
Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ו'

חלוקה חופשית
ל

(24 - 30 July 11) כ"ב - כ"ח תמוז ה'תשע"א
שבוע פרשת מסעי



oilitzב zgpd xcq
xweaa cin ogipdl aeyg j` - dngd zriwy cr meid xi`dyn dpnf

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh

:eilr avipd 'd

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦

.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨

äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

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

ïéìéôú úçðä úåëøá

lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad

ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd

ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad

y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨

:ygla:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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אללוף אליאביטל

אבן יהודה
מגה בעיר

מייסדים 2

שחר ולנראור הגנוז

אור יהודה
סעד הרצל

השוק 1

אור עקיבא
כמעט חינם

האילן 1 
אזור תעשיה צפוני

אופקים
בוכריס עמוס

הרצל 39

אורנית
אורנית פוד מרקט

מרכז מסחרי

אילת
ג. י. ש. א 63 בע"מ

האנפה 1/1

 אריאל 
יוסי ותמר חסון

כיכר העיר 4

אשדוד
ויקטורי מהדרין

חנה סנש 1

אשדוד
מינימרקט כינרת

כינרת 51

אשדוד
כמעט חינם

גיא אוני 1 

אשדוד
יוחננוף

ז'בוטינסקי 27 
סטאר סנטר

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

אשקלון
מינימרקט מינה

הגבורה 7 
)בית העירייה(

באר טוביה
רמי לוי - קסטינה

מתחם ביג 
איזור התעשייה

באר שבע
אפנגר רונית

אלעזר שמואלי

 באר שבע 
מפגש ספיר

שד' ירושלים 2

באר שבע
מזנון אביב

החלוץ 106

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -48,500עותקים

מתוכם הודפסו 
 13,500 עותקים על ידי - "תפארת העיר חברה לבניין והשקעות" שפיגל 3 פתח תקווה

כל המעוניין להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" מכמות של 5000 חוברות ומעלה יכול לכתוב
USA @DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :לפאקס : 03-9606108 או למייל



ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:ד

באר שבע
מורדוך איריס 

שאול המלך 38 
קניון שאול

באר שבע
מעדני השלום  

חנות 14 
תחנה מרכזית

באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 10 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 51

בארות יצחק
יש

מרכז מסחרי

 ביתר עילית
ספרינט מוטור

מרכז מסחרי

בית שמש
קיוסק החברים

ככר נוימן 1

בית שמש
כמעט חינם 

שדרות יגאל אלון1 
מרכז ביג

בית שמש
סופר מרקט ברק

הרצל 9

בני ברק
רמי לוי - רמת גן

מבצע קדש 68

בני ברק
מירן אליהו

ירושלים 59

בני ברק
אושר עד 

הקישון 11

בנימינה
מכולת ירדנה

רחבת החנויות 
גבעת חן

פיצה פצץבת חפר

בת-ים
בורוכוב בלה

הרצל 56

בת ים
פפיסמרוב - הבית של פיס

הרב מימון

בת-ים
חיימוב מוטי

פרלשטיין 21

גבע - בנימין
רמי לוי 

איזור התעשייה 
שער בנימין

גבעת אבני
כלבו אטיאספון בע"מ

סביונים

גבעת עדה
מרכולית צוקר מנדל

חיי 67

גבעת שמואל
שמולי משה

ביאליק 26

גבעתיים
יחזקאל דוד

שנקין 62

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

צרכניהגן הדרום

גן יבנה
ויקטורי

הכישור 3

גני תקווה
ויקטורי

מרכז הבמה 
הכרמל 20

גני תקווה
וקנין רונן

עין גנים 7

דימונה
מחסני השוק

קניון פרץ סנטר

דימונה
מיני מרקט עדן

הצאלה 6

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
רמי לוי

קניון מול זכרון 
על כביש 4

חדרה
מכולת בנמרט

הגיבורים 85

חולון
קונדיטוריה דה - פריז

השופטים 26  

חולון
חצי חינם

המלאכה 31

חולון
שופרסל דיל

המלאכה

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 15
מרכז חורב

חיפה
רוזנטל צבי

ארלוזורוב 4

חיפה
בן ברוך שולמית ואלברט

דרך העצמאות 51

חיפה
"בר-כל"

מרכז זיו רח' 
טרומפלדור

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 73

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טירת הכרמל
כמעט חינם

קרן היסוד 2

יבנאל
סיאני יהונתן

בית וגן 

יבנאל
ברכת אסנת

הגולן

 יבנה
מזוז אליהו

הדרור 25

ינוב
פרץ אלירן

"סופר המושבים"

יקנעם
יש

מרכז מסחרי 
יקנעם עילית

ירושלים
אברהמוב דוד

בית הדפוס 12

ירושלים 
גרף אקט

 מאיר גרשון 38
פסגת זאב

ירושלים
חכמי גרי סיימון

שד' משה דיין 1

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 29

ירושלים
סופר היובל בן 
ישעיה שלום 

אורגואי 3

ירושלים
אלקאים דוד

פייר קניג 2

ירושלים
בן זקרי נתי -פילבוקס

עזה 34

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 28

ירושלים
בני יעקב מלאייב למסחר

פרנקפורטר 14

ירושלים
קיוסק גול

דהומי בלוק 34

ירושלים
דבוש רן

מאיר גרשון 30

ירושלים
שלגיה

דרך חברון 103

ירושלים
ועקנין משה

דרך בית לחם 17

ירושלים
סופרדיל

דרך בית לחם 74

ירושלים
סופר דיל

דרך חברון 28

ירושלים
יעקב עמוס

עין גדי 22

ירושלים
מינמרקט גילה

בן אליעזר אריה 62

ירושלים
לוי גדעון

אגריפס 131

ירושלים
סופרמיני

ליכטנשטין 1

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 30

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 12

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 58

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
צור יורם

רחמילביץ 134

ירושלים
קיוסק "מגיד"

שדרות המאירי 13 
קרית משה

ירושלים
רמי לוי - רמות

דרך החורש 90 
רמות ב

ירושלים
ש.מ שרותי מזון בע"מ

אליהו קורן 19

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 42

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 19

ירושלים
רמי לוי - מהדרין 

כנפי נשרים 62

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

הפרסה 5
רב חן

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה

האומן 15

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

יד חרוצים 18 
קניון אחים ישראל

ירושלים
צעצועי קנגורו

כיסופים 803

ירושלים
אושר עד 

בית הדפוס 29

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 41

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 128

לוד
ויקטורי - לוד מרכז

יוספטל 23

לוד
ויקטורי לוד- נתב"ג

פסח לב 2 
א.ת. צפוני לוד

לוד
סופר ברקת

א. ת. צפוני לוד 
היוצרים 3

מבשרת ציון
סופר מיני

אורן 47

מגדל העמק
מאפית אריאל

קניון פרץ סנטר

מגדל העמק
כמעט חינם

רמת יזרעאל 11 
מרכז מסחרי

מודיעין
מינימרקט איילון

עמק איילון 18

מודיעין
שופרסל דיל

מתחם ישפרו

מודיעין
רמי לוי

צומת שילת

צרכנייהמורשת משגב

הלפריןמירון

מישור אדומים
רמי לוי

איתם 1

מזרחי זכאי יעלמנחמיה

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 29

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 21

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נשר
רמי לוי

דרך השלום 13

נתיבות
מסס שושנה

ירושלים 47

נתיבות
כמעט חינם

בעלי מלאכה 11
צים סנטר

נתניה
ר. ג. סופרמרקטינג

בארי 48

נתניה
גרוס דוב

סמילנסקי 15

נתניה
פז שמעון ואילנה

הגפן עין התכלת 18

מינימרקט פטראעין בוקק - ים המלח

סופרמרקט אלהעין הנצי"ב

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עכו
זגורי אורית

מרכז רסקו 17

עפולה
גבאי

תחנה מרכזית אגד

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 14

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
דברים שצריך

חן 34 
מרכז מסחרי

פרדס חנה
כהן נתן

ככר הנשיא

פרדס חנה
רמי לוי

איזור תעשייה 
הישן

מינימרקט רעות 42פתח תקווה

פתח תקווה
מינימרקט יפה חוברה

אחוזה 112

פתח תקווה
כמעט חינם

צומת ירקונים

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 204

צפת 
כהן אהרן

איזור תעשיה חדש

קצרין
מיסטר זול - קצרין

מרכז מסחרי

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 40

קרית ביאליק
כמעט חינם

שדרות חן 1

קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
ויקטורי

הרימון 2 
)פינת הגפן(

קרית גת
ויקטורי

דרך הדרום 3

קרית חיים
הפלוס

אח"י אילת 15/9

כניסה לרכבתקרית חיים

קרית מוצקין
אוחיון מורן מימון

שד' גושן 55

קרית מוצקין
שופרסל שלי

שד' ויצמן 1

כניסה לרכבתקרית מוצקין

קרית מלאכי
ויקטורי

ז׳בוטינסקי 8

קרית שמונה
שופרסל

הנשיא 4 
)קניון נחמיה(

ראש העין
ויקטורי

שבזי 26

ראש העין
קהלני שלום

שבזי 15

ראש העין
רמי לוי

איזור תעשייה 
לב הארץ

ראש פינה
סופר מעיין

מרכז מסחרי

ראשון לציון
שביוב שמואל

רוטשילד 15

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 18

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 16

ראשון לציון
מינימרקט אור

רוטשילד 88

 ראשון לציון 

הושיר איציק
 הנחשול 30

נוה ים

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

מורדי הגיטאות 
103

רחובות
יוחננוף

צומת בילו

רחובות
חנות בר כל

מדאר 27

רחובות
יוחננוף

איזור התעשיה 
קרית משה

רחובות
כמעט חינם

אופנהיימר 10 
קרית המדע

רחובות
יוחננוף

קרית המדע
מול תחנת הרכבת

רחובות
מגה

דרך ירושלים 15

רחובות
מגה בול  שפע שוק

דרך ירושלים 2

רמלה
ויקטורי

קניון 
קרית הממשלה

רמת גן
סופר רני )לגעת באושר(

ביאליק 21

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 198

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 41

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 87

צרכנית שדה אילןשדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

לויתן שלמהשילה

תל אביב
פיצוחי פנקס

פנקס 45

תל אביב
אביגל לבנה

יהודה הנשיא 13

תל אביב
אהרוני יגאל

ברודצקי 50 
רמת אביב

תל אביב
אס שרותי הסעדה בע"מ 

)משען(

שלונסקי 6

תל אביב
מפגש הקשת

הקשת 6

תל אביב
המקום של גל

הירקון 323

תל אביב
זרבאילוב בחטיאר 

-  צ.ע.א

קהלת לבוב 24

תל אביב
מינימרקט לינוי

בצלאל 4

תל אביב
מכלת איזי

בלוך 35

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 27

תל אביב
מוטי מרקט

קהלת פאדובה 20

תל אביב
מגה בעיר - מעוז אביב

בני אפרים 209

תל אביב
מינימרקט ככר המדינה

ה` באייר 64

ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:
כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ו

תל אביב
ממתקי קנדי

קומה 4 
תחנה מרכזית

תל אביב
מרכולית בבלי

הזוהר 32

תל אביב
מינימרקט מאנה

אבן גבירול 61

תל אביב
סופר כל רונן בע"מ

בנימין מטודלה 30

תל אביב
פלדמן בע"מ

 מרכז
 בעלי מלאכה 6

תל אביב
ספיר ד.ן.קמעונאות בע"מ

אינשטין 64

תל אביב
OZ 4 YOU

ויצמן 6

תל אביב
פיצוחי שלמה

אחימאיר 15

תל אביב
מטייב ניסים

פינס 34

תל אביב
מינימרקט עמית

מוזיר 3

תל אביב
צרכניית הגוש

יחזקאל שטריכמן 
9

תל אביב
גן פרי וירק

אפטר 9

תל אביב
רפאילוב אנטולי

בראלי 18

תל אביב
"התחנה הישראלית"

דרך מנחם בגין 116

תל אביב
רכבת מרכז סבידור

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת האוניברסיטה

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת השלום

ליד הכניסה

 תל אביב 
סופר שוק

ברוריה 19

תל אביב
כהן יואל - רמת אביב

טאגור 38
רמת אביב

תל מונד
רגע מתוק

הדקל 52

ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:
כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות

  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א
 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב
   ציון במשפטה "מאמר ד  )ג

 ז ..................מ"דתש'ה, שבת חזון, שבת פרשת דברים
 אי..ז"יתש' ה,א"ח מנ"מבה, מסעי פרשת שבתשיחת   )ד
 טו .......חירך כ )ק"בלה( מסעיפרשת לקוטי שיחות   )ה
 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 בכ.................ל "זצלוי יצחק שניאורסאהן ' המקובל ר
 גכ..............מסעי פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז
 כד...........מסעילשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח
 מ................מסעילשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט
   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 מא....................................מסעילשבוע פרשת  
 נב.............מסעילשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא
 נד.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  

 :רת וגשלמהדו –ם "שיעורי רמב
 נז ............מסעילשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג
  צ .............מסעילשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד
  צו..............מסעילשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז
 טצ......................... זכ פרק יםתהל, ז פרק ב-מואלש

  אק...........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז
   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  בק.......................................... לד עד דף חכף מד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 לאק................................................ר הזקן"אדמו
   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 לאק................................................ר הזקן"אדמו
    תורהלקוטי   )כא

 לבק.................................................ר הזקן"ואדמ
   שערי אורה  )כב

 לדק.............................................ר האמצעי"אדמו
  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 להק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו
   ב"תרל מואלתורת ש  )כד

 לוק.............................................ש"ר מוהר"אדמו
   עץ החייםס קונטר  )כה

 ולק............................................ב"ר מוהרש"אדמו
  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 לזק............................................צ''ר מוהריי''אדמו
   בוריםילקוטי ד  )כז

 לחק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו
  ט"תרצרשימת   )כח

 לטק.......................................... צ''ר מוהריי''אדמו
  אגרות קודש   )כט

 מק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 מאק........................בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )ל

 קמב..................................הלכות בית הבחירה   )לא
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.n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

ÔBiˆּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ּפרׁשת1ּבמׁשּפט ּדהפטרת והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ּפסּוק הּנה . ƒְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה ּפסּוק על הּדרּוׁשים וידּועים ׁשּלאחריֿזה2חזֹון, ּובּדרּוׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לדֹורֹות הּוא ׁשּבּדפּוס ענין (ּדכל נדּפסּו לׁשֹון3ׁשּכבר מּתֹורה חלק הּוא זה ּפסּוק ּדהּנה .( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
נצחית4הֹוראה היא והּתֹורה ּבעבֹודת5, נצחית הֹוראה הּוא זה ׁשּפסּוק היינּו נצחית, הֹוראה , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּכללּיים הענינים ב' יׁשנם יׂשראל עבֹודת ׁשּבכל מּובן, ּדמּזה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהאדם
קֹוראים זֹו ׁשהפטרה ואף ּבצדקה. וׁשביה ב' ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון א' זה, ּבפסּוק ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּמדּברים
ּבכל ּגם נמׁש זה הרי ּבכלֿזאת חזֹון, לׁשּבת ּדוקא ׁשּי זה ׁשענין מּובן ׁשּמּזה חזֹון ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשעּקרם ּדאף ּבּזמן, הּתלּויים הענינים ּבכל ׁשהּוא ּכמֹו חזֹון), ּבׁשּבת רק (ולא הּׁשנה ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹימֹות

וכּידּוע הּׁשנה. ימֹות ּכל על אחרּֿכ הם נמׁשכים מּכלֿמקֹום מסּים, ּבזמן לזה6הּוא הּדגמא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ
זה ּומּיֹום מצרים, יציאת יֹום ניסן, ּבט"ו היא זֹו מצוה ּדעּקר מצרים, יציאת זכירת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּמצות

יֹום ּבכל מצרים יציאת ּדמזּכירין הּׁשנה, ימֹות ּכל על נמׁשכת ּבעניננּו,7היא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבמ ּדצּיֹון הענין ׁשעּקר הריּדאף מּכלֿמקֹום חזֹון, לׁשּבת ׁשּי ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ׁשּפט ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּׁשנה. ימֹות ּבכל ּגם נמׁש ְְְִִֶַַָָָָָמּמּנּה

‰p‰Â,וׁשביה ב' צּיֹון א' הּפדּיה, ענין להיֹות צרי ׁשּבהם ענינים ב' ׁשּיׁש מבאר זה ּבפסּוק ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
עלֿידי היא צּיֹון ּדבחינת ּדהּפדּיה ענינים. ב' עלֿידי ּכן ּגם היא ּבהם הּפדּיה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּופעּלת
ׁשּבזה ההֹוראה מהי להבין וצרי הּצדקה. עלֿידי היא וׁשביה ּדבחינת והּפדּיה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּמׁשּפט,

קֹוני את לׁשּמׁש נבראתי ּדאני לקֹונֹו, האדם הּידּוע8ּבעבֹודת עלּֿפי להבין צרי ּגם ׁשּגם9. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ואחרּֿכ ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ּכתיב ּדבתחּלה הּפסּוק, סדר טעם מהּו הּוא, ּתֹורה ּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָסדר

ּבצדקה. וׁשביה ְְְִִֶָָָָּכתיב

¯e‡·eמקרא ׁשל ּכפׁשּוטֹו הּוא צּיֹון ּפרּוׁש ּדהּנה ּבהּדרּוׁשים), מהּמבאר (ּכּמּובן הּוא הענין ≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכתּוב (ּוכמֹו סימן לׁשֹון ּתכּונֹות10ׁשהּוא ב' ּבֹו יׁש סימן ּדכל צּיּון). אצלֹו ּובנה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

ּולאיד ּבלבד. ההּוא הּדבר על סימן הּוא אּלא עצמֹו הּדבר אינֹו הּסימן אחד ּדמּצד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהפּכּיֹות.
סימן ׁשהּוא הּדבר ׁשל מענינֹו מּׁשהּו ּבֹו ׁשּיׁש מּוכח זה, לדבר סימן ׁשהּוא מּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּגיסא,
האלקית הּנפׁש על ּדהּנה ׁשּביׂשראל. האלקית הּנפׁש על קאי צּיֹון ּדענין מּובן, ּומּזה ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעליו.

ּבּתניא הּזקן רּבנּו מּמׁש.11מבאר מּמעל אלקה חלק היא ּביׂשראל הּׁשנית והּנפׁש וזהֿלׁשֹונֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
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.n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

ÔBiˆּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ּפרׁשת1ּבמׁשּפט ּדהפטרת והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ּפסּוק הּנה . ƒְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה ּפסּוק על הּדרּוׁשים וידּועים ׁשּלאחריֿזה2חזֹון, ּובּדרּוׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לדֹורֹות הּוא ׁשּבּדפּוס ענין (ּדכל נדּפסּו לׁשֹון3ׁשּכבר מּתֹורה חלק הּוא זה ּפסּוק ּדהּנה .( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
נצחית4הֹוראה היא והּתֹורה ּבעבֹודת5, נצחית הֹוראה הּוא זה ׁשּפסּוק היינּו נצחית, הֹוראה , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּכללּיים הענינים ב' יׁשנם יׂשראל עבֹודת ׁשּבכל מּובן, ּדמּזה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהאדם
קֹוראים זֹו ׁשהפטרה ואף ּבצדקה. וׁשביה ב' ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון א' זה, ּבפסּוק ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּמדּברים
ּבכל ּגם נמׁש זה הרי ּבכלֿזאת חזֹון, לׁשּבת ּדוקא ׁשּי זה ׁשענין מּובן ׁשּמּזה חזֹון ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשעּקרם ּדאף ּבּזמן, הּתלּויים הענינים ּבכל ׁשהּוא ּכמֹו חזֹון), ּבׁשּבת רק (ולא הּׁשנה ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹימֹות

וכּידּוע הּׁשנה. ימֹות ּכל על אחרּֿכ הם נמׁשכים מּכלֿמקֹום מסּים, ּבזמן לזה6הּוא הּדגמא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ
זה ּומּיֹום מצרים, יציאת יֹום ניסן, ּבט"ו היא זֹו מצוה ּדעּקר מצרים, יציאת זכירת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּמצות

יֹום ּבכל מצרים יציאת ּדמזּכירין הּׁשנה, ימֹות ּכל על נמׁשכת ּבעניננּו,7היא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבמ ּדצּיֹון הענין ׁשעּקר הריּדאף מּכלֿמקֹום חזֹון, לׁשּבת ׁשּי ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ׁשּפט ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּׁשנה. ימֹות ּבכל ּגם נמׁש ְְְִִֶַַָָָָָמּמּנּה

‰p‰Â,וׁשביה ב' צּיֹון א' הּפדּיה, ענין להיֹות צרי ׁשּבהם ענינים ב' ׁשּיׁש מבאר זה ּבפסּוק ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
עלֿידי היא צּיֹון ּדבחינת ּדהּפדּיה ענינים. ב' עלֿידי ּכן ּגם היא ּבהם הּפדּיה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּופעּלת
ׁשּבזה ההֹוראה מהי להבין וצרי הּצדקה. עלֿידי היא וׁשביה ּדבחינת והּפדּיה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּמׁשּפט,

קֹוני את לׁשּמׁש נבראתי ּדאני לקֹונֹו, האדם הּידּוע8ּבעבֹודת עלּֿפי להבין צרי ּגם ׁשּגם9. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ואחרּֿכ ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ּכתיב ּדבתחּלה הּפסּוק, סדר טעם מהּו הּוא, ּתֹורה ּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָסדר

ּבצדקה. וׁשביה ְְְִִֶָָָָּכתיב

¯e‡·eמקרא ׁשל ּכפׁשּוטֹו הּוא צּיֹון ּפרּוׁש ּדהּנה ּבהּדרּוׁשים), מהּמבאר (ּכּמּובן הּוא הענין ≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכתּוב (ּוכמֹו סימן לׁשֹון ּתכּונֹות10ׁשהּוא ב' ּבֹו יׁש סימן ּדכל צּיּון). אצלֹו ּובנה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

ּולאיד ּבלבד. ההּוא הּדבר על סימן הּוא אּלא עצמֹו הּדבר אינֹו הּסימן אחד ּדמּצד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהפּכּיֹות.
סימן ׁשהּוא הּדבר ׁשל מענינֹו מּׁשהּו ּבֹו ׁשּיׁש מּוכח זה, לדבר סימן ׁשהּוא מּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּגיסא,
האלקית הּנפׁש על ּדהּנה ׁשּביׂשראל. האלקית הּנפׁש על קאי צּיֹון ּדענין מּובן, ּומּזה ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעליו.

ּבּתניא הּזקן רּבנּו מּמׁש.11מבאר מּמעל אלקה חלק היא ּביׂשראל הּׁשנית והּנפׁש וזהֿלׁשֹונֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

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

כז.)1 א, ישעי'

ב.)2 סעיף ,9 ע' כט חלק לקו"ש וראה פרשתנו. ריש

שצב.)3 ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה

ובכ"מ.

ב.)4 נג, זח"ג ראה

ובכ"מ.)5 רפי"ז. תניא ראה

6(.147 ע' חכ"ב לקו"ש גם ראה

זכירת)7 וערך הגדה ערך תלמודית אנציקלופדי' בכ"ז ראה

וש"נ. יצי"מ.

קידושין.)8 סוף משנה

בראשית.)9 ר"פ רש"י וראה א. תשמו, ח"ד לקו"ד ראה

טו.)10 לט, יחזקאל

רפ"ב.)11



n"cyz'dח oefg zay ,mixac zyxt zay

אלקה על סימן ּבבחינת היא הרי אחד ּדמּצד ׁשּבּסימן. הּנ"ל ּתכּונֹות ב' ּבּה ׁשּיׁש מּובן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומּזה
ּתֹופס ּכׁשאּתה ּכי אלקה, חלק ּבׁשם נקראת ולכן מּמׁש, הּזקן: אדמּו"ר ּוכהֹוספת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמּמעל,

הע מן ּבכּלֹוּבחלק ּתֹופס אּתה ולכן12צם ּבלבד, סימן ּבבחינת היא הרי ּגיסא לאיד אבל . ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּכי הּׁשנית, נפׁש ּבׁשם נקראת וכן חלק), רק ׁשהיא (היינּו ּבלבד אלקה חלק ּבׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹנקראת

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשנית, ּבבחינת ׁשהיא הּוא ּבּגּוף התלּבׁשּותּה ׁשהּיצרֿהרע13אפן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּדהּנה ּגּופא. הּנפׁשֿהאלקית על קאי אינֹו וׁשביה ּׁשּכתּוב מה אמנם כּו'. טעניתיּה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאקּדמיּה

ׁשּלּה הּׁשבים היינּו וׁשביה וחזרה, ׁשיבה מּלׁשֹון א' ּפרּוׁשים, ב' ּבֹו יׁש וׁשביה14וׁשביה ב' . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּלּה הּׁשבּויים היינּו ּוׁשבּויה מּובן15ּכמֹו לׁשּוב, צריכים ׁשהם ּגּופא מּזה הּנה הא' ּדלפרּוׁש . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשאינֹו מֹורה הּׁשביה ענין הרי הּב' לפרּוׁש ועלּֿדרֿזה ּבמקֹומם. אינם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעּתה
והרי ּבמקֹומּה, ׁשאינּה לֹומר ׁשּי אינֹו הּנפׁשֿהאלקית על והרי האמּתי. ּומּצבֹו ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּובמעמדֹו

אמרּו הּתֹורה על ּומה קלֿוחמר, טמאה16ּדברים מקּבל אינֹו אׁש מה ּכאׁש, ּדברי ּכה הלא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּומּזה להּנׁשמה. ּבנֹוגע הּוא ׁשּכן ּכלֿׁשּכן הרי ּבמהּותם, נׁשּתּנּו ׁשּלא ּתֹורה, ּדברי ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹכּו'
על ּכן לֹומר ׁשּי אינֹו ּבמקֹומּה, ׁשּלא ׁשּנמצאת הּוא ׁשּתכנֹו הּׁשביה ׁשענין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּובן
ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על קאי ּדוׁשביה לֹומר, וצרי עצמּה, ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּנפׁשֿהאלקית
מתלּבׁשים והם האמּתי, ּומּצבם ּובמעמדם ּבמקֹומם נמצאים ׁשאינם לֹומר ׁשּי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשעליהם

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ׁשּקאי אֹו כּו'. ּבעֹולם וחלקֹו וגּוף ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּנפׁשֿהּבהמית

¯e‡·eוכּנֹודע ּדוקא. ּבּגּוף נׁשמה ּבהיֹותֹו היא האדם עבֹודת ּדכללּות ידּוע הּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּדמּתןּֿתֹורה אחר, ּבמקֹום וכּמבאר ּדוקא. ּבגּופים לּנׁשמֹות ׁשהיה ּתֹורה מּתן ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמענין

סיני הר על ה' וּירד ׁשל ּבאפן ּדוקא הּׁשמים,17היה לׁשמי יׂשראל את הּקּב"ה ׁשהעלה ולא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּגׁשמי ההר על הּׁשמים ּוׁשמי והּׁשמים הּכבֹוד ּכּסא את הרּכין ׁשּירידה18אּלא אּלא עֹוד ולא , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ההר ּבגׁשמּיּות נּכרת ּפעּלה ּפעלה מֹורה19זֹו העׁשן ּדענין ּכּלֹו, עׁשן סיני והר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
כּו' הּמנּגד ּוׁשבירת ההר, ּגׁשמּיּות ּבתֹו התלּבׁשּות ּכאן ענין20ׁשהיתה ּכללּות ועלּֿדרֿזה . ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּידּוע (ּבּלׁשֹון הּוא ּכזה21הּתֹורה עֹולם לתֹו ׁשּבאה היינּו ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות ׁשּנּתנה ( ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
האדם עבֹודת ׁשענין מּובן, זה ּדמּכל ׁשלֹום. ּבֹו לעׂשֹות היא ּבֹו ּופעּלתּה ׁשלֹום, ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאין
הּנׁשמה על קאי וׁשביה ּבחינת והן צּיֹון ּבחינת ּדהן והינּו, ּדוקא. ּבגּופים ּבנׁשמֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּוא
ּגּופא, הּנׁשמה ּבחינת על קאי ּדצּיֹון ענינים, ב' יׁשנם ּגּופא ׁשּבזה אּלא ּבּגּוף, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּמלּבׁשת
הּמתלּבׁשים ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על קאי וׁשביה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּנפׁשֿהאלקית.

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ׁשּקאי אֹו כּו', ּבעֹולם וחלקֹו וגּוף ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּנפׁשֿהּבהמית
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‰p‰Âוכּמבאר ּוצדקה. ּתֹורה ׁשהם ּוצדקה מׁשּפט עלֿידי היא אּלּו ּבחינֹות ּבב' הּפדּיה ּפעּלת ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּתֹורה' הּפסּוק22ּב'לּקּוטי על אּונקלֹוס ׁשּתרּגם ּכמֹו הּתֹורה, הלכֹות ענינֹו 23ּדמׁשּפט ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

[וי קדמייתא. ּכהלכתא הראׁשֹון אּונקלֹוסּכּמׁשּפט ּבתרּגּום הּוא זה ענין ׁשּמקֹור ּדמה לֹומר, ׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מׁשּפטים ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה מבאר ּדהּנה הענין. לתכן ׁשּיכּותֹו מחמת הּוא ּבענין24ּדוקא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

כּו'. ּתֹורה ּבעניני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים עלֿידי לקדּׁשה והפיכתם העֹולם אּמֹות לׁשֹונֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻּברּור
ּוצדקה ּתֹורה ּבין ההפרׁש ּדהּנה והּׁשביה]. הּגלּות מן ּפדיֹון ּכאן, הּמבאר הענין ּתכן ּגם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוזהּו

מקֹומֹות ּבכּמה מּלמּטה25מבאר והליכה למּטה מּלמעלה הליכה ,הּלּו אֹופּני ב' ענין ׁשהּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו למּטה, מּלמעלה הליכה הּוא ענינּה ּדהּתֹורה הׁשמיע26למעלה. הּׁשמים מן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָ

נמׁשלה למּטה הּתֹורה ּבהיֹות וגם כּו'. הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ׁשהרּכין וכּנ"ל גֹו' קֹולֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאת
גו' ּכאׁש ּדברי ּכה הלא ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּתניא16לאׁש (ּכּמבאר למעלה לעלֹות טבעֹו ּדהאׁש ,27( ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מּלמעלה המׁשכה ׁשל ּתמידית ּפעּלה ּבּה ׁשּיׁש מחמת הּוא למּטה, היא ׁשהּתֹורה זה ּכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻואם
הּמׁשּפט ענין ּכי מׁשּפט, ּבׁשם ּכאן נקראת ׁשהּתֹורה מה הּטעם ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר ויׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָלמּטה.
והּוא הּנׁשּפט מהּדבר למעלה ׁשהּוא ׁשֹופט ּכמֹו למּטה מּלמעלה המׁשכה ּבחינת על ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמֹורה
ּוכמֹו למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינּה הּצדקה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה. מּלמעלה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָׁשֹופטֹו

ּכל28ׁשּכתּוב ּבכללּות הּוא ועלּֿדרֿזה וההגּבהה. ההרמה הּוא ׁשענינּה ּגֹוי, תרֹומם ּוצדקה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הּמצֹות ּכל ּכללּות היא (ׁשּצדקה מּלמּטה29הּמצֹות הּגׁשמּיים הּדברים העלאת הּוא ׁשענינם ( ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּובזה היא30למעלה. וׁשביה ּבחינת ּופדּית הּתֹורה, עלֿידי היא צּיֹון ּבחינת ׁשּפדּית מה יּובן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיכת ּכאׁש, ּדברי למעלה, ׁשהיא ּכמֹו למּטה ׁשהיא הּוא ׁשענינּה ּדהּתֹורה הּצדקה. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעלֿידי
ּפעּלתֹו הּצדקה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, מּמעל אלקה חלק ׁשהיא הּנפׁשֿהאלקית ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻלבחינת
מה ּגם יּובן ּובזה וׁשביה. ּבבחינת להיֹות צרי וזה מּמדרגתֹו, להעלֹותֹו ׁשּצרי ּבעני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיא
ּדעׂשּית הענין ּוכפׁשטּות למצֹות, קֹודמת ׁשהּתֹורה מּׁשּום ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּׁשּמקּדים
ועלּֿדרֿזה .'ערּו ּב'ׁשלחן הּצריכֹות הלכֹות לּמּוד הקּדמת עלֿידי היא הּמצֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמעׂשה

ׁשּלמעלה. הּתֹורה עלֿידי היא הּמצֹות את לקּים ּדהּנתינתּֿכח הענינים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבפנימּיּות

Ì�Ó‡למעלה היא ׁשּבזה ההׁשבה הרי ּכּנ"ל, הּגּוף על ּגם ׁשּקאי ּבצדקה וׁשביה ּבחינת , »¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
את עֹוׂשה ּדבר אין ׁשהרי האלקּות ּבחינת יׁשנֹו ּבּגּוף ּגם ׁשהרי צּיֹון, מּבחינת ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
הּוא ׁשאין ּגּופא זה אבל מרּגיׁשֹו. הּוא ׁשאין אּלא כּו', ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעצמֹו,

יֹותר למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ּביֹותר, למעלה ׁשּׁשרׁשֹו מֹורה ועלֿידי31מרּגיׁשֹו, . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּתׁשּובה מּלׁשֹון ּגם (וׁשביה והּתׁשּובה החזרה ׁשּתהיה ּפֹועלים והּתׁשּובה32הּצדקה, והחזרה ,( ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מעלה. למעלה ּומקֹורם לׁשרׁשם ְְְְְְִַַָָָָָהיא
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‰p‰Âוכּמבאר ּוצדקה. ּתֹורה ׁשהם ּוצדקה מׁשּפט עלֿידי היא אּלּו ּבחינֹות ּבב' הּפדּיה ּפעּלת ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּתֹורה' הּפסּוק22ּב'לּקּוטי על אּונקלֹוס ׁשּתרּגם ּכמֹו הּתֹורה, הלכֹות ענינֹו 23ּדמׁשּפט ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

[וי קדמייתא. ּכהלכתא הראׁשֹון אּונקלֹוסּכּמׁשּפט ּבתרּגּום הּוא זה ענין ׁשּמקֹור ּדמה לֹומר, ׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מׁשּפטים ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה מבאר ּדהּנה הענין. לתכן ׁשּיכּותֹו מחמת הּוא ּבענין24ּדוקא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

כּו'. ּתֹורה ּבעניני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים עלֿידי לקדּׁשה והפיכתם העֹולם אּמֹות לׁשֹונֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻּברּור
ּוצדקה ּתֹורה ּבין ההפרׁש ּדהּנה והּׁשביה]. הּגלּות מן ּפדיֹון ּכאן, הּמבאר הענין ּתכן ּגם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוזהּו

מקֹומֹות ּבכּמה מּלמּטה25מבאר והליכה למּטה מּלמעלה הליכה ,הּלּו אֹופּני ב' ענין ׁשהּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו למּטה, מּלמעלה הליכה הּוא ענינּה ּדהּתֹורה הׁשמיע26למעלה. הּׁשמים מן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָ

נמׁשלה למּטה הּתֹורה ּבהיֹות וגם כּו'. הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ׁשהרּכין וכּנ"ל גֹו' קֹולֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאת
גו' ּכאׁש ּדברי ּכה הלא ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּתניא16לאׁש (ּכּמבאר למעלה לעלֹות טבעֹו ּדהאׁש ,27( ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מּלמעלה המׁשכה ׁשל ּתמידית ּפעּלה ּבּה ׁשּיׁש מחמת הּוא למּטה, היא ׁשהּתֹורה זה ּכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻואם
הּמׁשּפט ענין ּכי מׁשּפט, ּבׁשם ּכאן נקראת ׁשהּתֹורה מה הּטעם ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר ויׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָלמּטה.
והּוא הּנׁשּפט מהּדבר למעלה ׁשהּוא ׁשֹופט ּכמֹו למּטה מּלמעלה המׁשכה ּבחינת על ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמֹורה
ּוכמֹו למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינּה הּצדקה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה. מּלמעלה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָׁשֹופטֹו

ּכל28ׁשּכתּוב ּבכללּות הּוא ועלּֿדרֿזה וההגּבהה. ההרמה הּוא ׁשענינּה ּגֹוי, תרֹומם ּוצדקה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הּמצֹות ּכל ּכללּות היא (ׁשּצדקה מּלמּטה29הּמצֹות הּגׁשמּיים הּדברים העלאת הּוא ׁשענינם ( ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּובזה היא30למעלה. וׁשביה ּבחינת ּופדּית הּתֹורה, עלֿידי היא צּיֹון ּבחינת ׁשּפדּית מה יּובן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיכת ּכאׁש, ּדברי למעלה, ׁשהיא ּכמֹו למּטה ׁשהיא הּוא ׁשענינּה ּדהּתֹורה הּצדקה. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעלֿידי
ּפעּלתֹו הּצדקה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, מּמעל אלקה חלק ׁשהיא הּנפׁשֿהאלקית ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻלבחינת
מה ּגם יּובן ּובזה וׁשביה. ּבבחינת להיֹות צרי וזה מּמדרגתֹו, להעלֹותֹו ׁשּצרי ּבעני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיא
ּדעׂשּית הענין ּוכפׁשטּות למצֹות, קֹודמת ׁשהּתֹורה מּׁשּום ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּׁשּמקּדים
ועלּֿדרֿזה .'ערּו ּב'ׁשלחן הּצריכֹות הלכֹות לּמּוד הקּדמת עלֿידי היא הּמצֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמעׂשה

ׁשּלמעלה. הּתֹורה עלֿידי היא הּמצֹות את לקּים ּדהּנתינתּֿכח הענינים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבפנימּיּות

Ì�Ó‡למעלה היא ׁשּבזה ההׁשבה הרי ּכּנ"ל, הּגּוף על ּגם ׁשּקאי ּבצדקה וׁשביה ּבחינת , »¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
את עֹוׂשה ּדבר אין ׁשהרי האלקּות ּבחינת יׁשנֹו ּבּגּוף ּגם ׁשהרי צּיֹון, מּבחינת ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
הּוא ׁשאין ּגּופא זה אבל מרּגיׁשֹו. הּוא ׁשאין אּלא כּו', ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעצמֹו,

יֹותר למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ּביֹותר, למעלה ׁשּׁשרׁשֹו מֹורה ועלֿידי31מרּגיׁשֹו, . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּתׁשּובה מּלׁשֹון ּגם (וׁשביה והּתׁשּובה החזרה ׁשּתהיה ּפֹועלים והּתׁשּובה32הּצדקה, והחזרה ,( ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
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e‰ÊÂלפעל ׁשּצרי הּנׁשמה עצם היא צּיֹון ּדבחינת ּבצדקה. וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּצרי וכּו', הּנׁשמה לבּוׁשי על אֹו ׁשּבּגּוף נׁשמה על קאי וׁשביה ּובחינת הּפדּיה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבּה
והּפד רמה. לאיגרא עּמיקּתא מּבירא למעלה, מּלמּטה וההעלאה ההגּבהה את ּבהם ּיהלפעל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, הליכה אֹופּני ב' ׁשהם והמׁשכה ּדהעלאה הּקוים ּבב' העבֹודה עלֿידי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהיא
ּבתֹוככם והתהּלכּתי ענין מּלמעלה ּגם ּבכּמה33נמׁש ּכּמבאר ,הּלּו ּבחינֹות ב' על ּדקאי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

עֹוזרֹו34מקֹומֹות הּקּב"ה ּדבתחּלה והינּו, ּבב'35. ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד האדם ואחרּֿכ , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
איברים ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ׁשּבראׁש, ּבּמח הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ּדתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקּוים
ועלֿידי ּבהם). ׁשּתלּויים האברים לפי מחּלקֹות הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ(ּכּמבאר
הּקּב"ה ׁשהּוא חברֹו ׁשל קּבים ּתׁשעה מּלמעלה אחרּֿכ מקּבלים ׁשּלֹו ּבקב ,36העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה זה ּתעזב, אל אבי ורע רע .37ּכמאמר ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

e‰ÊÂמחמת היה ההפטרה ּתּקנת ענין עּקר ּכל ׁשהרי ּדוקא, ּבהפטרה נאמר זה ּׁשענין מה ּגם ¿∆ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּגלּות ענין הּמלכּות, אחר38ּגזרת הֹול ּדהּכל גֹו', ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ּומסּימים . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּדצּיֹון39החּתּום הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים הּנ"ל הּלּו אֹופּני ּבב' העבֹודה ׁשעלֿידי , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבמׁשּפט
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e‰ÊÂלפעל ׁשּצרי הּנׁשמה עצם היא צּיֹון ּדבחינת ּבצדקה. וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
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עֹוזרֹו34מקֹומֹות הּקּב"ה ּדבתחּלה והינּו, ּבב'35. ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד האדם ואחרּֿכ , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
איברים ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ׁשּבראׁש, ּבּמח הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ּדתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקּוים
ועלֿידי ּבהם). ׁשּתלּויים האברים לפי מחּלקֹות הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ(ּכּמבאר
הּקּב"ה ׁשהּוא חברֹו ׁשל קּבים ּתׁשעה מּלמעלה אחרּֿכ מקּבלים ׁשּלֹו ּבקב ,36העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה זה ּתעזב, אל אבי ורע רע .37ּכמאמר ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

e‰ÊÂמחמת היה ההפטרה ּתּקנת ענין עּקר ּכל ׁשהרי ּדוקא, ּבהפטרה נאמר זה ּׁשענין מה ּגם ¿∆ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּגלּות ענין הּמלכּות, אחר38ּגזרת הֹול ּדהּכל גֹו', ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ּומסּימים . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
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מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבמׁשּפט

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

יב.)33 כו, בחוקותי

תרג.)34 ע' פרשיות קלא. ע' תקס"ט אדה"ז מאמרי ראה

וש"נ. .299 ע' ח"כ לקו"ש ואילך. תרמ ע' ויקרא אוה"ת

ועוד.)35 ב. ל, שבת

א.)36 לח, ב"מ ראה

דעלך.)37 ד"ה א לא, שבת רש"י ראה

סרפ"ד)38 או"ח לבוש שבת. של שחרית סדר אבודרהם

ועוד. שם. אדה"ז שו"ע ס"א.

א.)39 יב, ברכות

.f"iyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqn zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

מגילת‡ על צדק' ה'צמח ברשימות המבואר עלֿפי – המצרים" ד"בין השבועות שבג' השבתות ענין נתבאר .
רפואה"1איכה "מקדים הוא שבשבת2שענינם מזה כמובן מכה, היתה לא הענין שבאמיתית מגלים שהם דהיינו ,

האורה" אותה שימשה שעות "ל"ו שהרי עץֿהדעת, חטא שעלֿידי מהחושך רושם היה נוהגים3לא אין ולכן ,
ואילך 1090 עמוד ד חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – אבילות .4בהם

שליט"א:]· אדמו"ר כ"ק אמר – השבת לענין למכה רפואה הקדמת ענין שייכות לביאור [בהמשך .
כידוע – בזה חצות5והענין אחר שבת שבערב דהיינו העולמות, כל עליית היא לא6שבשבת עליה נעשית

קאמר" לא שבתכם "פרש ולכן העולמות, בגשמיות גם אלא העולמות, וחיּות ברוחניות .7רק

נעשית החטא עלֿידי שהרי החטא, ענין היפך הוא השבת שענין שבשעתdcixiונמצא, קבלה בספרי (כמבואר
אחר ובמקום להקליפות, ונשמות ניצוצות נפלו למטה8החטא ירדו דמלכות ספירות שט' בשבתאיתא ואילו ,(

.dilrנעשית

בתשע הראשון, אדם בו שנברא שבתֿקודש, וערב ביום היתה החטא שעלֿידי והנפילה שהירידה אף ולכן,
ביום החטא,9שעות ענין כל קיים לא שבו בראשית, שבת בבוא הנה – שבתֿקודש קודם בלבד שעות ג' דהיינו ,

הלילה, בשעות שאפילו והיינו, ערב", "ויהי בו נאמר שלא כך, כדי עד החטא, של מהחושך רושם נשאר לא
שמצד אור רק ולא אור, היה השבת ביום הנה – החטא לאחר ומכלֿשכן חושך, להיות צריך הטבע שמצד
ועד העולם מסוף בו ומביט צופה "אדם שהיה השתלשלות, מסדר שלמעלה אור אלא השתלשלות, וסדר הטבע

.10סופו"

בגרמיה" מלה "קדש ענינה ששבת – בזה הענין החכמה11ופנימיות ובספירת החכמה, ספירת ענין שהוא ,

שכתוב כמו השבירה, לענין מקום הבינה12אין מספירת רק הוא השבירה שענין דהיינו בחכמה", ולא "ימותו
השבירה. לענין מקום אין החכמה בספירת אבל ולמטה,

המקדש בתי ג' בין החילוק תוכן כן גם בבית13וזהו מהֿשאיןֿכן חורבן, של ענין היה ושני ראשון שבבית ,

מהֿשאיןֿכן שבירה, שייך שבהם הבינה, בספירת הוא ראשון ובית המלכות, בספירת הוא שני בית כי – השלישי
כנ"ל. השבירה, לענין מקום אין שבה החכמה, בספירת הוא השלישי בית

בפסוק שמצינו הפירושים שני בין השייכות לבאר יש יקימנו14ועלֿפיֿזה השלישי ביום מיומיים "יחיינו
שנקרא הכיפורים, יום על קאי השלישי" ו"יום השנה, ראש ימי ב' על קאי ש"יומיים" (א) – לפניו" 15ונחיה

השלישי16שבת המקדש בית על קאי השלישי" ו"יום הראשונים, מקדש בתי שני על קאי ש"יומיים" (ב) ,
לבוא כנ"ל.17דלעתיד החכמה, ספירת ענינם השלישי) המקדש ובית (שבת השלישי" ב"יום הפירושים שני כי –

להתענג‚ אלא באב, תשעה בו שחל בשבת אפילו אבילות לנהוג שלא הזהירות בענין להביאור [בהמשך .
אמר:] – בו ולשמוח
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א'צז).1) ע' ח"ב לנ"ך (אוה"ת 45 ע'
שהיא2) הקב"ה של לרפואתו בנוגע ב) יג, (מגילה חז"ל לשון

שמתי אשר המחלה "כל כו) טו, (בשלח כמ"ש בו"ד, מרפואת למעלה
חכם בין החילוק וע"ד רופאך". ה' אני כי עליך אשים לא במצרים
מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו, הנדר את עוקר ש"חכם לרופא,
לאחר גם דינים לכמה בזה ונפק"מ ע"ב). ריש עד, (כתובות ולהבא"

שם). (כתובות בקידושין תנאי לענין כמו שנתרפא,
ספפ"ב.3) ו. פי"ב, ב. פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי

ועוד. א. צב, שוח"ט
שיחות*.4) עוד עם בשילוב כנראה
ובכ"מ.5) א. מא, בהר לקו"ת ראה
וענין6) ו' ליל ענין הכוונות שער פ"ג. השבת שער פע"ח ראה

מצות להצ"צ סהמ"צ בתחלתה. שבת תוספות מס' מ"ח ע"ש. טבילת

א). צ, (דרמ"צ אש תבערו לא
ובכ"מ.7) שרה. חיי ר"פ תו"א וראה ב. פח, זח"ב
וש"נ.8) .(180 ס"ע (לעיל פ"ב בהמאמר לעיל ראה
ב.9) לח, סנהדרין ראה
ועוד.10) א. יב, חגיגה
ב.11) צד, זח"ג
פי"ט.12) תניא וראה כא. ד, איוב
ח"ב13) תשמ"ט סה"ש גם וראה שמא. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה

וש"נ. שם. ובשוה"ג 45 הערה 614 ע'
ב.14) ו, הושע
לב.15) כג, אמור לא. טז, אחרי
סע"ב.16) סג, ר"ה דרושי לקו"ת
עה"פ.17) פרש"י

.(jli`e 223 'r c"ig ;jli`e 144 'r a"ig n"ez) dzlgza e"hyz ;f"q c"iyz n"ehn t"y zgiy d`x (*

irqn zyxt - zegiyÎihewl

ש"ישראל לכך זקוקים מדוע מובן לאמור ובהתאם

[=שישראל בקוב"ה" ואורייתא באורייתא מתקשראן

בשעה בה התורה], באמצעות לקדושֿברוךֿהוא יתקשרו

בחירתו מפני ישיר באופן אלקות עם קשורים שישראל

בישראל הבחירה של האיחוד שגילוי מפני זה כי – יתברך

אורייתא עם הקישור עלֿידי .74נפעל

.‚È
‰¯ÈÁ·‰ ˙‡ ‰Ï‚Ó ‰˘Â„˜‰

שבחירת אף ישראל: לארץ בנוגע גם מובן זה פי על

של מהותו נעשה שזה נצחי, ענין היא הקדושֿברוךֿהוא

בחירת מצד באה להיותה מקום, מכל הנבחר, הדבר

בפועל הקדושה עם קשור גילויה הרי הקדושֿברוךֿהוא,

ישראל. בארץ שישנה

מתייחס הרמב"ם שכאשר הטעם שזהו לומר ויש

מחלק אינו בזה, וכיוצא ישראל מארץ היציאה לאיסור

yexitaהקדושֿברוךֿהוא בחירת – המעלות שתי בין

מבבל, היציאה איסור בענין רק זאת (ומדגיש וקדושתה

בנוגע קשורה, הבחירה מעלת גם כי –ieliblכנ"ל), שלה

ישראל ארץ קדושת ;75עם

בקרוב אשר לבוא, לעתיד יהיה בזה השלימות ותכלית

נחלה שנקראת לארץ נחלה שנקראו ישראל "יבואו ממש

שנקראת התורה בזכות נחלה שנקרא המקדש בית ויבנו

.76נחלה"

hay c"ei zegiyn)
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ולהעיר74) ובכ"מ. בסופו. סיני במדבר גו' וידבר ד"ה תרס"ו המשך ראה

ס"ד). ס' סי' אדה"ז שו"ע (ראה תורה במתן הי' בחרת" ש"ובנו

(75.40 הערה לעיל ראה – לתרו"מ בנוגע יומתק ועפ"ז

יז.76) טו, בשלח מכילתא

•

המשך מעמוד אכ



יי n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay

e‰ÊÂלפעל ׁשּצרי הּנׁשמה עצם היא צּיֹון ּדבחינת ּבצדקה. וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּצרי וכּו', הּנׁשמה לבּוׁשי על אֹו ׁשּבּגּוף נׁשמה על קאי וׁשביה ּובחינת הּפדּיה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבּה
והּפד רמה. לאיגרא עּמיקּתא מּבירא למעלה, מּלמּטה וההעלאה ההגּבהה את ּבהם ּיהלפעל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, הליכה אֹופּני ב' ׁשהם והמׁשכה ּדהעלאה הּקוים ּבב' העבֹודה עלֿידי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהיא
ּבתֹוככם והתהּלכּתי ענין מּלמעלה ּגם ּבכּמה33נמׁש ּכּמבאר ,הּלּו ּבחינֹות ב' על ּדקאי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

עֹוזרֹו34מקֹומֹות הּקּב"ה ּדבתחּלה והינּו, ּבב'35. ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד האדם ואחרּֿכ , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
איברים ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ׁשּבראׁש, ּבּמח הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ּדתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקּוים
ועלֿידי ּבהם). ׁשּתלּויים האברים לפי מחּלקֹות הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ(ּכּמבאר
הּקּב"ה ׁשהּוא חברֹו ׁשל קּבים ּתׁשעה מּלמעלה אחרּֿכ מקּבלים ׁשּלֹו ּבקב ,36העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה זה ּתעזב, אל אבי ורע רע .37ּכמאמר ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

e‰ÊÂמחמת היה ההפטרה ּתּקנת ענין עּקר ּכל ׁשהרי ּדוקא, ּבהפטרה נאמר זה ּׁשענין מה ּגם ¿∆ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּגלּות ענין הּמלכּות, אחר38ּגזרת הֹול ּדהּכל גֹו', ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ּומסּימים . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּדצּיֹון39החּתּום הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים הּנ"ל הּלּו אֹופּני ּבב' העבֹודה ׁשעלֿידי , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבמׁשּפט
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יב.)33 כו, בחוקותי

תרג.)34 ע' פרשיות קלא. ע' תקס"ט אדה"ז מאמרי ראה

וש"נ. .299 ע' ח"כ לקו"ש ואילך. תרמ ע' ויקרא אוה"ת

ועוד.)35 ב. ל, שבת

א.)36 לח, ב"מ ראה

דעלך.)37 ד"ה א לא, שבת רש"י ראה

סרפ"ד)38 או"ח לבוש שבת. של שחרית סדר אבודרהם

ועוד. שם. אדה"ז שו"ע ס"א.

א.)39 יב, ברכות

.f"iyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqn zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

מגילת‡ על צדק' ה'צמח ברשימות המבואר עלֿפי – המצרים" ד"בין השבועות שבג' השבתות ענין נתבאר .
רפואה"1איכה "מקדים הוא שבשבת2שענינם מזה כמובן מכה, היתה לא הענין שבאמיתית מגלים שהם דהיינו ,

האורה" אותה שימשה שעות "ל"ו שהרי עץֿהדעת, חטא שעלֿידי מהחושך רושם היה נוהגים3לא אין ולכן ,
ואילך 1090 עמוד ד חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – אבילות .4בהם

שליט"א:]· אדמו"ר כ"ק אמר – השבת לענין למכה רפואה הקדמת ענין שייכות לביאור [בהמשך .
כידוע – בזה חצות5והענין אחר שבת שבערב דהיינו העולמות, כל עליית היא לא6שבשבת עליה נעשית

קאמר" לא שבתכם "פרש ולכן העולמות, בגשמיות גם אלא העולמות, וחיּות ברוחניות .7רק

נעשית החטא עלֿידי שהרי החטא, ענין היפך הוא השבת שענין שבשעתdcixiונמצא, קבלה בספרי (כמבואר
אחר ובמקום להקליפות, ונשמות ניצוצות נפלו למטה8החטא ירדו דמלכות ספירות שט' בשבתאיתא ואילו ,(

.dilrנעשית

בתשע הראשון, אדם בו שנברא שבתֿקודש, וערב ביום היתה החטא שעלֿידי והנפילה שהירידה אף ולכן,
ביום החטא,9שעות ענין כל קיים לא שבו בראשית, שבת בבוא הנה – שבתֿקודש קודם בלבד שעות ג' דהיינו ,

הלילה, בשעות שאפילו והיינו, ערב", "ויהי בו נאמר שלא כך, כדי עד החטא, של מהחושך רושם נשאר לא
שמצד אור רק ולא אור, היה השבת ביום הנה – החטא לאחר ומכלֿשכן חושך, להיות צריך הטבע שמצד
ועד העולם מסוף בו ומביט צופה "אדם שהיה השתלשלות, מסדר שלמעלה אור אלא השתלשלות, וסדר הטבע

.10סופו"

בגרמיה" מלה "קדש ענינה ששבת – בזה הענין החכמה11ופנימיות ובספירת החכמה, ספירת ענין שהוא ,

שכתוב כמו השבירה, לענין מקום הבינה12אין מספירת רק הוא השבירה שענין דהיינו בחכמה", ולא "ימותו
השבירה. לענין מקום אין החכמה בספירת אבל ולמטה,

המקדש בתי ג' בין החילוק תוכן כן גם בבית13וזהו מהֿשאיןֿכן חורבן, של ענין היה ושני ראשון שבבית ,

מהֿשאיןֿכן שבירה, שייך שבהם הבינה, בספירת הוא ראשון ובית המלכות, בספירת הוא שני בית כי – השלישי
כנ"ל. השבירה, לענין מקום אין שבה החכמה, בספירת הוא השלישי בית

בפסוק שמצינו הפירושים שני בין השייכות לבאר יש יקימנו14ועלֿפיֿזה השלישי ביום מיומיים "יחיינו
שנקרא הכיפורים, יום על קאי השלישי" ו"יום השנה, ראש ימי ב' על קאי ש"יומיים" (א) – לפניו" 15ונחיה

השלישי16שבת המקדש בית על קאי השלישי" ו"יום הראשונים, מקדש בתי שני על קאי ש"יומיים" (ב) ,
לבוא כנ"ל.17דלעתיד החכמה, ספירת ענינם השלישי) המקדש ובית (שבת השלישי" ב"יום הפירושים שני כי –

להתענג‚ אלא באב, תשעה בו שחל בשבת אפילו אבילות לנהוג שלא הזהירות בענין להביאור [בהמשך .
אמר:] – בו ולשמוח
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א'צז).1) ע' ח"ב לנ"ך (אוה"ת 45 ע'
שהיא2) הקב"ה של לרפואתו בנוגע ב) יג, (מגילה חז"ל לשון

שמתי אשר המחלה "כל כו) טו, (בשלח כמ"ש בו"ד, מרפואת למעלה
חכם בין החילוק וע"ד רופאך". ה' אני כי עליך אשים לא במצרים
מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו, הנדר את עוקר ש"חכם לרופא,
לאחר גם דינים לכמה בזה ונפק"מ ע"ב). ריש עד, (כתובות ולהבא"

שם). (כתובות בקידושין תנאי לענין כמו שנתרפא,
ספפ"ב.3) ו. פי"ב, ב. פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי

ועוד. א. צב, שוח"ט
שיחות*.4) עוד עם בשילוב כנראה
ובכ"מ.5) א. מא, בהר לקו"ת ראה
וענין6) ו' ליל ענין הכוונות שער פ"ג. השבת שער פע"ח ראה

מצות להצ"צ סהמ"צ בתחלתה. שבת תוספות מס' מ"ח ע"ש. טבילת

א). צ, (דרמ"צ אש תבערו לא
ובכ"מ.7) שרה. חיי ר"פ תו"א וראה ב. פח, זח"ב
וש"נ.8) .(180 ס"ע (לעיל פ"ב בהמאמר לעיל ראה
ב.9) לח, סנהדרין ראה
ועוד.10) א. יב, חגיגה
ב.11) צד, זח"ג
פי"ט.12) תניא וראה כא. ד, איוב
ח"ב13) תשמ"ט סה"ש גם וראה שמא. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה

וש"נ. שם. ובשוה"ג 45 הערה 614 ע'
ב.14) ו, הושע
לב.15) כג, אמור לא. טז, אחרי
סע"ב.16) סג, ר"ה דרושי לקו"ת
עה"פ.17) פרש"י

.(jli`e 223 'r c"ig ;jli`e 144 'r a"ig n"ez) dzlgza e"hyz ;f"q c"iyz n"ehn t"y zgiy d`x (*
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שמצינו הלשון דיוק יובן ומעלה18ועלֿפיֿזה יין ושותה בשר ש"אוכל – בשבת שחל באב לתשעה בנוגע
כסעודת אפילו שולחנו ezeklnעל zra dnly:"

באשלמותא" סיהרא "קיימא שבימיו – הוא שלמה של אלא19ענינו מלחמה בדרך היה לא הבירורים ואופן ,
מנוחה של20בדרך ענין זהו ההשתלשלות סדר שמצד באב, תשעה בה כשחל שאפילו – דשבת המעלה וזוהי .

אחד, אף עם מלחמה לעשות צורך שאין ועד השבירה, ענין מכל למעלה זה הרי דשבת הענין מצד הנה חורבן,
השבת ענין שהרי מזה, למעלה ועוד שלמה. בימי כמו מנוחה, בדרך הוא הכל אלא כלל, מנגדים שאין כיון

שלמה. בימי שהיה מכפי למעלה שהוא (כנ"ל), השלישי המקדש בית בדוגמת הוא

אמר:]„ הענין [בסיום .
הגלות" משך זמן כל ועבודתנו "במעשינו תלויים דלעתיד שהגילויים יוקר21וכיון מובן מהאמור הרי –

ראשון! מבית ואפילו שני, מבית למעלה שהוא ענין ממשיכים שעלֿידה הגלות, שבזמן העבודה

המצרים" ד"בין השבועות ג' שבמשך השבתות ישנם ועלֿזה בהעלם, היא זו המשכה שלעתֿעתה אלא
יומין כולהו מתברכין השבת מיום שהרי המצרים, בין ימי בכל נמשך גילוי22(שעלֿידם לידי להביא כדי – (

לתושיה" ד"כפלים הענין צדקנו.23את משיח עלֿידי בימינו, במהרה ,

מסעי:‰ פרשת – השבוע לפרשת גם שייך האמור הענין .

לאחרי שהיו במסעות נכללים מתןֿתורה קודם שהיו המסעות גם (שהרי במדבר היו – המסעות מ"ב
ועיף" ציה "ארץ מים"24מתןֿתורה), אין אשר וצמאון ועקרב שרף "נחש למעליותא25, ענין זה אין שלכאורה ,

זאך"). געוואלדיקע אזא ניט ַַַַ("ס'איז

תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי ש"ארון26אמנם, עלֿידי הקליפות, את להכניע הוא המסעות שענין נמצא, ,
לפניהם" נוסע ה' הקליפות.27ברית הכנעת שפעל ,

שכתוב כמו מנוחה, בדרך היה – דהמסעות הבירור יאמר".28ואופן "ובנחה

מנגדים, שישנם היינו – מלחמה בדרך מנוחה: ובדרך מלחמה בדרך – בירורים אופני שני שישנם וכנ"ל,
להאבוקה, נמשכים שהניצוצות בגשמיות, (וכמו להתברר מעצמם נמשכים שהניצוצות היינו – מנוחה ובדרך
הולך ושמעו בשלוה, מלכותו כסא על במקומו שישב שלמה, בימי שהיה ועלֿדרך במקומה). עומדת והאבוקה

סביב" הגוים ישראל,29"בכל בני כנגד עמד לא שאיש המסעות, בענין היה וכן ממילא. בדרך שנתבטלו עד ,

כנ"ל.

"זה ערד", מלך "הכנעני מלחמת המסעות, בסוף וכן המסעות, בתחילת שהיתה עמלק מלחמת מלבד –

בו"30עמלק" למרוד ומכוון ריבונו את ד"יודע הענין מצד שבא צדדי ענין שזהו ענין31, לעצם שייך ואינו ,
– המסעות.

שלמה: בימי שהיה הבירור מאופן יותר למעלה הוא המסעות שעלֿידי הבירור אופן – יותר ובעומק

היה מכלֿמקום, להאבוקה, מאליהם נמשכו שהניצוצות מנוחה, בדרך היה הבירור אז שגם אף שלמה, בימי
שהאבוקה באופן dnewnaזה zcnerמחוץ (שהיו בהניצוצות שנפעלו וההתכללות שהביטול ונמצא, (כנ"ל),

עלֿידי אלא האבוקה, עצם עלֿידי אינם בלבד;zehytzdלהאבוקה) האבוקה

הקודש ארון הלך – במסעות שהאבוקהenvrמהֿשאיןֿכן ונמצא ועקרב", שרף נחש גו' dnvr"במדבר

באופן היא ההתכללות כזה שבאופן ומובן, ההתכללות. את יותר.פעלה הרבה נעלה
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כו. פט"ו,
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Âהשבת שענין כיון – השבת מיום היא מנוחה, בדרך הבירור אופן על הנתינתֿכח ג), (סעיף לעיל וכאמור .
אינו ולכן כלל, לקליפות מקום שם ואין שבירה בה שייך שאין למכה, שקודמת רפואה בבחינת המשכה הוא

אליה. מנגד להיות כנגדה דבר שום שיעמוד שייך
מיום היא כנ"ל) סתם, מנוחה שבדרך מהבירור (שלמעלה המסעות שעלֿידי הבירור לאופן הנתינתֿכח וגם

שלמה. מימי שלמעלה השלישי ביתֿהמקדש בדוגמת הוא השבת יום שהרי – השבת

"במדבר הנמצאים אלו גם הניצוצות, כל את לברר הכח את נותן השבת שיום – לפועל בהנוגע הענין וכללות
שיבנה השלישי, ביתֿהמקדש דוגמת להיותו נעלה, היותר ובאופן מנוחה בדרך ולבררם ועקרב", שרף נחש גו'

צדקנו. משיח עלֿידי בימינו במהרה

***

Ê.לכם והקריתם המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Á"מנחםֿאב" בשם נקרא זה חודש התנחומין.32. ענין על שרומז ,

מצד באים שהתנחומין דהיינו "אב", בתיבת גם אלא "מנחם", בתיבת רק לא נרמז התנחומין ענין והנה,
ד"אב": הענין

הרחמים מצד הם אלו שענינים – הוא זה, בחודש שהיו הבלתיֿרצויים הענינים כל על התנחומין תוכן
שכתוב וכמו בנו, את המייסר כאב הקב"ה, של הפנימיים שיחרו33והחסדים ואוהבו בנו שונא שבטו "חושך

מוסר".

החסדים משורש יותר למעלה הוא שרשם היסורים, בענין ביטוי לידי הבאים החסדים דבר, של ולאמיתו
פנימיים מחסדים באים היסורים ואילו בלבד, חיצוניים חסדים הם הגלויים החסדים כי, – באב34הגלויים וכמו .

האהבה מצד הוא זה שענין הבן, לטובת יותר טובה הנהגה איזו שמתבונן מפני שזהו כפשוטו, בנו את המייסר
והעצמית. הפנימית

הקודש'ו ב'אגרת המבואר כפי זה הרי – ובעצמו35בכללות בכבודו הרוחץ ונורא גדול מלך "כמשל שהוא ,

שכתוב כמו אהבתו מרוב יחידו בנו כו'".36צואת משפט ברוח כו' ציון בנות צואת את ה' רחץ אם

Ëידוע זה בענין אמנם, כמה37. מזכיר מהקב"ה, הבאים היסורים ענין שבביאור שם, בתניא בלשון הדיוק
אלו אין שסוףֿכלֿסוף כיון – לפניֿזה) (שהזכיר "חסיד" התואר את מזכיר לא אבל הקב"ה, על תוארים וכמה

יבוא שהחסד – היא הכוונה תכלית ואילו גלויים, .ielibaחסדים

שהחסדים היא הכוונה אלא בלבד, חיצוניים דחסדים הגילוי עלֿדרך לא – בזה יבואוmiiniptdוהכוונה
דהיינו mnvrבגילוי, mixeqidayהחידוש וזהו שבהם. הטוב נרגש יהיה – הפנימיים מהחסדים הבאים –

בי" אנפת כי הוי' "אודך יאמרו שאז "אודך".38דלעתידֿלבוא, יאמרו גופא בי" ד"אנפת הענין שעל דהיינו ,

ד"מנחםֿאב": הענין ביאור בתוספת יובן ועלֿפיֿזה

החסדים ענין (שהוא בנו את המייסר כאב הם שהיסורים זה מצד הוא התנחומין שענין לעיל, האמור על נוסף
בא גופא הפנימיים החסדים שענין הוא העיקר אלא מספיק, אינו לבדו זה ענין הרי – וגםielibaהפנימיים) .

באב" כחמשהֿעשר לישראל טובים ימים היו ש"לא – מנחםֿאב בחודש נרמז זה שבחודש39ענין דהיינו ,

באשלמותא". סיהרא "קיימא שענינו בו, עשר בחמשה הוי'", ד"אודך הענין נרגש גופא בי") ("אנפת היסורים

סיהרא ד"קיימא הענין אותו אינו באב עשר שבחמשה באשלמותא" סיהרא ד"קיימא שהענין אלא
בלבד, החיצוניים דחסדים הענין היה שלמה בימי כי, – ג) סעיף (כנ"ל שלמה בימי שהיה באשלמותא"
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וש"נ.32) ואילך. 125 ע' ח"ו תו"מ גם ראה
כד.33) יג, משלי
פכ"ו.34) תניא ראה
סכ"ב.35)
ד.36) ד, ישעי'

שכד.37) ע' אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי .15 ע' תש"ד סה"ש ראה
שיחת שג). ע' ריש חט"ו (אג"ק זו שנה מנ"א ר"ח מכתב גם וראה
.(230 ע' ריש חי"ד (תו"מ בסופה תשט"ו מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ

א.38) יב, ישעי'
(במשנה).39) ב כו, תענית
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Âהשבת שענין כיון – השבת מיום היא מנוחה, בדרך הבירור אופן על הנתינתֿכח ג), (סעיף לעיל וכאמור .
אינו ולכן כלל, לקליפות מקום שם ואין שבירה בה שייך שאין למכה, שקודמת רפואה בבחינת המשכה הוא

אליה. מנגד להיות כנגדה דבר שום שיעמוד שייך
מיום היא כנ"ל) סתם, מנוחה שבדרך מהבירור (שלמעלה המסעות שעלֿידי הבירור לאופן הנתינתֿכח וגם

שלמה. מימי שלמעלה השלישי ביתֿהמקדש בדוגמת הוא השבת יום שהרי – השבת

"במדבר הנמצאים אלו גם הניצוצות, כל את לברר הכח את נותן השבת שיום – לפועל בהנוגע הענין וכללות
שיבנה השלישי, ביתֿהמקדש דוגמת להיותו נעלה, היותר ובאופן מנוחה בדרך ולבררם ועקרב", שרף נחש גו'

צדקנו. משיח עלֿידי בימינו במהרה

***

Ê.לכם והקריתם המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Á"מנחםֿאב" בשם נקרא זה חודש התנחומין.32. ענין על שרומז ,

מצד באים שהתנחומין דהיינו "אב", בתיבת גם אלא "מנחם", בתיבת רק לא נרמז התנחומין ענין והנה,
ד"אב": הענין

הרחמים מצד הם אלו שענינים – הוא זה, בחודש שהיו הבלתיֿרצויים הענינים כל על התנחומין תוכן
שכתוב וכמו בנו, את המייסר כאב הקב"ה, של הפנימיים שיחרו33והחסדים ואוהבו בנו שונא שבטו "חושך

מוסר".

החסדים משורש יותר למעלה הוא שרשם היסורים, בענין ביטוי לידי הבאים החסדים דבר, של ולאמיתו
פנימיים מחסדים באים היסורים ואילו בלבד, חיצוניים חסדים הם הגלויים החסדים כי, – באב34הגלויים וכמו .

האהבה מצד הוא זה שענין הבן, לטובת יותר טובה הנהגה איזו שמתבונן מפני שזהו כפשוטו, בנו את המייסר
והעצמית. הפנימית

הקודש'ו ב'אגרת המבואר כפי זה הרי – ובעצמו35בכללות בכבודו הרוחץ ונורא גדול מלך "כמשל שהוא ,

שכתוב כמו אהבתו מרוב יחידו בנו כו'".36צואת משפט ברוח כו' ציון בנות צואת את ה' רחץ אם

Ëידוע זה בענין אמנם, כמה37. מזכיר מהקב"ה, הבאים היסורים ענין שבביאור שם, בתניא בלשון הדיוק
אלו אין שסוףֿכלֿסוף כיון – לפניֿזה) (שהזכיר "חסיד" התואר את מזכיר לא אבל הקב"ה, על תוארים וכמה

יבוא שהחסד – היא הכוונה תכלית ואילו גלויים, .ielibaחסדים

שהחסדים היא הכוונה אלא בלבד, חיצוניים דחסדים הגילוי עלֿדרך לא – בזה יבואוmiiniptdוהכוונה
דהיינו mnvrבגילוי, mixeqidayהחידוש וזהו שבהם. הטוב נרגש יהיה – הפנימיים מהחסדים הבאים –

בי" אנפת כי הוי' "אודך יאמרו שאז "אודך".38דלעתידֿלבוא, יאמרו גופא בי" ד"אנפת הענין שעל דהיינו ,

ד"מנחםֿאב": הענין ביאור בתוספת יובן ועלֿפיֿזה

החסדים ענין (שהוא בנו את המייסר כאב הם שהיסורים זה מצד הוא התנחומין שענין לעיל, האמור על נוסף
בא גופא הפנימיים החסדים שענין הוא העיקר אלא מספיק, אינו לבדו זה ענין הרי – וגםielibaהפנימיים) .

באב" כחמשהֿעשר לישראל טובים ימים היו ש"לא – מנחםֿאב בחודש נרמז זה שבחודש39ענין דהיינו ,

באשלמותא". סיהרא "קיימא שענינו בו, עשר בחמשה הוי'", ד"אודך הענין נרגש גופא בי") ("אנפת היסורים

סיהרא ד"קיימא הענין אותו אינו באב עשר שבחמשה באשלמותא" סיהרא ד"קיימא שהענין אלא
בלבד, החיצוניים דחסדים הענין היה שלמה בימי כי, – ג) סעיף (כנ"ל שלמה בימי שהיה באשלמותא"
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סכ"ב.35)
ד.36) ד, ישעי'

שכד.37) ע' אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי .15 ע' תש"ד סה"ש ראה
שיחת שג). ע' ריש חט"ו (אג"ק זו שנה מנ"א ר"ח מכתב גם וראה
.(230 ע' ריש חי"ד (תו"מ בסופה תשט"ו מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ

א.38) יב, ישעי'
(במשנה).39) ב כו, תענית
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לעתי הגילוי ענין שזהו בגילוי, באים הפנימיים שהחסדים הוא באב עשר חמשה של ענינו דֿלבואמהֿשאיןֿכן
והחסד. הטוב תכלית שהוא

È"הגלות משך זמן כל ועבודתנו "במעשינו תלויים דלעתיד הגילויים שכל וכיון מעלת. גודל מובן הרי ,

הוא זה ענין שגם עורף", להפוך חכם לבן "שאין שם בתניא המבואר על שנוסף – הגלות שבזמן העבודה
שעלֿידי כיון הרי, הפנימיים, החסדים המשכת ענין הוא שהגלות כיון הבית, זמן על הגלות זמן מעלת על ביאור

הגילויים את פועלים זו יהיהcizrlcעבודה שאז ,zilkzהעבודה מעלת גודל יותר עוד מובן והחסד, הטוב
הגלות. שבזמן

ראשון, בבית שהיו מהגילויים ואפילו שני בבית שהיו הגילויים לגבי דעכשיו העבודה של היוקר כלומר:
היא דעכשיו העבודה מעלת עיקר אלא עתה; העבודה מעלת כל זהו לא – הפנימיים החסדים מעלת מצד

הגילויים את פועלים ענינםcizrlcשעלֿידה (א) המעלות: ב' בהם שיש כיון והחסד, הטוב תכלית שהם ,

בגילוי. באים והם (ב) פנימיים, חסדים

ידוע הרי בהעלם, הם אלו ענינים שלעתֿעתה שלעתיד40ואף החידוש גם זה ובכלל – דלעתיד הענינים שכל ,

הענינים יהיו הידועielibaלבוא וכמשל לעיניים, נראים אינם שלעתֿעתה אלא עתה, נפעלים מרבותינו40–
יהיו הפנימיים החסדים שגם ההמשכה ענין שגוף בעניננו, הוא וכן חתומה. בתיבה המונח מאוצר נשיאינו

עבודתנו. עלֿידי עכשיו נתחדש בגילוי,

מנחםֿאב, החודש מברכים דשבת הענין בא עלֿזה הנה – גילוי לידי זו המשכה להביא שצריכים שכיון אלא,
הנתינתֿכח הוא וממנה החודש, ימי כל מתברכים זו ומשבת א), סעיף (כנ"ל דלעתיד מעין הוא השבת שיום

בימינו. במהרה העתידה הגאולה וגילוי הבירורים עבודת על

***

‡Èדברים ספר של ענינו נתבאר עצמו"41. "מפי אמרו שמשה שאף – תורה" "משנה "מפי42, הוא גם ,

והתקנות להחידושים בנוגע וההוראה הספרים; ארבעה בשאר שאינם בו שנתחדשו ענינים שישנם ועד הגבורה",
ודרא" דרא בכל דמשה עצמה43ד"אתפשטותא התורה בעניני גם חסר אלו, בענינים חסר שאם עלֿידי44, הוגה –

ואילך 1087 עמוד ד חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר .45כ"ק

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר הענין [בסיום

בפרט דברים ובפרשת דברים, ספר בפרשיות בתורה קורין שכאשר אלא השנה, ימות בכל הוא – זה ענין
עבדו" ובמשה בהוי' ד"ויאמינו הענין שיהיה ונתינתֿכח, חיזוק נותן זה הרי אמונות46– שתי בתור לא ,

אחד. בהוי' אחת אמונה אלא בפניֿעצמם,

הענין את הוא פועל – אחת אמונה שהיא ובאופן עבדו", ובמשה "בהוי' האמונה את בעצמו שפועל ועלֿידי
בארץ" אחד נקרא"47ד"גוי אני נכתב "כשאני שיהיה הגשמיים,48, בדברים גם בגילוי אלקות שרואה דהיינו ,

אחד ("גוי הארציים מהענינים יתברךux`aוגם לו דירה עושה ("49.
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וש"נ.40) .194 ע' חי"ז .242 ע' חי"א תו"מ ראה
מנחה.41) בתפלת לקרוא שמתחילים
ג.42) כ, שה"ש לקו"ת וראה ב. לא, מגילה
ז.43) פנ"ו, ב"ר וראה רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט ת"ז
סי"ג44) דאשתקד מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 131 ע' חי"ז (תו"מ ואילך

תשי"ב.45) וארא ש"פ שיחת עם בשילוב
לא.46) יד, בשלח
ועוד.47) כג. ז, שמואלֿב
וש"נ.48) א. נ, פסחים ראה
ובכ"מ.49) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
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הפסוק לכם1על כי בה וישבתם הארץ את "והורשתם

דעתי "על הרמב"ן: אומר אותה", לרשת הארץ את נתתי

אותה וירשו בארץ שישבו אותם יצוה היא, עשה מצות זו

הישיבה במצות רבותינו שהפליגו ומה להם.. נתנה הוא כי

במצוה נצטווינו בכאן ממנה.. לצאת ושאסור ישראל בארץ

של המצוות לספר והשלמתו בהשגותיו מזו: יתירה הזו".

המצוות במנין זו מצוה הרמב"ן כולל כמצוה2הרמב"ם ,

בזה מאריך והוא הרמב"ם). כשיטת (שלא עצמה בפני

הגמרא לדברי הטעם שזהו היוצא3ואומר, ממנה4"כל

כעובד בעיניך יהא לארץ בחוצה ודר ישראל) (מארץ

שנאמר זרה ה'5עבודה בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי

גו'".

כו' הארץ ישוב את מונה אינו שהרמב"ם למרות אמנם,

מצוה שזו אומר אינו וכלל המצוות, זאת,6במנין עם ,

הלכות כמה ברמב"ם מארץ7מוצאים היציאה באיסור

לארץ לחוץ ההלכה8ישראל וביניהם אדם9. ידור "לעולם :

בחוצה ידור ואל עכו"ם שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ

לחוצה היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ

היום גרשוני כי שנאמר זרה, עבודה עובד כאילו לארץ

אחרים". אלקים עבוד לך לאמר ה' בנחלת מהסתפח

.·
Ï··Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ¯ÂÒÈ‡· Ì"·Ó¯‰ È¯·„

להב אתכדי תחילה לבאר יש הרמב"ם, שיטת את ין

האמורה: בהלכה הרמב"ם דברי וסיום המשך

לצאת אסור כך לחו"ל מהארץ לצאת שאסור "כשם

שנאמר הארצות לשאר יהיו".10מבבל ושמה יובאו בבלה

במסכת הכסףֿמשנה) שציין (כפי זו הלכה ומקור

יהודה: ר' של מימרות שתי מובאות שם שבגמרא כתובות,

בעשה עובר ישראל לארץ מבבל העולה יהודא.. ר' "אמר

אותם" פקדי יום עד יהיו ושמה יובאו בבלה ,11שנאמר

שם מובא הדברים אמר12ובהמשך יהודה ר' "אמר :

אסור כך לבבל ישראל מארץ לצאת שאסור כשם שמואל

ארצות". לשאר מבבל לצאת

בזה:13וידועות השאלות

הגמרא מימרות שתי את יחד הרמב"ם הכליל איך א)

ר' מביא וגו'") ("בבלה מהכתוב הראיה את הרי – הללו

מבבל היציאה האיסור בענין הראשונה במימרא יהודה

l`xyi ux`lאיסור לענין אותה מביא הרמב"ם ואילו ,

מבבל `zevxהיציאה x`ylהמימרא עוסקת (שבזה

יהודה ר' של )?14הראשונה

בלשונו הרמב"ם כוונת אם ממהֿנפשך: קשה, זה ולפי

מבבל לצאת ארץx`yl"אסור את גם לכלול – הארצות"

יובאו15ישראל ש"בבלה סובר כי הכסףֿמשנה), (כדברי

ההוספה מהי מובן אינו – הארצות כל את למעט בא גו'"

שמואל) (בשם יהודה ר' של השניה במימרתו והחידוש

של הראשונה מימרתו על ארצות" לשאר "לצאת.. שאסור

מבבל לצאת שאסור שלומד (בסתמא) יהודה ux`lר'

l`xyiהיא הכתוב משמעות הרי – וגו'" "בבלה מהכתוב

הארצות שאר את והן ישראל ארץ את הן ?16שכולל

ר' של הראשונה במימרתו וגו'" ד"בבלה הלימוד ואם

ישראל לארץ מבבל העליה את אלא ממעט אינו יהודה

השני', והמימרא ארצות, לשאר היציאה את המחדשתולא

רק כוונתה ארצות, לשאר מבבל לצאת האיסור x`ylאת

ישראל לארץ ולא או17ארצות, לכתוב הרמב"ם על היה –
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כתובות. מס' וסיום (*

ג"כ1) ראה – ובהערות) (בפנים דלקמן ענינים בכמה – נג. לג, פרשתנו

א'. שער תשי"ז) (אה"ק, חמדה ארץ וש"נ. א"י, ערך תלמודית אנציקלופדיא

ה'. סי' שם ובפרט

כה.2) יח, אחרי רמב"ן גם וראה ד. מ"ע

ב.3) קי, כתובות

"כל4) xcd.57בגמ': הערה לקמן וראה כו'". בחו"ל

יט.5) כו, ש"א

(6.58 הערה לקמן ובהנסמן שם. לסהמ"צ מג"א וראה

ואילך.7) ה"ט פ"ה מלכים הל'

מעלין8) הכל פרשתנו) ברמב"ן הובא שם. (כתובות שבמשנה הדינים וגם

עבדים הל' רמב"ם וראה ואילך. הי"ח אישות מהל' פי"ג רמב"ם – כו' לא"י

ה"ט. פ"ח

הי"ב.9) שם מלכים הלכות

כב.10) כז, ירמי'

סע"ב.11) קי, שם

א.12) קיא,

המלך13) עמק הגהות לרמב"ם. לח"מ שם. כתובות מהרי"ט ראה

ועוד. ואילך. מג אות תנד סי' יו"ד אבנ"ז שו"ת לע"י, יעקב עיון שם. לרמב"ם

ר"י14) בדברי גו'" יובאו בבלה "שנאמר (בגמרא) שגורס לומר ודוחק

שמואל. אמר

ישראל.15) ארץ לבד משמעותו הארצות" "לשאר הלשון שבפשטות אף

שם.16) כתובות הפלאה שם. לח"מ ראה

בעשה17) לא"י מבבל הן.. מילי דתרי (ועוד): שי"ף במהר"ם שפי' ע"ד

כו'. ישיבה משום אסור ארצות לשאר
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היום גרשוני כי שנאמר זרה, עבודה עובד כאילו לארץ

אחרים". אלקים עבוד לך לאמר ה' בנחלת מהסתפח
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האמורה: בהלכה הרמב"ם דברי וסיום המשך
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בעשה עובר ישראל לארץ מבבל העולה יהודא.. ר' "אמר
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הגמרא מימרות שתי את יחד הרמב"ם הכליל איך א)

ר' מביא וגו'") ("בבלה מהכתוב הראיה את הרי – הללו
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l`xyiהיא הכתוב משמעות הרי – וגו'" "בבלה מהכתוב

הארצות שאר את והן ישראל ארץ את הן ?16שכולל

ר' של הראשונה במימרתו וגו'" ד"בבלה הלימוד ואם

ישראל לארץ מבבל העליה את אלא ממעט אינו יהודה

השני', והמימרא ארצות, לשאר היציאה את המחדשתולא

רק כוונתה ארצות, לשאר מבבל לצאת האיסור x`ylאת
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ה'. סי' שם ובפרט

כה.2) יח, אחרי רמב"ן גם וראה ד. מ"ע

ב.3) קי, כתובות

"כל4) xcd.57בגמ': הערה לקמן וראה כו'". בחו"ל

יט.5) כו, ש"א

(6.58 הערה לקמן ובהנסמן שם. לסהמ"צ מג"א וראה

ואילך.7) ה"ט פ"ה מלכים הל'

מעלין8) הכל פרשתנו) ברמב"ן הובא שם. (כתובות שבמשנה הדינים וגם

עבדים הל' רמב"ם וראה ואילך. הי"ח אישות מהל' פי"ג רמב"ם – כו' לא"י

ה"ט. פ"ח

הי"ב.9) שם מלכים הלכות

כב.10) כז, ירמי'

סע"ב.11) קי, שם

א.12) קיא,

המלך13) עמק הגהות לרמב"ם. לח"מ שם. כתובות מהרי"ט ראה

ועוד. ואילך. מג אות תנד סי' יו"ד אבנ"ז שו"ת לע"י, יעקב עיון שם. לרמב"ם

ר"י14) בדברי גו'" יובאו בבלה "שנאמר (בגמרא) שגורס לומר ודוחק

שמואל. אמר

ישראל.15) ארץ לבד משמעותו הארצות" "לשאר הלשון שבפשטות אף

שם.16) כתובות הפלאה שם. לח"מ ראה

בעשה17) לא"י מבבל הן.. מילי דתרי (ועוד): שי"ף במהר"ם שפי' ע"ד

כו'. ישיבה משום אסור ארצות לשאר
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אסור "כך יהודה) ר' של הראשונה המימרא של (הלשון

מבבל l`xyiלצאת ux`l"18לשאר" שכותב מכיוון או, ,

הלימוד להביא לו היה לא השניה, כבמימרא הארצות"

וגו'" "בבלה ?19מהכתוב

עצמם: הרמב"ם בדברי סתירה קיימת לכאורה ב)

" ההלכה לחו"לmykמתחילת מהארץ לצאת jkשאסור

הוא מבבל היציאה שאיסור משמע כו'" מבבל לצאת אסור

מהארץ" לצאת "אסור שמחמתה הסברא מאותה – מסברא

כלומר יובאו", בבלה "שנאמר כותב דבריו בסיום אך –

מפני אלא (כשםֿכך), סברא מחמת אינו זה שאיסור

לחו"ל. ישראל מארץ היציאה לענין קשור שאינו הכתוב,

מ"בבלה הרמב"ם של ראייתו מהי הענין: בעצם ג)

הכתוב הרי הארצות" לשאר מבבל לצאת ש"אסור יובאו"

zxydמדבר ilkaמהגמרא גם שמוכח כפי מביא20, שלכן ,

אחר פסוק יהודה .21ר'

.‚
Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜ÂÈ„

שמשנה הרמב"ם בלשון דיוקים כמה להבין צריך גם

הגמרא: מלשון

מארץ לצאת שאסור "כשם הוא בגמרא הלשון א)

l`xyi."מהארץ" כתב והרמב"ם ,"

זו בהלכה כי הלשון, קיצור מפני שזהו לומר ,22ואין

שלפניה בהלכות הלשון23וכן פעמים כמה כתב ,ux`

l`xyi.

ישראל מארץ לצאת שאסור "כשם נאמר בגמרא ב)

laalמהארץ" הוא הרמב"ם ולשון ,"dveglux`l."

ושמה יובאו "(בבלה הכתוב המשך גם מובא בגמרא ג)

מביא אינו והרמב"ם ה'", נאום אותם פקדי יום עד יהיו)

יהיו". ושמה יובאו "בבלה הכתוב התחלת את אלא

.„
?Â�ÈÓÈ· Ì‚ ÌÈÈ˜ Y Ï··Ó ˙‡ˆÏ ¯ÂÒÈ‡‰

זה: בכל והביאור

הרמב"ם דעות: שתי מצינו מבבל היציאה איסור בטעם

"לפי כתב רש"י אך יובאו, בבלה הכתוב את זה על מביא

תמיד" תורה המרביצות ישיבות שם והנפקאֿמינה24שיש .

כשיש אלא חל היציאה איסור אין רש"י לדעת ביניהם:

משם; לצאת מותר הישיבות כשבטלו אך בבבל, ישיבות

בבלה מהכתוב נלמד שהאיסור הרמב"ם לדעת כן שאין מה

תמיד. הוא שהאיסור משמע יובאו,

גלות בזמן מדבר זה פסוק הרי להבין: צריך עדיין ברם

לא שני בית בחורבן אבל לבבל, ישראל גלו שאז ראשון,

של האיסור יהי' מדוע כן, ואם – לבבל הגלות הייתה

אדום? גלות שהוא הזה, בגלות גם יובאו" "בבלה

שבגלות25התוספות לומר "יש זו: שאלה על מתרצים

הכתוב הקפיד השניה בגלות [=שגם קרא" קפיד נמי שני

לכאורה, ביאור: דורש גופא זה אך ממנה)]. לצאת (שלא

הכתוב הקפיד גם השניה שבגלות ההוכחה על21מנין (אף

"בבלה")? שאינה פי

שבאיסור הכסףֿמשנה לפירוש מובן אינו כן על יתר

לארץ גם הרמב"ם כוונת הארצות" לשאר מבבל "לצאת

אמוראים שכמה מצינו הרי – לארץ26ישראל מבבל עלו

;27ישראל

רב המימרא), (בעל יהודה ר' של שרבותיו עד

כך28ושמואל ואחר ישראל לארץ משם ועלו בבבל, למדו ,

לבבל מתחילה29חזרו הנה הנ"ל, כל פי על שלכאורה, ,

הי' ואחרֿכך ישראל, לארץ מבבל לעלות עליהם אסור היה

לבבל. ישראל מארץ לצאת להם אסור

רב ובפרט ישראל, לארץ שעלו אלו שכל לומר וקשה

"רב דברי על (או יהודה ר' דברי על חולקים ושמואל,
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בני18) באותן איירי דר"י כ', שם לכתובות בפנ"י שם. במהרי"ט כמ"ש

ור"י ובכ"מ). במהרי"ט. (וכ"כ כו' מבניהם או ראשון מגלות שנשארו גולה

שני בגלות שהוגלו היינו ארצות", לשאר מבבל לצאת אסור "כך שמואל אמר

ר"י דמ"ש שם, הפלאה ראה אבל לחזור, אסור דאפ"ה מקרה דרך לבבל ובאו

שיש לפי רש"י הסברת לפי הוא פירושו ועיקר: ועוד נקט. רבותא לא"י מבבל

לדעת לפרש שאין גם מובן (ועפ"ז הרמב"ם לפי' ולא כדלקמן, כו' ישיבות שם

שם. לח"מ וראה הקודמת). שבהערה שי"ף במהר"ם שפי' כמו הרמב"ם

כללי19) מלאכי ביד (הובא הכלל ע"פ שהוא לתרץ שאין מובן ועפ"ז

כשאין רק הרי"ז כי פשוטה, היותר הדרשא נקט שהרמב"ם ד') או הרמב"ם

בנדו"ד. משא"כ לדינא, נפק"מ

שם.20) כתובות

הגמרא.21) בפי' (ועוד) והפלאה בפנ"י, וראה

סוס"א.22) לעיל הובא בתחילתה.

יא.23) י' ט', הלכה ריש

שם.24) ובשטמ"ק מאירי גם וראה

שם.25) כתובות בבלה ד"ה

בתחילתו26) יעב"ץ סידור וראה שם. כתובות הגמרא המשך גם ראה

ו'). אות אֿל בית (סולם

במפרשים.27) שהקשו כמו

ו28) יהודה. רב ד"ה ב טז, ע"ז אמריתה. כי ד"ה א ט, סוכה עוד.רש"י

ג.29) אות שמואל ערך הדורות סדר ראה
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שמואל") אמר מוקשית30יהודה להנחה המוביל דבר ,

הרמב"ם פוסק החולקים, דעת שלמרות – שכשם31נוספת

לשאר מבבל לצאת אסור כך לחו"ל מהארץ לצאת שאסור

ארצות.

.‰
ı¯‡" Ì‚Â "˙¯Á·�‰ ı¯‡‰" Y Ï‡¯˘È ı¯‡

"˘„Â˜‰
בזה: הביאור נקודת

ענינים, לשארzellkaשני ישראל ארץ שבין בחילוק ,

במדרש שנאמר כפי א) ישראל32ארצות: ארץ "חביבה :

xgayישראל שארץ העובדה ב) הקדושֿברוךֿהוא"; בה

במכילתאdyecwארץ כנאמר נבחרה33היא, שלא ש"עד

כשרות הארצות כל היו ישראל [=לנבואה]zexaclארץ

הארצות" כל יצאו ישראל ארץ .34משנבחרה

ישראל עם שבין הקשר בבסיס עומדים אלה ענינים שני

מחמת א) ישראל: הקדושֿברוךֿהוא,zxigaלארץ

ישראל לחלקו ובחר כו' ישראל בארץ "בחר רז"ל וכמאמר

לחלקי שבאו ישראל יבואו הקדושֿברוךֿהוא אמר 35כו'

מחמת ב) לחלקי". שבאה הארץ את dyecwdוינחלו

שהם ישראל ובעם ישראל שבארץ הקדושה שבשניהם,

קדוש" .36"עם

השאר) (בין מתבטא אלה ענינים שני שבין והחילוק

"ארץ בשם היא נקראת קדושתה מחמת הארץ: בשם גם

"ארץ שולל וזה דוקא, עניןorpkישראל" כי בזה, וכיוצא "

לארץ כלל שייך אינו מחמתorpkהקדושה כן שאין מה ;

zxigaלקרותה הכרח אין ישראל בארץ הקדושֿברוךֿהוא

"ארץ גם לקרותה ואפשר ישראל", "ארץ בשם דוקא

orpk"37כי בזה, וכיוצא ,zxigaהייתה הקדושֿברוךֿהוא

"`xayk(הקדושֿברוךֿהוא)mlerdלשאר הארצות חלק

ישראל".xgaeהאומות בארץ

ישראל מארץ היציאה באיסור שגם נמצא זה ולפי

הארץ קדושת מחמת א) ענינים: שני נוגע38קיימים (וזה

בארץ התלויות המצוות לקיום בחירתו39גם מחמת ב) ,(

לישראל שנתנה ישראל בארץ הקדושֿברוךֿהוא .40של

.Â
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לצאת שאסור "כשם הרמב"ם דברי מובנים זה פי ועל

הארצות": לשאר מבבל לצאת אסור כך לחו"ל מהארץ

ביחס אלא אינו המקום קדושת שמחמת היציאה איסור

שמחמתl`xyiלארץ היציאה באיסור כן שאין מה ;

בו שיהיו – הזה במקום הקדושֿברוךֿהוא של בחירתו

ישראל; וארץ בבל מסויים) (בזמן משתווים בזה ישראל,
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דרב30) מיני' קמשתמיט ד"הוה שם) (כתובות בגמרא שמפורש ר"ז מלבד

"רבי ב) (כד, ובברכות כו'".`a`יהודא". קמשתמיט הוה

א"י.31) שכולל הכס"מ לפי'

(32.34 הערה לקמן ובהנסמן ח. פ"ג, במדב"ר וראה ח. ראה תנחומא

בתחילתו.33)

"חביבה34) (בסופו) א בהר תנחומא וראה שם. המכילתא המשך וראה

(בתחילתו) י פ"ז, ובבמדב"ר הארצות". מכל אותה שקדשתי ישראל ארץ עלי

ח): (שם, ובמדב"ר בתחילתו זוטא מספרי ולהעיר חונה". השכינה ששם "א"י

השכינה". לבית כשירה כנען "ארץ

(בסופו).35) ז פכ"ג, פרשתנו רבה מדרש וראה שם. ראה תנחומא

פרטים36) שמפרטים (ועוד) פ"י ופרח כפתור ר', סימן ח"ג תשב"ץ וראה

zyecwa.עצמה א"י

או37) כנען" "ארץ שקוראו ואילך) נא (לג, בפרשתנו מהכתובים להעיר

ובבמדב"ר שם), תלמודית אנצ' (ראה בתורה בכ"מ כ"ה אבל "הארץ".

עלי שחביבה לארץ עלי חביבין שהן ישראל את אכניס אני ז: שם, פרשתנו

ארץ .orpkשנאמר..

כו'38) כופה דהאיש דמתניתן הדינים דכל כח, סי' ח"ב מהרי"ט בשו"ת

ולא כו'" בזה"ז אפילו הוא ישיבתה ומצות א"י קדושת משום הטעם "עיקר

א"י, דישוב במ"ע הרמב"ן דעת לפי הוא שם אבל כו'. המצות קיום משום

וראה קדושה. מצד הוא כו' הרמב"ם לדעת שגם רלד סי' יו"ד חת"ס ראה אבל

לכ"ק חב"ד" כולל "בעניני קונטרס וראה לג. אות שם נזר אבני פ"י. כפו"פ

שנה (נ.י.) תורה יגדיל בקובץ נדפס תרס"ז. (ירושלים, נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר

הבאה. ובהערה ואילך. ס"ז ג) חוברת א

המצות"39) מן עצמו "שמפקיע כו' יוצאין אין ד"ה א) (צא, ב"ב ברשב"ם

ח"ג ובתשב"ץ א"י). בישוב מ"ע דיש כהרמב"ן ס"ל דלא לכאורה מוכח (ומזה

וכ"כ מצות. לחיוב רק הוא לעלות דכופין דדין קצח) סי' שם (וראה ר' סי'

סמ"ז. ח"א מהרי"ט בשו"ת

מצות, מצד או לבד שכינה קדושת מצד הוא אם נפק"מ לכאורה והנה

רש"י לדעת (משא"כ שם בתשב"ץ וכמ"ש דיעות) (לכמה הירדן עבר לענין

שם מהרי"ט וראה יג. ג, ג. ב, דברים ז. לב, מטות אוה"ח ב. לד, פרשתנו

או) (סוריא לענין עכ"פ או – המקודשת) בא"י רק הוא למצות כפי' דחיוב

"שהמצות איתא כד) יא, (עקב שבספרי א"י, לאחרי שכבשום הארצות שאר

הערה 124ֿ5 ע' חי"ג בלקו"ש הירדן עבר ע"ד בארוכה וראה שם". נוהגות

ואכ"מ. שם. ובהמצויין 20

בא"י40) רק שזהו פשוט לכאורה בעברxgayובזה ולא הקב"ה בה

שכבשום. ארצות ושאר הירדן

אלה: אופנים ב' ע"ד י"ל תרו"מ בחיוב שגם ולהעיר

מצד הל'zyecwא) ביהב"ח. מהל' ספ"ו הרמב"ם לשון כפשטות הארץ,

ה"ה. פ"א תרומות

שהקב"ה כיון וזהוxgaב) לישראל ונתנה (היינו`mvxבא"י בפועל גם

דכלים במתניתן הובאו לא דיעות) (לכמה [שלכן דוקא)* וחילוק כבוש לאחרי

ו'. אות רפד מצוה מנ"ח – כו'" הארצות מכל מקודשת "דא"י בזה מ"ו פ"א

צריך לכן בארץ חלק נטלו לא לוי ששבט וכיון שם], אחרונה משנה וראה

הל' רמב"ם וראה ועוד. לסוריא בנוגע להלכה ונפק"מ תרו"מ. להם ליתן

פרש"י (וראה שם ובכס"מ ה"י שם הראב"ד ובהשגת הי"א פי"ג ויובל שמיטה

ששי. דרוש הקודש דרך דרכים פרשת ראה אבל אֿב). יח, שופטים ורמב"ן

ואכ"מ. בכ"מ. הרמב"ם במפרשי בזה והאריכו

mb df minrdl xyt` dxe`kle (*d`x la` ."'ek mklek z`ia e`eaz ik xn`py my l`xyi lky"k wx `ed `ziixe`cn n"exz aeigy (zenexz 'ldn `"tq) l"qy m"anxda

."'ek mixac 'a jixvnc oeik l"f epiax"c my p"rtv



יז irqn zyxt - zegiyÎihewl

שמואל") אמר מוקשית30יהודה להנחה המוביל דבר ,

הרמב"ם פוסק החולקים, דעת שלמרות – שכשם31נוספת

לשאר מבבל לצאת אסור כך לחו"ל מהארץ לצאת שאסור

ארצות.

.‰
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"˘„Â˜‰
בזה: הביאור נקודת

ענינים, לשארzellkaשני ישראל ארץ שבין בחילוק ,

במדרש שנאמר כפי א) ישראל32ארצות: ארץ "חביבה :

xgayישראל שארץ העובדה ב) הקדושֿברוךֿהוא"; בה

במכילתאdyecwארץ כנאמר נבחרה33היא, שלא ש"עד

כשרות הארצות כל היו ישראל [=לנבואה]zexaclארץ

הארצות" כל יצאו ישראל ארץ .34משנבחרה

ישראל עם שבין הקשר בבסיס עומדים אלה ענינים שני

מחמת א) ישראל: הקדושֿברוךֿהוא,zxigaלארץ

ישראל לחלקו ובחר כו' ישראל בארץ "בחר רז"ל וכמאמר

לחלקי שבאו ישראל יבואו הקדושֿברוךֿהוא אמר 35כו'

מחמת ב) לחלקי". שבאה הארץ את dyecwdוינחלו

שהם ישראל ובעם ישראל שבארץ הקדושה שבשניהם,

קדוש" .36"עם

השאר) (בין מתבטא אלה ענינים שני שבין והחילוק

"ארץ בשם היא נקראת קדושתה מחמת הארץ: בשם גם

"ארץ שולל וזה דוקא, עניןorpkישראל" כי בזה, וכיוצא "

לארץ כלל שייך אינו מחמתorpkהקדושה כן שאין מה ;

zxigaלקרותה הכרח אין ישראל בארץ הקדושֿברוךֿהוא

"ארץ גם לקרותה ואפשר ישראל", "ארץ בשם דוקא

orpk"37כי בזה, וכיוצא ,zxigaהייתה הקדושֿברוךֿהוא

"`xayk(הקדושֿברוךֿהוא)mlerdלשאר הארצות חלק

ישראל".xgaeהאומות בארץ

ישראל מארץ היציאה באיסור שגם נמצא זה ולפי

הארץ קדושת מחמת א) ענינים: שני נוגע38קיימים (וזה

בארץ התלויות המצוות לקיום בחירתו39גם מחמת ב) ,(

לישראל שנתנה ישראל בארץ הקדושֿברוךֿהוא .40של

.Â
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לצאת שאסור "כשם הרמב"ם דברי מובנים זה פי ועל

הארצות": לשאר מבבל לצאת אסור כך לחו"ל מהארץ

ביחס אלא אינו המקום קדושת שמחמת היציאה איסור

שמחמתl`xyiלארץ היציאה באיסור כן שאין מה ;

בו שיהיו – הזה במקום הקדושֿברוךֿהוא של בחירתו

ישראל; וארץ בבל מסויים) (בזמן משתווים בזה ישראל,
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דרב30) מיני' קמשתמיט ד"הוה שם) (כתובות בגמרא שמפורש ר"ז מלבד

"רבי ב) (כד, ובברכות כו'".`a`יהודא". קמשתמיט הוה

א"י.31) שכולל הכס"מ לפי'

(32.34 הערה לקמן ובהנסמן ח. פ"ג, במדב"ר וראה ח. ראה תנחומא

בתחילתו.33)

"חביבה34) (בסופו) א בהר תנחומא וראה שם. המכילתא המשך וראה

(בתחילתו) י פ"ז, ובבמדב"ר הארצות". מכל אותה שקדשתי ישראל ארץ עלי

ח): (שם, ובמדב"ר בתחילתו זוטא מספרי ולהעיר חונה". השכינה ששם "א"י

השכינה". לבית כשירה כנען "ארץ

(בסופו).35) ז פכ"ג, פרשתנו רבה מדרש וראה שם. ראה תנחומא

פרטים36) שמפרטים (ועוד) פ"י ופרח כפתור ר', סימן ח"ג תשב"ץ וראה

zyecwa.עצמה א"י

או37) כנען" "ארץ שקוראו ואילך) נא (לג, בפרשתנו מהכתובים להעיר

ובבמדב"ר שם), תלמודית אנצ' (ראה בתורה בכ"מ כ"ה אבל "הארץ".

עלי שחביבה לארץ עלי חביבין שהן ישראל את אכניס אני ז: שם, פרשתנו

ארץ .orpkשנאמר..

כו'38) כופה דהאיש דמתניתן הדינים דכל כח, סי' ח"ב מהרי"ט בשו"ת

ולא כו'" בזה"ז אפילו הוא ישיבתה ומצות א"י קדושת משום הטעם "עיקר

א"י, דישוב במ"ע הרמב"ן דעת לפי הוא שם אבל כו'. המצות קיום משום

וראה קדושה. מצד הוא כו' הרמב"ם לדעת שגם רלד סי' יו"ד חת"ס ראה אבל

לכ"ק חב"ד" כולל "בעניני קונטרס וראה לג. אות שם נזר אבני פ"י. כפו"פ

שנה (נ.י.) תורה יגדיל בקובץ נדפס תרס"ז. (ירושלים, נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר

הבאה. ובהערה ואילך. ס"ז ג) חוברת א

המצות"39) מן עצמו "שמפקיע כו' יוצאין אין ד"ה א) (צא, ב"ב ברשב"ם

ח"ג ובתשב"ץ א"י). בישוב מ"ע דיש כהרמב"ן ס"ל דלא לכאורה מוכח (ומזה

וכ"כ מצות. לחיוב רק הוא לעלות דכופין דדין קצח) סי' שם (וראה ר' סי'

סמ"ז. ח"א מהרי"ט בשו"ת

מצות, מצד או לבד שכינה קדושת מצד הוא אם נפק"מ לכאורה והנה

רש"י לדעת (משא"כ שם בתשב"ץ וכמ"ש דיעות) (לכמה הירדן עבר לענין

שם מהרי"ט וראה יג. ג, ג. ב, דברים ז. לב, מטות אוה"ח ב. לד, פרשתנו

או) (סוריא לענין עכ"פ או – המקודשת) בא"י רק הוא למצות כפי' דחיוב

"שהמצות איתא כד) יא, (עקב שבספרי א"י, לאחרי שכבשום הארצות שאר

הערה 124ֿ5 ע' חי"ג בלקו"ש הירדן עבר ע"ד בארוכה וראה שם". נוהגות

ואכ"מ. שם. ובהמצויין 20

בא"י40) רק שזהו פשוט לכאורה בעברxgayובזה ולא הקב"ה בה

שכבשום. ארצות ושאר הירדן

אלה: אופנים ב' ע"ד י"ל תרו"מ בחיוב שגם ולהעיר

מצד הל'zyecwא) ביהב"ח. מהל' ספ"ו הרמב"ם לשון כפשטות הארץ,

ה"ה. פ"א תרומות

שהקב"ה כיון וזהוxgaב) לישראל ונתנה (היינו`mvxבא"י בפועל גם

דכלים במתניתן הובאו לא דיעות) (לכמה [שלכן דוקא)* וחילוק כבוש לאחרי

ו'. אות רפד מצוה מנ"ח – כו'" הארצות מכל מקודשת "דא"י בזה מ"ו פ"א

צריך לכן בארץ חלק נטלו לא לוי ששבט וכיון שם], אחרונה משנה וראה

הל' רמב"ם וראה ועוד. לסוריא בנוגע להלכה ונפק"מ תרו"מ. להם ליתן

פרש"י (וראה שם ובכס"מ ה"י שם הראב"ד ובהשגת הי"א פי"ג ויובל שמיטה

ששי. דרוש הקודש דרך דרכים פרשת ראה אבל אֿב). יח, שופטים ורמב"ן

ואכ"מ. בכ"מ. הרמב"ם במפרשי בזה והאריכו

mb df minrdl xyt` dxe`kle (*d`x la` ."'ek mklek z`ia e`eaz ik xn`py my l`xyi lky"k wx `ed `ziixe`cn n"exz aeigy (zenexz 'ldn `"tq) l"qy m"anxda
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בה שיהיו ישראל בארץ בחר שהקדושֿברוךֿהוא כשם

כ מגלותישראל והגאולה החירות שלימות של מקום

ישראל41מצרים (ובני כתיקונן לשנים – כך ואחר ,

למקום בבבל הקדושֿברוךֿהוא בחר כך כתיקונן),

ישראל42גלותם ישראל43של בני בו (ומצב הגלות לזמן ,

ל"חטאינו"). שייכים

לצאת שאסור "כשם לכתוב הרמב"ם מדייק ולכן

ux`dn"הארץ" אלא ישראל", "מארץ לא בה"א44וכו'"

הארצות שאר מכל ונבחרה נבדלה שתמיד הארץ הידיעה:

שהקדושֿברוךֿהוא שאיסורxgaבזה מדגיש שבזה בה,

מחמת אינו כאן בו שעוסק ישראל,zyecwהיציאה ארץ

ובזמן לישראל; בה הקדושֿברוךֿהוא בחירת מחמת אלא

על שישנו כשם מבבל היציאה על גם זה טעם חל הגלות

ישראל. מארץ היציאה

.Ê
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ושמה יובאו "בבלה הכתוב הרמב"ם מביא זה ועל

למקום בבל את בחר שהקדושֿברוךֿהוא כהוכחה – יהיו"

ישראל. של גלותם

המהרש"א וכתב השרת, בכלי מדבר שהכתוב 45ואף

שכן מתנבא ש"ירמיה אלא ציווי לשון זה אין זה שלפי

בנוגע שאפילו ומפרש כן, שאינו הרמב"ם סובר – יהיה"

הוא השרת השרתieeivלכלי כלי את להוציא שאסור היינו ,

לזה אפשרות מזדמנת אם אפילו "שמה46מבבל אלא ,

יהיו".

המקום הוא שבבל ישראל, לבני בנוגע גם מובן ומזה

ואסור גלותם, מקום שיהיה הקדושֿברוךֿהוא בחר בו

משם לצאת .47להם

ראשון גלות זמן בין חילוק אין שבזה מובן, וממילא

שדו שמצינו מכיון שני, גלות הקדושֿלזמן בחר בבבל קא

– יהיו" "שמה של באופן הגלות כמקום ברוךֿהוא

ישראל בארץ הקדושֿברוךֿהוא לבחירת בדומה קביעות,

כתיקונן ושנים גאולה של בזמן קביעות של .48באופן

שיטת בין נוספת נפקאֿמינה שקיימת יתכן זה ולפי

האיסור שטעם רש"י, לדעת והרמב"ם: (והמאירי) רש"י

מובן תורה, המרביצות ישיבות שם שיש לפי הוא

בבבל, (לא קיימות תורה המרביצות שישיבות שבמציאות

ממנה היציאה איסור עליה חל הנה אחרת, במדינה אלא)

הארצות מחמת49לשאר שזהו הרמב"ם, לדעת אבל ;

מובן הגלות, כמקום בבבל הקדושֿברוךֿהוא בחירת

ממקום ביציאה (ולא מבבל ביציאה אלא אינו שהאיסור

תורה) של לחו"ל".50אחר "מהארץ כיציאה שהיא ,

.Á
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שלא מה א) הדיוקים: שאר גם מוסברים זה פי ועל

מהארץ לצאת שאסור "כשם הרמב"ם מהlaalכתב ב) ,"

מבבל לצאת אסור "כך כתב l`xyiשלא ux`lלפי) "

פקדי יום "עד – כבגמרא – מסיים שאינו ג) הכסףֿמשנה),

ה'": נאום אותם

עלֿידי בחירתה מחמת מהארץ היציאה באיסור א)

ב) בה; וכלולה לחוץֿלארץ בבל שוה הקדושֿברוךֿהוא,

היציאה באיסור גם מחמתlaanכך ,zxigaֿהקדושֿברוך
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אל41) אתכם והבאתי גו' מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי וכמש"נ:

וֿח). ו, (וארא גו' הארץ

עצמה.42) בא"י ליחיד – מקלט ערי ע"ד

שכשם43) השני, בענין הוא לצאת" שאסור "כשם הפירוש ולפרש"י

מצד מא"י לצאת (לח"מdzyecwשאסור קדושתה מפני לצאת אסור מבבל כך

" הלשון אין מ"מ אבל שם). מלכים הל' כ"כ,mykלרמב"ם מתיישב כך" ..

לומדי מצד ובבל קדושתה עצם מצד הוא דבא"י שווה, אינה קדושתם שהרי

.49 הערה לקמן ראה אבל שבה. תורה

(44.37 הערה לעיל וראה

שם.45) כתובות חדא"ג

שם.46) (ועוד) בהפלאה וכ"פ

במימרא47) גו'" יובאו "בבלה הכתוב הובא שלא מה הרמב"ם ולדעת

עצמו, ר"י הביאו שכבר ע"ז דסמך עכ"פ) (בדוחק י"ל – שמואל" אמר ד"ר"י

מבבל העלי' לענין הביאו שהוא בפנים.i"`lאף לקמן וראה .

י"ל48) (71 הערה לקמן (נסמן מפשינן לא מחלוקת אפושי הכלל ע"פ

לזה היא שייכת שני) בגלות גם – (לגלות בבבל הבחירה הרמב"ם לדעת שגם

גטין (ראה והמסגר החרש יד) כד, (מ"ב עה"פ [וכדרז"ל התורה* גלתה ששם

רב א), כ, (סוכה ובניו חייא ר' ע"י ואח"כ יכני' בגלות וש"נ)] סע"א. פח,

עד שעה אותה מן בבבל בתורתן וישבו ג: נח תנחומא (וראה וכו' ושמואל

הוא בעצם בבל כי והיינו עיי"ש). כו'. יון ולא אדום לא בהן שלט ולא היום

מסוגל יעב"ץמקום סידור (וראה בה בחר ולכן ארצות משאר יותר לתורה

גם יבואו" "בבלה מהכתוב זה שלמדין מכיון הרמב"ם שלדעת אלא שם).

לדעת משא"כ האיסור. בטל לא – שבבבל התורה לימוד – הטעם כשבטל

בפנים. לקמן וראה רש"י.

שם*.49) כתובות במאירי מפורש וכן רש"י, לשון מפשטות משמע כן

בבי בבבל היא ושכינה ת"ח בה שיש לפי שם: בהפלאה) (ועד"ז בשטמ"ק

ל" שייך ג"ז אבל – במגילה כדאיתא כו' mewnכנישתא lk"ד dpikyשגלו"

המאירי דברי מהמשך ולהעיר א). כט, (מגילה שם הסוגיא כבתחילת עמהם",

השכינה. מזיו ליהנות וזוכים כו' משיגים שם:

כפשוט.50) ,48 בהערה המבואר לפי גם

.a"iq mipta onwlck laaa dxigad dzid i"yx zrcl mby ,jci`l f"cre (*

ycew zexb`) epi`iyp epizeax xn`nl (dxezd zeiniptay mipipr lkk) dlbpa yxetn xewn dfne .l`xyi ux`k epic my oiievn `hg z`xie dnkgy mewn lky :my ixi`na (*

ux`l reqpl jpevx =) !l`xyi ux` `c j`n ± ?l`xyi ux` oiiw ox`t hqliee" :i"`l reqpl m`d dl`yl dprna (621 'r d"g y"ewl .dtz 'r `"g r"p v"iixedn x"enc`

.'ek myn z`vl xeq`e ,(my ixi`nake .(laa oiprl) my 'nba i"x xn`nk) i"`a xc `ed eli`k f`y ± "(!l`xyi ux` o`k dyr ± ?l`xyi
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הארצות לשאר שוה ישראל ארץ הגלות), (כמקום בה הוא

לזה ששייך ג) גם מובן לכך ובהתאם הכסףֿמשנה), (לדעת

" שכתוב מה eidiרק dnye e`aei dlaaֿשהקדושֿברוך – "

הכתוב סיום אך הגלות, לזמן קבוע כמקום בבבל בחר הוא

לכאן שייך .51אינו

סיום את מביא בגמרא יהודה ר' בדברי זאת, לעומת

מבבל העולה "כל אומר הוא כי עוברux`ll`xyiהכתוב,

כן גם זה הרי ישראל לארץ לעליה ובשייכות בעשה",

נאום אותם פקדי יום "עד הכתוב בסיום מודגש (ובעיקר)

אותם. פקדי יום עד ישראל לארץ יחזרו שלא ה'",
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Ï‡¯˘È
לאחר ברמב"ם: ההלכות המשך מובן זה ולפי

מצרים,52ההלכות בארץ הישיבה באיסור הדינים ופרטי

שמעשיה "מפני הוא וכו'" בה "לשכון שהאיסור ובהסיקו

oilwlewn'ט בהלכה ממשיך – כו'" הארצות מכל יותר

לעולם" לחו"ל ישראל מארץ לצאת "אסור ההפכי בקצה

ביחסdyecwdמחמתxwiraשזהו ישראל בארץ שישנה

הארצות. לשאר

בהלכות הרמב"ם ממשיך ישראל ארץ קדושת ובענין

ארץ תחומי על מנשקין היו החכמים "גדולי זה שלאחרי

עוונותיו ישראל בארץ השוכן כל חכמים אמרו כו' ישראל

וכו'" .53מחולין

ידור "לעולם הדין, כותב י"ב בהלכה רק זה, ולאחרי

ידור ואל עכו"ם שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם

זרה עבודה עובד כאילו לחו"ל היוצא שכל לארץ.. בחוצה

לך לאמר ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי שנאמר

אדמת ואל אומר הוא ובפורעניות אחרים אלקים עבוד

– יבואו" לא ישראל

כי הוא, ענין איזה מחמת הכרע אין זה דין שלגבי

שמחמת המיוחדת הקדושה מפני הטעמים: שני ישנם

לחו"ל "היוצא הלשון כמשמעות השכינה, eli`kהשראת

dxf dcear caer"54שהקדושֿברוךֿהוא ומחמת ,xga

לישראל ונתנה ישראל בה"שנאמר"55בארץ שמשמע (וכפי

"נ הטעם) (ואומר לה יומתקשקרא זה פי [שעל ה'") חלת

"שכל שכותב זרה"veid`מה עבודה עובד כאילו לחו"ל

הגמרא כלשון שלא הבחירה), דומה56(היפך (שבלשון

"שכל ההלכה) בתחילת גם xcdl`xyiכתב ux`aדומה

וכל אלוקה לו שיש l"egaכמי xcdלו שאין כמי דומה

ומאריך57אלוקה" השני הטעם את גם מרמז כך ואחר ,

אדמת "ואל "].l`xyiומסיים

מעלת של ההלכות כל בסוף הרמב"ם זאת כתב ולכן

לכאורה) להיות צריך הי' שהסדר (כמו לא ישראל, ארץ

" שכתוב מה לפני – ישראל ארץ דיני z`vlבתחילת xeq`

ישראל" מעלת58מארץ אודות (גם) מדבר שכאן מפני ,

ישראל. ארץ של הבחירה

מבבל היציאה לאיסור לזה, בהמשך כשמגיע, ולכן

מדייק הקדושֿברוךֿהוא, בחירת שמחמת ארצות לשאר

לצאת שאסור שאיסורux`dn"כשם מודגש שבזה ,"

שבזה הקדושֿברוךֿהוא, בחירת מטעם הוא בזה היציאה

מבבל "לצאת האיסור עם מהארץ היציאה איסור משתווה

כנ"ל. כו'",
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ד"עובר51) הא הרמב"ם הביא לא הכס"מ שלדעת י"לdyraומה ,"

עשה שקורא בתלמוד מקומות הרבה מצינו "שכך אסמכתא רק שזהו שס"ל

שם רא"ש ויש. ד"ה ב טז, ברכות (תר"י מדרבנן" אלא אסור שאינו לדבר

שבתורה, בכתוב גם הרמב"ם דעת מצינו וכן ס"ג). פ"ג ובמו"ק סט"ו

עובר חולין שיחת השח ב) (יט, ביומא בם,dyraולדוגמא: ודברת שנא'

"אסור סכ"ה סרמ"ו יו"ד ברמ"א וכן ליתא. ה"ד) (פ"ב דיעות הל' וברמב"ם

סקנ"ו או"ח ס"ה. פ"ג ת"ת הל' – שהביאו אדה"ז בשו"ע (משא"כ כו'" לדבר

ואכ"מ. סט"ז).

שם.52) מלכים בהל' וח' ה"ז

קדושת53) עצם מצד הוא הרמב"ם) לדעת יציאה איסור (גם הנ"ל שכל

בתחילת ו' סי' שם תשב"ץ ראה – מצות חיוב מצד ולא שכינה, קדושת הארץ.

בהערה ובהמצויין ה"ו, פ"ד סנהדרין הל' לרמב"ם רדב"ז שם. כפו"פ הסימן.

.38

אבל54) ועוד. שם. כתובות הפלאה שם. כפו"פ שם. אחרי רמב"ן ראה

שלא אפשר ואי ולעכו"ם לגויים קבע דירת לארץ שחוצה שם: כתובות במאירי

מדרכיהם. ללמוד

ארץ55) את לכם "לתת ממ"ש זה למדו שם כתובות שבגמרא ולהעיר,

orpkבארץ שאתם זמן "כל ה"ב פ"ה ע"ז ובתוספתא לאלקים". לכם להיות

orpkשנקט לפי י"ל, – כתבו לא שהרמב"ם ומה כו'" לאלקים לכם הריני

שבגמרא. הלימוד מסקנת

שם.56) בתוספתא וכן

(57" אלקהxcdשהלשון לו שיש כמי (עניןxcdeבא"י מורה כו'" בחו"ל

שבחו"לzeriaweדהמשך הקדושה והעדר הארץ קדושת מחמת שזהו וגם)

מאת שמושגחת הארץ לקדושת בהמשך שם, אחרי הרמב"ן הביא זו (וכגירסא

שם שבסהמ"צ אף כו', ארצות כשאר עבירה עוברי מקיימת ואינה לבד הקב"ה

"כל "שכלveid`כ' הרמב"ם ל' משא"כ כו'"), בעיניך יהא בחו"ל ודר ממנה

`veidשיש שבהארץ הקדושה מדגיש שאינו גם) דהיציאה, (רגע כו'" לחו"ל

לישראל. ונתנה הקב"ה בה שבחר הארץ שמניח לפי שזהו וי"ל בה, להדר

הרמב"ם גירסת היתה שכן עח כלל כ' מערכת כללים שד"ח ראה אבל

– מ"ב) (פכ"ו דר"נ ואבות לח) (כה, בהר ספרא שם. ע"ז (וכבתוספתא בגמ'

דר"נ), ואבות (תוספתא כו' ויוצא א"י המניח כל מתחיל ששם לשון, בשינוי

כו'). היוצא וכל כו' בא"י היושב כל ובספרא

להביא58) הו"ל בתחילה ואח"כaeigdדהרי בא"י" אדם ידור "לעולם

מטעם אינו יציאה ואיסור הוא, אחר שענין לכאורה מוכח ומזה היציאה. איסור

מטעם לא וגם א"י.zevnזה ישוב

כ' ט') (בהלכה דמתחילה י"ל yxetnואולי xeqi`מא"י לצאת "אסור

– (בה"י) ואח"כ ידורzebdpdכו'", "לעולם ומסיים הארץ, לחביבות בקשר

וכיו"ב. איסור מצוה, אינו זה שכל כו'", לחו"ל היוצא שכל כו' בא"י אדם

"בעניני קונטרס וראה א"י. בישוב הרמב"ם בדעת בכ"מ האריכו וכבר

ואכ"מ. שם. אבנ"ז א"י. ערך תלמודית באנצ' בהנסמן שם. חב"ד" כולל
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הארצות לשאר שוה ישראל ארץ הגלות), (כמקום בה הוא

לזה ששייך ג) גם מובן לכך ובהתאם הכסףֿמשנה), (לדעת

" שכתוב מה eidiרק dnye e`aei dlaaֿשהקדושֿברוך – "

הכתוב סיום אך הגלות, לזמן קבוע כמקום בבבל בחר הוא

לכאן שייך .51אינו

סיום את מביא בגמרא יהודה ר' בדברי זאת, לעומת

מבבל העולה "כל אומר הוא כי עוברux`ll`xyiהכתוב,

כן גם זה הרי ישראל לארץ לעליה ובשייכות בעשה",

נאום אותם פקדי יום "עד הכתוב בסיום מודגש (ובעיקר)

אותם. פקדי יום עד ישראל לארץ יחזרו שלא ה'",
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Ï‡¯˘È
לאחר ברמב"ם: ההלכות המשך מובן זה ולפי

מצרים,52ההלכות בארץ הישיבה באיסור הדינים ופרטי

שמעשיה "מפני הוא וכו'" בה "לשכון שהאיסור ובהסיקו

oilwlewn'ט בהלכה ממשיך – כו'" הארצות מכל יותר

לעולם" לחו"ל ישראל מארץ לצאת "אסור ההפכי בקצה

ביחסdyecwdמחמתxwiraשזהו ישראל בארץ שישנה

הארצות. לשאר

בהלכות הרמב"ם ממשיך ישראל ארץ קדושת ובענין

ארץ תחומי על מנשקין היו החכמים "גדולי זה שלאחרי

עוונותיו ישראל בארץ השוכן כל חכמים אמרו כו' ישראל

וכו'" .53מחולין

ידור "לעולם הדין, כותב י"ב בהלכה רק זה, ולאחרי

ידור ואל עכו"ם שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם

זרה עבודה עובד כאילו לחו"ל היוצא שכל לארץ.. בחוצה

לך לאמר ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי שנאמר

אדמת ואל אומר הוא ובפורעניות אחרים אלקים עבוד

– יבואו" לא ישראל

כי הוא, ענין איזה מחמת הכרע אין זה דין שלגבי

שמחמת המיוחדת הקדושה מפני הטעמים: שני ישנם

לחו"ל "היוצא הלשון כמשמעות השכינה, eli`kהשראת

dxf dcear caer"54שהקדושֿברוךֿהוא ומחמת ,xga

לישראל ונתנה ישראל בה"שנאמר"55בארץ שמשמע (וכפי

"נ הטעם) (ואומר לה יומתקשקרא זה פי [שעל ה'") חלת

"שכל שכותב זרה"veid`מה עבודה עובד כאילו לחו"ל

הגמרא כלשון שלא הבחירה), דומה56(היפך (שבלשון

"שכל ההלכה) בתחילת גם xcdl`xyiכתב ux`aדומה

וכל אלוקה לו שיש l"egaכמי xcdלו שאין כמי דומה

ומאריך57אלוקה" השני הטעם את גם מרמז כך ואחר ,

אדמת "ואל "].l`xyiומסיים

מעלת של ההלכות כל בסוף הרמב"ם זאת כתב ולכן

לכאורה) להיות צריך הי' שהסדר (כמו לא ישראל, ארץ

" שכתוב מה לפני – ישראל ארץ דיני z`vlבתחילת xeq`

ישראל" מעלת58מארץ אודות (גם) מדבר שכאן מפני ,

ישראל. ארץ של הבחירה

מבבל היציאה לאיסור לזה, בהמשך כשמגיע, ולכן

מדייק הקדושֿברוךֿהוא, בחירת שמחמת ארצות לשאר

לצאת שאסור שאיסורux`dn"כשם מודגש שבזה ,"

שבזה הקדושֿברוךֿהוא, בחירת מטעם הוא בזה היציאה

מבבל "לצאת האיסור עם מהארץ היציאה איסור משתווה

כנ"ל. כו'",
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ד"עובר51) הא הרמב"ם הביא לא הכס"מ שלדעת י"לdyraומה ,"

עשה שקורא בתלמוד מקומות הרבה מצינו "שכך אסמכתא רק שזהו שס"ל

שם רא"ש ויש. ד"ה ב טז, ברכות (תר"י מדרבנן" אלא אסור שאינו לדבר

שבתורה, בכתוב גם הרמב"ם דעת מצינו וכן ס"ג). פ"ג ובמו"ק סט"ו

עובר חולין שיחת השח ב) (יט, ביומא בם,dyraולדוגמא: ודברת שנא'

"אסור סכ"ה סרמ"ו יו"ד ברמ"א וכן ליתא. ה"ד) (פ"ב דיעות הל' וברמב"ם

סקנ"ו או"ח ס"ה. פ"ג ת"ת הל' – שהביאו אדה"ז בשו"ע (משא"כ כו'" לדבר

ואכ"מ. סט"ז).

שם.52) מלכים בהל' וח' ה"ז

קדושת53) עצם מצד הוא הרמב"ם) לדעת יציאה איסור (גם הנ"ל שכל

בתחילת ו' סי' שם תשב"ץ ראה – מצות חיוב מצד ולא שכינה, קדושת הארץ.

בהערה ובהמצויין ה"ו, פ"ד סנהדרין הל' לרמב"ם רדב"ז שם. כפו"פ הסימן.
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אבל54) ועוד. שם. כתובות הפלאה שם. כפו"פ שם. אחרי רמב"ן ראה

שלא אפשר ואי ולעכו"ם לגויים קבע דירת לארץ שחוצה שם: כתובות במאירי

מדרכיהם. ללמוד

ארץ55) את לכם "לתת ממ"ש זה למדו שם כתובות שבגמרא ולהעיר,

orpkבארץ שאתם זמן "כל ה"ב פ"ה ע"ז ובתוספתא לאלקים". לכם להיות

orpkשנקט לפי י"ל, – כתבו לא שהרמב"ם ומה כו'" לאלקים לכם הריני

שבגמרא. הלימוד מסקנת

שם.56) בתוספתא וכן

(57" אלקהxcdשהלשון לו שיש כמי (עניןxcdeבא"י מורה כו'" בחו"ל

שבחו"לzeriaweדהמשך הקדושה והעדר הארץ קדושת מחמת שזהו וגם)

מאת שמושגחת הארץ לקדושת בהמשך שם, אחרי הרמב"ן הביא זו (וכגירסא

שם שבסהמ"צ אף כו', ארצות כשאר עבירה עוברי מקיימת ואינה לבד הקב"ה

"כל "שכלveid`כ' הרמב"ם ל' משא"כ כו'"), בעיניך יהא בחו"ל ודר ממנה

`veidשיש שבהארץ הקדושה מדגיש שאינו גם) דהיציאה, (רגע כו'" לחו"ל

לישראל. ונתנה הקב"ה בה שבחר הארץ שמניח לפי שזהו וי"ל בה, להדר

הרמב"ם גירסת היתה שכן עח כלל כ' מערכת כללים שד"ח ראה אבל

– מ"ב) (פכ"ו דר"נ ואבות לח) (כה, בהר ספרא שם. ע"ז (וכבתוספתא בגמ'

דר"נ), ואבות (תוספתא כו' ויוצא א"י המניח כל מתחיל ששם לשון, בשינוי

כו'). היוצא וכל כו' בא"י היושב כל ובספרא

להביא58) הו"ל בתחילה ואח"כaeigdדהרי בא"י" אדם ידור "לעולם

מטעם אינו יציאה ואיסור הוא, אחר שענין לכאורה מוכח ומזה היציאה. איסור

מטעם לא וגם א"י.zevnזה ישוב

כ' ט') (בהלכה דמתחילה י"ל yxetnואולי xeqi`מא"י לצאת "אסור

– (בה"י) ואח"כ ידורzebdpdכו'", "לעולם ומסיים הארץ, לחביבות בקשר

וכיו"ב. איסור מצוה, אינו זה שכל כו'", לחו"ל היוצא שכל כו' בא"י אדם

"בעניני קונטרס וראה א"י. בישוב הרמב"ם בדעת בכ"מ האריכו וכבר

ואכ"מ. שם. אבנ"ז א"י. ערך תלמודית באנצ' בהנסמן שם. חב"ד" כולל
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מבבל שעלו אמוראים כמה שמצינו מה מובן זה פי על

ר' עם מחולקים שהם לומר הכרח ואין ישראל, לארץ

שמואל): אמר יהודה ר' עם (או יהודה

(ולשאר ישראל לארץ מבבל היציאה שאיסור מכיון

– לבבל ישראל מארץ היציאה איסור כמו הוא הארצות)

– מיוחד טעם מפני (ולא הקדושֿברוךֿהוא בחירת מחמת

" בבבל) המלכות רצון מובןjkשאסור..mykכגון אסור",

איסור(ויתירה לגבי שקיימים וקלֿוחומר) כלֿשכן – מזו

שביציאה כשם אומרת: זאת ההיתרים, אותם זה יציאה

שכתב כמו שמותר, תנאים יש לחו"ל ישראל מארץ

כן59הרמב"ם לסחורה", יוצא הוא וכן כו' תורה "ללמוד

לשאר (והיציאה ישראל לארץ מבבל לעליה בנוגע גם הוא

תורה ללמוד כדי הוא שאם (וכיו"ב)60הארצות) ולסחורה

לצאת. מותר

(תורה, מטרה לצורך היתר אלא זה שאין מכיון אבל

בתנאים לחו"ל ישראל מארץ שכשיוצא כשם הנה סחורה),

ארץ בן זה) לנידון (בנוגע כך אחר גם הוא נשאר המותרים,

לחזור וחייב מבבל61ישראל לעולה בנוגע גם הוא כן כמו ,

ישראל בארץ בהיותו שגם המותרים, בתנאים ישראל לארץ

הגלות), כמקום בבבל הבחירה (מחמת בבל בן נשאר

לחזור. וחייב

העליה): (או היציאה ותכלית בתנאי חילוק שיש אלא

חייבdxegqlכשיוצא מרויח וכשהוא קיצבה, לזה יש ,

לזה שאין תורה, ללמוד כשיוצא כן שאין מה לחזור,

בלימוד אצלו שיתוסף אפשרות יש שעדיין וכל קיצבה,

ישראל. בארץ להשאר לו מותר התורה

עלו אמוראים שכמה מה בפשטות מובן זה פי ועל

היתר מחמת היה הדבר כי ישראל, לארץ ואלוdfמבבל ;

מחמת נדרש שכך מחמת זה הרי בקביעות שם שנשארו

הלימוד .62בתורהmdlyאופן

עלו הם שגם פי על אף שמואל, לכך ובדומה רב, אבל

כאשר זאת, עם תורה, ללמוד כדי ישראל לארץ מבבל

חייבים בשלימות, וכו' מרבי התורה בלימוד כבר קיבלו

לבבל לחזור .63היו

מה על כך אחר אצלם נתוסף בבבל דוקא מזו: ויתירה

(ופלפול בעיון ישראל בארץ היהmicinlzdשלמדו שבזה (

ישראל ארץ על בבל של .64יתרון
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של בחירתו – ישראל בארץ מעלות שתי שישנן כשם

בה הקיימת והקדושה הארצות מכל בה הקדושֿברוךֿהוא

הם שישראל זה בישראל: גם אלו מעלות שתי ישנן כך –

בהם יש שישראל וזה בהם, בחר שהקדושֿברוךֿהוא אלו

והמצוות.65קדושה התורה עם שלהם הקשר מצד

הקדושֿברוךֿהוא של בחירתו ביניהם: והחילוק

מכל בחרת "ובנו האומות, שאר מבין ",mroeyleבישראל

וקדושתם מעלתם עם קשורה התורה63אינה שמפני

בחירה בחירה; של ענין זה אין – כן אם שהרי והמצוות,

הדברים שני בין דמיון קיים כאשר רק שייכת אמיתית

ביניהם מהם.66שבוחרים באחד בוחרים הבחירה ובכח –

אין ומצוות ותורה הקדושה מעלת שמצד מאחר ולפיכך,

כאן מתאים לא העמים, לכל ישראל בין דמיון לשום מקום

מפני אינה הלזו שהבחירה לומר, ובהכרח הבחירה. ענין

של בחירתו מפני אדרבא, אלא ישראל, של קדושתם

וכו'. קדושה בהם נמשכה הקדושֿברוךֿהוא

הקדושֿ עם ישראל התקשרות כי: עולה לעיל מהאמור

הריהי – הקדושֿברוךֿהוא בחירת שמצד ברוךֿהוא

שמצד מההתקשרות יותר ישראל של בעצם ונוגעת עצמית

כביכול. נוסף, כדבר שהיא ומצוות, והתורה קדושתם

הקדושֿברוךֿ עם ישראל התקשרות יותר: ברור בסגנון

עם מתקשר ומהותו שעצמותו היא הבחירה שמצד הוא

מצד ישראל התקשרות ואילו יהודי; של ומהותו עצמותו

ורצונו חכמתו שהם ומצוות תורה עלֿידי הבאה קדושתם,

וחיבור צוותא מלשון היא מצוה (כי ידה67יתברך שעל ,

תורה עלֿידי כן וכמו לקדושֿברוךֿהוא; מקושר נעשה

ואורייתא באורייתא [=מתקשרים] מתקשראן "ישראל
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ט'.59) הלכה שם

עוד60) חכם "תהא כו' אחוה לי' דשלחי בהך שם כתובות שטמ"ק ראה

כו'". יותר

א.61) יג, ע"ז ללמוד תוד"ה וראה לארץ". "ויחזור שם: כברמב"ם

שאם62) וכיו"ב סע"א) כ, (סוכה ובניו חייא כר' תורה ללמד כדי או

שבהיתר ואף שם). יעב"ץ סידור (וראה תורה ללמד כ"ש מותר תורה ללמוד

בפנים) לקמן המבואר (ע"פ י"ל תורה" "ללמוד רק הרמב"ם כ' מא"י היציאה

כו'. מכולם יותר מתלמידי ע"ד אצלו גם נתוסף שמלמדה שבזה

בבבל".63) אורייתא ולגמר "דליזיל ברב ב) (פז, יומא ראה

דשלחו64) מזה ובירושלמיi"`nכמובן והוריות). ברכות (סוף עדיף סיני

ב אבל לפיפלן, קודם דסידרן הוריות (היilaaסוף האבעי' נשארה (הוריות)

סיני מא"י דשלחו מה קבלו ולא בתיקו ומסיק) מתון או ומקשה חריף עדיף:

) הר"ח מפי' ולהעיר תלמודעדיף. זה הושיבני במחשכים א) כד, סנהדרין

.32 (ע' חי"ג לקו"ש שם. ובהנסמן פי"אֿיב תש"ח רבא אמר ד"ה וראה בבלי.

וש"נ. .(37ֿ8

עם65) כי ב): יד, ראה ו. ז, (ואתחנן ובךyecwוכמ"ש לה"א, xgaאתה

שם): (ראה ובפרש"י ה'.cereה'. בחר ובך

(66.72 הערה לקמן וראה רע"א). (ע, פמ"ט תניא ראה

ג.67) מה, בחוקותי לקו"ת
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של68בקודשאֿבריךֿהוא" שהעצם באופן זה אין הרי (

כי יתברך, ומהותו עצמותו עם (מלכתחילה) מתקשר יהודי

ומצוות. תורה אורייתא, באמצעות זהו אם

" רז"ל במאמר הדיוק מובן זה פי 69קשריןzlzועל

ואורייתא באורייתא מתקשראין ישראל בדא דא מתקשראן

ישראל בזה, זה מתקשרים קשרים [=שלושה בקוב"ה"

שלכאורה – בקדושֿברוךֿהוא] והתורה בתורה מתקשרים

ובין לתורה ישראל (בין קשרים שני רק כאן ישנם הרי

שבנוסף הוא, ההסבר אך לקדושֿברוךֿהוא)? התורה

ישראל את המקשר קשר יש התורה שעלֿידי להתקשרות

יתברך בחירתו מצד ממוצע, שום בלי ,70לקדושֿברוךֿהוא

טבעת). (בדוגמת קשרים שלושה ישנם ולכן

.·È
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רש"י לשיטת הרמב"ם שיטת בין החילוק לעיל נתבאר

לשאר מבבל לצאת האיסור הרמב"ם שלדעת (והמאירי),

רש"י ולדעת הקדושֿברוךֿהוא, בחירת מצד הוא ארצות

תורה"; המרביצות ישיבות שם שיש "לפי הוא

לכלל בהתאם מפשינן"71ברם, לא מחלוקת "אפושי

רש"י לדעת שגם לומר יש במחלוקת], להוסיף [=אין

גופא זו שבחירה אלא בבבל, הבחירה ענין קיים והמאירי

בבבל כאשר ולכן שבבבל, התורה קדושת עם קשורה

שבה; הבחירה גם מתבטלת התורה, הרבצת מתבטלת

מצד אינה בחירתה – ישראל ארץ לגבי הדבר שונה

הבחירה מצד באה קדושתה (אדרבא שבה הקדושה

בארץ הקדושֿברוךֿהוא שבחירת מאחר כי ולאחריה),

נחלת והיא העולם), כשברא -) עצמית בחירה היא ישראל

מקומם בתור עולם בברית לישראל נתנה והוא invrdה',

מחמת ישראל של מקומם שהיא כבבבל (דלא ישראל של

וכו' הקדושה וענין נצחית, היא בה הבחירה לכן הגלות),

זו. בחירה של גילויה את גם פועל ישראל שבארץ

בישראל: שהוא כמו עצמו זה מענין זה ויובן

שמצד ישראל של בהתקשרותם מעלה שישנה אף על

כנ"ל, יתברך עצמותו מצד שזהו וקוב"ה, ישראל הבחירה,

קדושתם, שמצד בהתקשרות גם מעלה קיימת מקום מכל

והיא: ומצוות, התורה מצד

מ בלבד, הבחירה שמצד רקבהתקשרות שהיא אחר

של בחירתו מעלהedÎjexaÎyecwd`מצד מפני ולא

אין הקדושֿברוךֿהוא בחירת לאחר אפילו הרי מסויימת,

גלוי. באופן בנבחר ניכרת היא

הרי ומצוות, בתורה קדושתם שמצד ההתקשרות אמנם

הוא עצמו זה ענין גלוי, ובאופן מעלה מהוה עצמה היא

ובגלוי ,72אלקות

התורה שבאמצעות ההתקשרות עלֿידי וממילא,

ישראל של יותר והפנימי העמוק הקשר גם מתגלה ומצוות

הבחירה שמצד ההתקשרות הקדושֿברוךֿהוא, .73עם
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א.68) עג, זח"ג ראה

ג'69) שם תלתoibxcבזהר הובא בדא"ח בכ"מ סה"מoixywאבל ראה .

בהערות. 61 ע' ה'ש"ת

והמשכה70) ברכה מל' גם – ("מברכים בתורה ישראל משפיעים זה ומצד

ב. רכב, זח"ב (ראה בקוב"ה שלמעלה תורה מחבר הי' דוד ע"ד בתורה"), –

ג. כט, ראה ד. צא, פרשתנו לקו"ת וראה א). נא, שלח לקו"ת

מחלוקת71) (לענין יוד סי' התלמודים שני כללי מלאכי ביד בהנסמן ראה

(נדפס שלום דרכי נב. אות סט"ז הפוסקים כללי שד"ח וירושלמי). בבלי

רנז. סי' ל' אות הש"ס כללי בסופו) יוד כרך בשד"ח

"ובנו72) דישראל: וגוף בנשמה הוא הואzxgaועד"ז ולשון עם sebdמכל

.(120 ע' תו"ש שם. (תניא העולם" אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי

zyecweמצד בעיקר הוא הגוף).mznypישראל ע"י התומ"צ המקיימת (שהיא

לישראל הקב"ה שאהבת נשמתם, על דישראל בהגוף מעלה יש ולפ"ז

אהבה כעין היא נשמתם האבzirahמצד אהבת "בניםepalכמו הם דנשמות

דהנאהב, מקום תפיסת איזו ששייכת ממדרגה שרשה זו שאהבה היינו למקום".

וענין. סיבה מכל שלמעלה מעצמותו מצדzxigaeואינו היא בישראל הקב"ה

mteb'ית שהוא מצד ורק הגוף, מעלת משום מבחי'xgaשאינה היא בו,

ואילך). 5 ע' חי"א לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה ממש ומהותו עצמותו

עצמה שהיא בזה בהגוף שאינה בהנשמה מעלה להקב"הoaולאידך:

בחומריותו "נדמה עצמו שמצד הגוף משא"כ ממש", ממעל אלקה "וחלק

היא המעלה בו, שבחר לאחרי גם הרי בו, בחר שהקב"ה ורק אוה"ע", לגופי

שתהאxgeadמצד עד כ"כ בו מתאחדת זו מעלה ואין הגוף, מצד (כ"כ?) ולא

בו. ניכרת

נעשים73) הם שאז בהגוף הנשמה קישור שע"י כנ"ל, וגוף בנשמה ועד"ז

המעלה גם בהגוף נקבעת אז הנה נשמתו, הוא הגוף חיי שכל ועד כאחד

הנשמה) (ע"י לו באה בהגוף, שישנה העצמות שבחירת והיא דנשמה,

מציאותו. נעשה העצמות) (בחירת זה אשר ובגילוי, בפנימיות

נפסד שהגוף הטעם שזהו שי"ל תשל"ב, מנ"א כ"ף שיחת בארוכה וראה

בחירה שהיא העצמות, בחירת היא דוקא שבו (אף ממנו הנשמה בסילוק

zigvpאינה הקב"ה) (בחירת שבו המעלה הרי לעצמו, שהוא כמו הגוף כי – (

בגוף) היותה זמן (במשך הנשמה בו שפעלה לאחרי גם ולכן במציאות. בגלוי

בצאת כאשר הנה מציאותו, כל תהי' שהיא ועד בפנימיותו זו מעלה בו שתקבע

אינו הבחירה שענין (היינו זו מעלתו ממנו מסתלקת מהגוף cg`znהנשמה

לעפרם חוזרים צדיקים גם ולכן מציאותו*. כל (סו"ס) אז נפסדת – עמו) עוד

שה"מכתב שלאחרי הלוחות, בדוגמת ב). קנב, (שבת תחה"מ לפני אחת שעה

נעשה בהם, חרות הdfאלקים" "פרח וכאשר מציאותם, –כל מעליהן" כתב

ואילך. 30 ע' חי"ד בלקו"ש בארוכה שנתבאר כמו ממש". בהם "אין

הפסד אי"ז נצחית, בחירה היא הקב"ה שבחירת מכיון להגוף, שבנוגע אלא

בתחה"מ שיקומו חלק) ר"פ (סנה' לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל ולכן אמיתי,

miteba.58נשמות הערה 255 ע' ,***52 הערה 254 ע' לעיל וראה .**

wqtp ,sebdn ytpd wlzqda okle ytpd i"r k"b jynp df zeig mb ixd ,ytpd caln r"ta eniiwnd zeig el yi sebdy s`c (cere .h"pxz daey d"c) n"ka x`eand c"re (*

.sebd ly zeig zkynd mb

mixe`iae zeaeyza `aenda d`x .dlk mteby epiid ,my dpyna a"derl wlg mdl oi`y el`y df x`al yi ile` ,`wec dnypd i"r `ed sebda dxigad ieliby l"pd t"re (**

.dxrdd mipta epnqpy zenewna lirl .my 5 dxrd d`xe *c"q 'g 'iq

.l"end .jli`e gnw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (***



כי irqn zyxt - zegiyÎihewl

של68בקודשאֿבריךֿהוא" שהעצם באופן זה אין הרי (

כי יתברך, ומהותו עצמותו עם (מלכתחילה) מתקשר יהודי

ומצוות. תורה אורייתא, באמצעות זהו אם

" רז"ל במאמר הדיוק מובן זה פי 69קשריןzlzועל

ואורייתא באורייתא מתקשראין ישראל בדא דא מתקשראן

ישראל בזה, זה מתקשרים קשרים [=שלושה בקוב"ה"

שלכאורה – בקדושֿברוךֿהוא] והתורה בתורה מתקשרים

ובין לתורה ישראל (בין קשרים שני רק כאן ישנם הרי

שבנוסף הוא, ההסבר אך לקדושֿברוךֿהוא)? התורה

ישראל את המקשר קשר יש התורה שעלֿידי להתקשרות

יתברך בחירתו מצד ממוצע, שום בלי ,70לקדושֿברוךֿהוא

טבעת). (בדוגמת קשרים שלושה ישנם ולכן

.·È
Ï‡¯˘È ı¯‡·Â Ï··· ‰¯ÈÁ·‰ ÔÈ· Ï„·‰‰

רש"י לשיטת הרמב"ם שיטת בין החילוק לעיל נתבאר

לשאר מבבל לצאת האיסור הרמב"ם שלדעת (והמאירי),

רש"י ולדעת הקדושֿברוךֿהוא, בחירת מצד הוא ארצות

תורה"; המרביצות ישיבות שם שיש "לפי הוא

לכלל בהתאם מפשינן"71ברם, לא מחלוקת "אפושי

רש"י לדעת שגם לומר יש במחלוקת], להוסיף [=אין

גופא זו שבחירה אלא בבבל, הבחירה ענין קיים והמאירי

בבבל כאשר ולכן שבבבל, התורה קדושת עם קשורה

שבה; הבחירה גם מתבטלת התורה, הרבצת מתבטלת

מצד אינה בחירתה – ישראל ארץ לגבי הדבר שונה

הבחירה מצד באה קדושתה (אדרבא שבה הקדושה

בארץ הקדושֿברוךֿהוא שבחירת מאחר כי ולאחריה),

נחלת והיא העולם), כשברא -) עצמית בחירה היא ישראל

מקומם בתור עולם בברית לישראל נתנה והוא invrdה',

מחמת ישראל של מקומם שהיא כבבבל (דלא ישראל של

וכו' הקדושה וענין נצחית, היא בה הבחירה לכן הגלות),

זו. בחירה של גילויה את גם פועל ישראל שבארץ

בישראל: שהוא כמו עצמו זה מענין זה ויובן

שמצד ישראל של בהתקשרותם מעלה שישנה אף על

כנ"ל, יתברך עצמותו מצד שזהו וקוב"ה, ישראל הבחירה,

קדושתם, שמצד בהתקשרות גם מעלה קיימת מקום מכל

והיא: ומצוות, התורה מצד

מ בלבד, הבחירה שמצד רקבהתקשרות שהיא אחר

של בחירתו מעלהedÎjexaÎyecwd`מצד מפני ולא

אין הקדושֿברוךֿהוא בחירת לאחר אפילו הרי מסויימת,

גלוי. באופן בנבחר ניכרת היא

הרי ומצוות, בתורה קדושתם שמצד ההתקשרות אמנם

הוא עצמו זה ענין גלוי, ובאופן מעלה מהוה עצמה היא

ובגלוי ,72אלקות

התורה שבאמצעות ההתקשרות עלֿידי וממילא,

ישראל של יותר והפנימי העמוק הקשר גם מתגלה ומצוות

הבחירה שמצד ההתקשרות הקדושֿברוךֿהוא, .73עם
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א.68) עג, זח"ג ראה

ג'69) שם תלתoibxcבזהר הובא בדא"ח בכ"מ סה"מoixywאבל ראה .

בהערות. 61 ע' ה'ש"ת

והמשכה70) ברכה מל' גם – ("מברכים בתורה ישראל משפיעים זה ומצד

ב. רכב, זח"ב (ראה בקוב"ה שלמעלה תורה מחבר הי' דוד ע"ד בתורה"), –

ג. כט, ראה ד. צא, פרשתנו לקו"ת וראה א). נא, שלח לקו"ת

מחלוקת71) (לענין יוד סי' התלמודים שני כללי מלאכי ביד בהנסמן ראה

(נדפס שלום דרכי נב. אות סט"ז הפוסקים כללי שד"ח וירושלמי). בבלי

רנז. סי' ל' אות הש"ס כללי בסופו) יוד כרך בשד"ח

"ובנו72) דישראל: וגוף בנשמה הוא הואzxgaועד"ז ולשון עם sebdמכל

.(120 ע' תו"ש שם. (תניא העולם" אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי

zyecweמצד בעיקר הוא הגוף).mznypישראל ע"י התומ"צ המקיימת (שהיא

לישראל הקב"ה שאהבת נשמתם, על דישראל בהגוף מעלה יש ולפ"ז

אהבה כעין היא נשמתם האבzirahמצד אהבת "בניםepalכמו הם דנשמות

דהנאהב, מקום תפיסת איזו ששייכת ממדרגה שרשה זו שאהבה היינו למקום".

וענין. סיבה מכל שלמעלה מעצמותו מצדzxigaeואינו היא בישראל הקב"ה

mteb'ית שהוא מצד ורק הגוף, מעלת משום מבחי'xgaשאינה היא בו,

ואילך). 5 ע' חי"א לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה ממש ומהותו עצמותו

עצמה שהיא בזה בהגוף שאינה בהנשמה מעלה להקב"הoaולאידך:

בחומריותו "נדמה עצמו שמצד הגוף משא"כ ממש", ממעל אלקה "וחלק

היא המעלה בו, שבחר לאחרי גם הרי בו, בחר שהקב"ה ורק אוה"ע", לגופי

שתהאxgeadמצד עד כ"כ בו מתאחדת זו מעלה ואין הגוף, מצד (כ"כ?) ולא

בו. ניכרת

נעשים73) הם שאז בהגוף הנשמה קישור שע"י כנ"ל, וגוף בנשמה ועד"ז

המעלה גם בהגוף נקבעת אז הנה נשמתו, הוא הגוף חיי שכל ועד כאחד

הנשמה) (ע"י לו באה בהגוף, שישנה העצמות שבחירת והיא דנשמה,

מציאותו. נעשה העצמות) (בחירת זה אשר ובגילוי, בפנימיות

נפסד שהגוף הטעם שזהו שי"ל תשל"ב, מנ"א כ"ף שיחת בארוכה וראה

בחירה שהיא העצמות, בחירת היא דוקא שבו (אף ממנו הנשמה בסילוק

zigvpאינה הקב"ה) (בחירת שבו המעלה הרי לעצמו, שהוא כמו הגוף כי – (

בגוף) היותה זמן (במשך הנשמה בו שפעלה לאחרי גם ולכן במציאות. בגלוי

בצאת כאשר הנה מציאותו, כל תהי' שהיא ועד בפנימיותו זו מעלה בו שתקבע

אינו הבחירה שענין (היינו זו מעלתו ממנו מסתלקת מהגוף cg`znהנשמה

לעפרם חוזרים צדיקים גם ולכן מציאותו*. כל (סו"ס) אז נפסדת – עמו) עוד

שה"מכתב שלאחרי הלוחות, בדוגמת ב). קנב, (שבת תחה"מ לפני אחת שעה

נעשה בהם, חרות הdfאלקים" "פרח וכאשר מציאותם, –כל מעליהן" כתב

ואילך. 30 ע' חי"ד בלקו"ש בארוכה שנתבאר כמו ממש". בהם "אין

הפסד אי"ז נצחית, בחירה היא הקב"ה שבחירת מכיון להגוף, שבנוגע אלא

בתחה"מ שיקומו חלק) ר"פ (סנה' לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל ולכן אמיתי,

miteba.58נשמות הערה 255 ע' ,***52 הערה 254 ע' לעיל וראה .**

wqtp ,sebdn ytpd wlzqda okle ytpd i"r k"b jynp df zeig mb ixd ,ytpd caln r"ta eniiwnd zeig el yi sebdy s`c (cere .h"pxz daey d"c) n"ka x`eand c"re (*

.sebd ly zeig zkynd mb

mixe`iae zeaeyza `aenda d`x .dlk mteby epiid ,my dpyna a"derl wlg mdl oi`y el`y df x`al yi ile` ,`wec dnypd i"r `ed sebda dxigad ieliby l"pd t"re (**

.dxrdd mipta epnqpy zenewna lirl .my 5 dxrd d`xe *c"q 'g 'iq

.l"end .jli`e gnw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (***

irqn zyxt - zegiyÎihewl

של68בקודשאֿבריךֿהוא" שהעצם באופן זה אין הרי (

כי יתברך, ומהותו עצמותו עם (מלכתחילה) מתקשר יהודי

ומצוות. תורה אורייתא, באמצעות זהו אם

" רז"ל במאמר הדיוק מובן זה פי 69קשריןzlzועל

ואורייתא באורייתא מתקשראין ישראל בדא דא מתקשראן

ישראל בזה, זה מתקשרים קשרים [=שלושה בקוב"ה"

שלכאורה – בקדושֿברוךֿהוא] והתורה בתורה מתקשרים

ובין לתורה ישראל (בין קשרים שני רק כאן ישנם הרי

שבנוסף הוא, ההסבר אך לקדושֿברוךֿהוא)? התורה

ישראל את המקשר קשר יש התורה שעלֿידי להתקשרות

יתברך בחירתו מצד ממוצע, שום בלי ,70לקדושֿברוךֿהוא

טבעת). (בדוגמת קשרים שלושה ישנם ולכן

.·È
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רש"י לשיטת הרמב"ם שיטת בין החילוק לעיל נתבאר

לשאר מבבל לצאת האיסור הרמב"ם שלדעת (והמאירי),

רש"י ולדעת הקדושֿברוךֿהוא, בחירת מצד הוא ארצות

תורה"; המרביצות ישיבות שם שיש "לפי הוא

לכלל בהתאם מפשינן"71ברם, לא מחלוקת "אפושי

רש"י לדעת שגם לומר יש במחלוקת], להוסיף [=אין

גופא זו שבחירה אלא בבבל, הבחירה ענין קיים והמאירי

בבבל כאשר ולכן שבבבל, התורה קדושת עם קשורה

שבה; הבחירה גם מתבטלת התורה, הרבצת מתבטלת

מצד אינה בחירתה – ישראל ארץ לגבי הדבר שונה

הבחירה מצד באה קדושתה (אדרבא שבה הקדושה

בארץ הקדושֿברוךֿהוא שבחירת מאחר כי ולאחריה),

נחלת והיא העולם), כשברא -) עצמית בחירה היא ישראל

מקומם בתור עולם בברית לישראל נתנה והוא invrdה',

מחמת ישראל של מקומם שהיא כבבבל (דלא ישראל של

וכו' הקדושה וענין נצחית, היא בה הבחירה לכן הגלות),

זו. בחירה של גילויה את גם פועל ישראל שבארץ

בישראל: שהוא כמו עצמו זה מענין זה ויובן

שמצד ישראל של בהתקשרותם מעלה שישנה אף על

כנ"ל, יתברך עצמותו מצד שזהו וקוב"ה, ישראל הבחירה,

קדושתם, שמצד בהתקשרות גם מעלה קיימת מקום מכל

והיא: ומצוות, התורה מצד

מ בלבד, הבחירה שמצד רקבהתקשרות שהיא אחר

של בחירתו מעלהedÎjexaÎyecwd`מצד מפני ולא

אין הקדושֿברוךֿהוא בחירת לאחר אפילו הרי מסויימת,

גלוי. באופן בנבחר ניכרת היא

הרי ומצוות, בתורה קדושתם שמצד ההתקשרות אמנם

הוא עצמו זה ענין גלוי, ובאופן מעלה מהוה עצמה היא

ובגלוי ,72אלקות

התורה שבאמצעות ההתקשרות עלֿידי וממילא,

ישראל של יותר והפנימי העמוק הקשר גם מתגלה ומצוות

הבחירה שמצד ההתקשרות הקדושֿברוךֿהוא, .73עם
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א.68) עג, זח"ג ראה

ג'69) שם תלתoibxcבזהר הובא בדא"ח בכ"מ סה"מoixywאבל ראה .

בהערות. 61 ע' ה'ש"ת

והמשכה70) ברכה מל' גם – ("מברכים בתורה ישראל משפיעים זה ומצד

ב. רכב, זח"ב (ראה בקוב"ה שלמעלה תורה מחבר הי' דוד ע"ד בתורה"), –

ג. כט, ראה ד. צא, פרשתנו לקו"ת וראה א). נא, שלח לקו"ת

מחלוקת71) (לענין יוד סי' התלמודים שני כללי מלאכי ביד בהנסמן ראה

(נדפס שלום דרכי נב. אות סט"ז הפוסקים כללי שד"ח וירושלמי). בבלי

רנז. סי' ל' אות הש"ס כללי בסופו) יוד כרך בשד"ח

"ובנו72) דישראל: וגוף בנשמה הוא הואzxgaועד"ז ולשון עם sebdמכל

.(120 ע' תו"ש שם. (תניא העולם" אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי

zyecweמצד בעיקר הוא הגוף).mznypישראל ע"י התומ"צ המקיימת (שהיא

לישראל הקב"ה שאהבת נשמתם, על דישראל בהגוף מעלה יש ולפ"ז

אהבה כעין היא נשמתם האבzirahמצד אהבת "בניםepalכמו הם דנשמות

דהנאהב, מקום תפיסת איזו ששייכת ממדרגה שרשה זו שאהבה היינו למקום".

וענין. סיבה מכל שלמעלה מעצמותו מצדzxigaeואינו היא בישראל הקב"ה

mteb'ית שהוא מצד ורק הגוף, מעלת משום מבחי'xgaשאינה היא בו,

ואילך). 5 ע' חי"א לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה ממש ומהותו עצמותו

עצמה שהיא בזה בהגוף שאינה בהנשמה מעלה להקב"הoaולאידך:

בחומריותו "נדמה עצמו שמצד הגוף משא"כ ממש", ממעל אלקה "וחלק

היא המעלה בו, שבחר לאחרי גם הרי בו, בחר שהקב"ה ורק אוה"ע", לגופי

שתהאxgeadמצד עד כ"כ בו מתאחדת זו מעלה ואין הגוף, מצד (כ"כ?) ולא

בו. ניכרת

נעשים73) הם שאז בהגוף הנשמה קישור שע"י כנ"ל, וגוף בנשמה ועד"ז

המעלה גם בהגוף נקבעת אז הנה נשמתו, הוא הגוף חיי שכל ועד כאחד

הנשמה) (ע"י לו באה בהגוף, שישנה העצמות שבחירת והיא דנשמה,

מציאותו. נעשה העצמות) (בחירת זה אשר ובגילוי, בפנימיות

נפסד שהגוף הטעם שזהו שי"ל תשל"ב, מנ"א כ"ף שיחת בארוכה וראה

בחירה שהיא העצמות, בחירת היא דוקא שבו (אף ממנו הנשמה בסילוק

zigvpאינה הקב"ה) (בחירת שבו המעלה הרי לעצמו, שהוא כמו הגוף כי – (

בגוף) היותה זמן (במשך הנשמה בו שפעלה לאחרי גם ולכן במציאות. בגלוי

בצאת כאשר הנה מציאותו, כל תהי' שהיא ועד בפנימיותו זו מעלה בו שתקבע

אינו הבחירה שענין (היינו זו מעלתו ממנו מסתלקת מהגוף cg`znהנשמה

לעפרם חוזרים צדיקים גם ולכן מציאותו*. כל (סו"ס) אז נפסדת – עמו) עוד

שה"מכתב שלאחרי הלוחות, בדוגמת ב). קנב, (שבת תחה"מ לפני אחת שעה

נעשה בהם, חרות הdfאלקים" "פרח וכאשר מציאותם, –כל מעליהן" כתב

ואילך. 30 ע' חי"ד בלקו"ש בארוכה שנתבאר כמו ממש". בהם "אין

הפסד אי"ז נצחית, בחירה היא הקב"ה שבחירת מכיון להגוף, שבנוגע אלא

בתחה"מ שיקומו חלק) ר"פ (סנה' לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל ולכן אמיתי,

miteba.58נשמות הערה 255 ע' ,***52 הערה 254 ע' לעיל וראה .**
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המשך בעמוד י



כב
יודן בריבי

יודן בריבי היה דורש, כשהן רוצעים אין רוצעים אלא 
במילתא1.

יודן בריבי — רומז על בינה, כי בריבי פירושו גדול 
)רש"י(, ואתוון רברבן הן בבינה. 

ויודן הוא מלשון הודאה, כי בינה עד הוד אתפשטת2.
לכן הוא חושש לתקנת האזן, בחינת שמיעה, שהיא 
ואינו  במילתא  היא  שהרציעה  ליה  וסבירא  בבינה3, 

נעשה בעל מום.
)תורת לוי יצחק עמ' קכח(

רבי יוחנן

מה  ומפני  קונות,  מעות  תורה  דבר  יוחנן,  רבי  אמר 
אמרו משיכה קונה, גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך 

בעליה4.

אמר זה רבי יוחנן דוקא )שעקרו חכמים קנין המעות 
ואמרו לא תקנה אלא משיכה(,

כי הוא מזרע יוסף5, ויוסף נולד על ידי מכירה וקניה, 
כי רחל אמו קנתה מלאה את הדודאים שמצא ראובן, 
היה  ושם  יעקב6.  עם  השכיבה  ללאה  נתנה  ותמורתם 
משיכה, שהרי רחל נטלה את הדודאים קודם התשלום, 
השכיבה עם יעקב, כי השכיבה היתה בלילה שלאחר 

זה.
ואם כי באמת רחל לא נפקדה על ידי הדודאים, רק 
הקב"ה פתח רחמה, כמו שכתוב7 וישמע אליה אלקים 
אינון  סיועא  הדודאים  זה,  כל  עם  רחמה8,  את  ויפתח 
שתלד  כדי  הדודאים,  את  רחל  רצתה  ולכן  להולדה9, 

את יוסף ובנימין.
)תורת לוי יצחק עמ' פה(

1( קידושין כא, ב.
2( עץ חיים שער ל"ו פ"ב.

3( זח"ג קלח, ב.
4( בבא מציעא מז, ב.

5( ברכות כ, א. 
6( ויצא ל, יד-טו.

7( שם, כב. 
8( זח"א קנו, ב. 

9( שם קנז, א.

רבי יוחנן, רבן גמליאל

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מאי פתח ליה 
רבן גמליאל לההוא גברא10.

גמליאל — הוא גימ"ל אל, היינו ג' פעמים שם אל.
יוחנ"ן — מספרו ד' פעמים א"ל.

ביחד — הוא ז' פעמים א"ל, מספר חר"ט.
לכן רבי יוחנן יודע הפתח חרטה שפתח רבן גמליאל.
)תורת לוי יצחק עמ' רב(

רבי יוחנן בן נורי

נורי  בן  יוחנן  רבי  חיבור.  הקדוחות  הכלים  ידות  כל 
אומר, אף החרוקות11.

והכלי  יד  נקב בתוך הבית  הוא שיש  ידות קדוחות 
הוא  כן,  אם  למטה.  מלמעלה  יד,  הבית  בתוך  נכנס 
קדוחה  ויד  חסד.  למטה,  מלמעלה  המשכה  בחינת 
חיבור, כי כל חיבור הוא מצד חסד, כמו מים המחברים.

והיד  בכלי  נקב  שיש  בהיפך,  הוא  חרוקות  וידות 
נכנס בתוך הכלי, מלמטה למעלה. אם כן, היא בחינת 
העלאה מלמטה למעלה, גבורה. ויד זו אינה חיבור, כי 
אלקי"ם,  גימטריא  מבדי"ל  הבדלה,  היא  גבורה  מצד 

כמו שטבע האש לפרר ולחלק.
יוחנן — מורה על חסד, כי חנון הוא בחינת חסד.

נורי — פירושו אש, כמו נהר דינור12, גבורה.
הרי שיש ברבי יוחנן בן נורי שתי הבחינות של חסד 
וגבורה יחד, לכן סבירא ליה שלא רק קדוחות, חסדים, 

אלא אף החרוקות, גבורות.
ונקט על חרוקות אף, שהוא בחינת גבורות, כמו אף 

וחמה וכדומה.
גבור"ה,  פעמים  ה'  מספר  פ',  אלף  הוא   — א"ף 

היינו ה' גבורות.
)תורת לוי יצחק עמק שפז(

10( עירובין סד, ב.
11( כלים פי"ב מ"ח.

12( חגיגה יג, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כג

לג, ב – ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם 
על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם

א. נראה שנכתבו בכאן אלו המסעת בשם ה', להשרישנו 
שרש ובטחון גדול בגאולה העתידה ובענין הצרות העוברות 
עלינו ולחזק ידים רפות, לפי שהשם צופה ומביט עד סוף כל 
הרביעי  הגלות  ובפרט  עלינו,  שיעברו  הגליות  וראה  הדורות 
כי  וחזק,  גדול  בטחון  להבטיחנו  המסעות  אלו  וכתב  החזק. 
ויוציאנו  יחיינו  השם  ורעות,  רבות  צרות  שנעבור  פי  על  אף 
מגלותינו, כמו שעשה ביציאת מצרים שהיו מעונים זה כמה 
להצילם  מושיעים  להם  שלח  והשם  פרך,  בעבודת  שנים 

מצרותם.
ולכן התחיל ואמר אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ 
שמשה  ידענו  לא  עכשיו  עד  וכי  ואהרן,  משה  ביד  מצרים 
בני  את  להוציא  פרעה  לפני  המופתים  כל  את  עשו  ואהרן 
ישראל ממצרים, שכתב בכולן שיצאו ביד משה ואהרן. אבל 
הרמז בזה כי כמו שישראל אף על פי שלא היו ראויים לצאת 
כן  בזכותם.  ואהרן  משה  ביד  נגאלו  מעשיהם,  לפי  ממצרים 
ורב להושיעם,  יהי' בגאולות העתידות שישלח להם מושיע 
ובפרט בגאולה הרביעית יגאל על ידי שני משיחים משיח בן 

יוסף ומשיח בן דוד.
ולפי שיש באלו השנים וארבעים מסעות דבר גדול בסוד 
פי  על  למסעיהם  מוצאיהם  את  משה  ויכתב  אמר  גאולתנו, 
ה' בם רמוז בהם,  השם, להורות שנכתבו על פי השם, ושם 
וצרות  רבות  רעות  שעברו  ואפילו  לרוחה,  מצרה  שהוציאם 
ויצאו מרעה אל רעה, לא עשה בהם כלה בסוד השם הרמוז 

באלו המסעות.
וזה להבטיחנו כי כן יעשה השם בגאולה העתידה, שאף על 
פי שנהי' נעים ונדים מהר לגבעה וממלכות למלכות ומגירוש 
לספרד  ומצרפת  לארץ  לחוצה  ישראל  מארץ  לגירוש, 
ומספרד למלכות ישמעאל ויענונו, ויושב קדם סלה ישמרנו, 
כי בעונותינו גלות ירושלם אשר בספרד כבר נתגרשו כולם 
ולא נשאר איש בכל המלכיות, זולתי הנשארים אשר נשארו 
מן השבי ומן המלקוח ומן הדבר והרעב, נסים ופלטים מחרב 
אדום למלכות פרס ולמלכות ישמעאל, והנם כל המון ישראל 
מכל גלות ספרד במלכות פא"ס, עד שנתקיים בנו בעונותינו 
הייתם  אשר  תחת  מספר  מתי  ונשארתם  כז(  ד,  )דברים 
מגלותינו  שיוציאנו  בה'  בטוחים  ואנו  לרוב,  השמים  ככוכבי 
ומדלותינו כמו שהוציא לאבותינו ממצרים, אף על פי שלא 

נהי' ראויים וכל זה מצד רחמיו.
ויש לנו להבין ולחקור באלו המסעות, שלא לחנם נכתבו 
בתורה כאומרו אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו על ידי משה 
מוצאיהם  את  משה  ויכתב  שכתב  אלא  זה  די  ולא  ואהרן. 
ויסעו  בפרט  המסעות  כל  והזכיר  ה',  פי  על  למסעיהם 
מסעות  וארבעים  שנים  היו  המסעות  וכל  וכו',  מרעמסס 
שהלכו בארבעים שנה, והתורה כתבה כמתמה, מזה ראו דבר 
גדול אלה מסעי בני ישראל, וכן ראו דבר גדול כי הנם כתובים 

על ספר הישר על פי ה' להצטער בצרתם.
ואם כן כשיבא אותו עת הרמוז בדברי הנביאים באחרית 

והמאורעות  והמסעות  התלאות  וישמע  ה'  ויקשב  הימים, 
הכתובות בספר זכרון לפניו, מיום אשר גלינו מארצנו עד היום 
הזה שהוא קרוב מאלף וחמש מאות שנה, יעלו המסעות לאין 
מספר כשתוציא אלף וחמש מאות שנה לארבעים ארבעים 
שכן  וכל  מסעות,  ושנים  ארבעים  שנה  ארבעים  ובכל  שנה, 
וכל שכן שאם נמנה המסעות שהלכנו מעת שגלינו מספרד1 
עד היום שהם שמונה שנים, תמצא שהם יותר מאלף מסעות 

בים וביבשה.
בענין שראוי שכל אלו המסעות יהיו כתובים בספר זכרון 
על פי השם ויזכור תלאותינו ומהומתינו, ויראה עניינו ועמלינו 
ולחצינו ודחקינו, כמו שראה עוני אבותינו במצרים ובמסעות 
הטובה  ה'  כיד  להושיענו  המשיחים  שני  לנו  וישלח  המדבר, 
עליהם כמו ששלח למשה ולאהרן להושיעם ממצרים, וכמה 
הצרות  רוב  לפי  עלינו  למקום  מכופלת  כפולה  טובה  וכמה 
המסעות,  אלו  בענין  הנראה  זהו  המסעות.  ורוב  והתלאות 
ומלבד  לחכמים.  נמסרו  אשר  העתיקים  הדברים  מלבד 
הנראה גלוי ומפורסם לכל העמים, כי תמצא שהזכיר באלו 
טובים,  כשהיו  להם  שהיו  ישראל  מטובות  רמיזה  המסעות 

והרעות שהיו להם בסבת עונותם.
ואם כן כל זאת הפרשה הבטחה גדלה לנו, ויש בה רמזים 
גדולים ודברים עתיקים, בענין שלא לחנם אמר ויכתוב משה 
את מוצאיהם למסעיהם על פי ה', אלא להורות כי פי ה' ורוחו 
הולכת עמנו באלו הגליות והמסעות, כמו שהי' עם אבותינו 
בצאתם ממצרים. וזהו חיותנו וקיומנו ועל פיו אנו חיים, ולא 
על הלחם לבדו יחי' האדם כי על כל מוצא פי ה', וזהו ויכתוב 

משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'.
צרור המור

מצרים  מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  ב. 
מוצאיהם  את  משה  ויכתוב  ואהרן.  משה  ביד  לצבאותם 
לפרש  ויש  למוצאיהם.  מסעיהם  ואלה  ה'  פי  על  למסעיהם 
דמרמז בזה לאמץ לבות בני ישראל על גאולה העתידה על 
הוא  "ישראל  "בני  "מסעי  "אלה  דראשי-תיבות  המדרש  פי 
ד' גליות אדום מדי בבל יון, ועל ידי שהי' גאולת מצרים יהי' 
שהי'  ידי  ועל  השלימה,  הגאולה  תקות  על  לישראל  מופת 
גאולת מצרים על ידי בני אדם לכך יש אחרי' עוד גלות, אבל 
ישראל  בתוך  שכינתו  השכין  דהשי"ת  כיון  העתידה  גאולה 
כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם הוא מופת על הגאולה 

שתהי' על ידי השי"ת ותהי' שלימה שאין אחרי' עוד גליות.
ידי  גליות על  ד'  היינו  ישראל,  בני  וזה פירוש אלה מסעי 
שיצאו בני ישראל ביד משה ואהרן היינו בני אדם. ומטעם זה 
ויכתוב משה את מוצאיהם ממצרים כדי לחקות בלבות בני 
בני  עם  שכינתו  שהשכין  היינו  ה'  פי  על  למסעיהם  ישראל. 
ישראל הנקרא פי ה', ועל ידי זה ואלה מסעיהם שהיא בצירוף 
על  שתהי'  למוצאיהם  הגאולה  על  מופת  הוא  עמנו  שכינתו 

ידו יתברך גאולה שלימה במהרה בימינו וז"ב.
באר שבע

1( הכוונה לגירוש ספרד בשנת ה'רנ"ב. וכנראה המחבר כתב פירוש זה בשנת ה'ר"ס.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מסעי



irqnכד zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

ß fenz a"k oey`x mei ß

âì(à)íéøöî õøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤¦§©−¦
:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑לטלטלם עליהם ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו להֹודיע הּללּו? הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשהרי מנּוחה, להם היתה ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ּומטלטלים נעים ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻולהניעם
עד מרעמסס מּׁשּנסעּו ּגזרה, קדם ראׁשֹונה ּבׁשנה היּו ׁשּכּלם י"ד, מהם צא מּסעֹות; ּוׁשּתים ארּבעים אּלא ּכאן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻאין

ׁשּמּׁש לרתמה ׁשּנאמרׁשּבאּו המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם וגֹו'",(לעיל מחצרֹות העם נסעּו "ואחר יג): "ׁשלחֿל(שם : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּׁשם הֹוצא ועֹוד ּפארן. ּבמדּבר ׁשהיא למדּת, ּברתמה", וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹאנׁשים
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּכל נמצא הארּבעים ּבׁשנת מֹואב ערבֹות עד ההר מהר – אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשמֹונה
מׁשל אחרת: ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ּתנחּומא ורּבי הּדרׁשן. מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו זה מּסעֹות. עׂשרים אּלא נסעּו לא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשנה
אמר הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין, ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ּבנֹו ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָלמל

וכּו' ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן הּוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ּכאן רבה)לֹו: .(במדבר ְְְְְֶַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk zegiy ihewl)

מצרים מארץ יצאּו אׁשר יׂשראל ּבני מסעי א)אּלה ּבמּסע(לג, מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, ּבלבדאחדנׁשאלת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

לסּכֹות) מרעמסס הּגיעּו(הּמּסע לא עֹוד וכל ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל מח)ּבני ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, 'ארץ(סנהדרין ׁשל והּגבּול הּמצר ּבתֹוְך עדין הם – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן והּׁשלמהּכלמצרים'. האמּתית לּגאּלה ּולהּגיע ּוגבּול מצר מּכל לצאת – היא הּמּסעֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

צדקנּו. מׁשיח ידי החייםעל אור ְְְִִֵֵַַ
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B‚Â'.א) ÈÚÒÓ ‰l‡אמרּו פ"ו) (ב"ר רז"ל ≈∆«¿≈¿ְַַָ

הּקֹודמים, ּפסל אּלה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֶֶֶַַַָָָּכל

ּבמאמר ׁשּקדמּו ראינּו לא ּׁשּלפנינּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּובּמה

לפסלם. הּכתּוב ׁשּנתּכּון לֹומר זּולתם ְְְִֵֶַַַַָָָָָָמּסעֹות

זּולתם מּסעֹות ּכל לפסל נתּכּון ּכי נראה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹוהיה

ׁשרֹואני אּלא הזּכרּו, ׁשּלא הגם ּבעֹולם ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁשנם

היּו ׁשּלא ּולואי לׁשבח הּמּסעֹות היּו ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

המרּגלים, עון ׁשל ליּסּורין היּו רּבם ּכי ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻּבעֹולם

ראׁש יּתנּו לבל רחֹוקה ּדר היּו הּקֹודמים ְְְְִִֶֶַַַָָֹּגם

נחם ולא י"ז) י"ג (ׁשמֹות ּדכתיב ְְְְִִָָָֹויׁשּובּו

ׁשּלא למדּת הא ּפלׁשּתים, ארץ ּדר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאלהים

ּגם רגל, למֹועדי הּנכֹון ולּסדר לרצֹון ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

לׁשֹונם וזה רע"ג) יתרֹו (ילקּוט רז"ל ְְְְְִֶַַַָָאמרּו

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבּקׁש ׁשלֹום נתיבֹותיה ְְִִֵֶַָָָָָוכל

והיּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו ליׂשראל הּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלּתן

וּיּסעּו ּכתיב מה וכּו' אּלּו עם אּלּו ְְְְִִִִֵֵַַחֹולקין

ּבמריבה נֹוסעים היּו ּבאיתם וּיחנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹֻמּסּכת

זה ּוכפרּוׁש ּכאן. עד וכּו', ּבמריבה ְְְְִִִֵֶַָָוחֹונים

ּכל לפסל הער יקר ּדבר אּלּו ּבמּסעֹות ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹאין

ָָזּולתם:

¯LÙ‡Âהאמּורים אּלּו ּבמּסעֹות ׁשּיׁש לפי ּכי ¿∆¿»ְְֲִִִֵֵֶַָָ

הּמּסעֹות הם א' הּדרגֹות, ב' ְֵַַַַָָָָָּבּפרׁשה

המרּגלים,ׁשה ּגזרת קדם הראׁשֹונה ּבּׁשנה יּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

המרּגלים ּגזרת ּבׁשביל ׁשעׂשּו הּמּסעֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָב'

ּׁשעׂשּו מה זּולת עׂשֹות ה' ּבדעת היה ְֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מער הם ּגרּועים אּלּו ּומּסעֹות ׁשנים, ְְִִֵֵֵֵֶַָָּבב'

אּלה ּבמאמר ה' נתּכּון ּוכנגּדן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּלאחריהם,

הּכתּוב ׁשעּור וזה וגֹו'לפסלם, מסעי אּלה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

הראּויים הּמּסעֹות הם ּבסמּו האמּורים ְְֲִִֵֵַַָָָָּפרּוׁש

היּו ׁשּלא הן ּפסּולין זּולתם וכל ְְְְִִִֵֶַָָָָֹוהּצריכין,

ׁשל ּבתֹוכחֹות ּבּמדּבר להניעם יּסּורין, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

המרּגלים: ְְֲִַַֹעון

„BÚלמנֹות הּכתּוב ּבחר לּמה ּבהעיר ְְְִִִֶַַָָָָָנראה

לדבריהם ּגם ּומה החניֹות ולא ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹהּמּסעֹות

ּכאן וכּו' למל מׁשל ׁשאמרּו ּכאן) (מד"ר ְְְֶֶֶָָָָָז"ל

ּבזכרֹון יֹותר ׁשּזה ּכאן. עד וכּו' ּכאן ְְְִֵֶֶַַָָָיׁשּנּו

אחר מדרׁש לפי ּגם ּבּמּסעֹות, לא ְְֲִִֵַַַַַָָָֹהחניֹות

לקּבע הּמּסעֹות ׁשהזּכיר ׁשאמרּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ(ּתנחּומא)

ל"ה (יׁשעיה ּדכתיב לבֹוא לעתיד ׂשכר ְְְִִִֶֶַָָָָָָלהם

ראּוי היה זה לפי וגֹו', מדּבר יׂששּום ְְְְִִֶָָָָֻא')

החניֹות: ְֲִַָלמנֹות

ÔÎ‡זהר) אמת אנׁשי ּדברי ּפי על יתּבאר »≈ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָֹ

יׂשראל ׁשהליכת ׁשאמרּו קנ"ז.) ְְֲִִֵֶֶַָָח"ב

ׁשאנס הּקדּׁשה ניצֹוצי לברר היתה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבּמדּבר

ׁשּׁשם הּׁשמם ּבּמדּבר החֹונה הּבלּיעל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאיׁש

ודרכּו ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום מקֹומֹו ְְְְְְַָָָָָָָָקנה

הּטעם והּוא מּפיו, ּבלעֹו להֹוציא ה' עדת ְְְֲִִִִַַַַָׁשם

ּובמקֹום ׁשנה אחד ּבמקֹום חֹונים יׂשראל ְְְִִֵֶֶָָָָָָָׁשהיּו

לברּור ּׁשּצרי מה ּכפי ׁשהּוא ׁשעֹות י"ב ְְִִֵֵֶֶַַָָאחר

זה ּוברּור ההּוא, ּבּמקֹום ׁשּיׁשנם ְִִֶֶֶַַַָָהּניצֹוצֹות

קדּׁשה זּולת עׂשֹותֹו ׁשּיכֹול ּבעֹולם ּכח ְֲֵֶַַָָָָֹֻאין

הּכללּות מחּברת ׁשלמּות ּובסֹוד ְְְְְֵֵֶֶַַַָָהּׁשלמה,

היא הּׁשלמה קדּׁשה הּפרטּות, ְְְְִֵֶֶַַַָָָֻּומחּברת

הּפרטּות ּומחּברת והּתֹורה, ויׂשראל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשכינה

הּכללּות מחּברת קדֹוׁשֹות, נׁשמֹות רּבֹוא ס' ְְְְִֵֶֶַַָָהם

ס"ג (יׁשעיה עּמֹו מׁשה ּבסֹוד רּבנּו מׁשה ְְְֵֶֶַַַָהּוא

ס' נׁשמֹות נצצּו ׁשּמּמּנּו אילן הּוא ּכי ְְִִִִֶֶָָי"א),

ונסּת ׁשם, ׁשהיּו ּבׁשכּונתרּבֹוא אלהי ּבעזר ּיעּו ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹ

ּברּור ּובררּו עּול מלּתעֹות וׁשברּו הּבירה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָׁשֹוכן

ָעצּום:

ÈÙÎeהיּו ּכׁשּנֹוסעים הּוא הּמעׂשה ּתכלית זה ¿ƒְְְֲִִֶֶֶַַַָ

הּקדׁש למין הּדֹומה ּכל עּמהם ְְִִִֶֶֶַַָָֹנֹוסעים

ּדבר, עּמֹו נעׂשה לא ׁשעדין החניה ּבזמן ְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא

ּבּמאמר ּׁשרמז מה אּלהוהּוא מסעי, אּלה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ּכזה מּסע ׁשאין ׁשּבעֹולם הּמּסעֹות ּכל ֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסל

ׁשאין ויקר קדֹוׁש הֹון עּמהם נֹוסעים ְְִִֵֶֶֶָָָָָׁשהיּו

ודרכּו האבֹות ׁשּקדמּו והגם אליו, ְְְֲֵֶַַָָָָָָערֹו

לא ניצֹוצֹות, ּבברּורי חלקם ועׂשּו ְְְְִֵֵֶָָֹמקֹומֹות

טעם עצמֹו הּכתּוב ואמר זה, לגדר ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּגיעּו

יׂשראל ּבני ׁשל ׁשהם לפי אּלה מּסעֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָעּלּוי

הּברזל ּבכּור ונצרפּו מצרים מארץ יצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָאׁשר

נׁשמֹותם היּו ּובזה ּכאמּור מצרים ארץ ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיא

הּמקֹום ּבכל הּקדּׁשה ניצֹוצי לברר ְְְְִִֵֵַַָָָָֻראּויים

ועֹוד ׁשּמה, יבֹואּו ׁשהיאאׁשר לצבאתם ְְְֲִִֶֶָָָָֹ

הּׁשכינה עליו ּתׁשרה אׁשר הּצבא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשלמּות

אינֹו זה מּמסּפר ּופחֹות רּבֹוא ס' מסּפר ְְִִִִֵֶֶַָָׁשהּוא

הּׁשלמּות: ְְֵֶֶַּבגדר

‡ˆÓ˙Âמכילתא פע"א. (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו ¿ƒ¿»ְְְִֶָָ

הּתֹורה ה' נתן לא זֹו לסּבה ּכי ְְִִִַַָָָֹיתרֹו)

הּצבא ׁשלמּות ּבהם היה ׁשּלא ְִִֵֶֶַָָָָָָֹלראׁשֹונים

ּגם צבאֹות, הּנקראת ׁשכינה עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתׁשרה

irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבתבת עּמהם,רמז ׁשכינה הׁשראת לצבאתם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

מסּפר וזכרֹון קדֹוׁש עם זכרֹון לפני ְְְְְֲִִִֵֶַָָָהרי

מחּברת ּוכנגד הּׁשכינה, והׁשראת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשלם

ואהרן, מׁשה ּביד אמר הּׁשלם מסּפר ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹהּכללּות

הּוא ואהרן הּׁשלם, מסּפר מחּברת הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשה

ּכל אליה ּומיחד הּמקריב הּׁשכינה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּוׁשבין

הּקרּבן: ּבסֹוד ּכּידּוע ְְֲִַַַָָָָָהענפים

.Ì˙‡·ˆÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡מה לפי ¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…»ְִַ

הּמּסעֹות על הּגידה אּלה ּתבת ּכי ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּׁשּפרׁשנּו

סמ הּגרּועים, מּסעֹות ּופסלה ְְְִִַַַַָָָָָֻהּמבחרים

מאמר אּלה למאמר B‚Â'הּכתּוב e‡ˆÈ ¯L‡ ְֲֲֵֶַַַַַָ¬∆»¿¿

אֹותם הם הּמבחרים ּכי להעיר ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֻלצבאתם,

ׁשּיצאּו יׂשראל ּבני ׁשהם למרּגלים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּקדמּו

עצמן הּצבאֹות ּפרּוׁש לצבאתם מצרים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמארץ

המרּגלים מּזמן ׁשהיּו מּסעֹות לׁשלל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו,

ּבּמדּבר למּות ּגזרה ׁשּנגזרה לצבאֹותם היּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

היה ולא מהם חלק מתּו עצמּה ׁשנה ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּומאֹותּה

ואֹומרֹו מּמצרים, ׁשּיצאּו הּצבאֹות ּבידּבּנמצא ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּדכתיב ּבידם היּו הּמּסעֹות ּפרּוׁש ואהרן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹמׁשה

יּסעּו ה' ּפי ועל כ"ג) (ט' ּבהעלת ְְְְֲִִַַַָָָֹּבפרׁשת

אהרן עּמֹו וסמ מׁשה, ּביד ה' ּפי על ְְְֲִִֶַַַַָֹוגֹו'

לזה למּסעם ּבחצֹוצרֹות הּתֹוקע הּוא ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאהרן

מׁשה: עם ְִִֶׁשּתפֹו

B‚Â'.ב) Ì‰È‡ˆBÓ ˙‡ ‰LÓ ·zÎiÂצרי «ƒ¿…∆∆»≈∆¿ִָ

אם זה, ּבמאמר הּכתּוב ּמֹודיענּו מה ְֲִִֵֶַַַַַָָָלדעת

מׁשה הּתֹורה ּכל הלא ּכתבם ׁשּמׁשה ְֲֶֶֶַַָָָָֹלֹומר

מּכלל ּבּתֹורה הּכתּובים והּמּסעֹות ְְְְִִַַַַַָָָָּכתבּה

את מׁשה וּיכּתב לֹומר לֹו היה עֹוד ְִֶֶַַַָָָֹהּתֹורה,

לֹומר חזר לּמה עֹוד מסעיהםמסעיהם, ואּלה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לּמה עֹוד וגֹו', מסעי אּלה אמר ּכבר והלא ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹוגֹו'

לֹומר הקּדים ּבתחּלה Á‡Â¯ׁשּנה, Ì‰È‡ˆBÓÏ ְְִִִִִַָָ¿»≈∆¿««

¯Ó‡ Ckּתבת הקּדים ּכ ואחר למסעיהם »»«ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

לתבת למֹוצאיהם:למסעיהם ְְְְֵֵֵֶֶַַָ

‰‡¯�Âּכתיבת סדר להֹודיענּו נתּכּון ׁשהּכתּוב ¿ƒ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אּלא אחד ּביֹום נכּתבּו ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַָָָֹהּמּסעֹות

ּבפנקסֹו לכּתב מׁשה ׁשהתחיל הּסדר זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעל

זה על מּמצרים, ׁשּיצאּו מּיֹום הּמל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּבמצות

וּיסעּו ּפסּוק ּכתב מּמצרים ׁשּיצאּו יֹום ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּדר

הּבאים ּכתּובים ב' וגֹו' מרעמסס יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָבני

ׁשפטים, ּתבת עד לפנינּו הּכתּובים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכאחד

ויחנּו וגֹו' וּיסעּו ּפסּוק ּכתב ּבסּכֹות ְְְְֲִֶַַַַָָָֻּוכׁשחנּו

מּסּכת, וּיסעּו ּכתב מּסּכֹות ּוכׁשּנסעּו ְְְְִִִֶַַָָֹֹֻֻֻּבסּכת,

עלּוכׁשח וכן באתם, וּיחנּו ּכתב ּבאיתם נּו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ

עד ּבזמּנֹו מּסע ּכל ּכֹותב היה הּדר ְִֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ה' אמר ּכ ואחר מֹואב, לערבֹות ְְְִִֶַַַַָָָׁשהּגיעּו

ּכתּובים ׁשהיּו ּכדר ּבּתֹורה ׁשּיסּדרם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאליו

הּכתּוב ּׁשאמר מה והּוא מׁשהאצלֹו, וּיכּתב ְְְִֶֶֶַַַַָָֹ

והם מּמצרים ׁשּיצאּו יֹום ּפרּוׁש מֹוצאיהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאת

ּתבת עד מרעמסס מּוּיסעּו הּכתּובים ְְְְִִִֵֵֵַַַַַב'

ואֹומרֹו ּכלׁשפטים, לסּדר ּפרּוׁש למסעיהם ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

עד מּמצרים צאתם מּיֹום ׁשּנסעּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמסעיהם

ׁשּמכּתב לֹומר ה' ּפי על ואֹומרֹו הּמּסעֹות, ְְְִִֶַַַַָָסֹוף

אליו אמר הּוא ה' ּפי על היה עצמֹו ְִִֵַַַָָָָָהראׁשֹון

ואֹומרֹו ,והֹול ּכֹותב מסעיהםׁשּיהיה ואּלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ׁשּכתב האמּורים הּמּסעֹות הם אּלה ּפרּוׁש ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָוגֹו'

ּובמקֹומֹו,מׁשה ּבזמּנֹו אחד ּכל למֹוצאיהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָ

העּתקה: ְְֶַָָוזה

B‚Â'.ג) ÒÒÓÚ¯Ó eÚÒiÂזכרֹון לֹומר הצר «ƒ¿≈«¿¿≈¿ְְִַַֻ

יכֹול ׁשהיה הגם ּפעמים ב' הראׁשֹון ְֲִִֶֶַַָָָָָֹּבחדׁש

ׁשּבחדׁש הּדבר ּומּובן יֹום עׂשר ּבחמּׁשה ֲִֶֶַַַַָָָָָָֹלֹומר

וּיסעּו הּדר זה על אֹו הּכתּוב, מדּבר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהראׁשֹון

ּׁשאמרּו מה ׁשרמז אּולי הראׁשֹון, לחדׁש ְְִֶֶֶַַַַָָָֹּבט"ו

ניסן חדׁש ּכי פט"ו) (שמו"ר ז"ל ִִֵֶַָֹרּבֹותינּו

זמן ּגם עֹומד, יׂשראל ׁשל ׁשּמּזלם זמן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא

והּוא ּבחדׁש, ט"ו הּוא ּבֹו ההצלחה ְְְֵֶַַַָָֹׁשלמּות

וגֹו'אֹומרֹו זמןוּיסעּו ׁשהּוא הראׁשֹון ּבחדׁש ְְְְִִֶֶַַַָֹ

הּמערכה ּגדל לתֹוספת ועֹוד מּזלם, ְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעמדת

ואֹומרֹו הּלבנה, מּלּוי זמן ׁשהּוא לחדׁשּבט"ו ְְְְְִֶֶַַַָָֹ

רּום על מֹורה זה ּגדר ׁשאין לפי ְִִֵֵֶֶַָָָהראׁשֹון

הּמצלח: ּבחדׁש ּכׁשהּוא אּלא ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹֻההצלחה

kÒa˙.ה) e�ÁiÂ 'B‚Â eÚÒiÂהלא קׁשה «ƒ¿¿««¬¿À…ֲֶָֹ

מרעמסס יׂשראל ּבני וּיסעּו אמר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּכבר

ּבסּכת. וּיחנּו אּלא לֹומר צרי היה ולא ְְְֲִֶַַַָָָָֹֹֻוגֹו'

אחר מּסע היה ׁשּלא לֹומר ׁשּנתּכּון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹונראה

לוּיסעּוּבין ּׁשּסמ מה והּוא לסּכֹות, רעמסס ְְְְְְִֵֵֶַַַַָֻ

וּיחנּו מתחיל היה אם זה וזּולת ְְֲֲִִֶַַַַַַָָוּיחנּו,

ּבכל ּדקּדק כן ּוכמֹו לזה, הערה אין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָֻּבסּכֹות

לּמּסע: החניה להסמי ְְֲִַַַַַַָָָָהּמסעֹות
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ּבתבת עּמהם,רמז ׁשכינה הׁשראת לצבאתם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

מסּפר וזכרֹון קדֹוׁש עם זכרֹון לפני ְְְְְֲִִִֵֶַָָָהרי

מחּברת ּוכנגד הּׁשכינה, והׁשראת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשלם

ואהרן, מׁשה ּביד אמר הּׁשלם מסּפר ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹהּכללּות

הּוא ואהרן הּׁשלם, מסּפר מחּברת הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשה

ּכל אליה ּומיחד הּמקריב הּׁשכינה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּוׁשבין

הּקרּבן: ּבסֹוד ּכּידּוע ְְֲִַַַָָָָָהענפים

.Ì˙‡·ˆÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡מה לפי ¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…»ְִַ

הּמּסעֹות על הּגידה אּלה ּתבת ּכי ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּׁשּפרׁשנּו

סמ הּגרּועים, מּסעֹות ּופסלה ְְְִִַַַַָָָָָֻהּמבחרים

מאמר אּלה למאמר B‚Â'הּכתּוב e‡ˆÈ ¯L‡ ְֲֲֵֶַַַַַָ¬∆»¿¿

אֹותם הם הּמבחרים ּכי להעיר ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֻלצבאתם,

ׁשּיצאּו יׂשראל ּבני ׁשהם למרּגלים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּקדמּו

עצמן הּצבאֹות ּפרּוׁש לצבאתם מצרים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמארץ

המרּגלים מּזמן ׁשהיּו מּסעֹות לׁשלל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו,

ּבּמדּבר למּות ּגזרה ׁשּנגזרה לצבאֹותם היּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

היה ולא מהם חלק מתּו עצמּה ׁשנה ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּומאֹותּה

ואֹומרֹו מּמצרים, ׁשּיצאּו הּצבאֹות ּבידּבּנמצא ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּדכתיב ּבידם היּו הּמּסעֹות ּפרּוׁש ואהרן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹמׁשה

יּסעּו ה' ּפי ועל כ"ג) (ט' ּבהעלת ְְְְֲִִַַַָָָֹּבפרׁשת

אהרן עּמֹו וסמ מׁשה, ּביד ה' ּפי על ְְְֲִִֶַַַַָֹוגֹו'

לזה למּסעם ּבחצֹוצרֹות הּתֹוקע הּוא ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאהרן

מׁשה: עם ְִִֶׁשּתפֹו

B‚Â'.ב) Ì‰È‡ˆBÓ ˙‡ ‰LÓ ·zÎiÂצרי «ƒ¿…∆∆»≈∆¿ִָ

אם זה, ּבמאמר הּכתּוב ּמֹודיענּו מה ְֲִִֵֶַַַַַָָָלדעת

מׁשה הּתֹורה ּכל הלא ּכתבם ׁשּמׁשה ְֲֶֶֶַַָָָָֹלֹומר

מּכלל ּבּתֹורה הּכתּובים והּמּסעֹות ְְְְִִַַַַַָָָָּכתבּה

את מׁשה וּיכּתב לֹומר לֹו היה עֹוד ְִֶֶַַַָָָֹהּתֹורה,

לֹומר חזר לּמה עֹוד מסעיהםמסעיהם, ואּלה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לּמה עֹוד וגֹו', מסעי אּלה אמר ּכבר והלא ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹוגֹו'

לֹומר הקּדים ּבתחּלה Á‡Â¯ׁשּנה, Ì‰È‡ˆBÓÏ ְְִִִִִַָָ¿»≈∆¿««

¯Ó‡ Ckּתבת הקּדים ּכ ואחר למסעיהם »»«ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

לתבת למֹוצאיהם:למסעיהם ְְְְֵֵֵֶֶַַָ

‰‡¯�Âּכתיבת סדר להֹודיענּו נתּכּון ׁשהּכתּוב ¿ƒ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אּלא אחד ּביֹום נכּתבּו ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַָָָֹהּמּסעֹות

ּבפנקסֹו לכּתב מׁשה ׁשהתחיל הּסדר זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעל

זה על מּמצרים, ׁשּיצאּו מּיֹום הּמל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּבמצות

וּיסעּו ּפסּוק ּכתב מּמצרים ׁשּיצאּו יֹום ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּדר

הּבאים ּכתּובים ב' וגֹו' מרעמסס יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָבני

ׁשפטים, ּתבת עד לפנינּו הּכתּובים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכאחד

ויחנּו וגֹו' וּיסעּו ּפסּוק ּכתב ּבסּכֹות ְְְְֲִֶַַַַָָָֻּוכׁשחנּו

מּסּכת, וּיסעּו ּכתב מּסּכֹות ּוכׁשּנסעּו ְְְְִִִֶַַָָֹֹֻֻֻּבסּכת,

עלּוכׁשח וכן באתם, וּיחנּו ּכתב ּבאיתם נּו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ

עד ּבזמּנֹו מּסע ּכל ּכֹותב היה הּדר ְִֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ה' אמר ּכ ואחר מֹואב, לערבֹות ְְְִִֶַַַַָָָׁשהּגיעּו

ּכתּובים ׁשהיּו ּכדר ּבּתֹורה ׁשּיסּדרם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאליו

הּכתּוב ּׁשאמר מה והּוא מׁשהאצלֹו, וּיכּתב ְְְִֶֶֶַַַַָָֹ

והם מּמצרים ׁשּיצאּו יֹום ּפרּוׁש מֹוצאיהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאת

ּתבת עד מרעמסס מּוּיסעּו הּכתּובים ְְְְִִִֵֵֵַַַַַב'

ואֹומרֹו ּכלׁשפטים, לסּדר ּפרּוׁש למסעיהם ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

עד מּמצרים צאתם מּיֹום ׁשּנסעּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמסעיהם

ׁשּמכּתב לֹומר ה' ּפי על ואֹומרֹו הּמּסעֹות, ְְְִִֶַַַַָָסֹוף

אליו אמר הּוא ה' ּפי על היה עצמֹו ְִִֵַַַָָָָָהראׁשֹון

ואֹומרֹו ,והֹול ּכֹותב מסעיהםׁשּיהיה ואּלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ׁשּכתב האמּורים הּמּסעֹות הם אּלה ּפרּוׁש ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָוגֹו'

ּובמקֹומֹו,מׁשה ּבזמּנֹו אחד ּכל למֹוצאיהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָ

העּתקה: ְְֶַָָוזה

B‚Â'.ג) ÒÒÓÚ¯Ó eÚÒiÂזכרֹון לֹומר הצר «ƒ¿≈«¿¿≈¿ְְִַַֻ

יכֹול ׁשהיה הגם ּפעמים ב' הראׁשֹון ְֲִִֶֶַַָָָָָֹּבחדׁש

ׁשּבחדׁש הּדבר ּומּובן יֹום עׂשר ּבחמּׁשה ֲִֶֶַַַַָָָָָָֹלֹומר

וּיסעּו הּדר זה על אֹו הּכתּוב, מדּבר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהראׁשֹון

ּׁשאמרּו מה ׁשרמז אּולי הראׁשֹון, לחדׁש ְְִֶֶֶַַַַָָָֹּבט"ו

ניסן חדׁש ּכי פט"ו) (שמו"ר ז"ל ִִֵֶַָֹרּבֹותינּו

זמן ּגם עֹומד, יׂשראל ׁשל ׁשּמּזלם זמן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא

והּוא ּבחדׁש, ט"ו הּוא ּבֹו ההצלחה ְְְֵֶַַַָָֹׁשלמּות

וגֹו'אֹומרֹו זמןוּיסעּו ׁשהּוא הראׁשֹון ּבחדׁש ְְְְִִֶֶַַַָֹ

הּמערכה ּגדל לתֹוספת ועֹוד מּזלם, ְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעמדת

ואֹומרֹו הּלבנה, מּלּוי זמן ׁשהּוא לחדׁשּבט"ו ְְְְְִֶֶַַַָָֹ

רּום על מֹורה זה ּגדר ׁשאין לפי ְִִֵֵֶֶַָָָהראׁשֹון

הּמצלח: ּבחדׁש ּכׁשהּוא אּלא ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹֻההצלחה

kÒa˙.ה) e�ÁiÂ 'B‚Â eÚÒiÂהלא קׁשה «ƒ¿¿««¬¿À…ֲֶָֹ

מרעמסס יׂשראל ּבני וּיסעּו אמר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּכבר

ּבסּכת. וּיחנּו אּלא לֹומר צרי היה ולא ְְְֲִֶַַַָָָָֹֹֻוגֹו'

אחר מּסע היה ׁשּלא לֹומר ׁשּנתּכּון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹונראה

לוּיסעּוּבין ּׁשּסמ מה והּוא לסּכֹות, רעמסס ְְְְְְִֵֵֶַַַַָֻ

וּיחנּו מתחיל היה אם זה וזּולת ְְֲֲִִֶַַַַַַָָוּיחנּו,

ּבכל ּדקּדק כן ּוכמֹו לזה, הערה אין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָֻּבסּכֹות

לּמּסע: החניה להסמי ְְֲִַַַַַַָָָָהּמסעֹות



irqnכו zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

ß fenz b"k ipy mei ß

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íòì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈
ì:úBzL ¦§«

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a e�ÁiÂ∑ׁשּנאמר מרּגלים, ׁשל הרע לׁשֹון ׁשם קכ)על רמּיה(תהלים לׁשֹון ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור .חּצי ְְֲִִִִִֵֵַָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

È¯zט ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏË�e¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏË�e¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏË�e¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏË�e¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏË�e¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

„È�ÈÒ:טו ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏË�e¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

È¯·˜aטז B¯Le È�ÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏË�e¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏË�e¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

Ó˙¯a‰:יח B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏË�e¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏË�e¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

Ïa·�‰:כ B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏË�e¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

q¯a‰:כא B¯Le ‰�·lÓ eÏË�e¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב B¯Le ‰q¯Ó eÏË�e¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏË�e¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

BÏ‰˜Óa˙:כה B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏË�e¿»≈¬»»¿¿«¿≈

Á˙a˙:כו B¯Le ˙BÏ‰˜nÓ eÏË�e¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז B¯Le ˙ÁzÓ eÏË�e¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח B¯Le Á¯zÓ eÏË�e¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa�‰:כט B¯Le ‰˜˙nÓ eÏË�e¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל B¯Le ‰�ÓLÁÓ eÏË�e¿»≈«¿…»¿¿…≈

irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)úîiå ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨
íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL̈®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדׁש ּבאחד החמיׁשי ּבחדׁש . . . ׁשם לח)וּימת ׁשהיה(לג, הּבית, ּבחרּבן קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, מיתת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא ב)אף יח, הּׁשנה הּוא(ראׁש צּדיק מיתת יֹום ּדהּנה, אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹזמן

ב)ּבחּיים ה, זמן(ּתענית הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי לאידְך, אְך ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד ּכְך: הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּבית ּבבנין עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק יד)מיחד צו מיחדת:(ּתנחּומא הדּגׁשה ּבזה ויׁש . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן ב)סּבת ט, ׁשל(יֹומא מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא והּתּקּון הּברּיֹותאהרן, את אֹוהב . . . ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לּתֹורה. ְְַָָָּומקרבן

(èì)ïøäàåìL-ïaøäa Búîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ
:øää̈¨«

(î)ïòðk õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤§¨®©
:ìàøNé éða àáa§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ∑(ג רׁשּות(ר"ה ׁשּנּתנה ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו הּׁשמּועה, היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, .להּלחם ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּביׂשראל להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה מ)ּוכסבּור לעיל(לג, רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי ּבזה, לדּיק א)יׁש כא, הּכנעני(חּקת וּיׁשמע : ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרּדּות רצּועת הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . שם). ּברפידים,(רש"י ּגם ּביׂשראל נלחם והּוא , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשּנּתנה ׁשּסבּור הּכּוונה ּומה אהרן, ׁשל ּכעמלק,רׁשּותּבחּייו לא לּמלחמה יצא ׁשעמלק היא, רש"י ּכּוונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

לֹו ׁשּנּתנההזּדּמנּותׁשּנּתנה ׁשּסבּור ּככנעני, אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, מלּמדנּורׁשּותלפּגע הּכתּוב ּבהם. להּלחם ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

עצמּה מיתתֹו אהרן: מיתת חׁשיבֹות הּכבֹוד)ּגדל ענני סּלּוק ּביׂשראל.(לא להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה הרׁשם את יצרה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

Ô˜ÚÈ:לא È�·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏË�e¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ È�aÓ eÏË�e¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏË�e¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

Úa·¯�‰:לד B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

b·¯:לה ÔÈˆÚa B¯Le ‰�¯·ÚÓ eÏË�e¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏË�e¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡�‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
È�a ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙�La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»

È˙·מ ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ È�a È˙ÈÓa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ÓÏˆa�‰:מא B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»¿¿«¿…»

Ô�eÙa:מב B¯Le ‰�ÓÏvÓ eÏË�e¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג B¯Le Ô�etÓ eÏË�e¿»ƒ…¿¿……



כז irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)úîiå ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨
íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL̈®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדׁש ּבאחד החמיׁשי ּבחדׁש . . . ׁשם לח)וּימת ׁשהיה(לג, הּבית, ּבחרּבן קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, מיתת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא ב)אף יח, הּׁשנה הּוא(ראׁש צּדיק מיתת יֹום ּדהּנה, אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹזמן

ב)ּבחּיים ה, זמן(ּתענית הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי לאידְך, אְך ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד ּכְך: הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּבית ּבבנין עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק יד)מיחד צו מיחדת:(ּתנחּומא הדּגׁשה ּבזה ויׁש . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן ב)סּבת ט, ׁשל(יֹומא מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא והּתּקּון הּברּיֹותאהרן, את אֹוהב . . . ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לּתֹורה. ְְַָָָּומקרבן

(èì)ïøäàåìL-ïaøäa Búîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ
:øää̈¨«

(î)ïòðk õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤§¨®©
:ìàøNé éða àáa§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ∑(ג רׁשּות(ר"ה ׁשּנּתנה ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו הּׁשמּועה, היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, .להּלחם ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּביׂשראל להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה מ)ּוכסבּור לעיל(לג, רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי ּבזה, לדּיק א)יׁש כא, הּכנעני(חּקת וּיׁשמע : ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרּדּות רצּועת הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . שם). ּברפידים,(רש"י ּגם ּביׂשראל נלחם והּוא , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשּנּתנה ׁשּסבּור הּכּוונה ּומה אהרן, ׁשל ּכעמלק,רׁשּותּבחּייו לא לּמלחמה יצא ׁשעמלק היא, רש"י ּכּוונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

לֹו ׁשּנּתנההזּדּמנּותׁשּנּתנה ׁשּסבּור ּככנעני, אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, מלּמדנּורׁשּותלפּגע הּכתּוב ּבהם. להּלחם ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

עצמּה מיתתֹו אהרן: מיתת חׁשיבֹות הּכבֹוד)ּגדל ענני סּלּוק ּביׂשראל.(לא להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה הרׁשם את יצרה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

Ô˜ÚÈ:לא È�·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏË�e¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ È�aÓ eÏË�e¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏË�e¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

Úa·¯�‰:לד B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

b·¯:לה ÔÈˆÚa B¯Le ‰�¯·ÚÓ eÏË�e¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏË�e¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡�‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
È�a ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙�La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»

È˙·מ ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ È�a È˙ÈÓa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ÓÏˆa�‰:מא B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»¿¿«¿…»

Ô�eÙa:מב B¯Le ‰�ÓÏvÓ eÏË�e¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג B¯Le Ô�etÓ eÏË�e¿»ƒ…¿¿……



irqnכח zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)éðôì íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬
:Báð§«

(çî)ïcøé ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬
:Bçøé§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑לדידי" חנה: ּבר ּבר רּבה ּדאמר מיל, י"ב יׂשראל מחנה ׁשעּור לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
וכּו'": אתרא ההּוא לי ‰ÌÈhMחזי Ï·‡∑ׁשמֹו "אבל" ׁשּטים ׁשל .מיׁשֹור ְְֲִֵַַָ»≈«ƒƒְִִִֵֶָ

ß fenz c"k iyily mei ß

(ð)Bçøé ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−
:øîàì¥«Ÿ

(àð)íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑להם אמר ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆¿ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
אתכ וׁשֹוטפין ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ּכן עלֿמנת ּבּיּבׁשה ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם ׁשאמרמׁשה: מצינּו וכן ם; ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבּירּדן ּבעֹודם יהֹוׁשע .להם ְְְֵֶַַַָָֻ

(áð)úà ízãaàå íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−
úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk̈©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬

:eãéîLz íúBîa-ìk̈¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑ּברצּפת הּקרקע את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", "ּבית ּכתרּגּומֹו: ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ּכדכתיב ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל כו)אבנים ּבארצכם(ויקרא תּתנּו לא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עליה" מּתכתהֹון∑Ì˙ÎqÓ.להׁשּתחֹות החיים.ּכתרּגּומֹו: אור ְְֲִֶַָָ«≈…»ְְְְַַַ

ÌeÁ˙aמד È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏË�e¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏË�e¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

ÓÈ˙Ï·c‰:מו ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏË�e¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏË�e¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B·� Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡�c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

ÏÚנ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡¯Èנא ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.נב) ÌzL¯B‰Âהּכתּוב ׁשאמר והגם ¿«¿∆¿ֲֶַַַַָָ

תחּיה לא ט"ז) כ' (ּדברים עממין ְְְֲִִֶַָָֹּבז'

עממין מּז' חּוץ הּכתּוב מדּבר ּכאן נׁשמה, ְְֲִִֵַַָָָָָָּכל

לֹומר ּדקּדק ולזה ׁשם, ּכלהּנמצאין את ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

עממין. מּז' ׁשאינם אפּלּו לֹומר הארץ ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָיׁשבי

ּבהם ּכח ׁשאין אּמה על ׁשחֹוזר אפׁשר ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאֹו

מהם יּניחּו ולא להֹוריׁשם ׁשּיׁשּתּדלּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלהרּגם

ֶָָּבארץ:

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨¨−¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑לא – לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּה להתקּים החיים.ּתּוכלּו אור ְְְִֵַָ

(ãð)áøì íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º
-øLà ìà Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤
:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«

i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑אׁשר מקֹום אל זה: הּוא קצר מקרא ∆¬∆≈≈»»ְֲִֶֶֶָָָָ
יהיה לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו ‡·˙ÌÎÈ.יצא ˙BhÓÏ∑(קיז ּדב(ב"ב מצרים. יֹוצאי חׁשּבֹון עׂשרלפי ּבׁשנים אחר: ר ְִֵֵֶַָָָ¿«¬…≈∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשבטים ּכמנין .ּגבּולין ְְְְִִִַַָ

(äð)øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´

:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑לרעה לכם ÌÎÈ�ÈÚa.יהיה ÌÈkNÏ∑ׁשל ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶַַַ

"סיּכיא" מאין∑Ì�È�ˆÏÂ.יתדֹות: אתכם ולכלא לסּגר אתכם הּסֹוככת קֹוצים מסּוכת לׁשֹון הּפֹותרים ּבֹו ּפֹותרים ְִֵָָ¿ƒ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ובא ‡˙ÌÎ.יֹוצא e¯¯ˆÂ∑החיים.ּכתרּגּומֹו אור ֵָָ¿»¿∆¿∆ְְַ

(åð)äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬
ô :íëìהחיים אור ¨¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑לכּתב הצר לארץ, ּבחּוצה נֹוהגין ואין ּבארץ נֹוהגֹות מצוֹות ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

נֹוהגֹות הּמצוֹות ולפנים הּללּו הּגבּולים מן :ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי ÌÎÏ.מצרני Ïtz∑ׁשּנתחּלקה ׁשם על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָƒ…»∆ְְִֵֶַַָ
ׁשבעים ׁשל ׂשריהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּפיל עלֿידי אֹומר: אּגדה ּומדרׁש נפילה. לׁשֹון חלּוּקה נקראת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגֹורל

ּכח! עֹוד ּבהם אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן הּׁשמים מן .אּמֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

‡¯Èנג da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È Ôe�ÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰z�ÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰z�ÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:Ôe�ÒÁz«¿¿

ÔÓנה ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎ�t˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË�»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

‡aÚ„נו ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ‡�ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.נג) Ìz·LÈÂ 'B‚Â ˙‡ ÌzL¯B‰Âז"ל רׁש"י ¿«¿∆∆¿ƒ«¿∆¿ִַ

ויׁשבּתם אבל והֹורׁשּתם היא ׁשהּמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפרׁש

היא ׁשהּמצוה ּפרׁש ז"ל ורמּב"ן הבטחה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּוא

הּכל ק"י.) (ּכתּבֹות לֹומר סמכּו ּומּכאן ְְְִִֶַַַָָֹֻויׁשבּתם

ּכדברי הּכתּוב ּפׁשט ונראה יׂשראל. לארץ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעלין

אמר ּׁשּגמר מּמה וגֹו'רׁש"י לכם אתּה,ּכי לרׁשת ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבעּקר לתלֹות לֹו היה הּמצוה היא היׁשיבה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָואם

ּבּה: לׁשבת וגֹו' לכם ּכי ולֹומר ְְְִִֶֶֶַַָָָָהּמצוה

B‚Â'.נה) ‰È‰Â 'B‚Â eLÈ¯B˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»»¿
ּכל ׁשאמרּו י':) (מגּלה ז"ל ְְְְִִֵֶֶָָָלדבריהם

ּכאן ׂשמחה לׁשֹון הּוא והיה ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶַָָָָָמקֹום

לצד אֹותם יֹותירּו ׁשהם ׁשהגם לֹומר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָנתּכּון

מבּׂשרם הּוא לצרכיהם ּבהם והּׂשמחה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָהרצֹון

וגֹו': לׂשּכים ְְְִִִֶׁשּיהיּו

.'B‚Â ı¯‡‰ ÏÚ ÌÎ˙‡ e¯¯ˆÂמּלבד לא ּפרּוׁש ¿»¬∆¿∆«»»∆¿ְִֵַֹ

ּבֹו זכיתם ׁשּלא מהארץ ּבחלק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיחזיקּו

ּבֹו ויׁשבּתם אּתם ּבֹו ׁשּזכיתם חלק ּגם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאּלא

לֹומר ּבֹו יֹוׁשבים ׁשאּתם חלק על אתכם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָוצררּו

ּתבת ּופרּוׁש מּמּנּו, צאּו אֹומרֹוקּומּו ּכדר על, ְְְִֵֵֶֶֶַַ

לא אׁשר על ּפי, את מריתם אׁשר על כ"ד) ְֲֲִִֶֶֶֶַַֹ(כ'

נ"א): ל"ב (ּדברים ְְִִֶַָקּדׁשּתם

B‚Â'.נו) È˙Ènc ¯L‡kּבמצותי חׁשבּתי ּפרּוׁש «¬∆ƒƒƒ¿ְְְִִִֵַָָ

מחׁשבּתי ותּׁשאר עׂשיתם לא ואּתם לכם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹזֹו

ּבהם: [ואקּימה] (וקימה) קּיּום ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹעֹומדת



כט irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨¨−¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑לא – לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּה להתקּים החיים.ּתּוכלּו אור ְְְִֵַָ

(ãð)áøì íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º
-øLà ìà Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤
:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«

i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑אׁשר מקֹום אל זה: הּוא קצר מקרא ∆¬∆≈≈»»ְֲִֶֶֶָָָָ
יהיה לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו ‡·˙ÌÎÈ.יצא ˙BhÓÏ∑(קיז ּדב(ב"ב מצרים. יֹוצאי חׁשּבֹון עׂשרלפי ּבׁשנים אחר: ר ְִֵֵֶַָָָ¿«¬…≈∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשבטים ּכמנין .ּגבּולין ְְְְִִִַַָ

(äð)øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´

:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑לרעה לכם ÌÎÈ�ÈÚa.יהיה ÌÈkNÏ∑ׁשל ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶַַַ

"סיּכיא" מאין∑Ì�È�ˆÏÂ.יתדֹות: אתכם ולכלא לסּגר אתכם הּסֹוככת קֹוצים מסּוכת לׁשֹון הּפֹותרים ּבֹו ּפֹותרים ְִֵָָ¿ƒ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ובא ‡˙ÌÎ.יֹוצא e¯¯ˆÂ∑החיים.ּכתרּגּומֹו אור ֵָָ¿»¿∆¿∆ְְַ

(åð)äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬
ô :íëìהחיים אור ¨¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑לכּתב הצר לארץ, ּבחּוצה נֹוהגין ואין ּבארץ נֹוהגֹות מצוֹות ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

נֹוהגֹות הּמצוֹות ולפנים הּללּו הּגבּולים מן :ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי ÌÎÏ.מצרני Ïtz∑ׁשּנתחּלקה ׁשם על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָƒ…»∆ְְִֵֶַַָ
ׁשבעים ׁשל ׂשריהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּפיל עלֿידי אֹומר: אּגדה ּומדרׁש נפילה. לׁשֹון חלּוּקה נקראת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגֹורל

ּכח! עֹוד ּבהם אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן הּׁשמים מן .אּמֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

‡¯Èנג da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È Ôe�ÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰z�ÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰z�ÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:Ôe�ÒÁz«¿¿

ÔÓנה ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎ�t˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË�»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

‡aÚ„נו ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ‡�ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.נג) Ìz·LÈÂ 'B‚Â ˙‡ ÌzL¯B‰Âז"ל רׁש"י ¿«¿∆∆¿ƒ«¿∆¿ִַ

ויׁשבּתם אבל והֹורׁשּתם היא ׁשהּמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפרׁש

היא ׁשהּמצוה ּפרׁש ז"ל ורמּב"ן הבטחה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּוא

הּכל ק"י.) (ּכתּבֹות לֹומר סמכּו ּומּכאן ְְְִִֶַַַָָֹֻויׁשבּתם

ּכדברי הּכתּוב ּפׁשט ונראה יׂשראל. לארץ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעלין

אמר ּׁשּגמר מּמה וגֹו'רׁש"י לכם אתּה,ּכי לרׁשת ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבעּקר לתלֹות לֹו היה הּמצוה היא היׁשיבה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָואם

ּבּה: לׁשבת וגֹו' לכם ּכי ולֹומר ְְְִִֶֶֶַַָָָָהּמצוה

B‚Â'.נה) ‰È‰Â 'B‚Â eLÈ¯B˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»»¿
ּכל ׁשאמרּו י':) (מגּלה ז"ל ְְְְִִֵֶֶָָָלדבריהם

ּכאן ׂשמחה לׁשֹון הּוא והיה ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶַָָָָָמקֹום

לצד אֹותם יֹותירּו ׁשהם ׁשהגם לֹומר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָנתּכּון

מבּׂשרם הּוא לצרכיהם ּבהם והּׂשמחה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָהרצֹון

וגֹו': לׂשּכים ְְְִִִֶׁשּיהיּו

.'B‚Â ı¯‡‰ ÏÚ ÌÎ˙‡ e¯¯ˆÂמּלבד לא ּפרּוׁש ¿»¬∆¿∆«»»∆¿ְִֵַֹ

ּבֹו זכיתם ׁשּלא מהארץ ּבחלק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיחזיקּו

ּבֹו ויׁשבּתם אּתם ּבֹו ׁשּזכיתם חלק ּגם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאּלא

לֹומר ּבֹו יֹוׁשבים ׁשאּתם חלק על אתכם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָוצררּו

ּתבת ּופרּוׁש מּמּנּו, צאּו אֹומרֹוקּומּו ּכדר על, ְְְִֵֵֶֶֶַַ

לא אׁשר על ּפי, את מריתם אׁשר על כ"ד) ְֲֲִִֶֶֶֶַַֹ(כ'

נ"א): ל"ב (ּדברים ְְִִֶַָקּדׁשּתם

B‚Â'.נו) È˙Ènc ¯L‡kּבמצותי חׁשבּתי ּפרּוׁש «¬∆ƒƒƒ¿ְְְִִִֵַָָ

מחׁשבּתי ותּׁשאר עׂשיתם לא ואּתם לכם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹזֹו

ּבהם: [ואקּימה] (וקימה) קּיּום ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹעֹומדת
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(â)äéäå íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì̈¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚�Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑לּמערב הּמזרח מן אׁשר ּדרֹומית מקצֹוע∑ÔˆŒ¯a„nÓ.רּוח מתחלת אדֹום אצל אׁשר ¿»»»∆¿«∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַָָƒƒ¿«ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַ
קצתּדרֹומיתֿמזרחית זֹו: אצל זֹו ארץֿיׂשראל ׁשל ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ארצֹות ׁשלׁש ּכיצד? הּמּטֹות. ּתׁשעת ארץ ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

זֹו: ּבפרׁשה ׁשּנאמר ּדרֹומיתֿמערבית, ּבמקצֹוע מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, אדֹום וארץ מצרים, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻארץ
ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּכל ּפני על מהּל היה מצרים ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים נחלה יג)"מעצמֹון :(יהושע ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

וארץ הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום וארץ לארץֿיׂשראל, מצרים ארץ ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמןֿהּׁשיחֹור
לארץ, ּכניסתם את לקרב הּמקֹום רצה אם מּמצרים, יׂשראל ּוכׁשּיצאּו לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָמֹואב

ׁשּנאמר וזהּו ּכן; עׂשה ולא לארץֿיׂשראל, ּובאין צפֹון לצד הּנילּוס את מעבירם יג)היה אלהים(שמות נחם "ולא : ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבּפלׁשּתים ׁשּנאמר ּכענין – ּכנען ארץ ׁשל ּבמערבּה הּים על יֹוׁשבים ׁשהם ּפלׁשּתים", ארץ ב)ּדר "יׁשבי(צפניה : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה ּדר והֹוציאם הסּבן אּלא ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ּכרתים". ּגֹוי הּים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹחבל
כ) ּתמיד,(יחזקאל מזרח ּכלּפי המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ּבצּדֹו יֹוׁשבֹות אּמֹות ּכּמה ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר :ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ולא רחּבּה, ּדר לארץ ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום מּמל ּובּקׁשּו אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעד
ּבֹו עד אדֹום, ׁשל ּדרֹומּה ּכל את לסּבב והצרכּו ׁשּנאמררצה. מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה יא)אם אלֿמל(שופטים "וגם : ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ּפניהם הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל והלכּו אבה". ולא ׁשלח ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹמֹואב
והּירּדן ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו לרחּבּה; ׁשּלּה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָמזרחי

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; מּמזרחֿׁשמׁש(שם)מפסיק וּיבא מֹואב, ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב ּבּמדּבר וּיל" : ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מקצֹוע ּכנגד והּוא הּירּדן, עד וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ועֹוג, סיחֹון ארץ את וכבׁשּו מֹואב". ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלארץ
ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית מקצֹוע היה – למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, מֹואב. ארץ ׁשל מערבית ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָצפֹונית

אדֹום .אצל ֱֵֶ

(ã)äðö øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨
øáòå øcà-øöç àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬

:äðîöò©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·Ò�Â∑הּמצר היה ׁשּלא מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבדרֹומּה הּמצר ועֹובר למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו לצד ועֹוקם הּמצר יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשוה
הּמצר מן לפנים עקרּבים מעלה נמצא עקרּבים. מעלה ˆ�‰.ׁשל ¯·ÚÂ∑"מצרימה" ּכמֹו צין, ÂÈ˙‡ˆBz.אל eÈ‰Â∑ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ¿»«ƒ»ְְְִִֶַָ¿»¿…»

ּברנע קדׁש ׁשל ּבדרֹומּה c‡Œ¯ˆÁ¯.קצֹותיו. ‡ˆÈÂ∑עֹוד ונמׁש עֹולם ׁשל צפֹון לצד ּומרחיב הּמצר מתּפּׁשט ְְְִֵֵֶַַָָָ¿»»¬««»ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּכתב לפי ּכאן האמּור "נסב" ּולׁשֹון מצרים. לנחל ּומּׁשם לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא למערב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבאלכסֹון
מּקדׁש היתה צפֹון לצד ׁשּבלטה רצּועה אֹותּה ורחב ּברנע. קדׁש את מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויצא
הּים אל הּמערב לצד ּומּׁשם מצרים, לנחל לֹו ּובא הּדרֹום לצד ונסב הּמצר נתקּצר והלאה ּומּׁשם עצמֹון, עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּברנע

ּדרֹומית מערבית ּבמקצֹוע מצרים ׁשּנחל נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ׁשל מערבּה מצר ׁשהּוא .הּגדֹול, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר .אל ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−
:íé ìeáb§¬¨«

i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑למצר.Ïe·‚e∑מן הם אף הּים, ׁשּבתֹו הּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִִֵֶַַַָ
"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם .הּגבּול, ְְִִִֵֶַ

ÏÚג Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

ÒÓÏ˜�‡ד ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B�˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

„ÌÈ¯ˆÓה ‡ÏÁ�Ï ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B�˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(æ)íëì eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−
:øää øä¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑צפֹון ‰‰¯.מצר ¯‰ ÌÎÏ e‡˙z Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ∑וראׁשֹו מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»»∆…»»ְְְְֲִִִֶַַָֹ
הימּנּו וחּוצה הימּנּו לפנים הּים מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס לּצפֹון,∑e‡˙z.מׁשּפיע מּמערב לנטֹות לכם ּתׁשּפעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»ְְְֲִִֶַַַָָָ

ההר הר ּכמֹו∑e‡˙z.אל סּבה, יב)לׁשֹון ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): ׁשּקֹורין(יחזקאל הּיציע, – הּׁשער" "ותאי : ֶָָֹ¿»ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומׁשּפע מּסב ׁשהּוא ."אנפנדי"ץ", ְֶָָֻֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑אנטּוכיא זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו הּמזרח לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו ‰Ï·b.ּתסּבּו ˙‡ˆBz∑ ≈…»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿…«¿À
מתּפּׁשט מּׁשם אֹו ּכלל, להּלן עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו הּגבּול, ּתֹוצאֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָסֹופי
קראֹו הראׁשֹון הּמּדה רחב ּולענין הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן להּמׁש לאחֹוריו ויֹוצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומרחיב

מּדה אֹותּה ּכלתה ׁשּׁשם ."ּתֹוצאת", ְְִֶָָָָָֹ

(è)äéäi-äæ ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬
:ïBôö ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

i"yx£Ô�ÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ּומּׁשם צפֹוניתֿמזרחית. ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הּמזרחי מצר אל לכם .התאּויתם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי .ּבּמצר ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ìábä ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§¨−¦¤´¤¨¨®¦§¨©´©§ªÀ
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, היאׁשם ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין נמצא ÈÂ¯„.ּבמזרחֹו. ƒ∆∆»»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¿»«
Ï·b‰∑והֹול יֹורד הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ˜„Ó‰.ּכל ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ּכּנרת ים ׁשּיהא «¿Àְְְִֵֵֵֶַָָָ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»ְִֵֶֶֶַ

ּבאלכסֹון לּדרֹום הּצפֹון מן ּובא מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ים ּבמזרח והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָּתֹו
עד ּכּנרת ים ּכנגד ארץֿיׂשראל ׁשל מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת ים ּכנגד ּכנען ארץ לצד ּומתקרב מזרח לצד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנֹוטה
מזרחית, ּדרֹומית מקצֹוע מצר התחלת ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ּומּׁשם הּמלח, ּבים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּנֹופל

רּוחֹותיה לארּבע אֹותּה סֹובבת .הרי ְְֲֵֶֶֶַַָָ

(áé)úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

(âé)øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤£¤̧
úòLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬

:ähnä éöçå úBhnä©©−©«£¦¬©©¤«

¯a‡ז ‡nÈ ÔÓ ‡�etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ Ôe�eÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח ˙ÓÁ ÈËÓÏ Ôe�eÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B�˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

È‰B�˜tÓט ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡�etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc Ô�ÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

Ô�ÈÚי ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ Ôe�eÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á�„nÓיא ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò�‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

È‰B�˜tÓיב ÔB‰ÈÂ ‡�c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

c‡יג ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È Ôe�ÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»



לי irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(æ)íëì eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−
:øää øä¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑צפֹון ‰‰¯.מצר ¯‰ ÌÎÏ e‡˙z Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ∑וראׁשֹו מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»»∆…»»ְְְְֲִִִֶַַָֹ
הימּנּו וחּוצה הימּנּו לפנים הּים מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס לּצפֹון,∑e‡˙z.מׁשּפיע מּמערב לנטֹות לכם ּתׁשּפעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»ְְְֲִִֶַַַָָָ

ההר הר ּכמֹו∑e‡˙z.אל סּבה, יב)לׁשֹון ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): ׁשּקֹורין(יחזקאל הּיציע, – הּׁשער" "ותאי : ֶָָֹ¿»ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומׁשּפע מּסב ׁשהּוא ."אנפנדי"ץ", ְֶָָֻֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑אנטּוכיא זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו הּמזרח לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו ‰Ï·b.ּתסּבּו ˙‡ˆBz∑ ≈…»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿…«¿À
מתּפּׁשט מּׁשם אֹו ּכלל, להּלן עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו הּגבּול, ּתֹוצאֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָסֹופי
קראֹו הראׁשֹון הּמּדה רחב ּולענין הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן להּמׁש לאחֹוריו ויֹוצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומרחיב

מּדה אֹותּה ּכלתה ׁשּׁשם ."ּתֹוצאת", ְְִֶָָָָָֹ

(è)äéäi-äæ ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬
:ïBôö ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

i"yx£Ô�ÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ּומּׁשם צפֹוניתֿמזרחית. ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הּמזרחי מצר אל לכם .התאּויתם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי .ּבּמצר ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ìábä ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§¨−¦¤´¤¨¨®¦§¨©´©§ªÀ
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, היאׁשם ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין נמצא ÈÂ¯„.ּבמזרחֹו. ƒ∆∆»»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¿»«
Ï·b‰∑והֹול יֹורד הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ˜„Ó‰.ּכל ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ּכּנרת ים ׁשּיהא «¿Àְְְִֵֵֵֶַָָָ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»ְִֵֶֶֶַ

ּבאלכסֹון לּדרֹום הּצפֹון מן ּובא מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ים ּבמזרח והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָּתֹו
עד ּכּנרת ים ּכנגד ארץֿיׂשראל ׁשל מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת ים ּכנגד ּכנען ארץ לצד ּומתקרב מזרח לצד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנֹוטה
מזרחית, ּדרֹומית מקצֹוע מצר התחלת ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ּומּׁשם הּמלח, ּבים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּנֹופל

רּוחֹותיה לארּבע אֹותּה סֹובבת .הרי ְְֲֵֶֶֶַַָָ

(áé)úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

(âé)øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤£¤̧
úòLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬

:ähnä éöçå úBhnä©©−©«£¦¬©©¤«

¯a‡ז ‡nÈ ÔÓ ‡�etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ Ôe�eÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח ˙ÓÁ ÈËÓÏ Ôe�eÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B�˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

È‰B�˜tÓט ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡�etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc Ô�ÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

Ô�ÈÚי ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ Ôe�eÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á�„nÓיא ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò�‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

È‰B�˜tÓיב ÔB‰ÈÂ ‡�c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

c‡יג ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È Ôe�ÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»



irqnלב zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçðהחיים אור ©«£¨¨«

(åè)ïcøéì øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑לפיכ "אחֹור", קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח ּבּמזרח, ׁשהם העֹולם, ּפני אל ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
לׂשמאל וצפֹון לימין החיים.ּדרֹום אור ְְְִִָָָֹ

ß fenz d"k iriax mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁ�ÈŒ¯L‡∑,ולגברים למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ּכל ּבׁשבילכם. ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לכ "לכם"ּובֹורר לפרׁש יּתכן ולא ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ּׁשהם ּומה הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבׁשבילכם לכם נֹוחלים ׁשהם מׁשמע – 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ּכן ׁשאם ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה,
ּכמֹו יד)ּובמקֹומכם, לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ְְְִִֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הגּון חלק ואחד אחד לכל ּובֹורר ולגברים למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא (לד,ּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּדהּנהיז) לֹומר, ויׁש לׁשבטים? הארץ את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת את חּלקּו ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיׁש

מּצד א. לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל היאיׂשראלּתפקידֹו זה ּתפקיד מּצד ודאגתֹו צרכיהם, ּכל לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לצרכי מּצדהּכלל,ּבעּקר ב. הּכלל. לצרכי ׁשּדֹואג מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, מּנההקב"הּוכדרְך הקב"ה – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מׁשה)אֹותֹו ידי צרכי(על את ּגם ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא ּכיחיד.הּפרטלהיֹות אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק מיחדוהּנה, ּבמּנּוי מדּבר ּכְך: הּנׂשיאים לגּבי ׁשאף רש"י למד ּומּזה ה', מאת מיחד י ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ

לצרכיו ּדֹואג והּוא לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא נׂשיא ׁשּכל רש"י מפרׁש לכן הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמאת

ּכפרט. יחיד ּכל ְִִֶָָָׁשל

(çé)-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁ�Ï∑ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé)áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïaהחיים אור ¤§ª¤«

È·Ï˙יד Ô·e‡¯ È�·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È�·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰z�ÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡Á�ÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז ÔBÎÏ Ôe�ÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

Ôe·qzיח ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡�ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יד) ‰hÓ eÁ˜Ï Èkטעם נתינת ּפרּוׁש ƒ»¿«≈¿ְִֵַַַ

הארץ ּגבּולֹות ה' הגּביל לּמה ְְְִִֵֶַָָָָלהּקֹודם

זה זּולת אבל וגֹו' מּטה לקחּו ּכי זה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָּבסדר

יֹותר הּגבּול להם מרחיב ה' ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

ּבענין: האמּורים ְְֲִִֵַָָָמהּגבּולֹות

.Ì˙ÏÁ� eÁ˜Ïּפעם זה מאמר לכּפל הצר »¿«¬»»ְְֲִֶַַַַָֹֻ

ׁשבט ׁשחצי לוקנטלפי לה לד ְֲִִֵֶֶב',

יחד ראּובן ּובני ּגד ּבני עם ּבא לא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹמנּׁשה

זה ּוכפי עצמֹו, ּבפני לקיחה לֹו יחד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָלזה

ׁשבטמאמר לחצי חֹוזר נחלתם לקחּו ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָ

ּבמאמר הּכתּוב הפסיק ולזה לביתמנּׁשה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מנּׁשה, ׁשבט לחצי הּמּטֹות ב' ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹאבתם

מה ּכי לֹומר הּדברים ּבכפל ירצה ְְְִִִֶֶֶַַַָעֹוד

ּבא ּכי ּבאמת נחלתם ּכפי הּוא ְְֱֲִִֶֶַָָָָָּׁשּלקחּו

ּבאה ׁשאמרּו ּכדבריהם ׁשם נחלתם ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָלהם

אלינּו: ֲֵֵֵַָנחלתנּו

B‚Â'.טו) eÁ˜Ï 'B‚Â ˙Bhn‰ È�Lנתּכּון ¿≈««¿»¿¿ְִֵַ

יחד היתה ׁשּנחלתם לֹומר זה ְְֲֲֶֶַַַַַָָָָָּבמאמר

חלק מׁשה חּלק ולא וגֹו' הּירּדן מעבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹמּמׁשה

עצמֹו: ּבפני אחד ְְְִֵֶַָָלכל

B‚Â'.יט) ‰„e‰È ‰hÓÏלּמה לדעת צרי ¿«≈¿»¿ִַַָָָָ

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iying meil inei xeriy

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥¨−¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë):ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë):ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

èë)(õøàa ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¤¬¤
ô :ïòðk§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ÏÁ�Ï∑למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ß fenz e"k iying mei ß

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íéøò íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«

i"yx£L¯‚Óe∑ּכרם לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
זריעה לזרע החיים.ולא אור ְְְִִַָֹֹ

(â)ì íäì íéøòä eéäåízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ
:íúiç ìëìe íLëøìå§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑צרכיהם החיים.לכל אור ¿…«»»ְְֵֶָָ

a¯כ Ï‡eÓL ÔBÚÓL È�·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג ‰M�Ó È�·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È�·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C�¯t«¿»

a¯כו Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ� È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט È�a ˙È ‡�ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב Ôe�zÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙�ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôe�zz ÔB‰È�¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰È�È�˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבנימין ּומּטה ׁשמעֹון ּומּטה יהּודה מּטה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָנׁשּתּנּו

להיֹותם ּכי ואּולי ּבהם, נׂשיא הזּכיר ְְְִִִִִֶֶַָָָֹׁשּלא

מּובן אחד נׂשיא אחד נׂשיא לזכרֹון ְְְִִִִֶֶָָָָָסמּוכים

זכרֹון הפלג ואיל ּומׁשלׁשה נׂשיאים הם ְְְְִִִִִֵֵַָָָֻּכי

אחד: ּבכל לזכרֹו הּכתּוב והצר ְְְְְְִֶַַַָָָָֻהּנׂשיאּות

È˙È‡¯Âלא ּביהּודה ּכי ּגאֹון נּסים רּבנּו ּבׁשם ¿»ƒƒְִִִִֵֵַָָֹ

ׁשמעֹון לנׂשיא, ּכלב ידּוע ּכי ְְְִִִֵַַָָָֻהצר

זמרי, מעׂשה מּׁשּום לנׂשיא ראּוי היה ְְֲִִִִֵַָָָָֹלא

לנבּואה זכה ּוכבר אלּדד זה אלידד ְְְְֱִִִִֶֶָָָָָָָּבנימין

ּכאן: עד נׂשיא, לּקרֹות לֹו היא ְִִִַָָָָָוהֹורדה

¯LÙ‡Âלכלב נׂשיאּות יחס לא ּכי לֹומר עֹוד ¿∆¿»ְְִִִֵֵַָֹ

מלכּות ּכבֹוד מּׁשּום יהּודה ְְְִַַָעל

ׁשּמּמּנּו מּׁשּום לבנימין כן ּוכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָׁשעֹומדת

איׁש ׁשאּול ׁשהּוא ּביׂשראל הּמלכּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמתחלת

ּגאֹון: ּכדברי נכֹון, טעמֹו וׁשמעֹון ְְְְְֲִִִִֵַָָימיני,

B‚Â'.ב) ÌiÂlÏ e�˙�Â'ה ׁשּצּוה הגם ּפרּוׁש ¿»¿«¿ƒƒ¿ֲִֵֶַָ

אבל ּבארץ ונחלה חלק לּלוּים יהיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

מּמה חּנם מּתנת להם יּתנּו חסד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָּבתֹורת

[ׁשּלא ׁשהּׂשיגה מי ׁשּמפרנסים ּכדין ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹּׁשהּגיעם,

לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא ידֹו, עריםהּׂשיגה] ְְִִִִֵֶַַָָָ

וגֹו', ּבהם לׁשבת ההכרח לצד ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשבת

ּכ אחר לֹומר ּכפל להםולזה הערים והיּו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ

היא ראׁשֹון לׁשבת מאמר ּכי להעיר ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָלׁשבת

לׁשבת להם הערים והיּו ּומאמר הּנתינה ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָטעם

ליׁשיבה, ראּויים ׁשּיהיּו ׁשּצרי ל לֹומר ְְְִִִִִֶֶַָָהּוא

ׁשּבא ל"ג) ערכין י"ב. (מּכֹות אמרּו ְְֲִֶַַַָָָורז"ל

עיר עֹוׂשים ׁשאין ליׁשיבה יהיּו ׁשהערים ְִִִִִִֵֶֶֶַָָלֹומר

ְִָמגרׁש:

Ì˙iÁ.ג) ÏÎÏeלכל הּוא הּכתּוב ּפׁשט ¿…«»»ְְַַָָ

לֹומר, צרי היה ׁשּלא אּלא ְִֵֶֶֶַָָָָָֹצרכיהם,



לג irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iying meil inei xeriy

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥¨−¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë):ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë):ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

èë)(õøàa ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¤¬¤
ô :ïòðk§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ÏÁ�Ï∑למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ß fenz e"k iying mei ß

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íéøò íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«

i"yx£L¯‚Óe∑ּכרם לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
זריעה לזרע החיים.ולא אור ְְְִִַָֹֹ

(â)ì íäì íéøòä eéäåízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ
:íúiç ìëìe íLëøìå§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑צרכיהם החיים.לכל אור ¿…«»»ְְֵֶָָ

a¯כ Ï‡eÓL ÔBÚÓL È�·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג ‰M�Ó È�·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È�·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C�¯t«¿»

a¯כו Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ� È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט È�a ˙È ‡�ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב Ôe�zÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙�ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôe�zz ÔB‰È�¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰È�È�˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבנימין ּומּטה ׁשמעֹון ּומּטה יהּודה מּטה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָנׁשּתּנּו

להיֹותם ּכי ואּולי ּבהם, נׂשיא הזּכיר ְְְִִִִִֶֶַָָָֹׁשּלא

מּובן אחד נׂשיא אחד נׂשיא לזכרֹון ְְְִִִִֶֶָָָָָסמּוכים

זכרֹון הפלג ואיל ּומׁשלׁשה נׂשיאים הם ְְְְִִִִִֵֵַָָָֻּכי

אחד: ּבכל לזכרֹו הּכתּוב והצר ְְְְְְִֶַַַָָָָֻהּנׂשיאּות

È˙È‡¯Âלא ּביהּודה ּכי ּגאֹון נּסים רּבנּו ּבׁשם ¿»ƒƒְִִִִֵֵַָָֹ

ׁשמעֹון לנׂשיא, ּכלב ידּוע ּכי ְְְִִִֵַַָָָֻהצר

זמרי, מעׂשה מּׁשּום לנׂשיא ראּוי היה ְְֲִִִִֵַָָָָֹלא

לנבּואה זכה ּוכבר אלּדד זה אלידד ְְְְֱִִִִֶֶָָָָָָָּבנימין

ּכאן: עד נׂשיא, לּקרֹות לֹו היא ְִִִַָָָָָוהֹורדה

¯LÙ‡Âלכלב נׂשיאּות יחס לא ּכי לֹומר עֹוד ¿∆¿»ְְִִִֵֵַָֹ

מלכּות ּכבֹוד מּׁשּום יהּודה ְְְִַַָעל

ׁשּמּמּנּו מּׁשּום לבנימין כן ּוכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָׁשעֹומדת

איׁש ׁשאּול ׁשהּוא ּביׂשראל הּמלכּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמתחלת

ּגאֹון: ּכדברי נכֹון, טעמֹו וׁשמעֹון ְְְְְֲִִִִֵַָָימיני,

B‚Â'.ב) ÌiÂlÏ e�˙�Â'ה ׁשּצּוה הגם ּפרּוׁש ¿»¿«¿ƒƒ¿ֲִֵֶַָ

אבל ּבארץ ונחלה חלק לּלוּים יהיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

מּמה חּנם מּתנת להם יּתנּו חסד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָּבתֹורת

[ׁשּלא ׁשהּׂשיגה מי ׁשּמפרנסים ּכדין ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹּׁשהּגיעם,

לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא ידֹו, עריםהּׂשיגה] ְְִִִִֵֶַַָָָ

וגֹו', ּבהם לׁשבת ההכרח לצד ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשבת

ּכ אחר לֹומר ּכפל להםולזה הערים והיּו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ

היא ראׁשֹון לׁשבת מאמר ּכי להעיר ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָלׁשבת

לׁשבת להם הערים והיּו ּומאמר הּנתינה ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָטעם

ליׁשיבה, ראּויים ׁשּיהיּו ׁשּצרי ל לֹומר ְְְִִִִִֶֶַָָהּוא

ׁשּבא ל"ג) ערכין י"ב. (מּכֹות אמרּו ְְֲִֶַַַָָָורז"ל

עיר עֹוׂשים ׁשאין ליׁשיבה יהיּו ׁשהערים ְִִִִִִֵֶֶֶַָָלֹומר

ְִָמגרׁש:

Ì˙iÁ.ג) ÏÎÏeלכל הּוא הּכתּוב ּפׁשט ¿…«»»ְְַַָָ

לֹומר, צרי היה ׁשּלא אּלא ְִֵֶֶֶַָָָָָֹצרכיהם,
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(ã)äöeçå øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨
:áéáñ änà óìà¤¬¤©¨−¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא סביב,ואחר(עירובין להם נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". "אלּפים אֹומר: הּוא יו ∆∆«»»ƒְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּוכרמים לׂשדֹות והחיצֹונים למגרׁש הּפנימּיים אלף .ּומהם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

(ä)änàa íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå|íétìà §¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦

äæ Cåza øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàä«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤¤µ
:íéøòä éLøâî íäì äéäé¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)èì÷nä éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈
íéòaøà eðzz íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà£¤´¦§½¨ª¬¨−¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬

:øéò íézLeהחיים אור §©−¦¦«

(æ)øéò äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®
:ïäéLøâî-úàå ïäúà¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)áøä úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³¨©Æ
eìçðé øLà Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈

ô :íiåìì åéøòî ïzé¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ß fenz f"k iyiy mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)ñðå íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬
:äââLa Lôð-äkî çöø änĻ̈¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

˜¯z‡ד Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡�etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôe�z˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»
:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôe�zz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

È�Ó˙Âז ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח Ï‡¯NÈ È�a ˙„eÁ‡Ó Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ Ôe�ÒÁÈ Èc dz�ÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ Ôe�nÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ� ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ורז"ל הּכתּוב, ׁשאמר רכּוׁשם ּבכלל הּוא ְְְְִֶַַַַַָָָָוכלּול

ׁשּלא לֹומר ׁשּבא ּפרׁשּו (י"ב.) מּכֹות ְְֵֶֶֶֶַַַָֹּבמּסכת

ולא לחּיים אּלא קֹובריןנּתנּו ׁשאין לקבּורה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

ׁשם ּכי ה' מאמר ּבֹו ׁשּבא הרֹוצח אּלא ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם

ּולכל ּתבת קׁשה ז"ל ּולדבריהם קבּורתֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹּתהיה

למעט אּלא חּיתם ּולכל מאמר ּבא ׁשּלא ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכיון

ּולכל ּכי לֹומר לֹו היה לחּיתם מתים, ְְְִִֵַַַָָָָֹקבּורת

ּגם ּומה הּמגרׁש, ּבתׁשמיׁשי ׁשּמרּבה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָמׁשמע

ּדרצה] [ונראה רּבּוי, חּיתם ּולכל וא"ו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוספת

ׁשהּמעּוט להׂשּכילֹו רּבּוי, ּולכל לֹומר ְְְְִִִֶַַַָָֹורצה

לפי אֹו עצמּה, חּיתם מּתבת הּנׁשמע ְְְִִִֵַַַַָָָָהּוא,

חּוץ ּכל לרּבֹות הצר הּקבּורה למעט ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻׁשּנתּכּון

הּכתּוב ׁשעּור וזה ּתׁשמיׁשמּמּנה. מין ּולכל ְְְִִִִֶֶַַָָֹ

אּלא מעט ׁשּלא למדּת הא לחּיים ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

נׁשמע היה לחּיתם אֹומר היה ואם ְְְְִִִֵַָָָָָָָָלקבּורה,

ויּכנסּו לגמרי חּיתם לצר ׁשאינֹו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמעט

הּקבּורה: לבד אחרים ּדברים האּסּור ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבגדר

‰ËÏ˜n.ו) È¯Ú LL ˙‡ 'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â¿≈∆»ƒ¿≈≈»≈«ƒ¿»
הם מקלט ערי הּׁשׁש ּכי מׁשמע ְְִִִֵֵֵַַָָָָמּכאן

ׁשאחר ּבּפסּוק ּומאֹומרֹו לּלוּים, ולא ְְְִִֵֶַַַַַָֹלּגֹולין

ׁשאמר מ"חזה ללוּים ּתּתנּו אׁשר הערים ּכל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ונראה הּׁשּׁשה. ּגם הם הּלוּים ׁשּלזכּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמׁשמע

ליׂשראל ׁשוה זכּות לתת ּבזה הּכתּוב נתּכּון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכי

ּבפסּוק לכן ׁשוה, ּכּלן ׁשּיד ולּלוּים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻהּגֹולין

ערי ׁשׁש ׁשּיהיּו לּגֹולין זכּות אמר ְְִִִֵֵֶַַָָראׁשֹון

זכּות נתן ב' ּובפסּוק ּבהם, לדּור להם ְְְִֶֶַָָָָָָמקלט

ׁשל והם לוּים ׁשל ׁשהם למדּת הא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלּלוּים,

העלּו וכן ׂשכר, מעלין הּגֹולין ואין ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָהּגֹולין

וסֹובר הּסברֹות, לכל י"ג.) (מּכֹות הּגֹולין ְְְְִֵַַַָָּבּסֹוף

אם הּגֹולה יׂשראל מּפני נדחה לוי ׁשּבן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָאני

הּלוּים יּדחּו עירֹות לׁשׁש והצרכּו הרצחנים ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻרּבּו

לּגֹולין: זכּות הּכתּוב הקּדים ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָמהם
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ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבׁשגגה נפׁש מּכה רֹוצח ׁשּמה יא)ונס ּביׂשראלנפׁש(לה, הּׁשנית לּנפׁש רֹומז פ"ב)– ריׁש מּמׁש.(ּתניא מּמעל אלֹוּה חלק ׁשהיא , ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

נפׁש ּבחסידּות.מּכה ּכּמבאר ּדקליּפה', ּב'אדם ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' לׁשפיכת ׁשּגֹורם ועֹון, לחטא רֹומז ּבׁשגגה– ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העברֹות מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, חטא שּיְך לא ּביהּודי כ)– ב, ּגרּוׁשין הלכֹות .(רמב"ם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

(áé)çöøä úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§¨−¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑קרֹו ׁשהּוא הּדם, ּגֹואל לּנרצחמּפני .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé):íëì äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«
i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט קֹולטֹות(מכות היּו לא הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ׁשהבּדיל ּפי על ׁשאף מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּכנען ּבארץ יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ׁשּנבחרּו .(ספרי)עד ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכם ּתהיינה מקלט ערי יג)ׁשׁש הּקׁשר(לה, את לבאר ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות לׁשׁש סימן נֹותן החּנּוְך ספר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

'עֹובד' אדם ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבמצֹותּתמידּבין צרְך ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא ּתמידיֹות,, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הרע. והּיצר הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על מגּנֹות מקלט ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּיׁשמרּו

מי אבל הּיצר. מּפני עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ּבעניני ּומתעּסק הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּובדרְך

ּבׁשׁש ּכְך ּכל צרְך לֹו אין ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום -ּׁשּנמצא יֹותר נעלית ּבדרּגה אֹותן מקּים הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה. ּבעניני אּלא הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלא

(ãé)úà|ìLìL úàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä LL ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´
:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ הׁשוה(מכות וחצי, ׁשנים אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ׁשּבארץ ּפי על אף ≈¿…∆»ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּדבגלעד מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי ו)מנין מּדם"(הושע עקּבה און ּפעלי קרית "ּגלעד :. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(åè)-LL äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−
:çöøä̈«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑ׁשההֹורג ללּמד, ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדימּות כמּסת "ּדהיא ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ׁשּנאמר להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּבכל
לא לפיכ מחט, אפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני וידּוע ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבּה",

מדּבר, הּכתּוב ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ּבֹו: לכּתב ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו למּטה:נתנה אֹומר הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב ּבמזיד ׁשּבהֹורג למעלה, האמּורים על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות ּבכלֿאבן ."אֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(æé)àeä çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®
:çöøä úîeé úBî¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי)יד מלא ּבּה da.ׁשּיׁש ˙eÓÈŒ¯L‡∑ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור ּבּה כא)ׁשּיׁש :(שמות ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבּה" "אׁשרֿימּות נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ׁשעּור. בּה נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש ."והּכה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

Óc‡יב Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zL�k Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡�È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

ÈÂ˙יד ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôe�zz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a Ôe�zz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

·ÔBÎÈ�Èטו ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ� ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יז ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò�˙Óc ‡�·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבׁשגגה נפׁש מּכה רֹוצח ׁשּמה יא)ונס ּביׂשראלנפׁש(לה, הּׁשנית לּנפׁש רֹומז פ"ב)– ריׁש מּמׁש.(ּתניא מּמעל אלֹוּה חלק ׁשהיא , ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

נפׁש ּבחסידּות.מּכה ּכּמבאר ּדקליּפה', ּב'אדם ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' לׁשפיכת ׁשּגֹורם ועֹון, לחטא רֹומז ּבׁשגגה– ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העברֹות מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, חטא שּיְך לא ּביהּודי כ)– ב, ּגרּוׁשין הלכֹות .(רמב"ם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

(áé)çöøä úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§¨−¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑קרֹו ׁשהּוא הּדם, ּגֹואל לּנרצחמּפני .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé):íëì äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«
i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט קֹולטֹות(מכות היּו לא הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ׁשהבּדיל ּפי על ׁשאף מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּכנען ּבארץ יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ׁשּנבחרּו .(ספרי)עד ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכם ּתהיינה מקלט ערי יג)ׁשׁש הּקׁשר(לה, את לבאר ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות לׁשׁש סימן נֹותן החּנּוְך ספר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

'עֹובד' אדם ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבמצֹותּתמידּבין צרְך ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא ּתמידיֹות,, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הרע. והּיצר הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על מגּנֹות מקלט ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּיׁשמרּו

מי אבל הּיצר. מּפני עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ּבעניני ּומתעּסק הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּובדרְך

ּבׁשׁש ּכְך ּכל צרְך לֹו אין ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום -ּׁשּנמצא יֹותר נעלית ּבדרּגה אֹותן מקּים הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה. ּבעניני אּלא הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלא

(ãé)úà|ìLìL úàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä LL ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´
:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ הׁשוה(מכות וחצי, ׁשנים אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ׁשּבארץ ּפי על אף ≈¿…∆»ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּדבגלעד מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי ו)מנין מּדם"(הושע עקּבה און ּפעלי קרית "ּגלעד :. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(åè)-LL äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−
:çöøä̈«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑ׁשההֹורג ללּמד, ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדימּות כמּסת "ּדהיא ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ׁשּנאמר להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּבכל
לא לפיכ מחט, אפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני וידּוע ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבּה",

מדּבר, הּכתּוב ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ּבֹו: לכּתב ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו למּטה:נתנה אֹומר הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב ּבמזיד ׁשּבהֹורג למעלה, האמּורים על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות ּבכלֿאבן ."אֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(æé)àeä çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®
:çöøä úîeé úBî¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי)יד מלא ּבּה da.ׁשּיׁש ˙eÓÈŒ¯L‡∑ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור ּבּה כא)ׁשּיׁש :(שמות ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבּה" "אׁשרֿימּות נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ׁשעּור. בּה נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש ."והּכה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

Óc‡יב Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zL�k Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡�È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

ÈÂ˙יד ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôe�zz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a Ôe�zz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

·ÔBÎÈ�Èטו ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ� ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יז ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò�˙Óc ‡�·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»



irqnלו zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(çé)àeä çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®
:çöøä úîeé úBî¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי אתֿאמתֹו(שמות אֹו אתֿעבּדֹו איׁש יּכה "וכי ׁשהּוא?: ּכל יכֹול ּבּׁשבט". ƒ¿ƒ≈»ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיהא ּבֹו", "אׁשרֿימּות ּבעץ: נאמר לכ. ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(èé):epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«
i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑מקלט ערי ּבתֹו .אפּלּו ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàå:úîiå äiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ
i"yx£‰i„ˆa∑ּבמארב "ּבכמנא" .ּכתרּגּומֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

(àë)çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàåéìk-ìk åéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²¨§¦−
:äiãö àìa§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו .ּבאנס. ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)åéìò ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא ההֹורג(מכות אמרּו: מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִֵַָָ
ּגֹולה אינֹו עלּיה, ּדר ּגֹולה. ירידה, ּדר. ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

(ãë)íéètLnä ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−
:älàä̈¥«¤

(äë)eáéLäå ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³
da áLéå änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä BúàŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨§¨´©À̈
:Lãwä ïîLa Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ּביׂשראל ׁשכינה להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְְְְִִֵֶַָָָ
ּכהן לפני ׁשּיהא ּכדאי אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר מּיׂשראל הּׁשכינה את לסּלק ּבא והרֹוצח ימיהם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּולהארי

ּבחּייו ליׂשראל זֹו ּתּקלה ּתארע ׁשּלא להתּפּלל ּגדֹול לכהן לֹו ׁשהיה לפי אחר: ּדבר ‡˙B.ּגדֹול. ÁLÓŒ¯L‡ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ¬∆»«…
L„w‰ ÔÓLa∑הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: אּלא מׁשחֹו, מי ּפירׁש ׁשּלא הּוא, הּקצרים הּמקראֹות מן ּפׁשּוטֹו, לפי ¿∆∆«…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ׁשאם ללּמד ּדבר, לראית מּכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו הּקדׁש". ּבׁשמן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹאֹותֹו
מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשרֿמׁשח ׁשּנאמר: ׁשני, ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ּתחּתיו, אחר ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּומּנּו

את להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן אֹו ּבמיתתֹולכהן, ׁשּמחזירֹו ּבימיו, ב)הּנמׁשח יא .(מכות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(åë)ñeðé øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−
:änL̈«¨

qÓÎ˙יח ‡È‰c ‡„Èa ·Ò�˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡�Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ�‡כ È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡�Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

‡˙˜ÏË‡כא dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡�Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡�·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zL�k Ôe�e„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i�Èc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zL�k Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zL�k d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡�‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»

˜¯È˙כו ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(æë)çöøå Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©º
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàbŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם(מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

(çë)-éøçàå ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥
:Búfçà õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBîÆ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ּבארץֿיׂשראל ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãçà ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈
:úeîì Lôðá äðòé-àìŸ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙ�Œ‰kÓŒÏk∑הּנפׁש את ׁשהּכה על להרגֹו Áˆ¯È.הּבא ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑הרגֹו ּובהתראה ׁשּבמזיד .ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

(àì)úeîì òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨¨−¨®
:úîeé úBî-ék¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממֹון(כתובות יּפטר .לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåì áeLúáL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤
:ïäkä úBî-ãò õøàä½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ Òe�Ï ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ּבממֹון מּגלּות נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ׁשּנס למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּכהן ימּות ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּנס∑Òe�Ï.לּתן ּובקמץ)ּכמֹו ּכמֹו(ּבׁשוא ב), ׁשּׁשבּו(מיכה – מלחמה" "ׁשּובי : ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ»ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

וכן הּמלחמה. ג)מן וכן(צפניה מּמֹועד", ה)"נּוגי ּכבר,(יהושע ׁשּׁשב מי על "ׁשּוב" ּתאמר ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
"לנּוס" ּתאמר ואם מברח. ּכלֹומר "נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ּכן ּכבר, ׁשּמל מי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻּו"מּול"
לׁשבת "לׁשּוב יאמר: היא ידעּתי לא הּגלּות, מן לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ּותפרׁשהּו: לברח, –ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי .ּבארץ", ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(âì)àeä ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬
éðçéda-CtL øLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈

:BëôL íãa íà-ék¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈ�Á˙Œ‡ÏÂ∑תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, .ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)øLà da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬
ô :ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£dÎB˙a ÔÎL È�‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא È�a CB˙a ÔÎL '‰ È�‡ Èk∑ׁשהם ּבזמן אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַ
ּביניהם (ׁשרּויה) ׁשכינה .טמאים, ְְְִִֵֵֵֶָָ

ÌeÁ˙Ïכז ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

eÓÈc˙כח „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡�‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dz�ÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈

È˙ל ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ� ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L�‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא Èc ÏBË˜ L�‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È¯˜Ï˙לב ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡�‰k«¬»

‡¯Èלג da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
Èz�ÎLc ÈÈ ‡�‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L Èz�ÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈



לז irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(æë)çöøå Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©º
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàbŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם(מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

(çë)-éøçàå ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥
:Búfçà õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBîÆ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ּבארץֿיׂשראל ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãçà ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈
:úeîì Lôðá äðòé-àìŸ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙ�Œ‰kÓŒÏk∑הּנפׁש את ׁשהּכה על להרגֹו Áˆ¯È.הּבא ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑הרגֹו ּובהתראה ׁשּבמזיד .ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

(àì)úeîì òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨¨−¨®
:úîeé úBî-ék¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממֹון(כתובות יּפטר .לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåì áeLúáL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤
:ïäkä úBî-ãò õøàä½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ Òe�Ï ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ּבממֹון מּגלּות נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ׁשּנס למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּכהן ימּות ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּנס∑Òe�Ï.לּתן ּובקמץ)ּכמֹו ּכמֹו(ּבׁשוא ב), ׁשּׁשבּו(מיכה – מלחמה" "ׁשּובי : ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ»ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

וכן הּמלחמה. ג)מן וכן(צפניה מּמֹועד", ה)"נּוגי ּכבר,(יהושע ׁשּׁשב מי על "ׁשּוב" ּתאמר ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
"לנּוס" ּתאמר ואם מברח. ּכלֹומר "נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ּכן ּכבר, ׁשּמל מי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻּו"מּול"
לׁשבת "לׁשּוב יאמר: היא ידעּתי לא הּגלּות, מן לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ּותפרׁשהּו: לברח, –ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי .ּבארץ", ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(âì)àeä ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬
éðçéda-CtL øLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈

:BëôL íãa íà-ék¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈ�Á˙Œ‡ÏÂ∑תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, .ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)øLà da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬
ô :ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£dÎB˙a ÔÎL È�‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא È�a CB˙a ÔÎL '‰ È�‡ Èk∑ׁשהם ּבזמן אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַ
ּביניהם (ׁשרּויה) ׁשכינה .טמאים, ְְְִִֵֵֵֶָָ

ÌeÁ˙Ïכז ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

eÓÈc˙כח „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡�‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dz�ÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈

È˙ל ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ� ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L�‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא Èc ÏBË˜ L�‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È¯˜Ï˙לב ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡�‰k«¬»

‡¯Èלג da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
Èz�ÎLc ÈÈ ‡�‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L Èz�ÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈



irqnלח zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

ß fenz g"k ycew zay ß

åì(à)øéëî-ïa ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ¤¨¦´
éðôìå äLî éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´

:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåäìçða õøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤§©«£¨²
úìçð-úà úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa§¨−¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²

:åéúðáì eðéçà ãçôìö§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

(â)äòøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³
øLà ähnä úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½£¤¬

:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©
i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ� ÏÚ ÛÒB�Â∑אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹורׁשּה ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)úìçð ìò ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´
òøbé eðéúáà ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−

:ïúìçð©«£¨¨«
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד אֹומר: יהּודה רּבי היה ‰Ï·i.מּכאן ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑זֹו אין ּכלֹומר ¿ƒƒ¿∆«…≈ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ

ׁשּנֹוספה ונמצא לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ואפּלּו חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמכירה
להם ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת .על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָ

(ä)ïk øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²
:íéøác óñBé-éðá ähîהחיים אור ©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)áBhì øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬
à íéLðì äðééäz íäéðéòaíäéáà ähî úçtLîì C §¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−

:íéLðì äðééäzהחיים אור ¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)Léà ék ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®¦´¦À
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

ÚÏb„א È�a ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ È�a ˙ÈÚ¯fÓ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt È�Ba¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
È�Ba¯Â Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡·„Úa ‡�ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙�ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙�·Ï ‡�eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג È�·„ ‡iË·L È�aÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙�ÒÁ‡Ó Ô‰z�ÒÁ‡ Ú�Ó˙˙Â ÔÈL�Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙�ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡�˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ
:Ú�ÓzÈ ‡z�ÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד È�·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙�ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
Ú�ÓzÈ ‡�˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙�ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿∆

ÓÈÓ¯‡ה ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È�·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו ˙�·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈL�Ï ÔÈÂ‰z ÔB‰È�ÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«
:ÔÈL�Ï ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙�ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ È�a Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂּפרּוׁש «¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ֵ

אֹות לאמרׁשּצּוה ׁשּצּוהּו ה' ּפי על ם ִִִֵֶֶַָָָֹ

וגֹו' יֹוסף בני מּטה ּכן ּצּוה, ּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָליׂשראל

ודבריהם ׁשּטענתם מה' הּמצוה ׁשּבאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרּוׁש

ּבני ּולתפארת לכבֹוד ּבזה והּכּונה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָאמת,

ֵיֹוסף:

‰c·¯.ו) ‰Êּפיאֹומרֹו על יתּבאר הּדבר, זה ∆«»»ְְִִֵֶַַָָָ

וזה (ק"כ.) ּבתרא ּבבא ּבמּסכת ּׁשאמרּו ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָמה

מי לכל (לּנׂשא הּתרּו צלפחד ּבנֹות ְְְְְְִִֵָָָָָֻלׁשֹונם

לּטֹוב ׁשּנאמר הּׁשבטים] לכל [להּנׂשא ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּירצּו)

למׁשּפחת א מקּים אני מה אּלא וגֹו' ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבעיניהם

ּכאן. עד וכּו' טֹובה עצה וגֹו' אביהם ְְֲִֵֵֶַַָָָמּטה

אֹומרֹו ואמרוהּוא ׁשּקדם לפי ּפרּוׁש הּדבר זה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

וחזר עּמם, ׁשהּדין ּדברים, יֹוסף בני מּטה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכן

נכלל לא צלפחד ּבנֹות ׁשל זה ׁשּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹּופרׁש

אֹומרֹו והּוא זה, מׁשּפט ּגזרת הּדברּבגדר זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבידם ׁשהרׁשּות צלפחד לבנֹות ה' צּוה ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָאׁשר

ולא לֹומר זה לֹומר ודקּדק וגֹו', ּבעיניהם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַֹלּטֹוב

אּלא זה ּברׁשיֹון זֹו מעלה ה' עׂשה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאחר

צלפחד ּבנֹות ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְְְֶֶַַָָָָלהם,

ּולדרּכנּו מׁשמעּות, לאמר לתבת ׁשאין ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹלאמר

לרֹומם זה ּבמאמר האלהים ּבא ּכי לֹומר ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹיכּון

ְָּכבֹודם:

irqn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
éða eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ� ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑לאביה ּבן היה .ׁשּלא ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Búìçða Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ§©´£¨½
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

(àé)úBða äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−§´
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ מנאן(ב"ב הּמקרא ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָֻ
ּכזֹו זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, חכמתן, .לפי ְְְִִֶַָָָָ

(áé)ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò©©¥−¦§©¬©£¦¤«

(âé)äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעיקל"ב פרשת חסלת

È�·cח ‡iË·MÓ ‡�ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
¯·b Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙¯È Èc ÏÈ„a ez�‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙�ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

Ë·LÏ‡ט ‡Ë·MÓ ‡�ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡iË·L Ôe˜acÈ dz�ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡�¯Á‡»√»»¬≈¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈

a�˙י e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿«
:„ÁÙÏ¿̂»¿»

Ú�Â‰יא ‰kÏÓe ‰Ï‚ÁÂ ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿…»
:ÔÈL�Ï Ô‰e·‡ ÈÁ‡ È�·Ï „ÁÙÏˆ ˙�a¿«¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆ƒ¿ƒ

ÔÈL�Ïיב ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰M�Ó È�a ˙ÈÚ¯ÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
:Ô‰e·‡ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰z�ÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ¬∆

Èa„‡יג ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ««¿¿»ƒ≈

çî÷ 'îòá äñôãð éòñî úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ט) ‰hnÓ ‰ÏÁ� ·q˙ ‡ÏÂׁשּכפל טעם ¿…ƒ…«¬»ƒ«∆¿ֶַַַָ

תּסב ולא ּבסמּו ׁשאמר עצמֹו ְְְֲִֶַַַַָָָֹֹהּמאמר

אּלא זה ׁשאין ּבסמּו ּׁשּכתבּתי מה לפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוגֹו',

ּבני לכל לחּיּוב ב' מאמר ּבא טֹובה, ְְְֲִֵֵַָָָָָעצה

ירׁשת ּבת וכל מצות ּבאה ׁשאליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

לזה: קדם האמּורה ְֲֶֶָָָֹוגֹו'

eNÚ.י) Ôk ‰LÓ ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡kצרי «¬∆ƒ»∆∆≈»ִָ

מּסדר זה מאמר הּכתּוב ׁשּנה לּמה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלדעת

ּכאׁשר יאמר ּכ ואחר הּמעׂשה ׁשּמקּדים ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהרגיל

מאמר הקּדים וכאן Ckצּוה ¯Á‡Â 'B‚Â ¯L‡k ְְֲִִִַַָָ«¬∆¿¿««»

:eNÚ Ôk ¯Ó‡»«≈»

‰‡¯�Âלבנֹות יתרֹון להם עׂשה ׁשה' לפי ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִִִֶֶָָָ

לכל לּנׂשא להם והּתיר ּומעלה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָצלפחד

ּבא הּכללית, מצוה מּכלל והֹוציאם ְְְְִִִִַַָָָָָָאדם

הּבחירההּכ עׂשה ׁשה' ׁשהגם להֹודיענּו תּוב ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכמצות אּלא עׂשּו לא כן ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבידם

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, ּבני לעם ּכאׁשרהּמל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ולא עׂשּו ּכן הּכללית ּכּמצוה ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹצּוה

וּיעׂשּו אֹומר היה אם ולזה להם, ׁשּנתן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכרׁשיֹון

נׁשמע יהיה צּוה, ּכאׁשר וגֹו' צלפחד ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבנֹות

ּומֹודיע ׁשעׂשּו, הּמעׂשה לֹומר ּבאה ֲִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשההֹודעה

לֹומר,ּבמאמר הרגיל ּכּסדר ה' צּוה ּכאׁשר ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ואחר ה' צּוה ּכאׁשר ּבתחּלה מאֹומרֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָאבל

להֹודיע ּבא לא ּכי יּגיד זה הּמעׂשה הֹודעת ְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹּכ

מצוה הפ רׁשיֹון לׁשלל אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹהּמעׂשה

והבן: ְְִֵַָָהּכללית,

מסעי ּפרׁשת ְֲֵַַַָָָחסלת



לט irqn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
éða eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ� ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑לאביה ּבן היה .ׁשּלא ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ
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çî÷ 'îòá äñôãð éòñî úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ט) ‰hnÓ ‰ÏÁ� ·q˙ ‡ÏÂׁשּכפל טעם ¿…ƒ…«¬»ƒ«∆¿ֶַַַָ

תּסב ולא ּבסמּו ׁשאמר עצמֹו ְְְֲִֶַַַַָָָֹֹהּמאמר

אּלא זה ׁשאין ּבסמּו ּׁשּכתבּתי מה לפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוגֹו',

ּבני לכל לחּיּוב ב' מאמר ּבא טֹובה, ְְְֲִֵֵַָָָָָעצה

ירׁשת ּבת וכל מצות ּבאה ׁשאליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

לזה: קדם האמּורה ְֲֶֶָָָֹוגֹו'

eNÚ.י) Ôk ‰LÓ ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡kצרי «¬∆ƒ»∆∆≈»ִָ

מּסדר זה מאמר הּכתּוב ׁשּנה לּמה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלדעת

ּכאׁשר יאמר ּכ ואחר הּמעׂשה ׁשּמקּדים ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהרגיל

מאמר הקּדים וכאן Ckצּוה ¯Á‡Â 'B‚Â ¯L‡k ְְֲִִִַַָָ«¬∆¿¿««»

:eNÚ Ôk ¯Ó‡»«≈»

‰‡¯�Âלבנֹות יתרֹון להם עׂשה ׁשה' לפי ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִִִֶֶָָָ

לכל לּנׂשא להם והּתיר ּומעלה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָצלפחד

ּבא הּכללית, מצוה מּכלל והֹוציאם ְְְְִִִִַַָָָָָָאדם

הּבחירההּכ עׂשה ׁשה' ׁשהגם להֹודיענּו תּוב ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכמצות אּלא עׂשּו לא כן ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבידם

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, ּבני לעם ּכאׁשרהּמל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ולא עׂשּו ּכן הּכללית ּכּמצוה ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹצּוה

וּיעׂשּו אֹומר היה אם ולזה להם, ׁשּנתן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכרׁשיֹון

נׁשמע יהיה צּוה, ּכאׁשר וגֹו' צלפחד ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבנֹות

ּומֹודיע ׁשעׂשּו, הּמעׂשה לֹומר ּבאה ֲִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשההֹודעה

לֹומר,ּבמאמר הרגיל ּכּסדר ה' צּוה ּכאׁשר ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ואחר ה' צּוה ּכאׁשר ּבתחּלה מאֹומרֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָאבל

להֹודיע ּבא לא ּכי יּגיד זה הּמעׂשה הֹודעת ְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹּכ

מצוה הפ רׁשיֹון לׁשלל אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹהּמעׂשה

והבן: ְְִֵַָָהּכללית,

מסעי ּפרׁשת ְֲֵַַַָָָחסלת



מ

לשבוע פרשת מסעי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ב תמוז
מפרק קו 

עד סוף פרק קז 

יום רביעי - כ"ה תמוז
פרק קיט מתחילת הפרק  

עד סוף פסוק צו  

יום שני - כ"ג תמוז
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד תמוז
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח תמוז
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'

החיות, פנימיות - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' כנ"ל)ÁÙÈÂמל'אח"כ -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Âהתלבשות - הבפועל "נעשה"

מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף מבארÏÂ‡הנשמה ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה "תוכנו"Â¯Â‰Ï˙הכתוב "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה

שאינו (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על - התיבה) להשמיט או כשאדםÈÓÈ�ÙÓ'וכיו"ב עד"מ ה"ז (ÁÙÂ�משא"כ) כו'

הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין וכו') הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו

וגם לגוף היותםÊ"Á‡Ïעד משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף בריאה4.נשמה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

מ משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" ע"פ˙Â¯‰של (שו"ע˙Â¯‰(שכן,

ניפוח). ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) כד.5.יו"ד כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה נט,



מי fenz a"k oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ב ראשון יום

,dv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

.ä ÷øt`id ,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg`ly ,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

`edy ,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk

dilr did ,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig

ici lr ,zebixcnd xzqa zcxl

xn`na ,dlrnly "xeaic"d

dnypd ,xnelk ."mc` dyrp"

jxc jk xg` dxar ok mb

`id la` ,dlrnly xeaicd

zeiniptn dligza d`a

dnypd lr aezk okl .zewl`d

"gtie"a dpeekdy ,"gtie" oeyld

oky ,zeiniptdn `a dfy ,`id

gtepd) "gtp dikezn gtpc o`n"

.(ezeiniptne ekezn gtep -

myn wlg `id dnypdy oeeike

dxyr da mb miniiw okl ,'ied

zexitq xyrl dnbeca ,zegek

.'ied mya zelelkdwxta

mby ,owfd epax xiaqi igkepd

dhnl zkynp dnypdy dn

,lirl xaqed jk lry) seba

dyrp" xeaicd ici lr (dfy

dnypd dkynp xeaica dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc`

-zeiniptnllek ,mi`xapd x`ya enk `ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

mbe dnypd zeinipt mby ,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln

d`a dnypd zeinipt :dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig

zeiniptn d`a dnypd zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn

dxeaic`ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd ly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd

Laìúäì äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤§¦§©¥
,íãàä óeâadyrp" xn`ndn ,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¨¨¨

"mc`,ìáä àeä ,øeacä øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§©¦¤¤
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòämy ly dpexg`d 'd ze`d ± ¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied,ìéòì økæpk,"lad"l 'd ze`d ly dzekiiy -Bîëe ©¦§¨§¥§
áeúkL1,"äiç Lôðì íãàä éäéå ,íéiç úîLð åétàa çtiå" : ¤¨©¦©§©¨¦§©©¦©§¦¨¨¨§¤¤©¨

dnyp gtp d"awd -sebaidie" zernyn dfy ,mc`d,"dig ytpl

" - seba dnypgtiely ote`a df didy - "miig znyp eit`a

,"gtie".'eëå çôðc ïàîe.ezeiniptne ezeikezn gtep - gtepd - ©§¨©§
ote`a `id (dnypd zeipevig) seba dnypd ly dkyndd mby ,ixd

d zeinipt lr `ed o`k xaecndy `l` ,zeinipt lyxeaic`idy ,

,zeipevigd ly zeiniptd

dnypd ly zeiniptk `ly

zeiniptdn d`ad dnvr

,ynn dlrnlyeäæå§¤
áeúkL2'ä ÷ìç ék" : ¤¨¦¥¤

,"Búìçð ìáç á÷òé ,Bnò©©£Ÿ¤¤©£¨
dnypa opyiy ,xnelk -

zg` dbixcn :zebixcn izy

zeinipt ,'"iedn wlg" ±

± dipy dbixcne ,dnypd

zeipevig ,"ezlgp lag"

.dnypd,Leøtdlnd - ¥
`ed ,"lag"ìò ,ìáç Bîk§¤¤©

ãçà BLàøL ,ìLî Cøc¤¤¨¨¤Ÿ¤¨
eäö÷å äìòîì øeL÷̈§©§¨§¨¥

.ähîìdvwd ,dnypd jk ± §©¨
xeyw dnypd ly oeilrd

ipyd dvwde "dlrnl"a

.seba yealèLt ,äpä ék¦¦¥§©
,yexit ±áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -àeä ,"çtiå" ©¨©¤¨©¦©

,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî Cøc ìòL Bîk ,eðì úBøBäì§¨§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨
íézðéa ÷éñôîe õöBç øác äæéà Lé íàoial gtepd mc`d oia ± ¦¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦

,gtep `ed eilry xacdBúBàì ììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨§
,íB÷îgtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±õöBç øác Lé íà ¨¨¨©¨¦¥¨¨¥

.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîef` ribn epi` ± ©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§
."gtie" xn`p eilry dlrnly laddøác íeL ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥¨¨

ék ,Cøaúé åéðôì õöBç éðçeøå éîLbaezk ixd ±5:úà àìä" ©§¦§¨¦¥§¨¨¦§¨¥¦£Ÿ¤
"BãBák õøàä ìë àìî"e ,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä6, ©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥§Ÿ¨¨¨¤§

,"dépî éeðt øúà úéì"å,jxazi epnn iept `edy mewn oi` - §¥£©¨¦¥
,"ãBò ïéà úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa",d"awd icrla - ©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

,"'eëå ïéîìò ìk àlîî eäéà"åzenlerd lk `ln jxazi `ed - §¦§©¥¨©§¦§
mey jiiy `ly jk ,xac lkae mewn lka `vnp d"awdy ixd ,'eke

,jxazi eilr xizqiy xacäéòLéa áeúkL Bîk àlà7íà ék" : ¤¨§¤¨¦©§¨¦¦
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äáåùúä úøâà

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'

החיות, פנימיות - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' כנ"ל)ÁÙÈÂמל'אח"כ -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Âהתלבשות - הבפועל "נעשה"

מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף מבארÏÂ‡הנשמה ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה "תוכנו"Â¯Â‰Ï˙הכתוב "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה

שאינו (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על - התיבה) להשמיט או כשאדםÈÓÈ�ÙÓ'וכיו"ב עד"מ ה"ז (ÁÙÂ�משא"כ) כו'

הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין וכו') הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו

וגם לגוף היותםÊ"Á‡Ïעד משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף בריאה4.נשמה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

מ משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" ע"פ˙Â¯‰של (שו"ע˙Â¯‰(שכן,

ניפוח). ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) כד.5.יו"ד כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה נט,



fenzמב a"k oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íòhäå ."íëé÷ìà ïéáì íëéðéa íéìécáî eéä íëéúBðBòrecn - £¥¤¨©§¦¦¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤§©©©
:`ed ,zewl`l dnypd oia licadle zeqkl zepeerd geka yiéôì§¦

íäL,zepeerd ±,ìkä úà äiçnä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ãâð ¤¥¤¤§¨¤§¨©§©¤¤©Ÿ
áeúkL Bîk8"õøàáe íéîMa äNò 'ä õôç øLà ìk" :,lkd ± §¤¨Ÿ£¤¨¥¨¨©¨©¦¨¨¤

`xap ,ux`d cr minydn

,d"awd ly epevxaBîëe)§
,ìéòì øàaúpL,'c wxta - ¤¦§¨¥§¥

àeäL,oeilrd oevxd ± ¤
,ä"éåä íL úòtLä øB÷î§©§¨©¥£¨¨
.(ã"eé ìL Böe÷a æîøðå± §¦§¨§¤

myy oeeike ,'ied my ly

drtydd xewn `ed 'ied

xac ixd ,mi`xapd lkl

`edycbpdrtydd xewn

oipr `ede) 'ied my ly

`ed ,(zepeerdcbepnzeigl

m`e .dilr dqkne ziwl`d

xac md zepeerd ixd ± jk

zeigl ozep epi`e dqknd

"oeilrd lad"dny ziwl`d

ribdl ("gtie" xn`p dilr)

.mc`d seb l`ïéðò eäæå§¤¦§©
÷ñôðå úøëpL ,úøkä©¨¥¤¦§©§¦§©
íMî äëLîää ìáç¤¤©©§¨¨¦¥

äàzz à"äî äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåädpexg`d 'd ze`d ± £¨¨¨¤¦§§¨¥¥©¨¨
,'ied my ly,ìéòì økæpkzeig zlawn sebay dnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥

cala dyecwn `id icedi ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn

f` `ian ,(oldl xiaqi jk ± ycwnd zia onfa lynl didy itk)

,sebd ly zinyb dzinl df xacøîà úLøôa áeúkL Bîëe9: §¤¨§¨¨©¡Ÿ
"'ä éðà ,éðôlî àéää Lôpä äúøëðå"oipr zernyn ,xnelk ± §¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©£¦

:owfd epax oeylae ,'iedn zxkp `edy ,`id "zxk"d.à÷éc "éðôlî"¦§¨©©§¨
±ipnnn zxkp `edy `id dzixkd zernyn ,`weczeinipt

.'ied my (lirl xen`k) `idy ,zewl`dïäa ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥¨¤
ïéîâBt ïä íéðt ìk ìò ¯ úøkz` ±àeä ,íâôe ;òãBpk ,Lôpä ¨¥©¨¨¦¥§¦©¤¤©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBLedyn xqgy epiid ,mebt dhigy oikq ± ¦§§¦©©©¦
myny dkyndd lagn edyn xqgy ,eppipra mb jk ;mewn eze`a

:oldl cin xiaqn owfd epaxy itk ,dnypd l` 'iedCøc ìò àeäå§©¤¤
â"éøzî øeæL áò ìáçî ,ìLî,613 ±ìáç äëk ,íéwc íéìáç ¨¨¥¤¤¨¨¦©§©£¨¦©¦¨¨¤¤

î ìeìk ìéòì økæpä äëLîääâ"éøz,613 ±úBöî10devn lk - , ©©§¨¨©¦§¨§¥¨¦©§©¦§
,illkd lagdn wc lag `idäpäî úçà ìò íBìLå ñç øáBòLëe§¤¥©§¨©©©¥¥¨
,zeevnd b"ixzn zg` lr ±÷cä ìáç ÷ñôð,devn dze` cbpky ± ¦§©¤¤©©

.'eëåici lr ,miwc milag ly xzei daexn xtqn miwqtpyke ± §
lr melye qg xaer `edy

znxbp ,zeevn dnke dnk

eli`e .laga dlecb zeyilg

lagdy oipr `ed "zxk"

`pngx wqtpe zxkp elek

.olvilúøk áiça íb Cà©©§©¨¨¥
Ba ïéãò øàLð äúéîe¦¨¦§©£©¦

eîéLøä,myexd ±BLôpî ¨§¦¦©§
ìBëé äæ éãé ìòå ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¥¤¨

'ð ãò úBéçìaiig `ed m` ± ¦§©
,zxk'ñ Bàaiig `ed m` ±

,miny icia dzinàìå äðL̈¨§Ÿ
øúBé.df aewp onfn ±äîe) ¥©

ì"æéøàä íLa áeúkM¤¨§¥¨£¦©
Ba äñðëpLxaery ina ± ¤¦§§¨

e` zxk ea yiy `hg lr

,miny icia dzinúðéça§¦©
éwnä'eëå ó,xnelk ± ©©¦§

leki `ed oi`y zexnl

,oky ,zinipt zeig lawl

zpigan zeig lawn ,la` ,`ed ixd ,dyxyn dzxkp eznyp

dzxkp eznypyk mb zeig lawl `ed leki myn ,"siwn"d

did leki ,ef dpigan ,dxe`kle) 'ied my ly ziniptd drtyddn

mya lirl xen`d ,`l` ± ?dpy miyy e` miyngn xzei zeigl ixd

(l"fix`dóebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11"siwn"d zpigany - , ¥¦§¨§©¥©§¦©
,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lyk mb zeigl lkeiéøééîe± ©§¥

,xaecneãò,äðL 'ð,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ©¨¨
± eteba ig `ed jk llbayf`,"siwn"d zpiga ea dpyiïîfa Bà©§©

:(ïn÷ìãk äfäly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - ©¤§¦§©¨
ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a icedi

,'ied mya dyxyn dzexk eznypyk ,f` mb ezeig z` `linn lawl

xy`n xzei zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa okly

,icedil didzy gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng

.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp
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äáåùúä úøâà

.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ˘ËÈÏ"‡:13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מרבה מאי "וצע"ק

בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו"' אינו אם ל"וגם הכוונה ואולי – באגה"ת),È¯Ó‚Ïב"וכו"' – בפ"ע מפרטו אינו (דלכן

"וכו"')". מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז ˘ËÈÏ"‡:14.אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰חידוש הוא שאדרבא – והביאור קמ"ל?! מאי ,‚„ÏÂ"לכאורה

‡ÌÎÓדאף ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה שנתלבשה„�Â‚‰כו' אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות לקבל יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה ו)נכללת לטוב מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס

האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך לעיל ממש"כ לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י

לקבל בחירה ספ"ה".Â˙ÂÈÁבעל וכדלעיל הבית, בזמן משא"כ דסט"א, יד.15.מהיכלות ז, ט.16.קהלת לב, ‡„ÂÓ"¯17.האזינו ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘- קמ"ל חדש דדבר הסגנון ואף˜˘‰"לכאורה חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל זה?! בענין מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,

כמה מובנים ועפ"ז - מהקודם (˘ÌÈÂ�Èהפכי שזהו - לפרק. סיוםÌÂÈÒÎמפרק נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - דהכתוב ההמשכהÂ˜ˆ‰הענין

כו' ראשו קאמר נחלתוÂ‰ˆ˜Â(ולכן חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל יעקב הכתוב - בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(·È˙Î
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zeciqga aezk ok it lr18,wqtiz drtyddy gxkdd on seq seqy ,

`le ,`xg` `xhqn ezrtyd lawl ipnf ote`a wx leki icedi ,oky

`"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnddf oi` ik ,jyenn onfl

ipaa zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya df xac xikfd
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.dzelbn
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- שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה "כתיב")Ï‡(ולכן "ÈÎÙ‰Âהוסיף שהלמטה, - על¯‡˘Âמהנ"ל) פועל השני", לפעולה) (בנוגע

) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע חדש)ÂÚÂ„הראש ממשיךÈ¯ÂÓÂ„ענין דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו') (היכלות כבפ"הÌÈ¯Á‡Ïכו' (ולא

-·˜ÚÈÏלמטה ירידה - (·˜ÚÈÓאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - למטהÏ·ÁÏחבל שמשםÏ·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?

Ï·˜Óיעקב ענין שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ‡„ÂÓ"¯20.אבות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ה קשה (דהרע"ב) הפי' השלוה·Â�È„È"דלשני (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:

להיותÔ„¯ËÏדבשביל יכול (וגם חיות מקבל הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - ·�ÌÈÓÈÚכו'

– ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות ÂÏ˘.1239‰(וגם עמוד להלן ראה כו"'. יצאנו כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז נצבים21.)

ג. א.22.ל, כט, מגילה
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àøçà àøèqä úBìëéä¥§©¦§¨¨¢¨

íMnL ,ìBëéákzelkidn ± ¦§¨¤¦¨
`ed ,`xg` `xhqdìa÷î§©¥

.åéNòîe åéúBáLçî± ©§§¨©£¨
,lirl xiaqdy zexnle

lag" wqtp zezixk iaiigay

,cvik ,'ied myn "dkyndd

lag ici lr leki `ed ,`eti`

dwipi ztqez jiyndl df

,`aen - ?`xg` `xhql

myexy ,zeciqga ,la`

(lagd zeipevig) lagdn

ici lr leki `ed okle ,x`yp

dwipi ztqez jiyndl jk

."`xg` `xhq"aéðtîe¦§¥
éLînä àeä àeäLíäì C ¤©©§¦¨¤

ìèBð àeä ïëì ,äòtLää©©§¨¨¨¥¥
,Làøa ÷ìçlecb wlg - ¥¤¨Ÿ

zetilwn ezrtyd lawl leki `hegdy cala ef `l ,okl xy` .xzei

drtyd xzei lawn `ed `l` ,`xg` `xhqe.ïéáîì éãås` ,`l` - §©©¥¦
zeciqga aezk ok it lr18,wqtiz drtyddy gxkdd on seq seqy ,

`le ,`xg` `xhqn ezrtyd lawl ipnf ote`a wx leki icedi ,oky

`"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnddf oi` ik ,jyenn onfl

ipaa zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya df xac xikfd

lelign l"x d`ex `edy geeixdy ,icedil xiaqdl yiy ,l`xyi

zeidl leki `l geeixd levipe df geeix ly seqdy ,zrcl eilr ,zay

dqpxt ici lr `wec od l`xyi ipaa dglvde dkxa ,oky ,aeh

.llka dxezd ipice zay zxinyaíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
äëøáì19"'eëå íéòLøä úåìMî àì eðéãéa ïéà" :20miig mdy ± ¦§¨¨¥§¨¥Ÿ¦©§©¨§¨¦§
,aeha.ïaøçä øçà úeìbä ïîæa øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"iptn ± §¨¥©§¨§©¦§©©¨©©©ª§¨

zeig f` milawny

.zetilwdnúðéça éäBæå§¦§¦©
,ìBëéák äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨¦§¨

'ied my ly "d`zz 'd"nyk

,zetilwa jynpòétLäì§©§¦©
àøçà àøèqä úBìëéäì§¥§©¦§¨©£¨
.Cøaúé BLôð äàðN øLà£¤¨§¨©§¦§¨¥
ritydl d"awd jxhvi ±

xzei ,drtyd ztqez odl

y`xn odl avwed xy`n

ick ± z`fe ,dyecwn wepil

oipre dxigad oipr didiy

.dceardäNBò íãàäLëe§¤¨¨¨¤
÷lñî éæà ¯ äðBëð äáeLz§¨§¨£©§©¥

íäî,zetilwdn ± ¥¤
éLîäL äòtLääC,oda ± ©©§¨¨¤¦§¦

ék ,åéúBáLçîe åéNòîa§©£¨©§§¨¦
úòtLä øéæçî BúáeLúa¦§¨©£¦©§¨©

.dîB÷îì äðéëMäedixde ± ©§¦¨¦§¨
drtydd odn lhep

.okeza "dpikyd zelb" ici lr oda dkynpyeäæådlndy dn ± §¤
,(yecwd xdfdn 'c wxta lirl `aenk) '"d aeyz" `id "daeyz"

,"d`zz daeyz" `id "d`zz 'd" ly daeyeäàzz à"ä áeLz± ¨¥©¨¨
dayáeúkL Bîëe ,úeìb úðéçaî21é÷ìà 'ä áLå" :Exewn ± ¦§¦©¨§¤¨§¨¡Ÿ¤

,jznyp,EúeáL íò øîBìk ,"EúeáL úàmr aeyi envr `ed - ¤§§§©¦§§
,jaeyäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe22øîàð àì áéLäå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©
:"'eëåici lr ,zelbdn aeyi envr `edy `id dpeekde ,"aye" `l` - §

ay - ,zelbn ay icediy"jiwl`".zelbn ,dpikyd ,eznyp xewn

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxtaitly ,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit

dyrp zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

zpiga `id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr

dtilwd zelkid l` olvil `pngx zkynp ,dnypd xewn ,(dpikyd

mi`hg dyer `edy drya zeig mc`d lawn dpnn ,"`xg` `xhq"de

dpikyd z` xifgne drtydd z` mc`d xifgn daeyz ici lre ,zepeere

.dzelbn
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äáåùúä úøâà

äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä
åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà

:'åëå øîàð àì
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- שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה "כתיב")Ï‡(ולכן "ÈÎÙ‰Âהוסיף שהלמטה, - על¯‡˘Âמהנ"ל) פועל השני", לפעולה) (בנוגע

) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע חדש)ÂÚÂ„הראש ממשיךÈ¯ÂÓÂ„ענין דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו') (היכלות כבפ"הÌÈ¯Á‡Ïכו' (ולא

-·˜ÚÈÏלמטה ירידה - (·˜ÚÈÓאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - למטהÏ·ÁÏחבל שמשםÏ·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?

Ï·˜Óיעקב ענין שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ‡„ÂÓ"¯20.אבות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ה קשה (דהרע"ב) הפי' השלוה·Â�È„È"דלשני (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:

להיותÔ„¯ËÏדבשביל יכול (וגם חיות מקבל הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - ·�ÌÈÓÈÚכו'

– ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות ÂÏ˘.1239‰(וגם עמוד להלן ראה כו"'. יצאנו כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז נצבים21.)

ג. א.22.ל, כט, מגילה



fenzמו d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

à"ä ,äàzz äáeLz úðéçáì øLiäå úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤§©¨¨¦§¦©§¨©¨¨¥
.ììk Cøc íéøác 'á íä ¯ ìéòì økæpä äàzz`"hily iaxd - ©¨¨©¦§¨§¥¥§¨¦¤¤§¨

"xyide zn`d jxc" owfd epiax ixac yxit (ycewd zegiyn zg`a)

jxcd idef `wecy -dxyide zizin`dit lr - d`zz daeyzl

('` wxta cin) lirly dn

oipr xwiry ,owfd epax xn`

zaifr" `ed daeyzd

hilgn mc`d m`y ,"`hgd

xzei xefgl `ly mly ala

ef ixd ,df `hg dyrn lr

) daeyz xakw"k zxrd

:`"hily x"enc`- o`ke"

zekex` dpkde dcear yxec

`hgd zaifry s`y `l` -

jxc" df oi` j` ('"ek f"d

daeyzyk ,oky ,"zn`d

dni`zn dpkda `ly d`a

cner owfd epaxy xac)

xyt` ,(df wxta xiaqdl

daeyza xxerziy ok`

zaifr lr mly ala hilgie

) `hgd:`"hily x"enc` w"k zxrd`l j` ,('"eke daeyz f"de"

df oi` `linne ,meiw dl didzzn`,oky ,zn`el yiy xac `xwp

aezky enk ,meiw1"crl oekz zn` zty" :2didz daeyzdy icke ,

azn`a oeci dilr daeyzl dpkdd zyxcp (meiw dl didiy)wxt

jxc"y ,owfd epax xne` okl .dfzn`dlr `id - d`zz daeyzl "

jxc" xne` owfd epaxy dne .oldl dze` xiaqn `edy dpkdd ici

xyidj` ,zn`a daeyz zexxerzd didzy xyt` ,oky ,`ed "

daiq ,`idy daiq efi` ici lr `l` ,dxyi jxc ici lr `l `eazy

itk ,daeyzl dpkdn jtid `edy xac zeidl dleki dnvr `idy

ezexxerzdl daiqdy ,`icxec oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy

,f` el exn`y mixacd ici lre aeh `l oipr ici lr dzid daeyzl

jxc"dy ,owfd epax o`k xne` oklxyidlr `id daeyzl ribdl "

:md mixacd ipye .oldl oze` xiaqn `edy zepkdd ici,ãçàä- ¨¤¨
,daeyzd oiprl ribdl oey`xd xacdíéîçø øøBòì àeä§¥©£¦

íéðBéìòä,d"awd ly ±íéîçøä øB÷nîzepiga izy opyi ,oky ± ¨¤§¦¦§¨©£¦
"mingxd a`"e "ongxd a`" ±3a`" :ongxda`d ,megxd a`d epiid "

,lekiak ,ea yiyzcna`" eli`e ,mingxdmingxdly a`d epiid "

,mingxxewnmilaben mpi`y mingxd ,`id dpeekde ,mingxd

n dlrnlezcn`ed o`k yexitde - dlewye dcecn `idy mingxd

,"mipeilrd mingx" ,mingx ly xzei dpeilrd dcnd z` xxeriy

änø àøâàî äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå BúîLð ìò,deab bbn ± ©¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨¥¦§¨¨¨

`edy "seq oi`"n ,xzeia dpeilr dbixcnn xnelkíéiçä éiç©¥©©¦
àeä¯Ceøadnypd dltp myne ±àz÷éîò àøéáì4.wenr xeal - ¨§¦¨£¦§¨

"`xbi`"n `l d`a dnypde ,zedeab od llka dbixcne "`xbi`"

`xbi`"n `l` ,mzqdnxxeaa `l dltpe ,xzeia ddeab dbixcn ,"

dbixcn `edy ,mzq

xeaa `l` ,dpezgzwenr,
äàîhä úBìëéä ïä¥¥§©ª§¨

,àøçà àøèqäåxaqenk - §©¦§¨©£¨
ici lry ,mcewd wxta

zepeere mi`hgzcxei

d`nehd zelkida dnypd

lre ,"`xg` `xhq"de

z` dilr xxerl mc`d

,mipeilrd mingxdìòå§©
døB÷î,dnypd ly ± §¨

íL àeä ,íéiçä øB÷îa¦§©©¦¥
;àeä¯Ceøa ä"éåäxen`k - £¨¨¨

xewn `ed 'ied myy ,lirl

zcixi ici lre ,dnypd

drtydd mb zcxei dnypd

ly zelba 'ied my ly

,dnypd xewn lr mb `id zepngxdy ixd ,"`xg` `xhq"e zetilw

,'ied my `edáeúkL Bîëe5,"eäîçøéå ä"éåä ìà áLéå" :- §¤¨§¨Ÿ¤£¨¨¦©£¥
ngxie"edmy lr mingx xxeriy xnelk ,'"ied" my lr dpeekd "

,'iedLeøt:df ixd ± ?'ied my lr mingx xxerl dpeekd dn ± ¥
ìzLpL ,àeä¯Ceøa ä"éåä íL úòtLä ìò íéîçø øøBòìäìL §¥©£¦©©§¨©¥£¨¨¨¤¦§©§§¨
,íúBéçäì íéàîhä àøçà àøèqä úBìëéä CBz äãøéå- §¨§¨¥§©¦§¨©£¨©§¥¦§©£¨

,zeig oda jiyndlLBðà äNòî éãé ìò,mi`hgd ±,åéúBìeaçúå ©§¥©£¥¡§©§¨
;úBòøä åéúBáLçîe,cala zerx zeaygn ici lr mb ,oky - ©§§¨¨¨

,"`xg` `xhq"a zeig mikiynnáeúkL Bîëe6øeñà Cìî" : §¤¨¤¤¨
"íéèäøa,mihdxa xeyw ,mlerd jln ,d"awd ±àçî éèéäøa ¨§¨¦§©¦¥Ÿ¨

'eëå7,:`"hily x"enc` w"k yexitorbpeliiht` ± qrhrx`w ic" §
,"(mind ma mivxy mihdx c"r) zeaygn ic otiel qr e`ee gen oet

gd zeaygna ,xnelkzeaygnd ici lr mby ,gend ly zetle

d df ici lr dpd ,zerx zeaygn od m` ,gena zetlegdjln,xeq`

,'ied myny drtydl zelb `ian dfúðéça àéä,äðéëMä úeìb ¦§¦©¨©§¦¨
zpiga ,dpikydy -zekln,zelba jk ici lr d`a ,zeliv`cøkæpk©¦§¨

.ìéòìmcewd wxta ±8.äæì ìbñîä ïîæeyibxdl mc`d lkeiy ± §¥§©©§ª¨¨¤
onfd ,mipeilrd mingx xxerle ,dxewn lre eznyp lry zepngxa

,jkl lbeqnd,äøòäa øecqa áeúkL Bîk ,úBöç ïewúa àeä§¦£§¤¨©¦§¤¨¨
:íL áeúkL eäæå .úeëéøàa íL ïiò"zevg oewiz"a -äìôð" ©¥¨©£¦§¤¤¨¨¨§¨
."eðàèç ék eðì àð éBà ,eðLàø úøèòzltep ,mi`hgd ici lry ± £¤¤Ÿ¥¨¨¦¨¨
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äáåùúä úøâà

íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã
'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ
äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò
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יט.1. יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וש"נ א. כג, נשא ‰Ú¯˙4."לקו"ת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."דע"י ברש"י ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס ז.5."ל' נה, Î"˜6.ישעיה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."וצ"ע שם. הצ"צ ועיין ו. ז, ˘ËÈÏ"‡:7."שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ת"ו לתקו"ז ˘ËÈÏ"‡:8."הוס' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

וכו"'. בהשינויים נג]) א' ע' ח"ב נ"ך [אוה"ת 22 ע' איכה להצ"צ – לשם (ובהגהות פמ"ה בח"א בכ"ז לעיין "ויש

fenz e"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ו חמישי יום

,fv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáùð êéàäå,194 'nr cr.(òãåðë äáåùúá

.dnypd xewn ,"dxhr"dCìî" àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨¨¤¤
úBìëéä é÷øôa "áeìò9,ì"æ ÷"îøä áúkL Bîk ,dyn iax - ¨§¦§¥¥¨§¤¨©¨§©©
.dkxal epexkf exiacxewäfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà ék10zelbn ± . ¦¥§¤§¨¦¤

."`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dpikydøLàk èøôáe¦§¨©£¤
úlãâa ìékNnä ïðBaúé¦§¥©©§¦¦§ª©
àlîî ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨§©¥

ïéîìò ìklk dign ± ¨©§¦
zinipt zeiga zenlerd

,`xapl zn`zenìk ááBñå§¥¨
,ïéîìòlk siwn - ©§¦

mze` dign ,zenlerd

zeig ,mdn dlrnly zeiga

ly dpigaa wx `id ef

,zenlerd lr "siwn"ìk̈
øeòL éôì ãçàå ãçà¤¨§¤¨§¦¦

Búðáäå BìëNwnrzi ± ¦§©£¨¨
jexa "seq oi`" zlecba,`ed

:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúé¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ
ly ezelcb epiada ,oky -

z` yibxi f` wx ,d"awd

lry dlecbd zepngxd

edine ,dxewn lre eznyp

zelba `vnpy "jln"d

ipyn oey`xd df .dlecb zexixn eilr rityn df ixd ± yiieane

.d`zz daeyzl "xyide zn`d jxc" mdy mixacd,'áäåxacd - §©
:`ed ,ipydìk øLà ,àøçà àøèñå ätìwä òéðëäìe Lháì§©¥§©§¦©©§¦¨§¦§¨©£¨£¤¨

,ääaâäå úeqb úðéça ÷ø àéä dúeiçmiripknyk ,`linne - ©¨¦©§¦©©§©§¨¨
,dzeig z` dpnn milhep ,dze` mixaeyeáeúkL Bîk11íà" : §¤¨¦

,"'Bâå øLpk déaâz- okle¯ Lnî øôò ãò äòðëääå Lehaäå ©§¦©©¤¤§§©¦§©©§¨¨©¨¨©¨
.dìeháe dúúéî éäBæ."`xg` `xhq"de dtilwd ly ±,eðéäå- ¦¦¨¨¦¨§©§

?"`xg` `xhq"de dtilwd z` miripkne mixaey dn ici lréãé ìò©§¥
envr axwa lret mc`dy ±äæáð" úBéäìå ,"äkãðå øaLð áì"¥¦§¨§¦§¤§¦§¦§¤

,'eëå "ñàîð åéðéòa,oey`xd wlga h"k wxta xaqedy itk oky - §¥¨¦§¨§
,zindad eytp `ed ± `hegd mc`a hxtae ,ipepiaa mb ,mc`d xwir

zxayp ,xayp `edy ici lre

zindad eytp mb ixd

lry ixd ,(dtilwn d`ad)

z` ripkne xaey `ed jk ici

."`xg` `xhq"e dtilwd

øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
LBãwä12÷eñt ìò13: ©¨©¨

,äøaLð çeø íé÷ìà éçáæ"¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨
,"'eëå äkãðå øaLð áì- ¥¦§¨§¦§¤§

± ?miwl` myl gafd edn

,"dxayp gex" yi xy`k

,`xg` `xhqd gex zxayp

± ?ef gex zxayp dn ici lre

ici lr ,"xayp al" ici lr

l mc`l yiy jk,xayp a

,oldl cin yxtn `edy itk

¯ äîäaä ïî ïaø÷ ìk ék¦¨¨§¨¦©§¥¨
ì àeäàéä ,ä"éåä íL §¥£¨¨¦

,íéîçøä úcîcinz okl - ¦©¨©£¦
oaxw mkn aixwi ik mc`" :'ied my zepaxwa xkfp'"iedlgegip gix" ,

'"iedl,dneckeì ìáàïéáéø÷î ïéà ¯ ïécä úcî àéä ,íé÷ìà íL £¨§¥¡Ÿ¦¦¦©©¦¥©§¦¦
íà ék ,äîäa ïaø÷miwl` myl "gaf"d ok edn ±w"k zxrd) ¨§©§¥¨¦¦

:`"hily x"enc`?("miwl` igaf" o`k azkcìçeø øéáòäìe øaL §©¥§©£¦©
"äøaLð çeø" eäæå ,àøçà àøèqäå äàîhä,"miwl` igaf" edf ± ©ª§¨§©¦§¨¨¢¨§¤©¦§¨¨

.miwl` myl gaféàäåál"äLk ?"àøçà àøèq"ä çeø äøaLð C §©¥¦§§¨©©¦§¨©£¨§¤©¥
'eëå "äkãðå øaLð14. ¦§¨§¦§¤§

éàäåéãé ìò àeä øéòfî èòî ,äpä ?äkãðå álä øaLð C §©¥¦§¨©¥§¦§¤¦¥§©¦§¥©§¥
,úBiðòúå íéôebñ¦¦§©£¦
eðì ïéàL älà eðéúBøBãa§¥¥¤¤¥¨
ãåãk äaøä úBpòúäì çkŸ©§¦§©©§¥§¨¦

,Cìnälre ,daxd mvy - ©¤¤
z` ixnbl xiqd ,jk ici

cvny zindad eytp

,dtilwdeðéúBaø øîàîk§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ15ìò ¦§¨¦§¨¨©

÷eñt16ììç éaìå" : ¨§¦¦¨©

úéðòúa BâøäL ¯ "éaø÷aeli`e ,ziprza rxd xvid z` bxdy ± §¦§¦¤£¨§©£¦
mevl epgeka oi`y ,ep`

`a xirfn hrn wx ,daxd

.mitebiqe zeiprz ici lrCà©
úBéäì ,álä úòðëä øwò¦©©§¨©©¥¦§
çeø úøáòäå äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§©£¨©©
,àøçà àøèñå äàîhä©ª§¨§¦§¨©£¨
éøàn"î úBéäì àeä¦§¦¨¥
,úòcä ÷îòa "àðaLçc- §ª§¨¨§Ÿ¤©©©

itk ,wcv oeayg zeyrl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä
ïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åëå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
çåø åäæå à"èñäå äàîåèä çåø øéáòäìå øáùì à"ë
øáùð áìäùë .à"èñä çåø äøáùð êéàäå .äøáùð

.'åëå äëãðå

èòî äðä .äëãðå áìä øáùð êéàäå
ïéàù äìà åðéúåøåãá úåéðòúå íéôåâéñ é"ò àåä øéòæî
ì"æø øîàîë êìîä ãåãë äáøä úåðòúäì çë åðì
ø÷éò êà .úéðòúá åâøäù éáø÷á ììç éáìå ô"ò
äàîåèä çåø úøáòäå äëãðå øáùð úåéäì áìä úòðëä
úòãä ÷îåòá àðáùåçã éøàîî úåéäì àåä à"èñå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."10."פי"ח:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היינו "מורי" בשם – ספ"י היראה ש' (ר"ח מזה גדול כו' "נקרא

קעג)". סי' חאגיז לר"מ חכמים משנת ובס' הלל, מע' האותיות ש' בשל"ה הובא – ד.11.הרמ"ק א, עובדיה טז. מט, Î"˜12.ירמיה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."א ה, יט.13."ויקרא נא, ˘ËÈÏ"‡:14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מזה"ק מהמובן – ‡„ÂÓ"¯15."ג"כ ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."פ"א בח"א גם וכנזכר בסופה. ברכות כב.16."ירושלמי קט, תהלים



מז fenz e"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ו חמישי יום

,fv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáùð êéàäå,194 'nr cr.(òãåðë äáåùúá

.dnypd xewn ,"dxhr"dCìî" àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨¨¤¤
úBìëéä é÷øôa "áeìò9,ì"æ ÷"îøä áúkL Bîk ,dyn iax - ¨§¦§¥¥¨§¤¨©¨§©©
.dkxal epexkf exiacxewäfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà ék10zelbn ± . ¦¥§¤§¨¦¤

."`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dpikydøLàk èøôáe¦§¨©£¤
úlãâa ìékNnä ïðBaúé¦§¥©©§¦¦§ª©
àlîî ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨§©¥

ïéîìò ìklk dign ± ¨©§¦
zinipt zeiga zenlerd

,`xapl zn`zenìk ááBñå§¥¨
,ïéîìòlk siwn - ©§¦

mze` dign ,zenlerd

zeig ,mdn dlrnly zeiga

ly dpigaa wx `id ef

,zenlerd lr "siwn"ìk̈
øeòL éôì ãçàå ãçà¤¨§¤¨§¦¦

Búðáäå BìëNwnrzi ± ¦§©£¨¨
jexa "seq oi`" zlecba,`ed

:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúé¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ
ly ezelcb epiada ,oky -

z` yibxi f` wx ,d"awd

lry dlecbd zepngxd

edine ,dxewn lre eznyp

zelba `vnpy "jln"d

ipyn oey`xd df .dlecb zexixn eilr rityn df ixd ± yiieane

.d`zz daeyzl "xyide zn`d jxc" mdy mixacd,'áäåxacd - §©
:`ed ,ipydìk øLà ,àøçà àøèñå ätìwä òéðëäìe Lháì§©¥§©§¦©©§¦¨§¦§¨©£¨£¤¨

,ääaâäå úeqb úðéça ÷ø àéä dúeiçmiripknyk ,`linne - ©¨¦©§¦©©§©§¨¨
,dzeig z` dpnn milhep ,dze` mixaeyeáeúkL Bîk11íà" : §¤¨¦

,"'Bâå øLpk déaâz- okle¯ Lnî øôò ãò äòðëääå Lehaäå ©§¦©©¤¤§§©¦§©©§¨¨©¨¨©¨
.dìeháe dúúéî éäBæ."`xg` `xhq"de dtilwd ly ±,eðéäå- ¦¦¨¨¦¨§©§

?"`xg` `xhq"de dtilwd z` miripkne mixaey dn ici lréãé ìò©§¥
envr axwa lret mc`dy ±äæáð" úBéäìå ,"äkãðå øaLð áì"¥¦§¨§¦§¤§¦§¦§¤

,'eëå "ñàîð åéðéòa,oey`xd wlga h"k wxta xaqedy itk oky - §¥¨¦§¨§
,zindad eytp `ed ± `hegd mc`a hxtae ,ipepiaa mb ,mc`d xwir

zxayp ,xayp `edy ici lre

zindad eytp mb ixd

lry ixd ,(dtilwn d`ad)

z` ripkne xaey `ed jk ici

."`xg` `xhq"e dtilwd

øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
LBãwä12÷eñt ìò13: ©¨©¨

,äøaLð çeø íé÷ìà éçáæ"¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨
,"'eëå äkãðå øaLð áì- ¥¦§¨§¦§¤§

± ?miwl` myl gafd edn

,"dxayp gex" yi xy`k

,`xg` `xhqd gex zxayp

± ?ef gex zxayp dn ici lre

ici lr ,"xayp al" ici lr

l mc`l yiy jk,xayp a

,oldl cin yxtn `edy itk

¯ äîäaä ïî ïaø÷ ìk ék¦¨¨§¨¦©§¥¨
ì àeäàéä ,ä"éåä íL §¥£¨¨¦

,íéîçøä úcîcinz okl - ¦©¨©£¦
oaxw mkn aixwi ik mc`" :'ied my zepaxwa xkfp'"iedlgegip gix" ,

'"iedl,dneckeì ìáàïéáéø÷î ïéà ¯ ïécä úcî àéä ,íé÷ìà íL £¨§¥¡Ÿ¦¦¦©©¦¥©§¦¦
íà ék ,äîäa ïaø÷miwl` myl "gaf"d ok edn ±w"k zxrd) ¨§©§¥¨¦¦

:`"hily x"enc`?("miwl` igaf" o`k azkcìçeø øéáòäìe øaL §©¥§©£¦©
"äøaLð çeø" eäæå ,àøçà àøèqäå äàîhä,"miwl` igaf" edf ± ©ª§¨§©¦§¨¨¢¨§¤©¦§¨¨

.miwl` myl gaféàäåál"äLk ?"àøçà àøèq"ä çeø äøaLð C §©¥¦§§¨©©¦§¨©£¨§¤©¥
'eëå "äkãðå øaLð14. ¦§¨§¦§¤§

éàäåéãé ìò àeä øéòfî èòî ,äpä ?äkãðå álä øaLð C §©¥¦§¨©¥§¦§¤¦¥§©¦§¥©§¥
,úBiðòúå íéôebñ¦¦§©£¦
eðì ïéàL älà eðéúBøBãa§¥¥¤¤¥¨
ãåãk äaøä úBpòúäì çkŸ©§¦§©©§¥§¨¦

,Cìnälre ,daxd mvy - ©¤¤
z` ixnbl xiqd ,jk ici

cvny zindad eytp

,dtilwdeðéúBaø øîàîk§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ15ìò ¦§¨¦§¨¨©

÷eñt16ììç éaìå" : ¨§¦¦¨©

úéðòúa BâøäL ¯ "éaø÷aeli`e ,ziprza rxd xvid z` bxdy ± §¦§¦¤£¨§©£¦
mevl epgeka oi`y ,ep`

`a xirfn hrn wx ,daxd

.mitebiqe zeiprz ici lrCà©
úBéäì ,álä úòðëä øwò¦©©§¨©©¥¦§
çeø úøáòäå äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§©£¨©©
,àøçà àøèñå äàîhä©ª§¨§¦§¨©£¨
éøàn"î úBéäì àeä¦§¦¨¥
,úòcä ÷îòa "àðaLçc- §ª§¨¨§Ÿ¤©©©

itk ,wcv oeayg zeyrl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä
ïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åëå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
çåø åäæå à"èñäå äàîåèä çåø øéáòäìå øáùì à"ë
øáùð áìäùë .à"èñä çåø äøáùð êéàäå .äøáùð

.'åëå äëãðå

èòî äðä .äëãðå áìä øáùð êéàäå
ïéàù äìà åðéúåøåãá úåéðòúå íéôåâéñ é"ò àåä øéòæî
ì"æø øîàîë êìîä ãåãë äáøä úåðòúäì çë åðì
ø÷éò êà .úéðòúá åâøäù éáø÷á ììç éáìå ô"ò
äàîåèä çåø úøáòäå äëãðå øáùð úåéäì áìä úòðëä
úòãä ÷îåòá àðáùåçã éøàîî úåéäì àåä à"èñå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."10."פי"ח:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היינו "מורי" בשם – ספ"י היראה ש' (ר"ח מזה גדול כו' "נקרא

קעג)". סי' חאגיז לר"מ חכמים משנת ובס' הלל, מע' האותיות ש' בשל"ה הובא – ד.11.הרמ"ק א, עובדיה טז. מט, Î"˜12.ירמיה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."א ה, יט.13."ויקרא נא, ˘ËÈÏ"‡:14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מזה"ק מהמובן – ‡„ÂÓ"¯15."ג"כ ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."פ"א בח"א גם וכנזכר בסופה. ברכות כב.16."ירושלמי קט, תהלים



fenzמח f"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ז שישי יום

,194 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr:ïìåë ãâðë

dyerylra,xzeia oeaygd el rbepy ,envr ziad lrad ,oeaygd

úçà äòL Búðéáe Bzòc ÷éîòäì17ïewz éðôì äìéì Bà íBé ìëa §©£¦©§¦¨¨¨©©§¨©§¨¦§¥¦
úeìb úðéça åéàèça äNòå ìòtM äîa ïðBaúäì ,úBöç£§¦§¥§©¤¨©§¨¨©£¨¨§¦©¨

,ìéòì økæpk äðéëMä,dpikyd zelbl minxeb mi`hg ici lry - ©§¦¨©¦§¨§¥
BúîLð ø÷òì [íøâ] íâå§©¨©©£Ÿ¦§¨
éiçî úé÷ìàä BLôðå§©§¨¡Ÿ¦¥©¥

,àeä¯Ceøa íéiçä- ©©¦¨
,miigd iig `edy d"awdn

äàîhä íB÷îì dãéøBäå§¦¨¦§©ª§¨
úBìëéä ïä ,úånäå§©¨¤¥¥§
úéNòðå ,àøçà àøèqä± ©¦§¨©£¨§©£¥

,dnypdäákøî úðéçáa¦§¦©¤§¨¨
íäéìàdakxny enk ± £¥¤

,dze` bidpnd akexl dlha

d`nehl eznyp dlha jk

zkyen `id odn zetilwle

,dzeig z`íäî ìa÷ì§©¥¥¤
òétLäì úeiçå òôL¤©§©§©§¦©

.ìéòì økæpk ,Bôeâì± §©¦§¨§¥
sebl zeigde rtydy

wnrzne opeazn `edyke ."`xg` `xhq"e 'dtilw'n mi`a ,`hegd

edf lirl xn`py itky ,xayp ale ald zrpkd ea zxvep ,df lka

gafd18.miwl` myläëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå19: §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
øîBìk ,"íéúî íééeø÷ íäéiça íéòLø"a dpeekd ,"mdiiga" ±jez §¨¦§©¥¤§¦¥¦§©

,dzin ly oipr `id dnvr zeigdy ,mdly zeigdíéëLîð íäéiçL¤©¥¤¦§¨¦
,äàîhäå úånä íB÷nîly oipr ,"`xg` `xhq"d zelkidn - ¦§©¨¤§©ª§¨

.dyecw ly zeigd jtid ,zene d`neháeúkM äî ïëå)20àì" : §¥©¤¨Ÿ
íBìLå ñç "Løì âòì"k Bðéà ,"'Bâ eììäé íéúnä21dpeekd oi` - , ©¥¦§©§¥§Ÿ¥¨¨©§¨

mileki md oi`y ynn mizn lr mixne`yk ,oky ,ynn miznl

,mdl brl meyn jka yi ,'d z` lldlíéòLøä ìò äðekä àlà¤¨©©¨¨©¨§¨¦
,íéúî íééeø÷ íäéiçaL- ¤§©¥¤§¦¥¦

md oi`y ,mixne` mdilre

,'d z` lldl mileki

íúBà íéìaìánL¤§©§§¦¨
íãBòa úBøæ úBáLçîa§©£¨¨§¨
íéöôç íðéàå ,íòLøa§¦§¨§¥¨£¥¦

.(òãBpk ,äáeLúamby ± ¦§¨©©
lldl dvex ryxdy drya

eze` milalan ,'d z`

leliddy ,zexf zeaygna

jk meyne ,irack 'idi `l

miznd `l" mdilr mixne`

,xen`d lk dpd .'"eb elldi

zeidl eze` `iadl jixv

opeazn `edyk ,"xayp al"

eznyp z` zxk `edy

dzin mewnl dcixede ,`ed jexa miigd iign ,ziwl`d eytpe

,miny icia dzine zxk ea yiy xeqi` lr xary ina z`fe ± d`nehe

siqen ,oldl .dyxyn ytpd jk ici lr zzxkp ,lirl xaqedy itky

icia dzin e` zxk ea yiy xeqi` lr xar `ly in mby ,owfd epax

ziwl`d eytp z` zxky ,envr z` `evnl `ed mb leki ± miny

:miny icia dzina e` zxka `ed xacdy itk `nbeca ,miigd iign

éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥
òøæ úàöBä àeäL íéîL̈©¦¤¨©¤©

,àðåb éàäëe äìháì- §©¨¨§©©§¨
,dneckeàlàlr xar ± ¤¨

,úBl÷ úBøáò øàL§¨£¥©
ïäL øçàî ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥¥©©¤¥
Lôðå äîLpa íéîâBt§¦©§¨¨§¤¤
úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§¦§©§¦©
íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦

ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥
ly "dkyndd lag"y

lag enk `ed ,dnypd

(613) b"ixzn xefyd

df ixd ,zeevnd b"ixzn zg` lr xaer `edy dryae ,zelizt

zg` dlizt wezipk

,lagdnéeaøa éøä£¥§¦
íât úBéäì ìBëé íéàèçä©£¨¦¨¦§§¨
Ba LiL ãçà åàìa Bîk§§¨¤¨¤¥
elôàå ,äúéî Bà úøk̈¥¦¨©£¦
ãçà àèç úìéôëa¦§¦©¥§¤¨

ãàî úBaø íéîòt22Bîk , §¨¦©§Ÿ§
íéàèçä àéápä ìéLîäL¤¦§¦©¨¦©£¨¦

ìéôànä ïðòì,lr ±øBà §¨¨©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨
éòLt áòë éúéçî"¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤

,úBøeîç úBøáò íä¥£¥£
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äìéì åà íåé ìëá úçà äòù åúðéáå åúòã ÷éîòäì
åéàèçá äùòå ìòôù äîá ïðåáúäì úåöç ïå÷éú éðôì
åúîùð øå÷òì [íøâ] íâå ì"ðë äðéëùä úåìâ 'éçá
äàîåèä íå÷îì äãéøåäå ä"á íééçä ééçî 'é÷ìàä åùôðå
äáëøî 'éçáá úéùòðå à"èñä úåìëéä ïä úåîäå
.ì"ðë åôåâì òéôùäì úåéçå òôù íäî ìá÷ì íäéìà
øîåìë íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùø ì"æø åøîàù åäæå
ù"î ïëå) äàîåèäå úåîä íå÷îî íéëùîð íäééçù
àìà å"ç ùøì âòåìë åðéà 'åë åììäé íéúîä àì
íéìáìáîù íéúî íééåø÷ íäééçáù íéòùøä ìò äðååëä
íéöéôç íðéàå íòùøá íãåòá úåøæ úåáùçîá íúåà

.(òãåðë äáåùúá

íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."התפלה קודם השהי' וע"ד אחת שעה שהכוונה י"ל שבדוחק כאן18."אף משתמש הזקן שרבנו מה על

"קרבן") (ולא "זבח" ˘ËÈÏ"‡:במלה È·¯‰ ¯ÈÚÓ."כתיב לא אלקים קרבן – שם בזה"ק ב.19."ראה יח, יז.20.ברכות קטו, ‰Ú¯˙21.תהלים

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(א יח, (ברכות כו' יהלך לא שאחז"ל כ"כ ועד הוא גמור ˘ËÈÏ"‡:22."דאיסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הראי "וכידוע

– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן מה"ת„‡„‰"Êע"ז דאיסור (¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙומזה) סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה אבל

כדלקמן)". "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא כב.23.ראי' מד, ישעיה

fenz f"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Lôpì àeä¯Ceøa ä"éåä íL úòtLä úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦©§¨©¥£¨¨¨©¤¤
õøàì LîMä ïéa ìécánä ,CeLçå áò ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨¨§¨©©§¦¥©¤¤¨¨¤

äéìò íéøcìå24;ìLî Cøc ìò:aezky dne -éúàhç ïðòëe""E §©¨¦¨¤¨©¤¤¨¨§¨¨©Ÿ¤
- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±Lc íãàL úBl÷ úBøáò ïä¥£¥©¤¨¨¨

íéìécánä ,åéá÷òa©£¥¨©©§¦¦
Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk§©§¨©¨¨©§¨
Bîk ,äpäå .ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¥§

,äfä ìLnaLieqikn - ¤©¨¨©¤
,ynyd xe`íéNî íà¦¥¦

LîMä øBà ãâð íãà̈¨¤¤©¤¤
úBl÷ úBvçî ïBlça©©§¦©

,ãàî áøì úBLeì÷e- §¨Ÿ§Ÿ
,zewc zeax zevignïä¥

úBìéôàî,ynyd xe` lr ± ©£¦
,äáò úçà ävçî Bîk§§¦¨©©¨¨

øúBéå,jkn ±Lnî äëëå §¥§¨¨©¨
ìLîpa àeäzexiara ± ©¦§¨

miairnd mipprl zeleynd

,ynyd xe` lrúBðBò ìëa§¨£
.åéá÷òa Lc íãàL± ¤¨¨¨©£¥¨

miaygp mpi` mdy z`tn

,zexeng zexiark eipira

xaer `edy iptn ,la`

df ixd ,zeax minrt mdilr

zewc zevign daxd enk

enk zeqknd

xzei e` ,dar zg` dvign

,dar zg` dvign xy`n

ïkL ìkîezepeerd ± ¦¨¤¥
éøácî úBîñøôîä©§ª§¨¦¦§¥

âå äøæ äãBáòk Lnî ïäL ,äëøáì íðBøëæ eðéúBaøúBéøò éel ©¥¦§¨¦§¨¨¤¥©¨©£¨¨¨§¦£¨
Bîk ,íéîc úeëéôLe25áeúkL Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò úîìòä26: §¦¨¦§©§¨©©¦¦©§¨¨§¤¨

,"'Bâ ìòiìá Eááì íò øáã äéäé ït Eì øîMä"oiprn rpnidl - ¦¨¤§¤¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©
,dwcv ly,"ìòiìá"e,l"f epizeax mixne` -úãBáò éãáBò àéä §¦©©¦§¥£©
íéìéìà27,'eëådcear enk zaygp dwcvd on oir znlrdy ixd - ¡¦¦§

;dxfì àéä ,Bøáç úeðâa øtñnäåäãBáòk äìe÷Mä ,òøä ïBL §©§©¥¦§£¥¦¨¨©©§¨©£¨
íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ28ãáBò elàk ñòBkä ìëå , ¨¨§¦£¨§¦¨¦§¨©¥§¦¥

äøæ äãBáò29çeøä úeqb Ba LiL éî ïëå ,30úBaø äpäëå , £¨¨¨§¥¦¤¥©¨©§¨¥¨©
,àøîbadcearl zenec el` zexiar oi` yperd iably zexnl - ©§¨¨

,(el` zexiar lr ok oi`y dn ,oic zia zzin ixd ribn dilr) dxf

mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody ipgexd mbtd iabl j`

,minc zekitye zeixr ielib ,dxf dcear ± mixengdäøBz ãeîìúå§©§¨

zlwey dxez cenlz lehia ly dxiard ±,ïlk ãâðklk cbpk - §¤¤ª¨
,zexen`d zexiardäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31øzå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¥

."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä¯Ceøa¯LBãwäzekitye zeixr ielib ± ©¨¨©£¨¨¨§
zexiard lk ici lry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc

opi` ody zexnl ± elld

e` zxk oda yiy zexiar

it lr s` ,miny icia dzin

ytpd z` od zewzpn ,ok

iiga dxewnn ziwl`d

.`ed jexa miigdïëìå§¨¥
ìòL òîL úàéø÷a eøcñ¦§¦§¦©§©¤©

ähnä32'ã åéìò ìa÷ì , ©¦¨§©¥¨¨
.'eëå ïéc¯úéa úBúéî± ¦¥¦§

,wpge bxd ,dtixy ,dliwq

xar `ly in lr mb z`fe

oypery zexiar lr mrt s`

opyi ,oky ,oic zia zzin

zenbetd zexiar daxd

yiy zexiard enk ytpa

;oic zia zzin yper oda

,ãBqä ét ìòL ãálî- ¦§©¤©¦©
,"dlaw"d it lríâBtä ìk̈©¥

ä"éåä íL ìL ã"eé úBàa§¤¥£¨¨
,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯§¦¦§©¥§¦¨

à"ä úBàa íâBtäå± §©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd

,äôøN áiçúð elàk- §¦¦§©¥§¥¨
mbetdeå"éå úBàáely ± §¨

,'ied my,âøä áiçúð elàk§¦¦§©¥¤¤
mbetde -à"ä úBàáe33 §¥

äðBøçà,'ied my ly ±òîL úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk ©£¨§¦¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©§©
ïélôúe ,ã"eé úBàa íâBt ¯mbet ,oilitz zevn lhand ±úBàa ¥§§¦¦§

,à"ä,'ied my ly dpey`xd -úéöéöå,ziviv zevn lhand ± ¥§¦¦
mbet,å"éå úBàa,'ied my ly -älôúe,dltz zevn lhand ± §¨§¦¨
mbetà"ä úBàa,'ied my ly dpexg` ±.'eëå`l m` mb ,ixd ± §¥§

mb opyi ,oic zia zzin oda yiy zexeng zexiar mey lr xar

ly dcn dze`a ytpa zenbet "dlaw" it lry zexg` zexiar

lawl mc`d lr okle .oic zia zzin oda yiy zexengd zexiard

mbtd z` owzl ick ,oic zia zezin 'c ,rny z`ixwa envr lr

.eytpa mbtyãîìì ìékNnä ìBëé äfîexywa ±ìúBðBò øàL ¦¤¨©©§¦¦§Ÿ¦§¨£
,íéàèçå-`"hily x"enc` w"k zxrd± mikiiy ze` dfi`l" : ©£¨¦

- "c"a zezin 'cn dfi`l `linae:ïlk ãâðk äøBz ìeháedpd - ¦¨§¤¤ª¨
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äáåùúä úøâà

ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."('עלי (דרים נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. ‰Ú¯˙25."לכאורה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קיא, וסנה' שם גמרא ע"פ הוא ‰Ú¯˙28."ע"כ

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, א.30.זח"ב ה, סוטה רבה31.ראה לאיכה פתיחתא

ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' ˘ËÈÏ"‡:32.אות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות

ספ"ז)". ח"א ג"כ (ראה ותשובה הנפש חשבון גם ˘ËÈÏ"‡:33.ענינה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". בלא מובא – [בסידורו נד. בגימ'



מט fenz f"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Lôpì àeä¯Ceøa ä"éåä íL úòtLä úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦©§¨©¥£¨¨¨©¤¤
õøàì LîMä ïéa ìécánä ,CeLçå áò ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨¨§¨©©§¦¥©¤¤¨¨¤

äéìò íéøcìå24;ìLî Cøc ìò:aezky dne -éúàhç ïðòëe""E §©¨¦¨¤¨©¤¤¨¨§¨¨©Ÿ¤
- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±Lc íãàL úBl÷ úBøáò ïä¥£¥©¤¨¨¨

íéìécánä ,åéá÷òa©£¥¨©©§¦¦
Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk§©§¨©¨¨©§¨
Bîk ,äpäå .ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¥§

,äfä ìLnaLieqikn - ¤©¨¨©¤
,ynyd xe`íéNî íà¦¥¦

LîMä øBà ãâð íãà̈¨¤¤©¤¤
úBl÷ úBvçî ïBlça©©§¦©

,ãàî áøì úBLeì÷e- §¨Ÿ§Ÿ
,zewc zeax zevignïä¥

úBìéôàî,ynyd xe` lr ± ©£¦
,äáò úçà ävçî Bîk§§¦¨©©¨¨

øúBéå,jkn ±Lnî äëëå §¥§¨¨©¨
ìLîpa àeäzexiara ± ©¦§¨

miairnd mipprl zeleynd

,ynyd xe` lrúBðBò ìëa§¨£
.åéá÷òa Lc íãàL± ¤¨¨¨©£¥¨

miaygp mpi` mdy z`tn

,zexeng zexiark eipira

xaer `edy iptn ,la`

df ixd ,zeax minrt mdilr

zewc zevign daxd enk

enk zeqknd

xzei e` ,dar zg` dvign

,dar zg` dvign xy`n

ïkL ìkîezepeerd ± ¦¨¤¥
éøácî úBîñøôîä©§ª§¨¦¦§¥

âå äøæ äãBáòk Lnî ïäL ,äëøáì íðBøëæ eðéúBaøúBéøò éel ©¥¦§¨¦§¨¨¤¥©¨©£¨¨¨§¦£¨
Bîk ,íéîc úeëéôLe25áeúkL Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò úîìòä26: §¦¨¦§©§¨©©¦¦©§¨¨§¤¨

,"'Bâ ìòiìá Eááì íò øáã äéäé ït Eì øîMä"oiprn rpnidl - ¦¨¤§¤¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©
,dwcv ly,"ìòiìá"e,l"f epizeax mixne` -úãBáò éãáBò àéä §¦©©¦§¥£©
íéìéìà27,'eëådcear enk zaygp dwcvd on oir znlrdy ixd - ¡¦¦§

;dxfì àéä ,Bøáç úeðâa øtñnäåäãBáòk äìe÷Mä ,òøä ïBL §©§©¥¦§£¥¦¨¨©©§¨©£¨
íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ28ãáBò elàk ñòBkä ìëå , ¨¨§¦£¨§¦¨¦§¨©¥§¦¥

äøæ äãBáò29çeøä úeqb Ba LiL éî ïëå ,30úBaø äpäëå , £¨¨¨§¥¦¤¥©¨©§¨¥¨©
,àøîbadcearl zenec el` zexiar oi` yperd iably zexnl - ©§¨¨

,(el` zexiar lr ok oi`y dn ,oic zia zzin ixd ribn dilr) dxf

mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody ipgexd mbtd iabl j`

,minc zekitye zeixr ielib ,dxf dcear ± mixengdäøBz ãeîìúå§©§¨

zlwey dxez cenlz lehia ly dxiard ±,ïlk ãâðklk cbpk - §¤¤ª¨
,zexen`d zexiardäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31øzå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¥

."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä¯Ceøa¯LBãwäzekitye zeixr ielib ± ©¨¨©£¨¨¨§
zexiard lk ici lry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc

opi` ody zexnl ± elld

e` zxk oda yiy zexiar

it lr s` ,miny icia dzin

ytpd z` od zewzpn ,ok

iiga dxewnn ziwl`d

.`ed jexa miigdïëìå§¨¥
ìòL òîL úàéø÷a eøcñ¦§¦§¦©§©¤©

ähnä32'ã åéìò ìa÷ì , ©¦¨§©¥¨¨
.'eëå ïéc¯úéa úBúéî± ¦¥¦§

,wpge bxd ,dtixy ,dliwq

xar `ly in lr mb z`fe

oypery zexiar lr mrt s`

opyi ,oky ,oic zia zzin

zenbetd zexiar daxd

yiy zexiard enk ytpa

;oic zia zzin yper oda

,ãBqä ét ìòL ãálî- ¦§©¤©¦©
,"dlaw"d it lríâBtä ìk̈©¥

ä"éåä íL ìL ã"eé úBàa§¤¥£¨¨
,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯§¦¦§©¥§¦¨

à"ä úBàa íâBtäå± §©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd

,äôøN áiçúð elàk- §¦¦§©¥§¥¨
mbetdeå"éå úBàáely ± §¨

,'ied my,âøä áiçúð elàk§¦¦§©¥¤¤
mbetde -à"ä úBàáe33 §¥

äðBøçà,'ied my ly ±òîL úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk ©£¨§¦¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©§©
ïélôúe ,ã"eé úBàa íâBt ¯mbet ,oilitz zevn lhand ±úBàa ¥§§¦¦§

,à"ä,'ied my ly dpey`xd -úéöéöå,ziviv zevn lhand ± ¥§¦¦
mbet,å"éå úBàa,'ied my ly -älôúe,dltz zevn lhand ± §¨§¦¨
mbetà"ä úBàa,'ied my ly dpexg` ±.'eëå`l m` mb ,ixd ± §¥§

mb opyi ,oic zia zzin oda yiy zexeng zexiar mey lr xar

ly dcn dze`a ytpa zenbet "dlaw" it lry zexg` zexiar

lawl mc`d lr okle .oic zia zzin oda yiy zexengd zexiard

mbtd z` owzl ick ,oic zia zezin 'c ,rny z`ixwa envr lr

.eytpa mbtyãîìì ìékNnä ìBëé äfîexywa ±ìúBðBò øàL ¦¤¨©©§¦¦§Ÿ¦§¨£
,íéàèçå-`"hily x"enc` w"k zxrd± mikiiy ze` dfi`l" : ©£¨¦

- "c"a zezin 'cn dfi`l `linae:ïlk ãâðk äøBz ìeháedpd - ¦¨§¤¤ª¨
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äáåùúä úøâà

ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú
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מילוי]". בלא מובא – [בסידורו נד. בגימ'



fenzנ g"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ח קודש שבת יום

,gv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ç ÷øô,196 'nr cr.('åëå àëìîì

mbta ezrca ezeppeazda ,"xayp al"l ribdl mc`d leki df lkn

zxk ea yiy `hg ici lr wx `le) mixg` mi`hg ici lr mb mbty

± "d`zz daeyz"l `iand ipyd xacd edf .(miny icia dzine

`xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne xaeyd ,el yiy "xayp al"d

lr dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f` el xyt` `linne ,"`xg`

.`adl lr daeh dlawe xard

ç ÷øtjxcd mieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
dlecbd zepngxa zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d

zelb oipra ezewnrzde ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry

zeidl mc`d z` `ian ,df ytp oeayg ;ei`hg ici lr mxb `edy ,dpikyd

al el yiy ,"xayp al" lra

gex z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg` `xhq"d

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -

,dxewn lre ziwl`d eytp

ei`hg ici lr mxby dnae

úîàa Lwáì ìëeé©§©¥¤¡¤
àaìc à÷îòîwnern ± ¥ª§¨§¦¨

:weqtay dywad z` ,ald

éîçø áøk"éòLô äçî E §Ÿ©£¤§¥§¨¨
"'Bâå1,wxta weqt ixd df - §

zrya mixne`y mildzd

z`ixw"a mbe "zevg oewiz"

,"dhnd lry rny

lbeqnd onfd `ed mdiptly

xn`y itk) ytpd oeaygl

oeayg ixg` ixd .(lirl

e` zevg oewiz iptly ytpd

lry rny z`ixw iptl

ywal mc`d leki ,dhnd

dywa zn`aef.a Baìa òáwz éæà ékìò úeðîçøä ìãb úîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤Ÿ¤¨©£¨©
,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà úðéça,eznyp xewna -økæpk §¦©¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨©¦§¨

.ìéòìlr mbe ziwl`d eytp lr mb `id zepngxdy ± 'f wxta ± §¥
.dlrnl eznyp xewnúBcî â"éî íéðBéìòä íéîçø øøBòé äæáe¨¤§¥©£¦¨¤§¦¦¦

Böe÷a æîøpä ,àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöøî úBëLîpä ,íéîçøä̈©£¦©¦§¨¥§¨¤§¨©¦§¨§
,ã"eé ìL,'ied my ly -äòtLää úðéçaî äìòî äìòîlL ¤¤§©§¨©§¨¦§¦©©©§¨¨

.ä"éåä íL úBiúBàî úòtLpä,'f wxt ,mcewd wxta xen`k ± ©¦§©©¥¦¥£¨¨
± 'eke `"d ze`a e` 'ied my ly c"ei ze`a zenbetd zexiar opyi

zeig d`a dpnny ,'ied myn drtydd zwqtp ,mbtd ici lre

drya j` ."`xg` `xhq"e 'dtilw'l zeig dpnn jynpe ,icedil

ze`a mdy ,mingxd zecn b"in mipeilrd mingx jiynn `edy

zeize`a oewizd jk ici lr `a ± 'ied myn dlrnly oeilrd oevxdn

hxtn owfd epaxy itk ,eznyp lr 'ied my zrtydae 'ied my ly

:cinïëìå,ef dbxcn ze`a ody iptn ±íéwðî íéîçøä úBcî â"éä §¨¥©¦¨©£¦§©¦
áeúkL Bîëe ,íéîâtä ìk2::mingxd zecn b"i iabl -ïBò àNð" ¨©§¨¦§¤¨Ÿ¥¨

íéðBöéçäì ä÷éðé ïéà áeLå ,"äwðå òLôå,zetilwl ±àøèqäå ¨¤©§©¥§¥§¦¨§©¦¦§©¦§¨
à"ä úòtLäî àøçà©£¨¥©§¨©¥

ìéòì økæpk ,äàzz± ©¨¨©¦§¨§¥
,zepeerde mi`hgd ici lry

ly d`zz 'dn dwipi odl yi

jynp xy`k j` 'ied my

dwpn ± mingxd zecn b"in

mirytde zepeerd z` xacd

'dn dwipi xzei odl oi`e

.d`zzà"ä áeLz äæáe)¨¤¨¥
ãçéúäì ,dîB÷îì äàzz©¨¨¦§¨§¦§©¥

.(ïéáîì éãå ,å"äéaidef ± §§©©¥¦
± "daeyz" dlnd zernyn

`"ddy ± '"d aeyz"

day 'ied my ly dpexg`d

zencewd zeize`d ylyl

zeidl 'ied mya dl

.oz` zcge`nnî ïëåL± §¥©¨
dyrpLôpa ähîì§©¨©¤¤

ïéà áeL ,íãàaL úé÷ìàä̈¡Ÿ¦¤¨¨¨¥
,íéìécáî íëéúBðBòoia - £¥¤©§¦¦
,zewl` oial ytpdBîëe§

áeúkL:2zecn b"i iabl - ¤¨
:mingxd"äwðå"l"f epinkg miyxtn ±3-,"íéáMì àeä äwðî" §©¥§©¤©¨¦

íéðBöéçä íä ,íéàBvä íéLeálî íLôð úBwðìe õçøì± ¦§Ÿ§©©§¨¦§¦©¦¥©¦¦
,zepeere mi`hg ici lr mc`d z` zetiwnd zetilwdáeúkL Bîk§¤¨

àøîba4:."'eëå ezôtìî"mc`d z` dtiwne zttln dxiard ± ©§¨¨§©§©§
,dxiard ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l yeal ziyrpe

miyealn eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d z` dtiwnd

.dl` mi`evíøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6dlign ly ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxar ,dxdheì íLôð ìëez éæàáeL £©©©§¨¨

,døB÷îì äìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä¯Ceøa ä"éåä ãò©£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨¦§¨
Ba úãçéî äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨§ª¤¤
ãøéì Cøaúé åét çeøa dçôpL íøèa ,ãeçiä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¦§¤¤¤§¨¨§©¦¦§¨¥¥¥

,zcxl ±íãàä óeâa Laìúäìe ähîìdnypd ixd dzid f` ± §©¨§¦§©¥§¨¨¨
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äáåùúä úøâà

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì
äøáò çåøù øçàîå .'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá
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ג.1. נא, יח.2.תהלים יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

˘ËÈÏ"‡:6.מעננים". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.'"וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל "כמו

fenz g"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.d"awd mr cegid zilkza zcge`níãàa ,ìLî Cøc ìò Bîëe)§©¤¤¨¨§¨¨
ãçéî àeä ¯ åétî çeøä àöBiL íøèa ,åét çeøa çôBpä©¥©§©¦§¤¤¤¥¨©¦¦§ª¨

.(BLôðaly ote`a mc`d seba dpzipy iptl dnypd mb jk ± §©§
ixg`) zrk mbe ,jxazi ez` zilkza zcge`n ixd dzid f` ,"gtie"

aey didz (daeyzd

z` zilkza zcge`ne

.jxaziäáeLz àéä Bæå§¦§¨
.äîìL,daeyzd ote` ± §¥¨

zcge`n didz dnypdy

`id ± zilkza jxazi ez`

.dnily daeyz,äpäå§¦¥
äæ ãeçé úðéçacegid ± §¦©¦¤

aey zcg`zn dnypdy

iptl dzidy itk jxazi ez`

,mc`d seba dpzipy

úðéça àéä ,Bæ äáeLúe§¨¦§¦©
äàlò äáeLz,d`ad dpeilr daeyz ±,äàzz äáeLz øçàlL §¨¦¨¨¤§©©§¨©¨¨

.lirl dx`azdy dpezgzd daeyzd xg`l -øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
àNð úLøt àðîéäî àéòøa LBãwä7,àéä äàlò äáeLúc , ©¨§©§¨§¥§¨¨¨©¨¦§¨¦¨¨¦

éøa àLã÷c eîéçøe eìéçãa àúéøBàa ÷qòúéc,'eëå àeä¯C- §¦§©¥§©§¨¦§¦§¦§ª§¨§¦§
d"awdl dad`e d`xi jezn dxeza weqriy `id d`lir daeyzy

,'ek'eëå äðéa ¯ ä"é ïa eäéàcdkef `ed ,my xdefa xne` ,f` ± §¦¤¦¨§

zpiga `idy 'e ze`loadaeyz zpiga `idy dpia .dpia ,d"i

zfnxnd 'ied my ly ("d`lir") dpey`xd `"dd ly daey) d`lir

,(dpia dlnay zeize`d) "d"i oa"n zakxen ("dpia" zbixcn lr

d"i cbpk ody dpiae dnkgn zeclepd d`xie dad`l `id dpeekde

.'ied my lyéìòa úìòîe)©£©©£¥
íé÷écö ìò äáeLz§¨©©¦¦

,àéä äæa íéøeîb- §¦¨¤¦
cenil oipr ixd ,dxe`kly

,'d zad`e 'd z`xia dxez

ilral cgeind oipr epi`

mixenb miwicv mb ,daeyz

'd z`xia dxez micnel

,`eti` ,dna ,'d zad`e

ilra ly mzlrn z`hazn

ixd ± ?miwicv iabl daeyz

,dføäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
äøN éiç úLøt LBãwä8ïeðéàc ,,daeyzd ilra ±eäéìò éëLî ©¨¨¨©©¥¨¨§¦¨§¥£©§
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

מרת שושנה תחי'

המצבה,  כתבת  אודות  ותוכנו  תמוז,  מט"ו  מכתבה  נתקבל  ארוך  הפסק  לאחרי  וברכה!  שלום 

נוסח הכתבת על מצבת אבי  ומבארת אשר ישנו בזה ספור אבות מסבא של הנפטר, אבל אינה מזכירה 

הנפטר בנו של הסבא, שמובן שבטח הנפטר לקח חלק בעריכתה, ואם נעשתה ע"פ הספור - ה"ז הוראה 

למצבת הנפטר ג"כ. אלא שיש להוסיף, לדעתי, בתוארו של אבי הנפטר "הרה"ח", וכן "הי' מגדולי חסידי 

אדמו"ר מוה"ר שמואל ואדמו"ר מוה"ר שלום דובער, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע", וכוונתי בכדי שיזכר שמם 

של נשיאי חב"ד נשיאי ישראל במצבה זו, וק"ל.

ויהי רצון שיהיו מכתבי' מכאן ולהבא אך בענינים של שמחה, שמחה שלימה.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב. אינה מזכירה במכתבה ע"ד עניני בריאות שלה ושל ב"ב שי' - ובטח זהו סימן אשר הדברים 

בסדר. מובן שנוסח הכתובת - צ"ל דוקא בהסכמתם של יו"ח שליט"א של הנפטר.

ובטח - והוא העיקר - שיתבוננו בענין המצבה, שזוהי מצבת אבן והכתובת חרותה על אבן, אבל 

יו"ח הנפטר - ה"ה מצבה חי', ופעולותיהם והנהגתם בחיי היום יומים )לא רק ביום היארצייט וכיו"ב( - 

ה"ה כתובת החי' שעל מצבה החי', ובידם, ורק בידם, תלוי הנוסח שלה. ובסגנון חכמינו ז"ל - ברא כרעא 

דאבוה.



היום יום . . . נב

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א חסידישע 
ובטחון  תקוה  די  שטַארקט  ניגון  חסידישער  א  שטוב.  אין  ליכטיג  מַאכט  טובה  הנהגה 

בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה  ה ֶאת ַהּלֵ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'ֹראׁש ָצלּול' ּוְמַנּקֶ ְתּגָ "ּב[ ָאַמר: ּפִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְמָחה ּוַמֲעִמיד ֶאת  חֹון, ֵמִביא ׂשִ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ ק ֶאת ַהּתִ ִית. ִנּגּון ֲחִסיִדי ְמַחּזֵ ּבַ ה אֹור ּבַ טֹוָבה ֲחִסיִדית עֹוׂשָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ִית ְוֶאת ּבְ ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עֹות. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סֹוף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִנְפָרדֹות, קֹוִרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו בדברי 
הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

ִדְבֵרי  עּו ּבְ ָרָכה ֲעבּור 'ֲעבֹוָדה' ֲהֵרי ֶזה "ַאל ִיׁשְ ׁש ּבְ ַבּקֵ ּלְ ִניִמי" הּוא – ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": "ּפְ ֵמי ַה"ּצֶ ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ָהֶבל", ְוָנחּוץ ׁשֶ

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

אין חסידות איז פאראן צוויי זייער כאראקטעריסטישע אויסשּפראכען: א( א איד דערקענט 
גטליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין באויזען ניט 

הָאבען. ב( א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון גטליכקייט.
דער אמת איז אז די צויי אוסשּפראכען זיינען איין זאך: א איד דערקענט גטליכקייט 
און פילט דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען 

פון גטליכקייט.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ֱאֹלקּות ְוָחׁש ֶאת ַהַעל ִטְבִעי ְוֵאינֹו  יר ּבֶ ים: א( ְיהּוִדי ַמּכִ ּטּוִיים ְמֹאד ָאְפָיִנּיִ ֵני ּבִ ֲחִסידּות ֵיׁש ׁשְ ּבַ
ק ֵמֱאֹלקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ ָזקּוק ְלׁשּום הֹוָכחֹות ַעל ּכָ

ַבע, ָלֵכן  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאֹלקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ יר ּבֶ ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ּשְׁ ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ
ק ֵמֱאֹלקּות. ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

ער  וועלכע  זאך,  א  צו  מענטשען  פון  איבערגעגעבענקייט  די  איז  לערנען  אין 
וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער ווי 

פארשטאנד.
אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי א 

קינד בא א פָאטער.

רּות ִהיא  ה – ַהִהְתַמּסְ ְתִפּלָ הּוא ָחֵפץ ְלָהִבין, ּוֵמִבין. ּבִ רּות ָהָאָדם ִהיא ַלָדָבר ׁשֶ ִלּמּוד – ִהְתַמּסְ ּבְ
ֲעֶלה ֵמַהֲהָבָנה. ֶאל ַהּנַ

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבֹו, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ַעְצמֹו ּכְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַמְרּגִ ּבְ

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דֹול  ּגָ רֹון  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל ּכִ

ֵאין  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ִלי?  ָחֵסר  י, ַמה  ַרּבִ ַאל:  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ נּו  ְלַרּבֵ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ
ׁשּות  הּוא ַהּיֵ ה ְלהֹוִציא ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ָדן, ַרק ָצִריְך ַאּתָ ה ְוַלּמְ י ְיֵרא ֱאֹלִקים ַאּתָ ָחֵסר ְלָך ְמאּוָמה, ּכִ
הּוא אֹור,  ׁשֶ ְדֶמה לֹו  ּנִ ׁשֶ ֵיׁשּות,  ּבְ ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּוְכִלי  ּטּול.  ּבִ הּוא  ׁשֶ ה  ַמּצָ ּוְלַהְכִניס  ְוַגּסּות ָהרּוַח, 
ּבּון הּוא ַעד  ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ ִכיָנה, ּדְ ּדֹוֲחִקין ַרְגֵלי ַהּשְׁ ּפּוִדין, ׁשֶ גֹון ׁשִ ּכְ

י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ יצֹוצֹות ּדְ ְהיּו ַהּנִ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ִביל ֶזה )ְלַטֵהר ֲאִויר ָהעֹוָלם(,  ׁשְ ִיחּוד ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[ ָהיּו ַמֲאָמִרים ְקבּוִעים ּבְ ְלָכל ֶאָחד ֵמָהֶרּבֵ
 – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ים.  ַרּבִ ּבָ ֲעֵליֶהם  חֹוְזִרים  ָהיּו  ִנים  ׁשָ ֹלׁש  ׁשָ ּבְ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ּבִ ַעם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ
ָעה ַאַחת",  ֲאָמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – "ָיָפה ׁשָ הֹות. ֶאָחד ִמּמַ ִלי ַהַהּגָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ "ֵהָחְלצּו" ׁשֶ
] ָמה" ]ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד אֹוֵמר ֱאֹלַקי ְנׁשָ ה ּכָ ְתִחיל "ִהּנֵ ִדּבּור ַהּמַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ּדְ ָרה ּפְ ְוָתְכנֹו ֲעׂשָ
ֲאָמֵרי  "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֶאָחד ִמּמַ ּבְ ַמח ֶצֶדק" – "ַמה ּטֹבּו" ׁשֶ ֲאָמֵרי ַה"ּצֶ ים". ֶאָחד ִמּמַ ֵסֶפר "ֶדֶרְך ַהַחּיִ ּבְ
י  ֲאָמֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֵאִלים". ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – "ִמי ָכמֹוָכה ּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ

"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. ]ָהַרׁשַ

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א תמוז כ"ב ראשון יום גבר דאלים כל

:·Î ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰äMàä̈¦¨

ìáBiä òébäå ,Lc÷ää ãiî dìòa dìàâe ,dúfçà äãO äLéc÷äL¤¦§¦¨§¥£ª¨¨§¨¨©§¨¦©©¤§¥§¦¦©©¥

àöz Bà äMàì øæçz íà ÷ôñ øácä éøä Z ìòaä ãé úçz àéäå§¦©©©©©©£¥©¨¨¨¥¦©£Ÿ¨¦¨¥¥

ïéà Z ìáBiä øçà da ä÷éæçäå äMàä äîã÷ ,Cëéôì .íéðäkì©Ÿ£¦§¦¨¨§¨¨¦¨§¤¡¦¨¨©©©¥¥

da e÷éæçäå íéðäkä eîã÷ íà ïëå .dãiî àéöBäì ïéìBëé íéðäkä©Ÿ£¦§¦§¦¦¨¨§¥¦¨§©Ÿ£¦§¤¡¦¨

.íãiî àéöBäì äìBëé dðéà Z¥¨§¨§¦¦¨¨

ערכין במסכת הוא הדין ב)מקור הגמרא(כה, מסתפקת שם

מיד השדה את יפדה מי – מלוג שדה שהקדישה אשה לגבי

לפדות): יכולה אינה היא (אם ביובל לכהנים תצא שלא ההקדש

הדבר משאירה והגמרא הבן? אולי או יפדה הבעל האם

ב'תיקו'.

השדה האם הספק – הקדש מיד פדה הבעל אם זה, לפי

כוח בידיו שאין יתכן כי בעינו, נותר ביובל לכהנים יוצאת

פוסק כך ועל לכהנים. תצא שלא ולפעול הקרקע לפדות

מוציאין אין הכהנים, או האשה ותופס, שהקודם כאן הרמב"ם

מידו.

אחר במקום טווהנה, ה"ד)(הל' פט"ו ונטען הרמב"ם:ען כתב

שלי אומר וזה שלי אומר זה – השדה על עוררין שהיו "שנים

בה ירד המתגבר וכל אותה מניחים ראיה... מהם לאחד ואין

שם למלך' וה'משנה הראיה...". ועליו מידו מוציא האחר ויהיה

"כל שהקביעה ומסיק ערכין, בהל' כאן, הרמב"ם לדברי מציין

בנכסי לתפוס הקודם שכל שלפנינו הדין טעם היא גבר" דאלים

מידו. מוציאין ואין מוחזק נעשה האשה

שייכת למי הספק האשה, שדה של זה שבדין הוא והחידוש

בדין ספק זהו אלא הצדדים טענות בעקבות מתעורר אינו השדה

ש"כל הרמב"ם פוסק זאת ובכל פדיון), נחשב הבעל פדיון (האם

גבר". דאלים

ה'תשע"א תמוז כ"ג שני יום המסחר דרכי את לשבש אין

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰økîì ïBãàä äöø̈¨¨¨¦§Ÿ

...Bãéa úeLøä Z Léc÷äL Bæ äãO úBcôì éãk úBåìì Bà . . úBãÖ¦§§¥¦§¨¤¤¦§¦¨§§¨

.èBéãäì øëBîa ïk ïéàM äî .ìàBb Z déöç ìàâì äöø íà ïëå§¥¦¨¨¦§Ÿ¤§¨¥©¤¥¥§¥©¤§

.Lc÷äaî èBéãäa øîç äæ¤Ÿ¤©¤§¦©¤§¥

את לגאול כדי מרכושו למכור יכול אינו אחוזה, שדה מוכר

ואף זה, לצורך כסף ללוות רשאי אינו וכן המוכר, מיד השדה

לחצאין אותה לגאול אפשרות לו יז)אין יא, שמיטה כמו(הל' שלא .

מבהקדש". בהדיוט חומר "זה : הרמב"ם כהדגשת בהקדש,

אחוזתו, שדה מוכר עם התורה החמירה באמת מדוע

הקונה? מיד אותה לגאול האפשרות את עליו והקשתה

לניהול התורה שמייחסת החשיבות על אנו למדים מכאן

שדהו את לגאול יוכל המוכר אם האדם. בני בין המסחר דרכי

ירצה מי המסחר! שערי יינעלו – המכירה לאחר מיד בקלות

ממנו? להוציאה המוכר יוכל עת בכל כאשר שדה, לקנות

את לפדות האפשרויות את למוכר שצמצמו הסיבה זו

שאחר הראשונות בשנתיים לפדות לו מאפשרים לא א. השדה:

ה"ט)המכירה זמינים(שם שאינם בכספים לפדות יכול הוא אין ב. .

לחצאין. גאולה אין ג. אצלו.

לפדות מצוה אדרבה, הרי, – שהקדיש בשדה כן שאין מה

להקל כן, אם הראוי, ומן אותה. משמש שאינו דבר כל מהקדש

הזו. האפשרות את לנצל שיוכל ההקדש, מן לפדות הבא על

[h ,dl oniq laei ,cizrd oglyd jexr]

ה'תשע"א תמוז כ"ד שלישי יום מצוה? שווה כמה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰BðBîî øfôîä ìk̈©§©¥¨

.Lîçî øúBé øfôé ìà Z úBöîa§¦§©§©¥¥¥Ÿ¤

א)בגמרא נ, יבזבז(כתובות אל – המבזבז התקינו, "באושא :

היינו לעניים", – "המבזבז רש"י: ופירש מחומש". יותר

וכן המצוות. לכל היא שהתקנה מבואר מהרמב"ם אך לצדקה.

הרא"ש ס"ז)כתב פ"א (שאם(ב"ק עוברת במצוה שאפילו והוסיף

מחומש יותר יבזבז לא שוב) לקיימה יוכל לא כעת יקיימה לא

הרמ"א פסק סי'וכן .תרנ"ו)(או"ח

אחר במקום כט)אך חמשה(קידושין רק בידו שיש באדם דנו

איזו – לרגל ועליה הבן, פדיון מצוות עומדות ולפתחו סלעים

למה רכושו כל הם הסלעים חמשת אם ולכאורה, יקיים? מהן

מצוה אף על להוציא עליו אין והרי המצוות משתי ייפטר לא

מחומש? יותר

ששוויו היינו "המבזבז...", הלשון דיוק לפי מתרצים יש

עליו לשלם שנדרש מכפי פחות הוא למצוה החפץ של האמיתי

מנכסיו, מחומש יותר לשוויו מעל לבזבז לו שאין נאמר כך ועל

כל זהו אם אף לשלם עליו החפץ של האמיתי מחירו את אך

ז)רכושו סי' אונס דיני יואב .(חלקת

יותר להוציא צריך אינו אופן בכל הפוסקים רוב לדעת אך

לבזבז שאין הטעם מיישבים: הנזכרת הקושיא ואת מחומש,

וזה לבריות, ויצטרך מנכסיו ירד שלא כדי הוא מחומש יותר

בו שרוכש (כגון פרנסתו בסיס את מהווה זה ממון כאשר שייך

יוציא אם ואף ממשכורת, המתפרנס שכיר אך וכיו"ב), סחורה

המצוה לקיום להוציא צריך פרנסתו, ייפגע לא שבידו כל את

בידו המצוי כל או"חאת הלכה .שם)(ביאור

יותר להוציא צריך אינו שכיר שגם וסוברים חולקים ויש

המצוה עצם אינה הממון הוצאת המצוות שבכל אלא מחומש,

מנכסיו להוציא מחויב כמה עד הוא והנידון אליה, הכנה אלא

שיוכל כדי אתרוג לרכוש (כגון המצוה קיום את לאפשר כדי

הבן בפדיון אך חומש, שיעור נאמר כך ועל המצוה), את לקיים

ממון כל להוציא עליו ולכן המצוה, היא הממון הוצאת עצם

לקיימה כדי לו סי'שיש ה' או"ח .מא)(אג"מ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א תמוז כ"ה רביעי יום שלו שאינו דבר אוסר אדם אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰BðéàL øác Lc÷î íãà ïéà¥¨¨§©¥¨¨¤¥

Bðôb Lc÷ Z Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì .BlL¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥¦¥©§

.äàeázä äLc÷úð àìå§Ÿ¦§©§¨©§¨

שמעון ור' יוסי כר' פוסק מ"ה)הרמב"ם פ"ז אדם(כלאים שאין

לא - חברו תבואת על גפנו המסכך ולכן שלו, שאינו דבר אוסר

חברו. תבואת נאסרה

התוספות אין)וכתבו ד"ה מג,ב התלוי(יבמות באיסור שרק

זרה לעבודה חברו בהמת השוחט כגון הל'במחשבה, רמב"ם (ראה

ה"א) פ"ח תלויע"ז אינו האיסור אם אבל חברו, של את אוסר אינו ,

בשרי בתבשיל חלב הנותן (כגון במעשה אלא ורצון במחשבה

כלאים, לענין ואף שלו. שאינו במה גם אוסר אדם חברו), של

במחשבה, נקבע האיסור כי שלו שאינה תבואה אוסר אדם אין

ששנינו מ"ו)כמו פ"ה רק(כלאים בכלאים נאסר בכרם הגדל שירק

בקיומו. רוצה בעליו אם

הר"ש לדעת שם)אך יכול(כלאים במחשבה התלוי בדבר גם

שמצינו כמו שלו, שאינו דבר א)לאסור נו, חטאת(ב"ק פרת לענין

נעשית אם חבירו(הנפסלת בפרת מלאכה שהעושה מלאכה) בה

לרצונו. נעשית המלאכה אם רק הוא שהפסול אף פסלה,

היא הכתוב גזירת כי אסרה לא חבירו תבואת על גפנו והמסכך

של אסר לא זרה ובעבודה אחר". של ולא - כרמך תזרע "לא

עליו. זרה' עבודה 'תקרובת שם אין שלו שאינו בדבר כי חבירו,

איגר הגר"ע ס"ב)ומבאר רנ"ג סי' א"ח לש"ע מחלוקת(בהגהותיו את

הראשונים:

של באיסור חבירו של אוסר אדם שאין סובר הר"ש גם

גם לו שנדרש מעשה כל התוספות שלדעת אלא מחשבה,

רק הר"ש לדעת אבל שלו, אינו אם אוסר אינו רצון או מחשבה

(כמו שלו שאינו אוסר אינו במחשבה, הוא האיסור עיקר אם

חברו ובשל זרה עבודה כאן אין מחשבתו שללא זרה בעבודה

ונדרש המעשה הוא שעיקרו באיסור אבל מועילה), מחשבתו אין

שהמלאכה חטאת בפרת (כמו חברו בשל גם אוסר רצונו, גם

רצון). גם שנדרש רק הפוסלת היא

ולכן התערובת, מעשה הוא האיסור עיקר בכלאים: גם וכך

חברו. של את לאסור יכול היה הכתוב גזירת אלמלא

ה'תשע"א תמוז כ"ו חמישי יום ומחוץ מבית כלאים

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰Béöçå äø÷î BéöçL úéa©¦¤¤§§Ÿ¤§¤§

ãva úB÷øé òøæì øzî Z äæ ãöa úBòeèð íéðôâe ,äø÷î Bðéà¥§Ÿ¤§¨¦§§©¤ª¨¦§Ÿ©§¨©©

.äöéçîk ïäéðéa äOòðå ,íúñå ãøé elàk äø÷z ét éøäL ;øçàä̈©¥¤£¥¦¦§¨§¦¨©§¨©§©£¨¥¥¤¦§¦¨

.øeñà Z Béeø÷ úà äåLä íàå§¦¦§¨¤¥¨

כלאים" תזרע לא "שדך בתורה יט)נאמר יט, .(ויקרא

ב)והירושלמי א, ממעט(ערלה – 'שדה' ו'שדה'. 'ארץ' בין מבחין

ומעשרות מתרומות בית גידולי ופוטר תקרה תחת גידולים

תבואו "כי נאמר בה ערלה ואילו השדה", "היוצא בהם שנאמר

שבבית. באילן גם נוהגת הארץ", אל

בהם נאמר כי בבית, כלאים בזריעת תורה איסור אין אמנם,

קיים בבית שגם משמע כאן הרמב"ם מדברי אולם, 'שדה'.

הבית'ֿ כל ('שקירה קרויו את השווה "אם שהרי כלאיים, איסור

הבית, בתוך היו המינים שני אם אומרת, זאת אסור". רש"י)

אסור. הדבר

שביאר מי מט)ויש סי' כהן שנוי(משפט בבית כלאים שדין

בבית: תרו"מ בדין והראב"ד הרמב"ם במחלוקת

הרמב"ם ה"י)לדעת פ"א מעשר מתרו"מ(הל' פטורים בית גידולי ,

הראב"ד ואילו מדבריהם, חייבים אבל התורה פוטר(שם)מן

אפשר אך כלאיים, לעניין חלוקים כן שכמו לומר ויש לגמרי.

אחרת לחלק שם)גם כהן, נוהגים(משפט אינם אכן זרעים כלאי :

בבית, נוהגים הכרם כלאי אבל 'שדך', בהם נאמר שכן בבית,

'כרמך'. אלא 'שדך' בהם נאמר לא כי

ה'תשע"א תמוז כ"ז שישי יום חיובי? דבר הם כלאים מתי

:·Ï ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰;íéàìk àeäL èðáàä̈©§¥¤¦§©¦

.úéöéök ,äOò úåöî àéäL ,äãBáò úòLa àlà Ba eøzä àìå§Ÿª§¤¨¦§©£¨¤¦¦§©£¥©¦¦

ציצית. ובמצוות המקדש בית בעבודת הותרו בגדים כלאי

מותרים שיהיו מצאנו לא זרעים וכלאי בהמה בכלאי ומדוע

בקדשים? או במצוה

והביאור:

הרמב"ן כתב זרעים וכלאי בהמה כלאי של האיסור בטעם

יט) יט, "ונתן(קדושים הצמחים ואת החיים בעלי את ברא שהקב"ה ,

שיוציאו וצוה המינים... שיתקיימו כדי התולדה כח בהם

mdipinlהרי מינים, שני מערב האדם וכאשר לעד". ישתנו ולא

בראשית". במעשה ומכחיש "משנה הוא

בחיי רבינו כתב שם)והנה, א(קדושים עירובשכלאים רק ינם

מנוגדים עליונים כוחות עירוב גם אלא מינים שני של גשמי

הרקאנטי ומוסיף לחברם. יט)שאין כג, וכן(משפטים ופשתים, שצמר

שלא הפכיות מידות שהן וגבורה לחסד רומזים וחמור, שור

נפלאה מעלה יש הפכים בחיבור הרי ביאור: וצריך מתחברות.

ענין –melyd"בעולם שלום לעשות ניתנה התורה ו"כל ,

חנוכה) הל' סוף יש(רמב"ם שלמעלה המדות?!zellkzdוידוע

קלב): עמ' נ"ק (אוה"ת צדק' ה'צמח יכולהdyecwaומבאר

– אחד מין הוא "הכל כי מנוגדות, מידות של התכללות להיות

מידה אין העולם בעניני אבל יתברך", אליו וההכנעה הביטול

לה. ונוגדת שונה למידה מקום נותנת אחת

בגדים: לכלאי וזרעים בהמה כלאי בין ההבדל וזה

משונים זרים מינים "להוליד נועדו וזרעים בהמה כלאי

ובין העולם בעניני ובין הבורא לרצון בניגוד וזהו בתולדות",

הקב"ה, שקבע הגדרים את לבטל אסור וקדושה מצוה בדברי



נה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א תמוז כ"ה רביעי יום שלו שאינו דבר אוסר אדם אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰BðéàL øác Lc÷î íãà ïéà¥¨¨§©¥¨¨¤¥

Bðôb Lc÷ Z Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì .BlL¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥¦¥©§

.äàeázä äLc÷úð àìå§Ÿ¦§©§¨©§¨

שמעון ור' יוסי כר' פוסק מ"ה)הרמב"ם פ"ז אדם(כלאים שאין

לא - חברו תבואת על גפנו המסכך ולכן שלו, שאינו דבר אוסר

חברו. תבואת נאסרה

התוספות אין)וכתבו ד"ה מג,ב התלוי(יבמות באיסור שרק

זרה לעבודה חברו בהמת השוחט כגון הל'במחשבה, רמב"ם (ראה

ה"א) פ"ח תלויע"ז אינו האיסור אם אבל חברו, של את אוסר אינו ,

בשרי בתבשיל חלב הנותן (כגון במעשה אלא ורצון במחשבה

כלאים, לענין ואף שלו. שאינו במה גם אוסר אדם חברו), של

במחשבה, נקבע האיסור כי שלו שאינה תבואה אוסר אדם אין

ששנינו מ"ו)כמו פ"ה רק(כלאים בכלאים נאסר בכרם הגדל שירק

בקיומו. רוצה בעליו אם

הר"ש לדעת שם)אך יכול(כלאים במחשבה התלוי בדבר גם

שמצינו כמו שלו, שאינו דבר א)לאסור נו, חטאת(ב"ק פרת לענין

נעשית אם חבירו(הנפסלת בפרת מלאכה שהעושה מלאכה) בה

לרצונו. נעשית המלאכה אם רק הוא שהפסול אף פסלה,

היא הכתוב גזירת כי אסרה לא חבירו תבואת על גפנו והמסכך

של אסר לא זרה ובעבודה אחר". של ולא - כרמך תזרע "לא

עליו. זרה' עבודה 'תקרובת שם אין שלו שאינו בדבר כי חבירו,

איגר הגר"ע ס"ב)ומבאר רנ"ג סי' א"ח לש"ע מחלוקת(בהגהותיו את

הראשונים:

של באיסור חבירו של אוסר אדם שאין סובר הר"ש גם

גם לו שנדרש מעשה כל התוספות שלדעת אלא מחשבה,

רק הר"ש לדעת אבל שלו, אינו אם אוסר אינו רצון או מחשבה

(כמו שלו שאינו אוסר אינו במחשבה, הוא האיסור עיקר אם

חברו ובשל זרה עבודה כאן אין מחשבתו שללא זרה בעבודה

ונדרש המעשה הוא שעיקרו באיסור אבל מועילה), מחשבתו אין

שהמלאכה חטאת בפרת (כמו חברו בשל גם אוסר רצונו, גם

רצון). גם שנדרש רק הפוסלת היא

ולכן התערובת, מעשה הוא האיסור עיקר בכלאים: גם וכך

חברו. של את לאסור יכול היה הכתוב גזירת אלמלא

ה'תשע"א תמוז כ"ו חמישי יום ומחוץ מבית כלאים

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰Béöçå äø÷î BéöçL úéa©¦¤¤§§Ÿ¤§¤§

ãva úB÷øé òøæì øzî Z äæ ãöa úBòeèð íéðôâe ,äø÷î Bðéà¥§Ÿ¤§¨¦§§©¤ª¨¦§Ÿ©§¨©©

.äöéçîk ïäéðéa äOòðå ,íúñå ãøé elàk äø÷z ét éøäL ;øçàä̈©¥¤£¥¦¦§¨§¦¨©§¨©§©£¨¥¥¤¦§¦¨

.øeñà Z Béeø÷ úà äåLä íàå§¦¦§¨¤¥¨

כלאים" תזרע לא "שדך בתורה יט)נאמר יט, .(ויקרא

ב)והירושלמי א, ממעט(ערלה – 'שדה' ו'שדה'. 'ארץ' בין מבחין

ומעשרות מתרומות בית גידולי ופוטר תקרה תחת גידולים

תבואו "כי נאמר בה ערלה ואילו השדה", "היוצא בהם שנאמר

שבבית. באילן גם נוהגת הארץ", אל

בהם נאמר כי בבית, כלאים בזריעת תורה איסור אין אמנם,

קיים בבית שגם משמע כאן הרמב"ם מדברי אולם, 'שדה'.

הבית'ֿ כל ('שקירה קרויו את השווה "אם שהרי כלאיים, איסור

הבית, בתוך היו המינים שני אם אומרת, זאת אסור". רש"י)

אסור. הדבר

שביאר מי מט)ויש סי' כהן שנוי(משפט בבית כלאים שדין

בבית: תרו"מ בדין והראב"ד הרמב"ם במחלוקת

הרמב"ם ה"י)לדעת פ"א מעשר מתרו"מ(הל' פטורים בית גידולי ,

הראב"ד ואילו מדבריהם, חייבים אבל התורה פוטר(שם)מן

אפשר אך כלאיים, לעניין חלוקים כן שכמו לומר ויש לגמרי.

אחרת לחלק שם)גם כהן, נוהגים(משפט אינם אכן זרעים כלאי :

בבית, נוהגים הכרם כלאי אבל 'שדך', בהם נאמר שכן בבית,

'כרמך'. אלא 'שדך' בהם נאמר לא כי

ה'תשע"א תמוז כ"ז שישי יום חיובי? דבר הם כלאים מתי

:·Ï ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰;íéàìk àeäL èðáàä̈©§¥¤¦§©¦

.úéöéök ,äOò úåöî àéäL ,äãBáò úòLa àlà Ba eøzä àìå§Ÿª§¤¨¦§©£¨¤¦¦§©£¥©¦¦

ציצית. ובמצוות המקדש בית בעבודת הותרו בגדים כלאי

מותרים שיהיו מצאנו לא זרעים וכלאי בהמה בכלאי ומדוע

בקדשים? או במצוה

והביאור:

הרמב"ן כתב זרעים וכלאי בהמה כלאי של האיסור בטעם

יט) יט, "ונתן(קדושים הצמחים ואת החיים בעלי את ברא שהקב"ה ,

שיוציאו וצוה המינים... שיתקיימו כדי התולדה כח בהם

mdipinlהרי מינים, שני מערב האדם וכאשר לעד". ישתנו ולא

בראשית". במעשה ומכחיש "משנה הוא

בחיי רבינו כתב שם)והנה, א(קדושים עירובשכלאים רק ינם

מנוגדים עליונים כוחות עירוב גם אלא מינים שני של גשמי

הרקאנטי ומוסיף לחברם. יט)שאין כג, וכן(משפטים ופשתים, שצמר

שלא הפכיות מידות שהן וגבורה לחסד רומזים וחמור, שור

נפלאה מעלה יש הפכים בחיבור הרי ביאור: וצריך מתחברות.

ענין –melyd"בעולם שלום לעשות ניתנה התורה ו"כל ,

חנוכה) הל' סוף יש(רמב"ם שלמעלה המדות?!zellkzdוידוע

קלב): עמ' נ"ק (אוה"ת צדק' ה'צמח יכולהdyecwaומבאר

– אחד מין הוא "הכל כי מנוגדות, מידות של התכללות להיות

מידה אין העולם בעניני אבל יתברך", אליו וההכנעה הביטול

לה. ונוגדת שונה למידה מקום נותנת אחת

בגדים: לכלאי וזרעים בהמה כלאי בין ההבדל וזה

משונים זרים מינים "להוליד נועדו וזרעים בהמה כלאי

ובין העולם בעניני ובין הבורא לרצון בניגוד וזהו בתולדות",

הקב"ה, שקבע הגדרים את לבטל אסור וקדושה מצוה בדברי



v"ndqeנו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

במציאותם נשארים והפשתים שהצמר בגדים בכלאי אבל

ואין לזה זה מנוגדים שבהם העליונים שהכוחות הוא והחיסרון

בהם שאין העולם בעניני אמורים הדברים יפה, עולה חיבורן

וקדושה מצוה בעניני אבל יתברך", אליו והכנעה "ביטול

גורם והתכללותם ההפכים שני חיבור לקב"ה, ביטול שענינם

zecg`e mely.ובמקדש בציצית בגדים כלאי הותרו ולכן

(122 'nr ,hk zegiy ihewl)

ה'תשע"א תמוז כ"ח קודש שבת עניים מתנות ספק

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰íéiðò úBðzî ÷ôñ§¥©§£¦¦

.ElMî íäéðôì çpä Z áæòz :øîàpL ;íéiðòì Z¨£¦¦¤¤¡©©£Ÿ©©¦§¥¤¦¤§

הנמלים(ה"ט)להלן ידי על שנגררו שזרעים הרמב"ם פסק

הלקט משל או הבית בעל משל הן אם ידוע ואין לחוריהן

ובגמרא עניים. של הן הרי – לעניים א)(חוליןהשייך נלמדקל"ד,

במתנותיו, הצדיקהו – הצדיקו" ורש "עני הכתוב מן זה דין

העני. לטובת להכריע יש ספק שבמקום היינו

אחר? פסוק הרמב"ם הביא כאן ומדוע

שונה: דין מלמד הפסוקים משני אחד שכל אלא

דיני משאר בשונה כי מלמד הצדיקו" ורש "עני הפסוק

העני עניים במתנות הראיה', עליו מחברו 'המוציא אשר ממונות

ודאי, לקט זה שאין כיון כן, ואם בספק גם הבית מבעל מוציא

הפסוק אבל ומעשרות, תרומות מכך להפריש יצטרך העני

דין חל לקט ספק על שגם מחדש לקט, בפרשת הנאמר 'תעזוב'

על שנוצר זה לקט גם מתרומה, פטור ודאי שלקט וכשם לקט,

זה פסוק כאן הרמב"ם מביא ולכן מתרומה. פטור הספק ידי

דווקא.

זאת ללמוד אפשר אי הנמלים ידי על שנגררו בזרעים אמנם

בזרעים ואילו שקול. בספק דווקא המדבר 'תעזוב', מהפסוק

והולכים לקט אינם הזרעים שרוב כיון הנמלים, בחורי שנמצאו

מקום שמכל נתחדש כך ועל לקט. שאינם להניח יש הרוב, אחר

והעני שמאחר אלא הצדיקו' ורש 'עני מדין לעניים להניחם יש

ומעשרות. תרומות מהם להפריש עליו מספק, רק בהם מחזיק

(aÎ` ,gi 'iq c"ei uari zpyn)

oinxge oikxr zekld - fenz a"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd fenz g"kÎa"k -

ה'תשע"א תמוז כ"ב ראשון יום

oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦
ׁשני 1ּפרק
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ׁשאמר:‡. אֹו עלי, רגלי אֹו עיני ער אֹו ידי ער ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאֹומר:
זה יד ּכלּום2ער אמר לא - עלי עינֹו אֹו3אֹו לּבי ער . ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ער נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו ּפלֹוני ׁשל לּבֹו ער אֹו עלי, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכבדי
ערּכֹו4ּכּלֹו אמר אם ימּות, החי מן יּנטל ׁשאם איבר ּכל וכן . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּכּלֹו. ער נֹותן - ֵֵֶַָֻעלי
חציי·. ער ערּכֹו. חצי נֹותן - עלי ערּכי חצי עלי5אמר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ויחיה חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו; ער נֹותן -6. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
אֹותֹו‚. ׁשמין - עלי ּפלֹוני יד ּדמי אֹו עלי, ידי ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

להקּדׁש ונֹותן יד ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּביד ׁשוה הּוא .7ּכּמה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יּמכר ואם חמּׁשים; ׁשוה [יהיה] - ּכּלֹו הּוא נמּכר אם ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּכיצד?
ּבּה לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּוץ

להקּדׁש8ּכלּום לׁשּלם יתחּיב זה נמצא ארּבעים. ׁשוה - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבזה.9עּׂשרה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֶַָָָֹ

ׁשל„. ראׁשֹו ּדמי אֹו עלי, ּכבדי אֹו ראׁשי ּדמי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹהאֹומר:
האֹומר: וכן ּכּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו לּבֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֻּפלֹוני
עלי דמי חצי האֹומר: אבל כּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי חציי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּדמי

נֹותן דמיו.- חצי ֲִֵָָ
נֹותן‰. - עלי ּפלֹוני מׁשקל אֹו עלי, מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהאֹומר:

אמר: ׁשּפרׁש. ּכמֹו זהב, - זהב אם ּכסף, - ּכסף אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמׁשקלֹו.
לׁשקל ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי רגלי אֹו ידי ְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹמׁשקל

ׁשּפרׁש ממֹון עד10ונֹותן זה? לענין הּיד היא היכן עד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הארכּבה11האּציל עד והרגל? הֹולכין12. ׁשּבנדרים לפי . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

אדם ּבני לׁשֹון .13אחר ְְֵַַָָ
.Âׁשרביט נֹותן - זהב אֹו ּכסף עלי קֹומתי ׁשאינֹו14האֹומר: ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

-15נכּפף עלי קֹומתי מלא אמר: ׁשּפרׁש. מּמין קֹומתֹו מלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּנכּפף ׁשרביט אפּלּו ׁשּפרׁש.16נֹותן מּמין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָ

.Êהיה אם מין, זה מאי ּפרׁש ולא עלי, מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
ונתּכּון ּביֹותר זהב.17עׁשיר מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּפרׁש ולא קֹומתי, אֹו רגלי אֹו ידי מׁשקל ּבאֹומר: הּדין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוהּוא
נֹותן - ּבעׁשירּות מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻמאי
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמׁשקלֹו

ּפרֹות אפּלּו אפּלּו18מקֹום, קֹומתֹו מלא ׁשרביט נֹותן וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹ
עץ ודעּתֹו19ׁשל ממֹונֹו לפי הּכל .20. ְְְִֵֶַַָֹ

.Á,עלי יׁשיבתי מקֹום אֹו עלי, יׁשיבתי עלי, עמדי ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָהאֹומר:
ּומביא ספק, אּלּו ּכל - עלי הּקפי עלי, עביי עלי, רחּבי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹו

נתּכּונּתי ּכ לא ׁשּיאמר: עד ממֹונֹו, יּתנּו21לפי - מת ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות ּפחֹות .22הּיֹורׁשים ְְִֶַַָ

.Ëּכסף מּדינר יפחת לא - ּכסף מטּבע עלי הרי .23האֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכסף מּמעה יפחת לא - נחׁשת -24מטּבע ּברזל עלי הרי . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחת ּבגג25לא למעלה ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבמקֹומֹו26ההיכל ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,27. ְְְִִֵֵֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פירש1) ולא עלי משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה, בו שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק
או מזבח לקדשי הבית בדק מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים ולשכת חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה

זה.2)להפך. אדם נותן3)של ואינו נותן הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך" שנאמר ד. שם מפורש והטעם
אברים. ב"נפש".4)ערך הכתוב תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה שהנשמה אברים הם אלה גופי.5)כל חצי

כבדי.6) ערך או לבי מערך גרוע זה כערכים.7)ואין אינם - שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - שלא8)הדמים
ראשון. לרבו אלא שני לרבו מלאכה בה ידו,9)יעשה כשנקטעה יפה הוא כמה לומר נזקין", של "אומד אותו שמין אין אבל

ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו בשתי שווה היה וכמה
לפ ידו, נקטעה לא הרי לעיל.עלי, כאמור אלא אותו שמין אין כן10)יכך, ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין

וגידים. ועצמות בשר כמשקל מים משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את הרגל12)מרפק.11)ישקול פרק הברך,
והירך. השוק והזרוע.13)שבין היד כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין אחרים בעניינים מקל.14)אבל

נכפפת.15) ואינה מעצמה ניצבת שהיא כקומתו, עבה, שהוא להודיע,16)מעצמו, אלא זה נתכוון לא מלוא, תיבת: והוסיף הואיל
כראוי. ולפרשה יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו גובה למידת אלא דעתו שלפנינו17)שאין הדפוסים בכל

או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע עצמו הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף סובר לפיכך "ונתכוון", כתוב:
לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה נתכוון לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת אופיו אלא להיפך]
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו שדקדק וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם דעתו, את

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין ונדיבותו.20)נלמד לבו לכך21)רוחב שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22)נתכוון. יש עצמו הנודר אל ביחס להחמיר".כי נדרים "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור שלא איסור, שאלת

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא הם שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי כשהזכיר23)אבל ודווקא
כסף.24)מטבע. מעה בשווי נחושת סביב25)יביא ההיכל מעקה גבי על מתוח היה אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות עליו ינוחו שלא האומר:27)שבמקדש.26)כדי דין רבינו ביאר ולא
מלווה בהלכות שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר יפחות "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע עלי הרי

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יעקב יוסף שי' שו"ב

שלום וברכה! במענה למכתבו מכ"ג תמוז.

במ"ש אודות להגיש עוד פעם בקשה בהנוגע לבירגערשאפט, בכלל נכון הדבר, אבל ע"פ המובא 

בדברי רז"ל אין הזמן גרמא בתחלת ח' מנ"א כ"א ביום או לאחרי ט"ו באב.

במה שמזכיר חדש חשון, כמדומה שאין נוהגים בתוככי אנ"ש לעשות חתונה בחדש זה.

לפלא שאין מזכיר דבר ממסירת הפ"ש מכאן בתוככי אנ"ש דלונדון, והרי מדובר כ"פ וגם בכמה 

סיפורי חסידים, שבנסיעה כנסיעתו לכאן - צריך להשתדל ביותר שתהי' בזה גם תועלת הרבים, ובפרט 

שבנדון דידי' הרי אין זקוק בזה להתשדלות וליגיעה גדולה, שהרי עריכת התועדות ולבוא למסור נקודות 

ממה שנדבר במאמר ושיחות - אין בזה יגיעה כלל, ואדרבה משביע רצון ושל נה"ב ג"כ, שהרי סו"ס לאחרי 

כמה שנים שנמצאת ביחד עם נה"א אי אפשר שלא יפעול עלי' עצם השכנות. ובפרט כשכל אחד לפי מעמדו 

ומצבו משתדלת נפה"א שבו בהנוגע לנה"ב שבו, וביחוד בתוככי תלמידי התמימים, ויהי רצון שיבשר טוב 

בכל הנ"ל.

בברכה לבשו"ט
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ׁשאמר:‡. אֹו עלי, רגלי אֹו עיני ער אֹו ידי ער ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאֹומר:
זה יד ּכלּום2ער אמר לא - עלי עינֹו אֹו3אֹו לּבי ער . ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ער נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו ּפלֹוני ׁשל לּבֹו ער אֹו עלי, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכבדי
ערּכֹו4ּכּלֹו אמר אם ימּות, החי מן יּנטל ׁשאם איבר ּכל וכן . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּכּלֹו. ער נֹותן - ֵֵֶַָֻעלי
חציי·. ער ערּכֹו. חצי נֹותן - עלי ערּכי חצי עלי5אמר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ויחיה חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו; ער נֹותן -6. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
אֹותֹו‚. ׁשמין - עלי ּפלֹוני יד ּדמי אֹו עלי, ידי ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

להקּדׁש ונֹותן יד ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּביד ׁשוה הּוא .7ּכּמה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יּמכר ואם חמּׁשים; ׁשוה [יהיה] - ּכּלֹו הּוא נמּכר אם ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּכיצד?
ּבּה לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּוץ

להקּדׁש8ּכלּום לׁשּלם יתחּיב זה נמצא ארּבעים. ׁשוה - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבזה.9עּׂשרה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֶַָָָֹ

ׁשל„. ראׁשֹו ּדמי אֹו עלי, ּכבדי אֹו ראׁשי ּדמי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹהאֹומר:
האֹומר: וכן ּכּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו לּבֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֻּפלֹוני
עלי דמי חצי האֹומר: אבל כּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי חציי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּדמי

נֹותן דמיו.- חצי ֲִֵָָ
נֹותן‰. - עלי ּפלֹוני מׁשקל אֹו עלי, מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהאֹומר:

אמר: ׁשּפרׁש. ּכמֹו זהב, - זהב אם ּכסף, - ּכסף אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמׁשקלֹו.
לׁשקל ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי רגלי אֹו ידי ְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹמׁשקל

ׁשּפרׁש ממֹון עד10ונֹותן זה? לענין הּיד היא היכן עד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הארכּבה11האּציל עד והרגל? הֹולכין12. ׁשּבנדרים לפי . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

אדם ּבני לׁשֹון .13אחר ְְֵַַָָ
.Âׁשרביט נֹותן - זהב אֹו ּכסף עלי קֹומתי ׁשאינֹו14האֹומר: ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

-15נכּפף עלי קֹומתי מלא אמר: ׁשּפרׁש. מּמין קֹומתֹו מלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּנכּפף ׁשרביט אפּלּו ׁשּפרׁש.16נֹותן מּמין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָ

.Êהיה אם מין, זה מאי ּפרׁש ולא עלי, מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
ונתּכּון ּביֹותר זהב.17עׁשיר מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּפרׁש ולא קֹומתי, אֹו רגלי אֹו ידי מׁשקל ּבאֹומר: הּדין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוהּוא
נֹותן - ּבעׁשירּות מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻמאי
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמׁשקלֹו

ּפרֹות אפּלּו אפּלּו18מקֹום, קֹומתֹו מלא ׁשרביט נֹותן וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹ
עץ ודעּתֹו19ׁשל ממֹונֹו לפי הּכל .20. ְְְִֵֶַַָֹ

.Á,עלי יׁשיבתי מקֹום אֹו עלי, יׁשיבתי עלי, עמדי ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָהאֹומר:
ּומביא ספק, אּלּו ּכל - עלי הּקפי עלי, עביי עלי, רחּבי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹו

נתּכּונּתי ּכ לא ׁשּיאמר: עד ממֹונֹו, יּתנּו21לפי - מת ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות ּפחֹות .22הּיֹורׁשים ְְִֶַַָ

.Ëּכסף מּדינר יפחת לא - ּכסף מטּבע עלי הרי .23האֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכסף מּמעה יפחת לא - נחׁשת -24מטּבע ּברזל עלי הרי . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחת ּבגג25לא למעלה ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבמקֹומֹו26ההיכל ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,27. ְְְִִֵֵֶַָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פירש1) ולא עלי משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה, בו שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק
או מזבח לקדשי הבית בדק מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים ולשכת חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה

זה.2)להפך. אדם נותן3)של ואינו נותן הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך" שנאמר ד. שם מפורש והטעם
אברים. ב"נפש".4)ערך הכתוב תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה שהנשמה אברים הם אלה גופי.5)כל חצי

כבדי.6) ערך או לבי מערך גרוע זה כערכים.7)ואין אינם - שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - שלא8)הדמים
ראשון. לרבו אלא שני לרבו מלאכה בה ידו,9)יעשה כשנקטעה יפה הוא כמה לומר נזקין", של "אומד אותו שמין אין אבל

ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו בשתי שווה היה וכמה
לפ ידו, נקטעה לא הרי לעיל.עלי, כאמור אלא אותו שמין אין כן10)יכך, ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין

וגידים. ועצמות בשר כמשקל מים משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את הרגל12)מרפק.11)ישקול פרק הברך,
והירך. השוק והזרוע.13)שבין היד כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין אחרים בעניינים מקל.14)אבל

נכפפת.15) ואינה מעצמה ניצבת שהיא כקומתו, עבה, שהוא להודיע,16)מעצמו, אלא זה נתכוון לא מלוא, תיבת: והוסיף הואיל
כראוי. ולפרשה יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו גובה למידת אלא דעתו שלפנינו17)שאין הדפוסים בכל

או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע עצמו הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף סובר לפיכך "ונתכוון", כתוב:
לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה נתכוון לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת אופיו אלא להיפך]
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו שדקדק וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם דעתו, את

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין ונדיבותו.20)נלמד לבו לכך21)רוחב שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22)נתכוון. יש עצמו הנודר אל ביחס להחמיר".כי נדרים "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור שלא איסור, שאלת

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא הם שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי כשהזכיר23)אבל ודווקא
כסף.24)מטבע. מעה בשווי נחושת סביב25)יביא ההיכל מעקה גבי על מתוח היה אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות עליו ינוחו שלא האומר:27)שבמקדש.26)כדי דין רבינו ביאר ולא
מלווה בהלכות שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר יפחות "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע עלי הרי
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.Èיביא - מטּבע הזּכיר ולא זהב, אֹו ּכסף עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאֹומר:
לא28לׁשֹון ׁשּיאמר: עד מׁשקלּה יהיה זהב. ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

יביא - ּפרׁש ּכּמה וׁשכח הּמׁשקל ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָלכ
נתּכּונּתי לכ לא ׁשּיאמר: .29עד ְְְִִֶַַַַָֹֹ

.‡È:האֹומר אֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד
הן הּכל - זהב אֹו ּכסף אֹו חמּׁשים אֹו מנה עלי ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
ּכמֹו הּבית, לבדק - והערכין והּדמים דמים. חּיבי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.·Èלׁשכֹות חׁשאים,30ׁשּתי לׁשּכת - אחת ּבּמקּדׁש: היּו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

נֹותנין חטא יראי - חׁשאים לׁשּכת הּכלים. לׁשּכת - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָואחת
ּבחׁשאי טֹובים31לתֹוכן ּבני וענּיים מּמּנה32, מתּפרנסים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָ

זֹורקֹו33ּבחׁשאי ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - הּכלים לׁשּכת . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ
ּכלי ּכל אֹותּה. ּפֹותחין הּגזּברין יֹום לׁשלׁשים ואחת ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָלתֹוכּה,
נמּכרין והּׁשאר אֹותֹו, מּניחין - הּבית לבדק צר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנמצא

הּבית. ּבדק ללׁשּכת נֹופלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַּודמיהן
.‚Èמזּבח לקדׁשי ּתרּומת34הצרכּו להן הסּפיקה ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אבל35הּלׁשּכה הּבית; ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדבר הּבית ּבדק ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית לבדק הצרכּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאם

הּמזּבח מּקדׁשי להן הראּוי מֹוציאין אין - להן .36הּמסּפיק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

עד‡. ּבּדין עמד ולא עּׂשרים, מּבן הּפחֹות את ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּמערי
מּבן ּפחֹות ער אּלא נֹותן אינֹו - עּׂשרים על יתר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהיה
ההעמדה ּבזמן לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשרים;

ִַּבּדין.
היה·. אם הּמערי ׁשּנֹותן הן ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּנמצא ּכל נֹותן - מּׂשגת ידֹו ואין עני היה אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעׁשיר;
הּוא מ ואם ׁשּנאמר: ונפטר; אחד, סלע אפּלּו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבידֹו,

הּנדר. יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על ,ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹמערּכ
סלע‚. אּלא לֹו אין אם אחד סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּומּנין

למדּת, הא הּקדׁש. ּבׁשקל יהיה ערּכ וכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחד?
חמּׁשים. על יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ּבערכין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין

מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
ידֹו מצאה ואם חֹוב, עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּפחֹות

ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר
והעׁשיר‰. עני ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְְֱֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר

עני ּכׁשהּוא הערי אם אבל עׁשיר. ּבער חּיב זה הרי -ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עני. ער נֹותן - והעני וחזר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָוהעׁשיר

.Âהעני וׁשמע ּפלֹוני, ער אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעׁשיר
עׁשיר, ּבער חּיב העני הרי - עלי זה ּׁשאמר מה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואמר:
ער ואמר: העׁשיר את ׁשהערי עני אבל ׁשלם. ער ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּתּׂשיג אׁשר ּכפי ׁשהּוא עני, ּכער אּלא חּיב אינֹו - עלי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזה

ָידֹו.
.Êׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

מה ּכל מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהער
חּיב אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׂשגת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּידֹו
עליו הער ׁשאר יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלׁשּלם;

ׁשעליו. הער ויׁשלים ׁשּיעׁשיר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעד
.Áאֹו סלעים, חמּׁשים עלי ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמפרׁש

אּלא יד, ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו - סלעים ׁשלׁשים עלי ּפלֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָער
ׁשּיעׁשיר עד חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָלֹוקחין

ְִֵויּתן.
.Ëנּדֹון אינֹו - עלי ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי, ּדמי האֹומר: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

ּכמי הן והרי נדרן, ּפרׁשּו הרי דמים ׁשחּיבי יד. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבהּׂשג
גמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש, עלי מנה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר:

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר
הּמעריכין. ּכׁשאר יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא ׁשקלים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשלׁשת

.‡Èּבידֹו והיּו עלי, ערּכי ואמר: וחזר עלי, ערּכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאֹומר:
ידי יצא - לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה ּתׁשע ונתן סלעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעּׂשר
מה ׁשּכל ּפי על ׁשאף הן. ּכחֹובֹות לאו ׁשהערכין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתיהן.
אבל ּגבה. - ׁשּגבה מאחר הקּדׁש לראׁשֹונה, מׁשעּבד ְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּׁשּבידֹו
ׁשהרי יצא, ׁשנּיה ידי - לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה ּתׁשע נתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם
מּׂשגת; ידֹו אין והרי ּכלּום ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּנתן
מׁשעּבד ּבידֹו ּׁשהיה מה ּכל ׁשהרי יצא, לא ראׁשֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻידי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כן, הדין התחתונה על השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב מטבע (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה
שכן. כל לא כוחו שיפה לשון.28)בהקדש בדמות ארוכה נתכוון.29)רצועה לכך לא שלעולם בעצמו שיודע עד כך כל יביא

בחשאי.31)חדרים.30) דמשבחין קל יונתן: מתרגם דקה" דממה "קול ומיוחסים.32)בסתר, מעלות33)נכבדים "שמונה
לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה הנותן ... מזו למעלה זו בצדקה יש

במקדש". שהייתה המזבח.34)חשאים על קרבנות קרבנות.35)להקריב לקניית מתחילה הנועד שבלשכה, השקלים כסף
וה36) מזבח. לקדשי המיועדת הלשכה היומתרומת ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש ולדעתו חולק, ראב"ד

הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי לקחת היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
בדק לקדשי ממנה מוציאים ואין מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת - ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין
היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה נוטלים היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת הכלים" "לשכת - ואחת הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב ומתוך מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית. לבדק נועדים
"שאם הכוונה, לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת

המזבח". לבדק אותו משנים אין ההיכל לבדק דבר בדין,1)הקדיש ההעמדה שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת
ודמים ערכים חייבי ממשכנים כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג נידון אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי

ושעתו. מקומו אלא להקדש שאין להם, משאירים ומה

oinxge oikxr zekld - fenz a"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכל נתן לא והרי סלע, לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלראׁשֹונה,
עד ראׁשֹון ער ׁשאר עליו יּׁשאר לפיכ מּׂשגת. ּׁשּידֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמה

ויׁשלים. ְְֲִִֶַַׁשּיעׁשיר
.·Èמ ּפחֹות אּלא ּבידֹו היה ולא עלי, ערכי ׁשני ּכדיהאֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

חצי ונֹותן לׁשניהן נתּפס אם ספק הּדבר הרי - ערכין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני
יּתן אֹו ויּפטר; הּׁשני לער וחצי אחד לער לֹו ּׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמה
ויּׁשאר מהן, ּבאחד ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם, מהן אחד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָער
ּבעׁשירּות אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ׁשּיּתן עד חֹוב עליו האחר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהער

ידֹו. הּׂשג ְִֵֶָּכפי
.‚Èּפי על אף אבדּו, אֹו ונגנבּו דמיו אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש

הּגזּבר; ליד ׁשּיּגיעּו עד ּבאחריּותן חּיב - 'עלי' אמר ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
הן הרי - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ את ונתן ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

הּגזּבר. לידי ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן ּפי על אף ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻחּלין
.„Èּבעל מהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחּיבי

ּבּיֹום הּמׁשּכֹון להם להחזיר חּיבין ואינן ּׁשּנדרּו. מה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכרחן
ּומן הּקרקע מן להם הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָאֹו
ּובהמה, ועבדים הּבית ּתׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
ּכסּות ולא אׁשּתֹו ּכסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין
חדׁשים סנּדלים ולא לׁשמן, ׁשּצבען ּבגדים ולא ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֹֹּבניו,
את הקּדיׁש לא - נכסיו ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלקחן

ֵאּלּו.
.ÂËדמים אֹו ערכין עליו ׁשּיׁש לזה נכסיו, מּכל לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָונֹותנין

ּתפּלין לֹו נֹותנין - לֹו ואין הּבית לבדק מנה ׁשהקּדיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָאֹו
ּומּצע ּומּטה עליו, ליׁשב וכּסא וסנּדליו, יד, וׁשל ראׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
מּטה לֹו נֹותנין - עני היה ואם עליהם. ליׁשן לֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהראּויין
ׁשנים ּוכסּות יֹום, ׁשלׁשים מזֹון לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְְְְְִִִֵַַָָָּומּפץ
ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו לא אבל לבּדֹו, לֹו חדׁש. ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹעּׂשר
ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ואין ּובכסּותם. ּבמזֹונֹותיהם חּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

לֹו. ְָָהראּויה
.ÊËאֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו

אבל לחל, ּכמֹותֹו. לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים. וימים לׁשּבתֹות ְְִִַָָֹלא

.ÊÈמין מּכל אּמנּות ּכלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻואם
ּוׁשּתי מעצדים ׁשני לֹו נֹותנין - חרׁש היה אם ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָומין.
ׁשני מּמין ּומּועטין אחד מּמין מרּבין ּכלים לֹו היּו ְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֻמגרֹות.
נֹותנין אּלא הּמּועט, מן לֹו ולֹוקחין המרּבה מן מֹוכרין אין -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻ

הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין מן ּכלים ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻלֹו
.ÁÈּפי על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָהיה

לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה. אּלא מזֹונֹות לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
הּכל. יּמכר אּלא ְִִֵֶַָָָֹספינתֹו,

.ËÈ:הּתּגרים ואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָהיּו
ּופרה מאה; הּוא מׁשּבח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם

זֹו, ּומרּגלית עּׂשרה; מׁשּבחת לאטלס, ּבּה ימּתינּו אם ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹזאת,
אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ּפלֹוני, למקֹום אֹותּה מעלין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאם
עֹוּׂשין? ּכיצד אּלא להן. ׁשֹומעין אין - מעט אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא. ּכמה ּובׁשעתֹו ּבמקֹומֹו הּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹמֹוכרין
ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת
ולא לּׁשּוק ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו מפרּכסין ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹהקּדׁש
מקֹומֹו אּלא להקּדׁש אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמֹוליכין

ְָּוׁשעתֹו.
.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ע מכריזין - ּבּבקרהּקרקעֹות רצּופים יֹום ׁשּׁשים ליהם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹותם. מֹוכרין ּכ ואחר ְְִֶֶַַָָָּובערב

רביעי 1ּפרק
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ּׂשדה‡. הּנקראת היא - מּמֹוריׁשיו אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּׂשדה
ּׂשדה הּנקראת היא - ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאחּזה.
הּוא וערּכּה אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ּׂשדה והּמקּדיׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמקנה.

ּבּתֹורה. הּקצּוב ֵֶַַָָָהער
ּׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ערּכֹו - אֹותּה ירחק ולא זריעתֹו יקרב ולא ּבּיד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹויזרעּנּו
הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל. ׁשני לכל ׁשקלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָחמּׁשים
ּכמֹותּה, יּׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין טֹובה ּׂשדה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואחד
אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ּכמֹוה ׁשאין רעה ּׂשדה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

ּבּתֹורה‚. האמּור ׁשהּׁשקל ׁשקלים, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר
- ּבּתֹורה האמּורה והּגרה חכמים. ּבלׁשֹון סלע הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועּׂשּו הּׁשקל על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני והּמעה מעין. ׁשׁש והּדינר דינרין. ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע.
ּפי על ׁשאף ּופּונדיֹון. סלע ׁשנה לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּפּונדיֹונין.
לּקח ּפּונדיֹונֹות ּכׁשּיּתן ּפּונדיֹונין, וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן - הּׁשלחני מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻסלע
עּׂשרה„. חמׁש והּלת לתכין. ׁשני והּוא הּכר, הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהחמר

ּכל איפֹות. עּׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹסאין.
ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. - סאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשלׁש
סאה, ּבית הּוא אּמה חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ּבׁשּבּורֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא

א אלף וׁשבעים ארּבעחמּׁשה מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא ּמה, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּבקרּוב, אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָוׁשבעים

ּׂשעֹורים. חמר זרע והּוא ּכר, ּבית ְְִֵֶֶַֹֹהּוא
ּׂשדה‰. ׁשהקּדיׁש הרי ּׂשדֹות? ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכיצד

הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים, ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבחׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
ּוׁשמֹונה סלעים ׁשמֹונה ּׂשעֹורים חמר זרע לכל נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהקּדׁש
סלעים עּׂשר נֹותנין - לפּדֹותּה הּבעלים רצּו ואם ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּפּונדיֹונֹות.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נמדדים,1) הם איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו המקדיש דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה
אותה, פודים כיצד מקנתו שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא שהוקדשה שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות

ההקדש. שדה מכירת שומת על ההכרזה ימי היובל, כשמגיע דינה ומה
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ּכל נתן לא והרי סלע, לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלראׁשֹונה,
עד ראׁשֹון ער ׁשאר עליו יּׁשאר לפיכ מּׂשגת. ּׁשּידֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמה

ויׁשלים. ְְֲִִֶַַׁשּיעׁשיר
.·Èמ ּפחֹות אּלא ּבידֹו היה ולא עלי, ערכי ׁשני ּכדיהאֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

חצי ונֹותן לׁשניהן נתּפס אם ספק הּדבר הרי - ערכין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני
יּתן אֹו ויּפטר; הּׁשני לער וחצי אחד לער לֹו ּׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמה
ויּׁשאר מהן, ּבאחד ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם, מהן אחד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָער
ּבעׁשירּות אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ׁשּיּתן עד חֹוב עליו האחר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהער

ידֹו. הּׂשג ְִֵֶָּכפי
.‚Èּפי על אף אבדּו, אֹו ונגנבּו דמיו אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש

הּגזּבר; ליד ׁשּיּגיעּו עד ּבאחריּותן חּיב - 'עלי' אמר ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
הן הרי - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ את ונתן ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

הּגזּבר. לידי ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן ּפי על אף ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻחּלין
.„Èּבעל מהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחּיבי

ּבּיֹום הּמׁשּכֹון להם להחזיר חּיבין ואינן ּׁשּנדרּו. מה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכרחן
ּומן הּקרקע מן להם הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָאֹו
ּובהמה, ועבדים הּבית ּתׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
ּכסּות ולא אׁשּתֹו ּכסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין
חדׁשים סנּדלים ולא לׁשמן, ׁשּצבען ּבגדים ולא ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֹֹּבניו,
את הקּדיׁש לא - נכסיו ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלקחן

ֵאּלּו.
.ÂËדמים אֹו ערכין עליו ׁשּיׁש לזה נכסיו, מּכל לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָונֹותנין

ּתפּלין לֹו נֹותנין - לֹו ואין הּבית לבדק מנה ׁשהקּדיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָאֹו
ּומּצע ּומּטה עליו, ליׁשב וכּסא וסנּדליו, יד, וׁשל ראׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
מּטה לֹו נֹותנין - עני היה ואם עליהם. ליׁשן לֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהראּויין
ׁשנים ּוכסּות יֹום, ׁשלׁשים מזֹון לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְְְְְִִִֵַַָָָּומּפץ
ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו לא אבל לבּדֹו, לֹו חדׁש. ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹעּׂשר
ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ואין ּובכסּותם. ּבמזֹונֹותיהם חּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

לֹו. ְָָהראּויה
.ÊËאֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו

אבל לחל, ּכמֹותֹו. לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים. וימים לׁשּבתֹות ְְִִַָָֹלא

.ÊÈמין מּכל אּמנּות ּכלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻואם
ּוׁשּתי מעצדים ׁשני לֹו נֹותנין - חרׁש היה אם ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָומין.
ׁשני מּמין ּומּועטין אחד מּמין מרּבין ּכלים לֹו היּו ְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֻמגרֹות.
נֹותנין אּלא הּמּועט, מן לֹו ולֹוקחין המרּבה מן מֹוכרין אין -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻ

הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין מן ּכלים ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻלֹו
.ÁÈּפי על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָהיה

לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה. אּלא מזֹונֹות לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
הּכל. יּמכר אּלא ְִִֵֶַָָָֹספינתֹו,

.ËÈ:הּתּגרים ואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָהיּו
ּופרה מאה; הּוא מׁשּבח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם

זֹו, ּומרּגלית עּׂשרה; מׁשּבחת לאטלס, ּבּה ימּתינּו אם ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹזאת,
אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ּפלֹוני, למקֹום אֹותּה מעלין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאם
עֹוּׂשין? ּכיצד אּלא להן. ׁשֹומעין אין - מעט אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא. ּכמה ּובׁשעתֹו ּבמקֹומֹו הּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹמֹוכרין
ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת
ולא לּׁשּוק ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו מפרּכסין ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹהקּדׁש
מקֹומֹו אּלא להקּדׁש אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמֹוליכין

ְָּוׁשעתֹו.
.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ע מכריזין - ּבּבקרהּקרקעֹות רצּופים יֹום ׁשּׁשים ליהם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹותם. מֹוכרין ּכ ואחר ְְִֶֶַַָָָּובערב

רביעי 1ּפרק
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ּׂשדה‡. הּנקראת היא - מּמֹוריׁשיו אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּׂשדה
ּׂשדה הּנקראת היא - ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאחּזה.
הּוא וערּכּה אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ּׂשדה והּמקּדיׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמקנה.

ּבּתֹורה. הּקצּוב ֵֶַַָָָהער
ּׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ערּכֹו - אֹותּה ירחק ולא זריעתֹו יקרב ולא ּבּיד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹויזרעּנּו
הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל. ׁשני לכל ׁשקלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָחמּׁשים
ּכמֹותּה, יּׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין טֹובה ּׂשדה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואחד
אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ּכמֹוה ׁשאין רעה ּׂשדה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

ּבּתֹורה‚. האמּור ׁשהּׁשקל ׁשקלים, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר
- ּבּתֹורה האמּורה והּגרה חכמים. ּבלׁשֹון סלע הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועּׂשּו הּׁשקל על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני והּמעה מעין. ׁשׁש והּדינר דינרין. ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע.
ּפי על ׁשאף ּופּונדיֹון. סלע ׁשנה לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּפּונדיֹונין.
לּקח ּפּונדיֹונֹות ּכׁשּיּתן ּפּונדיֹונין, וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן - הּׁשלחני מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻסלע
עּׂשרה„. חמׁש והּלת לתכין. ׁשני והּוא הּכר, הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהחמר

ּכל איפֹות. עּׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹסאין.
ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. - סאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשלׁש
סאה, ּבית הּוא אּמה חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ּבׁשּבּורֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא

א אלף וׁשבעים ארּבעחמּׁשה מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא ּמה, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּבקרּוב, אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָוׁשבעים

ּׂשעֹורים. חמר זרע והּוא ּכר, ּבית ְְִֵֶֶַֹֹהּוא
ּׂשדה‰. ׁשהקּדיׁש הרי ּׂשדֹות? ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכיצד

הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים, ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבחׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
ּוׁשמֹונה סלעים ׁשמֹונה ּׂשעֹורים חמר זרע לכל נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהקּדׁש
סלעים עּׂשר נֹותנין - לפּדֹותּה הּבעלים רצּו ואם ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּפּונדיֹונֹות.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נמדדים,1) הם איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו המקדיש דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה
אותה, פודים כיצד מקנתו שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא שהוקדשה שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות

ההקדש. שדה מכירת שומת על ההכרזה ימי היובל, כשמגיע דינה ומה
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חמׁש ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹועּׂשרה
חמּׁשה, הּתֹוספת עם הּקרן ׁשּיהא צרי ּבּתֹורה, ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאמּור
מקּדיׁש ׁשל אׁשּתֹו ּפדתה אם וכן הּקרן. רביע ׁשהֹוסיף ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנמצא

חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד ְֲִִִֵֵֶֶָָֹאֹו
.Âסלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן - ׁשנים ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר

- אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר. לכל ּפּונדיֹונֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוארּבעה
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותן

ּכאחד. הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה נֹותן ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואינֹו
.Êסלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר

הּׁשנים ּפי על הּכהן לֹו וחּׁשב ׁשּנאמר: לפּדֹותּה; ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּופּונדיֹון
ּבׁשּתי לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות

יֹותר. אֹו ִֵָׁשנים
.Áהּגזּבר רצה אם וחדׁשים, ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר

ּפּונדיֹונים ּוׁשנים ׁשקלים ׁשנים ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלחׁשב
חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר. זה הרי - חמר זרע ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלכל
אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות הּׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהקּדׁש;

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואי להקּדׁש, ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָמחּׁשב
.Ëהּיֹובל לפני ּׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

ואינּה מקּדׁשת. זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם ׁשנים. מּׁשתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּבפחֹות
חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנפּדית
זֹו הרי - ּפדאּה לא ואם אֹותּה. ּפֹודה - חמר לכל ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשקל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, לּכהנים ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹיֹוצאה
.Èוכהן מקּדׁשת. אינּה - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ּׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהקּדיׁש

מקּדׁשת. זֹו הרי - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻולוי
.‡È.לעֹולם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ׁשּגֹואלין ְְְְֲִִִֵֶַָָָּכׁשם
.·Èּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ּׂשדהּו את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

מחּׁשבין ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף
ׁשקל חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ להקּדׁש. ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחדׁשים
הּיֹובל, ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלכל

ּכלּום. גֹורע ְְֵֵַואינֹו
.‚È.לזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין - ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָּכׁשּמֹודדין

מלאים נקעים אֹו טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיּו
מּכאן ּפחֹות עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עּׂשרה עמּקים ְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֻמים

עּמּה. נמּדדין -ְִִִָָ
.„Èמים ּבהן ואין יֹותר אֹו עּׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהיּו

ּבפנ נמּדדין להם.- ּׁשראּוי מה להם ּומחּׁשבין עצמן, י ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ÂËהרי - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף אילנֹות, מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה

הּוא יפה ּבעין - הּמקּדיׁש ׁשּכל האילנֹות; ּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהקּדיׁש
מֹודדין והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות את ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁש.
חמר, זרע ּולכל ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ויהיה ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.ÊËוהיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה הּׂשדה את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש

את הּמקּדיׁש וכן ּבׁשויה. אֹותּה ּפֹודין - טרׁשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנקראת
ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין - ּבלבד ְְְִִִֵֶַָָָָהאילנֹות

.ÊÈּפרׁש ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹהיּו
את הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהאילנֹות
האילנֹות היּו אם אבל ׁשּביניהן. האילנֹות ואת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקרקע

אֹו ּבפחֹות, אֹו סאה מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָנטּועים
ולא הּקרקע את הקּדיׁש לא זה הרי - זה אחר זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהקּדיׁשן

ׁשּביניהם. האילנֹות ִֵֵֶֶֶָָאת
.ÁÈּפֹודה - הּקרקע את הקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהקּדיׁש

מּדתּה. ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
.ËÈאּלא נפּדית, ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּמקּדיׁש

ותהיה ּדמיה את נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
הּדמים ואֹותן ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין להם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאחּזה

הּבית. ּבדק להקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַיּפלּו
.Îחֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבית, לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
ּבּיֹובל. לאביו חֹוזרת זֹו הרי - מקּדיׁש ׁשל ּבנֹו ּגאלּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
מּיד נכרי אֹו קרֹוביו ׁשאר אֹו ּבּתֹו אֹותּה ּגאלה אם ְְְֲֲִִִִַָָָָָָָאבל
לעֹולם; לֹו חֹוזרת - מּידן ּוגאלּה הּמקּדיׁש חזר אם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָההקּדׁש:
הּבת יד ּתחת והיא הּיֹובל הּגיע אּלא מּידן, גאלּה לא ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹואם
ואינּה להקּדׁש, יֹוצאה זֹו הרי - נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָאֹו
ׁשּנאמר: לּכהנים; אחּזה ּתהיה אּלא לעֹולם, לּבעלים ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחֹוזרת
צריכין הּכהנים ואין וגֹומר. לּכהן בּיבל ּבצאתֹו הּׂשדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹוהיה
מאחר, ערּכּה ולקח ההקּדׁש מּיד נפּדית ׁשּכבר ּדמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּתן

ּבעליה. הם ּכאּלּו לּכהנים ּתחזר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
.‡Îהיה אם אבל ּביּׂשראל; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה

עבר ואפּלּו לעֹולם. גֹואל זה הרי - לוי אֹו ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמקּדיׁש
אחר אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ולא הּיֹובל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה

ללוּים. ּתהיה עֹולם ּגאּלת ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹובל;
.·Îמּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ּׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה

הּדבר הרי - הּבעל יד ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָההקּדׁש,
קדמה ,לפיכ לּכהנים. ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹספק
יכֹולין הּכהנים אין - הּיֹובל אחר ּבּה והחזיקה ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
אינּה - ּבּה והחזיקּו הּכהנים קדמּו אם וכן מּידּה. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהֹוציא

מּידם. להֹוציא ְְִִָָָיכֹולה
.‚Îוהּגיע ההקּדׁש, מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ּׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

היא והרי הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַֹֹֹהּיֹובל
יֹוצאהיֹוצאה אּלא ּבּה; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּכהנים. אחיו ְֲִֶַָָֹלכל
.„Îלּכהנים ּתּנתן - ּבּיֹובל לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא

יֹובל ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל. ּבֹו ׁשּפגע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּמׁשמר
לּמׁשמר ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשּבת,

ֵַהּיֹוצא.
.‰Îאֹותם ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

בּיבל, ּבצאתֹו הּׂשדה והיה ׁשּנאמר: לּכהנים; יֹוצאין אינן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יֹובל והּגיע הּטרׁשים, את הּמקּדיׁש אבל ּׂשדה. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
ׁשּנאמר: לּכהנים; יֹוצאין אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא

ּׂשדה. נקראת וזֹו הּׂשדה, ְְְִֵֶֶַָָָָוהיה
.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ּׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד

מי ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו - הּמקּדיׁש אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה.
הּיֹובל ּוכׁשּיּגיע ודמים. ערכין ּכׁשאר הּבית, לבדק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּופדיֹונּה
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מּיד ׁשּנפּדית ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
והרי נפּדית ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּגזּבר
ואינּה לּמֹוכר, חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהיא
ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיֹוצאה

.ÊÎ,ּבדמיה אֹותּה למּכר להקּדׁש אֹותּה ׁשּׁשמין ּׂשדה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
הכנסת ּבׁשעת ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמכריזין
מצריה ּומסּימין ּפֹועלים. הֹוצאת ּבׁשעת ּובערב ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּפֹועלים
- לּקח הרֹוצה ּכל ׁשּומה, היא ּובכ יפה היא ּכ ְְְִִִִֶַָָָָָָָואֹומרין:

ויּקח. ְִַָיבֹוא
.ÁÎאֹותֹו הּמֹוריׁשין מּׁשאר אֹו מאביו ּׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

ּובין מֹוריׁשֹו אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוהקּדיׁשּה,
אביו מת ּכ ואחר מֹוריׁשיו ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהקּדיׁשּה
אׁשר מקנתֹו ּׂשדה את ואם ׁשּנאמר: אחּזה; ּכּׂשדה זֹו הרי -ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
אחּזה, ּׂשדה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּׂשדה - אחּזתֹו מּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻלא

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו ְְְֶָָָָָיצאת

ה'תשע"א תמוז כ"ג שני יום

חמיׁשי 1ּפרק
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אחּזתֹו‡. ּׂשדה הּוא,2הּמקּדיׁש לפּדֹותּה עליו מצוה - ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ
קֹודם ּבּמה3ׁשהאדֹון אֹותֹו. ּכֹופין אין - רצה לא ואם . ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אמּורים יֹובל4ּדברים יּגיע ׁשאם נֹוהגת, יֹובל ׁשּמצות ּבזמן ? ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לּכהנים, ּתצא - יגאלּנה ּבזמן5ולא אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּיֹובלֹות סֹופּה6ׁשּבטלּו אּלא לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי , ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּתחּלה ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם והיא7להּפדֹות . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹ

ּבׁשויּה ׁשּמֹוסיף8נפּדית מי נמצא אם ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּגיעת לֹו: אֹומרין - לאו ואם יגאל; - אֹותּה וגֹואל ,9עליו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ּפֹותח ואינֹו ּׁשאמר. מה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָויּתן

ּפרּוטה ׁשּמֹוסיף החמׁש .10ׁשּיהא ְְִֵֶֶֶַָֹ
מּׂש·. אחרֹות ּׂשדֹות למּכר האדֹון ללוֹותרצה אֹו 11דֹותיו ְְְֲִִִֵָָָָָָֹ

ּבזמן ּבין ּבידֹו. הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ּׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
לכל קֹודם והּוא נֹוהג. הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּיֹובל

ּגֹואל - חציּה לגאל רצה אם וכן ּכן12אדם. ּׁשאין מה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּבהקּדׁש. ּבהדיֹוט חמר זה להדיֹוט. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבמֹוכר

ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע13מּטלטליו ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי -14. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו אֹו הּמקּדיׁש אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
ראׁשֹון15חמׁש לפּתח הּבעלים את וכֹופין לבדק16. והּדמים . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
חֹומה17הּבית ערי מּבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ׁשהיה18. ּבין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

החצרים לעֹולם19מּבּתי נגאל זה הרי -20. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ
ּביד„. וקם חֹומה, ערי ּבית היה אם ההקּדׁש: מּיד אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט - חדׁש עּׂשר ׁשנים החצרים,21הּגֹואל ּבית היה ואם ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבּיֹובל לבעליו חֹוזר - הּגֹואל ּביד והּוא הּיֹובל .22והּגיע ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

הּבית‰. לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה על23הּמקּדיׁש אף , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
עליה. קדּׁשה וחלה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - עּׂשה על ׁשעבר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּפי

ּתמימה ּכׁשהיא ּבדמיה,24ונפּדית הּכהן אֹותּה ּומערי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אּלא ּפֹודה אֹותּה הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּדמים

ראּויה ּׁשהיא למה לּמזּבח להקריבּה מנת ּדבר25על ׁשּכל ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לעֹולם מזּבח מידי יֹוצא אינֹו - לּמזּבח .26הראּוי ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

.Â:ׁשּנאמר הּבית? לבדק ּתמימין להקּדיׁש ׁשאסּור ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתנאי1) מבהקדש בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל שאין ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה
מה למזבח הראויים דברים בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד הבית לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה,
בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה תמימה בהמה פדיון דין בהם, ייעשה

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה שדה הקדיש ממורישיו.2)יד, לא3)שירשה "ואם טמאה בהמה במתפיס שנאמר
אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא תחילה באדון גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר אותו.4)יגאל כופים נמצא5)שאין

את נותנים הכהנים שהרי בזה, יפסיד לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא, ועומד כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין
דרור6)דמיה. "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט "משגלו

עליה". יושביה שכל "בזמן - יושביה" לכל הואיל7)בארץ וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים שהבעלים החומש, מפני
בפדיונה. יוסיף עליו, חביבה כור.8)והיא לבית שקלים חמישים קצוב בשכר שלך.9)ולא היא נתבא10)הרי רשכבר

הבית, בזמן אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה. בחומשו שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
המלח. לים ומשליכה אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש, בית שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש כסף.11)אבל

כולה.12) את יגאל ידו במה13)וכשתשיג - ביתו" את יקדיש כי "ואיש אמרו: בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש אלא ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה בבית אם קיימים? אנו

אדם14) בערכי אלא בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין מבחין שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אחוזה. לשלם15)ובשדה להם נוח כי חומש, מוסיפים שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות - יגאלנה גאול "ואם

חבירו". של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על אצלו, חפצו שיישאר כדי לאחרים,16)יותר, קודם מחירו להציע
החומש. ושיכלולו.17)בגלל המקדש בית תיקון - הבית חומה.18)בדק המוקפות חומה.19)ערים מאין פתוחות עיירות

לחבירו.20) בית למוכר בניגוד ההקדש, מן לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר ביובל21)אפילו ואפילו לצמיתות, לו נשאר
הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה פריה שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד נשאר אבל יוצא. אינו

שיפדהו,22)ונגמר. עד לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר היה אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
י הקדש פדיון.שאין בלא הבית.23)וצא בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש למזבח,24)שאמר תמימה בהמה למקדיש בניגוד

לבעלת תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא הגוף קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא נפדית שאינה
ולשלמים.25)מום. לחטאת נקבה היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אינם26)אם נפדים כשהם הבית לבדק תמימים "המתפיס
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מּיד ׁשּנפּדית ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
והרי נפּדית ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּגזּבר
ואינּה לּמֹוכר, חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהיא
ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיֹוצאה

.ÊÎ,ּבדמיה אֹותּה למּכר להקּדׁש אֹותּה ׁשּׁשמין ּׂשדה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
הכנסת ּבׁשעת ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמכריזין
מצריה ּומסּימין ּפֹועלים. הֹוצאת ּבׁשעת ּובערב ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּפֹועלים
- לּקח הרֹוצה ּכל ׁשּומה, היא ּובכ יפה היא ּכ ְְְִִִִֶַָָָָָָָואֹומרין:

ויּקח. ְִַָיבֹוא
.ÁÎאֹותֹו הּמֹוריׁשין מּׁשאר אֹו מאביו ּׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

ּובין מֹוריׁשֹו אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוהקּדיׁשּה,
אביו מת ּכ ואחר מֹוריׁשיו ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהקּדיׁשּה
אׁשר מקנתֹו ּׂשדה את ואם ׁשּנאמר: אחּזה; ּכּׂשדה זֹו הרי -ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
אחּזה, ּׂשדה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּׂשדה - אחּזתֹו מּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻלא

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו ְְְֶָָָָָיצאת
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אחּזתֹו‡. ּׂשדה הּוא,2הּמקּדיׁש לפּדֹותּה עליו מצוה - ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ
קֹודם ּבּמה3ׁשהאדֹון אֹותֹו. ּכֹופין אין - רצה לא ואם . ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אמּורים יֹובל4ּדברים יּגיע ׁשאם נֹוהגת, יֹובל ׁשּמצות ּבזמן ? ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לּכהנים, ּתצא - יגאלּנה ּבזמן5ולא אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּיֹובלֹות סֹופּה6ׁשּבטלּו אּלא לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי , ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּתחּלה ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם והיא7להּפדֹות . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹ

ּבׁשויּה ׁשּמֹוסיף8נפּדית מי נמצא אם ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּגיעת לֹו: אֹומרין - לאו ואם יגאל; - אֹותּה וגֹואל ,9עליו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ּפֹותח ואינֹו ּׁשאמר. מה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָויּתן

ּפרּוטה ׁשּמֹוסיף החמׁש .10ׁשּיהא ְְִֵֶֶֶַָֹ
מּׂש·. אחרֹות ּׂשדֹות למּכר האדֹון ללוֹותרצה אֹו 11דֹותיו ְְְֲִִִֵָָָָָָֹ

ּבזמן ּבין ּבידֹו. הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ּׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
לכל קֹודם והּוא נֹוהג. הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּיֹובל

ּגֹואל - חציּה לגאל רצה אם וכן ּכן12אדם. ּׁשאין מה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּבהקּדׁש. ּבהדיֹוט חמר זה להדיֹוט. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבמֹוכר

ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע13מּטלטליו ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי -14. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו אֹו הּמקּדיׁש אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
ראׁשֹון15חמׁש לפּתח הּבעלים את וכֹופין לבדק16. והּדמים . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
חֹומה17הּבית ערי מּבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ׁשהיה18. ּבין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

החצרים לעֹולם19מּבּתי נגאל זה הרי -20. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ
ּביד„. וקם חֹומה, ערי ּבית היה אם ההקּדׁש: מּיד אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט - חדׁש עּׂשר ׁשנים החצרים,21הּגֹואל ּבית היה ואם ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבּיֹובל לבעליו חֹוזר - הּגֹואל ּביד והּוא הּיֹובל .22והּגיע ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

הּבית‰. לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה על23הּמקּדיׁש אף , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
עליה. קדּׁשה וחלה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - עּׂשה על ׁשעבר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּפי

ּתמימה ּכׁשהיא ּבדמיה,24ונפּדית הּכהן אֹותּה ּומערי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אּלא ּפֹודה אֹותּה הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּדמים

ראּויה ּׁשהיא למה לּמזּבח להקריבּה מנת ּדבר25על ׁשּכל ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לעֹולם מזּבח מידי יֹוצא אינֹו - לּמזּבח .26הראּוי ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

.Â:ׁשּנאמר הּבית? לבדק ּתמימין להקּדיׁש ׁשאסּור ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתנאי1) מבהקדש בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל שאין ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה
מה למזבח הראויים דברים בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד הבית לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה,
בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה תמימה בהמה פדיון דין בהם, ייעשה

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה שדה הקדיש ממורישיו.2)יד, לא3)שירשה "ואם טמאה בהמה במתפיס שנאמר
אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא תחילה באדון גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר אותו.4)יגאל כופים נמצא5)שאין

את נותנים הכהנים שהרי בזה, יפסיד לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא, ועומד כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין
דרור6)דמיה. "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט "משגלו

עליה". יושביה שכל "בזמן - יושביה" לכל הואיל7)בארץ וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים שהבעלים החומש, מפני
בפדיונה. יוסיף עליו, חביבה כור.8)והיא לבית שקלים חמישים קצוב בשכר שלך.9)ולא היא נתבא10)הרי רשכבר

הבית, בזמן אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה. בחומשו שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
המלח. לים ומשליכה אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש, בית שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש כסף.11)אבל

כולה.12) את יגאל ידו במה13)וכשתשיג - ביתו" את יקדיש כי "ואיש אמרו: בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש אלא ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה בבית אם קיימים? אנו

אדם14) בערכי אלא בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין מבחין שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אחוזה. לשלם15)ובשדה להם נוח כי חומש, מוסיפים שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות - יגאלנה גאול "ואם

חבירו". של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על אצלו, חפצו שיישאר כדי לאחרים,16)יותר, קודם מחירו להציע
החומש. ושיכלולו.17)בגלל המקדש בית תיקון - הבית חומה.18)בדק המוקפות חומה.19)ערים מאין פתוחות עיירות

לחבירו.20) בית למוכר בניגוד ההקדש, מן לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר ביובל21)אפילו ואפילו לצמיתות, לו נשאר
הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה פריה שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד נשאר אבל יוצא. אינו

שיפדהו,22)ונגמר. עד לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר היה אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
י הקדש פדיון.שאין בלא הבית.23)וצא בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש למזבח,24)שאמר תמימה בהמה למקדיש בניגוד

לבעלת תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא הגוף קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא נפדית שאינה
ולשלמים.25)מום. לחטאת נקבה היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אינם26)אם נפדים כשהם הבית לבדק תמימים "המתפיס
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וקלּוט ּׂשרּוע וּׂשה הּׁשמּועה27וׁשֹור מּפי אתֹו. ּתעּׂשה 28נדבה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
הּבית לבדק נדבה אּלא29למדּו: ׁשאינּה מראין הּדברים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לּמזּבח מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, ׁשנאמר30קדּׁשת . ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ
אֹותֹו - אּתה31'אתֹו' ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוּׂשה אּתה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

- עּׂשה מּכלל הּבא ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוּׂשה
הּוא .32ּכעּׂשה ֲֵַ

.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את 33הּמקּדיׁש ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
הּמזּבח, ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

עֹולֹות לצרכי יּמכרּו עֹולֹות,34זכרים אֹותן ויקריבּו ְְְְְְִִִֵַָָָָ
ׁשלמים35והּנקבֹות לצרכי ׁשלמים,36יּמכרּו אֹותן ויקריבּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

הּבית לבדק יּפלּו לבדק37והּדמים - הקּדׁשֹות ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה ואם נאמר: זה ועל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבית.
הראּוי ּכל ּכלֹומר: ּקדׁש. יהיה לה' מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלה',

יקרב הּמזּבח ּגּבי על .38לקרּבן ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
.Áּוסלתֹות ּוׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו 39הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין לצרכי40ועֹופֹות יּמכרּו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ויקרבּו זכרים ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן, ויקריבּו הּמין ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָאֹותֹו
עֹולֹות.

.Ëעֹולֹות אּלּו דמי יקרבּו מה הּבהמה41ּומּפני ּודמי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָ
הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי הּבית? לבדק יּפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתמימה
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּפדיֹון, לּה יׁש - מּום ּבּה נפל אם ;42לּמזּבח, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנפסלּו והעֹופֹות והּׁשמן והּיין ּפדיֹון.43והּסלת להן אין - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּבהמה את והעמיד ּבכלל44ׁשּנאמר: ׁשּיׁשנֹו ּכל וגֹומר; ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

העמדה ּבכלל ׁשאינֹו וכל ּפדיֹון, לּה יׁש - והערכה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהעמדה
ּפדיֹון לּה אין - .45והערכה ְְֲִֵַָָָ

.Èׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן והיתה סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהקּדיׁש
ׁשּיחזרּו47ּבּׂשכרן46לאּמנין אֹותּה48עד ּכמֹו49ויקחּו , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

ּבׁשקלים זֹו50ׁשּבארנּו הרי ּכמֹו51- ּבּׂשכרן, לאּמנין ּתּנתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ
הּקטרת ּבמֹותר אחד52ׁשעֹוּׂשין ּבנכסיו יׁש אם עֹוּׂשין וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקטרת.53מּסּמני ְִֵֶַַָֹ
.‡Èמּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

נערכת54ונפסלה זֹו הרי ואם56ונפּדית55- נאמר: זה ועל . ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למזבח. ראויים אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו שנפדים ומכאן, למזבח" אלא מומים:27)נפדים בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט מחבירו, גדול אחד אבר - למשה28)שרוע שנתפרשה פה, שבעל מתורה

הבית.29)מסיני. בדק קדשי לה'".30)לדמי המזבח על מומים) (מבעלי מהם תתנו לא "ואשה מום.31)שנאמר בעל אותו
אמור32) כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר: תעשה, בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

רבינו ופסק תעשה" בלא אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל,
בזה. למלך" ה"משנה קדמו וכבר תמימה). (תורה הקדיש.33)כחכמים הבית בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא

עולה.34) קרבן להביא הרוצה מ35)ליחיד שהיא לעולה, ראויות הזכרים.שאינן הנקבות.36)ן מן וגם הזכרים מן גם הבאים
למזבח.37) הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם האומר אליעזר, זו38)וכרבי דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

כל שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום נמצאת לא
אלא נוהג אינו תמורה דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי בפסוק כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
לעולם. מזבח מידי יוצאים אינם תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי

מדרבנן. אלא אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור נט. לזבחים בתוספות למזבח,39)וראה הראויים דברים והם
ונסכים. יונה.40)למנחות ובני הבית.41)תורים לבדק נופלים פדיונם42)ואינם על קדושתם חלה פדיון להם שיש ודברים

מצוותם. בהם פוסלים43)ונעשית אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת בהם שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בבהמה".44)בהם. אלא פדיון נאמר העמדה45)"לא בכלל אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה שישנו "כל

בהם נעשית לא הבית לבדק יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון, להם שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך
קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם
הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים שנודרים מה (כל עולה

ה ועיקר בלבד, בהמה אלא מקריב אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו איןעוף פדיון, בני אלו שאין מפני טעם,
הבית. בדק צרכי על חלה הקטורת.46)קדושתם הסממנים) (מיזוג בפיטום עבודתם.47)העוסקים הגזברים.48)שכר

שבלשכה.49) החדשה התרומה לשנה50)מכסף להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת, במותר הגזברים עושים היו שכך
מנים ושלושה ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח נעשית הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין הבאה.
פשוטה שנה בכל ועוד, המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים ביום חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים
קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד, אלא ימיה מספר שאין מותר, היה
בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם והרי האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו חדשה, מתרומה וקטורת
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת נותנים והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו האומנים, לצורך

החדשה. התרומה בכסף מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן נכסיו,51)ואחרי שהקדיש הקטורת, אומן בידי שהייתה הקטורת,
בשכרו. שקיבל קטורת בנכסיו או52)ונמצאת עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה אפשר שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל

וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי לציבור אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי הבית, לבדק שיפלו
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה משלו,53)וקונים חילוני פרטי סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו

הקטורת. לפיטום בו ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים וחוזרים בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים
המזבח.54) על קרב מום בעל שאין כהן.55)להקרבה, ידי לחולין.56)על ויוצאת אותה מוכרים

oinxge oikxr zekld - fenz b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טמאה ּבהמה לה',57ּכל קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹומר. הּבהמה את ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהעמיד

.·Èּבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין ּבחּייה, ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכל
הּבית (ּבדק) אֹו58קדׁשי מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה צריכה59ּתמימה זֹו הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ
,לפיכ הּבהמה. את והעמיד ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעמדה

מתה ותּפדה60אם ׁשּתער קדם ּפֹודין61הּבהמה אין - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּמתה אחר ּתּקבר62אֹותּה אּלא א63, הקּדיׁש. אם בל ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּבית לבדק נבלה אֹו ּכׁשאר64ׁשחּוטה ּתּפדה זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.65מּטלטלין ְְִִַ

.‚Èׁשנים ּבּה ׁשנים66ׁשחט רב מפרּכסת67אֹו היא 68ועדין ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ּדבריה לכל ּכחּיה היא הרי ּבכלל69- היא והרי ונערכת. ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתמּות. עד והערי ְְֱֱִִֶֶֶַָוהעמיד
.„È.ּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי - לדמיה ּתמימה ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדיׁש

לּמזּבח הקּדׁש זֹו ּבהמה ּדמי האֹומר: עצמּה70ּכיצד? היא - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשל71ּתקרב רגלּה ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

ּפׁשטה לא אֹו ּתקרב72ּבכּלּה ּולפיכ ּתּפדה.73. ולא ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻ
.ÂËעֹוּׂשין ׁשּיקריב74וכיצד למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין ? ְְְְִִִִֵֶַַָָֻ
חּלין75אֹותּה ודמיה אבר76, אֹותֹו מּדמי היה77חּוץ ואם . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

ׁשהּנׁשמה ּבֹואבר ּבכּלּה78ּתלּויה קדּׁשה ּפׁשטה -79. ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
.ÊËלּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ,80היתה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לדמיו מאבריה אבר ּבין81והקּדיׁש ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
אבר אֹותֹו דמי אּלא נתקּדׁש לא - בֹו ּתלּויה אין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנׁשמה

לּבּה82ּבלבד דמי אֹו זֹו ּפרה רגל ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּה ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - לּמזּבח .83הקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור לב אֹו זה עבד ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
אּלא84לּמזּבח חּיב אינֹו - לּמזּבח הקּדׁש ראׁשי ׁשאמר: אֹו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ראׁשֹו היה85ּבדמי אּלּו אבר אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין . ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
קרּבן.86נמּכר ּבדמיו ויביא , ְְְְִִָָָָָָ
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כורחך57) על בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום היא אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב שאין
בתלמוד המצוי שיסתאבו" עד "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה

שיוממו. עד למזבח.58)במקום: שהקדישה לדמיה.59)לאחר להעמדה.60)והקדישה עוד ראוייה ואפילו61)ואינה
שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה, נשחטה.62)הועמדה עמדה63)ואפילו לו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו הבית.64)יש לבדק יפלו ונפדים65)שדמיהם הבית בדק קדושת עליהם שחלה
- להקדישם מומם שקדם כל חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם אם שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא
ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה" העמדה בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי הוא שכלל עמדה, ללא ייפדו
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו, דברי מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים למזבח ראויים שאינם
הקדישם שאם רבינו יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש העולם דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
מום בעלת (של גופה על גמורה קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה קודם מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על אלא למזבח), שהוקדשה - ראוייהמתחילתה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם כל הרי
והערכה. העמדה תצטרך בחייה כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות, למזבח, הוושט66)כלל השחיטה סימני שני

הסימנים.67)והגרגרת. רוב בחיתוך גם כשרה וברגליה.68)שהשחיטה בידיה שנשחטה69)מפרפרת טמאה חיה או "בהמה
דיבור עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה". את שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה אינה
"מפרכסת אמרו: ולא ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל, ידי על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל
מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת כשרה שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה"

כחיה. היא עולה.70)הרי בדמיה ואביא והואיל71)שאמכרנה הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה שירדה מתוך
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם אבל מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה אומרים:72)והיא אם ספק

"מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם נתקדשה דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה פשטה מקצתה, שנתקדשה מתוך
בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה מתוך לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני מועיל, - אחד (=מיגו)

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, שקדשה פדיון,73)ומתוך ידי על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא עצמה, היא
לא" או בגופה קדושה פשטה אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל

נתקדש מקצתה שנתקדשה מתוך שאומרים וודאי זה מתוךכלומר, השני, ה"מתוך" את אומרים אם הוא הספק רק לדמיה, כולה ה
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה לדמיה שמא74)שנתקדשה לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי

כל להפסיד לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא, כמות כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת פשטה
עולה.75)בהמתו. להביא ודין76)שנדר כלום עשה לא (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים הדמים אין

עולה. בקדושת נתפסים הדמים אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה
קרב,77) הוא המוכר לחובת אבר שאותו אבר, מחוסרת בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו. יכול ואינו קדוש שהוא

והרי לעולה, מבהמה זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים: שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא נדר ַָוהלוקח
זוזים. כמה כדי זו בבהמה כבד.78)יש או לב הקדישה79)כגון כאילו זה הרי זה, אבר בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

המזבח.80)כולה. עולה.81)על בדמיו ויביאו בו82)שיימכר לומר אין מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון
בכולו. קדושה בשלו.83)פשטה זוכה אחד כל אלא לחצאין, שותפות עולה.84)לא להקריבם קודש יהיו מכיוון85)דמיו

בלבד. אבר אותו דמי אלא נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים אדם86)שאינם ישווה מה שואל: הראב"ד
ה מן ליהנות אסור שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר לקונה,כאשר - הגוף לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, מת,



סג oinxge oikxr zekld - fenz b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טמאה ּבהמה לה',57ּכל קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹומר. הּבהמה את ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהעמיד

.·Èּבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין ּבחּייה, ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכל
הּבית (ּבדק) אֹו58קדׁשי מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה צריכה59ּתמימה זֹו הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ
,לפיכ הּבהמה. את והעמיד ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעמדה

מתה ותּפדה60אם ׁשּתער קדם ּפֹודין61הּבהמה אין - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּמתה אחר ּתּקבר62אֹותּה אּלא א63, הקּדיׁש. אם בל ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּבית לבדק נבלה אֹו ּכׁשאר64ׁשחּוטה ּתּפדה זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.65מּטלטלין ְְִִַ

.‚Èׁשנים ּבּה ׁשנים66ׁשחט רב מפרּכסת67אֹו היא 68ועדין ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ּדבריה לכל ּכחּיה היא הרי ּבכלל69- היא והרי ונערכת. ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתמּות. עד והערי ְְֱֱִִֶֶֶַָוהעמיד
.„È.ּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי - לדמיה ּתמימה ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדיׁש

לּמזּבח הקּדׁש זֹו ּבהמה ּדמי האֹומר: עצמּה70ּכיצד? היא - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשל71ּתקרב רגלּה ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

ּפׁשטה לא אֹו ּתקרב72ּבכּלּה ּולפיכ ּתּפדה.73. ולא ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻ
.ÂËעֹוּׂשין ׁשּיקריב74וכיצד למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין ? ְְְְִִִִֵֶַַָָֻ
חּלין75אֹותּה ודמיה אבר76, אֹותֹו מּדמי היה77חּוץ ואם . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

ׁשהּנׁשמה ּבֹואבר ּבכּלּה78ּתלּויה קדּׁשה ּפׁשטה -79. ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
.ÊËלּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ,80היתה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לדמיו מאבריה אבר ּבין81והקּדיׁש ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
אבר אֹותֹו דמי אּלא נתקּדׁש לא - בֹו ּתלּויה אין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנׁשמה

לּבּה82ּבלבד דמי אֹו זֹו ּפרה רגל ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּה ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - לּמזּבח .83הקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור לב אֹו זה עבד ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
אּלא84לּמזּבח חּיב אינֹו - לּמזּבח הקּדׁש ראׁשי ׁשאמר: אֹו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ראׁשֹו היה85ּבדמי אּלּו אבר אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין . ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
קרּבן.86נמּכר ּבדמיו ויביא , ְְְְִִָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כורחך57) על בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום היא אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב שאין
בתלמוד המצוי שיסתאבו" עד "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה

שיוממו. עד למזבח.58)במקום: שהקדישה לדמיה.59)לאחר להעמדה.60)והקדישה עוד ראוייה ואפילו61)ואינה
שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה, נשחטה.62)הועמדה עמדה63)ואפילו לו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו הבית.64)יש לבדק יפלו ונפדים65)שדמיהם הבית בדק קדושת עליהם שחלה
- להקדישם מומם שקדם כל חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם אם שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא
ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה" העמדה בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי הוא שכלל עמדה, ללא ייפדו
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו, דברי מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים למזבח ראויים שאינם
הקדישם שאם רבינו יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש העולם דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
מום בעלת (של גופה על גמורה קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה קודם מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על אלא למזבח), שהוקדשה - ראוייהמתחילתה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם כל הרי
והערכה. העמדה תצטרך בחייה כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות, למזבח, הוושט66)כלל השחיטה סימני שני

הסימנים.67)והגרגרת. רוב בחיתוך גם כשרה וברגליה.68)שהשחיטה בידיה שנשחטה69)מפרפרת טמאה חיה או "בהמה
דיבור עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה". את שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה אינה
"מפרכסת אמרו: ולא ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל, ידי על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל
מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת כשרה שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה"

כחיה. היא עולה.70)הרי בדמיה ואביא והואיל71)שאמכרנה הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה שירדה מתוך
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם אבל מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה אומרים:72)והיא אם ספק

"מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם נתקדשה דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה פשטה מקצתה, שנתקדשה מתוך
בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה מתוך לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני מועיל, - אחד (=מיגו)

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, שקדשה פדיון,73)ומתוך ידי על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא עצמה, היא
לא" או בגופה קדושה פשטה אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל

נתקדש מקצתה שנתקדשה מתוך שאומרים וודאי זה מתוךכלומר, השני, ה"מתוך" את אומרים אם הוא הספק רק לדמיה, כולה ה
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה לדמיה שמא74)שנתקדשה לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי

כל להפסיד לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא, כמות כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת פשטה
עולה.75)בהמתו. להביא ודין76)שנדר כלום עשה לא (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים הדמים אין

עולה. בקדושת נתפסים הדמים אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה
קרב,77) הוא המוכר לחובת אבר שאותו אבר, מחוסרת בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו. יכול ואינו קדוש שהוא

והרי לעולה, מבהמה זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים: שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא נדר ַָוהלוקח
זוזים. כמה כדי זו בבהמה כבד.78)יש או לב הקדישה79)כגון כאילו זה הרי זה, אבר בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

המזבח.80)כולה. עולה.81)על בדמיו ויביאו בו82)שיימכר לומר אין מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון
בכולו. קדושה בשלו.83)פשטה זוכה אחד כל אלא לחצאין, שותפות עולה.84)לא להקריבם קודש יהיו מכיוון85)דמיו

בלבד. אבר אותו דמי אלא נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים אדם86)שאינם ישווה מה שואל: הראב"ד
ה מן ליהנות אסור שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר לקונה,כאשר - הגוף לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, מת,



oinxgeסד oikxr zekld - fenz b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈאמּורים ּדברים מזּבח87ּבּמה ּבקדׁשי ּבקדׁשי88? אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הקּדׁש ּכבדֹו אֹו זה חמֹור ראׁש ּדמי האֹומר: הּבית, ,89ּבדק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

דבר והּוא הֹואיל הקּדׁש, ּכבדֹו אֹו זה עבד ראׁש ּדמי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאֹו
ּכּלֹו ּבדמי חּיב זה הרי - ּבֹו ּתלּויה הקּדׁש90ׁשהּנׁשמה ׁשּכל . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּוא ּדמים קדּׁשת הּבית .91ּבדק ְִִֶֶַַַָֻ

.ËÈלּמזּבח עלי ערּכי ואם92האֹומר: קרּבן. ּבערּכֹו מביא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשלם לער מּׂשגת ידֹו נּדֹון93אין אם ספק ּדבר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

יד ּבהּׂשג94ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
נדר ולּמזּבח הֹואיל אחּזתֹו95יד, ּׂשדה הּמקּדיׁש וכ . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

לּמזּבח.96לּמזּבח עֹולֹות ּבהן יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבּה הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם ספק, ּבּדבר אֹו97ויׁש ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הקּדיׁש ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה, אֹותּה ּבכל98ּפֹודין ודנין . ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
להחמיר ּבהן וכּיֹוצא .99אּלּו ְְְִֵֵֶַַָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

לבדק‡. חרם אֹו הּבית, לבדק הקּדׁש זה הרי האֹומר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
נכסיו ּכל אמר אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים; חרם אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּבית,
אּלּו הרי - לּׁשמים חרם אֹו הּבית לבדק חרם אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהקּדׁש
אּלּו הרי - סתם חרם אמר אם אבל הּבית. לבדק ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיּפלּו
חרם ּכל ׁשּנאמר: לּכהנים; - חרמים ׁשּסתם ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלּכהנים.

יהיה. ל ְְְְִִֵֶָּביּׂשראל
ּומּׁשפחֹותיו·. ּומעבדיו ּומּצאנֹו ּבקרֹו מן אדם ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים

ולא ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענים
ּׂשד ּכל ולא עבדיו, מּׁשארּכל לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ֹותיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹ

הּכל, את החרים ואם לֹו. אׁשר מּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹהּמּטלטלין;
ׁשהחרים ּבין מחרמין. אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻאפּלּו

הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹלּכהנים

מה‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָוכל
ּכלי לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו לֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּׁשּיׁש

חרם. אֹו הקּדׁש ׁשהּכל ּובגדיו; ְְֵֵֶֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו
.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה

ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
אּלא לעֹולם, ּפדיֹון להן אין - ּכהנים וחרמי לחּלין; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהּנכסים
לא אֹומר: הּוא ּכהנים חרם ועל ּכתרּומה. לּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹנּתנין
לּבעלים. יּגאל ולא לאחר, יּמכר לא - יּגאל ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹיּמכר

נּתנין‰. אּלּו הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואחד
ּכל ּכהנים, חרמי ׁשהחרים. ּבּׁשעה מׁשמר ׁשּבאֹותֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלּכהן
ּדבריהם; לכל הקּדׁש הן הרי - הּבעלים ּבבית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזמן
הרי - לּכהן נתנֹו לה'. הּוא קדׁשים קדׁש חרם ּכל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ל ּביּׂשראל חרם ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהם; לכל ּכחּלין ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהן

ְִֶיהיה.
.Âהּיֹובל אחר ּבּה ׁשּזכה חרם ּׂשדה לֹו ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכהן

הּכהנים. לאחיו ויֹוצאה מחרמת, זֹו הרי - ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻוהחרימּה
לֹו חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד, - אחּזתֹו ּתהיה לּכהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּנאמר:
מּיד. מחרמת היא - החרימּה ׁשאם ליּׂשראל, אחּזה ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻּכּׂשדה

.Êהיה אפּלּו לֹוקח, והקּדיׁשּה חרמֹו, ּׂשדה הּכהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
ה - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים ּכּׂשדההּלֹוקח זֹו רי ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אֹו קרקע אבל ּבּיֹובל. ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמקנה,
ׁשהרי אֹותן. מחרימין אינם - ּולוּים ּכהנים ׁשל ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּטלטלין
הּקׁשּו ּומּטלטלין לכם; הּוא עֹולם אחּזת ּכי ּבּׂשדה: ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹומר
אחּזתֹו. ּומּׂשדה לֹו אׁשר מּכל ׁשּנאמר: ּבחרמין, ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלקרקעֹות

.Áחל ההקּדׁש הרי - הּבית לבדק מזּבח קדׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמקּדיׁש
הּבית, לבדק דמיה ויּפלּו ותּפדה, הּבהמה ותער ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליהן,
קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ּׁשהיתה למה ּתקרב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוהּבהמה

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכן לקונה. יהיה הגוף אברי בשאר שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר או תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש
ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר אותו "שישומו התוספות כתבו
בהבנת הרדב"ז ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות ראויים ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת, בה שיש עצה,
להתקיים אפשר ואי בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים הם שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי
חייב שאינו אלא לומר, התכוון לא ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה. הם חולקים כורחך על זה, בלא זה
ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה בהלכות רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו" חייב "שהוא כשם בכולו

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל הדין וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש או זה בדמי87)עבד אלא חייב שאינו
לדמיו. שהקדישו נתקדש88)האבר לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש אפילו ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו אבר אחרי נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד אבר אותו הקדש89)אלא וסתם
הבית. לבי90)לבדק ערך אמר שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף כל שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

כולו. ערך נותן שהנשמה91)עלי אבר שהקדיש וכיוון דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו, נתכוון הרדב"ז לדעת
כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר ממנו טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו כאילו ממילא זה הרי בו תלוייה

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור93)שכסף שבידו94)ה.הקצוב מה נותן הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי
שוויו.95)ונפטר. לפי אלא מזבח בקרבן פדיון מצינו למזבח.96)ולא קרבן יהא שדהו בית97)שכסף לזרע שקל חמישים
משווים.98)כור. פחות שיפדו שהוממו, מזבח בקרבנות מצינו טובת99)ולא ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים שבהקדש

והוא בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם זה הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם שלא ההקדש,
להיפך. חל1)הדין הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין מה לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

שלו, שאינו דבר מקדיש אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים, ושפחתו עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי על
נדרו, משום לעולם כשיבוא להקדישו חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו

וקדוש. מותפס זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש אבינו, מיעקב לדבר ראיה

oinxge oikxr zekld - fenz b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה זֹו הרי ואמר: לּמזּבח הּבית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבדק
ולא מזּבח הקּדׁש ואין כלּום, עּׂשה לא - לּכהנים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹהחרימם
ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית, ּבדק קדׁשי על חל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחרם

ׁשּלֹו. ֵֶֶׁשאינֹו
.Ëּוׁשחטֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָהאֹומר:

לּמזּבח הקּדיׁשֹו ּבהנאה. מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻּבתֹו
הקּדׁש זה הרי אמר: אם אבל לּמזּבח. הקּדׁש זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הרי - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּוׁשחטֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָמעכׁשו
- לּמזּבח הּׁשלׁשים ּבתֹו הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה. אסּור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָזה

מקּדׁש. ְֵָֻאינֹו
.Èּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין - הּבית לבדק עֹולה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקּדיׁש

,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבלבד.
ּכׁשרה. זֹו הרי - ּוׁשחטּה עבר ְְֲִֵֵַָָָָאם

.‡Èּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים
ׁשהּוא קדׁשים היּו ואם הּבית. ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחרמי
לבדק ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן - ּבאחריּותן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב
ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית,

.·Èּכּמה אֹומדים אֹותן? ּפֹודין ּכיצד - והחרימן נדבה ְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָהיּו
ּבּה, חּיב ׁשאינֹו עֹולה להעלֹותּה זֹו ּבבהמה לּתן רֹוצה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשהיתה. ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה יקריב - ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוכל

.‚Èׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשראל
לֹומר צרי ואין מחרם. זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתמים

לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים הּכהן ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהחרימֹו
.„Èּבבכֹור לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין אֹותן? ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד

ּכהן לכל לּתנֹו ּבידֹו הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹזה
יּקח - ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן וכל לרעֹו, אֹו לקרֹובֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּירצה,
הּבית. לבדק הּדמים ויּפלּו ׁשּירצה. ּכהן לכל ויּתנּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּבכֹור

.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעּׂשר את ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמחרים
ּבאחריּותֹו. חּיב ׁשאינֹו ְְֲִֵֶַַָָלפי

.ÊËהקּדיׁש קדׁש. זה הרי - הּבית לבדק ׁשקלֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹהּמקּדיׁש
הּכהן הקּדיׁשן אם אבל קדׁש. אינן - הּבית לבדק ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבּכּורים

קדׁש. אּלּו הרי - לידֹו ׁשּבאּו ְֲֵֵֶֶַַָָֹאחר
.ÊÈ.ּבֹו ׁשּתפין והּכהנים הּוא - וׁשפחתֹו עבּדֹו חצי ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָֹֻהּמחרים

קדׁש, ּכּלֹו - עבּדֹו חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם ְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻאבל
עב הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. אֹוּכמֹו הּכנענים, וׁשפחתֹו ּדֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

קדׁש. גּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמקּדיׁש
ׁשּיּפדּו. עד ּבהן להנֹות אסּורים ְֲִִִֵֶֶַָָָָלפיכ

.ÁÈּולהֹוציא מאחרים ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
מֹוציאין ואחרים לאחרים, אֹותן מֹוכרין אּלא לחרּות; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

רצּו. אם לחרּות ִֵַָָאֹותן
.ËÈוכיצד קדׁש. ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל - עבּדֹו ידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

והּוא ּופֹורע. ועֹוּׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
עּׂשה ׁשאם ויפרע; ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיעּׂשה

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון - ְְִִִֵֶָָָּבפרּוטה
.Îהּוא והרי דמיו, אּלא הקּדיׁש לא - עצמֹו את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

נתקּדׁש לא ׁשהרי ולאכל, לעּׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו. ּבדמי ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד. ֶֶָּגּופֹו

.‡Îּכגֹון ּכיצד? ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאין
מקנתֹו ּׂשדה אֹו העברים וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָׁשהחרים
ּגּופֹו ׁשאין ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין; אינן אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ֶׁשּלֹו.
.·Îלֹו היה ּכיצד? ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאין

הּבעלים אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות הּוא הרי - ּבֹו ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו
.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין; אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

יכֹול זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם ּבּה, וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר
עצמּה ׁשהּקרקע הֹוציאּה; לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה. ּברׁשּות היא ְְֲִִֵֶָָהרי
.„Îאינן ׁשניהם - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּגֹוזל

ׁשאינֹו לפי - וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי - זה להקּדיׁש; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיכֹולין
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם לֹו: והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
להקּדיׁש יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק, ּכמי זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָקצּובין
קצּובין הּדמים אין ואם ּברׁשּותֹו; אינּה ׁשהרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּדלעת
ׁשּלקחּה ׁשּזה היא, ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת; - ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻוהקּדיׁשּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ּדר לקחּה ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
.ÂÎמה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאין

מן זֹו ּׂשדה ּׁשּתֹוציא מה קדׁש, הּים מן מצֹודתי ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּתעלה
ּכלּום. אמר לא - חרם ְֵֵֶַַָֹהּפרֹות

.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
לא ׁשּכׁשהקּדיׁשּה לפי מקּדׁשת. אינּה - ּולקחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻֻמקּדׁשת,

ּברׁשּותֹו. ְִָָּבאה
.ÁÎעֹוּׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעּׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן

- לעֹוּׂשיהן ידי יקּדׁשּו לּה: אמר חּלין. והּמֹותר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואֹוכלת,
הא קדׁש. ידיה מעּׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשּיעּׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש, זה אילן לאֹומר: דֹומה? זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלמה

ּכל וכן קדׁש. ּבזה.להּבא ּכּיֹוצא ְְֵֵֶֶַַָָֹֹ
.ËÎלכׁשאּקחּנה ל מֹוכר ׁשאני זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹומר

(בא) עּתה ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּמ
ּתהי מּמ לכׁשאפּדּנה ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו ּׂשדה להקּדיׁשּה. ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו
ואפּלּו לפּדֹותּה. ּבידֹו ׁשהרי ּתתקּדׁש, אֹותּה מּׁשּיפּדה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדׁש
הּזמן. אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהיתה

.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמּׂשּכיר
מעל. - הּׂשֹוכר ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות. ְְְִִֵַַַָָָָּופקעה

.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו עלי הרי אמר: אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
- הקּדיׁש לא ואם נדרֹו. מּׁשּום לעֹולם ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹלהקּדיׁשֹו
ּככל ּומּׁשּום ּדברֹו, יחל ולא ּתאחר ּבל מּׁשּום עֹובר זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

הּנדרים. ּכׁשאר יעּׂשה, מּפיו ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהּיצא
.·Ïמצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הרי זֹו, ּׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי הרי הּים, ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן
וכל זֹו, ּבׁשנה ׁשאּׂשּתּכר ּכל לׁשבּויים לּתן אֹו להחרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלי
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סה oinxge oikxr zekld - fenz b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה זֹו הרי ואמר: לּמזּבח הּבית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבדק
ולא מזּבח הקּדׁש ואין כלּום, עּׂשה לא - לּכהנים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹהחרימם
ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית, ּבדק קדׁשי על חל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחרם

ׁשּלֹו. ֵֶֶׁשאינֹו
.Ëּוׁשחטֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָהאֹומר:

לּמזּבח הקּדיׁשֹו ּבהנאה. מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻּבתֹו
הקּדׁש זה הרי אמר: אם אבל לּמזּבח. הקּדׁש זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הרי - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּוׁשחטֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָמעכׁשו
- לּמזּבח הּׁשלׁשים ּבתֹו הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה. אסּור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָזה

מקּדׁש. ְֵָֻאינֹו
.Èּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין - הּבית לבדק עֹולה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקּדיׁש

,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבלבד.
ּכׁשרה. זֹו הרי - ּוׁשחטּה עבר ְְֲִֵֵַָָָָאם

.‡Èּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים
ׁשהּוא קדׁשים היּו ואם הּבית. ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחרמי
לבדק ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן - ּבאחריּותן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב
ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית,

.·Èּכּמה אֹומדים אֹותן? ּפֹודין ּכיצד - והחרימן נדבה ְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָהיּו
ּבּה, חּיב ׁשאינֹו עֹולה להעלֹותּה זֹו ּבבהמה לּתן רֹוצה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשהיתה. ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה יקריב - ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוכל

.‚Èׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשראל
לֹומר צרי ואין מחרם. זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתמים

לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים הּכהן ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהחרימֹו
.„Èּבבכֹור לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין אֹותן? ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד

ּכהן לכל לּתנֹו ּבידֹו הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹזה
יּקח - ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן וכל לרעֹו, אֹו לקרֹובֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּירצה,
הּבית. לבדק הּדמים ויּפלּו ׁשּירצה. ּכהן לכל ויּתנּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּבכֹור

.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעּׂשר את ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמחרים
ּבאחריּותֹו. חּיב ׁשאינֹו ְְֲִֵֶַַָָלפי

.ÊËהקּדיׁש קדׁש. זה הרי - הּבית לבדק ׁשקלֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹהּמקּדיׁש
הּכהן הקּדיׁשן אם אבל קדׁש. אינן - הּבית לבדק ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבּכּורים

קדׁש. אּלּו הרי - לידֹו ׁשּבאּו ְֲֵֵֶֶַַָָֹאחר
.ÊÈ.ּבֹו ׁשּתפין והּכהנים הּוא - וׁשפחתֹו עבּדֹו חצי ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָֹֻהּמחרים

קדׁש, ּכּלֹו - עבּדֹו חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם ְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻאבל
עב הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. אֹוּכמֹו הּכנענים, וׁשפחתֹו ּדֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

קדׁש. גּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמקּדיׁש
ׁשּיּפדּו. עד ּבהן להנֹות אסּורים ְֲִִִֵֶֶַָָָָלפיכ

.ÁÈּולהֹוציא מאחרים ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
מֹוציאין ואחרים לאחרים, אֹותן מֹוכרין אּלא לחרּות; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

רצּו. אם לחרּות ִֵַָָאֹותן
.ËÈוכיצד קדׁש. ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל - עבּדֹו ידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

והּוא ּופֹורע. ועֹוּׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
עּׂשה ׁשאם ויפרע; ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיעּׂשה

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון - ְְִִִֵֶָָָּבפרּוטה
.Îהּוא והרי דמיו, אּלא הקּדיׁש לא - עצמֹו את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

נתקּדׁש לא ׁשהרי ולאכל, לעּׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו. ּבדמי ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד. ֶֶָּגּופֹו

.‡Îּכגֹון ּכיצד? ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאין
מקנתֹו ּׂשדה אֹו העברים וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָׁשהחרים
ּגּופֹו ׁשאין ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין; אינן אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ֶׁשּלֹו.
.·Îלֹו היה ּכיצד? ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאין

הּבעלים אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות הּוא הרי - ּבֹו ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו
.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין; אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

יכֹול זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם ּבּה, וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר
עצמּה ׁשהּקרקע הֹוציאּה; לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה. ּברׁשּות היא ְְֲִִֵֶָָהרי
.„Îאינן ׁשניהם - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּגֹוזל

ׁשאינֹו לפי - וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי - זה להקּדיׁש; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיכֹולין
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם לֹו: והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
להקּדיׁש יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק, ּכמי זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָקצּובין
קצּובין הּדמים אין ואם ּברׁשּותֹו; אינּה ׁשהרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּדלעת
ׁשּלקחּה ׁשּזה היא, ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת; - ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻוהקּדיׁשּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ּדר לקחּה ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
.ÂÎמה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאין

מן זֹו ּׂשדה ּׁשּתֹוציא מה קדׁש, הּים מן מצֹודתי ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּתעלה
ּכלּום. אמר לא - חרם ְֵֵֶַַָֹהּפרֹות

.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
לא ׁשּכׁשהקּדיׁשּה לפי מקּדׁשת. אינּה - ּולקחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻֻמקּדׁשת,

ּברׁשּותֹו. ְִָָּבאה
.ÁÎעֹוּׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעּׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן

- לעֹוּׂשיהן ידי יקּדׁשּו לּה: אמר חּלין. והּמֹותר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואֹוכלת,
הא קדׁש. ידיה מעּׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשּיעּׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש, זה אילן לאֹומר: דֹומה? זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלמה

ּכל וכן קדׁש. ּבזה.להּבא ּכּיֹוצא ְְֵֵֶֶַַָָֹֹ
.ËÎלכׁשאּקחּנה ל מֹוכר ׁשאני זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹומר

(בא) עּתה ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּמ
ּתהי מּמ לכׁשאפּדּנה ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו ּׂשדה להקּדיׁשּה. ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו
ואפּלּו לפּדֹותּה. ּבידֹו ׁשהרי ּתתקּדׁש, אֹותּה מּׁשּיפּדה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדׁש
הּזמן. אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהיתה

.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמּׂשּכיר
מעל. - הּׂשֹוכר ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות. ְְְִִֵַַַָָָָּופקעה

.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו עלי הרי אמר: אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
- הקּדיׁש לא ואם נדרֹו. מּׁשּום לעֹולם ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹלהקּדיׁשֹו
ּככל ּומּׁשּום ּדברֹו, יחל ולא ּתאחר ּבל מּׁשּום עֹובר זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

הּנדרים. ּכׁשאר יעּׂשה, מּפיו ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהּיצא
.·Ïמצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הרי זֹו, ּׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי הרי הּים, ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן
וכל זֹו, ּבׁשנה ׁשאּׂשּתּכר ּכל לׁשבּויים לּתן אֹו להחרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלי
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מה ּבהן ולעּׂשֹות לּתן חּיב זה הרי - אּלּו ּבמאמרים ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
לא הּוא, נדרים ּבכלל ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר

הקּדׁשֹות. ְְִֵֶַּבכלל
.‚Ïּתּת אׁשר וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה זה, לדבר ןראיה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

והרי נדר. ׁשם ּלי נדרּת אׁשר ונאמר: .ל אעּׂשרּנּו עּׂשר ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלי
לנהג חּיב - נזיר ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר לא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהאֹומר:
ואמר הֹואיל ּבנזיר; נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבנזירּות
לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב - ּבנזיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיּדר

.„Ïׁשחֹור ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? הקּדׁש. אינֹו - טעּות ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָהקּדׁש
אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש, הּוא הרי ראׁשֹון מּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיצא
הקּדׁש, הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש.
ּבידי ׁשּתעלה יין ׁשל חבית הקּדׁש. אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן מן יקר ׁשהּיין ּבין ׁשמן, ׁשל ועלה הקּדׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
התּפיס הקּדׁש. אינֹו - הּיין מן יקר הּׁשמן אֹו מקֹום ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאֹותֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו זֹו ואמר: אחרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה

ֶָּבזה.

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבעבדים,‡. ולא ּבקרקע, לא אֹותן ּפֹודין אין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹההקּדׁשֹות
ּגּופן ׁשאין (מּפני), ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, הּקׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשהרי
ׁשאר ואחד הּכסף אחד - הּכסף את ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָממֹון.

סּבין. ואפּלּו ּכסף, ׁשּׁשוין ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֻהּמּטלטלין
עצמֹו·. הּמקּדיׁש ואחד חמׁש. מֹוסיף - קדׁשיו הּפֹודה ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש, מֹוסיפים - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש

להם. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
ׁשּנתן‚. מאחר אּלא מעּכב, החמׁש אין - קדׁשיו ְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּומּדברי ּבֹו. להנֹות ּומּתר לחּלין הקּדׁש יצא הּקרן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאת
ׁש החמׁש, ׁשּיּתן עד להנֹות לֹו ׁשאסּור יפׁשעסֹופרים, ּמא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואף לאכל לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני ּבׁשּבת, אבל יּתן. ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, את נתן לא ׁשעדין ּפי ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹעל

אֹותֹו.
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם ונפּדּו, מּום ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ׁשּפדה והּמקּדיׁש ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ׁשּפדאּה. ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלעצמֹו
ׁשני הקּדׁש אבל חמׁש, ּבתֹוספת ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹוהקּדׁש
את יגאל הּמקּדיׁש ואם ׁשּנאמר: חמׁש; עליו מֹוסיף ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאינֹו

הּמתּפיס. ולא הּמקּדיׁש - חמיׁשית ויסף ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹּביתֹו
ּבקדׁשי‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ

ׁשהמיר אֹו מּום, ּבהם ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבדק
את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ּפֹודה ּכׁשהּוא מזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבקדׁשי

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו ְְְִֵֶַַָֹהּתמּורה
.Âעליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

ונּתקה אחר, ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחמׁש
הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו לרעּיה, עליה ׁשחּלל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּבהמה
עֹולה קרּבן והּוא הֹואיל חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּוא
עליה מֹוסיף אינֹו אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר גּוף הּוא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהרי
הֹוסיף ׁשּכבר ראׁשֹון הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש,

חמׁש. ֶָָֹעליו
.Êּתֹורה דנה ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אין - הּבית ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי

חּלין ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? מזּבח. ּבקדׁשי אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבתמּורה
ּתמּורת זֹו אֹו זֹו, חלּופת זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָּובהמת
זֹו הרי זֹו, ּתחת זֹו הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - ְֲֲֲִֵֵַַַַָָָֹזֹו
הראׁשֹונה הּבהמה ויצאתה קּימין, ּדבריו - זֹו על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻמחּללת

הּׁשנּיה. ונתּפסה ְְְְְִִִַָָֻלחּלין,
.Áּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר ואם ּבׁשוייהן. אּלא לכּתחּלה אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
דינר מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר לחּלין, ויצא ּפדּוי, זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו
וחּיב ּדמים, חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים, ּומּדברי ּבֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלהנֹות

ּדמיו. את ְְִֶַָָלהׁשלים
.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?

ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עּׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
אבל לחּלין, ויֹוצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו על מחּללת זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָֻֻהרי
הראׁשֹונה הּבהמה היתה אם וכן החמּׁשה. להׁשלים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָצרי
ּולהעבד, להּגזז לחּלין יֹוצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדׁשי
צרי מּדבריהם אבל ּתֹורה. ּדין ּתחּתיה, הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָותּכנס
יׁשלים אֹו ׁשוה עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחקירת

ֶָָּדמיה.
.Èאחר ּבאּו אפּלּו ּבדמיה, ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשמּו

הֹואיל חֹוזר. אינֹו - יפה היתה קדׁש ׁשל ואמרּו: מאה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּכן
ׁשמּו אם אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחקירת
ׁשהּוא ּבכל ההקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותּה

חֹוזר. -ֵ
.‡È,ּדמים ּבחקירת אּלא אכסרה, ההקּדׁש את ּפֹודין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

ּכיצד? העליֹונה. על הקּדׁש יד - ּפדה ואם ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ׁשלּפ זֹו טּלית ּתחת זֹו טּלית הקּדׁש, ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו רה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

היתה אם העליֹונה: על הקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין - ּביֹותר הראׁשֹונה מן יפה ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָהּׁשנּיה
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים, את מׁשּלם - יפה אינּה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוׁשֹותקין;
ּתחת סלעים ּבעּׂשר זֹו טּלית אמר: אם אבל חמׁש. ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּומֹוסיף
ׁשל זֹו ּפרה ּתחת סלעים ּבעּׂשר זֹו ּופרה הקּדׁש, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטּלית
הרי - עּׂשר וׁשּלֹו חמׁש ׁשוה הקּדׁש ׁשל היתה אפּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש,
ּבדמים ׁשהרי ּומחצה, סלעים ׁשּתי ונֹותן חמׁש מֹוסיף ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש, טעּונה אינּה ּוׁשנּיה ּפדה. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹקצּובים

.·Èלּתן הסּפיק ולא ּבמנה מׁש ההקּדׁש, מּיד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּפֹודה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שחללו1) דינר מאה שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין הקרן, על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים במה
בין החילוק שיעבוד, מידי מפקיע שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין העליונה על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש, על קנוניא לענין לחולה בריא

oinxge oikxr zekld - fenz c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ונתן ׁשּנאמר: מאתים; נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדמים
מׁשכֹו ׁשּלֹו. הּוא הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם הּכסף ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
- ּבמנה ׁשעמד עד הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבמאתים
והרי הקּדׁש, מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא לא מאתים; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹנֹותן

ּבּדמים. ונתחּיב ּבמׁשיכה ְְְִִִִֵַַָָָָקנה
.‚Èעד למׁשכֹו הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמנה ּפדהּו ּבמאתים. הקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹוזכה
נֹותן ואינֹו ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלמׁשכֹו
הדיֹוט ּכח יהא לא ּכאן: אֹומרין ואין נתן. ׁשּכבר הּמנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא
עד ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו הדיֹוט ׁשאפּלּו הקּדׁש; מּכח ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמּור
ראּוי הקּדׁש ואין ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּפרע, מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיקּבל

ׁשּפרע. מי ְִֵֶַַָלקּבל
.„Èׁשטרי אֹו אּׁשה ּכתּבת עליו והיתה נכסיו ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש

ההקּדׁש מן ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבעלי
ׁשּקדם. הּׁשעּבּוד מפקיע ׁשההקּדׁש חֹובֹו; את חֹוב ּבעל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹולא
- לחּלין הּׂשדה ותצא ׁשּלֹו הּקרקע ההקּדׁש ּכׁשּימּכר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻאבל
ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, מן לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׁש

זֹו. קרקע על ְֵַַַעֹומד
.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות, לׁשני דֹומה? זה למה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהא

מן טֹורפת ׁשהיא - לּׁשני ּומכר ,עּמ לי אין ּודברים ְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדין
ִֵַהּׁשני.

.ÊËּבעל אֹו האּׁשה את מׁשּביעין זה? קרקע ּפֹודין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָוכיצד
ואחר מׁשעּבדים, מּנכסים לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻחֹוב
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּובערב, ּבּבקר יֹום ׁשּׁשים עליהם מכריזין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכ
לאּׁשה לּתן מנת על ּבּׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָואֹומדין
ולֹוקח אֹותּה ׁשּפֹודין ואחר חֹובֹו. את חֹוב ּולבעל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻּכתּבתּה
יֹוצא הקּדׁש יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבדינר, אפּלּו הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאֹותּה
לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ּומגּבה הּפֹודה חֹוזר ּפדיֹון, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבלא
ּתׁשעים ׁשוה והּׂשדה מאה החֹוב היה אפּלּו חֹובֹו. את ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָחֹוב
היה אם אבל לפּדֹותּה. הרֹוצה אֹותּה ּפֹודה ּכ מנת על -ְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ
עליו ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון הּׂשדה, ּבדמי ׁשנים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחֹוב
לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין אין - מאתים אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִֵֵַַַָָָָֻחֹוב
לּתן התנּו ׁשאם סתם; אֹותּה ּפֹודין אּלא הּכתּבה, אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהחֹוב

ּכלל. נפּדית אינּה -ְְִֵֵָָ

.ÊÈוגבתה אׁשּתֹו, את גרׁש ּכ ואחר נכסיו ּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּיּדירּנה עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה
אּלּו אֹומרין: ואין ההקּדׁש. על עּׂשּו קנּוניא ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהנאה,
הקּדׁשֹו על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר: היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרצה,

לֹו. ויחזר ְְֲַָָֹלחכם
.ÁÈחֹוב לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן

על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּמא הּוא, ּפלֹוני ׁשל זה ּכלי אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָעלי,
על גֹובה אינֹו - חֹוב ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות, ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּפי

.ËÈּכל ׁשהקּדיׁש חֹולה אבל ּבבריא; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
נאמן; - ּבידי לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָנכסיו
וחֹוטא מיתתֹו ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוּׂשה אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּתנּו אמר: אם ,לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאחרים,
אין - 'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל - לֹו ְְְְִֵֵַָָָֹֹאֹותּה
נֹוטל זה הרי - מקּים ׁשטר ּבידֹו היה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻנֹותנין;
- 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ואם הּצּואה. מּפני ההקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמן
אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר הּוא הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָאין
ההקּדׁש. מן ולא הּפֹודה מן וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנתקּים

.Îאֹו הקּדיׁשן אֹו נכסיו את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי
ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָהחרימן

ה'תשע"א תמוז כ"ד שלישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
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נפנין‡. ּדין ּבית ּבאדר עּׂשר על2ּבחמּׁשה ולבּדק לחּפּׂש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
צּבּור ההקּדׁשֹות3צרכי עניני ודֹורׁשין4ועל עליהן ּובֹודקין . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

החרמין ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודים את5וחֹוקרין, וגֹובין , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
הּדמים ואת העם6הערכין ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּבהן, החּיב מּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּׁשקלים ּתרּומת לּתן אלהינּו.7עתיד ּבית את לחּזק ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבקיאין·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות את ּפֹודין וכן8אין . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹותן ׁשמין - ערכין מחּיבי ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּגֹובין
מּׁשאר9ּבׁשלׁשה ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
את10מּטלטלין ּכׁשּמעריכין אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין - ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
הּקרקע11הּקרקעֹות מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

ּכהן,12ׁשּלֹו מהן ואחד ּבעּׂשרה אּלא אֹותן מעריכין אין - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקרקעות,1) מטלטלין בין בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני ועל ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו
חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל קרקע בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש, בפדיית אדם לכל קודמים שהבעלים
במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש יותר יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש שאסור חרמים, לענין

תורה. בדברי שלוחי3)מתפנים.2)אפילו "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים ופדיית נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
ומציינים ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים ואת הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר דין בית

הם". רבים צרכי אלו שכל הכהנים, מהם שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות או4)על ביתו את איש הקדיש שאם
הבית. לבדק יפלו והדמים הגזבר, מידי לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו חרם5)שאר או לשמים, הם חרם נכסיו על כשאמר

מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים ואינם לכהנים הם הרי - סתם חרם אמר אם אבל הבית. לבדק נופלים שהם הבית, לבדק הם
הבית.6)לכהנים. לבדק ודמיו בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר אף7)אם הניתנת השקל מחצית עם יחד

השקל, מחצית תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח. קדשי שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו היא
אלו בית את צרכיו.יחזקו לכל מומחים.8)קינו בהערכתם.9)שמאים יטעו לפדיון.10)שלא ועומדים הבית לבדק שהוקדשו

היובלות.11) שבטלו בזמן אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון מהם.12)שהוקדשו, אותו וממשכנים כסף, לו שאין כגון



סז oinxge oikxr zekld - fenz c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ונתן ׁשּנאמר: מאתים; נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדמים
מׁשכֹו ׁשּלֹו. הּוא הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם הּכסף ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
- ּבמנה ׁשעמד עד הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבמאתים
והרי הקּדׁש, מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא לא מאתים; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹנֹותן

ּבּדמים. ונתחּיב ּבמׁשיכה ְְְִִִִֵַַָָָָקנה
.‚Èעד למׁשכֹו הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמנה ּפדהּו ּבמאתים. הקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹוזכה
נֹותן ואינֹו ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלמׁשכֹו
הדיֹוט ּכח יהא לא ּכאן: אֹומרין ואין נתן. ׁשּכבר הּמנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא
עד ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו הדיֹוט ׁשאפּלּו הקּדׁש; מּכח ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמּור
ראּוי הקּדׁש ואין ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּפרע, מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיקּבל

ׁשּפרע. מי ְִֵֶַַָלקּבל
.„Èׁשטרי אֹו אּׁשה ּכתּבת עליו והיתה נכסיו ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש

ההקּדׁש מן ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבעלי
ׁשּקדם. הּׁשעּבּוד מפקיע ׁשההקּדׁש חֹובֹו; את חֹוב ּבעל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹולא
- לחּלין הּׂשדה ותצא ׁשּלֹו הּקרקע ההקּדׁש ּכׁשּימּכר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻאבל
ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, מן לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׁש

זֹו. קרקע על ְֵַַַעֹומד
.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות, לׁשני דֹומה? זה למה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהא

מן טֹורפת ׁשהיא - לּׁשני ּומכר ,עּמ לי אין ּודברים ְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדין
ִֵַהּׁשני.

.ÊËּבעל אֹו האּׁשה את מׁשּביעין זה? קרקע ּפֹודין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָוכיצד
ואחר מׁשעּבדים, מּנכסים לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻחֹוב
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּובערב, ּבּבקר יֹום ׁשּׁשים עליהם מכריזין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכ
לאּׁשה לּתן מנת על ּבּׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָואֹומדין
ולֹוקח אֹותּה ׁשּפֹודין ואחר חֹובֹו. את חֹוב ּולבעל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻּכתּבתּה
יֹוצא הקּדׁש יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבדינר, אפּלּו הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאֹותּה
לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ּומגּבה הּפֹודה חֹוזר ּפדיֹון, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבלא
ּתׁשעים ׁשוה והּׂשדה מאה החֹוב היה אפּלּו חֹובֹו. את ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָחֹוב
היה אם אבל לפּדֹותּה. הרֹוצה אֹותּה ּפֹודה ּכ מנת על -ְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ
עליו ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון הּׂשדה, ּבדמי ׁשנים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחֹוב
לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין אין - מאתים אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִֵֵַַַָָָָֻחֹוב
לּתן התנּו ׁשאם סתם; אֹותּה ּפֹודין אּלא הּכתּבה, אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהחֹוב

ּכלל. נפּדית אינּה -ְְִֵֵָָ

.ÊÈוגבתה אׁשּתֹו, את גרׁש ּכ ואחר נכסיו ּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּיּדירּנה עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה
אּלּו אֹומרין: ואין ההקּדׁש. על עּׂשּו קנּוניא ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהנאה,
הקּדׁשֹו על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר: היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרצה,

לֹו. ויחזר ְְֲַָָֹלחכם
.ÁÈחֹוב לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן

על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּמא הּוא, ּפלֹוני ׁשל זה ּכלי אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָעלי,
על גֹובה אינֹו - חֹוב ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות, ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּפי

.ËÈּכל ׁשהקּדיׁש חֹולה אבל ּבבריא; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
נאמן; - ּבידי לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָנכסיו
וחֹוטא מיתתֹו ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוּׂשה אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּתנּו אמר: אם ,לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאחרים,
אין - 'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל - לֹו ְְְְִֵֵַָָָֹֹאֹותּה
נֹוטל זה הרי - מקּים ׁשטר ּבידֹו היה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻנֹותנין;
- 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ואם הּצּואה. מּפני ההקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמן
אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר הּוא הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָאין
ההקּדׁש. מן ולא הּפֹודה מן וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנתקּים

.Îאֹו הקּדיׁשן אֹו נכסיו את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי
ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָהחרימן

ה'תשע"א תמוז כ"ד שלישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

נפנין‡. ּדין ּבית ּבאדר עּׂשר על2ּבחמּׁשה ולבּדק לחּפּׂש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
צּבּור ההקּדׁשֹות3צרכי עניני ודֹורׁשין4ועל עליהן ּובֹודקין . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

החרמין ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודים את5וחֹוקרין, וגֹובין , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
הּדמים ואת העם6הערכין ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּבהן, החּיב מּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּׁשקלים ּתרּומת לּתן אלהינּו.7עתיד ּבית את לחּזק ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבקיאין·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות את ּפֹודין וכן8אין . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹותן ׁשמין - ערכין מחּיבי ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּגֹובין
מּׁשאר9ּבׁשלׁשה ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
את10מּטלטלין ּכׁשּמעריכין אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין - ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
הּקרקע11הּקרקעֹות מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

ּכהן,12ׁשּלֹו מהן ואחד ּבעּׂשרה אּלא אֹותן מעריכין אין - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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לקרקעות,1) מטלטלין בין בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני ועל ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו
חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל קרקע בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש, בפדיית אדם לכל קודמים שהבעלים
במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש יותר יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש שאסור חרמים, לענין

תורה. בדברי שלוחי3)מתפנים.2)אפילו "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים ופדיית נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
ומציינים ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים ואת הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר דין בית

הם". רבים צרכי אלו שכל הכהנים, מהם שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות או4)על ביתו את איש הקדיש שאם
הבית. לבדק יפלו והדמים הגזבר, מידי לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו חרם5)שאר או לשמים, הם חרם נכסיו על כשאמר

מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים ואינם לכהנים הם הרי - סתם חרם אמר אם אבל הבית. לבדק נופלים שהם הבית, לבדק הם
הבית.6)לכהנים. לבדק ודמיו בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר אף7)אם הניתנת השקל מחצית עם יחד

השקל, מחצית תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח. קדשי שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו היא
אלו בית את צרכיו.יחזקו לכל מומחים.8)קינו בהערכתם.9)שמאים יטעו לפדיון.10)שלא ועומדים הבית לבדק שהוקדשו

היובלות.11) שבטלו בזמן אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון מהם.12)שהוקדשו, אותו וממשכנים כסף, לו שאין כגון



oinxgeסח oikxr zekld - fenz c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּפרׁשה ּכתּוב ּכהן ּדמי13ׁשהרי אֹו עלי, ּדמי האֹומר: וכן . ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּכּמה אֹותֹו ּכׁשּׁשמין עלי, רגלי אֹו ידי ּדמי אֹו עלי, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּפלֹוני
ואחד ּבעּׂשרה ׁשמין - רגלֹו אֹו ידֹו דמי ּכּמה אֹו ׁשוה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא

ּכהן .14מהן ֵֵֶֹ
אֹו‚. קרקעֹות ׁשהיּו ּבין ההקּדׁש, מּיד ההקּדׁשֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּפֹודין

לפּדֹות הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - אמר15מּטלטלין . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבעּׂשרים, אחד ואמר סלעים, ּבעּׂשר ׁשּלי הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד:
אחד ואמר ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואמר
מּנכסיו ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבחמּׁשים,

אֹות ונֹותנין ונמצאעּׂשר ארּבעים. ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות ן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו חזר מּזה. וארּבעים מּזה עּׂשר חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָההקּדׁש

מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן ונֹותנין16אחרי עּׂשר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבֹו חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים. לבעל ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאת
ׁשנּיה ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עּׂשר ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהראׁשֹון
ּבעל מּׁשל נפרעין - מעּׂשר ּבפחֹות נפּדה אם אֹותֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומֹוכרין

הּמֹותר. את ֶֶֶַָָהעּׂשר
אמּורים„. ּדברים זה17ּבּמה אחר זה ּכׁשחזרּו אבל18? ; ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבׁשוה ּביניהם מׁשּלׁשין - ּכאחד ּכּלן אמר19חזרּו ּכיצד? . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואמר ּבעּׂשרים, הּׁשני ואמר ּבעּׂשר, ׁשּלי הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהראׁשֹון:
- ּכאחד והּׁשני הּׁשליׁשי ּבֹו וחזר ועּׂשרים, ּבארּבע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּׁשליׁשי
ּבׁשבע הּׁשני מּנכסי ּוממׁשּכנים ּבעּׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין

ּבׁשבע ׁשליׁשי ארּבע20ּומּנכסי ּגֹובה ההקּדׁש ונמצא ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבׁשלׁש ההקּדׁש ונמּכר ּכאחת ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועּׂשרים.
על וכן סלעים. ׁשבע מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם זֹו 21ּדר. ְֶֶָ
אדם22הּבעלים‰. לכל מֹוסיפין23קֹודמין ׁשהם מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

עּלּוין24חמׁש על חמׁש מֹוסיפין ואין הּפֹודים,25. ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הרי הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ּׁשּנתנּו מה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבעּׂשרים ׁשּלי הּוא הרי ואמר: אחד ּובא ּבעּׂשרים, ׁשּלנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזה
חמׁש ונֹותנין חמׁש מֹוסיפין ׁשהן מּפני קֹודמין, הּבעלים -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
אם ועּׂשרים, ּבאחת ׁשּלי הּוא הרי ואמר: אחד ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועּׂשרים.
להם אֹותּה מֹוכרין - ּכלּום הֹוסיפּו ולא הּבעלים ְְְְְִִִֶַָָָָֹׁשתקּו

ועּׂשרים ואחת26ּבחמׁש עּׂשרים על הּבעלים הֹוסיפּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּופרּוטה ועּׂשרים ׁשׁש נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאפּלּו
ׁשהן וחמׁש מעצמן, ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועּׂשרים אחת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחת:
הּׁשני ּבא אם וכן ּתחּלה. ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיבין
ואמר ׁשליׁשי ּובא ּוׁשּתים, ּבעּׂשרים ׁשּלי הּוא הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָואמר:
ּובא וארּבע, ּבעּׂשרים ואמר רביעי ּובא וׁשלׁש, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבעּׂשרים
העּׂשרים על הן והֹוסיפּו וחמׁש, ּבעּׂשרים ואמר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהחמיׁשי
ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין - אחת ּפרּוטה אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָוחמׁש
וחמׁש מעצמן, ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועּׂשרים חמׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָּופרּוטה:
חמׁש מֹוסיפין הּבעלים ׁשאין לפי ּבֹו. חּיבין ׁשהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמחמׁש
על מֹוספין ּתחּלה ּׁשּנתנּו מה חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל

רצּו אם האחרֹון, ּׁשּנתן .27מה ֲִֶַַַָָָ
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מניין13) שהשלמת ומתוך וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה בערכים, שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה
אינם והשאר לגופו, הוא הראשון הכהן כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה. הערכתם דין בקרקעות, היא עשר
עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו שם ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין מיעוט אחר מיעוט אלא

הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול דין הושווה14)בית (כנעני) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
אחוזה". לרשת ... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב מטלטליהם15)לקרקעות את ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל

מכריזים. מכירה16)אין בהלכות משנה" ה"מגיד ולדעת להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא התחייב שלא פי על אף
ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין התורה ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא זה אין ב, הלכה ט' פרק

לו". וקם עליו ערכך כסף חמישית בהפסד.17)"ויסף עמו משתתף הקודם ואין קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
שא18) נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים בעל שחזר לזה.שבשעה זה שייכים בשווה.19)ינם ביניהם חולקים

בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו בחזרה החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים ובעל הואיל
בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים באופן21)שאלה אחרת, בדרך ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו סלעים בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים ושניים נשכרים הנמוכים שהראשונים
יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה החמישים בן יתן
בן של והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים ששלושתם שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן השליש,
הממעיט, בחזרת משתתף שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו ובחמישה כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים
מאתיים, זו ושל מנה, זו של כתובה ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה המרבה. בחלק משתתף הממעיט ואין
מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים ושל חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא שם ואין מאות שלוש זו ושל
כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם" "משלשין בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי אחת כל וחמישים,

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות החפץ.22)זוהי את מבחוץ.24)בפדיונו.23)שהקדישו חומש שהוא הקרן, רביע
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש, מוסיפים אינם הפודים אחרים המחיר.25)אבל אין26)העלאת אבל

האחרים. שהעלו ועשרים האחד הסלע על חומש להוסיף27)מוסיפים רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי בא אם אבל
הרי אחד "אמר במשנה ששנינו שמה רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על נותניםכלום הבעלים ואחת בעשרים שלי היא

והם וחמש, עשרים אלא נותנים אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על הבעלים כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים
רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים (לאחר ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י לדעת אבל החומש. בגלל קודמים
נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד בעשרים לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים כורחם על נותנים הבעלים,

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש, עשרים עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף סלע אותו

oinxge oikxr zekld - fenz c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âאמּורים ּדברים ׁשלׁשה28ּבּמה ההקּדׁש ׁשמּו ׁשּלא ? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּוא ואמרּו ממחין ׁשלׁשה אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ְְְְְֲִִִֶָָָָֻֻממחין;

האחרֹון ּׁשּנתן מה אפּלּו29ׁשוה עּלּויֹו על הּבעלים והֹוסיפּו , ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה ודינר ּוׁשלׁשים אחת .30ונֹותנין ְְְְְִִִַַָָ
.Êהּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא עּׂשרים,הרי ּתחּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועּׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
ועּׂשרים חמׁש לּתן חּיבין הן ׁשאף קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכלּום

ועּׂשרים ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. קֹודם31מּפני הּוא -32. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אחת נֹותנין - ּפרּוטה אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ְְְְְֲִִִִִַַַָָָואם

ּופרּוטה לעֹולם33ּוׁשלׁשים זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,34. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָ
.Áמחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין הּזה,35אין ּבּזמן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹ

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו מקּדׁש ׁשם ואם36ׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת נֹועל - ּבהמה היתה אם החרים: אֹו הערי אֹו ְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

מאליה ׁשּתמּות עד אֹו37ּבפניה ּכסּות אֹו ּפרֹות היּו ואם ; ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד אֹותן מּניחין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכלים

הּמלח לים יׁשליכן - לאּבדן.38מּתכֹות ּכדי הּגדֹול לּים אֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
.Ëלּמצֹות ׁשּנכנס עבד החרים אֹו וילכּו39הקּדיׁש ּפֹודהּו - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ

הּזה זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח, לים ואם40דמיו . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מעלין לא - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד עבד ולא41היה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.42מֹורידין ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ׁשּיפּדה43ּבפרּוטה ּדנּו וחכמים הּמלח. לים אֹותּה ּומׁשלי , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבזמן אבל הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבארּבעה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשויֹו, אּלא לכּתחּלה יפּדה לא - ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמקּדׁש

.‡Èסתם מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים אּלּו44מי הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
מקֹום ּבאֹותֹו הּנמצאין לּכהנים החרים45נּתנין אם אבל . ְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹ

אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם יּׂשראל ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּׂשדה
נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג חרמים ּׂשדה ׁשאין .46חרם; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע לּכהנים ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחרים
לּכהנים ותּנתן יּׂשראל ּבארץ ּכמּטלטלין .47הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

.·Èמצֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על ,48אף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
יצרֹו לכף ּכדי אּלּו ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם לֹו 49וראּוי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ּכילי יהיה ה'50ולא את ּכּבד נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ולא הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף ;ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹמהֹונ
העידה הּתֹורה הרי ּכלּום. ּבכ אין - מעֹולם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהחרים

חטא ב יהיה לא לנּדר תחּדל וכי .51ואמרה: ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
.‚Èיק לא והעֹוּׂשהלעֹולם נכסיו. ּכל יחרים ולא אדם ּדיׁש ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים סלע.29)שאין וחמשה עשרים מעשרים30)שאמר מבחוץ) החומש (שהוא רביע שחלק
מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה. ודינר סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה

חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו "שאין שכל חומש, בה שתקו.31)אין סכום32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
בו.33)הבעלים. חייבים שהם החומש - וחמישה מעצמם, שנתנו ופרוטה ושישה ומפרש34)עשרים פרוטה". בעלים "דאמרו

פרוטה. ועוד אחרים שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם הוא הוסיף אחרים שהוסיפו אחר שמים,35)רבינו: חרמי
לכהנים. הוא הרי סתם חרם אבל הבית לבדק עד36)שהם ולהשהותה להקריבה. מזבח לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם

בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה, משום אפשר, אי מום בה רעבון.37)שיפול שאין38)מחמת מקום
לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים. המעות את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא שם. מצויים אנשים
הברייתא העתיק שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף ולדעת המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם אבל

מקומות. בהרבה כדרכו כנשים.39)כלשונה, במצוות חייב הריהו עבדות לשם והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
סיכמו40) ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן עבדים לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר מאי". נכרי "עבד

ממנו. ליהנות שיוכל כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר, ישראל מניחו41)שעבד אלא לתוכו נפל אם הבור מן
כהקדש,42)וימות. ממנו ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה עובדי הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

מת. - מת פודים43)ואם אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה שווה על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש, בית הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה, על

לכהנים.44) הוא חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: לארץ.45)שלא בחוץ בצאתו46)ואפילו השדה "והיה שנאמר
היא עדיין אבל לכהנים, ניתנת השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן אלא חרם שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל
לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית, בדק בקדושת לשמים, קדושה
נוהג חרמים שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר רבינו אולם

ש כורחך ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם השנוי עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן כלל.אלא נוהג אינו
וכתב47) הקודש. לארץ ולעלות לנטשם וסופינו יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ כמטלטלי לארץ דחוץ "מקרקעי

מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל לארץ שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן משפט בחושן הטור
הרי ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא זה שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם ונשבעים

ישראל. שבארץ כקרקעות ומשלם".48)הם נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה יהודה49)"רבי רבי שאין מבואר שם, בחולין
שאסור נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב, אלא לידור מתיר
וכגון יצרו", לכוף "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו, לכונן שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לתקן נתכוון שאם מזה, משמע וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו כתב בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש

לידור. לו ומצוה מותר - הקמצני ואופיו משלו.50)דעתו פרוטה כל על שחס פי51)קמצן, על אף הנודר ש"כל מכאן,
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם מצוה הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם חוטא". נקרא שמקיימו
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.Âאמּורים ּדברים ׁשלׁשה28ּבּמה ההקּדׁש ׁשמּו ׁשּלא ? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּוא ואמרּו ממחין ׁשלׁשה אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ְְְְְֲִִִֶָָָָֻֻממחין;

האחרֹון ּׁשּנתן מה אפּלּו29ׁשוה עּלּויֹו על הּבעלים והֹוסיפּו , ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה ודינר ּוׁשלׁשים אחת .30ונֹותנין ְְְְְִִִַַָָ
.Êהּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא עּׂשרים,הרי ּתחּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועּׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
ועּׂשרים חמׁש לּתן חּיבין הן ׁשאף קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכלּום

ועּׂשרים ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. קֹודם31מּפני הּוא -32. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אחת נֹותנין - ּפרּוטה אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ְְְְְֲִִִִִַַַָָָואם

ּופרּוטה לעֹולם33ּוׁשלׁשים זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,34. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָ
.Áמחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין הּזה,35אין ּבּזמן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹ

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו מקּדׁש ׁשם ואם36ׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת נֹועל - ּבהמה היתה אם החרים: אֹו הערי אֹו ְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

מאליה ׁשּתמּות עד אֹו37ּבפניה ּכסּות אֹו ּפרֹות היּו ואם ; ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד אֹותן מּניחין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכלים

הּמלח לים יׁשליכן - לאּבדן.38מּתכֹות ּכדי הּגדֹול לּים אֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
.Ëלּמצֹות ׁשּנכנס עבד החרים אֹו וילכּו39הקּדיׁש ּפֹודהּו - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ

הּזה זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח, לים ואם40דמיו . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מעלין לא - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד עבד ולא41היה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.42מֹורידין ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ׁשּיפּדה43ּבפרּוטה ּדנּו וחכמים הּמלח. לים אֹותּה ּומׁשלי , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבזמן אבל הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבארּבעה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשויֹו, אּלא לכּתחּלה יפּדה לא - ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמקּדׁש

.‡Èסתם מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים אּלּו44מי הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
מקֹום ּבאֹותֹו הּנמצאין לּכהנים החרים45נּתנין אם אבל . ְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹ

אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם יּׂשראל ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּׂשדה
נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג חרמים ּׂשדה ׁשאין .46חרם; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע לּכהנים ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחרים
לּכהנים ותּנתן יּׂשראל ּבארץ ּכמּטלטלין .47הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

.·Èמצֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על ,48אף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
יצרֹו לכף ּכדי אּלּו ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם לֹו 49וראּוי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ּכילי יהיה ה'50ולא את ּכּבד נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ולא הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף ;ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹמהֹונ
העידה הּתֹורה הרי ּכלּום. ּבכ אין - מעֹולם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהחרים

חטא ב יהיה לא לנּדר תחּדל וכי .51ואמרה: ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
.‚Èיק לא והעֹוּׂשהלעֹולם נכסיו. ּכל יחרים ולא אדם ּדיׁש ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים סלע.29)שאין וחמשה עשרים מעשרים30)שאמר מבחוץ) החומש (שהוא רביע שחלק
מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה. ודינר סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה

חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו "שאין שכל חומש, בה שתקו.31)אין סכום32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
בו.33)הבעלים. חייבים שהם החומש - וחמישה מעצמם, שנתנו ופרוטה ושישה ומפרש34)עשרים פרוטה". בעלים "דאמרו

פרוטה. ועוד אחרים שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם הוא הוסיף אחרים שהוסיפו אחר שמים,35)רבינו: חרמי
לכהנים. הוא הרי סתם חרם אבל הבית לבדק עד36)שהם ולהשהותה להקריבה. מזבח לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם

בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה, משום אפשר, אי מום בה רעבון.37)שיפול שאין38)מחמת מקום
לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים. המעות את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא שם. מצויים אנשים
הברייתא העתיק שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף ולדעת המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם אבל

מקומות. בהרבה כדרכו כנשים.39)כלשונה, במצוות חייב הריהו עבדות לשם והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
סיכמו40) ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן עבדים לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר מאי". נכרי "עבד

ממנו. ליהנות שיוכל כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר, ישראל מניחו41)שעבד אלא לתוכו נפל אם הבור מן
כהקדש,42)וימות. ממנו ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה עובדי הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

מת. - מת פודים43)ואם אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה שווה על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש, בית הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה, על

לכהנים.44) הוא חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: לארץ.45)שלא בחוץ בצאתו46)ואפילו השדה "והיה שנאמר
היא עדיין אבל לכהנים, ניתנת השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן אלא חרם שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל
לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית, בדק בקדושת לשמים, קדושה
נוהג חרמים שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר רבינו אולם

ש כורחך ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם השנוי עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן כלל.אלא נוהג אינו
וכתב47) הקודש. לארץ ולעלות לנטשם וסופינו יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ כמטלטלי לארץ דחוץ "מקרקעי

מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל לארץ שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן משפט בחושן הטור
הרי ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא זה שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם ונשבעים

ישראל. שבארץ כקרקעות ומשלם".48)הם נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה יהודה49)"רבי רבי שאין מבואר שם, בחולין
שאסור נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב, אלא לידור מתיר
וכגון יצרו", לכוף "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו, לכונן שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לתקן נתכוון שאם מזה, משמע וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו כתב בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש

לידור. לו ומצוה מותר - הקמצני ואופיו משלו.50)דעתו פרוטה כל על שחס פי51)קמצן, על אף הנודר ש"כל מכאן,
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם מצוה הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם חוטא". נקרא שמקיימו
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אׁשר מּכל אֹומר: הּוא ׁשהרי הּכתּוב. ּדעת על עֹובר - ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכן
חסידּות, זֹו ואין חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל ולא - ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶָָֹלֹו
לּברּיֹות, ויצטר ממֹונֹו ּכל מאּבד הּוא ׁשהרי ׁשטּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא
חסיד חכמים: אמרּו ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואין

עֹולם52ׁשֹוטה מבּלי מּכלל ממֹונֹו53- המפּזר ּכל אּלא . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מחמׁש יֹותר יפּזר אל - נביאים54ּבמצֹות ׁשּצּוּו ּכמֹו ויהיה . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

עֹולם ּבדברי ּבין ּתֹורה ּבדברי ּבין ּבמׁשּפט, ּדבריו .55מכלּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ
הּממֹון על ּתֹורה חסה הרי ּבהן חּיב ׁשאדם ּבּקרּבנֹות ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאפּלּו

ידֹו מּסת ּכפי ׁשּיביא ׁשּלא56ואמרה לדברים וחמר קל , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לֹו; ּכראּוי אּלא ינּדר ׁשּלא נדרֹו מחמת אּלא ּבהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנתחּיב
ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו ּכמּתנת איׁש .57ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא וחרמין ערכין הלכֹות להֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָסליקֹו

ּפרקים: וארּבעים ׁשלׁשה ּפרקיו ּומנין הפלאה, ספר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָנגמר
- נדרים הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשנים - ׁשבּועֹות ְְְְְְִִִִֵָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - נזירּות הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְְְֲִִִִָָָָָָָׁשלׁשה

ּפרקים. ׁשמנה - וחרמין ערכין ְְְֲֲִִִִַָָָָֹהלכֹות
בחרּתי פּקּודי ּכי לעזרני, יד ְְְְְִִִִִֵֶָָָָּתהי.
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סּדּורן: וזהּו ׁשבע. ְְִִֶֶַָָהלכֹותיו

ּכלאים. הלכֹות ְְִִִַא.
ענּיים מּתנֹות הלכֹות .ב. ְְֲִִִַ
ּתרּומֹות. הלכֹות ְְִג.
מעּׂשרֹות. הלכֹות ְְִַַד.

רבעי. ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַָה.
ׁשּבּגבּולין. ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ְְְְְִִִִֶַַָָֻו.

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ְְְִִֵָז.
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ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹיׁש
ּבּכרם. ירק אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ב) ּכלאים. זרעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלזרע
מלאכה לעּׂשֹות ׁשּלא ד) ּכלאים. ּבהמה להרּביע ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹג)

ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא ה) ּכאחד. ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּבכלאי
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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לֹוקה,‡. - יּׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזֹורע
ּכלאים. תזרע לא ּׂשד ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

חּטה·. ׁשהיתה ּכגֹון המחּפה, אֹו המנּכׁש אֹו הּזֹורע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואחד
על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו אחת ּוּׂשעֹורה ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָֻאחת
- ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, אֹותן וחּפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ הּזֹורע ואחד לֹוקה. זה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּזֹורע

לֹו‚. לזרע לנכרי לֹומר ּומּתר לנכרי. ּכלאים לזרע ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹֹֻאסּור
אּלא ּבּׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור זרעים. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּכלאי
ּכלאי לזרע ליּׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו - קּימן ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻעֹוקרן.
לכּתחּלה הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין„. הּזרעים אּלא זרעים ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָאין
העּקרין מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים עּׂשבים אבל אדם; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלמאכל
מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה אּלא ראּויין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאינן

זרעים. ְְִִֵָּכלאי
לא‰. ּׂשד ּׁשּנאמר: מה ּבכלל הם הרי - האילנֹות ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכלאי

ׁשהרּכיב ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע
לֹוקה זה הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַיחּור
וכן לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן ירק ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָהּמרּכיב

.Â.ּכלאים אילנֹות לֹו ׁשּירּכיב לנכרי להּניח ליּׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָואסּור
זרעי לערב מּתר וכן ּכאחד. אילן וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא ּבאילנֹות ּכלאים ל ׁשאין ּכאחד. ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Êאף ּכלאים, אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע

לזה ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען. ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
ׁשּנזרע הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻיחּור

ְִִַּכלאים.
.Áהּוא מהם האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּזרעֹונין

והּכּסמין, החּטים, מינין: חמּׁשה והיא ּתבּואה, ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻהּנקרא
הּנקרא הּוא מהן והּׁשני והּׁשיפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,

מ חּוץ לאדם הּנאכל זרעים ּכל והן ּכגֹוןקטנית, הּתבּואה, ן ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָ
והּׁשמׁשמין והארז והּדחן והעדׁשים והאפּונים ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֻהּפֹול
הּנקרא הּוא מהן והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּפרגין
אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן זרעֹונין ׁשאר והן גּנה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָזרעֹוני
הּבצלים זרע ּכגֹון אדם, מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָוהּפרי
וזרע ּבהן. וכּיֹוצא לפת וזרע והּקצח החציר וזרע ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוהּׁשּומין
מיני ּכל ּכׁשּיּזרעּו גּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּפׁשּתן

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראה52) שוטה? חסיד "איזהו אמרו: ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה בה להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
נפשו". את [=התינוק] זה הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי לכשאחלוץ אמר בנהר מבעבע מחריבי53)תינוק

האדם". מציאות מפסידים הדברים שאלה - עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה בפירוש וכן עולם.
ראשונה54) שנה - זה חומש פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם הרי - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל שנאמר

שירצה. מה כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א וראה שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן תלמיד55)מהקרן,
מדאי. יותר עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי את וזן ... במשפט דבריו מכלכל יכולתו.56)חכם קצבת

ברכו57) אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים, בשלוש להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות בקרבנות מדבר והכתוב
בשדהו.1)ה'. הישראל לקיימם או לנכרי כלאים לזרוע אסור אם נקוב. שאינו בעציץ והזורע כלאים. ויהיה יזרע מינים כמה יבאר

mi`lk zekld - fenz c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נּכר ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻזרעֹונים
ירק. ונקרא ּדׁשא, ְְִֶֶֶַַָָָהּזרע

.Ëּכגֹון ּׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים גּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש
ויׁש זרעים. מיני הּנקראים הן ואּלּו והחרּדל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּפׁשּתן
אּלא מהם לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעֹונים גּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדים והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן, וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות. מיני ְְִִִֵַָָהּנקראים

ׁשני 1ּפרק
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מעּׂשרים‡. אחד היּו אם אחר, זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזרע
וׁשלׁש ּבעּׂשרים ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָוארּבעה,
עד המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ּׂשעֹורים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹסאה
- זרע ואם הּׂשעֹורים. על יֹוסיף אֹו החּטין את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט

ֶלֹוקה.
מעּׂשרים·. לאחד מצטרף - הּזרע עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

ּבּה ׁשּנתערב חּטים ׁשל סאה וׁשלׁש עּׂשרים ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוארּבעה.
- ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים קּבין ּוׁשני ּׂשעֹורים קּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָׁשני
ויבר ּתערבת ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהרי
והּפֹול והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמקצתּה

ּכלאי ּכּלם החּטים.- עם ם ְִִִִִַַָֻ
ּבזה‚. זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה

אֹו ּבקטנּיֹות ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן אחד ׁשּנתערב גּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה וארּבעה מעּׂשרים אחד ׁשעּורן - ּבקטנּיֹות אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל ּבסאה נתערב אם הּמין. מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

ְַָהּתבּואה.
זֹורעין„. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעּׂשרים אחד מּמּנּו נתערב אם סאה, ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּמּנּו
חּיב - קטנית ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
סאתים מּמּנּו זֹורעין גּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלמעט.
ׁשל סאה ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם סאה, ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ימעט. - קטנית ׁשל אֹו ְְְִִֵֶַָּתבּואה
ׁשלׁשת‰. היה אם ּפׁשּתן: זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלפיכ

צרי אינֹו - לאו ואם ימעט, זה הרי - סאה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָרביעים
ּפׁשּתן. זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמעט;

האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערים זה ּדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָועל
.Âנתּכּון ּובׁשּלא לערב נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה

ּבזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ׁשּנתערבּו; מינין הּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלזרע
ּכרי ּבתֹו אחת חּטה היתה אפּלּו מינין, הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹאחר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לזרעּה. אסּורה - ּׂשעֹורים ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹׁשל
.Ê:ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּיצמח הּמינין, מן מין ּׂשדהּו ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּזֹורע

הרי - ּבּׂשדה וארּבעה מעּׂשרים אחד האחד הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
יאמרּו ׁשּמא העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו; עד ילּקט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹזה
ּתבּואה ׁשּצמח האחד הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה. זרע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכלאים
וקטנית ּבתבּואה גּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵָָָוקטנית
צרי אינֹו - מּכן ּפחֹות הּצֹומח היה ואם גּנה. ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּובזרעֹוני

ְֲַלמעטֹו.
.Áאבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הּׂשדה, ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ׁשאין מראין ׁשהּדברים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבזמן
למעט. אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא

.Ëותלּתן אסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
מפסיד ׁשּזה עּׂשבים; מיני ּבּה ׁשעלּו אדם למאכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּזרעּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.
.Èּכׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובּמה

הּגרנֹות מקֹום וכן סביב. ּגבּול ולּה ערּוגֹות ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֵַָָָָזרּועה
ׁשהרי לעקר; אֹותֹו מחּיבין אין - הרּבה מינין ּבּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשעלּו
ואם הּגרנֹות. ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ידּוע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ׁשהרי אחד; מּמין חּוץ הּכל עקר לֹו: אֹומרין - מקצתן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹהסיר

הּׁשאר. ּבקּיּום ׁשרֹוצה דעּתֹו ְְְִִֶֶַַָָגּלה
.‡È.ּבּה וכּיֹוצא ׁשקמה ׁשל סּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאין

ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבּה וכּיֹוצא ּוצנֹון לפת אגּדת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּטֹומן
ׁשהרי חֹוׁשׁש; אינֹו - מגּלין העלין מקצת היּו אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּגפן,

ּבהׁשרׁש רֹוצה העליןאינֹו היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, אינן ואם תן. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּכלאים. מּׁשּום חֹוׁשׁש - ְְִִִִֵַֻמגּלין

.·Èהעּקרין ונׁשארּו הּזרע וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּׂשדה
ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבארץ,
העּקרין. ׁשּיעקר עד אחר מין ּׂשדה ּבאֹותּה זֹורע יהיה לא -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚Èקדם ּׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו
ּכ ואחר רוה, ּׂשדהּו היתה אם ימים, ׁשלׁשה ּכמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבארץ
את להּפ צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָיהפכּה
את חֹורׁש אּלא נעקרה, ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכּלּה
ׁשּתרוה. ּכדי הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשדה

.„Èיהּפ - ּׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו
את וקרסמה לתֹוכּה ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע. ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר

אחר. מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּצמח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אילנות. כלאי כאחת. אילן וכלאי זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן בזרעים או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם
חלקים. לג' נחלקין הטומן1)ושהזרעונין כלאים. בו ראה וכשצמח המינין מן שדהו הזורע אחר. זרע בו שנתערב זרע יבאר

בא' אחר. מין בה יזרע אם בארץ העיקרין ונשארו הזרע וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה וכיוצא וצנון לפת אגודת
בשדות. כלאים אין אם לבדוק דין בית שלוחי יוצאין בו ובט"ו הכלאים על משמיעין באדר
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נּכר ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻזרעֹונים
ירק. ונקרא ּדׁשא, ְְִֶֶֶַַָָָהּזרע

.Ëּכגֹון ּׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים גּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש
ויׁש זרעים. מיני הּנקראים הן ואּלּו והחרּדל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּפׁשּתן
אּלא מהם לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעֹונים גּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדים והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן, וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות. מיני ְְִִִֵַָָהּנקראים

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

מעּׂשרים‡. אחד היּו אם אחר, זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזרע
וׁשלׁש ּבעּׂשרים ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָוארּבעה,
עד המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ּׂשעֹורים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹסאה
- זרע ואם הּׂשעֹורים. על יֹוסיף אֹו החּטין את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט

ֶלֹוקה.
מעּׂשרים·. לאחד מצטרף - הּזרע עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

ּבּה ׁשּנתערב חּטים ׁשל סאה וׁשלׁש עּׂשרים ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוארּבעה.
- ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים קּבין ּוׁשני ּׂשעֹורים קּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָׁשני
ויבר ּתערבת ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהרי
והּפֹול והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמקצתּה

ּכלאי ּכּלם החּטים.- עם ם ְִִִִִַַָֻ
ּבזה‚. זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה

אֹו ּבקטנּיֹות ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן אחד ׁשּנתערב גּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה וארּבעה מעּׂשרים אחד ׁשעּורן - ּבקטנּיֹות אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל ּבסאה נתערב אם הּמין. מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

ְַָהּתבּואה.
זֹורעין„. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעּׂשרים אחד מּמּנּו נתערב אם סאה, ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּמּנּו
חּיב - קטנית ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
סאתים מּמּנּו זֹורעין גּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלמעט.
ׁשל סאה ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם סאה, ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ימעט. - קטנית ׁשל אֹו ְְְִִֵֶַָּתבּואה
ׁשלׁשת‰. היה אם ּפׁשּתן: זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלפיכ

צרי אינֹו - לאו ואם ימעט, זה הרי - סאה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָרביעים
ּפׁשּתן. זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמעט;

האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערים זה ּדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָועל
.Âנתּכּון ּובׁשּלא לערב נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה

ּבזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ׁשּנתערבּו; מינין הּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלזרע
ּכרי ּבתֹו אחת חּטה היתה אפּלּו מינין, הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹאחר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לזרעּה. אסּורה - ּׂשעֹורים ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹׁשל
.Ê:ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּיצמח הּמינין, מן מין ּׂשדהּו ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּזֹורע

הרי - ּבּׂשדה וארּבעה מעּׂשרים אחד האחד הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
יאמרּו ׁשּמא העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו; עד ילּקט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹזה
ּתבּואה ׁשּצמח האחד הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה. זרע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכלאים
וקטנית ּבתבּואה גּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵָָָוקטנית
צרי אינֹו - מּכן ּפחֹות הּצֹומח היה ואם גּנה. ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּובזרעֹוני

ְֲַלמעטֹו.
.Áאבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הּׂשדה, ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ׁשאין מראין ׁשהּדברים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבזמן
למעט. אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא

.Ëותלּתן אסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
מפסיד ׁשּזה עּׂשבים; מיני ּבּה ׁשעלּו אדם למאכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּזרעּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.
.Èּכׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובּמה

הּגרנֹות מקֹום וכן סביב. ּגבּול ולּה ערּוגֹות ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֵַָָָָזרּועה
ׁשהרי לעקר; אֹותֹו מחּיבין אין - הרּבה מינין ּבּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשעלּו
ואם הּגרנֹות. ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ידּוע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ׁשהרי אחד; מּמין חּוץ הּכל עקר לֹו: אֹומרין - מקצתן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹהסיר

הּׁשאר. ּבקּיּום ׁשרֹוצה דעּתֹו ְְְִִֶֶַַָָגּלה
.‡È.ּבּה וכּיֹוצא ׁשקמה ׁשל סּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאין

ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבּה וכּיֹוצא ּוצנֹון לפת אגּדת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּטֹומן
ׁשהרי חֹוׁשׁש; אינֹו - מגּלין העלין מקצת היּו אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּגפן,

ּבהׁשרׁש רֹוצה העליןאינֹו היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, אינן ואם תן. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּכלאים. מּׁשּום חֹוׁשׁש - ְְִִִִֵַֻמגּלין

.·Èהעּקרין ונׁשארּו הּזרע וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּׂשדה
ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבארץ,
העּקרין. ׁשּיעקר עד אחר מין ּׂשדה ּבאֹותּה זֹורע יהיה לא -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚Èקדם ּׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו
ּכ ואחר רוה, ּׂשדהּו היתה אם ימים, ׁשלׁשה ּכמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבארץ
את להּפ צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָיהפכּה
את חֹורׁש אּלא נעקרה, ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכּלּה
ׁשּתרוה. ּכדי הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשדה

.„Èיהּפ - ּׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו
את וקרסמה לתֹוכּה ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע. ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר

אחר. מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּצמח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אילנות. כלאי כאחת. אילן וכלאי זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן בזרעים או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם
חלקים. לג' נחלקין הטומן1)ושהזרעונין כלאים. בו ראה וכשצמח המינין מן שדהו הזורע אחר. זרע בו שנתערב זרע יבאר

בא' אחר. מין בה יזרע אם בארץ העיקרין ונשארו הזרע וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה וכיוצא וצנון לפת אגודת
בשדות. כלאים אין אם לבדוק דין בית שלוחי יוצאין בו ובט"ו הכלאים על משמיעין באדר
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.ÂËיֹוצא אדם וכל הּכלאים, על מׁשמיעין ּבאדר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד
ּבֹו עּׂשר ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולּׂשדהּו ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו

לבּדק. ּומסּבבים ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִִֵֵַֹיֹוצאים
.ÊËּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה

את מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ּׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּׂשמחים
אחר מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא ּכלאים. בֹו ׁשּימצאּו הּׂשדה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכל
ּבּה. יּגעּו לא - מּכן ּפחֹות אבל ועּׂשרים; מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאחד

.ÊÈלראֹות הּפסח מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין
אּלא להן, ממּתינים אין - ׁשהנצּו וכלאים ׁשּיצא. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאפיל
אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ּומפקירין מּיד עליהן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיֹוצאין

וארּבעה. ְְְִֵֶַָָמעּׂשרים

ה'תשע"א תמוז כ"ה רביעי יום
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לצּורֹות‡. נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעין מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש
מקֹומֹות ׁשּנּוי מּפני עד3והעבֹודה2הרּבה, הארץ, ׁשעֹובדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הֹואיל לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין. ּכׁשני ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה
ּבזה. זה ּכלאים אינן - אחד מין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָוהן

לזה·. זה ּדֹומין ׁשהן מינין ׁשני ּבּזרעים ׁשניהן4ויׁש וצּורת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשני והן הֹואיל כן, ּפי על ואף אחת, צּורה להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָקרֹובה

זה. עם זה אסּורים אּלּו הרי - ֲֲִִִִֵֵֶֶמינין
ּגּלים‚. חזרת עם החזרת עלׁשי5ּכיצד? עם והעלׁשין , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻ

ּׂשדה6ּׂשדה ּכרׁשי עם והּכרׁשין הרים7, ּכסּבר עם הּכסּבר ,8, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ
עם9וחרּדל הּמצרית ּודלעת מצרי, חרּדל הרמּוצהעם ּדלעת ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הּזּונין עם החּטין וכן ּבזה. זה ּכלאים אינן והּׂשעֹורים10- , ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּועל ׁשּבלת והּכּסמין11עם הּׁשיפֹון12, עם13עם והּפֹול , ְְְִִִִִִֶַַַָֹֻ

הּטפח עם והּפרקדן הּׁשעּועים,14הּסּפיר, עם לבן ּופֹול , ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֻ

הּתרֹובתֹור עם והּכרּוב הּמלפפֹון, עם והּתרדין15והּקּׁשּות , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָ
עם הּצנֹון אבל זה. עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָעם
ּדלעת עם יונית ּודלעת הּלפסן, עם והחרּדל ְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָָהּנּפּוסין,
לזה זה ׁשּדֹומים ּפי על אף הרמּוצה, ּדלעת עם אֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָמצרית

ּבזה. זה ּכלאים אּלּו הרי -ְֲִִֵֵֶֶַָ
אֹו„. ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני ׁשּיׁש ּבאילן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָוכן

ּכיצד? ּכלאים. אּלּו הרי - מינין ׁשני והן הֹואיל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַּבּפרֹות,
החזרד עם והּפרסקין16הּתּפּוח והּׁשיזפין17, הּׁשקדים, 18עם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ

זה ּכלאים הן הרי - לזה זה ׁשּדֹומין ּפי על אף הרימין, ְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעם
עם והּפריׁשים הּקרּוסטמלים, עם האּגסים אבל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָּבזה.

ּבזה. זה ּכלאים אינן - ְְִִִֵֶֶַָָָָֻהעזרדין
ׁשהן‰. ּפי על אף אחרֹות, ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן

זה ׁשל לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָׁשני
ׁשּיראּו עד ּגדֹול, ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ּפרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹו
זה; עם זה לכלאים להן חׁשׁשּו לא - אחד מּמין גונין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכׁשני

העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאין
.Âהּלפת מּפני19ּכיצד? ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּנּפּוס עם והּלפת ׁשוין. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפריהן
ּפי על אף הּנּפּוס, עם צנֹון אבל ׁשוין. ׁשּלהן ׁשהעלין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּפני

ז ּדֹומין ּכלאים,ׁשהעלין אּלּו הרי - לּפרי דֹומה והּפרי לזה ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּכל וכן ּביֹותר. זה ּפרי מּטעם רחֹוק זה ּפרי וטעם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהֹואיל

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא
.Êעם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכּמה

נראין אם אבל מּזה. זה מבּדלין נראים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור. זה הרי - ּבערּבּוביא ְְְְְֲִִֵֶֶָָׁשּנזרעּו

.Áהּׂשדה גדל לפי הּכל הּזאת, ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות וׁשּלּוח העלין רב ּולפי .20הּנזרעת ְְְְִִִִֶַַַַַָֹ

.Ëלזרע ּובּקׁש ּתבּואה, מין זרּועה ׁשהיתה ּׂשדהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכיצד?
ּבית ּביניהן מרחיק - אחת ּבּׂשדה אחרת ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבצּדּה

אּמה21רבע וחמׁש אּמֹות ּכעּׂשר והּוא אּמֹות22. עּׂשר על ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מרחיקין1) כמה העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן איפכא, או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר
בתוכה לזרוע ורצה חטים זרועה שדהו הייתה בצדה. אחר ירק לזרוע ובקש ירק זרועה שדהו הייתה כלאים. שהם זרעים שני בין
הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני בין והפסק שעורים. בצדן לזרוע לחבירו מותר אם חטים זרועה שדהו הייתה ירק.
תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו. חטים בצד פשתן תלם לזרוע מותר אם שעורים חבירו ושל חטים שדהו

חרדל. ביניהם יזרע מצרית.2)אם ודלעת מצרי חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש רמוצה"3)ולפיכך "דלעת כמו
זו. הטמנה בלי לאכילה ראוייה ואינה מר שטעמה מפני חם אפר הוא ברמץ, אותה שטומנים שם "אף4)על כלאים: במשנה

בזה". זה כלאים לזה זה שדומין פי הררית".5)על וחסא גנית "חסא מדבר.6)והן של ועולשין פרדס של עולשין יש
מדבר.7) של וכרתי גינה של כרתי ויש בתורה. הנזכר החציר וזהו כרתים, הם שדה".8)כרשין כסבר עם "כסבר שם: במשנה

בתורה. הנזכר גד זרע והוא ומדברי". המדינה.9)"גני ועל10)חרדל וטבעו. בתכונתו בארץ וישתנה החיטה, ממיני מין והוא
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא מדבריות.11)כן מדברית.12)שעורים החיטים13)חיטה ממיני מין

קרטומ"ן.14)המדבריות. הרופאים: וקראוהו השעורים, לטבע קרוב וטבעו להשתבר, קשים עגולים לבנים כרוב15)גרגרים
דקים. שקלחיו לחזירים.16)מדברי פריו ומשליכים יערי. ל17)תפוח דומים צאתם, בתחילת קטנים, שקדים.וכשהם

שזיפים.18) יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע מפרש: נאכלים,19)בירושלמי שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי על [אף
ירק]. בכלל היא הזרע ניכר שלא זמן שכל רבינו כתב הרי - כלל כלאים איסור אין כאלה הרכים.20)ובזרעים והוא21)הענפים

קבים. שישה הסאה שהרי בסאה, וארבעה מעשרים אחד ושיעורו תבואה, הקב רובע בו שזורעים "כעשר",22)מקום לכתוב דקדק
עשר שהרי מדוייק, החשבון שאין מפני בקירוב". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע "בית המשנה: בפירוש כתב וכן
מאה הוא רובע, בית ואילו באמה. וחמש מעשרים אחד ועוד אמות וארבע מאה אלא אינן וחומש אמות עשר על וחומש אמות

mi`lk zekld - fenz d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּצד מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע. אּמה לא23וחמׁש ואם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיהיּו עד לֹוקה ואינֹו אסּור; - הּזה ּכּׁשעּור ּביניהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיה

טפחים. ׁשּׁשה ּבתֹו ְְְִִִָָקרֹובין
.Èירק ּׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש ירק, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהיתה

טפחים ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - דלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
ּופחֹות האמצע. מן ּבין הּצד מן ּבין מרּבע. טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל
ּבתֹו קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה ואינֹו אסּור; - זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָמּׁשעּור

.24טפח ֶַ
.‡Èוהּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה

רבע. ּבית ּביניהן מרחיק - דלעת אֹו ירק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבצּדּה
.·È?הּללּו ּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּׂשדֹות ׁשּתי ורצה25ּבין ירק, זרּועה ּׂשדהּו היתה אם אבל ; ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָ
ּבין לעּׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלזרע
ּבלבד טפחים ׁשּׁשה ארּכֹו אחד, ּתלם הּׁשּורה ּובין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשדה

ּכעמקֹו .26ורחּבֹו ְְְְָָ
.‚Èׁשּורה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹהיתה

ארּכים ׁשּלהן ׁשעלין ּדלּועין ׁשל ׁשּורה אפּלּו ירק, ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשל
נמׁשכּו ואם טפחים. ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָּומסּתּבכין
מן יעקר - ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעלים
צרי ואין העלין. יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתבּואה
ׁשּדּיֹו - אחר מּמין וׁשּורה זה מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

אחד ּתלם ּביניהן ׁשּיתּבאר.27להיֹות ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
.„Èוהיה28הרחיק להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

על ּתבּואה ׁשּנטתה ּבין זה, מין ּגּבי על נֹוטה זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמין
אֹו הּתבּואה על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק אֹו ְְֵַַַַַָָָָָָָָהּתבּואה
חּוץ ּכּׁשעּור. הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - הּירק על ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּתבּואה
- נטתה אם ,לפיכ הרּבה. נמׁשכת ׁשהיא יונית, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּדלעת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלפניה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹיעקר

.ÂËּבּור הּמינים ׁשני ּבין ניר29היה גפה30אֹו אֹו31אֹו ְִִִֵֵַָָָָ
ׁשהּוא32דר חריץ אֹו טפחים, עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא גדר אֹו , ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב טפחים עּׂשרה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹעמק
הּוא ורחב33הארץ טפחים עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא סלע אֹו , ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מאּלּו,34ארּבעה אחד לצד האחד הּמין לסמ מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מבּדיל אּלּו מּכל ואחד הֹואיל הּׁשני. לּצד האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּמין

מּזה. זה מבּדלין נראים הן הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻּביניהן,
.ÊË?הּמבּדיל דבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

- חּטים זרּועה ּׂשדהּו היתה אם אבל ּׂשדהּו; ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע
לזרע לחברֹו תזרע35מּתר לא ּׂשד ׁשּנאמר: ּׂשעֹורים. ּבצּדּה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּלא ּכלאים; ּׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכלאים
ּכלאים תזרע לא הארץ זרע36נאמר: אפּלּו אּלא עֹוד, ולא . ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

עד הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ּׂשעֹורים ּׂשדהּו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבתֹו
מּתר, זה הרי - ּׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ּׂשדה סֹוף ׁשהן ּׂשדהּו ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

.ÊÈזרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוּׂשדה חּטים, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
חּטים37חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ל סמּו העםׁשּלֹו ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו. ּׂשדה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ּתלם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלזרע
ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא ראּויה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹאם

לפיכ38להׁשחתה ׁשּורֹות39. ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשּירחיק עד אחד מּמין ׁשהן .40אּלּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÁÈּׂשדהּו מיני41היתה ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוּׂשדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ
אחד,42ּתבּואה ּתלם אפּלּו וחריע חרּדל ּביניהם יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

אחד ּתלם מאּלּו זֹורעים ׁשהעם ׁשּתי43מּפני היּו אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
חרּדל ּביניהן לזרע מּתר - ירקֹות מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר חריע. ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻאֹו

אֹותּה מּזיקין ׁשאינן מּפני היתה44הּתבּואה, אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקירוב. אמה שלישי ושני אמות או23)וארבע אחד: במקום אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק צורך אין כלומר,
הצדדים. מן או טפח".24)באמצע - ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ובעניין25)ירושלמי נתבאר, לא השדה שיעור

זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של ששיעורו, אמרו פאה
וחצי. שאמר26)סאה מה והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך המשנה: בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה", עומקו יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה בודדות27)מלואו, שורות המינים, שני שהרי
להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת חיטים זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש [וכן שדות. ולא

שעורה"]. ואחת חיטה אחת תבו28)זורע ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה תבואה"תבואה גבי על ירק ירק, גבי על אה
מותר". הכל ושיעורו29)- בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית שיהא שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חריץ חרוש.30)כמו טיט.31)מקום בלי סדורות אבנים רוחב.32)גדר אמות ארבע דרך סתם
טפחים.33) שלושה הארץ מן גבוה שאינו פירש והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו ואף34)הוא עובי. הוא זה שרוחב מפרשים, יש

החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע - כנ"ל שהוא, כל עביו שגדר פי אחר,35)על מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". מאותו לו לסמוך בהמתך36)מותר אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת בספרא שנאמר ממה רבינו כן למד

אחרים. של ממעט ש"שדך" הרי כן, אמרו לא זרעים בכלאי ואילו תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
ובכל37) - אסור בוודאי שזה שדהו, באמצע פשתן זורע כאילו ונראה אחד, ממין השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, בסוף פשתן לזרוע שמותר שכן וכל התירו. כלאים.38)זאת איסור אין להשחתה ובזורע
אסור.39) - כן לומר שאין מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל מפני הוא ההיתר מותר40)וכל חברו לצד אבל

ירקותכ41)לסמוך. לשדה סומכין אבל וחריע, חרדל תבואה לשדה סומכין "אין ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש ן
וחריע". אחד,42)חרדל מין הם אם שכן וכל וחריע, חרדל ביניהם לזרוע אסור תבואה מיני בשני שאפילו השמיענו, כאן אף

שדהו. באמצע שזורע יחשדוהו עיון.43)שבוודאי וצריך שדות, להיזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה א פרק כלומר,44)למעלה



עג mi`lk zekld - fenz d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּצד מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע. אּמה לא23וחמׁש ואם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיהיּו עד לֹוקה ואינֹו אסּור; - הּזה ּכּׁשעּור ּביניהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיה

טפחים. ׁשּׁשה ּבתֹו ְְְִִִָָקרֹובין
.Èירק ּׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש ירק, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהיתה

טפחים ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - דלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
ּופחֹות האמצע. מן ּבין הּצד מן ּבין מרּבע. טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל
ּבתֹו קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה ואינֹו אסּור; - זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָמּׁשעּור

.24טפח ֶַ
.‡Èוהּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה

רבע. ּבית ּביניהן מרחיק - דלעת אֹו ירק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבצּדּה
.·È?הּללּו ּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּׂשדֹות ׁשּתי ורצה25ּבין ירק, זרּועה ּׂשדהּו היתה אם אבל ; ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָ
ּבין לעּׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלזרע
ּבלבד טפחים ׁשּׁשה ארּכֹו אחד, ּתלם הּׁשּורה ּובין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשדה

ּכעמקֹו .26ורחּבֹו ְְְְָָ
.‚Èׁשּורה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹהיתה

ארּכים ׁשּלהן ׁשעלין ּדלּועין ׁשל ׁשּורה אפּלּו ירק, ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשל
נמׁשכּו ואם טפחים. ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָּומסּתּבכין
מן יעקר - ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעלים
צרי ואין העלין. יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתבּואה
ׁשּדּיֹו - אחר מּמין וׁשּורה זה מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

אחד ּתלם ּביניהן ׁשּיתּבאר.27להיֹות ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
.„Èוהיה28הרחיק להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

על ּתבּואה ׁשּנטתה ּבין זה, מין ּגּבי על נֹוטה זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמין
אֹו הּתבּואה על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק אֹו ְְֵַַַַַָָָָָָָָהּתבּואה
חּוץ ּכּׁשעּור. הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - הּירק על ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּתבּואה
- נטתה אם ,לפיכ הרּבה. נמׁשכת ׁשהיא יונית, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּדלעת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלפניה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹיעקר

.ÂËּבּור הּמינים ׁשני ּבין ניר29היה גפה30אֹו אֹו31אֹו ְִִִֵֵַָָָָ
ׁשהּוא32דר חריץ אֹו טפחים, עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא גדר אֹו , ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב טפחים עּׂשרה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹעמק
הּוא ורחב33הארץ טפחים עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא סלע אֹו , ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מאּלּו,34ארּבעה אחד לצד האחד הּמין לסמ מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מבּדיל אּלּו מּכל ואחד הֹואיל הּׁשני. לּצד האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּמין

מּזה. זה מבּדלין נראים הן הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻּביניהן,
.ÊË?הּמבּדיל דבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

- חּטים זרּועה ּׂשדהּו היתה אם אבל ּׂשדהּו; ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע
לזרע לחברֹו תזרע35מּתר לא ּׂשד ׁשּנאמר: ּׂשעֹורים. ּבצּדּה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּלא ּכלאים; ּׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכלאים
ּכלאים תזרע לא הארץ זרע36נאמר: אפּלּו אּלא עֹוד, ולא . ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

עד הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ּׂשעֹורים ּׂשדהּו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבתֹו
מּתר, זה הרי - ּׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ּׂשדה סֹוף ׁשהן ּׂשדהּו ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

.ÊÈזרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוּׂשדה חּטים, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
חּטים37חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ל סמּו העםׁשּלֹו ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו. ּׂשדה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ּתלם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלזרע
ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא ראּויה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹאם

לפיכ38להׁשחתה ׁשּורֹות39. ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשּירחיק עד אחד מּמין ׁשהן .40אּלּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÁÈּׂשדהּו מיני41היתה ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוּׂשדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ
אחד,42ּתבּואה ּתלם אפּלּו וחריע חרּדל ּביניהם יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

אחד ּתלם מאּלּו זֹורעים ׁשהעם ׁשּתי43מּפני היּו אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
חרּדל ּביניהן לזרע מּתר - ירקֹות מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר חריע. ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻאֹו

אֹותּה מּזיקין ׁשאינן מּפני היתה44הּתבּואה, אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקירוב. אמה שלישי ושני אמות או23)וארבע אחד: במקום אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק צורך אין כלומר,
הצדדים. מן או טפח".24)באמצע - ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ובעניין25)ירושלמי נתבאר, לא השדה שיעור

זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של ששיעורו, אמרו פאה
וחצי. שאמר26)סאה מה והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך המשנה: בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה", עומקו יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה בודדות27)מלואו, שורות המינים, שני שהרי
להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת חיטים זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש [וכן שדות. ולא

שעורה"]. ואחת חיטה אחת תבו28)זורע ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה תבואה"תבואה גבי על ירק ירק, גבי על אה
מותר". הכל ושיעורו29)- בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית שיהא שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חריץ חרוש.30)כמו טיט.31)מקום בלי סדורות אבנים רוחב.32)גדר אמות ארבע דרך סתם
טפחים.33) שלושה הארץ מן גבוה שאינו פירש והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו ואף34)הוא עובי. הוא זה שרוחב מפרשים, יש

החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע - כנ"ל שהוא, כל עביו שגדר פי אחר,35)על מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". מאותו לו לסמוך בהמתך36)מותר אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת בספרא שנאמר ממה רבינו כן למד

אחרים. של ממעט ש"שדך" הרי כן, אמרו לא זרעים בכלאי ואילו תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
ובכל37) - אסור בוודאי שזה שדהו, באמצע פשתן זורע כאילו ונראה אחד, ממין השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, בסוף פשתן לזרוע שמותר שכן וכל התירו. כלאים.38)זאת איסור אין להשחתה ובזורע
אסור.39) - כן לומר שאין מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל מפני הוא ההיתר מותר40)וכל חברו לצד אבל

ירקותכ41)לסמוך. לשדה סומכין אבל וחריע, חרדל תבואה לשדה סומכין "אין ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש ן
וחריע". אחד,42)חרדל מין הם אם שכן וכל וחריע, חרדל ביניהם לזרוע אסור תבואה מיני בשני שאפילו השמיענו, כאן אף

שדהו. באמצע שזורע יחשדוהו עיון.43)שבוודאי וצריך שדות, להיזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה א פרק כלומר,44)למעלה



mi`lkעד zekld - fenz d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׂשדהּו45זוית ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה זרע ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
צרי ואין מּזה. זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני מּתר, זה הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻ
זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה אם ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,

ּׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהן מּפני ּׂשדה46האחר; ּבסֹוף ,47ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ּבלא מּתר ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּוׁשּתי‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר
ו הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן תלםׁשּורֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ

קּׁשּואין ׁשל אחת ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבין
על אף הּמצרי, ּפֹול ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין ׁשל אחת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָוׁשּורה
עלים אּלּו ׁשּמינין מּפני ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפי
ׁשּורה ּבצד ׁשּורה זרען ואם ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשּלהן

ּבערּבּוביא. ּכנזרעין ונראּו הּכל, יתערב -ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹ
לזרע·. ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ּׂשדהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹהיתה

מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְְִִֵֶַָָָָּבתֹוכּה
ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין ׁשל ׁשּורה ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזֹורע
ׁשנּיה ׁשּורה ועֹוּׂשה אּמה עּׂשרה ׁשּתים רחב הּירק מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומּניח
מקֹום עד וכן ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשּתים ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּתי ּכל ּבין ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּירצה;
העלין מּפני אסּור, - מּכן ּפחֹות אבל אּמה. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָעּׂשרה
ּכאּלּו הּכל ונראה ׁשּביניהם, ּבּירק ּומּכן מּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמסּתּבכין

ּבערּבּוביא. ְְְְִִַָנזרע
ּובא‚. יחידית, דלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהיתה

עליה נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלזרע
רבע ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל ּגדֹול. מקֹום ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹוהחזיקה
הּקבר ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמרחיקין

ּבהן. וכּיֹוצא ְְֵֶֶַַַָוהּסלע
לתֹוכֹו„. זֹורעין - טפח עמּקים ׁשהן הּמים אּמת אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻהּתלם

מּכן, ואחד מּכן, הּתלם ּׂשפת על אחד זרעים: מיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשה
ּבאמצע. ְְֶֶַָָואחד

קּׁשּות‰. ואפּלּו אחת, ּגּמא ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר
לכאן הּגּמא ּׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת.
וכן מּזה. זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהּמין
רּוחֹותיה לארּבע והפכן הּגּמא ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻאם

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Âמרחיק - ומין מין מּכל מׁשר מׁשר ּׂשדהּו לזרע ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהרֹוצה

והֹול ּומצר אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבין
ׁשהרי ׁשהּוא; ּכל אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהן יּׁשאר ׁשּלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד

ּבערּבּוביא. נזרעּו ׁשּלא נראין ְְְְְְִִִִֵֶָֹהן

.Êלא - ומין מין מּכל קרחת קרחת ּׂשדהּו לעּׂשֹות ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹרצה
קרחת ּכל קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָיעּׂשה
לעּׂשר קרֹוב וקרחת קרחת ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמהן
חמּׁשים. על חמּׁשים סאה ּבית ׁשּכל רביע, ּפחֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָאּמֹות

.Áוהּקרחת אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה
ְַַֻמרּבעת.

.Ëמעט אּלא מהם לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני
מינין חמּׁשה אפּלּו מהם לזרע מּתר - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻמעט,
טפחים. ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד הערּוגה רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּוא
ׁשּלא ּכדי ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאמצע,
אף יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹיינקּו
הרי ּכזֹו ּבערּוגה הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהם; ׁשּמרחיק ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל

ּבערּבּוביא. ּכנטּועין ְְְְִִִֵָהן
.Èׁשם ואין ּבחרּבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

ּבּה לזרע אסּור - ערּוגֹות ּבין ערּוגה אבל לּה; חּוצה ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹזרע
רּוח ּובכל זֹו מערּוגה רּוח ּבכל יזרע ׁשאם מינין; ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָחמּׁשה
הּטה ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמערּוגֹותיה
עד מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָעלין
ערּוגה ּכל ּבין ּתלם עּׂשה אם וכן מּתר. - מבּדלים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻֻׁשּיראּו

מּתר. - ֲַָָֻוערּוגה
.‡Èואפּלּו נטּיה ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹואסּור

יזרע ׁשּמא ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
אחרים מינין ויזרע ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָארּבעת

ּכמערב. הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹחּוצה
.·Èּגבֹוּה ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִַַָָָָָָָָָָהיתה

עּׂשר ׁשמֹונה אפּלּו ּבּה לזרע מּתר - סביב טפח ורחב ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻטפח
וירחיק ּבאמצע, וׁשּׁשה ּוגבּול ּגבּול ּכל על ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָמינין,
ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. טפח ומין מין ּכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבין

יזרע. לא - זה על יֹותר ימלאהּו. ׁשּמא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּגבּול,
.‚Èׁשהן מּפני זה, ּבענין זרעים מיני ּבערּוגה לזרע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואסּור

אדם ּבני ּדר ואין הֹואיל ירקֹות, מיני אבל ּכלאים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, זה הרי - מעט מעט אּלא מהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻלזרע

.„Èּכמֹו הרּבה מינין ּבֹו וזרעּו טפח גבֹוּה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגבּול
ּב ׁשּנזרע מאחר מּטפח ונתמעט ׁשהיהׁשּבארנּו, ּכׁשר, - ֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

מּתחּלתֹו. ְִִֵָָּכׁשר
.ÂËירחיק ולא רּבים ירקֹות מיני ּגּנתֹו ּכל למּלאת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהרֹוצה

על ׁשּׁשה אפּלּו מרּבעֹות, ערּוגֹות הּגּנה ּכל עֹוּׂשה - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּביניהם
ּבארּבע ארּבעה עּגּולין, חמּׁשה ערּוגה ּבכל ועֹוּׂשה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשּׁשה,
ארּבעה וזֹורע עּגּול, ּבכל מין וזֹורע ּבאמצע, ואחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּוחֹותיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני שני בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם והחריע החרדל
שדהו. לבדוק אלא נתכוון לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע בתוך45)שהחרדל נכנס חיטים תור ראש "היה ז: משנה שם

מותר". שעורים האחד.46)של אחר.47)של זרע בעל וב'1)של זו בצד זו קשואים של שורות ב' לזרוע מותר אם יבאר
מכל קרחת או משר שדהו לעשות רצה בה. זורע מינין כמה טפח, עמוקים שהם המים אמת או התלם באמצע. ותלם אחד ממין
ירקות מיני גינתו למלאות הרוצה ששה. על ששה ערוגות מעט. מעט מהם לזרוע שדרך ירקות מיני למשר. קרחת בין ומה מין,

ביניהם. ירחיק ולא

mi`lk zekld - fenz d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מינין ּתׁשעה נמצאּו ערּוגה. קרנֹות ּבארּבעה אחרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָמינים
אּלא מפסיד ואינֹו מּזה. זה מבּדלין נראין והן ערּוגה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּבכל
ׁשּיראּו ּכדי חרב מּניחֹו ׁשהּוא ּבלבד, העּגּולין ּׁשּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמה
רצה ואם מּזה. זה ּומבּדלין הּקרנֹות מן מבּדלין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָֻֻהעּגּולין
מה זֹורע - ׁשתי זרּועים העּגּולין היּו אם ּכלּום: יפסיד ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלא
ּׁשּביניהן מה זֹורע - ערב זרּועין היּו ואם ערב, ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּׁשּביניהן

מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִֵֵֶָָֻׁשתי,
.ÊËׁשני ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּכל

אין - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להם הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין
ׁשּיראּו ּובזמן ׁשּבארנּו; ּכמֹו העין, למראית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָחֹוׁשׁשין
ּבצד זה הן אפּלּו ליניקתן חֹוׁשׁשים אין - מּזה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמבּדלים

עּתה. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְִֵֶֶַָָזה,

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

זרע‡. עם ירקֹות מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע
תזרע לא ּׂשד מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם

ּכלאים. ּכרמ תזרע לא מּׁשּום ואחת ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹּכלאים,
ּבארץ·. ׁשּיזרע עד הּכרם ּכלאי זֹורע מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַואינֹו

אֹותם חּפה אם וכן יד. ּבמּפלת וחרצן ּוּׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיּׂשראל
מיני ׁשני זרע אם וכן לֹוקה. - זרעּבעפר אֹו וחרצן ירק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הרי - יד ּבמּפלת וחרצן ּתבּואה מין אחד וזרע ירק ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד
לֹוקה. ֶֶזה

ּבהן‚. וכּיֹוצא ולּוף קּנּבּוס על אּלא הּתֹורה מן חּיב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָואינֹו
הּזרעים ׁשאר אבל הּכרם, ּתבּואת עם ׁשּנגמרים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּזרעים
הּכרם ּכלאי לזרע מּדבריהם אסּור וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאסּורים

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
ּכלאי„. אסרּו ולא לארץ [ּבחּוצה הּכרם ּכלאי אסרּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹולמה

ּבארץ נזרעּו ׁשאם הם, חמּורין הּכרם ׁשּכלאי מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָזרעים]?
ּבהנאה אסּורין ׁשהן וכיון ּבהנאה, אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ְְְְֶֶָָָָָָָָּבארץ
ּכדי‰. עּמֹו, עֹוקרין אבל ּבכלאים, הּנכרי עם עֹודרין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָואין

הּתפלה. ְְִֵַַָלמעט
.Âּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם ּכלאי מּׁשּום אּסּור ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאין

ּבכרם, לזרעם מּתר - זרעים מיני ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירקֹות
אילנֹות. ׁשאר לֹומר צרי ְְִִֵַָָָואין

.Êּגפן לּטע אֹו הּגפנים ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור
לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף ּכן, עּׂשה ואם ּתבּואה. אֹו הּירק ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבצד
הּתבּואה אֹו הּירק ּבהנאה, ׁשניהם ונאסרּו קּדׁש, זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
המלאה ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ׁשניהן; את וּׂשֹורפין הּגפנים, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו
- האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה ׁשל הּקׁש ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזרע.
וכירים ּתנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותם. וּׂשֹורפין ּבהנאה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאסּורין

ּׂשרפתן. ּבעת ּבהם יבּׁשל ְְְְֵֵֵֶַָָָֹולא
.Áצמחּו ּכלאים ׁשראה ּכיון המקּים, ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי והּניחם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
קּדׁש - חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו.
- ּתבּואתֹו על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה. נתקּדׁשה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגפנֹו
ּתבּואת על חברֹו ּגפן סּכ חברֹו. ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹקּדׁש
ּכרמֹו הּזֹורע זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו

קּדׁש. לא - ְִִִֵַֹּבּׁשביעית
.Ëאסּור הרֹואה זה הרי - וקּימן חברֹו ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהרֹואה

היה - הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו ּבהן. מּתרין אדם וכל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּבהניתן,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן ְְְְֵֵֶַַָָָָמקּדׁש

.È,הּבעלים נׁשּתּקעּו אם חברֹו: ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהאּנס
ואם הּתֹורה; מן קּדׁש זה הרי - נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאף
מקּדׁש אינֹו - ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֶָאּלא
.‡Èהּתבּואה על אֹותן וׁשּלחה הּגפן ּפארֹות ׁשעקרה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרּוח

אּלּו הרי - סּלקן ולא אנס ארעֹו ואם מּיד. אֹותן יגּדד -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ
נתקּדׁשּו. ולא ְְְִִַָֹֻמּתרין

.·È,מּיד הּזרע יקצר האּנס ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
להן יֹוסיף - ּפֹועלים מצא לא ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻואפּלּו
מצא ׁשּלא אֹו מּכן יֹותר מּמּנּו ּבקׁשּו ּבּׂשכרן. ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹעד
הּזרע נׁשּתהא ואם וקֹוצר. ּבנחת מבּקׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפֹועלים

ׁשהּגיע ׁשניהם.עד ויאסרּו יקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Èענבים מּׁשּיׁשריׁשּו. מתקּדׁשין? ירק אֹו ּתבּואה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמאימתי

ּתזרע אׁשר הּזרע המלאה ׁשּנאמר: הּלבן. ּכפֹול מּׁשּיעּׂשּו -ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל ּתבּואה. זה ויהיה זה ׁשּיּזרע עד - הּכרם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּותבּואת
אינן - צרּכן ּכל ׁשּבׁשלּו וענבים צרּכּה ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן ונטע ּובא צרּכּה ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה [ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן ּכל ׁשּבׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות]. אינן - אסּור ׁשּזה ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן,
.„Èעדין אּלא הּלבן ּכפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

לא זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהן
הּבסר אבל הּזרע; ואֹוסרין אֹותֹו קֹונסין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹקּדׁש.
- הּלבן ּכפֹול הענבים ׁשּיעּׂשּו קדם הּזרע עקר ואם מּתר. -ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
לא ּומקצתן הּלבן ּכפֹול נעּׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר זה ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהרי
מּתרין. - נעּׂשּו ׁשּלא ואת נתקּדׁשּו, - ׁשּנעּׂשּו את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֻנעּׂשּו:

.ÂËמיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן ּכפֹול ׁשּנעּׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים
ּבהנאה. מּתר זה הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ולּקט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻירקֹות,

אסּור. - הׁשריׁש ְְִִִָואם
.ÊËּבימי הּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו, ׁשּלּה העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן

קּדׁש. לא - זרע ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹהּקר
ּומּכין קּדׁש, לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוכן
ּכארץ. הּוא הרי - נקּוב עציץ אבל מרּדּות. מּכת ְֲֲִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו

.ÊÈעם ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לבן ּבּׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המסכך1) לארץ. בחוצה נוהג ואם הכרם. בכלאי התורה מן חייב מינין בכמה הכרם. זרע עם ירקות או תבואה מיני ב' הזורע יבאר
תבואה מאימתי התבואה. על אותה ושלחה הגפן פארת שעקרה הרוח חבירו. בכרם כלאים והרואה חבירו של תבואתו גבי על גפנו
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מינין ּתׁשעה נמצאּו ערּוגה. קרנֹות ּבארּבעה אחרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָמינים
אּלא מפסיד ואינֹו מּזה. זה מבּדלין נראין והן ערּוגה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּבכל
ׁשּיראּו ּכדי חרב מּניחֹו ׁשהּוא ּבלבד, העּגּולין ּׁשּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמה
רצה ואם מּזה. זה ּומבּדלין הּקרנֹות מן מבּדלין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָֻֻהעּגּולין
מה זֹורע - ׁשתי זרּועים העּגּולין היּו אם ּכלּום: יפסיד ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלא
ּׁשּביניהן מה זֹורע - ערב זרּועין היּו ואם ערב, ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּׁשּביניהן

מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִֵֵֶָָֻׁשתי,
.ÊËׁשני ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּכל

אין - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להם הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין
ׁשּיראּו ּובזמן ׁשּבארנּו; ּכמֹו העין, למראית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָחֹוׁשׁשין
ּבצד זה הן אפּלּו ליניקתן חֹוׁשׁשים אין - מּזה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמבּדלים

עּתה. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְִֵֶֶַָָזה,

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

זרע‡. עם ירקֹות מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע
תזרע לא ּׂשד מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם

ּכלאים. ּכרמ תזרע לא מּׁשּום ואחת ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹּכלאים,
ּבארץ·. ׁשּיזרע עד הּכרם ּכלאי זֹורע מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַואינֹו

אֹותם חּפה אם וכן יד. ּבמּפלת וחרצן ּוּׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיּׂשראל
מיני ׁשני זרע אם וכן לֹוקה. - זרעּבעפר אֹו וחרצן ירק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הרי - יד ּבמּפלת וחרצן ּתבּואה מין אחד וזרע ירק ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד
לֹוקה. ֶֶזה

ּבהן‚. וכּיֹוצא ולּוף קּנּבּוס על אּלא הּתֹורה מן חּיב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָואינֹו
הּזרעים ׁשאר אבל הּכרם, ּתבּואת עם ׁשּנגמרים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּזרעים
הּכרם ּכלאי לזרע מּדבריהם אסּור וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאסּורים

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
ּכלאי„. אסרּו ולא לארץ [ּבחּוצה הּכרם ּכלאי אסרּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹולמה

ּבארץ נזרעּו ׁשאם הם, חמּורין הּכרם ׁשּכלאי מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָזרעים]?
ּבהנאה אסּורין ׁשהן וכיון ּבהנאה, אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ְְְְֶֶָָָָָָָָּבארץ
ּכדי‰. עּמֹו, עֹוקרין אבל ּבכלאים, הּנכרי עם עֹודרין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָואין

הּתפלה. ְְִֵַַָלמעט
.Âּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם ּכלאי מּׁשּום אּסּור ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאין

ּבכרם, לזרעם מּתר - זרעים מיני ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירקֹות
אילנֹות. ׁשאר לֹומר צרי ְְִִֵַָָָואין

.Êּגפן לּטע אֹו הּגפנים ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור
לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף ּכן, עּׂשה ואם ּתבּואה. אֹו הּירק ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבצד
הּתבּואה אֹו הּירק ּבהנאה, ׁשניהם ונאסרּו קּדׁש, זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
המלאה ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ׁשניהן; את וּׂשֹורפין הּגפנים, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו
- האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה ׁשל הּקׁש ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזרע.
וכירים ּתנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותם. וּׂשֹורפין ּבהנאה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאסּורין

ּׂשרפתן. ּבעת ּבהם יבּׁשל ְְְְֵֵֵֶַָָָֹולא
.Áצמחּו ּכלאים ׁשראה ּכיון המקּים, ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי והּניחם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
קּדׁש - חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו.
- ּתבּואתֹו על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה. נתקּדׁשה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגפנֹו
ּתבּואת על חברֹו ּגפן סּכ חברֹו. ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹקּדׁש
ּכרמֹו הּזֹורע זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו

קּדׁש. לא - ְִִִֵַֹּבּׁשביעית
.Ëאסּור הרֹואה זה הרי - וקּימן חברֹו ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהרֹואה

היה - הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו ּבהן. מּתרין אדם וכל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּבהניתן,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן ְְְְֵֵֶַַָָָָמקּדׁש

.È,הּבעלים נׁשּתּקעּו אם חברֹו: ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהאּנס
ואם הּתֹורה; מן קּדׁש זה הרי - נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאף
מקּדׁש אינֹו - ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֶָאּלא
.‡Èהּתבּואה על אֹותן וׁשּלחה הּגפן ּפארֹות ׁשעקרה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרּוח

אּלּו הרי - סּלקן ולא אנס ארעֹו ואם מּיד. אֹותן יגּדד -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ
נתקּדׁשּו. ולא ְְְִִַָֹֻמּתרין

.·È,מּיד הּזרע יקצר האּנס ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
להן יֹוסיף - ּפֹועלים מצא לא ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻואפּלּו
מצא ׁשּלא אֹו מּכן יֹותר מּמּנּו ּבקׁשּו ּבּׂשכרן. ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹעד
הּזרע נׁשּתהא ואם וקֹוצר. ּבנחת מבּקׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפֹועלים

ׁשהּגיע ׁשניהם.עד ויאסרּו יקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Èענבים מּׁשּיׁשריׁשּו. מתקּדׁשין? ירק אֹו ּתבּואה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמאימתי

ּתזרע אׁשר הּזרע המלאה ׁשּנאמר: הּלבן. ּכפֹול מּׁשּיעּׂשּו -ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל ּתבּואה. זה ויהיה זה ׁשּיּזרע עד - הּכרם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּותבּואת
אינן - צרּכן ּכל ׁשּבׁשלּו וענבים צרּכּה ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן ונטע ּובא צרּכּה ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה [ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן ּכל ׁשּבׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות]. אינן - אסּור ׁשּזה ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן,
.„Èעדין אּלא הּלבן ּכפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

לא זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהן
הּבסר אבל הּזרע; ואֹוסרין אֹותֹו קֹונסין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹקּדׁש.
- הּלבן ּכפֹול הענבים ׁשּיעּׂשּו קדם הּזרע עקר ואם מּתר. -ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
לא ּומקצתן הּלבן ּכפֹול נעּׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר זה ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהרי
מּתרין. - נעּׂשּו ׁשּלא ואת נתקּדׁשּו, - ׁשּנעּׂשּו את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֻנעּׂשּו:

.ÂËמיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן ּכפֹול ׁשּנעּׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים
ּבהנאה. מּתר זה הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ולּקט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻירקֹות,

אסּור. - הׁשריׁש ְְִִִָואם
.ÊËּבימי הּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו, ׁשּלּה העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן

קּדׁש. לא - זרע ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹהּקר
ּומּכין קּדׁש, לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוכן
ּכארץ. הּוא הרי - נקּוב עציץ אבל מרּדּות. מּכת ְֲֲִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו

.ÊÈעם ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לבן ּבּׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המסכך1) לארץ. בחוצה נוהג ואם הכרם. בכלאי התורה מן חייב מינין בכמה הכרם. זרע עם ירקות או תבואה מיני ב' הזורע יבאר
תבואה מאימתי התבואה. על אותה ושלחה הגפן פארת שעקרה הרוח חבירו. בכרם כלאים והרואה חבירו של תבואתו גבי על גפנו
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זה הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו
לעקר וחּיב זרע. לא וזה - ּתזרע אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁש; ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
לפניו הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי - קּימן ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשּיראה;
וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָורֹואה
ואם ודּיֹו. ּבמחרׁשה יהפכם - העּׂשבים צמחּו אם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָיעּׂשה?
להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעּׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמצאן
זֹו הרי - ּדגן ׁשּנעּׂשית מצאּה ואם ּבהנאה. אסּור ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּכל
עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן ראה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָּתּׂשרף.

להן. הּסמּוכֹות ְְִֶַַָָהּגפנים
.ÁÈעל אף לזרעֹו, אדם ּבני ּדר ׁשאין עּׂשב ּבכרם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרֹואה

לא זה הרי - לרפּואה אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש,
בּקֹוצים ׁשרֹוצים ּבערב, ּבכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמקֹום.

קּדׁש. זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַלגמּליהם
.ËÈ- זרעים מיני ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהארּוס

הן הרי - ּגפן וצמר והּקנרס הּקּנּבֹוס ּבּכרם. ּכלאים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאינן
דׁשאים מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשים ירקֹות מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי - ּבּׂשדה מאליהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשעֹולין
והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו הּוא זרעים מין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמצרי

ּבּכרם. ּכלאים ואינן הן אילן מיני - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהאטדין
.Îעל הּמֹוציא ּכל הּכלל: וכלזה ירק, זה הרי - מעּקרֹו ין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּדבר. לכל אילן - והּצלף אילן. זה הרי - עלין מֹוציא ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשאינֹו
.‡Î.מּתר - אלּקטּנּו לֹו ּכׁשאּגיע ואמר: ּבכרם ירק ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהרֹואה

ׁשהה אם אלּקטּנּו, לֹו ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגיע
קּדׁש. זה הרי - מּמאתים אחד ׁשהֹוסיף ֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָעד

.·Îאֹו זה ירק נחּת אם רֹואין, זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
ּבעצמ הּגע ייבׁש. זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה אם ׁשעה, ּבמאה לחה ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש
לאסר; ּבמאתים הֹוסיף הרי - ׁשעה חצי לֹו מּׁשהּגיע ְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

מּתר. - ׁשעה מחצי ּפחֹות ׁשהה ְֲִִֵָָָָָָֻואם

.‚Î.הּכרם ּבתֹו ירק ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹאסּור
אחד להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים
.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבכרם, ׁשּנטעֹו ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבצל

הּגּדּולים ׁשרּבּו ּפי על אף הּנטּוע, העּקר מן ּבצלים ְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָצמחּו
ּגּדּולי ׁשאין ּבאּסּורֹו; העּקר אֹותֹו הרי - ּבמאתים עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

האסּור. העּקר את מעלין ֲִִֵֶֶַָָָָהּתר

ה'תשע"א תמוז כ"ו חמישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ׁשהֹוסיף‡. עד המקּימֹו אֹו ּבכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע
ׁשׁש2ּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אּמה עגּלֹות3עּׂשרה רּוח. ּכל4לכל ורֹואין מרּבעֹות. ולא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻ
מלא ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻהעּגּול

הּירק,5ירק עם נתקּדׁשה - זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
מתקּדׁשֹות. אינן - לעּגּול ׁשחּוץ ְְְִִֵֶַָָֹוכל

הּזה·. העּגּול ּׂשפתי ּבין ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים 6ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אבל אּמֹות; ארּבע על יֹותר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים ׁשּורֹות ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָּובין
רֹואין - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהם היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאם

לֹו הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו העּגּול רחב7את ּוכאּלּו , ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ
זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין, אּמה; ארּבעים ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהעּגּול

מתקּדׁשת. היא הרי - אּמה ארּבעים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשל
אבל‚. הּכרם; ּתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּורֹות ׁשּתי מקּדׁש זה הרי - לֹו וסמּו לּכרם חּוץ 8הּזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ארּבע ויתר הּזרע, ּכל ּבאר לּזרע הּסמּוכֹות ּגפנים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
ּבאר אּמֹות ארּבע רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע, חּוץ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַֹֹאּמֹות
אינֹו - יחידית ּגפן ּבצד זרע ואם ּכרם. ׁשל הּׁשּורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכל

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמקּדׁש
הּזרעים„. את מקּדׁשת אינּה - מּטפח ּפחֹות ּבּמה9ילּדה . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא איזהו מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים מתקדשין. ירק או
הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם יקדש.1)אלקטנו. גפנים כמה ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

המותח האפיפירות. מותר תחת והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה ליטע ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי
לאילן. מאילן בהשרשה.2)זמורה מיד נאסרו - באיסור עכשיו שנזרעו התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה על3)בכרם אף

הכרם בתוך בזורע - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות: שתי אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע פי
אמה. עשרה בשש שדינו הכרם קרחת של דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב יח,4)וגפנים הלכה שבת מהלכות י"ב בפרק וראה

ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות, אותן חושבים שבת שלעניין
באלכסון". ירק".5)חומשין עגולה האמצעית "שתהא בירושלמי אלו דברים שמידתו6)מקור הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,

ושתיים. שלושים על ושתיים ירק7)שלושים "הנוטע במשנה: שם שנאמר ממה רבינו זאת מקדשלמד הרי מקיים או בכרם
אין אמות חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או ארבע ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה ארבעים
נאסרות. הן בלבד, אמות ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים שגם הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם

הלל.8) בית מטפח9)כדעת פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים שאינם זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
רבינו דעת היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם אסור - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים. גזרו לא
נראה לזרעים, זרעים בין חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק

מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה, מן אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו

mi`lk zekld - fenz e"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זנב יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ;10ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
מקּדׁש זה הרי - ּכן הּכרם ּכל היה אם .11אבל ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זֹורע‰. - ּכרם עּׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו: ּגב על זֹו גּנֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב טפחים עּׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עּׂשרה ׁשאויר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלּכרם;

לזרע אסּור ּכרם12- עּׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
למּטה מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה את זֹורע זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּגפנים. מעּקר טפחים ְְְִִִִֵַַָָָמּׁשלׁשה
.Âּבּה לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ּׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמי

ּבמחרׁשה הּזרעים את הֹופ - ולא13ּגפנים נֹוטע, ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּבּה לזרע ונמל גפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָֹֹיּטע
ואם הּזרעים. את זֹורע ּכ ואחר הּגפנים את מׁשרׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזרעים
ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹרצה

לזרע מּתר זה הרי - לארץ סמּו יחזר14מּטפח ּכ ואחר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּגפנים. מן ּבארץ הּנׁשאר את ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָויׁשרׁש

.Êהּדלעת15הּמברי ּבתֹו הבריכּה אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
חרּׂש ׁשל סילֹון ּבתֹו אֹו ּכסילֹון ונעּׂשת היה16ׁשּיבׁשה אם : ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

לזרע מּתר זה הרי - יֹותר אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעפר
על לזרע אסּור - מּזה ּפחֹות ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעל

ּבצּדּה לזרע ּומּתר .17ּגּבּה, ְְִִַַָָָֹֻ
.Áּבסלע אּלא18הבריכּה ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדברים ּבּמה עליה. זרע להביא מּתר - אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש

נראה הּגפן עּקר ׁשאין נראה19אמּורים? אם אבל ;20צרי - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו יזרע, ּכ ואחר רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָלהרחיק
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּמרחיק

.Ëּביניהן יׁש אם נראין: ועּקריהם ּגפנים ׁשלׁש 21הּמברי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשמֹונה עד אּמֹות לׁשאר22מארּבע מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

העֹומדֹות הבריכן23ּגפנים לא ּוכאּלּו אינם24, - לאו ואם ; ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹ
ְְִָמצטרפֹות.

.Èמּׁשלׁש ּפחֹות מצטרפין25היּו אין מהן26- מרחיק אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
טפחים וזֹורע.27ׁשּׁשה רּוח לכל ְְְִִֵַַָָָ

.‡Èהּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּגפן28ּכל מן הּיֹוצאין והעלין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּכּמה הּגפן מעּקר רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ַאּמֹות.
.·Èאּפפירֹות29הדלה מקצת על הּגפן ּתחת30את יזרע לא - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ולא עלין לא עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפיפירֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמֹותר
הרי - הּגפן סכ ּתחת הּזרע ואין הֹואיל זרע, ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּׂשריגים.

הדלה אם וכן מּתר. ּבּדי31זה מקצת על ׁשאינֹו32הּגפן אילן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקצת על הדלה אם אבל והּברֹוׁש. הארז ּכגֹון ּפרֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעֹוּׂשה
ׁשּלא האילן ּבּדי ּתחת לזרע מּתר זה הרי - מאכל ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאילן
מאכל אילן מבּטל אדם ׁשאין הּגפן; ּׂשריגי עליהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנמׁשכּו
ׁשּזרע אחר הּׂשריגים נמׁשכּו ואם לגפן. אּפיפירֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה

אחר. למקֹום מחזירם זה הרי - הּזרע על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָוסככּו
.‚Èאילן מֹותר ּתחת אֹו האּפיפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנותיה10) כל בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר' עוד אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
חייבת מטפח פחותה "ילדה יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו'
פחותה שילדה מדבריו נראה וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא כלאים בהלכות שכאן ומכיון בערלה",
טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה יחידית גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי על אף ככרם, דינה אין מטפח

הגפן]. יד על זורע כדין ככרם.11)לפחות, הוא נחשב נאסר.12)שאז אינו ב13)אבל פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני התלעה גם צריך יג מקדש,14)הלכה זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח פחותה שילדה פי על [ואף

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, בתורת היינו מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה שקצץוראה כיוון כאן
מותר]. ולפיכך בכלאים, רוצה שאינו דעתו גילה מטפח, פחות בארץ,15)עד טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא

אינה בשרשים שרשים הרכבת אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו רבינו שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים הרכבת שגם רבינו דעת אבל אסורה.
אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך אולם יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של חשש יש ענפים במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם אילנות עוברים.16)בשאר השרשים אין מתכת של בסילון יט:17)אבל בתרא בבבא ברייתא
הגפן. של השרשים ולא התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים השרשים שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל

מפעפעים18) שהשרשים מפני אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה". הקרקע היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
כולה.19)ועוברים. הגפן זמורה.20)שהוברכה רק של21)שהוברכה השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
ככרם.22)הגפנים. להחשיבם הגפנים בין המרחק שיעור שאמרו23)שזהו מצטרפות "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב

"גפן ממנה, היוצא הבריכה וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם, להיות מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים,
היוצאת אחת גפן ישנה אם הרי לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג. בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת".

אחר. באופן רבינו פירש ולכן לכרם, שתיים גם יצטרפו שבגפן24)בזנב, "הארכובה שם: בכלאים שאמרו פי על אף [כלומר,
ה מן אלא לה מודדין אבלאין לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ, אל שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" עיקר

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל השורה אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא, במשנה25)לא נראה כן
לא. - מכן שפחות הרי גפנים", שלוש "המבריך שלהן,].26)ששנינו ההברכות לגבי בטלות אלא הסמוכה, השורה [אל

יחידית.27) מגפן והדלה30)הגביה.29)הענפים.28)כההרחקה שבכה או מטה מהם שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
אפיפירות". הנקראים הם הגפן, נוף את סרק".31)עליהם אילן מקצת על המדלה ובגפן32)"וכן בדים. נקראו באילן ענפי.

שריגים. נקראו



עז mi`lk zekld - fenz e"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זנב יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ;10ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
מקּדׁש זה הרי - ּכן הּכרם ּכל היה אם .11אבל ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זֹורע‰. - ּכרם עּׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו: ּגב על זֹו גּנֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב טפחים עּׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עּׂשרה ׁשאויר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלּכרם;

לזרע אסּור ּכרם12- עּׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
למּטה מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה את זֹורע זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּגפנים. מעּקר טפחים ְְְִִִִֵַַָָָמּׁשלׁשה
.Âּבּה לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ּׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמי

ּבמחרׁשה הּזרעים את הֹופ - ולא13ּגפנים נֹוטע, ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּבּה לזרע ונמל גפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָֹֹיּטע
ואם הּזרעים. את זֹורע ּכ ואחר הּגפנים את מׁשרׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזרעים
ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹרצה

לזרע מּתר זה הרי - לארץ סמּו יחזר14מּטפח ּכ ואחר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּגפנים. מן ּבארץ הּנׁשאר את ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָויׁשרׁש

.Êהּדלעת15הּמברי ּבתֹו הבריכּה אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
חרּׂש ׁשל סילֹון ּבתֹו אֹו ּכסילֹון ונעּׂשת היה16ׁשּיבׁשה אם : ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

לזרע מּתר זה הרי - יֹותר אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעפר
על לזרע אסּור - מּזה ּפחֹות ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעל

ּבצּדּה לזרע ּומּתר .17ּגּבּה, ְְִִַַָָָֹֻ
.Áּבסלע אּלא18הבריכּה ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדברים ּבּמה עליה. זרע להביא מּתר - אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש

נראה הּגפן עּקר ׁשאין נראה19אמּורים? אם אבל ;20צרי - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו יזרע, ּכ ואחר רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָלהרחיק
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּמרחיק

.Ëּביניהן יׁש אם נראין: ועּקריהם ּגפנים ׁשלׁש 21הּמברי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשמֹונה עד אּמֹות לׁשאר22מארּבע מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

העֹומדֹות הבריכן23ּגפנים לא ּוכאּלּו אינם24, - לאו ואם ; ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹ
ְְִָמצטרפֹות.

.Èמּׁשלׁש ּפחֹות מצטרפין25היּו אין מהן26- מרחיק אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
טפחים וזֹורע.27ׁשּׁשה רּוח לכל ְְְִִֵַַָָָ

.‡Èהּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּגפן28ּכל מן הּיֹוצאין והעלין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּכּמה הּגפן מעּקר רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ַאּמֹות.
.·Èאּפפירֹות29הדלה מקצת על הּגפן ּתחת30את יזרע לא - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ולא עלין לא עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפיפירֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמֹותר
הרי - הּגפן סכ ּתחת הּזרע ואין הֹואיל זרע, ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּׂשריגים.

הדלה אם וכן מּתר. ּבּדי31זה מקצת על ׁשאינֹו32הּגפן אילן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקצת על הדלה אם אבל והּברֹוׁש. הארז ּכגֹון ּפרֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעֹוּׂשה
ׁשּלא האילן ּבּדי ּתחת לזרע מּתר זה הרי - מאכל ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאילן
מאכל אילן מבּטל אדם ׁשאין הּגפן; ּׂשריגי עליהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנמׁשכּו
ׁשּזרע אחר הּׂשריגים נמׁשכּו ואם לגפן. אּפיפירֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה

אחר. למקֹום מחזירם זה הרי - הּזרע על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָוסככּו
.‚Èאילן מֹותר ּתחת אֹו האּפיפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע
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שנותיה10) כל בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר' עוד אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
חייבת מטפח פחותה "ילדה יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו'
פחותה שילדה מדבריו נראה וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא כלאים בהלכות שכאן ומכיון בערלה",
טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה יחידית גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי על אף ככרם, דינה אין מטפח

הגפן]. יד על זורע כדין ככרם.11)לפחות, הוא נחשב נאסר.12)שאז אינו ב13)אבל פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני התלעה גם צריך יג מקדש,14)הלכה זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח פחותה שילדה פי על [ואף

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, בתורת היינו מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה שקצץוראה כיוון כאן
מותר]. ולפיכך בכלאים, רוצה שאינו דעתו גילה מטפח, פחות בארץ,15)עד טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא

אינה בשרשים שרשים הרכבת אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו רבינו שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים הרכבת שגם רבינו דעת אבל אסורה.
אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך אולם יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של חשש יש ענפים במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם אילנות עוברים.16)בשאר השרשים אין מתכת של בסילון יט:17)אבל בתרא בבבא ברייתא
הגפן. של השרשים ולא התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים השרשים שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל

מפעפעים18) שהשרשים מפני אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה". הקרקע היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
כולה.19)ועוברים. הגפן זמורה.20)שהוברכה רק של21)שהוברכה השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
ככרם.22)הגפנים. להחשיבם הגפנים בין המרחק שיעור שאמרו23)שזהו מצטרפות "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב

"גפן ממנה, היוצא הבריכה וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם, להיות מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים,
היוצאת אחת גפן ישנה אם הרי לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג. בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת".

אחר. באופן רבינו פירש ולכן לכרם, שתיים גם יצטרפו שבגפן24)בזנב, "הארכובה שם: בכלאים שאמרו פי על אף [כלומר,
ה מן אלא לה מודדין אבלאין לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ, אל שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" עיקר

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל השורה אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא, במשנה25)לא נראה כן
לא. - מכן שפחות הרי גפנים", שלוש "המבריך שלהן,].26)ששנינו ההברכות לגבי בטלות אלא הסמוכה, השורה [אל

יחידית.27) מגפן והדלה30)הגביה.29)הענפים.28)כההרחקה שבכה או מטה מהם שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
אפיפירות". הנקראים הם הגפן, נוף את סרק".31)עליהם אילן מקצת על המדלה ובגפן32)"וכן בדים. נקראו באילן ענפי.

שריגים. נקראו
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ּפרֹות עֹוּׂשה על33ׁשאינֹו וסככּו הּגפן ּׂשריגי ונמׁשכּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לקּימֹו אסּור זה הרי - אּלא34הּזרעים הּׂשריגים. להחזיר אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּזרע. עֹוקר עֹוּׂשה? ֵֵֶֶַַַּכיצד
.„Èהעריס מן הּיֹוצאין ׁשּלא35קנים ּכדי לפסקן עליהן וחס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

האּפיפירֹות לזרע36יׁשחית מּתר זה הרי ואם37- ּתחּתיהן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
-38הּניחם הּיֹוצאין והעלין הּׂשריגים עליהן ׁשּיהּלכּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּתחּתיהן. לזרע אסּור זה ְְֲִֵֵֶֶַַָֹהרי
.ÂËהּדלית39ּפרח מן אֹו העריס מן אֹותֹו40הּיֹוצא רֹואין - ִִִִִֵֶֶַַַָָ

וכן ּתחּתיו. לזרע ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכאּלּו
ּתחּתיה. לזרע אסּור - לאילן מאילן זמֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמֹותח

.ÊËּבאילן האחד הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, גמי אֹו חבל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹקׁשר
החבל ּתחת לזרע מּתר זה הרי ּכדי41- זה חבל מתח ואם . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּכאּפיפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו
ּתחּתיו. לזרע ְְְִַַָָֹואסּור

ׁשביעי 1ּפרק
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אּמֹות‡. ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא
מּמּנה מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע. הּגפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעּקרי
ּבצד זֹו ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה וזֹורע. טפחים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּׁשה
ּומרחיק יחידית, ּכגפן אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזֹו,
אּלּו הרי - ׁשּורֹות ׁשּתי היּו וזֹורע. טפחים ׁשּׁשה הּׁשּורה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָמן
יזרע. ּכ ואחר צד מּכל אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָּכרם,

ּבּמה·. יֹותר. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכּמה
עד אּמֹות מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדברים
אּמֹות ׁשמֹונה הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות; ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשמֹונה
ואינן מּזֹו זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻחּוץ
וכן ׁשּורה. מּכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכרם
אחת, ּכגפן אּלּו הרי - מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאם

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִַַָָָּומרחיק
מארּבע‚. ּפחֹות ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשּורֹות, ׁשלׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיּו

אם וכן אינם. ּכאּלּו האמצעּיֹות את ורֹואין ּכרם, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות ׁשלׁש ְְֵֶַָָָָָהיּו

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי - ֲֵֵֵֵֶַַיֹותר
ׁשּורה„. ּכל ּבין והרחיק מּתחּלה ּכרמֹו את הּנֹוטע ,ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ

ּומרחיק ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻוׁשּורה
- לֹו חּוצה זרע אם אבל ּבלבד. טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה ְְֲִִִִִַַָָָָָָָמּכל
ּכׁשאר אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה להרחיק ְְְְִִִִִַַַַַָָָָצרי
ׁשחרב ּככרם הּכרם זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ּדין ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּכרמים.

מרחקין. נטען מּתחּלה ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻּבאמצעֹו,
חברֹו‰. ּובּׂשדה ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן ׁשּמפסיק ּפי על אף לּה, קרֹובה ּכנגּדּה אחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּורה

מעּׂשרה נמּו ׁשהּוא גדר אֹו הרּבים דר אֹו הּיחיד ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדר
והּוא ּכרם. ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָטפחים

מּׁשמֹונה. ּפחֹות ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשּיהיה
.Âּגבֹוהה אם ּבמדרגה: אחת וׁשּורה ּבארץ אחת ׁשּורה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָנטע

ּפחֹות מצטרפין; אינם - טפחים עּׂשרה הארץ מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהּמדרגה
מצטרפין. - ְְִִִֵָמּכן

.Êזנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוטע
אּמֹות ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן ּכרם נקרא זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמצע, ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלכל
ּכרם, אינם - ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
.Áסאה ּבית לכל ּגפנים עּׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם ׁשחרב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכרם

יׁש אֹו זנב, יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָויהיּו
ואסּור ּדל, ּכרם נקרא זה הרי - ׁשלׁש ּכנגד ׁשלׁש לכּון ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבֹו

ּבכּלֹו. ְְִַֹֻלזרע
.Ëיׁש אם מערּבב: אּלא ׁשּורֹות ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו - לאו ואם ּכרם; זה הרי - ׁשלׁש ּכנגד ׁשּתים לכּון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו
וזֹורע. וגפן ּגפן מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק דּיֹו אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכרם,

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ואינן דּקֹות היּו ּכרם. אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻהּנֹוף
הּוא ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה חּוט מביא - מכּונֹות הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èיׁש אם סביביו: מּכל ׁשלם ונׁשאר ּבאמצעֹו ׁשחרב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכרם
מעּקרי מרחיק זה הרי - אּמה עּׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּקרחת
ואם הּקרחת; ּבאמצע וזֹורע רּוח לכל אּמֹות ארּבע ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהּגפנים
ואם לׁשם; זרע יביא לא זה הרי - אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
ׁשל הּגפנים מן רּוח לכל אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהביא,

קּדׁש. לא זה הרי - ֲִֵֵֶֶֶֹּכרם
.·Èּובין הּכרם סֹוף ּבין גפנים ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּתים ּבֹו יׁש אם הּכרם: מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגדר
וזֹורע אּמֹות ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה אתעּׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ְַָהּׁשאר.
.‚Èזרע יביא לא - אּמה עּׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ּבֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה

לא זה הרי - אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל הביא, ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹלׁשם;
אין - ּבקטן אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָקּדׁש.
עד וזֹורע הּגפנים מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא מחֹול, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָלֹו
ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגדר.

מחֹול. לֹו אין - יתר אֹו ֵֵַָָאּמֹות
.„Èאֹו טפחים, מעּׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

- טפחים ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עּׂשרה גבהֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹׁשהיה
וזֹורע אּמֹות ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כאפיפירות.33) לעקור.34)שדינו קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור" החדש הלך "ואם שם: היא35)משנה
שלמעלה. העריס.36)אפיפירות יתקלקל שלא אותם לכרות עליהם כן37)חמל אם אלא האפיפירות בכלל חשובות שאינן

הצומחים. הענפים עליהם לדלות מחשבתו אסור".38)הייתה החדש עליהן שיהלך כדי "עשאן שם: במשנה הוא והוא39)כן
הגפן". "הפרחה עריס.40)מלשון בלא הגפן השריגים.41)הוא את עליו להעלות מחשבתו שאין הזורע1)כיוון יבאר

דין סביביו. מכל שלם ונשאר באמצעו החרב כרם זנב. יוצאת ואחת שתים כנגד שתים יחידית. גפן בצד או הכרם בצד תבואה

mi`lk zekld - fenz e"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ארּבע הּמחיצה ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה. ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָעד
האּמה. חצי את זֹורע - ּומחצה ֱֲִֵֶֶַַַָָָאּמֹות

.ÂËעמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר
ּבצּדֹו ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻעּׂשרה
אין אם קנים, ׁשל מחּצה אפּלּו מּכאן. ּבצּדֹו וירקֹות ְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָמּכאן
הּכרם ּבין מבּדלת זֹו הרי - טפחים ׁשלׁשה לחברֹו קנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּכגדר. ְְֵַָָָוהּירק
.ÊË- אּמֹות עּׂשר עד ׁשּנפרץ וירק ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר

ּכנגד - מעּׂשר יֹותר ּפרּוצה היתה ּומּתר; ּכפתח זה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי
ּבֹו נפרצּו ּכּׁשעּור. הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּפרצה
ּכאּלּו מּתר זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם רּבֹות: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות
ּכנגד יזרע לא - העֹומד על מרּבה ּפרּוץ היה ּפרצה; ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאין

ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק עד הּפרּוצים הּמקֹומֹות ְְְִִִֶַַַַַָּכל
.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'. לֹו אֹומרים - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת

הרי - גדרּה ולא מּמּנה נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו אֹומרים - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֹונפרצה
קּדׁש. ִֵֶזה

.ÁÈנטּועֹות ּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה ׁשחציֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹּבית
ּתקרה ּפי ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבצד
את הׁשוה ואם ּכמחיצה. ּביניהן ונעּׂשה וסתם, ירד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכאּלּו

אסּור. - ֵָקרּויֹו
.ËÈהּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה. לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה. לזרע מּתר - ּבּקטּנה הּגפנים היּו מּתרין. ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת היא הרי - ּומּכאן מּכאן ּפּסין ּבּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה. מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻמן
.Îאם ארּבעה: ורחב עּׂשרה עמק ּבּכרם עֹובר ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ

ּכבין נראה זה הרי - סֹופֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהיה
הּגפנים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻׁשני
הּוא הרי - מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמסּככין
עּׂשרה עמּקה ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגת
אם אּלא ּבתֹוכּה, לזרע לֹו אסּור - יתר אֹו ארּבעה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹּורחבה

אּמה. עּׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ְֵֵֵֶַַַַָָָָּכן
.‡Îׁשחרב ּככרם הּוא הרי - הּכרמים ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשביל

מּזה מרחיק - אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּביניהם יׁש אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאמצעֹו:
היה ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָארּבע

לׁשם.ּפ זרע יביא לא - מּכאן חֹות ְִִֶַָָָָֹ
.·Î- ארּבעה ּורחבה עּׂשרה ּגבֹוהה אם ׁשּבּכרם, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשֹומרה

נֹוגעין הּׂשריגין יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֻמּתר
ּדברים ּבּמה מלמעלה. הּכרם ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּה,
צריכה - עגּלה הּׁשֹומרה היתה אם אבל ּבמרּבעת; ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻֻאמּורים?
מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי טפחים, ארּבעה חלל ּבתֹוכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּיהיה
טפחים. ׁשלׁשה מלמעלה ראׁשּה על עפר ּוצריכה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֹהארץ,

.‚Îעל טפחים מּׁשלׁשה יֹותר היה אם ׁשּבּכרם: ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין - ארּבעה עד טפחים ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָׁשלׁשה
זֹורעין ואין ּכסתּום הּוא הרי - ׁשלׁשה על מּׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָּפחֹות

ְּבתֹוכֹו.
.„Îּבתֹו אֹו הּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּגפן

את וזֹורע רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה מּמּנה מרחיק - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהחריץ
עּׂשרה עמק היה ואם ּבמיׁשֹור. ׁשעֹוּׂשה ּכדר החריץ, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ּבתֹוכֹו לזרע אסּור - ארּבעה למעלה החריץ ּׂשפת רחב ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹוהיה

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על ְִִִִֶַַָאף
.‰Îורחב עּׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוכן

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על ואף הּמחיצה ּבכל יזרע לא - ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹארּבעה
לכּתחּלה ירחיק וכּמה קּדׁש. לא - וזרע ׁשּׁשה הרחיק ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
החריץ ׁשאר יזרע ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָויזרע?

ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר ְֵַַָָָָֻאֹו

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

והאׁשּכֹולֹות‡. הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגפנים
ּכמֹו העֹוּׂשה אבל ּכרם. הּנקראין הן - ּבארץ מׁשלכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּלהן
ׁשּיהיּו ּכדי הארץ, מעל גבֹוהה ּׂשבכה ּכמֹו אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָמּטה
הּגפנים נֹוף והגּביּה עליה, נמׁשכין והּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹולֹות
נקרא זה הרי - אֹותֹו והדלה הּמּטה אֹותּה על הארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעל
אֹו מּטה מהן ׁשעּׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעריס.
הּנקראים הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּׂשבכה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָאּפיפירֹות.
על·. וערסן יתר אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

עמק חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עּׂשרה ּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי
וצרי עריס. נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָעּׂשרה
ּכדר יזרע, ּכ ואחר אּמֹות ארּבע העריס מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיק

הּכרם. מן ְִִֶֶֶַַׁשּמרחיק
הרחיק‚. ּכיצד? עליו. ׁשערסן הּגדר מעּקר מֹודדין? ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומהיכן

מן העריס ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ונמצא וזֹורע, אּמֹות ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגפנים
מּצד לזרע ּבא ואם אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין
רחֹוק ׁשּנמצא אּמֹות, ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּגפנים

עריס. ּבכל דנין זֹו ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
.„ּכ ואחר ׁשּנטע אֹו נטע ּכ ואחר הּגדר את הּבֹונה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאחד

אֹו הּגדר נהרס עריס. זה הרי - וערסן הֹואיל הּגדר, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשה
ּכגפנים הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנסּתם

ְִִיחידים.
הּגדר.‰ ּבצד ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעריס

הּנקרא זהּו - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּכאן
מּׁשּׁשים ואחד אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן יׁש אם עריס. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסקי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה שנפרצה קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה מחיצה ודין הכרם מחול
ירק. ונמשך,1)בתוכו וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה גפן מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

ובגדים. בהמה וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין. כיצד
כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא



עט mi`lk zekld - fenz e"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ארּבע הּמחיצה ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה. ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָעד
האּמה. חצי את זֹורע - ּומחצה ֱֲִֵֶֶַַַָָָאּמֹות

.ÂËעמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר
ּבצּדֹו ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻעּׂשרה
אין אם קנים, ׁשל מחּצה אפּלּו מּכאן. ּבצּדֹו וירקֹות ְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָמּכאן
הּכרם ּבין מבּדלת זֹו הרי - טפחים ׁשלׁשה לחברֹו קנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּכגדר. ְְֵַָָָוהּירק
.ÊË- אּמֹות עּׂשר עד ׁשּנפרץ וירק ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר

ּכנגד - מעּׂשר יֹותר ּפרּוצה היתה ּומּתר; ּכפתח זה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי
ּבֹו נפרצּו ּכּׁשעּור. הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּפרצה
ּכאּלּו מּתר זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם רּבֹות: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות
ּכנגד יזרע לא - העֹומד על מרּבה ּפרּוץ היה ּפרצה; ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאין

ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק עד הּפרּוצים הּמקֹומֹות ְְְִִִֶַַַַַָּכל
.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'. לֹו אֹומרים - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת

הרי - גדרּה ולא מּמּנה נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו אֹומרים - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֹונפרצה
קּדׁש. ִֵֶזה

.ÁÈנטּועֹות ּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה ׁשחציֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹּבית
ּתקרה ּפי ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבצד
את הׁשוה ואם ּכמחיצה. ּביניהן ונעּׂשה וסתם, ירד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכאּלּו

אסּור. - ֵָקרּויֹו
.ËÈהּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה. לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה. לזרע מּתר - ּבּקטּנה הּגפנים היּו מּתרין. ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת היא הרי - ּומּכאן מּכאן ּפּסין ּבּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה. מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻמן
.Îאם ארּבעה: ורחב עּׂשרה עמק ּבּכרם עֹובר ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ

ּכבין נראה זה הרי - סֹופֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהיה
הּגפנים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻׁשני
הּוא הרי - מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמסּככין
עּׂשרה עמּקה ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגת
אם אּלא ּבתֹוכּה, לזרע לֹו אסּור - יתר אֹו ארּבעה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹּורחבה

אּמה. עּׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ְֵֵֵֶַַַַָָָָּכן
.‡Îׁשחרב ּככרם הּוא הרי - הּכרמים ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשביל

מּזה מרחיק - אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּביניהם יׁש אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאמצעֹו:
היה ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָארּבע

לׁשם.ּפ זרע יביא לא - מּכאן חֹות ְִִֶַָָָָֹ
.·Î- ארּבעה ּורחבה עּׂשרה ּגבֹוהה אם ׁשּבּכרם, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשֹומרה

נֹוגעין הּׂשריגין יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֻמּתר
ּדברים ּבּמה מלמעלה. הּכרם ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּה,
צריכה - עגּלה הּׁשֹומרה היתה אם אבל ּבמרּבעת; ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻֻאמּורים?
מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי טפחים, ארּבעה חלל ּבתֹוכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּיהיה
טפחים. ׁשלׁשה מלמעלה ראׁשּה על עפר ּוצריכה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֹהארץ,

.‚Îעל טפחים מּׁשלׁשה יֹותר היה אם ׁשּבּכרם: ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין - ארּבעה עד טפחים ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָׁשלׁשה
זֹורעין ואין ּכסתּום הּוא הרי - ׁשלׁשה על מּׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָּפחֹות

ְּבתֹוכֹו.
.„Îּבתֹו אֹו הּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּגפן

את וזֹורע רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה מּמּנה מרחיק - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהחריץ
עּׂשרה עמק היה ואם ּבמיׁשֹור. ׁשעֹוּׂשה ּכדר החריץ, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ּבתֹוכֹו לזרע אסּור - ארּבעה למעלה החריץ ּׂשפת רחב ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹוהיה

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על ְִִִִֶַַָאף
.‰Îורחב עּׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוכן

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על ואף הּמחיצה ּבכל יזרע לא - ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹארּבעה
לכּתחּלה ירחיק וכּמה קּדׁש. לא - וזרע ׁשּׁשה הרחיק ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
החריץ ׁשאר יזרע ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָויזרע?

ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר ְֵַַָָָָֻאֹו

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

והאׁשּכֹולֹות‡. הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגפנים
ּכמֹו העֹוּׂשה אבל ּכרם. הּנקראין הן - ּבארץ מׁשלכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּלהן
ׁשּיהיּו ּכדי הארץ, מעל גבֹוהה ּׂשבכה ּכמֹו אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָמּטה
הּגפנים נֹוף והגּביּה עליה, נמׁשכין והּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹולֹות
נקרא זה הרי - אֹותֹו והדלה הּמּטה אֹותּה על הארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעל
אֹו מּטה מהן ׁשעּׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעריס.
הּנקראים הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּׂשבכה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָאּפיפירֹות.
על·. וערסן יתר אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

עמק חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עּׂשרה ּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי
וצרי עריס. נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָעּׂשרה
ּכדר יזרע, ּכ ואחר אּמֹות ארּבע העריס מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיק

הּכרם. מן ְִִֶֶֶַַׁשּמרחיק
הרחיק‚. ּכיצד? עליו. ׁשערסן הּגדר מעּקר מֹודדין? ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומהיכן

מן העריס ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ונמצא וזֹורע, אּמֹות ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגפנים
מּצד לזרע ּבא ואם אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין
רחֹוק ׁשּנמצא אּמֹות, ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּגפנים

עריס. ּבכל דנין זֹו ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
.„ּכ ואחר ׁשּנטע אֹו נטע ּכ ואחר הּגדר את הּבֹונה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאחד

אֹו הּגדר נהרס עריס. זה הרי - וערסן הֹואיל הּגדר, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשה
ּכגפנים הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנסּתם

ְִִיחידים.
הּגדר.‰ ּבצד ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעריס

הּנקרא זהּו - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּכאן
מּׁשּׁשים ואחד אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן יׁש אם עריס. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסקי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה שנפרצה קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה מחיצה ודין הכרם מחול
ירק. ונמשך,1)בתוכו וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה גפן מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

ובגדים. בהמה וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין. כיצד
כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא
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וזֹורע; טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאּמה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האּפיפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹוהּוא

.Âיזרע לא זה הרי - ּבצמצּום אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיה
- טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל זרען, ואם ְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָלׁשם.
ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהרי
ּובנה חזר עריס. ּפסקי ולא עריס לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹטפחים
למקֹומן. עריס ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָהּגדר

.Êלּה סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּגּנה
מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם ּכתליה: ּכל על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּבחּוץ
זֹורעין - ּגדר מּקפת והיא הֹואיל מּכאן, וסּלֹו ּבֹוצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּומלא
זֹורעים אין - הּזה ּכּׁשעּור [ּבּה] אין ואם ירקֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבתֹוכּה

ּבתֹוכֹו. וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוכּה,
.Áיֹוצא ׁשּלהן והעריס גבֹוהה ּבמדרגה זרּועים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים

רֹואין - ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם הּׂשדה: על ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּומסּכ
הּגפנים, עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל
ואם העריס; מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואֹוסר
אסּור אין - ּבסּלם אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאינֹו

ּבלבד. העריס ּתחת אּלא ְְִִִֶֶַַַַָָֹלזרע
.Ëּבּזוּיֹות נטּועים והּגפנים לזה זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

- וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּביניהם,
ׁשאין הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור הּגפנים מעּקרי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמרחיק
הּכתלים ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף עריס. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעליו
ּבין זֹורע זה הרי - ּכּׁשעּור והרחיק הֹואיל העריס, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּביניהן

ְִַָהּכתלים.
.Èנעקם ּכ ואחר מעט הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן

ּבין ּכׁשּמֹודדין ארכּבה, ּכמֹו ועלה וחזר הארץ על ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻונמׁש
מֹודדין אין - אּמֹות ארּבע אֹו טפחים ׁשּׁשה הּזרע ּובין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגפן

הראׁשֹון. הּגפן מעּקר לא הארכּבה, מּסֹוף ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאּלא
.‡Èהּגפן ּובין הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף ּבארנּו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּכבר

יסּכ אֹו הּירק על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור,
סּכ ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה אֹו ירק זרע הּגפן. על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק

הּגפן ׁשרׁשי היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשין - הּגפן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעליה
יעקר. - והּתבּואה הּכרם ׁשּבין אּמֹות הארּבע לתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיֹוצאין
מּתר. - אּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי ְְְְְִֵַַַַָָָָָֻהיּו

.·Èּבת ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּכל
ׁשאין הּכלאים, ּבמּדֹות יצמצם ולא ּׂשֹוחקֹות. טפחים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשּׁשה

להחמיר. אּלא ְְְְְִִֶַַָמצמצמים
.‚Èאֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיקין האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּבחּוצה אבל ּבסּוריא; אֹו יּׂשראל ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
הּג ּבצד לזרע מּתר - ולאלארץ לכּתחּלה. הּכרם ּבתֹו פנים ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

עם ּתבּואה אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו
ּבחּוצה לֹו לזרע נכרי לתינֹוק אמר ואם יד. ּבמּפלת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹהחרצן
יתחּלף ׁשּלא גדֹול, לנכרי יאמר לא אבל מּתר. - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻלארץ

ְְִֵָּביּׂשראל.
.„Èּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואף

ואפּלּו ּבאכילה אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלארץ,
ספקֹו אבל ּומֹוכר; לֹוקט אֹותֹו ׁשּיראה והּוא לארץ. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָּבחּוצה

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתר, -ְְְְֲֲִֵֶַַָָֻ

ה'תשע"א תמוז כ"ז שישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מינֹו‡. ׁשאינֹו נקבה על זכר ּבין2הּמרּכיב ּבבהמה ּבין , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּובעֹוף ׁשּבּים3ּבחּיה חּיה ּבמיני ואפּלּו מן4, לֹוקה זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לארץ ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ׁשּנאמר:5הּתֹורה ; ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
אֹו ׁשּלֹו ועֹוף חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים. תרּביע לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהמּת

חברֹו ּכמכחֹול6ׁשל ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה ואינֹו . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
ׁשעֹוררן7ּבׁשפֹופרת אֹו ּבלבד זה על זה העלם אם אבל ; ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מרּדּות8ּבקֹול מּכת אֹותֹו מּכין -9. ְְִַַַַ
אֹותם·. ראה ואם אחד. לסהר מינין ׁשני להכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻמּתר

ליּׂשראל ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו - זה את זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָרֹובעים
להרּביעּה ּכֹוכבים לעֹובד ּבהמּתֹו .11לֹו10לּתן ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מותרים1) ואם בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר פרדות וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר
המוקדשין. פסולי בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה אפילו2)בהרכבה.

בגדים מכלאי כן ולמדו מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו, מין אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם
ופשתים". צמר שעטנז תלבש "לא מינים שני בהם נזכרו3)שתפרו ולא כלאים" תרביע לא "בהמתך אלא נאמר לא בתורה והנה

"בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף" חיה וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו: ז"ל חכמינו אבל ועופות. חיה
"וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה כל תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם משבת, "בהמתך" -

כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה "למינהו"4)בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
לומר וצריך בים. יש כן כמו כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו" ונאמר ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", -

בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין אינו רבינו שכתב חיה" בארץ.5)ש"מיני התלויות המצוות מן אינה שהרי
תשמורו".6) חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים פרשת קבלו7)ספרא כך

ממש. בידיו ההרבעה מעשה עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא שבחרישה8)חכמים פי על [ואף להרבעה. בקול עוררם
עובר בקול המנהיג וגם בידו, החסימה מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים
אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין לאו זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור תחרוש "לא של הלאו על
על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא התורה אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה הוא בקולו כי

זה.9)הלאו]. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו מין להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
מינה.10) אמירה11)באינו איסור אין הגוי בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום ואיסורו הישראל, בשביל כלומר,

mi`lk zekld - fenz f"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהמּתֹו‚. והרּכיב ׁשעבר מהם12מי הּנֹולד הרי - ּכלאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבהנאה טהֹורה13מּתר מין עם טהֹורה מין היה ואם .14- ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

ּבאכילה אסּורֹות.15מּתר ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָֻ
ּפי„. על אף לזה, זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מינין ׁשני והם הֹואיל לזה, זה ודֹומין מּזה זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּמתעּברין
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים הם הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכפרי והּצבאים16והּכלב הּׁשּועל, העּזים,17עם עם ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֻ
הּפרד18והּיעלים עם והּסּוס הרחלים, עם19עם והּפרד , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הערֹוד עם והחמֹור -20החמֹור, לזה זה ׁשּדֹומין ּפי על אף , ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּבזה. זה ּכלאים הן ְֲִִֵֵֶֶַָהרי

הּבר‰. ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש עם21מין ְְְִִִִִִֵֶַָָ
והרּמ22הּׁשֹור זה,23, עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּכלא - ּבר אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ׁשהן ּבזה.מּפני זה ים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּביציו - ּבר ואּוז מּבפנים, (ּביתי)ּֿביציו ׁשהאּוז ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
החּיה עם ּכלאים - והּכֹוי מינין. ׁשני ׁשהם מּכלל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּבחּוץ,

ספק ׁשהּוא מּפני עליו, לֹוקין ואין הּבהמה; .24ועם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
.Âאחד מין אּמֹותיהן היּו אם הּכלאים: מן -25הּיּלֹודים ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָ

מינין ׁשני היּו ואם זה; על זה להרּכיבן אסּור26מּתר - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

לֹוקה - הרּכיב ואם זה, על זה הרּכיב27להרּכיבן אם וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָ
הּנֹולד אּמֹו28זה מין על לֹוקה29אפּלּו ּפרד30- ּכיצד? . ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

חמֹור ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ,31ׁשאּמֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֻ
להרּכיבֹו סּוס32ואסּור ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
להרּכיבֹו אסּור ּכּיֹוצא33- ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבׁשּתי למׁש אֹו ּפרּדה על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
לזה זה ּדֹומין אם וקֹול; וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּפרדֹות

ּומּתרין. אחד מּמין ׁשאּמן ּבידּוע -ְִִִִֶֶַָָָָֻ
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוּׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

טמאה מין והּׁשני טהֹורה מין מהן אחד זה34והיה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מקֹום ּבכל יחּדו.35לֹוקה ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש לא ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזֹורע אֹו החֹורׁש אבן36אחד אֹו עגלה ּבהם הּמֹוׁש אֹו ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר:37ּכאחד לֹוקה; - ּבקֹול ואפּלּו ּכאחד הנהיגם אֹו , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

מקֹום מּכל - המזּוגן38יחּדו אבל אֹו39. ׁשּימׁש עד ּפטּור, - ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
ְִַינהיג.

.Áואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
ּכחזיר ּבהמה עם ּבהמה ּבין חּיה40טהֹור, אֹו הּכבּׂש, עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּככלב ּבהמה עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה עם41עם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
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העלאה ידי על להרביע לו שאומר באופן כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת על מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי
אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא התורה מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של מעשה בלי זה, על זה

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו אומר המדובר12)אם
טמאים. מינים טמאים.13)בשני הם שהרי לא, באכילה חיה.14)אבל עם בהמה וכו'15)כגון כלאים תרביע לא "בהמתך

באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל (=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה היוצא בהמתך כלב16)מה
לכפר. מיוחס חיה.18)עפרים.17)הציד מין והחמור.19)הם הסוס מן מדברי.20)נולד המדברי.21)חמור השור

בהמה.22) מין ששניהם הרמכים".23)לפי "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני בהמה.24)מין מין או חיה מין הוא אם
אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם האב",27)וגם לזרע חוששין "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

חנניה, לדעת עט. בחולין שאמרו כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא וודאי אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל
אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן ואם הם. אחד מין הפרדות שכל
ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם שהרי לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם אמרו שם הרי לוקה",
שספק רבינו פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג. לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו שם הרי
הרכיב אם וכן לוקה, [אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה שיש נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא
הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק וכמו שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה". [אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה
על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב לזרע חוששין אם

חוששין. אין שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו וחמורה.28)מין וחמורה.29)מסוס מחמור הבא חמור
למעלה.30) כמבואר לוקה", "אינו להיות: ואם31)צריך האם, מצד אחד מין הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה

כנ"ל. אחד, מין הפרדות כל הרי האב, לזרע כנ"ל.32)חוששין לוקה, אינו אבל ספק, מחמת בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל.33) לוקה, וחיה34)ואינו בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים ואינם וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים

לחרוש אסורין טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם וטהורה טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה חיה, עם
אמר מותר) לחרוש אבל (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי "כשאמר שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך
והוא: ההרבעה, איסור על תוספת בה יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו
הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור תחרוש לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך לחרוש אסורים שהם
פרט לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל הם הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך שנאמר
לחמור ופרד לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב

פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד בארץ35)וחמור בין נוהגת בארץ, תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה יחדיו36)בין לומר תלמוד וכו' הדש את לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש, "לא תצא: כי פרשת בספרי

מקום". שיהיה,37)מכל דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר לומר רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וזולתה. לחרישה לאו38)או שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי וכדברי ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה

בהם".39)דווקא]. הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג רש"י: ופירש שם. מציעא בבבא בהמה.40)ברייתא מין הוא חזיר
חיה.41) מין שהוא



פי mi`lk zekld - fenz f"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהמּתֹו‚. והרּכיב ׁשעבר מהם12מי הּנֹולד הרי - ּכלאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבהנאה טהֹורה13מּתר מין עם טהֹורה מין היה ואם .14- ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

ּבאכילה אסּורֹות.15מּתר ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָֻ
ּפי„. על אף לזה, זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מינין ׁשני והם הֹואיל לזה, זה ודֹומין מּזה זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּמתעּברין
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים הם הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכפרי והּצבאים16והּכלב הּׁשּועל, העּזים,17עם עם ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֻ
הּפרד18והּיעלים עם והּסּוס הרחלים, עם19עם והּפרד , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הערֹוד עם והחמֹור -20החמֹור, לזה זה ׁשּדֹומין ּפי על אף , ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּבזה. זה ּכלאים הן ְֲִִֵֵֶֶַָהרי

הּבר‰. ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש עם21מין ְְְִִִִִִֵֶַָָ
והרּמ22הּׁשֹור זה,23, עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּכלא - ּבר אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ׁשהן ּבזה.מּפני זה ים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּביציו - ּבר ואּוז מּבפנים, (ּביתי)ּֿביציו ׁשהאּוז ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
החּיה עם ּכלאים - והּכֹוי מינין. ׁשני ׁשהם מּכלל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּבחּוץ,

ספק ׁשהּוא מּפני עליו, לֹוקין ואין הּבהמה; .24ועם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
.Âאחד מין אּמֹותיהן היּו אם הּכלאים: מן -25הּיּלֹודים ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָ

מינין ׁשני היּו ואם זה; על זה להרּכיבן אסּור26מּתר - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

לֹוקה - הרּכיב ואם זה, על זה הרּכיב27להרּכיבן אם וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָ
הּנֹולד אּמֹו28זה מין על לֹוקה29אפּלּו ּפרד30- ּכיצד? . ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

חמֹור ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ,31ׁשאּמֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֻ
להרּכיבֹו סּוס32ואסּור ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
להרּכיבֹו אסּור ּכּיֹוצא33- ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבׁשּתי למׁש אֹו ּפרּדה על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
לזה זה ּדֹומין אם וקֹול; וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּפרדֹות

ּומּתרין. אחד מּמין ׁשאּמן ּבידּוע -ְִִִִֶֶַָָָָֻ
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוּׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

טמאה מין והּׁשני טהֹורה מין מהן אחד זה34והיה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מקֹום ּבכל יחּדו.35לֹוקה ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש לא ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזֹורע אֹו החֹורׁש אבן36אחד אֹו עגלה ּבהם הּמֹוׁש אֹו ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר:37ּכאחד לֹוקה; - ּבקֹול ואפּלּו ּכאחד הנהיגם אֹו , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

מקֹום מּכל - המזּוגן38יחּדו אבל אֹו39. ׁשּימׁש עד ּפטּור, - ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
ְִַינהיג.

.Áואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
ּכחזיר ּבהמה עם ּבהמה ּבין חּיה40טהֹור, אֹו הּכבּׂש, עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּככלב ּבהמה עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה עם41עם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העלאה ידי על להרביע לו שאומר באופן כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת על מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי
אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא התורה מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של מעשה בלי זה, על זה

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו אומר המדובר12)אם
טמאים. מינים טמאים.13)בשני הם שהרי לא, באכילה חיה.14)אבל עם בהמה וכו'15)כגון כלאים תרביע לא "בהמתך

באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל (=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה היוצא בהמתך כלב16)מה
לכפר. מיוחס חיה.18)עפרים.17)הציד מין והחמור.19)הם הסוס מן מדברי.20)נולד המדברי.21)חמור השור

בהמה.22) מין ששניהם הרמכים".23)לפי "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני בהמה.24)מין מין או חיה מין הוא אם
אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם האב",27)וגם לזרע חוששין "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

חנניה, לדעת עט. בחולין שאמרו כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא וודאי אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל
אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן ואם הם. אחד מין הפרדות שכל
ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם שהרי לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם אמרו שם הרי לוקה",
שספק רבינו פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג. לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו שם הרי
הרכיב אם וכן לוקה, [אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה שיש נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא
הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק וכמו שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה". [אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה
על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב לזרע חוששין אם

חוששין. אין שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו וחמורה.28)מין וחמורה.29)מסוס מחמור הבא חמור
למעלה.30) כמבואר לוקה", "אינו להיות: ואם31)צריך האם, מצד אחד מין הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה

כנ"ל. אחד, מין הפרדות כל הרי האב, לזרע כנ"ל.32)חוששין לוקה, אינו אבל ספק, מחמת בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל.33) לוקה, וחיה34)ואינו בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים ואינם וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים

לחרוש אסורין טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם וטהורה טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה חיה, עם
אמר מותר) לחרוש אבל (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי "כשאמר שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך
והוא: ההרבעה, איסור על תוספת בה יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו
הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור תחרוש לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך לחרוש אסורים שהם
פרט לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל הם הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך שנאמר
לחמור ופרד לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב

פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד בארץ35)וחמור בין נוהגת בארץ, תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה יחדיו36)בין לומר תלמוד וכו' הדש את לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש, "לא תצא: כי פרשת בספרי

מקום". שיהיה,37)מכל דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר לומר רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וזולתה. לחרישה לאו38)או שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי וכדברי ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה

בהם".39)דווקא]. הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג רש"י: ופירש שם. מציעא בבבא בהמה.40)ברייתא מין הוא חזיר
חיה.41) מין שהוא



mi`lkפב zekld - fenz f"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מן לֹוקה אּלּו ּכל על - ּבהם וכּיֹוצא החזיר עם צבי אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעז
ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה ּבהלכֹות42הּתֹורה; ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ׁשהן43מאכלֹות מינין ׁשני , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ּולמׁשכן ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורים - ּבהרּבעה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָּכלאים
הנהיג אֹו מׁש אֹו ּכאחד מלאכה ּבהן עּׂשה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּולהנהיגן.
הּיּבׁשה מן ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּבּוט עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה ּפטּור44עם - עּׂשה ואם ;45. ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
.Ëּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמה גֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקה,
ואחד ּבעגלה אחד יֹוׁשב היה אם וכן העגלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹׁשּתמׁש
ּכאחד ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין. ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

לֹוקין. ּכּלן -ִָֻ
.Èּכגֹון ּכאחד, חּיה אֹו ּובבהמה ּבאדם מלאכה לעּׂשֹות ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר

וכּיֹוצא חמֹור עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור עם ׁשחֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָאדם
אֹו וחמֹור ּבאדם לא - יחּדו ּובחמר ּבׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזה;

וׁשֹור. ְְָָּבאדם
.‡Èּפסּולי אחד,46ּבהמת גּוף ׁשהיא ּפי על אף הּמקּדׁשין, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

קדׁש ׁשהיתה מּפני גּופין. ּכׁשני הּכתּוב ונעּׂשת47עּׂשאּה ,48 ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזה זה מערבין ּוכחל ּכבהמה49ּכקדׁש זֹו ּבהמה ונמצאת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ואם אֹומר: הּוא הרי ּכאחד. המערבין הּטהֹורה עם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאה
מּפי ליי. קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכל
הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, .50הּׁשמּועה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

הרי - הּמרּביע אֹו הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלפיכ
קּבלה. מּדברי זה ואּסּור ּכלאים. מּׁשּום לֹוקה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָזה

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבלבד,‡. ּופׁשּתן צמר אּלא ּבגדים ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין
ּבכרּכי ויׁש יחּדו. ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש לא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתבניתֹו הּמלח, ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּים

עם ואסּור ׁשמֹו. וכל ּביֹותר, ר והּוא הּזהב, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּכתבנית
וכן רחלים. לצמר דֹומה ׁשהּוא העין, מראית מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפׁשּתן

מרא מּפני אסּורין והּכל העין.הּׁשירים ית ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
אבל·. ּכלאים, מּׁשּום עליו לֹוקין אין צמרּה - עז ּבת ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָרחל

ׁשּנתחּבר ּכיון העין. מראית מּפני מּדבריהם הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור
מן ּכלאים זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצמר
אֹותן וׁשע זה עם זה ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה.
אֹותן וטוה טרפן ּכלאים. אּלּו הרי - לבדין מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָועּׂשה

ּכלאים. זה הרי - זה מּטוי ּבגד וארג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכאחד
אֹו‚. ּבמׁשי, ּתפרן ואפּלּו ּפׁשּתן, ּבׁשל צמר ּבגד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתפר

צמר, ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
צמר נתן אפּלּו גדלן, אֹו ּפׁשּתים ּבחּוטי צמר חּוטי קׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ואפּלּו ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבּׂשק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּופׁשּתים
ׁשהרצּועה ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל גדיל ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקׁשר
אּלּו הרי - ּוקׁשרן ּופׁשּתן צמר ּבגדי ּכפל אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאמצע,
ּכיון מקֹום, מּכל - יחּדו ּופׁשּתים צמר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלאים.

נאסר. ְֱִֵֶֶַָׁשּנתאחד
הּכתּוב„. הצר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּומּנין

ׁשּלא הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו ּבציצית, ּכלאים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹלהּתיר
ּכלאים להּתיר אּלא ציצית לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
ׁשחּבּור מּכלל הן, ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַּבציצית,
ממעט ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכזה

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָּבּתֹורה
צמר‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור, לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים

אסּור. - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן ׁשל ּגדֹול ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָּבבגד
.Âּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

מ ּכצמרוטוה הּכל הרי - הרחלים מן החצי היה אם טוי: הן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מן הרב היה ואם הּפׁשּתן; עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹרחלים,
צּורת הּכל ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם לערבֹו מּתר - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּגמּלים
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"שור"42) שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא אףבבא בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור" -

כאן השמיט ורבינו תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה בהמה שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
שניהם43)"עוף". או טהורים כששניהם שגם משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד שם קמא בבבא אמרו שהרי

סופרים. מדברי אלא אינו זה רבינו ולדעת האיסור, בכלל הם מכיוון44)טמאים או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם היא בעיא
הבעייא. נפשטה ולא ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר, יכולים הבעייא,45)שאינם נפשטה שלא מאחר

מא. וקידושין קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם שהרי מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
אחד במין אלא מלקות חייב אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר לנו אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא

טמא. אחד ומין שנפדו.46)טהור המוקדשין פסולי כן,47)כלומר, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה. שפדו לפני
קדשים]. ותורת חולין תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי גם פדיון.48)הלא חולין,49)לאחר כלומר,

מספיק, זה וטעם שם. במכות רש"י כתב וכן כקדשים. ועבודה בגיזה שאסורה וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים בשני אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לכך50)לדעת רבינו הוצרך

אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל מום בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא בכלאים חרישה איסור שאין לשיטתו
בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין אבל והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי טמאה בהמה בכלל שהוא

וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים, צמר1)מינים בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר
שטרפן והפשתן והקנבוס שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל צמר של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות ותופרי כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם לעשותן יכול אם בגדים כלאי בזה. זה
כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך שהם בגדים אלא כלאים

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי שלבש וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו על תורה של

mi`lk zekld - fenz f"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהן, המערבין צמר ׁשל לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹצמר
צמר. חּוטי ׁשאינן ְִֵֵֵֶֶֶָמּפני

.Êּפי על אף ּבגדים, מהן ׁשעֹוּׂשין הּכבּׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ
ׁשל לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין מּתרין, - ּבפׁשּתן אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֻׁשּתֹופרין
ּבֹו, ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָצמר,

ּבמעּוטן. ּבטלּו ְְֲִֵֶָָׁשהרי
.Áמן רב אם ּבזה: זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבֹוס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן

היּו ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר - ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּקּנּבֹוס
אסּור. - למחצה ְֱֱֶֶָָָמחצה

.Ëאֹו ארנבים צמר אֹו ּגמּלים צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוּׂשה
מּצד ּפׁשּתן ׁשל וחּוט זה מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָקּנּבֹוס,

ּכלאים. מּׁשּום אסּור זה הרי - ְֲִִִֵֶֶַָזה
.È.ּפׁשּתן ּבחּוטי אֹותֹו לפרף מּתר - ׁשּנפרם צמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּבגד

יתּפר. לא אבל ְְֲִֵָֹֹוקֹוׁשר,
.‡Èעליהם וחֹוגר ּפׁשּתן ּובגדי צמר ּבגדי אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָלֹובׁש

ּבין ּבּה ויקׁשר הּמׁשיחה את יכר ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמּבחּוץ,
ְֵָּכתפיו.

.·Èאּלא אסּור ואין ּולמכרם, לעּׂשֹותם מּתר - ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻּכלאי
תלּבׁש לא ׁשּנאמר: ּבהן. להתּכּסֹות אֹו ּבלבד ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹללבׁשן
לביׁשה דר ׁשהיא העלּיה ;עלי יעלה לא ונאמר: ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעטנז,
ׁשהּוא אהל ּכגֹון לביׁשה, ּדר ׁשאין עלּיה אבל אסּור, -ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
על ליׁשב הּתֹורה מן מּתר וכן ּתחּתיו. ליׁשב מּתר - ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻֻכלאים
אּתה אבל - עלי יעלה לא ׁשּנאמר: ּכלאים; ׁשל ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּצעֹות
על זֹו מּצעֹות עּׂשר אפּלּו סֹופרים, ּומּדברי .ּתחּתי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָמּציעֹו
העליֹון, על ליׁשב אסּור - ּכלאים ׁשּבהן והּתחּתֹון זֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּגּבי

ּבּׂשרֹו. על נימא ּתּכר ְִִֵֶַָָָָׁשּמא
.‚È;ּוּׂשמלֹות יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֶַַָָּבּמה

ליׁשב מּתר - ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון נכרכין, ׁשאינן ּבקׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל
ּבהם. נֹוגע ּבּׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עליהן, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּולהסב

.„È,אסּורה - רּכה היתה אם ּכלאים: ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁשה היתה ואם ּבּׂשרֹו; על ותעלה הּׁשּמׁש לּה יּסמ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּמא

מּתרת. - נכרכת ְִֵֶֶֶֶֶָֻׁשאינּה
.ÂË;לה ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל

הּגּוף. עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשעֹור
.ÊËיתּכּונּו ׁשּלא ּובלבד ּכדרּכן, ּתֹופרין - ּכסּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָֹּתֹופרי

והּצנּועין הּגׁשמים. מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחּמה
ּובלבד ּכדרּכן, מֹוכרין - ּכסּות מֹוכרי וכן ּבארץ. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתֹופרים
מן ּכתפן ׁשעל הּכלאים להם ׁשּיצל ּבחּמה יתּכּונּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
והּצנּועין ּבֹו. להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹהחּמה,

לאחֹוריהן. ּבמּקל ְְֲִִֵֵֶַַַמפׁשילין
.ÊÈׁשהרי ּכלאים, ּבבגד חּמה ּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

ּכל וכן הּצּנה. מּפני אֹו החּמה מּפני ּבּכלאים נהנה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÁÈעּׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹלא
ואם הּמכס. את להבריח ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבגדים

לֹוקה. - ּכן ֵֶַָלבׁש
.ËÈ,חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין

ּובגדים והּׂשמלה והאבנט והּמכנסים והּמצנפת הּכּתנת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּכגֹון
אבל ּבהם. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשמחּפין
לצרר ׁשּלהן יד ּבבית העם אֹותן ׁשעֹוּׂשין קטּנים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹצלצֹולין
אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט תבלין, אֹו מעֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּבהן
אף מּתרין, אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא אסּפלנית אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמלּוגמא

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ּבהן, נֹוגע ׁשּבּׂשרֹו ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
.Îצמר חּוטי ּבֹו ׁשּתלה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי אֹו עֹור ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָציץ

הּזבּובין להפריח ּכדי האדם ּפני על מדלּדלין ּפׁשּתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוחּוטי
.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ּכלאים, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

.‡Îּפׁשּתים מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג
אבל ידֹו. על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר זה הרי - צמר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומהן
ידֹו. על לכרּכן לֹו ואסּור ּכלאים נעּׂשּו - ּכּלן קׁשרן ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻאם

.·Îּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות
ּתֹורה), ספר (ּומטּפחת והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים ׁשהרי ּכלאים, מּׁשּום אסּורים - ספרים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּומטּפחֹות

ּומתחּממין. ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָנֹוגעֹות
.‚Îׁשּיהא ּכדי ּבּבגדים והּגרּדין הּכֹובסין ׁשעֹוּׂשין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָאֹותֹות

אֹו ּבפׁשּתן צמר ׁשל אֹות היתה אם ׁשּלֹו, את מּכיר אחד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף אסּור, זה הרי - ּבצמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּפׁשּתן

.„Îאינֹו - אחת ּבתכיפה ּפׁשּתן ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבגד
אֹו ּכאחד החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים. זה ואין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּבּור

ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָׁשּתכף
.‰Îעל ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעּׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר

עליה, ויֹוׁשב לחמֹור מרּדעת מּמּנּו ולעּׂשֹות מצוה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתים
על זֹו מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבּׂשרֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוהּוא

הּזבל. את עליהן להֹוציא אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַּכתפֹו,
.ÂÎעל לנּׂשאן מּתר - ּכלאים מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת

ְֵּכתפֹו.
.ÊÎּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבגד

ׁשּמא לנכרי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר ׁשל חּוט ּבֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאבד
ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעּׂשּנּו ולא ליּׂשראל. הּנכרי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹימּכרּנּו
אין ׁשהרי וילּבׁשּנּו, הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו אחר אֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָימצא
הּצמר ׁשאין צֹובעֹו, זה? ּבגד ּתּקנת וכיצד ּבֹו. נּכר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכלאים
וׁשֹומטֹו. לֹו נּכר הּוא ּומּיד אחד, ּבצבע עֹולים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים

לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר; זה הרי - נּכר לא ׁשהריואם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ׁשּכל אסּורֹות, ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר מצאֹו. ולא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבדק

ּבספק. הקּלּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי ספקֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָאּסּור
.ÁÎ,יפה יפה לבדקֹו צרי - הּנכרי מן צמר ּכלי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

ּבפׁשּתן. ּתפּורין הן ְְְִִֵֶָָׁשּמא
.ËÎמהּל היה אפּלּו חברֹו, על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה

ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד. עליו וקֹורעֹו לֹו קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעּׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה.
ׁשל לאו ׁשהּוא מּפני אבדה? ּבהׁשב נדחה ולּמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּתֹורה.
הּכתּוב ּופרט הֹואיל מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֻממֹון.
אבל מּטמא, אינֹו לאחֹותֹו למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹ'ולאחתֹו'.
הרי - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת הּוא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּטמא
ּפי על ואף מקֹום. ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
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ּבהן, המערבין צמר ׁשל לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹצמר
צמר. חּוטי ׁשאינן ְִֵֵֵֶֶֶָמּפני

.Êּפי על אף ּבגדים, מהן ׁשעֹוּׂשין הּכבּׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ
ׁשל לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין מּתרין, - ּבפׁשּתן אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֻׁשּתֹופרין
ּבֹו, ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָצמר,

ּבמעּוטן. ּבטלּו ְְֲִֵֶָָׁשהרי
.Áמן רב אם ּבזה: זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבֹוס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן

היּו ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר - ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּקּנּבֹוס
אסּור. - למחצה ְֱֱֶֶָָָמחצה

.Ëאֹו ארנבים צמר אֹו ּגמּלים צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוּׂשה
מּצד ּפׁשּתן ׁשל וחּוט זה מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָקּנּבֹוס,

ּכלאים. מּׁשּום אסּור זה הרי - ְֲִִִֵֶֶַָזה
.È.ּפׁשּתן ּבחּוטי אֹותֹו לפרף מּתר - ׁשּנפרם צמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּבגד

יתּפר. לא אבל ְְֲִֵָֹֹוקֹוׁשר,
.‡Èעליהם וחֹוגר ּפׁשּתן ּובגדי צמר ּבגדי אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָלֹובׁש

ּבין ּבּה ויקׁשר הּמׁשיחה את יכר ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמּבחּוץ,
ְֵָּכתפיו.

.·Èאּלא אסּור ואין ּולמכרם, לעּׂשֹותם מּתר - ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻּכלאי
תלּבׁש לא ׁשּנאמר: ּבהן. להתּכּסֹות אֹו ּבלבד ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹללבׁשן
לביׁשה דר ׁשהיא העלּיה ;עלי יעלה לא ונאמר: ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעטנז,
ׁשהּוא אהל ּכגֹון לביׁשה, ּדר ׁשאין עלּיה אבל אסּור, -ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
על ליׁשב הּתֹורה מן מּתר וכן ּתחּתיו. ליׁשב מּתר - ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻֻכלאים
אּתה אבל - עלי יעלה לא ׁשּנאמר: ּכלאים; ׁשל ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּצעֹות
על זֹו מּצעֹות עּׂשר אפּלּו סֹופרים, ּומּדברי .ּתחּתי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָמּציעֹו
העליֹון, על ליׁשב אסּור - ּכלאים ׁשּבהן והּתחּתֹון זֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּגּבי

ּבּׂשרֹו. על נימא ּתּכר ְִִֵֶַָָָָׁשּמא
.‚È;ּוּׂשמלֹות יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֶַַָָּבּמה

ליׁשב מּתר - ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון נכרכין, ׁשאינן ּבקׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל
ּבהם. נֹוגע ּבּׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עליהן, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּולהסב

.„È,אסּורה - רּכה היתה אם ּכלאים: ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁשה היתה ואם ּבּׂשרֹו; על ותעלה הּׁשּמׁש לּה יּסמ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּמא

מּתרת. - נכרכת ְִֵֶֶֶֶֶָֻׁשאינּה
.ÂË;לה ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל

הּגּוף. עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשעֹור
.ÊËיתּכּונּו ׁשּלא ּובלבד ּכדרּכן, ּתֹופרין - ּכסּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָֹּתֹופרי

והּצנּועין הּגׁשמים. מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחּמה
ּובלבד ּכדרּכן, מֹוכרין - ּכסּות מֹוכרי וכן ּבארץ. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתֹופרים
מן ּכתפן ׁשעל הּכלאים להם ׁשּיצל ּבחּמה יתּכּונּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
והּצנּועין ּבֹו. להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹהחּמה,

לאחֹוריהן. ּבמּקל ְְֲִִֵֵֶַַַמפׁשילין
.ÊÈׁשהרי ּכלאים, ּבבגד חּמה ּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

ּכל וכן הּצּנה. מּפני אֹו החּמה מּפני ּבּכלאים נהנה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÁÈעּׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹלא
ואם הּמכס. את להבריח ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבגדים

לֹוקה. - ּכן ֵֶַָלבׁש
.ËÈ,חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין

ּובגדים והּׂשמלה והאבנט והּמכנסים והּמצנפת הּכּתנת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּכגֹון
אבל ּבהם. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשמחּפין
לצרר ׁשּלהן יד ּבבית העם אֹותן ׁשעֹוּׂשין קטּנים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹצלצֹולין
אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט תבלין, אֹו מעֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּבהן
אף מּתרין, אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא אסּפלנית אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמלּוגמא

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ּבהן, נֹוגע ׁשּבּׂשרֹו ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
.Îצמר חּוטי ּבֹו ׁשּתלה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי אֹו עֹור ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָציץ

הּזבּובין להפריח ּכדי האדם ּפני על מדלּדלין ּפׁשּתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוחּוטי
.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ּכלאים, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

.‡Îּפׁשּתים מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג
אבל ידֹו. על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר זה הרי - צמר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומהן
ידֹו. על לכרּכן לֹו ואסּור ּכלאים נעּׂשּו - ּכּלן קׁשרן ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻאם

.·Îּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות
ּתֹורה), ספר (ּומטּפחת והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים ׁשהרי ּכלאים, מּׁשּום אסּורים - ספרים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּומטּפחֹות

ּומתחּממין. ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָנֹוגעֹות
.‚Îׁשּיהא ּכדי ּבּבגדים והּגרּדין הּכֹובסין ׁשעֹוּׂשין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָאֹותֹות

אֹו ּבפׁשּתן צמר ׁשל אֹות היתה אם ׁשּלֹו, את מּכיר אחד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף אסּור, זה הרי - ּבצמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּפׁשּתן

.„Îאינֹו - אחת ּבתכיפה ּפׁשּתן ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבגד
אֹו ּכאחד החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים. זה ואין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּבּור

ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָׁשּתכף
.‰Îעל ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעּׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר

עליה, ויֹוׁשב לחמֹור מרּדעת מּמּנּו ולעּׂשֹות מצוה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתים
על זֹו מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבּׂשרֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוהּוא

הּזבל. את עליהן להֹוציא אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַּכתפֹו,
.ÂÎעל לנּׂשאן מּתר - ּכלאים מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת

ְֵּכתפֹו.
.ÊÎּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבגד

ׁשּמא לנכרי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר ׁשל חּוט ּבֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאבד
ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעּׂשּנּו ולא ליּׂשראל. הּנכרי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹימּכרּנּו
אין ׁשהרי וילּבׁשּנּו, הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו אחר אֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָימצא
הּצמר ׁשאין צֹובעֹו, זה? ּבגד ּתּקנת וכיצד ּבֹו. נּכר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכלאים
וׁשֹומטֹו. לֹו נּכר הּוא ּומּיד אחד, ּבצבע עֹולים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים

לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר; זה הרי - נּכר לא ׁשהריואם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ׁשּכל אסּורֹות, ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר מצאֹו. ולא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבדק

ּבספק. הקּלּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי ספקֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָאּסּור
.ÁÎ,יפה יפה לבדקֹו צרי - הּנכרי מן צמר ּכלי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

ּבפׁשּתן. ּתפּורין הן ְְְִִֵֶָָׁשּמא
.ËÎמהּל היה אפּלּו חברֹו, על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה

ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד. עליו וקֹורעֹו לֹו קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעּׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה.
ׁשל לאו ׁשהּוא מּפני אבדה? ּבהׁשב נדחה ולּמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּתֹורה.
הּכתּוב ּופרט הֹואיל מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֻממֹון.
אבל מּטמא, אינֹו לאחֹותֹו למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹ'ולאחתֹו'.
הרי - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת הּוא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּטמא
ּפי על ואף מקֹום. ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
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מּפני נדחה זה לאו הרי הּדבר, מן תסּור לא ּבּתֹורה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב
- ּדבריהם ׁשל ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ הּברּיֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָכבֹוד
ׁשּמּגיע עד ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשטֹו ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו ְְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו

מּיד. ּפֹוׁשטֹו - ּתֹורה ׁשל היה ואם ְְְִִֵֶָָָָלביתֹו.
.Ïלבּוׁש היה לֹוקה. - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא ּפי על אף והחזירֹו, ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן
ּבּמה ואחת. אחת ּכל על חּיב זה הרי - ּכּלֹו הּבגד ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻּפׁשט
ּבֹו ּכׁשהתרּו הּיֹום? ּכל אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּדברים

ּפ ּפׁשט לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; ׁשט,התראה ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹֹ
ּבֹו ׁשהתרּו אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹוהּוא
ואף עליה ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי ִֶַַָֹעל
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם ּכלאים: חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן לא עּור ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והיה ּכלאים, הּוא ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמכׁשל;

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - מזיד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמלּביׁש
.·Ïאפּלּו עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
ּכציצית. עּׂשה, מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָאּלא
דׁשמּיא. ּבסּיעּתא ּכלאים הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִִַַַָָסלקּו

miIpr zFpYn zFkld¦§©§£¦¦
וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשבע מצֹות. עּׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָיׁש
ׁשּלא ב) ּפאה. להּניח א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמצֹות
ה) הּלקט. ילּקט ׁשּלא ד) לקט. להּניח ג) אֹותּה. ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹיכּלה
ּפרט לעזב ז) הּכרם. יעֹולל ׁשּלא ו) הּכרם. עֹוללֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹלעזב
י) ׁשכחה. להּניח ט) הּכרם. ּפרט ילּקט ׁשּלא ח) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם.
לענּיים. מעּׂשר להפריׁש יא) הּׁשכחה. לקחת יׁשּוב ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
הענּיים. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא יג) יד. ּכמּסת צדקה לּתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיב)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

אּלא‡. ּכּלּה, הּׂשדה ּכל את יקצר לא - ּׂשדהּו את ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקֹוצר
תכּלה לא ׁשּנאמר: הּׂשדה; ּבסֹוף לענּיים קמה מעט ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
ׁשּמּניח וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר אחד .ּבקצר ּׂשד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּפאת

ּפאה. הּנקרא ְִֵַָָהּוא
את·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות. ּכ ּבּׂשדה, ׁשּמּניח ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשם

אֹו הּׂשדה ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט מּניח - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּפרֹותיהן
מּמה אֹו ּׁשּקצר מּמה מעט לֹוקח - האילן ּפרֹות ּכל ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאסף
לעני ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו לענּיים; ונֹותנֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשאסף
הרי - ּפת ואפאֹו ולׁשֹו הּקמה טחן ואפּלּו אתם. ּתעזב ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֹולּגר

לענּיים. ּפאה מּמּנּו נֹותן ֲִִִֵֵֶֶָָזה

הרי‚. - הּפאה ׁשּנתן קדם נּׂשרף אֹו ׁשּקצר הּקציר ּכל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאבד
לקּים יכֹול ואינֹו תעּׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹזה

לֹו. ׁשּנּתק ׁשּבּה ֲִֵֶֶַָעּׂשה
הּׁשּבלים„. ילּקט לא - ּומאּלם ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוכן

ולקט ׁשּנאמר: לענּיים; יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנֹופלֹות
נֹותן - ואפה טחן אפּלּו ולּקטן, עבר תלּקט. לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹקציר
נּׂשרפּו אֹו אבדּו אתם. ּתעזב ולּגר לעני ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלענּיים;

לֹוקה. - לענּיים ׁשּנתן קדם ׁשּלּקטן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאחר
וכן‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכן

לא ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות;
אלּמה וׁשכח המעּמר וכן אתם. ּתעזב ולּגר לעני ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻתלּקט,
עמר וׁשכחּת ׁשּנאמר: יּקחּנה; לא זה הרי - ּבּׂשדה ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאחת
ואפאֹו טחנֹו אפּלּו ּולקחֹו, עבר לקחּתֹו. תׁשּוב לא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹּבּׂשדה,
יהיה ולאלמנה לּיתֹום לּגר ׁשּנאמר: לענּיים; נֹותנֹו זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנּתק תעּׂשה לא מצֹות ׁשּכּלן למדּת, הא עּׂשה. מצות זֹו -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹוקה. - ׁשּבהן עּׂשה קּים לא ואם הן, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹלעּׂשה
.Âׁשכח אם ּבּקמה. היא ּכ ּבעמרים, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם

ׁשהּׁשכחה ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי - קצרּה ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ׁשּנאמר: ּכּלן; לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ ּבּה, וכּיֹוצא ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבּתבּואה
לׁשאר הּדין והּוא ,אחרי תפאר לא זית תחּבט ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכי

ִָָהאילנֹות.
.Êהּפרט ּבּכרם: לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

הּלקט ּבּתבּואה: מּתנֹות וׁשלׁש והּׁשכחה. והּפאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהעֹוללֹות
והּפאה. הּׁשכחה ּבאילנֹות: ּוׁשּתים והּפאה. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשכחה

.Á,לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
ּבעלים. ׁשל ּכרחן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - ׁשּביּׂשראל עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו
.Ëׁשהרי צדק. גר אּלא אינֹו - ענּיים ּבמּתנֹות האמּור ּגר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּברית, ּבן הּלוי מה והּגר; הּלוי ּובא ׁשני: ּבמעּׂשר אֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא
עֹובדי ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן הּגר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַאף
יּׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ּומזלֹות ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכֹוכבים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני אֹותן, ְְְְִִֵֵַָָונֹוטלין
.Èזמן ּכל - אתם ּתעזב ולּגר לעני ענּיים: ּבמּתנֹות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹנאמר

עליהם ּולחּזר לבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהענּיים
קדֹוׁש ּגּופֹו ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
'ונתן ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; להן לּתן חּיב ואינֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכּתרּומֹות.

א 'ּתעזב אּלא לחּיהלענּיים', אֹותן לעזב מצּוה ואינֹו תם'. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָּולעֹופֹות,

.‡Èהמלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? אדם ּכל מּתרין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמאימתי
מאימתי ויצאּו. הראׁשֹונים מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשנּיים
ּבּכרם הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט אדם ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתרין
מּתרין מאימתי אדם. לכל מּתר - כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֻֻויבֹואּו.
אֹותּה ׁשכח אם יּׂשראל, ּבארץ זיתים? ׁשל ּבׁשכחה אדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ושכח1) המעמר האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין האילן. או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר
ומאימתי עניים. במתנות האמור גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים מתנות קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה

הפאה. שיעור וכמה לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות. ופאה שכחה בלקט אדם כל מותרין

miipr zepzn zekld - fenz g"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּוא ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש
ׁשּׁשכחן זיתים צּבּורי אבל אפילה. ּבׁשנה ׁשנּיה רביעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָזמן
מּלחּזר הענּיים מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי - האילן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּתחת

ֲֵֶַאחריהן.
.·Èּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אדם ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
ׁשכחה לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילן. ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

ְַָּתחּתיו.
.‚È- עליהן מקּפידים הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּתנֹות

הענּיים ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרי
מּתנֹותיהם. על ְְִֵֵֶַַַמּלחּזר

.„Èאּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן האּלּו הענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
אֹומר: הּכתּוב הרי ּומעּׂשרֹות. ּכתרּומֹות יּׂשראל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבארץ
ּוכבר .בּׂשד קציר תקצר ּכי ארצכם, קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֻּובקצרכם
מּדבריהם. לארץ ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּגמרא, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנתּפרׁש
ׁשּכּלן אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻויראה

מּדבריהם. לארץ ּבחּוצה ְְֲִִֵֶֶָָָנֹוהגֹות
.ÂË.ׁשעּור לּה אין הּתֹורה מן הּפאה? ׁשעּור הּוא ִִִֵֵַַַָָָָּכּמה

מּדבריהם אבל חֹובתֹו. ידי יצא - אחת ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב ּולפי הּׂשדה, גדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
ּביֹותר, קטּנה ׁשהיא ּׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
זה הרי - לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים אחד מּמּנה הּניח ֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאם
ואם מֹוסיף. - מרּבין הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור. על ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָֻמֹוסיף
הּברכה. לפי מֹוסיף - נתּבר ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָזרע
לתֹוספת ואין ּׂשכר. לֹו מֹוסיפין - הּפאה על הּמֹוסיף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל

ׁשעּור. ִֹזאת

ה'תשע"א תמוז כ"ח קודש שבת יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל
ׁשּנאמר: ּבפאה; חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָּכאחת,

ארצכם. קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻּובקצרכם
לקציר·. הּדֹומה ׁשחּיב2ּכל הּוא - אּלּו ּדרכים ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

והאגֹוזין והחרּובין והּקטנּיֹות הּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָּבפאה.
יבׁשים ּבין והּתמרים והּזיתים והענבים והרּמֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים

רּכים ּבאּלּו3ּבין ּכּיֹוצא וכל אּסטיס4, אבל וכּיֹוצא5. ּופּואה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
אכל ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - -6ּבהן ּופטרּיֹות ּכמהין וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּכׁשא הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני הארץּפטּורין, ּפרֹות .7ר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, - ההפקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָוכן
לקיטתן ׁשאין מּפני ּפטּורין, - הּתאנים וכן לּכל. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמפקר
מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאחת,
מכניסין ׁשאין ּפטּור, - ירק וכן ימים. ּכּמה לאחר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּיּגמר
ׁשהרי ּבפאה, חּיבין - והּבצלים הּׁשּומים לקּיּום. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹותֹו

האּמהֹות וכן לקּיּום. אֹותן ּומכניסין אֹותן ׁשל8מיּבׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
חּיבֹות - הּזרע מהן לּקח ּבארץ אֹותן ׁשּמּניחין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבצלים,

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבפאה.
ׁשהּוא‚. ּכל ׁשל9קרקע היתה ואפּלּו ּבפאה, חּיבת - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

רּבים. ׁשל אפּלּו - ארצכם קציר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֻׁשּתפין;
לעצמן„. נכרים ׁשּקצרּוה אֹו10ּׂשדה לסטים, ׁשּקצרּוה אֹו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

זֹו11קרסמּוה הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
הּפאה מן ּבקמה12ּפטּורה הּפאה ׁשחֹובת ;13. ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
הּלסטים ׁשּקצרּו ּבחצי ׁשהחּיּוב קצרּו14ּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתוגמר1) קודם שדהו הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה הקרקע שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר
מניחים השדה מן מקום באיזה לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו שקצר גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או
ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים. אותם קוצרים אם הנקצרים, דברים פיאת להניחם. מוזהרים הפועלים ואם הפאה.

השאר. על וזרקה הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות אוכל2)בכמה שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
ביחד מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם ונשמר

שם). - לקיום כאחת,3)ומכניסו נגמרים הם שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי שגם בירושלמי, חכמים כדעת
כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה הפוטרם שם יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולפי4)ולא אוג גם נזכר שם ובספרא [במשנה

ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא בכדי רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים הוא שביהודה שהאוג
באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, פטור ההפקר יד5)שהרי בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח. [בשבת

הספיח אבל אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד רבינו בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס", ספיחי בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים ששנינו ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו

אדם]. מאכל שיהא שצריך כלל, כלאים משום בו אין כן צבעים.6)לא מיני הארץ7)והם מן הם שגדלים פי על אף כלומר,
אילנות. כשאר הארץ מן יונקים אינם לזרע.8)- השמורים כל9)הבצלים שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת

שהיה ומתרץ שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שבלים. ה' ובו אחד קדושים:10)קלח פרשת ובספרא חייבת". לישראל קצרוה אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי

וה והשכחה הלקט מן פטור נתגייר כך ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה פרט "קצרוה"ובקצרכם כן ואם פאה".
וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר "גוי ט הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" מעניין11)גויים והוא כרסמוה, כמו

הקוצרים.12)כריתה. אנחנו שנהיה ובקוצרכם הפאה בחיוב הכתוב הקמה,13)שאמר מן פאה נתן לא שאם פי על אף כלומר,
כך. אחר מתחייב אינו - פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו העמרים, מן בקמה".14)מפריש הפאה "שחובת



פה miipr zepzn zekld - fenz g"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּוא ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש
ׁשּׁשכחן זיתים צּבּורי אבל אפילה. ּבׁשנה ׁשנּיה רביעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָזמן
מּלחּזר הענּיים מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי - האילן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּתחת

ֲֵֶַאחריהן.
.·Èּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אדם ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
ׁשכחה לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילן. ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

ְַָּתחּתיו.
.‚È- עליהן מקּפידים הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּתנֹות

הענּיים ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרי
מּתנֹותיהם. על ְְִֵֵֶַַַמּלחּזר

.„Èאּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן האּלּו הענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
אֹומר: הּכתּוב הרי ּומעּׂשרֹות. ּכתרּומֹות יּׂשראל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבארץ
ּוכבר .בּׂשד קציר תקצר ּכי ארצכם, קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֻּובקצרכם
מּדבריהם. לארץ ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּגמרא, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנתּפרׁש
ׁשּכּלן אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻויראה

מּדבריהם. לארץ ּבחּוצה ְְֲִִֵֶֶָָָנֹוהגֹות
.ÂË.ׁשעּור לּה אין הּתֹורה מן הּפאה? ׁשעּור הּוא ִִִֵֵַַַָָָָּכּמה

מּדבריהם אבל חֹובתֹו. ידי יצא - אחת ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב ּולפי הּׂשדה, גדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
ּביֹותר, קטּנה ׁשהיא ּׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
זה הרי - לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים אחד מּמּנה הּניח ֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאם
ואם מֹוסיף. - מרּבין הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור. על ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָֻמֹוסיף
הּברכה. לפי מֹוסיף - נתּבר ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָזרע
לתֹוספת ואין ּׂשכר. לֹו מֹוסיפין - הּפאה על הּמֹוסיף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל

ׁשעּור. ִֹזאת

ה'תשע"א תמוז כ"ח קודש שבת יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל
ׁשּנאמר: ּבפאה; חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָּכאחת,

ארצכם. קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻּובקצרכם
לקציר·. הּדֹומה ׁשחּיב2ּכל הּוא - אּלּו ּדרכים ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

והאגֹוזין והחרּובין והּקטנּיֹות הּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָּבפאה.
יבׁשים ּבין והּתמרים והּזיתים והענבים והרּמֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים

רּכים ּבאּלּו3ּבין ּכּיֹוצא וכל אּסטיס4, אבל וכּיֹוצא5. ּופּואה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
אכל ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - -6ּבהן ּופטרּיֹות ּכמהין וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּכׁשא הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני הארץּפטּורין, ּפרֹות .7ר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, - ההפקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָוכן
לקיטתן ׁשאין מּפני ּפטּורין, - הּתאנים וכן לּכל. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמפקר
מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאחת,
מכניסין ׁשאין ּפטּור, - ירק וכן ימים. ּכּמה לאחר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּיּגמר
ׁשהרי ּבפאה, חּיבין - והּבצלים הּׁשּומים לקּיּום. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹותֹו

האּמהֹות וכן לקּיּום. אֹותן ּומכניסין אֹותן ׁשל8מיּבׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
חּיבֹות - הּזרע מהן לּקח ּבארץ אֹותן ׁשּמּניחין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבצלים,

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבפאה.
ׁשהּוא‚. ּכל ׁשל9קרקע היתה ואפּלּו ּבפאה, חּיבת - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

רּבים. ׁשל אפּלּו - ארצכם קציר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֻׁשּתפין;
לעצמן„. נכרים ׁשּקצרּוה אֹו10ּׂשדה לסטים, ׁשּקצרּוה אֹו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

זֹו11קרסמּוה הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
הּפאה מן ּבקמה12ּפטּורה הּפאה ׁשחֹובת ;13. ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
הּלסטים ׁשּקצרּו ּבחצי ׁשהחּיּוב קצרּו14ּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתוגמר1) קודם שדהו הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה הקרקע שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר
מניחים השדה מן מקום באיזה לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו שקצר גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או
ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים. אותם קוצרים אם הנקצרים, דברים פיאת להניחם. מוזהרים הפועלים ואם הפאה.

השאר. על וזרקה הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות אוכל2)בכמה שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
ביחד מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם ונשמר

שם). - לקיום כאחת,3)ומכניסו נגמרים הם שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי שגם בירושלמי, חכמים כדעת
כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה הפוטרם שם יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולפי4)ולא אוג גם נזכר שם ובספרא [במשנה

ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא בכדי רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים הוא שביהודה שהאוג
באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, פטור ההפקר יד5)שהרי בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח. [בשבת

הספיח אבל אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד רבינו בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס", ספיחי בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים ששנינו ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו

אדם]. מאכל שיהא שצריך כלל, כלאים משום בו אין כן צבעים.6)לא מיני הארץ7)והם מן הם שגדלים פי על אף כלומר,
אילנות. כשאר הארץ מן יונקים אינם לזרע.8)- השמורים כל9)הבצלים שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת

שהיה ומתרץ שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שבלים. ה' ובו אחד קדושים:10)קלח פרשת ובספרא חייבת". לישראל קצרוה אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי

וה והשכחה הלקט מן פטור נתגייר כך ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה פרט "קצרוה"ובקצרכם כן ואם פאה".
וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר "גוי ט הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" מעניין11)גויים והוא כרסמוה, כמו

הקוצרים.12)כריתה. אנחנו שנהיה ובקוצרכם הפאה בחיוב הכתוב הקמה,13)שאמר מן פאה נתן לא שאם פי על אף כלומר,
כך. אחר מתחייב אינו - פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו העמרים, מן בקמה".14)מפריש הפאה "שחובת
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ּׁשּקצר ּפאה15מה נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה קצר . ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
הּגזּבר16(לּכל מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה קצר .( ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לּכל ּפאה והקּדיׁשֹו17נֹותן חציּה קצר הּנׁשאר18. מן מּניח - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
לּכל הראּויה .19ּפאה ְֵַָָָֹ

.Âּבֹוצר ׁשהיה ּבּׁשּוק20ּכרם למּכר ענבים ּובדעּתֹו21מּמּנּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מּכאן לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם אֹותֹו: לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר ּכפי לּגת ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ;22ּומּכאן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפאה נֹותן זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָואם
אחת מרּוח ּובצר הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
ּפטּור. ׁשהּוא מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי, ּכבֹוצר אינֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מלילֹות הּקֹוטף ּכל אפּלּו23וכן לביתֹו, ּומכניס מעט מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּפטּור - ּׂשדהּו ּכל ּכן ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָקטף

.Êׁשּתגמר קדם ּׂשדהּו ּכל ׁשליׁש24הּקֹוצר הביאה לא ועדין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ּפטּורה זֹו הרי ּבפרֹות25- וכן חּיבת. - לׁשליׁש הּגיעה ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חּיבין.26האילן - גמירתן ׁשליׁש נגמרּו אם , ְְְְִִִִִִַָָָָָ

.Áּבפאה חּיבת - קמה והיא ּׂשדהּו קצרּה27הּמקּדיׁש . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּפאההּג חּיּוב ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר זּבר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבפאה חּיב ׁשאינֹו קדׁש, .28היתה ְְֵֵֶֶַָָָָֹ
.Ëמן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ּׂשדהּו ׁשּקצר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנכרי

הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור ּבׁשעת .29אּלא ְִִֶַָָ

.Èּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, נכרים ּפֹועלים ּׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָֹאין
ּופאה ּכּלּה30ּבלקט את וקצרּו ּׂשכר ואם חּיבת31. זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.32ּבפאה ְֵָ
.‡Èזה הרי - ּפאה הּניח ולא ּׂשדהּו ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל

נתן ואם לעּׂשר. צרי ואינֹו לענּיים, ּפאה הּׁשּבלים מן ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָנֹותן
הּקציר רב הּמעּׂשרֹות.33להם מן ּפטּור זה הרי - ּפאה מּׁשּום ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

זרה לא ועדין ּדׁש אם קדם34וכן הּפאה להם נֹותן - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
-35ׁשּיעּׂשר מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה ּברחת וזרה ּדׁש אבל . ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּפאה36מעּׂשר ׁשעּור המעּׂשרין הּפרֹות מן להם ונֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ּׂשדה לאֹותּה ּבאילנֹות.37הראּויה וכן . ְְְְִֵֶָָָָָ
.·Èמּניחין ׁשּיהיּו38אין ּכדי הּׂשדה, ּבסֹוף אּלא הּפאה את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין נּכרת39ענּיים ׁשּתהיה ּוכדי . ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָ
יחׁשד ולא ולּׁשבים יתּכּון40לעֹוברים ׁשּלא הרּמאים, ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

הּׂשדה: סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואים לאּלּו ואֹומר הּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי. הּׂשדה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה הּפאה41אדם והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּפאה זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה ׁשּיּניח42ּבתחּלת וצרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף
הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר

.‚Èמּצד לנּו ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעל
הּׂשדה ּבעל וכן ּפאה. וזֹו זֹו - אחר מּצד להם ונתן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָזה,
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שקצר".15) ממה פאה הפאה16)"נותן כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה שקצרו הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש
שנשאר מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך הקדושֿברוךֿהוא, מתנות למכור רשות לו שאין לפי שדה, לאותה לתת שמחוייבת

השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר שפדה.17)בשדה החצי מן כולה הפאה שקצר.18)יוציא הזה החצי את כלומר,
בנשאר.19) - שקצר מה על הפאה וחיוב בקמה הפאה שחובת והמחליק20)מפני ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם

מקצתו שיבצור והוא דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם: בפירושו רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
וזה כולו, הכרם כפי לא שנשאר מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור
לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה ייתן הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם, מצידי צד מכל הענבים כשיבצור

אחד". מצד הקוצר או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר מה פירושו וזהו המשואר21)הכרם, מן נותן לבית מדל אבל
עראי כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, הכל. בצירתעל זו והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן. מעט, מעט

עראי.22)קבע. כבוצר שהוא השכחה23)לפי ומן הלקט מן פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק תוספתא
בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים שהרי כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה משום רבינו ומפרשה הפאה". ומן

קצירה.25)שתתבשל.24) מעשרות.26)שאינה לעניין נאמר גמירתן שליש קצירתה,27)ושיעור היינו חובתה, שבשעת
הדיוט. ביד קציר28)הייתה ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט - "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

למדו29)הקדש. "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר ושכחת "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין, שכחת לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת ולא30)לרבות

והשמיט "פאה", גם הוסיף ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא [והנה ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו
ישכח ואם שכחה, אינה השדה בעל שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים. תלויים ולקט שפאה מפני "שכחה",

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו אם לברר, עליו השדה, בעל לא31)גם והישראל כולה את שקצרו פי על אף [כלומר,
בפאה]. חייבת זאת בכל כלום העמרין.32)קצר מן הקציר,33)היינו כל ומהולא פאה". אינה פאה שדהו כל ש"העושה

דווקא. לאו שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה", - פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים פיזר34)שאמרו לא
הזרעים. מן המוץ את המעשר.35)ברוח חובת עליו חלה לא המלאכה גמר מן36)שלפני מעשר חובת עליו חלה שכבר

שנתן.37)השדה. המעשר שיעור מנכה מפני38)ואינו בסוף אלא פאה אדם ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
הרמאין". ומפני העין מראית ומפני עניים, ביטול ומפני העניים, ואומרים39)גזל היום כל ומשמרין יושבין עניים יהו שלא

הנ"ל. המקורות בכל האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא עכשיו פאה, נותן הוא ושבין40)עכשיו עוברין יהו שלא
שם. האמור העין" מראית "מפני וזהו פאה". ממנו הניח ולא שדהו את שקצר פלוני היאך ראו עניים".41)אומרים גזל "מפני זהו

ולמדו42) ומאמצעה". השדה מתחילת פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות. מתרומות ופטורה לעניים היא הרי כלומר,
לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור" שנאמר ממה בירושלמי שם
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זֹו וגם ּפאה זֹו הרי ואמר: ּפאה הרי43ׁשהפריׁש ׁשאמר: אֹו , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וזֹו פאה ּפאה.44זֹו ׁשּתיהן הרי - ְֲֵֵֵֵֶָָָ

.„Èלקצר לּפֹועלים מּניחין45אסּור אּלא הּׂשדה, ּכל את ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עד ּכלּום ּבּה לענּיים ואין הּפאה. ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבסֹוף

מּדעּתֹו הּבית ּבעל ּפאה46ׁשּיפריׁשּנה ׁשראה עני ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ּׂשדה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבסֹוף

הּבית. ּבעל ִִַַַַַַמּדעת
.ÂËמּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
והאילנֹותה הּכרם ּפאת וכן ּבמחּבר47ּנקצרים, נּתנת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבֹוזזין והענּיים אֹותּה48לּקרקע. קֹוצרין ואין ּבידם, אֹותּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
איׁש49ּבמּגלֹות יּכּו ׁשּלא ּכדי ּבקרּדּמֹות, אֹותּה עֹוקרין ואין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ

ּביניהם לחּלקּה הענּיים רצּו רעהּו. אּלּו50את הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
אֹומר51מחּלקין ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז
.ÊËּדלית ׁשל לבז52ּפאה מּגיעין ענּיים ׁשאין ּדקל, וׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּומחּלק אֹותּה מֹוריד הּבית ּבעל - גדֹולה ּבסּכנה אּלא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה
ּבֹוזזין. - לעצמן אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים. ּבין ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻאֹותּה
- לחּלק אֹומר ואחד לבז, אֹומרים ותׁשעה ּתׁשעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאפּלּו
להֹוריד הּבית ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשֹומעין

ּביניהן. ְֵֵֵֶַּולחּלק
.ÊÈּבּיֹום עּתֹות ּבּׂשדה53ּבׁשלׁש לענּיים הּפאה את מחּלקין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּובּמנחה הּיֹום, ּובחצי ּבּׁשחר, לבז: אֹותם מּניחין ועני54אֹו . ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּיהיה ּכדי לּטל. אֹותֹו מּניחין אין - זה ּבזמן ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּבא
קבעּו לא ולּמה לּטל. ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻעת
ׁשּצריכֹות מניקֹות, ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלּה
נעֹורין ׁשאין קטּנים, ענּיים ׁשם ויׁש הּיֹום. ּבתחּלת ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלאכל

עד לּׂשדה יּגיעּו ולא זקנים,ּבּבקר ׁשם ויׁש הּיֹום. חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
הּמנחה. עד מּגיעין ְִִִֵֶַַַָָׁשאינם

.ÁÈהּׁשאר על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ׁשּנפל55עני אֹו , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו ּומעבירין אֹותֹו קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרּׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּידֹו56מּמּנה אֹותֹו לֹוקחין ּׁשּנטל מה ואפּלּו לעני57, ויּנתן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשכחה].58אחר ּבעמר וכן ּבלקט [וכן . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
.ËÈהּפאה את ׁשּלקח ּפלֹוני59מי לאיׁש זה הרי ואמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלקח זה הּוא עני אם לעצמֹו60העני, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבֹו ְְְִִִֶָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון. ׁשּנמצא לעני ְְְִִִִֶֶָָָיּתנּנה
.Î,לפניו העֹומדים אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל

זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה מאחֹוריו אחר עני ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּובא
לידֹו ׁשּיּגיע עד מציאה ׁשל וסלע ּופאה ׁשכחה .61ּבלקט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

היּו‡. ּכיצד? חברּתּה. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּפאה ּבּׁשנּיה ויּניח ּכּלּה האחת את יקצר לא - ּׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻלֹו
- ּבקצר ּׂשד ּפאת תכּלה לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן. ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהראּויה
מּׂשדה הּניח ואם לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּניח

ּפאה. אינּה - חברּתּה ְֲֵֵֶַָָָעל
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ּׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

יכֹול ׁשאינֹו הּמים, אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׂשדה,
מֹוׁשכת ׁשּתהיה והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלקצר
לעצמֹו זה מּצד ּפאה ונֹותן ּׂשדֹות, ּכׁשּתי זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּוקבּועה

לעצמֹו. זה ְְִֶַַּומּצד
אּמֹות,‚. ארּבע רחב ׁשהּוא הּיחיד ּדר מפסיק היה אם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

הּיחיד ׁשביל אבל אּמה. עּׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים דר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
עּׂשרה מּׁשׁש ּפחֹות הרּבים ׁשביל אֹו מארּבע, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּוא
- הּגׁשמים ּובימֹות החּמה ּבימֹות קבּוע היה אם ְִִִִַַַַַָָָָָָאּמה:
מפסיק, אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות קבּוע אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָמפסיק;

אחת. ּכּׂשדה הּוא הרי ְֲֵֶֶַַָָאּלא
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה, ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פאה.43) היא שוודאי זו", "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: אמירה44)בנדרים זו אין זו", "וגם אמר שלא כיוון
לחומרא רבינו ופסק לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת

עניים. ממון שדך.45)בספק פאת תכלה לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד להם46)כי שיש אלא פאה ש"אין
פאה. שם לה לקרוא שצריך היינו עליהם.47)שם", בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים ולמדו48)שאינם וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם "הנח - מ"תעזוב" שם בספרא ביניהם.50)בחרמשים.49)כן יחלק הבית שבעל כן51)היינו למד
שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר ואחד לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה שם שנאמר ממה

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים גבוה.52)כולם כותל גבי על מודלה גפן יותר.53)שם. ולא פחות מנחה54)לא היינו
כלל.55)קטנה. קניין זה אין האמת לפי כי העני של מצידו טעות אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות זה56)בכוונה

עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על מקצת57)מוסב "נטל שם: במשנה והנה השאר. על וזרק הפאה מקצת נטל על מוסב זה
וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין אומר מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה
האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש כתב וכן דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא מאיר ר' כי רבינו וסבור
בעניין מאיר כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק שפסק מה לפי רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק מאיר שר'

ובקנסותיו". בגזירותיו מאיר כר' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בעזיבה58)בכור חובתו ידי יוצא השדה בעל ואין
ליתן. צריך אומרים59)אלא וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני פלוני לאיש זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם

שרשאי עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר המלקט כשהיה מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני יתננה
עולא. של פירושו ולפי כחכמים רבינו ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, בו.60)ללקט לזכות שיכול מתוך כלומר,61)כלומר,

הקניין. מדרכי באחד שיקנה בין1)עד והזורע שדות, כשתי השדה שעושה ההפסק לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו האחין א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו הזורע האילנות.

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים. חרובין שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר



פז miipr zepzn zekld - fenz g"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זֹו וגם ּפאה זֹו הרי ואמר: ּפאה הרי43ׁשהפריׁש ׁשאמר: אֹו , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וזֹו פאה ּפאה.44זֹו ׁשּתיהן הרי - ְֲֵֵֵֵֶָָָ

.„Èלקצר לּפֹועלים מּניחין45אסּור אּלא הּׂשדה, ּכל את ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עד ּכלּום ּבּה לענּיים ואין הּפאה. ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבסֹוף

מּדעּתֹו הּבית ּבעל ּפאה46ׁשּיפריׁשּנה ׁשראה עני ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ּׂשדה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבסֹוף

הּבית. ּבעל ִִַַַַַַמּדעת
.ÂËמּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
והאילנֹותה הּכרם ּפאת וכן ּבמחּבר47ּנקצרים, נּתנת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבֹוזזין והענּיים אֹותּה48לּקרקע. קֹוצרין ואין ּבידם, אֹותּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
איׁש49ּבמּגלֹות יּכּו ׁשּלא ּכדי ּבקרּדּמֹות, אֹותּה עֹוקרין ואין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ

ּביניהם לחּלקּה הענּיים רצּו רעהּו. אּלּו50את הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
אֹומר51מחּלקין ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז
.ÊËּדלית ׁשל לבז52ּפאה מּגיעין ענּיים ׁשאין ּדקל, וׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּומחּלק אֹותּה מֹוריד הּבית ּבעל - גדֹולה ּבסּכנה אּלא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה
ּבֹוזזין. - לעצמן אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים. ּבין ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻאֹותּה
- לחּלק אֹומר ואחד לבז, אֹומרים ותׁשעה ּתׁשעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאפּלּו
להֹוריד הּבית ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשֹומעין

ּביניהן. ְֵֵֵֶַּולחּלק
.ÊÈּבּיֹום עּתֹות ּבּׂשדה53ּבׁשלׁש לענּיים הּפאה את מחּלקין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּובּמנחה הּיֹום, ּובחצי ּבּׁשחר, לבז: אֹותם מּניחין ועני54אֹו . ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּיהיה ּכדי לּטל. אֹותֹו מּניחין אין - זה ּבזמן ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּבא
קבעּו לא ולּמה לּטל. ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻעת
ׁשּצריכֹות מניקֹות, ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלּה
נעֹורין ׁשאין קטּנים, ענּיים ׁשם ויׁש הּיֹום. ּבתחּלת ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלאכל

עד לּׂשדה יּגיעּו ולא זקנים,ּבּבקר ׁשם ויׁש הּיֹום. חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
הּמנחה. עד מּגיעין ְִִִֵֶַַַָָׁשאינם

.ÁÈהּׁשאר על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ׁשּנפל55עני אֹו , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו ּומעבירין אֹותֹו קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרּׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּידֹו56מּמּנה אֹותֹו לֹוקחין ּׁשּנטל מה ואפּלּו לעני57, ויּנתן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשכחה].58אחר ּבעמר וכן ּבלקט [וכן . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
.ËÈהּפאה את ׁשּלקח ּפלֹוני59מי לאיׁש זה הרי ואמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלקח זה הּוא עני אם לעצמֹו60העני, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבֹו ְְְִִִֶָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון. ׁשּנמצא לעני ְְְִִִִֶֶָָָיּתנּנה
.Î,לפניו העֹומדים אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל

זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה מאחֹוריו אחר עני ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּובא
לידֹו ׁשּיּגיע עד מציאה ׁשל וסלע ּופאה ׁשכחה .61ּבלקט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

היּו‡. ּכיצד? חברּתּה. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּפאה ּבּׁשנּיה ויּניח ּכּלּה האחת את יקצר לא - ּׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻלֹו
- ּבקצר ּׂשד ּפאת תכּלה לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן. ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהראּויה
מּׂשדה הּניח ואם לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּניח

ּפאה. אינּה - חברּתּה ְֲֵֵֶַָָָעל
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ּׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

יכֹול ׁשאינֹו הּמים, אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׂשדה,
מֹוׁשכת ׁשּתהיה והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלקצר
לעצמֹו זה מּצד ּפאה ונֹותן ּׂשדֹות, ּכׁשּתי זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּוקבּועה

לעצמֹו. זה ְְִֶַַּומּצד
אּמֹות,‚. ארּבע רחב ׁשהּוא הּיחיד ּדר מפסיק היה אם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

הּיחיד ׁשביל אבל אּמה. עּׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים דר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
עּׂשרה מּׁשׁש ּפחֹות הרּבים ׁשביל אֹו מארּבע, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּוא
- הּגׁשמים ּובימֹות החּמה ּבימֹות קבּוע היה אם ְִִִִַַַַַָָָָָָאּמה:
מפסיק, אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות קבּוע אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָמפסיק;

אחת. ּכּׂשדה הּוא הרי ְֲֵֶֶַַָָאּלא
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה, ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
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פאה.43) היא שוודאי זו", "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: אמירה44)בנדרים זו אין זו", "וגם אמר שלא כיוון
לחומרא רבינו ופסק לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת

עניים. ממון שדך.45)בספק פאת תכלה לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד להם46)כי שיש אלא פאה ש"אין
פאה. שם לה לקרוא שצריך היינו עליהם.47)שם", בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים ולמדו48)שאינם וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם "הנח - מ"תעזוב" שם בספרא ביניהם.50)בחרמשים.49)כן יחלק הבית שבעל כן51)היינו למד
שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר ואחד לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה שם שנאמר ממה

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים גבוה.52)כולם כותל גבי על מודלה גפן יותר.53)שם. ולא פחות מנחה54)לא היינו
כלל.55)קטנה. קניין זה אין האמת לפי כי העני של מצידו טעות אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות זה56)בכוונה

עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על מקצת57)מוסב "נטל שם: במשנה והנה השאר. על וזרק הפאה מקצת נטל על מוסב זה
וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין אומר מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה
האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש כתב וכן דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא מאיר ר' כי רבינו וסבור
בעניין מאיר כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק שפסק מה לפי רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק מאיר שר'

ובקנסותיו". בגזירותיו מאיר כר' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בעזיבה58)בכור חובתו ידי יוצא השדה בעל ואין
ליתן. צריך אומרים59)אלא וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני פלוני לאיש זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם

שרשאי עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר המלקט כשהיה מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני יתננה
עולא. של פירושו ולפי כחכמים רבינו ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, בו.60)ללקט לזכות שיכול מתוך כלומר,61)כלומר,

הקניין. מדרכי באחד שיקנה בין1)עד והזורע שדות, כשתי השדה שעושה ההפסק לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו האחין א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו הזורע האילנות.

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים. חרובין שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר



miiprפח zepzn zekld - fenz g"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּה ׁשהפסיק אֹו נזרעה, ולא ׁשּנחרׁשה והיא נירה, ארץ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹאֹו
ּוּׂשעֹורים מּכאן וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָזרע
ׁשליׁש, ׁשּתביא קדם אפּלּו ּבאמצעּה, ׁשּקצר אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאמצע,
והּוא ּׂשדֹות. לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוחרׁש
והּוא ּפתיח, ׁשל ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו אחד ּכל רחב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיהיה
קטּנה, ּבּׂשדה אמּורים? ּדברים ּבּמה רבע. מּבית ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפחֹות
אם אבל ּפחֹות; אֹו אּמֹות ׁשּתי על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָׁשהיא
לׁשּתים, מפסיקּה הּניר אֹו הּבּור אין - זֹו על יתרה ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהיתה
ּכל אחר זרע אבל רבע; ּבית רחב ּבֹו היתה ּכן אם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאּלא

ּבּה. מפסיק - ְִֶַָׁשהּוא
חרׁש‰. אם ּבאמצעּה, נמלים קרסמּוה אֹו ּגֹובאי ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָאכלּה

מפסיק. זה הרי - ׁשאכלּו ְְֲִֵֶֶַָָמקֹום
.Âּגבֹוהים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

לחרׁש יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף עמּקֹות, מקֹומֹות ְְֲֲִֵֶַַַָֻּומקֹומֹות
ּבפני הּגבֹוּה הּמקֹום נחרׁש אּלא ּכאחת, ּולזרעֹו ּכּלֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
ּפאה ּומּניח אחת, ּכּׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני והּנמּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו

ההר. ּכל על ההר ּבסֹוף ְַַַָָָָָאחת
.Êמּכל ּפאה נֹותן - טפחים עּׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות

מאחת נֹותן - מערבים ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת
הּׁשּורֹות ראׁשי ׁשאין ּפי על אף מעּׂשרה, ּפחֹות היּו הּכל. ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל
הּׂשדה: ּכל ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמערבין
- זה מּצד ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאם

מפסיק. אינֹו - לאו ואם ְְְִִִֵַַָמפסיק,
.Áמלּבנֹות ׁשהיא ּפי על אף אילנֹות, ּבּה ׁשּיׁש ּׂשדה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע

אחת ּפאה נֹותן - מערב הּזרע ּכל ואין האילנֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמלּבנֹות
מקֹום ּומּפני היא, אחת ׁשּׂשדה ידּוע ׁשּדבר הּׂשדה; ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל

הּזרע. נחלק ֱִֶֶַַָָָהאילנֹות
.Ëּבתֹו עּׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

סאה מּבית ּביֹותר אילנֹות עּׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּבית
האילנֹות ׁשהרי ּומלּבן; מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
מלּבנֹות. מלּבנֹות זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻמרחקים

.Èלכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
ּומּׂשימם ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבצלים,

מלּבנֹות. ְְְְַַמלּבנֹות
.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ׁשּכּלּה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּׂשדה

עד ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו עקר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם מּזֹו: זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני דר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ּומלּבן; מלּבן מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון
אחד מין היה ואם נזרעּו. ערּוגֹות ערּוגֹות אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָׁשהרֹואה
לּכל. אחת נֹותן - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ּׂשדֹות, אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּזֹורעין

.·Èמּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה
מּניח - ּבאמצע ויבׁש ּומּכאן מּכאן לח אבל ּבאמצע; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָולח

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
.‚È,ּבהן וכּיֹוצא אפּונים אֹו ּפֹולים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּׂשדה

הּׂשדה מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוהיה

לח ׁשּמֹוכר לזה ּפאה להּניח חּיב - גרן מּמּנּו ויעּׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיבׁש
עצמֹו. ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבפני

.„Èעֹוּׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף אחד, מין ּׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע
ּפי על אף מינים, ׁשני זרעּה אחת. ּפאה מּניח - גרנֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשּתי
ּבפני זה למין ּפאה נֹותן - אחת ּגרן אֹותּה עֹוּׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

עצמֹו. ּבפני זה למין ּופאה ְְְְִִֵֵֶַַָעצמֹו
.ÂËחּטים מיני ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין זרעים ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזרע

ּפאה נֹותן - אחת ּגרן עּׂשאן אם ּׂשעֹורים: מיני ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹו
למׁשה הלכה זה ודבר ּפאֹות. ׁשּתי נֹותן - גרנֹות ׁשּתי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת;

ִִַמּסיני.
.ÊË- ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות. ׁשּתי נֹותנין - ׁשחלקּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

ּכ ואחר הּׂשדה חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין אחת. ּפאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻנֹותנין
ׁשּלקח וזה ּכלּום, מפריׁש אינֹו הּקציר ׁשּלקח זה - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחלקּו
וקצרּו ונׁשּתּתפּו חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָהּקמה
מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחצי
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

.ÊÈוהתחיל הּגיע, לא וחציּה ׁשליׁש עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּׂשדה
ׁשליׁש, ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוקצר
מן מפריׁש - ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָואחר
ועל הראׁשֹון על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

ֲַָהאחרֹון.
.ÁÈאם הרּבה, לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר

מחלקֹו אחת ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל - הּׂשדה ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמכר
וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר הּׂשדה ּבעל התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקח.
ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן הּׂשדה ּבעל - ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמקצת
מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב לקצר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשהתחיל

ּׁשּׁשּיר. מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, מה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּלֹוקח
.ËÈהּמבּדיל ּגבֹוּה גדר אּלא ּבּה מפסיק אין - אילן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּׂשדה

והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מלמעלה מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל. ּפאה ונֹותן אחת ְְֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדה
.Îלקח אחת. ּפאה מּמּנּו נֹותנין - אחד אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
ְְַלעצמֹו.

.‡Îעֹומד וחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחרּובין,
אחת, ּׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין זה חרּוב ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
האמצעּיים את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו לכּלן. אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּופאה
מן אחד מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָואין
הראׁשֹונים; על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונים

האחר. הּצד על זה מּצד יפריׁש לא ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹאבל
.·Î,העיר מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ּׁשּיׁש מה ּכל ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזיתים,

הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
לכּלן. אחת ּופאה אחת, ְְֵֶַַַַָָָֻּכּׂשדה

.‚Îמעל להקל ּכדי ּומּכאן מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר
הּוא - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָהּגפן
מדל, אינֹו - אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר מדל. ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּנקרא
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ּפי על ואף לּכל, הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה נֹותן אינֹו - ּבּׁשּוק למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח הּנׁשאר מן נֹותן - ּבביתֹו להביא הדל ׁשהדל. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה אחת ּפאה ְְִֵַַַָָָֹֹלדר

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אֹו‡. קצירה ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאיזהּו
ׁשּיהיהה והּוא ויקצר. הּׁשּבלים ּכׁשּמקּבץ ידֹו מּתֹו ּנֹופל ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכאחד ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּנֹופל
מאחר אֹו הּמּגל מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

לקט. אינּה - אחת ׁשּבלת אפּלּו ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד,
לקט.·. אינֹו - ידֹו מּתֹו הּנֹופל מּגל, ּבלא ּבּיד קֹוצר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

- ידֹו מּתחת הּנֹופל אֹותם, הּתֹולׁשים ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאבל
ׁשּקצר ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
ּכל‚. ונקצר נקצרה ׁשּלא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ויכֹולה ׁשּבצּדּה לּקמה מּגיע ראׁשּה היה אם ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּסביבֹותיה:
- לאו ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי - הּקמה עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר„. יכֹולה הּפנימית זֹו, ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה
ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ּכנֹופלת היא ׁשהרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהחיצֹונה.
ּבעל ׁשל הן הרי - ׁשּבקׁש והּׁשּבלים נקצרה. לא ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעדין

ֶַָהּׂשדה.
הּׂשדה‰. ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים את ׁשּפּזרה ְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהרּוח

ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם
זה? ׁשעּור הּוא וכּמה אנס. ׁשּזה מּפני לענּיים, ונֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלעּׂשֹות

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ְְְִֵַַָָָָארּבעה
.Âהּׂשדה ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ ׁשּנפל ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלקט

ּכ - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את עֹוּׂשה?והגּדיׁש הּוא יצד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהם היא זֹו אי יֹודעים אנּו ׁשאין מּפני לענּיים. ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ
ּתעזב ׁשּנאמר: לענּיים; - ענּיים מּתנֹות ּוספק לקט, ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיתה

.מּׁשּל לפניהם הּנח -ְְִִֵֶֶַַ
.Êלעּׂשֹות ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה אֹומדין אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָולמה

היה ואפּלּו קנסּוהּו. הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלקט?
ואפּלּו חּטין, עליו והגּדיׁש ּׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשֹוגג,
מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים הגּדיׁשּוהּו אפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹקרא

לענּיים. הן הרי ּבארץ הּנֹוגעֹות ּכל -ְֲֲִִֵֵֶַָָָָ

.Áלקט הענּיים ׁשּילּקטּו קדם ּׂשדהּו את לרּבץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּצרי
ואם לרּבץ; מּתר - הּלקט הפסד על מרּבה הּזקֹו אם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּבּה:
את קבץ ואם לרּבץ. אסּור - הפסדֹו על מרּבה הּלקט ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהפסד
הרי - ויּטלּנּו העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכל

חסידּות. מּדת ֲִִֶַזה
.Ëּבתֹו החֹורים היּו אם הּנמלים: ּבחֹורי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָזרעים

מּתנה לענּיים ׁשאין הּׂשדה, ּבעל ׁשל הּוא הרי - ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקמה
ענּיים, ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתֹו
אין - ׁשחֹור ׁשּנמצא ּפי על ואף ּגררּוהּו. הּלקט מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמא
לקט. - הּלקט ׁשּספק ׁשעברה; מּׁשנה זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹומרים:

.Èׁשּתי מפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
היא הרי - זֹו היא הּלקט אם מהן: אחת על ואֹומר ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבֹולֹות
ׁשחּיבת (ׁשהיא) הּמעּׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָלענּיים,
על ּכן ּומתנה וחֹוזר ׁשנּיה; ּבׁשּבלת קבּועים זֹו ׁשּבלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבהן
מעּׂשר. ּתהיה והאחרת לעני מהן אחת ונֹותן ׁשנּיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבלת

.‡È.אחריו ּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל את אדם יּׂשּכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ילּקט - לקצר לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכירין האריסין ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאבל
אחריו, ללּקט ּובניו אׁשּתֹו להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּבנֹו
ּבּׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ׁשליׁשֹו אֹו הּקציר חצי לּטל ּׂשכרֹו ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹואפּלּו

.·Èאחד מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמי
זה הרי - חברֹו על מהן אחד את ׁשּמסּיע אֹו אחד, ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּומֹונע

הענּיים. את ֲִִֵֶָגֹוזל
.‚Èּכדי ּׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָואסּור

לּטל ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו ויברחּו. הענּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּיראּו
לאו ואם ממחה; - ּבידן למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלקט:

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן, -ְְִִֵֵַַָָ
.„Èמאחר הפקר; אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻהּמפקיר

רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ְֵֶַָֻׁשּנׁשר
.ÂËהּנפרטים גרּגרים ׁשני אֹו אחד גרּגר זה ּפרט? זהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאי

אחת ּבבת גרּגרים ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה. ּבׁשעת האׁשּכֹול ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמן
ּפרט. אינֹו -ֵֶֶ

.ÊËלארץ ונפל ּבעליו והסּב האׁשּכֹול את וכרת ּבֹוצר ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
הי ּפרט. אינֹו - ּכׁשּמפּנהונפרט לארץ, ּומׁשלי ּבֹוצר ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפרט. הּוא הרי - ׁשם הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהאׁשּכֹולֹות,
את והּמּניח ּפרט). הּוא הרי - ׁשם ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ(וכן
את גֹוזל זה הרי - ּבֹוצר ׁשהּוא ּבׁשעה הּגפן ּתחת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכלּכּלה

ֲִִָהענּיים.
.ÊÈ,מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללת? היא זֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻאי

אּלא זֹו, על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף לֹו ׁשאין ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָּכאׁשּכֹול
לּה ואין נטף לּה יׁש אֹו נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָֻמפּזרֹות.
לענּיים. - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכתף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנמלים1) בחורי הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ הלקט. עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח לקט. איזהו יבאר
המרביץ או ללקט, לעניים מניח שאינו מי אחריו. בנו שילקט מנת על הפועל ישכור אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט של ושבולת
ומאימתי עוללות. שכולו כרם נטף. ואיזהו כתף ואיזהו עוללות זהו ואי פרט זהו ואי רובו. נפילת עם הלקט את המפקיר בשדהו. ארי
לו שהיו מי לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי העוללות. נודעו שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט ליקח זוכין העניים

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה
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ּפי על ואף לּכל, הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה נֹותן אינֹו - ּבּׁשּוק למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח הּנׁשאר מן נֹותן - ּבביתֹו להביא הדל ׁשהדל. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה אחת ּפאה ְְִֵַַַָָָֹֹלדר

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אֹו‡. קצירה ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאיזהּו
ׁשּיהיהה והּוא ויקצר. הּׁשּבלים ּכׁשּמקּבץ ידֹו מּתֹו ּנֹופל ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכאחד ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּנֹופל
מאחר אֹו הּמּגל מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

לקט. אינּה - אחת ׁשּבלת אפּלּו ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד,
לקט.·. אינֹו - ידֹו מּתֹו הּנֹופל מּגל, ּבלא ּבּיד קֹוצר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

- ידֹו מּתחת הּנֹופל אֹותם, הּתֹולׁשים ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאבל
ׁשּקצר ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
ּכל‚. ונקצר נקצרה ׁשּלא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ויכֹולה ׁשּבצּדּה לּקמה מּגיע ראׁשּה היה אם ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּסביבֹותיה:
- לאו ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי - הּקמה עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר„. יכֹולה הּפנימית זֹו, ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה
ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ּכנֹופלת היא ׁשהרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהחיצֹונה.
ּבעל ׁשל הן הרי - ׁשּבקׁש והּׁשּבלים נקצרה. לא ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעדין

ֶַָהּׂשדה.
הּׂשדה‰. ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים את ׁשּפּזרה ְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהרּוח

ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם
זה? ׁשעּור הּוא וכּמה אנס. ׁשּזה מּפני לענּיים, ונֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלעּׂשֹות

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ְְְִֵַַָָָָארּבעה
.Âהּׂשדה ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ ׁשּנפל ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלקט

ּכ - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את עֹוּׂשה?והגּדיׁש הּוא יצד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהם היא זֹו אי יֹודעים אנּו ׁשאין מּפני לענּיים. ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ
ּתעזב ׁשּנאמר: לענּיים; - ענּיים מּתנֹות ּוספק לקט, ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיתה

.מּׁשּל לפניהם הּנח -ְְִִֵֶֶַַ
.Êלעּׂשֹות ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה אֹומדין אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָולמה

היה ואפּלּו קנסּוהּו. הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלקט?
ואפּלּו חּטין, עליו והגּדיׁש ּׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשֹוגג,
מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים הגּדיׁשּוהּו אפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹקרא

לענּיים. הן הרי ּבארץ הּנֹוגעֹות ּכל -ְֲֲִִֵֵֶַָָָָ

.Áלקט הענּיים ׁשּילּקטּו קדם ּׂשדהּו את לרּבץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּצרי
ואם לרּבץ; מּתר - הּלקט הפסד על מרּבה הּזקֹו אם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּבּה:
את קבץ ואם לרּבץ. אסּור - הפסדֹו על מרּבה הּלקט ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהפסד
הרי - ויּטלּנּו העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכל

חסידּות. מּדת ֲִִֶַזה
.Ëּבתֹו החֹורים היּו אם הּנמלים: ּבחֹורי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָזרעים

מּתנה לענּיים ׁשאין הּׂשדה, ּבעל ׁשל הּוא הרי - ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקמה
ענּיים, ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתֹו
אין - ׁשחֹור ׁשּנמצא ּפי על ואף ּגררּוהּו. הּלקט מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמא
לקט. - הּלקט ׁשּספק ׁשעברה; מּׁשנה זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹומרים:

.Èׁשּתי מפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
היא הרי - זֹו היא הּלקט אם מהן: אחת על ואֹומר ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבֹולֹות
ׁשחּיבת (ׁשהיא) הּמעּׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָלענּיים,
על ּכן ּומתנה וחֹוזר ׁשנּיה; ּבׁשּבלת קבּועים זֹו ׁשּבלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבהן
מעּׂשר. ּתהיה והאחרת לעני מהן אחת ונֹותן ׁשנּיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבלת

.‡È.אחריו ּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל את אדם יּׂשּכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ילּקט - לקצר לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכירין האריסין ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאבל
אחריו, ללּקט ּובניו אׁשּתֹו להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּבנֹו
ּבּׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ׁשליׁשֹו אֹו הּקציר חצי לּטל ּׂשכרֹו ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹואפּלּו

.·Èאחד מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמי
זה הרי - חברֹו על מהן אחד את ׁשּמסּיע אֹו אחד, ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּומֹונע

הענּיים. את ֲִִֵֶָגֹוזל
.‚Èּכדי ּׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָואסּור

לּטל ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו ויברחּו. הענּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּיראּו
לאו ואם ממחה; - ּבידן למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלקט:

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן, -ְְִִֵֵַַָָ
.„Èמאחר הפקר; אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻהּמפקיר

רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ְֵֶַָֻׁשּנׁשר
.ÂËהּנפרטים גרּגרים ׁשני אֹו אחד גרּגר זה ּפרט? זהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאי

אחת ּבבת גרּגרים ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה. ּבׁשעת האׁשּכֹול ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמן
ּפרט. אינֹו -ֵֶֶ

.ÊËלארץ ונפל ּבעליו והסּב האׁשּכֹול את וכרת ּבֹוצר ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
הי ּפרט. אינֹו - ּכׁשּמפּנהונפרט לארץ, ּומׁשלי ּבֹוצר ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפרט. הּוא הרי - ׁשם הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהאׁשּכֹולֹות,
את והּמּניח ּפרט). הּוא הרי - ׁשם ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ(וכן
את גֹוזל זה הרי - ּבֹוצר ׁשהּוא ּבׁשעה הּגפן ּתחת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכלּכּלה

ֲִִָהענּיים.
.ÊÈ,מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללת? היא זֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻאי

אּלא זֹו, על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף לֹו ׁשאין ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָּכאׁשּכֹול
לּה ואין נטף לּה יׁש אֹו נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָֻמפּזרֹות.
לענּיים. - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכתף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנמלים1) בחורי הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ הלקט. עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח לקט. איזהו יבאר
המרביץ או ללקט, לעניים מניח שאינו מי אחריו. בנו שילקט מנת על הפועל ישכור אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט של ושבולת
ומאימתי עוללות. שכולו כרם נטף. ואיזהו כתף ואיזהו עוללות זהו ואי פרט זהו ואי רובו. נפילת עם הלקט את המפקיר בשדהו. ארי
לו שהיו מי לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי העוללות. נודעו שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט ליקח זוכין העניים

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה
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.ÁÈּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? היא זֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻאי
ּכל ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות. ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף? ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻזֹו.
ׁשמֹו נקרא ולּמה ידֹו. ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָהענבים

לאיׁש. ּכעֹולל האׁשּכֹולֹות לׁשאר ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָעֹולל?
.ËÈאּלא לענּיים, ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואין

עֹוללת. היא הרי - יחידי וגרּגר לעצמן. אֹותן ּבֹוצרין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהן
.Î:עֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארכּבה אׁשּכֹול ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

ואם הּכרם, ּבעל ׁשל היא הרי - האׁשּכֹול עם נקרצה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם
לענּיים. היא הרי - ֲֲִִִֵָָלאו

.‡Î:ׁשּנאמר לענּיים; הּוא הרי - עֹוללֹות ׁשּכּלֹו ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻּכרם
הּפרט ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו - תעֹולל לא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻוכרמ

ּבלבד. ּבכרם אּלא נֹוהגין ְְְֲִִֵֶֶֶַָָוהעֹוללֹות
.·Îּבעל ׁשּיתחיל עד ועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאין

וכּמה תעֹולל. לא ּכרמ תבצר וכי ׁשּנאמר: ּכרמֹו; לבצר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּכרם
רביע. עֹוּׂשין ׁשהן אׁשּכֹולֹות ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹיבצר

.‚Îאין - העֹוללֹות נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו ְְְִֵֵֶַַַַָֹהּמקּדיׁש
העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם לענּיים; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָהעֹוללֹות

להקּדׁש. ּגּדּולם ּׂשכר ויּתנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָלענּיים,
.„Îזֹומר זה הרי - העֹוללֹות ׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזֹומר

העֹוללֹות. ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָּכדרּכֹו;
.‰Î.ּבעֹוללֹות חּיב - לבצר ליּׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹנכרי

חּיב, יּׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפים ׁשהיּו ונכרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיּׂשראל
ּפטּור. נכרי ְְִֶָָוׁשל

.ÂÎנֹותנן - עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעּׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבן
ּתרּומת לעּׂשֹות לֹו יׁש - האׁשּכֹול עם נקרצת ואם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָלעני.

אחר. מקֹום על ֲֵֵַַַָמעּׂשר
.ÊÎלאכל אם ּביתֹו: לתֹו ּובצרם ּגפנים חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָֹמי

וחּיב הרבעי, ּומן הּׁשכחה ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָענבים
ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין לעּׂשֹות ּבצרן ואם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבעֹוללֹות;

מקצתן. ְִִֵָָׁשּיר

�
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מֹוכר‡. אּתה ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר
ּכיון מאה, ׁשוה היה אפּלּו - ּבעּׂשרה ואמר: זה? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
לגבֹוּה ׁשאמירה ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו ּבעּׂשרה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר

להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה
העליֹונה.·. על ידֹו - ׁשּמכר אֹו להקּדׁש ׁשּקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּבר

הּפרֹות, מׁש ׁשּלא ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד?
חֹוזר; - הּפרֹות הּוזלּו ואם ּתֹורה. ּכדין קנה, - הּוקרּו ְְְְִִִֵֵַָָָאם
ההקּדׁש. מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא ולא ,מׁש לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשהרי
ּדמים, נתן ולא הּלֹוקח ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא ׁשּלא קנה; - החפץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוהּוזל
הּגזּבר לקח לא ׁשהרי ּבֹו; חֹוזר - החפץ הּוקר ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהקּדׁש.
הּכסף ונתן ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא נקנה אינֹו וההקּדׁש ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדמים,

ׁשּפרע. מי לקּבל חּיב הּגזּבר ואין לֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוקם
ׁשּמכרּו‚. יתֹומים ּכיצד? ּכהקּדׁש. הן הרי - יתֹומים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָנכסי

והּוקרּו הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות מהן ונמׁשכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּפרֹות,
ּבכ אּלא נקנין יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן; חֹוזרין - סף,הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

חמּור יֹותר הדיֹוט ּכח יהיה לא - הּפרֹות הּוזלּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכהקּדׁש.
ִָֹמּכחן.

והּוקרּו„. ּפרֹותיהן, נמׁשכּו לא ועדין הּדמים לקחּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

ורצּו הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין, -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכדינם ׁשּפרע, מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן לחזר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
- ּתֹורה ּכדין הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם. ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעם
ּכׁשּיצטרכּו ,ּכ דינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהרי

ּדמים. להם יּתן מי ימצאּו לא ְְְִִִִִֵֶָָֹֹלמּכר
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן

ואם מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם, רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן - הּפרֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם. ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנֹות
.Â;חֹוזרין - הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹנתנּו

הּמֹוכרים רצּו אם הּוקרּו, מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹלא
דינם יהיה ׁשאם ׁשּפרע. מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלחזר
הּפרֹות נּׂשרפּו הּמֹוכר: להם יאמר הּמעֹות, ּבנתינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיקנּו
מּׁשעת ּברׁשּותכם נעּׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלקחּתם

הּמעֹות. ְִַַָנתינת
.Êּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

יֹום ערב הן: ואּלּו לבּׂשר. צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבּׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָטֹוב
ׁשֹור, לּטּבח היה ּכיצד? הּׁשנה. ראׁש וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
לּתן ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינרין, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו

אּלא ּבֹו; לחזר וכֹופיןיכֹול ּכרחֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
- הּׁשֹור מת אם ,לפיכ לּלֹוקח. הּבּׂשר ולּתן לׁשחט ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאֹותֹו
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ּתלּוהּו‡. אפּלּו הּמקח, ּדמי ולקח ׁשּמכר, עד ׁשאנסּוהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
ּבקרקעֹות; ּבין ּבמּטלטלין ּבין ממּכר, ממּכרֹו - ׁשּמכר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעד
ּבפני הּדמים לקח ׁשּלא ּפי על אף ּומקנה. ּגמר אנסֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמּפני
לׁשני ואמר ׁשּימּכר, קדם מֹודעה מסר אם ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעדים.
ּפלֹוני ּׂשדה אֹו ּפלֹוני חפץ מֹוכר ׁשאני ׁשּזה ּדעּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָעדים:
החזיק ואפּלּו ּבטל. הּממּכר הרי - אנּוס ׁשאני מּפני ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפלֹוני,

הּדמים. ּומחזיר מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים ֲִִִִִִַַַָָָָָּכּמה
וׁשהּוא·. האנס מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּוצריכין

ּכתּוב ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא וּדאי, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנּוס
אינּה - היה אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים ואנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבּה:

ָָמֹודעה.
אבל‚. ּפׁשרה; ּבעֹוּׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָּבּמה

על אף מּתנה, קדם מֹודעה מסר אם ּבמחילה, אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - אנּוס ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפי
ּבכל להקנֹות רֹוצה אינֹו ׁשאם הּנֹותן; ּדעת ּגּלּוי אחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאּלא

היא. מּתנה והּמחילה מּתנה. המקּבל קנה לא - ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹלּבֹו
ׁשּמכר,„. עד ּתלאהּו אֹו ּבׁשהּכהּו חברֹו את האֹונס ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

עּכּו"ם ּבידי ּבין לעּׂשֹות, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהפחידֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ה - יּׂשראל ּבידי ּפרּדסּבין ׁשּׂשכר ּבאחד ּומעּׂשה אנס. זה רי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמּׂשּכיר, ּביד חֹוב ׁשטר היה ולא ׁשנים, לעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמחברֹו
ּתמּכרּנּו לא אם לֹו: אמר ׁשנים ׁשלׁש הּׂשֹוכר ׁשאכלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואחר
ואמרּו ּבידי; לקּוח ׁשהּוא ואטען ּׂשכירּות ׁשטר אכּבׁש ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָלי,
ּתבעֹו אם ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אנס. ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹחכמים,
ּכ ואחר ׁשּלֹו, ׁשהּפרּדס וטען ּבֹו וכפר ּדין, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמּׂשּכיר
- ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ּכ ואחר מֹודעה, הּמּׂשּכיר ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמסר
והם אנּוס. ׁשהּוא עדים לֹו יׁש ׁשהרי ּבטל; הּממּכר ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּכל וכן הּמֹודעה. עדי והם ּדין, ּבבית ּבפניהם ׁשּכפר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהעדים

בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
מּפני‰. חמסן, הּוא ׁשהרי ּבאּנס; אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

והחזק הּגֹוזל אבל ּברצֹונֹו. ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּכֹופה
למסר צרי הּמֹוכר אין - ׁשּגזל ּׂשדה לקח ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבגזלן

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָמֹודעה,
.Âהּממּכר ּבאֹותֹו עצמן הם לחּתם להם יׁש הּמֹודעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי

אמר ואפּלּו ּכלּום. ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנמסרה
הּמֹודעה הרי - אנס ּבלא מכרּתי ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלהם
ׁשאמר: עד אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּמכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקּימת;

מֹוכר. אני ְֲִִִֵּברצֹוני
.Êמֹודעה ׁשּמסר אחר הּדמים ׁשּלקח ּבפניהם הֹודה אם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוכן

ׁשּיֹודה, עד אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּכ ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
הּדמים מנה אם אבל אנּוס. ׁשהּוא ידעּו ּכבר ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָוהעדים

להחזיר. חּיב - ְְֲִִֵֶַַָּבפניהם
.Áהּמֹודעה הרי - הּמֹודעה ׁשּבּטל הּמכר עדי עליו ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהעידּו

א ואם קניןּבטלה. ׁשּכל יֹודעין, היּו הּמֹודעה: לעדי מר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּבטל, ׁשהּכל דמֹודעי, ּומֹודעי הּמֹודעה, לבּטל לֹוקח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאני
ּבדעּתי ואין יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואיני
ּפי על ואף ּבטל. הּמכר הרי - לעֹולם האּנס לזה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהקנֹות

ׁשּבארנּו. הּדר על הּמֹודעה, לבּטל מּידֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּקנּו
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ׁשאפׁשר‡. ּתנאין והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקנה
נתקּימּו אם הּקֹונה: ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלקּימן,
לא - הּתנאי נתקּים לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּתנאין

איׁשּות. ּבהלכֹות הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.
ׁשּקֹונין·. הּדרכים מן ּבדר ּבׁשּקנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עּתה, קנה לא אם אבל הּתנאי. את לקּים עליו יׁש והרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהן,
נתקּים לא ואם יקנה, זה הּתנאי נתקּים ׁשאם עּמֹו: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהתנה
ׁשּזֹו קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
וכל ,וכ ּכ לעּׂשֹות קנּיתֹו סמ ׁשהרי היא, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאסמכּתא
להקנֹותֹו. ּבלּבֹו גמר לא ׁשהרי קֹונה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאסמכּתא

מנת‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?
הרי - ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיל
אֹותֹו עבר ואם הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
אם לֹו: ואמר התנה אם אבל קנה. לא - הל ולא ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹהּיֹום
ּפלֹוני, ּדבר לי ּתביא אם אֹו ּפלֹוני ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּתל

;וכ ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה ּבית ל ּבאֹותֹואּתן עּמֹו והל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּקּים אחר ּבּבית ׁשהחזיק ּפי על אף לֹו, ׁשהביא אֹו ֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּיֹום
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתנאי

ּבי,„. חֹוזר אני אם לֹו: ואמר לחברֹו, ערבֹון הּנֹותן ,ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָלפיכ
ל אכּפל ּבי, חֹוזר אני ואם אֹומר: והּלה ,ל מחּול ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹערבֹוני
הּוא ׁשהרי הערבֹון, זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם ;ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערבֹונ
לכּפל אֹותֹו מחּיבין אין - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹּתחת

קנה. לא ואסמכּתא היא, אסמכּתא ׁשּזֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹהערבֹון,
ואמר‰. הּׁשטר, את והׁשליׁש חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכן

והּגיע ׁשטרֹו; לֹו ּתן ּפלֹוני, יֹום עד ל נתּתי לא אם ְְְְִִִִִֵַַַָָֹלֹו:
אסמכּתא ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - לֹו נתן ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹזמן

ִהיא.
.Âׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין ּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

ל אּתן - ּכ ּתעּׂשה אם אֹו ּכ יהיה אם ּובׁשטר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעדים
- ּתעּׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹמנה
ׁשהיה אֹו ׁשעּׂשה ּפי על אף ;ל אּתן ולא ל אקנה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לא יהיה', לא אם יהיה 'אם האֹומר ׁשּכל קנה. לא - ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּדבר
ׁשּמא אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין דעּתֹו ׁשהרי והקנה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגמר

יהיה. ְִֶֹלא
.Ê;וקנה ּכלל, אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכל

'אם ּכיצד? מעכׁשו. הקנה לא להקנֹותֹו, גמר לא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאּלּו
מּידֹו וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאתי
ּכל וכן ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
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ּתלּוהּו‡. אפּלּו הּמקח, ּדמי ולקח ׁשּמכר, עד ׁשאנסּוהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
ּבקרקעֹות; ּבין ּבמּטלטלין ּבין ממּכר, ממּכרֹו - ׁשּמכר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעד
ּבפני הּדמים לקח ׁשּלא ּפי על אף ּומקנה. ּגמר אנסֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמּפני
לׁשני ואמר ׁשּימּכר, קדם מֹודעה מסר אם ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעדים.
ּפלֹוני ּׂשדה אֹו ּפלֹוני חפץ מֹוכר ׁשאני ׁשּזה ּדעּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָעדים:
החזיק ואפּלּו ּבטל. הּממּכר הרי - אנּוס ׁשאני מּפני ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפלֹוני,

הּדמים. ּומחזיר מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים ֲִִִִִִַַַָָָָָּכּמה
וׁשהּוא·. האנס מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּוצריכין

ּכתּוב ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא וּדאי, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנּוס
אינּה - היה אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים ואנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבּה:

ָָמֹודעה.
אבל‚. ּפׁשרה; ּבעֹוּׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָּבּמה

על אף מּתנה, קדם מֹודעה מסר אם ּבמחילה, אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - אנּוס ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפי
ּבכל להקנֹות רֹוצה אינֹו ׁשאם הּנֹותן; ּדעת ּגּלּוי אחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאּלא

היא. מּתנה והּמחילה מּתנה. המקּבל קנה לא - ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹלּבֹו
ׁשּמכר,„. עד ּתלאהּו אֹו ּבׁשהּכהּו חברֹו את האֹונס ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

עּכּו"ם ּבידי ּבין לעּׂשֹות, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהפחידֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ה - יּׂשראל ּבידי ּפרּדסּבין ׁשּׂשכר ּבאחד ּומעּׂשה אנס. זה רי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמּׂשּכיר, ּביד חֹוב ׁשטר היה ולא ׁשנים, לעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמחברֹו
ּתמּכרּנּו לא אם לֹו: אמר ׁשנים ׁשלׁש הּׂשֹוכר ׁשאכלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואחר
ואמרּו ּבידי; לקּוח ׁשהּוא ואטען ּׂשכירּות ׁשטר אכּבׁש ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָלי,
ּתבעֹו אם ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אנס. ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹחכמים,
ּכ ואחר ׁשּלֹו, ׁשהּפרּדס וטען ּבֹו וכפר ּדין, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמּׂשּכיר
- ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ּכ ואחר מֹודעה, הּמּׂשּכיר ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמסר
והם אנּוס. ׁשהּוא עדים לֹו יׁש ׁשהרי ּבטל; הּממּכר ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּכל וכן הּמֹודעה. עדי והם ּדין, ּבבית ּבפניהם ׁשּכפר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהעדים

בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
מּפני‰. חמסן, הּוא ׁשהרי ּבאּנס; אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

והחזק הּגֹוזל אבל ּברצֹונֹו. ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּכֹופה
למסר צרי הּמֹוכר אין - ׁשּגזל ּׂשדה לקח ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבגזלן

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָמֹודעה,
.Âהּממּכר ּבאֹותֹו עצמן הם לחּתם להם יׁש הּמֹודעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי

אמר ואפּלּו ּכלּום. ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנמסרה
הּמֹודעה הרי - אנס ּבלא מכרּתי ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלהם
ׁשאמר: עד אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּמכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקּימת;

מֹוכר. אני ְֲִִִֵּברצֹוני
.Êמֹודעה ׁשּמסר אחר הּדמים ׁשּלקח ּבפניהם הֹודה אם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוכן

ׁשּיֹודה, עד אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּכ ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
הּדמים מנה אם אבל אנּוס. ׁשהּוא ידעּו ּכבר ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָוהעדים

להחזיר. חּיב - ְְֲִִֵֶַַָּבפניהם
.Áהּמֹודעה הרי - הּמֹודעה ׁשּבּטל הּמכר עדי עליו ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהעידּו

א ואם קניןּבטלה. ׁשּכל יֹודעין, היּו הּמֹודעה: לעדי מר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּבטל, ׁשהּכל דמֹודעי, ּומֹודעי הּמֹודעה, לבּטל לֹוקח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאני
ּבדעּתי ואין יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואיני
ּפי על ואף ּבטל. הּמכר הרי - לעֹולם האּנס לזה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהקנֹות

ׁשּבארנּו. הּדר על הּמֹודעה, לבּטל מּידֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּקנּו
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ׁשאפׁשר‡. ּתנאין והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקנה
נתקּימּו אם הּקֹונה: ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלקּימן,
לא - הּתנאי נתקּים לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּתנאין

איׁשּות. ּבהלכֹות הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.
ׁשּקֹונין·. הּדרכים מן ּבדר ּבׁשּקנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עּתה, קנה לא אם אבל הּתנאי. את לקּים עליו יׁש והרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהן,
נתקּים לא ואם יקנה, זה הּתנאי נתקּים ׁשאם עּמֹו: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהתנה
ׁשּזֹו קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
וכל ,וכ ּכ לעּׂשֹות קנּיתֹו סמ ׁשהרי היא, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאסמכּתא
להקנֹותֹו. ּבלּבֹו גמר לא ׁשהרי קֹונה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאסמכּתא

מנת‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?
הרי - ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיל
אֹותֹו עבר ואם הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
אם לֹו: ואמר התנה אם אבל קנה. לא - הל ולא ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹהּיֹום
ּפלֹוני, ּדבר לי ּתביא אם אֹו ּפלֹוני ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּתל

;וכ ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה ּבית ל ּבאֹותֹואּתן עּמֹו והל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּקּים אחר ּבּבית ׁשהחזיק ּפי על אף לֹו, ׁשהביא אֹו ֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּיֹום
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתנאי

ּבי,„. חֹוזר אני אם לֹו: ואמר לחברֹו, ערבֹון הּנֹותן ,ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָלפיכ
ל אכּפל ּבי, חֹוזר אני ואם אֹומר: והּלה ,ל מחּול ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹערבֹוני
הּוא ׁשהרי הערבֹון, זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם ;ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערבֹונ
לכּפל אֹותֹו מחּיבין אין - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹּתחת

קנה. לא ואסמכּתא היא, אסמכּתא ׁשּזֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹהערבֹון,
ואמר‰. הּׁשטר, את והׁשליׁש חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכן

והּגיע ׁשטרֹו; לֹו ּתן ּפלֹוני, יֹום עד ל נתּתי לא אם ְְְְִִִִִֵַַַָָֹלֹו:
אסמכּתא ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - לֹו נתן ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹזמן

ִהיא.
.Âׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין ּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

ל אּתן - ּכ ּתעּׂשה אם אֹו ּכ יהיה אם ּובׁשטר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעדים
- ּתעּׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹמנה
ׁשהיה אֹו ׁשעּׂשה ּפי על אף ;ל אּתן ולא ל אקנה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לא יהיה', לא אם יהיה 'אם האֹומר ׁשּכל קנה. לא - ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּדבר
ׁשּמא אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין דעּתֹו ׁשהרי והקנה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגמר

יהיה. ְִֶֹלא
.Ê;וקנה ּכלל, אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכל

'אם ּכיצד? מעכׁשו. הקנה לא להקנֹותֹו, גמר לא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאּלּו
מּידֹו וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאתי
ּכל וכן ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
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.Áׁשהּוא הּמכירה ּבׁשעת ּופרׁש ּׂשדהּו, אֹו חצרֹו ׁשּמכר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
ּכדי ׁשּנמנע הּמטר מּפני אֹו ּפלֹוני, למקֹום ליל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמֹוכר
,לפיכ ּתנאי. על ּכמֹוכר זה הרי - חצרֹו ּבדמי חּטים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלקנֹות
נמנע אֹו והּוזלּו, חּטין ּבאּו אֹו ׁשּמכר, אחר הּמטר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָאם
אֹו להעלֹות לֹו נסּתּיע ׁשּלא אֹו הארץ, לאֹותּה ליל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדר
לֹו ותחזר הּדמים, אֹותן מחזיר זה הרי - חּטים ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָֹלקנֹות
ּפלֹוני, ּדבר לעּׂשֹות אּלא מֹוכר ׁשאינֹו פרׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָקרקע;

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן נעּׂשה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי
.Ëּכ ׁשּמּפני ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על אף סתם, הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

מֹוכר ׁשאינֹו הּדברים ׁשּמראין ּפי על ואף מֹוכר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ
לא ׁשהרי חֹוזר; אינֹו - נעּׂשה ולא ,וכ ּכ לעּׂשֹות ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאּלא

ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים ְְִִֵֵֵֶַַָָָפרׁש,
.Èזה מּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמי

קנה; - ּפלֹוני לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם לפלֹוני': ּתמּכרּנּו ְְְְְְְִִִִִֶָָָָאֹו
נתנֹו ולא מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי, קּים לא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹואם
ׁשהתנּו הּלֹוקח אֹו הּמֹוכר וכן קנה. לא - לֹו ׁשּקבע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּזמן
הרי - הּמעֹות לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני ּבזמן הּמּקח לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיחזיר

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָהּמכר
.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר

ׁשל הּפרֹות הרי - זֹו הּקרקע לי ּתחזיר מעֹות לי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכׁשּיהיּו
ל ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.

הרי - זֹו קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם קּים,מעֹות הּתנאי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ
מּדעּתֹו ׁשהרי רּבית, אבק ּבזה ואין ּפרֹות. אֹוכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָוהּלֹוקח

זה. ּבתנאי עצמֹו ְְִִֵֶַַחּיב
.·Èחצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמעּׂשה

לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשמעֹון,
קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי יהיּו אם ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָהּׁשליח:
ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית אּתה לֹו: ואמר ראּובן והׁשיבֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַָָזֹו;
מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב הּדבר ּכלֹומר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחים.
לא הּׁשליח זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני מעּׂשה ּובא זֹו. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
ּדברי על זה קרֹוב ׁשל דעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּכלּום. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקנה
גמר ׁשּלא ונמצא ּברּורה, ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא מּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשליח,

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקנה. ְְְִֵֵֶַָָֹֹולא
.‚Èזה הרי - חׁשּוב ּדין ּבבית עליה מּידֹו ׁשּקנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכּתא

יהיה ׁשּלא והּוא ּדין. ּבבית זכּיֹותיו ׁשּיתּפיס והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻקנה.
ָאנּוס.

.„Èוקנּו ּדין, ּבבית ׁשֹוברֹו אֹו ׁשטרֹו ׁשהתּפיס הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּכיצד?
ּדינֹו, לבעל זה ׁשטר יּנתן ּפלֹוני ּביֹום ּבא לא ׁשאם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּידֹו,
אֹו נהר עּכבֹו ואם נֹותנים. אּלּו הרי - ּבא ולא הּיֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהּגיע
ׁשּיהיה והּוא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יּתנּו. לא - מּלבֹוא ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹחלי

חׁשּוב. ּדין ְִֵָּבבית
.ÂËּפי על אף ּכלל, ּתנאי ּבלא לאחר ּבממֹון עצמֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָֹהמחּיב

מּתנה זה ׁשּדבר חּיב; זה הרי - ּכלּום לֹו חּיב היה ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
עלי 'הוּו לעדים: האֹומר ּכיצד? אסמכּתא. ואינּה ְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַָָָָהיא,
'הריני ּבׁשטר: לֹו ׁשּכתב אֹו מנה', לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעדים

ׁשאמר אֹו עדים, ׁשם ׁשאין ּפי על אף מנה', ל לֹוחּיב ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף ּבׁשטר', מנה ל חּיב 'הריני עדים: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבפני

ׁשאמר ּכמי זה הרי - 'ּבׁשטר' ואמר הֹואיל עדי'; 'אּתם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף לׁשּלם. וחּיב עדים', עלי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'הוּו
עצמֹו, חּיב ׁשהרי ּכלּום. אצלֹו לֹו היה ׁשּלא יֹודעים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהעדים

הּגאֹונים. רב הֹורּו וכזה הערב. ׁשּיׁשּתעּבד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכמֹו
.ÊËחּיב הריני ׁשאמר: ּכגֹון קצּוב, ׁשאינֹו ּבדבר עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב

מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשנים חמׁש לכּסֹות אֹו אֹות ְְִִִֵֶַַַָָָָָלזּון
ידּוע ּדבר ּכאן ואין היא, מּתנה ּכמֹו ׁשּזֹו נׁשּתעּבד; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

רּבֹותי. הֹורּו וכן ּבמּתנה. ׁשּנתנֹו ְְְֵֶַַַָָָָּומצּוי
.ÊÈחּיב - ּבּתּה את זן ׁשּיהיה אׁשּתֹו עם הּפֹוסק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּפני

לדברים ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלזּונּה?
ּבאמירה. ְֲִִִַַָהּנקנין

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצים ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ואחר דינרין, מאה לחברֹו חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹוּׂשין:
אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו, מּבעל קֹונין עצמֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחּיב
יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול זה החֹוב הרי - ּכ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעּׂשה
ועל ּבֹו. עצמֹו ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו הריני - יעּׂשה לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל עֹוּׂשין היינּו זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּדר

להם. הּדֹומין הּדברים ּובכל ְְְִִִִֶַַָָָּבׁשּדּוכין,

ה'תשע"א תמוז כ"ה רביעי יום
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וכי‡. ׁשּנאמר: חברֹו; את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור
ואף ּתֹונּו. אל ,עמית מּיד קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹתמּכרּו

ׁשּנּתןע מּפני לֹוקה, אינֹו - תעּׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּפי ל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
זה ּבמכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ּבין ּבמזיד, ׁשהֹונה ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהּׁשבֹון.

לׁשּלם. חּיב - ְֵַַָָָהֹוניה
ּבׁשוה.·. ׁשתּות להׁשיב? חּיב ויהיה הֹוניה ּתהא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוכּמה

ּבׁשׁש, ׁשבע ׁשוה אֹו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה ׁשּמכר הרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכיצד?
הֹוניה; זה הרי - ּבׁשבע ׁשׁש ׁשוה אֹו ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּולהחזירּה ההֹוניה את לׁשּלם המאּנה וחּיב הּמקח, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָונקנה

לּמתאּנה. ְִֶַַָֻּכּלּה
ׁשוה‚. ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל מּזה ּפחֹות ההֹוניה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים
ּבֹו. למחל הּכל ּדר מּׁשתּות ּפחֹות ְְִִֶֶֶַָָֹֹׁשּכל

ׁשּמכר„. ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל הּׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
והּמתאּנה מּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשוה
אינֹו אֹותֹו המאּנה אבל ּכלל; יקנה ולא החפץ להחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיכֹול
הּמקח, ׁשּבטל ּפי על ואף וקּבל. זה רצה אם לחזר, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹיכֹול
על יתר ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר חּיב המאּנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאין
הֹוניה ׁשאין מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה פרּוטה היתה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּפרּוטה.

ְִלפרּוטֹות.
הּמקח?‰. לבּטל אֹו ההֹוניה ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעד

מּזה, יֹותר ׁשהה ואם לקרֹובֹו. אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעד
חֹוזר. אינֹו - ּבמאתים מאה ׁשוה לקח ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאפּלּו

.Âּבידֹו הּמקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
לֹומר צרי ואין לעֹולם, ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּומראהּו;
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ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול
ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמקח היה אם ,לפיכ ּבּׁשּוק. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנמּכר
זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ּכּלֹו והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשּנּוי
ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד אּלא חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינֹו

.Êּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
מחל. ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

.Áׁשהּוא ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ להדיֹוט, ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
הֹוניה ּדין יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּבקי.

ְְֵַּבמטּבעֹות.
.Ëדינר וארּבעה ּבעּׂשרים זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?

הרי - ּוׁשמֹונה ּבעּׂשרים אֹו ּדינר ּבעּׂשרים וצרפּה ּכסף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
ּפחֹות הּצרּוף. ּבטל - זה על יתר היה ההֹוניה. את מחזיר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזה

מחילה. - ְִִָָמּכאן
.Èהּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה. מחזיר - ּבמׁשקל ולא ְְְְְֲִִִַַָָָָֹּבמנין
.‡Èעד - ּבּכרּכים הּסלע? אֹו הּדינר להחזיר חּיב מתי ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָעד

- ׁשם מצּוי הּׁשלחני ׁשאין ּבּכפרים, לׁשלחני; ׁשּיראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכדי
וחסרֹונּה הּסלע מּכיר ׁשאין ׁשּבתֹות. ערבי עד להחזיר לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׁש
אבנים ספרים, למֹוכר הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻודמיה
אֹותם ׁשּיראה עד לחזר לּלֹוקח ׁשּיׁש ּומרּגלּיֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטֹובֹות

מק ּבכל ּבהן הּבקיאים ּבקיאיםלּתּגרים הּכל ׁשאין ׁשהן; ֹום ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מדינה, ּבאֹותּה מּכיר היה לא אם ,לפיכ אּלּו. ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָֹּבדברים
מרּבה זמן לאחר הּבקי ׁשּבא אֹו אחר, למקֹום הּמקח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהֹולי

חֹוזר. זה הרי - ׁשּטעה ְֲִֵֵֶֶָָוהֹודיעֹו
.·Èלאחר אפּלּו מּכירּה, היה אם לחברֹו, חסרה סלע ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

אפׁשר היה ואם מחזירּה. זה הרי - חדׁש עּׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשנים
זמן, לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלהֹוציאּה

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚Èּבטל הּמקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוכר

עד לקרֹובֹו אֹו לתּגר להראֹות הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול לֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
יכֹול היית לא הֹוניתני לא אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
נּׂשּכר? החֹוטא יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלחזר,

.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
הּמֹוכר לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

.ּב ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני לא ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹֹלּלֹוקח:
.ÂËעד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר

האחת להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר
ּוכׁשהֹוקיר להחזיר, וחּיב הּמקח נקנה ׁשהרי הֹוניה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
והּוזלּו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן הֹוקיר. לֹוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּברׁשּות
ׁשל אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָועמדּו

הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹוניה;
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מחט‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמחליף

ּבּמחט רֹוצה ׁשּזה הֹוניה; לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשיריים
ׁשּׁשמּו ּבין ּבפרֹות, ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשיריים. מן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיֹותר
להן יׁש - מכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה קדם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותם

ָָהֹוניה.
לֹו:·. ואמר מּמעֹות ׁשחפן ּכגֹון אכסרה, ּבדמים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּלֹוקח

קנה ּבחליפין, ׁשּקֹונה ּפי על אף - ּבאּלּו ּפרת לי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמכר
ּפרֹות ללֹוקח הּדין והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הֹונאה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומחזיר
הּבית ּבעל אֹונאה. ּומחזיר ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָאכסרה
לֹו הרּבּו לא ׁשאּלּולי הֹוניה; לֹו אין - ּתׁשמיׁשֹו ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמכר

תׁשמיׁשֹו. ּכלי לֹו מֹוכר היה לא ְְִִֵֵַַָָָֹהּדמים
לֹו‚. יׁש - אֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

ּכּמה יֹודע ׁשאין ּבסתם; אמּורים? ּדברים ּבּמה הֹוניה. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו
לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין ׁשּימחל. ּכדי ּבֹו יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהֹוניה
אין - ּבמפרׁש אבל ּבֹו. יׁש ׁשהרי הֹוניה; ּבֹו ׁשאין מנת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָעל

קּים. - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה; ְְֶֶַַָָָָָלֹו
נֹותן„. ׁשאני זה חפץ ללֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכיצד?

ׁשאין מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - ל מֹוכר אני הֹוניה ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָל
אני יֹודע ּבמנה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה חפץ למֹוכר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאמר
מּמ לֹוקח אני הֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה. עליו לֹו אין -ֵָָָָ
ּכיצד?‰. אֹוניה. עליו לֹו אין - ּבאמּונה והּנֹותן ְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּנֹוּׂשא

אין - ּבֹו מּׂשּתּכר אני וכ ּכ לקחּתיו, וכ ּבכ זה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחפץ
הֹוניה. עליו ָָָָלֹו

.Âּבגדים אֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, והּנֹותן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּנֹוּׂשא
הּיפה ואת ּבאמּונה הרע את יחׁשב לא - אחד ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבממּכר
לֹו ויׁש ּבׁשוין. וזה זה אֹו ּבאמּונה וזה זה אּלא ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשוה,
ּפנּדק; ּוּׂשכר החּמר, ּוּׂשכר הּכּתף, ּׂשכר הּמקח על ְְְְְֲֶַַַַַַַַַַָָָָֻלהעלֹות
על אֹותֹו מֹוסיף אינֹו - ּכפֹועל ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ּׂשכר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָאבל

מּׂשּתּכר. אני וכ ּכ לֹו: ואֹומר מפרׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמקח,
.Êועּכּו"ם אחיו. את איׁש ׁשּנאמר: הֹוניה; לֹו אין ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּכּו"ם

יהיה לא ׁשּלנּו; ּבּדינין הֹוניה מחזיר - יּׂשראל את ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהֹונה
מּיּׂשראל. חמּור ְִִֵֶָָזה

.Á,והעבדים הּקרקעֹות, הֹוניה: להם ׁשאין דברים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו
ׁשוה אֹו ּבדינר אלף ׁשוה מכר אפּלּו וההקּדׁשֹות. ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשטרֹות,
עמית מּיד קנה אֹו ׁשּנאמר: הֹוניה. ּבהן אין - ּבאלף ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹדינר
עבדים, ויצאּו הּקרקעֹות; יצאּו ליד. מּיד הּנקנה ּדבר -ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ
אּלא קנּוי ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות, ויצאּו לקרקעֹות; ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּקׁשּו

הקּדׁש. ולא - 'עמית' ׁשּבהן; ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹלראיה
.Ëהּׁשליח אבל עצמֹו; נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמה

חֹוזר. - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה
ּבין ׁשהּוא, ּבכל ׁשּטעה ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין ׁשּכן לי, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָונראה
ּדין, לבית דֹומה ואינֹו חֹוזר. - ּבקרקעֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּבמּטלטלין

יחיד. ׁשהּוא ְִִֵֶָמּפני
.Èּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית

מחילה, זֹו הרי - מּׁשתּות ּבפחֹות טעּו אם ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבמּטלטלין:
לבּטל ׁשּלא רצּו ואם הּמקח. ּבטל - ּבׁשּתּות טעּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכהדיֹוט;
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ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול
ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמקח היה אם ,לפיכ ּבּׁשּוק. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנמּכר
זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ּכּלֹו והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשּנּוי
ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד אּלא חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינֹו

.Êּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
מחל. ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

.Áׁשהּוא ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ להדיֹוט, ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
הֹוניה ּדין יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּבקי.

ְְֵַּבמטּבעֹות.
.Ëדינר וארּבעה ּבעּׂשרים זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?

הרי - ּוׁשמֹונה ּבעּׂשרים אֹו ּדינר ּבעּׂשרים וצרפּה ּכסף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
ּפחֹות הּצרּוף. ּבטל - זה על יתר היה ההֹוניה. את מחזיר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזה

מחילה. - ְִִָָמּכאן
.Èהּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה. מחזיר - ּבמׁשקל ולא ְְְְְֲִִִַַָָָָֹּבמנין
.‡Èעד - ּבּכרּכים הּסלע? אֹו הּדינר להחזיר חּיב מתי ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָעד

- ׁשם מצּוי הּׁשלחני ׁשאין ּבּכפרים, לׁשלחני; ׁשּיראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכדי
וחסרֹונּה הּסלע מּכיר ׁשאין ׁשּבתֹות. ערבי עד להחזיר לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׁש
אבנים ספרים, למֹוכר הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻודמיה
אֹותם ׁשּיראה עד לחזר לּלֹוקח ׁשּיׁש ּומרּגלּיֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטֹובֹות

מק ּבכל ּבהן הּבקיאים ּבקיאיםלּתּגרים הּכל ׁשאין ׁשהן; ֹום ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מדינה, ּבאֹותּה מּכיר היה לא אם ,לפיכ אּלּו. ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָֹּבדברים
מרּבה זמן לאחר הּבקי ׁשּבא אֹו אחר, למקֹום הּמקח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהֹולי

חֹוזר. זה הרי - ׁשּטעה ְֲִֵֵֶֶָָוהֹודיעֹו
.·Èלאחר אפּלּו מּכירּה, היה אם לחברֹו, חסרה סלע ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

אפׁשר היה ואם מחזירּה. זה הרי - חדׁש עּׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשנים
זמן, לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלהֹוציאּה

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚Èּבטל הּמקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוכר

עד לקרֹובֹו אֹו לתּגר להראֹות הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול לֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
יכֹול היית לא הֹוניתני לא אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
נּׂשּכר? החֹוטא יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלחזר,

.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
הּמֹוכר לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

.ּב ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני לא ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹֹלּלֹוקח:
.ÂËעד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר

האחת להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר
ּוכׁשהֹוקיר להחזיר, וחּיב הּמקח נקנה ׁשהרי הֹוניה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
והּוזלּו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן הֹוקיר. לֹוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּברׁשּות
ׁשל אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָועמדּו

הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹוניה;

ה'תשע"א תמוז כ"ו חמישי יום
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מחט‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמחליף

ּבּמחט רֹוצה ׁשּזה הֹוניה; לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשיריים
ׁשּׁשמּו ּבין ּבפרֹות, ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשיריים. מן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיֹותר
להן יׁש - מכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה קדם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותם

ָָהֹוניה.
לֹו:·. ואמר מּמעֹות ׁשחפן ּכגֹון אכסרה, ּבדמים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּלֹוקח

קנה ּבחליפין, ׁשּקֹונה ּפי על אף - ּבאּלּו ּפרת לי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמכר
ּפרֹות ללֹוקח הּדין והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הֹונאה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומחזיר
הּבית ּבעל אֹונאה. ּומחזיר ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָאכסרה
לֹו הרּבּו לא ׁשאּלּולי הֹוניה; לֹו אין - ּתׁשמיׁשֹו ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמכר

תׁשמיׁשֹו. ּכלי לֹו מֹוכר היה לא ְְִִֵֵַַָָָֹהּדמים
לֹו‚. יׁש - אֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

ּכּמה יֹודע ׁשאין ּבסתם; אמּורים? ּדברים ּבּמה הֹוניה. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו
לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין ׁשּימחל. ּכדי ּבֹו יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהֹוניה
אין - ּבמפרׁש אבל ּבֹו. יׁש ׁשהרי הֹוניה; ּבֹו ׁשאין מנת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָעל

קּים. - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה; ְְֶֶַַָָָָָלֹו
נֹותן„. ׁשאני זה חפץ ללֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכיצד?

ׁשאין מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - ל מֹוכר אני הֹוניה ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָל
אני יֹודע ּבמנה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה חפץ למֹוכר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאמר
מּמ לֹוקח אני הֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה. עליו לֹו אין -ֵָָָָ
ּכיצד?‰. אֹוניה. עליו לֹו אין - ּבאמּונה והּנֹותן ְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּנֹוּׂשא

אין - ּבֹו מּׂשּתּכר אני וכ ּכ לקחּתיו, וכ ּבכ זה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחפץ
הֹוניה. עליו ָָָָלֹו

.Âּבגדים אֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, והּנֹותן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּנֹוּׂשא
הּיפה ואת ּבאמּונה הרע את יחׁשב לא - אחד ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבממּכר
לֹו ויׁש ּבׁשוין. וזה זה אֹו ּבאמּונה וזה זה אּלא ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשוה,
ּפנּדק; ּוּׂשכר החּמר, ּוּׂשכר הּכּתף, ּׂשכר הּמקח על ְְְְְֲֶַַַַַַַַַַָָָָֻלהעלֹות
על אֹותֹו מֹוסיף אינֹו - ּכפֹועל ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ּׂשכר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָאבל

מּׂשּתּכר. אני וכ ּכ לֹו: ואֹומר מפרׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמקח,
.Êועּכּו"ם אחיו. את איׁש ׁשּנאמר: הֹוניה; לֹו אין ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּכּו"ם

יהיה לא ׁשּלנּו; ּבּדינין הֹוניה מחזיר - יּׂשראל את ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהֹונה
מּיּׂשראל. חמּור ְִִֵֶָָזה

.Á,והעבדים הּקרקעֹות, הֹוניה: להם ׁשאין דברים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו
ׁשוה אֹו ּבדינר אלף ׁשוה מכר אפּלּו וההקּדׁשֹות. ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשטרֹות,
עמית מּיד קנה אֹו ׁשּנאמר: הֹוניה. ּבהן אין - ּבאלף ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹדינר
עבדים, ויצאּו הּקרקעֹות; יצאּו ליד. מּיד הּנקנה ּדבר -ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ
אּלא קנּוי ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות, ויצאּו לקרקעֹות; ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּקׁשּו

הקּדׁש. ולא - 'עמית' ׁשּבהן; ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹלראיה
.Ëהּׁשליח אבל עצמֹו; נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמה

חֹוזר. - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה
ּבין ׁשהּוא, ּבכל ׁשּטעה ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין ׁשּכן לי, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָונראה
ּדין, לבית דֹומה ואינֹו חֹוזר. - ּבקרקעֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּבמּטלטלין

יחיד. ׁשהּוא ְִִֵֶָמּפני
.Èּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית

מחילה, זֹו הרי - מּׁשתּות ּבפחֹות טעּו אם ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבמּטלטלין:
לבּטל ׁשּלא רצּו ואם הּמקח. ּבטל - ּבׁשּתּות טעּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכהדיֹוט;
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הדיֹוט ּכח יהיה לא מחזירין; - ההֹוניה ויחזירּו ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּממּכר
מהן. ֵֶָחמּור

.‡Èׁשל עבדים אֹו קרקע ׁשּמכרּו ּדין ׁשּבית לי, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָנראה
ּבהן; לחזר יכֹול הּלֹוקח אין - ּבמאתים מנה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיתֹומים
הּדין וכן היתֹומים. מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלא
לחזר יכֹול הּלֹוקח ׁשאין ועבדים, קרקע ׁשּמכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּבאּפֹוטרֹוּפֹוס

ההדיֹוט. ּכדין ְְְִֶַָָּבהֹוניה,
.·Èהן הרי - הּמּטלטלין ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהאחין

ּכלּום; מחזיר ואין מקח, נקנה - מּׁשתּות ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּכלקֹוחֹות:
אֹונאה. ּומחזיר קנה - ׁשתּות מקח; ּבטל - ׁשתּות על ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
- ּבׁשתּות וטעּו הּדּינין, ּבׁשּום ׁשּיחלקּו ּביניהם התנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ׁשהּדּינין חלּקה; ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֻּבטלה

ּבטל. מכרן - ְְִֵָָׁשתּות
.‚Èּכׁשאר הן הרי - ּתֹורה וספר והּסיף והּמרּגלית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּבהמה

חּוץ הֹוניה ּבֹו ׁשאין דבר ל אין הֹוניה. ּבהן ויׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּטלטלין,
קֹונה מֹוכר ׁשּיהיה והּוא חכמים; ׁשּמנּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמארּבעה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִֵֵֶַַּבנכסי
.„Èלֹו אין קרקע ּׂשכירּות ּכ הֹוניה, לקרקעֹות ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

קטּנה רפת אֹו ּבׁשנה, ּבדינר ּגדֹול טרקלין ּׂשכר אפּלּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהֹוניה.
הֹוניה. לֹו אין - יֹום ּבכל ְְִֵָָָָּבדינר

.ÂËּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
לזמן, אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה; לֹו אין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבמּטלטלין

הֹוניה. ּבהם אין ֲִֵֶַָָָָועבדים
.ÊËהראּוי זריעה ּבּה זרעּתי ואמר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹּׂשכרֹו

זה הרי - לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע עדים ּובאּו ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבּה,
מּפני הֹוניה, לֹו אין אֹו הּזרע, מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָספק
מׁשּביעין אין וכן נתּבע. מּיד מֹוציאין אין לפיכ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהּקרקע.
ּכאן. ׁשּיׁש הּקרקע צד מּפני הּסת, ׁשבּועת אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאֹותֹו

.ÊÈ;אֹוניה להם יׁש - הּבהמה את אֹו הּכלים את ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשתּות הֹוניה ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות
זה הרי - מּׂשּכיר ׁשּנתאּנה ּבין ּׂשֹוכר ׁשּנתאּנה ּבין יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו

מרּבה. זמן לאחר ואפּלּו הֹוניה, ְְְֲֲִִֶַַַַַָָֻמחזיר
.ÁÈׁשּקּבל ּכגֹון ּכיצד? הֹונאה. לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנראה

ּבׁשני זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעּׂשרה זה ּבגד לארג ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
קּבלן ּבין מּׁשניהם, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים

ּכמֹוכר. לעֹולם חֹוזר הּבגד, ּבעל ְְֵֵֵֶֶַַַָּבין
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ּכ‡. ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוּׂשא ּבארנּו, אניּכבר וכ  ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבסלע, לקחּתי זה אמר: ואפּלּו הֹוניה. לֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׂשּתּכר
לפסק חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. - מֹוכר אני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּובעּׂשר
ואחד אחד ּכל יהיה ולא .לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשערים
להם יפסקּו ּבלבד ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּׂשּתּכר

ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יּׂשּתּכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבּׂשכרם,
ּכגֹון·. נפׁש, חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

והּלבֹונה הּקׁשט ּכגֹון העּקרין, אבל ּוסלתֹות; ׁשמּנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָיינֹות
מה ּכל יּׂשּתּכר אּלא ׁשער, להם ּפֹוסקין אין - בהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

ְִֶֶּׁשּירצה.
הּוא‚. הראׁשֹון הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מּׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין

ּבלבד. ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבּׂשכר, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמֹוכרן
ּבהן„. ׁשּיׁש ּבדברים יּׂשראל ּבארץ סחֹורה לעּׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור

מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר, מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי
מּתר מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום ּבזֹול. ׁשּימּכרּנּו ּכדי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻֻּומֹוכר,

ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהּׂשּתּכר
וכן‰. יּׂשראל, ּבארץ נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות אֹוצרין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאין

צער זה מּדבר מּגיע ׁשהרי יּׂשראל, ׁשרּבֹו מקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
אבל הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּׂשראל.

אֹוצר. קּבֹו לֹו לעּׂשֹות מּתר - מּׁשּלֹו ְֲִִֶַַַַָָֻהּמכניס
.Â,ּוׁשביעית ׁשביעית, ערב ׁשנים: ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֻמּתר

יאצר, לא חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּומֹוצאי
אֹו ׁשערים, הּמפקיע וכל ּבּׁשערים. מארה ׁשּמכניס ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּפני
זה הרי - יּׂשראל ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו ּבארץ ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאצר

ּברּבית. ְְְִִֶַּכמלוה
.Êאבל נפׁש; חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּבארץ אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכגֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֻהּתבלין,
העּקרין. ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָיּׂשראל,

.Áיינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין
לסּוריא, אֹו לארץ לחּוצה יּׂשראל מארץ ּוסלתֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמּנים
יּׂשראל. ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל מרׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,ׁשּירצּו ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
יענׁשּו ׁשּיעבר מי לכל ּביניהם ּולהתנֹות ולחם, ּבּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואפּלּו

.וכ ּכ ְָָאֹותֹו
.Èאחד יעּׂשה ׁשּלא ּביניהם, לפסק אּמנּיֹות אנׁשי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻרּׁשאין

הּתנאי על ׁשּיעבר מי וכל בזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעּׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּביֹום
.וכ ּכ אֹותֹו ְְַַָָיענׁשּו

.‡Èחׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
יׁש אם אבל יֹוׁשביה; ּדרכי ּולהצליח הּמדינה מעּׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלתּקן
ואין ּכלּום, מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין - חׁשּוב חכם אדם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה
אם אּלא הּתנאי, קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד לענׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיכֹולין
לפי ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועּׂשּו עּמהם התנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכן

מׁשּלם. - החכם מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי
.·È;ּבדברים הֹוניה יׁש ּכ ּוממּכר, ּבמקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּכׁשם

- יי אני ּמאלהי ויראת עמיתֹו את איׁש תֹונּו ולא ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית ְִֶַָָזה

.‚Èמעּׂשי זכר לֹו: יאמר לא - ּתׁשּובה ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעּׂשה זכר לֹו: יאמר לא - ּגרים ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים!
ּפה לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ללמד ּובא גר היה !ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי
מּפי ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות נבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאכל
מקּבר ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורים חלאים היּו ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּגבּורה?!
הלא לאּיֹוב: חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאת

אבד. נקי הּוא מי זכרֿנא ,ּכסלת ְְְְִִִִֶָָָָָָָיראת
.„Èאצל לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

dxikn zekld - fenz g"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאלה נׁשאלה מעֹולם. ּתבּואה מכר ׁשּלא יֹודע והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּפלֹוני!
חכמה: אֹותּה יֹודע ׁשאינֹו למי יאמר לא - חכמה ּדבר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּכל וכן זה? ּבדבר ּדעּת מה אֹו: זה? ּבדבר ּתׁשיב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמה

הּללּו. ּבּדברים ְִֵַַַָָּכּיֹוצא
.ÂËעֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את המאּנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה - תֹונה לא וגר ׁשּנאמר: לאוין. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשלׁשה
את המאּנה ׁשּכל למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה - תלחצּנּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
את איׁש תֹונּו לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר - ְִִִִֵֵֶַָָֹהּגר
לא וגר ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ּומּׁשּום ְֲִִִִִֵֶַָֹעמיתֹו,

ֶתֹונה.
.ÊË:לאוין ּבׁשלׁשה עֹובר - ּבממֹון והֹונהּו לחצֹו אם ְְְְְִִִֵֵָָָָָוכן

את איׁש תֹונּו ולא ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ְִִִִִֶֶַָֹמּׁשּום
תלחצּנּו. ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו,

.ÊÈאף ּדברים הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני
ּבהֹונאת אף ממֹון הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְֶַַַַַָָָָָָּבהֹונית

ׁש מּפני הֹוניהּדברים? ּבלׁשֹון ׁשניהם את הּכתּוב הֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ולא תֹונה לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר לאוין וכפל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹסתם,

ְִָתלחץ.
.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתן ׁשּזה ממֹון; מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה

הּוא והרי ּבגּופֹו. וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתן לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹוזה
מסּור ׁשהּדבר לפי ,ּמאלהי ויראת ּדברים: ּבהֹונית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹומר
ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל למדּת: הא ְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּלב.
מּיד; נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל .ּמאלהי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויראת

יי. אני ּכי ְֱֲִִֶֶַׁשּנאמר:

ה'תשע"א תמוז כ"ח קודש שבת יום
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ּבכל‡. וטעה ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמֹוכר
אבל ּבדמים, אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

חֹוזר. - ְְֵֶּבחׁשּבֹון
ואחד·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?

הּטעּות, את ּומחזיר הּמקח, נקנה - ותׁשעה ּתׁשעים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָאֹו
אֹו חסר הּמעֹות נמצאּו אם וכן ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואפּלּו
ׁשּלא מּידֹו ׁשּקנּו לאחר ואפּלּו חֹוזר. - ׁשּפסקּו הּמנין מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתר
וכן הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשאר‚. אֹו בהמה אֹו עבד אֹו קרקע לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

מחזירֹו - הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמקח ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּטלטלין,
מ ׁשּזה ׁשנים; ּכּמה לאחר ׁשּלאאפּלּו והּוא הּוא. טעּות קח ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אחר ּבֹו נׁשּתּמׁש אם אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמקח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָיׁשּתּמׁש
להחזיר. יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה

עּׂשרה„. ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו הּמּום. ּפחת מחּׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָאין
את מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום; ּפחת אּסר היל לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵֵַַַַָָָהּכלי,
הּלֹוקח רצה אם וכן רֹוצה. אני ׁשלם ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּלֹוקח

אֹו לֹו: אֹומר ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות - הּמּום ּפחת ְְְִֵֵֶַַַַַָלּקח
.ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹו אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹּתקנה

ּבֹו‰. ׁשּמחזיר מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
הרי - מּום ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל מחזירין; - זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקח
סתם, ונֹותן הּנֹוּׂשא ׁשּכל ּפרׁש. אם אּלא ּבֹו, מחזיר אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג ְְִִֵַַַָעל
.Â.מּום מּכל הּׁשלם הּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

ּבמּום עלי חֹוזר אּתה ׁשאין מנת על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
וימחל ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, ּבמקח ׁשּיּמצא מּום ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלֹוקח;
לידע צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו. קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפֹוחת
ּבהֹוניה. המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּדבר

.Êׁשאין ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר
ונמצא ׁשּמנה, הּגלּויין הּמּומין מאֹותן בּה היה ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹנּכרין,
וחֹוזר, טעּות, מּקח זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבּה
אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא. הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף
ּכ אמרּתי: ׁשּמנה, ׁשּנראין הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשראיתי
אּלּו מּומין מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאין

ּד להׁשּביח ּכדי עּתי.אּלא ְְְְִִֵֶַַַָ
.Á,היא נׁשכנית היא, חּגרת היא, עּורת זֹו ּפרה ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?

זה הרי - נׁשכנית אֹו ּבלבד רבצנית ונמצאת היא, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרבצנית
טעּות. מקח זה אין - ׁשּמנה הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות; ִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמקח
ׁשאינּה ּפי על אף נׁשכנית, ונמצאת חּגרת היתה אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

טעּות. מּקח זה אין - ִִֵֶֶֶָָעּורת
.Ëּבּה יׁש זה מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה

ׁשּמנה הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף ּפלֹוני], [ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
טעּות. מקח זה אין - מקצתן אֹו ּכּלן בּה ונמצאּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻנראין,

.Èחּגרת היא, ּגּדמת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן
מּום בּה היה ולא היא, נכּפית היא, ׁשֹוטה היא, סֹומא ְְִִִִִֵָָָָָֹהיא,
טעּות. מקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, הּמּומין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡È,דינרין ּבמאה לחברֹו חפץ ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן

ׁשאין מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
אֹומר: ׁשהרי אֹונאה. עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹונאה עלי ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָל
ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ׁשאמר ׁשראיתי ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכיון
ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי. להׁשּביח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתּכּון
ידע ׁשהרי טֹועה; ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ּבוּדאי, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָבמקחֹו

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

הּנקראין והן מּמלאכּתֹו. אֹותֹו מבּטלין ׁשאין מּומין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָמּפני
אינֹו ואם ראהּו; ּכבר - ּגלּוי סמּפֹון זה היה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָסמּפֹון.
אֹו הּפה ריח אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבּׂשר ׁשּומא ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנראה,
אינֹו מּמלאכּתֹו, מבּטלֹו ואינֹו הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהחטם
למלאכה. אּלא הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיר;

.‚Èׁשהיה אֹו ּכחֹו, את הּמּתיׁש חלי אֹו רע ׁשחין ּבֹו ְְֳִִִִֶֶַַַָָָֹנמצא
מּמלאכּתֹו. ׁשּמבּטלֹו מּפני מּום, זה הרי - מׁשעמם אֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻנכּפה
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ׁשאלה נׁשאלה מעֹולם. ּתבּואה מכר ׁשּלא יֹודע והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּפלֹוני!
חכמה: אֹותּה יֹודע ׁשאינֹו למי יאמר לא - חכמה ּדבר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּכל וכן זה? ּבדבר ּדעּת מה אֹו: זה? ּבדבר ּתׁשיב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמה

הּללּו. ּבּדברים ְִֵַַַָָּכּיֹוצא
.ÂËעֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את המאּנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה - תֹונה לא וגר ׁשּנאמר: לאוין. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשלׁשה
את המאּנה ׁשּכל למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה - תלחצּנּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
את איׁש תֹונּו לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר - ְִִִִֵֵֶַָָֹהּגר
לא וגר ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ּומּׁשּום ְֲִִִִִֵֶַָֹעמיתֹו,

ֶתֹונה.
.ÊË:לאוין ּבׁשלׁשה עֹובר - ּבממֹון והֹונהּו לחצֹו אם ְְְְְִִִֵֵָָָָָוכן

את איׁש תֹונּו ולא ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ְִִִִִֶֶַָֹמּׁשּום
תלחצּנּו. ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו,

.ÊÈאף ּדברים הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני
ּבהֹונאת אף ממֹון הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְֶַַַַַָָָָָָּבהֹונית

ׁש מּפני הֹוניהּדברים? ּבלׁשֹון ׁשניהם את הּכתּוב הֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ולא תֹונה לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר לאוין וכפל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹסתם,

ְִָתלחץ.
.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתן ׁשּזה ממֹון; מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה

הּוא והרי ּבגּופֹו. וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתן לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹוזה
מסּור ׁשהּדבר לפי ,ּמאלהי ויראת ּדברים: ּבהֹונית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹומר
ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל למדּת: הא ְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּלב.
מּיד; נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל .ּמאלהי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויראת

יי. אני ּכי ְֱֲִִֶֶַׁשּנאמר:

ה'תשע"א תמוז כ"ח קודש שבת יום

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

ּבכל‡. וטעה ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמֹוכר
אבל ּבדמים, אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

חֹוזר. - ְְֵֶּבחׁשּבֹון
ואחד·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?

הּטעּות, את ּומחזיר הּמקח, נקנה - ותׁשעה ּתׁשעים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָאֹו
אֹו חסר הּמעֹות נמצאּו אם וכן ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואפּלּו
ׁשּלא מּידֹו ׁשּקנּו לאחר ואפּלּו חֹוזר. - ׁשּפסקּו הּמנין מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתר
וכן הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשאר‚. אֹו בהמה אֹו עבד אֹו קרקע לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

מחזירֹו - הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמקח ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּטלטלין,
מ ׁשּזה ׁשנים; ּכּמה לאחר ׁשּלאאפּלּו והּוא הּוא. טעּות קח ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אחר ּבֹו נׁשּתּמׁש אם אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמקח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָיׁשּתּמׁש
להחזיר. יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה

עּׂשרה„. ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו הּמּום. ּפחת מחּׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָאין
את מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום; ּפחת אּסר היל לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵֵַַַַָָָהּכלי,
הּלֹוקח רצה אם וכן רֹוצה. אני ׁשלם ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּלֹוקח

אֹו לֹו: אֹומר ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות - הּמּום ּפחת ְְְִֵֵֶַַַַַָלּקח
.ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹו אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹּתקנה

ּבֹו‰. ׁשּמחזיר מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
הרי - מּום ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל מחזירין; - זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקח
סתם, ונֹותן הּנֹוּׂשא ׁשּכל ּפרׁש. אם אּלא ּבֹו, מחזיר אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג ְְִִֵַַַָעל
.Â.מּום מּכל הּׁשלם הּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

ּבמּום עלי חֹוזר אּתה ׁשאין מנת על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
וימחל ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, ּבמקח ׁשּיּמצא מּום ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלֹוקח;
לידע צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו. קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפֹוחת
ּבהֹוניה. המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּדבר

.Êׁשאין ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר
ונמצא ׁשּמנה, הּגלּויין הּמּומין מאֹותן בּה היה ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹנּכרין,
וחֹוזר, טעּות, מּקח זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבּה
אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא. הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף
ּכ אמרּתי: ׁשּמנה, ׁשּנראין הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשראיתי
אּלּו מּומין מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאין

ּד להׁשּביח ּכדי עּתי.אּלא ְְְְִִֵֶַַַָ
.Á,היא נׁשכנית היא, חּגרת היא, עּורת זֹו ּפרה ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?

זה הרי - נׁשכנית אֹו ּבלבד רבצנית ונמצאת היא, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרבצנית
טעּות. מקח זה אין - ׁשּמנה הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות; ִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמקח
ׁשאינּה ּפי על אף נׁשכנית, ונמצאת חּגרת היתה אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

טעּות. מּקח זה אין - ִִֵֶֶֶָָעּורת
.Ëּבּה יׁש זה מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה

ׁשּמנה הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף ּפלֹוני], [ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
טעּות. מקח זה אין - מקצתן אֹו ּכּלן בּה ונמצאּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻנראין,

.Èחּגרת היא, ּגּדמת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן
מּום בּה היה ולא היא, נכּפית היא, ׁשֹוטה היא, סֹומא ְְִִִִִֵָָָָָֹהיא,
טעּות. מקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, הּמּומין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡È,דינרין ּבמאה לחברֹו חפץ ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן

ׁשאין מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
אֹומר: ׁשהרי אֹונאה. עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹונאה עלי ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָל
ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ׁשאמר ׁשראיתי ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכיון
ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי. להׁשּביח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתּכּון
ידע ׁשהרי טֹועה; ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ּבוּדאי, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָבמקחֹו

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

הּנקראין והן מּמלאכּתֹו. אֹותֹו מבּטלין ׁשאין מּומין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָמּפני
אינֹו ואם ראהּו; ּכבר - ּגלּוי סמּפֹון זה היה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָסמּפֹון.
אֹו הּפה ריח אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבּׂשר ׁשּומא ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנראה,
אינֹו מּמלאכּתֹו, מבּטלֹו ואינֹו הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהחטם
למלאכה. אּלא הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיר;

.‚Èׁשהיה אֹו ּכחֹו, את הּמּתיׁש חלי אֹו רע ׁשחין ּבֹו ְְֳִִִִֶֶַַַָָָֹנמצא
מּמלאכּתֹו. ׁשּמבּטלֹו מּפני מּום, זה הרי - מׁשעמם אֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻנכּפה
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הּמגאלים אּלּו מּדברים ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
ונמצא מהם, אֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום; זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
נמצא אם וכן ּוׁשתּיה. אכילה ּבמלאכת לֹו מתעּסק ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו
ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו; את המאּבד מּום זה הרי - מזּין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻלסטים
זה הרי - לּמלכּות מכּתב נמצא אם וכן והֹורגֹו. אֹותֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֻּתֹופס

עת ּבכל למלאכּתֹו ּתֹופּׂשֹו ׁשהּמל מּפני ּומחזירֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָמּום
אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו חֹוטף אֹו גּנב נמצא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּירצה.
אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא וסֹובא, זֹולל אֹו ּתמיד, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָּבֹורח
הּדעֹות ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּבחזקת העבדים ׁשּכל להחזיר; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיכֹול

ּפרׁש. ּכן אם אּלא ִֵֵֵֶָָָהרעֹות.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd fenz g"kÎa"k -

ה'תשע"א תמוז כ"ב ראשון יום

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקט"ו ערכיהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא טמאה, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָּבהמה

אֹותּה" הּכהן והערי הּכהן fk,לפני `xwie) ְְֱִִֵֵֵֶַַָֹֹ
(aiÎ`iמקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

.(ai.)ּומעילה(al:)ּבתמּורה ְְִִָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" bi)והעריכֹו ,my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים ּבמּסכת .(l`.)זֹו ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

(fhאחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו אתֿׂשדה ואם ;ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
ak)וגֹו'" ,my)ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן . ְְְְְְֲִֵֶָָָָֻ

הּכהן "וחּׁשבֿלֹו מקנתֹו ּובׂשדה וגֹו'" זרעֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹלפי
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ."הערּכ מכסת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאת

ערכים ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם g)זֹו wxte f wxt). ְְֲִִֵֶֶַָָֻ
אּלּו ערכים סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָואל
― אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׁש
ׁשאינֹו ּדין מהן לכלֿאחת מצות: ארּבע הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאּלא
ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם אבל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבאחרת,
ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות אין לכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻהּׁשם.
ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים אנּו ׁשאין ּכמֹו ְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאחת,

אחת mlekl)ּכמצוה szeyn "oaxw" myy s`)וזה . ְְְִֶֶָָ
ּכׁשּנתּבֹונן. ְְִֵֶָּברּור

ה'תשע"א תמוז כ"ג שני יום

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָחרמים,
אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― חרם' זה ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'הרי
ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ׁשאז לּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפרׁש
ּכלֿ א" יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהנים, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹחרמים
מאדם מּכלֿאׁשרֿלֹו לה' איׁש יחרים אׁשר ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָחרם

gk)ּובהמה" ,fk `xwie)ׁשּסתם ּכ על לנּו ורמז . ְְְֵֶַַַָָָָ
החרם "ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחרמים

אחּזתֹו" ּתהיה k`)לּכהן ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה ּובריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn a wxt).

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהחרימּו
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ההקּדׁש, על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻהממּנה

יּמכר" לא וגֹו' gk)חרם ,my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֵֵֶָָֹ
(izewega zyxt)זה וחרם לּגזּבר". יּמכר "לא :ְְִִֵֵֶֶַָָֹ

חרמין סתם אּלא minylאינֹו yxit `ly) ְֲִֵֶָָָ
(dnecke.

ה'תשע"א תמוז כ"ד שלישי יום

.ÂË¯ .‡È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÊÂÓ̇„"ÎŒ·"ÎÈ̆ÈÏ̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― הקי"א מּלפּדֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יּמכר "לא אמרֹו והּוא ּגםּֿכן, הארץ חרמי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹסתם

יּגאל" gk)ולא ,fk `xwie)יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון . ְְְִִִֵֵָָָֹֹ
ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? מהּֿיעׂשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּבעלים,
ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש אףֿעלּֿפי יכֹול ְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו",
ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר "הּוא". ְְְְֲִִִֵַַָָָלֹומר:

ערכין ּבמּסכת חרמין נתּבאר(gk:)ׂשדה וׁשם . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכהנים "חרמי אמרּו: וׁשם לּכהנים. חרמין ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּסתם
ּכּתרּומה". לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאין

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
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לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָֹּכלאים,
hi)ּכלאים" ,hi my)אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי , ְְְְִִִִֵֵֵָָָ

חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלזרעם
ּוכבר מּתר. ― לארץ ּובחּוצה ּדאֹוריתא; ְְְְְֶַַָָָָָָֻמלקּות

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשע"א תמוז כ"ה רביעי יום

.ÊË¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
מןֿ זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָּתבּואה
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי נקרא: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּכלאים

ּכלאים" ּכרמ h)"לאֿתזרע ,ak mixac)ּולׁשֹון . ְְְְְִִִַַָֹ
h)ספרי ,ak mixac zyxt)ּכרמ "לאֿתזרע : ְְְְִִֵַַֹ

נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָֹּכלאים"
ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד"ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכרם
ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּבּכרם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכלאים
ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה אסּורים הּכרם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלאי
מלקּות לֹוקה ― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי (=ּדאֹוריתא. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

(mxkd ilecibיד `zg)ּבמּפלת zaa)ּומּדרּבנן . ְְִֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib =) ְְְִֶַָָָָָ
אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ― יד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּפלת
נכללת ּכ על והאזהרה ּבכלֿמקֹום, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוקין
ּוכבר ּכלאים". לאֿתזרע ׂשד" אמרֹו: ְְְְְְִִִִַַָָָָֹּבכלל

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ה'תשע"א תמוז כ"ו חמישי יום

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy) ְִֵ

ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת" אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּבהמה,
(hi ,hi `xwie),לֹוקה ― ּבהמה הרּביע ואם ,ְְְִִִֵֶַָ

ּכּמכחֹול ּבּנקבה הּזכר אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובתנאי
אמרּו ּובפרּוׁש v`.)ּבּׁשפֹופרת, `rivn `aa) ְְְֵֶֶַָ

`l`)ּבּנֹואפים oilwqp opi`y)ּכׁשהם ׁשּיראּו עד : ְֲִֵֵֶֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָמנאפין,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ח' ְְִִִֶֶָּבפרק

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿ אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹמלאכה

יחּדו" ּבׁשֹורּֿובחמר i)תחרׁש ,ak mixac)ואם . ְְְֲֲִַַַָֹֹ
אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון מלאכה, ּבהם ְְֶֶֶַָָָָָָָָעׂשה
הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָהנהיגם
מןֿ מלאכה ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּבזה
על אּלא מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה ְְִֵֶַַַַַָָָָהּמלאכֹות.
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשני
אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבהמה
על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― הנהיג אֹו ְְֲִִִֶֶַַַָָָָמׁש
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיהיּו. מינים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָּכלֿׁשני

מּכלאים. ח' ְְִִִֶֶָּבפרק

ה'תשע"א תמוז כ"ז שישי יום

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישישיכ"הֿכ"זתמוז

.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ב מּללּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר הארּוג ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָּבגד
אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו זרה עבֹודה ְְְְְֲֵַָָָָָָּכמרי

ׁשעטנז" תלּבׁש "לא i`)יתעּלה: ,ak mixac)וזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַֹ
העֹובר הּמצרים. הקּבטים נזירי אצל הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמפרסם
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות; חּיב ― זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

ּכלאים ּבמּסכת זֹו h)מצוה wxt)ּבׁשּבת (cp.)וגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ
מּכֹות .(k.)ּובסֹוף ְַ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)וכּיֹוצא והּפרֹות מןֿהּתבּואה ְְְִֵֵֵַַַָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: אמרֹו והּוא hi,ּבהן `xwie) ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ
(iמּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר הּפאה. ׁשהזּכיר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאחר

(:fh)― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק לאו היא ׁשהּפאה ,ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: dyrzהּוא `l) ְְְְֶַַָָֹ

(ixאמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda)ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּפאה.

― הר"י מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֿהּזרּוע,
ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹהּׂשדה,

"ּבקצר(ak ,bk my)לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו , ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
ּכׁשעּור לענּיים יּתן ּכלֿהּזרּוע, וקצר עבר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאם
ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּקציר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּפאה
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לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָֹּכלאים,
hi)ּכלאים" ,hi my)אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי , ְְְְִִִִֵֵֵָָָ

חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלזרעם
ּוכבר מּתר. ― לארץ ּובחּוצה ּדאֹוריתא; ְְְְְֶַַָָָָָָֻמלקּות

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשע"א תמוז כ"ה רביעי יום

.ÊË¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
מןֿ זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָּתבּואה
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי נקרא: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּכלאים

ּכלאים" ּכרמ h)"לאֿתזרע ,ak mixac)ּולׁשֹון . ְְְְְִִִַַָֹ
h)ספרי ,ak mixac zyxt)ּכרמ "לאֿתזרע : ְְְְִִֵַַֹ

נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָֹּכלאים"
ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד"ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכרם
ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּבּכרם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכלאים
ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה אסּורים הּכרם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלאי
מלקּות לֹוקה ― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי (=ּדאֹוריתא. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

(mxkd ilecibיד `zg)ּבמּפלת zaa)ּומּדרּבנן . ְְִֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib =) ְְְִֶַָָָָָ
אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ― יד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּפלת
נכללת ּכ על והאזהרה ּבכלֿמקֹום, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוקין
ּוכבר ּכלאים". לאֿתזרע ׂשד" אמרֹו: ְְְְְְִִִִַַָָָָֹּבכלל

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ה'תשע"א תמוז כ"ו חמישי יום

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy) ְִֵ

ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת" אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּבהמה,
(hi ,hi `xwie),לֹוקה ― ּבהמה הרּביע ואם ,ְְְִִִֵֶַָ

ּכּמכחֹול ּבּנקבה הּזכר אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובתנאי
אמרּו ּובפרּוׁש v`.)ּבּׁשפֹופרת, `rivn `aa) ְְְֵֶֶַָ

`l`)ּבּנֹואפים oilwqp opi`y)ּכׁשהם ׁשּיראּו עד : ְֲִֵֵֶֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָמנאפין,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ח' ְְִִִֶֶָּבפרק

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿ אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹמלאכה

יחּדו" ּבׁשֹורּֿובחמר i)תחרׁש ,ak mixac)ואם . ְְְֲֲִַַַָֹֹ
אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון מלאכה, ּבהם ְְֶֶֶַָָָָָָָָעׂשה
הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָהנהיגם
מןֿ מלאכה ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּבזה
על אּלא מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה ְְִֵֶַַַַַָָָָהּמלאכֹות.
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשני
אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבהמה
על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― הנהיג אֹו ְְֲִִִֶֶַַַָָָָמׁש
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיהיּו. מינים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָּכלֿׁשני

מּכלאים. ח' ְְִִִֶֶָּבפרק

ה'תשע"א תמוז כ"ז שישי יום

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישישיכ"הֿכ"זתמוז

.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ב מּללּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר הארּוג ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָּבגד
אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו זרה עבֹודה ְְְְְֲֵַָָָָָָּכמרי

ׁשעטנז" תלּבׁש "לא i`)יתעּלה: ,ak mixac)וזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַֹ
העֹובר הּמצרים. הקּבטים נזירי אצל הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמפרסם
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות; חּיב ― זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

ּכלאים ּבמּסכת זֹו h)מצוה wxt)ּבׁשּבת (cp.)וגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ
מּכֹות .(k.)ּובסֹוף ְַ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)וכּיֹוצא והּפרֹות מןֿהּתבּואה ְְְִֵֵֵַַַָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: אמרֹו והּוא hi,ּבהן `xwie) ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ
(iמּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר הּפאה. ׁשהזּכיר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאחר

(:fh)― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק לאו היא ׁשהּפאה ,ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: dyrzהּוא `l) ְְְְֶַַָָֹ

(ixאמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda)ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּפאה.

― הר"י מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֿהּזרּוע,
ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹהּׂשדה,

"ּבקצר(ak ,bk my)לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו , ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
ּכׁשעּור לענּיים יּתן ּכלֿהּזרּוע, וקצר עבר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאם
ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּקציר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּפאה
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אתם" עׂשה(my)ּתעזב ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)לאילן ּגם חֹובה והּפאה .ְִֵַַָָָָ

מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ְְִִִֶֶַָָָָּכמֹו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה ּבּמּסכּתא זֹו .("d`t")מצוה ְְְִֶֶַַָָָָֻ

ה'תשע"א תמוז כ"ח קודש שבת יום

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"א אתֿהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
hwld)הּלקט zrya zeltepd milay):אמרֹו והּוא ְְֶֶַָ

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא קציר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולקט
(ak ,bk `xwie)לאו זה וגם ,(`ix dyrz `l)ׁשּנּתק ְִֶֶַַָ

מּכֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לגּבי(fh:)לעׂשה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּפאה.

(c wxt).ּבארץ אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין .ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

― הרי"א מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְְְֳִִִִֶַַַַָָֻהּׁשּבלים
לא קציר "ולקט יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹלענּיים,

לעׂשה(my)תלּקט" נּתק זה וגם .dyr zevn) ְְֲִֵֵֶַַַַ
(`kwּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו i)מצוה dpyn c wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָאתֿהּׁשארּיֹות

עֹוללֹות הּנקראֹות והן eqgiyּפרֹותיו, ohw leky`) ְְִֵֵֵַָָ
(wepizÎllerk lecbdלעני" הּכתּוב: אמר ּבהן וגם ,ְִֵֶַַַָָָָ
אתם" ּתעזב i)ולּגר ,hi my)ׁשהזּכיר אחר , ְְֲִִֵֶַַַַָֹֹ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאתֿהעֹוללֹות.
f)ּפאה wxt).ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינה . ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

― הרי"ב מּלכּלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו ּבׁשעת zellerd)אתֿהּכרם z` xeval `l), ְְִִֶֶֶַַָ

ת לא וכרמ" יתעּלה: אמרֹו ,(my)עֹולל"והּוא ְְְְְְְִֵֶַַָֹ
הּקיצֹונּיֹות האׁשּכֹולֹות יּנחּו (zellerdאּלא ְְִִֶֶַָָֻ

(dvwa ze`vnpּבׁשאר זה ּדבר אין אבל ְֲֲִִִֵֶָָָָָ―לענּיים.
לּכרם הּדֹומים ואפּלּו zicegiהאילנֹות dxdf` idefe) ֲִִִֶֶַַַָָ

(mxkaלא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
"אחרי k)תפאר ,ck mixac)ֿאת יּקח ׁשּלא היא ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

הּדין נלמד ּומןֿהּזית wxe)הּׁשכחה j`)ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִַַַַַָָ
זה וגם האילנֹות. "zeller")לׁשאר ly e`ld)נּתק ְְִִִֶַַָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעׂשה.
(c dpyn f wxt).
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i"yx

(Ê).È˙¯·„ נקוד‰„·¯ הוא לכך הוא, תמיה לשון

רפי: והדל"ת פת"ח, חטף ‰�Â‰.(Á)ה"א ÔÓדיר

כמו ו)הרועים, ב רועים:(צפניה כרות נות :(Ë)Ì˘Î
.ÌÈÏÂ„‚‰:דוד מגן שאומרים ÏÎזהו ˙‡ ‰˙È¯Î‡Â
.ÍÈ·È‡שכתוב כמה הבית, לבנות לבך על עלה ולכך

ÌÂ˜Ó.(È)בתורה: È˙Ó˘Â,להשקיט חפץ אני עוד

בנך: בימי עמי את ושליו שקט ‰ÌÂÈ(È‡)שיהא ÔÓÏÂ
.È˙ÈÂˆ לענותו‡˘¯ יוסיפו ולא העליון, על מחובר

מימי עשו וכאשר השופטים, קודם בראשונה כאשר

כאן: עד ÍÏ.השופטים È˙ÂÁÈ�‰Âעד ויותר, יותר

אויביך: מכל ‰'.שתנוח ÍÏ „È‚‰Âכי ידי, על היום

בית לך ויתקיים כסאך, על בנך להושיב לך יעשה בית

הבית: יבנה והוא ‡�˘ÌÈ.(È„)המלכות, Ë·˘·זה

אלידע: בן ורזון ‡„Ì.הדד È�· ÈÚ‚�Â,אשמדאי זה

שכל הם, הראשון אדם בני והשדים ממלכותו, שדחהו

הבל, במות מאשתו אדם שפירש שנה ושלשים מאה

הימנו ויולדות מתייחמות הרוחות רמזהיו שמעוני (ילקוט

:קמו)

cec zcevn
(Ê).È˙ÎÏ‰˙‰ ¯˘‡ ÏÎ·,'וגו התהלכתי אשר המקומות בכל

לרעות הוקם אשר השופט הוא שבהם להמיוחד דברתי וכי
ולא הזה במקום בית לי תבנו לא למה לו דברתי וכי עמי, את
הוא שמור הבית שבנין לך דע מזה כן ואם באהל, עוד אשב
לכל היה שאם ויבנה, יבוא לבנות הרוצה כל ולא שיבנהו, למי

מאז: עליו מצוה הייתי הואילÚÂ˙‰.(Á)מסור, לומר: רצה
עשיתי טובה הרבה הלא עבדי, לדוד אמור הוא, גדול ודבר

וגו': הנוה מן לקחתיך כי ‚„ÏÂ.(Ë)עמך, Ì˘בכל להתפרסם
ז"ל ורבותינו השם. אנשי מעולם אשר הגדולים ככל העולם,

ב)אמרו קיז דוד:(פסחים מגן שאומרים מה שזהו :(È).ÌÂ˜Ó È˙Ó˘Âעל ונטעתיו ישראל, לעמי וקבוע מנוח מקום שמתי בימיך
במקומו: ושכן Ê‚¯È.אדמתו ‡ÏÂ:ממנה לנוע עוד יחרד ·¯‡˘Â�‰.לא ¯˘‡Î:השופטים הקמת טרם לומר: ÔÓÏÂ(È‡)רצה

.ÌÂÈ‰ובזמן השופטים הוקמו לא עד בראשונה ענו כאשר ישראל, את בימיך עוד יענו לא לומר: מעלה, של למקרא מוסב
ÍÏ.השופטים: È˙ÂÁÈ�‰Â:אויביך מכל לך אניח ‰'.כי ÍÏ „È‚‰Âרוצה בית, לך שיעשה לך שהגיד ה', עמך עשה זאת עוד

אביגיל אמרה וכאשר אחריך, ולזרעך לך מלכות בית כח)לומר: כה היטב(שמואלֿא מאוד מה כן ואם נאמן, בית וגו' עשה כי :
הבית: תבנה לא אם אף באלה לך ודי ÍÈÓÈ.(È·)עמך, Â‡ÏÓÈ ÈÎ:'וגו ימיך ימלאו כאשר È·�‰.(È‚)אלא ‡Â‰אליו כי

ביתי: בבנין השם הגדלת ÌÏÂÚ.שמורה „Ú:אחריו וÏ‡·.(È„)לזרעו בשבט, בנו את המייסר האב ישאכמו בל המיתו אל
אדם:·‰Â˙ÂÚ.נפשו: בני להם שמייסרים ובנגעים בשבט אייסרו לפני, למאוסÈ„ÒÁÂ.(ÂË)כשיחטא ממנו חסדי אסיר לא אבל

מלכותו: את אתה לשתירש מלפניך, הסירותיו בעונו אשר שאול, מעם חסדי הסירותי כאשר ·Í˙È.(ÊË)בו ÔÓ‡�Âביתך וקיום
עולם: עד נכון כסאך יהי כן לפניך, היום שהוא כמו עולם, עד תהיה �˙Ô.(ÊÈ)וממלכתך ¯·„ ÔÎשמתחילה עם לומר: רוצה

ה': בדבר בו ולמחות לחזור בוש לא עשה, לך בלבבך אשר כל לו ואמר ידו על הסכים

oeiv zcevn
(Á).‰Â�‰כמו הצאן, י)גדרות סה לנוה(ישעיהו השרון והיה :
וכןÊ‚¯È.(È)צאן: המונח, ממקום תנועה טו)ענין כח :(שמואלֿא

הרגזתני: עינוי:Â˙Â�ÚÏ.למה מלשון·‰Â˙ÂÚ.(È„)מלשון
כמוÂÈ˙ÁÎÂ‰Â.עון: ההכאה, מוסר יב)ענין א וצור(חבקוק :

יסדתו: בהכאה,ÈÚ‚�·Â.בשרביט:·˘·Ë.להוכיח לומר רצה
שונות: במלות הדבר כמוÔÓ‡�Â.(ÊË)וכפל קיום, ענין

כג) כב נאמן:(ישעיהו במקום יתד :(ÊÈ).ÔÂÈÊÁ‰כמו ראיה, ענין
כא) יח הנבואה:(שמות ראיית לומר ורוצה תחזה, ואתה :

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... באיחור זמן הגיע לידי מכתב כת"ר שי' ותוכנו, אולי טוב לעשות שידוך עם בנו שי'.

והנה ראיתי בהאברכים דכאן ובכ"מ אשר כשמתחילים לדבר עמהם מענינים כהנ"ל, הרי זה מביא 

תומ"י לפזור הנפש ולפעמים הכי תכופות הרי זה ללא תועלת, כיון שנמשך כמה זמן עד שמוצאים הצעה 

מתאימה ויהי' הענין נוגע לפועל, ובהתאם לגילו הרך של בנו שי' הרי חשש הנ"ל הוא בתוקף עוד יותר, 

שלכן לדעתי לאחרי שלפי דעת כת"ר יבוא הזמן לחשוב ע"ד חתונה בפועל וכן תהי' הצעה בפועל, אזי יש 

להתבונן באם להציע לו תיכף.
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(Ê).È˙¯·„ נקוד‰„·¯ הוא לכך הוא, תמיה לשון

רפי: והדל"ת פת"ח, חטף ‰�Â‰.(Á)ה"א ÔÓדיר

כמו ו)הרועים, ב רועים:(צפניה כרות נות :(Ë)Ì˘Î
.ÌÈÏÂ„‚‰:דוד מגן שאומרים ÏÎזהו ˙‡ ‰˙È¯Î‡Â
.ÍÈ·È‡שכתוב כמה הבית, לבנות לבך על עלה ולכך

ÌÂ˜Ó.(È)בתורה: È˙Ó˘Â,להשקיט חפץ אני עוד

בנך: בימי עמי את ושליו שקט ‰ÌÂÈ(È‡)שיהא ÔÓÏÂ
.È˙ÈÂˆ לענותו‡˘¯ יוסיפו ולא העליון, על מחובר

מימי עשו וכאשר השופטים, קודם בראשונה כאשר

כאן: עד ÍÏ.השופטים È˙ÂÁÈ�‰Âעד ויותר, יותר

אויביך: מכל ‰'.שתנוח ÍÏ „È‚‰Âכי ידי, על היום

בית לך ויתקיים כסאך, על בנך להושיב לך יעשה בית

הבית: יבנה והוא ‡�˘ÌÈ.(È„)המלכות, Ë·˘·זה

אלידע: בן ורזון ‡„Ì.הדד È�· ÈÚ‚�Â,אשמדאי זה

שכל הם, הראשון אדם בני והשדים ממלכותו, שדחהו

הבל, במות מאשתו אדם שפירש שנה ושלשים מאה

הימנו ויולדות מתייחמות הרוחות רמזהיו שמעוני (ילקוט

:קמו)

cec zcevn
(Ê).È˙ÎÏ‰˙‰ ¯˘‡ ÏÎ·,'וגו התהלכתי אשר המקומות בכל

לרעות הוקם אשר השופט הוא שבהם להמיוחד דברתי וכי
ולא הזה במקום בית לי תבנו לא למה לו דברתי וכי עמי, את
הוא שמור הבית שבנין לך דע מזה כן ואם באהל, עוד אשב
לכל היה שאם ויבנה, יבוא לבנות הרוצה כל ולא שיבנהו, למי

מאז: עליו מצוה הייתי הואילÚÂ˙‰.(Á)מסור, לומר: רצה
עשיתי טובה הרבה הלא עבדי, לדוד אמור הוא, גדול ודבר

וגו': הנוה מן לקחתיך כי ‚„ÏÂ.(Ë)עמך, Ì˘בכל להתפרסם
ז"ל ורבותינו השם. אנשי מעולם אשר הגדולים ככל העולם,

ב)אמרו קיז דוד:(פסחים מגן שאומרים מה שזהו :(È).ÌÂ˜Ó È˙Ó˘Âעל ונטעתיו ישראל, לעמי וקבוע מנוח מקום שמתי בימיך
במקומו: ושכן Ê‚¯È.אדמתו ‡ÏÂ:ממנה לנוע עוד יחרד ·¯‡˘Â�‰.לא ¯˘‡Î:השופטים הקמת טרם לומר: ÔÓÏÂ(È‡)רצה

.ÌÂÈ‰ובזמן השופטים הוקמו לא עד בראשונה ענו כאשר ישראל, את בימיך עוד יענו לא לומר: מעלה, של למקרא מוסב
ÍÏ.השופטים: È˙ÂÁÈ�‰Â:אויביך מכל לך אניח ‰'.כי ÍÏ „È‚‰Âרוצה בית, לך שיעשה לך שהגיד ה', עמך עשה זאת עוד

אביגיל אמרה וכאשר אחריך, ולזרעך לך מלכות בית כח)לומר: כה היטב(שמואלֿא מאוד מה כן ואם נאמן, בית וגו' עשה כי :
הבית: תבנה לא אם אף באלה לך ודי ÍÈÓÈ.(È·)עמך, Â‡ÏÓÈ ÈÎ:'וגו ימיך ימלאו כאשר È·�‰.(È‚)אלא ‡Â‰אליו כי

ביתי: בבנין השם הגדלת ÌÏÂÚ.שמורה „Ú:אחריו וÏ‡·.(È„)לזרעו בשבט, בנו את המייסר האב ישאכמו בל המיתו אל
אדם:·‰Â˙ÂÚ.נפשו: בני להם שמייסרים ובנגעים בשבט אייסרו לפני, למאוסÈ„ÒÁÂ.(ÂË)כשיחטא ממנו חסדי אסיר לא אבל

מלכותו: את אתה לשתירש מלפניך, הסירותיו בעונו אשר שאול, מעם חסדי הסירותי כאשר ·Í˙È.(ÊË)בו ÔÓ‡�Âביתך וקיום
עולם: עד נכון כסאך יהי כן לפניך, היום שהוא כמו עולם, עד תהיה �˙Ô.(ÊÈ)וממלכתך ¯·„ ÔÎשמתחילה עם לומר: רוצה

ה': בדבר בו ולמחות לחזור בוש לא עשה, לך בלבבך אשר כל לו ואמר ידו על הסכים

oeiv zcevn
(Á).‰Â�‰כמו הצאן, י)גדרות סה לנוה(ישעיהו השרון והיה :
וכןÊ‚¯È.(È)צאן: המונח, ממקום תנועה טו)ענין כח :(שמואלֿא

הרגזתני: עינוי:Â˙Â�ÚÏ.למה מלשון·‰Â˙ÂÚ.(È„)מלשון
כמוÂÈ˙ÁÎÂ‰Â.עון: ההכאה, מוסר יב)ענין א וצור(חבקוק :

יסדתו: בהכאה,ÈÚ‚�·Â.בשרביט:·˘·Ë.להוכיח לומר רצה
שונות: במלות הדבר כמוÔÓ‡�Â.(ÊË)וכפל קיום, ענין

כג) כב נאמן:(ישעיהו במקום יתד :(ÊÈ).ÔÂÈÊÁ‰כמו ראיה, ענין
כא) יח הנבואה:(שמות ראיית לומר ורוצה תחזה, ואתה :
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(Á).È�Ù Â˘˜· È·Ï ¯Ó‡ ÍÏאומר בשליחותיך לו,(לי)בשבילך שומע ואני פני את ישראל כלכם בקשו לבי

אבקש: ה' פניך ל"ג)כמוÍÏ.את תריבון(איוב לאל אם במקומו, לאל, כפיך אני י"ג)הן לך(שם כאן אף במקומו, ,

כן: לומר לבי אלי בא במקומך לבי ˙Ë.(Ë)אמר Ï‡שמים ויט כמו תכריע י"ח)אל ÈÓ‡Â(È):(לעיל È·‡ ÈÎ
.È�Â·ÊÚ:אילך פניו הופך וזה אילך פניו הופך זה הנאתן שגמרו כיון נתכוונו להנאתן תשמיש È�ÙÒ‡È.בשעת '‰Â

העובר: את וצר הטיפה את שומר ˆ¯È.(È·)הקב"ה ˘Ù�·:עלי מתקיימת תאותם להיות שונאי ÁÙÈÂבתאות
.ÒÓÁמוקש לשון אחר לשון רעה, Â‚Â'.(È‚):(סא"א)דוברי È˙�Ó‡‰ ‡ÏÂÏקמו כבר בהקב"ה שהאמנתי לא אם

לעולם לצדיקים שכר נותן שאתה אני יודע רבותינו שדרשו למדרש עליו נקוד לולא וכלוני, שקר עדי אותם בי

לאו: אם עמהם חלק לי יש אם יודע איני אבל ‰'.(È„)הבא Ï‡ ‰Â˜Â:וקוה חזור תפלתך תתקבל לא ואם

cec zcevn
(Ê).‡¯˜‡ ÈÏÂ˜:אקרא אשר אומרבשÍÏ.(Á)קולי ליחותך

אבקש: ה' פניך את כי אעשה וכן פני בקשו לבי ‡Ï(Ë)לי
.Ë˙היית מעולם הלא האף ביד לנפול עבדך את תטה אל

תטשני: אל עתה גם לזה דיÈ�Â·ÊÚ.(È)עזרתי לי נתנו לא
מחסורי:È�ÙÒ‡È.מחסורי: די לי בתת אליו אותי אסף

(‡È).È¯¯Â˘ ÔÚÓÏישמחו עליו ואענש ה' בדרכי כשאכשל כי
רמה: ידיהם ויאמרו ˆ¯È.(È·)שוררי ˘Ù�·בי להשיג

ורצונם: ÒÓÁ.תאוותם ÁÙÈÂ:חמס דברי עלי המדברים
(‚È).‡ÏÂÏלראות הבטיחני אשר ה' בדבר שהאמנתי האמנה זכות לי עמדה לא אם אותי מאבדים היו כמעט הנה כאומר

העולם: בזה לי:˜Â‰.(È„)בטובו עמדה אשר היא היא האמנה וזכות בהבטחתו וחזק ה' אל קוה נפשי אל Â‚Â'.ואמרתי ‰Â˜Â
להתמדתו: הדבר כפל

oeiv zcevn
(Ë).È�˘Ë˙:שונות במלות הדבר וכפל תעזבני כמו
(‡È).È�¯Â‰:למדני.È¯¯Â˘שוררי שאפו וכן הבטה (לקמןענין

רעה:נ"ו) בעין עלי המביטים האויבים לומר ורצה
(·È).˘Ù�·נפשכם את יש אם כמו כ"ג)ברצון ÁÙÈÂ.:(בראשית

רוח בהפחת הבא דבור לא:ÏÂÏ‡.(È‚)הפה:ענין ·‡¯ıאם
.ÌÈÈÁ:חיים ארץ נקרא העולם כחıÓ‡ÈÂ.(È„)זה ענין

וחוזק:

xe` ldi
אמורלךח פ' בזח"ג אבקש. ה' פניך את פני בקשו לבי אמר

ה' מועדי אלה הפסוק לענין זה פסוק הקדים ע"ב דצ"ג
פתח יצחק ר' וז"ל במועדם אותם תקראו אשר קדש מקראי
לך ופירש"י אבקש. הוי' פניך את פני בקשו לבי אמר לך
לי אומר הלב ר"ל פני. בקשו לבי לי אומר בשליחותך
את דהיינו אעשה וכן יתברך. פניו שיבקשו הקב"ה בשליחות
המק"מ ופי' מלכא עטרי אלין פי' כאן ובזהר אבקש. ה' פניך
העיקר שהם ההויות שה"ס פי' והרמ"ז דז"א המוחין שהם
הם ושמאל ימין ואחור פנים מדרגות שד' ידוע וגם והפנים.
פני. בקשו וזהו אצילות ה"ס חכ' שאור וידוע אבי"ע בסוד
אורות כגון הוי' של הפנים להמשיך אבקש הוי' פניך את ופי'
וענין מבינה הם עצמן שהיו"ט לפרש והוסיף כו'. ועתיק אריך
והתפלות המעשים ידי על אבא אור בהם להמשיך פני בקשו
ההמשכה זהו ה' מועדי אלה פי' י"ל וא"כ המועדים. של
ה' מועדי אלה בכהאריז"ל וכמ"ש בעצם יו"ט שזהו מבינה
אור בהם שתמשיכו ר"ל אותם תקראו כאשר אך אמי. ר"ת
זו מצה בד"ה מזה וע' השבת. את לעשות ענין ודוגמת אבא
ותגייא זמנייא אלין פני בקשו הזהר מדכ' אך צו פ' בלק"ת

עצם על קאי אתם תקראו אשר לפרש קדושתמשמע ענין
שהם ג"ר מבחי' המשכה דהיינו הפנימיות יסוד שהוא יו"ט

אחרי פ' בבה"ז באריכות כמבואר ז"ת לגבי פנימיות ודאי נק'
ובין העולמות חיות בין ההפרש בענין ב' דע"ז דשם במאמר
להבין בד"ה חיי פ' בת"א ועיין בג"ע. המאיר והחיות האור
נתבאר ג"כ בעוה"ז ומע"ט בתשובה אחת שעה יפה מארז"ל
היו"ט שע"י ומאחר יראו. לא ופני נאמר דבמשה ותדע מזה.
לבחי' יו"ט ושייכות הוא. גדול דבר הלא פני בקשו נאמר
כל יראה בשנה פעמים שלש מפורש ממקרא י"ל פני בקשו
ראה ס"פ ריקם פני יראו ולא כו' אלקיך הוי' פני את זכורך
שבחי' בנעלים פעמיך יפו מה בד"ה בשה"ש בלק"ת ועיין
ע"י דהיינו כו' בתפלה עתה הוא אלקיך הוי' פני את יראה
מפסוק להעיר ויש ע"ש. כו' רחמים והתעוררות ויראה אהבה
הסתרת עוז להררי העמדת ברצונך ה' כו' בשלוי אמרתי ואני
ועמ"ש פני. בקשו וזהו כו' אקרא ה' אליך נבהל הייתי פניך
שהוא הערף אותי' פרעה לפרעה. היינו עבדים בד"ה בסדור
חסד וגדל אפים ארך הוא א"א שבחי' דא"א מעורף יניקתו
עורף מבחי' רק מקבל עכ"ז אבל כו'. כאורה כחשיכה דקמי'
פניו ה' יאר ע"י משם אלקינו ה' ויוציאנו אבל ואחוריים.
שיעור לאין מעלה למעלה הגבה זהו הפנים שבחי' אליך
פניך את פני בקשו לבי אמר לך ולזאת כו'. אחוריים מבחי'

אבקש: הוי'
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הּתֹורה.1167) ּפי על ּוביׁשר, נכֹון ׁשּמׁשּקר1168)מּלדּון ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא איׁש על נׁשּבע ּכגֹון לּכל, הּידּוע ּבדבר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשבּועה
מבזּבז ּכלֹומר: וכּדֹומה, אבן ׁשהּוא ּברזל על אֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאּׁשה,

הבל. על ׁשקר ׁשּמׁשּקר1169)ׁשבּועת ׁשקר, ׁשבּועת כן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ
ּכגֹון ּבפיו, ׁשקר ּכי יֹודע עצמֹו הּוא ׁשרק ּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשבּועה
והּוא אכל ׁשּלא נׁשּבע אֹו אכל, לא והּוא ׁשאכל, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשּבע

ׁשוא. לא אְך ׁשקר זהּו אכל, ּבעֹון1170)ּכן קדּׁשת1171)כן ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
והּנֹורא,1172)ׁשם ּבעֹון1173)הּגדֹול ה1174)כן קדּׁשת ְְֲֵֵַַַַַָָֻ
את1175) ׁשֹומר ואינֹו האסּורה, מלאכה ׁשעֹוׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָּוכבֹודּה,

על אי־ׁשמירה אֹותּה. מכּבד ׁשאינֹו אֹו הּׁשּבת, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמצות
ּתגרם הּקֹודמים, ּבּקטעים המבארים הּתחּומין ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָֹֹרׁשימת
והּתֹוצאה הּטרף, חּיֹות לבין האדם ּבין ּתחּומין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלטׁשטּוׁש

ׁש ּכן1177)ּבעֹולם,1176)ּתהיה ּבּמרעה1178)על אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
החּיֹות1179) לׁשּני טרף נֹופלֹות ּכּלן ּכי העֹולם, לכן1180)מן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
מתרֹוקנֹות1181) והּדרכים1182)הערים העיר, אל הּמֹובילֹות ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ּבתֹוכּה אדם.1183)אׁשר מחסר ׁשממה נעׂשים ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹ
–1185ּבּתֹוכחה:1184) – – ּתֹוכחּתי] את ּתקּבלּו [=לא ְְְִֵֶַַַָֹ

אתכם" כו/כג)והּכתי הּתֹוכחה(ויקרא ׁשּבכל ּכיון . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
לא ּבאּלה "ואם ּכתּוב: וכאן תּוסרּו", לא "ואם ְְְְְִִִֵֶָָָָֹֹּכתּוב:

אּלא עברֹות, ׁשל רׁשימה ּכאן ׁשאין למרֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָתּוסרּו",
להצּביע "ּבאּלה" הּמּלה חּיבת ּכן אם ענׁשים, ׁשל ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרׁשימה

לכן לענׁשים, הּסּבה ׁשבּועת1186)על ּדהינּו: ּבׁשבּועה, ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָ
מּתֹוְך לענׁש. הּסּבה ׁשהם להם, והּדֹומים וׁשקר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשוא

חּלּולהּנאמר: על לענׁש מקֹור למדנּו ּבאּלה/ּבאּלה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
חּלּול על ׁשּגם מּובא ּברׁשימה אְך ּובׁשקר, ּבׁשוא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועה
ׁשבּועה ׁשחּלּול מּפני זאת אּלה, ענׁשים לבֹוא עתידים ְְֲֳִִִִִֵֵֶֶָָָֹה'

ּבמהּותם, ּדֹומים ה' ּבּתֹורה1187)וחּלּול מגּדרים הם לכן ְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ׁש ּכפי זהה, "1188)ּבאפן ׁשהּלׁשֹון עלהרי נאמרה חּלּול" ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

וׁשקר, ׁשוא )גם1189)ׁשבּועת ׁשהּתֹורה1190 הרי ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
" לׁשֹון: ּבאֹותּה מחּללתמׁשּתּמׁשת לׁשבּועה ּגם חּלּול" ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

מּפני ׁשמֹו, ּוקדּׁשת ה' ּכבֹוד את המחּללת להתנהגּות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַֻוגם
ולמחּלל הּׁשבּועה למחּלל יׁש מׁשּתפת ׁשלילית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשּמהּות
ּביֹותר, והעליֹון המקּדׁש הּנֹוׂשא את נֹוטלים ׁשניהם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻה',

חּלּול אֹותֹו ועֹוׂשים מּתכן אֹותֹו ּבמפרׁש1191)מרֹוקנים ְְְְִִִִִֶָֹֹ
(1192" ׁשהּלׁשֹון: ּתכןהרי על מלּמד ּבכּלם הּמֹופיע חּלּול" ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשוה:1194)הּתּנא1193)מׁשּתף. ּבגזרה הּכתּוב1195)למד ְְִֵַַַַָָָָָָָֻ
מ ׁשּבת, ּובחּלּול ְְִִֵֵַַָּבחּלּול־הּׁשם
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הּתֹורה.1167) ּפי על ּוביׁשר, נכֹון ׁשּמׁשּקר1168)מּלדּון ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא איׁש על נׁשּבע ּכגֹון לּכל, הּידּוע ּבדבר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשבּועה
מבזּבז ּכלֹומר: וכּדֹומה, אבן ׁשהּוא ּברזל על אֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאּׁשה,

הבל. על ׁשקר ׁשּמׁשּקר1169)ׁשבּועת ׁשקר, ׁשבּועת כן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ
ּכגֹון ּבפיו, ׁשקר ּכי יֹודע עצמֹו הּוא ׁשרק ּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשבּועה
והּוא אכל ׁשּלא נׁשּבע אֹו אכל, לא והּוא ׁשאכל, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשּבע

ׁשוא. לא אְך ׁשקר זהּו אכל, ּבעֹון1170)ּכן קדּׁשת1171)כן ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
והּנֹורא,1172)ׁשם ּבעֹון1173)הּגדֹול ה1174)כן קדּׁשת ְְֲֵֵַַַַַָָֻ
את1175) ׁשֹומר ואינֹו האסּורה, מלאכה ׁשעֹוׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָּוכבֹודּה,

על אי־ׁשמירה אֹותּה. מכּבד ׁשאינֹו אֹו הּׁשּבת, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמצות
ּתגרם הּקֹודמים, ּבּקטעים המבארים הּתחּומין ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָֹֹרׁשימת
והּתֹוצאה הּטרף, חּיֹות לבין האדם ּבין ּתחּומין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלטׁשטּוׁש

ׁש ּכן1177)ּבעֹולם,1176)ּתהיה ּבּמרעה1178)על אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
החּיֹות1179) לׁשּני טרף נֹופלֹות ּכּלן ּכי העֹולם, לכן1180)מן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
מתרֹוקנֹות1181) והּדרכים1182)הערים העיר, אל הּמֹובילֹות ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ּבתֹוכּה אדם.1183)אׁשר מחסר ׁשממה נעׂשים ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹ
–1185ּבּתֹוכחה:1184) – – ּתֹוכחּתי] את ּתקּבלּו [=לא ְְְִֵֶַַַָֹ

אתכם" כו/כג)והּכתי הּתֹוכחה(ויקרא ׁשּבכל ּכיון . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
לא ּבאּלה "ואם ּכתּוב: וכאן תּוסרּו", לא "ואם ְְְְְִִִֵֶָָָָֹֹּכתּוב:

אּלא עברֹות, ׁשל רׁשימה ּכאן ׁשאין למרֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָתּוסרּו",
להצּביע "ּבאּלה" הּמּלה חּיבת ּכן אם ענׁשים, ׁשל ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרׁשימה

לכן לענׁשים, הּסּבה ׁשבּועת1186)על ּדהינּו: ּבׁשבּועה, ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָ
מּתֹוְך לענׁש. הּסּבה ׁשהם להם, והּדֹומים וׁשקר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשוא

חּלּולהּנאמר: על לענׁש מקֹור למדנּו ּבאּלה/ּבאּלה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
חּלּול על ׁשּגם מּובא ּברׁשימה אְך ּובׁשקר, ּבׁשוא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועה
ׁשבּועה ׁשחּלּול מּפני זאת אּלה, ענׁשים לבֹוא עתידים ְְֲֳִִִִִֵֵֶֶָָָֹה'

ּבמהּותם, ּדֹומים ה' ּבּתֹורה1187)וחּלּול מגּדרים הם לכן ְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ׁש ּכפי זהה, "1188)ּבאפן ׁשהּלׁשֹון עלהרי נאמרה חּלּול" ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

וׁשקר, ׁשוא )גם1189)ׁשבּועת ׁשהּתֹורה1190 הרי ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
" לׁשֹון: ּבאֹותּה מחּללתמׁשּתּמׁשת לׁשבּועה ּגם חּלּול" ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

מּפני ׁשמֹו, ּוקדּׁשת ה' ּכבֹוד את המחּללת להתנהגּות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַֻוגם
ולמחּלל הּׁשבּועה למחּלל יׁש מׁשּתפת ׁשלילית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשּמהּות
ּביֹותר, והעליֹון המקּדׁש הּנֹוׂשא את נֹוטלים ׁשניהם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻה',

חּלּול אֹותֹו ועֹוׂשים מּתכן אֹותֹו ּבמפרׁש1191)מרֹוקנים ְְְְִִִִִֶָֹֹ
(1192" ׁשהּלׁשֹון: ּתכןהרי על מלּמד ּבכּלם הּמֹופיע חּלּול" ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשוה:1194)הּתּנא1193)מׁשּתף. ּבגזרה הּכתּוב1195)למד ְְִֵַַַַָָָָָָָֻ
מ ׁשּבת, ּובחּלּול ְְִִֵֵַַָּבחּלּול־הּׁשם
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:dziiyew z` `xnbd zniiqn,óBòa åàì éàîea epivn okyà÷c ©¨§§¨
àëéðéì déîãì déì éòayrd z` gixadl ick ,encl jixv `edy ± ¨¥¥¦§¥¦¦¨

`id ezxigp ok `l m`y ,dxezd on serd zhigyy ixd .micbadn
.ieqik dperh didze ezhigy

:`xnbd zvxznàì`l` `ziixad dxaic sera,äiçaepivny Ÿ§©¨
àkìì déîãì déì éòa à÷cxer ea reavl dnc z` jixv `edy ± §¨¨¥¥¦§¥§©¨

.mec`
:dpynn dcedi ax ixac lr dywn `xnbd,òîL àzser zwiln ¨§©

xaey mcewe ,dhigyk x`evd one oikqa `le sxerd one oxetiva `id
migafa epipye .mipniqd z` jzeg jk xg`e zwxtnd z`(.gq)m`y ,

ïékña ÷ìî`le`ed ixde ,dliap serd dyrp ,oxetivaànèî ¨©§©¦§©¥
,äòéìaä úéaà íéãâamc`d z` z`nhnd ,xedh ser zlap oick §¨¦©¥©§¦¨

.ezrila zial zqpkp `idy drya eilry micbad z`e dlke`déàå§¦
déì øáz éëc énð éäð ,äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéà zøîàelit` ± ¨§©§¥§¦¨§¦©¨§¦©¦§¦¨©¥

d z` xay m`yå äøãLd z`äôøè dì àéåä ú÷øôîmcew ¦§¨§©§¤¤©§¨¨§¥¨
mewn lkn ,ezhigydì épäzd zhigy.äìáð éãéî døäèì ïékñ §©¥¨©¦§©£¨¦¥§¥¨

`id ixd ,dlik`a dtixhd z` dxizn dhigyd oi`y s` ixdy
serl yi oikqa dwilna s`e .dliap z`neh icin dze` zxdhn
axl ixd ,dzkldk dhigy ef oi`y elit`e ,dliap icin xdhdl

.dhigy jixv epi` ser dcedi
mya dcedi axe ,ser zhigya `id mi`pz zwelgn :`xnbd zvxzn

qgpt oa wgvi iaxàpz éàä ék øîàc àeäon dpi`y xaeqd §¨©¦©©¨
.dxezdøîBì ãeîìz äî ,øîBà éaøa øtwä øæòìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¤§¨¨©©¨§©¦¥©©§©

dzctpy oiycwend ileqt zndaa'åâå éávä úà ìëàé øLàk Cà'©©£¤¥¨¥¤©§¦
'EPlk`Y oM lI`d z`e(ak ai mixac),.ìiàå éávî eðãîì äî éëå`l` §¤¨©¨¥Ÿ£¤§¦©¨©§¦§¦§©¨

xen`äæ éøä ,äzòî[li`de iavd-]ãnìì àaileqt lr ¥©¨£¥¤¨§©¥
,oiycwendãîì àöîðå.mdnyLéwîaezkdéìeñôì ìiàå éáö §¦§¨¨¥©¦§¦§©¨¦§¥

äî ,ïéLc÷enäzndaïéLc÷enä éìeñt`l` zxzip dpi` ©§¨¦©§¥©§¨¦
óà ,äèéçLak digìiàå éáö`l` xzip epi`å .äèéçLamle`óBò ¦§¦¨©§¦§©¨¦§¦¨§

.íéøôBñ éøácî àlà ,äøBz éøácî äèéçL Bì ïéà¥§¦¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦
:`xnbd zl`eyïàîd `ed,øtwä øæòìà éaøc déìò âéìôc àpz ©©¨§¨¦£¥§©¦¤§¨¨©©¨

.dxezd on dhigy serl yiy xaeqe
:`xnbd daiyn,øîBà éaø ,àéðúc .àéä éaøxn`p(`k ai my)zçáæå' ©¦¦§©§¨©¦¥§¨©§¨

LxwAnLp`SnE'ebeéúéeö øLàk.'Emewn meya xkfen `l ixde ¦§¨§¦Ÿ§©£¤¦¦¦
`l` ,edeeivyäLî äeèöpL ãnìîdt lraìòzhigyìòå èLeä §©¥¤¦§©¨Ÿ¤©©¥¤§©

zhigyìòå ,äðwäzhigy oicáBøoniqíéðL áBø ìòå ,óBòa ãçà ©¨¤§©¤¨§§©§©¦
.äîäáa,'dndaa mipy aexe sera cg` aex' iax ixac znizqne ¦§¥¨

.serl oicd `ed `weec dhigya md dnday myky rnyn
oniq hgeyd :dpyna epipyóBòa ãçàewlgpe .dxiyk ezhigy ¤¨§

:dxiyk `id oniq dfi`a mi`xen`Bà ,øîà ïîçð áø ,øîzéà¦§©©©§¨¨©
aèLååecalBàaäð÷e .ecal,øîà äáäà øa àcà áø`weec ¥¤¨¤©©¨©©£¨¨©

zhigyadèLåå,xyk serd ecalàìåd zhigya.äð÷ ¥¤§Ÿ¨¤
:`xnbd zyxtn,'äð÷ Bà èLåå Bà' øîà ïîçð áøy meyn'ãçà' ©©§¨¨©¥¤¨¤¤¨

,éðz÷rnyneeäc ìk ãçà.didiy dfi` -eäáäà øa àcà áø ¨¨¥¤¨¨§©©¨©©£¨
,'äð÷ àìå èLåå' ,øîàmeync,'ãçà' éàîdãçeéî,mipniqay ¨©¥¤§Ÿ¨¤©¤¨§¨

,edylk awp ici lr s` sxhpy hyed `ede .ea dielz zeigd xwiry
.eaex zwiqta `l` sxhp epi`y ,dpwa ok oi`y dn
(óBòä úàhçc äîéât úøbøb ïéàöç èçL ïîéñ)¦¨¨©£¨¦©§¤¤§¦¨§©©¨

:`ziixan ongp ax zhiy lr `xnbd dywnèçL ,éáéúéîseraúà ¥¦¥¨©¤
úøbøbä äèîLð Ck øçàå ,èLåeä,dnewnn.äøLkit lr s`e ©¥¤§©©¨¦§§¨©©§¤¤§¥¨

dzid oiicr dzhigy zrya mewn lkn ,dtixh `id zxbxb zhenyy
la` .dxiykmcew m`å ,úøbøbä äèîLðwxúà èçL Ck øçà ¦§§¨©©§¤¤§©©¨¨©¤

,èLåeä`id ixd,äìeñt.dhigyd mcew dtxhp oky ©¥¤§¨
m`eå ,èLåeä úà èçLdhigyd xg`lúàöîðd,äèeîL úøbøb ¨©¤©¥¤§¦§¥©§¤¤§¨

äèîLð äèéçL íãB÷ íà òãBé Bðéàåe` ,dtixh `id ixdeíà §¥¥©¦¤§¦¨¦§§¨¦
äèîLð äèéçL øçàì,dxiyk `id ixdeäNòî äéä äæiptl `ay §©©§¦¨¦§§¨¤¨¨©£¤

.minkgeøîàå,eaìkclepy,äèéçLa ÷ôñzexyka dzyrp m`d §¨§¨¨¥¦§¦¨
ixd ,`l e` dlik`a serd z` dxizde`id.äìeñtdpcy jkne §¨

,zxbxbd dhnype hyed hgyp eay ote`a `weec `ziixadeléàå§¦
ly jetd ote`úøbøâá äèéçLhyed hnype,éðz÷ àìrnyn §¦¨§©§¤¤Ÿ¨¨¥

.dfa s` xiyknd ongp axk `lce ,dcal zxbxbd zhigya ic oi`y

`ly dne .dxiyk dcal zxbxb zhigy s` mlerl :`xnbd zvxzn
`ed ,'hyed hnype zxbxbd z` hgy' `ziixad dzpyc íeMîwx ¦§

éèenzLéàì àãéáò úøbøâ,[hnydl dkxc-]ekxc oi` hye la` ©§¤¤£¦¨§¦§©¥
.enewnn hnydl

:zxg` `ziixan ongp ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,òîL àz̈§©
,äìeñt óBòa ïéðîéñ éàöç éðL èçLcg` ly eaex hegyiy cr ¨©§¥£¨¥¦¨¦§§¨

.mdnéøö ïéàåäîäáa øîBì C,mipniq ipya dzhigyydhigydy §¥¨¦©¦§¥¨
.mipy aex hegyiy cr dleqtóBòa ,øîBà äãeäé éaøic oi` ©¦§¨¥§

`l` ,cala oniqd zhigya.ïéãéøeä úàå èLeä úà èBçLiL ãò©¤¦§¤©¥¤§¤©§¦¦
,dpwa `le hyea `l` dxiyk dpi` serd zhigyy ,eixacn rnyn

.ongp axk `lce
`l` ,dxiyk dpwd zhigy s`y oicd `ed :`xnbd zvxzníeMî¦

cd,ïéãéøeì Ceîñ èLålr ,micixed zhigy z` jixvn dcedi iaxe §¥¤¨©§¦¦
.micixed mr cgi hye hwp ok

:`ziixan dad` xa `c` ax lr `xnbd dywn,òîL àzm` ¨§©
zeyrl ick ea yiy onf xeriy ddye dhigyd rvn`a wiqtd
meyn dleqt ezhigy ,dhigyd z` milyd jk xg`e ,zxg` dhigy

m` la` .'diidy',úøçà äèéçL éãk ääLå úøbøb éöç èçL̈©£¦©§¤¤§¨¨§¥§¦¨©¤¤
åjk xg`døîâ,dhigyd z` -.äøLk BúèéçLjezigay meyn §§¨¨§¦¨§¥¨

epi`e dndad zeig z`ivi dligzd `l oiicr oey`xd dpwd ivg
.dhigyd zligzl aygpa åàì éàîzhigyóBò,`ziixad dxaic ©¨§
ì døîb ,'døîb' éàîed zhigy.úøbøâdpwd zhigy s`y ixd ©§¨¨§¨¨§©§¤¤

.dad` xa `c` axk `le ,sera dxiyk cala
:`xnbd zvxznàìs` `l` ,`ziixad dxaic sera wx.äîäáa Ÿ¦§¥¨

ì døîb ,'døîb' éàîe.dlek äèéçL,ddye dpw ivg hgy m`y ©§¨¨§¨¨¦§¦¨¨
.dxiyk ezhigy ,hyede dpwd zhigy z` milyd jk xg`e

:zxg` `ziixan dad` xa `c` ax lr zeywdl `xnbd dtiqenàz̈
íeât äð÷ éöç äéäL éøä ,òîL,eil`néñBäååéìò ójezigìk §©£¥¤¨¨£¦¨¤¨§¦¨¨¨

Bøîâe àeäL,dhigyd dyrnl.äøLk BúèéçLeze` ici lr oky ¤§¨§¦¨§¥¨
.oniqd aex hgyp xak ,ea hgyy edynåàì éàîdxaic [`l m`d-] ©¨

`ziixad.äðwì Bøîb ,'Bøîb' éàîe ,óBòaserl el icy ixd §©§¨§¨©¨¤
.dad` xa `c` axk `le ,dpw aex zhigya

:`xnbd zvxznàìaic sera`l` `ziixad dxäîäáa,`weec Ÿ¦§¥¨
.èLåeì Bøîb ,'Bøîb' éàîehegy dyrpe dpwa `edy lk hgy m`y ©§¨§¨©¥¤

.dxiyk ezhigy ,hyed aex z` mb hgy jk xg`e ,eaexa
:zxg` `ziixan dad` xa `c` ax lr zeywdl `xnbd dtiqenàz̈

ïé÷ìBî ãöék ,òîLz`CúBç ,óBòä úàhçd z` epxetivaäøãL §©¥©§¦©©¨¥¦§¨
åd z`øNa áBø àìa ú÷øôî,x`evd.äðwì Bà èLåeì òébnL ãò §©§¤¤§Ÿ¨¨©¤©¦©©¥¤©¨¤

ãçà ïîéñ CúBç ,äðwì Bà èLåeì òébämdnáBøåd.Bnò øNa ¦¦©©¥¤©¨¤¥¦¨¤¨§¨¨¦
äìBòáejzeg `ed ser ly.íéðL áBø Bà ,íéðLyxetn ixd §¨§©¦§©¦

e ,dpwa oiae hyea oia `ed serd xykdy ,`ziixaaáøc àzáeéz§§¨§©
.äáäà øa àcà©¨©©£¨

ok` :`xnbd zniiqnàzáeéz.eixacl o`kn `id §§¨
:`xnbd zl`eydìò éåä éàîm`d ,serd zhigy oic didi dn ± ©£¥£¨

cala hyea `l` exykd oi`y e` ,ongp ax ixack dpwa s` exykd
.dad` xa `c` ax ixack

ica wtzqdl yi mewn yi ike :`xnbd ddnzle`yle df oéåä éàî'©£¥
,'dìòzx`and `ziixadn dad` xa `c` ax ixac egcp xak `ld £¨

,dpwa oiae hyea oia `ed serd xykdy da yxetny ,dwiln oic
zøîà÷ãk.lirl xen`k ± ¦§¨¨§©§

dxiyk serd z`hg zwilny `ziixaa yxetn ok` :`xnbd daiyn
j` ,cala dpwaàîìc,dwilnl dhigy oia wlgl yi [`ny-] ¦§¨

eíúä éðàL,dwilnameynyàkéàczxiay mb daäøãL ©¦¨¨§¦¨¦§¨
ú÷øôîe.cala dpwd jeziga s`e ,`edy lka dzeig zwqtp ok lr ©§¤¤

da wtzqdl yi oiicr ,zwxtne dxcy zxiay da oi`y dhigy la`
éàî.`l e` cal dpwa s` dxiyk `id m`d ,dpic ©

:didy dyrnn ongp ax ixack `xnbd dgikenàeääc ,òîL àz̈§©§©
àîc déòB÷ ñîñnî ék àúà ,àáø éa äåäc àæååà øafee` eze` ± ©©§¨©£¨¥¨¨¨¨¦¦©§©¥¨¨

jlkeln ex`evyk ribd `ax ziaa didywecal jxev dide ,mca
.hyed awip e` dpwd el wqtp `ny ,eipniq z`éëéä ,àáø øîà̈©¨¨¥¦

,ãéáòð.ewceal lkep ji` ©£¦
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oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

óåòá åàì éàîoixewy xnv icbaa dlcbd zrlezl ,`kipil ie`x enc ixdy ,i`w Ð

oi` i`e .ieqkd on xhtie exgep :xn`we ,[bi aei`] "yr elk` cbak" aizkck ,`"ipih*

!ezhigy `id efy ,ieqk jixv exgep Ð serl dhigyàëììoixewy mec` xer rav Ð

.`"wxt**÷ìî.oxetiva `l` dwiln oi`c ,dliap Ð oikqa miycw ser Ðéîð éäð
ú÷øôîå äøãù [øáú éëã],xya aex `la Ð

`ied (`,`k oileg) `nw wxta opixn`ck

.`ed dwiln e`l oikqc meyn ,dtxhéðäéú
ïéëñ äì.dtxhpy xg`l oipniq jzegy Ð

äìéáð éãéî äøäèìdhgyy dtxh `dc Ð

.ezhigy `id ef ezxigp (cere) ,d`nhn dpi`

oiae cilgn `edy oia ,sxerd on dhigy jde

oileg) `nw wxta opixn`ck qxec `edy

dtxhe .dxigpn drxb `l mewn lkn ,(a,k

dtixh yiy wgvi iax dcenc ,`ied `din

.sera zetxh el` :(`,ep oileg) opzck serl

,oipniqa `idy dxigp `l` ea xyk oi`e

dbixd la` ,xewir e` ,"jtye" aizkck

.`l `nlraøîàã àåäoa wgvi iax Ð

dhigy el oi` ser :`pz i`d ik xn`c ,qgpt

.'ekeéáøá.execa lecb =ìëàé øùàë êà
'åâå.i`w onena ectpy oiycwend ileqta Ð

ìéàå éáöî åðãîì äîj`" :aezkl ikd Ð

!"eplk`i ecgi xedhde `nhdéìåñô äî
äèéçùá ïéùã÷åîä`xw `eddn lirlc Ð

:opiqxb ixtqa .'ebe "jxwan zgafe" aizk

dhigya dnda dn ,dndal li`e iav yiwn

ileqta "aigxi ik"c `xw i`dl iwen `le ,'ek

.oileg ly de`z xyaa `l` ,oiycwendïàî
àðú,exwer e` exgep :ipzwc ,lirlc Ð

.xtwd xfrl` iaxc dilr biltcøùàë
êéúéåödhigy zevn el dyxtzpy cnl Ð

.azka edeiv okidc ,dt lr'åë ãçà áåøÐ

zekld lr ,xnelk `l` .sili `xwn e`l

.dehvp dhigyèùååmipniqay cgein Ð

awpa `dc ,ea ielz dndad zeigy ,`ed

wqtinc cr dpw eli`e ,`txhin edyna

.`aexèùååä úà èçù.sera Ðeli`e

ipzw `l zxbxba dhigyhgy :`nipc Ð

`nl` .dxyk hyeed hnyp jk xg`e zxbxb

.dicegl dpwa `xykzin `lúøâøâã íåùî
éèåîúùàì àãéáòdhigy hwp ikdl Ð

.zxbxba dhnyde hyeeaïéðîéñ éàöç éðù
lifc ,inc icin ciar `lc enkc ,leqt Ð

.`xeriy `kil `kd life `xeriy `kil `kd

óåòá`iveiy jixve ,cg`k elek edlevy Ð

.dti dhigya enc'åë èåçùéù ãò`pze Ð

.oicixee` `l` bilt `l `nwèùåã íåùî
ïéãéøååì êåîñoicd `ed edine ,dil hwp Ð

jenq ,zwxtnl dpw oia ied hyeed .dpwl

.oicixeeläøùë 'åë äá ääùåmeyn Ð

,`id dhigy zlgzd e`l zxbxb ivgc

.ikda `txhin `l eivg rxwp elit`yàì
äîäáá,xn`w dndaa elit` `d ,xnelk Ð

dlek` `l` ,i`w zxbxb` e`l dxnb `dc

.i`w dhigyåøîâåexnbe :oizrc `wlq Ð

dnibtc ,aexd hgyp ixdy ,`edy lk i`da

.onw aex `ki`de ,`inc dnilyk `ziinwèùååì åøîâhyeel el exnbe ,`aex dil dedc ,`edy lk eilr siqede :xn`w ikde Ð.o`kn xg`løùá áåø àìáoxn`ck Ð

.wiln i`n eze ,oipniqd zkizg mcew dzn dl `ied Ð oipniql mcew zwxtnd mr xyad agex aex jizg i`c (`,`k oileg) `nw wxtaäìåòáoxn`ck ,dlcad irac Ð

.ongp axk ,"dpwl e` hyeel" `din ipzw .mipy jzeg :(`,`k oileg) `nw wxtaäìò éåä éàî.dhigy oiprl Ðúøîà÷ãë.dwilna Ðàîìãzkizg `ki`c ,ip`y dwiln Ð

.edc lka dizeig dil lif`e ,zwxtne dxcyäéòå÷ ñîñîîwtq meyne .hyeed awip e` dpwd wqtp `ny oipniqa wecal jixve ,ex`ev rxwpy .`nca ex`ev jlkeln Ð

.`alk xni` Ð `xpey wtq `alk wtq :(a,bp oileg) mzd opixn`ck ,`ipwa e` `alka opilzc ,diwcanl ira `l dqexc
øãäå
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éðäéúwxt migafa xn`c ,iqei iaxl `zil `kxit jd Ð dlap icin dxdhl oikq dl

,dlap icin zxdhn dwiln oi`c ,dtxh z`vnpe wln iab (a,hq) "serd z`hg"

.zxdhn dwilnc inp mzd xn`wc ,jixt xi`n iaxl `l` .dndaa zxdhn dhigy `weecc

éáøzeipyn inwe`l dil `gipc `l` ,`id `xtw xa :xninl ivn ded Ð 'ek `ipzc `id

`xiaq `kdc :mixt` epiax dywd .iaxk lirlc

wxtae .dxezd on serl dhigy yic iaxl dil

"ip`e xn`e exiag rnye xifp ipixd xn`y in"

ilekc ,opaxe iaxc `zbelt iab xn`w (a,hk xifp)

`w `d iaxl ok m`e ,zevna ekpgl ick `nlr

dipin lirl jixt inp ikdc !dwiln odk lik`

odk lik`w :zevna ekpgl ick xn`c o`nl

on serl dhigy oi` xaqw :ipyne ,dwiln

.iywiz ok m` ,ikd iiepyl `kil iaxle .dxezd

`id dlap Ð `iaie jileie oipniq xifgi elit`e

oileg) `nw wxta yelza dhigy irac ,iaxl

xn`c o`nc ,cere ."zlk`nd z` gwie"n (`,fh

oiprac ,leqt dwilna `iane jilen xaqw xifgn

(a,hi my) `nw wxtc oizipzn `nwezin `l xg`

yie !qxec dil ded ok m`e .dhigya xyk `vnpc

`iddnc ,`ed `nlra `iegic xifpa mzdc :xnel

dkld i` i`pzc `zbelt iedzc wcinl `kil

zn` mewn lkn la` .ekpgl ick e` xifpa `ed

yic xaqc oeik ,xifpa `ed dkldc xaq iaxc `ed

ick xaqw ,inp i` .dxezd on serl dhigy

icin ,lk`p epi`e serd z`hg `iane ,ekpgl

.wtqd lr d`ad serd z`hg` dedc

ìòåyi Ð dndaa mipy aex lre sera cg` aex

Ð s"l` :"xy`k"c `ixhniba yixcc miyxtn

eaex Ð y"ix ,dndaa mipy Ð o"iy ,sera cg`

dndaa mipy aexe sera cg` aex ,edenk cg` ly

ly eaex ied "xy`k" ly rxtnl zeaiz iy`x Ð

.edenk cg`àúàÐ `nc direw qnqnn ik

wqtp `ny mipniqa dwica jixve :qxhpewa yxit

ira `l dqexc wtq meyne .hyeed awip e` dpwd

el`"a xn`c ,dpwa e` `alka opilzc ,dwica

Ð `xpey wtq `alk wtq :(`,bp oileg) "zetixh

i` dpin `wtp i`nl :xn`z m`e .`alk xni`

ira `ipw elit`c oeik ,`ipwa e` `alka opilz

opilz ded i`c dpin `wtpc :xnel yie ?dwica

lr s` llgd lk cbpk dwica jixv ded `xpeya

,inp i` .oipniqd cbpk `l` `zerix `kilc ab

oipniqd enic`d `l elit` ,dqexc wtq oiprl

zxbxbc (`,cp) onwl xn`ck .dtixh edyn `l`

epiaxe .`ilw `lwin `xdifc ,edyna ezqexc

`ied oizrnya `kdc ,yxtn xy` oa wgvi
meyn
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קג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc oileg(oey`x meil)

:dziiyew z` `xnbd zniiqn,óBòa åàì éàîea epivn okyà÷c ©¨§§¨
àëéðéì déîãì déì éòayrd z` gixadl ick ,encl jixv `edy ± ¨¥¥¦§¥¦¦¨

`id ezxigp ok `l m`y ,dxezd on serd zhigyy ixd .micbadn
.ieqik dperh didze ezhigy

:`xnbd zvxznàì`l` `ziixad dxaic sera,äiçaepivny Ÿ§©¨
àkìì déîãì déì éòa à÷cxer ea reavl dnc z` jixv `edy ± §¨¨¥¥¦§¥§©¨

.mec`
:dpynn dcedi ax ixac lr dywn `xnbd,òîL àzser zwiln ¨§©

xaey mcewe ,dhigyk x`evd one oikqa `le sxerd one oxetiva `id
migafa epipye .mipniqd z` jzeg jk xg`e zwxtnd z`(.gq)m`y ,

ïékña ÷ìî`le`ed ixde ,dliap serd dyrp ,oxetivaànèî ¨©§©¦§©¥
,äòéìaä úéaà íéãâamc`d z` z`nhnd ,xedh ser zlap oick §¨¦©¥©§¦¨

.ezrila zial zqpkp `idy drya eilry micbad z`e dlke`déàå§¦
déì øáz éëc énð éäð ,äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéà zøîàelit` ± ¨§©§¥§¦¨§¦©¨§¦©¦§¦¨©¥

d z` xay m`yå äøãLd z`äôøè dì àéåä ú÷øôîmcew ¦§¨§©§¤¤©§¨¨§¥¨
mewn lkn ,ezhigydì épäzd zhigy.äìáð éãéî døäèì ïékñ §©¥¨©¦§©£¨¦¥§¥¨

`id ixd ,dlik`a dtixhd z` dxizn dhigyd oi`y s` ixdy
serl yi oikqa dwilna s`e .dliap z`neh icin dze` zxdhn
axl ixd ,dzkldk dhigy ef oi`y elit`e ,dliap icin xdhdl

.dhigy jixv epi` ser dcedi
mya dcedi axe ,ser zhigya `id mi`pz zwelgn :`xnbd zvxzn

qgpt oa wgvi iaxàpz éàä ék øîàc àeäon dpi`y xaeqd §¨©¦©©¨
.dxezdøîBì ãeîìz äî ,øîBà éaøa øtwä øæòìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¤§¨¨©©¨§©¦¥©©§©

dzctpy oiycwend ileqt zndaa'åâå éávä úà ìëàé øLàk Cà'©©£¤¥¨¥¤©§¦
'EPlk`Y oM lI`d z`e(ak ai mixac),.ìiàå éávî eðãîì äî éëå`l` §¤¨©¨¥Ÿ£¤§¦©¨©§¦§¦§©¨

xen`äæ éøä ,äzòî[li`de iavd-]ãnìì àaileqt lr ¥©¨£¥¤¨§©¥
,oiycwendãîì àöîðå.mdnyLéwîaezkdéìeñôì ìiàå éáö §¦§¨¨¥©¦§¦§©¨¦§¥

äî ,ïéLc÷enäzndaïéLc÷enä éìeñt`l` zxzip dpi` ©§¨¦©§¥©§¨¦
óà ,äèéçLak digìiàå éáö`l` xzip epi`å .äèéçLamle`óBò ¦§¦¨©§¦§©¨¦§¦¨§

.íéøôBñ éøácî àlà ,äøBz éøácî äèéçL Bì ïéà¥§¦¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦
:`xnbd zl`eyïàîd `ed,øtwä øæòìà éaøc déìò âéìôc àpz ©©¨§¨¦£¥§©¦¤§¨¨©©¨

.dxezd on dhigy serl yiy xaeqe
:`xnbd daiyn,øîBà éaø ,àéðúc .àéä éaøxn`p(`k ai my)zçáæå' ©¦¦§©§¨©¦¥§¨©§¨

LxwAnLp`SnE'ebeéúéeö øLàk.'Emewn meya xkfen `l ixde ¦§¨§¦Ÿ§©£¤¦¦¦
`l` ,edeeivyäLî äeèöpL ãnìîdt lraìòzhigyìòå èLeä §©¥¤¦§©¨Ÿ¤©©¥¤§©

zhigyìòå ,äðwäzhigy oicáBøoniqíéðL áBø ìòå ,óBòa ãçà ©¨¤§©¤¨§§©§©¦
.äîäáa,'dndaa mipy aexe sera cg` aex' iax ixac znizqne ¦§¥¨

.serl oicd `ed `weec dhigya md dnday myky rnyn
oniq hgeyd :dpyna epipyóBòa ãçàewlgpe .dxiyk ezhigy ¤¨§

:dxiyk `id oniq dfi`a mi`xen`Bà ,øîà ïîçð áø ,øîzéà¦§©©©§¨¨©
aèLååecalBàaäð÷e .ecal,øîà äáäà øa àcà áø`weec ¥¤¨¤©©¨©©£¨¨©

zhigyadèLåå,xyk serd ecalàìåd zhigya.äð÷ ¥¤§Ÿ¨¤
:`xnbd zyxtn,'äð÷ Bà èLåå Bà' øîà ïîçð áøy meyn'ãçà' ©©§¨¨©¥¤¨¤¤¨

,éðz÷rnyneeäc ìk ãçà.didiy dfi` -eäáäà øa àcà áø ¨¨¥¤¨¨§©©¨©©£¨
,'äð÷ àìå èLåå' ,øîàmeync,'ãçà' éàîdãçeéî,mipniqay ¨©¥¤§Ÿ¨¤©¤¨§¨

,edylk awp ici lr s` sxhpy hyed `ede .ea dielz zeigd xwiry
.eaex zwiqta `l` sxhp epi`y ,dpwa ok oi`y dn
(óBòä úàhçc äîéât úøbøb ïéàöç èçL ïîéñ)¦¨¨©£¨¦©§¤¤§¦¨§©©¨

:`ziixan ongp ax zhiy lr `xnbd dywnèçL ,éáéúéîseraúà ¥¦¥¨©¤
úøbøbä äèîLð Ck øçàå ,èLåeä,dnewnn.äøLkit lr s`e ©¥¤§©©¨¦§§¨©©§¤¤§¥¨

dzid oiicr dzhigy zrya mewn lkn ,dtixh `id zxbxb zhenyy
la` .dxiykmcew m`å ,úøbøbä äèîLðwxúà èçL Ck øçà ¦§§¨©©§¤¤§©©¨¨©¤

,èLåeä`id ixd,äìeñt.dhigyd mcew dtxhp oky ©¥¤§¨
m`eå ,èLåeä úà èçLdhigyd xg`lúàöîðd,äèeîL úøbøb ¨©¤©¥¤§¦§¥©§¤¤§¨

äèîLð äèéçL íãB÷ íà òãBé Bðéàåe` ,dtixh `id ixdeíà §¥¥©¦¤§¦¨¦§§¨¦
äèîLð äèéçL øçàì,dxiyk `id ixdeäNòî äéä äæiptl `ay §©©§¦¨¦§§¨¤¨¨©£¤

.minkgeøîàå,eaìkclepy,äèéçLa ÷ôñzexyka dzyrp m`d §¨§¨¨¥¦§¦¨
ixd ,`l e` dlik`a serd z` dxizde`id.äìeñtdpcy jkne §¨

,zxbxbd dhnype hyed hgyp eay ote`a `weec `ziixadeléàå§¦
ly jetd ote`úøbøâá äèéçLhyed hnype,éðz÷ àìrnyn §¦¨§©§¤¤Ÿ¨¨¥

.dfa s` xiyknd ongp axk `lce ,dcal zxbxbd zhigya ic oi`y

`ly dne .dxiyk dcal zxbxb zhigy s` mlerl :`xnbd zvxzn
`ed ,'hyed hnype zxbxbd z` hgy' `ziixad dzpyc íeMîwx ¦§

éèenzLéàì àãéáò úøbøâ,[hnydl dkxc-]ekxc oi` hye la` ©§¤¤£¦¨§¦§©¥
.enewnn hnydl

:zxg` `ziixan ongp ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,òîL àz̈§©
,äìeñt óBòa ïéðîéñ éàöç éðL èçLcg` ly eaex hegyiy cr ¨©§¥£¨¥¦¨¦§§¨

.mdnéøö ïéàåäîäáa øîBì C,mipniq ipya dzhigyydhigydy §¥¨¦©¦§¥¨
.mipy aex hegyiy cr dleqtóBòa ,øîBà äãeäé éaøic oi` ©¦§¨¥§

`l` ,cala oniqd zhigya.ïéãéøeä úàå èLeä úà èBçLiL ãò©¤¦§¤©¥¤§¤©§¦¦
,dpwa `le hyea `l` dxiyk dpi` serd zhigyy ,eixacn rnyn

.ongp axk `lce
`l` ,dxiyk dpwd zhigy s`y oicd `ed :`xnbd zvxzníeMî¦

cd,ïéãéøeì Ceîñ èLålr ,micixed zhigy z` jixvn dcedi iaxe §¥¤¨©§¦¦
.micixed mr cgi hye hwp ok

:`ziixan dad` xa `c` ax lr `xnbd dywn,òîL àzm` ¨§©
zeyrl ick ea yiy onf xeriy ddye dhigyd rvn`a wiqtd
meyn dleqt ezhigy ,dhigyd z` milyd jk xg`e ,zxg` dhigy

m` la` .'diidy',úøçà äèéçL éãk ääLå úøbøb éöç èçL̈©£¦©§¤¤§¨¨§¥§¦¨©¤¤
åjk xg`døîâ,dhigyd z` -.äøLk BúèéçLjezigay meyn §§¨¨§¦¨§¥¨

epi`e dndad zeig z`ivi dligzd `l oiicr oey`xd dpwd ivg
.dhigyd zligzl aygpa åàì éàîzhigyóBò,`ziixad dxaic ©¨§
ì døîb ,'døîb' éàîed zhigy.úøbøâdpwd zhigy s`y ixd ©§¨¨§¨¨§©§¤¤

.dad` xa `c` axk `le ,sera dxiyk cala
:`xnbd zvxznàìs` `l` ,`ziixad dxaic sera wx.äîäáa Ÿ¦§¥¨

ì døîb ,'døîb' éàîe.dlek äèéçL,ddye dpw ivg hgy m`y ©§¨¨§¨¨¦§¦¨¨
.dxiyk ezhigy ,hyede dpwd zhigy z` milyd jk xg`e

:zxg` `ziixan dad` xa `c` ax lr zeywdl `xnbd dtiqenàz̈
íeât äð÷ éöç äéäL éøä ,òîL,eil`néñBäååéìò ójezigìk §©£¥¤¨¨£¦¨¤¨§¦¨¨¨

Bøîâe àeäL,dhigyd dyrnl.äøLk BúèéçLeze` ici lr oky ¤§¨§¦¨§¥¨
.oniqd aex hgyp xak ,ea hgyy edynåàì éàîdxaic [`l m`d-] ©¨

`ziixad.äðwì Bøîb ,'Bøîb' éàîe ,óBòaserl el icy ixd §©§¨§¨©¨¤
.dad` xa `c` axk `le ,dpw aex zhigya

:`xnbd zvxznàìaic sera`l` `ziixad dxäîäáa,`weec Ÿ¦§¥¨
.èLåeì Bøîb ,'Bøîb' éàîehegy dyrpe dpwa `edy lk hgy m`y ©§¨§¨©¥¤

.dxiyk ezhigy ,hyed aex z` mb hgy jk xg`e ,eaexa
:zxg` `ziixan dad` xa `c` ax lr zeywdl `xnbd dtiqenàz̈

ïé÷ìBî ãöék ,òîLz`CúBç ,óBòä úàhçd z` epxetivaäøãL §©¥©§¦©©¨¥¦§¨
åd z`øNa áBø àìa ú÷øôî,x`evd.äðwì Bà èLåeì òébnL ãò §©§¤¤§Ÿ¨¨©¤©¦©©¥¤©¨¤

ãçà ïîéñ CúBç ,äðwì Bà èLåeì òébämdnáBøåd.Bnò øNa ¦¦©©¥¤©¨¤¥¦¨¤¨§¨¨¦
äìBòáejzeg `ed ser ly.íéðL áBø Bà ,íéðLyxetn ixd §¨§©¦§©¦

e ,dpwa oiae hyea oia `ed serd xykdy ,`ziixaaáøc àzáeéz§§¨§©
.äáäà øa àcà©¨©©£¨

ok` :`xnbd zniiqnàzáeéz.eixacl o`kn `id §§¨
:`xnbd zl`eydìò éåä éàîm`d ,serd zhigy oic didi dn ± ©£¥£¨

cala hyea `l` exykd oi`y e` ,ongp ax ixack dpwa s` exykd
.dad` xa `c` ax ixack

ica wtzqdl yi mewn yi ike :`xnbd ddnzle`yle df oéåä éàî'©£¥
,'dìòzx`and `ziixadn dad` xa `c` ax ixac egcp xak `ld £¨

,dpwa oiae hyea oia `ed serd xykdy da yxetny ,dwiln oic
zøîà÷ãk.lirl xen`k ± ¦§¨¨§©§

dxiyk serd z`hg zwilny `ziixaa yxetn ok` :`xnbd daiyn
j` ,cala dpwaàîìc,dwilnl dhigy oia wlgl yi [`ny-] ¦§¨

eíúä éðàL,dwilnameynyàkéàczxiay mb daäøãL ©¦¨¨§¦¨¦§¨
ú÷øôîe.cala dpwd jeziga s`e ,`edy lka dzeig zwqtp ok lr ©§¤¤

da wtzqdl yi oiicr ,zwxtne dxcy zxiay da oi`y dhigy la`
éàî.`l e` cal dpwa s` dxiyk `id m`d ,dpic ©

:didy dyrnn ongp ax ixack `xnbd dgikenàeääc ,òîL àz̈§©§©
àîc déòB÷ ñîñnî ék àúà ,àáø éa äåäc àæååà øafee` eze` ± ©©§¨©£¨¥¨¨¨¨¦¦©§©¥¨¨

jlkeln ex`evyk ribd `ax ziaa didywecal jxev dide ,mca
.hyed awip e` dpwd el wqtp `ny ,eipniq z`éëéä ,àáø øîà̈©¨¨¥¦

,ãéáòð.ewceal lkep ji` ©£¦
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oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

óåòá åàì éàîoixewy xnv icbaa dlcbd zrlezl ,`kipil ie`x enc ixdy ,i`w Ð

oi` i`e .ieqkd on xhtie exgep :xn`we ,[bi aei`] "yr elk` cbak" aizkck ,`"ipih*

!ezhigy `id efy ,ieqk jixv exgep Ð serl dhigyàëììoixewy mec` xer rav Ð

.`"wxt**÷ìî.oxetiva `l` dwiln oi`c ,dliap Ð oikqa miycw ser Ðéîð éäð
ú÷øôîå äøãù [øáú éëã],xya aex `la Ð

`ied (`,`k oileg) `nw wxta opixn`ck

.`ed dwiln e`l oikqc meyn ,dtxhéðäéú
ïéëñ äì.dtxhpy xg`l oipniq jzegy Ð

äìéáð éãéî äøäèìdhgyy dtxh `dc Ð

.ezhigy `id ef ezxigp (cere) ,d`nhn dpi`

oiae cilgn `edy oia ,sxerd on dhigy jde

oileg) `nw wxta opixn`ck qxec `edy

dtxhe .dxigpn drxb `l mewn lkn ,(a,k

dtixh yiy wgvi iax dcenc ,`ied `din

.sera zetxh el` :(`,ep oileg) opzck serl

,oipniqa `idy dxigp `l` ea xyk oi`e

dbixd la` ,xewir e` ,"jtye" aizkck

.`l `nlraøîàã àåäoa wgvi iax Ð

dhigy el oi` ser :`pz i`d ik xn`c ,qgpt

.'ekeéáøá.execa lecb =ìëàé øùàë êà
'åâå.i`w onena ectpy oiycwend ileqta Ð

ìéàå éáöî åðãîì äîj`" :aezkl ikd Ð

!"eplk`i ecgi xedhde `nhdéìåñô äî
äèéçùá ïéùã÷åîä`xw `eddn lirlc Ð

:opiqxb ixtqa .'ebe "jxwan zgafe" aizk

dhigya dnda dn ,dndal li`e iav yiwn

ileqta "aigxi ik"c `xw i`dl iwen `le ,'ek

.oileg ly de`z xyaa `l` ,oiycwendïàî
àðú,exwer e` exgep :ipzwc ,lirlc Ð

.xtwd xfrl` iaxc dilr biltcøùàë
êéúéåödhigy zevn el dyxtzpy cnl Ð

.azka edeiv okidc ,dt lr'åë ãçà áåøÐ

zekld lr ,xnelk `l` .sili `xwn e`l

.dehvp dhigyèùååmipniqay cgein Ð

awpa `dc ,ea ielz dndad zeigy ,`ed

wqtinc cr dpw eli`e ,`txhin edyna

.`aexèùååä úà èçù.sera Ðeli`e

ipzw `l zxbxba dhigyhgy :`nipc Ð

`nl` .dxyk hyeed hnyp jk xg`e zxbxb

.dicegl dpwa `xykzin `lúøâøâã íåùî
éèåîúùàì àãéáòdhigy hwp ikdl Ð

.zxbxba dhnyde hyeeaïéðîéñ éàöç éðù
lifc ,inc icin ciar `lc enkc ,leqt Ð

.`xeriy `kil `kd life `xeriy `kil `kd

óåòá`iveiy jixve ,cg`k elek edlevy Ð

.dti dhigya enc'åë èåçùéù ãò`pze Ð

.oicixee` `l` bilt `l `nwèùåã íåùî
ïéãéøååì êåîñoicd `ed edine ,dil hwp Ð

jenq ,zwxtnl dpw oia ied hyeed .dpwl

.oicixeeläøùë 'åë äá ääùåmeyn Ð

,`id dhigy zlgzd e`l zxbxb ivgc

.ikda `txhin `l eivg rxwp elit`yàì
äîäáá,xn`w dndaa elit` `d ,xnelk Ð

dlek` `l` ,i`w zxbxb` e`l dxnb `dc

.i`w dhigyåøîâåexnbe :oizrc `wlq Ð

dnibtc ,aexd hgyp ixdy ,`edy lk i`da

.onw aex `ki`de ,`inc dnilyk `ziinwèùååì åøîâhyeel el exnbe ,`aex dil dedc ,`edy lk eilr siqede :xn`w ikde Ð.o`kn xg`løùá áåø àìáoxn`ck Ð

.wiln i`n eze ,oipniqd zkizg mcew dzn dl `ied Ð oipniql mcew zwxtnd mr xyad agex aex jizg i`c (`,`k oileg) `nw wxtaäìåòáoxn`ck ,dlcad irac Ð

.ongp axk ,"dpwl e` hyeel" `din ipzw .mipy jzeg :(`,`k oileg) `nw wxtaäìò éåä éàî.dhigy oiprl Ðúøîà÷ãë.dwilna Ðàîìãzkizg `ki`c ,ip`y dwiln Ð

.edc lka dizeig dil lif`e ,zwxtne dxcyäéòå÷ ñîñîîwtq meyne .hyeed awip e` dpwd wqtp `ny oipniqa wecal jixve ,ex`ev rxwpy .`nca ex`ev jlkeln Ð

.`alk xni` Ð `xpey wtq `alk wtq :(a,bp oileg) mzd opixn`ck ,`ipwa e` `alka opilzc ,diwcanl ira `l dqexc
øãäå
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éðäéúwxt migafa xn`c ,iqei iaxl `zil `kxit jd Ð dlap icin dxdhl oikq dl

,dlap icin zxdhn dwiln oi`c ,dtxh z`vnpe wln iab (a,hq) "serd z`hg"

.zxdhn dwilnc inp mzd xn`wc ,jixt xi`n iaxl `l` .dndaa zxdhn dhigy `weecc

éáøzeipyn inwe`l dil `gipc `l` ,`id `xtw xa :xninl ivn ded Ð 'ek `ipzc `id

`xiaq `kdc :mixt` epiax dywd .iaxk lirlc

wxtae .dxezd on serl dhigy yic iaxl dil

"ip`e xn`e exiag rnye xifp ipixd xn`y in"

ilekc ,opaxe iaxc `zbelt iab xn`w (a,hk xifp)

`w `d iaxl ok m`e ,zevna ekpgl ick `nlr

dipin lirl jixt inp ikdc !dwiln odk lik`

odk lik`w :zevna ekpgl ick xn`c o`nl

on serl dhigy oi` xaqw :ipyne ,dwiln

.iywiz ok m` ,ikd iiepyl `kil iaxle .dxezd

`id dlap Ð `iaie jileie oipniq xifgi elit`e

oileg) `nw wxta yelza dhigy irac ,iaxl

xn`c o`nc ,cere ."zlk`nd z` gwie"n (`,fh

oiprac ,leqt dwilna `iane jilen xaqw xifgn

(a,hi my) `nw wxtc oizipzn `nwezin `l xg`

yie !qxec dil ded ok m`e .dhigya xyk `vnpc

`iddnc ,`ed `nlra `iegic xifpa mzdc :xnel

dkld i` i`pzc `zbelt iedzc wcinl `kil

zn` mewn lkn la` .ekpgl ick e` xifpa `ed

yic xaqc oeik ,xifpa `ed dkldc xaq iaxc `ed

ick xaqw ,inp i` .dxezd on serl dhigy

icin ,lk`p epi`e serd z`hg `iane ,ekpgl

.wtqd lr d`ad serd z`hg` dedc

ìòåyi Ð dndaa mipy aex lre sera cg` aex

Ð s"l` :"xy`k"c `ixhniba yixcc miyxtn

eaex Ð y"ix ,dndaa mipy Ð o"iy ,sera cg`

dndaa mipy aexe sera cg` aex ,edenk cg` ly

ly eaex ied "xy`k" ly rxtnl zeaiz iy`x Ð

.edenk cg`àúàÐ `nc direw qnqnn ik

wqtp `ny mipniqa dwica jixve :qxhpewa yxit

ira `l dqexc wtq meyne .hyeed awip e` dpwd

el`"a xn`c ,dpwa e` `alka opilzc ,dwica

Ð `xpey wtq `alk wtq :(`,bp oileg) "zetixh

i` dpin `wtp i`nl :xn`z m`e .`alk xni`

ira `ipw elit`c oeik ,`ipwa e` `alka opilz

opilz ded i`c dpin `wtpc :xnel yie ?dwica

lr s` llgd lk cbpk dwica jixv ded `xpeya

,inp i` .oipniqd cbpk `l` `zerix `kilc ab

oipniqd enic`d `l elit` ,dqexc wtq oiprl

zxbxbc (`,cp) onwl xn`ck .dtixh edyn `l`

epiaxe .`ilw `lwin `xdifc ,edyna ezqexc

`ied oizrnya `kdc ,yxtn xy` oa wgvi
meyn
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`oifgeקד mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

äé÷ãáéð øãäå.dhnle dhigyd zian dlrnl Ðõåçáî ä÷éãá åì ïéàitl Ð

.xkip epi`e awpa mipta el zqpkp mc ztihe ,xkip epi`e edyn awpa dtixh `edy

.mec` oevigd la` ,ea zxkip mc ztihe `ed oal iniptd mexw la`äð÷ì äé÷ãáðå
dhigyde ,dpwl dihgyp xcde .aexa `l` sxhp epi`y itl ,uegan wcap dpwdy Ð

hyeed elhi jk xg`e .cg` oniqa dxyk

.edewcaie edektdie ,igld on edexwrie elek

ïðçåé éáøë úåôøèá éøá óñåé íéëçÐ

(a,dv oileg) "dypd cib" wxta opixn`c

iwitq ilnb xqilz l`eny dil xcyc

`pyil .ediieeba diwcainl `ztixhc

.ilin lka opgei iaxk :`pixg`åäìåöå ìéàåä
ãçàë åìåëlk z` `ivedl jixv jkitl Ð

.encèåçùéù ãò,dhigya edpzil i`e Ð

`nlra daiwpa ,mcd z`ved meyn `l`

.ibqäèéçù úòùá.`veie mg mcdy Ð

ïéãéøåå åøëæåä àìù øçàîoi` ,xnelk Ð

`l` exikfdl jixv oi`e ,oda dielz zeig

dhigy ekixvn dz` dnl ,mc meynñøã ?
åäî ïäáe` dcedi iax ira ynn dhigy Ð

`l?áøã àä äéì òéîù àì äéîøé éáø
.àãñçäöçî ìò äöçîoizrc `wlq `w Ð

eivgy oniq ,xnelk .xn`w dhigy oiprl

eaex eli`k ied Ð hegy epi` eivge hegy

.xyke hegyäùîì àðîçøxqnyk Ð

xiiyz `l :dt lr dhigy zekld dynl

aex hegyl dyn dehvpy xn`c `de .`aex

`lc oeikc ,dvgn lr dvgn epiid Ð

.dil ixw hegy aex Ð `aex xiizyi`

ïðáøãî`wtpe .xyk `ziixe`cn la` Ð

.dlapa `nhn `lc dpiníéðùì å÷ìçÐ

,dvizp `l` dxdh el oi` `nhpy xepz

eaex xiizyp m`e ,[`i `xwie] "uzei" :aizkck

.`ed dvizp e`l mlyíöîöì øùôà éàù
ediipin cga i`ce `l` .mipeekn ediy Ð

jklid ,ediipin ida opirci `le ,`aex `ki`

.ediipin d`neh `wlq `làëéì éáåø éøú
àðî ãçá øîéîìi`d Ð `aex i`d i`c Ð

aex xkfed `l dhigy oiprl la` .`herin

Ð jezg aex `blt `pixw ike ,dkizga `l`

`l i`wc `blt i`dc ,dil yigknc `kil

.mly aex ixwin
éãë
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epiide ,miptan `l` uegan dwica el oi` hyee :xn`wc xity iz`e .dqexc wtq meyn

yi Ð daewpa la` ,mec`d oevigd hyeed xera zxkip dqexcd zinenc` oi`c meyn

el oi` hyee :dax xn`wc (`,bn oileg) "zetxh el`"a rnyn oke .uegan s` dwica hyeel

.aewp wtql :xn`w `le .dqexc wtql Ð dpin `wtp i`nle ,miptan `l` uegan dwica

awip ,hyeel el yi zexer ipy :(my) opixn` cere

opirci ikid iniptd awipyke ,xyk Ð df `la df

uegan dwica el oi`c oeik ,e`l i` oevig awip i`

awipy oebk :xnel wgece ?awp oiprl elit`

.ileg mey xkip oi` oevigae ,ileg zngn iniptd

dwica el yi hyee i` :dywd opgl` epiax axde

lk` ikid xi`n iaxe :jixt i`n ok m` ,uegan

dedc `nipe !hgy awp mewna `nlc ?`xya

ileg mey yiy :il d`xpe !dwica ici lr lik`

i` .uegan dwica el oi`e dqexc enk mic`iy

`la lk` ded `lc `niz ike :eyexit ikd ,inp

i`c ?xninl `ki` i`n miycwe gqt ,dwica

lecb men oi`c ,wecale xerd cixtdl xyt`

.dfnáøwxtae Ð aexk dvgn lr dvgn xn`

(z` wqt) iab (a,cn oileg) "zetixh el`"

dwcae axc dinwl `z`c ,zxbxbd [zweqt]

`pwqnae .aex dil ixw inp dvgn Ð diaer aexa

,aexk epi` dvgn lr dvgn `nlr ilekc xn`c

.ith `gip

éôìiqei iax elit` Ð mvnvl xyt` i`y

ipy wxta xn`c ililbd:(`,fi) zexekac

xn`wck ,qxg ilka `ed dcen Ð mvnvl xyt`

o`kn gikedl yie .zeneb ea zi`e li`ed :mzd

ebilt`cn ,mvnvl xyt` mc` iciac dkldc

oiaexirc `nw wxtae ,dvgn lr dvgna i`xen`

,mvnvl xyt` i` m`e .cnerk uexta (a,eh)

xq` `l ,xq`c o`nl elit`e ?wtqn `ixy ikid

,`aex hegy :dynl dixnb` ikdc meyn `l`

i`c dkldc d`xp miny icia edine .`aex xecb

"oig` drax`" wxta xn`c .mvnvl xyt`

rcei ipi` zeig` :xn`c opgei iaxl (`,gk zenai)

`l !`id ililbd iqei iax ['ek] `nipe .o`py in

xyt` xn`c ililbd iqei iaxk `pz mzq

:jixtc (`,gr) oihiba "wxefd" wxtae .mvnvl

dvgn lr dvgn iab ,mvnvl xyt` i` `de

ediiexz ez`c yxtnc ,zyxebn dpi`e zyxebn

iciak ied inp mzd Ð zen` rax`a iccd icda

m`e .zg` zaa `al epeek `l `nzqnc ,miny

jyend igl iab (a,d) oiaexir yixa :xn`z

`niz elit` :iy` ax xn`wc ,iean ly eptcn

xzip Ð yitp cner i` :jytp dn ,dpeny ieana

meyn oecip Ð yitp uext i`e ,daexn cnera

ded Ð iccd ik ediiexz eeyc ,zxn` i`n .igl

.lwdl mdixac wtq lke ,mdixac wtq dil

yie !xacd xxale mvnvl xyt` i`c rnyn

lr mevnva cecnle xxal xyt` mlerlc :xnel

my cecnl minkg edegixhd `l la` ,gxeh ici

`kil yitp uext oiae yitp cner oiac oeik ,wtqn

`lc `zline ,dey `ed ok m` `l` xeqi` yyg

ieana `l` exn` `l :mzd xn`c ryedi axc dixa `ped ax` i`w iy` axc .xzen cnerk uext ol `niiwc ,ixzyl Ð iccd ik eey ik elit`c ,iy` ax lr zeywdl oi`e .`ed `giky

i`c ,opaxk ixaq evn cnerk uextce `kdc i`xen`c :yxtn did oerny epiax axde .xeq` cnerk uextc mzd xaq edi`e ,'ek uextd lr daexn cnera xzip ray ieana la` ,dpeny

Ð xq`c o`ne .`aex xiiyz `l :xn` `pngx Ð oiey od elit`e ,`aex hgyc `ni`c meyn Ð ixyc o`ne .dvgn lr dvgn iedc epl dnecyk ibilte ,mc` icia elit` mvnvl xyt`

rnync :dyw la` .oiekl xyt` i`c ,lwdl mdixac wtqc `idd ith `gip `zyde ,cnerk uext iab oke .`aex hegy :xn` `pngx Ð oiey od elit`e ,miiw `aex x`yp `ni`c meyn

iab oke ,xeqi`d on xzei ievn xziddyk ,`ziixe`c xeqi`a elit` `ixy `kde .ixy ded yitp uext e` yitp cner i`c ab lr s` ,oiey od `ny `yyg meyn xeq` ied `ziixe`c wtqac

meyn oecip `di `l daexn uext elit`e ,zenvnevn mpi` zen` dpeny `ny yginl mzd `ki`c :il d`xpe !ixzyz `ziixe`c `witq ied elit` Ð iglc `idda ,ok m`e .cnerk uext

lr s` ,inp mzd ?mvnvl xyt` mc` iciac ,zexiir izy oia oeekn `vnpc `eddn (a,fi) zexekac ipy wxta `wiic ikidc :eyexitl dyw la` .lwdl yi mdixac wtqa `weec ikdle ,igl

`pngx xn` "daexwd" Ð zenvnevn od elit`e ,daexw `id `ny jytp dnn dlbr `ian zg` lkc meyn ,zelbr izy oi`ianc opax micen mewn lkn ,oiekle mvnvl xyt` i`c ab

mi`vei inp oerny epiax axd yexitlc :xnel yie .i`pz lya oi`veie ,xzei daexw odn zg` `l` ,oiey eidiy zeidle mvnvl xyt` i` mlerlc ,xity iz` `nw yexitle !zeaexw elit`e

a,d) oiaexirae ,xzei o`k jix`dl oi`e .ievn epi` df Ð od zenvnevn `ny ?zxn` i`n .dzxiag liaya `iaz Ð `id dwegx m`e ,da d`vei Ð `id daexw m`c ,jytp dnn i`pz lya

.xzei jxazi myd zxfra yxt` (wtqe d"c
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חולין. פרק שני - השוחט דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oileg(oey`x meil)

m`déèçLðfee`løãäå[jk xg`e-],dé÷cáðdhigyd xg`l `ld ¦§£¥§¨©¦§§¥
ixdy ,awpn ewceal xyt` i`èéçL÷ á÷ð íB÷îa àîìci`e ¦§¨¦§¤¤¨¨¦

.awpa oigadl xyt`m`edé÷cáðuegan,déèçLð øãäå`ld ¦§§¥§¨©¦§£¥
ef dwicadpi`c .dlirenä÷éãá Bì ïéà èLåå ,äaø øîàäawpn ¨¨©©¨¥¤¥§¦¨

,íéðôaî àlà ,õeçaîxg`ne ,edyna zxqe` hyed zaiwp oky ¦©¤¨¦¦§¦
mc ztih dqpkpy yeygl yi ,mec` `ed hyed ly ipevigd ecivy
dliren awpn dwica oi`e .ea oigadl xyt` i`e ,eze` dnzqe awpa
,ea zxkip mc ztih ok lre ,oal `edy hyed ly iniptd ecivn `l`

.miptan ewceale ektedl xyt` i` dhigyd mcew la`
déøa óñBé áø déì øîà,`axl [`ax ly epa-]äð÷ì dé÷cáð ¨©¥©¥§¥¦§§¥§¨¤

,ueganåjk xg`äð÷ì déèçLðecaldéøLëìåz` xiykp jkae ± §¦§£¥§¨¤§©§§¥
,cg` oniqa ezhigy oky ,dlik`l serdèLåì äeëôì øãäå§¨©©§¨§¥¤

dé÷ãáìå-,epktdpe enewnn hyed z` xewrp dhigyd xg`le §¦§§¥
e .`l e` awp ea yi m` iniptd ecivn epwcapeàáø øîàzvr gaya ¨©¨¨

,epaøa óñBé íékçéipa sqei mkg ±k úBôøèaen.ïðçBé éaø ©¦¥§¦¦§¥§©¦¨¨
:`xnbd dgikenàîìàoniq'ãçà'seraøîà÷c,epizpyn `pzBà ©§¨¤¨§¨¨©

éàä[hye-]éàä Bà[dpw-].ongp ax ixacke ,xn`w ©©
:dpyna epipyèBçLiL ãò øîBà äãeäé éaø.oicixed z`áø øîà ©¦§¨¥©¤¦§¨©©

äãeäé éaø øîà àì ,àcñçmicixed z` hegyl jixvy,óBòa àlà ¦§¨Ÿ¨©©¦§¨¤¨§
å ìéàBäzeidl `id jxcdãçàk Blek eäìBö.migzpl egzpl `la ¦§¥§¤¨

.enc lk `viy ick eicixe z` jezgl jixv jkitlïåék ,äîäa ìáà£¨§¥¨¥¨
øáà øáà dçzðîc,dziilv e` dzgiln mcewéøö àìChegyl ¦§©§¨¥¤¥¤Ÿ¨¦

zenewn jxc dgilna e` dilva dnc `vei ok `la s`e ,dicixe z`
.dkezig

:`xnbd dywnàøîéîì[xn`z ike-]íeMî äãeäé éaøc àîòèc §¥§¨§©§¨§©¦§¨¦
zlik` xeqi`,àeä íc.dhigy oic meyn `leäãeäé éaø ,ïðúäå ¨§¨§©©¦§¨

.ïéãéøåeä úà èBçLiL ãò ,øîBàdnl mcd `viy ick `ed m`e ¥©¤¦§¤©§¦¦
:`xnbd zvxzn .mzaiwpa ic `ld ,`weeca mhgeyl jixvãò àîéà¥¨©

,ïéãéøåeä úà á÷ðiL.mhgeyl jixv oi` dcedi iaxl s`eãò' éàîe ¤¦§Ÿ¤©§¦¦©©
'èBçLiL,dcedi iax xn`yáB÷ðiL ãòmze`úòLadäèéçL`le ¤¦§©¤¦§¦§©§¦¨
.dixg`l.xacd mrh x`eai oldle

:`xnbd dywn aeye.äãeäé éaø éøác .äèéçLa ïéãéøåå ,òîL àz̈§©§¦¦¦§¦¨¦§¥©¦§¨
:`xnbd zvxzn .mzaiwpa ic oi`e ,dhigya `weec rnyne,àîéà¥¨

éøö ïéãéøåå.äãeäé éaø éøác ,äèéçL úòLa ïá÷ðì C §¦¦¨¦§¨§¨¦§©§¦¨¦§¥©¦§¨
:`xnbd dywn aeyeBì eøîà ,òîL àzminkg,äãeäé éaøì ¨§©¨§§©¦§¨

ïéãéøåå eøkæeä àlL øçàîdhigyaàlàick,íc ïäî àéöBäì ¥©©¤Ÿ§§§¦¦¤¨§¦¥¤¨
él äîmkzeg m`él äî ,äèéçLadaiwpa.äèéçLa àlLeììkî ©¦¦§¦¨©¦¤Ÿ¦§¦¨¦§¨

,rnzyn minkg zl`yøáñ äãeäé éaøc`weec md micixedy §©¦§¨¨©
äèéçLa.daiwpa `le ¦§¦¨

iwpa ic dcedi iaxl mb mlerl :`xnbd zvxznoi`e micixed za
`l` ,mhgeyl jixv(äì) éøîà÷ éëä[äéì],dcedi iaxl minkg ¨¦¨¨§¥¥

,mcd `viy ick `ed micixed zaiwp mrh lky xg`nïá÷ðì él äî©¦§¨§¨
.äèéçL úòLa àlL ïá÷ðì él äî ,äèéçL úòLadz` recne ¦§©§¦¨©¦§¨§¨¤Ÿ¦§©§¦¨

.`weeca dhigy zrya mawepl aiignàeäå[dcedi iax-],øáñ §¨©
`weecíéiçc íc éúà äèéçL úòLaawpd jxc mcd `vei ± ¦§©§¦¨¨¥¨§©¦

la` .mg oiicr `edy itl ,micixeayéúà àì äèéçL úòLa àlL¤Ÿ¦§©§¦¨Ÿ¨¥
íc,awpd jxcmeyncxak.øéø÷ ¨§¨¦

:dcedi iax zhiyl micixe zhigy oica wtq d`ian `xnbdéaø éòä¥©¦
,äãeäé éaøì ïéãéøåå ,äéîøém`ïäa ääLrvn`a wiqtde ¦§§¨§¦¦§©¦§¨¨¨¨¤

jxc mkzg `ly e` ,dhigya zlqetd diidy xeriyk mzhigy
`l` d`ade dkledïäa ñøclqetd dqxc ote`k oikqd mr gka ¨©¨¤

,dhigyaeäîe` ,dhigy zxez dcedi iax mda jixvn m`d .mpic ©
.`edy jezig lka mda icy

dì éøîàå .øæòìà éaø øîà éëä ,àáñ àeää déì øîàyie-] ¨©¥©¨¨¨¦¨©©¦¤§¨¨§¨§¥¨
,[mixne`.ïðçBé éaø øîà éëä ,øæòìà éaøì àáñ àeää déì øîà̈©¥©¨¨§©¦¤§¨¨¨¦¨©©¦¨¨

`l` ,`weec dhigy mikixv micixed oi`.ïéøLk ïäå õB÷a ïáwðî§©§¨§§¥§¥¦
.mda milqet mpi` dhigy ileqt x`ye diidyy i`cea ok m`e

:`ziixan `cqg ax ixacl reiq d`ian `xnbdáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©
,àcñç.cala sera `l` micixed aewip dcedi iax jixvd `ly ¦§¨

éøö ïéàå ,ìeñt óBòa ïéðîéñ éàöç éðL èçLéaø .äîäáa øîBì C ¨©§¥£¨¥¦¨¦§¨§¥¨¦©¦§¥¨©¦
.ïéãéøåeä úàå èLåeä úà èBçLiL ãò óBòa ,øîBà äãeäéixd §¨¥§©¤¦§¤©¥¤§¤©§¦¦
.dndaa `le sera `l` micixe jezig dcedi iax jixvd `ly

:dpyna epipy'åëå óBòa ãçà éöç.dleqt ezhigyáø ,øîzà £¦¤¨§¦§©©
äöçî ìò äöçî ,øîà`ed ixd.áBøk,`xnbd dzr zxaeqe ¨©¤¡¨©¤¡¨§

hgeyk df ixd oniq ivg hgeydy ,dhigy oiprl mixen` ax ixacy
e .dxiyk ezhigye ,eaex z`Bðéà äöçî ìò äöçî ,øîà àðäk áø©©£¨¨©¤¡¨©¤¡¨¥

,áBøk.dleqt ezhigy cala oniq ivg hgy m`e §
:zwelgnd mrh z` `xnbd zyxtnäöçî ìò äöçî øîà áø©¨©¤¡¨©¤¡¨

,áBøkc meynäLîì àðîçø déì øîà éëä,dhigyd lr edeivyk §¨¦¨©¥©£¨¨§Ÿ¤
àaeø øéiLz àì`le oniq ivg hgy m` la` .hegy izla oniq ly Ÿ§©¥¨

e .dxiyk ezhigy ,cala eivg `l` mly x`ypøîà àðäk áø©©£¨¨©
,áBøk Bðéà äöçî ìò äöçîc meyn,äLîì àðîçø déì øîà éëä ¤¡¨©¤¡¨¥§¨¦¨©¥©£¨¨§Ÿ¤

àaeø èBçLly.oniqd §¨
(äîéât úøbøb àðéè÷ éöç ïîéñ)¦¨£¦§¦¨©§¤¤§¦¨

:epizpynn ax zhiy lr `xnbd dywn,ïðzhgyéöçoniqãçà §©£¦¤¨
å ,óBòaoniq.äìeñt BúèéçL ,äîäáa éöçå ãçàezøîà éà §§¤¨¨¥¦¦§¥¨§¦¨§¨¦¨§©§

éànà ,áBøk äöçî ìò äöçî`edìeñt,oniq ivgadéì ãáò àä ¤¡¨©¤¡¨§©©¨¨¨©¥
zhigyáBø,oniq.eaexk `id oniq ly ezivgn axl oky

`l` epi` oniq ivg zhigy dpynd dlqty dn :`xnbd zvxzn
.ïðaøcîxizp m`y meyn ,oniqd aex z` hegyl minkg exfby ¦§©¨¨

,cala eivg z` hegylãáòîì éúà àì àîìcs`àbìt`l` ¦§¨Ÿ¨¥§¤¡©©§¨
.dxezd on dhigyd lqtze ,eherin z` wx hegyi
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oileg(oey`x meil)

m`déèçLðfee`løãäå[jk xg`e-],dé÷cáðdhigyd xg`l `ld ¦§£¥§¨©¦§§¥
ixdy ,awpn ewceal xyt` i`èéçL÷ á÷ð íB÷îa àîìci`e ¦§¨¦§¤¤¨¨¦

.awpa oigadl xyt`m`edé÷cáðuegan,déèçLð øãäå`ld ¦§§¥§¨©¦§£¥
ef dwicadpi`c .dlirenä÷éãá Bì ïéà èLåå ,äaø øîàäawpn ¨¨©©¨¥¤¥§¦¨

,íéðôaî àlà ,õeçaîxg`ne ,edyna zxqe` hyed zaiwp oky ¦©¤¨¦¦§¦
mc ztih dqpkpy yeygl yi ,mec` `ed hyed ly ipevigd ecivy
dliren awpn dwica oi`e .ea oigadl xyt` i`e ,eze` dnzqe awpa
,ea zxkip mc ztih ok lre ,oal `edy hyed ly iniptd ecivn `l`

.miptan ewceale ektedl xyt` i` dhigyd mcew la`
déøa óñBé áø déì øîà,`axl [`ax ly epa-]äð÷ì dé÷cáð ¨©¥©¥§¥¦§§¥§¨¤

,ueganåjk xg`äð÷ì déèçLðecaldéøLëìåz` xiykp jkae ± §¦§£¥§¨¤§©§§¥
,cg` oniqa ezhigy oky ,dlik`l serdèLåì äeëôì øãäå§¨©©§¨§¥¤

dé÷ãáìå-,epktdpe enewnn hyed z` xewrp dhigyd xg`le §¦§§¥
e .`l e` awp ea yi m` iniptd ecivn epwcapeàáø øîàzvr gaya ¨©¨¨

,epaøa óñBé íékçéipa sqei mkg ±k úBôøèaen.ïðçBé éaø ©¦¥§¦¦§¥§©¦¨¨
:`xnbd dgikenàîìàoniq'ãçà'seraøîà÷c,epizpyn `pzBà ©§¨¤¨§¨¨©

éàä[hye-]éàä Bà[dpw-].ongp ax ixacke ,xn`w ©©
:dpyna epipyèBçLiL ãò øîBà äãeäé éaø.oicixed z`áø øîà ©¦§¨¥©¤¦§¨©©

äãeäé éaø øîà àì ,àcñçmicixed z` hegyl jixvy,óBòa àlà ¦§¨Ÿ¨©©¦§¨¤¨§
å ìéàBäzeidl `id jxcdãçàk Blek eäìBö.migzpl egzpl `la ¦§¥§¤¨

.enc lk `viy ick eicixe z` jezgl jixv jkitlïåék ,äîäa ìáà£¨§¥¨¥¨
øáà øáà dçzðîc,dziilv e` dzgiln mcewéøö àìChegyl ¦§©§¨¥¤¥¤Ÿ¨¦

zenewn jxc dgilna e` dilva dnc `vei ok `la s`e ,dicixe z`
.dkezig

:`xnbd dywnàøîéîì[xn`z ike-]íeMî äãeäé éaøc àîòèc §¥§¨§©§¨§©¦§¨¦
zlik` xeqi`,àeä íc.dhigy oic meyn `leäãeäé éaø ,ïðúäå ¨§¨§©©¦§¨

.ïéãéøåeä úà èBçLiL ãò ,øîBàdnl mcd `viy ick `ed m`e ¥©¤¦§¤©§¦¦
:`xnbd zvxzn .mzaiwpa ic `ld ,`weeca mhgeyl jixvãò àîéà¥¨©

,ïéãéøåeä úà á÷ðiL.mhgeyl jixv oi` dcedi iaxl s`eãò' éàîe ¤¦§Ÿ¤©§¦¦©©
'èBçLiL,dcedi iax xn`yáB÷ðiL ãòmze`úòLadäèéçL`le ¤¦§©¤¦§¦§©§¦¨
.dixg`l.xacd mrh x`eai oldle

:`xnbd dywn aeye.äãeäé éaø éøác .äèéçLa ïéãéøåå ,òîL àz̈§©§¦¦¦§¦¨¦§¥©¦§¨
:`xnbd zvxzn .mzaiwpa ic oi`e ,dhigya `weec rnyne,àîéà¥¨

éøö ïéãéøåå.äãeäé éaø éøác ,äèéçL úòLa ïá÷ðì C §¦¦¨¦§¨§¨¦§©§¦¨¦§¥©¦§¨
:`xnbd dywn aeyeBì eøîà ,òîL àzminkg,äãeäé éaøì ¨§©¨§§©¦§¨

ïéãéøåå eøkæeä àlL øçàîdhigyaàlàick,íc ïäî àéöBäì ¥©©¤Ÿ§§§¦¦¤¨§¦¥¤¨
él äîmkzeg m`él äî ,äèéçLadaiwpa.äèéçLa àlLeììkî ©¦¦§¦¨©¦¤Ÿ¦§¦¨¦§¨

,rnzyn minkg zl`yøáñ äãeäé éaøc`weec md micixedy §©¦§¨¨©
äèéçLa.daiwpa `le ¦§¦¨

iwpa ic dcedi iaxl mb mlerl :`xnbd zvxznoi`e micixed za
`l` ,mhgeyl jixv(äì) éøîà÷ éëä[äéì],dcedi iaxl minkg ¨¦¨¨§¥¥

,mcd `viy ick `ed micixed zaiwp mrh lky xg`nïá÷ðì él äî©¦§¨§¨
.äèéçL úòLa àlL ïá÷ðì él äî ,äèéçL úòLadz` recne ¦§©§¦¨©¦§¨§¨¤Ÿ¦§©§¦¨

.`weeca dhigy zrya mawepl aiignàeäå[dcedi iax-],øáñ §¨©
`weecíéiçc íc éúà äèéçL úòLaawpd jxc mcd `vei ± ¦§©§¦¨¨¥¨§©¦

la` .mg oiicr `edy itl ,micixeayéúà àì äèéçL úòLa àlL¤Ÿ¦§©§¦¨Ÿ¨¥
íc,awpd jxcmeyncxak.øéø÷ ¨§¨¦

:dcedi iax zhiyl micixe zhigy oica wtq d`ian `xnbdéaø éòä¥©¦
,äãeäé éaøì ïéãéøåå ,äéîøém`ïäa ääLrvn`a wiqtde ¦§§¨§¦¦§©¦§¨¨¨¨¤

jxc mkzg `ly e` ,dhigya zlqetd diidy xeriyk mzhigy
`l` d`ade dkledïäa ñøclqetd dqxc ote`k oikqd mr gka ¨©¨¤

,dhigyaeäîe` ,dhigy zxez dcedi iax mda jixvn m`d .mpic ©
.`edy jezig lka mda icy

dì éøîàå .øæòìà éaø øîà éëä ,àáñ àeää déì øîàyie-] ¨©¥©¨¨¨¦¨©©¦¤§¨¨§¨§¥¨
,[mixne`.ïðçBé éaø øîà éëä ,øæòìà éaøì àáñ àeää déì øîà̈©¥©¨¨§©¦¤§¨¨¨¦¨©©¦¨¨

`l` ,`weec dhigy mikixv micixed oi`.ïéøLk ïäå õB÷a ïáwðî§©§¨§§¥§¥¦
.mda milqet mpi` dhigy ileqt x`ye diidyy i`cea ok m`e

:`ziixan `cqg ax ixacl reiq d`ian `xnbdáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©
,àcñç.cala sera `l` micixed aewip dcedi iax jixvd `ly ¦§¨

éøö ïéàå ,ìeñt óBòa ïéðîéñ éàöç éðL èçLéaø .äîäáa øîBì C ¨©§¥£¨¥¦¨¦§¨§¥¨¦©¦§¥¨©¦
.ïéãéøåeä úàå èLåeä úà èBçLiL ãò óBòa ,øîBà äãeäéixd §¨¥§©¤¦§¤©¥¤§¤©§¦¦
.dndaa `le sera `l` micixe jezig dcedi iax jixvd `ly

:dpyna epipy'åëå óBòa ãçà éöç.dleqt ezhigyáø ,øîzà £¦¤¨§¦§©©
äöçî ìò äöçî ,øîà`ed ixd.áBøk,`xnbd dzr zxaeqe ¨©¤¡¨©¤¡¨§

hgeyk df ixd oniq ivg hgeydy ,dhigy oiprl mixen` ax ixacy
e .dxiyk ezhigye ,eaex z`Bðéà äöçî ìò äöçî ,øîà àðäk áø©©£¨¨©¤¡¨©¤¡¨¥

,áBøk.dleqt ezhigy cala oniq ivg hgy m`e §
:zwelgnd mrh z` `xnbd zyxtnäöçî ìò äöçî øîà áø©¨©¤¡¨©¤¡¨

,áBøkc meynäLîì àðîçø déì øîà éëä,dhigyd lr edeivyk §¨¦¨©¥©£¨¨§Ÿ¤
àaeø øéiLz àì`le oniq ivg hgy m` la` .hegy izla oniq ly Ÿ§©¥¨

e .dxiyk ezhigy ,cala eivg `l` mly x`ypøîà àðäk áø©©£¨¨©
,áBøk Bðéà äöçî ìò äöçîc meyn,äLîì àðîçø déì øîà éëä ¤¡¨©¤¡¨¥§¨¦¨©¥©£¨¨§Ÿ¤

àaeø èBçLly.oniqd §¨
(äîéât úøbøb àðéè÷ éöç ïîéñ)¦¨£¦§¦¨©§¤¤§¦¨

:epizpynn ax zhiy lr `xnbd dywn,ïðzhgyéöçoniqãçà §©£¦¤¨
å ,óBòaoniq.äìeñt BúèéçL ,äîäáa éöçå ãçàezøîà éà §§¤¨¨¥¦¦§¥¨§¦¨§¨¦¨§©§

éànà ,áBøk äöçî ìò äöçî`edìeñt,oniq ivgadéì ãáò àä ¤¡¨©¤¡¨§©©¨¨¨©¥
zhigyáBø,oniq.eaexk `id oniq ly ezivgn axl oky

`l` epi` oniq ivg zhigy dpynd dlqty dn :`xnbd zvxzn
.ïðaøcîxizp m`y meyn ,oniqd aex z` hegyl minkg exfby ¦§©¨¨

,cala eivg z` hegylãáòîì éúà àì àîìcs`àbìt`l` ¦§¨Ÿ¨¥§¤¡©©§¨
.dxezd on dhigyd lqtze ,eherin z` wx hegyi

àðéè÷ áø øîà,ax lr zeywdl,òîL àzqxg xepz ,epicia dkld ¨©©§¦¨¨§©
.ezvizp ici lr `l` xdhp epi`e ,dewna dxdh el oi` `nhpyenk

xn`py(dl `i `xwie)eilr mzlaPn lRi xW` lke' ,dliap z`neha§Ÿ£¤¦Ÿ¦¦§¨¨¨¨
.'mkl Eidi mi`nhE md mi`nh ,uYi mixike xEPY ,`nhiz` xay m`e ¦§¨©§¦©¦ª¨§¥¦¥§¥¦¦§¨¤

.ez`neha cner `ed oiicre ,dvizp ef oi` mly eaex x`ype eherin
m`eì B÷lçå íéðLmiwlgd ipyéàL éôì ,ïéàîè íäéðL ,ïéåL ïä ¦§¦§©¦§¥¨¦§¥¤§¥¦§¦¤¦

íöîöì øLôàokzi `l` ,wiecna miey miwlgd ipyy reawle ¤§¨§©§¥
aex z` df wlga ea yiy xg`ne .exiagn edyna lecb cg` wlgy
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.mi`nh mdipy mvnvlàädid eli`íöîöì øLôàipyy reawle ¨¤§¨§©§¥
mdipy eidi ,ixnbl miey miwlgd.ïéøBäèxaeqd ax ixacle §¦

,aexk `ed ixd dvgn lr dvgnyéànàeidi.ïéøBäè`ldàëä ìéæ ©©§¦¦¨¨
[o`kl jl-]`d ,cg`d ivglàkéàeaàaeø,xepz lyeàëä ìéæ ¦¨¨¦¨¨

`d ,ipyd ivglàkéàea mbàaeø`nhl yi ,ok m`e .xepz ly ¦¨¨
.mdipy z` i`ce zxeza

àtt áø øîàilka ok xnel okzi `l ,aexk dvgny axl s` ,uxzl ¨©©¨¨
ixdy ,xaypyàkéì àðî ãça éaeø éøzmiinrt didiy okzi `l ± §¥¥§©¨¨¥¨

ipyd ivgly gxkda ,aex oic yi df ivgl m` ixdy ,ilkd eze`a aex
.herin oic yi
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xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oileg(ipy meil)

ea yiy onf xeriykéãkhegylå ,úøçà äèéçLjk xg`døîâ §¥§¦¨©¤¤§§¨¨
,dhigyl.äøLk BúèéçLxaecny dziiyewa `xnbd dxaqe §¦¨§¥¨

,dzywd ok lre ,dndaa,áBøk äöçî ìò äöçî zøîà éàåixd §¦¨§©§¤¡¨©¤¡¨§
,eaex wqtpy enk `ed ixd dpwd ivg hgypy xg`le,dì àôøhéà¦¨§¨¨

ddyy oeikn ipyd ivgd ly dhigyd dyrnl sxhvn epi` oky
:`xnbd zvxzn .mdipiazøáñ éîxaecnyàì ,äîäáa,`ed ok ¦¨§©§¦§¥¨Ÿ

xaecn `l`óBòazhigy xg`l ddy jkitl .cg` oniqa el icy §
dhigyd z` milyd jk xg`e ,dpw ivgCLôð änîezhigy ¦©©§¨

.dxiykàä ,áBøk äöçî ìò äöçî éàxak eivg zhigyaãéáò ¦¤¡¨©¤¡¨§¨¨¦
déìzhigy,àaeøe .hegyle jiyndl llk jixv epi` dxezd oneéà ¥¨¦

Bðéà äöçî ìò äöçî,áBøkivgacala dpwíeìk àìå ãáò àì ¤¡¨©¤¡¨¥§Ÿ¨©§Ÿ§
llk ligzd `l oiicr divgn xzei hgy `ly cre ,dtxhp `l oiicre

.dhigyd dyrn
:ax lr ztqep `ziixan dywn `xnbdéöç äéäL éøä òîL àz̈§©£¥¤¨¨£¦

äð÷serd lyéñBäå íeât.äøLk BúèéçL ,Bøîâe àeäL ìk åéìò ó ¨¤¨§¦¨¨¨¤§¨§¦¨§¥¨
,áBøk äöçî ìò äöçî zøîà éàådpwd ivg wqtp m` `ldäôøè §¦¨§©§¤¡¨©¤¡¨§§¥¨

,àéåä.dze` dxiykn `ziixad ji`e ©§¨
äôøè ïéðòì éðàL ,àáø øîàda dcenyaexa `l` dpi`y ax ¨©¨¨©¦§¦§©§¥¨

meyn ,dpwãdtixha,íéðéòì äàøpä áBø ïðéòáxzei hrn ,xnelk §§¦¨©¦§¤¨¥©¦
.cala ivg `le miipirl xkip `edy eivgn

éiaà déì øîà,`axlåikc äôøh äîe ,àeä ïëc ìk àìmixa`a ¨©¥©©¥§Ÿ¨§¥©§¥¨¦
s` minieqnáawpàôøhéî eäMnmewn lkneàaeø ïðéòác àëéä §©¤¦¨§¨¥¨¦§¦¨¨

[dpwd zwiqta oebk] dtixhdlíéðéòì äàøpä áBø ïðéòaic oi`e §¦¨©¦§¤¨¥©¦
,ivgaàøMkúéî àì àaeø àkéàc ãòc äèéçL,mewn meyaàì §¦¨§©§¦¨¨Ÿ¦§©§¨Ÿ

ïðéòác ïkL ìkda.íéðéòì äàøpä áBø ¨¤¥¦§¦¨©¦§¤¨¥©¦
:xg` ote`a zwelgnd z` `xnbd zyxtn ef `iyew gknàlà¤¨

àîìò éleëcdhigyay micenéëå ,áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî §¥¨§¨¤¡¨©¤¡¨¥§§¦
øîzéàmzwelgnçñt ïéðòì ,àðäk áøãe áøcaxwdd`neha ¦§©§©§©©£¨§¦§©¤©
.øîzàmpi`e d`neha gqt miaixwn md mi`nh xeaivd aexyk oky ¦§©

,`pdk axe ax ewlgpe .ipy gqtl migcpäöçî ìàøNé eéäL éøä£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨
,áBøk äöçî ìò äöçî øîà áø ,íéàîè äöçîe íéøBäè§¦¤¡¨§¥¦©¨©¤¡¨©¤¡¨§

.dxdha mixedhde d`neha gqtd z` miaixwn mi`nhdeáøå§©
,áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî ,øîà àðäkmiyer mixedhd `l` ©£¨¨©¤¡¨©¤¡¨¥§

.ipy gqtl migcp mi`nhde ,oey`x gqt
:`xnbd zl`eyíúäå,gqtaáøc àîòè éàîgqt miyer dvgny §¨¨©©§¨§©

.aexk epi` dvgn dxezd lka `ld ,d`nehameyn :daiyneáéúëc¦§¦
ipy gqta(`i-i h xacna),äçãð Léà ,'Lôðì àîè äéäé ék Léà Léà'¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤¦¦§¤
ipy gqtlïéçãð øeaéö ïéàå.d`neha gqt miyer `l` ,ipy gqtl §¥¦¦§¦

.'micigi' llka epi` mewn lkn 'aex' llka epi`y s` xeaiv ivge
:dpyna epipyóBòa ãçà áBø.dxiyk ezhigy dndaa mipy aexe ¤¨§

xak `ld :`xnbd dywnàðîéæ àãç àðéðzxn`p oky ,df oic ¨¦¨£¨¦§¨
`yixa(ïîéñ çùô ùëä) .'eäBîk ãçà ìL Baeø'¤¤¨¨¦¨

:`xnbd zvxznàãç ,àéòLBä áø øîàzxacn el` zeaa izyn ¨©©©§¨£¨
àãçå ,ïéleçazxacnàëéøöe .íéLã÷amb aex oic eprinydl §¦©£¨§¨¨¦§¦¨

meyn .oilega mbe miycwaïðéòeîLà éàca,ïéleçmixne` epiid §¦©§¦¨¦
`weecya déì ébñc àeä íúäzhigyàeä íãì åàìc íeMî ,àaeø ¨¨§©¦¥§¨¦§¨§¨

éøö,C.mca jxev mey oi`eìáàaíãìc ,íéLã÷gafdéøö àeäC ¨¦£¨¨¨¦¦§¨¨¦
,gafnd lr ewxefl icka déì ébñéz àì àîéàzhigyàaeøly ¥¨Ÿ¦§¥¥§¨
hegyl jixv `l` oniqdélek àkéàc ãò,hegy elek didiy cr ± ©§¦¨¥
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קז oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

úøçà äèéçù éãë.diidy xeriy epiid Ðäøîâå,i`w dndaa oizrc `wlq `w Ð

.dhigyl Ð dxnb i`ne ,mipy aex `iracáåøë äöçî éàåÐ ivga ddyc oeik Ð

`l` !zxbxbd zweqta dl `txhi`e ,`nlra dnibtk dl `iede ,dhigy dl `lf`

.opira `aexa zxbxbd zweqte ,aexk epi` dpin rnyóåòá àìjytp dnnc Ð

.yxtnck dxykàáåø äéì ãáò àäÐ

.diidy inwn `xykzi`eíåìë äéì ãáò àì
.dtxh dyrn Ðíåâô äð÷ éöç.sera Ð

íéðéòì äàøðä áåø,xenb aex ,xnelk Ð

.xkip `edyäôøè äîzenewn `ki`c Ð

zaewp oebk ,edyna eda `txhinc `aeh

.oiwcde d`ixde hyeedäàøðä áåø ïðéòá
íéðéòìoebk ,aex oda xkfedy zenewna Ð

.dxcyd hegae dpwaàëéàã ãòã äèéçù
àøùëúî àì àáåøxyknc o`n elit`c Ð

`herinae ,`ed `aex dil ixwc meyn Ð

.ecen edlekáåøë äöçî ìò äöçîÐ

oiyer oi`nhe ,dxdha onvrl oiyer mixedhe

ipy gqtl egcin `le d`neha onvrl

.oicigikáåøë åðéà.ipyl oi`nhd oigcpe Ð

áøã àîòè éàî íúäåzxn` `nlra `d Ð

!`aex ied `lcäéäé éë ùéà ùéà áéúëã
àîè`l `aexc idp ,`blte .ipyl dgci Ð

`le ,edl iwtp oicigi llkn edin ,ixwin

.egcinêéøö àåä íãì.dwixfl Ðezwiln

dil irain dxykdil irai` ser` ,xnelk Ð

:dnda` ipzil xcde ,dxyk ezwiln :ipzinl

.dxyk dzhigyàéù÷ àì àäiccd iab Ð

.dhigy hwp dndan wilq ike ,edppzàìà
àùéø.hgeyd `pz ik Ðéà÷ óåòá éãëîÐ

dhigy dil jnq ikide ,zexedl ligzd eae

miycw sera?ikd !dil irain "wlend"

:opiqxbãçàå ãçà ìë áåø ãçà áåø éàîÐ

."`l`" opiqxb `leäéì à÷éñô àì`pze Ð

:rnyn ikdc .ediiexza rnzyinc `zlin

cga ibqc `kid ;dxyk sera cg` lk aex

irac `kide ,elekk eaex ied Ð z`hg oebk

.elekk cg` lk aex ied Ð izxzøéôùÐ

`lc oeikc .dilr opax ibilt ikd meyn

zrya il dn ,mc meyn `l` oicixee exkfed

dhigy xg`l il dne dhigyàìà ?
íéùã÷ádilr opax ibilt ikid Ðàåä ?
åîöòzhigy ly dxwire dnvr lk Ð

.dkixv `id mcl miycwçáæúmkpevxl" Ð

,aizk "edgafz" :onwl opixn`e ,"edegafz

hgeylc rnyn "gafz" .zxeqnl m` yie

aizk `lcn ,mipyl `le xn`w icigi

,gaf` inp rnyn "`ed" aizkcne ."edegafz"

.icigi `di `ed s`yàðäë áø øîàåÐ

(a,al) `nei xcqa yiwl yixc `d .opiqxb

.cinzd z` lecb odkl el e`iad iabåöø÷
leki did `ly ,mipy aexa :mzd opiyxtn Ð

lky itl .elek dhigyd z` xenble wxnl

,ea `l` dxyk dpi` mixetkd mei zcear

odkd xtke" :[fh `xwie] "zen ixg`"a aizkc

xdn feg`l jixv dide ,"eze` gyni xy`

ea jzeg jkitl Ð mcd lawle wxfnd z`

.lawl xdnne ,dgipne ,dhigy xykd ick¤

÷øéîå.dhigy xg` odk Ðåãé ìòÐ

lr mc` axrn :(a,at oiaexir) enk ,eliaya

my epipyy iptne .mliaya Ð ezae epa ci

,leqt `di wxin `l leki ,wxnl jixvc

mipy aexa ibq `l miycwacêëì ?`di wxin `l leki :opikxte .miycw meyn `tiq `pze ,dpin opirny ded oileg Ð `yixc ,'eke sera cg` aex :o`k zepyl jxved Ð

leqt?.[a,ai] zeixed idliya `id `ziixa .'ek mixetkd mei zcear lk :`ipze ,lecb odka `ly xg` mc`a dcear dwixn `d jl `ied ok m` `d ,dinza
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ìéædixnb` ikd :`kd inp xn` ikc ?dil `iyw i`n :xn`z m`e Ð `aex `ki` `kd

xacd ielzc :xnel yie !oixedhe aex o`k oi` ixd ,lirlck ,`aex xiiyz `l dynl `pngx

o`ke .dhigy xykd xeriy o`k yic ,lirl ixy aexk dvgn dil aiygc meync ,zeaiyga

.aexk epic dvgn ,zeaiyg yi inpéìåëãm`e Ð aexk epi` dvgn lr dvgn `nlr

axk opiwqt (a,fh) oiaexirc `nw wxtac :xn`z

d`xp dide !xzen cnerk uext xn`c ,`tt

i` ,zeiga ielzd xaca oixeqi` x`y oia wlgl

:dniz mbe .xepzc lirl dlr iziinc e`l

`l mzd iziinc edpde ,dl iziin `l oiaexirac

xeqi` `kdc ,wlgl yi `nye !`kd iziin

.inc `le ,zevign oiprl mzde ,d`nehe

ùéàwxtac :dniz Ð oigcp xeaiv oi`e dgcp

z` z`vede" iab (`,fh) oixcdpqc `nw

dz` dy`e yi` :opiyxc ,'ebe "`edd yi`d

elek hayd lk `iven dz` i`e ,jixryl `iven

aex `l` "yi`"n ihrnn `l `kde .jixryl

aezkd wligy epivn mzdc :xnel yie !l`xyi

xir oiprl `nlra xir meyn miaexnl cigi oia

hay meyn wlgl `xazqn jkitl ,zgcpd

dy`e yi` `aeh ,inp i` .yi` ixwin `lc xnele

.mzd iaizkìáà`ed mcl e`lc oilegajixv

,sera cg` ivg :ipzwc `de Ð ibq `blta `ni`

epiid Ð dleqt dzhigy dndaa ivge cg`e

.miycwa ixii`c `tiq

÷øéîåoeyl "wxin" Ð eci lr ezhigy xg`

seq inlyexi] yxcna opixn`ck ,xnb

devna ligzdy in :[dpyd y`xc `nw wxt
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`oifgeקח mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

÷øîì äåöîial oi`e ."jln zxcd mr aexa" meyn :`neia izrny ip`e .mc meyn Ð

.mr aex z` yxibe lecb odka citwd aezkd ixde ,inp zecear lk ok m`c ,jkäðéà
äèéçùì.`zkld i`nl yxtn dinwle .dteqa `l` dhigy diexw dhigyd oi` Ð

äèéçùì äðùé.dhigy iexw lkd Ðäìåñôdhigyl dpi` xn`c o`nl elit`e Ð

edin ,ieb zhigy ixwin `le seqal `l`

uewk dl `iede ,`ied `l inp l`xyi zhigy

.dl `txhi`e `nlraäôøè äùòîÐ

dyrp ,ea dtxehl xeriyke ick didy dyrn

.ieb cia dahegn dlrnl serd zler

migafa xn`ck ,dhnl serd z`hg ,`xwiqd

.(`,dq a,cq)úàèç äùòî] äá äùò éøäù
äèîì [óåòä`edy dyrn ,dleqt mewna Ð

zwilny .jka exiykdl serd z`hga aeyg

inp ikd jklid ,cg` oniqa serd z`hg

seq ied `l dlerac ab lr s` ,leqtl aiyg

.ipyd xnb cr dwilnáééçéîihegy meynÐ

.uegéëä øîà àì øîm` ,sera eli`c Ð

ixdy ,aiigin Ð uega oey`x oniq hgy

.serd z`hg zwilna mipta xyk dzeekc

silic ,aiig uega miycw ser hgeyd

miycw zhigya "hgyi xy`"c `ieaixn

serd z` wlend la` ,(`,fw) "hgeyd" wxta

.xehtäøôá ïé÷åñòä ìë.dnec` Ðäìçúî
äôåñ ãòårvn`a oia ,dizecear zg`a Ð

.seqa oiae dlgza oiaeíéãâáä úà ïéàîèî
ipye aef`e fx` ur" :(hi xacna) aizkck Ð

,"dxtd ztixy jez l` jilyde zrlez

aizke ,'ebe "odkd eicba qake" :dil jinqe

`ipze .'ebe "dze` sxeyde" :dztixya

`nhn aef`d z` jilynd m` :ixtiqa

oky lk `l sxeyd ,micba?xnel cenlz dn

lk lr cnile aezkd `a Ð "sxeyde"

miperh ediy seq cre dlgzn dxta miweqrd

.micba zqeakzäëàìîá äúåà ïéìñåôåÐ

oebk ,zxg` dk`lna dnr ewqrzp m`

zyxt ixtq) `ipzc .zrlc dnr jzge hgyy

lr cnile aezkd `a Ð "dze` hgye" :(zwg

,dzhigya dzlqet dk`ln `dzy dxtd

`dzy cnile aezkd `a Ð "dxtd z` sxye"

.dztixya zlqet dk`lnäúèéçùáoebk Ð

.dlapzpyíéãâá äàîèî äðéào`k oi`y Ð

rbp `le dtxy e` dxt` sq` m`e .dcear

`ly ,ur ilk iheyta da rbp elit` e` ,da

meyn `nh epi` Ð dlap meyn ez`nh

.dnec` dxt o`k oi`y ,dxta wqrzn

äúàæäádpnid dfn didy ,dnc z`fda Ð

aizkck ,lkid ly gzt cbpk minrt ray

.'ebe "ipt gkp l` dfde" :(hi xacna)íãå÷
íéãâá äàîèî äìåñôdxta wqrznc Ð

.xykda dzhigy ziyrp xake ,`edåàìã
ììë àéä äèéçùgiked dteq ixdy Ðla` .

dlekc jl `ni` ,ynn dhigy dxnbpc `kid

.seq cre dlgzn dhigy diexwéîð âåìôìÐ

`ly dxta elit` ,dxtc `xykda `pz i`d

.micbal micba oia wlgl yi dlqtp
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íà,mipya dhigy dil `ied ok m` :jxtinl inp ivn ded Ð xg`a dcear dil ied ok

mipy oi`e ,leqt wxin `l m`c oeikonwl gkenck ,df xg` dfa elit` cg` gafa oihgey

(`,an `nei) "itlwa sxh" wxta `d ?xg`a dcearn dil `iyw i`ne :xn`z m`e .oizrnya

,ext `wec epiid Ð liqtc o`n elit`e .xfa lecb odk xt zhigy elit` xaqc o`n `ki`

oxd` dilr i`we mixetkd mei zaegl iz`wc

mei zaegl jiiy `lc ,cinz la` .dwege

yie !`l Ð dwege oxd` dilr i`w `le mixetkd

.opaxcn leqt mewn lknc :xneläîìwxnl il

mipyd lk opira inp oilegac ab lr s`e Ð

`l Ð xaca wgec yiy oeik mewn lkn ,dlgzkl

.xg` ici lr zeyrl epl didøîàyiwl yix

Ð seqa `l` dhigyl dpi` `aq ielc dinyn

ipy wxta ikd dil `xiaq `axc ab lr s`

icda dil aiyg `l ikd elit` ,(`,l) migafc

yixa opgei iax iabl yiwl yixk dkldc zlz

dinyn jdc meyn ,(`,el zenai) "ulegd" wxt

.yiwl yix dxn` ielcïåâëcg` oniq hgyy

dywe .miycw sera :qxhpewa yxit Ð uega

oeik ?xhtc o`nc `nrh i`nc :eyexitl

,dhigya `l` aiign `l uega dwilnacixde

dnl ,inp sqei axe !uega dhigy xykd dyr

?serd z`hg dyrn da dyr ixdy :hwpinl dil

serd zhigy xykdc meyn :xninl dil ded

uega cg`c sqei ax hwpc :cere !cg` oniqa

mdipy `d :rnyn ,dleqt inp mipta cg`e

exykd oi` `d Ð sera i`e .dxyk Ð mipta

`le ,hwpinl dil ded "aiig"e ,dwilna `l`

"dleqt"e ,dndaa ixii`c yxtl d`xpe !"dleqt"

.`nlr ilekl inp aiigc ,`wec e`l sqei ax hwpc

oniqa ediizbelt iwel ok m` Ð `kil `aeig i`c

,`aeiga ibilte ,mipta cg` oniqe uega cg`

exnbe uega oipniq herina dl iwen i`n`e

`d iab (a,n) oiwxt seqae :xn`z m`e ?mipta

dxf dcearl uega zaya z`hg hgeyd :`ipzc

,serd z`hga dl iwene .ze`hg yly aiig

,`edy lk eilr siqede mebt dpw ivg didy

`le z`hg hwp ikdle .iccd icda edlek ez`c

cg` oniq hgy ikn gaf x`yay ,gaf hwp

ihegy meyn aiign `l eze ,dxq` dxf dcearl

aiigin inp dndaac oeik izk` ,`zyde .ueg

,gaf opirnyl Ð ueg ihegy meyn cg` oniqa

`l cg` oniqc ab lr s`e .mebt dpw ivgae

?jka dn ,melk owz `ly ,zay meyn aiigin

aiigil `din ipy oniq xenbiyk mewn lkn

cg` oniqa aiignc `dc ,xnel yie !zay meyn

mzd la` .mipta ipyd xnbc meyn epiid Ð `kd

dxq`pc oeikn ,dxf dcearl hgeya ixii`c

jzgnk `l` ipy oniq aiyg `l Ð oey`x oniqa

xn`c ,dhigya dlwlwzp enk iede .xtra

dhigy e`lc rxtnl `zlin i`lb`c jenqa

oniqa exykdc ser hwp jkl .dxt iab llk `id

.qxhpewa onwl yxit oke ,cg`òøéàleqt

.dlapzp oebk :qxhpewd yxit Ð dzhigya

,zxg` dk`ln ly leqt :yxtn mz epiaxe

welig yi inp dhigya zxn` i`c .d`fdc `inec

m` ,dleqt xg`l oia dleqt mcew oia dk`lna

s`e ?d`fd hwp i`n`e ,dnvr dhigya beltl ok

xn`w mewn lkn ,dk`ln leqta ixii`c ab lr

i`lb`c dhigya dlwlwzp ip`y :jenqa xity

oeikc .llk `id dhigy e`lc rxtnl `zlin

.zexyka dhigyd ziyrp xakc ,yegl oi` Ð dz`fda leqt rxi` la` .zexyka dxt myl melk oiicr dyrp `l ok m` Ð dlwlwzpcéøúlr `d :dniz Ð zxn`w `gaif cga ixab

ok m`e .miycwa dxyk ezhigy cg`k miy`x ipy hgeyc oizipzn lirl iwenc ,migaf ipy hgey cg` enk .xyk carica la` ,dlgzkl epiid Ð cg` gaf oihgey mipy eidi `ly jgxk

.ith `giky `d Ð mixceq ipya beltl :jixtc ab lr s` .`id `giky `lc `zlin Ð xeq` dlgzklc oeikc :xnel yie !dxtc xykda beltl izk`
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úãBáò ìk :àéðúå ,øçàa äãBáò déì àéåä ïk íà¦¥¨§¨¥£¨§©¥§©§¨¨£©
!Ba àlà úBøLk ïðéà íéøetkä íBé¯:øîà÷ éëä ©¦¦¥¨§¥¤¨¨¦¨¨©

àkéà àðéîà Czòc à÷ìñc ?ïðaøcî ìeñt àäé ìBëé̈§¥¨¦§©¨©§¨§¨©§¨¨¦¨¦¨
ïðaøcî ìeñt¯áBøå óBòa ãçà áBø :eðéðL Cëì §¦§©¨©§¨¨¦¤¨§§
.äîäáa íéðL¯,àkéì ïðaøc àìeñt eléôàc øçàîe §©¦¦§¥¨¥©©©£¦§¨§©¨©¥¨

?÷øîì él änì¯.÷øîì äåöîïBòîL éaø øîà ¨¨¦§¨¥¦§¨§¨¥¨©©¦¦§
ì dðéà :àáñ éåì íeMî Lé÷ì ïaàlà äèéçL ¤¨¦¦¥¦¨¨¥¨¦§¦¨¤¨
ì dðLé :øîà ïðçBé éaøå ,óBqaälçzî äèéçL ©§©¦¨¨¨©¤§¨¦§¦¨¦§¦¨

èçLc àëéä ,íéãBî ìkä :àáø øîà .óBñ ãòå§©£©¨¨©Ÿ¦¥¨§¨©
ìàøNé ãçà ïîéñå éBb ãçà ïîéñ¯àéäL ¦¨¤¨§¦¨¤¨¦§¨¥¤¦

;éBb ãéa äôøè äNòî da äNòð éøäL ,äìeñt§¨¤£¥©£¨¨©£¥§¥¨§©
÷éìîc àëéä ,éîð óBòä úìBòaähîì ãçà ïîéñ §©¨©¦¥¨§¨¥¦¨¤¨§©¨

äìòîì ãçà ïîéñå¯da äNò éøäL ,äìeñt §¦¨¤¨§©§¨§¨¤£¥¨¨¨
àlà e÷ìçð àì ;ähîì óBòä úàhç äNòî©£¥©©¨§©¨Ÿ¤§§¤¨
,íéðôa ãçà ïîéñå õeça ãçà ïîéñ èçML ïBâk§¤¨©¦¨¤¨©§¦¨¤¨¦§¦

ì dðLé øîàc ïàîìóBñ ãòå älçzî äèéçL §©§¨©¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©
¯ì dðéà øîàc ïàîì ,áéiçéîàlà äèéçL ¦©©§©§¨©¥¨¦§¦¨¤¨

óBqa¯:éîéL øa äaø déì øîà .áéiçéî àì ©¨¦©©£©¥©¨©¦¦
àëéä :óñBé áø ?epîe ,éëä øîà àì øî̈¨£©¨¦©©¥¥¨
íéðôa ãçà ïîéñå õeça ãçà ïîéñ èçLc§¨©¦¨¤¨©§¦¨¤¨¦§¦

¯úàhç äNòî da äNò éøäL ,ìeñt éîð©¦¨¤£¥¨¨¨©£¥©©
;õeça óBòäèeòéî èçML ïBâk àlà e÷ìçð àì ¨©Ÿ¤§§¤¨§¤¨©¦

ì dðLé øîàc ïàîì ,íéðôa Bøîâe õeça ïéðîéñäèéçL ¦¨¦©§¨¦§¦§©§¨©¤§¨¦§¦¨
óBñ ãòå älçzî¯ì dðéà øîàc ïàîì ,áéiçéîäèéçL ¦§¦¨§©¦©©§©§¨©¥¨¦§¦¨

óBqa àlà¯ïé÷eñòä ìk :àøéæ éaø áéúî .áéiçéî àì ¤¨©¨¦©©§¦©¦¥¨¨¨£¦
óBñ ãòå älçzî äøôa¯ïéìñBôe íéãâa ïéànèîdúBà §¨¨¦§¦¨§©§©§¦§¨¦§¦¨

dúèéçLa ìeñt da òøéà .úøçà äëàìîa¯íãB÷ ïéa ¦§¨¨©¤¤¥©¨§¦§¦¨¨¥¤
,dúàæäa ;íéãâa äànèî dðéà dìeñt øçàì ïéa äìeñt§¨¥§©©§¨¥¨§©§¨§¨¦©£¨¨¨

dìeñt íãB÷¯dìeñt øçàì ,íéãâa äànèî¯äðéà ¤§¨§©§¨§¨¦§©©§¨¥¨
ì dðLé zøîà éàå ;íéãâa äànèîãòå älçzî äèéçL §©§¨§¨¦§¦¨§©§¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©

óBñ¯,äèéçLa ìeñt da òøéà :dúèéçLa éîð âBìôì¦§©¦¦§¦¨¨¥©¨§¦§¦¨
äìeñt íãB÷¯äìeñt øçàì ,íéãâa äànèî¯äðéà ¤§¨§©§¨§¨¦§©©§¨¥¨

?zøîà÷ äèéçL äì÷ì÷úð :àáø øîà !íéãâa äànèî§©§¨§¨¦£©¨¨¦§©§§¨§¦¨¨¨§©§
éàlbàc ,íúä éðàLàéä äèéçL åàìc òøôîì àúlî ¨¥¨¨§¦§©¦§¨§©§¥©§¨§¦¨¦

éì àéL÷ éà :àáø øîà .ììk¯øîàc ïàîì :éì àéL÷ àä §¨£©¨¨¦©§¨¦¨©§¨¦§©§¨©
ì dðéàïBâk ,äøôc äøLëäa âBìôì ,óBqa àlà äèéçL ¥¨¦§¦¨¤¨©¦§§¤§¥¨§¨¨§
äeèçLc,äànèî àì àn÷ àøáâc ,éøáâ éøúaàøáâå §©£¨¦§¥©§¥§©§¨©¨¨§©§¨§©§¨

àçáéæ ãça éøáâ éøz :óñBé áø øîà !äànèî àøúa©§¨§©§¨£©©¥§¥©§¥§©¦§¨
"çaæz" :àðéðúc ,àeääc dépéî øa ?zøîà÷¯eäé àlL ¨¨§©§©¦¥§©§¨¥¨¦§©¤Ÿ§

"eäçaæz" ,ãçà çáæ ïéèçBL íéðL¯ãçà àäé àlL §©¦£¦¤©¤¨¦§¨ª¤Ÿ§¥¤¨
øîà .áéúk "eäçaæz" :àðäk áø øîàå ;íéçáæ éðL èçBL¥§¥§¨¦©£©©¨£¨¦§¨¥§¦£©

ïBòîL éaøa øæòìà éaø éøác Bæ :ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà ,dìò øîzà åàì :ééaà déì¥©©¥¨¦§©£¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§
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חולין. פרק שני - השוחט דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oileg(ipy meil)

`ld ,carica s` akrn wexiny zrcd lr dlri ji` :`xnbd dywn
ïk íàe ,ezeyrl xg` odk leki ji`e ,`ed meid zcear llknàéåä ¦¥©§¨

àéðúå ,øçàa äãBáò déìzeixeda(:ai),íéøetkä íBé úãBáò ìk ¥£¨§©¥§©§¨¨£©©¦¦
Ba àlà úBøLk ïðéà.envr [lecb odka] ¥¨§¥¤¨

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,yiwl oa oerny iaxàäé ìBëécinzd ¨¦¨¨©¨§¥
ewxin `lyàðéîà Czòc à÷ìñc ,ïðaøcî ìeñtcìeñt àkéà ¨¦§©¨¨§©§¨©§¨£¦¨¦¨§

ïðaøcî`vei elek oi`e mcd lk z` wexfl yiy meyn ,wexin `la ¦§©¨¨
.wexina `l`eðéðL Cëìäîäáa íéðL áBøå óBòa ãçà áBø' §¨¨¦¤¨§§§©¦¦§¥¨

,'dxiyk ezhigy.akrn wexind oi` opaxcn s`e
:`xnbd zl`eyc øçàîewexin `la,àkéì ïðaøc àìeñt eléôà ¥©©§£¦§¨§©¨¨¥¨
÷øîì éì änì:daiyne .llk÷øîì äåöî`viy ick dhigyd z` ¨¨¦§¨¥¦§¨§¨¥

.ezwixf jxevl mcd lk
`ed dndaa .mipniqd zhigy lk jxe`l jynp dhigyd dyrn
zligzn `ed serae ,hyed zhigy xnb cre dpwd ly eaex jezign
mya epiptly mi`xen`d ewlgpe .eaex jezig xnb cr hyed jezig
.dhigy diexw dteq wxy e` ,dhigy diexw dlek m`d ,'dhigy'

ì dðéà ,àáñ éåì íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîààlà äèéçL ¨©©¦¦§¤¨¦¦¥¦¨¨¥¨¦§¦¨¤¨
,óBqasera cg` oniq aex zhigy xnba `l` dhigy diexw dpi`e ©

.dndaa mipy aexeì dðLé ,øîà ïðçBé éaøåãòå älçzî äèéçL §©¦¨¨¨©¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©
,óBñdiexw `id dndaa dpwd aex e` sera hyed zhigy zligzne

.dhigy
:ewlgp ote` dfi`a dpc `xnbdíéãBî ìkä ,àáø øîàcàëéä ¨©¨¨©Ÿ¦¥¨
íéáëBk ãáBò ãçà ïîéñ èçLc[dleqt ezhigyy]ãçà ïîéñå §¨©¦¨¤¨¥¨¦§¦¨¤¨

àéäL ,ìàøNédhigyãéa äôøè äNòî da äNòð éøäL ,äìeñt ¦§¨¥¤¦§¨¤£¥©£¨¨©£¥§¥¨§©
.íéáëBk ãáBòoi`e ,'seqa `l` dhigyl dpi`' xn`c o`nl s` oky ¥¨¦

s` mewn lkn ,'miakek caer zhigy' diexw oey`xd oniqd zhigy
.l`xyi zhigy ef oi`dpwd aex znibta ztxhp dndady xg`ne

ixd miakek caer ici lr ef dnibt dzyrpy lk ,hyed zaiwpa e`
dyrnl ztxhvn dpi`e ,`nlra uew ici lr dzyrpy enk `id

.dhigyd
:`ax xn` ok enkóBòä úìBòawlnpe mipniqd ipya dzwilny §©¨

,leqta oey`xd oniqdénðs`y opgei iaxe `aq iel ewlgp `l ©¦
e ,dwiln my yi oey`xd oniqd zwilnl÷éìîc àëéäserd zlera ¥¨§¨¦

ähîì ãçà ïîéñ,`xwiqd hegnäìòîì ãçà ïîéñåixacl ,epnn ¦¨¤¨§©¨§¦¨¤¨§©§¨
`id lkd.äìeñthegn dlrnl `weec zwlnp serd zler oky §¨

,edaeb rvn`a gafnd z` siwnd ew `edy ,`xwiqdz`hg eli`e
.gafna mewn lka zwlnp serddhigyl dpi`' xn`c o`nl s`e

dpi` dlera dhnl oey`xd oniqd zwilny mixne` oi` ,'seqa `l`
,dwiln diexw dpi`y meyn zlqetúàhç äNòî da äNò éøäL¤£¥¨¨¨©£¥©¨

îì óBòä.ähdiexw oey`xd oniqd zwiln oi` dleray s` jkitl ¨§©¨
dzyrp m` ,dwiln diexw `id z`hgay xg`n mewn lkn ,dwiln

.dlera s` zlqet `id ixd leqta
:`ax zrcl opgei iaxe `aq iel ewlgp eay ote`dàlà ,e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨

ãçà ïîéñ èçML ïBâkserd zleraõeça[dxfrl uegn-]ïîéñå §¤¨©¦¨¤¨©§¦¨
.íéðôa ãçàì dðLé' øîàc ïàîì,'óBñ ãòå älçzî äèéçL ¤¨¦§¦§©§¨©¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©

áéiçéîoey`xd oniqd zhigya s` uega miycw zhigy meyn ¦©©
la` .dhigy diexw `id s` oky ,calaì dðéà' øîàc ïàîìäèéçL §©§¨©¥¨¦§¦¨

,áéiçéî àì 'óBña àlàdteq `l` dhigy diexw oi` ezhiyl oky ¤¨©Ÿ¦©©
ipyd oniqd xnba `l` dpi` dhigyd seq serd zlerae ,cala

.dxfrd mipta hgypy
éîéL øa äaø déì øîà,`axléëä øîà àì øî.jixackepîe ¨©¥©¨©¦¦©Ÿ¨©¨¦©

,'xn' [edin-]óñBé áø,sqei ax xn`y .`edèçLc àëéäzlera ©¥¥¨§¨©
serdìeñt énð íéðôa ãçà ïîéñå õeça ãçà ïîéñlkd ixacl ¦¨¤¨©§¦¨¤¨¦§¦©¦¨

,ueg ihegy meyn,õeça óBòä úàhç äNòî da äNò éøäLlre ¤£¥¨¨¨©£¥©©¨©
z` lqetd dyrnl uega cg` oniq zhigy zaygp dlera s` ok

.dwilnd
,sqei ax wiqn :sqei ax zrcl dxen`d zwelgnd dzpyp eay ote`d

e÷ìçð àìopgei iaxe `aq ielèçML ïBâk àlàoaxwaèeòéî Ÿ¤§§¤¨§¤¨©¦

Bøîâe ,õeça ïéðîéñmipniqd aexldðLé' øîàc ïàîì .íéðôa ¦¨¦©§¨¦§¦§©§¨©¤§¨
ìáéiçéî ,'óBñ ãòå älçzî äèéçLs` oky ,ueg zhigy meyn ¦§¦¨¦§¦¨§©¦©©

.dhigy diexw mipniqd ly oey`xd herind zhigyla`ïàîì§©
ì dðéà' øîàcáéiçéî àì ,'óBqa àlà äèéçL,ueg zhigy meyn §¨©¥¨¦§¦¨¤¨©Ÿ¦©©

.dteq wx `l` dhigy diexw dpi` dhigyd zligz oky
'seq cre dligzn dhigyl dpyi' xaeqd opgei iax lr `xnbd dywn

:dxt zkqna dpynd ixacn,àøéæ éaø áéúîdpyna epipy(c"n c"t), ¨¦©¦¥¨
a ïé÷eñòä ìkzecearäøt,dnec`óBñ ãòå älçzîdziiyr ¨¨£¦©¨¨¦§¦¨§©
s`e ,mi`nhpïéànèîd z`íéãâa.mdilryemd ixd ok enk §©§¦§¨¦

,úøçà äëàìîa dúBà ïéìñBôlka dxtd ziiyra wqerd lky §¦¨¦§¨¨©¤¤
`ed ixd zxg` dk`lna wqer `ed onfa ea m` ,dizecearn zg`
dxtd ziiyr oi`e .dxtdn ezrc z` giqn `edy meyn ,dze` lqet
m` la` .xykda ziyrp `idyk `l` ,da miwqerd z` z`nhn

dúèéçLa ìeñt da òøéàdhigya dlapzpy oebke,ïéada ewqry ¥©¨§¦§¦¨¨¥
dhigyd zligzaíãB÷rxi`ydìeñteïéada ewqryøçàì ¤§¨¥§©©

rxi`yäànèî dðéà ,dìeñtd z`e mze`íéãâaixdy ,mdilry §¨¥¨§©§¨§¨¦
mlern da lg `ly rxtnl dlbzn ,dzkldk dhgyp `ly xg`n

.dnec` dxt oicdzhigy xg`l wx dlqtp m` mle`dúàfäa± §©¨¨¨
,lkidd gzt cbp minrt ray dnc z`fd zryawelg df dxwna

.dpicda ewqr m`íãB÷rxi`y,äìeñt`id ixdäànèîmze` ¤§¨§©§¨
d z`eíéãâada ewqr m` la` .mdilryøçàìrxi`y,dìeñt §¨¦§©©§¨

äànèî dðéàd z`e da miwqerd z`íéãâa.mdilry ¥¨§©§¨§¨¦
:eziiyew z` `xif ax miiqnì dðLé zøîà éàåãòå älçzî äèéçL §¦¨§©§¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©

énð âBìôì ,óBñ[mb wlgl yi-].dúèéçLam`yìeñt da òøéà ¦§©¦¦§¦¨¨¥©¨§
ad zligz.äèéçLda wqrzndíãB÷rxi`ydìeñt`idäànèî ¦§¦¨¤§¨§©§¨

,íéãâa,dhigy diexw xykda dzyrpy dhigyd zligz s` oky §¨¦
,da wqerd z` ze`nhl dl yiewxeøçàìrxi`ydðéà dìeñt §©©§¨¥¨

íéãâa äànèî.da wqerd ly §©§¨§¨¦
àáø øîà,uxzln ikezøîà÷ 'äèéçL äì÷ì÷úð'lr zeywdl ¨©¨¨¦§©§§¨§¦¨¨¨§©§
.opgei iax`ldíúä éðàLmeyn my oicd dpeycici lr ©¦¨¨§

dteqa dhigyd dlwlwzdyc òøôîì àúlî éàìâàdzligza s` ¦§©¦§¨§©§¥©§
.ììk àéä äèéçL åàìdligzn dhigyl dpyi' opgei iax xn` `le ¨§¦¨¦§¨

dlapzd m` s` jkitl .xykda dhigyd dxnbpyk `l` 'seq cre
.dzhigy zligza s` d`nhn dpi` dzhigy seqa dxtd

:`aq iel zhiy lr zxg` `iyew dywn `axàéL÷ éà ,àáø øîà̈©¨¨¦©§¨
éì,ef dpynnàä[ef `iyew]ì dðéà' øîàc ïàîì .éì àéL÷äèéçL ¦¨©§¨¦§©§¨©¥¨¦§¦¨

Y äøôc døLëäa âBìôì ,'óBqa àlàmb wlgl dpynl dl yi ¤¨©¦§§¤§¥¨§¨¨
.dlqtp seqal m` wx `le ,xykda dzyrpy dxtaeäeèçLc ïBâk§¦§¨¨

äànèî àøúa àøáâå ,äànèî àì àn÷ àøáâc ,éøáb éøúa± ¦§¥©§¥§©§¨©¨Ÿ§©§¨§©§¨©§¨§©§¨
zligz z` wx dyry oey`xdy ,miyp` ipy ici lr dhgypy
wxe ,dxt diexw dpi`e dhigy ef oi` oiicr oky ,`nhp epi` dhigyd

.`nhp dhigyd z` xnby ipyd
:`ax ziiyew z` uxzn sqei axøîàelóñBé áø,`axln ikeéøz ¨©©¥§¥

zøîà÷ àçáéæ ãça éøábzxn` cg` gaf mihgeyd miyp` ipyn ± ©§¥§©¦§¨¨¨§©§
,`aq iel lr zeywdlàeääc dépéî øaoi`e uegan `ed df ote` - ©¦¥§©

.ea xacl dleki dpyndcixdàðéðú,`ziixaamiycwa xn`p`xwie) §¨¦¨
(d himipic ipye .'eze` gafz' xnelk ,'`ed gafz' ernyny ,'EdgAfY' ,¦§¨ª

zernynn .ef daizn epcnl'çaæz',epcnl cigi oeyl `edyàlL ¦§©¤Ÿ
,ãçà çáæ ïéèçBL íéðL eäé.cala cg` hgey ephgyi `l` §§©¦£¦¤©¤¨

ne,'eäçaæz',ef daiza lelkd '`ed'n xnelkcg` gaf rnyn ¦§¨ª
,calaàäé àlLmc`íéçáæ éðL èçBL ãçà.zg` zaaáø øîàå ¤Ÿ§¥¤¨¥§¥§¨¦§¨©©
,àðäk,miax oeyl ezernyny ,e"iea 'edegafz' ef daiz z`xwpy s` ©£¨

mewn lknaæz''eäçxqg aizkaáéúkernynyoeyl.cigio`kne ¦§¨¥§¦
.df xg` dfa elit` cg` gaf mihgey mipy eidi `ly

:sqei ax ly evexiz lr dywn iia`éiaà déì øîà,sqei axlike ¨©¥©©¥
dìò øîzà åàì,ef `ziixa lréaø øîà äðç øa øa äaø øîà ¨¦§©£¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦

,ïðçBédkldBæn `id 'cg` gaf mihgey mipy edi `l' lyéaø éøác ¨¨¦§¥©¦
ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oileg(ipy meil)

`ld ,carica s` akrn wexiny zrcd lr dlri ji` :`xnbd dywn
ïk íàe ,ezeyrl xg` odk leki ji`e ,`ed meid zcear llknàéåä ¦¥©§¨

àéðúå ,øçàa äãBáò déìzeixeda(:ai),íéøetkä íBé úãBáò ìk ¥£¨§©¥§©§¨¨£©©¦¦
Ba àlà úBøLk ïðéà.envr [lecb odka] ¥¨§¥¤¨

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,yiwl oa oerny iaxàäé ìBëécinzd ¨¦¨¨©¨§¥
ewxin `lyàðéîà Czòc à÷ìñc ,ïðaøcî ìeñtcìeñt àkéà ¨¦§©¨¨§©§¨©§¨£¦¨¦¨§

ïðaøcî`vei elek oi`e mcd lk z` wexfl yiy meyn ,wexin `la ¦§©¨¨
.wexina `l`eðéðL Cëìäîäáa íéðL áBøå óBòa ãçà áBø' §¨¨¦¤¨§§§©¦¦§¥¨

,'dxiyk ezhigy.akrn wexind oi` opaxcn s`e
:`xnbd zl`eyc øçàîewexin `la,àkéì ïðaøc àìeñt eléôà ¥©©§£¦§¨§©¨¨¥¨
÷øîì éì änì:daiyne .llk÷øîì äåöî`viy ick dhigyd z` ¨¨¦§¨¥¦§¨§¨¥

.ezwixf jxevl mcd lk
`ed dndaa .mipniqd zhigy lk jxe`l jynp dhigyd dyrn
zligzn `ed serae ,hyed zhigy xnb cre dpwd ly eaex jezign
mya epiptly mi`xen`d ewlgpe .eaex jezig xnb cr hyed jezig
.dhigy diexw dteq wxy e` ,dhigy diexw dlek m`d ,'dhigy'

ì dðéà ,àáñ éåì íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîààlà äèéçL ¨©©¦¦§¤¨¦¦¥¦¨¨¥¨¦§¦¨¤¨
,óBqasera cg` oniq aex zhigy xnba `l` dhigy diexw dpi`e ©

.dndaa mipy aexeì dðLé ,øîà ïðçBé éaøåãòå älçzî äèéçL §©¦¨¨¨©¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©
,óBñdiexw `id dndaa dpwd aex e` sera hyed zhigy zligzne

.dhigy
:ewlgp ote` dfi`a dpc `xnbdíéãBî ìkä ,àáø øîàcàëéä ¨©¨¨©Ÿ¦¥¨
íéáëBk ãáBò ãçà ïîéñ èçLc[dleqt ezhigyy]ãçà ïîéñå §¨©¦¨¤¨¥¨¦§¦¨¤¨

àéäL ,ìàøNédhigyãéa äôøè äNòî da äNòð éøäL ,äìeñt ¦§¨¥¤¦§¨¤£¥©£¨¨©£¥§¥¨§©
.íéáëBk ãáBòoi`e ,'seqa `l` dhigyl dpi`' xn`c o`nl s` oky ¥¨¦

s` mewn lkn ,'miakek caer zhigy' diexw oey`xd oniqd zhigy
.l`xyi zhigy ef oi`dpwd aex znibta ztxhp dndady xg`ne

ixd miakek caer ici lr ef dnibt dzyrpy lk ,hyed zaiwpa e`
dyrnl ztxhvn dpi`e ,`nlra uew ici lr dzyrpy enk `id

.dhigyd
:`ax xn` ok enkóBòä úìBòawlnpe mipniqd ipya dzwilny §©¨

,leqta oey`xd oniqdénðs`y opgei iaxe `aq iel ewlgp `l ©¦
e ,dwiln my yi oey`xd oniqd zwilnl÷éìîc àëéäserd zlera ¥¨§¨¦

ähîì ãçà ïîéñ,`xwiqd hegnäìòîì ãçà ïîéñåixacl ,epnn ¦¨¤¨§©¨§¦¨¤¨§©§¨
`id lkd.äìeñthegn dlrnl `weec zwlnp serd zler oky §¨

,edaeb rvn`a gafnd z` siwnd ew `edy ,`xwiqdz`hg eli`e
.gafna mewn lka zwlnp serddhigyl dpi`' xn`c o`nl s`e

dpi` dlera dhnl oey`xd oniqd zwilny mixne` oi` ,'seqa `l`
,dwiln diexw dpi`y meyn zlqetúàhç äNòî da äNò éøäL¤£¥¨¨¨©£¥©¨

îì óBòä.ähdiexw oey`xd oniqd zwiln oi` dleray s` jkitl ¨§©¨
dzyrp m` ,dwiln diexw `id z`hgay xg`n mewn lkn ,dwiln

.dlera s` zlqet `id ixd leqta
:`ax zrcl opgei iaxe `aq iel ewlgp eay ote`dàlà ,e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨

ãçà ïîéñ èçML ïBâkserd zleraõeça[dxfrl uegn-]ïîéñå §¤¨©¦¨¤¨©§¦¨
.íéðôa ãçàì dðLé' øîàc ïàîì,'óBñ ãòå älçzî äèéçL ¤¨¦§¦§©§¨©¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©

áéiçéîoey`xd oniqd zhigya s` uega miycw zhigy meyn ¦©©
la` .dhigy diexw `id s` oky ,calaì dðéà' øîàc ïàîìäèéçL §©§¨©¥¨¦§¦¨

,áéiçéî àì 'óBña àlàdteq `l` dhigy diexw oi` ezhiyl oky ¤¨©Ÿ¦©©
ipyd oniqd xnba `l` dpi` dhigyd seq serd zlerae ,cala

.dxfrd mipta hgypy
éîéL øa äaø déì øîà,`axléëä øîà àì øî.jixackepîe ¨©¥©¨©¦¦©Ÿ¨©¨¦©

,'xn' [edin-]óñBé áø,sqei ax xn`y .`edèçLc àëéäzlera ©¥¥¨§¨©
serdìeñt énð íéðôa ãçà ïîéñå õeça ãçà ïîéñlkd ixacl ¦¨¤¨©§¦¨¤¨¦§¦©¦¨

,ueg ihegy meyn,õeça óBòä úàhç äNòî da äNò éøäLlre ¤£¥¨¨¨©£¥©©¨©
z` lqetd dyrnl uega cg` oniq zhigy zaygp dlera s` ok

.dwilnd
,sqei ax wiqn :sqei ax zrcl dxen`d zwelgnd dzpyp eay ote`d

e÷ìçð àìopgei iaxe `aq ielèçML ïBâk àlàoaxwaèeòéî Ÿ¤§§¤¨§¤¨©¦

Bøîâe ,õeça ïéðîéñmipniqd aexldðLé' øîàc ïàîì .íéðôa ¦¨¦©§¨¦§¦§©§¨©¤§¨
ìáéiçéî ,'óBñ ãòå älçzî äèéçLs` oky ,ueg zhigy meyn ¦§¦¨¦§¦¨§©¦©©

.dhigy diexw mipniqd ly oey`xd herind zhigyla`ïàîì§©
ì dðéà' øîàcáéiçéî àì ,'óBqa àlà äèéçL,ueg zhigy meyn §¨©¥¨¦§¦¨¤¨©Ÿ¦©©

.dteq wx `l` dhigy diexw dpi` dhigyd zligz oky
'seq cre dligzn dhigyl dpyi' xaeqd opgei iax lr `xnbd dywn

:dxt zkqna dpynd ixacn,àøéæ éaø áéúîdpyna epipy(c"n c"t), ¨¦©¦¥¨
a ïé÷eñòä ìkzecearäøt,dnec`óBñ ãòå älçzîdziiyr ¨¨£¦©¨¨¦§¦¨§©
s`e ,mi`nhpïéànèîd z`íéãâa.mdilryemd ixd ok enk §©§¦§¨¦

,úøçà äëàìîa dúBà ïéìñBôlka dxtd ziiyra wqerd lky §¦¨¦§¨¨©¤¤
`ed ixd zxg` dk`lna wqer `ed onfa ea m` ,dizecearn zg`
dxtd ziiyr oi`e .dxtdn ezrc z` giqn `edy meyn ,dze` lqet
m` la` .xykda ziyrp `idyk `l` ,da miwqerd z` z`nhn

dúèéçLa ìeñt da òøéàdhigya dlapzpy oebke,ïéada ewqry ¥©¨§¦§¦¨¨¥
dhigyd zligzaíãB÷rxi`ydìeñteïéada ewqryøçàì ¤§¨¥§©©

rxi`yäànèî dðéà ,dìeñtd z`e mze`íéãâaixdy ,mdilry §¨¥¨§©§¨§¨¦
mlern da lg `ly rxtnl dlbzn ,dzkldk dhgyp `ly xg`n

.dnec` dxt oicdzhigy xg`l wx dlqtp m` mle`dúàfäa± §©¨¨¨
,lkidd gzt cbp minrt ray dnc z`fd zryawelg df dxwna

.dpicda ewqr m`íãB÷rxi`y,äìeñt`id ixdäànèîmze` ¤§¨§©§¨
d z`eíéãâada ewqr m` la` .mdilryøçàìrxi`y,dìeñt §¨¦§©©§¨

äànèî dðéàd z`e da miwqerd z`íéãâa.mdilry ¥¨§©§¨§¨¦
:eziiyew z` `xif ax miiqnì dðLé zøîà éàåãòå älçzî äèéçL §¦¨§©§¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©

énð âBìôì ,óBñ[mb wlgl yi-].dúèéçLam`yìeñt da òøéà ¦§©¦¦§¦¨¨¥©¨§
ad zligz.äèéçLda wqrzndíãB÷rxi`ydìeñt`idäànèî ¦§¦¨¤§¨§©§¨

,íéãâa,dhigy diexw xykda dzyrpy dhigyd zligz s` oky §¨¦
,da wqerd z` ze`nhl dl yiewxeøçàìrxi`ydðéà dìeñt §©©§¨¥¨

íéãâa äànèî.da wqerd ly §©§¨§¨¦
àáø øîà,uxzln ikezøîà÷ 'äèéçL äì÷ì÷úð'lr zeywdl ¨©¨¨¦§©§§¨§¦¨¨¨§©§
.opgei iax`ldíúä éðàLmeyn my oicd dpeycici lr ©¦¨¨§

dteqa dhigyd dlwlwzdyc òøôîì àúlî éàìâàdzligza s` ¦§©¦§¨§©§¥©§
.ììk àéä äèéçL åàìdligzn dhigyl dpyi' opgei iax xn` `le ¨§¦¨¦§¨

dlapzd m` s` jkitl .xykda dhigyd dxnbpyk `l` 'seq cre
.dzhigy zligza s` d`nhn dpi` dzhigy seqa dxtd

:`aq iel zhiy lr zxg` `iyew dywn `axàéL÷ éà ,àáø øîà̈©¨¨¦©§¨
éì,ef dpynnàä[ef `iyew]ì dðéà' øîàc ïàîì .éì àéL÷äèéçL ¦¨©§¨¦§©§¨©¥¨¦§¦¨

Y äøôc døLëäa âBìôì ,'óBqa àlàmb wlgl dpynl dl yi ¤¨©¦§§¤§¥¨§¨¨
.dlqtp seqal m` wx `le ,xykda dzyrpy dxtaeäeèçLc ïBâk§¦§¨¨

äànèî àøúa àøáâå ,äànèî àì àn÷ àøáâc ,éøáb éøúa± ¦§¥©§¥§©§¨©¨Ÿ§©§¨§©§¨©§¨§©§¨
zligz z` wx dyry oey`xdy ,miyp` ipy ici lr dhgypy
wxe ,dxt diexw dpi`e dhigy ef oi` oiicr oky ,`nhp epi` dhigyd

.`nhp dhigyd z` xnby ipyd
:`ax ziiyew z` uxzn sqei axøîàelóñBé áø,`axln ikeéøz ¨©©¥§¥

zøîà÷ àçáéæ ãça éøábzxn` cg` gaf mihgeyd miyp` ipyn ± ©§¥§©¦§¨¨¨§©§
,`aq iel lr zeywdlàeääc dépéî øaoi`e uegan `ed df ote` - ©¦¥§©

.ea xacl dleki dpyndcixdàðéðú,`ziixaamiycwa xn`p`xwie) §¨¦¨
(d himipic ipye .'eze` gafz' xnelk ,'`ed gafz' ernyny ,'EdgAfY' ,¦§¨ª

zernynn .ef daizn epcnl'çaæz',epcnl cigi oeyl `edyàlL ¦§©¤Ÿ
,ãçà çáæ ïéèçBL íéðL eäé.cala cg` hgey ephgyi `l` §§©¦£¦¤©¤¨

ne,'eäçaæz',ef daiza lelkd '`ed'n xnelkcg` gaf rnyn ¦§¨ª
,calaàäé àlLmc`íéçáæ éðL èçBL ãçà.zg` zaaáø øîàå ¤Ÿ§¥¤¨¥§¥§¨¦§¨©©
,àðäk,miax oeyl ezernyny ,e"iea 'edegafz' ef daiz z`xwpy s` ©£¨

mewn lknaæz''eäçxqg aizkaáéúkernynyoeyl.cigio`kne ¦§¨¥§¦
.df xg` dfa elit` cg` gaf mihgey mipy eidi `ly

:sqei ax ly evexiz lr dywn iia`éiaà déì øîà,sqei axlike ¨©¥©©¥
dìò øîzà åàì,ef `ziixa lréaø øîà äðç øa øa äaø øîà ¨¦§©£¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦

,ïðçBédkldBæn `id 'cg` gaf mihgey mipy edi `l' lyéaø éøác ¨¨¦§¥©¦
ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oileg(iyily meil)

äàzîéúñit lr exn`p mzqa epypy zeziixae zeipyn daxdy ± §¦§¨¨
gaf mihgey mipy oi`y 'gafz'n zyxecd ef `ziixa s`e .ezhiy

.ezhiya wx dxn`p cg`,íéøîBà íéîëç ìáàelit`íéðL £¨£¨¦§¦§©¦
.ãçà çáæ íéèçBL`l recn ,dnewnl `ax ziiyew zxfeg ok m`e £¦¤©¤¨

dxta s` mipy zhigy mixiznd minkg zhiyl dpynd dwlig
.xykda dzyrpy
:iia` dywd cerås`ïBòîL éaøa øæòìà éaøìdhigy xqe`d §§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,mipyaénðdpynl dl yiâBìôìe .dteql dhigyd zligz oiaïBâk ©¦¦§§
,íéøãeñ éðLa àøáb ãç èçLcmcewe ,cg` xceqa hegyl ligzdy §¨©©©§¨¦§¥¨¦

jke ,xg`a ethre xceqd z` lhpe exiag `a dhigyd z` xnby
.dhigyd z` miiqc,seqal `l` dhigyl dpi` m`àì àn÷ øãeñ §¨©¨Ÿ

,ànèî`l oiicre ,dhigyd zligza wx ea yeal didy xg`n §©¥
,dxt zhigyl ef daygpåwxàøúa øãeñdteqa ea yeal didy §¨©§¨

.ànhî¦©¥
:evexiz z` iia` miiqnàlàuexizk `l `ax ziiyew lr uxzl yi ¤¨

wxy xnel jixv `l` ,lirl sqei axéøééî à÷ äøôc àìeñôa- ¦§¨§¨¨¨©§¥
lkn ,dxtd dlqtp seqaly s`y eprinydl d`ae ,zxacn dpynd

la` .leqtd mcew da miwqerd lk z` d`nhn `id mewndøLëäa§¤§¥¨
dxtcéøééî à÷ àì,dpyndseq wxy eprinydl jxev dz`x `le Ÿ¨©§¥

.seqal `l` dhigyl dpi`e d`nhn dhigyd
ixacn ,'seqal `l` dhigyl dpi`' xn`c o`n lr dywn `xnbd

:migqta dpynd,ïéáà øa éãéà áø áéúîmigqta epipy(.bq), ¨¦©¦¦©¨¦
ung el yiy onfa `edy oaxw lk gqta hgeyd oerny iax zrcly

'igaf mC ung lr hgWz `l' meyn dwel `ed ixd ,ezeyxacl zeny) Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦
(dk.leqt oaxwa `le xyk oaxwdyk `l` xaer epi` j` .ejkitl

hgeydãòBnágqtd z`ìBîL,ung ezeyxa yie ,gqt oaxw myl ©¥¦§
`ed ixd,øeèt.crend jeza `le gqt axra `l` epnf oi`y itl ¨

miaiigzn oi`e ,leqt `ed ixd gqt myl epnfa `ly ehgyy xg`ne
.eilrgqtd z` crena hgy m` la`ì àlLBîLmyl `l` ¤Ÿ¦§

`ed ixd ,ung ezeyxa yie ,minly,áéiçmyl ehgyy xg`n oky ©¨
.eilr mixaer jkitle ,xyk oaxw `ed ixd minlyda ïðéeäådpyna §©¦¨¨

ef(.cq my)c rnyn ,'aiig dnyl `ly' dzpyy jkn `ld ,àîòè©§¨
meyn `weec `ed aiigccehgeyl yexita aygì àlLBîL`l` §¤Ÿ¦§

.minlyl gqtn xwrp `ed jka wxe ,minly mylàäehgy m` ¨
aàîúñ`ed epnfa `ly hgypy xg`ne ,gqt my eilr x`yp oiicr §¨¨

ungd lr ehgeyd jkitle ,leqt.øeèt,df lr epiywdeéànàå ¨§©©
øeèt,`edçñthgypy,àeä íéîìL äðMä úBîé øàLaxg`ne ¨¤©¦§¨§©¨¨§¨¦

e`ld meyn eilr aiigzdl yi ,xyk minly oaxwl dyrp `edy
.xen`d,ef `iyew gkn wiqdl epiqipe,dpéî òîLm` elit`y §©¦¨
d hgypäøé÷ò éòa äðMä úBîé øàLa çñtici lr minlyl ¤©¦§¨§©¨¨¨¥£¦¨

.mzqa hgypyk `le ,minly myl zyxetn daygnéaø øîàå§¨©©¦
étî ä÷øæð ,àãîb øa àéiçd ipa lkäøeáç.ef dgked lr diigc ¦¨©©§¨¦§§¨¦¦£¨

,eøîàå`l` ,dxiwr jixv epi` epnf xary gqt mlerléàîa àëä §¨§¨¨§©
eéäL ïBâk ,ïðé÷ñòdíéìòadf gqt oaxw lyíéúî éàîèaxra ©§¦¨§¤¨§¨¦§¥¥¥¦

,gqtïéçãðcmd.éðL çñôìmeyn dxiwr jixv `ed df dxwnae §¦§¦§¤©¥¦
ì àîúñc,éà÷ BîL.ipy gqtl axwdl ie`x `ed ixdyå`weecéàä ¦§¨¨¦§¨¥§©

gqtàä ,äøé÷ò éòác àeägqtøçàgqta axwdl cner epi`y §¨¥£¦¨¨©¥
ipy,äøé÷ò éòa àì.minly dyrp `ed eil`ne Ÿ¨¥£¦¨

:eziiyew z` ici` ax miiqnì dðLé' àîìLa zøîà éàäèéçL ¦¨§©§¦§¨¨¤§¨¦§¦¨
déì ìéñtéà ,'óBñ ãòå älçzîxak minly zxezn oaxwdúlçzî ¦§¦¨§©¦§¦¥¦§¦©

d,äèéçLlre ,ipy gqta gqt myl axwdl ie`x did oiicr f` oky §¦¨
axwdln eze` zlqete gqt myl ziyrp mzqa dhigyd zligz ok

.minly zxezaì dðéà' zøîà éà àlà,'óBqa àlà äèéçL`ld ¤¨¦¨§©§¥¨¦§¦¨¤¨©
,gqt myl zcner dhigyd oi` xak dteqaixdyndéa èçLc ïåék¥¨§¨©¥

àzøetxak ,[mipniq zvwn-],çñtî déì éçcéàie`x epi` aeye §¨¦§¥¥¦¤©
.ipy gqta axwdl`vnpcCãéà[oniqd x`y-]èéçL à÷ ékeze` ¦¨¦¨¨¦
.èéçL à÷ íéîìL,gqtl ie`x did oiicr dhigyd zligzay s`e §¨¦¨¨¦

oaxwd z` zlqet dpi`e ,dhigyl zaygp dlgzdd oi` mewn lkn
xaky meyn zaiign dhigyd seqe ,epnfa `ly hgypy gqt oicn

migqta `xnbd ziiyew zxfeg aey ok m`e .'minly' my ea yi
.xeht mzqa crena ungd lr gqtd z` hgeyd recn ,dnewnl

c éäð ,éiaà déì øîàxak dhigyd seqa,çñtî déì éçcéàmle` ¨©¥©©¥§¦§¦§¥¥¦¤©
.éçcéà éî çñt éîcî`ed ixd ,eipniq zvwn ehgypy xg`l oky ¦§¥¤©¦¦§¥

mi`iane mictp mdy oiycwend ileqt oick epice ,men lra dyrp
,ipy gqtl eilra egcpy df gqt oke .mdizgz xg` oaxw mdincn
zectdl cner `ed ixd ,ezhigy zligza men ea ltpy xg`n
incl cner `ed dhigyd seqa s`y xg`ne .ipy gqt eincn `iadle
,eilr gqt my oiicr minlyl yexita xwrp `ly onf lk ,gqt

.gqt myl dieyr mzqa ezhigye
:evexiz z` iia` wfgnàîéz éëåxnele ,xen`d uexizd z` zegcl §¦¥¨

ie`x epi` aey ezhigy zligz ici lr gqtd mnedy xg`ly
y gqt eincn `iadle zectdlmen lra oaxw oeicty meyn ,ipéòä¥

äëøòäå äãîòä,dpi`e dznk `id ixd dndad dhgypy xg`le ©£¨¨§©£¨¨
.`iyew ef oi` ± dilbx lr cenrl dlekiåc meynda èçL ,ïðúä §¨§©¨©¨

ìëì äiçk àéä éøä ,úñkøôî àéä ïééãòå ,íéðL áBø Bà íéðL§©¦§©¦©£©¦¦§©§¤¤£¥¦§©¨§¨
.äéøácdcnrdl gqtd ie`x oiicr ezhigy zligz xg`l s` ok m` §¨¤¨

.ipy gqt eincn `iadle zectdl cnere ,dkxrde
dnka dhgypy dndaa mi`xen`d zwelgn d`ian `xnbd

:zenewnìLe íéðLa èçBMä ,áø øîà äãeäé áø øîàúBîB÷î äL ¨©©§¨¨©©©¥¦§©¦§Ÿ¨§
mipniqd z` jzg mipniqd aex cg` mewna hgyy xg`ly -
mewnn dhnl e` dlrnl ,mitqep zenewn ipya e` xg` mewna

,dhigyd.äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨
:dcedi ax xn`edúéøîà ékdf oicl,éì øîà ìàeîLc dén÷m` ¦©§¦¨©¥¦§¥¨©¦

c meyn .dleqt ezhigy ,cg` mewnn xzeia mipniqd z` jzgïðéòa§¦¨
úòøBôî äèéçL,[zxkipe dlebn-].àkéìådlibx dhigyay §¦¨§©©§¥¨

ellge geexzn dhigyd ziae dfn df jzgd iciv ipy miwgxzn
aey ,epnn dhnl e` dlrnl mitqep mikzg jzg m` la` .dlebn

.dlebn epi`e ,dhigyd zia llg agxzn oi`
:l`enyk xaeqd `xen` cer d`ian `xnbdïa ïBòîL éaø óàå§©©¦¦§¤

,úòøBôî äèéçL ïðéòa ,øáñ Lé÷ìdnka hgeyd ok meyne ¨¦¨©§¦¨§¦¨§©©
.dleqt ezhigy zenewnpî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàcì ïéäèéçL §¨©©¦¦§¤¨¦¦©¦¦§¦¨

àéäLzeidl dkixvøîàpL ,úòøBôî(f h dinxi)ì èeçL õç'íðBL ¤¦§©©¤¤¡©¥¨§¨
.'øaã äîøîmyke ,ug zxiwcl zencdl dkixv dhigydy o`kn ¦§¨¦¥

dhigyd ok ,mewn eze`a jezgl jiynne cg` mewna jzeg ugdy
.cg` mewna zeidl dkixv

:oldl dpyndn yiwl yixe l`eny zhiy lr dywn xfrl` iax
øæòìà éaø áéúî,yiwl yixe l`eny lroldl dpyna epipy(a"r), ¨¦©¦¤§¨¨

ähîlî ãçàå äìòîlî ãçà eléôà ,ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL§©¦£¦§©¦§£¦£¦¤¨¦§©§¨§¤¨¦§©¨
.äøLk BúèéçLmc` ipa ipyl dpeekdy ,xfrl` iax xaqe §¦¨§¥¨

mipniqd ly oeilrd wlga hgey mdn cg`e ,mipikq ipya mihgeyd
,mdixacle .dfgd cvl oezgzd wlga hgey ipyde ,y`xd cvl

éànà,dxiyk dhigydàäåzenewn dnka dhigyaäèéçL àkéì ©©§¨¥¨§¦¨
.úòøBôî§©©

:dxen`d `iyewd z` uxzn dinxi iax,äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨
eðéúðLîdhgypy dndaa zxacnå ãçà ïékñalriciéða éðL ¦§¨¥§©¦¤¨§§¥§¥

íãàezhigy dhnl cg`e dlrnl cg` elit`e ,cg` mewna ¨¨
,x`evd agex ly epeqkl`a oikqd z` miwifgn mdy s`e .dxiyk
hgyp `ed ipyd xardne oeilrd eciva oniqd hgyp cg` cvne

dhigy mewn lkn ,oezgzd eciva.`id zrxetn
:dinxi iax lr dywn `a` iaxàaà éaø déì øîà,dinxi iaxléà ¨©¥©¦©¨¦

Y dìò éðúc eðééä éëäyecigy `ziixad zyxtny dn lr dywi ¨¦©§§¨¥£¨
,`ed dpyndyeôøèé ànL ïéLLBç ïéàdndad z`äæ ìò äæ± ¥§¦¤¨§¨§¤©¤

.dfl df mitxhvn mdy jkaéðLe ïéðékñ ézLa àîìLa zøîà éà¦¨§©§¦§¨¨¦§¥©¦¦§¥
íãà éða,zenewn ipya mihgeydzx`eanøétLoky .`ziixad §¥¨¨©¦

ãaòîì éúà àì éàäå ,éããäà éëîñ àîìc Leçéì ,àîéúc eäî©§¥¨¥¦§¨¨§¥©£¨¥§©Ÿ¨¥§¤§©
àaeø ãaòîì éúà àì éàäå ,àaeøcg` lky yeygl mewn yiy ± ¨§©Ÿ¨¥§¤§©¨

,aexd z` hgyi exiagy jk lr jenqie ,mipniq zvwn hegyi mdn
.mdn cg` s` aexd z` hgyi `l jk jezneïéàc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¥
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המשך בעמוד לק

oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

äàúîéúñmilibxe oerny iaxa xfrl` iax xn`y daxd `ziixae dpyn yiy Ð

`xnbe .dxn` inp `ed Ð "gafz"c `nzq i`de .mzq oeyla dpyna oxcql mi`pzd

.dxn` xfrl` iax `dc diaxn opgei iax dl xinbãçà çáæ,cere !beltil opaxle Ð

`a dhigy rvn`ay ,ixceq ixza `xab cg dhgyc oebk ,beltil diteb xfrl` iaxl

.xg` xceqa ethre ey`xn exceq lhpe exag

,enhin ediieexz dpin rny Ð biltn `lcne

.seq cre dlgzn dhigyl dpyicàìàÐ

`pzc :uixz ikd `l` .sqei axk uxzn `l

,ibeltl dil jixhvi` dleqt dxta

mcew edin ,dlqtpc ab lr s`c opireny`le

.e`nhp da oiweqrde dilr dxt zxez dleqt

dhigyl dpyi i` iiexe`l yg `l dxykdae

.seqal `l` dpi` i` seq cre dlgzn

øåèô åîùì ãòåîáålr gqtd hgeya Ð

migqt) "hgyp cinz" wxta ,i`w ungd

ohgyy migaf x`yl mzd opiaxne ,(`,bq

`l" meyn odilr dwely ,ungd lr gqta

iax xn`we .[cl zeny] "ung lr hgyz

oebk ,crend jeza gqt hgeydy oerny

,eizgz xg` aixwde xyr drax`a ca`y

lr enyl ehgye ,crena oey`xd `vnpe

ifg `lc ,`ed leqt gaf `dc ,xeht Ð ungd

.enyl epnfa `lyåîùì àìùehgyc Ð

.minly myláééçaxw epnf xg`l gqtc Ð

xyk gaf Ð minlyl hgypy dfe ,minly

llkn ,aiig enyl `ly ipzwcne .`ed

dihgyc epiid Ð xeht enyl :ipzwc `yixc

`wec enyl i`c ."enyl" ixw `nzqe ,`nzq

`lc ,`tiq `iyw Ð aiig `nzq `d ,xn`w

.`icda enyl `lya `l` dil aiign

`d enyl `lyc `nrh da opiede :opiqxbe

.xeht `nzqäá ïðéåäåi`n` `nzqa Ð

xehtàåä íéîìù àîúñ àä ?ol `wtpc Ð

nmixac] "xwae o`v jidl` 'dl gqt zgafe"

(a,r) migqta ,minly axw gqt xzenc [fh

.(`,h) `nw wxta migafae (a,bt) zegpnae

äðéî òîùx`ya gqtc ,leqt dil ixwcn Ð

lke ,dipin gqt my xwrinl ira dpyd zeni

dil higy ike ,`ed gqt Ð xwr `lc dnk

ibilt bltine .leqt gqt ied Ð epnfa `ly

.(a,br) migqta daàãîâ øá àééç éáø øîà
ä÷øæð,dxeag itn aiyn ip`y ef daeyz Ð

rnync i`de .dxiwr ira `l mlerl :exn`e

.dxiwr iracíéìòá åéäù ïåâëgqta Ð

zngn dgcp `l df gqte ,mizn i`nh oey`x

zngn egcpy milra zngn `l` ,ceai`

axwil ifg gqt i`de .ipy gqtl d`neh

.dxiwr ira jkld ,xii`aàîìùá úøîà éà
óåñ ãòå äìçúî äèéçùì äðùéliqt` Ð

,gqtl ied dinzqc ,dhigy zlgza dil

.dlqt inp dhigy zlgzcúøîà éà àìà
äèéçù øîâ ãò äìñô àìxnb `d Ð

dia hgyc oeikc ,i`ed gqt e`l dhigy

Ð ipy gqtl diiedyl ifgi` `le `zxet

`d Ð gqtl ifg `lc oeike .gqtn dil igci`

!seqal `l` dhigyl dpi` `dc ,epnfa `ly gqt zhigy meyn lqti` `l `nw `zxetae .`ed minlyl dicic dhigy xnbe ,i`w minlylc zxn`èéçù à÷ çñô íùì
.opiqxb `l Ðgqt incndlek dicic dhigy mzq Ð gqt incl ifgc oeike .gqtl eince ,dfn lecb reaw men jl oi`y ,oilegl z`vle dhigy xnb mcew xknil `ed ie`x Ð

.gqtlàîéú éëå.dilbx lr cenrl dleki oi` efe ,"dze` odkd jixrde odkd iptl dndad z` cinrde" :(fk `xwie) aizkck ,dkxrde dcnrd `la oictp miycw oi` Ð

úåîå÷î äùìùå íéðùá.dlrnl e` dhnl hegyl ligzde xfge o`k jzgy Ðúòøåôî.cg` mewna epiidc ,zxkpe dlebn Ðèåçù õçjzeg epi`y ,ugc `inec dhigy Ð

.zenewn ipyaïéëñá ïéæçåà íéðù.dfgd cvl dhnl cg`e y`xd cvl dlrnl cg` ,oipikq ipya oizrc `wlq `w Ðãçà ïéëñáÐ dhnl cg`e dlrnl cg` i`ne Ð

.oeqkl`a `pikq ihwpcéëä éà.`ed `iyew oeyl Ð
àîù

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

ïðéåäå:dywe .qxhpewd zqxib `id jk Ð xeht `nzq `d enyl `lyc `nrh da

`nl` ,aiig Ð `nzq `d ,enylc `nrh :`kti` `yixn wecip ,`tiqn wiicc`c

x`ya gqt ?xeht i`n` enyl ,da opiede :opiqxb mipyi mixtq aexae !dxiwr opira `lc

m` Ð dxiwr ira `l `nzq i`c :yexit .dxiwr ira dpin rny ,`ed minly dpyd zeni

,gqt myl ehgyyk xyke ,minly ied mzq ok

,gqt myl ohgyy i`ce minly` dedc icin

.oixykcéîãî:xn`z m`e Ð igci` in gqt

mb igci` jytp dnnhigy iknc ,gqt incn

oi`e ,mialkl `l` zectl die`x dpi` Ð `zxet

oeict xg`l m`e .mialkl olik`dl miycw oicet

,dxfra oileg dl `ied ok m` Ð ezhigy xneb

oeict xg` cinc :xnel yie !dlik`a dxeq`e

.ezhigy my xenbie ueg ep`ivei

ïðúäå`id oiicre mipy aex e` mipy da hgy

Ð dixac lkl digk `id ixd zqkxtn

dl wiicc `l` .mewn meya ok dpynd oi`

:opzc (a,fiw oileg) "ahexde xerd"c oizipzn

Ð zqkxtne ixkpl d`nh dnda hgeyd

.zelap z`neh `l la` ,oilke` z`neh d`nhn

èçåùäyxit Ð zenewn dylya e` mipya

ligzde xfge ,o`k jzg :qxhpewa

aex oi` m`c :dywe .dhnl e` dlrnl jezgl

yi m`e ?dxyk ezhigy j`id Ð cg` mewna

!`id zrxetn dhigy ok m` Ð cg` mewna aex

`l cg` mewna aex yic ab lr s`c :xnel yie

`l oniqd jzgp `lyac .zrxetn dhigy ied

`ied f` Ð dhnl `le dhigyd zian dlrnl

,geex geexin dhigyd ziac ,zrxetn dhigy

,geexin `l Ð dhnl e` dlrnl jzgpyk la`

oikqa oifge` mipyn jixt ike .zrxetn dpi`e

hgyyk mzdc iiepyl ivn ied `l Ð oihgeye

mewn lknc .zrxetn `id ixde aex cg` lk

oiicr hgy `l exiage ,aex hgye cg`d mcwyk

oeike ,dlqtpe ,zrxetn dpi` Ð herin `l`

mbyk `xykzne `xcd `l ez Ð dlqtp xakc

yxtn i`g` axc zezl`yae .aexd xnb exiag

oze` lky oebk Ð zenewn dyly e` mipy

,aiaq aiaq jzgy oebk ,oniq ly swida zenewn

`veike ,dpwa zg` zraha ,hrn o`ke hrn o`k

yxit cere .aex yi lkd oiae ,hyeea ea

dlrnl dpwd herin jzg elit`y :zezl`ya

,xg` cvl dhnl eherin hgye xfge ,xerd cvl

yi lkd oiac oeik ,dxykc Ð df cbpk `ly df

zenewn dyly e` mipy yxit l`ppg epiaxe .aex

.dhnl hyeed aexe dlrnl dpwd aex oebk Ð

.zenewn dyly zgkyn `l eyexitleáéúî
Ð oihgeye oikqa oifge` mipy xfrl` iax

iiepyl ira `l zezl`yde l`ppg epiax yexitl

rnyn `dc ,aexd cg`d hgyyk `kdc

.mdipy ici lr dxyk dhigydyàîìãiknq

lk ,qxhpewd yexitl Ð `aex icar `le iccd`
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קיי oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

äàúîéúñmilibxe oerny iaxa xfrl` iax xn`y daxd `ziixae dpyn yiy Ð

`xnbe .dxn` inp `ed Ð "gafz"c `nzq i`de .mzq oeyla dpyna oxcql mi`pzd

.dxn` xfrl` iax `dc diaxn opgei iax dl xinbãçà çáæ,cere !beltil opaxle Ð

`a dhigy rvn`ay ,ixceq ixza `xab cg dhgyc oebk ,beltil diteb xfrl` iaxl

.xg` xceqa ethre ey`xn exceq lhpe exag

,enhin ediieexz dpin rny Ð biltn `lcne

.seq cre dlgzn dhigyl dpyicàìàÐ

`pzc :uixz ikd `l` .sqei axk uxzn `l

,ibeltl dil jixhvi` dleqt dxta

mcew edin ,dlqtpc ab lr s`c opireny`le

.e`nhp da oiweqrde dilr dxt zxez dleqt

dhigyl dpyi i` iiexe`l yg `l dxykdae

.seqal `l` dpi` i` seq cre dlgzn

øåèô åîùì ãòåîáålr gqtd hgeya Ð

migqt) "hgyp cinz" wxta ,i`w ungd

ohgyy migaf x`yl mzd opiaxne ,(`,bq

`l" meyn odilr dwely ,ungd lr gqta

iax xn`we .[cl zeny] "ung lr hgyz

oebk ,crend jeza gqt hgeydy oerny

,eizgz xg` aixwde xyr drax`a ca`y

lr enyl ehgye ,crena oey`xd `vnpe

ifg `lc ,`ed leqt gaf `dc ,xeht Ð ungd

.enyl epnfa `lyåîùì àìùehgyc Ð

.minly myláééçaxw epnf xg`l gqtc Ð

xyk gaf Ð minlyl hgypy dfe ,minly

llkn ,aiig enyl `ly ipzwcne .`ed

dihgyc epiid Ð xeht enyl :ipzwc `yixc

`wec enyl i`c ."enyl" ixw `nzqe ,`nzq

`lc ,`tiq `iyw Ð aiig `nzq `d ,xn`w

.`icda enyl `lya `l` dil aiign

`d enyl `lyc `nrh da opiede :opiqxbe

.xeht `nzqäá ïðéåäåi`n` `nzqa Ð

xehtàåä íéîìù àîúñ àä ?ol `wtpc Ð

nmixac] "xwae o`v jidl` 'dl gqt zgafe"

(a,r) migqta ,minly axw gqt xzenc [fh

.(`,h) `nw wxta migafae (a,bt) zegpnae

äðéî òîùx`ya gqtc ,leqt dil ixwcn Ð

lke ,dipin gqt my xwrinl ira dpyd zeni

dil higy ike ,`ed gqt Ð xwr `lc dnk

ibilt bltine .leqt gqt ied Ð epnfa `ly

.(a,br) migqta daàãîâ øá àééç éáø øîà
ä÷øæð,dxeag itn aiyn ip`y ef daeyz Ð

rnync i`de .dxiwr ira `l mlerl :exn`e

.dxiwr iracíéìòá åéäù ïåâëgqta Ð

zngn dgcp `l df gqte ,mizn i`nh oey`x

zngn egcpy milra zngn `l` ,ceai`

axwil ifg gqt i`de .ipy gqtl d`neh

.dxiwr ira jkld ,xii`aàîìùá úøîà éà
óåñ ãòå äìçúî äèéçùì äðùéliqt` Ð

,gqtl ied dinzqc ,dhigy zlgza dil

.dlqt inp dhigy zlgzcúøîà éà àìà
äèéçù øîâ ãò äìñô àìxnb `d Ð

dia hgyc oeikc ,i`ed gqt e`l dhigy

Ð ipy gqtl diiedyl ifgi` `le `zxet

`d Ð gqtl ifg `lc oeike .gqtn dil igci`

!seqal `l` dhigyl dpi` `dc ,epnfa `ly gqt zhigy meyn lqti` `l `nw `zxetae .`ed minlyl dicic dhigy xnbe ,i`w minlylc zxn`èéçù à÷ çñô íùì
.opiqxb `l Ðgqt incndlek dicic dhigy mzq Ð gqt incl ifgc oeike .gqtl eince ,dfn lecb reaw men jl oi`y ,oilegl z`vle dhigy xnb mcew xknil `ed ie`x Ð

.gqtlàîéú éëå.dilbx lr cenrl dleki oi` efe ,"dze` odkd jixrde odkd iptl dndad z` cinrde" :(fk `xwie) aizkck ,dkxrde dcnrd `la oictp miycw oi` Ð

úåîå÷î äùìùå íéðùá.dlrnl e` dhnl hegyl ligzde xfge o`k jzgy Ðúòøåôî.cg` mewna epiidc ,zxkpe dlebn Ðèåçù õçjzeg epi`y ,ugc `inec dhigy Ð

.zenewn ipyaïéëñá ïéæçåà íéðù.dfgd cvl dhnl cg`e y`xd cvl dlrnl cg` ,oipikq ipya oizrc `wlq `w Ðãçà ïéëñáÐ dhnl cg`e dlrnl cg` i`ne Ð

.oeqkl`a `pikq ihwpcéëä éà.`ed `iyew oeyl Ð
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ïðéåäå:dywe .qxhpewd zqxib `id jk Ð xeht `nzq `d enyl `lyc `nrh da

`nl` ,aiig Ð `nzq `d ,enylc `nrh :`kti` `yixn wecip ,`tiqn wiicc`c

x`ya gqt ?xeht i`n` enyl ,da opiede :opiqxb mipyi mixtq aexae !dxiwr opira `lc

m` Ð dxiwr ira `l `nzq i`c :yexit .dxiwr ira dpin rny ,`ed minly dpyd zeni

,gqt myl ehgyyk xyke ,minly ied mzq ok

,gqt myl ohgyy i`ce minly` dedc icin

.oixykcéîãî:xn`z m`e Ð igci` in gqt

mb igci` jytp dnnhigy iknc ,gqt incn

oi`e ,mialkl `l` zectl die`x dpi` Ð `zxet

oeict xg`l m`e .mialkl olik`dl miycw oicet

,dxfra oileg dl `ied ok m` Ð ezhigy xneb

oeict xg` cinc :xnel yie !dlik`a dxeq`e

.ezhigy my xenbie ueg ep`ivei

ïðúäå`id oiicre mipy aex e` mipy da hgy

Ð dixac lkl digk `id ixd zqkxtn

dl wiicc `l` .mewn meya ok dpynd oi`

:opzc (a,fiw oileg) "ahexde xerd"c oizipzn

Ð zqkxtne ixkpl d`nh dnda hgeyd

.zelap z`neh `l la` ,oilke` z`neh d`nhn

èçåùäyxit Ð zenewn dylya e` mipya

ligzde xfge ,o`k jzg :qxhpewa

aex oi` m`c :dywe .dhnl e` dlrnl jezgl

yi m`e ?dxyk ezhigy j`id Ð cg` mewna

!`id zrxetn dhigy ok m` Ð cg` mewna aex

`l cg` mewna aex yic ab lr s`c :xnel yie

`l oniqd jzgp `lyac .zrxetn dhigy ied

`ied f` Ð dhnl `le dhigyd zian dlrnl

,geex geexin dhigyd ziac ,zrxetn dhigy

,geexin `l Ð dhnl e` dlrnl jzgpyk la`

oikqa oifge` mipyn jixt ike .zrxetn dpi`e

hgyyk mzdc iiepyl ivn ied `l Ð oihgeye

mewn lknc .zrxetn `id ixde aex cg` lk

oiicr hgy `l exiage ,aex hgye cg`d mcwyk

oeike ,dlqtpe ,zrxetn dpi` Ð herin `l`

mbyk `xykzne `xcd `l ez Ð dlqtp xakc

yxtn i`g` axc zezl`yae .aexd xnb exiag

oze` lky oebk Ð zenewn dyly e` mipy

,aiaq aiaq jzgy oebk ,oniq ly swida zenewn

`veike ,dpwa zg` zraha ,hrn o`ke hrn o`k

yxit cere .aex yi lkd oiae ,hyeea ea

dlrnl dpwd herin jzg elit`y :zezl`ya

,xg` cvl dhnl eherin hgye xfge ,xerd cvl

yi lkd oiac oeik ,dxykc Ð df cbpk `ly df

zenewn dyly e` mipy yxit l`ppg epiaxe .aex

.dhnl hyeed aexe dlrnl dpwd aex oebk Ð

.zenewn dyly zgkyn `l eyexitleáéúî
Ð oihgeye oikqa oifge` mipy xfrl` iax

iiepyl ira `l zezl`yde l`ppg epiax yexitl

rnyn `dc ,aexd cg`d hgyyk `kdc

.mdipy ici lr dxyk dhigydyàîìãiknq

lk ,qxhpewd yexitl Ð `aex icar `le iccd`

oia ,zezl`yd yexitle .aex hegyi `l cg`

.aex eyri `l mdipy
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`oifgeקיב mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay

åñåøãé àîù,x`evd lr oikq miwgec mdipye ,o`kl dfe o`kl jyen dfy jeznc Ð

.zg` zaa y`xd efizi `ly yegl yiñåîìå÷ë,`ed mewn cg dilekc .oeqkl`a Ð

dxnbpy mewna ,dhn itlk rtiye jzge dlrnl dpwa ligzde .dia `pixw zrxetne

.dlrnl dhnln oke ,hyee zhigy dligzd dpw zhigyåðéáø åðúãîìdgiwla Ð

.efåðéúðùî,oikqa oifge` mipy :ipzwc Ð

.xyknw oipikq ipya elit`å÷ñôåoezgzl Ð

z` `ivede xfge ,cilgdy `l` ,ezkldk

.ekxck oeilrd jzge oikqdéðùä úçúÐ

.oey`xd z` xak hgyyäìáð.d`nhne Ð

äìòîì äèîìîcilgd ipyd zgzc oeikc Ð

.dlrnl dhnln `l` xyt` `l Ðúçú
úéìèî.dx`ev zeaiaq dl dkexkd Ðåäî

,`ed dhigy llka e`l inp xer `dc Ð

.`py `l inp `kd ,dclg meyn dil opiwtqne

.dteb e`l i`de dteb i`d ,`nlc e`êáåñî
=.x"ixhlt*å÷éú`xeqi`c ewiz lke Ð

.`xneglïéðîéñ èåòéîá ãéìçäxg`l Ð

`d :opixn` in ,xykda eaex hgyy

dlek `nlc e` ,oipniq aexa xity higzyi`

dclg da zi`e ,`id dhigy `cg?herinae

.i`ce dlapc ol `hiyt `nwå÷éúÐ

`nw `wxitc inp dnxbd iabe .`xnegle

yily mixbde yily hgy oia (`,hi oileg)

yily hgye yily mixbd oia ,yily hgye

mixbde iyily ipy hgy oia ,yily mixbde

opaxk ol `xiaq `nlc ol `wtqn Ð yily

opicare ,ediipin `cg lka itxhinc ,i`texh

:(`,hk) lirl opipyc ab lr s`e .`xnegl

,dxyk Ð dxnbe da ddye zxbxb ivg hgy

i`c jytp dnn `pxyk`e ,sera `pniwe`e

,`aex dil car `d Ð aexk dvgn lr dvgn

yiig `l zexyka `aex car iknc `nl`

`edd` opiknq `l Ð `herinc `leqtl

meyn ,`nrhe .diigcc `ed iegicc ,`iepy

dhigyae ,aexk epi` dvgn lr dvgnc

dpw `blta ddy ike ,ciar icin `l `ziinw

dpwc oia ,`xza `herina la` .sixhi` `l

Ð hyeec `nw `herinae ,hyeec oiae

`kide :aezk zelecb zeklda s`e .`txhin

,xeq` Ð seqa oiae dlgza oia oipniqa ddyc

.`xnegl opicar ol hiyt` `lc oeikcíéðù
ïéèçåùå ïéëñá ïéæçåà.zg` dnda Ðæéúä
úçà úáá ùàøä úàe` dpw fiznd mc`kÐ

.dqxc `ide ,wqete gka oikqd wgec ,zrlc

èçåù äéä.dkiyna Ðùàøä úà æéúäåÐ

e` ,jiledl witqd `ly cr dpey`x d`ada

`ly cr y`xd fzed dkiynae dlgz jiled

.`iadl witqdøàåö àìî ïéëñá ùé íàÐ

e` dkled o`k yi ,`xnba iwenck x`evl ueg

dkiyna hegyl ick ea yiy ,xyke d`aed

`l` oikqd jxe` oi` m` la` .dqxc `la

ef dkiyna oikzgp oipniqd oi`y ,`id dqxc Ð edyn x`evl ueg e` x`evd iaerk

.dqxc `la dcalãçà øàåö àìî ïéëñá ùé íàipyl ueg :`xnba yxtn Ð

.oix`ev dyly xeriy ea yic ,mix`evdìîæéà.c`n ohwe wc xrz Ðìîæéàá åìéôà
.[`,`l] onwlck ,mipxw el yi eh` xfbinl `ki`c ab lr s` Ðèåçù õçug dn Ð

.dkiyna dhigy s` ,dkiyna zkledèåçù áäæ,eze` oikyene jx `edy ,jeyn Ð

.oihgn odn oiyery oiheg zyegp itxev oiyery oirkèåçë äååèðùenk hegye Ð¨

.`ed dkiyn oeyl e`l "hgy" la` ,hegyéøéâ åäì ÷ãá.dnibtn Ð ¤
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åðúãîìmipyac ,dkld oky rnyn Ð mc` ipa ipyae mipikq ipya epizpyn epiax

epizpyn epiax epzcnl :qixb zelecb zekldae .dxyk dhigy zenewn dylye

eixacl yg `lc oeik ,mewn lkne ?lke` dz` j`ide ,xnelk .mc` ipa ipye cg` oikqa

yxtl libx didy dnn ea xfg ixdy ,dkld oky dpin rny Ð ixtey ixteyn lk`e

.cg` oikq oizipzna

ãéìçäal sc) onwl ± oniql oniq oia oikqd

c 'ipzn iab (`"rie`x did dclg

dhigy lirl ax xyk`c ab` `l` .d`iadl

.dclg mrhn dleqt z`fk zrxetn dpi`yåà
,hwp `zeax Ð ewqte ipyd zgz oikqd cilgdy

`gxe` inp hwpe .cg`d hgyp xaky ab lr s`

,d`aeda oey`x oniq hgyykc ,`zlinc

oia oikqd y`x agz dkled zeyrl `ae xfegyk

.x`evl ipy oniq

ãéìçä:qxhpewa yxit Ð edn oipniq herina

`nw herina la` ,`xza herina

elit`c wqt inp dnxbde .dlap `iedc ol `hiyt

,`xnegl opicarc yily mixbde yily ipy hgy

xi`n iaxa wgvi epiaxe .ewiza `kd i`wcn

(`,hi oileg) `nw wxta opiwqt dnxbdac :xne`

opaxl inp xyknc `ki`e ,dcedi xa iqei iaxk

`inc `le .yily mixbde iyily ipy hgy

iede ,`ed dhigy mewna `ly mzdc ,`kdl

(o`ke) .oniqd zhigy xg` dlbxa hgey eli`k

(aexd) xwr aexd zhigy xg`l m` ,inp [oke]

jxck `ly iedc oeik ,dxyk ezhigy Ð herind

,qxhpewd yexitl dywd mz epiaxe .dhigy

elit` ,sera zxbxbd aex hgy :`ztqeza `ipzc

yxtne !dxyk ezhigy Ð daexn onfl exnb m`

axl irae .`nw herina ira `kdc :mz epiax

agz m` `nlcc ,xerd zgz xyknc dcedi

ekxck dhnly aexa hgye oniqd herina oikqd

:ixn`c ,ax ia ixn`l elit`e .ith celg `ied Ð

`l dhigyc meyn epiid Ð rcei ipi` xerd zgz

la` .mly `edy itl dclg iede ,xera `kiiy

jixv oi` ikd elit`e ,dhigy eda ikiiyc oniq

ied oikqd lry herind ,aexd `l` hegyl

`irain ,inp i` .dclg ied `l Ð jzgp eli`k

ewqte `nw herin zgz oikqd agza dil

ddy oke .aexd hgy jk xg` ,dlrnl dhnln

mz epiax yxtn (`,al) onwlc mipniq herina

xn`wc i`d xity iz` `zyde .`nw herina

`d Ð aexk dvgn lr dvgn i` :(`,hk) lirl

dil `hiyt `xza herinac ,`aex dil car

s` xykc ivnz m` ,eyexitl `zyde .xykc

on sera diidy dlqt `l Ð `nw herina

xn`wc `de .cg` oniqa exykdc oeik ,dxezd

dndan ied diidyc (`,al) oiwxita onwl

`l dpwae .opaxcn epiid Ð serl sere dndal

ddyc ,opaxcn elit` sera diidy `kiiy

dpw ivg `vn` dedc icin ,dxyk `nw herina

dleqt ezhigy dxnbe dhigy ick ddye zxbxbd ivg hgy :`ztqeza aezky dne .mebt

.aexk dvgn lr dvgn iab dl iziin lirl `dc ,"dxyk" :opiqxbe ,`ed xteq zerh Ð

dhigy ick ddye hyee herin hgy :`ipzc ,`ztqezn dyw mz epiax yexitl mb ,edine

`lc xn`p m`e !ewiza i`w [`,al] onwle ,`nw mipniq herina diidy yi `nl` ,dleqt Ð

.mz epiax dpnn dywdy `ztqez `idd rci `lc xn`p qxhpewd yexitl mb ok m` ,rci

,cg`d aex hgyy xg`l epiid Ð mipniq herina cilgd :yxtn `irye` epiax axde

i`wc yxtn onwlc mipniq herina ddye .ipy oniq hgye ,x`ypy herind zgz cilgde

m` :ol `irane .xyk elek meid lk `iade jiled elit` :mzd xn`wc ,drx oikqa hgey`

xaky o`k la` ,oniqd jezgl wqrzna epiid `ny Ð elek meid lk `iade jiled elit` drx oikqa xiyknc `d `nlcc ?edn ,eherina elek meid lk `iade jilede ,cg` ly eaex hgy

.dleqte diidy o`k yie ,lbxae cia jilen eli`k ied `herin eze`a elek meid lk `iane jilenyke ,elek jzgp eli`k `ed ixd ,eaex jzg

àðúgye l`rnyi iax iac.dpin rny izxz ,edhg gyy mewna Ð "hgye" :(`,fk oileg) oiwxit yixa yixc diteb edi`c ab lr s`c Ð jyne `l` hgye oi` h
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úà èçL :ïéáà éaø áéúî .äæ ìò äæ eñBøãé ànL¤¨¦§¤©¤§¦©¦¨¦¨©¤
èLåeä úà Bà ,äìòîì äðwä úàå ähîì èLåeä©¤¤§©¨§¤©¨¤§©§¨¤©¤¤

ähîì äðwä úàå äìòîì¯?éànà ;äøLk BúèéçL §©§¨§¤©¨¤§©¨§¦¨§¥¨©©
àeäå ,dì áéúBî àeä !úòøBôî äèéçL àkéì àäå§¨¥¨§¦¨§©©¦¨§

ñBîìe÷k äéeNòä äèéçLa :dì ÷øôîàøBz àeää . §¨¥¨¦§¦¨¨£¨§§©¨
èçLéàcìLe íéðLaøa ÷çöé áø ìò ,úBîB÷î äL §¦§©¦§©¦§¨§©©¦§¨©

ì÷L àúøî øa ìàeîLéøôeMîéaø déì øîà ,éøôeL §¥©¨§¨§©¦§¥§¥£©¥©¦
éða éðLe ïéðékñ éðLa eðéúðLî ,eðéaø eðzãnì :àøéæ¥¨¦©§¨©¥¦§¨¥¦§¥©¦¦§¥§¥

.íãàúà ãéìçä :áø øîà äãeäé áø øîàïékqäïéa ¨¨¨©©§¨¨©©¤¡¦¤©©¦¥
ïîéñïîéñìB÷ñôe¯øBòä úçz ,äìeñt¯éàî .äøLk ¦¨§¦¨§¨§¨©©¨§¥¨©

ãéìçäL Bà :àðéðz ?ïì òîLî à÷úçz ïékqä úà ¨©§©¨¨¥¨¤¤§¦¤©©¦©©
B÷ñôe éðMä¯:øîBà àáé÷ò éaø ,äìáð :øîBà ááLé éaø ©¥¦§¨©¦§¥¨¥§¥¨©¦£¦¨¥

!äôøè¯ähîlî éléî éðä :àðéîà äåä ïéúéðúnî éà §¥¨¦¦©§¦¦£¨¨¦¨¨¥¦¥¦§©¨
äìòîìî ìáà ,äèéçL Cøãk ãéáò÷ àìc ,äìòîì§©§¨§¨¨¨¥§¤¤§¦¨£¨¦§©§¨

äèéçL Cøãk ãéáò÷c ,ähîì¯à÷ ,éîc øétL àîéà §©¨§¨¨¥§¤¤§¦¨¥¨©¦¨¥¨
øBòä úçz :éøîà áø éa .äøLk øBòä úçz .ïì òîLî©§©¨©©¨§¥¨¥©¨§¦©©¨
øBòä úçz :éøîàã áø éáì ,eäì àéòaéà .òãBé éðéà¥¦¥©¦©£¨§§¥©§¨§¦©©¨
?eäî Caeñî øîö úçz ?eäî úéìèî úçz ,òãBé éðéà¥¦¥©©©©§¦©©©¤¤§¨©

èeòéîa ãéìçä :àtt áø éòa .e÷éz.e÷éz ?eäî ,íéðîéñ ¥¨¥©©¨¤¡¦§¦¦¨¦©¥
äðùîãçàk ïéLàø éðL èçBMä¯.äøLk BúèéçL ©¥§¥¨¦§¤¨§¦¨§¥¨

ãçàå äìòîì ãçà eléôà ,íéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL§©¦£¦§©¦§£¦£¦¤¨§©§¨§¤¨
ähîì¯úçà úáa Làøä úà æézä .äøLk BúèéçL¯ §©¨§¦¨§¥¨¦¦¤¨Ÿ§©©©

èçBL äéä .äìeñtæézäåLé íà ,úçà úáa Làøä úà §¨¨¨¥§¦¦¤¨Ÿ§©©©¦¥
øàeö àìî ïékqa¯èçBL äéä .äøLkæézäåïéLàø éðL ©©¦§Ÿ©©§¥¨¨¨¥§¦¦§¥¨¦

ãçà øàeö àìî ïékqa Lé íà ,úçà úáa¯äna .äøLk §©©©¦¥©©¦§Ÿ©©¤¨§¥¨©¤
íéøeîà íéøác¯éìBäL ïîæaàìå àéáä Bà ,àéáä àìå C §¨¦£¦¦§©¤¦§Ÿ¥¦¥¦§Ÿ

éìBäéìBä íà ìáà ;Celéôà ,àeäL ìk eléôà ,àéáäå C ¦£¨¦¦§¥¦£¦¨¤£¦
ìîæéàa¯.äøLkàøîâøîà ?éléî éðäðî,ìàeîL §¦§¥§¥¨§¨¨¥¦¥£©§¥

ì èeçL õç" :àø÷ øîàcéáã àðz ."øaã äîøî íðBL §¨©§¨¥¨§¨¦§¨¦¥¨¨§¥
"èçLå" :ìàòîLé éaø¯ïëå ,CLîe àlà "èçLå" ïéà ©¦¦§¨¥§¨©¥§¨©¤¨¨©§¥

ì èeçL õç" øîBàå ,"èeçL áäæ" :øîBà àeäíðBL ¥¨¨¨§¥¥¨§¨
"èeçL áäæ" :àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ."øaã äîøî¦§¨¦¥©§¥§¦¥¨¨¨¨

¯äååèpLì èeçL õç" :òîL àz ,àeä èeçk."íðBL ¤¦§¨§¨§©¥¨§¨
èçLå ,àôéìçz øa äðBé éaøì àøéb déì ÷éãa äåä àáø̈¨£¨¨¥¥¦¨§©¦¨©©£¦¨§¨©

.çøôc éãäa àôBò da¯!äãìç ãéáò àîìãå¯ïðéæç ¨¨©£¥§¨©§¦§¨£¦£¨¨¨¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oileg(iyily meil)

,äæ ìò äæ eñBøãé ànLdfy jezny .'df lr df etxhi `ny' `le ¤¨¦§¤©¤
lr oikqd z` miwgec md ,o`kl jyen dfe o`kl oikqd z` jyen

.zg` zaa y`xd z` efizi `ny yegl yie ,x`evd
:yiwl yixe l`eny zhiy lr ztqep `iyew d`ian `xnbdáéúî̈¦

,ïéáà éaø,`ziixaa epipyäðwä úàå ähîì èLåeä úà èçL ©¦¨¦¨©¤©¥¤§©¨§¤©¨¤
Bà ,äìòîìhgyyBúèéçL ,ähîì äðwä úàå äìòîì èLåeä úà §©§¨¤©¥¤§©§¨§¤©¨¤§©¨§¦¨

.äøLkyiwl yixe l`eny ixacleéànà,dxiyk dhigydàäå §¥¨©©§¨
,daeb eze`a ehgyp `l dpwde hyedy xg`näèéçL àkéì¥¨§¦¨

,úòøBôî.mihegy mipniq aex cg` mewna oi` oky §©©
dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeädf s` `ed dywdy oia` ax ± ¦¨§§¨¥¨

,uxzny`ziixadyzxacnäéeNòä äèéçLaoeqkl`akly eceg ¦§¦¨¨£¨§
ñeîìe÷,dlrnln dpwd z` hegyl ligzdy oebke .retiya ieyrd §

dligzd dpwd zhigy dxnbpy mewnae ,dhn itlk retiya jzge
mewn lkn ,dhnl hyede dlrnl hegy dpwdy s`y ,hyed zhigy

.zrxetn dhigy ef ixde ,efl ef zexaegn mdipy zehigy
dkldy epnn rnzyny dyrn d`ian `xnbd:axkàøBz àeää©¨

[xey-]ìLe íéðLa èçLéàcìò .úBîB÷î äL[`a-]øa ÷çöé áø §¦§©¦§©¦§Ÿ¨§¨©¦§¨©
Y éøôeL éøôeMî ì÷L ,àzøî øa ìàeîLgzp envrl lhpe §¥©©§¨¨©¦§¥§¥

.xeydn gaeyn,eðéaø eðzãnì ,àøéæ éaø déì øîàyeðéúðLî ¨©¥©¦¥¨¦©§¨©¥¦§¨¥
s` dxizn ,mipya dhigy dxiykndíãà éða éðLe ïéðékñ éðLa¦§¥©¦¦§¥§¥¨¨

.yiwl yixe l`eny ixack `le ax ixacke ,zenewn ipya mihgeyd
dqekn oikqd m`y .'dclg' `ed dhigya milqetd mixacdn cg`
ipte`a epiptly `xnbd dpce .dleqt dhigyd ,dhigyd zrya

:df leqt,áø øîà äãeäé áø øîàm`ãéìçä[agz-]ïékqä úà ¨©©§¨¨©©¤¡¦¤©©¦
B÷ñôe ïîéñì ïîéñ ïéa`ived jk xg`e ,oezgzd oniqd z` jzge ± ¥¦¨§¦¨§¨

ef dhigy ,ekxck oeilrd oniqd z` hgye oikqd z`,äìeñtixdy §¨
zgz dpenhe dqekn oikqd dzid oezgzd oniqd z` hgyy drya

oikqd z` agz m` la` .dhigyd llkn `edy oeilrd oniqdúçz©©
øBòäezhigy ,mipniqd ipy z` hgye,äøLkllkn epi` xerd oky ¨§¥¨

`edy xac zgz daegz oikqdyk `l` zlqet dclg oi`e ,dhigyd
.dhigy xa

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî`ld ,oey`xd epica axxak ©¨©§©¨
àðéðzoldl dpyna df oic(.al),L Bàoey`xd oniqd z` hgy ¨¦¨¤

jk xg`e ezkldkçz ïékqä úà ãéìçäúoniqdéaø ,B÷ñôe éðMä ¤¡¦¤©©¦©©©¥¦§¨©¦
,øîBà ááLé`id ixdäìáð.`ynae rbna d`nhneàáé÷ò éaø §¥¨¥§¥¨©¦£¦¨

,øîBàk `id ixdäôøè.dliapk d`nhn dpi`y ,dhgypyixd ¥§¥¨
`le ,dhigyd z` zlqet oniqd zgz oikqd zclgd lkd ixacly

.dliap e` dtixh `id m` `l` `aiwr iaxe aayi iax ewlgp
:`xnbd daiynïéúéðúnî éàcala,àðéîà äåäéléî éðä`idy ¦¦©§¦¦£¨£¦¨¨¥¦¥

oniqd z` hgey `edyk `weec ,dleqt,äìòîì ähîlîleqte ¦§©¨§©§¨
meyn `l` dqekn oikqdy meyn epi` dclgCøãk ãéáò÷ àìc§Ÿ¨¨¦§¤¤

,äèéçL.dhnl dlrnln `weec didzy dxezd dcitwdeìáàm` §¦¨£¨
ekxck oezgzd oniqd z` hgye mipniqd ipy oia oikqd z` agz
éîc øétL àîéà ,äèéçL Cøãk ãéáò÷c ,ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨§¨¨¦§¤¤§¦¨¥¨©¦¨¥

.dxiyk ezhigyeïì òîLî à÷dhigyd dfk ote`a elit`y ,ax ¨©§©¨
.dclgda dzid oezgzd oniqd zhigyy meyn ,dleqt

m`y ax mya xn` dcedi ax :ax ly ipyd epicl dzr zxfeg `xnbd
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oileg(iyily meil)

,äæ ìò äæ eñBøãé ànLdfy jezny .'df lr df etxhi `ny' `le ¤¨¦§¤©¤
lr oikqd z` miwgec md ,o`kl jyen dfe o`kl oikqd z` jyen

.zg` zaa y`xd z` efizi `ny yegl yie ,x`evd
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,uxzny`ziixadyzxacnäéeNòä äèéçLaoeqkl`akly eceg ¦§¦¨¨£¨§
ñeîìe÷,dlrnln dpwd z` hegyl ligzdy oebke .retiya ieyrd §

dligzd dpwd zhigy dxnbpy mewnae ,dhn itlk retiya jzge
mewn lkn ,dhnl hyede dlrnl hegy dpwdy s`y ,hyed zhigy

.zrxetn dhigy ef ixde ,efl ef zexaegn mdipy zehigy
dkldy epnn rnzyny dyrn d`ian `xnbd:axkàøBz àeää©¨

[xey-]ìLe íéðLa èçLéàcìò .úBîB÷î äL[`a-]øa ÷çöé áø §¦§©¦§©¦§Ÿ¨§¨©¦§¨©
Y éøôeL éøôeMî ì÷L ,àzøî øa ìàeîLgzp envrl lhpe §¥©©§¨¨©¦§¥§¥
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oileg(iriax meil)

éîøtéîc éôãébzevepy xkipyk wx ef dhigya serd xzedy ± ¦§¥§¦©§¥
,uegan mipniqd z` hgyy gken jkne ,ugd ici lr ezxkp x`evd
did `le zevepd oia ipyd xardn eit agex `vei did ok `l m`y
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המשך בעמוד למ

oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

éôãéâ.x`evd aiaqy dvep Ðéîøôéîãcar i`c .frla y"xiivpin* ,zezexk Ð

.ekzeg did `le mitpkd oia ugd it agex `vei did miptan dclgøôò ïúéù êéøö
.dhnl xtr ixwn `l dyw xtrd m`c ,dhnl gegiz Ðøôòáoenh elek :rnyn Ð

.xtraà÷úô äìåëã àøôòì äéì ïéîæîãriqn did drwad lk xtr Ðe` ,yzeke

.jkl [dta] epnfne gegiz xtr didyà÷úô
.drwa =øàåö àìî àøéæ éáø øîàÐ

`niz `le ,opira x`evl ueg Ð oizipznc

.`wec x`ev `lnåäì àéòáéàueg i`d Ð

`ln e` xn`w edyn ,`xif iaxc x`evl

xn`w x`evõåç øàåö àìî àèéùô àìà ?
íéøàåö éðùìx`ev `ln :dpin rnye Ð

x`evl ueg` Ð `yixa inp oizipzn ipzwc

.i`wíéðø÷ åì ïéàùzeyrl eid oilibxc Ð

oihn ,odiab lr iepl oilinf`l mipxw oink

`ed c`n ohw `edy jezne .oy`x cvl

yi `iane jilen `edyke ,x`evd on hnyp

oze` eawpi e` oipniqd ecilgi `ny yegl

.mipxwdòæá òæáéî,`iane jilenyk Ð

.jzeg `le rxewe awep `ed cg `edy jezn

éôëùåàã àèçîeizeity ,oiprvxd rvxn Ð

.xtzd iheg oikzege oicecg`lc ab lr s`e

oiekino`n .oikq zltdl `l` ,hegyl Ð

.`pzàéøáç ïîã àøéòæ.daiyid xirv Ð

onc ,`xwp did "`xirf `irye`"c d`xp ile

.daiyid ipany Ð `ixagäì éðú àåäÐ

.eaxn dpynd dpeyøîà àåäå,ezrcn Ð

.ozp iaxk dkldyåèçùù ïìåëåyxg Ð

.ohwe dheyàðîéæ àãç àáø äøîà àäå
oizipznn wcinl `axl dil dnle Ð

,dxyk `ed dlitd `d :xninle

ozp iaxk `pz ol mzqc opireny`le?`d

`pz ol mzqc `pnif `cg `ax opireny`

!ozp iaxkàëéøöopireny`l `axl dil Ð

.ediieexzaïéåëéî àìã àëä ìáàelit` Ð

`ax opireny`c e`l i` ,`nlra dkizgl

`ed dlitd `d :dipin `pwiic ded `l Ð

`pin` ded `ed dlitd elit`c .dxyk

:opireny`l `kixhvi` dteb `ide ,dleqtc

dhigy opirac ,lke` dz` gaef dz`y dn

inp `dc `ax ol rnyn `w .mc` gkn

e` ,"oikq litd" ipzw `lcn ,dpin `pwiic

`ax dxn` `de :jixtc `de ."oikq wxf"

"`pnif `cg `pipz" jixt `le ,`pnif `cg

dlitd :`icda ipz `l oizipznac meyn Ð

.dl wiic `ax `l` ,dxykc `edäãð
äìáèå äñðàðùikid yxtn dinwl Ð

.dqp`päúéáì.dlral wwfil Ðàîè
äîåøú ìëàùel`"a ,miny icia dzina Ð

xeng zxke .(`,bt oixcdpq) "oitxypd od

aizkck zxkp erxfe mizxkp einic ,dzinn

."eidi mixixr" :(k `xwie)àøîéú àðîåÐ

.dpeek opira `l oileglcùìúðùon Ð

.mid:opiqxb ikdéðååëéî àìã íéìë äîÐ

.zrc edl zil `dc
éëä
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õåçuegy x`ev `ln eze` lk jiledl jixvy d`xp dxe`kl Ð x`ev `lnk x`evl

`le ,jixv oi`c d`xp edine .xeriy eze` jixv jkle ,x`evl`l` df xeriy jxved

`de .x`ev `lnk zkled `la aexd hgeye sixg oikqdy minrte ,geixa hegyiy ick

,qxhpewa yxitck ,"`pnif `cg `pipz `d" jixt `l oizipzn` Ð `pnif `cg `ax dxn`

dlitd `d :`icda `pz `l oizipznac meyn

,cere .dl wiicc `ed `ax `l` ,dxyk `ed

leki did `l oizipzna `icda dl opz i` elit`c

wcinl dil dnl :`ax` jixt `l `dc ,zeywdl

lirl `pipz `d ,dxyk `ed dlitd `d

e`l i`c .ohwe dhey yxg zhigy opixykncn

ozp iax ohwe dhey yxgc oizipzn` `ax xn`c

dhey yxga `nlc ,melk dywn did `l Ð `id

ipeekinc ,ecen opax elit`e ,ith opixykn ohwe

opinwe`c meyn jixt `l` .xya zkizgl

elit` oizipzn `xykn `nl` ,ozp iaxk `iddl

oikq wxf enk ,xya zkizgl oiekin `lc `kid

:wcinl `axl dil dnl ok m`e ,lzeka dvrepl

`pin` dedc :ipyne ?dxyk `ed dlitd `d

,`nlra dkizgl `din oiekzinc ,sicr dvrepl

.dkizg meyl llk oiekn `l dlitd la`

éàå`zekixv jd `zyd Ð dlitd opireny`

yxtl `a `lc .jci`c `inec `ied `l

yxg iab xninl `axl dil jixhvi` i`n` mrh

la` :xn`w i`n ok m`c ,`id ozp iax ohwe dhey

`d ?`l `ni` zrc oa gkn iz` `lc mzd

ciar `teb oizipzn` `l` !dxykc opz `icda

jixhvi` `axe .jixhvi` i`n` `zekixv

,opireny`c e`l i`c ,`id ozp iaxc opireny`l

ipeekin `dc ,ecen opax elit` mzdc `pin` ded

ilqt ikd elit`c opireny` ikdl ,xya zkizgl

idp ,opaxe :[a cenr] onwl `ax xn`wc `de .opax

Ð `ira `din dkizgl ,dgiafl dpeek ira `lc

.mipniq zkizgl epiid

äøåñàåxyrnl elit` Ð dnexza lek`l

hwp `l` ,jenqa opixn`ck ,dxeq`

.dfd onfa zbdepc dnexzïåòÐ zxzd zxk

oer ,zxq` dzin oer :xninl dil ded `kti`

dpeek opirac `hiyt `dc ?`irain zxk

:(a,gi dbibg) "ycwa xneg"a opzcke ,dnexza

ira oilega s`e ,xyrna xeq` Ð oilegl lah

!lah `l eli`k wfged `le lahc xninl `ax

dzial dxedh `xwirn hwpc meyn :xnel yie

,oilegl lahn sicr dqp`p ,inp i` .ikd xn`w

.xyrnl s` zpeekzn dzid zrcei dzid m`y

dil `aiyg `nl` Ð dzial dxedh :xn`wcne

.zxzen `dz dnexzl s` ok m` ,dpeek
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`oifgeקטז mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

:opiqxb ikdàåä äðååë øáã íãà äî íãàã àéîåã íéìëåoiekinwc milk s` Ð

.mc` edlíéîùâ ìù úéìãøç,ea oilaeh oi`e ,gka xdd on glwnd minyb mxf Ð

mirax` oi` ixdy ,d`q mirax`c dewn eed `le .xeaig epi` qxthwde wevpdc

xeaig epi` :ipzw `d ,dlrnle dhnl daxd yiy it lr s`e ,cg` mewna d`q

,qxthw epiid zilcxg .[h"n g"t zexdh]

oi`ay ,"zilcxd" qixb oe`b i`d axe .oexcn

.xd ly eilcnïéôéë åèà ïéùàø øåæâðÐ

on ylzpd ,lbd y`xa milk oiliahn :opzc

mc` qpkp Ð ux`l `ae wegxnl jlde mid

xaegna ef dliah iedc ,elawne ey`x zgz

.rwxwlïéôéëá ïéìéáèî ïéàå`ly Ð

ezirvn`a epiidc ,lbd itika milk wexfi

iptn :yxtnck `nrhe .dtikk ieyr `edy

.xie`a oiliahn oi`e xie` zliah `idyà÷
ïðéøæâ àìã ïì òîùî`iyew oeyl Ð

olpn oilegl dpeek opira `lce :`edåéãé ?
úåøåäè.oilegl dpeek opira `lc Ðïðéà
ïúåé éëá.dlitp jdl dayg` `lc Ðíàå

åéãé åçãåéù ìéáùáz` lehil oiekzp Ð

.mind on zexitdúåøåäè åéãé,oky lk Ð

.oiekzpyïúåé éëá ïä éøä úåøéôåÐ

jdl dayg`c .jli`e o`kn d`neh oilawne

dil dede ,ozdabda eici lehil zexit zlitp

` wxt) oixiykn opze ,oevxl eteqy dwyn

lr s` ,oevxl eteqy dwyn lk :(` dpyn

.xiykn Ð oevxl ezlgz oi`y itïéìåçì
zrya oiekzp Ð wfged .oileg lek`l Ð

.jkl dliahøîà÷ éëäoileg mlerl Ð

Ð wfged eda `pzc i`de .dpeek era `l

oieki`c ab lr s`c opireny`l jixhvi`c

dpeek oileg zpeek `ied `l ,dxdh zliahl

.xyrnlïðçåé éáøs` :lirl xn`c Ð

ipy eda aizk micba irbp .dxdh `l dzial

xy` z` eqake" :dpey`x zqeakz ,miqeak

ze`xl [bi `xwie] 'ebe "exibqde rbpd ea

ipy qeaike ,ddki e` cenri e` dyti m`

cbade" :oey`x qeaik xg`y xbqd xg`l

xy` xerd ilk lk e` axrd e` izyd e`

mdn xqe" ,xbqd mcew dpey`xa "qakz

meyl "zipy qaeke" ,xbqd inia "rbpd

."xdhe" ,dliahúéðù øîåì ãåîìú äîÐ

!`ed zipyc `hiytäééðù úñåáëú ùé÷î
.dxdh zliah myl `idy Ðúñåáëúì

äðåùàø.xibqdl `idy Ðäðåùàø äî
úòãì"eqake odkd deve" :aizkc ,mc` Ð

.[my]úòãì äéðù óàmina letiy `le Ð

.eil`nïðçåé éáø øîà éîira oilegc Ð

dpeekíéùã÷á ÷ñòúî àðîçø éìâãî ?Ð

:aizkc ,oileqtc ,dpeeka `ly miycw hgey

wxta ,egeaf mkzrcl Ð "egafz mkpevxl"

.(`,bi oileg) `nwïðáøå:lirl xn`c Ð

.oilqet minkgeåäðëæ,xnelk .ogvp Ð

.mdixacn eixac oi`xp z`faúåðé÷úîÐ

oze` zeliahne ,ozqe zrya oze` zewcea

.ozliah zryaïúð éáøì`l :xn`c Ð

`kd dzeekce ,dkizgl elit` dpeek opira

`ly ,xybd on dltpy diail` ax xn`w

incn `l opgei iaxe .uegxl elit` dpekzp

.'ek wqrzn `pngx ilbcn :opixn`ck ,xiykdl yixcw `xw dhigyae ,"zipy qaeke" yixcwc ,dhigyl dliahïðáøìå,dliaha dzeekce ,dkizgl dpeek `din erac Ð

.ediiail` ax xyknø÷äì äãøéùë.mind jezl dlek dltpe ,leahl `le Ðèçù.dnec` dxt Ðäîò úøçà èçùå.dl oiekzpy oileg Ðìëä éøáãdxt Ð

:opiqxb ikd .dxyk dndae ,zxg`d dk`ln zngn dleqtdnda dleqt dxt ozp iaxl dnr zxg` dnda dhgyp dleqt lkd ixac dnr zxg` dnda hgye dxt hgy

.dleqt dnda dxyk dxt opaxl dxyk
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éëåayeia ixiin `lc `nlya zxn` i` :yexit Ð `xninl i`n dtvne ayeia `niz

.dpeek era `l oilegc opireny`c rnync ,xity iz` Ð ipzwck `nzq `l` ,dtvne

`z`c xninl `kilc ?`xninl i`n ,dtvne ayeia ixii`c igcinl `ki` i` la`

,"ltpe" :ipzw `nzqc ,dtvne ayeia ixii`c dipin rnyn `l `dc ,dpeek erac opireny`l

epiax axde .dtvne ayei `la ith rnync

xninl `kilc Ð `xninl i`n :yxit odk dcedi

:ipzw `dc ,dpeek erac opireny`l `z`c

.opireny`l `z` `lewc rnyn ,dxedhäøéæâ
:qxhpewa yxit Ð minyb ly zilcxg meyn

g"t zexdh) opzc meyn ,zilcxga oilaeh oi`e

o`k oi`e ,xeaig oi` qxthwde wevpd :(h"n

daxd yiy it lr s` cg` mewna d`q mirax`

dnk yi elit`c ,ok yxit mpgae .dhnle dlrnl

epi` dewnc ,ea leahl xeq` oexcn eze`a oi`q

oirn j`" :mipdk zxeza `ipzck ,oilgefa xdhn

dewn s` oilgefa xdhn oirn dn i` ,'ebe "xeae

xdhn oirn ,"xeae oirn j`" :xnel cenlz 'ek

wxt d`iad qxhpewae .oxeay`a dewne oilgefa

.(xaqe d"c a,dq zay) "dy` dna"

ïðúãi`c :dniz zvw Ð oiy`xa oiliahn

ixz opireny`l jixv dn ,`id dpyn

oiliahnc `edd `nye ?oiy`xa oiliahnc ipnif

oiliahn oi`c `inec ,`ziixe`cn ixii` oiy`xa

ylzpy lbc `iddae .`ziixe`cn iedc oitika

.opixfb `l opaxcn elit`c opireny`úåøéôå
onf lkc .mlrdy xg`l epiid Ð ozei ika od ixd

zkqna opzck ,ixykzin `l mina oixaegn ody

oepv dgicn dzidy dcp :(e"n c"t) oixiykn

,`nh Ð `edy lk edzlrd ,xedh Ð dxrna

`nw wxt xn`c `de .exyked f`c :yexit

,xykd oiprl i`xw ixz `ki`c (`,fh) migqtc

epiid Ð ikixve ,oixaegna cge oiyelza cg

.mlrdy xg`l ixykzinc ,oixaegna eltpyk

,jixhv` mewn lkn ,oiyelz md f`y it lr s`e

.mixaegn mina eid oweaic zlgzac meyn

àåägky`e wc wtp dil igcn `w iiegic xaq

xaq i`n` :xn`z m`e Ð 'ek `ipzc

dpynd on wcwc df xak `lde ?dil igcnc

`ziixan xzei wcwcn dne ,zexedh eici ipzwc

eteb lk zliah oia welig yic :xnel yie ?ef

jixv oke .ith `xing eteb zliahc ,mici zlihpl

,opgei iaxl dpyn mzqn jixtc ,jenqa xnel

izk`e .dcen opgei iax elit` dhigyc ipyne

dpyn c wxt) oixiykn zkqnc dpyn dil iywz

.ip`y mici zliah `l` !(féäðopira `lc

.ef dgiafa dxizdl :yexit Ð dgiafl dpeek

,mipniq zkizgl :yexit ,opira `din dkizgl

.ziyixtck
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íéìk óà ,äðåek ïðéòác íãà äî ,íãàc àéîec íéìëå§¥¦§¨§¨¨¨¨¨§¨¥©©¨¨©¥¦
éîð¯áLBéa :àîéz éëå !íãà eäì ïéeëî à÷c,ätöîe ©¦§¨§©¥§¨¨§¦¥¨§¥§©¤

ìL úéìcøç íeMî øæâéì :àîéúc eäî ?àøîéîì éàî©§¥§¨©§¥¨¦§©¦©§¨¦¤
ïì òîLî à÷ ,ïéték ehà ïéLàø øæâéì éîð éà ,íéîLb§¨¦¦©¦¦§©¨¦©¦¦¨©§©¨

àìc àøîéz àðîe !ïðéøæb àìcïðéìaèîïétéëa:ïðúc ? §¨¨§¦©§¨¥§¨§¨©§§¦©§¦¦¦§©
ïéLàøa ïéìéaèîïétéëa ïéìéaèî ïéàåïéìéaèî ïéàL , ©§¦¦§¨¦§¥©§¦¦§¦¦¤¥©§¦¦

:ïðúc ?ïìðî àäéî äðåek éòa àìc ïéleç àlà .øéåàa©£¦¤¨¦§¨¨¥©¨¨¦¨§¨©¦§©
åéãéL éî èLôe ,íénä únà CBúì eìôpL úBøét¥¤¨§§©©©©¦¨©¦¤¨¨

ïìèðe úBàîè¯éë"a ïðéà úBøéôe ,úBøBäè åéãé;"ïzé §¥§¨¨¨¨§¥¥¨§¦ª©
eçãeiL ìéáLa íàå¯éë"a úBøéôe ,úBøBäè åéãé."ïzé §¦¦§¦¤§¨¨§¥§¦ª©

ïéleçì ÷æçeäå ïéleçì ìáè :ïîçð áøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©©§¨¨©§¦§§©§¦
¯÷æçeä ;øNòîì øeñà¯÷æçeä àì ,ïéà¯!àì ¨§©£¥§©¦Ÿ§©¨
¯ïéleçì ÷æçeäL ét ìò óà :øîà÷ éëä¯øeñà ¨¦¨¨©©©¦¤§©§¦¨

÷æçeä àìå ìáè :déáéúéà .øNòîì¯;ìáè àì eléàk §©£¥¥¦¥¨©§Ÿ§©§¦Ÿ¨©
?ììk ìáè àì eléàk åàì éàî¯àì eléàk ,àì ©¨§¦Ÿ¨©§¨¨§¦Ÿ

ééeçéc øáñ àeä .ïéleçì ìáè ìáà ,øNòîì ìáèà÷ ¨©§©£¥£¨¨©§¦¨©¦¥¨
,çkLàå ÷c ÷ôð ;déì éçãî÷æçeä àìå ìáè :àéðúc ©§¥¥§©©§©§©§©§¨¨©§Ÿ§©

¯áøì ééaà déì øîà .øNòîì øeñàå ïéleçì øzeî¨§¦§¨§©£¥£©¥©©¥§©
:déì øîà ?àäî ïðçBé éaøc àzáeéz éåäéz àîéì :óñBé¥¥¨¥¡¥§§¨§©¦¨¨¥¨£©¥
éaø ,àéðúc ;óñBé ïa ïúðBé éaøk øîàc àeä ïðçBé éaø©¦¨¨§¨©§©¦¨¨¤¥§©§¨©¦

" :øîBà óñBé ïa ïúðBéñaëå?"úéðL" øîBì ãeîìz äî ," ¨¨¤¥¥§ª©©©§©¥¦
äiðL úñBaëz LéwîúñBaëz äî ,äðBLàø úñBaëúì ©¦¦§¤§¦¨§¦§¤¦¨©¦§¤

úòãì äðBLàø¯äî éà ;úòãì äiðL úñBaëz óà ¦¨§©©©¦§¤§¦¨§©©¦©
ãeîìz ?ïäk úòc ïðéòa ïàk óà ,ïäk úòc ïðéòa ïläl§©¨¨¥©©©Ÿ¥©¨¨¥©©©Ÿ¥©§

é÷úî .íB÷î ìkî ,"øäèå" :øîBìøa éîéL áø dì ó ©§¨¥¦¨¨©§¦¨©¦¦©
äëìä :ïðçBé éaø øîàäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éîe :éLà©¦¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨¨

íúñkét ìò óà ,äèçLå ïékñ äìôð :ïðúe ;äðLî ¦§©¦§¨§©¨§¨©¦§¨£¨©©¦
dkøãk äèçML¯àä ,äìôðc àîòè :da ïðéåäå ;äìeñt ¤¨£¨§©§¨§¨§¨¥©¨©§¨§¨§¨¨

àeä dìétä¯:ïðéøîàå ;ïéekéî àìc áb ìò óàå ,äøLk ¦¦¨§¥¨§©©©§¨¦©¥§¨§¦©
ì äðåek éòa àìc àpz ïàîéaø :àáø øîà ?äèéçL ©©¨§¨¨¥©¨¨¦§¦¨£©¨¨©¦

!àéä ïúð¯élâcî ;óñBé ïa ïúðBé éaø eléôà äèéçLa ¨¨¦¦§¦¨£¦©¦¨¨¤¥¦§©¥
ìeñt íéLã÷a ÷qòúî àðîçø¯ïðéòa àì ïéleçc ììkî ©£¨¨¦§©¥§¨¨¦¨¦§¨§¦¨¨¥©

äðåek ïðéòa àìc éäð ?ïðaøå .äðåekäçéáæìäëéúçì , ©¨¨§©¨©§¦§¨¨¥©©¨¨¦§¦¨©£¦¨
áéúk éî ,ïðaøì ïúð éaø eäðëæ àäa :àáø øîà .ïðéòä¥©£©¨¨§¨§©§©¦¨¨§©¨©¦§¦

"äëéúçì äðåek ïðéòa éà ,áéúk "zçáæå" ?"zëúçå¯ §¨©§¨§¨©§¨§¦¦¨¥©©¨¨©£¦¨
eléôàäçéáæìäðåek ïðéòa àì éà ,éòaéì éîðäçéáæì¯äcð éîc éëéä !éòaéì àì éîð äëéúçì £¦¦§¦¨©¦¦¨¥¦¨¨¥©©¨¨¦§¦¨©£¦¨©¦¨¦¨¥¥¦¨¥¦¨

äñðàpLdzøéáç dñðàc àîéìéà ?äìáèå,ãBòå !àéä àúéélòî äðåek dzøáçc äðåek ,dìaèàå ¤¤¤§¨§¨§¨¦¥¨©£©¨£¥§¨§©§§¨©¨¨©£¤§¨©¨¨§©§§¨¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oileg(iriax meil)

åa ok enk,íéìëmixdhp mdyc àéîeca xen`d ote`d,íãà §¥¦§¨§¨¨
.mxdhie lbd mdilr `eaiy ick dpeeka my migpenykokyíãà äî̈¨¨

äðåek ïðéòác,ezliahlíãà eäì ïéeëî à÷c énð íéìk óà ¦§¦¨©¨¨©¥¦©¦§¨§©¥§¨¨
.lba elahiy

:lba dliahd xykday yecigd z` zx`an `xnbdàîéz éëåm` §¦¥¨
ätöîe áLBéa,exdhie lbd eilr `eaiyàøîéîì éàîedn ± §¥§©¤©§¥§¨

.xedh `edy jka yecigdøæâéì ,àîéúc eäîlbaúéìcøç íeMî ©§¥¨¦§©¦©§¨¦
[dhnl dlrnln cxeid min mxf-]ìLin.íéîLbepipy oky ¤§¨¦

zexdha(h"n g"t)'qxthw'e ,'dxdhl xeaig opi` qxthwde wevpd' ,
mirax` ea oi`y xg`n dewnl xyk epi`e ,oexcna micxeid min `ed
yiy mixne` epiide .qxthwk `id zilcxg s`e ,cg` mewna d`q
ok lr .zilcxga liahdl e`eai `ly ick ,lba liahdl `ly xefbl

.ok exfb `ly epcnll dpynd d`a
:`xnbd zyxtn cer,énð éà`pin` dedøæâéìa laehd lrïéLàø ¦©¦¦§©¨¦

milbd lyeèàa laehdïéték.mdly [dtikk ieyrd lbd rvn`a-] ¨¦¦
e` mc` qpkpyky ote`a `l` oicd xwirn dxiyk dliahd oi` oky
lbd rvn`a ilk wxf m` la` .eilr elawne lbd y`x zgz ilk
lr xefbl yiy xnel mewn dide .dliah ef oi` ,xie`a ievn oiicry
.ezirvn`a liahdl e`eai `ly ick dlqetle lbd y`xa dliah

jkitlïðéøæb àìc ïì òîLî à÷.ef dxifb ¨©§©¨§Ÿ©§¦¨
:`xnbd zyxtnàøîéz àðîe[xne` dz` oipn-]ïðéìaèî àìc §¨¥§¨§Ÿ©§§¦¨

,ïétéëadnnïéLàøa ïéìéaèî' ïðúcribnd lbd iy`xn cg`a ± §¦¦¦§©©§¦¦§¨¦
,ux`lïétéëa ïéìéaèî ïéàå,xie`a dievnd lbd zirvn`ameyn §¥©§¦¦§¦¦

øéåàa ïéìéaèî ïéàL.rwxwl mixaegnd mina wx `l` ¤¥©§¦¦©£¦
dpeeka `ly dliah xiyknd ax zhiy xewna oecl zxfeg `xnbd

:zl`eye ,oilegl.ïìðî àäéî äðåek éòa àìc ïéleç àlà:daiyne ¤¨¦§Ÿ¨¥©¨¨¦¨§¨¨
dnn `ed df oic xewnïðúc"n c"t oixiykn)(f,CBúì eìôpL úBøét ¦§©¥¤¨§§
èLôe ,íénä únàmind zn` jezl eici z`úBàîè åéãiL éî ©©©©¦¨©¦¤¨¨§¥

ïìèðe,zexitl.'ïzeé éë'a ïðéà úBøéôe ,úBøBäè åéãéexfb oky §¨¨¨¨§¥¥¨§¦©
oi` oke .dewna zeleah e` zelehp opi`y mici lr d`neh minkg
oi`e ,miwyn mdilr epzpiy cr d`neh lawl mixyken milke`d
.mc`d oevxl mdil`n epzpiy ic `l` ,envr mc`d mpziy jixv
zn` jeza ozliah ici lr zexdhp micidy ,dpynd drinyne
la` .zexitd z` lehil wx `l` ,oxdhl oiekzd `ly s`e ,mind
xg`n ,el` min ici lr d`neh zlawl mixyken mpi` zexitd

.epevxn `ly dzyrp zexitd lr mzpizpyíàåz` lhpy drya §¦
eici z` leahl oiekzd mind jezn zexitd,eçceiL ìéáLaoky lk ¦§¦¤§

yúBøBäè åéãé.åd s`'ïzeé éë'a úBøéôoky ,mind ici lr exykede ¨¨§§¥§¦©
.eici z` gicn `ed dzngny oeikn mkezl zexitd zlitpa el gep
`yixa ixdy ,dpeek `la s` oilegl zxdhn dliahdy o`kn gkene
lk mre ,oxdhl oiekzdy `la mind zn` jezl eici hyty xaecn

.zexedh eici df
:dbibga dpyndn ax zhiy lr dywn `axáøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©

,ïîçðdbibga epipy(:gi)y inìáèzrc lr ez`nehnìlek`ïéleç ©§¨¨©§¦
dxdha÷æçeäå[oiekzd-]xdhidlìoipr,ïéleçoiicrøeñà`ed §§©§¦¨

ìzlik`øNòî.xyrn zlik` myl leahiy cr ,ipyixacn rnyne §©£¥
m` `weecy dpyndïéà ,'÷æçeä'm` la` ,oilegl xedh `ed ixd ± §©¥

÷æçeä àì,llk dxdhlàìxdhpeaiyd .ax ixack `le ,oilegl s` Ÿ§©Ÿ
:ongp axøîà÷ éëä,dpynd `pz÷æçeäL ét ìò óàoiekzde ¨¦¨¨©©©¦¤§©

xdhidl ef dliaha,ïéleçì`ed oiicr mewn lkn,øNòîì øeñà §¦¨§©£¥
.ipy xyrn zlik`a dxizn dpi` oileg zxdh zrc lr dliah oky

aeyedéáéúéà,dpynd ixac jyndn ongp axl `axàìå ìáè' ¥¦¥¨©§Ÿ
,ììk ìáè àì eléàk åàì éàî .'ìáè àì eléàk ,÷æçeä`l s`e §©§¦Ÿ¨©©¨§¦Ÿ¨©§¨

.ax ixack `le ,oileg oiprl
:ongp ax eaiydàìpeek `l` ,dpynd yexit `ed okdzàì eléàk Ÿ§¦Ÿ

.ïéleçì ìáè ìáà ,øNòîì ìáè̈©§©£¥£¨¨©§¦
àeä[`ax-]øáñongp axy dligzaééeçéc`nlra,déì éçãî à÷ ¨©¦¥¨©§¥¥

okn xg`l j`çkLàå ÷c ÷ôðzxne`d `ziixa `vne wcwce `vi ± ¨©¨§©§©

.eixack÷æçeä àìå ìáè ,àéðúcdliaha xdhidl llk [oiekzd-] §©§¨¨©§Ÿ§©
`ed ixd ,ef.øNòîì øeñàå ïéleçì øzeî¨§¦§¨§©£¥

ïðçBé éaøc àzáeéz éåäéz àîéì ,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥¥¨¤¡¥§§¨§©¦¨¨
lirl jixvnd(`"r)dlral dxizdl ick s` dcp zliaha dpeek
oilegk `edyàäî.`ziixa ¥¨

déì øîàoi`y zxaeq ok` `ziixade ,`id mi`pz zwelgn ,sqei ax ¨©¥
la` ,oilegl dpeek jixvk øîàc àeä ïðçBé éaøzhiyïúðBé éaø ©¦¨¨§¨©§©¦¨¨

óñBé ïa.oilegl s` dpeek jixvnd ¤¥
:sqei oa ozpei iax zhiy xewn z` d`ian `xnbd,àéðúcxg`l §©§¨

ed`ex aey okn xg`le .mini zray exibqn cbaa rbp odkd d`exy
xn`py ,eze` miqakn [agxzd-] dyt `l m`e ,odkd(cp bi `xwie)

rbpd xq okn xg`l m`e .zipy exibqne ,'rbPd FA xW` z` EqAke'§¦§¥£¤©¨©
,ez`nehn exdhl ick zipy eze` [milaeh-] miqakn ,cbadn

xn`py(gp my).'xdhe zipW qAke',øîBà óñBé ïa ïúðBé éaø`ld §ª©¥¦§¨¥©¦¨¨¤¥¥
ipyd qeaika xn`iy icñaëå','xdhe,'úéðL' øîBì ãeîìz äî §ª©©©§©¥¦

`l` .ipy qeaik edfy `hiyt `ldúñBaëúì äiðL úñBaëz Léwî©¦¦§¤§¦¨§¦§¤
äðBLàø úñBaëz äî .äðBLàø`weec `idyúòãì`le odkd ¦¨©¦§¤¦¨§©©

,eil`n qakzdyk,'eqake odkd deve' aezkkäiðL úñBaëz óà©¦§¤§¦¨
`l` dpi` dliahd `idy,úòãì.xdhp epi` eil`n lahp m` la` §©©

,xn`z `nyïläl äî éàoey`xd qeaikaïðéòalr didiyúòc ¦©§©¨§¦¨©©
d,ïäk,'odkd deve' aezkkïàk óàdliahd `edy ipy qeaika Ÿ¥©¨

ezxdhlïðéòalrúòcdøîBì ãeîìz ,ïäkzipy qaeke','øäèå §¦¨©©Ÿ¥©§©§¨¥
xdhp `ed ixdíB÷î ìkîezliaha.`edy mc` lk zrc lr ¦¨¨

:dpeeka `ly dhigya opgei iax zhiy z` zxxan `xnbdé÷úîó ©§¦
,éëä ïðçBé éaø øîà éîe ,éMà øa éîéL áø dì,dpeek jixv oi`y ¨©¦¦©©¦¦¨©©¦¨¨¨¦
å .'äðLî íúñk äëìä' ,ïðçBé éaø øîàäå`ldïðúepizpyna §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨§§©

ïðéeäå .'äìeñt dkøãk äèçML ét ìò óà äèçLå ïékñ äìôð'¨§¨©¦§¨£¨©©¦¤¨£¨§©§¨§¨§©¦¨
àîòè ,dameyn dleqt `idyäìôðc,mc` gkn `le dnvrnàä ¨©§¨§¨§¨¨

m`ïéekéî àìc áb ìò óàå ,äøLk àeä dìétä.hegyl,ïðéøîàå ¦¦¨§¥¨§©©©§Ÿ¦©¥§©§¦¨
ì äðåek éòa àìc àpz ïàî,äèéçLe,àéä ïúð éaø àáø øîà ©©¨§Ÿ¨¥©¨¨¦§¦¨¨©¨¨©¦¨¨¦

oilegy ozp iaxk epizpyn dnzqy ixd .dpeek dkixv oi`y xaeqd
oilegl dliahy opgei iax wqt ji` ok m`e ,dpeek mikixv mpi`

.'dpyn mzqk dkld' opgei iax zhiyl `ld ,dpeek dkixv
:`xnbd zvxznóñBé ïa ïúðBé éaø eléôà äèéçLaoilegay dcen ¦§¦¨£¦©¦¨¨¤¥

oky .dliahl `l` dpeek jixvd `le ,dpeek dkixv dpi`élâcî¦§©¥
àðîçødya ÷qòúîzhigyíéLã÷oaxwd dpeeka `ly mhgeye ©£¨¨¦§©¥§¨¨¦
,ìeñtmda xn`p oky(d hi `xwie),'EdgAfY mkpvxl'ììkîeprny df ¨¦§Ÿ§¤¦§¨ª¦§¨

czhigya.äðåek ïðéòa àì ïéleç §¦Ÿ§¦¨©¨¨
zhigya s` dpeek mikixvnd minkg zhiy z` zyxtn `xnbd

:oilegc éäð ,ïðaøåoilegaì äðåek ïðéòa àìxzid,äçéáælkn §©¨¨§¦§Ÿ§¦¨©¨¨§§¦¨
dpeek mewnäëéúçìmipniqd lyïðéòa.oilega mb ©£¦¨§¦¨

eäðkæ àäa ,àáø øîà[gvip-]ïðaøì ïúð éaøxzei mi`xp eixace ¨©¨¨§¨©©§©¦¨¨§©¨¨
.mdixacnxn`py dnn `ed dpeek jixvy minkg ly mxewn oky

ixdy ,dgiafl dpeek mb jixvdl yi ok m`e ,'zgafe'áéúk éî¦§¦
,'zëúçå'`ld.áéúk 'zçáæå',jytp dnneéàdf aezkn rnyn §¨©§¨§¨©§¨§¦¦

c,äëéúçì äðåek ïðéòaok m`éòaéì énð äçéáæì eléôàe .dpeekéà §¦¨©¨¨©£¦¨£¦¦§¦¨©¦¦¨¥¦
àìy xen`d aezkdn eyxc,äçéáæì äðåek ïðéòas`dpeek Ÿ§¦¨©¨¨¦§¦¨

.éòaéì àì énð äëéúçì©£¦¨©¦Ÿ¦¨¥
:zl`eye lirl opgei iaxe ax zwelgn ote` z` x`al zxfeg `xnbd
dìaèàå dzøéáç dñðàc àîéìéà .äìáèå äñðàpL äcð éîc éëéä¥¦¨¦¦¨¤¤¤§¨§¨§¨¦¥¨©£¨¨£¤§¨§©§§¨

`ld ,minl dze` dtgcy ici lràúéélòî äðåek dzøáçc äðåek©¨¨©£¤§¨©¨¨§©§§¨
,àéä.dxedh `id lkd ixacly `hiyte,ãBòåixdénð äîeøúa ¦§¦§¨©¦
äìëàdpi` lkd ixacly x`ean lirle ,dzxag zrc lr dlah m` ¨§¨

.dnexzl zxdhpcixdïðúdcpa(:bi),àîeqäå äèBMäå úLøçä §§©©¥¤¤§©¨§©¨
åinïäì Lé íà ,dzòc äôøèpLmiypúBçwtixd ,odl zeriiqnd §¤¦§§¨©§¨¦¥¨¤¦§

odïúBà úBðwúî,zecp mc e`x `l m` ozqe zrya oze` zewcea ± §©§¨
od jk ici lre ,ozliah zrya oze` zeliahn e`x m`eúBìëBà§
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oileg(iriax meil)

åa ok enk,íéìëmixdhp mdyc àéîeca xen`d ote`d,íãà §¥¦§¨§¨¨
.mxdhie lbd mdilr `eaiy ick dpeeka my migpenykokyíãà äî̈¨¨

äðåek ïðéòác,ezliahlíãà eäì ïéeëî à÷c énð íéìk óà ¦§¦¨©¨¨©¥¦©¦§¨§©¥§¨¨
.lba elahiy

:lba dliahd xykday yecigd z` zx`an `xnbdàîéz éëåm` §¦¥¨
ätöîe áLBéa,exdhie lbd eilr `eaiyàøîéîì éàîedn ± §¥§©¤©§¥§¨

.xedh `edy jka yecigdøæâéì ,àîéúc eäîlbaúéìcøç íeMî ©§¥¨¦§©¦©§¨¦
[dhnl dlrnln cxeid min mxf-]ìLin.íéîLbepipy oky ¤§¨¦

zexdha(h"n g"t)'qxthw'e ,'dxdhl xeaig opi` qxthwde wevpd' ,
mirax` ea oi`y xg`n dewnl xyk epi`e ,oexcna micxeid min `ed
yiy mixne` epiide .qxthwk `id zilcxg s`e ,cg` mewna d`q
ok lr .zilcxga liahdl e`eai `ly ick ,lba liahdl `ly xefbl

.ok exfb `ly epcnll dpynd d`a
:`xnbd zyxtn cer,énð éà`pin` dedøæâéìa laehd lrïéLàø ¦©¦¦§©¨¦

milbd lyeèàa laehdïéték.mdly [dtikk ieyrd lbd rvn`a-] ¨¦¦
e` mc` qpkpyky ote`a `l` oicd xwirn dxiyk dliahd oi` oky
lbd rvn`a ilk wxf m` la` .eilr elawne lbd y`x zgz ilk
lr xefbl yiy xnel mewn dide .dliah ef oi` ,xie`a ievn oiicry
.ezirvn`a liahdl e`eai `ly ick dlqetle lbd y`xa dliah

jkitlïðéøæb àìc ïì òîLî à÷.ef dxifb ¨©§©¨§Ÿ©§¦¨
:`xnbd zyxtnàøîéz àðîe[xne` dz` oipn-]ïðéìaèî àìc §¨¥§¨§Ÿ©§§¦¨

,ïétéëadnnïéLàøa ïéìéaèî' ïðúcribnd lbd iy`xn cg`a ± §¦¦¦§©©§¦¦§¨¦
,ux`lïétéëa ïéìéaèî ïéàå,xie`a dievnd lbd zirvn`ameyn §¥©§¦¦§¦¦

øéåàa ïéìéaèî ïéàL.rwxwl mixaegnd mina wx `l` ¤¥©§¦¦©£¦
dpeeka `ly dliah xiyknd ax zhiy xewna oecl zxfeg `xnbd

:zl`eye ,oilegl.ïìðî àäéî äðåek éòa àìc ïéleç àlà:daiyne ¤¨¦§Ÿ¨¥©¨¨¦¨§¨¨
dnn `ed df oic xewnïðúc"n c"t oixiykn)(f,CBúì eìôpL úBøét ¦§©¥¤¨§§
èLôe ,íénä únàmind zn` jezl eici z`úBàîè åéãiL éî ©©©©¦¨©¦¤¨¨§¥

ïìèðe,zexitl.'ïzeé éë'a ïðéà úBøéôe ,úBøBäè åéãéexfb oky §¨¨¨¨§¥¥¨§¦©
oi` oke .dewna zeleah e` zelehp opi`y mici lr d`neh minkg
oi`e ,miwyn mdilr epzpiy cr d`neh lawl mixyken milke`d
.mc`d oevxl mdil`n epzpiy ic `l` ,envr mc`d mpziy jixv
zn` jeza ozliah ici lr zexdhp micidy ,dpynd drinyne
la` .zexitd z` lehil wx `l` ,oxdhl oiekzd `ly s`e ,mind
xg`n ,el` min ici lr d`neh zlawl mixyken mpi` zexitd

.epevxn `ly dzyrp zexitd lr mzpizpyíàåz` lhpy drya §¦
eici z` leahl oiekzd mind jezn zexitd,eçceiL ìéáLaoky lk ¦§¦¤§

yúBøBäè åéãé.åd s`'ïzeé éë'a úBøéôoky ,mind ici lr exykede ¨¨§§¥§¦©
.eici z` gicn `ed dzngny oeikn mkezl zexitd zlitpa el gep
`yixa ixdy ,dpeek `la s` oilegl zxdhn dliahdy o`kn gkene
lk mre ,oxdhl oiekzdy `la mind zn` jezl eici hyty xaecn

.zexedh eici df
:dbibga dpyndn ax zhiy lr dywn `axáøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©

,ïîçðdbibga epipy(:gi)y inìáèzrc lr ez`nehnìlek`ïéleç ©§¨¨©§¦
dxdha÷æçeäå[oiekzd-]xdhidlìoipr,ïéleçoiicrøeñà`ed §§©§¦¨

ìzlik`øNòî.xyrn zlik` myl leahiy cr ,ipyixacn rnyne §©£¥
m` `weecy dpyndïéà ,'÷æçeä'm` la` ,oilegl xedh `ed ixd ± §©¥

÷æçeä àì,llk dxdhlàìxdhpeaiyd .ax ixack `le ,oilegl s` Ÿ§©Ÿ
:ongp axøîà÷ éëä,dpynd `pz÷æçeäL ét ìò óàoiekzde ¨¦¨¨©©©¦¤§©

xdhidl ef dliaha,ïéleçì`ed oiicr mewn lkn,øNòîì øeñà §¦¨§©£¥
.ipy xyrn zlik`a dxizn dpi` oileg zxdh zrc lr dliah oky

aeyedéáéúéà,dpynd ixac jyndn ongp axl `axàìå ìáè' ¥¦¥¨©§Ÿ
,ììk ìáè àì eléàk åàì éàî .'ìáè àì eléàk ,÷æçeä`l s`e §©§¦Ÿ¨©©¨§¦Ÿ¨©§¨

.ax ixack `le ,oileg oiprl
:ongp ax eaiydàìpeek `l` ,dpynd yexit `ed okdzàì eléàk Ÿ§¦Ÿ

.ïéleçì ìáè ìáà ,øNòîì ìáè̈©§©£¥£¨¨©§¦
àeä[`ax-]øáñongp axy dligzaééeçéc`nlra,déì éçãî à÷ ¨©¦¥¨©§¥¥

okn xg`l j`çkLàå ÷c ÷ôðzxne`d `ziixa `vne wcwce `vi ± ¨©¨§©§©

.eixack÷æçeä àìå ìáè ,àéðúcdliaha xdhidl llk [oiekzd-] §©§¨¨©§Ÿ§©
`ed ixd ,ef.øNòîì øeñàå ïéleçì øzeî¨§¦§¨§©£¥

ïðçBé éaøc àzáeéz éåäéz àîéì ,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥¥¨¤¡¥§§¨§©¦¨¨
lirl jixvnd(`"r)dlral dxizdl ick s` dcp zliaha dpeek
oilegk `edyàäî.`ziixa ¥¨

déì øîàoi`y zxaeq ok` `ziixade ,`id mi`pz zwelgn ,sqei ax ¨©¥
la` ,oilegl dpeek jixvk øîàc àeä ïðçBé éaøzhiyïúðBé éaø ©¦¨¨§¨©§©¦¨¨

óñBé ïa.oilegl s` dpeek jixvnd ¤¥
:sqei oa ozpei iax zhiy xewn z` d`ian `xnbd,àéðúcxg`l §©§¨

ed`ex aey okn xg`le .mini zray exibqn cbaa rbp odkd d`exy
xn`py ,eze` miqakn [agxzd-] dyt `l m`e ,odkd(cp bi `xwie)

rbpd xq okn xg`l m`e .zipy exibqne ,'rbPd FA xW` z` EqAke'§¦§¥£¤©¨©
,ez`nehn exdhl ick zipy eze` [milaeh-] miqakn ,cbadn

xn`py(gp my).'xdhe zipW qAke',øîBà óñBé ïa ïúðBé éaø`ld §ª©¥¦§¨¥©¦¨¨¤¥¥
ipyd qeaika xn`iy icñaëå','xdhe,'úéðL' øîBì ãeîìz äî §ª©©©§©¥¦

`l` .ipy qeaik edfy `hiyt `ldúñBaëúì äiðL úñBaëz Léwî©¦¦§¤§¦¨§¦§¤
äðBLàø úñBaëz äî .äðBLàø`weec `idyúòãì`le odkd ¦¨©¦§¤¦¨§©©

,eil`n qakzdyk,'eqake odkd deve' aezkkäiðL úñBaëz óà©¦§¤§¦¨
`l` dpi` dliahd `idy,úòãì.xdhp epi` eil`n lahp m` la` §©©

,xn`z `nyïläl äî éàoey`xd qeaikaïðéòalr didiyúòc ¦©§©¨§¦¨©©
d,ïäk,'odkd deve' aezkkïàk óàdliahd `edy ipy qeaika Ÿ¥©¨

ezxdhlïðéòalrúòcdøîBì ãeîìz ,ïäkzipy qaeke','øäèå §¦¨©©Ÿ¥©§©§¨¥
xdhp `ed ixdíB÷î ìkîezliaha.`edy mc` lk zrc lr ¦¨¨

:dpeeka `ly dhigya opgei iax zhiy z` zxxan `xnbdé÷úîó ©§¦
,éëä ïðçBé éaø øîà éîe ,éMà øa éîéL áø dì,dpeek jixv oi`y ¨©¦¦©©¦¦¨©©¦¨¨¨¦
å .'äðLî íúñk äëìä' ,ïðçBé éaø øîàäå`ldïðúepizpyna §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨§§©

ïðéeäå .'äìeñt dkøãk äèçML ét ìò óà äèçLå ïékñ äìôð'¨§¨©¦§¨£¨©©¦¤¨£¨§©§¨§¨§©¦¨
àîòè ,dameyn dleqt `idyäìôðc,mc` gkn `le dnvrnàä ¨©§¨§¨§¨¨

m`ïéekéî àìc áb ìò óàå ,äøLk àeä dìétä.hegyl,ïðéøîàå ¦¦¨§¥¨§©©©§Ÿ¦©¥§©§¦¨
ì äðåek éòa àìc àpz ïàî,äèéçLe,àéä ïúð éaø àáø øîà ©©¨§Ÿ¨¥©¨¨¦§¦¨¨©¨¨©¦¨¨¦

oilegy ozp iaxk epizpyn dnzqy ixd .dpeek dkixv oi`y xaeqd
oilegl dliahy opgei iax wqt ji` ok m`e ,dpeek mikixv mpi`

.'dpyn mzqk dkld' opgei iax zhiyl `ld ,dpeek dkixv
:`xnbd zvxznóñBé ïa ïúðBé éaø eléôà äèéçLaoilegay dcen ¦§¦¨£¦©¦¨¨¤¥

oky .dliahl `l` dpeek jixvd `le ,dpeek dkixv dpi`élâcî¦§©¥
àðîçødya ÷qòúîzhigyíéLã÷oaxwd dpeeka `ly mhgeye ©£¨¨¦§©¥§¨¨¦
,ìeñtmda xn`p oky(d hi `xwie),'EdgAfY mkpvxl'ììkîeprny df ¨¦§Ÿ§¤¦§¨ª¦§¨

czhigya.äðåek ïðéòa àì ïéleç §¦Ÿ§¦¨©¨¨
zhigya s` dpeek mikixvnd minkg zhiy z` zyxtn `xnbd

:oilegc éäð ,ïðaøåoilegaì äðåek ïðéòa àìxzid,äçéáælkn §©¨¨§¦§Ÿ§¦¨©¨¨§§¦¨
dpeek mewnäëéúçìmipniqd lyïðéòa.oilega mb ©£¦¨§¦¨

eäðkæ àäa ,àáø øîà[gvip-]ïðaøì ïúð éaøxzei mi`xp eixace ¨©¨¨§¨©©§©¦¨¨§©¨¨
.mdixacnxn`py dnn `ed dpeek jixvy minkg ly mxewn oky

ixdy ,dgiafl dpeek mb jixvdl yi ok m`e ,'zgafe'áéúk éî¦§¦
,'zëúçå'`ld.áéúk 'zçáæå',jytp dnneéàdf aezkn rnyn §¨©§¨§¨©§¨§¦¦

c,äëéúçì äðåek ïðéòaok m`éòaéì énð äçéáæì eléôàe .dpeekéà §¦¨©¨¨©£¦¨£¦¦§¦¨©¦¦¨¥¦
àìy xen`d aezkdn eyxc,äçéáæì äðåek ïðéòas`dpeek Ÿ§¦¨©¨¨¦§¦¨

.éòaéì àì énð äëéúçì©£¦¨©¦Ÿ¦¨¥
:zl`eye lirl opgei iaxe ax zwelgn ote` z` x`al zxfeg `xnbd
dìaèàå dzøéáç dñðàc àîéìéà .äìáèå äñðàpL äcð éîc éëéä¥¦¨¦¦¨¤¤¤§¨§¨§¨¦¥¨©£¨¨£¤§¨§©§§¨

`ld ,minl dze` dtgcy ici lràúéélòî äðåek dzøáçc äðåek©¨¨©£¤§¨©¨¨§©§§¨
,àéä.dxedh `id lkd ixacly `hiyte,ãBòåixdénð äîeøúa ¦§¦§¨©¦
äìëàdpi` lkd ixacly x`ean lirle ,dzxag zrc lr dlah m` ¨§¨

.dnexzl zxdhpcixdïðúdcpa(:bi),àîeqäå äèBMäå úLøçä §§©©¥¤¤§©¨§©¨
åinïäì Lé íà ,dzòc äôøèpLmiypúBçwtixd ,odl zeriiqnd §¤¦§§¨©§¨¦¥¨¤¦§

odïúBà úBðwúî,zecp mc e`x `l m` ozqe zrya oze` zewcea ± §©§¨
od jk ici lre ,ozliah zrya oze` zeliahn e`x m`eúBìëBà§

.äîeøúa¦§¨
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המשך בעמוד לק



xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc oileg(iying meil)

m`eúøçà äîäa äèçLðcgi dpeeka `lyïúð éaøì ,dnòxaeqd ¦§£¨§¥¨©¤¤¦¨§©¦¨¨
dpeek dkixv dpi` oileg zhigyydäìeñt äøtdeäîäazxg`d ¨¨§¨§¥¨

.äøLk,zxg` dk`ln leqt meyn dxtd z` leqtl oi`y elit`e §¥¨
gqidl znxeb dpi`e dpeeka `ly dzyrp zxg`d zhigy oky
dze` `le dze`' meyn zlqtp dxtd mewn lkn ,dxtdn zrcd

.'dzxiagela`ïðaøì,dpeek dkixv dhigyy mixaeqddäøt §©¨¨¨¨
äøLkixdy ,'dzxiage dze` `le - dze`' leqt meyn da oi`e §¥¨

,dhigyl zaygp dpi` dpeeka `ly dzyrpy zxg`d zhigy
d eli`eäîäazxg`d.äìeñt §¥¨§¨

`ld :`xnbd zl`eyàèéLtdpyn oky ,dxta zlqet dk`lny §¦¨
dxt zkqna `id zyxetn(c"n c"t)milqet dxta miwqerd lky

.dfa eprinydl `ax `a dne ,zxg` dk`lna dze`
oic z` j` ,yecig mey oi` df oica ok` :`xnbd daiynäèçLð¦§£¨

úøçà äîäay dpeek `la dnrïúð éaøìdleqt dxtdàëéøèöéà §¥¨©¤¤§©¦¨¨¦§§¦¨
déì.eprinydl `axloky,àðéîà Czòc à÷ìñmpn`èçLå' ¥©§¨©§¨£¦¨§¨©

,àðîçø øîà 'dúBàdf aezkn minkg eyxcedúBà àìå' ¨¨©©£¨¨§Ÿ¨
å ,'dzøéáçåmle`,éîc éëéä`weecúBøt ézL èçML ïBâk ©£¤§¨§¥¦¨¥§¤¨©§¥¨

zenec`éããä éãäa,[zg` zaa-]ìáàhgy m`ïéleçc äîäacgi ©£¥£¨¥£¨§¥¨§¦
,dnec`d dxtd mràì àîéà.jka dxtd zlqtpïì òîLî à÷ ¥¨Ÿ¨©§©¨

`le' herind llka `id dnr cgi oileg znda zhigy s`y ,`ax
.da zlqet `id s`e ,'dzxiage dze`

:`ax xn` cereCúçdpeekaúòìccgi,dnòlìkä éøácdxtd ¨©§©©¦¨¦§¥©Ÿ
äìeñtm` la` .zxg` dk`ln leqt meynúòìc äëzçð`ly §¨¤§§¨§©©

cgi dpeeka,dnòlìkä éøácdxtd,äøLkdk`ln oi`y itl ¦¨¦§¥©Ÿ§¥¨
`id df ote`a wx oky ,dpeeka ziyrp `id ok m` `l` dxta zlqet

.dxtdn zrcd gqidl znxeb

äðùî

rvn`a hgeyd wiqtd m`y ,diidy leqta zwqer ef dpyn
.dleqt ezhigy ,dxnbe jiynd znieqn zedy xg`le ,dhigyd

äìôðdïékñdhigyd rvn`a ecindäéaâäå,ezhigya jiyndee` ¨§¨©¦§¦§¦¨
yåéìk eìôð[eicba-]dhigyd rvn`aïäéaâäåezhigya jiynde, ¨§¥¨§¦§¦¨

y e`ïékqä úà æéçLä,dhigyd iptledfgyda rbiizdy llbaóò ¦§¦¤©©¦¨
e dhigyd rvn`a [siirzd-]èçLå Bøéáç àa,dhigyd z` xnbe ± ¨£¥§¨©

ääL íàea yiy onf el` lkaäèéçL éãkezhigy ,dnily ¦¨¨§¥§¦¨
.äìeñt§¨

ääL íà ,øîBà ïBòîL éaøea yiy onf xeriykøewéa éãk ©¦¦§¥¦¨¨§¥¦
.diidy xeriy `ed dfe ,dleqt ezhigy oikqd [zwica-]

àøîâ

:`xnbd zl`ey :'dleqt dhigy ick ddy m`' ,dpyna epipyéàî©
.'äèéçL éãk':daiyne,áø øîàea yiy onf xeriyúèéçL éãk §¥§¦¨¨©©§¥§¦©
úøçà äîäa. §¥¨©¤¤

áøì éqà áøå àðäk áø déì éøîà,edel`yely df xeriy m`d ¨§¥¥©©£¨§©©¦§©
äîäa úèéçL éãkxn`pìly diidyäîäá,`weecåonf mle` §¥§¦©§¥¨¦§¥¨§

zhigyóBò[xvw xzei `edy]xeriyd `edìa diidyBà .óBò ¦
óà ,àîìczhigy ickäîäadiidyd xeriy `ed.óBòì ¦§¨©§¥¨§
eäì øîà,axdéìééLéàc éáéáça déa àðçéãa äåä àìdzid `l ± ¨©§Ÿ£¨§¦§¨¥©£¦¦§¦©§¥

xaqa inr did `le ,ef dkld izcnlyk icec `iig iax mr dqb izrc
.epl`y`y ick mipt

:df oecipa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,áø øîà ,øîzàonf ¦§©¨©©
ea yiyéãkäîäa úèéçLdiidy xeriy `ede ,äîäáìonfyiy §¥§¦©§¥¨¦§¥¨

zhigy ick eaóBòdiidyd xeriy `ed,øîà ìàeîLe .óBòì§§¥¨©
eléôàzhigy xeriyäîäadiidy xeriy `ed.óBòì £¦§¥¨§

øîà ,ïéáø àúà ék ïëåmyaóBòì äîäa eléôà ,ïðçBé éaø`ed §¥¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨£¦§¥¨§
.sera diidy xeriy

:dfa dpce diidy xeriya `pipg iax zhiy z` d`ian `xnbdéaø©¦
,øîà [àðéðç] (àéððç)`l` ,dhigy icka wx epi` diidy xeriy £©§¨£¦¨¨©

ea yiy onfd xeriyk.èBçLéå úøçà äîäa àéáiL éãk§¥¤¨¦§¥¨©¤¤§¦§
mewnn dndad z`adl ezpeeky `pipg iax ixacn dpiad `xnbd

y icka `ed xeriydy okzi ike :`xnbd dywn .xg`àéáédnda ¨¦
zxg`,àîìòî eléôàok m` `ldzúðz`éøácì E.ïéøeòéL £¦¥¨§¨¨©¨§¨¤§¦¦

,daexw `id minrtle dhigyd mewnn dwegx `id minrtl ixdy
.diidyd xeriy dpzyiy okzi ji`e

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàmewnn dnda z`adl dpeekd oi` ¨©©¨¨
d dnda `l` ,xg`úãîBòjixv oiicre dhigyd mewna o`kìéhäì ¤¤§©¦
rwxwd lr dze`eäééðéa àkéàiaxly .`pipg iaxe opgei iax oia - ¦¨¥©§

xeriy `pipg iaxle ,dzhigyl yexcd onfa `l` mixryn oi` opgei
.dzhigyle dzlhdl yexcd onfd `ed diidy

:diidy xeriya ztqep dhiy d`ian `xnbdàáøòîa éøîà̈§¥§©£¨¨
,àðéðç éaøa éñBé éaøc déîMîea yiy onf `ed diidy xeriyéãk ¦§¥§©¦¥§©¦£¦¨§¥

äpäéaâiL[dveax dndal]åaeyèBçLéå äpöéaøé.dze`xeriyke ¤©§¦¤¨§©§¦¤¨§¦§
dndaa df lkl yxcpdäwcdiidy xeriy `edìdnda,äwã ©¨¦©¨

ådndaa df xeriykäqâdiidy xeriy `edìdnda.äqâ §©¨¦©¨
:daexn onfa dhigy xiykn `axäòø ïékña èçBMä ,àáø øîà̈©¨¨©¥§©¦¨¨

,dti zkzeg dpi`e ahid zccegn dpi`yeléôàdkilen `ed m` £¦
x`evd lr d`ianeBlek íBiä ìkezhigy ,dipniq ehgypy cr ¨©

,äøLk.da wiqtd `l oky §¥¨
:diidy oica wtq d`ian `xnbd,àáø éòadnk ezhigya ddy m` ¨¥¨¨

minrtaúBiäL,diidy xeriyk dnvr ipta zg` lka oi`y zexvw §¦
,df xeriyk yi olek sexiva la`eôøèöiL eäîleqtl zeidyd lk ©¤¦§¨§

.dhigyd z`
wiqtn `edy elit` drx oikqa `ax xiykny dzr `xnbd dxaqe
xeriy ick dnvr ipta diidy lka oi`y `l` ,dhigyd rvn`a

,zeidy sexiva `ax wtzqd ji` :`xnbd dywn .diidyèBLôúå§¦§
déãécî dìyi drx oikqa dhigy envr `ax xiykdy jkn `ld ± ¨¦¦¥

.efl ef zetxhvn zeidyd oi`y heytl
:`xnbd zvxzníúäxaecnääL àìãa,ezhigy rvn`a llk ¨¨¦§Ÿ¨¨

.dwqtd `ll elek meid lk hgy `l`
:diidya sqep wtq d`ian `xnbd,ïúð áøc déøa àðeä áø éòam` ¨¥©¨§¥§©¨¨

jk xg`e ,mipniqd aex z` oick hgyääLzlqetd diidy xeriyk, ¨¨
jiynd jk xg`ead zhigyèeòéîd ly oexg`.eäî ,íéðîéñm`d §¦¦¨¦©

epi` oexg`d herinde ,dhigyd dxyked epick aexd hgypyk
lkn ,dhigy jixv herind oi`y s` ,`nlc e` .cixen `le dlrn
dhigy oky ,dlek dhigyd z` lqet oick `ly hgyp m` mewn

.`id zg`
:`xnbd dwiqne÷éz. ¥
:epizpyna epipy.[øewéa éãk] ääL íà ,øîBà ïBòîL éaøzl`ey ©¦¦§¥¦¨¨§¥¦

:`xnbd.øewéa éãk éàî:daiyne,ïðçBé éaø øîàdiidy xeriy ©§¥¦¨©©¦¨¨
ea yiy onf `ed oerny iaxlBø÷éa éãk[ezwica]íëç ìLxird §¥¦§¤¨¨

.oikqd z`
,dhigyd mewna `vnp epi`y mkgl `id ezpeeky `xnbd dxaqe
:`xnbd dywn .df mewnl ezrbd onf z` s` llek diidy xeriye

éøác zúð ïk íàì E,ïéøeòéLmewnl aexw mkgd minrtl oky ¦¥¨©¨§¨¤§¦¦
xeriy dpzyi jk meyny okzi ji`e ,`ed wegx minrtle dhigyd

.diidyd
,dhigyd mewna epi`y mkgl dpeekd oi` :`xnbd zvxznàlà¤¨

`ed diidy xeriyøewéa éãkdçaè`edy [hgeyd-]envríëç §¥¦©¨¨¨
.xird

äðùî

leqta hgyp ipyde ezkldk oniq wx hgypy ote`a mi`pz ewlgp
meyn e` dliap meyn dndad dxeq` m`d ,llk hgyp `ly e`

:dtixh÷ñôe èLåeä úà èçL[jzge-]úøbøbä úà`ly [dpwd-] ¨©¤©¥¤¨©¤©©§¤¤
,dhigy jxcaúøbøbä úà ÷ñt Bàdhigy jxca `lyCk øçàå ¨©¤©©§¤¤§©©¨

å ïäî ãçà èçL Bà ,èLåeä úà èçLipyd oniqd z` hgy `l ¨©¤©¥¤¨©¤¨¥¤§
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המשך בעמוד לאק

oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

äîò úøçà äîäá äèçùð.oiekzn `la Ðïúð éáøìoileg zhigy xiyknc Ð

,dizrc gqn `l dpeeka `lyc ab lr s`e .dleqt dxte dxyk dnda ,dpeek `la

hgye" meyn `lqtin dxyk ezhigye li`ed ,zxg` dk`lna wqrzn ixwin `le

.dzxiage dze` `le Ð "dze`äøùë äøô ïðáøìe`l oileg znda zhigy `dc Ð

,lqtinl `kil dk`ln meyne .`id dhigy

dk`lna wqer ixwin `l oiekzna `lyc

meyn Ð zxg` dk`lnc `nrhc ,zxg`

oieki` `lc `kide ,`ed dxtn dizrc gqnc

ikde .zrcd gqid `kil zxg` dk`lnl

lkd ixac dnr zrlc dkzgp :onwl opixn`

.dxykàèéùôlkc opirny `l izk` Ð

dk`lna dze` oilqet dxta miwqerd?
àëéøèöéà ïúð éáøì úøçà äîäá äèçùð

äéì`ly `ixwin `l dk`lnc oeikc Ð

dnr zrlc dkzgp :onwl opixn`ck ,dpeeka

dzxiag zhigy meyn ,dxyk lkd ixac

dny dpeeka `ly dhigyc ab lr s` ,inp

hgye"c ,leqtz `l `pin` ded Ð dhigy

ikide ,dzxiage dze` `le :rnyn "dze`

inc?icda zenec` zext izy hgyy oebk

.iccdïì òîùî à÷.rnyn inp oilegc Ð

,`kixhvi` `l zxg`l oiekzpc `yix la`

zext izy rnyn dzxiage dze`c inp idpc

zxg` dk`lnl oiekzpc oeik ,edin ,zenec`

drxb `lc ,zrcd gqid meyn `lqtin

.zrlc zkizgnìëä éøáã äîò úòìã êúç
äìåñô.`id dk`ln `dc Ðúòìã äëúçð

äøùë ìëä éøáã äîòeeka `lyc Ð`l dp

ozp iaxl `yixe .dk`lna wqer ixwin

dzxiag `le Ð "dze` hgye" aizkc ,`nrh

.dhigy dny inp dpeeka `lye ,dnräìôð
ääéáâäå ïéëñ.ef ddabda ddye ÐåéìëÐ

.eicbaïéëñä úà æéçùäù åàmcew Ð

.dhigyóòåhegyl ligzdyke .rbiizp Ð

exiag `ae ,ezhigy wqte ,gk ea did `l

.hgyeøå÷éá éãë`xnba yxtn Ðéãë éàî
úøçà äîäá úèéçù éãë áø øîà äèéçù
.`l eze ezhigy xenbiy ick :`niz `le Ð

óåòì óåòå äîäáì äîäázhigy ick Ð

zhigy ziidyl oixryn zxg` dnda

opixryn xg` ser zhigy ickae ,dnda

.ser zhigy ziidylåìéôà àîìéã åàÐ

ziidyl opixryn dnda zhigy icka

.`lew epiidc ,serd zhigyàì åäì øîà
äéìééùéàã éáéáçá àðçéãá äåädzid `l Ð

dkld izcnlyk `iig iax iceca dqb izrc

xac epl`y`y inr mipt xaqa did `le ,ef

.ded `iig iaxc dizg` xae deg` xa ax .df

óåòì äîäá óàserl epzpy ,`id `lew Ð

.eziidyl dnda zhigy xeriyïéøåòéùìÐ

.daexw minrte dwegx `idy minrtúãîåò
.ux`l dlhd zxqegne o`k Ðàëéà.dhigye dlhd ira `pipg iaxe ,dcegl dhigya xryn opgei iax ,opgei iaxl `pipg iax oia Ðä÷ãì ä÷ãdwc dnda ziidyl Ð

,dqbl dqbe dwcl dwc :xn`c ,axc dizhiya `pipg iax xa iqei iax dil miwc oeik ,opgei iaxk dkld opgei iaxe axc ab lr s`e .dzeekc dwc dnda zhigy icka opixryn

.`xnegl opicare ,serl sere :opirny `linnäòø ïéëñá.dti jzeg dcecig oi`y Ðåìåë íåéä ìë åìéôà.zg` dhigya ddeye jix`ne Ðäøùëdry lke li`ed Ð

.ezhigya wiqtd `le `iane jilen `edåôøèöéù åäî úåéäù.mly xeriy ick ozyly oia ddye ,zg` dhigya minrt ylye mizy wiqtd Ðäéãéãîoikqa hgeyd Ð

.xeriyk zg` mrta ddy `ly `l` ,xn`w wiqtd elit`e oizrc `wlq `wc .itxhvn `l `nl` ,drxääù àìãá íúä.llk Ðíéðîéñ èåòéîáddye ,aexd hgy Ð

.ezhigy xnbe ,oexg`d herinaåäî`id dhigy `cg dlek Ð dxnbe xcdc oeik `nlc e` ,xykz` Ð `aex dil carc oeik :opixn` in Ðå÷éú ?herinae .`xnegle Ð

`nlra awp dil dede ,`nw dyrn dil lif` ddyc oeik `dc ,jytp dnn `txhin Ð edyna ezaewpc hyeec i`e ,`id diidy `le ciar icin e`l Ð zxbxbc i` ,`nw

.zeniy cr oizni e` ,oikqa x`evd lr dkiy ahenc .dhigy zxeza herind jezgle xefgl xeq` Ð zenl ddey serde ,ecin jilyde oipniq aex hgeydc ,d`xpe .dtxhe

íëç øå÷éá éãë.oikq zwica Ðïéøåòéùì.aexw minrte wegx mkgc minrt Ðíëç çáè.`ed mkg hgeyd dfy Ðúøâøâä úà ÷ñôå.i`w dndaae .xewir epiid Ðúçú
éðùä.x`evl oniqd oia Ðå÷ñôå.dlrnl dhnln Ðááùé.zexnyn iab (ck `) minid ixaca `ed oke ,mkg my Ð

úáå÷ð
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äèçùðdze` `le "dze`"e :xn`z m`e Ð dxyk dxt opaxl dnr zxg` dnda

mrhn dil wetiz Ð dnr zxg` dnda hgeyl i` ?il dnl opaxl ,dzxiage

,hegyl oiekzpe zext izy hgeyl jixhvi`c :xnel yie !dnr zrlc jzg enk ,dk`ln

.dxt myl odizyc oeik ,elqtn `l zxg` dk`ln meyncìáà`l `ni` oilegc dxt

migaf yixa xn`c ,xn`z m`e Ð ol rnyn `w

Ð z`hg aiiegny in lr zg` hgy :(`,f)

aizkc ,dxyk Ð dler aiiegny in lr ,dleqt

dicic `inec exiag ,exiag lr `le "eilr xtke"

"dze`" :`nip inp `kde .ezenk z`hg aiiegny

:xnel yie !dcic `inec ,dzxiage dze` `le

lr `le xtkn eilr :rnyn "eilr xtke" mzdc

`kiiyc ,dfk z`hg aiiegnd lr Ð xtkn exiag

.ef dxtk dia

ìàåîùåepiax Ð serl dnda s` xn`

,opgei iaxe l`enyk wqt l`ppg

`xnegl wqt qxhpewae .serl dnda :ixn`c

`axrnc i`xen` iniiwc .serl ser :xn`c ,axk
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קיט oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

äîò úøçà äîäá äèçùð.oiekzn `la Ðïúð éáøìoileg zhigy xiyknc Ð

,dizrc gqn `l dpeeka `lyc ab lr s`e .dleqt dxte dxyk dnda ,dpeek `la

hgye" meyn `lqtin dxyk ezhigye li`ed ,zxg` dk`lna wqrzn ixwin `le

.dzxiage dze` `le Ð "dze`äøùë äøô ïðáøìe`l oileg znda zhigy `dc Ð

,lqtinl `kil dk`ln meyne .`id dhigy

dk`lna wqer ixwin `l oiekzna `lyc

meyn Ð zxg` dk`lnc `nrhc ,zxg`

oieki` `lc `kide ,`ed dxtn dizrc gqnc

ikde .zrcd gqid `kil zxg` dk`lnl

lkd ixac dnr zrlc dkzgp :onwl opixn`

.dxykàèéùôlkc opirny `l izk` Ð

dk`lna dze` oilqet dxta miwqerd?
àëéøèöéà ïúð éáøì úøçà äîäá äèçùð

äéì`ly `ixwin `l dk`lnc oeikc Ð

dnr zrlc dkzgp :onwl opixn`ck ,dpeeka

dzxiag zhigy meyn ,dxyk lkd ixac

dny dpeeka `ly dhigyc ab lr s` ,inp

hgye"c ,leqtz `l `pin` ded Ð dhigy

ikide ,dzxiage dze` `le :rnyn "dze`

inc?icda zenec` zext izy hgyy oebk

.iccdïì òîùî à÷.rnyn inp oilegc Ð

,`kixhvi` `l zxg`l oiekzpc `yix la`

zext izy rnyn dzxiage dze`c inp idpc

zxg` dk`lnl oiekzpc oeik ,edin ,zenec`

drxb `lc ,zrcd gqid meyn `lqtin

.zrlc zkizgnìëä éøáã äîò úòìã êúç
äìåñô.`id dk`ln `dc Ðúòìã äëúçð

äøùë ìëä éøáã äîòeeka `lyc Ð`l dp

ozp iaxl `yixe .dk`lna wqer ixwin

dzxiag `le Ð "dze` hgye" aizkc ,`nrh

.dhigy dny inp dpeeka `lye ,dnräìôð
ääéáâäå ïéëñ.ef ddabda ddye ÐåéìëÐ

.eicbaïéëñä úà æéçùäù åàmcew Ð

.dhigyóòåhegyl ligzdyke .rbiizp Ð

exiag `ae ,ezhigy wqte ,gk ea did `l

.hgyeøå÷éá éãë`xnba yxtn Ðéãë éàî
úøçà äîäá úèéçù éãë áø øîà äèéçù
.`l eze ezhigy xenbiy ick :`niz `le Ð

óåòì óåòå äîäáì äîäázhigy ick Ð

zhigy ziidyl oixryn zxg` dnda

opixryn xg` ser zhigy ickae ,dnda

.ser zhigy ziidylåìéôà àîìéã åàÐ

ziidyl opixryn dnda zhigy icka

.`lew epiidc ,serd zhigyàì åäì øîà
äéìééùéàã éáéáçá àðçéãá äåädzid `l Ð

dkld izcnlyk `iig iax iceca dqb izrc

xac epl`y`y inr mipt xaqa did `le ,ef

.ded `iig iaxc dizg` xae deg` xa ax .df

óåòì äîäá óàserl epzpy ,`id `lew Ð

.eziidyl dnda zhigy xeriyïéøåòéùìÐ

.daexw minrte dwegx `idy minrtúãîåò
.ux`l dlhd zxqegne o`k Ðàëéà.dhigye dlhd ira `pipg iaxe ,dcegl dhigya xryn opgei iax ,opgei iaxl `pipg iax oia Ðä÷ãì ä÷ãdwc dnda ziidyl Ð

,dqbl dqbe dwcl dwc :xn`c ,axc dizhiya `pipg iax xa iqei iax dil miwc oeik ,opgei iaxk dkld opgei iaxe axc ab lr s`e .dzeekc dwc dnda zhigy icka opixryn

.`xnegl opicare ,serl sere :opirny `linnäòø ïéëñá.dti jzeg dcecig oi`y Ðåìåë íåéä ìë åìéôà.zg` dhigya ddeye jix`ne Ðäøùëdry lke li`ed Ð

.ezhigya wiqtd `le `iane jilen `edåôøèöéù åäî úåéäù.mly xeriy ick ozyly oia ddye ,zg` dhigya minrt ylye mizy wiqtd Ðäéãéãîoikqa hgeyd Ð

.xeriyk zg` mrta ddy `ly `l` ,xn`w wiqtd elit`e oizrc `wlq `wc .itxhvn `l `nl` ,drxääù àìãá íúä.llk Ðíéðîéñ èåòéîáddye ,aexd hgy Ð

.ezhigy xnbe ,oexg`d herinaåäî`id dhigy `cg dlek Ð dxnbe xcdc oeik `nlc e` ,xykz` Ð `aex dil carc oeik :opixn` in Ðå÷éú ?herinae .`xnegle Ð

`nlra awp dil dede ,`nw dyrn dil lif` ddyc oeik `dc ,jytp dnn `txhin Ð edyna ezaewpc hyeec i`e ,`id diidy `le ciar icin e`l Ð zxbxbc i` ,`nw

.zeniy cr oizni e` ,oikqa x`evd lr dkiy ahenc .dhigy zxeza herind jezgle xefgl xeq` Ð zenl ddey serde ,ecin jilyde oipniq aex hgeydc ,d`xpe .dtxhe

íëç øå÷éá éãë.oikq zwica Ðïéøåòéùì.aexw minrte wegx mkgc minrt Ðíëç çáè.`ed mkg hgeyd dfy Ðúøâøâä úà ÷ñôå.i`w dndaae .xewir epiid Ðúçú
éðùä.x`evl oniqd oia Ðå÷ñôå.dlrnl dhnln Ðááùé.zexnyn iab (ck `) minid ixaca `ed oke ,mkg my Ð
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äèçùðdze` `le "dze`"e :xn`z m`e Ð dxyk dxt opaxl dnr zxg` dnda

mrhn dil wetiz Ð dnr zxg` dnda hgeyl i` ?il dnl opaxl ,dzxiage

,hegyl oiekzpe zext izy hgeyl jixhvi`c :xnel yie !dnr zrlc jzg enk ,dk`ln

.dxt myl odizyc oeik ,elqtn `l zxg` dk`ln meyncìáà`l `ni` oilegc dxt

migaf yixa xn`c ,xn`z m`e Ð ol rnyn `w

Ð z`hg aiiegny in lr zg` hgy :(`,f)

aizkc ,dxyk Ð dler aiiegny in lr ,dleqt

dicic `inec exiag ,exiag lr `le "eilr xtke"

"dze`" :`nip inp `kde .ezenk z`hg aiiegny

:xnel yie !dcic `inec ,dzxiage dze` `le

lr `le xtkn eilr :rnyn "eilr xtke" mzdc

`kiiyc ,dfk z`hg aiiegnd lr Ð xtkn exiag

.ef dxtk dia

ìàåîùåepiax Ð serl dnda s` xn`

,opgei iaxe l`enyk wqt l`ppg

`xnegl wqt qxhpewae .serl dnda :ixn`c

`axrnc i`xen` iniiwc .serl ser :xn`c ,axk

oky lke ,dqbl dqbe dwcl dwc :ixn`c ,dizeek

dnn dndan ser welg xzeic ,serl ser

:wqt zelecb zekld mbe .dqbn dwc oiwelgy

.serl sere dwcl dwce dqbl dqbéãëxewia

ueg dnda dze`l diie`xd oikqae Ð mkg gah

.x`ev `lnk x`evl

éäðéîøåzxbxbd zweqt dndaa zetxh el`

lkn ,`ied dlapc idp :xn`z m`e Ð

s` aiige ,zetxh xeqi` dpin rwt `l mewn

zpkeqnc oizrnya rnynck ,zetixh meyn

"serd z`hg" wxta xn`c `de !(`,fl oileg)

Ð dtxh epina oi`y `nh ser `vi :(a,hq migaf)

elit`e ,dhigy dia `kiiy `lc meyn `l

ik dtxh xeqi` dpin rwte dlap `ied dhgyp

dtxh epina oi`y yexit `l` .dlap xeqi` `z`

s` iwl hgyp ik s`c ,dicegl dtxh epiid Ð

`zi` i`c :jixt ikdc ,xnel yie !dlap meyn

`l Ð dlap dil `iede dhigy dia `ipdn `lc

dil ded `l` ,"zetxh el`" ipzinl dil ded

m`e .xeqi`d xwir `edy ,"zelap el`e" ipzinl

m`y opireny`l ,dtxh xeqi` hwpc :xn`z

yie !dtxh meyn s` iwlc miign xya zifk jzg

xg`l dil rnyn "zetxh el`"c oizipznc xnel

`le ,"dig denk oi`y lk" `tiq ipzwcn ,dhigy

."dig oi`y lk" ipzw
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ïézîäå ïäî ãçà èçL Bà ;èLåeä úà èçL Ck øçàå§©©¨¨©¤©¤¤¨©¤¨¥¤§¦§¦

ãéìçäL Bà ;äúnL ãò dìB÷ñôe éðMä úçz ïékqä úà¯éaø ,äìáð :øîBà ááLé éaø ¨©¤¥¨¤¤¡¦¤©©¦©©©¥¦§¨©¦§¥¨¥§¥¨©¦
äìñôpL ìk :òLBäé éaø íeMî ááLé éaø øîà ììk .äôøè :øîBà àáé÷òdúèéçLa¯ £¦¨¥§¥¨§¨¨©©¦§¥¨¦©¦§ª©¨¤¦§§¨¦§¦¨¨

ìqtéì dì íøb øçà øáãå ,éeàøk dúèéçML ìk ;äìáð¯.àáé÷ò éaø Bì äãBäå .äôøè §¥¨¨¤§¦¨¨¨¨§¨¨©¥¨©¨¦¨¥§¥¨§¨©¦£¦¨
àøîâèLåeä úà èçLåëåäîäáa úBôøè elà ,éäðéîøe .àáé÷ò éaø Bì äãBäå ,' ¨©¤©¤¤§¨©¦£¦¨§¦§¦¥§¥¦§¥¨
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`oifgeקכ mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

èùååä úáå÷ð`idd ,`aiwr iax ea xfgc oeike ,dlap e`le `id dtxh `nl` Ð

ipn "zetxh el`"cèçùù ?.zxbxbd z` wqt seqale ,hyeed z` Ðøçà øáãë
àéîã äì íøâ.`id `zry `cgac ab lr s` ,lqtp dhigya ligzdy mcew `dc Ð

'åë úøâøâä úà ÷ñô,dlap aayi iax dil ixw hgy seqale wqt elit` ,`nl` Ð

!`aiwr iax el dcedeàìàel`"c `idd Ð

el` :`l` ,xn`w `wec zetxh e`l "zetxh

.xn`w zexeq`úåìáð ïäî ùéåoebk Ð

rxzi`c ,zxbxbd zweqte hyeed zaewp

.zetixh eed jpi`e .edcic dhigy mewn

äé÷æçã éîð áåùçéìåzelap zxn`c oeikc Ð

!jd inp aeygil ,mzd epzinäìáðelit`e Ð

.zqkxtnøîà ùé÷ì ïá ïåòîù éáø`l Ð

`le ,zetxh el` `l` ,zexeq` el` ipzz

.iywizêúç íå÷îá èçùù ïàë,xnelk Ð

,jzg mewna hgyy Ð `kdc oizipzn

.xak zxbxbd aex wqtpy mewnajk xg`e

d`ixd dawipzhigyl dpw zhigy oia Ð

.hyeedàîìà,dpwa dielz d`ixc oeik Ð

on dlek dlhipy enk ied Ð dpwd hgype

da `txhin `l eze ,lqa zgpene dndad

oeik ,inp hgy seqale wqt iabe .dnda

`aexa zxbxbd zweqt `dc ,dwqtp `aexc

oi` aeye ,`lewica `gpnk dl `ied Ð `ed

,cg` oniq `l` dhigy zrya ef dndal

!dliap icin d`vei dpi` daeéáø øîà àìà
ïðçåé`aiwr iax "zetixh el`"c ef dpyn Ð

:ipzwc epizpyne ,ea xfgy mcew dxn`

.dxfg xg`l Ð `aiwr iax el dcedeäðùîå
ziaa zipypy xg` "zetxh el`"c Ð

degky `l ,dnewnn dff `l yxcnd

it lr s` ,mzpynn dexwr `le mi`pzd

erawe epye exfge ,`aiwr iax ea xfgy

efy it lr s`e .dxfgd xg`l s` mzpyna

ab lr s`e .dpynl xcq oi` Ð efl zncew

"odici` iptl"a opixn` zkqn `cgac

ipd Ð dpynl xcq yi (`,f dxf dcear)

zwelgn e` ,zwelgn jk xg`e mzq ilin

,execqa minkgd ecitwdy ,mzq jk xg`e

dkld mzq jk xg`e zwelgnc meyn

opictw `l `ziipxg` ilina la` ,mzqk

.`xciq`àì íééòî éðáá ìáàeawp m` Ð

dpwd zhigy xg` hyeel dpw oia miirn ipa

ilz dpwa `l miirn ipac `zeigc ,dtxh Ð

dlgz hgyil dpw jxc mlerl .hyeea `l`

jenq hyeede ,xerl jenq `edy itl

.zwxtnlúøúäoeik :ol `xiaqc Ð

oi`y ,`txhin `l ez higzy` dzvwnc

`gpnc o`nk opixn`c meyn `nrhc `xif iaxl `xiaq `l `dc .zeig ivgl dtxh

.`inc `lewicaàøéæ éáø äéá øãäå`gpnkc meyn `nrhc ice`e ,`nrh i`dn Ð

olpne .miiw oiicr hyeedy ,`txhin Ð miirn ipaa la` ,d`ixa `inc `lewica

dia xcdc?zhigy xg`l Ð oniql oniq oia miirn ipa eawip :`xif iax iracn

.oey`x mlerl `edc ,dpwdéãéî äøäèì éðù ïîéñì ïåùàø ïîéñ óøèöî éî
àì åà äìáðdlik` [xzidl] Ð mixac ipyl hgyp oey`x oniq :opixn` in Ð

oniqe ,dlap icin dxdhle`l` ,dtxhp ixdy ,dlik`a dxizdl `a `l ipy

xdhl oey`x oniqc ab lr s`e ,zetxhvn ozhigy oi` Ð oiey opi`c oeike ,dxdhl

sxhvn ,hgyp dlap icin dxdhl s` oey`xc oeik ,`nlc e` .hgyp inp dlap icin

ipyléðù ïîéñì ïåùàø ïîéñ ?,"oey`x oniql ipy oniq" opiqxb `le .opiqxb Ð

.xzidl oey`x icda itexhv` ivn `l ipy la` ,xdhl ipyl itexhvi`l ivnc `ed oey`xc:opiqxb ikdïéá åãé úà øáåòä àéöåä àôìéà éòáã åðééä åàì ïðéøîàå
'åë ïåùàø ïîéñ óøèöî éî ïîéñì ïîéñeze`c mzd opixn` ,dhigy mcew eci `ived la` ,en` zhigya xzip xaer .(a,gq oileg) "dywnd dnda"a `tli`c i`de Ð

rbn :mixne` minkge ,xi`n iax ixac ,dlap rbn Ð dkzg jk xg`e en` z` hgy :mzd opzc .exdhl dhigy dil `ipdnc ,`nhn epi`y ,el yi dhegy dtxh oic xa`

edn oniql oniq oia eci z` xaer `ived :(`,hq my) `tli` irawe .dhegy dtxh?.xdhl `l` xa` eze`l `a `l ipy oniqe ,dxdhle xizdl hgyp oey`x oniq
éî
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áåùçéìå:(a,k oileg) xn`c ixirfc aeygile ,jixt `l i`n` :xn`z m`e Ð diwfgc inp

wqtp ok m` `l` dlap dpi`c :xnel yie ?dlap dnr xya aexe zwxtn dxayp

,xity jixt diwfgn la` .xeq` cegl dxcyd heg wqtpac ,dl ipz `de ,dxcyd heg inp

o`kn rlve o`kn rlv dxwrp oebk ,miiw dxcyd heg elit` dlapc `xhqib dil zgkync

`xhqib ax dil ixwc ,zniiw dxcyd hege

d`yry ,inp i` .(`,ap oileg) "zetxh el`"a

`txhin `lc ,zeyxtd oian dhnl `xhqib

`iyw i`n` :xn`z m`e .dxcyd heg zwiqta

onwl `de ?xfrl` iaxce diwfgc aeygipc dil

x"bqa aiyg `lc yxtn (a,an) "zetxh el`"a

lk :llkd df"a `iz`c meyn ,`zzrny aye

epiid "dtxh"c ."dtxh Ð dig denk oi`y

zexeq` el` :xn`c ,"zetxh el`" enk ,dxeq`

dlap iieaxl dil rnyn `lc :xnel yie !ipzw

rnync ,dig denk oi`y lk :ipzwc "llkd df"n

dleki oi`y `l` ,dig `id eiykrc oeyld

i`n` ,xn`z m`e .zetxh meyn cer zeigl

ekzgpy dnda `de ?xfrl` iaxc aeygile :jixt

,"llkd df"a iz` dlrnle daekx`d on dilbx

lhip dipin opirny xity ok m`e ,x"bqa epiidc

!diaygnl jixv `le ,dxeq`c dly llge jxid

dlrnle daekx`d onc `nlcc :xnel yie

la` ,micibd znevl jenq epiid Ð dxeq`c

xn`c mvrd xayp oke .ixy wegxa dlrnl

dtxh `iedc (a,er oileg) "dywnd dnda" wxta

epiid `ny Ð eaex z` oiteg xyae xer oi`yk

`l sebl xaegnd iyily mvra la` ,ipy mvra

wxta edine .`cixb mvrd zxiay mey `txhin

jxid lhip :qxhpewd yxit (`,`k oileg) `nw

eyily e` jxid ivg cr oiteg xerde xyade

yxit Ð `xif iax dia xcde .dtxh `ied

il dn d`ixa il dn :dywdy dnn ,qxhpewd

`gpnc o`nkc meyn Ð `nrh `l` .miirn ipaa

miirn ipa eawp :irac `d ,yxite .`inc `lewica

i`c ,hyeel dpw oia epiidc Ð oniql oniq oia

o`nk miirn ipa eed Ð dlgz hyeed hgyp

qxhpewd zrcc d`xpe .`inc `lewica `gpnc

.yiwl yix` bilt `xif iaxc xnel jixv oi`y

rnyn "oniql oniq oia miirn ipa eawp"c :dywe

`xif iax :ipync ,cere !dpwl hyee oia elit`

xninl dil ded ,dil xn`w `axc eixacl

iax dia xcdc xn`wc ,cere !"dil `irainw"

dil ded `l Ð eawp `xif iax iracn ,`xif

iax irac ,`xif iax dia xcde :`l` ,ith xninl

rnyn "`xif iax iracn" hwpcn la` !'ek `xif

:`axl dywncn ,jixt ikde .ea xfg `irad ony

yi mewn lkay ,miirn ipaa il dn d`ixa il dn

oia miirn ipa eawp irainl jiiy `le ,zeig ivgl zetxh oi`c xaqc dpin rny Ð xizdl

yic dil `hiyt iedc ,dligz hyeed hgyp elit` eawp dil irain dlgzne .oniql oniq

:jixt d`ixa xizdy `axc `ail`e .`irad on xfg `l mlerl :ipyne .zeig ivgl zetxh

ivgl zetxh oi`y mrhn `l` xyt` i` df Ð dpw zhigy xg` d`ixd dawipa ixyc oeik

!xizz miirn ipaa mb ok m`e ,zeig

ïðéøîàåiaxc meyn ,`tli`n dii`x `iadl o`k jxved jkl Ð `tli` irac epiid e`l

,"`l e` ipy oniql oey`x oniq sxhvn in" `l` xn` `le ,eixac mzq `xif

irac epiid e`l :xn`wcn ,wcwcn jkl .dl xn`wc `ed `xnb Ð "dlap icin dxdhl"e

.dil `irainw dlap icin dxdhlc dpin rny Ð `tli`
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,èLåeä úáe÷ðú÷eñôe:àéL÷ àì ,àáø øîà !úøbøbä §©©¤¤§©©©§¤¤£©¨¨¨©§¨
ïàk ,÷ñt óBqáìe èçML ïàk÷ñtL;èçL óBqáìe ¨¤¨©§©¨©¨¤¨©§©¨©

÷ñt óBqáìe èçL¯÷ñt ,àéä äèéçLa úìñôð ¨©§©¨©¦§¤¤¦§¦¨¦¨©
èçL óBqáìe¯.àéîc ìñtéì dì íøb øçà øác ék §©¨©¦¨¨©¥¨©¨¦¨¥¨§¨

èLåeä úà èçL :àáøì àðeä øa àçà áø déáéúéà¥¦¥©©¨©¨§¨¨¨©¤©¤¤
èçL Ck øçàå úøbøbä úà ÷ñt ,úøbøbä úà ÷ñôe¨©¤©©§¤¤¨©¤©©§¤¤§©©¨¨©

èLåeä úà¯!äìáð¯èLåeä úà èçL øáëe :àîéà ¤©¤¤§¥¨¥¨§¨¨©¤©¤¤
eðééäc ,àãç :øáca úBáeLú ézL ,déì øîà .àøwéòî¥¦¨¨£©¥§¥§©¨¨£¨§©§
:àáø øîà àlà !Ck øçàå :ïðz àä ,ãBòå ;àúéén÷©¨§¨§¨§©§©©¨¤¨£©¨¨
.úBôøè ïäî Léå úBìáð ïäî Léå ,éðú÷ úBøeñà elà¥£¨¨¥§¥¥¤§¥§¥¥¤§¥

¯áeLçéìåàøèñéb dàNò :äi÷æç øîàc ,äi÷æçc éîð §¦§©¦§¦§¦¨§¨©¦§¦¨£¨¨¦§§¨
¯!äìáðáeLçéìå:øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøc éîð §¥¨§¦§©¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨

dlL ììçå Cøé äìhð¯!äìáð¯àìc äìáð éðú÷ ék ¦§¨¨¥§¨¨¤¨§¥¨¦¨¨¥§¥¨§¨
äànèîäànèîc äìáð ìáà ,íéiçîàì íéiçî §©§¨¥©¦£¨§¥¨¦§©§¨¥©¦¨

èçML ïàk :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø .éðú÷̈¨¥©¦¦§¤¨¦£©¨¤¨©
èçL ;Cúç íB÷îa àlL èçML ïàk ,Cúç íB÷îa¦§£¨¨¤¨©¤Ÿ¦§£¨¨©

Cúç íB÷îa¯íB÷îa àlL ,àéä äèéçLa äìñôð ¦§£¨¦§§¨¦§¦¨¦¤Ÿ¦§
Cúç¯éîe .àéîc ìñtéì dì íøb øçà øáã ék £¨¦¨¨©¥¨©¨¦¨¥¨§¨¦

ïBòîL éaø øîàäå ?éëä Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¨¦§¨¨©©¦¦§
äàéøä äáwéð Ck øçàå äðwä úà èçL :Lé÷ì ïa¤¨¦¨©¤©¨¤§©©¨¦§¨¨¥¨

¯;äøLkàîìààìe÷éãa àçpîc ïàîk,àéîcàëä §¥¨©§¨§©§©§¨§¦¨¨§¨¨¨
éîð¯àìe÷éãa àçpîc ïàîkéaø øîà àlà !àéîc ©¦§©§©§¨§¦¨¨§¨¤¨£©©¦

íãB÷ ïàk :àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨£©©¦¨¨¨©§¨¨¤
.dîB÷nî äææ àì äðLîe ,äøæç øçàì ïàk ,äøæç,àôeb £¨¨¨§©©£¨¨¦§¨Ÿ¨¨¦§¨¨

äðwä úà èçL :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¨©¤©¨¤
äàéøä äáwéð Ck øçàå¯:àáø øîà .äøLk §©©¨¦§¨¨¥¨§¥¨£©¨¨

,äàéøa àlà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àì̈¨©©¦¦§¤¨¦¤¨¨¥¨
íééòî éðáa ìáà ,äðwa äéeìz äàéø éiçå ìéàBä¦§©¥¥¨§¨©¨¤£¨¦§¥¥©¦

é÷úî .àìda eãìBpL øçàî :àøéæ éaø dì ó ¨©§¦¨©¦¥¨¥©©¤§¨
él äî äàéøa él äî ,zøzä äôøè éðîéñ¦¨¥§¥¨¦©§¨©¦¨¥¨©¦
éaø éòác ;àøéæ éaø déa øãäå !íééòî éðáa¦§¥¥©¦©£©¥©¦¥¨§¨¥©¦
?eäî ,ïîéñì ïîéñ ïéa íééòî éða eáwéð :àøéæ¥¨¦§§¥¥©¦¥¦¨§¦¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oileg(iying meil)

.úøbøbä ú÷eñôe ,èLåeä úáe÷ðzxbxbd dwqtp m`y epl ixd §©©¥¤§©©©§¤¤
llka zipnp `id oky ,dtixh `l` dliap dpi` dhigy jxca `ly
iepyd z` zxzeq ef dpyny `vnp .my zeiepyd zetixhd g"i
z` hgy m` lkd ixacle ,aayi iaxl `aiwr iax dcedy epizpyna

.dliap `id ixd zxbxbd z` wqte hyed
:dxen`d dxizqd lr `ax ly evexiz z` d`ian `xnbdøîà̈©

ïàk .àéL÷ àì ,àáøxaecn epizpynaLmcewèçMcg` oniq ¨¨Ÿ©§¨¨¤¨©
÷ñt óBqáìe,ipyd z`eïàkxaecn [oldl dpyna]Lmcew÷ñt §©¨©¨¤¨©

cg` oniqèçL óBqáìemcew m`y .ipyd z`,÷ñt óBqáìe èçL §©¨©¨©§©¨©
àéä äèéçLa úìñôð`id ixd dhigya dlqtpy lke ,zaygp ¦§¤¤¦§¦¨¦

m` la` .dliapék ,èçL óBqáìe ÷ñt[enk-]dì íøb øçà øác ¨©§©¨©¦¨¨©¥¨©¨
àéîc ìñtéì,oniqd wqtp dhigyd mcew ixdy ,ef dnda [dnec-] ¦¨¥¨§¨

le dtixh `l` dpi` dnvr dhigya leqtd lg oi`y lke.dliap `
:`ax ly evexiz z` dgec `xnbdàðeä øa àçà áø déáéúéà¥¦¥©©¨©¨

,àáøì,dpyna epipy `ld,úøbøbä úà ÷ñôe èLåeä úà èçL §¨¨¨©¤©¥¤¨©¤©©§¤¤
y e`,èLåeä úà èçL Ck øçàå úøbøbä úà ÷ñtef ixd.äìáð ¨©¤©©§¤¤§©©¨¨©¤©¥¤§¥¨

mbe ,dliap `idy aayi iax xn` hgy seqale wqta mb ik epl ixd
:`ax eaiyd .`aiwr iax el dced df lràîéà,dpynd zpeeka ¥¨

,'àøwéòî èLåeä úà èçL øáëe'.zxbxbd z` wqty mcew §¨¨©¤©¥¤¥¦¨¨
déì øîà,dpynd ixaca ok yxtl okzi `l ,`axl `ped xa `g` ax ¨©¥

okyúBáeLz ézLyiàãç .øáca,dpey`xd diigcd ±cok m` §¥§©¨¨£¨§
'hyed z` hgy jk xg`e zxbxbd z` wqt' ly ef `aaeðééä`aa ©§

àúéén÷ok m`e ,'zxbxbd z` wqt jk xg`e hyed z` hgy' ly ©©§¨
.miinrt oicd eze` z` dpynd dzpy dnlãBòå,xaca yi daeyz §

cïðz àäyexitaCk øçàå'dfa yxtl okzi ji`e ,'hyed z` hgy ¨§©§©©¨
.hyed z` hgy mcewy

:dxen`d dxizqd lr `ax ly xg` uexiz d`ian `xnbdàlà¤¨
,àáø øîàdpeekd oi` ,'zetixh el`' oldl dpynd dzpyy dn ¨©¨¨

`l` ,dtixh xeqi`l `weec,úBìáð ïäî Léå ,éðz÷ 'úBøeñà elà'¥£¨¨¥§¥¥¤§¥
,zxbxbd zweqte hyed zaewp oebk,úBôøè ïäî Léåoebkx`y §¥¥¤§¥

.my zeiepyd zetixhd
z` mb dpynd dpeyy xg`n :`ax ly evexiz lr `xnbd dywn

,dliap meyn zexeq`dénð áeLçéìådn z` mb [zepnl dl yi-] §¦§©¦
cxn`,äi÷æç øîàc .äi÷æçy dndaàøèñéb dàNòdwelg-] §¦§¦¨§¨©¦§¦¨£¨¨¦§§¨

,iniptd dllg cr daba e` dx`eva dagexl dkzgpy oebke [mipyl
`id ixd.äìáð,dznk daeyg `id ixd zqkxtn oiicr `idy s`e §¥¨

dpynd dpeyy xg`n :`xnbd dywn cer .dliap z`neh z`nhne
,dliap ixeqi` mbénð áeLçéìådncxn`éaø øîàc .øæòìà éaø §¦§©¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦

,øæòìày dndaäìhðdpnndlL ììçå Cøédkxi dkzgpy ± ¤§¨¨¦§¨¨¥§¨¨¤¨
jzgd mewna `neb ziyrpy cr dxya lk mr dxeaig mewnn

dllge`id ixd ,oirl d`xp.äìáð§¥¨
éðz÷ ékg"i llka dliap meyn dxeq`d dnda mb oldl dpyna ¦¨¨¥

`weec ,zetixhdíéiçî äànèî àìc äìáð,ipzwzweqt oebk §¥¨§Ÿ§©§¨¥©¦
dhgyp `ly meyn dzny xg`l wx dliap ziyrpy zxbxbd

.dipniq ipya dzkldkäànèîc äìáð ìáàs`,íéiçîoebk £¨§¥¨¦§©§¨¥©¦
onf lk s` dznk daeyg `idy dly llge jxi dlhip e` `xhqib

,zqkxtne dig `idyéðz÷ àì.ef dpyna Ÿ¨¨¥
:dxen`d dxizqd lr yiwl yix uexiz z` d`ian `xnbdéaø©¦

,øîà Lé÷ì ïa ïBòîLcala zetixhl oldl dpynd zpeek mlerl ¦§¤¨¦¨©
y `l`ïàkepizpynaxaecnèçMLdweqtd zxbxbd z`íB÷îa ¨¤¨©¦§

d,Cúçeïàkxaecn [oldl dpyna]èçMLdweqtd zxbxbd z` £©¨¤¨©
íB÷îa àlLdCúç.epnn dhnl e` dlrnl `l`m`yèçL ¤Ÿ¦§£©¨©

íB÷îad,Cúçkàéä äèéçLa äìñôðaex jezig ixdy ,zaygp ¦§£©¦§§¨¦§¦¨¦
la` .dliap `id ok lre ,dhigy dyrn ici lr dyrp `l zxbxbd

zxbxbd z` hgy m`,Cúç íB÷îa àlLrn dyrp ixddhigy dy ¤Ÿ¦§£©
zxbxbd zwiqt zaygp ok lre ,da mbék[eli`k-]íøb øçà øác ¦¨¨©¥¨©

àéîc ìñtéì dì,ef dnda [dnec-]dyrn mvra oexqg oi` la` ¨¦¨¥©§¨
.dtixh `l` dpi` ok lre ,dhigyd

:yiwl yix ly evexiz z` dgec `xnbdïa ïBòîL éaø øîà éîå§¦¨©©¦¦§¤
,éëä Lé÷ì.dhigy zkiiy dweqt zxbxba s`yïBòîL éaø øîàäå ¨¦¨¦§¨¨©©¦¦§
,Lé÷ì ïadltpy lke ,dndad z` sixhn d`ixa awpy ab lr s` ¤¨¦

m` mewn lkn ,zxq`p `id ixd dzhigy xnb mcew dndaa dtixh
äàéøä äáwéð Ck øçàå äðwä úà èçL,hyed z` hgyy mcew ¨©¤©¨¤§©©¨¦§¨¨¥¨

`id ixd.äøLkaex jzgpy xg`le ,dpwa dielz d`ixdy meyn §¥¨
lre ,lqa zgpene dndadn dlek dlhip xaky ink `id ixd dpwd

.dzaiwp zngn ztxhp dndad oi` aey okàçðîc ïàîk àîìà©§¨§©§©§¨
àéîc àìewéãaaex jzgpy xg`ly yiwl yix xaeqy epl ixd ± §¦¨©§¨

ok m`e ,dndad sebl xaegn epi` xake lqa gpenk `ed ixd dpwd
énð àëädpwdy xnel yi daexa zxbxbd zweqtaàçðîc ïàîk ¨¨©¦§©§©§¨
àìewéãa[lqa gpenk-],àéîchgy m`y yiwl yix xn` ji`e §¦¨©§¨

s` `ld .dliap icin `ivedl dhigyd dliren jzgd mewna `ly
,dhigy dyrnl xacd aygiy okzi `l jzg mewna `ly hgy m`

.dndad sebl xaegn dpwd oi` xak ixdy
x uexiz z` d`ian `xnbd:dxen`d dxizqd lr opgei iaøîà àlà¤¨¨©

àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaødpynd lr epizpynn ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨Ÿ©§¨
y meyn ,oldlïàkxaecn [oldl dpyna]íãB÷däøæçiax ly ¨¤£¨¨

,dliap dhigya dlqtpy lky aayi iax ixacl ez`cede `aiwr
zweqt z` dzpn ok lre dpey`xd ezhiya zkled ef dpyne

e .zetixh g"i llka zxbxbdïàkzweqt z` daiygnd epizpyna ¨
xaecn ,dliapl zxbxbdøçàìdäøæçit lr s`e .`aiwr iax ly §©©£¨¨

,dpey`xd mzpyn z` mi`pzd exwr `l ,`aiwr iax ea xfgy
ådäðLîdxfgd mcew dzpypy.dîB÷nî äææ àì §¦§¨Ÿ¨¨¦§¨

:lirl d`aedy yiwl yix zxnin z` zyxtn `xnbdøîà ,àôeb¨¨©
,äàéøä äáwéð Ck øçàå äðwä úà èçL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¨©¤©¨¤§©©¨¦§¨¨¥¨
äàéøa àlà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àì ,àáø øîà .äøLk§¥¨¨©¨¨Ÿ¨©©¦¦§¤¨¦¤¨§¥¨

,hyed zhigyl dpwd zhigy oia dawipyäéeìz äàéø éiçå ìéàBä¦§©¥¥¨§¨
.äð÷a,dndad sebl zxaegn dpi` xak eaex zhigy xg`l jkitl §¨¤

.dzaiwp zngn dze` dtixhn dpi`eíééòî éðáa ìáàoia eawipy £¨¦§¥¥©¦
hyed zhigyl dpwd zhigyàìmzaiwp `l` ,yiwl yix xizd Ÿ

dpwa dielz dpi` miirnd ipa zeigy meyn .dndad z` dtixhn
sebl mixaegn md oiicr dpwd zhigy xg`l s`e ,hyea `l`

.dndad
iax ixac xe`iaa `ax zxaq lr `xif iax ziiyew z` d`ian `xnbd

:yiwl oa oernyé÷úîàøéæ éaø dì ó,`axlda eãìBpL øçàî ©§¦¨©¦¥¨¥©©¤§¨
øè éðîéñzøzä äôxg`l d`ix zaiwp yiwl yix xizdy xg`n ± ¦¨¥§¥¨¦©§¨

,dndad dtxhp xak cg` oniq zhigy xg`ly meyn dpwd zhigy
ok m`él äîdtxhp m`äàéøaeél äîdtxhp m`.íééòî éðáa ©¦§¥¨©¦¦§¥¥©¦

zaygp d`ixdy meyn epi` yiwl yix ly enrhy `xif iax xaqe
dhgypy xg`ly meyn `l` ,dpwd zhigy xg`l lqa zgpenk
dtixh meya ztxhp dpi` aey dxenb zeig da oi` xake zvwna

.zeig ivga zxqe` dtixhd oi`y itl ,`idy
àøéæ éaø déa øãäådpi` d`ixd `weecy dcede ,ef eziiyewn §¨©¥©¦¥¨

dgiken .lqa zgpeny enk `idy itl ,dpwd zhigy xg`l ztxhp
dnn :ea xfg `xif iaxy `xnbdéòác[wtzqdy-],àøéæ éaøm` §¨¥©¦¥¨

ïéa íééòî éða eáwðzhigyïîéñdpwd `edy oey`xdìzhigy ¦§§¥¥©¦¥¦¨§
dïîéñ,hyed `edy ipydeäî.dndad oicóøèöî éîdïîéñ ¦¨©¦¦§¨¥¦¨

ïîéñì ïBLàødéðLick ezhigyaBà ,äìáð éãéî døäèìzhigyy ¦§¦¨¥¦§©£¨¦¥§¥¨
oey`xd oniqdàìmiey mdipy oi`y meyn ,ipyd zhigyl sxhvn Ÿ

dfl dfdliap icin xdhl mb die`xd dhigya hgyp oey`xd oky .
dhigya wx hgyp ipyd eli`e ,dlik`a dndad z` xizdl mbe
hgypy mcew ixdy ,dlik`a dxizn `l la` dliap icin zxdhnd
ef oi` mdipia sexiv oi`y xg`ne ,dtixh meyn dlik`a dxq`p xak

.dliap icin d`ivend dhigy
dliap icin dxdh oiprl wtzqdy yxetn `l `xif iax ixacay s`e
df oiprl `weecy `xnbd dgiken ,dzlik` xzid oiprl `le `weeca
wtzqdy `tli` wtql ewitq z` mi`xen`d enicy dnn ,wtzqd
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.úøbøbä ú÷eñôe ,èLåeä úáe÷ðzxbxbd dwqtp m`y epl ixd §©©¥¤§©©©§¤¤
llka zipnp `id oky ,dtixh `l` dliap dpi` dhigy jxca `ly
iepyd z` zxzeq ef dpyny `vnp .my zeiepyd zetixhd g"i
z` hgy m` lkd ixacle ,aayi iaxl `aiwr iax dcedy epizpyna

.dliap `id ixd zxbxbd z` wqte hyed
:dxen`d dxizqd lr `ax ly evexiz z` d`ian `xnbdøîà̈©

ïàk .àéL÷ àì ,àáøxaecn epizpynaLmcewèçMcg` oniq ¨¨Ÿ©§¨¨¤¨©
÷ñt óBqáìe,ipyd z`eïàkxaecn [oldl dpyna]Lmcew÷ñt §©¨©¨¤¨©

cg` oniqèçL óBqáìemcew m`y .ipyd z`,÷ñt óBqáìe èçL §©¨©¨©§©¨©
àéä äèéçLa úìñôð`id ixd dhigya dlqtpy lke ,zaygp ¦§¤¤¦§¦¨¦

m` la` .dliapék ,èçL óBqáìe ÷ñt[enk-]dì íøb øçà øác ¨©§©¨©¦¨¨©¥¨©¨
àéîc ìñtéì,oniqd wqtp dhigyd mcew ixdy ,ef dnda [dnec-] ¦¨¥¨§¨

le dtixh `l` dpi` dnvr dhigya leqtd lg oi`y lke.dliap `
:`ax ly evexiz z` dgec `xnbdàðeä øa àçà áø déáéúéà¥¦¥©©¨©¨

,àáøì,dpyna epipy `ld,úøbøbä úà ÷ñôe èLåeä úà èçL §¨¨¨©¤©¥¤¨©¤©©§¤¤
y e`,èLåeä úà èçL Ck øçàå úøbøbä úà ÷ñtef ixd.äìáð ¨©¤©©§¤¤§©©¨¨©¤©¥¤§¥¨

mbe ,dliap `idy aayi iax xn` hgy seqale wqta mb ik epl ixd
:`ax eaiyd .`aiwr iax el dced df lràîéà,dpynd zpeeka ¥¨

,'àøwéòî èLåeä úà èçL øáëe'.zxbxbd z` wqty mcew §¨¨©¤©¥¤¥¦¨¨
déì øîà,dpynd ixaca ok yxtl okzi `l ,`axl `ped xa `g` ax ¨©¥

okyúBáeLz ézLyiàãç .øáca,dpey`xd diigcd ±cok m` §¥§©¨¨£¨§
'hyed z` hgy jk xg`e zxbxbd z` wqt' ly ef `aaeðééä`aa ©§

àúéén÷ok m`e ,'zxbxbd z` wqt jk xg`e hyed z` hgy' ly ©©§¨
.miinrt oicd eze` z` dpynd dzpy dnlãBòå,xaca yi daeyz §

cïðz àäyexitaCk øçàå'dfa yxtl okzi ji`e ,'hyed z` hgy ¨§©§©©¨
.hyed z` hgy mcewy

:dxen`d dxizqd lr `ax ly xg` uexiz d`ian `xnbdàlà¤¨
,àáø øîàdpeekd oi` ,'zetixh el`' oldl dpynd dzpyy dn ¨©¨¨

`l` ,dtixh xeqi`l `weec,úBìáð ïäî Léå ,éðz÷ 'úBøeñà elà'¥£¨¨¥§¥¥¤§¥
,zxbxbd zweqte hyed zaewp oebk,úBôøè ïäî Léåoebkx`y §¥¥¤§¥

.my zeiepyd zetixhd
z` mb dpynd dpeyy xg`n :`ax ly evexiz lr `xnbd dywn

,dliap meyn zexeq`dénð áeLçéìådn z` mb [zepnl dl yi-] §¦§©¦
cxn`,äi÷æç øîàc .äi÷æçy dndaàøèñéb dàNòdwelg-] §¦§¦¨§¨©¦§¦¨£¨¨¦§§¨

,iniptd dllg cr daba e` dx`eva dagexl dkzgpy oebke [mipyl
`id ixd.äìáð,dznk daeyg `id ixd zqkxtn oiicr `idy s`e §¥¨

dpynd dpeyy xg`n :`xnbd dywn cer .dliap z`neh z`nhne
,dliap ixeqi` mbénð áeLçéìådncxn`éaø øîàc .øæòìà éaø §¦§©¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦

,øæòìày dndaäìhðdpnndlL ììçå Cøédkxi dkzgpy ± ¤§¨¨¦§¨¨¥§¨¨¤¨
jzgd mewna `neb ziyrpy cr dxya lk mr dxeaig mewnn

dllge`id ixd ,oirl d`xp.äìáð§¥¨
éðz÷ ékg"i llka dliap meyn dxeq`d dnda mb oldl dpyna ¦¨¨¥

`weec ,zetixhdíéiçî äànèî àìc äìáð,ipzwzweqt oebk §¥¨§Ÿ§©§¨¥©¦
dhgyp `ly meyn dzny xg`l wx dliap ziyrpy zxbxbd

.dipniq ipya dzkldkäànèîc äìáð ìáàs`,íéiçîoebk £¨§¥¨¦§©§¨¥©¦
onf lk s` dznk daeyg `idy dly llge jxi dlhip e` `xhqib

,zqkxtne dig `idyéðz÷ àì.ef dpyna Ÿ¨¨¥
:dxen`d dxizqd lr yiwl yix uexiz z` d`ian `xnbdéaø©¦

,øîà Lé÷ì ïa ïBòîLcala zetixhl oldl dpynd zpeek mlerl ¦§¤¨¦¨©
y `l`ïàkepizpynaxaecnèçMLdweqtd zxbxbd z`íB÷îa ¨¤¨©¦§

d,Cúçeïàkxaecn [oldl dpyna]èçMLdweqtd zxbxbd z` £©¨¤¨©
íB÷îa àlLdCúç.epnn dhnl e` dlrnl `l`m`yèçL ¤Ÿ¦§£©¨©

íB÷îad,Cúçkàéä äèéçLa äìñôðaex jezig ixdy ,zaygp ¦§£©¦§§¨¦§¦¨¦
la` .dliap `id ok lre ,dhigy dyrn ici lr dyrp `l zxbxbd

zxbxbd z` hgy m`,Cúç íB÷îa àlLrn dyrp ixddhigy dy ¤Ÿ¦§£©
zxbxbd zwiqt zaygp ok lre ,da mbék[eli`k-]íøb øçà øác ¦¨¨©¥¨©

àéîc ìñtéì dì,ef dnda [dnec-]dyrn mvra oexqg oi` la` ¨¦¨¥©§¨
.dtixh `l` dpi` ok lre ,dhigyd

:yiwl yix ly evexiz z` dgec `xnbdïa ïBòîL éaø øîà éîå§¦¨©©¦¦§¤
,éëä Lé÷ì.dhigy zkiiy dweqt zxbxba s`yïBòîL éaø øîàäå ¨¦¨¦§¨¨©©¦¦§
,Lé÷ì ïadltpy lke ,dndad z` sixhn d`ixa awpy ab lr s` ¤¨¦

m` mewn lkn ,zxq`p `id ixd dzhigy xnb mcew dndaa dtixh
äàéøä äáwéð Ck øçàå äðwä úà èçL,hyed z` hgyy mcew ¨©¤©¨¤§©©¨¦§¨¨¥¨

`id ixd.äøLkaex jzgpy xg`le ,dpwa dielz d`ixdy meyn §¥¨
lre ,lqa zgpene dndadn dlek dlhip xaky ink `id ixd dpwd

.dzaiwp zngn ztxhp dndad oi` aey okàçðîc ïàîk àîìà©§¨§©§©§¨
àéîc àìewéãaaex jzgpy xg`ly yiwl yix xaeqy epl ixd ± §¦¨©§¨

ok m`e ,dndad sebl xaegn epi` xake lqa gpenk `ed ixd dpwd
énð àëädpwdy xnel yi daexa zxbxbd zweqtaàçðîc ïàîk ¨¨©¦§©§©§¨
àìewéãa[lqa gpenk-],àéîchgy m`y yiwl yix xn` ji`e §¦¨©§¨

s` `ld .dliap icin `ivedl dhigyd dliren jzgd mewna `ly
,dhigy dyrnl xacd aygiy okzi `l jzg mewna `ly hgy m`

.dndad sebl xaegn dpwd oi` xak ixdy
x uexiz z` d`ian `xnbd:dxen`d dxizqd lr opgei iaøîà àlà¤¨¨©

àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaødpynd lr epizpynn ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨Ÿ©§¨
y meyn ,oldlïàkxaecn [oldl dpyna]íãB÷däøæçiax ly ¨¤£¨¨

,dliap dhigya dlqtpy lky aayi iax ixacl ez`cede `aiwr
zweqt z` dzpn ok lre dpey`xd ezhiya zkled ef dpyne

e .zetixh g"i llka zxbxbdïàkzweqt z` daiygnd epizpyna ¨
xaecn ,dliapl zxbxbdøçàìdäøæçit lr s`e .`aiwr iax ly §©©£¨¨

,dpey`xd mzpyn z` mi`pzd exwr `l ,`aiwr iax ea xfgy
ådäðLîdxfgd mcew dzpypy.dîB÷nî äææ àì §¦§¨Ÿ¨¨¦§¨

:lirl d`aedy yiwl yix zxnin z` zyxtn `xnbdøîà ,àôeb¨¨©
,äàéøä äáwéð Ck øçàå äðwä úà èçL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¨©¤©¨¤§©©¨¦§¨¨¥¨
äàéøa àlà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àì ,àáø øîà .äøLk§¥¨¨©¨¨Ÿ¨©©¦¦§¤¨¦¤¨§¥¨

,hyed zhigyl dpwd zhigy oia dawipyäéeìz äàéø éiçå ìéàBä¦§©¥¥¨§¨
.äð÷a,dndad sebl zxaegn dpi` xak eaex zhigy xg`l jkitl §¨¤

.dzaiwp zngn dze` dtixhn dpi`eíééòî éðáa ìáàoia eawipy £¨¦§¥¥©¦
hyed zhigyl dpwd zhigyàìmzaiwp `l` ,yiwl yix xizd Ÿ

dpwa dielz dpi` miirnd ipa zeigy meyn .dndad z` dtixhn
sebl mixaegn md oiicr dpwd zhigy xg`l s`e ,hyea `l`

.dndad
iax ixac xe`iaa `ax zxaq lr `xif iax ziiyew z` d`ian `xnbd

:yiwl oa oernyé÷úîàøéæ éaø dì ó,`axlda eãìBpL øçàî ©§¦¨©¦¥¨¥©©¤§¨
øè éðîéñzøzä äôxg`l d`ix zaiwp yiwl yix xizdy xg`n ± ¦¨¥§¥¨¦©§¨

,dndad dtxhp xak cg` oniq zhigy xg`ly meyn dpwd zhigy
ok m`él äîdtxhp m`äàéøaeél äîdtxhp m`.íééòî éðáa ©¦§¥¨©¦¦§¥¥©¦

zaygp d`ixdy meyn epi` yiwl yix ly enrhy `xif iax xaqe
dhgypy xg`ly meyn `l` ,dpwd zhigy xg`l lqa zgpenk
dtixh meya ztxhp dpi` aey dxenb zeig da oi` xake zvwna

.zeig ivga zxqe` dtixhd oi`y itl ,`idy
àøéæ éaø déa øãäådpi` d`ixd `weecy dcede ,ef eziiyewn §¨©¥©¦¥¨

dgiken .lqa zgpeny enk `idy itl ,dpwd zhigy xg`l ztxhp
dnn :ea xfg `xif iaxy `xnbdéòác[wtzqdy-],àøéæ éaøm` §¨¥©¦¥¨

ïéa íééòî éða eáwðzhigyïîéñdpwd `edy oey`xdìzhigy ¦§§¥¥©¦¥¦¨§
dïîéñ,hyed `edy ipydeäî.dndad oicóøèöî éîdïîéñ ¦¨©¦¦§¨¥¦¨

ïîéñì ïBLàødéðLick ezhigyaBà ,äìáð éãéî døäèìzhigyy ¦§¦¨¥¦§©£¨¦¥§¥¨
oey`xd oniqdàìmiey mdipy oi`y meyn ,ipyd zhigyl sxhvn Ÿ

dfl dfdliap icin xdhl mb die`xd dhigya hgyp oey`xd oky .
dhigya wx hgyp ipyd eli`e ,dlik`a dndad z` xizdl mbe
hgypy mcew ixdy ,dlik`a dxizn `l la` dliap icin zxdhnd
ef oi` mdipia sexiv oi`y xg`ne ,dtixh meyn dlik`a dxq`p xak

.dliap icin d`ivend dhigy
dliap icin dxdh oiprl wtzqdy yxetn `l `xif iax ixacay s`e
df oiprl `weecy `xnbd dgiken ,dzlik` xzid oiprl `le `weeca
wtzqdy `tli` wtql ewitq z` mi`xen`d enicy dnn ,wtzqd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד לק



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oileg(iyiy meil)

óøèöî éîdïnéñdïBLàøezhigyadøäèì éðL ïnéñìciléãéî ¦¦§¨¥¦¨¦§¦¨¥¦§©£¨¦¥
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äìéëàa ìáà`idy el heyt.äøeñà`xif ax ea xfgy di`x o`kne £¨©£¦¨£¨
.zeig ivgl dtxh oi`y lirl ezxaqn

:`piax zii`x z` dgec `g` ax,àðéáøì áø øa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨©©§¨¦¨
déa øãä àì íìBòì àîìcs` xizne ,dxen`d ezxaqn `xif ax ¦§¨§¨Ÿ¨©¥

.dpwd zhigy xg`l miirn ipa ztxhewtzqdy dnàøéæ éaøoiprl ©¦¥¨
dlap z`nehøîà÷ àáøc åéøáãì ,-,ok wtzqd `ax zhiy itl ¦§¨¨§¨¨¨¨©

åmle`déìenvrdéì àøéáñ àìipa eawip m`y xaeq `l` ,ok §¥Ÿ§¦¨¥
.dlik`a s` zxzen `id oniql oniq oia miirn

:mixen`d yiwl yix ixacn dlerd oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©
Lé÷ì ïa ïBòîL éaøcî dpéî òîL ,á÷òé øa àçàxg`ly xaeqd ©¨©©£Ÿ§©¦¨¦§©¦¦§¤¨¦

a `gpnc o`nk d`ixd zaygp dpwd zhigy,`lewicyïéðnæî§©§¦
ìàøNédcerqlíééòî éða ìò,dndad ly miiniptd mixa`d lr] ¦§¨¥©§¥¥©¦
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,íééòî éða.d`ixd zlik`a mixeq` mdy itl,àîòè éàîmeyn §¥¥©¦©©§¨
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.dzin ici lr `l` df xeqi` xzed `l gp ipal la` ,dhigyd

:awri xa `g` axk `ly `ziixan dgiken `xnbdáøk àìc àéðz©§¨§Ÿ§©
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,dLôð àözL ãò dì ïézîîe.elke`eeãçàå íéáëBk ãáBò ãçà ©§¦¨©¤¥¥©§¨¤¨¥¨¦§¤¨
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z`neha oia ,d`neha lk`p epi`y ipy xyrn zyecw oda zqtzpy
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íénk CtLð BðéàL ,øéLëî¯,eúå !øéLëî Bðéà ©§¦¤¥¦§¨©©¦¥©§¦§
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`oifgeקכד mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

íéøôåñ éøáãî íéî úàéá ïåòèä ìëexfb mixteqe ,xedh dxezd on `edy lk Ð

,oiae`y mina eaexe ey`x `ade ,oiwyna e`nhpy milkde micid oebk ,d`neh eilr

z`neh mlek Ð xac xyr dpeny lv` [a,bi zay] "zayd ze`ivi"a mixen`d lke

,`ed `nhe ,iyily edyery cr ycwd z` `nhne ,mdilr exfb d`nehl ipy

.iriax dyeryäîåøúä úà ìñåôåÐ

.iriax ciar `le ,leqt dnexza iyilyc

lwa mei leahn ol `wtp [`,hk] dheq zkqna

.xnegeøùòîá íéøñåà íéîëçå,`nl` Ð

.oilegn xyrn ip`yéàîîopaxcn ztli Ð

xyrna iyily dyer ipycïàë ãò àîìã ?
in lek`l xeq`c `l` opax ixq`w `l Ð

`l miae`y mina `ad e` ,zea`eqn eiciy

dlik` Ð "xyrna oixeq`"c ,xyrna lk`i

dribpae ,ecen oilegc dlik`a la` ,rnyn

edl xq` oizipzne .ixq` `l inp xyrnc

.dribpa elit`ïéìëàð éðú÷ãî:ipzw `le Ð

:dpin wecipc ,"zea`eqn eiciy in oilke`"

oilk`p :`l` .mlk`i `l mc `vi `d

.zea`eqn eiciy in ici lr mixg`léôñ÷ã
äéøáç äéìÐ exyked `d :opiwiic `dae Ð

zribp eda `lqt `nl` ,mixg`l oilk`p oi`

!xn`c o`nl `kil `de ,ipyïðé÷ñò àì éî
'åëoilk`p inp rnyn `l in ,xnelk Ð

`vi `d :oizipzn wiic ikd elit`e ,mixg`l

!oilk`p oi` mc odnàëä:wiicc oizipzn Ð

zea`eqn mici zribp eda `lqt exyked `d

e`l Ðmicia `l` ,xn`w zeipy micia

.zelgz mici edpip id yxtn dinwle .zelgz

s` exkfed zelgz micic xn`wc oizipzne

oa oerny iax Ð oilegl zepey`x zeidl

.`id xfrl`ïéìåçì úåìçú íéãé ïéà àéðúã
mici oebk ,zelgz mici xkfedy mewna Ð

Ð zelgz exwinc ,rbepnd zial eqpkedy

`l` eed `l oilegac ,oileg lv` exkfed `l

edpieey miycwe dnexz oiprl `l` ,zeipy

elit`c ,mici x`ya ok oi`y dn .zelgz

.oiied zeipy Ð dnexzlïá ïåòîù éáø
úåìçú íéãé øîåà øæòìàlv` exkfed Ð

exkfed Ð mici mzq oebk ,zeipy micie .oileg

.dlqetle iyily dzeyrl ,dnexz lv`

åéãé ñéðëämzq z`nehn oxdihe olhpyk Ð

.miciäàéá äîù àì úö÷îá äàéái`c Ð

dliah irae ,`nh eteb lk ied Ð d`ia dny

mici op`e ,(ci `xwie) "ziad l` `ade" meyn

exfbc meyn ,ediiexzc `nrhe .opinhnc `ed

ibilt dxfb `iddae ,eteb lk z`ia eh` eici

:xaq `aiwr iax ,eici lr exfb d`neh efi`

.`ziixe`cn oey`x iedc ,my qpkp m` etebk zelgz ediy opax exfb eiciàîìòã íéãéëzngn zeipy eed Ð xac meya erbp `le ,oqipkd cine olhp elit`c ,dpin `wtpe Ð

.d`iadnwepe`aiwr iaxc `ail` edleke dcedi iax `xtq mzqe xi`n iax dpyn mzqc ,`aiwr iaxc `ail` inzqc `aexe ,`ed d`znizq `dc .`aiwr iaxk oizipznl Ð

!dicica oizipznl iwe` ,zelgz eici xn`c `aiwr iaxl zrnyc oeike .[`,et oixcdpq]ïééåä úåéðù ïéìåçì ìáà:`icda xn`c ,xfrl` oa oerny iaxk dl iwen jkld Ð

.zelgz od oilegl s`úåéðù éîð ïééåäéìå.xity `nwezn `aiwr iaxke Ðïéìåçá éùéìù äùåò éðù øîàã äéì ïðéòîù àäãeda elqt Ð mc mdn `vi ,jkld Ð

.miciïðúã.(a,fk dheq) "mindy myk" wxta Ðíåéá åáopixn` ikde ,ded `nei `edd `nzq "meia ea" ipzc `kid lke .`iyp dixfr oa xfrl` iax z` epiny mei Ð

.iyily ciar `nl` ,`nhi :rnyne ,"`nhi" aizke .ipy iede ekezay dn `nhn xepzde ,oey`x `ed ixde ,xepz xie`l ltpy uxy .(`,gk) zekxaaøëë ìòmzqc Ð ¥

.ekeza zexkk xepzéùéìùä úà àîèîù.dnexz oiae oileg oia rnyn `xwe Ðàúééøåàã äàîåèá.uxy oebk Ðïðáøã äàîåèá ìáà`ed opaxcnc ,mici oebk Ð

.zeipy oiiedcùã÷ä úøäè ìòopirny`e .ycwa zelqetd ze`neh lkn oileg s` xneye ,ozxdh zxinya xicz libx zeidl dvexe ,miycw lek`l libxd mc` oebk Ð

.iyily eda ciar ipycòùåäé éáøë àìãå.ycwd zxdh oileg lr qitzdl leki oi`e ,ezrc dlhac ,iyily eda liqt `l ycwd zxdh lr eyrpy oileg :xn`c Ð

ïåùàø ìëåà ìëåàä`nrh yxtn dinwle .iyily Ð iyily lke`de ,iyily erbn zeidl ipy eteb dyrp Ð ipy lke` lke`de ,ipy erbn zeidl oey`x eteb dyrp Ð

xeriy edfy ,qxt ivg lk`y `wece .envr lk`nk lke` ieync xfril` iaxca xn`ck mivia izy ode ,diiebd z` leqtl oi`nh oilke`dribpa la` ,(`,at) oiaexir

.d`nehd a`n `l` oi`nhin milke mc` oi`y ,mc` lke` `nhn `lïåùàø ìëåà ìëåàä øîåà òùåäé éáø`lc ryedi iaxl dil `xiaqc .ipy ied Ð ipy lke` e` Ð¤

.ipy dil ieyn i`n` ipy lke` lik` ik yxtn dinwle .lk`nk lke` opieynùã÷ì éðù éùéìù.iriaxe iyily ciare ,ycwl ipy eteb dyrp iyily lk`n lke`d Ð ¥¤

.`nrh yxtn dinwleäîåøúì éðù ïéàå:ryedi iax xn`c ab lr s`c .dlik`a xq`il ied `din iyilyc ,xeq` dnexz lkin la` .dl lqt `l Ð dnexzl rbp i`c Ð

opixn` inp ikde .iyily elke`d ciar iyilyc dcen dlik`a ixeqzi`l la` ,ipy carinl oey`x ied `lc ,oey`x lke` lke`a ilin ipd Ð lk`nk dyrp lke` oi`¥¤

.oizrnya (a,cl oileg) onwl
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àîìãå`ed oky d`xp ,"`nlc" oeyl hwpc ab lr s` Ð dlik`a `l` ibilt `l o`k cr

xneg" wxtae .dlik`a rnyn "xyrna oixeq`"c ,ok zgken `ziixae .zn`d

.xtq meya "`nlce" qixb `l (a,gi dbibg) "ycwaäìéëàáå`l Ð ibilt `l oilegc

.`kd dihwp (a,gi) dbibg zkqna dihwpc ab` `l` ,oilegc dlik`l o`k jixv didàäå
:xn`z m`e Ð oilk`pe ipzwcn `id dribp

wcwcl leki "oilke`" opz did m` elit`e

`l i`n` Ð ixy dribpa i`c ,ixii` dribpac

xzene `nh eteb oi`c oeik ,mc odn `viyk lk`i

lek`l `ly minkg exingdc :xnel yie ?rbil

.rbil xzenc ab lr s` zea`eqn mici el yiyk

éìåëãÐ d`ia dny `l zvwna d`ia `nlr

migaf) xn`c yiwl yixl elit`e

epiid Ð dwel miptl eci qipkdy `nh :(a,al

aizkcn opiyxcc ,ycwna `wec`l ycw lka

,"dxdh ini z`ln cr `az `l ycwnd l`e rbz

d`ia s` Ð dribp dny zvwna dribp dn

.d`ia dny ycwna zvwnaéðäd`neha ilin

:dniz Ð `l opaxc d`neha la` `ziixe`c

iax :iq` iax xn` (`,l) dheqc iying wxtac

iyily dyer ipy oi` ixaq ryedi iaxe xi`n

min z`ia oerhd lk :opzc Ð xi`n iax ,oilega

di`x i`ne .oilega xzene 'ek mixteq ixacn

d`neha dcen `aiwr iax `d ?dipin iziin

iwet`l `z`c rnync .`kd xn`ck opaxc

dyer ipy :lirl mzd xn`c `aiwr iaxcn

dil zil iq` iaxc :xnel yie !oilega iyily

`nw wxtc `idd ,iq` iaxl `zyde .`kdc iegic

:rnync ,dnexzd z` oilqet el`c (a,bi) zayc

,`aiwr iaxk `lc `z` Ð oileg `le dnexz

iyily dyer ipyc xaq opaxc d`neha elit`c

.oilegaìëåàäwxta Ð oey`x oey`x lke`

oipnifc meyn :`nrh yxtn (`,ci) zayc `nw

dnexzc oiwyn liwye mi`nh oilke` lik`c

?oey`x ied i`n`e :xn`z m`e .dineta icye

ipy oi`c ipy xyrn meyn :`niz ike !ibq ipya

miyrp oileg miwyn elit` `lde ,elqet

xfril` iaxc :xnel yie !ipy ici lr mipey`x

.ixnbl lk`nk lke` zeyrl eizecn deyn
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íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòèä ìk¯úà ànèî ¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦§©¥¤
ïéleça øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôe LãwäøNòîáe, ©Ÿ¤¥¤©§¨¨§¦§©£¥

é÷úî .øNòîa íéøñBà íéîëçå ,øéàî éaø éøácó ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§©£¥©§¦
àì ïàk ãò àîìc ?éànî :éLà øa éîéL áø dì̈©¦¦©©¦¦©¦§¨©¨¨
,øNòî úìéëàa àlà øéàî éaøc déìò ïðaø éâéìt§¦¦©¨©£¥§©¦¥¦¤¨©£¦©©£¥
àäå ;éâéìt àì ïéleçc äìéëàå øNòîc äòéâða ìáà£¨¦§¦¨§©£¥©£¦¨§¦¨§¦¦§¨

¯éî ,úBáàBñî íéãéa ïéìëàð :éðú÷cî ,àéä äòéâð§¦¨¦¦§¨¨¥¤¡¨¦§¨©¦§£¦
áø øîà àlà ?déøáç déì éôñ à÷c ïðé÷ñò àì̈¨§¦©§¨¨¥¥©§¥¤¨£©©
ïa ïBòîL éaøå ,ïðé÷ñò úBlçz íéãéa àëä :àtt©¨¨¨§¨©¦§¦¨§¦©§©¦¦§¤
éaø ,ïéleçì úBlçz íéãé ïéà :àéðúc ;àéä øæòìà¤§¨¨¦§©§¨¥¨©¦§¦§¦©¦
íéãé :øéàî éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¥¦¨©¦

.äîeøúì úBiðLe ïéleçì úBlçz¯ïéleçì úBlçz §¦§¦§¦¦§¨§¦§¦
!?àì äîeøúì ,ïéà¯úBlçz :øîà÷ éëä¯óà ¦¦§¨¨¨¦¨¨©§¦©

úBiðL ,ïéleçì¯.àì ïéleçì ,ïéà äîeøúì¯éîe §¦§¦¦§¨¦§¦¨¦
?úBlçz íéãé àkéà¯úéáì åéãé ñéðëä :àéðúc ,ïéà ¦¨¨©¦§¦¦§©§¨¦§¦¨¨§©¦

òbeðîä¯íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,úBlçz åéãé ©§¨¨¨§¦¦§¥©¦£¦¨©£¨¦
úö÷îa äàéa àîìò éleëc .úBiðL åéãé :íéøîBà§¦¨¨§¦§¥¨§¨¦¨§¦§¨
à÷ Bôeb ehà åéãé äøéæâa àëäå ,äàéa dîL àì̈§¨¦¨§¨¨¦§¥¨¨¨©¨
:øáñ øîe ,ïðaø eäðéåL Bôeâk åéãé :øáñ øî ,éâìtéî¦©§¦¨¨©¨¨§¨¦§©¨©¨¨©

íéãéíéãék.ïðaø eäðéåL àîìòc¯éaøë dî÷Bìå ¨©¦§¨©¦§¨§¨¨¦§©¨©§§¨§©¦
,àáé÷ò!ïééåä úBlçz åéãé :øîàc¯øîà÷ ék àîìc £¦¨§¨©¨¨§¦¨§¨¦§¨¦¨¨©

àáé÷ò éaø¯ìáà ,éøéîçc íéLã÷å äîeøúa éléî éðä ©¦£¦¨¨¥¦¥¦§¨§¨¨¦©£¦¦£¨
.ïééåä úBiðL ïéleçì¯ïééåäéìåïðéòîL àäc ,úBiðL éîð §¦§¦¨§¨§¤¤§¨©¦§¦§¨¨§¦©

,ïðúc !ïéleça éLéìL äNBò éðL :øîàc àáé÷ò éaøì déì¥§©¦£¦¨§¨©¥¦¤§¦¦§¦¦§©
,"àîèé 'åâå Nøç éìk ìëå" :àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨§¨§¦¤¤§¦§¨

"àîèé" àlà ,øîàð àì àîè¯ìò ãnéì ,íéøçà ànèì ¨¥Ÿ¤¡©¤¨¦§¨§©¥£¥¦¦¥©
!ïéleça éLéìL äNBò àeäL éðL økk¯éléî éðä àîìc ¦¨¥¦¤¤§¦¦§¦¦§¨¨¥¦¥

eNòpL ïéleça àëä :àéòLBä éaø øîà øæòìà éaø øîà .àì ïðaøãa ìáà ,àúééøBàc äàîeèa§§¨§©§¨£¨¦§©¨©¨£©©¦¤§¨¨£©©¦©£¨¨¨§¦¤©£
ïBLàø ìëBà ìëBàä :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ;òLBäé éaøk àìãe ,ïðé÷ñò Lãwä úøäè ìò©¨¢©©Ÿ¤¨§¦©§¨§©¦§ª©§©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¥¤¦

¯éðL ,ïBLàø¯éLéìL ,éðL¯éðLå ïBLàø ìëBà ìëBàä :øîBà òLBäé éaø .éLéìL¯,éðL ¦¥¦¥¦§¦¦§¦¦©¦§ª©¥¨¥¤¦§¥¦¥¦
éLéìL¯äîeøz úøäè ìò ;äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça ,äîeøúì éðL ïéàå Lã÷ì éðL¯ §¦¦¥¦§Ÿ¤§¥¥¦¦§¨§¦¤©£©¨¢©§¨©¨¢©§¨

Lãwä úøäè ìò ,ïéà¯dî÷Bìå .éLéìL eäa úéì Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleç :øáñ÷ ,àì ¦©¨¢©©Ÿ¤¨¨¨©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤¥§§¦¦§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oileg(iyiy meil)

ìkxacíéî úàéa ïeòhä[dliah e` dlihp],íéøôBñ éøácîoebk ¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
`nh eteb lky mc` e` ,d`nehl zeipy ody dlihp zeperhd mici

,ipy z`neha opaxcnLãwä úà ànèî[miycwd-]eze` dyere §©¥¤©Ÿ¤
.d`nehl miiriax mixg` miycw zeyrl egekay ,d`nehl iyily

åokìñBôdf d`nehl ipyäîeøzä úà.dlik`nåmle`øzeî`ed §¥¤©§¨§¨
df opaxcn ipyazlik`áe ïéleçzlik`.øNòî.øéàî éaø éøác §¦§©£¥¦§¥©¦¥¦

íéøñBà íéîëçås`øNòîamixqe`d minkg zhiy itle .ipy ©£¨¦§¦§©£¥
xyrn zerna dgwlpy dndaa epizpyn z` cinrdl yi xyrna
dxyked m` ok lre .envr ipy xyrnk d`neha zlk`p dpi`y ,ipy

.zea`eqn micia dlke`l xeq` dhigy mc ici lr
é÷úîéMà øa éîéL áø dì ó,ongp axléànîzrc `id oky oipn ± ©§¦¨©¦¦©©¦¦©

,minkgàlà ,øéàî éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¥¦¤¨
edexq`e ,d`nehl miipy eici e` eteby mc`aøNòî úìéëàa.ipy ©£¦©©£¥

øNòîc äòéâða ìáàipyaea ok enkïéleçc äìéëàopi`y micia £¨¦§¦¨§©£¥£¦¨§¦
,zelehpéâéìt àì.dnexzk mpic oi`y micene ,minkgåoiicr ok m` Ÿ§¦¥§

c ,epizpyn ddenzàäaäòéâðxyaa micid lyàéäoke .zxacn ¨§¦¨¦
dnn gken,'úBáàBñî íéãéa ïéìëàð' éðz÷cîmze` milke`' `le ¦§¨¨¥¤¡¨¦§¨©¦§¨

,'zea`eqn mdiciy inedéøáç déì éôñ à÷c ïðé÷ñò àì éîm`d ± ¦Ÿ©§¦¨§¨¨¥¥©§¥
ici wxe zexedh envr lke`d iciy ote`a mb xaecny rnyn `l
xyaa dcinrdl xyt` i` jkitl .zea`eqn elik`ny mc`d
.d`nehl ipy rbna lqtp epi` xyrn ixdy ,xyrn zyecwa yecwd

:dpyna xg` xe`ia d`ian `xnbdàëä ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨¨¨
úBlçz íéãéad`nehl [zepey`x]ïðé÷ñò,zeipya `leeepizpyn §¨©¦§¦©§¦¨

zhiyaàéä øæòìà ïa ïBòîL éaø.diepyúBlçz íéãé ïéà ,àéðúc ©¦¦§¤¤§¨¨¦§©§¨¥¨©¦§¦
,ïéleçì.miycwe dnexza wx `l`øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø §¦©¦¦§¤¤§¨¨¥

,øéàî éaø íeMîyiíéãéody,ïéleçì úBlçz.äîeøúì úBiðLe ¦©¦¥¦¨©¦§¦§¦§¦¦§¨
,ezhiyk epizpyn z` yxtl yi dzrne .el` eixac ex`eai jenqae

ken did eli`ymici rbna `nhp did dhigyd mc ici lr xyad xy
.el`

:xfrl` oa oerny iax ixac lr `xnbd dywnïéà ïéleçì úBlçz± §¦§¦¦
oilegl d`nehl zepey`x zeidl zeleki mici ikee.àì äîeøúì¦§¨Ÿ

.dnexzl zepey`x ody oky lk oilegl zepey`x od m` ixde
:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëämiciúBlçzep`vn d`nehlóà ¨¦¨¨©§¦©

,ïéleçìla` .dnexzl oky lkemiciïéà äîeøúì ,úBiðLmici ± §¦§¦¦§¨¦
,dnexz zelqet el`la`ïéleçìodàìdyer `l ipy oky ,zelqet §¦Ÿ

.oilega iyily
:`xnbd zl`eyíéãé àkéà éîeeidiy calaúBlçzixde .d`nehl ¦¦¨¨©¦§¦

.cala micid `le ,eteb lk `nh ,`idy d`neh lka mc`d `nhp m`
z`neh `l` odilr exfb `l ixd ,micid lr minkg zxifb meyn m`e

.cala zeipy
:`xnbd daiynïéà-.zepey`x mici ep`vn,àéðúcqpkpy mc` ¦§©§¨

m` la` .dxezd on `nhp ,miza irbpa rbepn zia jezl eaexe ey`x
ñéðëäz` wx,òbeðnä úéáì åéãéexfb `l` ,`nh eteb lk oi` ¦§¦¨¨§©¦©§¨

lr minkgåéãézeidl calaúBlçz.d`nehl [zepey`x-]éøác ¨¨§¦¦§¥
,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaølr minkg exfbåéãézeidl el` ©¦£¦¨©£¨¦§¦¨¨

úBiðL,`ed zwelgnd xe`iae .calaàîìò éleëcy micenäàéa §¦§¥¨§¨¦¨
úö÷îaziad jezl sebd,äàéa dîL àìd`nhn dpi` dxezd one §¦§¨Ÿ§¨¦¨

.llk.éâìôéî à÷ Bôeb eèà åéãé äøéæâa àëäåmicid z` e`nihy §¨¨¦§¥¨¨¨¨¨¦§§¥
.dxezd on `nh `edy eteb lka qpkpd z` s` xdhl e`eai `ly ick

.ef dxifb xcba ewlgpy `l`øî[`aiwr iax],øáñminkg exfbyk ©¨©
,el` mici lreäðéeL Bôeâk åéãé[me`yr],ïðaølka qpkpdy myke ¨¨§©¦§©¨¨

df zial eqpkpy micid ok ,d`nehl oey`x dyrp rbepnd zial eteb
.d`nehl zepey`x zeyrpøîe[minkg],øáñlr exfbykíéãé ©¨©¨©¦

,el`íéãékzelehp opi`y,ïðaø eäðéeL àîìòc.zeipy `l` opi`y §¨©¦§¨§¨©¦§©¨¨
iaxk epizpyn z` cinrdl `tt ax jxved dnl :`xnbd dywn

,xfrl` oa oernyàáé÷ò éaøk dî÷Bìåøîàcy yexitaåéãé §§¨§©¦£¦¨§¨©¨¨
rbepnd zial eqpkpy.ïééåä úBlçz§¦©§¨

:`xnbd zvxznøîà÷ ék ,àîìcokéléî éðä ,àáé÷ò éaøwx ¦§¨¦¨¨©©¦£¦¨¨¥¦¥

,éøéîçc íéLã÷å äîeøúaxzei d`neh oiprl mpic xeng oky ¦§¨§¨¨¦©£¦¥
.oilegnïéleçì ìáàel` mici,ïééåä úBiðLok lr .minkg zhiyke £¨§¦§¦©§¨

.ezhiya dpynd z` `tt ax cinrd `l
:`xnbd dywn aeyénð ïééåäéìåmicid eidi m` s` `ld ±úBiðL §¤¤§¨©¦§¦

,cala.`aiwr iax zhiyl epizpyn ahid zyxtzn oiicràäc§¨
éLéìL äNBò éðL ,øîàc àáé÷ò éaøì déì ïðéòîLs`.ïéleça ©§¦¨¥§©¦£¦¨§¨©¥¦¤§¦¦§¦

mici ici lr lk`p epi` dhigyd mc ici lr xyad xyked m` ok lre
s` d`nehl iyily ozngn dyrp `edy meyn ,d`nehl zeipy ody

.oilegaïðúcdheqa(:fk),íBia Badixfr oa xfrl` iax dpnzdy ¦§©©
`iypl,àáé÷ò éaø Løcuxy z`neha xn`p(bl `i `xwie)éìk ìëå' ¨©©¦£¦¨§¨§¦

.'àîèé 'Bâå Nøçekezl uxy zlitp ici lr `nhp qxg ilk lky ¤¤§¦§¨
,ekezl eltpy miwyne milke` `nhne ,d`nehl oey`x dyrpe

y `l` .d`nehl miipy mze` dyereøîàð àì 'àîè'lke`d lr ¨¥Ÿ¤¡©
ekezl ltepd,'àîèé' àlàs` `nh ernynyãnéì .íéøçà ànèì ¤¨¦§¨§©¥£¥¦¦¥

df aezkøkk ìò`edyéðL,d`nehläNBò àeäLea rbepd z` ©¦¨¥¦¤¤
léLéìLelit` d`nehl.ïéleça:`xnbd zvxznéléî éðä àîìc §¦¦§¦¦§¨¨¥¦¥

`nhd ipya `weec ,`aiwr iaxc zrcl oilega iyily dyer ipyy
a ìáà ,àúééøBàc äàîeèa`l` dpi`y mici z`nehn,ïðaøãs` §§¨§©§¨£¨§§©¨¨

ipy `aiwr iaxlàì`tt ax jxved ok lr .oilega iyily dyer Ÿ
iax zhiyke ,d`nehl zepey`x ody micia epizpyn z` cinrdl

.xfrl` oa oerny
lek`l envr lr lawnd lk :epizpyna sqep xe`ia d`ian `xnbd
oic ely oilegd ilk`n lr qtzp ,dnexz ly dxdh zbxca oileg
oick d`nehl ipy ici lr s` mi`nhp md ixde ,dnexz ly dxdh
ly dxdh zbxca oileg lek`l envr lr lawnd oke .dnvr dnexz
erbp m`e ,miycw zxdh oic ely oilegd ilk`n lr qtzp ,miycw
erbp m` oke ,d`nehl miiyily miyrp md ixd d`nehl ipya

lyae .d`nehl miiriax miyrp md ixd d`nehl iyiéaø øîà̈©©¦
àëä ,àéòLBä éaø øîà øæòìàepizpynaìò eNòpL ïéleça ¤§¨¨¨©©¦©§¨¨¨§¦¤©£©

.ïðé÷ñò Lãwä úøäèmdy mici ici lr s` mi`nhp md ok lr ¨¢©©Ÿ¤©§¦¨
oilega oicd `ede ,iyily dyer ipy ycewa oky ,cala zeipy

.ycewd zxdh lr eyrpyedpynd diepy df itlk àìãzhiyéaø §Ÿ§©¦
òLBäézxdh lr eyrpy oilega iyily dyer ipy oi`y xaeqd §ª©

.oldl x`eaiy mrhdn ,ycewa
[ïðúc] (àéðúã)zexdha(a"n a"t)`nhp mc` oi` dxezd ony s` , ¦§©

mewn lkn ,d`nehl oey`x ici lr `le d`nehd a` ici lr `l`
dzeyd e` mi`nh milk`n lke`d mc`d lr d`neh minkg exfb
mi`pz ewlgpe .d`nehd zclez `l` mpi`y s`e ,mi`nh miwyn

.df mc` lr exfby d`nehd zbxca,øîBà øæòéìà éaømc`ìëBàä ©¦¡¦¤¤¥¨¥
ìëBà`edyïBLàø`ed s` dyrp ,d`nehlïBLàøoke .d`nehl ¤¦¦

`edy lk`n lke`y inéðL`ed s` dyrp ,d`nehléðL.d`nehl ¥¦¥¦
`edy lk`n lke`d okeéLéìLdyrp `ed ixd ,d`nehléLéìL §¦¦§¦¦

zbxcnn zg` dbxca cxei `nhpd xacd llk jxcay s`e .d`nehl
d`neh zbxc dze`a `nhp `nh lke` lke`d la` ,`nhnd xacd

e .lk`nd ly,øîBà òLBäé éaømc`ìëBà ìëBàä`edyïBLàø ©¦§ª©¥¨¥¤¦
d`nehlå`edy lk`n lke`d okéðLdyrp `ed ixd ,d`nehléðL §¥¦¥¦

`edy lk`n lk` m` la` .d`nehléLéìL,d`nehlixd`ed §¦¦
dyrpéðLwxìiab,Lã÷mze` dyer `ed ixd miycwa rbp m`y ¥¦§Ÿ¤

.d`nehl miiyilyåmle`ïéàdyrp `edì éðLiab,äîeøúepi`e §¥¥¦§§¨
ipyde oey`xd lke`d ,ryedi iax yxtne .erbna dze` lqet

,o`k mixen`d iyilyeal `id dpeekd mlekúøäè ìò eNòpL ïéleç §¦¤©£©¨¢©
.äîeøz,dnexz zxdha oileg lek`l envr lr laiwy ina ,xnelk §¨

md ixd d`nehl ipy mda rbp m`y ,dnexz oick el` oileg oicy
.d`nehl miiyily miyrp

oileg `weec :`xnbd jkn zwiicnïéà ,äîeøz úøäè ìòqtzp ± ©¨¢©§¨¦
dnexzd oick d`nehl miiyily miyrp md ixde ,dnexz oic mda

,dnvrla`pd oilegmiyràì Lãwä úøäè ìòoic mda qtzp ©¨¢©©Ÿ¤Ÿ
.miycweøáñ÷,ryedi iaxLãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçs`úéì ¨¨©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oileg(iyiy meil)

ìkxacíéî úàéa ïeòhä[dliah e` dlihp],íéøôBñ éøácîoebk ¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
`nh eteb lky mc` e` ,d`nehl zeipy ody dlihp zeperhd mici

,ipy z`neha opaxcnLãwä úà ànèî[miycwd-]eze` dyere §©¥¤©Ÿ¤
.d`nehl miiriax mixg` miycw zeyrl egekay ,d`nehl iyily

åokìñBôdf d`nehl ipyäîeøzä úà.dlik`nåmle`øzeî`ed §¥¤©§¨§¨
df opaxcn ipyazlik`áe ïéleçzlik`.øNòî.øéàî éaø éøác §¦§©£¥¦§¥©¦¥¦

íéøñBà íéîëçås`øNòîamixqe`d minkg zhiy itle .ipy ©£¨¦§¦§©£¥
xyrn zerna dgwlpy dndaa epizpyn z` cinrdl yi xyrna
dxyked m` ok lre .envr ipy xyrnk d`neha zlk`p dpi`y ,ipy

.zea`eqn micia dlke`l xeq` dhigy mc ici lr
é÷úîéMà øa éîéL áø dì ó,ongp axléànîzrc `id oky oipn ± ©§¦¨©¦¦©©¦¦©

,minkgàlà ,øéàî éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¥¦¤¨
edexq`e ,d`nehl miipy eici e` eteby mc`aøNòî úìéëàa.ipy ©£¦©©£¥

øNòîc äòéâða ìáàipyaea ok enkïéleçc äìéëàopi`y micia £¨¦§¦¨§©£¥£¦¨§¦
,zelehpéâéìt àì.dnexzk mpic oi`y micene ,minkgåoiicr ok m` Ÿ§¦¥§

c ,epizpyn ddenzàäaäòéâðxyaa micid lyàéäoke .zxacn ¨§¦¨¦
dnn gken,'úBáàBñî íéãéa ïéìëàð' éðz÷cîmze` milke`' `le ¦§¨¨¥¤¡¨¦§¨©¦§¨

,'zea`eqn mdiciy inedéøáç déì éôñ à÷c ïðé÷ñò àì éîm`d ± ¦Ÿ©§¦¨§¨¨¥¥©§¥
ici wxe zexedh envr lke`d iciy ote`a mb xaecny rnyn `l
xyaa dcinrdl xyt` i` jkitl .zea`eqn elik`ny mc`d
.d`nehl ipy rbna lqtp epi` xyrn ixdy ,xyrn zyecwa yecwd

:dpyna xg` xe`ia d`ian `xnbdàëä ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨¨¨
úBlçz íéãéad`nehl [zepey`x]ïðé÷ñò,zeipya `leeepizpyn §¨©¦§¦©§¦¨

zhiyaàéä øæòìà ïa ïBòîL éaø.diepyúBlçz íéãé ïéà ,àéðúc ©¦¦§¤¤§¨¨¦§©§¨¥¨©¦§¦
,ïéleçì.miycwe dnexza wx `l`øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø §¦©¦¦§¤¤§¨¨¥

,øéàî éaø íeMîyiíéãéody,ïéleçì úBlçz.äîeøúì úBiðLe ¦©¦¥¦¨©¦§¦§¦§¦¦§¨
,ezhiyk epizpyn z` yxtl yi dzrne .el` eixac ex`eai jenqae

ken did eli`ymici rbna `nhp did dhigyd mc ici lr xyad xy
.el`

:xfrl` oa oerny iax ixac lr `xnbd dywnïéà ïéleçì úBlçz± §¦§¦¦
oilegl d`nehl zepey`x zeidl zeleki mici ikee.àì äîeøúì¦§¨Ÿ

.dnexzl zepey`x ody oky lk oilegl zepey`x od m` ixde
:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëämiciúBlçzep`vn d`nehlóà ¨¦¨¨©§¦©

,ïéleçìla` .dnexzl oky lkemiciïéà äîeøúì ,úBiðLmici ± §¦§¦¦§¨¦
,dnexz zelqet el`la`ïéleçìodàìdyer `l ipy oky ,zelqet §¦Ÿ

.oilega iyily
:`xnbd zl`eyíéãé àkéà éîeeidiy calaúBlçzixde .d`nehl ¦¦¨¨©¦§¦

.cala micid `le ,eteb lk `nh ,`idy d`neh lka mc`d `nhp m`
z`neh `l` odilr exfb `l ixd ,micid lr minkg zxifb meyn m`e

.cala zeipy
:`xnbd daiynïéà-.zepey`x mici ep`vn,àéðúcqpkpy mc` ¦§©§¨

m` la` .dxezd on `nhp ,miza irbpa rbepn zia jezl eaexe ey`x
ñéðëäz` wx,òbeðnä úéáì åéãéexfb `l` ,`nh eteb lk oi` ¦§¦¨¨§©¦©§¨

lr minkgåéãézeidl calaúBlçz.d`nehl [zepey`x-]éøác ¨¨§¦¦§¥
,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaølr minkg exfbåéãézeidl el` ©¦£¦¨©£¨¦§¦¨¨

úBiðL,`ed zwelgnd xe`iae .calaàîìò éleëcy micenäàéa §¦§¥¨§¨¦¨
úö÷îaziad jezl sebd,äàéa dîL àìd`nhn dpi` dxezd one §¦§¨Ÿ§¨¦¨

.llk.éâìôéî à÷ Bôeb eèà åéãé äøéæâa àëäåmicid z` e`nihy §¨¨¦§¥¨¨¨¨¨¦§§¥
.dxezd on `nh `edy eteb lka qpkpd z` s` xdhl e`eai `ly ick

.ef dxifb xcba ewlgpy `l`øî[`aiwr iax],øáñminkg exfbyk ©¨©
,el` mici lreäðéeL Bôeâk åéãé[me`yr],ïðaølka qpkpdy myke ¨¨§©¦§©¨¨

df zial eqpkpy micid ok ,d`nehl oey`x dyrp rbepnd zial eteb
.d`nehl zepey`x zeyrpøîe[minkg],øáñlr exfbykíéãé ©¨©¨©¦

,el`íéãékzelehp opi`y,ïðaø eäðéeL àîìòc.zeipy `l` opi`y §¨©¦§¨§¨©¦§©¨¨
iaxk epizpyn z` cinrdl `tt ax jxved dnl :`xnbd dywn

,xfrl` oa oernyàáé÷ò éaøk dî÷Bìåøîàcy yexitaåéãé §§¨§©¦£¦¨§¨©¨¨
rbepnd zial eqpkpy.ïééåä úBlçz§¦©§¨

:`xnbd zvxznøîà÷ ék ,àîìcokéléî éðä ,àáé÷ò éaøwx ¦§¨¦¨¨©©¦£¦¨¨¥¦¥

,éøéîçc íéLã÷å äîeøúaxzei d`neh oiprl mpic xeng oky ¦§¨§¨¨¦©£¦¥
.oilegnïéleçì ìáàel` mici,ïééåä úBiðLok lr .minkg zhiyke £¨§¦§¦©§¨

.ezhiya dpynd z` `tt ax cinrd `l
:`xnbd dywn aeyénð ïééåäéìåmicid eidi m` s` `ld ±úBiðL §¤¤§¨©¦§¦

,cala.`aiwr iax zhiyl epizpyn ahid zyxtzn oiicràäc§¨
éLéìL äNBò éðL ,øîàc àáé÷ò éaøì déì ïðéòîLs`.ïéleça ©§¦¨¥§©¦£¦¨§¨©¥¦¤§¦¦§¦

mici ici lr lk`p epi` dhigyd mc ici lr xyad xyked m` ok lre
s` d`nehl iyily ozngn dyrp `edy meyn ,d`nehl zeipy ody

.oilegaïðúcdheqa(:fk),íBia Badixfr oa xfrl` iax dpnzdy ¦§©©
`iypl,àáé÷ò éaø Løcuxy z`neha xn`p(bl `i `xwie)éìk ìëå' ¨©©¦£¦¨§¨§¦

.'àîèé 'Bâå Nøçekezl uxy zlitp ici lr `nhp qxg ilk lky ¤¤§¦§¨
,ekezl eltpy miwyne milke` `nhne ,d`nehl oey`x dyrpe

y `l` .d`nehl miipy mze` dyereøîàð àì 'àîè'lke`d lr ¨¥Ÿ¤¡©
ekezl ltepd,'àîèé' àlàs` `nh ernynyãnéì .íéøçà ànèì ¤¨¦§¨§©¥£¥¦¦¥

df aezkøkk ìò`edyéðL,d`nehläNBò àeäLea rbepd z` ©¦¨¥¦¤¤
léLéìLelit` d`nehl.ïéleça:`xnbd zvxznéléî éðä àîìc §¦¦§¦¦§¨¨¥¦¥

`nhd ipya `weec ,`aiwr iaxc zrcl oilega iyily dyer ipyy
a ìáà ,àúééøBàc äàîeèa`l` dpi`y mici z`nehn,ïðaøãs` §§¨§©§¨£¨§§©¨¨

ipy `aiwr iaxlàì`tt ax jxved ok lr .oilega iyily dyer Ÿ
iax zhiyke ,d`nehl zepey`x ody micia epizpyn z` cinrdl

.xfrl` oa oerny
lek`l envr lr lawnd lk :epizpyna sqep xe`ia d`ian `xnbd
oic ely oilegd ilk`n lr qtzp ,dnexz ly dxdh zbxca oileg
oick d`nehl ipy ici lr s` mi`nhp md ixde ,dnexz ly dxdh
ly dxdh zbxca oileg lek`l envr lr lawnd oke .dnvr dnexz
erbp m`e ,miycw zxdh oic ely oilegd ilk`n lr qtzp ,miycw
erbp m` oke ,d`nehl miiyily miyrp md ixd d`nehl ipya

lyae .d`nehl miiriax miyrp md ixd d`nehl iyiéaø øîà̈©©¦
àëä ,àéòLBä éaø øîà øæòìàepizpynaìò eNòpL ïéleça ¤§¨¨¨©©¦©§¨¨¨§¦¤©£©

.ïðé÷ñò Lãwä úøäèmdy mici ici lr s` mi`nhp md ok lr ¨¢©©Ÿ¤©§¦¨
oilega oicd `ede ,iyily dyer ipy ycewa oky ,cala zeipy

.ycewd zxdh lr eyrpyedpynd diepy df itlk àìãzhiyéaø §Ÿ§©¦
òLBäézxdh lr eyrpy oilega iyily dyer ipy oi`y xaeqd §ª©

.oldl x`eaiy mrhdn ,ycewa
[ïðúc] (àéðúã)zexdha(a"n a"t)`nhp mc` oi` dxezd ony s` , ¦§©

mewn lkn ,d`nehl oey`x ici lr `le d`nehd a` ici lr `l`
dzeyd e` mi`nh milk`n lke`d mc`d lr d`neh minkg exfb
mi`pz ewlgpe .d`nehd zclez `l` mpi`y s`e ,mi`nh miwyn

.df mc` lr exfby d`nehd zbxca,øîBà øæòéìà éaømc`ìëBàä ©¦¡¦¤¤¥¨¥
ìëBà`edyïBLàø`ed s` dyrp ,d`nehlïBLàøoke .d`nehl ¤¦¦

`edy lk`n lke`y inéðL`ed s` dyrp ,d`nehléðL.d`nehl ¥¦¥¦
`edy lk`n lke`d okeéLéìLdyrp `ed ixd ,d`nehléLéìL §¦¦§¦¦

zbxcnn zg` dbxca cxei `nhpd xacd llk jxcay s`e .d`nehl
d`neh zbxc dze`a `nhp `nh lke` lke`d la` ,`nhnd xacd

e .lk`nd ly,øîBà òLBäé éaømc`ìëBà ìëBàä`edyïBLàø ©¦§ª©¥¨¥¤¦
d`nehlå`edy lk`n lke`d okéðLdyrp `ed ixd ,d`nehléðL §¥¦¥¦

`edy lk`n lk` m` la` .d`nehléLéìL,d`nehlixd`ed §¦¦
dyrpéðLwxìiab,Lã÷mze` dyer `ed ixd miycwa rbp m`y ¥¦§Ÿ¤

.d`nehl miiyilyåmle`ïéàdyrp `edì éðLiab,äîeøúepi`e §¥¥¦§§¨
ipyde oey`xd lke`d ,ryedi iax yxtne .erbna dze` lqet

,o`k mixen`d iyilyeal `id dpeekd mlekúøäè ìò eNòpL ïéleç §¦¤©£©¨¢©
.äîeøz,dnexz zxdha oileg lek`l envr lr laiwy ina ,xnelk §¨

md ixd d`nehl ipy mda rbp m`y ,dnexz oick el` oileg oicy
.d`nehl miiyily miyrp

oileg `weec :`xnbd jkn zwiicnïéà ,äîeøz úøäè ìòqtzp ± ©¨¢©§¨¦
dnexzd oick d`nehl miiyily miyrp md ixde ,dnexz oic mda

,dnvrla`pd oilegmiyràì Lãwä úøäè ìòoic mda qtzp ©¨¢©©Ÿ¤Ÿ
.miycweøáñ÷,ryedi iaxLãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçs`úéì ¨¨©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤¥
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc oileg(ycew zay meil)

äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça,dnexzk mpicyeyxtzz df itl §¦¤©£©¨¢©§¨
zhiya mb dpynd.òLBäé éaømc ici lr xyad xyked m`y ©¦§ª©

ipy oky ,d`nehl iyily eze` zeyer zeipy ody micid ,dhigyd
.dnexz zxdh lr eyrpy oilegl oicd `ede ,dnexza iyily dyer

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìoilega dpynd z` cinrdl Ÿ©§¨©§¨
,dnexz zxdh lr eyrpycixdéðz÷daa éàc .'øNa'eyrpy oileg §¨¨¥¨¨§¦§

zxdh lrîeøú,äoin ikeàkéà éî øNadnexz oi` ixde .dnexza §¨¨¨¦¦¨
oilega `l` dnexz zxdh mc` qitziy okzi `le ,zexita `l`
zxdha oileg zxiny mrh lk ixdy .xyaa `le dnexz mpina yiy
drhi m` elit`y ,dnvr dnexzd zxdhl biiq meyn `ed dnexz
lykdl `eai `le ,dxdha dplk`i oileg `idy dnexzd lr aeygie
yyg ea oi`e ,dnexz epina oi` xya la` .d`neha dnexz zlik`a
xingdl mrh mey oi` ok lre ,oilegl dnexz oia silgie drhiy

.dnexz zxdh ea bedple
:`xnbd dywn aeyàlàaéàî,dpynd z` cinrn dz`aoileg ¤¨©§

zxdh lr eyrpy,íéLã÷oin ike,àkéà éî íéLã÷a äiçoi` `lde ¨¨¦©¨§¨¨¦¦¦¨
zxiny mrhy xg`ne .cala sere dnda `l` gafnd lr miaxw
miycw xya zerha lek`ln rpnidl ick `ed ycewd zxdha oileg
m`e .df yygl mewn oi` miycw dpina oi`y diga `ld ,d`neha
xyt`y oicd `ed ,miycw zxdh oic dig oina qitzdl xyt` ok`
z` cinrdl epl yi aey ok m`e .dnexz zxdh oic xyaa qitzdl
.ryedi iax zhiyk s`e ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega dpynd

:`xnbd zvxznøNadigøNáadnda.ólçéîilke` jxc jkitl ¨¨§¨¨¦©©
lelr oky ,ycwd zxdha dig ly oileg xya elit` lek`l ycew

ok oi`y dn .dig xya `edy xeaqle ycew xyaa zerhl `edøNä¨
ólçéî àì éøéôajxc oi` jkitl .mdipia silgne dreh mc` oi` ± §¥¥Ÿ¦©©

.dnexz zxdh mdly oileg xyaa qitzdl mipdkd
oileg qitzdl xyt` lkd ixacly `ler zhiy z` d`ian `xnbd

:ycew zxdhaïéøîà àiøáç ,àleò øîà,[mixne` ixiag-] ¨©¨©§©¨¨§¦
zxacn dpyndyïéleçaå ,Lãwä úøäè ìò eNòpLgxkda ok lr §¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤§

zxaeq `id,òLBäé éaøk àìãqitzdl xyt` i` ezhiyl oky §Ÿ§©¦§ª©
.miycw zxdh oic oilegaåeli`àðéîà àðà,[xne` ip`-]s`y §£¨£¦¨

zhiyaàéä òLBäé éaøjk lr ryedi iax wlgp `l oky .diepy ©¦§ª©¦
,ycewd zxdh oic oilega qtzpydnelr eyrpy oilega' xn`y

,`ed yecig ztqezl 'dnexz zxdhejxcaøîà÷ 'àéòaéî àì'.ok Ÿ¦©§¨¨¨©
àéòaéî àìy xnel jxev oi` ±Lã÷ úøäè ìò eNòpL ïéleçmpic Ÿ¦©§¨¦¤©£©¨¢©Ÿ¤

,ycewkcmiycw ixdéøéîç,[mixeng-]`hiytecdqtzedy oileg §£¦¥§
ycew zxdh mdaeäa úéàoicéLéìLmiycw oick d`nehl,àlà ¦§§¦¦¤¨

äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleç eléôàjk lk dxeng dpi`y £¦¦¤©£©¨¢©§¨
,miycwkénðeäa úéàoicéLéìL.dnexzk d`nehl ©¦¦§§¦¦

:`xnbd zyxtnïàîd mdàiøáçoi` ryedi iax zrcly mixaeqd ©©§©¨
,ycewd zxdha miqtzp oileg.àéä äðç øa øa äaødler oky ©¨©©¨¨¦

.ryedi iaxe xfril` iax zwelgn xe`iaa mi`ad eixacn
:dfl df mdizeaeyze ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn xe`iaøîàc§¨©

éaøå øæòéìà éaø éøãäà éàî ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£©§¥©¦¡¦¤¤§©¦
éããäì òLBäéjk .dfl df eaiyd dn ±éaøì øæòéìà éaø Bì øîà §ª©©£¨¥¨©©¦¡¦¤¤§©¦

,òLBäé`ldeðéöîd mc`dyìëBàmizrløeîçxzeiìëBàä ïî §ª©¨¦¥¨¦¨¤
.envrõeça øBäè óBò úìáð eléàc[mc`d sebl uegn]ànèî àì §¦¦§©¨©Ÿ§©¥
,llkeléàåd mc`ddìëBàs`e `nhpànèîd z`íéãâaeilry §¦§¨§©¥§¨¦

z`vnp dlapd ceraúéaà[ziaa]äòéìaä.elyeepivny xg`n ©¥©§¦¨
,lk`nd lr xy`n xzei lke`d lr dxezd dxingdyàì Càéä eðà̈¥©Ÿ

äNòðd z`ìëBàzegtd lkl.ìëànklr xefbl xazqn ok lr ©£¤¥©©£¨
,oey`x z`neh oey`x lke` lke`d mc`dyi ipy lke` lke`d oke

.iyily zeidl el yi iyily lke` lke`de ,ipy zeidl el
òLBäé éaøå,xfril` iaxl aiydïðéøîb àì øBäè óBò úìápîyiy §©¦§ª©¦¦§©¨Ÿ©§¦¨

,lk`nk lke`d lr xingdlcdpic xwir lk ixd.àeä Lecéçoky §¦
`le ,zelebn odyk `l` ze`nhn opi` ze`nehd lky epicia dkld
llk z`nhn dpi` xedh ser zlap eli`e .sebd jeza zerela odyk
z` z`nhn `id dzrila ici lr wxe ,mc`d seba drlap `l cer lk
yecigae `id aezkd zxifb ef d`neh lky xg`ne .dlke`d mc`d
zbxc z`eeyd oiprl mi`nh milke` x`yl dpnn cenll oi` ,dceqi

.lk`nd ly d`nehd zbxcl lke`d ly d`nehd
:lk`nk lke`d z` zeyrl oi`y eixack gikedl ryedi iax siqede

àlà,daxc`eléàc .ìëBàä ïî øeîç ìëànäL eðéöîdìëàî ¤¨¨¦¤©©£¨¨¦¨¥§¦©£¨
`nhpaxeriy wx `nhna yiy elit` xg` `nh lke`äöéáë §§¥¨
,calaåd mc`d eli`ìëBà`l` `nhp epi` `nh lke`ìéëàc ãò §¥©§¨¦
epnnöçk.ñøô é,lke`d on xeng lk`nd ik epl ixdåok m`eðà ©£¦§¨§¨

,ìëàîk ìëBà äNòð Càéäoi` jkitl .mz`neh zbxcn z` deype ¥©©£¤¥§©£¨
.cala d`nehl ipyl `l` oey`x lke` lke`d z` zeyrl epl

åaiydøæòéìà éaøyxcpd xeriyd oiprly s` ,ryedi iaxl §©¦¡¦¤¤
mewn lkn ,lke`d oicn lk`nd oic xeng `nhnläàîeè§¨

,ïðéøîb àì ïéøeòéMîlke`d lr lwdl oi` d`nehd zbxc oiprle ¦¦¦Ÿ©§¦¨
.lk`nan xzei

ãBòå,ryedi iaxl xfril` iax aiydìitéøáãElw lke`d oicy §§§¨¤
,lk`nd oicndn ok`ìò øîBà äzàLlke` lke`dïBLàø`edy ¤©¨¥©¦

dyrp.øîBà äzà äôé ,éðLlke`d lr xne` dz`y dn la` ¥¦¨¤©¨¥
lke`éðLdyrp `edyänì ,éðLlke`d z` ea dyer dz` ¥¦¥¦¨¨

ezeyrle lk`ndn zg` dbxca ecixedl yi jzhiyl `ld ,lk`nk
.cala iyily

Bì øîà,ryedi iaxxazqn oi` d`nehl oey`x `edy lk`nay s` ¨©
oicy xnel mewn yi d`nehl ipya la` ,lk`nk lke`d z` zeyrl

y meyn `ede .e`nhnd lk`nd oick `nhpd mc`deðéöîmewna ¨¦
xg`éðMäLd`nehläNBòxg` lk`néðL,d`nehléãé ìò ¤©¥¦¤¥¦©§¥

ïé÷Lîici lr e`nhpy miwyndy meyn .`nhpd lk`nd ipt lry ©§¦
dxt zkqna epipy oky ,d`nehl mipey`x miyrp d`nehl ipyd

(f"n g"t),'dligz zeidl miwynd z` `nhn dnexzd z` lqetd lk' ,
mixfeg aeye .dnexzd z` lqet `edy d`nehl ipy lk df llkae
xg`ne .ipy z`neha lke`d z` mi`nhne el` mipey`x miwyn
ipy z`neh exfb ok lr ,miwyn zervn`a ipy dyer ipyy epivny

.ipy lk`n lke`d mc`d lr mb
Bì øîà,xfril` iaxàäådïé÷Lî,ipyn e`nhpy mnvrénð ¨©§¨©§¦©¦

eåä älçz.[md d`nehl mipey`x]cixdïðú(my),ìñBtä ìk' §¦¨£§§©¨©¥
.'íBé ìeáhî õeç ,älçz úBéäì ïé÷Lî ànèî äîeøúadz` dnle ¦§¨§©¥©§¦¦§§¦¨¦§

miwynd ici lr `nhpy lk`nl ipy lke` lke`d z` dncn
mipey`x miyrpy mnvr miwynl ezencl yi `ld ,ipyn e`nhpy
.d`nehl oey`xl ipy lke` lke`d z` s` zeyrle ,ipyd ici lr

ãBòålke` lke`dy jixacl s` ,ryedi iax lr xfril` iax dywd §
lke` lke`d la` ,ipy dyrp ipye oey`xéLéìLedyer dz`y §¦¦

änì ,éðL.lk`nd on xzei xeng didi ¥¦¨¨
Bì øîà,ryedi iaxézøîà àì éðà óàipy dyrp `edya àlàin ¨©©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§

zxdh lr eyrpy miiyily mi`nh oileg lk`y,äîeøúmeyne §¨
dúøähL¤¨¢¨¨
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oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

äîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçáipzwc iyilye ipye oey`x lke` i`d ,xnelk Ð

`ven dz` oileg lke` efi`ae ,(a dpyn a wxt) zexdh zkqna ixiin oilega Ð

iyily?zxdh lr eyrpy oilega e`ven dz` !oilega iyily ciar `l ipy `d

.dnexzàì ùã÷ä úøäè ìò ïéà äîåøú úøäè ìòmy oi`e ,ezrc dlhac Ð

zxdha la` ,mdilr zqtzp ycwd zxdh

iaxk `lc oizipzn ,`nl` .oiqtzp dnexz

mzq `dc ,`iz` xfril` iaxk la` ,ryedi

oilega elit` ,iyily Ð iyily :xn`w

.ycwd zxdh lr eyrpyøùá éðú÷ãÐ

zexit `nlyae .i`w oileg xyaa oizipzn

ick dnexz zxdha oqitzn mc` ,oileg

m`y ,dnexz zxdha bdpzdl libx `diy

dnexz lk`ie oilega dnexz el slgzz

xya la` .dxdha dlke` `di oileg zwfga

oileg xyal qitzn odk oi`e ,dnexza `zil

dil `tlgin `lc meyn ,dnexz zxdh

jxck dlke`l `aiy oileg xyaa dnexz

.oilegdóìçéî øùáá øùájxc jkitl Ð

ly elit` ,oileg xya lek`l ycw ilke`

xya el slgzz m`y ,ycwd zxdha ,dig

.dxdha dlke` `diy ,da ycwdøùá
óìçéî àì éøéôá`l` dpi` dnexz Ð

jxc oi` jkitl ,xyaa slgp epi`e ,zexita

zxdh odly oileg xyal qitzdl mipdkd

.dnexzïéøîà àéøáç àìåò øîàxn`ck Ð

lr eyrpy oilega Ð iyily ipzwc oizipzna

.ryedi iaxk `lce ,ixiinw ycwd zxdh

dil `xiaq inp ryedi iaxc `pin` `p`e

zi` ycwd zxdh lr eyrpy oilegc ,ikd

oilega :ryedi iax xn`wc i`de .iyily eda

`zeax Ð dnexz zxdh lr eyrpy

lke ,iyily eda zi` ikd elit`c ,opireny`

.ycwd zxdh lr eyrpy oileg okyïàî
àéøáçiax hwp `wecc edl `xiaqc Ð

.dnexz zxdh lr eyrpy oileg ryediäî
éããäì òùåäé éáøå øæòéìà éáø éøãäàÐ

.exag ixac lr yi` dfl df eaiyd dnåðéöî
ìëåàä ïî øåîç ìëåàäùlke`d mc`d Ð

.lk`nd on xeng lk`ndìëàîë ìëåà äùòð àì êàéä.oey`x `di `l oey`x lke` lke`dc Ðàåä ùåãéçã`id mixzqd ziaa `idyke ,ielba d`neh el oi`y Ð

.oicnl xaq xfril` iaxe .dpnid oicnl oi`e `id aezkd zxfb ,jkld .mixzqd ziaa ze`nhn oi`e ,ielba ze`nhn ze`neh x`y lke ,eicba `nhn `edy cr mc`d d`nhn

åìëåàä ïî øåîç ìëàîäù åðéöî àìà.ea erbpy oi`nh oilke` dviaka d`neh laiw lk`nd eli`c Ðìëåàä íãàåivg lk` ok m` `l` `nh epi` ,oi`nh oilke` Ð

.mivia izy ode ,diiebd z` leqtl divg ivge :(a,at) oiaexira opzck ,qxtïðéøîâ àì ïéøåòéùî äàîåè.`lewe `xneg meyn e`le ,`id diytp itp`a `zlin oixeriyc Ð

zia oi` :minkg exriye ,zg` zaa lk`pd lke` :(`,t) `neic ipiny wxta opixn`e ,[`i `xwie] "lk`i xy` lke`d lkn" :aezkd ea xriy jk Ð dviaka `nhnc lke` `l`

.opax oewz ikd Ð qxt ivgka diieb leqte .zlebpxz zvian xzei wifgn driladêéøáãì ãåòådz`y dn ,lke`d on xeng lk`n zeyrl oixeriyn d`neh cnl dz`y Ð

dnl ipy ipy `l` ,xne` dz` dti Ð ipy dyrp oey`x lke` lke`d :xne`åðéöî åì øîà ?.ipy exag z` dyer ipy lke`y Ðïé÷ùî éãé ìòipy lke` rbp m` Ð

ogky`c oeike .ipy lke`d dyre dwynd xfge ,dlgz zeidl oiwyn `nhn Ð dnexzd z` lqetd lk :lif`e ipzwck ,dlgz oiwyn eyrp Ð eilr gteh dwyndy lke`a

.rbnn `xing dlik`c ,dizek iednl elke`d mc` iab opixngn ,`zkec meya ipy dyer ipyc dwyn ici lråì øîàåzira inp dlgz ,opitli dwynn i` :xfril` iax Ð

.sili lke`d on la` ,d`neh lawl oilelry `ed oiwync ixneg mzdc ,dwynd on sili `l ryedi iaxe .oey`x dyrp dwync ikid ik ,mc` i`dl dicarinlïî õåç
íåé ìåáèä.oey`x dwyn ciar `l ,dnexz liqtc ab lr s`e .dipin d`neh `ylwi`c Ðéúøîà àì éðà óà.ipy dyrp iyily lke` lke`d Ðàìàly lke`a Ð

.ipy olke`l icar ,eyrp dnexz zxdh lrc oeike .[a,bl] lirl `icda ryedi iax xn`cke ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega ,xnelk ,dnexzäîåøú ìù äúøäèù éðôî
ùã÷ä ìöà àéä äàîåèzeqxcn `dc .ycwd lv` dxiny `aiyg dnexz zxiny oi` ,`nl` .ycwl qxcn dnexz ilke` icba :(a,gi dbibg) "ycwa xneg"a opixn`ck Ð

dayi `ny opiyiige ,dxiny `aiyg `l ycw iabl ikd elit`e ,qxcnd on `ed xnyp dnexz lke`de ,`id `ziixe`c d`neh `dc ,oilega elit`e oi`nhn dnexz iabl

diaze`c dpg xa xa dax xn`wcn .oiwyn ici lr ipy dyer ipy epivny ,ycwl ipy lke`d jkld ,ipya dil opiwtqn ycw iabl ,dnexzc iyily inp ikd .dcp ezy` odilr¥

Ð [a,bl lirl] "dnexz zxdh lr eyrpy oilega" ryedi iaxc dizlina ipzwc `dc dpin rny ,'ek izxn` `l ip` s` :xn`e ?dnl ipy iyily :ryedi iaxl xfril` iax

oileg efi`a :xn`e ,dizlinl aidi `nrh i`c .`zeax `le ,xn`w `wecc Ð izxn` `l ip` s` :xn`w dlre ,dnexz zxdh lr eyrpa Ð iyily yi oileg el`a :xn`w ikd

aizen `w i`n ,`ki` ycwd zxdh lr eyrpy oilega iyily mlerle ,ycwd lv` `id d`neh dzxdhc meyne ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega Ð ycwl ipy dyrp `ed

dnl ipy iyily :xfril` iax dil?ipzwc `dc xaq ,iyily dil zi` inp ycwd zxdh lr eyrpy oilega ryedi iaxc ,lirl xn`c `lere !dinrh ryedi iax opireny` `d

d`neh dzxdhc meyn ,ycwl ipy eteb dyrp opixn`c `ed dnexz zxdhc oilegac ,dizlinl aidic `ed `nrh Ð "dnexz zxdh lr eyrpy oilega" ryedi iaxc dizlina

riny `l "dil ixcdn" i`de .ycwd zxdh lr oiyrpa oky lke ,dnexz zxdh lr oiyrpa iyily yic opireny` mlerle .ycwd zxdhc oilega `l la` ,ycwd lv` `id

mixac eid `l Ð "izxn` `l ip` s`" i`dc `lerl dil `xiaq ,inp i` .diaxn dil riny dpg xa xa dax `l` ,dfl df eaiydy dn `ziixaa `le dpyna `l epi`c ,dil

lv` `id d`neh ,ycwd zxdh lr oiyrpa oiae dnexz zxdh lr oiyrp oia ,mdipy zxdhc meyn ,`nrhe .ycwl ipy eteb dyrpc xn`w ediiexza ryedi iaxlc ,mlern

.iyily `ki` ipda elit`c ,opireny` `zeax Ð dnexz zxdh lr eyrpy oilega :lirl ipzwc i`de .ycwd
ìò
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ïàîdil ixw ded `lc ,lirlc xfrl` iax xnel dvex `l Ð dpg xa xa dax `ixag

`xza `aa) "oilgep yi"ae (a,`i) [`nw `aac `nw wxta xn`ck .ded eaxc ,"`ixag"

xn`w `l i`n` ,`iyw la` .micard on oiaeb dkld :xfrl` iax xn` `ler xn`c (`,gkw

eyrpy oilega `kd" :`l` ,xzei lirl xn`w `l xfrl` iaxc ,d`xpe ?mixne` izeax :`ler

:miiqnc `ed cenlzde ,"opiwqr ycw zxdh lr

."ryedi iaxk `lce"

ìëåàåab lr s` Ð qxt ivg lik`c cr

xac xyr dpenyac mz epiax yxtnc

lkn ,`nh `diy dviak lke`d mc` lr exfb

dlgzn didy ,diieb leqtn di`x iziin mewn

.qxt ivga

äàîåèixd :dniz Ð opixnb `l oixeriyn

,d`nhnc dnda zlap epivn

!lke`d on xeng lk`n `nl` ,xedh dlke`e

éðùxfbinl `ki`c ab lr s`c Ð dnl ipy

oiwyn eitl icy oi`nh oilke` lik`c icdac

ipy `nlra ogky`c e`l i` mewn lkn ,xyrnc

ilin eedl `lc ,xfbinl ol zil Ð ipy ciarc

.`lelhi`e `keg opaxc

åðéöîm`e Ð oiwyn ici lr ipy dyer ipy

,xtq ici lr :xn`w `l i`n`e :xn`z

dpenyn iedc (`,ci) zayc `nw wxta opixn`c

zelqet inp xtq zngn ze`ad micie ,xac xyr

iiez`l ira `lc :xnel yie !mzd xn`ck dnexz

`inec ,ipy xg` lk`n ciarc lk`nn `l`

ciar xtqc `dc ,cere .ipy mc` ciarc lk`nc

e`l Ð dnexzd z` zelqet mbe ,zeipy mici

.`xneg meyn `l` ,d`neh meyn

ïé÷ùî`a `l Ð 'eke opzck eed inp dlgz

,oey`x mc`d dyri edenky zeywdl

,xnel dvx `l` ?oey`x zeidl el yi dnlc

oiwyn ici lr `weec epiid Ð ipy ciarc `dc

xn` :mixtqa aezky dn opiqxb `le .dlgz ody

lawl milelrc oiwyn ip`y ryedi iax dil

.melk uxiz `l mewn lknc ,d`nehóà`l ip`

`ixagc wiic `kdn ik miyxtn yi Ð 'ek izxn`

ixaq
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!òLBäé éaøå ,äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça¯àì §¦¤©£©¨¢©§¨§©¦§ª©¨
äîeøúa éàc ,øNa éðú÷c ,Czòc à÷ìñ¯éî øNa ¨§¨©§¨§¨¨¥¨¨§¦¦§¨¨¨¦

?àkéà¯?àkéà éî íéLã÷a äiç ?íéLã÷a ,éàî àlà ¦¨¤¨©§¨¨¦©¨§¨¨¦¦¦¨
¯øîà .óìçéî àì éøéôa øNa ,óìçéî øNáa øNä¨§¨¨¦£©¨¨§¥¥¨¦£©¨©

,Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleça :ïéøîà àiøáç ,àleò¨©§©¨¨§¦§¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤
àìå ,àéä òLBäé éaø :àðéîà àðàå .òLBäé éaøk àìãe§¨§©¦§ª©©£¨¨¦¨©¦§ª©¦§¨
úøäè ìò eNòpL ïéleç àéòaéî àì ;øîà÷ àéòaéî¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦¤©£©¨¢©
ïéleç eléôà àlà ,éLéìL eäa úéàc ,éøéîçc Lã÷Ÿ¤©£¦¦§¦§§¦¦¤¨£¦¦
ïàî .éLéìL eäa úéà éîð äîeøz úøäè ìò eNòpL¤©£©¨¢©§¨©¦¦§§¦¦©
øa øa äaø øîàc ,àéä äpç øa øa äaø ?àiøáç©§©¨©¨©©©¨¦§¨©©¨©©
éaøå øæòéìà éaø éøãäà éàî :ïðçBé éaø øîà äpç©¨¨©©¦¨¨©©£§¦©¦¡¦¤¤§©¦
eðéöî :òLBäé éaøì øæòéìà éaø Bì øîà ?éããäì òLBäé§ª©©£¨¥¨©©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨¦
õeça øBäè óBò úìáð eléàc ,ìëBàä ïî øeîç ìëBà¥¨¦¨¤§¦¦§©¨©
,äòéìaä úéaà íéãâa ànèî dìëBà eléàå ,ànèî àìŸ§©¥§¦§¨§©¥§¨¦©¥©§¦¨

ìëBà äNòð àì Càéä eðàå?ìëànk¯:òLBäé éaøå §¨¥©Ÿ©£¤¥©©£¨§©¦§ª©
úìápîeðéöî àlà .àeä Lecéçc ,ïðéøîb àì øBäè óBò ¦¦§©¨¨¨§¦©§¦¤¨¨¦

ìëàî eléàc ,ìëBàä ïî øeîç ìëànäL¯äöéaëa, ¤©©£¨¨¦¨¥§¦©£¨§©¥¨
ìëBàå¯ìëBà äNòð Càéä eðàå ,ñøt éöçk ìéëàc ãò §¥©§¨¥©£¦§¨§¨¥©©£¤¥

?ìëànk¯äàîeè :øæòéìà éaøåïéøeòéMî.ïðéøîb àì ©©£¨§©¦¡¦¤¤§¨¦¦¦¨¨§¦©
éøáãì ,ãBòåéðL ïBLàø ìò øîBà äzàL E¯äzà äôé §¦§¨¤¤©¨¥©¦¥¦¨¤©¨

eðéöî :Bì øîà ?änì éðL éðL ,øîBàéðMäLäNBò ¥¥¦¥¦¨¨¨©¨¦¤©¥¦¤
älçz éîð ïé÷Lî àäå :Bì øîà .ïé÷Lî éãé ìò éðL¥¦©§¥©§¦¨©§¨©§¦©¦§¦¨

äîeøúa ìñBtä ìk :ïðúc ,eåä¯úBéäì ïé÷Lî ànèî ¨¦§©¨©¥¦§¨§©¥©§¦¦§
õeç ,älçzìeáhîøîà ?änì éðL éLéìL ,ãBòå .íBé §¦¨¦§§§¦¦¥¦¨¨¨©

dúøähL ,äîeøúa àlà ézøîà àì éðà óà :Bì©£¦Ÿ¨©§¦¤¨¦§¨¤¨¢¨¨
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc oileg(ycew zay meil)

äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça,dnexzk mpicyeyxtzz df itl §¦¤©£©¨¢©§¨
zhiya mb dpynd.òLBäé éaømc ici lr xyad xyked m`y ©¦§ª©

ipy oky ,d`nehl iyily eze` zeyer zeipy ody micid ,dhigyd
.dnexz zxdh lr eyrpy oilegl oicd `ede ,dnexza iyily dyer

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìoilega dpynd z` cinrdl Ÿ©§¨©§¨
,dnexz zxdh lr eyrpycixdéðz÷daa éàc .'øNa'eyrpy oileg §¨¨¥¨¨§¦§

zxdh lrîeøú,äoin ikeàkéà éî øNadnexz oi` ixde .dnexza §¨¨¨¦¦¨
oilega `l` dnexz zxdh mc` qitziy okzi `le ,zexita `l`
zxdha oileg zxiny mrh lk ixdy .xyaa `le dnexz mpina yiy
drhi m` elit`y ,dnvr dnexzd zxdhl biiq meyn `ed dnexz
lykdl `eai `le ,dxdha dplk`i oileg `idy dnexzd lr aeygie
yyg ea oi`e ,dnexz epina oi` xya la` .d`neha dnexz zlik`a
xingdl mrh mey oi` ok lre ,oilegl dnexz oia silgie drhiy

.dnexz zxdh ea bedple
:`xnbd dywn aeyàlàaéàî,dpynd z` cinrn dz`aoileg ¤¨©§

zxdh lr eyrpy,íéLã÷oin ike,àkéà éî íéLã÷a äiçoi` `lde ¨¨¦©¨§¨¨¦¦¦¨
zxiny mrhy xg`ne .cala sere dnda `l` gafnd lr miaxw
miycw xya zerha lek`ln rpnidl ick `ed ycewd zxdha oileg
m`e .df yygl mewn oi` miycw dpina oi`y diga `ld ,d`neha
xyt`y oicd `ed ,miycw zxdh oic dig oina qitzdl xyt` ok`
z` cinrdl epl yi aey ok m`e .dnexz zxdh oic xyaa qitzdl
.ryedi iax zhiyk s`e ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega dpynd

:`xnbd zvxznøNadigøNáadnda.ólçéîilke` jxc jkitl ¨¨§¨¨¦©©
lelr oky ,ycwd zxdha dig ly oileg xya elit` lek`l ycew

ok oi`y dn .dig xya `edy xeaqle ycew xyaa zerhl `edøNä¨
ólçéî àì éøéôajxc oi` jkitl .mdipia silgne dreh mc` oi` ± §¥¥Ÿ¦©©

.dnexz zxdh mdly oileg xyaa qitzdl mipdkd
oileg qitzdl xyt` lkd ixacly `ler zhiy z` d`ian `xnbd

:ycew zxdhaïéøîà àiøáç ,àleò øîà,[mixne` ixiag-] ¨©¨©§©¨¨§¦
zxacn dpyndyïéleçaå ,Lãwä úøäè ìò eNòpLgxkda ok lr §¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤§

zxaeq `id,òLBäé éaøk àìãqitzdl xyt` i` ezhiyl oky §Ÿ§©¦§ª©
.miycw zxdh oic oilegaåeli`àðéîà àðà,[xne` ip`-]s`y §£¨£¦¨

zhiyaàéä òLBäé éaøjk lr ryedi iax wlgp `l oky .diepy ©¦§ª©¦
,ycewd zxdh oic oilega qtzpydnelr eyrpy oilega' xn`y

,`ed yecig ztqezl 'dnexz zxdhejxcaøîà÷ 'àéòaéî àì'.ok Ÿ¦©§¨¨¨©
àéòaéî àìy xnel jxev oi` ±Lã÷ úøäè ìò eNòpL ïéleçmpic Ÿ¦©§¨¦¤©£©¨¢©Ÿ¤

,ycewkcmiycw ixdéøéîç,[mixeng-]`hiytecdqtzedy oileg §£¦¥§
ycew zxdh mdaeäa úéàoicéLéìLmiycw oick d`nehl,àlà ¦§§¦¦¤¨

äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleç eléôàjk lk dxeng dpi`y £¦¦¤©£©¨¢©§¨
,miycwkénðeäa úéàoicéLéìL.dnexzk d`nehl ©¦¦§§¦¦

:`xnbd zyxtnïàîd mdàiøáçoi` ryedi iax zrcly mixaeqd ©©§©¨
,ycewd zxdha miqtzp oileg.àéä äðç øa øa äaødler oky ©¨©©¨¨¦

.ryedi iaxe xfril` iax zwelgn xe`iaa mi`ad eixacn
:dfl df mdizeaeyze ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn xe`iaøîàc§¨©

éaøå øæòéìà éaø éøãäà éàî ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£©§¥©¦¡¦¤¤§©¦
éããäì òLBäéjk .dfl df eaiyd dn ±éaøì øæòéìà éaø Bì øîà §ª©©£¨¥¨©©¦¡¦¤¤§©¦

,òLBäé`ldeðéöîd mc`dyìëBàmizrløeîçxzeiìëBàä ïî §ª©¨¦¥¨¦¨¤
.envrõeça øBäè óBò úìáð eléàc[mc`d sebl uegn]ànèî àì §¦¦§©¨©Ÿ§©¥
,llkeléàåd mc`ddìëBàs`e `nhpànèîd z`íéãâaeilry §¦§¨§©¥§¨¦

z`vnp dlapd ceraúéaà[ziaa]äòéìaä.elyeepivny xg`n ©¥©§¦¨
,lk`nd lr xy`n xzei lke`d lr dxezd dxingdyàì Càéä eðà̈¥©Ÿ

äNòðd z`ìëBàzegtd lkl.ìëànklr xefbl xazqn ok lr ©£¤¥©©£¨
,oey`x z`neh oey`x lke` lke`d mc`dyi ipy lke` lke`d oke

.iyily zeidl el yi iyily lke` lke`de ,ipy zeidl el
òLBäé éaøå,xfril` iaxl aiydïðéøîb àì øBäè óBò úìápîyiy §©¦§ª©¦¦§©¨Ÿ©§¦¨

,lk`nk lke`d lr xingdlcdpic xwir lk ixd.àeä Lecéçoky §¦
`le ,zelebn odyk `l` ze`nhn opi` ze`nehd lky epicia dkld
llk z`nhn dpi` xedh ser zlap eli`e .sebd jeza zerela odyk
z` z`nhn `id dzrila ici lr wxe ,mc`d seba drlap `l cer lk
yecigae `id aezkd zxifb ef d`neh lky xg`ne .dlke`d mc`d
zbxc z`eeyd oiprl mi`nh milke` x`yl dpnn cenll oi` ,dceqi

.lk`nd ly d`nehd zbxcl lke`d ly d`nehd
:lk`nk lke`d z` zeyrl oi`y eixack gikedl ryedi iax siqede

àlà,daxc`eléàc .ìëBàä ïî øeîç ìëànäL eðéöîdìëàî ¤¨¨¦¤©©£¨¨¦¨¥§¦©£¨
`nhpaxeriy wx `nhna yiy elit` xg` `nh lke`äöéáë §§¥¨
,calaåd mc`d eli`ìëBà`l` `nhp epi` `nh lke`ìéëàc ãò §¥©§¨¦
epnnöçk.ñøô é,lke`d on xeng lk`nd ik epl ixdåok m`eðà ©£¦§¨§¨

,ìëàîk ìëBà äNòð Càéäoi` jkitl .mz`neh zbxcn z` deype ¥©©£¤¥§©£¨
.cala d`nehl ipyl `l` oey`x lke` lke`d z` zeyrl epl

åaiydøæòéìà éaøyxcpd xeriyd oiprly s` ,ryedi iaxl §©¦¡¦¤¤
mewn lkn ,lke`d oicn lk`nd oic xeng `nhnläàîeè§¨

,ïðéøîb àì ïéøeòéMîlke`d lr lwdl oi` d`nehd zbxc oiprle ¦¦¦Ÿ©§¦¨
.lk`nan xzei

ãBòå,ryedi iaxl xfril` iax aiydìitéøáãElw lke`d oicy §§§¨¤
,lk`nd oicndn ok`ìò øîBà äzàLlke` lke`dïBLàø`edy ¤©¨¥©¦

dyrp.øîBà äzà äôé ,éðLlke`d lr xne` dz`y dn la` ¥¦¨¤©¨¥
lke`éðLdyrp `edyänì ,éðLlke`d z` ea dyer dz` ¥¦¥¦¨¨

ezeyrle lk`ndn zg` dbxca ecixedl yi jzhiyl `ld ,lk`nk
.cala iyily

Bì øîà,ryedi iaxxazqn oi` d`nehl oey`x `edy lk`nay s` ¨©
oicy xnel mewn yi d`nehl ipya la` ,lk`nk lke`d z` zeyrl

y meyn `ede .e`nhnd lk`nd oick `nhpd mc`deðéöîmewna ¨¦
xg`éðMäLd`nehläNBòxg` lk`néðL,d`nehléãé ìò ¤©¥¦¤¥¦©§¥

ïé÷Lîici lr e`nhpy miwyndy meyn .`nhpd lk`nd ipt lry ©§¦
dxt zkqna epipy oky ,d`nehl mipey`x miyrp d`nehl ipyd

(f"n g"t),'dligz zeidl miwynd z` `nhn dnexzd z` lqetd lk' ,
mixfeg aeye .dnexzd z` lqet `edy d`nehl ipy lk df llkae
xg`ne .ipy z`neha lke`d z` mi`nhne el` mipey`x miwyn
ipy z`neh exfb ok lr ,miwyn zervn`a ipy dyer ipyy epivny

.ipy lk`n lke`d mc`d lr mb
Bì øîà,xfril` iaxàäådïé÷Lî,ipyn e`nhpy mnvrénð ¨©§¨©§¦©¦

eåä älçz.[md d`nehl mipey`x]cixdïðú(my),ìñBtä ìk' §¦¨£§§©¨©¥
.'íBé ìeáhî õeç ,älçz úBéäì ïé÷Lî ànèî äîeøúadz` dnle ¦§¨§©¥©§¦¦§§¦¨¦§

miwynd ici lr `nhpy lk`nl ipy lke` lke`d z` dncn
mipey`x miyrpy mnvr miwynl ezencl yi `ld ,ipyn e`nhpy
.d`nehl oey`xl ipy lke` lke`d z` s` zeyrle ,ipyd ici lr

ãBòålke` lke`dy jixacl s` ,ryedi iax lr xfril` iax dywd §
lke` lke`d la` ,ipy dyrp ipye oey`xéLéìLedyer dz`y §¦¦

änì ,éðL.lk`nd on xzei xeng didi ¥¦¨¨
Bì øîà,ryedi iaxézøîà àì éðà óàipy dyrp `edya àlàin ¨©©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§

zxdh lr eyrpy miiyily mi`nh oileg lk`y,äîeøúmeyne §¨
dúøähL¤¨¢¨¨
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oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

äîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçáipzwc iyilye ipye oey`x lke` i`d ,xnelk Ð

`ven dz` oileg lke` efi`ae ,(a dpyn a wxt) zexdh zkqna ixiin oilega Ð

iyily?zxdh lr eyrpy oilega e`ven dz` !oilega iyily ciar `l ipy `d

.dnexzàì ùã÷ä úøäè ìò ïéà äîåøú úøäè ìòmy oi`e ,ezrc dlhac Ð

zxdha la` ,mdilr zqtzp ycwd zxdh

iaxk `lc oizipzn ,`nl` .oiqtzp dnexz

mzq `dc ,`iz` xfril` iaxk la` ,ryedi

oilega elit` ,iyily Ð iyily :xn`w

.ycwd zxdh lr eyrpyøùá éðú÷ãÐ

zexit `nlyae .i`w oileg xyaa oizipzn

ick dnexz zxdha oqitzn mc` ,oileg

m`y ,dnexz zxdha bdpzdl libx `diy

dnexz lk`ie oilega dnexz el slgzz

xya la` .dxdha dlke` `di oileg zwfga

oileg xyal qitzn odk oi`e ,dnexza `zil

dil `tlgin `lc meyn ,dnexz zxdh

jxck dlke`l `aiy oileg xyaa dnexz

.oilegdóìçéî øùáá øùájxc jkitl Ð

ly elit` ,oileg xya lek`l ycw ilke`

xya el slgzz m`y ,ycwd zxdha ,dig

.dxdha dlke` `diy ,da ycwdøùá
óìçéî àì éøéôá`l` dpi` dnexz Ð

jxc oi` jkitl ,xyaa slgp epi`e ,zexita

zxdh odly oileg xyal qitzdl mipdkd

.dnexzïéøîà àéøáç àìåò øîàxn`ck Ð

lr eyrpy oilega Ð iyily ipzwc oizipzna

.ryedi iaxk `lce ,ixiinw ycwd zxdh

dil `xiaq inp ryedi iaxc `pin` `p`e

zi` ycwd zxdh lr eyrpy oilegc ,ikd

oilega :ryedi iax xn`wc i`de .iyily eda

`zeax Ð dnexz zxdh lr eyrpy

lke ,iyily eda zi` ikd elit`c ,opireny`

.ycwd zxdh lr eyrpy oileg okyïàî
àéøáçiax hwp `wecc edl `xiaqc Ð

.dnexz zxdh lr eyrpy oileg ryediäî
éããäì òùåäé éáøå øæòéìà éáø éøãäàÐ

.exag ixac lr yi` dfl df eaiyd dnåðéöî
ìëåàä ïî øåîç ìëåàäùlke`d mc`d Ð

.lk`nd on xeng lk`ndìëàîë ìëåà äùòð àì êàéä.oey`x `di `l oey`x lke` lke`dc Ðàåä ùåãéçã`id mixzqd ziaa `idyke ,ielba d`neh el oi`y Ð

.oicnl xaq xfril` iaxe .dpnid oicnl oi`e `id aezkd zxfb ,jkld .mixzqd ziaa ze`nhn oi`e ,ielba ze`nhn ze`neh x`y lke ,eicba `nhn `edy cr mc`d d`nhn

åìëåàä ïî øåîç ìëàîäù åðéöî àìà.ea erbpy oi`nh oilke` dviaka d`neh laiw lk`nd eli`c Ðìëåàä íãàåivg lk` ok m` `l` `nh epi` ,oi`nh oilke` Ð

.mivia izy ode ,diiebd z` leqtl divg ivge :(a,at) oiaexira opzck ,qxtïðéøîâ àì ïéøåòéùî äàîåè.`lewe `xneg meyn e`le ,`id diytp itp`a `zlin oixeriyc Ð

zia oi` :minkg exriye ,zg` zaa lk`pd lke` :(`,t) `neic ipiny wxta opixn`e ,[`i `xwie] "lk`i xy` lke`d lkn" :aezkd ea xriy jk Ð dviaka `nhnc lke` `l`

.opax oewz ikd Ð qxt ivgka diieb leqte .zlebpxz zvian xzei wifgn driladêéøáãì ãåòådz`y dn ,lke`d on xeng lk`n zeyrl oixeriyn d`neh cnl dz`y Ð

dnl ipy ipy `l` ,xne` dz` dti Ð ipy dyrp oey`x lke` lke`d :xne`åðéöî åì øîà ?.ipy exag z` dyer ipy lke`y Ðïé÷ùî éãé ìòipy lke` rbp m` Ð

ogky`c oeike .ipy lke`d dyre dwynd xfge ,dlgz zeidl oiwyn `nhn Ð dnexzd z` lqetd lk :lif`e ipzwck ,dlgz oiwyn eyrp Ð eilr gteh dwyndy lke`a

.rbnn `xing dlik`c ,dizek iednl elke`d mc` iab opixngn ,`zkec meya ipy dyer ipyc dwyn ici lråì øîàåzira inp dlgz ,opitli dwynn i` :xfril` iax Ð

.sili lke`d on la` ,d`neh lawl oilelry `ed oiwync ixneg mzdc ,dwynd on sili `l ryedi iaxe .oey`x dyrp dwync ikid ik ,mc` i`dl dicarinlïî õåç
íåé ìåáèä.oey`x dwyn ciar `l ,dnexz liqtc ab lr s`e .dipin d`neh `ylwi`c Ðéúøîà àì éðà óà.ipy dyrp iyily lke` lke`d Ðàìàly lke`a Ð

.ipy olke`l icar ,eyrp dnexz zxdh lrc oeike .[a,bl] lirl `icda ryedi iax xn`cke ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega ,xnelk ,dnexzäîåøú ìù äúøäèù éðôî
ùã÷ä ìöà àéä äàîåèzeqxcn `dc .ycwd lv` dxiny `aiyg dnexz zxiny oi` ,`nl` .ycwl qxcn dnexz ilke` icba :(a,gi dbibg) "ycwa xneg"a opixn`ck Ð

dayi `ny opiyiige ,dxiny `aiyg `l ycw iabl ikd elit`e ,qxcnd on `ed xnyp dnexz lke`de ,`id `ziixe`c d`neh `dc ,oilega elit`e oi`nhn dnexz iabl

diaze`c dpg xa xa dax xn`wcn .oiwyn ici lr ipy dyer ipy epivny ,ycwl ipy lke`d jkld ,ipya dil opiwtqn ycw iabl ,dnexzc iyily inp ikd .dcp ezy` odilr¥

Ð [a,bl lirl] "dnexz zxdh lr eyrpy oilega" ryedi iaxc dizlina ipzwc `dc dpin rny ,'ek izxn` `l ip` s` :xn`e ?dnl ipy iyily :ryedi iaxl xfril` iax

oileg efi`a :xn`e ,dizlinl aidi `nrh i`c .`zeax `le ,xn`w `wecc Ð izxn` `l ip` s` :xn`w dlre ,dnexz zxdh lr eyrpa Ð iyily yi oileg el`a :xn`w ikd

aizen `w i`n ,`ki` ycwd zxdh lr eyrpy oilega iyily mlerle ,ycwd lv` `id d`neh dzxdhc meyne ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega Ð ycwl ipy dyrp `ed

dnl ipy iyily :xfril` iax dil?ipzwc `dc xaq ,iyily dil zi` inp ycwd zxdh lr eyrpy oilega ryedi iaxc ,lirl xn`c `lere !dinrh ryedi iax opireny` `d

d`neh dzxdhc meyn ,ycwl ipy eteb dyrp opixn`c `ed dnexz zxdhc oilegac ,dizlinl aidic `ed `nrh Ð "dnexz zxdh lr eyrpy oilega" ryedi iaxc dizlina

riny `l "dil ixcdn" i`de .ycwd zxdh lr oiyrpa oky lke ,dnexz zxdh lr oiyrpa iyily yic opireny` mlerle .ycwd zxdhc oilega `l la` ,ycwd lv` `id

mixac eid `l Ð "izxn` `l ip` s`" i`dc `lerl dil `xiaq ,inp i` .diaxn dil riny dpg xa xa dax `l` ,dfl df eaiydy dn `ziixaa `le dpyna `l epi`c ,dil

lv` `id d`neh ,ycwd zxdh lr oiyrpa oiae dnexz zxdh lr oiyrp oia ,mdipy zxdhc meyn ,`nrhe .ycwl ipy eteb dyrpc xn`w ediiexza ryedi iaxlc ,mlern

.iyily `ki` ipda elit`c ,opireny` `zeax Ð dnexz zxdh lr eyrpy oilega :lirl ipzwc i`de .ycwd
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ïàîdil ixw ded `lc ,lirlc xfrl` iax xnel dvex `l Ð dpg xa xa dax `ixag

`xza `aa) "oilgep yi"ae (a,`i) [`nw `aac `nw wxta xn`ck .ded eaxc ,"`ixag"

xn`w `l i`n` ,`iyw la` .micard on oiaeb dkld :xfrl` iax xn` `ler xn`c (`,gkw

eyrpy oilega `kd" :`l` ,xzei lirl xn`w `l xfrl` iaxc ,d`xpe ?mixne` izeax :`ler

:miiqnc `ed cenlzde ,"opiwqr ycw zxdh lr

."ryedi iaxk `lce"

ìëåàåab lr s` Ð qxt ivg lik`c cr

xac xyr dpenyac mz epiax yxtnc

lkn ,`nh `diy dviak lke`d mc` lr exfb

dlgzn didy ,diieb leqtn di`x iziin mewn

.qxt ivga

äàîåèixd :dniz Ð opixnb `l oixeriyn

,d`nhnc dnda zlap epivn

!lke`d on xeng lk`n `nl` ,xedh dlke`e

éðùxfbinl `ki`c ab lr s`c Ð dnl ipy

oiwyn eitl icy oi`nh oilke` lik`c icdac

ipy `nlra ogky`c e`l i` mewn lkn ,xyrnc

ilin eedl `lc ,xfbinl ol zil Ð ipy ciarc

.`lelhi`e `keg opaxc

åðéöîm`e Ð oiwyn ici lr ipy dyer ipy

,xtq ici lr :xn`w `l i`n`e :xn`z

dpenyn iedc (`,ci) zayc `nw wxta opixn`c

zelqet inp xtq zngn ze`ad micie ,xac xyr

iiez`l ira `lc :xnel yie !mzd xn`ck dnexz

`inec ,ipy xg` lk`n ciarc lk`nn `l`

ciar xtqc `dc ,cere .ipy mc` ciarc lk`nc

e`l Ð dnexzd z` zelqet mbe ,zeipy mici

.`xneg meyn `l` ,d`neh meyn

ïé÷ùî`a `l Ð 'eke opzck eed inp dlgz

,oey`x mc`d dyri edenky zeywdl

,xnel dvx `l` ?oey`x zeidl el yi dnlc

oiwyn ici lr `weec epiid Ð ipy ciarc `dc

xn` :mixtqa aezky dn opiqxb `le .dlgz ody

lawl milelrc oiwyn ip`y ryedi iax dil

.melk uxiz `l mewn lknc ,d`nehóà`l ip`

`ixagc wiic `kdn ik miyxtn yi Ð 'ek izxn`
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`oifgeקכח mipya cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

àì ùã÷ä úøäè ìò.iyily eda zil ,xnelk Ðøîà÷ àéòáéî àì,xnelk Ð

.iyily `ki` ipda elit`øîà÷ éúøîà àì éðà óà àäådxn` dpg xa xa daxe Ð

iaxc` opgei iaxc `iywe .opgei iaxc dinyn ryedi iaxe xfril` iax dzxcd` jdl

!opgeiåäðéð éàøåîàip` s`" i`d iq` iaxl dil zilc .iq` iaxe dpg xa xa dax Ð

iaxl dil zi` ediiexza `l` ,"izxn` `l

.ycwl ipy eteb dyrpc ryediïéìåçá
'åë ìò åùòðùly iyilyac ,ziyixtck Ð

,ied dnexzl iyily `d :xn`w el` oileg

ivnc idpe .ixwin leqt Ð `ed iyilyc oeike

.lik` ivn `l `din lkin ,dnexza rbpinl

éåä éùéìù àìå éåä éðù àìiyily oi`y Ð

ryedi iax xn`w `dc .iyily dyer

e` ipyd on ueg ,lke`d on xeng lk`nd

.ycw oiprle iyilyïì òîùî à÷Ð

oi`y ryedi iax xn` ike .ied `din iyilyc

,xn`wc `ed dribpl Ð lk`nk lke` dyrp

zieyn zied i`c ,oey`x lke` lke`d oebk

lke`d la` .ipy erbn ied Ð oey`x dil

ixy iyily dil zcar ikc ,iyily lke`

`weicne .xeq`c icen dlik` oiprl ,dribpa

,dnexzl ipy oi` :xn`c ,dizlin opiwiic

.ied iyily la``nh oilegay oey`xd

`nhnez` leqtl ipy dil ciarc ,dnexz Ð

.iyilydipyde.oilegay Ðìñåôz` Ð

.dnexzdàîèî åðéàådnexzc iyilyc Ð

`l dnexzc iyily ,jkld .iriax ciar `l

.leqt `l` `nh ixwinéùéìùäåly Ð

.oilegòîãä ãéæðá ìëàðliyaza Ð

m` ,df iyily oebk .ea zaxern dnexzy

ekezl zzl xzen Ð `ed oileg ly dtwn

dpin rny Ð iyily eda ipzwcne .elke`l dnexzc onye meye dnexz ly oilaz

.rncd cifpa lk`p :ipzwe ,xn`w dnexz zxdh lr oiyrpy oilegaìñôð úøîà éàå
ïðéôñ äîåøúá ìåëàìî åôåâdicda lik` xcde ,etebl liqtc icin odk i`dl Ð

oilaz jpd oebk ,dnexzòîãä ãéæðì çðä ?dnexz ilaz lik` i` ol ztki` `lc Ð

.sebd leqta
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i`d epiid "izxn` `l ip` s`" i`dc ,ycw zxdh lr eyrpy oilega iyily oi`c ixaq

dlgza la` ,"dnexz zxdh lr eyrpy oilega" :ryedi iaxc dizlin seqa `ziixaa ipzwc

yi ycw zxdh lr eyrpy oilegc `zi` m`e .xfril` iax el`yy cr ryedi iax yxit `l

xac lka ixii`c xnele zerhl `ai `ly ick ,eda ixiin `lc yxtl el did ,iyily oda

jkle ,iyily ea oi` i`ce `l` .iyily ea yiy

ab lr s`e .dnexza ixii`c yxtl jxved `l

`nzq ,iyily ea yiy envr ycw `ki`c

lek`l jxc oi`c ,ixii` dicica e`l `zlnc

.epnn oilica mc` ipae `nhpy ycw

éàøåîàdvx `l Ð opgei iaxc `ail`e edpip

.diaxc `d dicic `d :yxtl

iax excd` i`n :lirl xn`wc `dc `nzqnc

xne` `xaqn `l Ð iccd` ryedi iaxe xfril`

dlaw `l` ,`xaqa ielz xacd df oi`c ,ok

.ecia dzid

éùéìùäåipy oeyla Ð rncd cifpa lk`p

,xwir el d`xpe ,qxhpewa yxit

Ð xn`wc lqete `nhne ,icixb oilega ixii`c

`ed elit` Ð lk`p iyilyd .dnexzd z` epiid

dil dedc ,d`nehl ipya rbpe ,rncd cifp

mcew ipya rbp la` .elke`l xzen Ð iyily

,opireny`l `kixv `l Ð dnexz ea eaxriy

:wiice .iyily eda zile icixb oileg eed izk`c

zxdh lr Ð `ed rncd cifpc oeik ,jgxk lr

zxdh lr eyrpy oileg iede ,dilkin ira dnexz

ditebl liqt edcic iyily zxn` i`e .dnexz

lqtp `ld ?elke`l opixye i`dl opitq ,dnexzl

leki ded cere !eteb `nhl xeq`e ,ok ici lr eteb

cifpa lk`p :ipzwc ,dnexz lke` j`id :zeywdl

,'ek zifk `kilc rncd cifpl gpd :ipyne ?rncd

didc ,df yexitl `iywe .icixb oileg edl eedc ,dnexz zxdha edpilk`l ira `l jkld

dizrc `wlqc `xwirnc ,cere !oilega ixiinc oeik ,dnexzd z` lqete `nhn :yxtl el

dnexz `de ?oilk`p j`id :dil iywiz `lerc dizlin e`la ,qxt zlik` icka zifk `ki`c

xn`wc "`nhn"e .qxhpewa yxitck ,ixii` icixb oilegac :mz epiax yxtne !lik`w d`nh

iyilyde .iyily dyer epi`c ,lqet epi`e xnelk Ð `nhn epi`e leqt ipyde .lqet epiid Ð

,dnexz zxdh lr exneyl jixv Ð dnexz ea axrl ezrc didc oeikc ,rncd cifpa lk`p

eteb `nhl xeq`e ?ditebl dil liqtc icin dil `pitq ikidc ,jixt `zyde .elke`le rncd cifp ea axrl leki iyily eze`e ,iyily eda zi` jkle ,dnexz zxdh lr eyrpy oileg eede

.iyily oda oi`e edpip icixb oilege ,qxt zlik` icka zifk `di `ly hrn `l` axrl ezrc oi`c oeik ,dnexz zxdh lr exneyl jixv oi`e ,'ek zifk eda zilc :ipyne !qxhpewa yxitck

d`xpe .dnexz zxdh lr exneyl jxhvi qxt zlik` icka zifk `diy cr daxd dnexz ly oilaz oda zzl ezrc did m`y meyn e` ,ipy rbn iedc meyn `l` iyily dil ixw `le

lk`pe leqt oday iyilye .iyily eda yic ,eda ixii`c dnexz zxdh lr eyrpy oilegd z` Ð lqete `nhne ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega ixii`c ,`nw yexitk yxtl d`xpe .wgec

opiyiig `le ,'ek zifk dia zilc :ipyne .`nw yexita qxhpewd yxitck ?dnexz lik` xcde ,ditebl dil liqtnc icin dil opitq ikid :jixte .dnexz ly oilaz axrl lekie ,rncd cifpa

`neic `nw wxta xn` `d ?eteb leqtl ixy ikid mewn lknc ,dywdy dne .exingd `l Ð opaxc sebd leqtc `kd ,dxezd on xeq` xeriy ivgc ab lr s` .sebd leqta dil lik` i`

uxya rbil mixzenc (a,fh) dpyd y`xc `nw wxta opixn` mipdk elit` ixdy ,eteb opitli `l mzdnc ,d`xp !dxezd on diebd z`nehl o`kn Ð "ma mznhpe mda e`nhz `l" :(`,fh)

xeriykn zegt lek`l zxaernl dl exizd :xn`c (`,bi zezixk) "el exn`" wxta oke .zexdhe dnexz lek`ln eteb lqtpc Ð oi`nh oilke` lk` m`c `l` `xw `eddn opiyxc `le .dlape

oey`xd :ipzw ,`kdc `idd xza ,zexdhc ipy wxtae .zexdhe dnexz ikd xza lek`l d`ayk inp epiid Ð `wec dpkqd iptn ,xeriykn zegt `wec :rnync ,dpkqd iptn oi`nh oilke`

dnexza eed ipzwc d`nehe leqtde .ycw zxdh lr eyrpy dnexza ixii` `aa `idd Ð ycwd cifpa lk`p iriaxd ,`nhn `le lqet dnexza iyily ,oi`nhne mi`nh dnexzay ipyde

ixii` `aa i`d Ð ycwd cifpa lk`p iying ,`nhn `le lqet iriax ,oi`nhne oi`nh ycway iyilye ipyde oey`xd :ipzw xcde .xenb ycw ly liyaza axrl leki dly iriaxde ,dnvr

.z`hgl qxcn ezgthn dzid dpedkay ciqg sqei :(a,gi) dbibg zkqna inp xn`e ,z`hgl qxcn ycw ilke` icba :xn`ck ,dnec` dxt zxdh lre z`hg zxdh lr dyrpy xenb ycwa

l leki envr iyingae .lqet iriaxd s`c xn`w jklz`hg zxdhl e`lc dicegl ycwe ,iriax da oi` Ð ycw zxdh lr e`lc dcegl dnexz la` .xenb ycw `edy ycw lk`n ea axr

.md oi`nhc oeik oilk`p ji` ,ycwd lre dnexzd lr denzl oi`e .ycwa iyinge dnexza iriax ipzile `pz hinzyil `lc (`,hi) migqtc `nw wxt seqa xn`ck ,iying ea oi` Ð

dxneye ,ycwd cifp axrl dvexy itl iriax dl `xewe ,`cixb dnexza dnexzc `aa ixii` mz epiax yexitle .`xeqi` `kil ,iying ycwa `le iriax da oi` dnvr dnexzac xg`nc

.`yixc `aaa yxitck ,lqet epiid "`nhn"e .z`hg zxdha xnypd ycw enr lek`l dvexy itl ycwd cifpa lk`p iyinge ,`cixb ycwa ixii` ycwc `aae .iriax zeidnçðäcifpl

onye meye oileg ly dtwn iab ,qxt zlik` icka zifk `nzqa `ki`c rnyn (`,cn migqt) "oixaer el`" wxtac .ok cifp mzq `diy liaya `l Ð qxt zlik` icka zifk `kilc rncd

.qxt zlik` icka zifk `kilc `peeb i`dka ixii` `kdc xninl irac `l` .qxt zlik` icka zifka eilr dwel xfe li`ed :(`,el xifp) oipin dyly wxtae mzd xn`wc ,dnexz ly

ìáà.lek`l `ai `ly opixfbc ,rbil xeq`c `pin` ded ,iriax dyer oi`c ab lr s` Ð xeq` inp dribpa dnexz
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éñà éaø øîà àøéæ éaø øîà .Lãwä ìöà àéä äàîeè§¨¦¥¤©Ÿ¤¨©©¦¥¨¨©©¦©¦
ïéleç ìL éLéìL ìëBàä :éàpé éaø øîà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©©¦©©¨¥§¦¦¤¦

Lãwä úøäè ìò eNòpL¯.Lã÷ì éðL Bôeb äNòð ¤©£©¨¢©©Ÿ¤©£¨¥¦§Ÿ¤
éLéìL :éñà éaøì àøéæ éaø déáéúéà¯ïéàå Lã÷ì éðL ¥¦¥©¦¥¨§©¦©¦§¦¦¥¦§Ÿ¤§¥

ìò ;äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça ,äîeøúì éðL¥¦¦§¨§¦¤©£©¨¢©§¨©
:déì øîà !àì Lãwä úøäè ìò ,ïéà äîeøz úøäè̈¢©§¨¦©¨¢©©Ÿ¤¨£©¥

.øîà÷ àéòaéî àì¯àlà ézøîà àì éðà óà" àäå ¨¦¨£¨¨¨©§¨©£¦Ÿ¨©§¦¤¨
!øîà÷ "äîeøúa¯.ïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîà ¦§¨¨¨©£¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

úøäè ìò eNòpL ïéleç ìL éLéìL ìëBàä :àleò øîà̈©¨¨¥§¦¦¤¦¤©£©¨¢©
äîeøz¯òîLî à÷ éàî .äîeøúa ìBëàlî Bôeb ìñôð §¨¦§¨¦¤¡¦§¨©¨©§©

éLéìL :àðéðz ?ïì¯,äîeøúì éðL ïéàå Lã÷ì éðL ¨¨¥¨§¦¦¥¦§Ÿ¤§¥¥¦¦§¨
,éåä àìc àeä éðL ;äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça§¦¤©£©¨¢©§¨¥¦§¨¨¥

!éåä éLéìL àä¯éåä éðL àì :àðéîà äåä ,àéääî éà ¨§¦¦¨¥¦¥©¦£¨¨¦¨¨¥¦¨¥
Lã÷a éðL øîàc éãééàå ,éåä éLéìL àìå¯éîð øîà §¨§¦¦¨¥§©§¥©£©¥¦§Ÿ¤£©©¦

àðeðîä áø déáéúéà .ïì òîLî à÷ ,äîeøúa éðL ïéà¥¥¦¦§¨¨©§©¨¥¦¥©©§¨
ïéleçaL ïBLàøä :àleòì¯éðMäå ,ànèîe àîè¯ §¨¨¦¤§¦¨¥§©¥§©¥¦

,ànèî Bðéàå ìñBtéLéìMäå¯ìëàðãéæðaòîcäéàå ; ¥§¥§©¥§©§¦¦¤¡¨¦§¦©¤©§¦
éãéî déì ïðéôñ ,äîeøúa ìBëàlî Bôeb ìñôð zøîà̈§©§¦§¨¦¤¡¦§¨¨¦©¥¦¥

çpä :déì øîà ?déôeâì déì ìéñôc,òîcä ãéæðì §¨¥¥§¥£©¥©©¦§¦©¤©
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חולין. פרק שני - השוחט דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oileg(ycew zay meil)

.Lãwä ìöà àéä äàîeèlr eaiige ,dxdhl zelrn minkg eyry §¨¦¥¤©Ÿ¤
dxinya mdl ic oi`e ,miycw myl didzy miycwd zxdh zxiny
`ed jk meyne dnexz lke`y odk s` jkitl .dnexz zxdh myl
a`k eicba miaygp oiicr ,dxdha eivtg z`e envr z` xnyn

.milke mc` s` `nhnd ,ycew iabl afd qxcn ly d`nehdxg`ne
lke` s` ,ycew iabl dxinyk zaygp dpi` dnexz zxinyy
iabl eilr miyyeg ep` d`nehl iyilyk dnexz iabl wfgend
.ycew iabl ipy dyrp elke`d mc`d jkitl .`ed ipy `ny miycw
lr eyrpy oilega iyily oi`y xen`d xe`iadn dgiken `xnbd
oiay ozne `ynd xe`iaa el` dpg xa xa dax ixacn :ycewd zxdh
oi` dpg xa xa dax zrcly `ler giked ,ryedi iaxl xfril` iax
oi` mda dqitzd m`e ,ryedi iax zrcl oilega ycew zxdh zqtzp
ryedi iaxl xfril` iax dywdy dnn oky .d`nehl iyily mdl
gken ,'dnexza `l` izxn` `l ip` s`' eaiyde ,'dnl ipy iyily'
'dnexz zxdh lr eyrpy oilega' epizpyna ryedi iax xn`y dny
`ly xg`ny ,`id el` eixaca ryedi iax zpeeke .`ed `weeca
`le dnexz zxdh lr dyrp ok m` `l` iyily oileg lke` epivn
z` dyer s`e ,ycew iabl ipyk aygp `ed ok lr ,ycewd zxdh lr
eixac z` ryedi iax cinrdy dny xnel oi`e .ipyl elke`d mc`d
,ipy dyrp elke`dy jkl mrh zzl ick wx `ed dnexz zxdha
dn dywi ok m`y ,iyily yi ycew zxdh lr oilega mb mlerl la`
ryedi iax x`ia yexita ixd ,'dnl ipy iyily' xfril` iax dywd
.ycew iabl d`nehk `id dnexz zxdhy meyn `edy ,enrh z`
zxdh lr oilega eixac z` ryedi iax cinrdy dny gxkda `l`
`l` ,dxen`d xfril` iax zkxit z` ayiil ick `l `ed dnexz

.oileg lr llk zqtzp dpi` ycew zxdhy meyn
eyrpy oileg ly iyily lke`a opgei iax zhiy z` d`ian `xnbd

:ycewd zxdh lr,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
,Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleç ìL éLéìL ìëBàä ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©¨¥§¦¦¤¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤

,Lã÷ì éðL Bôeb äNòðd`neh md el` oileg zxdh s`y meyn ©£¤¥¦§Ÿ¤
lre ,ipy `edy ycew iabl mdly iyilyl miyyege ,ycewd lv`

.ipy lke` lke`d oick ,ycew iabl ipy dyrp elke`d ok
:df oic lr dywn `xif iax,éqà éaøì àøéæ éaø déáéúéàxn` ixde ¥¦¥©¦¥¨§©¦©¦
lke` lke`d ,ryedi iaxéLéìLdyrpïéàå Lã÷ì éðLdyrpéðL §¦¦¥¦§Ÿ¤§¥¥¦

,äîeøúìmixen` el` eixacy miiqealke`ìò eNòpL ïéleç ¦§¨§¦¤©£©
.äîeøz úøäè`weecy rnynïéà ,äîeøz úøäè ìò`ed ixd ± ¨¢©§¨©¨¢©§¨¥
la` ,ipy dyrpeyrpy miiyily oileg lk` m`Lãwä úøäè ìò©¨¢©©Ÿ¤

àì.ycew oiprl ipy dyrp Ÿ
:iq` iax uxzndéì øîàjxc lr ,iq` iax'àéòaéî àì'jixv oi`-] ¨©¥Ÿ¦©§¨

[xneløîà÷lr eyrpy oilega wx `ly .el` eixac z` ryedi iax ¨¨©
lre xzeia xeng miycw oic ixdy ,d`nehl iyily yi ycew zxdh
lr eyrpy oileg elit` `l` ,ycewk el` oileg oicy `hiyt ok
oic mda yi ok mb ,miycwk jk lk dxeng dpi`y dnexz zxdh

.dnexzk d`nehl iyily

:`xnbd zl`eyøîà÷ 'äîeøúa àlà ézøîà àì éðà óà' àäå§¨©£¦Ÿ¨©§¦¤¨¦§¨¨¨©
lirl x`eank ,xfril` iaxl ryedi iax(`"r)dpg xa xa dax ixaca

dyer dnexz zxdh lr eyrpy oilega `weecy ixd .opgei iax mya
mya iq` iax xn` ji` ok m`e ,ycewl ipy mlke`d z` ryedi iax
.ycewd zxdh lr eyrpy oilega mb ryedi iax ok xn`y opgei iax

zwelgn :`xnbd zvxzn.ïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîà£¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨
`weec ryedi iax xaicy opgei iax xaeq dpg xa xa dax zhiyl
opgei iax xaeq iq` iax zrcle ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega

yedi iax xaicy.ycewd zxdh lr eyrpy oilega mb r
lr eyrpy oileg ly iyily lke`a `ler zhiy z` d`ian `xnbd

:dnexz zxdh,àleò øîàmc`ìëBàälk`néLéìLd`nehlìL ¨©¨¨¥§¦¦¤
.äîeøúa ìBëàlî Bôeb ìñôð ,äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleçs`e ¦¤©£©¨¢©§¨¦§©¦¤¡¦§¨

dyrp `ed mewn lkn ,erbna dnexzd z` leqtl ipy dyrp epi`y
.dnexz zlik`a xeq`d ,d`nehl iyily

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîdf oic `ld ,el` eixaca `ler ©¨©§©¨
oky .ryedi iax ixacn gkenàðéðzlk`n lke`d' ,dpynaéLéìL ¨¦¨§¦¦

dyrpïéàå ,Lã÷ì éðLdyrp `eda ,äîeøúì éðLlke`ïéleç ¥¦§Ÿ¤§¥¥¦¦§¨§¦
.'äîeøz úøäè ìò eNòpL`weecy rnynéåä àìc àeä éðLoiprl ¤©£©¨¢©§¨¥¦§Ÿ¨¥

,dnexz,éåä éLéìL àä.dnexza xeq` iyilye ¨§¦¦¨¥
:`xnbd zvxznàéääî éàlke` lke`dy gxken oi` oiicr ,dpyn ¦¥©¦

.dnexz zlik`a xeq`e iyily dyrp iyilyoky,àðéîà äåä£¨£¦¨
dnexz oiprly,éåä éLéìL àìå éåä éðL àì.ixnbl xedh `ed `l` Ÿ¥¦¨¥§Ÿ§¦¦¨¥

e`l` ,`ed `weec e`l 'dnexzl ipy oi`e' ryedi iax hwpy dn
écéià[ab`-]øîàcdyrp `edyénð øîà ,Lã÷a éðLyïéà`ed ©§¥§¨©¥¦§Ÿ¤¨©©¦¥

ïì òîLî à÷ .äîeøúa éðLryedi iax hwp `weecay ,`ler ¥¦¦§¨¨©§©¨
.dnexzl s` dyrp `ed iyily la` ,dnexzl ipy epi`y eixaca

:df oic lr dywn `pepnd ax,àleòì àðeðîä áø déáéúéàepipy ¥¦¥©©§¨§¨
zexdha(b"n a"t)ädyrpe d`nehd a`a rbpy lk`nïBLàø ©¦
d`nehl,ïéleçaLenvr `edå ,àîèokànèîxg` lke` `ed ¤§¦¨¥§§©¥

zrbepd dnexzd z` zeyrl egekay d`nehl ipy edyere ea rbepd
.dlqetle ziyilyl eaålk`ndìñBt éðMäzrbepd dnexzd z` §©¥¦¥

,eaåmle`ànèî Bðéàoi` oky ,zxg` dnexz `nhzy oiprl dze` §¥§©¥
.dnexza iriax dyer iyilyålk`ndéLéìMäd`nehllyoileg §©§¦¦

[dnexz zxdh lr eyrpy]òîcä ãéæða ìëàðdnexzy liyaza ± ¤¡©¦§¦©¤©
ea zzl xzeny ,oileg liyaz df iyily didy oebke .ea zaxern
ici lr zlqtp dnexzd oi` oky .cgi mlke`le dnexz ly oilaz

.d`nehl iyilyzøîà éàåeyrpy oileg ly iyily lke` lke`dy §¦¨§©§
dnexz zxdh lr,äîeøúa ìBëàlî Bôeb ìñôðseb lqtp ixd ¦§©¦¤¡¦§¨

ji`e ,dnexz zxdh lr dyrpy df iyily cifpn lke`dïðéôñ̈¦¨
[milik`n-]déôeâì déì ìéñôc éãéî déìel mixizn ep` ji` ± ¥¦¥§¨¦¥§¥

cgi lek`l onfa eae ,dnexza lek`ln eteb z` lqetd xac lek`l
.ea axernd dnexzd oilaz z` enr

:ezhiy z` ayiin `lerdéì øîà,`leròîcä ãéæðì çpäl`e ¨©¥©©¦§¦©¤©
,epnn dywz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc oileg(iying meil)

`l` llkL Bà ,äúnL ãò dì ïézîäezkldk cg` oniq hgy ¦§¦¨©¤¥¨¤
eãéìçä[agz-]ïékqä úàúçzoniqdB÷ñôe éðMä,oick `ly ¤¡¦¤©©¦©©©¥¦§¨

,øîBà ááLé éaødndad ,mzkldk mdipy ehgypy `ly xg`n ©¦§¥¨¥
.äìáðe,øîBà àáé÷ò éaøezkldk cg` oniq da hgypy xg`n §¥¨©¦£¦¨¥

meyn `l` dxeq` dpi`e ,dliap dpi`.äôøè§¥¨
dúèéçLa äìñôpL ìk ,òLBäé éaø íeMî ááLé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§¥¨¦©¦§ª©¨¤¦§§¨¦§¦¨¨

`id ixd.äìáðe,ìñtéì dì íøb øçà øáãå ,éeàøk dúèéçML ìk §¥¨¨¤§¦¨¨¨¨§¨¨©¥¨©¨¦¨¥

`id ixdàáé÷ò éaø Bì äãBäå .äôøè.aayi iaxk zexedl xfge §¥¨§¨©¦£¦¨

àøîâ

:dpyna epipy'åëå èLåeä úà èçL,dliap xne` aayi iaxäãBäå ¨©¤©¥¤§¨
.àáé÷ò éaø Bì:`xnbd dywnéäðéîøeepipy `ld ,[dywe-] ©¦£¦¨§¦§¦

oldl dpyna(.an),äîäaa úBôøè elà'¥§¥©§¥¨
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קכט oifge` mipya cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

àì ùã÷ä úøäè ìò.iyily eda zil ,xnelk Ðøîà÷ àéòáéî àì,xnelk Ð

.iyily `ki` ipda elit`øîà÷ éúøîà àì éðà óà àäådxn` dpg xa xa daxe Ð

iaxc` opgei iaxc `iywe .opgei iaxc dinyn ryedi iaxe xfril` iax dzxcd` jdl

!opgeiåäðéð éàøåîàip` s`" i`d iq` iaxl dil zilc .iq` iaxe dpg xa xa dax Ð

iaxl dil zi` ediiexza `l` ,"izxn` `l

.ycwl ipy eteb dyrpc ryediïéìåçá
'åë ìò åùòðùly iyilyac ,ziyixtck Ð

,ied dnexzl iyily `d :xn`w el` oileg

ivnc idpe .ixwin leqt Ð `ed iyilyc oeike

.lik` ivn `l `din lkin ,dnexza rbpinl

éåä éùéìù àìå éåä éðù àìiyily oi`y Ð

ryedi iax xn`w `dc .iyily dyer

e` ipyd on ueg ,lke`d on xeng lk`nd

.ycw oiprle iyilyïì òîùî à÷Ð

oi`y ryedi iax xn` ike .ied `din iyilyc

,xn`wc `ed dribpl Ð lk`nk lke` dyrp

zieyn zied i`c ,oey`x lke` lke`d oebk

lke`d la` .ipy erbn ied Ð oey`x dil

ixy iyily dil zcar ikc ,iyily lke`

`weicne .xeq`c icen dlik` oiprl ,dribpa

,dnexzl ipy oi` :xn`c ,dizlin opiwiic

.ied iyily la``nh oilegay oey`xd

`nhnez` leqtl ipy dil ciarc ,dnexz Ð

.iyilydipyde.oilegay Ðìñåôz` Ð

.dnexzdàîèî åðéàådnexzc iyilyc Ð

`l dnexzc iyily ,jkld .iriax ciar `l

.leqt `l` `nh ixwinéùéìùäåly Ð

.oilegòîãä ãéæðá ìëàðliyaza Ð

m` ,df iyily oebk .ea zaxern dnexzy

ekezl zzl xzen Ð `ed oileg ly dtwn

dpin rny Ð iyily eda ipzwcne .elke`l dnexzc onye meye dnexz ly oilaz

.rncd cifpa lk`p :ipzwe ,xn`w dnexz zxdh lr oiyrpy oilegaìñôð úøîà éàå
ïðéôñ äîåøúá ìåëàìî åôåâdicda lik` xcde ,etebl liqtc icin odk i`dl Ð

oilaz jpd oebk ,dnexzòîãä ãéæðì çðä ?dnexz ilaz lik` i` ol ztki` `lc Ð

.sebd leqta
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i`d epiid "izxn` `l ip` s`" i`dc ,ycw zxdh lr eyrpy oilega iyily oi`c ixaq

dlgza la` ,"dnexz zxdh lr eyrpy oilega" :ryedi iaxc dizlin seqa `ziixaa ipzwc

yi ycw zxdh lr eyrpy oilegc `zi` m`e .xfril` iax el`yy cr ryedi iax yxit `l

xac lka ixii`c xnele zerhl `ai `ly ick ,eda ixiin `lc yxtl el did ,iyily oda

jkle ,iyily ea oi` i`ce `l` .iyily ea yiy

ab lr s`e .dnexza ixii`c yxtl jxved `l

`nzq ,iyily ea yiy envr ycw `ki`c

lek`l jxc oi`c ,ixii` dicica e`l `zlnc

.epnn oilica mc` ipae `nhpy ycw

éàøåîàdvx `l Ð opgei iaxc `ail`e edpip

.diaxc `d dicic `d :yxtl

iax excd` i`n :lirl xn`wc `dc `nzqnc

xne` `xaqn `l Ð iccd` ryedi iaxe xfril`

dlaw `l` ,`xaqa ielz xacd df oi`c ,ok

.ecia dzid

éùéìùäåipy oeyla Ð rncd cifpa lk`p

,xwir el d`xpe ,qxhpewa yxit

Ð xn`wc lqete `nhne ,icixb oilega ixii`c

`ed elit` Ð lk`p iyilyd .dnexzd z` epiid

dil dedc ,d`nehl ipya rbpe ,rncd cifp

mcew ipya rbp la` .elke`l xzen Ð iyily

,opireny`l `kixv `l Ð dnexz ea eaxriy

:wiice .iyily eda zile icixb oileg eed izk`c

zxdh lr Ð `ed rncd cifpc oeik ,jgxk lr

zxdh lr eyrpy oileg iede ,dilkin ira dnexz

ditebl liqt edcic iyily zxn` i`e .dnexz

lqtp `ld ?elke`l opixye i`dl opitq ,dnexzl

leki ded cere !eteb `nhl xeq`e ,ok ici lr eteb

cifpa lk`p :ipzwc ,dnexz lke` j`id :zeywdl

,'ek zifk `kilc rncd cifpl gpd :ipyne ?rncd

didc ,df yexitl `iywe .icixb oileg edl eedc ,dnexz zxdha edpilk`l ira `l jkld

dizrc `wlqc `xwirnc ,cere !oilega ixiinc oeik ,dnexzd z` lqete `nhn :yxtl el

dnexz `de ?oilk`p j`id :dil iywiz `lerc dizlin e`la ,qxt zlik` icka zifk `ki`c

xn`wc "`nhn"e .qxhpewa yxitck ,ixii` icixb oilegac :mz epiax yxtne !lik`w d`nh

iyilyde .iyily dyer epi`c ,lqet epi`e xnelk Ð `nhn epi`e leqt ipyde .lqet epiid Ð

,dnexz zxdh lr exneyl jixv Ð dnexz ea axrl ezrc didc oeikc ,rncd cifpa lk`p

eteb `nhl xeq`e ?ditebl dil liqtc icin dil `pitq ikidc ,jixt `zyde .elke`le rncd cifp ea axrl leki iyily eze`e ,iyily eda zi` jkle ,dnexz zxdh lr eyrpy oileg eede

.iyily oda oi`e edpip icixb oilege ,qxt zlik` icka zifk `di `ly hrn `l` axrl ezrc oi`c oeik ,dnexz zxdh lr exneyl jixv oi`e ,'ek zifk eda zilc :ipyne !qxhpewa yxitck

d`xpe .dnexz zxdh lr exneyl jxhvi qxt zlik` icka zifk `diy cr daxd dnexz ly oilaz oda zzl ezrc did m`y meyn e` ,ipy rbn iedc meyn `l` iyily dil ixw `le

lk`pe leqt oday iyilye .iyily eda yic ,eda ixii`c dnexz zxdh lr eyrpy oilegd z` Ð lqete `nhne ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega ixii`c ,`nw yexitk yxtl d`xpe .wgec

opiyiig `le ,'ek zifk dia zilc :ipyne .`nw yexita qxhpewd yxitck ?dnexz lik` xcde ,ditebl dil liqtnc icin dil opitq ikid :jixte .dnexz ly oilaz axrl lekie ,rncd cifpa

`neic `nw wxta xn` `d ?eteb leqtl ixy ikid mewn lknc ,dywdy dne .exingd `l Ð opaxc sebd leqtc `kd ,dxezd on xeq` xeriy ivgc ab lr s` .sebd leqta dil lik` i`

uxya rbil mixzenc (a,fh) dpyd y`xc `nw wxta opixn` mipdk elit` ixdy ,eteb opitli `l mzdnc ,d`xp !dxezd on diebd z`nehl o`kn Ð "ma mznhpe mda e`nhz `l" :(`,fh)

xeriykn zegt lek`l zxaernl dl exizd :xn`c (`,bi zezixk) "el exn`" wxta oke .zexdhe dnexz lek`ln eteb lqtpc Ð oi`nh oilke` lk` m`c `l` `xw `eddn opiyxc `le .dlape

oey`xd :ipzw ,`kdc `idd xza ,zexdhc ipy wxtae .zexdhe dnexz ikd xza lek`l d`ayk inp epiid Ð `wec dpkqd iptn ,xeriykn zegt `wec :rnync ,dpkqd iptn oi`nh oilke`

dnexza eed ipzwc d`nehe leqtde .ycw zxdh lr eyrpy dnexza ixii` `aa `idd Ð ycwd cifpa lk`p iriaxd ,`nhn `le lqet dnexza iyily ,oi`nhne mi`nh dnexzay ipyde

ixii` `aa i`d Ð ycwd cifpa lk`p iying ,`nhn `le lqet iriax ,oi`nhne oi`nh ycway iyilye ipyde oey`xd :ipzw xcde .xenb ycw ly liyaza axrl leki dly iriaxde ,dnvr

.z`hgl qxcn ezgthn dzid dpedkay ciqg sqei :(a,gi) dbibg zkqna inp xn`e ,z`hgl qxcn ycw ilke` icba :xn`ck ,dnec` dxt zxdh lre z`hg zxdh lr dyrpy xenb ycwa

l leki envr iyingae .lqet iriaxd s`c xn`w jklz`hg zxdhl e`lc dicegl ycwe ,iriax da oi` Ð ycw zxdh lr e`lc dcegl dnexz la` .xenb ycw `edy ycw lk`n ea axr

.md oi`nhc oeik oilk`p ji` ,ycwd lre dnexzd lr denzl oi`e .ycwa iyinge dnexza iriax ipzile `pz hinzyil `lc (`,hi) migqtc `nw wxt seqa xn`ck ,iying ea oi` Ð

dxneye ,ycwd cifp axrl dvexy itl iriax dl `xewe ,`cixb dnexza dnexzc `aa ixii` mz epiax yexitle .`xeqi` `kil ,iying ycwa `le iriax da oi` dnvr dnexzac xg`nc

.`yixc `aaa yxitck ,lqet epiid "`nhn"e .z`hg zxdha xnypd ycw enr lek`l dvexy itl ycwd cifpa lk`p iyinge ,`cixb ycwa ixii` ycwc `aae .iriax zeidnçðäcifpl

onye meye oileg ly dtwn iab ,qxt zlik` icka zifk `nzqa `ki`c rnyn (`,cn migqt) "oixaer el`" wxtac .ok cifp mzq `diy liaya `l Ð qxt zlik` icka zifk `kilc rncd

.qxt zlik` icka zifk `kilc `peeb i`dka ixii` `kdc xninl irac `l` .qxt zlik` icka zifka eilr dwel xfe li`ed :(`,el xifp) oipin dyly wxtae mzd xn`wc ,dnexz ly

ìáà.lek`l `ai `ly opixfbc ,rbil xeq`c `pin` ded ,iriax dyer oi`c ab lr s` Ð xeq` inp dribpa dnexz
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éñà éaø øîà àøéæ éaø øîà .Lãwä ìöà àéä äàîeè§¨¦¥¤©Ÿ¤¨©©¦¥¨¨©©¦©¦
ïéleç ìL éLéìL ìëBàä :éàpé éaø øîà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©©¦©©¨¥§¦¦¤¦

Lãwä úøäè ìò eNòpL¯.Lã÷ì éðL Bôeb äNòð ¤©£©¨¢©©Ÿ¤©£¨¥¦§Ÿ¤
éLéìL :éñà éaøì àøéæ éaø déáéúéà¯ïéàå Lã÷ì éðL ¥¦¥©¦¥¨§©¦©¦§¦¦¥¦§Ÿ¤§¥

ìò ;äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça ,äîeøúì éðL¥¦¦§¨§¦¤©£©¨¢©§¨©
:déì øîà !àì Lãwä úøäè ìò ,ïéà äîeøz úøäè̈¢©§¨¦©¨¢©©Ÿ¤¨£©¥

.øîà÷ àéòaéî àì¯àlà ézøîà àì éðà óà" àäå ¨¦¨£¨¨¨©§¨©£¦Ÿ¨©§¦¤¨
!øîà÷ "äîeøúa¯.ïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîà ¦§¨¨¨©£¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

úøäè ìò eNòpL ïéleç ìL éLéìL ìëBàä :àleò øîà̈©¨¨¥§¦¦¤¦¤©£©¨¢©
äîeøz¯òîLî à÷ éàî .äîeøúa ìBëàlî Bôeb ìñôð §¨¦§¨¦¤¡¦§¨©¨©§©

éLéìL :àðéðz ?ïì¯,äîeøúì éðL ïéàå Lã÷ì éðL ¨¨¥¨§¦¦¥¦§Ÿ¤§¥¥¦¦§¨
,éåä àìc àeä éðL ;äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça§¦¤©£©¨¢©§¨¥¦§¨¨¥

!éåä éLéìL àä¯éåä éðL àì :àðéîà äåä ,àéääî éà ¨§¦¦¨¥¦¥©¦£¨¨¦¨¨¥¦¨¥
Lã÷a éðL øîàc éãééàå ,éåä éLéìL àìå¯éîð øîà §¨§¦¦¨¥§©§¥©£©¥¦§Ÿ¤£©©¦

àðeðîä áø déáéúéà .ïì òîLî à÷ ,äîeøúa éðL ïéà¥¥¦¦§¨¨©§©¨¥¦¥©©§¨
ïéleçaL ïBLàøä :àleòì¯éðMäå ,ànèîe àîè¯ §¨¨¦¤§¦¨¥§©¥§©¥¦

,ànèî Bðéàå ìñBtéLéìMäå¯ìëàðãéæðaòîcäéàå ; ¥§¥§©¥§©§¦¦¤¡¨¦§¦©¤©§¦
éãéî déì ïðéôñ ,äîeøúa ìBëàlî Bôeb ìñôð zøîà̈§©§¦§¨¦¤¡¦§¨¨¦©¥¦¥

çpä :déì øîà ?déôeâì déì ìéñôc,òîcä ãéæðì §¨¥¥§¥£©¥©©¦§¦©¤©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oileg(ycew zay meil)

.Lãwä ìöà àéä äàîeèlr eaiige ,dxdhl zelrn minkg eyry §¨¦¥¤©Ÿ¤
dxinya mdl ic oi`e ,miycw myl didzy miycwd zxdh zxiny
`ed jk meyne dnexz lke`y odk s` jkitl .dnexz zxdh myl
a`k eicba miaygp oiicr ,dxdha eivtg z`e envr z` xnyn

.milke mc` s` `nhnd ,ycew iabl afd qxcn ly d`nehdxg`ne
lke` s` ,ycew iabl dxinyk zaygp dpi` dnexz zxinyy
iabl eilr miyyeg ep` d`nehl iyilyk dnexz iabl wfgend
.ycew iabl ipy dyrp elke`d mc`d jkitl .`ed ipy `ny miycw
lr eyrpy oilega iyily oi`y xen`d xe`iadn dgiken `xnbd
oiay ozne `ynd xe`iaa el` dpg xa xa dax ixacn :ycewd zxdh
oi` dpg xa xa dax zrcly `ler giked ,ryedi iaxl xfril` iax
oi` mda dqitzd m`e ,ryedi iax zrcl oilega ycew zxdh zqtzp
ryedi iaxl xfril` iax dywdy dnn oky .d`nehl iyily mdl
gken ,'dnexza `l` izxn` `l ip` s`' eaiyde ,'dnl ipy iyily'
'dnexz zxdh lr eyrpy oilega' epizpyna ryedi iax xn`y dny
`ly xg`ny ,`id el` eixaca ryedi iax zpeeke .`ed `weeca
`le dnexz zxdh lr dyrp ok m` `l` iyily oileg lke` epivn
z` dyer s`e ,ycew iabl ipyk aygp `ed ok lr ,ycewd zxdh lr
eixac z` ryedi iax cinrdy dny xnel oi`e .ipyl elke`d mc`d
,ipy dyrp elke`dy jkl mrh zzl ick wx `ed dnexz zxdha
dn dywi ok m`y ,iyily yi ycew zxdh lr oilega mb mlerl la`
ryedi iax x`ia yexita ixd ,'dnl ipy iyily' xfril` iax dywd
.ycew iabl d`nehk `id dnexz zxdhy meyn `edy ,enrh z`
zxdh lr oilega eixac z` ryedi iax cinrdy dny gxkda `l`
`l` ,dxen`d xfril` iax zkxit z` ayiil ick `l `ed dnexz

.oileg lr llk zqtzp dpi` ycew zxdhy meyn
eyrpy oileg ly iyily lke`a opgei iax zhiy z` d`ian `xnbd

:ycewd zxdh lr,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
,Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleç ìL éLéìL ìëBàä ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©¨¥§¦¦¤¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤

,Lã÷ì éðL Bôeb äNòðd`neh md el` oileg zxdh s`y meyn ©£¤¥¦§Ÿ¤
lre ,ipy `edy ycew iabl mdly iyilyl miyyege ,ycewd lv`

.ipy lke` lke`d oick ,ycew iabl ipy dyrp elke`d ok
:df oic lr dywn `xif iax,éqà éaøì àøéæ éaø déáéúéàxn` ixde ¥¦¥©¦¥¨§©¦©¦
lke` lke`d ,ryedi iaxéLéìLdyrpïéàå Lã÷ì éðLdyrpéðL §¦¦¥¦§Ÿ¤§¥¥¦

,äîeøúìmixen` el` eixacy miiqealke`ìò eNòpL ïéleç ¦§¨§¦¤©£©
.äîeøz úøäè`weecy rnynïéà ,äîeøz úøäè ìò`ed ixd ± ¨¢©§¨©¨¢©§¨¥
la` ,ipy dyrpeyrpy miiyily oileg lk` m`Lãwä úøäè ìò©¨¢©©Ÿ¤

àì.ycew oiprl ipy dyrp Ÿ
:iq` iax uxzndéì øîàjxc lr ,iq` iax'àéòaéî àì'jixv oi`-] ¨©¥Ÿ¦©§¨

[xneløîà÷lr eyrpy oilega wx `ly .el` eixac z` ryedi iax ¨¨©
lre xzeia xeng miycw oic ixdy ,d`nehl iyily yi ycew zxdh
lr eyrpy oileg elit` `l` ,ycewk el` oileg oicy `hiyt ok
oic mda yi ok mb ,miycwk jk lk dxeng dpi`y dnexz zxdh

.dnexzk d`nehl iyily

:`xnbd zl`eyøîà÷ 'äîeøúa àlà ézøîà àì éðà óà' àäå§¨©£¦Ÿ¨©§¦¤¨¦§¨¨¨©
lirl x`eank ,xfril` iaxl ryedi iax(`"r)dpg xa xa dax ixaca

dyer dnexz zxdh lr eyrpy oilega `weecy ixd .opgei iax mya
mya iq` iax xn` ji` ok m`e ,ycewl ipy mlke`d z` ryedi iax
.ycewd zxdh lr eyrpy oilega mb ryedi iax ok xn`y opgei iax

zwelgn :`xnbd zvxzn.ïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîà£¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨
`weec ryedi iax xaicy opgei iax xaeq dpg xa xa dax zhiyl
opgei iax xaeq iq` iax zrcle ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega

yedi iax xaicy.ycewd zxdh lr eyrpy oilega mb r
lr eyrpy oileg ly iyily lke`a `ler zhiy z` d`ian `xnbd

:dnexz zxdh,àleò øîàmc`ìëBàälk`néLéìLd`nehlìL ¨©¨¨¥§¦¦¤
.äîeøúa ìBëàlî Bôeb ìñôð ,äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleçs`e ¦¤©£©¨¢©§¨¦§©¦¤¡¦§¨

dyrp `ed mewn lkn ,erbna dnexzd z` leqtl ipy dyrp epi`y
.dnexz zlik`a xeq`d ,d`nehl iyily

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîdf oic `ld ,el` eixaca `ler ©¨©§©¨
oky .ryedi iax ixacn gkenàðéðzlk`n lke`d' ,dpynaéLéìL ¨¦¨§¦¦

dyrpïéàå ,Lã÷ì éðLdyrp `eda ,äîeøúì éðLlke`ïéleç ¥¦§Ÿ¤§¥¥¦¦§¨§¦
.'äîeøz úøäè ìò eNòpL`weecy rnynéåä àìc àeä éðLoiprl ¤©£©¨¢©§¨¥¦§Ÿ¨¥

,dnexz,éåä éLéìL àä.dnexza xeq` iyilye ¨§¦¦¨¥
:`xnbd zvxznàéääî éàlke` lke`dy gxken oi` oiicr ,dpyn ¦¥©¦

.dnexz zlik`a xeq`e iyily dyrp iyilyoky,àðéîà äåä£¨£¦¨
dnexz oiprly,éåä éLéìL àìå éåä éðL àì.ixnbl xedh `ed `l` Ÿ¥¦¨¥§Ÿ§¦¦¨¥

e`l` ,`ed `weec e`l 'dnexzl ipy oi`e' ryedi iax hwpy dn
écéià[ab`-]øîàcdyrp `edyénð øîà ,Lã÷a éðLyïéà`ed ©§¥§¨©¥¦§Ÿ¤¨©©¦¥

ïì òîLî à÷ .äîeøúa éðLryedi iax hwp `weecay ,`ler ¥¦¦§¨¨©§©¨
.dnexzl s` dyrp `ed iyily la` ,dnexzl ipy epi`y eixaca

:df oic lr dywn `pepnd ax,àleòì àðeðîä áø déáéúéàepipy ¥¦¥©©§¨§¨
zexdha(b"n a"t)ädyrpe d`nehd a`a rbpy lk`nïBLàø ©¦
d`nehl,ïéleçaLenvr `edå ,àîèokànèîxg` lke` `ed ¤§¦¨¥§§©¥

zrbepd dnexzd z` zeyrl egekay d`nehl ipy edyere ea rbepd
.dlqetle ziyilyl eaålk`ndìñBt éðMäzrbepd dnexzd z` §©¥¦¥

,eaåmle`ànèî Bðéàoi` oky ,zxg` dnexz `nhzy oiprl dze` §¥§©¥
.dnexza iriax dyer iyilyålk`ndéLéìMäd`nehllyoileg §©§¦¦

[dnexz zxdh lr eyrpy]òîcä ãéæða ìëàðdnexzy liyaza ± ¤¡©¦§¦©¤©
ea zzl xzeny ,oileg liyaz df iyily didy oebke .ea zaxern
ici lr zlqtp dnexzd oi` oky .cgi mlke`le dnexz ly oilaz

.d`nehl iyilyzøîà éàåeyrpy oileg ly iyily lke` lke`dy §¦¨§©§
dnexz zxdh lr,äîeøúa ìBëàlî Bôeb ìñôðseb lqtp ixd ¦§©¦¤¡¦§¨

ji`e ,dnexz zxdh lr dyrpy df iyily cifpn lke`dïðéôñ̈¦¨
[milik`n-]déôeâì déì ìéñôc éãéî déìel mixizn ep` ji` ± ¥¦¥§¨¦¥§¥

cgi lek`l onfa eae ,dnexza lek`ln eteb z` lqetd xac lek`l
.ea axernd dnexzd oilaz z` enr

:ezhiy z` ayiin `lerdéì øîà,`leròîcä ãéæðì çpäl`e ¨©¥©©¦§¦©¤©
,epnn dywz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc oileg(iying meil)

`l` llkL Bà ,äúnL ãò dì ïézîäezkldk cg` oniq hgy ¦§¦¨©¤¥¨¤
eãéìçä[agz-]ïékqä úàúçzoniqdB÷ñôe éðMä,oick `ly ¤¡¦¤©©¦©©©¥¦§¨

,øîBà ááLé éaødndad ,mzkldk mdipy ehgypy `ly xg`n ©¦§¥¨¥
.äìáðe,øîBà àáé÷ò éaøezkldk cg` oniq da hgypy xg`n §¥¨©¦£¦¨¥

meyn `l` dxeq` dpi`e ,dliap dpi`.äôøè§¥¨
dúèéçLa äìñôpL ìk ,òLBäé éaø íeMî ááLé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§¥¨¦©¦§ª©¨¤¦§§¨¦§¦¨¨

`id ixd.äìáðe,ìñtéì dì íøb øçà øáãå ,éeàøk dúèéçML ìk §¥¨¨¤§¦¨¨¨¨§¨¨©¥¨©¨¦¨¥

`id ixdàáé÷ò éaø Bì äãBäå .äôøè.aayi iaxk zexedl xfge §¥¨§¨©¦£¦¨

àøîâ

:dpyna epipy'åëå èLåeä úà èçL,dliap xne` aayi iaxäãBäå ¨©¤©¥¤§¨
.àáé÷ò éaø Bì:`xnbd dywnéäðéîøeepipy `ld ,[dywe-] ©¦£¦¨§¦§¦

oldl dpyna(.an),äîäaa úBôøè elà'¥§¥©§¥¨
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המשך ביכור קמס' חוקין קיום חמישי עמ' כ



קל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oileg(iyiy meil)

éLéìL eäalek`l envr lr lawl leki mc` oi`y itl ,d`nehl §§¦¦
md ixde ,melk eixaca oi`e ezrc dlhay meyn ycew zxdha oileg
xyt` i` ok lre .d`nehl ipy `l` mda oi`y `nlra oilegk
zeipyd micidy da x`ean ixdy ,ezhiya dpynd z` cinrdl
ryedi iaxle ,ycewd zxdh lr dyrpy oilegd xya z` ze`nhn

xfril` iax zhiya dpynd zkled gxkda `l` .oilegk mpic
oia rnyne ,d`nehl iyily `edy oileg lke` epyiy xn`e mzqy

.ycewd zxdh lr dyrpy oiae dnexz zxdh lr dyrpy
oilega dpynd z` cinrdl `iryed iaxl el dnl :`xnbd dywn

,ryedi iax zhiyk `ly ycewd zxdh lr eyrpydî÷Bìå§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oileg(iying meil)

:dliap icin dxdh oiprl dnec wtq,ïðéøîàåiax ly df ewitq ike §©§¦¨
`xifeðééä åàìwtqkàôìéà éòácdkld oky .xaer zhigy oica ¨©§§¨¥¦§¨

.dzhigya xzip `ed ixd en` irna `edy onf lk xaerdy ,epicia
eze` ,dhgypy mcew dvegd xg` xa` e` eci z` `ived m` la`

el dliren oi`e ,dhegy dtixh oick dlik`a xq`p `ivedy xa`
.dlik`a exizdl `l la` dliap icin exdhl wx `l` m`d zhigy

,`tli` wtzqdem`àéöBädïéa Bãé úà øaeòd zhigyïnéñ ¦¨¤¨¥¦¨
en` ly oey`xdìd zhigy oiaïnéñ,dly ipydeäî.ef ci oic §¦¨©
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המשך ביכור קמס' חוקין קיום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oileg(iriax meil)

`l` :`xnbd zniiqnïúð éaøì ,àtt áø øîàxaeqdjixv oi`y ¨©©¨¨§©¦¨¨
,dpeekelit` dliahd z` ax xiykdøLbä ïî äìôpL,mind jezl ¤¨§¨¦©¤¤

.mind jezl qpkidl llk dpeekzd `leïðaøìezpeek mikixvnd §©¨¨
ote`a `weec ax xdih ,jezigø÷äì äãøiLmind jeza [xxwzdl-] ¤¨§¨§¨¥

iaxe .dhigya jezig zpeek oirk `idy ,mind jezl dlek dltpe
dpeek da jixv `l` ,dhigyl dliah zencl oi`y ,xaeq opgei

.dxdh zliahl
dxt zkqna epipy(c"n c"t)zg`a odkd wqery drya m`y ,

meyn ,zlqtp dxtd ,zxg` dk`ln dyer dnec` dxt zecearn
zxg` dnda dnr cgi hgey m`e .dpnn ezrc z` giqn `ed jkay

da xn`p oky ,ztqep daiqn zlqtp(b hi xacna)eyxce ,'Dz` hgWe'§¨©Ÿ¨
mipey mipte` d`ian `xnbde .eicgi dzxiag z`e dze` `le 'dze`'
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ùôð ìëåà úëàìîá [àìהכנסת לבית באים היו ולא -
החול ימות יג)כבשאר סעיף .43(כנ"ל

ïé÷éæîä úðëñ [áìשבת מצד זו ברכה חייבו שלא וכיון -

היום) בה(מצד מוסיפין אין - המזיקין מפני תקנה אם כי -
היום עם הקשורים נוספים .45ענינים

zetqede mipeiv

הברכה42) אומרים אין שלכן שם ונתבאר יג, סעיף כדלעיל
מזיקין. אין שבו - פסח של א' בליל

שאין43) אף - כיפור יום בליל גם תיקנו לא לחלק שלא וכדי
במלאכה. בו עסוקים

Â"Òעד"ז44) ‚Î¯˙ ÔÓÈÒ·הוא ואם נעילה: תפלת סדר לגבי

תפלות בשאר שמזכיר כדרך זו בתפלה שבת של מזכיר שבת
הוא. שבת יום עדיין שהרי היום

במקום45) הקדוש' 'המלך אומר תשובה ימי בעשרת אמנם
ס"ד). תקפ"ב סימן (סידור, הקדוש' 'הא-ל

•
zay zekld - jexr ogley

ÊËשנטלה ובין עשאה שלא ובין אפותיקי שעשאה ובין
גמורה במכירה לו מכרה אלא נטלה שלא ובין למשכון
שלא זמן שכל כיון מדעתו שלא למוכרה בידו רשות שיהא
לו יש לפיכך עין מראית חשש ויש בה שותפים הם מכרה

היתר: דרך שעשה לרבים לפרסם

ÊÈאף מועיל למשכון שיטלה או אפותיקי עשיית של זה היתר
לנכרי משאילה או ומשכירה ישראל של היא הבהמה כשכל

היתר: דרך שעשה שיפרסם רק

ÁÈלעשות לו משאילה או כשמשכירה אמורים דברים במה
היתר אין בשבת ישראל מלאכת לעשות אבל עצמו מלאכת
הנכרי מקום שמכל גמורה במכירה לו מכרה אם אפילו כלל
על שכר לו קצץ לא אם הישראל בשביל בשבת מלאכה עושה
שדינו שיצטרך המלאכות לכל לשנה שכירו הוא אם וכן זה
אינו אם אבל ורמ"ד רמ"ג בסי' שנתבאר כמו קצץ לא כאלו
שיצטרך עת בכל לו לעשותה בלבד זו למלאכה אלא לו שכור
ושכר ועגלה סוסים לו שיש מי כגון שכירותו זמן משך בתוך לה

שיצ עת בכל שלו ועגלה סוסים עם שיסע לשנה נכרי טרךלו
מעצמו בשבת גם נוסע והנכרי זו שנה בתוך סחורה בהם להוליך
אם בשבת יסע שלא לו לומר צריך אינו הישראל אמירת בלא
רק רמ"ד בסי' שנתבאר מטעם יום מבעוד הישראל מבית נוסע
שעשה ויפרסם שנתבארו מהדרכים באחד הסוסים לו שיקנה

היתר. דרך

נסיעתו זמן משך בתוך החול בימות גם לו קנוים שיהיו והוא

מראית מפני אסור בלבד לשבת אלא לו מקנה אינו אם אבל
עם ג"כ נוסע עצמו הוא אם וכן למעלה שנתבאר כמו העין
על נקראים הם הרי עליו ומזונותיהם החול ימות כל הסוסים
כיון החול לימות אף גמורה במכירה להנכרי שמכרם אע"פ שמו
שלא בידו למחות הוא צריך ולפיכך שכירו אלא אינו שהנכרי

העין: מראית מפני בשבת יסע

ËÈהוא כך בשבת בהמתו שביתת על מצווה שאדם כשם
ההלכות פרטי כל לפיכך ביו"ט שביתתה על מצווה
גבי עמו ושותפות לנכרי בהמתו ושכירות שאלה לענין שנתבארו
אלא לשבת יו"ט בין שאין יו"ט גבי ג"כ נוהגים הן שבת
יעשה לא מלאכה כל שנאמר נפש אוכל בגלל שהותרו מלאכות

וגו'. נפש לכל יאכל אשר אך בהם

שביתת על התורה מן מצווה אדם אין שביו"ט אומרים ויש
ומה מלאכה נעשה שלא אלא ביו"ט נצטוינו שלא לפי בהמתו
הבהמה אצל אלא אצלינו מלאכה נקראת זו אין עושה שבהמתנו
כל תעשה לא שנאמר ממה זה איסור למדנו לא בשבת ואף
היא אחרת מצוה אלא אצלינו כלל מלאכה זו שאין מלאכה
והוא כלל ביו"ט נוהגת ואינה וחמורך שורך ינוח למען שנאמר
לפי דבריהם לפי ביו"ט נוהגת שאינה עבדו לשביתת הדין
ינוח למען שנאמר היא אחרת מצוה אלא מלאכה בכלל שאינה
תורה בשל להחמיר יש הלכה ולענין כמוך. ואמתך עבדך

תצ"ה): סי' (עיין הראשונה כסברא

טזֿיט סעיפים בשבת, לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו, סימן ב חלק
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

 ועדת החינוך אשר בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

גם בהנוגע  ובודאי  בו כותבים ע"ד סידור המסיבות שבת,  מאשרים קבלת מכתבם מכ"ו תמוז, 

להבנות תי' סדרו ענין זה כמובן בהדרכת נשי ובנות חב"ד תי' אשר בכפר חב"ד.

ויהי רצון שהן המסיבות לבנים והן המסיבות לבנות יצליחו להחדיר בהבנים והבנות עוד יותר ועוד 

יותר עניני יהדות תורה ומצותי' מוארים באור וחום חסידותי.

ואשרי חלקם של כאו"א העוסקים במלאכת שמים זו והצלחתם נוסף על הברכה והצלחה שנמשך 

בעניניהם הפרטים.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.
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ùôð ìëåà úëàìîá [àìהכנסת לבית באים היו ולא -
החול ימות יג)כבשאר סעיף .43(כנ"ל

ïé÷éæîä úðëñ [áìשבת מצד זו ברכה חייבו שלא וכיון -

היום) בה(מצד מוסיפין אין - המזיקין מפני תקנה אם כי -
היום עם הקשורים נוספים .45ענינים

zetqede mipeiv

הברכה42) אומרים אין שלכן שם ונתבאר יג, סעיף כדלעיל
מזיקין. אין שבו - פסח של א' בליל

שאין43) אף - כיפור יום בליל גם תיקנו לא לחלק שלא וכדי
במלאכה. בו עסוקים

Â"Òעד"ז44) ‚Î¯˙ ÔÓÈÒ·הוא ואם נעילה: תפלת סדר לגבי

תפלות בשאר שמזכיר כדרך זו בתפלה שבת של מזכיר שבת
הוא. שבת יום עדיין שהרי היום

במקום45) הקדוש' 'המלך אומר תשובה ימי בעשרת אמנם
ס"ד). תקפ"ב סימן (סידור, הקדוש' 'הא-ל

•
zay zekld - jexr ogley

ÊËשנטלה ובין עשאה שלא ובין אפותיקי שעשאה ובין
גמורה במכירה לו מכרה אלא נטלה שלא ובין למשכון
שלא זמן שכל כיון מדעתו שלא למוכרה בידו רשות שיהא
לו יש לפיכך עין מראית חשש ויש בה שותפים הם מכרה

היתר: דרך שעשה לרבים לפרסם

ÊÈאף מועיל למשכון שיטלה או אפותיקי עשיית של זה היתר
לנכרי משאילה או ומשכירה ישראל של היא הבהמה כשכל

היתר: דרך שעשה שיפרסם רק

ÁÈלעשות לו משאילה או כשמשכירה אמורים דברים במה
היתר אין בשבת ישראל מלאכת לעשות אבל עצמו מלאכת
הנכרי מקום שמכל גמורה במכירה לו מכרה אם אפילו כלל
על שכר לו קצץ לא אם הישראל בשביל בשבת מלאכה עושה
שדינו שיצטרך המלאכות לכל לשנה שכירו הוא אם וכן זה
אינו אם אבל ורמ"ד רמ"ג בסי' שנתבאר כמו קצץ לא כאלו
שיצטרך עת בכל לו לעשותה בלבד זו למלאכה אלא לו שכור
ושכר ועגלה סוסים לו שיש מי כגון שכירותו זמן משך בתוך לה

שיצ עת בכל שלו ועגלה סוסים עם שיסע לשנה נכרי טרךלו
מעצמו בשבת גם נוסע והנכרי זו שנה בתוך סחורה בהם להוליך
אם בשבת יסע שלא לו לומר צריך אינו הישראל אמירת בלא
רק רמ"ד בסי' שנתבאר מטעם יום מבעוד הישראל מבית נוסע
שעשה ויפרסם שנתבארו מהדרכים באחד הסוסים לו שיקנה

היתר. דרך

נסיעתו זמן משך בתוך החול בימות גם לו קנוים שיהיו והוא

מראית מפני אסור בלבד לשבת אלא לו מקנה אינו אם אבל
עם ג"כ נוסע עצמו הוא אם וכן למעלה שנתבאר כמו העין
על נקראים הם הרי עליו ומזונותיהם החול ימות כל הסוסים
כיון החול לימות אף גמורה במכירה להנכרי שמכרם אע"פ שמו
שלא בידו למחות הוא צריך ולפיכך שכירו אלא אינו שהנכרי

העין: מראית מפני בשבת יסע

ËÈהוא כך בשבת בהמתו שביתת על מצווה שאדם כשם
ההלכות פרטי כל לפיכך ביו"ט שביתתה על מצווה
גבי עמו ושותפות לנכרי בהמתו ושכירות שאלה לענין שנתבארו
אלא לשבת יו"ט בין שאין יו"ט גבי ג"כ נוהגים הן שבת
יעשה לא מלאכה כל שנאמר נפש אוכל בגלל שהותרו מלאכות

וגו'. נפש לכל יאכל אשר אך בהם

שביתת על התורה מן מצווה אדם אין שביו"ט אומרים ויש
ומה מלאכה נעשה שלא אלא ביו"ט נצטוינו שלא לפי בהמתו
הבהמה אצל אלא אצלינו מלאכה נקראת זו אין עושה שבהמתנו
כל תעשה לא שנאמר ממה זה איסור למדנו לא בשבת ואף
היא אחרת מצוה אלא אצלינו כלל מלאכה זו שאין מלאכה
והוא כלל ביו"ט נוהגת ואינה וחמורך שורך ינוח למען שנאמר
לפי דבריהם לפי ביו"ט נוהגת שאינה עבדו לשביתת הדין
ינוח למען שנאמר היא אחרת מצוה אלא מלאכה בכלל שאינה
תורה בשל להחמיר יש הלכה ולענין כמוך. ואמתך עבדך

תצ"ה): סי' (עיין הראשונה כסברא

טזֿיט סעיפים בשבת, לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו, סימן ב חלק
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אפילו‡ נכרי ביד וכלים חפצים שאר או אגרת לשלוח מותר
של ביתו מפתח שיוצא כל לחשיכה סמוך שבת בערב
שאז הולכתו בשכר דמים לו שקצץ והוא יום מבעוד ישראל
השכר לקבל עצמו בשביל אלא הישראל בשביל עושה אינו
לו יאמר שלא ובלבד ישראל של כשלוחו נראה ואינו לו שקצץ
קודם לו שאומר אף שבות לנכרי שאמירה בשבת גם שילך
בשני או בשבת באחד שם שתהא ראה לו יאמר לא וכן השבת
לא אם שם אז להיות לו אפשר שאי לו ידוע אם בזה וכיוצא

בשבת: לך לו כאומר זה שהרי בשבת גם שילך

בשביל· טורח הנכרי הרי ההליכה שכר לו קצץ לא ואם
כן אם אלא ראשון ביום אפילו לשלחו אסור לפיכך ישראל
הסמוך הראשון לבית השבת קודם להגיע שיוכל שהות יש
והולך דרכו איחר אם אף שאז לשם שנשתלח שבעיר לחומה
אלא הישראל מחמת אינה זו שהליכה כלום בכך אין בשבת גם
הראשון מבית בשבת לילך שיצטרך שאפשר ואף עצמו מחמת
ליתן שצריך מי של בית עד העיר שבאותה לחומה הסמוך
מדברי אלא איסור כאן שאין כיון מקום מכל לידו האגרת

לידו האגרת ליתן שצריך אדם שאותו לומר להקל תולין סופרים
לחומה: הסמוך בבית דר הוא

שיש‚ קבוע לאדם האגרת כשמשלח אמורים דברים במה
ונוטלן לשם השלוחות האגרות כל מקבץ שהוא עיר באותה
בי הנקרא וזהו אליו שנכתבה למי אגרת כל שלוחו ע"י ושולחן
לשלוח מותר אזי בעיר קבוע וכשהוא יובל אליו כתב שכל דואר
כל שכר לו קצץ שלא נכרי ע"י שבת בערב אפילו אגרת אליו
קבוע דואר בי אין אם אבל יום מבעוד אליו להגיע שהות שיש
האגרת להגיע בעצמו הנכרי וצריך לשם ששולח העיר באותה
אע"פ ראשון ביום אפילו לשלחו אסור אליו שנכתבה מי ליד
מקום מכל השבת קודם הרבה העיר לאותה להגיע שהות שיש
אחריו לילך ויצטרך בביתו אדם אותו ימצא לא שמא לחוש יש

בשבת. גם אחריו לילך יצטרך ושמא

ומשלחו אחד יום מהלך כגון קרוב דרך הוא אם מקום ומכל
יש בביתו האיש ימצא לא אם שאף להתיר יש ג' או ב' ביום

השבת: קודם ללכת הרבה שהות לו

אֿג סעיפים בשבת כתבים המביאים נכרים דין רמז סימן ב חלק
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לכך נקראששרשם[והמקור ופורעניות יסורים של

:]"מאדטוב"

øîàîë[פסוק על êàìî[רז"ל äæ áåè :"ãàî áåè"
.úåîä êàìî äæ ãàî ,íééçä

והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא הפסוק על
מאד (טוב)טוב החיים, מלאך זה "טוב – חז"ל אמרו "

המות מלאך זה איךמאד ביותר, תמוה הוא ולכאורה ."
סתם, "טוב" רק (לא הוא המות" "מלאך שדוקא יתכן

"טוב "?מאדאלא)

מדברים חז"ל כי יובן, לעיל המבואר פי על אבל
למעלה בשרשו עדיין כשהוא המות מלאך על כאן
דרך למטה ירידתו לפני העליונים, בעולמות
האמיתי תפקידו בו נרגש ושם – העולמות השתלשלות

את אלקים ("וירא בו רוצה אשרשהקב"ה עשה"),כל
" – ביותר נעלה טוב אכן הוא זו מאדובמדריגה ".טוב

[פירוש:]

.ìåáâå øåòéù éìá "ãàî áåè" àåäù
מדתו", מכדי יותר הרבה רבוי, לשון הוא "מאד
אלא גדול, ריבוי על רק לא מורה "מאד" שלשון היינו

ריבוי וגבולעל ממדה וגבול".שלמעלה שיעור "בלי –

"טובמלאבשרשוולכן, הוא המות כימאדך – "

טוב הוא המות מלאך של ביותרהשורש "בלינעלה –
וגבול". שיעור

.âùåî åðéàå éåìéâ éãéì àá àì ïééãòù àìà
למעלה כך, כל גדול טוב להיותו דוקא אבל
יכול ואינו לנבראים, השגה בגדר אינו וגבול, משיעור
לנו נראה למטה כשבא ולכן, למטה. גילוי לידי לבא

טוב. בלתי דבר הוא כאילו

"בכל במדריגת ה' באהבת הפנימי התוכן וזהו
מדהמאדך "בין לך", מודד שהוא ומדה מדה "בכל – "

מדת ובין לקבלפורענותטובה האדם של היכולת :"

ההכרה מחמת היא ובשמחה באהבה ופורעניות יסורים
נעלה טוב טמון הללו מוגבלשבפורעניות ("טובבלתי

להתגלותמאד יכול אינו העצום גודלו שמחמת ,("

הנראים ויסורים פורענות של בצורה אלא למטה
הטוב. כהיפך

úìçú ,íùä úìçúá àåäù ,"ä"é éðøñé øñé" åäæå
,âùåî åðéàå ,éåìéâ éãéì àá àì ïééãòù ,åúåìâúä

.ìëä äìâúð àì ïééãòù
יסרני "יסר הכתוב לשון דיוק יובן הנ"ל פי על
שם הוא למעלה היסורים של שהשורש היינו – י"ה"

דוקא. "י"ה"

ובהקדים:

שד' ובחסידות בקבלה מקומות בכמה מבואר
וההמשכה ההשפעה סדר על מורות הוי' שם אותיות
מסודר. באופן למטה", "מלמעלה האלקי האור של
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פירוש:

מאד, ונעלה גדול הוא עצמו מצד האלקי האור
הנבראים ביכולת אין ומעלתו גדולתו שמפני ומאחר
של באופן היא למטה ירידתו הרי שהוא, כמו לקבלו
מעולם העולמות, השתלשלות דרך ומיעוט צמצום
לעולם מגיע הוא שכאשר עד לדרגא, ומדרגא לעולם
הגשמיים שהנבראים כך כל מצומצם הוא הגשמי הזה

לקבלו. יכולים

ירידות ד' על מורות הוי' שם אותיות ד' והנה,
– גופא האותיות וד' האלקי, באור כלליים וצמצומים

סוגים: לשני נחלקות

האותיות אותיוהראשונותשתי – השם תשל
" על מורות – האורתחילת"י"ה" של ההמשכה"

ה"משפיע", בדרגת עדיין הוא כשהאור היינו האלקי,
[ולכן הנבראים לדרגת ממש וירד שנתצמצם קודם
האור זו במדריגה כי – "הנסתרות" בזהר נקראות

מנבראים]; ומכוסה נסתר עדיין האלקי

אותיות – השם של האחרונות האותיות שתי ואילו
" על מורות – שהאורגמרו"ה לאחר היינו ההמשכה",

[ונקראות הנבראים בדרגת למטה וירד נתצמצם כבר
" – "והנגלות" נגלותבזהר האורו"ה זו במדריגה כי ,"

לנבראים]. מתגלה כבר האלקי

ששורש י"ה", יסרני "יסר הכתוב פירוש וזהו
האדם על הבאים "הואהיסורים דוקאי"המשם כי" –

שיוכל מכדי ונעלה גבוה האלקי האור "י"ה" בדרגת
מהשגתם; למעלה עדיין והוא הנבראים, אל להתגלות
ומתגלה יורד "י"ה" שבדרגת האלקי האור וכאשר
דרך והצמצום הירידה (בלי שהוא" "כמו למטה

שבו וה"טוב" ה"אור" הרי ו"ה), מושגהאותיות אינו

ומזה הנבראים, אל גילוי לידי לבוא יכול ואינו
" הם בעצם אבל ליצלן, רחמנא יסורים טובמתהווים

הטובמאד את לקבל יכולים אינם שהנבראים רק ,"

הזה.

åæ íâ" øîåà äéäù ,åæ íâ ùéà íåçð ïéðò åäæå
."äáåèì

חז"ל והפליגו שהפליאו בזה הפנימי הביאור זהו
דבר כל על אומר שהי' זו" גם איש "נחום במעלת
"גם – רע כדבר נראה הי' בחיצוניות אם גם – ודבר

זו".לטובהזו גם "איש זה בשם נקרא ולכן ,"

" שאמירת מובן, לטובה[והרי זו שכןגם בגלל היתה "

והיינו:]באמתהרגיש – טובה זו שהיתה

.áåèä àåä òøä ùøùù úîàá ïðåáúî äéäù éðôî
" הי' זו" גם איש ""מתבונן"נחום באמתומכיר

ה הוא הרע ומורגשששורש "מונח" הי' וממילא טוב",
טוב.באמתאצלו רק הוא ודבר דבר כל כי

והכיר התבונן זו גם איש שנחום לכך בנוסף [אך

אצלו מצינו – טוב רק הוא שהכל ובהרגשתו בשכלו

אליו נתגלה הגשמי בשר לעיני גם אשר נוספת, מעלה

אלא סתם טוב רק ולא טוב, רק באמת הוא כיצד בפועל

רז בדברי (כמסופר ביותר נעלה לכך"טוב והטעם – שם) ל

כי:] הוא,

.åùøù ìà äìòîì åàéáäå
– כך כל גדולה במדריגה הי' זו גם איש נחום

בלבד זו והכירשלא הרעשהתבונן ש"שורש בשכלו
גם יכול הי' אלא הטוב", החיותלהעלותהוא את

שהוא כפי ומקורה, שרשה אל הרע הדבר של האלקית
הוא שם והרי העליונים, בעולמות גלוילמעלה .טוב

."ïéà" íå÷îì
נחום "הביא" שאליו – למעלה והמקור השורש
נראים למטה שבהיותם הדברים את זו גם איש

"מקום נקרא – ".איןכ"דינים"

פירוש:

בשם נקרא הנבראים כל את המחי' האלקי הכח
ציור (אף וגדר ציור מכל מופשט כח הוא כי – "אין"
"אין". בשם לגבינו נקרא הוא ולפיכך רוחני), וגדר

בפועל העולמות והתהוות הבריאה אופן דהנה
בתוך מתלבש "אין", הנקרא האלקי שהכח ידי על הוא
אות "שכל המאמרות, עשרה של והתיבות ה"אותיות"
וכח חיות המשכת היא התורה אותיות מכ"ב ואות
נמשך "שאינו מוגדרת, "צורה" בעל פרטי", מיוחד
המופשט" האלקי ש"הכח ידי ועל אחרת", באות
"צורה" להם שיש ("אותיות") ב"כלים" מתלבש
מהם ואחד אחד שכל נבראים הרבה מתהווים מוגדרת,
המאמרות מעשרה לאותיות (בהתאם מחבירו שונה

האלקי). ה"אין" מתלבש שבהן

בתוך להתלבש נמשך כבר שהאור כפי הוא זה וכל
(היינו עצמו מצד הוא זה שאור כפי אבל האותיות,

וגדר,עצם צורה מכל מופשט הוא הרי האלקי) הכח
" בבחינת אישאיןוהוא נחום העלה זו ולמדריגה – "

א זו הרע.גם הדבר של ה"חיות" ת

.úåðúùä úåùòì ìåëé 'éä íùå
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פירוש:

מאד, ונעלה גדול הוא עצמו מצד האלקי האור
הנבראים ביכולת אין ומעלתו גדולתו שמפני ומאחר
של באופן היא למטה ירידתו הרי שהוא, כמו לקבלו
מעולם העולמות, השתלשלות דרך ומיעוט צמצום
לעולם מגיע הוא שכאשר עד לדרגא, ומדרגא לעולם
הגשמיים שהנבראים כך כל מצומצם הוא הגשמי הזה

לקבלו. יכולים

ירידות ד' על מורות הוי' שם אותיות ד' והנה,
– גופא האותיות וד' האלקי, באור כלליים וצמצומים

סוגים: לשני נחלקות

האותיות אותיוהראשונותשתי – השם תשל
" על מורות – האורתחילת"י"ה" של ההמשכה"

ה"משפיע", בדרגת עדיין הוא כשהאור היינו האלקי,
[ולכן הנבראים לדרגת ממש וירד שנתצמצם קודם
האור זו במדריגה כי – "הנסתרות" בזהר נקראות

מנבראים]; ומכוסה נסתר עדיין האלקי

אותיות – השם של האחרונות האותיות שתי ואילו
" על מורות – שהאורגמרו"ה לאחר היינו ההמשכה",

[ונקראות הנבראים בדרגת למטה וירד נתצמצם כבר
" – "והנגלות" נגלותבזהר האורו"ה זו במדריגה כי ,"

לנבראים]. מתגלה כבר האלקי

ששורש י"ה", יסרני "יסר הכתוב פירוש וזהו
האדם על הבאים "הואהיסורים דוקאי"המשם כי" –

שיוכל מכדי ונעלה גבוה האלקי האור "י"ה" בדרגת
מהשגתם; למעלה עדיין והוא הנבראים, אל להתגלות
ומתגלה יורד "י"ה" שבדרגת האלקי האור וכאשר
דרך והצמצום הירידה (בלי שהוא" "כמו למטה

שבו וה"טוב" ה"אור" הרי ו"ה), מושגהאותיות אינו

ומזה הנבראים, אל גילוי לידי לבוא יכול ואינו
" הם בעצם אבל ליצלן, רחמנא יסורים טובמתהווים

הטובמאד את לקבל יכולים אינם שהנבראים רק ,"

הזה.

åæ íâ" øîåà äéäù ,åæ íâ ùéà íåçð ïéðò åäæå
."äáåèì

חז"ל והפליגו שהפליאו בזה הפנימי הביאור זהו
דבר כל על אומר שהי' זו" גם איש "נחום במעלת
"גם – רע כדבר נראה הי' בחיצוניות אם גם – ודבר

זו".לטובהזו גם "איש זה בשם נקרא ולכן ,"

" שאמירת מובן, לטובה[והרי זו שכןגם בגלל היתה "

והיינו:]באמתהרגיש – טובה זו שהיתה

.áåèä àåä òøä ùøùù úîàá ïðåáúî äéäù éðôî
" הי' זו" גם איש ""מתבונן"נחום באמתומכיר

ה הוא הרע ומורגשששורש "מונח" הי' וממילא טוב",
טוב.באמתאצלו רק הוא ודבר דבר כל כי

והכיר התבונן זו גם איש שנחום לכך בנוסף [אך

אצלו מצינו – טוב רק הוא שהכל ובהרגשתו בשכלו

אליו נתגלה הגשמי בשר לעיני גם אשר נוספת, מעלה

אלא סתם טוב רק ולא טוב, רק באמת הוא כיצד בפועל

רז בדברי (כמסופר ביותר נעלה לכך"טוב והטעם – שם) ל

כי:] הוא,

.åùøù ìà äìòîì åàéáäå
– כך כל גדולה במדריגה הי' זו גם איש נחום

בלבד זו והכירשלא הרעשהתבונן ש"שורש בשכלו
גם יכול הי' אלא הטוב", החיותלהעלותהוא את

שהוא כפי ומקורה, שרשה אל הרע הדבר של האלקית
הוא שם והרי העליונים, בעולמות גלוילמעלה .טוב

."ïéà" íå÷îì
נחום "הביא" שאליו – למעלה והמקור השורש
נראים למטה שבהיותם הדברים את זו גם איש

"מקום נקרא – ".איןכ"דינים"

פירוש:

בשם נקרא הנבראים כל את המחי' האלקי הכח
ציור (אף וגדר ציור מכל מופשט כח הוא כי – "אין"
"אין". בשם לגבינו נקרא הוא ולפיכך רוחני), וגדר

בפועל העולמות והתהוות הבריאה אופן דהנה
בתוך מתלבש "אין", הנקרא האלקי שהכח ידי על הוא
אות "שכל המאמרות, עשרה של והתיבות ה"אותיות"
וכח חיות המשכת היא התורה אותיות מכ"ב ואות
נמשך "שאינו מוגדרת, "צורה" בעל פרטי", מיוחד
המופשט" האלקי ש"הכח ידי ועל אחרת", באות
"צורה" להם שיש ("אותיות") ב"כלים" מתלבש
מהם ואחד אחד שכל נבראים הרבה מתהווים מוגדרת,
המאמרות מעשרה לאותיות (בהתאם מחבירו שונה

האלקי). ה"אין" מתלבש שבהן

בתוך להתלבש נמשך כבר שהאור כפי הוא זה וכל
(היינו עצמו מצד הוא זה שאור כפי אבל האותיות,

וגדר,עצם צורה מכל מופשט הוא הרי האלקי) הכח
" בבחינת אישאיןוהוא נחום העלה זו ולמדריגה – "

א זו הרע.גם הדבר של ה"חיות" ת
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ש "אין",עצםמאחר בבחינת הוא האלקי הכח
שום בו אין לפיכך וגדר, צורה מכל מופשט היינו

ניתן ועדיין גילוי, לידי יבא אופן באיזה לשנותהגבלה

למטה. המשכתו ואופן "צורת" את

זו", גם איש "נחום של ומדריגתו מעלתו היתה וזו
את להעלות יכול שהי' עד מאד גבוהה במדריגה שהי'
ומקורו לשרשו עד למעלה הגשמי הרע של ה"חיות"
שהי' היינו צורה, מכל מופשט עדיין כשהוא הראשון

ה" דרגת את לגלות שוםאיןבכחו בה שאין האלקי "

– למטה והירידה ההמשכה תהי' אופן באיזה הגבלה
ה" דרגת גילוי ידי יכולאיןועל הי' אתלשנות"

של וב"צורה" באופן למטה שתרד ההמשכה, "צורת"
ונגלה נראה גשמי .טוב

טוב הוא ויסורים ברע הטמון שהטוב זה כלומר:
למטהגנוז יורד הוא ולכן לנבראים מושג שאינו

ליצלן רחמנא ממש ויסורים גמור" "רע של בצורה
סדר של וה"צורה" ההגבלה לפי רק זה הרי כנ"ל,
החיות המשכת של הרגיל הסדר היינו השתלשלות,

למטה;

ל"מקום כשמגיעים שוםאיןאבל עדיין בו שאין "

ההמשכה בצורת שינוי לפעול ניתן וגדר, "צורה"
יכול הי' וכך הרגיל), כסדר (שלא חדשים באופנים
הטוב שגם ולפעול השתנות" "לעשות זו גם איש נחום
בטוב למטה, גם תקפו" "בכל נמשך יהי' הזה הגנוז

דוקא. והנגלה הנראה

÷éìãéå ïîùì øîàù éî àñåã ïá àðéðç 'ø øîàîë
'åë[וידליק לחומץ יאמר .[הוא

– כזאת לפעולה הרגילהלשנותדוגמא ה"צורה"
גילוי ידי על האלקית, החיות המשכת של (והטבעית)
ר' אצל מצינו – האלקי "אין" בחינת העליון, שרשו

בכלי שמן של כלי לבתו נתחלף כאשר דוסא. בן חנינא
מאי "בתי לה: אמר – בנר החומץ את ונתנה חומץ של

הוא וידליק לשמן שאמר מי לך, לחומץאיכפת יאמר
וידליק".

פירוש:

מאמרות דעשרה האותיות הם – ו"חומץ" "שמן"
את והמחי' המהווה האלקי ה"אין" מתלבש שבהם
"מי אמר דוסא בן חנינא רבי וכאשר והחומץ, השמן
הגיע הוא וידליק", לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר

יכולפשיטותל" הי' זה ידי ועל האלקי, האין של "

"חומץ"להחליף של שהצירוף ולפעול הצירופים את
שהוא כפי טבעו היפך (שזהו ההדלקה פעולת יפעל
והגדרה "ציור" בתוך ירד אותו המחי' שהאור לאחר

מסוימת).

כלומר:

הגבלהעצםב שום אין "אין") (בחינת האלקי הכח
וכאשר להחליףמתגלהוהגדרה, ניתן הזה האלקי הכח

הצירופים"), ("חילוף ה"צירופים" ואופן צורת את
צירוף ידי על באה הדלקה הרגיל סדר פי שעל ואע"פ
מבחינת חדשה" "המשכה ידי על הנה דוקא, "שמן"

ניתןאיןה" צורה) מכל (המופשט האלקי צורתלשנות"
האותיות מצירוף חיות המקבל הדבר שגם ההמשכה,

שלחומץ" פעולה לפעול יוכל .הדלקה"

בעניננו: גם הוא וכך

החיות את והעלה הגבי' זו גם איש שנחום ידי על
למקום שרשו אל למעלה "שהביאו עד הרע הדבר של

הגבלהאין שום אין ה"אין", ובחינת דרגת מצד הרי ,"

הי' מוגבל הבלתי הטוב גם ולכן ההמשכה, ב"צורת"
להיות למטה להתגלות גלוייכול בשר.טוב לעיני גם
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שלמעלה‡Í(מט) ההודאה בחי' הוא הג' מדרגה הנה
שנתבאר זה כל כי הוא והענין וברכה מהלל
דע"ס ההעלם מן הגילוי בחי' רק אינו וברכה ההלל בבחי'
השפעה בכלל עכ"פ שזהו כנ"ל כו' ממש בעצמות הגנוזות
ב"ה אא"ס בעצמו' הוא ההודא' בחי' אבל לגילוי מהעלם
סדכ"ס שנק' מאחר וגילוי העלם מבחי' שלמעל' ממש

כמודלמ והוא כלל ההעלם גילוי בבחי' בא ואינו כלל ת"ב
להשיגו איש יכול ולא כלל ונודע מושג בלתי המלך שהי'
שישיגו א"א שבודאי וכו' ושכלו במדותיו לא וכלל כלל
הביטול בבחי' אפי' ומדות דחכמ' ושבח בהלל אותו
ממדות לגמרי שמושלל מאחר כנ"ל שלהם והתכללו'
בברכה שישיגו א"א וכמ"כ כו' מכל לאו וכמ"ש וחכמה
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מרחוק בהודאה רק אלא כו' ההעלם מן שיתברך והמשכה
ית' שהוא ההשגה מן שלמעלה בהודאה שמודים לבד
הרבה ממנו לגדול המודה כאדם כו' לבדו ומרומם מובדל
ההשגה מן למעלה זו שהודאה בחכמ' עמו ערך לו שאין
בזה שיש לרבו תלמיד כמו השכל שמצד הודאה משא"כ
גדול לאדם אבל כו' ערכו כפי ולהללו לשבחו ויוכל ערך
שלמעלה הודאה רק בהודאה השגה בו אין מערכו שמופלג
פי' לך מודים אנחנו אלקינו ועתה שא' וזהו השכל מן
כימי בגילוי למטה בא לא ממש א"ס עצמות שבחי' ועתה
מודים אנחנו רק וברכה בהלל בו משיגים אנו אין העוה"ב
במהו"ע הוא שההודאה ונמצא כו' יתגלה ולע"ל בהודאה
לגילוי ההעלם בהמשכת והברכה הצמצום שלפני א"ס
ג' והן כנ"ל שבתחלה ההלל ע"י והוא דאצילות בע"ס
יבא סתרו חשך ישת ההעלם שהוא ויצי' דבריאה מדרגות
נרו בהילו דהלל וברכה הלל היינו יצי' בבחי' גילוי לידי
הנעלם ממקור בא הוא והברכה הנעלם האור גילוי כו'
מן נגלה ובו דיצי' אור שנק' הצמצום שאחר בקו"ח והיינו
כו' דע"ס ברכות ק' שהן כו' הצמצום שלפני ההעלם
מקור בחי' מהיות למעלה שזהו האצילות בבחי' וההודאה
התפלה סדר והיינו כו' בכללו' דקו"ח אור לגילוי נעלם
בחי' ואח"כ כנ"ל אור בגילוי יה להלל ביצי' דפסד"ז
ש"ע עד לפני' ושתי' דוד בויברך כו' ההעלם מן הברכה
ההודאה בחי' ע"י רק והוא כידוע האצילות בבחי' שהיא
הפעם יהוד' בלידת וכמ"ש כנ"ל כלל השגה בלא מרחוק
יהוד' והיינו טעם שבלא בהודאה אודה ה' את אודה

מלדת ותעמוד וזהו יודה שתמיד בנחמי' דכתי' בחול"ם
דאוי"ר המדות אור גילוי לכלל שיבא שא"א יהודה אחרי
בהודאה עצמי ביטול בחי' הוא שבש"ע מפני כו' מבינה
וד"ל וכידוע כו' חוליות בח"י דברוך כריעות ח"י והוא
הודאה רק לנו אין דוקא עתה כו' אלהינו ועתה וזהו
מוה"ע שיתגלה לע"ל אבל לגילוי בא ולא מרחוק במוה"ע
ב"ה א"ס עצמות גם שיתברך ברכה בשם יקרא למטה

עצמו מהעלם הקו"ח נק'שלפני שעתה כמו לגילוי ממש תו
הנה ואמנם וד"ל לגילוי דקו"ח מהעלם שנמשך מה ברכה
שבראש בכפיפה מרחוק גשמי' בהודאה הכריעה בחי' ע"י
שמרכין האמת שאתו לחבירו שמודה כאדם חוליות וח"י
לכלל יבא עי"ז כו' המלך לפני ומשתחווה ככורע או ראשו
וזהו תחה"מ בזמן כמו לע"ל מוה"ע בגילוי מקרוב ראי'
ולכאורה בתחה"מ יקום לא במודים כרע דלא מאן שאמרו
בחיצוניות במודים הכריע' אך ע"ז לזה יש שייכות מה
והלב המוח מכלי למעלה היא זו הודאה בחי' דוקא גופו
שיתגלה הקו"ח מן שלמעלה ב"ה א"ס בעצמות והיינו
שהוא טליך אורות טל בענין כידוע דוקא בתח"ה לע"ל
בחיות להחיותו הקטן העצם על שישכון כו' דנטיף טלא
א"ס אור מעצמו' ונשמה גוף וצורה בחומר ממש האלקי
העצם יהי' עי"ז במודי' עכשיו גופו כרע כאשר והיינו
הזה האלקי וחיות האור לקבל מוכן כלי שבשדרה הקטן
בגשם ההודאה בחי' בו אין במודים כרע דלא מאן אבל
יקום לא ולזה האלקי וחיות האור לקבל יוכל לא גופו

וד"ל: כלל בתח"ה
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‰�‰Âבמדריגה נעלה מאד הוא העליון תענוג בחי'
האותיות, ומבחי' החכמה מבחי' מעלה למעלה
החכמה מקבלת הטעמים בחי' שהם בלבד שלו וההתגלות
העוה"ב נברא ביו"ד וז"ס מאד מצומצמת הארה והיא
הארת שמצמצום הגן מקור עדן שנקראת החכמה שהיא
בבינה אח"כ ממנה נמשך הטעמים ע"י בה המאיר העונג
אותיות צירופי ע"י בבי"ע אח"כ [נמשך] ומשם הי"ס ובכל
בחכמה הוא אא"ס שהתלבשות בע"ח וז"ש כמש"ל הדבור

החכמ ע"י הי"ס בכל מאיר שהיתהואח"כ לולי כי ה
להכיל יכולים היו לא החכמה בבחי' מתלבשת ההארה
בבחי' היא מ"מ מצומצמת הארה שהיא הגם כלל אורה
שהתורה וז"ס מקבלים הם החכמה אמצעות ע"י אלא א"ס

לא"ס לבוש בחי' והיא החכמה מן שנמשכת לבוש נק'
באורייתא וז"ס בעולמות ומחי' מאיר הוא שעי"ז ב"ה
ב') ק"ד (תלים כתי' כשלמה אור עוטה כי עלמא אתקיים
חסד ועולם כ"ו) ל"א (משלי לשונה על חסד תורת וגם
הארת בחי' ע"ש מזון נקראת וגם ג') פ"ט (תלים יבנה
העולמות כל חיות שהוא שבתורה בחכמה המתלבש א"ס
החיצון לבוש שהם אלא לבושים בחי' ג"כ הן וגמ"ח
לבושים בחי' יש כך בחוץ לצאת כשצריך מלבישו שהמלך
שלא מטה מטה הנמשך האלקות שפע על להגין חיצוני'
וצדקה כו' כשריון צדקה וילבש וז"ס החיצוני' ממנו ינקו
ד' (דניאל פרוק בצדקה וחטאך ב') י' (משלי ממות תציל

וד"ל: כ"ד)
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מרחוק בהודאה רק אלא כו' ההעלם מן שיתברך והמשכה
ית' שהוא ההשגה מן שלמעלה בהודאה שמודים לבד
הרבה ממנו לגדול המודה כאדם כו' לבדו ומרומם מובדל
ההשגה מן למעלה זו שהודאה בחכמ' עמו ערך לו שאין
בזה שיש לרבו תלמיד כמו השכל שמצד הודאה משא"כ
גדול לאדם אבל כו' ערכו כפי ולהללו לשבחו ויוכל ערך
שלמעלה הודאה רק בהודאה השגה בו אין מערכו שמופלג
פי' לך מודים אנחנו אלקינו ועתה שא' וזהו השכל מן
כימי בגילוי למטה בא לא ממש א"ס עצמות שבחי' ועתה
מודים אנחנו רק וברכה בהלל בו משיגים אנו אין העוה"ב
במהו"ע הוא שההודאה ונמצא כו' יתגלה ולע"ל בהודאה
לגילוי ההעלם בהמשכת והברכה הצמצום שלפני א"ס
ג' והן כנ"ל שבתחלה ההלל ע"י והוא דאצילות בע"ס
יבא סתרו חשך ישת ההעלם שהוא ויצי' דבריאה מדרגות
נרו בהילו דהלל וברכה הלל היינו יצי' בבחי' גילוי לידי
הנעלם ממקור בא הוא והברכה הנעלם האור גילוי כו'
מן נגלה ובו דיצי' אור שנק' הצמצום שאחר בקו"ח והיינו
כו' דע"ס ברכות ק' שהן כו' הצמצום שלפני ההעלם
מקור בחי' מהיות למעלה שזהו האצילות בבחי' וההודאה
התפלה סדר והיינו כו' בכללו' דקו"ח אור לגילוי נעלם
בחי' ואח"כ כנ"ל אור בגילוי יה להלל ביצי' דפסד"ז
ש"ע עד לפני' ושתי' דוד בויברך כו' ההעלם מן הברכה
ההודאה בחי' ע"י רק והוא כידוע האצילות בבחי' שהיא
הפעם יהוד' בלידת וכמ"ש כנ"ל כלל השגה בלא מרחוק
יהוד' והיינו טעם שבלא בהודאה אודה ה' את אודה

מלדת ותעמוד וזהו יודה שתמיד בנחמי' דכתי' בחול"ם
דאוי"ר המדות אור גילוי לכלל שיבא שא"א יהודה אחרי
בהודאה עצמי ביטול בחי' הוא שבש"ע מפני כו' מבינה
וד"ל וכידוע כו' חוליות בח"י דברוך כריעות ח"י והוא
הודאה רק לנו אין דוקא עתה כו' אלהינו ועתה וזהו
מוה"ע שיתגלה לע"ל אבל לגילוי בא ולא מרחוק במוה"ע
ב"ה א"ס עצמות גם שיתברך ברכה בשם יקרא למטה

עצמו מהעלם הקו"ח נק'שלפני שעתה כמו לגילוי ממש תו
הנה ואמנם וד"ל לגילוי דקו"ח מהעלם שנמשך מה ברכה
שבראש בכפיפה מרחוק גשמי' בהודאה הכריעה בחי' ע"י
שמרכין האמת שאתו לחבירו שמודה כאדם חוליות וח"י
לכלל יבא עי"ז כו' המלך לפני ומשתחווה ככורע או ראשו
וזהו תחה"מ בזמן כמו לע"ל מוה"ע בגילוי מקרוב ראי'
ולכאורה בתחה"מ יקום לא במודים כרע דלא מאן שאמרו
בחיצוניות במודים הכריע' אך ע"ז לזה יש שייכות מה
והלב המוח מכלי למעלה היא זו הודאה בחי' דוקא גופו
שיתגלה הקו"ח מן שלמעלה ב"ה א"ס בעצמות והיינו
שהוא טליך אורות טל בענין כידוע דוקא בתח"ה לע"ל
בחיות להחיותו הקטן העצם על שישכון כו' דנטיף טלא
א"ס אור מעצמו' ונשמה גוף וצורה בחומר ממש האלקי
העצם יהי' עי"ז במודי' עכשיו גופו כרע כאשר והיינו
הזה האלקי וחיות האור לקבל מוכן כלי שבשדרה הקטן
בגשם ההודאה בחי' בו אין במודים כרע דלא מאן אבל
יקום לא ולזה האלקי וחיות האור לקבל יוכל לא גופו

וד"ל: כלל בתח"ה
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‰�‰Âבמדריגה נעלה מאד הוא העליון תענוג בחי'
האותיות, ומבחי' החכמה מבחי' מעלה למעלה
החכמה מקבלת הטעמים בחי' שהם בלבד שלו וההתגלות
העוה"ב נברא ביו"ד וז"ס מאד מצומצמת הארה והיא
הארת שמצמצום הגן מקור עדן שנקראת החכמה שהיא
בבינה אח"כ ממנה נמשך הטעמים ע"י בה המאיר העונג
אותיות צירופי ע"י בבי"ע אח"כ [נמשך] ומשם הי"ס ובכל
בחכמה הוא אא"ס שהתלבשות בע"ח וז"ש כמש"ל הדבור

החכמ ע"י הי"ס בכל מאיר שהיתהואח"כ לולי כי ה
להכיל יכולים היו לא החכמה בבחי' מתלבשת ההארה
בבחי' היא מ"מ מצומצמת הארה שהיא הגם כלל אורה
שהתורה וז"ס מקבלים הם החכמה אמצעות ע"י אלא א"ס

לא"ס לבוש בחי' והיא החכמה מן שנמשכת לבוש נק'
באורייתא וז"ס בעולמות ומחי' מאיר הוא שעי"ז ב"ה
ב') ק"ד (תלים כתי' כשלמה אור עוטה כי עלמא אתקיים
חסד ועולם כ"ו) ל"א (משלי לשונה על חסד תורת וגם
הארת בחי' ע"ש מזון נקראת וגם ג') פ"ט (תלים יבנה
העולמות כל חיות שהוא שבתורה בחכמה המתלבש א"ס
החיצון לבוש שהם אלא לבושים בחי' ג"כ הן וגמ"ח
לבושים בחי' יש כך בחוץ לצאת כשצריך מלבישו שהמלך
שלא מטה מטה הנמשך האלקות שפע על להגין חיצוני'
וצדקה כו' כשריון צדקה וילבש וז"ס החיצוני' ממנו ינקו
ד' (דניאל פרוק בצדקה וחטאך ב') י' (משלי ממות תציל

וד"ל: כ"ד)
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a"lxz - l`eny zxez

Á·ÊÓ‰השולחן זה אלי וידבר וגו' גובה אמות שלוש עץ
פתח וש"נ) נ"ה, (ברכות וארז"ל ה'. לפני אשר
מזבח קיים שבהמק"ד בזמן כו' בשולחן וסיים במזבח
מ"ע וצ"ל עליו. מכפר אדם של שולחנו עכשיו מכפר
מה לפי שגם מזבח, לגבי אדם של שולחנו ההתדמות

כלל. הכפרה מזבח בערך אינו א"כ ז"ל שפירש"י
Ô·ÂÈÂבתד"א בדרז"ל שמצינו נט"י ענין שורש בהקדם

האוכל אמרו מכאן שפ"ו רמז תשא בילקוט הובא
לדמות היתכן יפלא דלכאו' איש, אשת על כבא נט"י בלא
חומר שהרי איש, אשת על כבא נט"י בלא האכילה ענין
ונט"י דין, בית מיתות שבד' בחמורה הוא איש אשת
לתרומה, גם גזרו דבר דח"י ורבנן שלמה תיקן לקדשי'
לגזי', סרך ענין שהוא תרומה, סרך מפני הוא ולחולין
מדמין ואיך כלל), טהורה תרומה יש שלא בזה"ז (וכ"ש

איש. אשת על כבא נט"י בלא האכילה
Í‡בסידור מ"ש ע"פ נט"י ענין בהקדם יובן הענין

שבחו"ב לפי הוא נט"י ענין ששורש ז"ל מהרי"ק
להמשיך וצריכי' החסדי', מי והם דא"א חו"ג מלובשי'
את כשבירך ביעקב דכתי' וז"ע לז"א, חו"ב ע"י אלו מים
פי' לידוהי, ואחכמינון ות"א ידיו את שכל ואפרי' מנשה
שהם למדות מוחין שהמשיך השכלה מלשון שכל שמפרש
מן מלמעלה ההמשכה שורש שיהי' וא"כ הידי', בחי'

ידיו אצבעות בעשר נתכווין כי הבחיי שכ' וכענין השכל,
ע"פ נט"י ענין יובן ועד"ז החכ'. ממקור הברכה להמשיך
וארז"ל ידיו זרועי ויפוזו כתי' ביוסף דהנה מהרי"ק, פי'
ידיו, צפורני דרך כו' ויצא בקרקע, ידיו צפורני נעץ בסוטה

כמ כו'והיינו ממנו יצא יצחק כו' ממנו יצא שאברהם ו
עד מכל, מנוקה אח"כ שיהי' בכדי הפסולת נקיית שזהו
הפסולת דחיית בחי' וזהו כו' שלימה מטתו הי' שיעקב
ביוסף כן כו' היסוד משפע שנשפע מה שהוא פ"ה דרך
ולנעוץ לתלות שהוכרח עד וסט"א הקלי' עליו עמדו
ארז"ל הרי מ"מ להתייסר, כדי רש"י ופי' בקרקע צפורניו
לפי אלא מיעקב כמו שבטי' י"ב ממנו שיצא יוסף הי' ראוי
מנשה שבטי' ב' רק העמיד ולכן צפורניו דרך שיצא
יש ומ"מ שמו. על ונק' מבנימין יצאו ואעפ"כ ואפרים,
ע"ד הי' עליון צדיק מיוסף יוצא הי' שאם ביניהם הפרש
לארץ ישראל את מכניס משה כשהי' וכמו מלמעלמ"ט
בנימין משא"כ ואתחנן, בד"ה בלק"ת וע' במ"א, כמ"ש
וע' כו', ויפוזו ע"י הוא וכ"ז מלמטלמ"ע, הוא תחתון צדיק
ע"ד זהו ויפוזו שענין ורבו, וימררוהו ע"פ באוה"ח
ע"י ומ"מ יעו"ש. כו' חסידא עמרם ברב בקדושין שארז"ל
איזהו שארז"ל שז"ע א"א מבחי' המשיך בנסיון שעמד
במ"א שנת' מגבור א"א טוב שנא' יצרו את הכובש גבור

כו'. א"א מבחי' ממשיך יצרו את שכובש שע"י
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‰�‰Âלמחלה האמיתית הרפואה היא התורה כי הגם
גם אלא כחה ולהתיש להחלישה לבד ולא הנ"ל
להפוך התורה ויכולת ובכח לגמרי ולהסירה להעבירה
לרז"ל מצינו מ"מ כנ"ל, כו' לטוב נה"ב ועצם מהות
משה שם אשר התורה וזאת עה"פ דע"ב ביומא שאמרו
כו'. המות סם לו נעשה זכה לא חיים סם לו נעשה זכה
הרפואה מקור שהיא התורה איך פלא דבר הוא ולכאורה
ח"ו המות סם בחי' תהי' בה למחזיקים היא חיים ועץ
ח"ו. ההיפוך עוד תהי' לנפש רפואה שאינה לבד זאת ולא
פי"ט בראשית במד"ר דאיתא מה צלהק"ת זה להבין אך
תואנה שהביאה עלה ארשב"י תאנה, עלה ויתפרו ע"פ
נחמי' ר' דעת וכ"ה היתה תאנה שעה"ד דסבר לעולם

נמשלה והלא צ"ל ולכאורה ע"א מ' ד' ברכות בגמ'
ודרשו פרי', יאכל תאנה נוצר וכמ"ש לתאנה תושבע"פ
מה כתאנה ד"ת נמשלו למה סע"א דנ"ד בעירובין רז"ל
תאנים בה מוצא בה ממשמש שאדם זמן כל זו תאנה
מעט ולמחר מעט היום אלא אחת בבת מתבשלות (שאינן
הוגה שאדם זמן כל ד"ת אף מהן) לאכול ראוי שעה וכל
דרמ"ח פי"ב נשא פ' במד"ר וכ"ה טעם בהם מוצא בהן
נלקטים האילנות שרוב בתאנה תורה נמשלה למה סע"ד
מן פטורה היא (ולכן מעט מעט נלקטת והתאנה כאחת
כל בפאה אמרו כלל פ"א דפאה במשנה כמ"ש הפאה
תאנה לאפוקי והיינו כאחת ולקיטתו כו' אוכל שהוא
ולמחר מעט לומד היום התורה וכך אחת) אחת שנלקטין
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ועלי' בשתים ולא בשנה לא מתלמדת שאינה לפי הרבה
תאנה הרואה ע"א דנ"ז ברכות ובגמ' תאנה נוצר נאמר
יאכל תאנה נוצר שנאמר בקרבו משתמרת תורתו בחלום

לה) קרינן תושבע"פ פה ומל' מל' היא תאנה (כי פרי'
תאנה שעה"ד נאמר ואיך לתאנה נמשלה שתושבע"פ הרי

הי'.
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h"yz'd mixn`nd xtq

Èk"יׂשראל מל ּדוד הּנה ּתּורא". למען הּסליחה עּמ ƒְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּדאצילּות מלכּות רחמים1ּדׁשרׁשֹו ּומבּקׁש מתחּנן ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָ

עֹונֹות ּכל על ויכּפר ויסלח ימחל אׁשר ,יתּבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּלפניו
,יתּבר לפניו יׂשראל ּבני ּופׁשעּו חטאּו ׁשעוּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָוחּטאים
יתּבר מּמּנּו הּיראה ימׁש אׁשר ּתּורא", "למען ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻלטעם

והּוא יׂשראל, "ּכאׁשר2ּבקרב עזרא: ּבן אברהם הרב ּכפרּוׁש ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חטאם. ויּניחּו הם ּגם ויׁשּובּו חֹוטאים יׁשמעּו לעֹוני, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּתסלח
נפׁשם". אּות ּככל חפצם ויעׂשּו ,ייראּו לא ּתסלח, לא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֹואם
הּטֹוב, ּבּדר ׁשּיל ּבהאדם הּכּונה הרי מלמעלה ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּובהיֹות
חי אליהם "אמר ׁשּכתּוב: ּוכמֹו ּתׁשּובה, יעׂשה חטא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹואם
ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ אם אלקים, אדני נאם ְְְְֱֲִִִִִֶָָָָָֹֹֹֻאני
ּפרּוׁש ּכן ואם כּו', מּדרכיכם" ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה, מּדרּכֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָרׁשע
למען לי ּתסלח ולזאת הּסליחה, עּמ ּכי הּוא: ּכ ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹהּכתּוב
ירּבה ּכי טעם הּנתינת ענין מהּו להבין, וצרי .ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּייראּו
מחּיבת הּסברא ּדלכאֹורה הּיראה, ׁשּיהיה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלסלח
לא אז הרחמים ּבמּדת הּוא ההנהגה ּדכאׁשר אחר, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
כּו' ואׁשּוב אחטא ּדהאֹומר הגם מהחטאים, ּכ ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָייראּו

נהי מקֹום מּכל ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקים ּדלאאאין ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ
הרי ּבכלל רחמים ּבמּדת ההנהגה אבל ואׁשּוב, אחטא ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיאמר
ועֹוד, חטא. ּבהּיראת ּומעּוט חליׁשּות איזה לגרם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹיכֹול

רּבה ּבמדרׁש "אמר3ּדאיתא העֹולמֹות), ּבריאת (ּבענין ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

הוּו הרחמים ּבמּדת אֹותם ּבֹורא אני אם הּוא, ּברּו ְֲֲִִִִֵַַַָָָָָהּקדֹוׁש
סּגיאין" ּבהּיראה,בחּטאין מעּוט ּגֹורם הרחמים ּדמּדת , ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָ

החטא מעצם לירא ׁשּצריכים הּכּונה הלא חטא ,4ויראת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּטעם מהּו ּכן ּבׁשבילואם לסלח ירּבה יתּבר הּוא ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ּכי האהבה, על יֹותר טעם זה היה ולכאֹורה הּיראה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיהיה
הרב ּפרׁש וכן ּביֹותר, יתאהב הרי זה ּובׁשביל לסלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹירּבה
ּכן ּגם ׁשּי הם" ּגם ויׁשּובּו כּו' ּד"יׁשמעּו עזרא, ּבן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָאברהם
מתעֹורר ּתׁשּובה הּבעל ּדכאׁשר האהבה, ּבענין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָיֹותר
ּבכבד ׁשּלא זה יהיה וכאׁשר ּבזה, רצֹון לֹו יׁש הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבתׁשּובה
ּובּקׁשֹות, ּתחנּונים ּברּבּוי וׁשּלא ּבמהרה, לֹו ויסּלח ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻּכל
אי ּכן ואם וסֹולח, להּמֹוחל והּקרּוב האהבה ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהרי
מּובן הּכתּובים נֹוׂשא ּומּכללּות הּיראה. על טעם זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
ׁשּיהיה ּתּורא למען והּנה הּיראה, הּוא העבֹודה עּקר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדלהיֹות
הּמּובן אׁשר לסלח, ראּוי הּנה האמּתית, הּיראה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבבחינת
להרּבֹות ראּוי ּכי עד הּיראה, מעלת למעלה ּכ ּדכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָמּזה
עבֹודת הלא להבין, וצרי ּתּורא. למען ורק א ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹֹלסלח
כּו' ואהבּת סדר, ּבּה ויׁש ּתמה, עבֹודה ּכן ּגם היא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאהבה
לגדל ּכי עד הּיראה, מעלת ּגדל ּומהּו כּו', לבב ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבכל

לסלח. ראּוי ְֲִַַָָָֹמעלתּה
.¯ev˜ּגדל מהּו ּגם יראה, על טעם הּסליחה אי יקׁשה, ƒְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לסלח. ראּוי ׁשּבׁשבילּה הּיראה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹמעלת
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ומראי ההערות ואילך. 215 עמ' תש''ט המאמרים בספר נדפס (*
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות

להצמח1) המצוות ספר ראה - בזה המלכים שאר על דוד מעלת
ב. פרק מלך מינוי מצות מצוותיך] [דרך צדק

בשם2) (נדפס צדק להצמח תהלים בספר אֿג בסעיפי בהנ''ל ראה

זה. פסוק על אור) יהל
יב.3) פרשה סוף רבה בראשית
[מאמר]4) ג. פרק קרח ויקח המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי

ד. פרק המטות ראשי גו' וידבר

(אע"פ).א. גדולים.ב.הגם חוטאים יהיו
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ועלי' בשתים ולא בשנה לא מתלמדת שאינה לפי הרבה
תאנה הרואה ע"א דנ"ז ברכות ובגמ' תאנה נוצר נאמר
יאכל תאנה נוצר שנאמר בקרבו משתמרת תורתו בחלום

לה) קרינן תושבע"פ פה ומל' מל' היא תאנה (כי פרי'
תאנה שעה"ד נאמר ואיך לתאנה נמשלה שתושבע"פ הרי
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Èk"יׂשראל מל ּדוד הּנה ּתּורא". למען הּסליחה עּמ ƒְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּדאצילּות מלכּות רחמים1ּדׁשרׁשֹו ּומבּקׁש מתחּנן ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָ

עֹונֹות ּכל על ויכּפר ויסלח ימחל אׁשר ,יתּבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּלפניו
,יתּבר לפניו יׂשראל ּבני ּופׁשעּו חטאּו ׁשעוּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָוחּטאים
יתּבר מּמּנּו הּיראה ימׁש אׁשר ּתּורא", "למען ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻלטעם

והּוא יׂשראל, "ּכאׁשר2ּבקרב עזרא: ּבן אברהם הרב ּכפרּוׁש ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חטאם. ויּניחּו הם ּגם ויׁשּובּו חֹוטאים יׁשמעּו לעֹוני, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּתסלח
נפׁשם". אּות ּככל חפצם ויעׂשּו ,ייראּו לא ּתסלח, לא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֹואם
הּטֹוב, ּבּדר ׁשּיל ּבהאדם הּכּונה הרי מלמעלה ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּובהיֹות
חי אליהם "אמר ׁשּכתּוב: ּוכמֹו ּתׁשּובה, יעׂשה חטא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹואם
ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ אם אלקים, אדני נאם ְְְְֱֲִִִִִֶָָָָָֹֹֹֻאני
ּפרּוׁש ּכן ואם כּו', מּדרכיכם" ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה, מּדרּכֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָרׁשע
למען לי ּתסלח ולזאת הּסליחה, עּמ ּכי הּוא: ּכ ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹהּכתּוב
ירּבה ּכי טעם הּנתינת ענין מהּו להבין, וצרי .ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּייראּו
מחּיבת הּסברא ּדלכאֹורה הּיראה, ׁשּיהיה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלסלח
לא אז הרחמים ּבמּדת הּוא ההנהגה ּדכאׁשר אחר, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
כּו' ואׁשּוב אחטא ּדהאֹומר הגם מהחטאים, ּכ ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָייראּו

נהי מקֹום מּכל ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקים ּדלאאאין ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ
הרי ּבכלל רחמים ּבמּדת ההנהגה אבל ואׁשּוב, אחטא ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיאמר
ועֹוד, חטא. ּבהּיראת ּומעּוט חליׁשּות איזה לגרם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹיכֹול

רּבה ּבמדרׁש "אמר3ּדאיתא העֹולמֹות), ּבריאת (ּבענין ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

הוּו הרחמים ּבמּדת אֹותם ּבֹורא אני אם הּוא, ּברּו ְֲֲִִִִֵַַַָָָָָהּקדֹוׁש
סּגיאין" ּבהּיראה,בחּטאין מעּוט ּגֹורם הרחמים ּדמּדת , ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָ

החטא מעצם לירא ׁשּצריכים הּכּונה הלא חטא ,4ויראת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּטעם מהּו ּכן ּבׁשבילואם לסלח ירּבה יתּבר הּוא ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ּכי האהבה, על יֹותר טעם זה היה ולכאֹורה הּיראה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיהיה
הרב ּפרׁש וכן ּביֹותר, יתאהב הרי זה ּובׁשביל לסלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹירּבה
ּכן ּגם ׁשּי הם" ּגם ויׁשּובּו כּו' ּד"יׁשמעּו עזרא, ּבן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָאברהם
מתעֹורר ּתׁשּובה הּבעל ּדכאׁשר האהבה, ּבענין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָיֹותר
ּבכבד ׁשּלא זה יהיה וכאׁשר ּבזה, רצֹון לֹו יׁש הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבתׁשּובה
ּובּקׁשֹות, ּתחנּונים ּברּבּוי וׁשּלא ּבמהרה, לֹו ויסּלח ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻּכל
אי ּכן ואם וסֹולח, להּמֹוחל והּקרּוב האהבה ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהרי
מּובן הּכתּובים נֹוׂשא ּומּכללּות הּיראה. על טעם זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
ׁשּיהיה ּתּורא למען והּנה הּיראה, הּוא העבֹודה עּקר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדלהיֹות
הּמּובן אׁשר לסלח, ראּוי הּנה האמּתית, הּיראה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבבחינת
להרּבֹות ראּוי ּכי עד הּיראה, מעלת למעלה ּכ ּדכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָמּזה
עבֹודת הלא להבין, וצרי ּתּורא. למען ורק א ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹֹלסלח
כּו' ואהבּת סדר, ּבּה ויׁש ּתמה, עבֹודה ּכן ּגם היא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאהבה
לגדל ּכי עד הּיראה, מעלת ּגדל ּומהּו כּו', לבב ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבכל

לסלח. ראּוי ְֲִַַָָָֹמעלתּה
.¯ev˜ּגדל מהּו ּגם יראה, על טעם הּסליחה אי יקׁשה, ƒְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לסלח. ראּוי ׁשּבׁשבילּה הּיראה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹמעלת
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ומראי ההערות ואילך. 215 עמ' תש''ט המאמרים בספר נדפס (*
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות

להצמח1) המצוות ספר ראה - בזה המלכים שאר על דוד מעלת
ב. פרק מלך מינוי מצות מצוותיך] [דרך צדק

בשם2) (נדפס צדק להצמח תהלים בספר אֿג בסעיפי בהנ''ל ראה

זה. פסוק על אור) יהל
יב.3) פרשה סוף רבה בראשית
[מאמר]4) ג. פרק קרח ויקח המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי

ד. פרק המטות ראשי גו' וידבר

(אע"פ).א. גדולים.ב.הגם חוטאים יהיו



c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

ÔÂ�¯‡ ˙ÂÓ· ÈÏÚ· ·‡ÂÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡
פוגע קטן אש ניצוץ אם שגם בגשמיות, אנו רואים

הפכיים (שני אפרסמון שמן או נפט כמו קל, דליק בדבר

גדולה. לשריפה לגרום זה ניצוץ בכוח יש אחד), וענינם

רצון עת הוא תפלה של הזמן ברוחניות גם כך

אמיתית התעוררות פועלת הצדק חשבון של וההתבוננות

דרכיו. להטבת

מואב" "ער האדם את המקיפות קליפות שתי ישנן

חושב שהוא משמעו מואב" "ער ארנון". במות ו"בעלי

במוחין נגוע שהוא הכוונה ואין מוחין. לבעל עצמו את

עצמו את שחושב מה אלא בידיעות, או ח"ו באמונה

לומד משכיל, שהנו עצמו על אומר הוא מוחין, לבעל

זה אין ממש שלפועל רק חסידות, אימרת ואוהב חסידות

היא זו תפלה גם אך באריכות, מתפלל שהוא קורה נוגע,

של רע רע, הוא מואב", "ער זהו עבודה. של תכלית בלי

מוחין.

במות", "בעלי של חברה ישנה � ארנון" במות "בעלי

עצמם. את רק שמרגישים הרגש, ובעלי מציאות בעלי

� ללמוד עצמו, בעיני מציאות הוא מדוע טעם שום אין

לומד הוא שאין מפני � יכול הוא אין מדוע יכול, אינו

כמנהג הכנסת בבית ללמוד טעמים, כמה כך על ומוצא

הוא לכך, זמן לו אין ובכלל כבודו לפי זה אין � ישראל

הוא זה כל ולמרות לומד, הוא אין חסידות אבל חסיד

מעצמו. רצון שבע

חשבון", "באו היא הדברים כל של ההתחלה

מחשבון", יוצא "אש אזי � צדק חשבון כשעושים

התפלה בזמן כלומר: הנכון, במקום פוגעת והלהבה

סיחון", "קרית את אז שובר זה רצון", ה"עת שהוא

מואב", "ער את אוכלת שבתפלה הטובה וההחלטה

ארנון". במות "בעלי את ושוברת

חסידות לבבכם". "שימו היא שחסידות מה הענין זה

עם שיתעצם הענין, אל ואותו אליו הענין את מביאה

ואופן בדרך יהיו העולם ועניני עניניו שכל כלומר הענין,

החסידות. תורת

שאין לפעמים מזדמן כאשר מהמסובים: אחד שאל

חובה ידי לצאת יכולים הא בתפלה, שבלב עבודה על זמן

וכדומה? חכמה" "ראשית כמו מוסר ספרי לימוד ידי על

שונים, עסקים קיימים שליט"א: אדמו"ר כ"ק וענה

איזה לנהל כדי העיר את יוצא כשאחד משל, דרך על

והוא במכר בדרכו נפגש והוא לפרנסה, כלי לעשות עסק,

שהוא עונה והוא נוסע, אתה להיכן אברהם אותו שואל

במכר פוגש הוא מכן לאחר עסק, איזה בידו לקחת הולך

נוסע, אתה להיכן יצחק ואתה אותו שואל שוב והוא שני,

ל"מקבל". להיעשות הולך ואני חלשה הפרנסה עונה והוא

ולשניהם לפרנסה, כלים עושים ששניהם היא האמת

בעסק עסוק שהראשון הוא ההבדל השי"ת. עוזר

ובשר, דגים נגיד, כמו הכל לו יש � לו עוזר וכשהשי"ת

גם לעזור ביכולתו וכן יפים ומלבושים טובה דירה

מלוח. ודג ללחם פרוטות מקבץ השני ואילו לזולתו.

בערכו. שלא במקום החסיד את ומעמידה מעלה חסידות

ובעבודה בחסידות עוסקים היו עברו בזמנים חסידים

מחר גמרא, לומדים היום נגלה, בלימוד עוסק שאחד כפי

זקני אצל היה כך � משפט בחושן הלכה לומדים

ורוממות בהפלאת היא ההתבוננות היום החסידים,

המתלבש סוף אין באור היא ההתבוננות היום האין־סוף,

סוף האין בעולמות היא ההתבוננות היום בעולמות,

הבאים באורות היא ההתבוננות היום הצמצום, שלפני

באורות היא ההתבוננות אחר וביום ישר, אור בדרך

ב"ויגבה היא ההתבוננות היום חוזר, אור בדרך הבאים

הוי'" בדרכי .14לבו

האם משהו, עושה כבר כשמישהו גם הרי כיום ואילו

מחליט הוא וכאשר בלבד, כדמיון זה הרי � עבודה? זהו

יום באותו שייך הוא אין שונות שמסיבות מסויים ביום

אין לדמיון שגם חושב שהוא פירושו � התפלה לעבודת

מוסר... ספר היא עצמה זו התבוננות הנה שייך, הוא
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ו.1) יז, ב. הימים דברי

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.‚"Èמנ"א כ"ח ה' ביום – ליאדי את הזקן רבינו כ"ק הוד שעזב טרם א' הרח"ש25ביום את קרא – ַ
הברכה את ה' ויצו בד, אריגת מלאכת שם תתלמד מולדתך, לעיר ותלך העיר את תעזוב לו ויאמר

ימים. באריכות ויברכהו והותר, די ידיך במעשי

ברכה. בשפע לו הצליח וה' בד אריגת מלאכת ויתלמד קרוּפקי מולדתו לעיר חזר הרח"ש
בליובאוויטש נ"ע האמצעי אדמו"ר רבינו כ"ק הוד אליו26וכשהתיישב שבאו הראשונים מן הוא הי' ַ

ש.לליובאוויט ַ

אשר עד חוזר בתור בליובאוויטש שנים כשתי הרח"ש ישב האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד צווי ַוע"פ
לחוזר האמצעי אדמו"ר כ"ק ויכתרהו מחליו מּפאריטש שלמה משה ר' החסיד את השי"ת ַהקים

חוזר. רח"ש החסיד בתולדות כתוב חייו ימי דברי והמשך לביתו. שב והרח"ש

.„"Èבבית27החסיד נתחנך ומאמו מאביו יתום ובהיותו ּפאריטש העירה יליד הי' שלמה משה ַר'
כבן ובהיותו תלמידיו, מבחירי אחד ויהי סטאראדוב, בעיר המלמד טובי' ר' החסיד אמו אחי ַַדודו
וילמוד חריף אבא אברהם ר' החסיד הגאון שיסדה ּפאטשעּפ עיר בישיבת לתלמיד נתקבל עשרה ָשתים

לליאזנא. הזקן רבינו כ"ק להוד בא עשרה שבע כבן ובהיותו שנים, כחמש ָשמה

בליאזנא הסדר הונהג כבר ההיא שבא28בעת אברך או בחור כל את חדשים כשלשה במשך לבחון ָ
בנו כ"ק של הנהלתו תחת שהיתה התלמידים בקבוצת ודא"ח נגלה ללמוד זמן איזה להתעכב מנת על
מיאנאוויטש נ"ע הרי"ל הרה"צ כ"ק הזקן רבינו כ"ק של ואחיו נ"ע האמצעי אדמו"ר הזקן רבינו .29של ַָ

ניתנה וארוחתו תלמיד, בתור שלמה משה הבחור נתקבל הבחינה, זמן חדשים, שלשה וכשעברו
הנ"ל. המנהלים כהוראת בלימודים וישקוד התלמידים, החזקת מקופת לו

תקנ"ג בשנת – התלמידים קבוצת את האמצעי אדמו"ר כ"ק של להנהלתו השני' סידר30ובשנה –
את לפניהם מבאר הי' הזקן רבינו כ"ק שאמר המאמר את היטב יודעים התלמידים שהיו אחרי אשר

גדולה באריכות ההוא .31המאמר

עצומה יגיעה יגעים היו החוזרים והתלמידים במאד, ומדייק בלשונו מקצר הי' הזקן רבינו כ"ק
נמרץ, בדיוק הרב דברי את שישמרו מאד ע"ז פקח האמצעי רבינו כ"ק והמנהל הרב, דברי את לשמור

בהסברים מאריך הי' האמצעי רבינו של בביאוריו יודעים31אבל הם אם התלמידים את בוחן וכשהי' ,
הלשון. בסגנון מדייק הי' לא

רבינ כ"ק הוד של לשונו בסגנון הרמ"ש נתרגל שנים כשתי מהיחידיםובמשך והי' האמצעי ו
בדיוק הזקן רבינו כ"ק הוד של דא"ח מאמרי וחזרת הטובה הידיעה על נוסף אשר התלמידים בקבוצת

כלשונו. האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד של ביאוריו את גם היטב וחוזר תופס הי' נמרץ
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(קה"ת, ח"א שלו (אגרותֿקודש הצ"צ אדמו"ר ברשימת (25

ראה, [פ' ו' ביום ד: סעיף תרצ"ד כסלו יט ובשיחת שכא) ע' תש"מ)

ב' א' ביום [ויבואו לקראסנא עכב"ב נסע אלול ער"ח מנחםֿאב] כט

[פ' עש"ק ו' וביום שם]. כסלו יט שיחת - קראסנא לעיר אלול דר"ח

אדמו"ר ובמכתב מצרפתים". ברחו שלאחריו אלול] ו' שופטים,

בע"ש ובקראסנא . . ." ואילך): רמ ע' הנ"ל (אגרותֿקודש האמצעי

עש"ק". היום בחצי לקראסנא ובואו . . אלול לר"ח הסמוך

וש"נ. .322 ע' תש"ט השיחות ספר ראה – תקע"גֿתקע"ד (26

"הת - אודותו ראה ספר27) ואילך. ב] [קז, קכ ע' ב חוברת מים"

וש"נ. .14 ע' תרפ"א השיחות

[עב, נ ע' ב חוברת ב"התמים" החסידות" "אבות מאמר ראה (28

ב].

יהודה. שארית בעמח"ס מיאנאוויטש. ליב יהודה ר' הרה"ק (29

בהוספות אדמו"ר כ"ק רשימת פכ"ד. ח"א רבי בית אודותו ראה

וש"נ. א). (צח, קה"ת הוצאת - יהודה שארית לספר

את מינה הזקן שאדמו"ר ,256 ע' תש"ח השיחות בספר (30

רבינו ברשימת תקנ"ב. בשנת האברכים את להדריך האמצעי אדמו"ר

(אגרותֿקודש תק"ן בשנת ובמ"א: תקנ"א. בשנת יח): (ע' 9 שבהערה

וש"נ). שם. השיחות ספר וראה תעז. ע' תכד. ע' ח"ג

תכד. ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (31



קלט
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.‚"Èמנ"א כ"ח ה' ביום – ליאדי את הזקן רבינו כ"ק הוד שעזב טרם א' הרח"ש25ביום את קרא – ַ
הברכה את ה' ויצו בד, אריגת מלאכת שם תתלמד מולדתך, לעיר ותלך העיר את תעזוב לו ויאמר

ימים. באריכות ויברכהו והותר, די ידיך במעשי

ברכה. בשפע לו הצליח וה' בד אריגת מלאכת ויתלמד קרוּפקי מולדתו לעיר חזר הרח"ש
בליובאוויטש נ"ע האמצעי אדמו"ר רבינו כ"ק הוד אליו26וכשהתיישב שבאו הראשונים מן הוא הי' ַ

ש.לליובאוויט ַ

אשר עד חוזר בתור בליובאוויטש שנים כשתי הרח"ש ישב האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד צווי ַוע"פ
לחוזר האמצעי אדמו"ר כ"ק ויכתרהו מחליו מּפאריטש שלמה משה ר' החסיד את השי"ת ַהקים

חוזר. רח"ש החסיד בתולדות כתוב חייו ימי דברי והמשך לביתו. שב והרח"ש

.„"Èבבית27החסיד נתחנך ומאמו מאביו יתום ובהיותו ּפאריטש העירה יליד הי' שלמה משה ַר'
כבן ובהיותו תלמידיו, מבחירי אחד ויהי סטאראדוב, בעיר המלמד טובי' ר' החסיד אמו אחי ַַדודו
וילמוד חריף אבא אברהם ר' החסיד הגאון שיסדה ּפאטשעּפ עיר בישיבת לתלמיד נתקבל עשרה ָשתים

לליאזנא. הזקן רבינו כ"ק להוד בא עשרה שבע כבן ובהיותו שנים, כחמש ָשמה

בליאזנא הסדר הונהג כבר ההיא שבא28בעת אברך או בחור כל את חדשים כשלשה במשך לבחון ָ
בנו כ"ק של הנהלתו תחת שהיתה התלמידים בקבוצת ודא"ח נגלה ללמוד זמן איזה להתעכב מנת על
מיאנאוויטש נ"ע הרי"ל הרה"צ כ"ק הזקן רבינו כ"ק של ואחיו נ"ע האמצעי אדמו"ר הזקן רבינו .29של ַָ

ניתנה וארוחתו תלמיד, בתור שלמה משה הבחור נתקבל הבחינה, זמן חדשים, שלשה וכשעברו
הנ"ל. המנהלים כהוראת בלימודים וישקוד התלמידים, החזקת מקופת לו

תקנ"ג בשנת – התלמידים קבוצת את האמצעי אדמו"ר כ"ק של להנהלתו השני' סידר30ובשנה –
את לפניהם מבאר הי' הזקן רבינו כ"ק שאמר המאמר את היטב יודעים התלמידים שהיו אחרי אשר

גדולה באריכות ההוא .31המאמר

עצומה יגיעה יגעים היו החוזרים והתלמידים במאד, ומדייק בלשונו מקצר הי' הזקן רבינו כ"ק
נמרץ, בדיוק הרב דברי את שישמרו מאד ע"ז פקח האמצעי רבינו כ"ק והמנהל הרב, דברי את לשמור

בהסברים מאריך הי' האמצעי רבינו של בביאוריו יודעים31אבל הם אם התלמידים את בוחן וכשהי' ,
הלשון. בסגנון מדייק הי' לא

רבינ כ"ק הוד של לשונו בסגנון הרמ"ש נתרגל שנים כשתי מהיחידיםובמשך והי' האמצעי ו
בדיוק הזקן רבינו כ"ק הוד של דא"ח מאמרי וחזרת הטובה הידיעה על נוסף אשר התלמידים בקבוצת

כלשונו. האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד של ביאוריו את גם היטב וחוזר תופס הי' נמרץ
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(קה"ת, ח"א שלו (אגרותֿקודש הצ"צ אדמו"ר ברשימת (25

ראה, [פ' ו' ביום ד: סעיף תרצ"ד כסלו יט ובשיחת שכא) ע' תש"מ)

ב' א' ביום [ויבואו לקראסנא עכב"ב נסע אלול ער"ח מנחםֿאב] כט

[פ' עש"ק ו' וביום שם]. כסלו יט שיחת - קראסנא לעיר אלול דר"ח

אדמו"ר ובמכתב מצרפתים". ברחו שלאחריו אלול] ו' שופטים,

בע"ש ובקראסנא . . ." ואילך): רמ ע' הנ"ל (אגרותֿקודש האמצעי

עש"ק". היום בחצי לקראסנא ובואו . . אלול לר"ח הסמוך

וש"נ. .322 ע' תש"ט השיחות ספר ראה – תקע"גֿתקע"ד (26

"הת - אודותו ראה ספר27) ואילך. ב] [קז, קכ ע' ב חוברת מים"

וש"נ. .14 ע' תרפ"א השיחות

[עב, נ ע' ב חוברת ב"התמים" החסידות" "אבות מאמר ראה (28

ב].

יהודה. שארית בעמח"ס מיאנאוויטש. ליב יהודה ר' הרה"ק (29

בהוספות אדמו"ר כ"ק רשימת פכ"ד. ח"א רבי בית אודותו ראה

וש"נ. א). (צח, קה"ת הוצאת - יהודה שארית לספר

את מינה הזקן שאדמו"ר ,256 ע' תש"ח השיחות בספר (30

רבינו ברשימת תקנ"ב. בשנת האברכים את להדריך האמצעי אדמו"ר

(אגרותֿקודש תק"ן בשנת ובמ"א: תקנ"א. בשנת יח): (ע' 9 שבהערה

וש"נ). שם. השיחות ספר וראה תעז. ע' תכד. ע' ח"ג

תכד. ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (31



c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

רצ"ג מנ"א ער"ח א' ב"ה

מא"ב

שי' ר"י הרב ידידי

וברכה שלום

הבאד ומטרדת מועדו, קבלתי לחד"ז מי"ט מכתבך

. . . להשיב יכולתי לא ועבודתה

לא שיהי' מי יהי' זולתו אשר אליו ביחוד הוא זה מכתבי

מזה. ידע

הנה להצלחה ההעתקה דבר בעזה"י טובה ההחלטה לפי

בכללות האירגון בדבר בזריזות עתה להתעסק היו צריכים

אשר המקום כמנהג בהענינים בלבול יהי' ושלא ופרטיו, הענין

דיעה. אומרים וכולם מתערבים הכל

המתאים, הראיאן לידע תחלה צריכים דירה דבר א)

העניים מגורת במקום לא כלומר היהודים מושב במקום

אין אז ראיאן, אידעשען דעם נאר ראיאן, ארעמען דעם דוקא,

דוחק. ח"ו יהי' לא וערבית מנחה שחרית מנין א

הדירה אשר הדבר מוכרח כי אמרתי כבר הדירה בעצם ב)

הא' חאדין, ב' לה ו'תהי' ה' יהיו שבה פרטית להדירה יהי'

ו' ה' ג"כ יהי' בה אשר הב' להדירה הב' והחאד חדרים,

שהחדר יסודר אשר א' בקומה יהיו הדירות ב' (כמובן חדרים

לו שיהי' היינו הדירות ב' בין האמצעי יהי' הקאביניעט שלי

חדרי יהי' שם אשר ב') לדירה ופתח א' הדירה לחדרי פתח

המנין. ומקום האנשים. עבודת מקום הביביליאטעק

וגם לענינו שיתאים גדול חדר להיות צריך התפלה מקום

כמובן החדרי', בשאר יפריע שלא זייטיקער א צדדי שיהי'

זאת למצוא אפשר בנקל ולא לפרט אפשר אי הפרטי' כל אשר

הנדרש. אחר צריכי' לחפש אבל

כמה עם גדול לא חצר להשיג הי' אפשר אם הי' טוב

להפקידים. ודירות הישיבה עבור מקום יהי' שם אשר דירות

מבין שי' באנ"ש גדול לא גם דעת בר כל אשר חושב הנני

של ברוחה תורה בהרבצת העבודה ואשר ההעתקה, כוונת

בשמא דמתקריא סתם תו"ת (ולא דליובאוויטש תו"ת

מוחשי. והוא ממש, בנפשי נוגע בדא"ח וההתעסקות בעלמא)

קשים בתנאי' במדינתנו עבדתי שנים שבע בעצמך, הגע

הלא כי לך לבארן למותר אשר איומים בפחדי' ר"ל ומרים

ליום ויום ושלם בריא הייתי ות"ל אופנו על דבר דבר ידעת

והגדת ובכתב בדיבור התעוררות דברי בריבוי אומר הביע

לחו"ל שבאתי ומכיון עיפות, שום ת"ל ידעתי ולא דא"ח,

שנה במשך הנה וכו' כו' פחדים בלא גופנית מנוחה במקום

עבודת ובשני' כידוע מסודרת עבודה לי הי' עוד ראשונה

חזרה בבואי תר"ץ) (כלומר השלישית ובשנה לארה"ב הנסיעה

(מתנאי אפשריות בהאי מושבי במקום והתבוננתי מנסיעתי

ללבי נגע הדבר וכו' התורה הרבצת בענין דבר לעשות המקום)

עבודה בלי העובר יום כל כי העבודה, מהעדר ונחליתי ממש,

ממש. מנוח לי ואין בקרבי דואג לבי ופועל

ועוז כח לי יתן אשר בהשי"ת ובטחון תקוה מלא הנני עתה

עצמו וזה כאמור ועבודה תורה בהרבצת עבודתי לעבוד

כאשר ית' בעזרתו בריאותי וחיזוק רפואתי תהיה בעזרתו

מופלגה הצלחה השי"ת ויתן מסודרים הענינים את אראה

בגו"ר.

בארוכה. . . . אומן אין

בעזה"י לי הדרושים הענינים כל לכתוב אוכל טרם עוד

ועוד אחדים דברים רק ורשמתי צלחה, ההעתקה אל בהכנה

בזה האמור כל על לי תענה ואתה בהבע"ל, אבאר ענינים כמה

. . . כהאמור ותקיים

ומברכך הדו"ש עוז ידידך והנני

יצחק יוסף
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נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארתֿישראל צוה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oileg(iriax meil)

.äøäè àì dúéáì óà ,øîà ïðçBé éaøå .äîeøúa¦§¨§©¦¨¨¨©©§¥¨Ÿ¨£¨
øì àáø déì øîàøîàc áøì ,ïîçð áäøeñàå dúéáì äøBäè' ¨©¥¨¨§©©§¨§©§¨©§¨§¥¨©£¨
'äîeøúa ìBëàì,dywm`núøk ïBòdcp z`ia ly xengd ¤¡¦§¨£¨¥

äøzeäoiprl ike ,qpe`a dliahaäúéî øeqéàyiy lwd miny icia §¨¦¦¨
d`neha dnexz zlik`aàéòaéî.ef dliah dlireny xnel ¦©§¨

déì øîà,ongp axå ,àeä ïéleç dìòadyrna xizndàì ïéleç ¨©¥©£¨¦§¦Ÿ
,äðåek éòa.dxiznd dyrnl dpeek jixvy ,dnexza ok oi`y dn ¨¥©¨¨

:ax ixack `xnbd dgikenàøîéz àðîe,dpeek dkixv oi` oilegly §¨¥§¨

ïðúcze`ewna(e"n d"t),ìúpL ìbLmidnåyiBáxeriyíéòaøà ¦§©©¤¦§©§©§¨¦
íéìkä ìòå íãàä ìò ìôðå ,äàñmd ixd ,mi`nhdéàî .ïéøBäè §¨§¨©©¨¨¨§©©¥¦§¦©

åàìd zliahíãà`id o`k dxen`dc àéîecd zliahíéìë ¨¨¨§¨§¥¦
,dnr diepydéðåekéî àìc íéìk äî,zrc mda oi` ixdy dliahl ©¥¦§Ÿ¦©§¥

äðåek éòa àì énð íãà óàdf lba dliahl. ©¨¨©¦Ÿ¨¥©¨¨
:`xnbd dgecéànî,ef dliahl oeekn mc`d oi`yáLBéa àîìc ¦©¦§¨§¥

ìzé éúîéà ïðé÷ñò ätöîeìbä L.eilr letie §©¤©§¦¨¥¨©¦¨¥©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

המשך ביכור קמס' חוקין קיום רביעי עמ' כ



קמי zea` iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt
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ycew zegiyn zecewp

נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארתֿישראל צוה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oileg(iriax meil)
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,äðåek éòa.dxiznd dyrnl dpeek jixvy ,dnexza ok oi`y dn ¨¥©¨¨
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åàìd zliahíãà`id o`k dxen`dc àéîecd zliahíéìë ¨¨¨§¨§¥¦
,dnr diepydéðåekéî àìc íéìk äî,zrc mda oi` ixdy dliahl ©¥¦§Ÿ¦©§¥

äðåek éòa àì énð íãà óàdf lba dliahl. ©¨¨©¦Ÿ¨¥©¨¨
:`xnbd dgecéànî,ef dliahl oeekn mc`d oi`yáLBéa àîìc ¦©¦§¨§¥
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קמקמב

שער הבכורות

הסורג

הסורג

יב
סב

ף 
קי

 מ
ם)

חי
טפ

ה 
שר

 ע
הו

גב
ג (

ור
הס

שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד קמ

שער הבכורות

הסורג

הסורג

יב
סב

ף 
קי

 מ
ם)

חי
טפ

ה 
שר

 ע
הו

גב
ג (

ור
הס

שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

קלהתרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד קמ

שער הבכורות

הסורג

הסורג

יב
סב

ף 
קי

 מ
ם)

חי
טפ

ה 
שר

 ע
הו

גב
ג (

ור
הס

שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד

1. לשכת כהן גדול   2. לשכת בית אבטינס

בית המוקד

1. מערכות האש
2. התפוח

3. הכבש הראשי
4. כבשים קטנים
5. חוט הסיקרא

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 



קלהקמג קמ

שער הבכורות

הסורג

הסורג
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סב

ף 
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 מ
ם)

חי
טפ

ה 
שר

 ע
הו

גב
ג (

ור
הס

שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד

1. לשכת כהן גדול   2. לשכת בית אבטינס

בית המוקד

1. מערכות האש
2. התפוח

3. הכבש הראשי
4. כבשים קטנים
5. חוט הסיקרא

קלהמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  קמ

שער הבכורות

הסורג

הסורג
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סב
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חי
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ה 
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גב
ג (
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד

1. לשכת כהן גדול   2. לשכת בית אבטינס

בית המוקד

1. מערכות האש
2. התפוח

3. הכבש הראשי
4. כבשים קטנים
5. חוט הסיקרא

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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:ä÷úîa eðçiå çøzîèëeðçiå ä÷únî eòñiå ¦¨®©©©«£−§¦§¨«©¦§−¦¦§®̈©©«£−
:äðîLçaì:úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå §©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

àìiå úBøñnî eòñiå:ï÷ré éðáa eðçáìéðaî eòñiå ©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«©¦§−¦§¥´
:ãbãbä øça eðçiå ï÷réâìeðçiå ãbãbä øçî eòñiå ©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«©¦§−¥´Ÿ©¦§®̈©©«£−

:äúáèéaãì:äðøára eðçiå äúáèiî eòñiå §¨§¨«¨©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

äì:øáb ïéöra eðçiå äðøárî eòñiååìïéörî eòñiå ©¦§−¥«©§Ÿ®̈©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤©¦§−¥«¤§´Ÿ
:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øábæìLãwî eòñiå ®̈¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«©¦§−¦¨¥®

:íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiåçìïøäà ìriå ©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ
úðLa íL úîiå ýåýé ét-ìr øää øä-ìà ïäkä©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨¨®¦§©´
íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì íéraøàä̈«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:Lãçì ãçàa éLéîçä LãçaèììL-ïa ïøäàåL ©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤§©«£½Ÿ¤¨¯
:øää øäa Búîa äðL úàîe íéøNråñ §¤§¦²§©−¨®̈§Ÿ−§¬Ÿ¨¨«

îáâpa áLé-àeäå ãør Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤
:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàaàîøää øäî eòñiå §¤´¤§®̈©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«©¦§−¥´Ÿ¨¨®

:äðîìöa eðçiåáî:ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ
âî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiåãîeðçiå úáàî eòñiå ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²

:áàBî ìeáâa íéøárä éiraäîeðçiå íéirî eòñiå §¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«©¦§−¥«¦¦®©©«£−
:ãb ïáéãaåîeðçiå ãb ïáécî eòñiåïîìra §¦¬Ÿ¨«©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ
:äîéúìácæîéøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî eòñiå ¦§¨¨«§¨©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬

:Báð éðôì íéøáräçîeðçiå íéøárä éøäî eòñiå ¨«£¨¦−¦§¥¬§«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøraèîïcøiä-ìr eðçiå §©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³©©©§¥Æ

:áàBî úáøra íéhMä ìáà ãr úîLéä úéaîñ ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ È�a ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈

ּבמׁש הּמּסעֹות ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, טֹוב ׁשם ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבעל

לֹומר אפׁשר ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּייו.

ּבחינֹות הם עצמם הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשחּיבים

מעׂשי ּומּצד נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָקדֹוׁשֹות

ּב'אֹור מהּמבאר להעיר ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיׂשראל

ּכן ּגם מּסעֹות מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: ÌBÈהּתֹורה' ÏÎa." ְִֵֵֵַַַַָָָָָ¿»

éðù(ìàøùé)ðáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìràðìàøNé éða-ìà øac ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½

õøà-ìà ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤
:ïrðkáðíëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå §¨«©§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½

íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ
:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàzâðízLøBäå §©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«§«©§¤¬

õøàä-úà ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà¤¨−̈¤¦«©§¤®̈¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤
:dúà úLøìIåçáå úáù úçðîá ë"r ¨¤¬¤Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(411 'nr gi zegiy ihewl)

L„ÁÏ „Á‡a ÈLÈÓÁ‰ L„Áa(לח (לג, «…∆«¬ƒƒ¿∆»«…∆

היא ׁשהרי קריאתּה, לזמן קׁשּורה ּפרׁשתנּו ּכיצד רֹואים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכאן

ּבּזמן רק לא הּוא והּקׁשר אב. חדׁש לראׁש סמּו ּתמיד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנקראת

iying ,iriax ,iyily - dl ,cl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
צּדיקים ׁשל מיתתן "ׁשקּולה אמרּו רז"ל ּבּתכן: ּגם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא

ויׁש אב). ּבחדׁש (ׁשהיתה אלקנּו" ּבית ּכׂשרפת אהרן) ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(הסּתּלקּות

חּנם, ׂשנאת ּבעֹון נחרב ׁשני ּבית ׁשהרי מיחדת, הדּגׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבזה

הּברּיֹות את אֹוהב אהרן: ׁשל מּדתֹו חּנם, אהבת הּוא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהּתּקּון

לּתֹורה. ְְַָָָּומקרבן

éùéìùãðíëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èérîz èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáàäðéáLé-úà eLéøBú àì-íàå £«Ÿ¥¤−¦§¤¨«§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´
íékNì íäî eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä̈»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ
õøàä-ìr íëúà eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéra§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤

da íéáLé ízà øLà:åðéúénc øLàk äéäå £¤¬©¤−«§¦¬¨«§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦
:íëì äNrà íäì úBNrìôãìàýåýé øaãéå ©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬¥«Ÿ©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
õøàä úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤
:äéúìáâì ïrðk õøà äìçða íëì ìtz øLà£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨

âíBãà éãé-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

ãøárå íéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
äðöáéúëäéäåéø÷rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå ¦½¨Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©

:äðîör øárå øcà-øöç àöéåäìeábä áñðå §¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²
:äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîörîåìeáâe ¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨§´

ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé̈½§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬
:íéæeàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå ¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬

:øää øä íëìçeéäå úîç àáì eàúz øää øäî ¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²
:äããö ìábä úàöBzèeéäå äðøôæ ìábä àöéå «§¬Ÿ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬

øöç åéúàöBú:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðér «§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«
é:äîôL ïðér øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
àéãøéå ïérì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´

:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìr äçîe ìábäáéãøéå ©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨§¨©³
äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧

:áéáñ äéúìáâì õøàä íëìâééða-úà äLî åöéå ¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤§¥¬
dúà eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ
éöçå úBhnä úrLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬

:ähnäãéíúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈

äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½
:íúìçð eç÷ìåèeç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL ¨«§−©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´

:äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçðô ©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון -Ïtz ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ…

לעֹולם. לירידתּה רֹומז -˙B‚‰B� ˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ- ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿¬

ׁשּנּתן ּבארץ', ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכּונת

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק .לקּימן . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL ÌL ÏÚ ְְְִֶַַַָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»¿»

‰ÏÈÙ� ÔBLÏ,'ּגֹורל' לבחינת הּנׁשמה מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ¿¿ƒ»ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּנׁשמה. עצם ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָעבֹודה

éòéáøæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéúBîL älà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤§´
ïäkä øærìà õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä̈«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½

:ïeð-ïa rLBäéåçéähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå ¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®
:õøàä-úà ìçðì eç÷zèééLðàä úBîL älàåí ¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤§¥−¤§´¨«£¨¦®

:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîìëïBòîL éða ähîìe §©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½
:ãeäénr-ïa ìàeîLàë-ïa ããéìà ïîéðá ähîì §¥−¤©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤

:ïBìñkáë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì ¦§«§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«
åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«
çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaô §¤¬¤§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bl zegiy ihewl)

ÌÎÏ eÏÁ�È ¯L‡(יז (לד, ¬∆ƒ¿¬»∆

הגּון". "חלק ׁשבטֹו ּבן לכל ּברר נׂשיא ׁשּכל רׁש"י, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפרׁש

מערי הּיחיד, ׁשל ּבמּצבֹו עצמֹו את מכניס אמּתי נׂשיא :ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָללּמד

ּובֹורר ּתכּונֹותיו –BÏאת ּתפקיד עליו ּכׁשּמּטיל וכן יפה, חלק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מו"ח כ"ק והּנה הּכלל. טֹובת רק לא עיניו, לנגד הּיחיד ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹטֹובת

יׁש יהדּות. ּולחּזק להפיץ ּכּלנּו על הּטיל ּדֹורנּו נׂשיא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻאדמּו"ר

זה אּלא הּכלל, לטֹובת הּפרט טֹובת על וּתּור זה ׁשאין ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלדעת,

BlL 'Ôe‚‰ ˜ÏÁ'Â Ë¯t‰ ˙·BË. ««¿»¿≈∆»∆

,éòéáøéùéîçäìàáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìráeðúðå ìàøNé éða-úà åö ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´



קמה iying ,iriax ,iyily - dl ,cl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
צּדיקים ׁשל מיתתן "ׁשקּולה אמרּו רז"ל ּבּתכן: ּגם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא

ויׁש אב). ּבחדׁש (ׁשהיתה אלקנּו" ּבית ּכׂשרפת אהרן) ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(הסּתּלקּות

חּנם, ׂשנאת ּבעֹון נחרב ׁשני ּבית ׁשהרי מיחדת, הדּגׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבזה

הּברּיֹות את אֹוהב אהרן: ׁשל מּדתֹו חּנם, אהבת הּוא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהּתּקּון

לּתֹורה. ְְַָָָּומקרבן

éùéìùãðíëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èérîz èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáàäðéáLé-úà eLéøBú àì-íàå £«Ÿ¥¤−¦§¤¨«§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´
íékNì íäî eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä̈»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ
õøàä-ìr íëúà eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéra§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤

da íéáLé ízà øLà:åðéúénc øLàk äéäå £¤¬©¤−«§¦¬¨«§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦
:íëì äNrà íäì úBNrìôãìàýåýé øaãéå ©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬¥«Ÿ©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
õøàä úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤
:äéúìáâì ïrðk õøà äìçða íëì ìtz øLà£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨

âíBãà éãé-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

ãøárå íéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
äðöáéúëäéäåéø÷rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå ¦½¨Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©

:äðîör øárå øcà-øöç àöéåäìeábä áñðå §¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²
:äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîörîåìeáâe ¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨§´

ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé̈½§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬
:íéæeàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå ¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬

:øää øä íëìçeéäå úîç àáì eàúz øää øäî ¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²
:äããö ìábä úàöBzèeéäå äðøôæ ìábä àöéå «§¬Ÿ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬

øöç åéúàöBú:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðér «§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«
é:äîôL ïðér øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
àéãøéå ïérì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´

:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìr äçîe ìábäáéãøéå ©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨§¨©³
äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧

:áéáñ äéúìáâì õøàä íëìâééða-úà äLî åöéå ¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤§¥¬
dúà eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ
éöçå úBhnä úrLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬

:ähnäãéíúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈

äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½
:íúìçð eç÷ìåèeç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL ¨«§−©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´

:äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçðô ©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון -Ïtz ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ…

לעֹולם. לירידתּה רֹומז -˙B‚‰B� ˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ- ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿¬

ׁשּנּתן ּבארץ', ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכּונת

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק .לקּימן . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL ÌL ÏÚ ְְְִֶַַַָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»¿»

‰ÏÈÙ� ÔBLÏ,'ּגֹורל' לבחינת הּנׁשמה מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ¿¿ƒ»ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּנׁשמה. עצם ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָעבֹודה

éòéáøæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéúBîL älà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤§´
ïäkä øærìà õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä̈«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½

:ïeð-ïa rLBäéåçéähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå ¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®
:õøàä-úà ìçðì eç÷zèééLðàä úBîL älàåí ¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤§¥−¤§´¨«£¨¦®

:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîìëïBòîL éða ähîìe §©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½
:ãeäénr-ïa ìàeîLàë-ïa ããéìà ïîéðá ähîì §¥−¤©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤

:ïBìñkáë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì ¦§«§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«
åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«
çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaô §¤¬¤§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bl zegiy ihewl)

ÌÎÏ eÏÁ�È ¯L‡(יז (לד, ¬∆ƒ¿¬»∆

הגּון". "חלק ׁשבטֹו ּבן לכל ּברר נׂשיא ׁשּכל רׁש"י, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפרׁש

מערי הּיחיד, ׁשל ּבמּצבֹו עצמֹו את מכניס אמּתי נׂשיא :ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָללּמד

ּובֹורר ּתכּונֹותיו –BÏאת ּתפקיד עליו ּכׁשּמּטיל וכן יפה, חלק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מו"ח כ"ק והּנה הּכלל. טֹובת רק לא עיניו, לנגד הּיחיד ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹטֹובת

יׁש יהדּות. ּולחּזק להפיץ ּכּלנּו על הּטיל ּדֹורנּו נׂשיא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻאדמּו"ר

זה אּלא הּכלל, לטֹובת הּפרט טֹובת על וּתּור זה ׁשאין ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלדעת,

BlL 'Ôe‚‰ ˜ÏÁ'Â Ë¯t‰ ˙·BË. ««¿»¿≈∆»∆

,éòéáøéùéîçäìàáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìráeðúðå ìàøNé éða-úà åö ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´



iyyקמו - dl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì íéør íúfçà úìçpî íiåììíéørì Løâîe úáL ©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ
:íiåìì eðzz íäéúáéáñâì íäì íéørä eéäåúáL §¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«§¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì eéäé íäéLøâîe¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«
ãøérä øéwî íiåìì eðzz øLà íéørä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ

áéáñ änà óìà äöeçå:äøérì õeçî íúcîe ¨½¨¤¬¤©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt-úà¤§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
úàå änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈§¥̧
äéäé äæ Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤¤µ¦«§¤´

:íéørä éLøâî íäìåeðzz øLà íéørä úàå ¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ
änL ñðì eðzz øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨

eðzz íäéìrå çöøä:øér íézLe íéraøàæ-ìk ¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«¨
øér äðîLe íéraøà íiåìì eðzz øLà íéørä¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®

:ïäéLøâî-úàå ïäúàçeðzz øLà íéøräå ¤§¤−§¤¦§§¥¤«§¤«¨¦À£¤³¦§Æ
úàîe eaøz áøä úàî ìàøNé-éða úfçàî¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³¨©Æ©§½¥¥¬
ïzé eìçðé øLà Búìçð éôk Léà eèérîz èrîä©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬

:íiåìì åéørîô ¥«¨−̈©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ e�zz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּבעבר ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעבר

טֹובה יׂשראל ׁשארץ ּפי על אף ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּירּדן

כן ּפי על ואף ‰'הימּנה). ‰eˆ!הּירּדן ּבעבר לוי ׁשבט את להֹוׁשיב ְִֵֵֶַַָƒ»ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

éùùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−

:ïrðk äöøààéèì÷î éør íéør íëì íúéø÷äå ©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå íëì äðééäz¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

áéúeîé àìå ìàbî èì÷îì íéørä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøäâéíéøräå ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«§¤«¨¦−

:íëì äðééäz èì÷î éør-LL eðzz øLàéã| úà £¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«¥´
ìLìL úàå ïcøiì øárî eðzz íéørä LL §´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´

:äðééäz èì÷î éør ïrðk õøàa eðzz íéørä¤«¨¦½¦§−§¤´¤§®̈©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨
åèäðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨

-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéørä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥
:äââLa Lôðæèúîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå ¤−¤¦§¨¨«§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−Ÿ

:çöøä úîeé úBî àeä çöøæéãé ïáàa íàå Ÿ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á
úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−

:çöøäçé-øLà ãé-õr éìëa Bàeäkä Ba úeîé ¨«Ÿ¥«©¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²
:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiåèéàeä ícä ìàb ©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬

:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîéë-íàå ¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦
éìLä-Bà epôcäé äàðNa:úîiå äiãöa åéìr C §¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ

àëäknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöøŸ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìr C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìkâëda úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ

àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ
:Búrø Lwáîãëìàb ïéáe äknä ïéa äãrä eèôLå §©¥−¨«¨«§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´

cä:älàä íéètLnä ìr íäë-úà äãrä eìéväå ©®̈©¬©¦§¨¦−¨¥«¤§¦¦̧¨«¥¹̈¤
eáéLäå ícä ìàb ãiî çöøäøér-ìà äãrä Búà ¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬

ïäkä úBî-ãr da áLéå änL ñð-øLà Bèì÷î¦§¨−£¤¨´¨®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´
:Lãwä ïîLa Búà çLî-øLà ìãbäåëàöé-íàå ©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ

:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä àöé¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨
æëBèì÷î øér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®

:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøåçëøérá ék §¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«¦´§¦³
úBî-éøçàå ìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥Æ

:Búfçà õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkäèëeéäå ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤£ª¨«§¨¸
ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ

:íëéúáLBîìçöøé íéãr éôì Lôð-äkî-ìk «§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−
ãrå çöøä-úà:úeîì Lôðá äðré-àì ãçà ¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

àìòLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîìáì-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìå ¨®¦−¨«§«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤

ì Bèì÷î øérì áeL:ïäkä úBî-ãr õøàa úáL ¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«
âìícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈

éðçé àeäLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà óø ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´
:BëôL íãa íà-ék da-CtLãì-úà ànèú àìå ª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤

dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà øLà õøàä̈À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§®̈
:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé éðà ékô ¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(260 'nr gk mgpn zxez)

e·ÈL‰Â . . eÏÈv‰Â . . eËÙLÂ(כדֿכה (לה, ¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ

eËÙLÂ.ּגבּורה –eÏÈv‰Â.חסד -e·ÈL‰Âהחטא (ּכּפרת ¿»¿ְָ¿ƒƒֶֶ¿≈ƒְֵַַַָ

חסד התּכּללּות ּתפארת, - מקלט) לעיר ּגלּות ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָותּקּונֹו

xihtn ,iriay - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשהרי הּללּו, הּמּדֹות ׁשלׁשת ידי על נברא ׁשהעֹולם ּכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּוגבּורה.

ותּקּון ּבנין אף הּדין, מּדת עם הרחמים מּדת את ׁשּתף ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּקּב"ה

אּלה. מּדֹות ידי על הּוא נפׁש ההֹורג ידי על ׁשּנאבד מלא' ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה'עֹולם

éòéáùåìà-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«
óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa ãrìâ¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®
úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì eøaãéå©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−

:ìàøNé éðáìáúúì ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiå ¦§¥¬¦§¨¥«©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧
äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða õøàä-úà¤¨¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´
:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúì ýåýéá©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

âíéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
ìçð ärøâðåúìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî ïú §¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´

:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©
ãìr ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ

ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´
:ïúìçð òøbé eðéúáàäìàøNé éða-úà äLî åöéå £Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:íéøác óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìråäæ ©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«¤´
áBhì øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬
ähî úçtLîì Cà íéLðì äðééäz íäéðéra§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáàæéðáì äìçð áqú-àìå £¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´
ähî úìçða Léà ék ähî-ìà ähnî ìàøNé¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®¦´¦À§©«£©Æ©¥´

:ìàøNé éða e÷aãé åéúáàçäìçð úLøé úa-ìëå £Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈
äéáà ähî úçtLnî ãçàì ìàøNé éða úBhnî¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨
úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì äMàì äéäz¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬

:åéúáàèøçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå £Ÿ¨«§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða Léà-ékéøLàk ¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéúBða ärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈§´

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìöáé-éða úçtLnî §¨§®̈¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ§¥«
ähî-ìr ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−

:ïäéáà úçtLîâéøLà íéètLnäå úåönä älà ¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧
áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈

é ïcøé ìr:Bçø ©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ È�a ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ

הּפסּוק ז)על כז, רׁש"י:(פנחס ּפרׁש ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ּגם היא אּלא צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"יפה

צּוּוי ּבא (ולכן צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּתביעה

. . ּבת "וכל ולכן יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָה'

על ּדּברּו ׁשּלא (אף לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלאחד

.(ָּכ

øéèôîàéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ

-ìr ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©
:ïäéáà úçtLî ähîâéíéètLnäå úåönä älà ©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À

úáøra ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ
:Bçøé ïcøé ìr áàBî½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»

ּבּמדּבר, הּמּסעֹות הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּכניסה

ּכ ועקרב'. ׂשרף ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהן

ׁשהרי לארץ, הּכניסה את יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנׁשללה

הּדרּגה מֹואב, ּבערבֹות הּמּסעֹות הסּתּימּו לכן התּבררּו. ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָּכבר

ערבֹות, – ּגּופא ּובזה ּדקלּפה, חכמה הּוא מֹואב ּביֹותר: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהּנמּוכה

להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור הכנעת לאחר .וחׁש ערב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשֹון

יׂשראל. ְְִֵֶֶָלארץ

.ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



קמז xihtn ,iriay - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשהרי הּללּו, הּמּדֹות ׁשלׁשת ידי על נברא ׁשהעֹולם ּכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּוגבּורה.

ותּקּון ּבנין אף הּדין, מּדת עם הרחמים מּדת את ׁשּתף ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּקּב"ה

אּלה. מּדֹות ידי על הּוא נפׁש ההֹורג ידי על ׁשּנאבד מלא' ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה'עֹולם

éòéáùåìà-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«
óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa ãrìâ¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®
úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì eøaãéå©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−

:ìàøNé éðáìáúúì ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiå ¦§¥¬¦§¨¥«©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧
äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða õøàä-úà¤¨¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´
:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúì ýåýéá©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

âíéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
ìçð ärøâðåúìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî ïú §¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´

:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©
ãìr ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ

ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´
:ïúìçð òøbé eðéúáàäìàøNé éða-úà äLî åöéå £Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:íéøác óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìråäæ ©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«¤´
áBhì øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬
ähî úçtLîì Cà íéLðì äðééäz íäéðéra§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáàæéðáì äìçð áqú-àìå £¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´
ähî úìçða Léà ék ähî-ìà ähnî ìàøNé¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®¦´¦À§©«£©Æ©¥´

:ìàøNé éða e÷aãé åéúáàçäìçð úLøé úa-ìëå £Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈
äéáà ähî úçtLnî ãçàì ìàøNé éða úBhnî¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨
úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì äMàì äéäz¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬

:åéúáàèøçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå £Ÿ¨«§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða Léà-ékéøLàk ¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéúBða ärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈§´

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìöáé-éða úçtLnî §¨§®̈¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ§¥«
ähî-ìr ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−

:ïäéáà úçtLîâéøLà íéètLnäå úåönä älà ¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧
áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈

é ïcøé ìr:Bçø ©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ È�a ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ

הּפסּוק ז)על כז, רׁש"י:(פנחס ּפרׁש ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ּגם היא אּלא צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"יפה

צּוּוי ּבא (ולכן צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּתביעה

. . ּבת "וכל ולכן יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָה'

על ּדּברּו ׁשּלא (אף לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלאחד

.(ָּכ

øéèôîàéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ

-ìr ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©
:ïäéáà úçtLî ähîâéíéètLnäå úåönä älà ©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À

úáøra ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ
:Bçøé ïcøé ìr áàBî½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»

ּבּמדּבר, הּמּסעֹות הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּכניסה

ּכ ועקרב'. ׂשרף ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהן

ׁשהרי לארץ, הּכניסה את יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנׁשללה

הּדרּגה מֹואב, ּבערבֹות הּמּסעֹות הסּתּימּו לכן התּבררּו. ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָּכבר

ערבֹות, – ּגּופא ּובזה ּדקלּפה, חכמה הּוא מֹואב ּביֹותר: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהּנמּוכה

להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור הכנעת לאחר .וחׁש ערב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשֹון

יׂשראל. ְְִֵֶֶָלארץ

.ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



קמח
.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéøáã úùøôì äøèôäá ÷øô äéîøéá

ã:ìàøNé úéa úBçtLî-ìëå á÷ré úéa äåäé-øáã eòîLäíëéúBáà eàön-äî äåäé øîà | äk ¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ§¨¦§§−¥¬¦§¨¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¨«§Æ£«¥¤¬

:eìaäiå ìáää éøçà eëìiå éìrî e÷çø ék ìår éaåõøàî eðúà äìrnä äåäé äià eøîà àìå ¦Æ½̈¤¦¬¨«£−¥¨¨®©¥«§²©«£¥¬©¤−¤©¤§¨«§´Ÿ¨«§½©¥´§Ÿ̈½©©«£¤¬Ÿ−̈¥¤´¤

éìBnä íéøöîLéà da øár-àì õøàa úåîìöå äiö õøàa äçeLå äáør õøàa øaãna eðúà C ¦§¨®¦©¦̧Ÿ¹̈©¦§À̈§¤̧¤£¨¨³§¨Æ§¤̧¤Æ¦¨´§©§½̈¤§¤À¤Ÿ¨³©¨Æ¦½

:íL íãà áLé-àìåæeànèzå eàázå dáeèå déøt ìëàì ìîøkä õøà-ìà íëúà àéáàå §«Ÿ¨©¬¨−̈¨«¨«¨¦³¤§¤Æ¤¤´¤©©§¤½¤«¡¬Ÿ¦§−̈§¨®©¨¸ŸÆ©§©§´

:äárBúì ízîN éúìçðå éöøà-úàçéðeòãé àì äøBzä éùôúå äåäé äià eøîà àì íéðäkä ¤©§¦½§©«£¨¦¬©§¤−§«¥¨«©«Ÿ£¦À³Ÿ¨«§Æ©¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥³Ÿ©¨Æ´Ÿ§¨½¦

:eëìä eìrBé-àì éøçàå ìraá eàað íéàéápäå éá eòLt íérøäåèäåäé-íàð íëzà áéøà ãò ïëì §¨«Ÿ¦−¨´§¦®§©§¦¦Æ¦§´©©½©§©«£¥¬«Ÿ¦−¨¨«¨¥À²Ÿ¨¦¬¦§¤−§ª§Ÿ̈®

:áéøà íëéðá éða-úàåéäúéä ïä eàøe ãàî eððBaúäå eçìL øã÷å eàøe íéizë éià eøár ék §¤§¥¬§¥¤−¨¦«¦´¦§º¦¥³¦¦¦Æ§½§¥¨²¦§¬§¦§«§−§®Ÿ§¾¥¬¨«§−̈

:úàækàé:ìérBé àBìa BãBák øéîä énrå íéäìà àì änäå íéäìà éBb øéîéääáéíéîL enL ¨«Ÿ©«¥¦¬Æ¡Ÿ¦½§¥−¨´Ÿ¡Ÿ¦®§©¦²¥¦¬§−§¬¦«¬Ÿ¨©−¦

:äåäé-íàð ãàî eáøç eørNå úàæ-ìrâéíéiç íéî | øB÷î eáær éúà énr äùr úBòø íézL-ék ©®Ÿ§©«£²¨§¬§−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦«§©¬¦¨−¨¨Ÿ́©¦®Ÿ¦̧¨«§¹§´©´¦©¦À

íéøaLð úøàa úBøàa íäì áöçì:íénä eìëé-àì øLàãéàeä úéa ãéìé-íà ìàøNé ãárä ©§³Ÿ¨¤ÆŸ½ŸŸÆ¦§¨¦½£¤¬«Ÿ¨¦−©¨«¦©¤̧¤Æ¦§¨¥½¦§¦¬©−¦®

:æáì äéä recîåèì Böøà eúéLiå íìB÷ eðúð íéøôë eâàLé åéìr:áLé éìaî eúvð åéør änL ©−©¨¨¬¨©«¨¨Æ¦§£´§¦¦½¨«§−¨®©¨¦³©§Æ§©½̈¨¨¬¦§−¦§¦¬Ÿ¥«

æèð-éða-íb:ã÷ã÷ Ceòøé ñçðtçúå óæééäìà äåäé-úà Cáær Cl-äNrz úàæ-àBìäúra C ©§¥−Ÿ§©§©§¥®¦§−¨§«Ÿ£−Ÿ©«£¤¨®¨§¥Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦§¥−

:Cøca CëìBîçéì íéøöî Cøãì Cl-äî äzråì øeMà Cøãì Cl-äîe øBçL éî úBzLúBzL «¦¥¬©¨«¤§©À̈©¨Æ§¤´¤¦§©½¦¦§−¥´¦®©¨Æ§¤´¤©½¦§−

:øäð éîèééúBáLîe Cúrø Cøqézéäìà äåäé-úà Cáær øîå òø-ék éàøe érãe CçëBz Càìå C ¥¬¨¨«§©§¥´¨«¨¥À§ª«©̧¦Æ«¦ª½§¦³§¦Æ¦«©´¨½̈¨«§¥−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¨®¦§³Ÿ

éìà éúcçô:úBàáö äBäé éðüà-íàð CëéúBøñBî éz÷zð Clr ézøáL íìBòî ékàì éøîàzå C ©§¨¦Æ¥©½¦§ª£Ÿ¨¬¡¦−§¨«¦´¥«º̈¨©´§¦ª¥À¦©̧§¦Æ«§©½¦©«Ÿ§¦−´Ÿ

:äðæ ärö zà ïðrø õr-ìk úçúå ääáb äráb-ìk-ìr ék øBárààëézrèð éëðàåälk ÷øBN C ¤«¡®¦´©¨¦§º̈§ŸÀ̈§©̧©Æ¨¥´©£½̈©−§Ÿ¨¬Ÿ¨«§¨«Ÿ¦Æ§©§¦´¥½ª−Ÿ

éàå úîà òøæ:äiøëð ïôbä éøeñ éì zëtäð Cáëízëð úéøa Cì-éaøúå øúpa éñaëz-íà ék ¤©́¡¤®§¥Æ¤§©´§§¦½¥−©¤¬¤¨§¦¨«¦³¦§©§¦Æ©¤½¤§©§¦−̈Ÿ¦®¦§¨³

ðBr:äBäé éðãà íàð éðôì CâëéàCkøã éàø ézëìä àì íéìraä éøçà éúàîèð àì éøîàz C £¥Æ§¨©½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«¥´«Ÿ§¦º´Ÿ¦§¥À¦©«£¥³©§¨¦Æ´Ÿ¨©½§¦§¦³©§¥Æ

:äéëøc úëøNî äl÷ äøëa úéùr äî érc àébaãëäôàL dLôð úeàa øaãî ãnì | äøt ©©½§¦−¤´¨¦®Ÿ¦§¨¬©−̈§¨¤¬¤§¨¤«¨¤¤́¦ª´¦§À̈§©©³©§¨¸¨«£¨´

:äðeàöîé dLãça eôréé àì äéL÷áî-ìk äpáéLé éî dúðàz çeøäëðBøâe óçiî Cìâø érðîC ½©©«£¨−̈¦´§¦¤®¨¨§©§¤̧¨Æ´Ÿ¦½̈§¨§−̈¦§¨«§¨¦§¦³©§¥Æ¦¨¥½§¥−
:Cìà íäéøçàå íéøæ ézáäà-ék àBì LàBð éøîàzå äàîvîåëeLéáä ïk àöné ék ápb úLák ¦¦§¨®©«Ÿ§¦´½̈¾¦«¨©¬§¦¨¦−§©«£¥¤¬¥¥«§³Ÿ¤©¨Æ¦´¦¨¥½¥¬Ÿ¦−

:íäéàéáðe íäéðäëå íäéøN íäéëìî änä ìàøNé úéaæëzà ïáàìå äzà éáà õrì íéøîà ¥´¦§¨¥®¥³¨©§¥¤Æ¨¥¤½§«Ÿ£¥¤−§¦«¥¤««Ÿ§¦¸¨¥¹¨´¦©À¨§¨¤̧¤Æ©´§

:eðréLBäå äîe÷ eøîàé íúrø úráe íéðô àìå óøò éìà eðô-ék eðzãìéçëéäìà äiàåøLà E §¦§½̈¦«¨¬¥©²−Ÿ¤§´Ÿ¨¦®§¥³¨«¨¨Æ«Ÿ§½−¨§«¦¥«§©¥³¡Ÿ¤̧Æ£¤´

éør øtñî ék Eúrø úra EeòéLBé-íà eîe÷é Cl úéùréäìà eéä E:äãeäé EãàáeLz-íà ¨¦´Ÿ¨½̈¨¾¦«¦−§¥´¨«¨¤®¦µ¦§©´¨¤½¨¬¡Ÿ¤−§¨«¦¨¸

éöewL øéñz-íàå áeLz éìà äåäé-íàð | ìàøNé:ãeðú àìå éðtî Eáúîàa äåäé-éç zraLðå ¦§¨¥¯§ª§Ÿ̈²¥©−¨®§¦¨¦¯¦¤²¦¨©−§¬Ÿ¨«§¦§©̧§¨Æ©§Ÿ̈½¤«¡¤−

:eìläúé Báe íéBb Bá eëøaúäå ä÷ãöáe ètLîa§¦§¨´¦§¨®̈§¦§¨¬§²¦−¬¦§©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 12e zFwc 40 ,miixdvA 3 drW ,WcFw zAW :clFnd©¨©¨¤¨¨©¨¨©¦©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiA ,a` mgpn Wcg W`xŸŸ¤§©¥¨©©¥¦©¨¨¥§¨



קמט
:äéëøc úëøNî äl÷ äøëa úéùr äî érc àébaãëäôàL dLôð úeàa øaãî ãnì | äøt ©©½§¦−¤´¨¦®Ÿ¦§¨¬©−̈§¨¤¬¤§¨¤«¨¤¤́¦ª´¦§À̈§©©³©§¨¸¨«£¨´
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לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי 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
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:495:538:448:469:169:1810:2610:2719:4519:4120:1120:0719:2220:18באר שבע  )ק(

5:445:488:418:439:139:1510:2410:2619:4819:4420:1520:1019:1520:21חיפה )ק( 

5:445:488:428:439:139:1510:2410:2519:4719:4320:1320:0919:0320:17ירושלים )ק( 

5:485:528:438:459:169:1810:2610:2719:4619:4220:1320:0819:2320:20תל אביב )ק(

5:155:228:348:389:069:0910:2410:2620:4620:3921:2221:1320:2221:31אוסטריה וינה )ק(

7:247:199:219:199:539:5110:4510:4317:2917:3417:5718:0117:1618:12אוסטרליה מלבורן )ח(

5:255:328:408:439:129:1610:2910:3120:4120:3421:1521:0720:1721:11אוקראינה אודסה )ק(

5:005:088:198:238:518:5510:0910:1220:3120:2421:0720:5820:0721:02אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:195:288:418:459:139:1710:3310:3521:0320:5521:4021:3120:3821:35אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:105:188:338:379:059:0910:2510:2720:5820:4921:3521:2620:3321:30אוקראינה קייב )ק(

4:504:588:098:128:418:449:5910:0120:1920:1220:5420:4619:5520:50אוקראינה דונייצק )ק(

5:546:019:089:119:409:4310:5610:5821:0420:5821:3721:3020:4121:46איטליה מילאנו )ק(

6:096:098:438:439:139:1310:1510:1518:3218:3118:5418:5318:1318:57אקוואדור קיטו )ח(

7:517:479:519:4910:2410:2111:1611:1418:0918:1318:3518:3917:5518:51ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:548:4810:5010:4711:2111:1812:1112:0918:4918:5519:1819:2318:3619:27ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:576:029:009:039:339:3510:4610:4820:2920:2320:5820:5220:0620:56ארה״ב בולטימור )ק(

5:415:468:488:519:209:2210:3410:3620:2320:1820:5320:4720:0121:00ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:425:478:488:519:209:2310:3410:3620:2320:1720:5320:4620:0021:00ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:126:189:229:259:539:5611:0811:1021:0420:5821:3521:2820:4121:42ארה״ב דטרויט )ק(

6:336:369:269:289:5810:0011:0811:0920:2220:1920:4820:4420:0120:55ארה״ב היוסטן )ק(

5:545:598:538:559:259:2710:3610:3820:0420:0020:3120:2619:4220:37ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:406:439:299:3110:0210:0311:1011:1120:1420:1120:3820:3519:5320:45ארה״ב מיאמי )ק(

5:375:428:438:459:159:1810:2910:3120:1920:1320:4920:4319:5620:58ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:315:378:418:449:129:1510:2710:2920:2220:1620:5320:4619:5920:59ארה״ב שיקאגו )ק(

6:506:489:149:139:439:4210:4110:4118:2818:3018:5118:5218:1118:56בוליביה לה פאס )ח(

5:526:019:169:209:489:5211:0811:1121:4421:3522:2222:1321:1922:35בלגיה אנטוורפן )ק(

5:536:019:179:219:499:5311:0911:1121:4421:3622:2222:1221:1922:33בלגיה בריסל )ק(

4:474:578:218:268:528:5710:1510:1921:1721:0622:0121:4920:5021:53בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:406:388:538:529:259:2310:2110:2017:4617:4818:0918:1217:3018:19ברזיל ס. פאולו )ח(

6:256:238:398:389:109:0910:0710:0617:3317:3617:5717:5917:1718:06ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:075:168:338:389:059:0910:2510:2821:0520:5621:4421:3420:4021:55בריטניה לונדון )ק(

5:075:178:378:429:099:1410:3110:3421:2321:1322:0421:5320:5722:17בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:105:198:378:429:099:1310:3010:3321:1521:0621:5521:4520:4921:49גרמניה ברלין )ק(

5:375:469:019:059:329:3610:5210:5521:2521:1722:0221:5321:0021:57גרמניה פרנקפורט )ק(

6:446:418:578:569:279:2610:2310:2217:4517:4718:0918:1117:2918:15דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:106:138:538:549:269:2710:3210:3319:2019:1719:4319:4019:0019:44הודו בומביי )ח(

6:056:078:498:509:219:2210:2810:2819:1619:1419:4019:3718:5719:41הודו פונה )ח(

5:085:158:258:288:579:0010:1410:1720:3220:2421:0620:5820:0821:02הונגריה בודפשט )ק(

5:495:558:558:589:289:3010:4210:4420:3220:2621:0120:5520:0920:59טורקיה איסטנבול )ק(

6:186:239:209:239:539:5511:0511:0720:4520:4021:1321:0820:2221:12יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:315:388:468:509:199:2210:3610:3920:5020:4321:2421:1620:2621:20מולדובה קישינב )ק(

7:027:049:519:5210:2010:2211:2811:2920:2420:2120:4720:4520:0420:49מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:497:439:389:3510:1010:0710:5910:5717:2317:2917:5317:5817:1018:02ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:165:198:108:128:418:439:519:5219:0419:0119:2919:2618:4319:30נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:339:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:394:488:078:128:388:4310:0010:0320:4520:3521:2421:1420:1921:18פולין ורשא )ק(

6:276:258:468:459:199:1810:1710:1718:0318:0418:2518:2617:4618:30פרו לימה )ח(

6:106:179:259:289:5610:0011:1311:1521:2421:1721:5721:4921:0022:05צרפת ליאון )ק(

6:096:169:299:3310:0110:0411:1911:2221:4521:3722:2022:1221:2022:30צרפת פריז )ק(

5:455:468:228:228:528:529:569:5618:2018:2018:4218:4218:0218:46קולומביה בוגוטה )ח(

5:546:009:059:089:379:4010:5210:5420:5320:4721:2521:1820:3021:33קנדה טורונטו )ק(

5:255:328:398:429:119:1410:2710:2920:3620:2921:0921:0120:1221:17קנדה מונטריאול )ק(

5:485:528:448:479:189:2010:2910:3019:5619:5120:2320:1819:3420:22קפריסין לרנקה )ק(

5:135:248:528:579:229:2710:4610:5021:5721:4722:4422:3021:3022:56רוסיה מוסקבה )ק(

5:475:549:039:069:359:3810:5210:5521:0821:0021:4221:3420:4421:38רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:485:569:079:119:389:4210:5610:5821:1521:0821:5021:4220:5121:58שוייץ ציריך )ק(

5:585:598:368:379:099:1010:1410:1518:5118:4919:1419:1218:3219:16תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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קני לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:315:388:468:509:199:2210:3610:3920:5020:4321:2421:1620:2621:20מולדובה קישינב )ק(

7:027:049:519:5210:2010:2211:2811:2920:2420:2120:4720:4520:0420:49מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:497:439:389:3510:1010:0710:5910:5717:2317:2917:5317:5817:1018:02ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:165:198:108:128:418:439:519:5219:0419:0119:2919:2618:4319:30נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:339:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:394:488:078:128:388:4310:0010:0320:4520:3521:2421:1420:1921:18פולין ורשא )ק(

6:276:258:468:459:199:1810:1710:1718:0318:0418:2518:2617:4618:30פרו לימה )ח(

6:106:179:259:289:5610:0011:1311:1521:2421:1721:5721:4921:0022:05צרפת ליאון )ק(

6:096:169:299:3310:0110:0411:1911:2221:4521:3722:2022:1221:2022:30צרפת פריז )ק(

5:455:468:228:228:528:529:569:5618:2018:2018:4218:4218:0218:46קולומביה בוגוטה )ח(

5:546:009:059:089:379:4010:5210:5420:5320:4721:2521:1820:3021:33קנדה טורונטו )ק(

5:255:328:398:429:119:1410:2710:2920:3620:2921:0921:0120:1221:17קנדה מונטריאול )ק(

5:485:528:448:479:189:2010:2910:3019:5619:5120:2320:1819:3420:22קפריסין לרנקה )ק(

5:135:248:528:579:229:2710:4610:5021:5721:4722:4422:3021:3022:56רוסיה מוסקבה )ק(

5:475:549:039:069:359:3810:5210:5521:0821:0021:4221:3420:4421:38רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:485:569:079:119:389:4210:5610:5821:1521:0821:5021:4220:5121:58שוייץ ציריך )ק(

5:585:598:368:379:099:1010:1410:1518:5118:4919:1419:1218:3219:16תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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