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

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

 אזור
נון סטופ מרקט

הרצל 32

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

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -44,000 עותקים

מתוכם הודפסו 
 12,500 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
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 באר שבע 
מפגש ספיר

שד' ירושלים 2

באר שבע
מזנון אביב

החלוץ 106

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
בסט מרקט

 נחל דולב 
רמת בית שמש א

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

חצור הגלילית 
שערי דלק

דרך הבונים 1

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 15
מרכז חורב

חיפה
ברגר אורי

הרצל 54

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
יזדי יגאל

שלמה בן יוסף 20

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 42

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 19

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

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
רבני יוסף

הנורית 21

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 41

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
בוסי לוי

פינס 16

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
זיל וזול

נוף העמק 1

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
א.ד. עמר 

מרכז מסחרי איתן

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 40

קרית ביאליק
ספיר ד. קמעונות בע"מ

 לילך 9 
גבעת הרקפות

קרית ביאליק
כמעט חינם

שדרות חן 1

קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
ויקטורי

הרימון 2 
)פינת הגפן(

קרית גת
ביטון יחיא

עתניאל בן קנז 5

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

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



ו

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

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
גיגי

 טאגור 55
רמת אביב

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

מתוך פירוש רש"י

קי )א( נאם ה' לאדני. על עסקי אדוני שאול כשהייתי נרדף מפניו. לאדני. על אדוני כמו ואמר פרעה לבני 
ישראל )שמות יד(, וישאלו אנשי המקום לאשתו )בראשית כ"ו(. שב לימיני. התעכב והמתן לישועתי: )ב( 

מטה עזך ישלח ה' מציון. מעשים טובים המצויינין בידך, ד"א עוד תמלוך בציון ושם ישולח לך מטה עז 

עמך נדבות ביום חילך. עם ישראל יתנדבו לעזרתך ביום שתעשה חיל כמו  ואז תרדה בקרב אויביך: )ג( 

עליו ממנשה  נפלו  ושבט בלכתו אל צקלג  עליו מכל שבט  נקבצים  י"ב( שהיו  )בדברי הימים א  שמפורש 

בהדרי קודש מרחם משחר. בשביל הדרת קדושה שהיה בך  וגומר ומן הגדי נבדלו אל דוד וגומר )שם(. 

מנעוריך. לך טל ילדותך. ילדות טובה ופרק נאה שהיה בך תהיה לך כטל שהוא נעים יערב ותעשה לך פירות 

להצליחך:

וכן כלם  מזמור זה הוסד באלף בית אות אחד בראש הפסוק ואחד באמצעותיו  וגו'.  הללויה  )א(  קיא 
מאל"ף ועד תי"ו, וכמו כן מזמור השני, הראשון מדבר בשבחו של הקב"ה והשני מספר בשבחו של צדיק: 

)ד( זכר עשה. קבע לישראל שבתות ומועדים ומצות שנאמרו בהם וזכרת כי היית במצרים )דברים ט"ו( 

לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם: )ה( טרף נתן. מזון: )ו( כח מעשיו הגיד לעמו. כשנתן להם 

נחלת גוים הודיעם כחו וגבורתו, ומדרש תנחומא כתב לישראל מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו 

להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו ולהושיב אחרים שלא יוכלו האומות לומר לישראל גזלנים אתם 

שכבשתם ארץ שבעה גוים:



ז   מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג.............................א"קי י"קלים מזמורי תה  )ב

   'אל משה לאמר גו' וידבר הויה "מאמר ד  )ג

 ח ..........ז"שית'ה, אב-ח מנחם"מבה, מסעישבת פרשת 

 כ.....מ"דתש' ה,שבת חזון, דברים פרשת שבתשיחת   )ד

 כח  ....טירך כ )ק"בלה( דבריםפרשת לקוטי שיחות   )ה

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

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

 לג.............דברים פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 לד.........דבריםלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח

 נו..............דבריםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 נז....................................דבריםלשבוע פרשת  

 סו...........דבריםלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

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

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 עא .........דבריםלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  טק ........דבריםלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  וטק...........דבריםלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  

 

  נביאים וכתובים   )טז

  טקי....................... חכ פרק יםתהל, ז פרק ב-מואלש

 כאק........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  כבק....................................... מא עד דף להף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 נק...................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 נק...................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 נאק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 נבק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 נגק........................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 נגק..............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 נדק............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 נהק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 נהק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

 נוק............................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 נוק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 נזק...........................גפרק י אבות פרקביאורים ל  )ל

 נחק...................................הלכות בית הבחירה   )לא

 סק.................................חומש לקריאה בציבור  )לב

 סוק....................דבריםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

  סזק....................סדר הדלקת נרות לשבת קודש  )לד



ח

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

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)
¯a„ÈÂערים לכם והקריתם ּכנען ארצה הּירּדן את עֹוברים אּתם ּכי גֹו' לאמר מׁשה אל הוי' «¿«≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשגגה נפׁש מּכה רֹוצח ׁשּמה ונס לכם ּתהיינה מקלט רּבה1ערי ּבמדרׁש ואיתא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הּכתּוב2ּבמקֹומֹו ׁשאמר זכר3זהּו ,ּבּדר חּטאים יֹורה ּכן על ה' ויׁשר ה'4טֹוב רחמי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לֹו היה לא הראׁשֹון, לאדם ׁשּקדמּו חסדי אּלּולי רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם, ּדוד, אמר ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹוחסדי
ׁשּנאמר עליו5עמידה, רחמּת כּו' אּלא כן, לֹו עׂשית ולא ּתמּות, מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ה'6וגרׁשּתֹו רחמי זכר נאמר לכ מקלט, לערי מּמקֹומֹו ׁשּגֹולה ּבׁשגגה הרֹוצח ּכדר ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּקּב"ה ׁשל והחסדים ׁשהרחמים היינּו, הּמה, מעֹולם ּכי הּוא ּדקרא (ּדסּיּומא וגֹו' ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוחסדי
ּבעץ הראׁשֹון אדם ׁשחטא הּמדרׁש, מּדברי ּומּובן הראׁשֹון). אדם ּבריאת מּיֹום מעֹולם, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהם
היה ׁשּלא ואף מיתה. נתחּיב מזיד, היה הראׁשֹון ׁשאדם וכיון נפׁש. מּכה ענין הּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּדעת
צרי היה לא ּתֹורה מּתן וקדם ּתֹורה, מּתן קדם היה זה חטא הרי ועדים, התראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּכאן

מיתתן היא זֹו ׁשּלהן אזהרה נח ּדבני צרי7התראה, אין לכן ׁשמים, ּבידי היה ׁשּדינֹו וכיון . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּגליא ׁשמּיא ּכלּפי ׁשהרי ּבגרּוׁשין8עדים, נּדֹון והחסדים, הרחמים ענין מּצד ּומּכלֿמקֹום, . ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

לרֹוצח נמׁשל הּדעת עץ ׁשחטא הענין מהּו להבין וצרי ּבׁשגגה. נפׁש מּכה ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוגלּות,
.9נפׁש ֶֶ

הּקּבלהÔÈ�Ú‰Âב) ּבספרי איתא ּדהּנה וניצֹוצים10הּוא, נׁשמֹות ּכּמה נפלּו הּדעת עץ ׁשּבחטא ¿»ƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
אחר ּובמקֹום ּדנגּה, ׂשרים ּבׁשבעים הט'11למּטה ירדּו הּדעת עץ ׁשּבחטא איתא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

החטא קדם ּדהּנה, ּבעֹולם. ורע טֹוב ּתערֹובֹות נעׂשה ועלֿידיֿזה ּב'קלּפה', ּדמלכּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹספירֹות
וכּידּוע עצמֹו, ּבפני היה ׁשהרע ּכלל, רע ּתערֹובֹות היה מדֹור12לא היה החטא ׁשּקדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבּקדּׁשה ּתערֹובֹות להם היה ולא העֹולמֹות, ּכל מּתחת ׁשּלמעלה13הּקלּפֹות הּידיעה וגם . ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּכתּוב (ּכמֹו הרע מציאּות אֹודֹות ידיעה14(ּבקדּׁשה) הּנה ורע), טֹוב יֹודעי ּכאלקים והייתם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

וידּוע ּגלּוי ועלּֿדר מּקיף, ּבדר אּלא ּבפנימּיּות, היתה לא ּבדר15זֹו מּמילא, ּבדר ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האדם הּנה ולכן, ּפנימי. הרּגׁש ּבבחינת הרע היה לא ּבעֹולמֹות למּטה כן ּוכמֹו ּומּקיף, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹסֹובב
ּב'תֹורה וכּמבאר ּכלל, הרע ּבמציאּות הּידיעה ענין אצלֹו להיֹות צרי היה לא ּפנימי, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
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טֿיא.1) לה, מסעי

יג.2) פכ"ג, במדב"ר

ח.3) כה, תהלים

ו.4) שם,

יז.5) ב, בראשית

כד.6) ג, שם

ב.7) מז, יבמות רש"י א). שם, (וראה ב נז, סנהדרין ראה

רואה).8) אלא (ד"ה סע"ב מ, סנהדרין רש"י ראה

ע'9) תרס"ה (סה"מ תרס"ה זה ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

קצז ע' תרנ"א (סה"מ תרנ"א זה ד"ה גם וראה ואילך). שכה

ואילך). 84 ע' ח"ו (תו"מ תשי"ב מטו"מ דש"פ זה ד"ה ואילך).

ואילך.10) פ"א הגלגולים ספר

פ"ב.11) הירח) מיעוט (שער לו שער חיים עץ

תחום12) מצות בשלח פ' להאריז"ל המצוות טעמי ראה

אדה"ר מעלת ונבאר (ד"ה בראשית פ' להאריז"ל ל"ת שבת.

ועוד. שחטא). קודם

(13.19 בהערה שצויינו מקומות ראה

ה.14) ג, בראשית

ד.15) יד, וירא תו"א ראה



ט

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

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)
¯a„ÈÂערים לכם והקריתם ּכנען ארצה הּירּדן את עֹוברים אּתם ּכי גֹו' לאמר מׁשה אל הוי' «¿«≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשגגה נפׁש מּכה רֹוצח ׁשּמה ונס לכם ּתהיינה מקלט רּבה1ערי ּבמדרׁש ואיתא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הּכתּוב2ּבמקֹומֹו ׁשאמר זכר3זהּו ,ּבּדר חּטאים יֹורה ּכן על ה' ויׁשר ה'4טֹוב רחמי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לֹו היה לא הראׁשֹון, לאדם ׁשּקדמּו חסדי אּלּולי רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם, ּדוד, אמר ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹוחסדי
ׁשּנאמר עליו5עמידה, רחמּת כּו' אּלא כן, לֹו עׂשית ולא ּתמּות, מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ה'6וגרׁשּתֹו רחמי זכר נאמר לכ מקלט, לערי מּמקֹומֹו ׁשּגֹולה ּבׁשגגה הרֹוצח ּכדר ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּקּב"ה ׁשל והחסדים ׁשהרחמים היינּו, הּמה, מעֹולם ּכי הּוא ּדקרא (ּדסּיּומא וגֹו' ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוחסדי
ּבעץ הראׁשֹון אדם ׁשחטא הּמדרׁש, מּדברי ּומּובן הראׁשֹון). אדם ּבריאת מּיֹום מעֹולם, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהם
היה ׁשּלא ואף מיתה. נתחּיב מזיד, היה הראׁשֹון ׁשאדם וכיון נפׁש. מּכה ענין הּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּדעת
צרי היה לא ּתֹורה מּתן וקדם ּתֹורה, מּתן קדם היה זה חטא הרי ועדים, התראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּכאן

מיתתן היא זֹו ׁשּלהן אזהרה נח ּדבני צרי7התראה, אין לכן ׁשמים, ּבידי היה ׁשּדינֹו וכיון . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּגליא ׁשמּיא ּכלּפי ׁשהרי ּבגרּוׁשין8עדים, נּדֹון והחסדים, הרחמים ענין מּצד ּומּכלֿמקֹום, . ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

לרֹוצח נמׁשל הּדעת עץ ׁשחטא הענין מהּו להבין וצרי ּבׁשגגה. נפׁש מּכה ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוגלּות,
.9נפׁש ֶֶ

הּקּבלהÔÈ�Ú‰Âב) ּבספרי איתא ּדהּנה וניצֹוצים10הּוא, נׁשמֹות ּכּמה נפלּו הּדעת עץ ׁשּבחטא ¿»ƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
אחר ּובמקֹום ּדנגּה, ׂשרים ּבׁשבעים הט'11למּטה ירדּו הּדעת עץ ׁשּבחטא איתא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

החטא קדם ּדהּנה, ּבעֹולם. ורע טֹוב ּתערֹובֹות נעׂשה ועלֿידיֿזה ּב'קלּפה', ּדמלכּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹספירֹות
וכּידּוע עצמֹו, ּבפני היה ׁשהרע ּכלל, רע ּתערֹובֹות היה מדֹור12לא היה החטא ׁשּקדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבּקדּׁשה ּתערֹובֹות להם היה ולא העֹולמֹות, ּכל מּתחת ׁשּלמעלה13הּקלּפֹות הּידיעה וגם . ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּכתּוב (ּכמֹו הרע מציאּות אֹודֹות ידיעה14(ּבקדּׁשה) הּנה ורע), טֹוב יֹודעי ּכאלקים והייתם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

וידּוע ּגלּוי ועלּֿדר מּקיף, ּבדר אּלא ּבפנימּיּות, היתה לא ּבדר15זֹו מּמילא, ּבדר ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האדם הּנה ולכן, ּפנימי. הרּגׁש ּבבחינת הרע היה לא ּבעֹולמֹות למּטה כן ּוכמֹו ּומּקיף, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹסֹובב
ּב'תֹורה וכּמבאר ּכלל, הרע ּבמציאּות הּידיעה ענין אצלֹו להיֹות צרי היה לא ּפנימי, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
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'eb xn`l dyn l` 'ied xacie

חּיים'16אֹור' ּבמקֹום17ּוב'תֹורת הסּתּכל הראׁשֹון ּׁשאדם מה היה הּדעת עץ ׁשחטא ּבאריכּות, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּפ הם עניניו ּכל הרי האדם ׁשאצל ּדכיון והינּו אצלֹוהּקלּפֹות, להיֹות הצר לא לכן נימּיים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

נעׂשה ּפנימית, ידיעה ׁשהיא האדם ידיעת ׁשעלֿידי לפי הרע, ּבמקֹום וההסּתּכלּות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּידיעה
ּפנימּיּות. ּבבחינת ּבּקדּׁשה להרע אחיזה נעׂשה ועלֿידיֿזה ּפנימי, הרּגׁש ּבבחינת הרע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻאצלֹו
טֹוב, ּתערבת ּבֹו היה ולא ּבפנימּיּות, ּכלל אחיזה להרע היתה לא החטא ׁשּקדם ּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹוהּנה,
ולא לּקדּׁשה, לנּגד ותקף, ּכח להם היה לא לכן העֹולמֹות, ּכל מּתחת היה הּקלּפֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻּומדֹור
וכּמבאר לּקדּׁשה, מסּיעים ׁשהיּו זאת, עֹוד אּלא לּקדּׁשה, מנּגדים היּו ׁשּלא ּבלבד ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻזֹו

הּבריאה18ּב'של"ה' ׁשּבתחּלת והינּו, לּפרי, ׁשֹומרת ׁשהיא הּקלּפה ּכמֹו ׁשּזהּו 'קלּפה', ּבּפרּוׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּקלּפֹות, ּבמקֹום ׁשהסּתּכל הראׁשֹון אדם ׁשל החטא ועלֿידי לּקדּׁשה. מסּיעים הּקלּפֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהיּו

ורע טֹוב ּתערֹובֹות ׁשּביכלּתֹו19נעׂשה ּברע, ּתקף נעׂשה אזי טֹוב, ּתערבת ּברע ׁשּיׁש וכיון , ְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מנּגדים ׁשהם זאת עֹוד אּלא לּקדּׁשה, מסּיעים ׁשאינם ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, לּקדּׁשה, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻלנּגד

ְַָֻלּקדּׁשה.

e‰ÊÂּׁשּכתּוב ּדם20מה א' הּוא אדם ּבאדם, האדם ּדם הּנפׁש21ׁשֹופ הּוא הּדם ּכי היינּו22, , ¿∆ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּדם ּבחינת ׁשֹופ הּוא הרי החטא עלֿידי א ּבּדם, מתלּבׁש הּנפׁש חּיּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשהתּפּׁשטּות
ּבענין וכּידּוע ּד'לעּמתֿזה'. אדם ּבלּיעל, אדם אל ּדקדּׁשה אדם מּבחינת האלקי אֹור ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻוחּיּות

החּיּות23ונֹוקב נמׁש ועלֿידיֿזה ּדקדּׁשה, ּבּכלים ּופגם נקב נעׂשה החטא ׁשעלֿידי הוי', ׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
וכּנ"ל ּבלבד, מצמצמת חּיּות אּלא ּבהם אין עצמם מּצד ׁשהּקלּפֹות והינּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻֻּב'לעּמתֿזה'.
ׁשּזהּו מהּקדּׁשה, הם יֹונקים החטא עלֿידי א ּכלל, ותקף ּכח ּבהם היה לא החטא ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻׁשּקדם

ּבּזהר ּדאיתא וזהּו ּבאדם. האדם ּדם ׁשֹופ ּדלעילא24ענין ּברזא לימינא רתיכין ּדאית ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ּדסטראֿאחרא, ּברזא לׂשמאלא רתיכין ואית ּדקדּׁשה, מרּכבה ענין ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻּדקדּׁשה,
מּצד חּיּות להם ׁשאין ּדׂשמאלא, מּסטרא רתיכין ּבענין ׁשם ּומבאר ּד'לעּמתֿזה', מרּכבה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻענין
וזהּו ּדקדּׁשה. וחּיּות נּצֹוצֹות מֹוציאים ׁשהם היינּו נׁשמתין, ואפיק ּדקטיל אם ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻעצמם,
לקדּׁשה ׂשנאתם מּצד זה ׁשאין האדם, את להחטיא ּכ ּכל מׁשּתּדל ׁשהּיצרֿהרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּטעם
חּיּותם ׁשּקּבלת לפי ׁשּלהם, החּיּות לעצם נֹוגע ׁשּזה לפי הּוא ּבזה העּקר אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבלבד,
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּבאדם. האדם ּדם ׁשֹופ ּבענין ּכּנ"ל החטא, עלֿידי היא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻמהּקדּׁשה

ּכדי25ז"ל הּוא האדם את להחטיא ּומסטין ׁשּיֹורד ׁשּזה היינּו ּומקטרג, עֹולה ּומסטין יֹורד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּזהּו להּקלּפֹות, ׁשּימׁש ּדקדּׁשה החּיּות את מהאדם להֹוציא ּומקטרג, עֹולה יהיה ּכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻׁשאחר
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ׁשּתֹובע ּכפׁשּוטֹו, ּגם ּומקטרג ּדעֹולה הענין נׁשּתלׁשל ּומּזה ּברּוחנּיּות, ּומקטרג עֹולה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָענין
ׁשענין הּטעם יּובן ועלּֿפיֿזה ּבגׁשמּיּות. החּיּות את מּמּנּו ּולהֹוציא לענׁש ּומׁשּפט ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּדין
ׁשעלֿידם להיֹות ּבׁשגגה, נפׁש מּכה רֹוצח ּבׁשם נקרא ּבפרט הּדעת עץ וחטא ּבכלל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהחּטאים
ּכלל, חּיּות ׁשּום להם אין עצמם מּצד הּקלּפֹות ׁשהרי לּקלּפֹות, מהּקדּׁשה חּיּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻנמׁש
האדם ּדם ׁשֹופ ענין ׁשהּוא החטא, עלֿידי מהּקדּׁשה היא חּיּותם וכל מות, ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻונקראים

נפׁש. מּכה רֹוצח ּבׁשם החטא נקרא ולכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבאדם,

עצמם‡Ì�Óג) ׁשּמּצד לפי מות, ּבׁשם נקראים ּׁשהּקלּפֹות מה ּבאּור ּבתֹוספת להבין צרי »¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאין ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּבכל הּוא ּכן הרי ּדלכאֹורה ּכלל, חּיּות ׁשּום להם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
כּלם אּלא עצמם, מּצד אינּה הּנמצאים ּכל מציאּות ׁשהרי עצמם, ּבפני מציאּות ׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻלהם
נקראֹות הּקלּפֹות ׁשּדוקא הּטעם מהּו ּכן ואם מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו יתּבר מעצמּותֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמקּבלים
ּגם ההׁשּתלׁשלּות, ּבכל הּוא ּכן לכאֹורה הרי עצמם, מּצד חּיּות להם ׁשאין לפי מות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשם

ְִָֻּבקדּׁשה.

C‡ׁשּמציאּותֹו יתּבר מעצמּותֹו מקּבלים הּנמצאים ׁשּכל היא ּדהאמת הּוא, הענין «ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו אֹומר26מעצמּותֹו, ׁשהּנביא לבּדֹו27הּוא הּוא אמת, אלקים וה' ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשם ׁשּכתב ּוכמֹו ּכמֹותֹו, מּלבּדֹו אמת מצּוי ׁשם אין כּו' ּכאמּתתֹו אמת לאחר ואין ְְְְְֱֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאמת
לבּטּולם,28לפניֿזה הּוא יּבטל ולא כּו', הּמצאֹו מאמּתת אּלא נמצאּו לא כּו' הּנמצאים ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבמה ההתּבֹוננּות ּתכן וזהּו כּו'. להם צרי אינֹו הּוא ּברּו והּוא לֹו, צריכים הּנמצאים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכל
והּוא29ּׁשּכתּוב אמר ׁשהּוא לפי הּוא ּׁשּנמצא מה ּדכל וּיעמד, צּוה הּוא וּיהי אמר הּוא ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

היינּו אמּתית מציאּות ּכי, ּכלל, אמּתית מציאּות אינֹו ּׁשּנמצא מה ׁשּכל מּובן ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָצּוה,
לֹו ׁשּקֹודמת וסּבה עּלה לֹו ואין מעצמּותֹו סּבה,30ׁשּמציאּותֹו מאיזה ּׁשמסֹובב מה ּכל אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

קּיּום לֹו ׁשאין ונמצא הּמסֹובב, ּבמילא יתּבּטל הּסּבה, ּכׁשּתתּבּטל ׁשהרי אמּתי, מציאּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו
עצמ מּצד צּוהּכלל הּוא וּיהי אמר ׁש'הּוא יתּבר רצֹונֹו הּוא סּבתם הּנמצאים ׁשּכל וכיון ֹו, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

מציאּות ׁשּום להם אין ּכן ואם ּבמילא, יתּבּטלּו אזי הרצֹון יתּבּטל ׁשּכאׁשר מּובן הרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוּיעמד',
הארץ ּכל מהוי' יראּו אֹומרֹו ׁשּזהּו אנֹוׁשי, ּבׂשכל ּגם ּופׁשּוט מּובן זה ודבר ּכלל. עצמי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָוקּיּום
אמר ּדהּוא ׁשההתּבֹוננּות וּיעמד, צּוה הּוא וּיהי אמר הּוא ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל יגּורּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּמּנּו
ּתבל. יֹוׁשבי ּכל וגם הארץ ּכל מהוי' יראּו זה ׁשּמּׁשּום עד ּבּׂשכל ּפׁשּוט ּדבר הּוא גֹו' ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוּיהי

Ì�Ó‡האֹור ּבענין מצינּו מּכלֿמקֹום, עצמם, מּצד אמּתי קּיּום להם אין הּנמצאים ׁשּכל אף »¿»ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּקדׁש ּבאּגרת רּבנּו ּׁשּכתב מה ידּוע ּדהּנה, עצמי. קּיּום ּבבחינת ׁשההתהּוּות30ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ

הּוא ּברּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ׁשהּוא הּמאֹור ּכעין הּוא ׁשהאֹור לפי מהאֹור, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיא
לבּדֹו הּוא ולכן חסֿוׁשלֹום, לֹו ׁשּקדמה עּלה מאיזה עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמציאּותֹו
לּיׁש קֹודמת אחרת וסּבה עּלה ׁשּום ּבלי מּמׁש הּמחלט ואפס מאין יׁש לברא ויכלּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּבכחֹו
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מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו ּדוקא העצמּות ּבכח היא הּנבראים ׁשהתהּוּות היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּזה.
מהעצמּות היא ׁשהתהּוּותם ּדכיון מעצמּותם, ׁשּמציאּותם הּוא הּנבראים ׁשהרּגׁש הּטעם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו
ׁשּגּוף מּזה, ויתירה עלּֿכלּֿפנים, ּבהרּגׁשתם ּכן ׁשּיהיה ׁשּי לכן ּבאמת, מעצמּותֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמציאּותֹו
ּבכח אּלא ׁשאינֹו ּביֹותר, נפלא ּדבר זה הרי ,ּבאיןֿערֹו ׁשהּוא מאין ּדיׁש ההתהּוּות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹענין
הּדבר וטעם מהאֹור, היא ההתהּוּות הּנה מּכלֿמקֹום, מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו ּדוקא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהעצמּות

הּמאֹור מעין הּוא ׁשהאֹור לפי אמּתי,31הּוא מציאּות אינֹו עצמֹו מּצד ׁשהאֹור ּדהגם והינּו, . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
וכל ּכלל, אמּתית מציאּות אינם הּנמצאים ׁשּכל הּואוכּנ"ל וכן מהעצמּות, הּוא מציאּותם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּדבּוק הּוא ׁשהאֹור להיֹות אבל עצמֹו, מּצד ּבאֹור הּוא זה ּכל הּנה האֹור, למציאּות ּבנֹוגע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּגם
הּמאֹור. ּכמֹו עצמי ּבקּיּום הּוא הרי עלֿידיֿזה הּנה הּמאֹור, מעין והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבּמאֹור

האֹורÔÈ�Ú‰Âד) ּגם נעׂשה הּמאֹור, מעין והּוא ּבּמאֹור ּדבּוק הּוא ׁשהאֹור זה ׁשּמּצד ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּמאֹור ּבער אינֹו עצמֹו מּצד ׁשהאֹור אףֿעלּֿפי הּמאֹור, ּכמֹו עצמי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבקּיּום
אֹור, ּגּלּוי יהיה ׁשּלא להיֹות יכֹול ּכן אֹור, ּגּלּוי ׁשּיהיה להיֹות ׁשּיכֹול ּדכׁשם ּבּמאֹור, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹותלּוי
האֹור מענין הּמׁשל הּנה ׁשּלכן ּדוקא, ּברצֹון אּלא ּבהכרח אינֹו האֹור ּגּלּוי ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּידּוע
האֹור ּבענין מׁשלים ב' יׁש ּדהּנה, ׁשּלמעלה. האֹור על ּומכּון מתאים מׁשל אינֹו .32למּטה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

הּמאיר. אֹור הּוא התּפּׁשטּותֹו לכן ּבהירי, הּוא ׁשהּׁשמׁש ּדכיון הּׁשמׁש, מאֹור הּוא הא' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשל
חי הּוא התּפּׁשטּותֹו לכן ּבעצם, חי הּוא ׁשהּנפׁש ּדכיון הּנפׁש, וחּיּות מאֹור הּוא הּב' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּומׁשל

ּבזה ּומבאר אֹור33להחיֹות. ּכי ׁשּלמעלה, האֹור על מכּון מׁשל אינֹו הּׁשמׁש אֹור ׁשּמׁשל , ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
האֹור, ּגם יׁשנֹו ּובהכרח מּמילא ּבדר אזי הּׁשמׁש, מאֹור יׁשנֹו ּדכאׁשר ּבהכרח, הּוא ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשמׁש
ׁשּלא ּוביכלּתֹו להאיר ּדביכלּתֹו ּדוקא, ּברצֹון הּוא האֹור ּגּלּוי הרי למעלה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
ּדגם והינּו קדמֹון, הּוא ׁשהעֹולם ׁשּסֹוברים הפילֹוסֹופים טעּות היא זה ּובענין ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלהאיר.
ׁשּטֹועים מהם יׁש מּכלֿמקֹום ,יתּבר מהּבֹורא הם הּנמצאים ׁשּכל ׁשּמֹודים ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפילֹוסֹופים
מציאּות ׁשּכל ּדהגם הּׁשמׁש, מאֹור מׁשל עלּֿפי זה ּומסּבירים קדמֹון, הּוא ׁשהעֹולם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוסֹוברים
ׁשהרי האֹור, ּגם יׁשנֹו הּמאֹור מציאּות ׁשּיׁשנּה מעת הּנה מּכלֿמקֹום, מהּמאֹור, היא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאֹור
הּוא ׁשּכן הם סֹוברים ועלּֿדרֿזה האֹור, יׁשנֹו מּמילא ּבדר אזי הּמאֹור מציאּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשּיׁשנּה
וחֹוׁשבים הם טֹועים מּכלֿמקֹום, ,יתּבר מּמּנּו הם הּנבראים ׁשּכל ּדהגם הּנבראים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבמציאּות
הם הּגּלּויים ּכל הרי ׁשּלמעלה לפי ּכן, אינֹו האמת אבל חסֿוׁשלֹום. קדמֹון הּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהעֹולם
הּוא האֹור ּגּלּוי ּגם אּלא ּדוקא, ּברצֹון היא הּנבראים מציאּות רק ׁשּלא והינּו, ּדוקא, ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּברצֹון
מכרחים, אינם מהּנפׁש ׁשהּגּלּויים הּנפׁש, וחּיּות מאֹור הּמׁשל הּוא ועלֿזה ּדוקא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּברצֹון
מהּנפׁש, ּגּלּויים ׁשּום אין אזי וחי, צֹומח ּבגּוף ּבגלּגּול היא האדם נפׁש ׁשּכאׁשר לזה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּוראיה

מהּנפׁש ּבהכרח הּגּלּויים ׁשאין מּוכח לפי34ּומּזה ,ּכ ּכל ראיה אין הּגלּגּולים מענין אמנם, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
היא ּכאׁשר מתּגּלית אינּה ּׁשהּנפׁש ּומה מהּנפׁש, ּבהכרח הם הּגּלּויים ׁשּבאמת לֹומר, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּיׁש

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

רנד31) ע' תרנ"ו (סה"מ תרנ"ו שמחתכם וביום ד"ה גם ראה

ועוד. ואילך. תלב ס"ע תרס"ו המשך ואילך).

תרס"ו32) (המשך תרס"ו עמך כי וד"ה חוקת זאת ד"ה ראה

ואילך). קעב ע'

שם.33) עמך כי ד"ה

שם.34) חוקת זאת ד"ה



יי 'eb xn`l dyn l` 'ied xacie

מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו ּדוקא העצמּות ּבכח היא הּנבראים ׁשהתהּוּות היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּזה.
מהעצמּות היא ׁשהתהּוּותם ּדכיון מעצמּותם, ׁשּמציאּותם הּוא הּנבראים ׁשהרּגׁש הּטעם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו
ׁשּגּוף מּזה, ויתירה עלּֿכלּֿפנים, ּבהרּגׁשתם ּכן ׁשּיהיה ׁשּי לכן ּבאמת, מעצמּותֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמציאּותֹו
ּבכח אּלא ׁשאינֹו ּביֹותר, נפלא ּדבר זה הרי ,ּבאיןֿערֹו ׁשהּוא מאין ּדיׁש ההתהּוּות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹענין
הּדבר וטעם מהאֹור, היא ההתהּוּות הּנה מּכלֿמקֹום, מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו ּדוקא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהעצמּות

הּמאֹור מעין הּוא ׁשהאֹור לפי אמּתי,31הּוא מציאּות אינֹו עצמֹו מּצד ׁשהאֹור ּדהגם והינּו, . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
וכל ּכלל, אמּתית מציאּות אינם הּנמצאים ׁשּכל הּואוכּנ"ל וכן מהעצמּות, הּוא מציאּותם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּדבּוק הּוא ׁשהאֹור להיֹות אבל עצמֹו, מּצד ּבאֹור הּוא זה ּכל הּנה האֹור, למציאּות ּבנֹוגע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּגם
הּמאֹור. ּכמֹו עצמי ּבקּיּום הּוא הרי עלֿידיֿזה הּנה הּמאֹור, מעין והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבּמאֹור

האֹורÔÈ�Ú‰Âד) ּגם נעׂשה הּמאֹור, מעין והּוא ּבּמאֹור ּדבּוק הּוא ׁשהאֹור זה ׁשּמּצד ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּמאֹור ּבער אינֹו עצמֹו מּצד ׁשהאֹור אףֿעלּֿפי הּמאֹור, ּכמֹו עצמי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבקּיּום
אֹור, ּגּלּוי יהיה ׁשּלא להיֹות יכֹול ּכן אֹור, ּגּלּוי ׁשּיהיה להיֹות ׁשּיכֹול ּדכׁשם ּבּמאֹור, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹותלּוי
האֹור מענין הּמׁשל הּנה ׁשּלכן ּדוקא, ּברצֹון אּלא ּבהכרח אינֹו האֹור ּגּלּוי ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּידּוע
האֹור ּבענין מׁשלים ב' יׁש ּדהּנה, ׁשּלמעלה. האֹור על ּומכּון מתאים מׁשל אינֹו .32למּטה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

הּמאיר. אֹור הּוא התּפּׁשטּותֹו לכן ּבהירי, הּוא ׁשהּׁשמׁש ּדכיון הּׁשמׁש, מאֹור הּוא הא' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשל
חי הּוא התּפּׁשטּותֹו לכן ּבעצם, חי הּוא ׁשהּנפׁש ּדכיון הּנפׁש, וחּיּות מאֹור הּוא הּב' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּומׁשל

ּבזה ּומבאר אֹור33להחיֹות. ּכי ׁשּלמעלה, האֹור על מכּון מׁשל אינֹו הּׁשמׁש אֹור ׁשּמׁשל , ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
האֹור, ּגם יׁשנֹו ּובהכרח מּמילא ּבדר אזי הּׁשמׁש, מאֹור יׁשנֹו ּדכאׁשר ּבהכרח, הּוא ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשמׁש
ׁשּלא ּוביכלּתֹו להאיר ּדביכלּתֹו ּדוקא, ּברצֹון הּוא האֹור ּגּלּוי הרי למעלה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
ּדגם והינּו קדמֹון, הּוא ׁשהעֹולם ׁשּסֹוברים הפילֹוסֹופים טעּות היא זה ּובענין ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלהאיר.
ׁשּטֹועים מהם יׁש מּכלֿמקֹום ,יתּבר מהּבֹורא הם הּנמצאים ׁשּכל ׁשּמֹודים ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפילֹוסֹופים
מציאּות ׁשּכל ּדהגם הּׁשמׁש, מאֹור מׁשל עלּֿפי זה ּומסּבירים קדמֹון, הּוא ׁשהעֹולם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוסֹוברים
ׁשהרי האֹור, ּגם יׁשנֹו הּמאֹור מציאּות ׁשּיׁשנּה מעת הּנה מּכלֿמקֹום, מהּמאֹור, היא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאֹור
הּוא ׁשּכן הם סֹוברים ועלּֿדרֿזה האֹור, יׁשנֹו מּמילא ּבדר אזי הּמאֹור מציאּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשּיׁשנּה
וחֹוׁשבים הם טֹועים מּכלֿמקֹום, ,יתּבר מּמּנּו הם הּנבראים ׁשּכל ּדהגם הּנבראים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבמציאּות
הם הּגּלּויים ּכל הרי ׁשּלמעלה לפי ּכן, אינֹו האמת אבל חסֿוׁשלֹום. קדמֹון הּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהעֹולם
הּוא האֹור ּגּלּוי ּגם אּלא ּדוקא, ּברצֹון היא הּנבראים מציאּות רק ׁשּלא והינּו, ּדוקא, ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּברצֹון
מכרחים, אינם מהּנפׁש ׁשהּגּלּויים הּנפׁש, וחּיּות מאֹור הּמׁשל הּוא ועלֿזה ּדוקא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּברצֹון
מהּנפׁש, ּגּלּויים ׁשּום אין אזי וחי, צֹומח ּבגּוף ּבגלּגּול היא האדם נפׁש ׁשּכאׁשר לזה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּוראיה

מהּנפׁש ּבהכרח הּגּלּויים ׁשאין מּוכח לפי34ּומּזה ,ּכ ּכל ראיה אין הּגלּגּולים מענין אמנם, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
היא ּכאׁשר מתּגּלית אינּה ּׁשהּנפׁש ּומה מהּנפׁש, ּבהכרח הם הּגּלּויים ׁשּבאמת לֹומר, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּיׁש
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הּכלים העּדר מּצד זה הרי הּנפׁש35ּבגלּגּול, אין ּכלים, יׁשנם ּכאׁשר ׁשּגם היא, האמת אבל . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מכרחת הּנפׁש ׁשאין ּבּנפׁש, ּפנימּיים הּיֹותר ׁשהם ּבּכחֹות ּבגּלּוי ּגם הּוא וכן ּבּגּלּויים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹֻֻמכרחת
ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּכחֹות. לגּלּוי ראּויים ּכלים יׁשנם ּכאׁשר ּגם אּלּו, ּכחֹות ּגם מּמּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיתּגּלּו
היה אברהם ׁשל וענינֹו מהּותֹו ׁשּכל ּדאף יחידֹו, ּבנֹו מעל רחמיו ׁשּכבׁש אבינּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבאברהם
להעצם ׁשּנֹוגע ענין זה ׁשהיה ּומּובן יחידֹו, לבנֹו ּבנֹוגע ּובפרט ּכּידּוע, והרחמים החסד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּדת
הּגּלּויים ׁשּכל למעלה, יּובן מּזה והּדגמא כּו'. רחמיו ּכבׁש הרצֹון, ּבסּלּוק מּכלֿמקֹום, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻמּמׁש,
ׁשהאֹור מּובן ּומּזה להאיר. ׁשּלא ּוביכלּתֹו להאיר ּדביכלּתֹו ּדוקא, יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּתלּויים
א האֹור. יהיה ׁשּלא יתּבר ּברצֹונֹו אפׁשר ׁשהרי ּכלל, עצמי קּיּום ׁשּום לֹו אין עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצד

ּבקּיּום הּוא הרי הּמאֹור, מעין הּוא ׁשהאֹור להיֹות והינּו,מּכלֿמקֹום, הּמאֹור. ּכמֹו עצמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהיה לאחר מּכלֿמקֹום, האֹור, מציאּות ׁשּיהיה ּכלל הכרח אין האֹור התהּוּות ׁשּקדם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדהגם
ׁשעלֿידיֿזה ּבּמאֹור, ּדבקּותֹו עלֿידי והּוא עצמי, קּיּום הּמאֹור ּבֹו נתן אֹור, ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהרצֹון
ׁשּיהיּו מאין, יׁש להּוֹות האֹור ּביכלת הּנה ולכן מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו ּוכמֹו עצמי, ּבקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
,ׁשּבאיןֿערֹו ההתהּוּות ענין ּגּוף ׁשּיהיה וגם מעצמּותם, ׁשּמציאּותם מרּגיׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּנבראים
הּוא ׁשהאֹור לפי ׁשּזהּו מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו זה ּבכח ּדוקא ׁשהּוא ּביֹותר נפלא ּדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו ּוכמֹו עצמי, ּבקּיּום הּוא ולכן הּמאֹור, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָמעין

התלּבׁשּותÈ˙ÈÂ¯‰ה) עלֿידי היא ּבפעל ׁשההתהּוּות ׁשם, הּקדׁש ּבאּגרת מבאר ּדהּנה, מּזה, ƒ≈»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
ּדמלכּות ּכלים (למ"ד ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר ּבכלים מּובן,36האֹור ּכן ואם ,( ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹור ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ּדהגם והינּו, מעצמּותם. ׁשּמציאּותם ּוכמֹו עצמי, ּבקּיּום הם הּכלים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּגם
נּכרת ּבלּתי ּבדבקּות הם והּכלים נּכרת, ּבדבקּות הּוא ׁשהאֹור מאחר37לכלים, מּכלֿמקֹום, , ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

חד וגרמֹוהי להּמאֹור,38ׁשאיהּו ּדבקּותם את ּבהם מגּלה והאֹור ּבאֹור, הּכלים מתיחדים , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מה וזהּו הּמאֹור. מעין ּכמֹו ּכן ּגם ׁשּזהּו עצמי, ּבקּיּום הם הּכלים ּגם הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָועלֿידיֿזה

ג'39ׁשאֹומרים הם וכסאֹו, ׁשמֹו הּוא אּלּו, ענינים ּדג' נכֹון, וכסאֹו קּים ּוׁשמֹו קּים הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
(ּכמאמר האֹור על קאי ׁשמֹו איהּו, ּבחינת על קאי הּוא וגרמֹוהי, חּיֹוהי ּדאיהּו 40הענינים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
ׁשּכּלם נכֹון, וכסאֹו קּים ּוׁשמֹו קּים הּוא נאמר ועלֿזה הּכלים, הם וכסאֹו ּבלבד), ּוׁשמֹו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּוא
ּׁשּכתּוב ּבמה הּדּיּוק וכּידּוע לחּיֹוהי, ּגרמֹוהי ּדֹומה ׁשאינֹו ּדהגם והינּו, עצמי. ּבקּיּום ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָקּימים
יחּוד ּדֹומה ׁשאינֹו לפי חד, ּפעמים ב' לֹומר ׁשּכפל חד, וגרמֹוהי איהּו חד וחּיֹוהי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאיהּו

האֹורֹות ליחּוד איהּו,41הּכלים לבחינת וחּיֹוהי ּגרמֹוהי ּבין ּגדֹול הפרׁש ׁשּיׁש ּומּכלֿׁשּכן , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
למּטה ׁשהם ּדקדּׁשה הענינים ׁשּגם זאת, ועֹוד עצמי. ּבקּיּום קּימים ּכּלם הרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻמּכלֿמקֹום,
עֹוד ׁשּיׁש וזהּו עצמי. ּבקּיּום קּימים הם ּגם הּנה ּבמקֹורם, ּדבקים ׁשהם מאחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמהּפרסא,

הּצּדיקים נׁשמֹות על ּדקאי ּבכסאֹו, ׁשאר42ּפרּוׁש ּגם וכן עצמי. ּבקּיּום קּימים הם ׁשּגם , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
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על42) דקאי נכון, וכסאו :229 ע' תש"ט סה"מ ראה
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ׁשּכתּוב ּכמֹו קּימים, הם הרי ׁשּלהם הּדבקּות ׁשּמּצד ּדקדּׁשה, ּבהּוי'43הענינים הּדבקים ואּתם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּיֹום. ּכּלכם חּיים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם

קרּובp‰Â‰ו) ּבבחינת ׁשאינם ּכיון ּב'לעּמתֿזה', מהּֿׁשאיןּֿכן ּבקדּׁשה, הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ההפרׁש ׁשּזהּו ּכלל, קּיּום ׁשּום להם אין לכן ּבפירּוד, הם אּלא ּודבקּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהתאחדּות
ּבדר אינּה החּיּות ּוב'לעּמתֿזה' ּבהתאחדּות, היא החּיּות ׁשּבקדּׁשה ל'לעּמתֿזה', קדּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻֻּבין

וכּידּוע י"א44התאחדּות, ּבמסּפר זה הרי ּובּקלּפֹות מדרגֹות, יּו"ד יׁשנם (ּוכנגד45ׁשּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשּבּקלּפֹות הי"א ענין לתּקן ּבכדי ארּורים, וי"א הּקטרת, סממני י"א יׁשנם לפי44זה והינּו, ,( ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

למדרגה נחׁשב ואינֹו התאחדּות ׁשל ּבאפן הּמדרגֹות ּבכל האלקי האֹור מתלּבׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּבּקדּׁשה
האֹור נחׁשב ּבּקלּפה, מהּֿׁשאיןּֿכן עצמּה, ׁשאינֹוּבפני לפי עצמּה, ּבפני לבחינה האלקי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

זה אין ּבפנימּיּות, ּׁשּנמׁש מה וגם עליהם, מּקיף ּבבחינת רק הּוא אּלא ּבתֹוכם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמתלּבׁש
גּלּות ּבדר אּלא התלּבׁשּות, הם44ּבדר הרי אלקית, חּיּות ּבהם אין ׁשּבפנימּיּותם וכיון . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הם עצמם הם הרי אלקית, חּיּות ּבתֹוכם יׁש ּכאׁשר ּדגם והינּו, מות, ּבבחינת הם ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹעצמם
ׁשהם התהּוּותם, ּבתחּלת ּגם הּוא וכן עּמהם. מתאחדת החּיּות ׁשאין לפי מות, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבבחינת

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הּמציאּות, העּדר ּדין46ּבבחינת אמר ּומחריבן, עֹולמֹות ּבֹונה הּקּב"ה ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּקלּפֹות, מציאּות נתהּוּו ליה, הניין לא ּדין ׁשאמר ּדמּזה ליה, הניין לא ודין ליּה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהניין
ּבאפן הּוא ׁשהּגּלּוי להיֹות א התהּוּות, נעׂשה ּומּגּלּוי ּגּלּוי, הּוא (אמר) האמירה ענין ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהרי
ׁשּכאׁשר למּטה ּבאדם ועלּֿדרֿמׁשל רחּוק. ּבדר ההתהּוּות אפן נעׂשה ליּה, הניין לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּדין
הּדבר ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ּבֹו, ּומתלּבׁש הּדבר אל קרּוב ּבבחינת הּוא הרי ּדבר ּבאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָרֹוצה
לא ׁשּדין ּדמאחר למעלה, יּובן ועלּֿדרֿזה מהּדבר, ּבהבּדלה הּוא הרי רצֹונֹו, הפ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּוא
ׁשהרי חּיּות, להם ׁשּנמׁש ּדהגם והינּו, מהם, ּבהבּדלה היא האלקית החּיּות הרי ליּה, ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהניין
הניין לא ּדדין ּבהענין ּגם אלקית חּיּות נמׁש ולכן ּגּלּוי, ׁשל ענין הּוא ליּה הניין לא ּדין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹּגם
וכּנ"ל מהם, ּובהבּדלה ּברחּוק היא החּיּות הרי רצֹונֹו, הפ ׁשהּוא מאחר מּכלֿמקֹום, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָליּה,
ּומאחר ּגלּות. ּבדר זה הרי ּבפנימּיּות ּׁשּנמׁש מה וגם מּקיף, ּבדר היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהחּיּות
ּכאׁשר ּגם מות, ונקראים העּדר, ׁשל מציאּות הם הרי אלקית, חּיּות ּבהם אין ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבפנימּיּותם

האלקית. מהחּיּות חּיים ֱִִֵֵַַַָֹהם

ּבדבקּותp‰Â‰ז) להיֹותם קדּׁשה, ׁשעניני ההׁשּתלׁשלּות, לכללּות ּבנֹוגע לעיל ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבבחינת הם הרי ּבפירּוד להיֹותם הּקלּפֹות, מהּֿׁשאיןּֿכן עצמי, ּבקּיּום הם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָהרי
ּכלי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה עבֹודתֹו, עֹובד האדם ּדכאׁשר ּבאדם, ּגם יּובן מּזה הּנה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמות,
ּובפרטּיּות ּדוקא, עבֹודה עלֿידי היא ּדקדּׁשה החּיּות ּדהמׁשכת ּדקדּׁשה, החּיּות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻלהמׁשכת
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ראה שם: שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת כסא. שנק' הנשמות

– ויעקב יצחק [אברהם רגלים שלש של כסא א: לב, ברכות

עולם וגם הכסא עולם הוא הבריאה שעולם ולהעיר רש"י].

כידוע. הנשמות,

ד.43) ד, ואתחנן

לשם44) הצ"צ ובהגהות ואילך. סע"ב כ, תולדות תו"א ראה

תכד ע' ח"א תער"ב המשך ואילך). א קנב, תולדות (אוה"ת

ואילך.

חיים45) עץ פרי פ"י. המלכים) (שער יא שער חיים עץ ראה

פ"ד. הקדישים שער

(46.55 ע' ה'ש"ת סה"מ (ראה ב פ"ט, שם ז. פ"ג, ב"ר

סה"מ ואילך. 134 ע' שלום תורת השיחות ספר וראה וש"נ).
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הּכלים העּדר מּצד זה הרי הּנפׁש35ּבגלּגּול, אין ּכלים, יׁשנם ּכאׁשר ׁשּגם היא, האמת אבל . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מכרחת הּנפׁש ׁשאין ּבּנפׁש, ּפנימּיים הּיֹותר ׁשהם ּבּכחֹות ּבגּלּוי ּגם הּוא וכן ּבּגּלּויים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹֻֻמכרחת
ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּכחֹות. לגּלּוי ראּויים ּכלים יׁשנם ּכאׁשר ּגם אּלּו, ּכחֹות ּגם מּמּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיתּגּלּו
היה אברהם ׁשל וענינֹו מהּותֹו ׁשּכל ּדאף יחידֹו, ּבנֹו מעל רחמיו ׁשּכבׁש אבינּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבאברהם
להעצם ׁשּנֹוגע ענין זה ׁשהיה ּומּובן יחידֹו, לבנֹו ּבנֹוגע ּובפרט ּכּידּוע, והרחמים החסד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּדת
הּגּלּויים ׁשּכל למעלה, יּובן מּזה והּדגמא כּו'. רחמיו ּכבׁש הרצֹון, ּבסּלּוק מּכלֿמקֹום, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻמּמׁש,
ׁשהאֹור מּובן ּומּזה להאיר. ׁשּלא ּוביכלּתֹו להאיר ּדביכלּתֹו ּדוקא, יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּתלּויים
א האֹור. יהיה ׁשּלא יתּבר ּברצֹונֹו אפׁשר ׁשהרי ּכלל, עצמי קּיּום ׁשּום לֹו אין עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצד

ּבקּיּום הּוא הרי הּמאֹור, מעין הּוא ׁשהאֹור להיֹות והינּו,מּכלֿמקֹום, הּמאֹור. ּכמֹו עצמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהיה לאחר מּכלֿמקֹום, האֹור, מציאּות ׁשּיהיה ּכלל הכרח אין האֹור התהּוּות ׁשּקדם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדהגם
ׁשעלֿידיֿזה ּבּמאֹור, ּדבקּותֹו עלֿידי והּוא עצמי, קּיּום הּמאֹור ּבֹו נתן אֹור, ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהרצֹון
ׁשּיהיּו מאין, יׁש להּוֹות האֹור ּביכלת הּנה ולכן מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו ּוכמֹו עצמי, ּבקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
,ׁשּבאיןֿערֹו ההתהּוּות ענין ּגּוף ׁשּיהיה וגם מעצמּותם, ׁשּמציאּותם מרּגיׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּנבראים
הּוא ׁשהאֹור לפי ׁשּזהּו מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו זה ּבכח ּדוקא ׁשהּוא ּביֹותר נפלא ּדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו ּוכמֹו עצמי, ּבקּיּום הּוא ולכן הּמאֹור, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָמעין

התלּבׁשּותÈ˙ÈÂ¯‰ה) עלֿידי היא ּבפעל ׁשההתהּוּות ׁשם, הּקדׁש ּבאּגרת מבאר ּדהּנה, מּזה, ƒ≈»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
ּדמלכּות ּכלים (למ"ד ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר ּבכלים מּובן,36האֹור ּכן ואם ,( ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹור ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ּדהגם והינּו, מעצמּותם. ׁשּמציאּותם ּוכמֹו עצמי, ּבקּיּום הם הּכלים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּגם
נּכרת ּבלּתי ּבדבקּות הם והּכלים נּכרת, ּבדבקּות הּוא ׁשהאֹור מאחר37לכלים, מּכלֿמקֹום, , ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

חד וגרמֹוהי להּמאֹור,38ׁשאיהּו ּדבקּותם את ּבהם מגּלה והאֹור ּבאֹור, הּכלים מתיחדים , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מה וזהּו הּמאֹור. מעין ּכמֹו ּכן ּגם ׁשּזהּו עצמי, ּבקּיּום הם הּכלים ּגם הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָועלֿידיֿזה

ג'39ׁשאֹומרים הם וכסאֹו, ׁשמֹו הּוא אּלּו, ענינים ּדג' נכֹון, וכסאֹו קּים ּוׁשמֹו קּים הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
(ּכמאמר האֹור על קאי ׁשמֹו איהּו, ּבחינת על קאי הּוא וגרמֹוהי, חּיֹוהי ּדאיהּו 40הענינים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
ׁשּכּלם נכֹון, וכסאֹו קּים ּוׁשמֹו קּים הּוא נאמר ועלֿזה הּכלים, הם וכסאֹו ּבלבד), ּוׁשמֹו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּוא
ּׁשּכתּוב ּבמה הּדּיּוק וכּידּוע לחּיֹוהי, ּגרמֹוהי ּדֹומה ׁשאינֹו ּדהגם והינּו, עצמי. ּבקּיּום ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָקּימים
יחּוד ּדֹומה ׁשאינֹו לפי חד, ּפעמים ב' לֹומר ׁשּכפל חד, וגרמֹוהי איהּו חד וחּיֹוהי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאיהּו

האֹורֹות ליחּוד איהּו,41הּכלים לבחינת וחּיֹוהי ּגרמֹוהי ּבין ּגדֹול הפרׁש ׁשּיׁש ּומּכלֿׁשּכן , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
למּטה ׁשהם ּדקדּׁשה הענינים ׁשּגם זאת, ועֹוד עצמי. ּבקּיּום קּימים ּכּלם הרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻמּכלֿמקֹום,
עֹוד ׁשּיׁש וזהּו עצמי. ּבקּיּום קּימים הם ּגם הּנה ּבמקֹורם, ּדבקים ׁשהם מאחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמהּפרסא,

הּצּדיקים נׁשמֹות על ּדקאי ּבכסאֹו, ׁשאר42ּפרּוׁש ּגם וכן עצמי. ּבקּיּום קּימים הם ׁשּגם , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
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צד35) ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב שופטים ד"ה גם ראה

ואילך). 135 ע' תש"ז (סה"מ תש"ז אלקים עלה ד"ה ואילך).

מד36) שער פ"ב. הפרצופים) (שער ל שער חיים עץ ראה

פ"ב. השמות) (שער

ואילך.37) קלד ע' תרס"ד רכט. ע' תרס"ב סה"מ ראה

סע"ב).38) (ג, בהקדמה תקו"ז

ונכון".39) ב"ויציב

פ"ג.40) פדר"א

ובכ"מ.41) שעח. ע' רד. ע' תרכ"ט סה"מ ראה

על42) דקאי נכון, וכסאו :229 ע' תש"ט סה"מ ראה
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ׁשּכתּוב ּכמֹו קּימים, הם הרי ׁשּלהם הּדבקּות ׁשּמּצד ּדקדּׁשה, ּבהּוי'43הענינים הּדבקים ואּתם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּיֹום. ּכּלכם חּיים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם

קרּובp‰Â‰ו) ּבבחינת ׁשאינם ּכיון ּב'לעּמתֿזה', מהּֿׁשאיןּֿכן ּבקדּׁשה, הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ההפרׁש ׁשּזהּו ּכלל, קּיּום ׁשּום להם אין לכן ּבפירּוד, הם אּלא ּודבקּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהתאחדּות
ּבדר אינּה החּיּות ּוב'לעּמתֿזה' ּבהתאחדּות, היא החּיּות ׁשּבקדּׁשה ל'לעּמתֿזה', קדּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻֻּבין

וכּידּוע י"א44התאחדּות, ּבמסּפר זה הרי ּובּקלּפֹות מדרגֹות, יּו"ד יׁשנם (ּוכנגד45ׁשּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשּבּקלּפֹות הי"א ענין לתּקן ּבכדי ארּורים, וי"א הּקטרת, סממני י"א יׁשנם לפי44זה והינּו, ,( ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

למדרגה נחׁשב ואינֹו התאחדּות ׁשל ּבאפן הּמדרגֹות ּבכל האלקי האֹור מתלּבׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּבּקדּׁשה
האֹור נחׁשב ּבּקלּפה, מהּֿׁשאיןּֿכן עצמּה, ׁשאינֹוּבפני לפי עצמּה, ּבפני לבחינה האלקי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

זה אין ּבפנימּיּות, ּׁשּנמׁש מה וגם עליהם, מּקיף ּבבחינת רק הּוא אּלא ּבתֹוכם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמתלּבׁש
גּלּות ּבדר אּלא התלּבׁשּות, הם44ּבדר הרי אלקית, חּיּות ּבהם אין ׁשּבפנימּיּותם וכיון . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הם עצמם הם הרי אלקית, חּיּות ּבתֹוכם יׁש ּכאׁשר ּדגם והינּו, מות, ּבבחינת הם ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹעצמם
ׁשהם התהּוּותם, ּבתחּלת ּגם הּוא וכן עּמהם. מתאחדת החּיּות ׁשאין לפי מות, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבבחינת

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הּמציאּות, העּדר ּדין46ּבבחינת אמר ּומחריבן, עֹולמֹות ּבֹונה הּקּב"ה ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּקלּפֹות, מציאּות נתהּוּו ליה, הניין לא ּדין ׁשאמר ּדמּזה ליה, הניין לא ודין ליּה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהניין
ּבאפן הּוא ׁשהּגּלּוי להיֹות א התהּוּות, נעׂשה ּומּגּלּוי ּגּלּוי, הּוא (אמר) האמירה ענין ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהרי
ׁשּכאׁשר למּטה ּבאדם ועלּֿדרֿמׁשל רחּוק. ּבדר ההתהּוּות אפן נעׂשה ליּה, הניין לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּדין
הּדבר ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ּבֹו, ּומתלּבׁש הּדבר אל קרּוב ּבבחינת הּוא הרי ּדבר ּבאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָרֹוצה
לא ׁשּדין ּדמאחר למעלה, יּובן ועלּֿדרֿזה מהּדבר, ּבהבּדלה הּוא הרי רצֹונֹו, הפ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּוא
ׁשהרי חּיּות, להם ׁשּנמׁש ּדהגם והינּו, מהם, ּבהבּדלה היא האלקית החּיּות הרי ליּה, ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהניין
הניין לא ּדדין ּבהענין ּגם אלקית חּיּות נמׁש ולכן ּגּלּוי, ׁשל ענין הּוא ליּה הניין לא ּדין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹּגם
וכּנ"ל מהם, ּובהבּדלה ּברחּוק היא החּיּות הרי רצֹונֹו, הפ ׁשהּוא מאחר מּכלֿמקֹום, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָליּה,
ּומאחר ּגלּות. ּבדר זה הרי ּבפנימּיּות ּׁשּנמׁש מה וגם מּקיף, ּבדר היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהחּיּות
ּכאׁשר ּגם מות, ונקראים העּדר, ׁשל מציאּות הם הרי אלקית, חּיּות ּבהם אין ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבפנימּיּותם

האלקית. מהחּיּות חּיים ֱִִֵֵַַַָֹהם

ּבדבקּותp‰Â‰ז) להיֹותם קדּׁשה, ׁשעניני ההׁשּתלׁשלּות, לכללּות ּבנֹוגע לעיל ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבבחינת הם הרי ּבפירּוד להיֹותם הּקלּפֹות, מהּֿׁשאיןּֿכן עצמי, ּבקּיּום הם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָהרי
ּכלי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה עבֹודתֹו, עֹובד האדם ּדכאׁשר ּבאדם, ּגם יּובן מּזה הּנה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמות,
ּובפרטּיּות ּדוקא, עבֹודה עלֿידי היא ּדקדּׁשה החּיּות ּדהמׁשכת ּדקדּׁשה, החּיּות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻלהמׁשכת
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ׁשּכתּוב ּכמֹו הּיראה, עבֹודת עלֿידי האדם47הּוא ּגם הרי עלֿידיֿזה הּנה לחּיים, הוי' יראת ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
את ועבר ּופגם ּכׁשחטא ּובפרט עבֹודתֹו, עֹובד ּכׁשאינֹו מהּֿׁשאיןּֿכן עצמי. וקּיּום ּבחּיּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָחי
והּוא ּכלל, חּיּות ׁשּום ּבֹו אין עצמֹו מּצד ולכן מהּקלּפֹות, היא חּיּותֹו המׁשכת אזי ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּדר
ׁשּבבחינת לּקלּפה, קדּׁשה ּבין החּלּוק הּוא זה ענין וגם מות. ּבׁשם ׁשּנקראים הּקלּפֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכמֹו
זה אין חּיּותם קּבלת ּבּקלּפה, מהּֿׁשאיןּֿכן העבֹודה, מּצד הּוא החּיּות קּבלת עּקר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּקדּׁשה
נקראֹות ׁשּלכן הּקדּׁשה, מן וחֹוטפים ּגֹוזלים ׁשהם אּלא עבֹודתם, עלֿידי ׁש'הרויחּו' ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגּנבים, ּבׁשם הּקלּפֹות,48ה'קלּפֹות' על ּדקאי לילה, ׁשֹודדי אם ל ּבאּו ּגּנבים אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ועלֿזה49ּוכמאמר ואּמֹו. אביו ּגֹוזל ּכאּלּו ּברכה ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה ּכל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מּׁשּלהם,50נאמר אינּה ׁשּב'קלּפֹות' ׁשהחּיּות וכיון (ּגזלן). וחֹומץ מעּול מּכף גֹו' ּפּלטני אלקי ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
האדם את להסית ה'קלּפה' ׁשל וההׁשּתּדלּות הּיגיעה ענין וזהּו מות. ּבׁשם הם נקראים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלכן
את ּתֹובעים ּכ ואחר חי, ּבבחינת יהיה ולא נפרד ּבבחינת ׁשּיהיה אֹותֹו לטּמא ּכדי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלחטא,

מכניסים אזי רחמנאֿליצלן ּבטמאה יֹוצאת ּוכׁשהּנפׁש הּדין, ּפעּלת ׁשּפֹועלים עד אֹותֹוּדינֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
ׁשּמּצד הּצּדיקים, ּבנׁשמֹות מהּֿׁשאיןּֿכן יניקה. ּתֹוספת מּמּנּו ּומקּבלים הּטמאה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּבהיכלֹות
מלא עלֿידי ּכן ּגם היא נׁשמתם ׁשּיציאת ואף ּבעצם. חי ּבבחינת הם הרי ּבאלקּות ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדבקּותם
הּנׁשמה, את מֹוציא רק הּוא הּנ"ל ׁשהּמלא הרמ"ז ּבפרּוׁש איתא מּכלֿמקֹום, עלֿזה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהממּנה
עלֿידי נפרד נעׂשה אם ורק ּבּׁשכינה. נדּבקת היא אּלא אליו, נמׁשכת אינּה הּנׁשמה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאבל
מּמּנּו ּומקּבלים הּטמאה, להיכלֹות אֹותֹו מכניסים הם אזי חי, ּבבחינת אינֹו ׁשאז ועֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻחטא

חּיּות. ֶֶַּתֹוספת

ÏÚÂׁשּנפלּו הּנּצֹוצֹות את להֹוציא הּגלּיֹות, זמּני ּכל ּבמׁש העבֹודה ענין ּכללּות הּוא זה ¿«ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּגלּות ּוכמֹו עצמי. וקּיּום ּבחּיּות חּיים יהיּו ׁשעלֿידיֿזה לקדּׁשה, ּולהעלֹותם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻּב'קלּפֹות'

ּביּה ּדכתיב מצרים, ּגלּות ׁשהּוא ּבמאד51הראׁשֹון וּיעצמּו וּירּבּו וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל ּובני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּנׁשמֹות ּברּורי ענין הּוא וּיׁשרצּו ּפרּו ׁשענין אּלא זאת, להם היה מאין ולכאֹורה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמאד,
וניצֹוצין, נׁשמֹות ּכּמה נפלּו הּדעת עץ ׁשּבחטא לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ידם, על ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתּבררּו

הּנהרֹות לד' יּפרד ּומּׁשם ּבבחינת היא זֹו הראׁשֹון,52ׁשּנפילה לּנהר היתה נפילתם ּותחּלת , ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ
מצרים נהר נילּוס נהר ׁשהּוא ּפיׁשֹון, ר"ב53נהר ׁשם ׁשהיּו ּבמצרים, היּו הּנּצֹוצֹות רב ולכן , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

וּירּבּו54נּצֹוצֹות וּיׁשרצּו ּפרּו ענין ׁשּזהּו עּלּוי, ּבהם נתוּסף הּנּצֹוצֹות ּבברּור עבֹודתם ועלֿידי , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לפי והינּו ּתקף, מּלׁשֹון הּוא וּיעצמּו ּׁשּכתּוב מה יֹותר, ּובפרטּיּות מאד. ּבמאד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹוּיעצמּו
עלֿידי ולכן, ותּקיפים, מרּבים אֹורֹות הם ּדתהּו האֹורֹות והרי ּדתהּו, נּצֹוצֹות נפלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻׁשּבּקלּפֹות
ׁשּנתעּצם היינּו, התעּצמּות, מּלׁשֹון הּוא וּיעצמּו ּפרּוׁש וגם וּיעצמּו. נעׂשה הּנּצֹוצֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּברּור
עצמם מּצד ּדתהּו האֹורֹות ׁשהרי העבֹודה, עלֿידי ׁשּנעׂשית ההתחּדׁשּות ׁשּזֹו האֹור, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבהם
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ּוכמֹו ּדתּקּון. ּבכלים ּדתהּו אֹורֹות ממׁשיכים העבֹודה ועלֿידי ּבכלים, התיּׁשבּות ּבגדר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינם
מה'קלּפֹות', הּניצֹוצֹות להֹוציא הּוא ׁשענינם הּגלּיֹות, ּבכל ּגם הּוא ּכן מצרים, ּבגלּות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהּוא

ז"ל רּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו55ּוכמאמר ּדלפי ּגרים, עליהם ׁשּיתוּספּו ּבׁשביל אּלא יׂשראל ּגלּו לא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּנּצֹוצֹות הם ּדגרים הּוא, הענין א ,ּכ ּכל ּגרים רּבּוי רֹואים אנּו אין ׁשהרי מּובן, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאינֹו

ּב'קלּפֹות' ׁשּנפלּו האחרֹון,56ּדתהּו זה ּגלּות עד הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש העבֹודה ענין ּכללּות וזהּו . ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
לֹו לרע ּבאדם האדם ׁשלט אׁשר ּבאדם57ׁשּיהיה ּבליעל' ה'אדם ׁשל ׁשהּׁשליטה היינּו, , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּקדּׁשה, נּצֹוצֹות ׁשּבלע מה מּמּנּו יֹוציאּו ׁשּסֹוףּֿכלֿסֹוף ּבכדי היינּו לֹו, לרע היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּדקדּׁשה
ׁשּכתּוב ׁשּכתּוב58ּכמֹו ּכמֹו לגמרי, יתּבּטלּו ואז ויקאּנּו, ּבלע אעביר59חיל הּטמאה רּוח את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

הארץ. ִֶָָמן

מּכהe‰ÊÂח) רֹוצח ׁשּמה ונס לכם, ּתהיינה מקלט ערי ערים לכם והקריתם ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
נפׁש. רֹוצח ּבׁשם ׁשּנקראים החטאים לכל הּתּקּון ּכללּות נתּבאר זה ׁשּבפסּוק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנפׁש,

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּתֹורה, ּדברי על ּדקאי מקלט, ערי הּוא קֹולטין.60והּתּקּון ּתֹורה ּדברי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ
ּדב הּוא, ּכתיבוהענין ּבין61ּתֹורה הּמפסיק הּפרסא הּוא הרקיע ּדענין לרקיע, מעל קֹול ויהי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

עֹולמֹות הם ּובכללּות ּגׁשמּיים, ּתענּוגים הם ּתחּתֹונים ּדמים ּתחּתֹונים, למים עליֹונים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמים
לרקיע, מעל היא והּתֹורה האצילּות, עֹולם ענין הּוא עליֹונים ּומים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
מעל היא והּתֹורה הּכלים, ׁשבירת עלֿידי היא לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה הּנּצֹוצֹות ׁשּנפילת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָוהינּו,

הּתֹורה. עלֿידי הּתּקּון נעׂשה ולכן ׁשבירה, ּבּה ׁשּי ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלרקיע,

˙eiË¯Ù·e,ּדהּנה הּוא, והענין הּמקלט. וענין העיר, ענין ענינים. ב' מקלט ּבערי יׁש יֹותר, ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
ּבספר ּכדאיתא אבנים, מּקּבּוץ נעׂשה ּובית ּבּתים, הרּבה מּקּבּוץ נעׂשית ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעיר

ׁשּנעׂשית62יצירה העיר ענין וזהּו אֹותּיֹות, הם ואבנים וכּו', ּבּתים ׁשני ּבֹונֹות אבנים ּדׁשּתי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה, הּתֹורה. ּדאֹותּיֹות הּצרּופים רּבּוי ּגדֹולה,63עלֿידי עיר היא איזֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

ּבּה אין ואם ּבּתֹורה, ועֹוסקים מּמלאכּתם ׁשּבטלים רׁש"י ּופרׁש ּבטלנין, עׂשרה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
ספירֹות עׂשר ענין הּוא ּבטלנין עׂשרה וענין ּכפר. אּלא עיר, נקראת אינּה ּבטלנין ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעׂשרה
אימא הּבריאה ּבעֹולם ׁשהרי ספירֹות, ּדעׂשר הּׁשלמּות יׁש האצילּות ּבעֹולם רק ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדאצילּות,

ּבכּורסיא מקּננא יׁש64עילאה האצילּות ּבעֹולם ורק החכמה, ספירת ּגּלּוי חסר הרי ּכן ואם , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ּבאצילּות מקּננא עילאה ּדאּבא החכמה, ספירת ּגּלּוי ׁשּבטלים65ּגם ּבטלנין, עׂשרה ענין וזהּו . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשהרי אלקּות, ּגּלּוי ענין אמּתית הּוא ׁשּׁשם היא האצילּות עֹולם מעלת ּכי הּזה, עֹולם ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעניני
למּטה, ׁשהּוא ּכמֹו מּכלֿמקֹום, והּנבראים, העֹולמֹות ּכל את מחּיה האלקית ׁשהחּיּות ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהגם
הּבריאה, ּבעֹולם וגם אלקּות, היא ׁשהחּיּות מרּגיׁשים אין חּיּות, ׁשּיׁש ׁשּמרּגיׁשים הגם ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּנה
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ׁשּכתּוב ּכמֹו הּיראה, עבֹודת עלֿידי האדם47הּוא ּגם הרי עלֿידיֿזה הּנה לחּיים, הוי' יראת ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
את ועבר ּופגם ּכׁשחטא ּובפרט עבֹודתֹו, עֹובד ּכׁשאינֹו מהּֿׁשאיןּֿכן עצמי. וקּיּום ּבחּיּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָחי
והּוא ּכלל, חּיּות ׁשּום ּבֹו אין עצמֹו מּצד ולכן מהּקלּפֹות, היא חּיּותֹו המׁשכת אזי ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּדר
ׁשּבבחינת לּקלּפה, קדּׁשה ּבין החּלּוק הּוא זה ענין וגם מות. ּבׁשם ׁשּנקראים הּקלּפֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכמֹו
זה אין חּיּותם קּבלת ּבּקלּפה, מהּֿׁשאיןּֿכן העבֹודה, מּצד הּוא החּיּות קּבלת עּקר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּקדּׁשה
נקראֹות ׁשּלכן הּקדּׁשה, מן וחֹוטפים ּגֹוזלים ׁשהם אּלא עבֹודתם, עלֿידי ׁש'הרויחּו' ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגּנבים, ּבׁשם הּקלּפֹות,48ה'קלּפֹות' על ּדקאי לילה, ׁשֹודדי אם ל ּבאּו ּגּנבים אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ועלֿזה49ּוכמאמר ואּמֹו. אביו ּגֹוזל ּכאּלּו ּברכה ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה ּכל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מּׁשּלהם,50נאמר אינּה ׁשּב'קלּפֹות' ׁשהחּיּות וכיון (ּגזלן). וחֹומץ מעּול מּכף גֹו' ּפּלטני אלקי ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
האדם את להסית ה'קלּפה' ׁשל וההׁשּתּדלּות הּיגיעה ענין וזהּו מות. ּבׁשם הם נקראים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלכן
את ּתֹובעים ּכ ואחר חי, ּבבחינת יהיה ולא נפרד ּבבחינת ׁשּיהיה אֹותֹו לטּמא ּכדי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלחטא,

מכניסים אזי רחמנאֿליצלן ּבטמאה יֹוצאת ּוכׁשהּנפׁש הּדין, ּפעּלת ׁשּפֹועלים עד אֹותֹוּדינֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
ׁשּמּצד הּצּדיקים, ּבנׁשמֹות מהּֿׁשאיןּֿכן יניקה. ּתֹוספת מּמּנּו ּומקּבלים הּטמאה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּבהיכלֹות
מלא עלֿידי ּכן ּגם היא נׁשמתם ׁשּיציאת ואף ּבעצם. חי ּבבחינת הם הרי ּבאלקּות ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדבקּותם
הּנׁשמה, את מֹוציא רק הּוא הּנ"ל ׁשהּמלא הרמ"ז ּבפרּוׁש איתא מּכלֿמקֹום, עלֿזה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהממּנה
עלֿידי נפרד נעׂשה אם ורק ּבּׁשכינה. נדּבקת היא אּלא אליו, נמׁשכת אינּה הּנׁשמה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאבל
מּמּנּו ּומקּבלים הּטמאה, להיכלֹות אֹותֹו מכניסים הם אזי חי, ּבבחינת אינֹו ׁשאז ועֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻחטא

חּיּות. ֶֶַּתֹוספת

ÏÚÂׁשּנפלּו הּנּצֹוצֹות את להֹוציא הּגלּיֹות, זמּני ּכל ּבמׁש העבֹודה ענין ּכללּות הּוא זה ¿«ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּגלּות ּוכמֹו עצמי. וקּיּום ּבחּיּות חּיים יהיּו ׁשעלֿידיֿזה לקדּׁשה, ּולהעלֹותם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻּב'קלּפֹות'

ּביּה ּדכתיב מצרים, ּגלּות ׁשהּוא ּבמאד51הראׁשֹון וּיעצמּו וּירּבּו וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל ּובני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּנׁשמֹות ּברּורי ענין הּוא וּיׁשרצּו ּפרּו ׁשענין אּלא זאת, להם היה מאין ולכאֹורה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמאד,
וניצֹוצין, נׁשמֹות ּכּמה נפלּו הּדעת עץ ׁשּבחטא לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ידם, על ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתּבררּו

הּנהרֹות לד' יּפרד ּומּׁשם ּבבחינת היא זֹו הראׁשֹון,52ׁשּנפילה לּנהר היתה נפילתם ּותחּלת , ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ
מצרים נהר נילּוס נהר ׁשהּוא ּפיׁשֹון, ר"ב53נהר ׁשם ׁשהיּו ּבמצרים, היּו הּנּצֹוצֹות רב ולכן , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

וּירּבּו54נּצֹוצֹות וּיׁשרצּו ּפרּו ענין ׁשּזהּו עּלּוי, ּבהם נתוּסף הּנּצֹוצֹות ּבברּור עבֹודתם ועלֿידי , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לפי והינּו ּתקף, מּלׁשֹון הּוא וּיעצמּו ּׁשּכתּוב מה יֹותר, ּובפרטּיּות מאד. ּבמאד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹוּיעצמּו
עלֿידי ולכן, ותּקיפים, מרּבים אֹורֹות הם ּדתהּו האֹורֹות והרי ּדתהּו, נּצֹוצֹות נפלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻׁשּבּקלּפֹות
ׁשּנתעּצם היינּו, התעּצמּות, מּלׁשֹון הּוא וּיעצמּו ּפרּוׁש וגם וּיעצמּו. נעׂשה הּנּצֹוצֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּברּור
עצמם מּצד ּדתהּו האֹורֹות ׁשהרי העבֹודה, עלֿידי ׁשּנעׂשית ההתחּדׁשּות ׁשּזֹו האֹור, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבהם
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ועוד. ואילך. רצט ע' פר"ת

כג.47) יט, משלי

ה.48) א, עובדי'

ע"ב.49) ריש לה, ברכות

(ובפרש"י).50) ע"ב ריש לט, יומא ד. עא, תהלים

ז.51) א, שמות

י.52) ב, בראשית

עה"פ.53) וברש"י יא, שם

נח.54) אופן עמוקות במגלה הובא סנ"ו. ח"ג יונה כנפי

ג. ס, בא תו"א

'eb xn`l dyn l` 'ied xacie

ּוכמֹו ּדתּקּון. ּבכלים ּדתהּו אֹורֹות ממׁשיכים העבֹודה ועלֿידי ּבכלים, התיּׁשבּות ּבגדר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינם
מה'קלּפֹות', הּניצֹוצֹות להֹוציא הּוא ׁשענינם הּגלּיֹות, ּבכל ּגם הּוא ּכן מצרים, ּבגלּות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהּוא

ז"ל רּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו55ּוכמאמר ּדלפי ּגרים, עליהם ׁשּיתוּספּו ּבׁשביל אּלא יׂשראל ּגלּו לא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּנּצֹוצֹות הם ּדגרים הּוא, הענין א ,ּכ ּכל ּגרים רּבּוי רֹואים אנּו אין ׁשהרי מּובן, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאינֹו

ּב'קלּפֹות' ׁשּנפלּו האחרֹון,56ּדתהּו זה ּגלּות עד הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש העבֹודה ענין ּכללּות וזהּו . ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
לֹו לרע ּבאדם האדם ׁשלט אׁשר ּבאדם57ׁשּיהיה ּבליעל' ה'אדם ׁשל ׁשהּׁשליטה היינּו, , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּקדּׁשה, נּצֹוצֹות ׁשּבלע מה מּמּנּו יֹוציאּו ׁשּסֹוףּֿכלֿסֹוף ּבכדי היינּו לֹו, לרע היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּדקדּׁשה
ׁשּכתּוב ׁשּכתּוב58ּכמֹו ּכמֹו לגמרי, יתּבּטלּו ואז ויקאּנּו, ּבלע אעביר59חיל הּטמאה רּוח את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

הארץ. ִֶָָמן

מּכהe‰ÊÂח) רֹוצח ׁשּמה ונס לכם, ּתהיינה מקלט ערי ערים לכם והקריתם ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
נפׁש. רֹוצח ּבׁשם ׁשּנקראים החטאים לכל הּתּקּון ּכללּות נתּבאר זה ׁשּבפסּוק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנפׁש,

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּתֹורה, ּדברי על ּדקאי מקלט, ערי הּוא קֹולטין.60והּתּקּון ּתֹורה ּדברי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ
ּדב הּוא, ּכתיבוהענין ּבין61ּתֹורה הּמפסיק הּפרסא הּוא הרקיע ּדענין לרקיע, מעל קֹול ויהי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

עֹולמֹות הם ּובכללּות ּגׁשמּיים, ּתענּוגים הם ּתחּתֹונים ּדמים ּתחּתֹונים, למים עליֹונים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמים
לרקיע, מעל היא והּתֹורה האצילּות, עֹולם ענין הּוא עליֹונים ּומים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
מעל היא והּתֹורה הּכלים, ׁשבירת עלֿידי היא לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה הּנּצֹוצֹות ׁשּנפילת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָוהינּו,

הּתֹורה. עלֿידי הּתּקּון נעׂשה ולכן ׁשבירה, ּבּה ׁשּי ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלרקיע,

˙eiË¯Ù·e,ּדהּנה הּוא, והענין הּמקלט. וענין העיר, ענין ענינים. ב' מקלט ּבערי יׁש יֹותר, ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
ּבספר ּכדאיתא אבנים, מּקּבּוץ נעׂשה ּובית ּבּתים, הרּבה מּקּבּוץ נעׂשית ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעיר

ׁשּנעׂשית62יצירה העיר ענין וזהּו אֹותּיֹות, הם ואבנים וכּו', ּבּתים ׁשני ּבֹונֹות אבנים ּדׁשּתי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה, הּתֹורה. ּדאֹותּיֹות הּצרּופים רּבּוי ּגדֹולה,63עלֿידי עיר היא איזֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

ּבּה אין ואם ּבּתֹורה, ועֹוסקים מּמלאכּתם ׁשּבטלים רׁש"י ּופרׁש ּבטלנין, עׂשרה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
ספירֹות עׂשר ענין הּוא ּבטלנין עׂשרה וענין ּכפר. אּלא עיר, נקראת אינּה ּבטלנין ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעׂשרה
אימא הּבריאה ּבעֹולם ׁשהרי ספירֹות, ּדעׂשר הּׁשלמּות יׁש האצילּות ּבעֹולם רק ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדאצילּות,

ּבכּורסיא מקּננא יׁש64עילאה האצילּות ּבעֹולם ורק החכמה, ספירת ּגּלּוי חסר הרי ּכן ואם , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ּבאצילּות מקּננא עילאה ּדאּבא החכמה, ספירת ּגּלּוי ׁשּבטלים65ּגם ּבטלנין, עׂשרה ענין וזהּו . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשהרי אלקּות, ּגּלּוי ענין אמּתית הּוא ׁשּׁשם היא האצילּות עֹולם מעלת ּכי הּזה, עֹולם ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעניני
למּטה, ׁשהּוא ּכמֹו מּכלֿמקֹום, והּנבראים, העֹולמֹות ּכל את מחּיה האלקית ׁשהחּיּות ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהגם
הּבריאה, ּבעֹולם וגם אלקּות, היא ׁשהחּיּות מרּגיׁשים אין חּיּות, ׁשּיׁש ׁשּמרּגיׁשים הגם ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּנה
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מּכלֿמקֹום, אלקּות, היא חּיּותם ׁשּכל מרּגיׁשים ׁשּׁשם ׁשּבּים, ּדגים ּבדגמת ּדאתּכסיא, ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻעלמא
ּגּלּוי ענין הּוא האצילּות ּבעֹולם ודוקא הּמהּות, הּׂשגת ולא ּבלבד, הּמציאּות ידיעת זֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹהרי
ּבפחֹות יהא לא ׁשּבקדּׁשה ּדבר ּדכל ּבטלנין, עׂשרה ּבּה ׁשּיׁש עיר ענין וזהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהּמהּות.

הּקדׁש66מעׂשרה ּבאּגרת רּבנּו ׁשּמבאר ּוכפי ּדוקא,67, עׂשרה להיֹות צריכים ּבּתֹורה ׁשּגם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּדעם68ּכמאמר והינּו, ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה ּבּתֹורה ועֹוסקים ׁשּיֹוׁשבים עׂשרה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוׁשלׁשה ׁשנים וכן עּמֹו, ׁשכינה ּבּתֹורה ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב אחד ׁשּגם ּבחינת66היֹות רק זה הרי , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּבטלים רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו האצילּות, ּדעֹולם הּגּלּוי הּוא ּבעׂשרה ורק ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
הּמציאּות מּכל למעלה ׁשהּוא היינּו מּמלאכּתם ּבטלים ּדפרּוׁש ּבּתֹורה, ועֹוסקים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמּמלאכּתם

חרּוב' ו'חד עלּֿדר היא69ׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ׁשהּתֹורה וכּנ"ל האצילּות. ּגּלּוי ׁשּזהּו , ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אצילּות. ּבבחינת ׁשהיא הּמפסיק, לרקיע ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמעל

ÔÈ�ÚÂ,היינּו קֹולטין), ּתֹורה (ּדברי קליטה ּבבחינת להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּוא מקלט ¿ƒ¿«ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכמֹו ּבזה, והענין ּבּתֹורה. נקלטת ּתהיה והּנׁשמה ּבּנׁשמה, נקלט יהיה הּתֹורה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשאֹור

ּבּתניא רּבנּו את70ׁשּמבאר ּומּקיף ּתֹופס הּׂשכל אזי מׂשּכל, איזה ויֹודע לֹומד האדם ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּמׂשּכל מּקיף ׁשּבּתחּלה הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ּופׁשטּות הּׂשכל. את מּקיף הּמׂשּכל וגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻהּמׂשּכל,
הּׂשכל, את מּקיף הּמׂשּכל ׁשאז הּמׂשּכל, את להּׂשיג טרּוד האדם ּכאׁשר והיינּו הּׂשכל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻאת
לאחר ׁשּגם היא, האמת אבל אחר. ענין ללמד יכֹול ואינֹו זה ּבענין טרּוד הּׂשכל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ּדכיון הּׂשכל, את מּקיף הּמׂשּכל אז ּגם הּנה הּמׂשּכל, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻׁשּיֹודע
ּבבחינת נׁשאר הּמׂשּכל אּלא לגמרי, ּתֹופסֹו אינֹו הּמׂשּכל, את ּכׁשּיֹודע ּגם הרי הּקּב"ה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשל
הּמׂשּכל, נקּודת ּבֹו יׁש ׂשכלי ענין ׁשּכל ּדכיון הּמׂשּכלֹות, ּבכל ּגם הּוא ּכן ּובאמת עליו. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻמּקיף
ּבתפיסא, ּבאה אינּה זֹו ּונקּדה ועמק, רחב ּבאר ההתרחבּות ּכל ּבאה ׁשּמּמּנּו העּקר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻׁשהּוא
מּקיף ּבחינת ענין אמּתית וזהּו הּׂשכל. את מּקיף הּמׂשּכל הרי הּׂשכל, ידיעת לאחר ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻלכן,
ּכי, מּקיף, אֹור ּבחינת נעׂשה הּדּבּור ׁשהבל ׁשם ּבּתניא הּמבאר על נֹוסף ׁשהּוא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּתֹורה,
ּדמצוֹות הּמּקיף אבל מּקיף, ּבבחינת ׁשהם הּמצוֹות, ּבכל ּגם ּדגמתֹו יׁש הּדּבּור ׁשּמּצד ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֻהּמּקיף
זה ׁשּמּקיף הּׂשכל, את מּקיף ׁשהּמׂשּכל הענין ּגם יׁשנֹו ּבּתֹורה אמנם ּבפנימּיּות, נרּגׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאינֹו
ּומּמּנה העּקר, ׁשהיא הּמׂשּכל, נקּודת ׁשּיׁש ּבפנימּיּותֹו מרּגיׁש הּוא ׁשהרי ּבפנימּיּות, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנרּגׁש
הרי ּכן ואם מּמּנּו, למעלה היא זֹו ׁשּנקּדה ּומרּגיׁש ועמק, רחב ּבאר ההתרחבּות ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבאה
ּומּקיף ּדלבּוׁש מּקיף ּבחינֹות, ב' יׁש ּדבמּקיפים הּוא, והענין ּבפנימּיּות. הּנרּגׁש מּקיף ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָזה
לּמּקיף צרי ולכן קלקּול, איזה ּבֹו ׁשּיהיה ׁשּי ּדלבּוׁש הּמּקיף הּנה ׁשּבגׁשמּיּות ּוכׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדבית.
מּקיף ּכמֹו הּוא ּדמצוֹות ׁשהּמּקיף ּברּוחנּיּות, הּוא כן ּכמֹו ּדלבּוׁש, הּמּקיף על ּגם ׁשּמגן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּדבית
וכּידּוע ׁשמירה, צרי לכן ּבפנימּיּותֹו, נרּגׁש אינֹו זה ׁשּמּקיף ּדכיון ׁשמירה, ׁשּצרי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדלבּוׁש
ענין ׁשהּוא ּדבית, מּקיף הּוא והּׁשֹומר לחיצֹונים, יניקה ׁשּתהיה ׁשּי הּמצוֹות ּבקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָּדגם
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מּכלֿמקֹום, אלקּות, היא חּיּותם ׁשּכל מרּגיׁשים ׁשּׁשם ׁשּבּים, ּדגים ּבדגמת ּדאתּכסיא, ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻעלמא
ּגּלּוי ענין הּוא האצילּות ּבעֹולם ודוקא הּמהּות, הּׂשגת ולא ּבלבד, הּמציאּות ידיעת זֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹהרי
ּבפחֹות יהא לא ׁשּבקדּׁשה ּדבר ּדכל ּבטלנין, עׂשרה ּבּה ׁשּיׁש עיר ענין וזהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהּמהּות.

הּקדׁש66מעׂשרה ּבאּגרת רּבנּו ׁשּמבאר ּוכפי ּדוקא,67, עׂשרה להיֹות צריכים ּבּתֹורה ׁשּגם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּדעם68ּכמאמר והינּו, ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה ּבּתֹורה ועֹוסקים ׁשּיֹוׁשבים עׂשרה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוׁשלׁשה ׁשנים וכן עּמֹו, ׁשכינה ּבּתֹורה ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב אחד ׁשּגם ּבחינת66היֹות רק זה הרי , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּבטלים רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו האצילּות, ּדעֹולם הּגּלּוי הּוא ּבעׂשרה ורק ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
הּמציאּות מּכל למעלה ׁשהּוא היינּו מּמלאכּתם ּבטלים ּדפרּוׁש ּבּתֹורה, ועֹוסקים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמּמלאכּתם

חרּוב' ו'חד עלּֿדר היא69ׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ׁשהּתֹורה וכּנ"ל האצילּות. ּגּלּוי ׁשּזהּו , ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אצילּות. ּבבחינת ׁשהיא הּמפסיק, לרקיע ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמעל

ÔÈ�ÚÂ,היינּו קֹולטין), ּתֹורה (ּדברי קליטה ּבבחינת להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּוא מקלט ¿ƒ¿«ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכמֹו ּבזה, והענין ּבּתֹורה. נקלטת ּתהיה והּנׁשמה ּבּנׁשמה, נקלט יהיה הּתֹורה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשאֹור

ּבּתניא רּבנּו את70ׁשּמבאר ּומּקיף ּתֹופס הּׂשכל אזי מׂשּכל, איזה ויֹודע לֹומד האדם ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּמׂשּכל מּקיף ׁשּבּתחּלה הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ּופׁשטּות הּׂשכל. את מּקיף הּמׂשּכל וגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻהּמׂשּכל,
הּׂשכל, את מּקיף הּמׂשּכל ׁשאז הּמׂשּכל, את להּׂשיג טרּוד האדם ּכאׁשר והיינּו הּׂשכל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻאת
לאחר ׁשּגם היא, האמת אבל אחר. ענין ללמד יכֹול ואינֹו זה ּבענין טרּוד הּׂשכל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ּדכיון הּׂשכל, את מּקיף הּמׂשּכל אז ּגם הּנה הּמׂשּכל, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻׁשּיֹודע
ּבבחינת נׁשאר הּמׂשּכל אּלא לגמרי, ּתֹופסֹו אינֹו הּמׂשּכל, את ּכׁשּיֹודע ּגם הרי הּקּב"ה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשל
הּמׂשּכל, נקּודת ּבֹו יׁש ׂשכלי ענין ׁשּכל ּדכיון הּמׂשּכלֹות, ּבכל ּגם הּוא ּכן ּובאמת עליו. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻמּקיף
ּבתפיסא, ּבאה אינּה זֹו ּונקּדה ועמק, רחב ּבאר ההתרחבּות ּכל ּבאה ׁשּמּמּנּו העּקר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻׁשהּוא
מּקיף ּבחינת ענין אמּתית וזהּו הּׂשכל. את מּקיף הּמׂשּכל הרי הּׂשכל, ידיעת לאחר ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻלכן,
ּכי, מּקיף, אֹור ּבחינת נעׂשה הּדּבּור ׁשהבל ׁשם ּבּתניא הּמבאר על נֹוסף ׁשהּוא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּתֹורה,
ּדמצוֹות הּמּקיף אבל מּקיף, ּבבחינת ׁשהם הּמצוֹות, ּבכל ּגם ּדגמתֹו יׁש הּדּבּור ׁשּמּצד ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֻהּמּקיף
זה ׁשּמּקיף הּׂשכל, את מּקיף ׁשהּמׂשּכל הענין ּגם יׁשנֹו ּבּתֹורה אמנם ּבפנימּיּות, נרּגׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאינֹו
ּומּמּנה העּקר, ׁשהיא הּמׂשּכל, נקּודת ׁשּיׁש ּבפנימּיּותֹו מרּגיׁש הּוא ׁשהרי ּבפנימּיּות, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנרּגׁש
הרי ּכן ואם מּמּנּו, למעלה היא זֹו ׁשּנקּדה ּומרּגיׁש ועמק, רחב ּבאר ההתרחבּות ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבאה
ּומּקיף ּדלבּוׁש מּקיף ּבחינֹות, ב' יׁש ּדבמּקיפים הּוא, והענין ּבפנימּיּות. הּנרּגׁש מּקיף ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָזה
לּמּקיף צרי ולכן קלקּול, איזה ּבֹו ׁשּיהיה ׁשּי ּדלבּוׁש הּמּקיף הּנה ׁשּבגׁשמּיּות ּוכׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדבית.
מּקיף ּכמֹו הּוא ּדמצוֹות ׁשהּמּקיף ּברּוחנּיּות, הּוא כן ּכמֹו ּדלבּוׁש, הּמּקיף על ּגם ׁשּמגן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּדבית
וכּידּוע ׁשמירה, צרי לכן ּבפנימּיּותֹו, נרּגׁש אינֹו זה ׁשּמּקיף ּדכיון ׁשמירה, ׁשּצרי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדלבּוׁש
ענין ׁשהּוא ּדבית, מּקיף הּוא והּׁשֹומר לחיצֹונים, יניקה ׁשּתהיה ׁשּי הּמצוֹות ּבקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָּדגם
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יניקה. ׁשּום לחיצֹונים ּתהיה ׁשּלא מגן הּוא לכן ּבפנימּיּות, הּנרּגׁש מּקיף ׁשּלהיֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה,
ׁשּכתּוב מה ּכתיב71וזהּו (ועלּֿדרֿזה ּתׁשמרּו ׁשּבתֹותי ּומקּדׁשי72את ּתׁשמרּו) מצוֹותי את ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּדתֹורה. מּקיף ׁשהּוא ּבית, ּבחינת הּמקּדׁש, הּוא והּׁשֹומר ׁשמירה, צריכֹות ׁשהּמצוֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּתיראּו,
הרּבה מּקּבּוץ הּוא העיר ׁשהרי מּבית, ּגם ׁשּלמעלה עיר ּבחינת היא הּתֹורה הּנה יֹותר, ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּובעמק

ּכּלנה על העֹולה האֹור ּבזה יׁש ּכן, ואם והענין73ּבּתים, ּדבית. מהּמּקיף ּגם למעלה ׁשהּוא , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ועּתיק, ארי הּכתר, ּבחינת הם ּובית לבּוׁש הּנה ועיר, ּבית לבּוׁש אּלּו, מּקיפים ּדג' ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּוא,
וכיון הּכתרים. ּכל את הּכֹולל הּכללי הּכתר ׁשהּוא קדמֹון', ּד'אדם הּמּקיף ּבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָועיר
ּד'אדם עּתיק עד יֹותר ּולמעלה לרקיע, מעל קֹול וּיהי ענין ׁשּזהּו זֹו, ּבבחינה היא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשהּתֹורה
ענין ׁשם ׁשּי ׁשּלא ּכזֹו ּבחינה היא ׁשהרי מהּתֹורה, יניקה ׁשּום ׁשּי לא לכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹקדמֹון',
נקלטת והּתֹורה ּבּתֹורה נקלטת ׁשהּנׁשמה ּדקליטה, ּבאפן ּתֹורה לֹומד האדם וכאׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹהּׁשבירה.

ּבּתניא ּכּמבאר ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין נפלא יחּוד ׁשּזהּו ּדבר70ּבּנׁשמה, נעׂשה ׁשהאדם ּכיון הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
עם ׁשּמתאחד ּכיון ּכלל, ּפגם ׁשּום ּבֹו ׁשּי ׁשּלא ּבאפן האדם ּגם נעׂשה הּתֹורה, עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹאחד

ּכלל. ׁשבירה ּבּה ׁשּי ׁשּלא ּכזֹו ּבבחינה ׁשהיא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹהּתֹורה

מהאריז"לe‡·e¯ט) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי איתא ּדהּנה הּוא, נפׁש74הענין ּדרֹוצח ּגלּות ׁשענין ≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדקלּפת ראׁשֹונֹות ּבג' יֹורדת ּדעׂשּיה מלכּות ׁשּבחינת הּׁשכינה, ּגלּות ענין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּוא
ּדאצילּות מלכּות ׁשּבחינת עד כּו', ּדעׂשּיה ראׁשֹונֹות ג' ּבבחינת יֹורדת ּדיצירה ּומלכּות ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹנגּה,
הּירּדן, ּבעבר ערים ג' לג', נחלקים מקלט ׁשערי וזהּו ּדבריאה. ראׁשֹונֹות ג' ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָיֹורדת
ראׁשֹונֹות ג' ּבבחינת העליֹון ירידת ּפעל ׁשהחטא לפי לבא, לעתיד יהיּו וג' ּכנען, ּבארץ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹג'
ּגלּות ׁשהּוא הּמלכּות ירידת ענין הּוא למעלה החטא ׁשּפעּלת ּכׁשם והּנה, מּמּנּו. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻׁשּלמּטה
מלכּות על וקּבלת הּיראה ּבענין הּוא החטא ּפגם ׁשּפעּלת ּבעבֹודה, הּוא כן ּכמֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשכינה,
היא החטא ׁשּסּבת רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו האדם. ּבנפׁש ּבעבֹודה הּמלכּות ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשמים,
ּדרחימּותא ּכפלחנא ּפלחנא ׁשּלית ּדהגם העבֹודה, עּקר ׁשּזהּו ּביראה, החּסרֹון ,75מּצד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

וׁשרׁשּה ועּקרּה העבֹודה ראׁשית היא הּיראה הרי ּדאהבה76מּכלֿמקֹום, ׁשהעבֹודה לפי והינּו, . ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ּביראה מהּֿׁשאיןּֿכן עצמֹו, את אֹוהב ׁשהּוא מה ׁשּזהּו כּו', אֹור ּבגּלּוי חפץ ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָענינּה
חלּוקים ויראה אהבה ּדהּנה, ּבזה, והענין ּכלל. יׁשּות ּבבחינת ואינֹו ּבּטּול ּבבחינת הּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהרי
היינּו, הרחּוק, ּבענין הּוא ּדאהבה ׁשההתּבֹוננּות ׁשּלהם, ּבהתּבֹוננּות היינּו ּבסּבתם, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהם
חּיּות, ׁשּיׁש ׁשּמרּגיׁשים ּדהגם לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו מאלקּות, רחֹוק ׁשהּוא אי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמתּבֹונן
ׁשּנרּגׁש ּדאתּכסיא ּבעלמא למעלה וגם אלקּות, היא ׁשהחּיּות מרּגיׁשים אין ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום,
ׁשּיכּות לֹו ׁשאין אי מתּבֹונן וכאׁשר ּבלבד, הּמציאּות ידיעת זֹו הרי אלקּות, היא ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהחּיּות
הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות עלֿידי הּנה מאד, רחֹוק הּוא הרי ׁשּבזה הּמהּות, הּׂשגת לענין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכלל
ֿעלּֿדר ּוכמֹו ּדוקא, הרחּוק עלֿידי הּוא האהבה ׁשענין והינּו, וצּמאֹון, ּבאהבה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמתעֹורר
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ּבׂשמחה ׁשּיהיה ׁשּי אזי להאב, ּבסמיכּות הּוא הּבן ׁשּכאׁשר למּטה, ואב ּבן אצל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמׁשל
יּובן כן ּוכמֹו ּדוקא, מהאב ּברחּוק הּוא ּכאׁשר אּלא וצּמאֹון, ּבאהבה לא אבל ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּובתענּוג,
עלֿידי היא הּיראה מהּֿׁשאיןּֿכן ּדוקא. הרחּוק הרּגׁש עלֿידי היא ׁשהאהבה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעבֹודה,
ּבחינת מּצד רק הם ׁשּבעֹולמֹות החּלּוקים ׁשּכל מתּבֹונן ּדכאׁשר הּקרּוב, ּבענין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָההתּבֹוננּות
ּכל סֹובב ּבחינת מּצד אבל עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת מּצד זה הרי יֹותר ּובפרטּיּות ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהאֹור,
מקֹום ּבכל נמצא יתּבר ׁשהּוא ּכלל, התחּלקּות ׁשּום אין ה'עצמּות', מּצד ּובפרט ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעלמין,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבכל77ּבׁשוה, ׁשּנמצא עצמּותֹו, הּוא ּדאני מלא, אני הארץ ואת הּׁשמים את ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
חלּוקֹות ויראה ׁשאהבה ּוכׁשם ופחד. יראה עליו ּתּפל זֹו התּבֹוננּות עלֿידי הּנה ּבׁשוה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמקֹום
ׁשהאהבה ּבמהּותם, מּזֹו זֹו חלּוקֹות הם ּכ הפכים, ׁשהם ּבסּבתם, היינּו ׁשּלהם, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבהתּבֹוננּות
ולכן ּבּטּול. הּוא ענינּה הּיראה מהּֿׁשאיןּֿכן ּביׁשּות, ׁשהּוא והינּו לעצמֹו, ּׁשרֹוצה מה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָענינּה
ּוכמֹו לטעֹות, עלּול הּוא הרי האהבה ׁשּמּצד זאת, ועֹוד הּיראה. ענין הּוא העבֹודה עּקר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנה

ׁשאמר ּבׁשאּול ּדבר78ׁשּמצינּו הפ עׂשה הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ה', ּדבר את הקימֹותי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאהבה היתה ׁשאּול ׁשל ּדעבֹודתֹו הּוא, הענין א הוי', ּדבר את הקימֹותי אמר ואי ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהוי',

ׁשּידע ּדכיון לטעֹות, יכֹול היה ולכן ודעת, טעם ּדקרּבנא79עלּֿפי ׁשרזא הּקרּבנֹות, מעלת ּגדל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּדאיןֿסֹוף רזא עד ניחֹוח80עֹולה ניחֹוח, ריח ענין ׁשּזהּו למּטה, ההמׁשכה ּפֹועלת וההעלאה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

נחּותמּל טֹוב82ּדרּגא81ׁשֹון זה יהיה עמלק, מּצאן יהיּו הּקרּבנֹות ׁשּכאׁשר ׁשאּול חׁשב לכן , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
החׁש מּתֹו האֹור ּוכיתרֹון העבֹודה83יֹותר, עּקר לכן לטעֹות, אפׁשר אהבה ׁשּמּצד וכיון . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יתּבר רצֹונֹו הפ ׁשעֹוׂשה לכ ּדהּסּבה ּבּיראה, ּפגם הּוא החטא וענין הּיראה. מּצד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיא
הּפגם על ׁשהּתּקּון מּובן, הרי הּיראה, ּבענין הּוא ׁשהּפגם וכיון ּבּיראה. אצלֹו ׁשחסר לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהיא
ּבּה היה ׁשּלא ּבחינה מּצד הּוא ׁשהּתּקּון והינּו, מהּיראה, יֹותר ׁשּלמעלה ענין עלֿידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּוא
ּומּיראה, מאהבה ׁשּלמעלה האמצעי, ׁשּבּקו ּתפארת ּבחינת הּתֹורה, ענין וזהּו ּפגם. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּום

לעיל84וכּידּוע ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּקּוין, מב' למעלה הּכתר, עד עֹולה הּתפארת ׁשּקו85ׁשּספירת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת מּצד הּוא הּגבּורה וקו עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת מּצד הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחסד
הּכתר, ּפנימּיּות עד עֹולה ׁשּתפארת ׁשּזהּו מּסֹובב, ּגם למעלה הּוא האמצעי קו ּכן, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואם
ׁשהרי ּכלל, הּׁשבירה ענין ׁשּי לא הּתֹורה ׁשּבענין מּובן ּומּזה ה'עצמּות'. עד יֹותר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּולמעלה
אחד ּדבר ּׁשּנעׂשה ּדקליטה, ּבאפן הּתֹורה לּמּוד עלֿידי הּנה ולכן ה'עצמּות'. ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיא
ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה לּמּוד אפן אמנם, הּפגמים. ּכל ּבֹו מתמּלאים אזי הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹעם

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכעֹונה86ּדוקא, ,אמרת לׁשֹוני הּקֹורא.87ּתען אחרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
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שה"ש87) לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א ראה ב). לח, סוכה (ע"פ

ב. מד,

'eb xn`l dyn l` 'ied xacie

e‰ÊÂ,קֹולטין ּתֹורה ׁשּדברי הּתֹורה, ענין הּוא מקלט ּדערי מקלט, ערי גֹו' לכם והקריתם ¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אין והקריתם, ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הכנה, להיֹות צרי הּתֹורה לּמּוד קדם אמנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכּנ"ל,

הזמנה לׁשֹון אּלא ּבבּטּול,88הקרּיה יהיה ּבּתֹורה ׁשּלּמּודֹו לּתֹורה, הכנה לעׂשֹות ׁשּצרי , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּתען ּבבחינת לגמרי, ּבמציאּות ּבבּטּול ׁשּיהיה עד הּמצוֹות, ּומצּוה הּתֹורה נֹותן את ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּיזּכר
הּתֹורה את ּוממׁשי מגּלה הּוא הרי הּבּטּול ׁשעלֿידי הּקֹורא, אחרי ּכעֹונה ,אמרת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלׁשֹוני
ּבֹו, נקלטת והּתֹורה ּבּתֹורה נקלט ׁשהּוא ועלֿידיֿזה .יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכמֹו
ּכל את מברר ׁשהּוא הּפגמים, ּכל ּבֹו מתמּלאים אזי הּתֹורה, עם אחד ּדבר ּׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיינּו
ועלֿידיֿזה מהּקדֹוׁשה, חּיּותֹו מקּבל והּוא לקדּׁשה, אֹותם ּומעלה ּב'קלּפֹות' ׁשּנפלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּנּצֹוצֹות
הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבהּוי' הּדבקים ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמי, וקּיּום ּבחּיּות חי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻהּוא

עצמי. וקּיּום חּיּות היא ּדיׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַַַָׁשהחּיּות
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'eb xn`l dyn l` 'ied xacie

e‰ÊÂ,קֹולטין ּתֹורה ׁשּדברי הּתֹורה, ענין הּוא מקלט ּדערי מקלט, ערי גֹו' לכם והקריתם ¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אין והקריתם, ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הכנה, להיֹות צרי הּתֹורה לּמּוד קדם אמנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכּנ"ל,

הזמנה לׁשֹון אּלא ּבבּטּול,88הקרּיה יהיה ּבּתֹורה ׁשּלּמּודֹו לּתֹורה, הכנה לעׂשֹות ׁשּצרי , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּתען ּבבחינת לגמרי, ּבמציאּות ּבבּטּול ׁשּיהיה עד הּמצוֹות, ּומצּוה הּתֹורה נֹותן את ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּיזּכר
הּתֹורה את ּוממׁשי מגּלה הּוא הרי הּבּטּול ׁשעלֿידי הּקֹורא, אחרי ּכעֹונה ,אמרת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלׁשֹוני
ּבֹו, נקלטת והּתֹורה ּבּתֹורה נקלט ׁשהּוא ועלֿידיֿזה .יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכמֹו
ּכל את מברר ׁשהּוא הּפגמים, ּכל ּבֹו מתמּלאים אזי הּתֹורה, עם אחד ּדבר ּׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיינּו
ועלֿידיֿזה מהּקדֹוׁשה, חּיּותֹו מקּבל והּוא לקדּׁשה, אֹותם ּומעלה ּב'קלּפֹות' ׁשּנפלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּנּצֹוצֹות
הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבהּוי' הּדבקים ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמי, וקּיּום ּבחּיּות חי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻהּוא

עצמי. וקּיּום חּיּות היא ּדיׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַַַָׁשהחּיּות
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ּבׂשמחה ׁשּיהיה ׁשּי אזי להאב, ּבסמיכּות הּוא הּבן ׁשּכאׁשר למּטה, ואב ּבן אצל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמׁשל
יּובן כן ּוכמֹו ּדוקא, מהאב ּברחּוק הּוא ּכאׁשר אּלא וצּמאֹון, ּבאהבה לא אבל ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּובתענּוג,
עלֿידי היא הּיראה מהּֿׁשאיןּֿכן ּדוקא. הרחּוק הרּגׁש עלֿידי היא ׁשהאהבה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעבֹודה,
ּבחינת מּצד רק הם ׁשּבעֹולמֹות החּלּוקים ׁשּכל מתּבֹונן ּדכאׁשר הּקרּוב, ּבענין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָההתּבֹוננּות
ּכל סֹובב ּבחינת מּצד אבל עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת מּצד זה הרי יֹותר ּובפרטּיּות ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהאֹור,
מקֹום ּבכל נמצא יתּבר ׁשהּוא ּכלל, התחּלקּות ׁשּום אין ה'עצמּות', מּצד ּובפרט ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעלמין,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבכל77ּבׁשוה, ׁשּנמצא עצמּותֹו, הּוא ּדאני מלא, אני הארץ ואת הּׁשמים את ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
חלּוקֹות ויראה ׁשאהבה ּוכׁשם ופחד. יראה עליו ּתּפל זֹו התּבֹוננּות עלֿידי הּנה ּבׁשוה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמקֹום
ׁשהאהבה ּבמהּותם, מּזֹו זֹו חלּוקֹות הם ּכ הפכים, ׁשהם ּבסּבתם, היינּו ׁשּלהם, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבהתּבֹוננּות
ולכן ּבּטּול. הּוא ענינּה הּיראה מהּֿׁשאיןּֿכן ּביׁשּות, ׁשהּוא והינּו לעצמֹו, ּׁשרֹוצה מה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָענינּה
ּוכמֹו לטעֹות, עלּול הּוא הרי האהבה ׁשּמּצד זאת, ועֹוד הּיראה. ענין הּוא העבֹודה עּקר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנה

ׁשאמר ּבׁשאּול ּדבר78ׁשּמצינּו הפ עׂשה הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ה', ּדבר את הקימֹותי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאהבה היתה ׁשאּול ׁשל ּדעבֹודתֹו הּוא, הענין א הוי', ּדבר את הקימֹותי אמר ואי ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהוי',

ׁשּידע ּדכיון לטעֹות, יכֹול היה ולכן ודעת, טעם ּדקרּבנא79עלּֿפי ׁשרזא הּקרּבנֹות, מעלת ּגדל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּדאיןֿסֹוף רזא עד ניחֹוח80עֹולה ניחֹוח, ריח ענין ׁשּזהּו למּטה, ההמׁשכה ּפֹועלת וההעלאה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

נחּותמּל טֹוב82ּדרּגא81ׁשֹון זה יהיה עמלק, מּצאן יהיּו הּקרּבנֹות ׁשּכאׁשר ׁשאּול חׁשב לכן , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
החׁש מּתֹו האֹור ּוכיתרֹון העבֹודה83יֹותר, עּקר לכן לטעֹות, אפׁשר אהבה ׁשּמּצד וכיון . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יתּבר רצֹונֹו הפ ׁשעֹוׂשה לכ ּדהּסּבה ּבּיראה, ּפגם הּוא החטא וענין הּיראה. מּצד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיא
הּפגם על ׁשהּתּקּון מּובן, הרי הּיראה, ּבענין הּוא ׁשהּפגם וכיון ּבּיראה. אצלֹו ׁשחסר לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהיא
ּבּה היה ׁשּלא ּבחינה מּצד הּוא ׁשהּתּקּון והינּו, מהּיראה, יֹותר ׁשּלמעלה ענין עלֿידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּוא
ּומּיראה, מאהבה ׁשּלמעלה האמצעי, ׁשּבּקו ּתפארת ּבחינת הּתֹורה, ענין וזהּו ּפגם. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּום

לעיל84וכּידּוע ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּקּוין, מב' למעלה הּכתר, עד עֹולה הּתפארת ׁשּקו85ׁשּספירת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת מּצד הּוא הּגבּורה וקו עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת מּצד הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחסד
הּכתר, ּפנימּיּות עד עֹולה ׁשּתפארת ׁשּזהּו מּסֹובב, ּגם למעלה הּוא האמצעי קו ּכן, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואם
ׁשהרי ּכלל, הּׁשבירה ענין ׁשּי לא הּתֹורה ׁשּבענין מּובן ּומּזה ה'עצמּות'. עד יֹותר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּולמעלה
אחד ּדבר ּׁשּנעׂשה ּדקליטה, ּבאפן הּתֹורה לּמּוד עלֿידי הּנה ולכן ה'עצמּות'. ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיא
ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה לּמּוד אפן אמנם, הּפגמים. ּכל ּבֹו מתמּלאים אזי הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹעם

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכעֹונה86ּדוקא, ,אמרת לׁשֹוני הּקֹורא.87ּתען אחרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
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שה"ש87) לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א ראה ב). לח, סוכה (ע"פ

ב. מד,

'eb xn`l dyn l` 'ied xacie

e‰ÊÂ,קֹולטין ּתֹורה ׁשּדברי הּתֹורה, ענין הּוא מקלט ּדערי מקלט, ערי גֹו' לכם והקריתם ¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אין והקריתם, ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הכנה, להיֹות צרי הּתֹורה לּמּוד קדם אמנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכּנ"ל,

הזמנה לׁשֹון אּלא ּבבּטּול,88הקרּיה יהיה ּבּתֹורה ׁשּלּמּודֹו לּתֹורה, הכנה לעׂשֹות ׁשּצרי , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּתען ּבבחינת לגמרי, ּבמציאּות ּבבּטּול ׁשּיהיה עד הּמצוֹות, ּומצּוה הּתֹורה נֹותן את ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּיזּכר
הּתֹורה את ּוממׁשי מגּלה הּוא הרי הּבּטּול ׁשעלֿידי הּקֹורא, אחרי ּכעֹונה ,אמרת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלׁשֹוני
ּבֹו, נקלטת והּתֹורה ּבּתֹורה נקלט ׁשהּוא ועלֿידיֿזה .יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכמֹו
ּכל את מברר ׁשהּוא הּפגמים, ּכל ּבֹו מתמּלאים אזי הּתֹורה, עם אחד ּדבר ּׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיינּו
ועלֿידיֿזה מהּקדֹוׁשה, חּיּותֹו מקּבל והּוא לקדּׁשה, אֹותם ּומעלה ּב'קלּפֹות' ׁשּנפלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּנּצֹוצֹות
הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבהּוי' הּדבקים ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמי, וקּיּום ּבחּיּות חי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻהּוא

עצמי. וקּיּום חּיּות היא ּדיׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַַַָׁשהחּיּות
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'eb xn`l dyn l` 'ied xacie

e‰ÊÂ,קֹולטין ּתֹורה ׁשּדברי הּתֹורה, ענין הּוא מקלט ּדערי מקלט, ערי גֹו' לכם והקריתם ¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אין והקריתם, ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הכנה, להיֹות צרי הּתֹורה לּמּוד קדם אמנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכּנ"ל,

הזמנה לׁשֹון אּלא ּבבּטּול,88הקרּיה יהיה ּבּתֹורה ׁשּלּמּודֹו לּתֹורה, הכנה לעׂשֹות ׁשּצרי , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּתען ּבבחינת לגמרי, ּבמציאּות ּבבּטּול ׁשּיהיה עד הּמצוֹות, ּומצּוה הּתֹורה נֹותן את ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּיזּכר
הּתֹורה את ּוממׁשי מגּלה הּוא הרי הּבּטּול ׁשעלֿידי הּקֹורא, אחרי ּכעֹונה ,אמרת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלׁשֹוני
ּבֹו, נקלטת והּתֹורה ּבּתֹורה נקלט ׁשהּוא ועלֿידיֿזה .יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכמֹו
ּכל את מברר ׁשהּוא הּפגמים, ּכל ּבֹו מתמּלאים אזי הּתֹורה, עם אחד ּדבר ּׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיינּו
ועלֿידיֿזה מהּקדֹוׁשה, חּיּותֹו מקּבל והּוא לקדּׁשה, אֹותם ּומעלה ּב'קלּפֹות' ׁשּנפלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּנּצֹוצֹות
הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבהּוי' הּדבקים ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמי, וקּיּום ּבחּיּות חי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻהּוא

עצמי. וקּיּום חּיּות היא ּדיׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַַַָׁשהחּיּות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

עה"פ.88) פרש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו, בו כותב סברות שונות בהנוגע להסתדרותו בעתיד הכי קרוב.

מידידיו  שלשה  לפני  לפרטיו  המצב  יפרט  הנה  פרטים,  ופרטי  פרטים  בכמה  הדבר  שתלוי  וכיון 

במקום ויהי רצון שיתן להם השי"ת הרעיון הנכון איך לייעצו.

בכל אופן ידוע השקפתי, כשמתחילים ללמוד מקצוע ובפרט כשכבר השקיעו בזה כמה מרץ וכמה 

זמן ויש תקוה שיוכל לנצלו, הרי אפילו את"ל שאין זה דבר בטוח במאה אחוז, בכל זה כדאי להשלים 

הלימוד והטעם מובן.

תקותי שיש לו קביעות עתים וקביעות גם בנפש וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן בזה, הן בנגלה והן 

בחסידות ומשתתף בהפצת המעינות, שהרי הם הן הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך לאדם 

הן בגשם והן ברוח.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.



כ

.n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

.·Èבימי חזון דשבת מהקביעות הוראה יש לזה, ונוסף בשנה. שנה מדי חזון בשבת שייך לעיל ...האמור
באב. בששה – חזון שבת חל זו ובשנה החודש,

באב בתשעה - ולפעמים באב, תשעה לפני - הפעמים ברוב הימים, בתשעת לעולם חל חזון שבת ובהקדים:
שחרב ביום בו שכן, מיוחד, עילוי בזה יש - עצמו באב בתשעה חל חזון שבת כאשר בשלמא ולכאורה, עצמו.
החורבן ענין דכללות שהפנימיות ביותר מודגש ובזה דלעתיד, המקדש את ואחד אחד לכל מראים המקדש, בית
לכאורה, החילוק, מהו - באב תשעה לפני חל חזון שבת כאשר אבל בארוכה); (כנ"ל דלעתיד המקדש בנין - הוא

אחר? ביום או באב בששה קביעותו אם

החורבן: לענין בקשר מיוחד מאורע בו שאירע יום ישנו באב תשעה לפני שגם מצינו אמנם,

כו'" להיכל נכרים נכנסו באב גוים61"בשבעה דכניסת האפשרות עדיין היתה לא - באב שבעה לפני כלומר, ,
במצבם הירידה כאשר באב, בשבעה אמנם, כך. כל ירוד היה לא ישראל של הרוחני שמצבם מכיון להיכל,
וכתוצאה להיכל, גוים שנכנסו בכך בגשמיות, גם הדבר נשתלשל - ביותר מטה למטה היתה ישראל של הרוחני

באב. בתשעה המקדש בית חורבן - מזה

כדלקמן. באב, שבעה "ערב" להיותו - באב בששה מיוחד ענין שישנו מובן ומזה

.‚È"עלמא וברא באורייתא "אסתכל הכלל עלֿפי הרי - באב שבעה ד"ערב" הענין מהו לדעת כדי ,62והנה,

וערב השנה ראש ערב יוםֿטוב, ערב שבת, ערב - בכלל ד"ערב" הענין מהו ולראות בתורה להסתכל שיש מובן,
תורה. עלֿפי – הכיפורים יום

ז"לבנו חכמינו אמרו - שבת לערב דשבת63גע שהאכילה כדי כלומר, בשבת". יאכל שבת בערב שטרח "מי :
הטירחא נעשית שבו - שבת ערב של ענינו וזהו לכך, מתאימה הכנה דרושה - בשלימותה תהיה בשבת") ("יאכל

בשלימותם. יהיו השבת שעניני השבת, יום לקראת וההכנה

הששי): (יום ממש שבת בערב עיקרו - לשבת) (ההכנה זה וענין

בשבוע ראשון מיום להתחיל יכולה לשבת חדורים64ההכנה יהיו השבוע ימי שכל - זו הנהגה ואדרבה, ,
מיוחד עילוי בה יש - השבת ליום ההכנה ,65בעבודת

לשבת) ההכנה (מלבד נוספים עבודה עניני בהם שיש מכיון השבוע, ימי לשאר בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל
תהיה אלו דימים העבודה עניני כל שמלבד דא סביל מוחא כל לאו הרי - עבידתיה" עביד ויומא יומא "כל -

לשבת: ההכנה עבודת גם

לשבת בהכנות לטרוח חיוב ישנו אזי - ממש שבת ערב שהוא בשבוע, הששי יום מגיע כאשר ועד66אמנם, ,
מכך כתוצאה נזק אירע שאם - בהלכה ביטוי לידי בא שהדבר וכפי לשבת. בהכנות לעסוק כדי לרוץ שצריכים

התורה ברשות ברשות", ש"רץ מפני פטור, שבת, בערב רץ .67שהיה

שהענין לפעול כלומר, באב, לשבעה הכנה - שענינו באב), (ששה באב שבעה לערב בנוגע מובן ומזה
יד). (סעיף כדלקמן השלימות, ובתכלית המתאים באופן יהיה באב דשבעה

נעשה באב) (ששה השבת שיום לומר שייך כיצד כן, ואם בשבת, חל באב שבעה שערב אףֿעלֿפי ובהקדים:
מיום (הכנה השבוע ימי עם קשורה אינה שבנידוןֿדידן ההכנה עבודת הרי - באב) (שבעה חול ליום והכנה ערב

באב. לשבעה באב דששה הכנה היינו, החודש, ימי עם אלא חול), ליום השבת
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א.61) כט, תענית
בתחלתו.62) ב"ר וראה רע"ב. קסא, זח"ב
סע"א.63) ג, ע"ז
ס"י64) סרמ"ב או"ח אדה"ז שו"ע וראה ח. כ, יתרו ורש"י רמב"ן
(וש"נ).

שם.65) אדה"ז שו"ע
רסר"נ.66) או"ח ואדה"ז טושו"ע
חו"מ67) טושו"ע ה"ט. פ"ו ומזיק חובל הל' רמב"ם א. לב, ב"ק

ס"ח. סשע"ח

n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay zgiy

הולכין אלו הרי החודש את שראו ש"עדים - חודש ראש דקביעת הענין לכללות בנוגע לדבר דוגמא ומצינו
שנאמר שבת, היה ואפילו להעיד דין את68לבית דוחה מועד שנאמר מקום וכל במועדם, אותם תקראו אשר

.69השבת"

באב, שבעה ערב להיותו באב ששה עם הקשורה העבודה אודות מדובר שכאשר דידן, בנידון גם מובן ומזה
השבת), (יום השבוע ימי עם הקשורה לעבודה ביחס בפניֿעצמו ענין זה הרי - החודש ימי עם הקשורה עבודה
שייך לא השבוע דימי העבודה שמצד למרות שלאחריו, ליום ערב הוא באב, ששה זה, שיום לומר שייך ולכן

כן. לומר

.„È:השלימות בתכלית יהיה באב ששבעה כדי - באב דששה ההכנה עבודת תוכן ביאור
הרמב"ם ובלשון לששון", גו' "והפכתי - היא אב דחודש הבלתיֿרצויים הענינים דכל הפנימית :70הכוונה

ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות שעתידים אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל
ולמועדים71שנאמר ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה

העבודה עלֿידי נעשה טובים) לימים הצומות (הפיכת זה שענין היינו, אהבו", והשלום "והאמת ומסיים טובים",
אהבו" והשלום .72ד"האמת

דתשעת הבלתיֿרצוי הענין ושלילת ביטול והגלות, החורבן ענין את ושוללים שמבטלים בלבד זו לא כלומר:
ולמועדים ולשמחה "לששון אלו ענינים שמהפכים - הוא העיקר אלא קמשמעֿלן?! דמאי - השבועות וג' הימים

טובים".

התחילה באב דתשעה שהירידה כשם כי: באב, בשבעה תהיה התחלתו - באב דתשעה שהיוםֿטוב ומובן,
הפנימית הכוונה (שזוהי באב דתשעה שהיוםֿטוב מובן כן כמו (כנ"ל), להיכל גוים נכנסו כאשר באב, בשבעה

באב. בתשעה - השלימות לתכלית יבואו וממנו באב, בשבעה יתחיל - שבדבר)

היינו, בשלימותו, יהיה באב ששבעה לפעול - באב) שבעה (ערב באב דששה העבודה תוכן מובן ועלֿפיֿזה
טובים. ולמועדים ולשמחה לששון להפכו

.ÂË:חזון בשבת חל באב ששה כאשר מיוחד עילוי - זה ובענין
שבו היום באב, בשבעה - זו שנה בקביעות - שהתחלתו באב, תשעה בו שחל לשבוע להכנס עומדים כאשר

הכנה בתור הנה - באב) דתשעה הענין (התחלת להיכל גוים המקדשנכנסו את ואחד אחד לכל מראים לזה
(כנ"ל דלעתיד המקדש בנין היא החורבן דענין הפנימית שהכוונה בגילוי מודגש שבזה חזון), (שבת דלעתיד
להפכו - באב דשבעה הפנימי הענין את מגלים שעלֿידיֿזה היינו, באב, לשבעה הכנה מהווה זה וענין בארוכה),

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון

בימים אףֿעלֿפיֿכן, אבל והגלות, החורבן ענין כללות את להפוך יהודי של בכוחו כולה השנה בכל כלומר:
הענין מתחיל שבו באב משבעה החל באב, תשעה בו שחל השבוע ובפרט הימים, תשעת השבועות, (ג' אלו
חזון, בשבת חל באב שבעה שערב - זו שנה בקביעות ובפרט זה, לענין מיוחדת נתינתֿכח ישנה באב) דתשעה

דלעתיד. המקדש את ואחד אחד לכל שמראים באופן היא באב לשבעה שההכנה היינו,

בזה: ענין ועוד

עשויה" מלאכתך ש"כל - השבת יום של תענוג.73ענינו של באופן הם העבודה עניני וכל ,

ד"כל באופן היא באב לשבעה ההכנה עבודת הרי - השבת ביום חל באב שבעה ערב שכאשר ונמצא,
זה. בענין חדור יהיה שלו שהתענוג היינו, התענוג, ענין אלא אינו - ממנו שנדרש ומה עשויה", מלאכתך

.ÊËהמקדש את ואחד אחד לכל מראים שבו - חזון דשבת הנתינתֿכח את ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
טובים. ולמועדים ולשמחה לששון שיהפך השלימות, בתכלית יהיה באב ששבעה לכך כהכנה - דלעתיד
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ד.68) כג, אמור
ה"ב.69) פ"ג קדוה"ח הל' רמב"ם
בסופן.70) תעניות הל'
יט.71) ח, זכרי'

(72.414 ע' חט"ו לקו"ש ראה
סש"ו73) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י מכילתא

(סכ"א). ס"ח
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הולכין אלו הרי החודש את שראו ש"עדים - חודש ראש דקביעת הענין לכללות בנוגע לדבר דוגמא ומצינו
שנאמר שבת, היה ואפילו להעיד דין את68לבית דוחה מועד שנאמר מקום וכל במועדם, אותם תקראו אשר

.69השבת"

באב, שבעה ערב להיותו באב ששה עם הקשורה העבודה אודות מדובר שכאשר דידן, בנידון גם מובן ומזה
השבת), (יום השבוע ימי עם הקשורה לעבודה ביחס בפניֿעצמו ענין זה הרי - החודש ימי עם הקשורה עבודה
שייך לא השבוע דימי העבודה שמצד למרות שלאחריו, ליום ערב הוא באב, ששה זה, שיום לומר שייך ולכן

כן. לומר

.„È:השלימות בתכלית יהיה באב ששבעה כדי - באב דששה ההכנה עבודת תוכן ביאור
הרמב"ם ובלשון לששון", גו' "והפכתי - היא אב דחודש הבלתיֿרצויים הענינים דכל הפנימית :70הכוונה

ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות שעתידים אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל
ולמועדים71שנאמר ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה

העבודה עלֿידי נעשה טובים) לימים הצומות (הפיכת זה שענין היינו, אהבו", והשלום "והאמת ומסיים טובים",
אהבו" והשלום .72ד"האמת

דתשעת הבלתיֿרצוי הענין ושלילת ביטול והגלות, החורבן ענין את ושוללים שמבטלים בלבד זו לא כלומר:
ולמועדים ולשמחה "לששון אלו ענינים שמהפכים - הוא העיקר אלא קמשמעֿלן?! דמאי - השבועות וג' הימים

טובים".

התחילה באב דתשעה שהירידה כשם כי: באב, בשבעה תהיה התחלתו - באב דתשעה שהיוםֿטוב ומובן,
הפנימית הכוונה (שזוהי באב דתשעה שהיוםֿטוב מובן כן כמו (כנ"ל), להיכל גוים נכנסו כאשר באב, בשבעה

באב. בתשעה - השלימות לתכלית יבואו וממנו באב, בשבעה יתחיל - שבדבר)

היינו, בשלימותו, יהיה באב ששבעה לפעול - באב) שבעה (ערב באב דששה העבודה תוכן מובן ועלֿפיֿזה
טובים. ולמועדים ולשמחה לששון להפכו

.ÂË:חזון בשבת חל באב ששה כאשר מיוחד עילוי - זה ובענין
שבו היום באב, בשבעה - זו שנה בקביעות - שהתחלתו באב, תשעה בו שחל לשבוע להכנס עומדים כאשר

הכנה בתור הנה - באב) דתשעה הענין (התחלת להיכל גוים המקדשנכנסו את ואחד אחד לכל מראים לזה
(כנ"ל דלעתיד המקדש בנין היא החורבן דענין הפנימית שהכוונה בגילוי מודגש שבזה חזון), (שבת דלעתיד
להפכו - באב דשבעה הפנימי הענין את מגלים שעלֿידיֿזה היינו, באב, לשבעה הכנה מהווה זה וענין בארוכה),

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון

בימים אףֿעלֿפיֿכן, אבל והגלות, החורבן ענין כללות את להפוך יהודי של בכוחו כולה השנה בכל כלומר:
הענין מתחיל שבו באב משבעה החל באב, תשעה בו שחל השבוע ובפרט הימים, תשעת השבועות, (ג' אלו
חזון, בשבת חל באב שבעה שערב - זו שנה בקביעות ובפרט זה, לענין מיוחדת נתינתֿכח ישנה באב) דתשעה

דלעתיד. המקדש את ואחד אחד לכל שמראים באופן היא באב לשבעה שההכנה היינו,

בזה: ענין ועוד

עשויה" מלאכתך ש"כל - השבת יום של תענוג.73ענינו של באופן הם העבודה עניני וכל ,

ד"כל באופן היא באב לשבעה ההכנה עבודת הרי - השבת ביום חל באב שבעה ערב שכאשר ונמצא,
זה. בענין חדור יהיה שלו שהתענוג היינו, התענוג, ענין אלא אינו - ממנו שנדרש ומה עשויה", מלאכתך

.ÊËהמקדש את ואחד אחד לכל מראים שבו - חזון דשבת הנתינתֿכח את ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
טובים. ולמועדים ולשמחה לששון שיהפך השלימות, בתכלית יהיה באב ששבעה לכך כהכנה - דלעתיד
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ד.68) כג, אמור
ה"ב.69) פ"ג קדוה"ח הל' רמב"ם
בסופן.70) תעניות הל'
יט.71) ח, זכרי'

(72.414 ע' חט"ו לקו"ש ראה
סש"ו73) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י מכילתא

(סכ"א). ס"ח
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ז"ל חכמינו בלשון - זו לעבודה הדרוש הכח את מישראל ואחד אחד לכל יש כו'74ובודאי מבקש "אינו :
חיל" לעשות כח לך הנותן ש"הוא מכיון - הדבר וטעם כחן", לפי השבת,75אלא ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

"כחן", נעשה זה הרי מלמעלה, בא זה שכח אףֿעלֿפי – ולאידך (כנ"ל), מלמעלה עשויה" מלאכתך "כל כאשר
שלו" ד"קב העילוי בזה שיש היינו, ישראל, של ורע76כחן "רעך הקב"ה, - חבירו" של קבין "תשעה על נוסף ,

הקב"ה" זה - תעזוב אל .77אביך

ישראל של בכוחם שכן, שבת, דתוספת מהזמן החל - מזו ויתירה השבת, יום מהתחלת כבר נפעל זה וענין
השבת, יום על שבת מערב להוסיף

חדש' ב'בית כמובא רב, זמן משך שבת מערב להוסיף ישראל של שבכוחם כך, כדי ועד ש"בימי78-
רב שהיה כך כל גדול היום בעוד שבת בערב וקריאתֿשמע ערבית בתפילת מקדימין היו בקרימ"ש הקדמונים
שפת על שבת סעודת של אכילה אחר לטייל הלכו עמו, העיר טובי וכל הוא הקדמונים, מהגדולים שהיה העיר,

- הלילה" קודם לבתיהם חוזרים והיו דונא"י, הנהר

- דשבתא יומא ולאחרי שבתא, מעלי לאחרי כבר נמצאים עצמו השבת ביום כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
תרס"ו בהמשך (כמבואר כו' הפשוט התענוג בחינת מאיר שאז דרעוין", "רעוא היום, חצות היינו,79לאחרי ,(

השלימות! תכלית זה הרי דלעתיד) המקדש ואחד אחד לכל מראים (שבו עצמו חזון שבשבת

בתורה, שהוא כפי ולשמחה, לששון באב) תשעה - (ובמילא באב שבעה הפיכת אודות שמהדיבור - והעיקר
ז"ל חכמינו אמרו אלא80שעלֿזה "כאילו", רק לא - יותר גדול לעילוי נזכה - " כו' כאילו הכתוב עליו "מעלה

ממש, בפועל טובים ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים שיהפכו

צדק' ה'צמח ברשימות שמבואר כפי לטוב, - המצרים" ד"בין הענין כללות את הכתוב81ומהפכים 82בפירוש

נשאר לא הבלתיֿרצויים הענינים שמכל כך למעליותא, הוא זה שענין - המצרים" בין השיגוה רודפיה "כל
יפרוץ" וכן ירבה "כן החכמה, ויתרון האור דיתרון הענין מלבד ,83מאומה,

לפניהם" הפורץ "עלה היעוד קיום ונגבה"84עדי וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן האמיתית85, בגאולה -
לבב. וטוב שמחה מתוך צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

***

.ÊÈהמתח 'דיבור שיחה) (כעין תפדה.מאמר במשפט ציון יל'

***

.ÁÈ: אודותם לדבר שצריכים ענינים ריבוי ישנם - להמנהג בהתאם
ביאור או רש"י, בדברי ביאור רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד המנהג - לראש לכל

לפשוטו" אלא באתי לא "אני רש"י של כללו עלֿפי שכן, - מקרא של בפשוטו מוקשה שכל86בענין מובן, ,

מקרא, של בפשוטו מובנים להיות צריכים - יודע") "איני כותב לא (וגם דבר רש"י מפרש לא שבהם הפסוקים
דברי עלֿפי למקרא, חמש לבן גם בפשטות מובן לדבר שהתירוץ לומר בהכרח - מסויימת קושיא יש וכאשר

קושיא. זו אין שמלכתחילה או דלעיל, רש"י

השבוע. דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין לבאר שבת בכל נהוג כן וכמו

זו. לשבת השייך בפרק משנה לבאר גם נהוג - אבות פרקי שלומדים הקיץ בשבתות - לזה ונוסף

שנים מכמה כבר כנהוג להרמב"ם, הבחירה בית בהלכות ביאור - לראש לכל הרמב"ם, לימוד - לזה 87ונוסף
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ג.74) פי"ב, במדב"ר
יח.75) ח, עקב
א.76) לח, ב"מ
א.77) לא, שבת – דעלך ד"ה פרש"י
סרס"א.78) או"ח
תקמה.79) ר"ע
א.80) קי, מנחות
א'לה.81) ס"ע ח"ב נ"ך אוה"ת

ג.82) א, איכה
יב.83) א, שמות
בראשית84) אגדת שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה
ספס"ג.
יד.85) כח, ויצא
ועוד.86) כד. ח. ג, בראשית
(87412 ע' שם – ובארוכה ואיל. 316 ס"ע חי"ח לקו"ש ראה

ועוד. .223 ע' חכ"ג ואילך.
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יחזקאל ובפסוקי מדות במסכת וכן להרמב"ם, הבחירה בית הלכות בלימוד מוסיפים המצרים" ד"בין שבזמן
גו'" ומובאיו מוצאיו גו' הבית "צורת אודות ענין88המדברים לבאר לאחרונה, שנוסף המנהג - זה ולאחרי ,

בסמיכות הרמב"ם ספר את לסיים שיוכלו באופן יום, בכל פרקים ג' הרמב"ם, בלימוד היומי לשיעור השייך
הולדתו. ליום

פעמים כמה המדובר עלֿפי מסכת, סיום - הימים בתשעת חזון, שבת - זו בשבת מיוחדת אודות89והוספה
הימים. בתשעת "סיומים" עריכת

בלימוד ממעטים השבת ביום והרי רב... זמן יקח אחת בשבת אלו ענינים בכל שהדיבור אףֿעלֿפי והנה,
שבת עונג משום דתינוקותֿשלֿביתֿרבן שחיובם90התורה לתינוקותֿשלֿביתֿרבן, בנוגע אמורים הדברים ואם ,

עלֿאחתֿ הרי חינוך, משום אלא אינו שבת מןבעונג שבת בעונג שחיובם גדולים, אצל הוא שכן כמהֿוכמה
אמרו וכן התענוג, שלימות דרעוין", ד"רעוא בזמן - ובפרט בשבת",91התורה, תורה דברי לדבר התירו "בקושי

אלו, ענינים לכל בנוגע המנהג נקבע כבר הרי מכלֿמקום, – ענינים ריבוי אודות דיבור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
וה' יבין"... מי "שגיאות הרי - שכן ומכיון נשיאנו, רבותינו ביאורי עם הקשורים ענינים אודות שמדובר ובפרט

יכפר... המרובים ברחמיו הטוב

.ËÈבעת צויתי יהושע "ואת נאמר: בסופו, השבת דיום בשיעור הפרשה, בסיום הנה - השבוע לפרשת בנוגע
לכל ה' יעשה כן ועוג) (סיחון האלה המלכים לשני אלקיכם ה' עשה אשר כל את הרואות עיניך לאמר ההיא

לכם". הנלחם הוא אלקיכם ה' כי תיראום "לא שלאחריֿזה: ובפסוק שמה", עובר אתה אשר הממלכות
צויתי יהושע "ואת יחיד, בלשון מדבר הקודם שהפסוק אף רבים, לשון תיראום", "לא לפסוק בנוגע והנה,

במפרשים מבואר - שמה" עובר אתה אשר גו' הרואות עיניך רבים92גו' לשון אמר ליהושע, שמדבר "הגם
רבים. לשון גו'", תיראום "לא כו'", ישראל כל גם לכלול

כי: כן, לפרש איֿאפשר – רש"י דברי לפי אבל,

הענין הפסוק93בהתחלת בהמשך שכתוב כמו מדבר", היה ראובן ובני גד לבני אתכם, "ואצו רש"י מפרש
שהיו לפי למלחמה, ישראל לפני הולכים היו ש"הם ראובן ובני גד בני על וקאי אחיכם", לפני תעברו "חלוצים

שנאמר לפניהם, נופלים ואויבים קדקד".94גיבורים אף זרוע וטרף

מדבר שעמהם ראובן, ובני גד בני על קאי גו'", תיראום "לא הענין, סיום שגם לומר מסתבר - ועלֿפיֿזה
היה - ישראל בני לכל בנוגע קאי " גו' תיראום "לא שהפסוק סבור רש"י היה ואילו הענין. המשך בכל משה
המשך ככל ראובן, ובני גד בני על שקאי בוודאי הרי - מאומה פירש שלא ומכיון בפירוש, זאת לומר צריך

הענין.

וציווי לעידוד הם זקוקים - למלחמה" ישראל לפני הולכים ש"היו "חלוצים", שלהיותם נותנת והסברא
לכך, זקוקים אינם - לאחריהם שהלכו שמכיון ישראל, בני שאר מהֿשאיןֿכן גו'", תיראום "לא מיוחד:

כ מדה באותה לא - כפשוט.ועלֿכלֿפנים ה"חלוצים", לכך שזקוקים פי

להזכיר נוגע מה כן, אם – ראובן ובני גד בני אודות קאי הענין המשך שכל מכיון מובן: אינו עדיין אמנם,
ובני גד בני אודות מדובר הרי שמיה, דכר מאן - יהושע גו'", ההיא בעת צויתי יהושע "ואת הענין באמצע
הושע אפרים ("למטה אפרים מבני אלא ראובן, ובני גד מבני היה שלא לכאן, יהושע של שייכותו ומהי ראובן,

נון" )?!95בן

לקמן. שיתבאר וכפי

***
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יא.88) מג, יחזקאל
וש"נ.89) שם. חכ"ג לקו"ש
סרמ"ה90) יו"ד טושו"ע ה"ב. פ"ב ת"ת הל' רמב"ם א. לז, נדרים

ה"י. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' סי"ד.
(91– אדה"ז במאמרי בהנסמן ה"ג. פט"ו שבת ירושלמי ראה

תשסט. לע' פרשיות
כאן.92) אוה"ח
יח.93) פסוק
כ.94) לג, ברכה
ח.95) יג, שלח
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ז"ל חכמינו בלשון - זו לעבודה הדרוש הכח את מישראל ואחד אחד לכל יש כו'74ובודאי מבקש "אינו :
חיל" לעשות כח לך הנותן ש"הוא מכיון - הדבר וטעם כחן", לפי השבת,75אלא ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

"כחן", נעשה זה הרי מלמעלה, בא זה שכח אףֿעלֿפי – ולאידך (כנ"ל), מלמעלה עשויה" מלאכתך "כל כאשר
שלו" ד"קב העילוי בזה שיש היינו, ישראל, של ורע76כחן "רעך הקב"ה, - חבירו" של קבין "תשעה על נוסף ,

הקב"ה" זה - תעזוב אל .77אביך

ישראל של בכוחם שכן, שבת, דתוספת מהזמן החל - מזו ויתירה השבת, יום מהתחלת כבר נפעל זה וענין
השבת, יום על שבת מערב להוסיף

חדש' ב'בית כמובא רב, זמן משך שבת מערב להוסיף ישראל של שבכוחם כך, כדי ועד ש"בימי78-
רב שהיה כך כל גדול היום בעוד שבת בערב וקריאתֿשמע ערבית בתפילת מקדימין היו בקרימ"ש הקדמונים
שפת על שבת סעודת של אכילה אחר לטייל הלכו עמו, העיר טובי וכל הוא הקדמונים, מהגדולים שהיה העיר,

- הלילה" קודם לבתיהם חוזרים והיו דונא"י, הנהר

- דשבתא יומא ולאחרי שבתא, מעלי לאחרי כבר נמצאים עצמו השבת ביום כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
תרס"ו בהמשך (כמבואר כו' הפשוט התענוג בחינת מאיר שאז דרעוין", "רעוא היום, חצות היינו,79לאחרי ,(

השלימות! תכלית זה הרי דלעתיד) המקדש ואחד אחד לכל מראים (שבו עצמו חזון שבשבת

בתורה, שהוא כפי ולשמחה, לששון באב) תשעה - (ובמילא באב שבעה הפיכת אודות שמהדיבור - והעיקר
ז"ל חכמינו אמרו אלא80שעלֿזה "כאילו", רק לא - יותר גדול לעילוי נזכה - " כו' כאילו הכתוב עליו "מעלה

ממש, בפועל טובים ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים שיהפכו

צדק' ה'צמח ברשימות שמבואר כפי לטוב, - המצרים" ד"בין הענין כללות את הכתוב81ומהפכים 82בפירוש

נשאר לא הבלתיֿרצויים הענינים שמכל כך למעליותא, הוא זה שענין - המצרים" בין השיגוה רודפיה "כל
יפרוץ" וכן ירבה "כן החכמה, ויתרון האור דיתרון הענין מלבד ,83מאומה,

לפניהם" הפורץ "עלה היעוד קיום ונגבה"84עדי וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן האמיתית85, בגאולה -
לבב. וטוב שמחה מתוך צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

***

.ÊÈהמתח 'דיבור שיחה) (כעין תפדה.מאמר במשפט ציון יל'

***

.ÁÈ: אודותם לדבר שצריכים ענינים ריבוי ישנם - להמנהג בהתאם
ביאור או רש"י, בדברי ביאור רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד המנהג - לראש לכל

לפשוטו" אלא באתי לא "אני רש"י של כללו עלֿפי שכן, - מקרא של בפשוטו מוקשה שכל86בענין מובן, ,

מקרא, של בפשוטו מובנים להיות צריכים - יודע") "איני כותב לא (וגם דבר רש"י מפרש לא שבהם הפסוקים
דברי עלֿפי למקרא, חמש לבן גם בפשטות מובן לדבר שהתירוץ לומר בהכרח - מסויימת קושיא יש וכאשר

קושיא. זו אין שמלכתחילה או דלעיל, רש"י

השבוע. דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין לבאר שבת בכל נהוג כן וכמו

זו. לשבת השייך בפרק משנה לבאר גם נהוג - אבות פרקי שלומדים הקיץ בשבתות - לזה ונוסף

שנים מכמה כבר כנהוג להרמב"ם, הבחירה בית בהלכות ביאור - לראש לכל הרמב"ם, לימוד - לזה 87ונוסף
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ג.74) פי"ב, במדב"ר
יח.75) ח, עקב
א.76) לח, ב"מ
א.77) לא, שבת – דעלך ד"ה פרש"י
סרס"א.78) או"ח
תקמה.79) ר"ע
א.80) קי, מנחות
א'לה.81) ס"ע ח"ב נ"ך אוה"ת

ג.82) א, איכה
יב.83) א, שמות
בראשית84) אגדת שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה
ספס"ג.
יד.85) כח, ויצא
ועוד.86) כד. ח. ג, בראשית
(87412 ע' שם – ובארוכה ואיל. 316 ס"ע חי"ח לקו"ש ראה

ועוד. .223 ע' חכ"ג ואילך.
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יחזקאל ובפסוקי מדות במסכת וכן להרמב"ם, הבחירה בית הלכות בלימוד מוסיפים המצרים" ד"בין שבזמן
גו'" ומובאיו מוצאיו גו' הבית "צורת אודות ענין88המדברים לבאר לאחרונה, שנוסף המנהג - זה ולאחרי ,

בסמיכות הרמב"ם ספר את לסיים שיוכלו באופן יום, בכל פרקים ג' הרמב"ם, בלימוד היומי לשיעור השייך
הולדתו. ליום

פעמים כמה המדובר עלֿפי מסכת, סיום - הימים בתשעת חזון, שבת - זו בשבת מיוחדת אודות89והוספה
הימים. בתשעת "סיומים" עריכת

בלימוד ממעטים השבת ביום והרי רב... זמן יקח אחת בשבת אלו ענינים בכל שהדיבור אףֿעלֿפי והנה,
שבת עונג משום דתינוקותֿשלֿביתֿרבן שחיובם90התורה לתינוקותֿשלֿביתֿרבן, בנוגע אמורים הדברים ואם ,

עלֿאחתֿ הרי חינוך, משום אלא אינו שבת מןבעונג שבת בעונג שחיובם גדולים, אצל הוא שכן כמהֿוכמה
אמרו וכן התענוג, שלימות דרעוין", ד"רעוא בזמן - ובפרט בשבת",91התורה, תורה דברי לדבר התירו "בקושי

אלו, ענינים לכל בנוגע המנהג נקבע כבר הרי מכלֿמקום, – ענינים ריבוי אודות דיבור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
וה' יבין"... מי "שגיאות הרי - שכן ומכיון נשיאנו, רבותינו ביאורי עם הקשורים ענינים אודות שמדובר ובפרט

יכפר... המרובים ברחמיו הטוב

.ËÈבעת צויתי יהושע "ואת נאמר: בסופו, השבת דיום בשיעור הפרשה, בסיום הנה - השבוע לפרשת בנוגע
לכל ה' יעשה כן ועוג) (סיחון האלה המלכים לשני אלקיכם ה' עשה אשר כל את הרואות עיניך לאמר ההיא

לכם". הנלחם הוא אלקיכם ה' כי תיראום "לא שלאחריֿזה: ובפסוק שמה", עובר אתה אשר הממלכות
צויתי יהושע "ואת יחיד, בלשון מדבר הקודם שהפסוק אף רבים, לשון תיראום", "לא לפסוק בנוגע והנה,

במפרשים מבואר - שמה" עובר אתה אשר גו' הרואות עיניך רבים92גו' לשון אמר ליהושע, שמדבר "הגם
רבים. לשון גו'", תיראום "לא כו'", ישראל כל גם לכלול

כי: כן, לפרש איֿאפשר – רש"י דברי לפי אבל,

הענין הפסוק93בהתחלת בהמשך שכתוב כמו מדבר", היה ראובן ובני גד לבני אתכם, "ואצו רש"י מפרש
שהיו לפי למלחמה, ישראל לפני הולכים היו ש"הם ראובן ובני גד בני על וקאי אחיכם", לפני תעברו "חלוצים

שנאמר לפניהם, נופלים ואויבים קדקד".94גיבורים אף זרוע וטרף

מדבר שעמהם ראובן, ובני גד בני על קאי גו'", תיראום "לא הענין, סיום שגם לומר מסתבר - ועלֿפיֿזה
היה - ישראל בני לכל בנוגע קאי " גו' תיראום "לא שהפסוק סבור רש"י היה ואילו הענין. המשך בכל משה
המשך ככל ראובן, ובני גד בני על שקאי בוודאי הרי - מאומה פירש שלא ומכיון בפירוש, זאת לומר צריך

הענין.

וציווי לעידוד הם זקוקים - למלחמה" ישראל לפני הולכים ש"היו "חלוצים", שלהיותם נותנת והסברא
לכך, זקוקים אינם - לאחריהם שהלכו שמכיון ישראל, בני שאר מהֿשאיןֿכן גו'", תיראום "לא מיוחד:

כ מדה באותה לא - כפשוט.ועלֿכלֿפנים ה"חלוצים", לכך שזקוקים פי

להזכיר נוגע מה כן, אם – ראובן ובני גד בני אודות קאי הענין המשך שכל מכיון מובן: אינו עדיין אמנם,
ובני גד בני אודות מדובר הרי שמיה, דכר מאן - יהושע גו'", ההיא בעת צויתי יהושע "ואת הענין באמצע
הושע אפרים ("למטה אפרים מבני אלא ראובן, ובני גד מבני היה שלא לכאן, יהושע של שייכותו ומהי ראובן,

נון" )?!95בן

לקמן. שיתבאר וכפי

***
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יא.88) מג, יחזקאל
וש"נ.89) שם. חכ"ג לקו"ש
סרמ"ה90) יו"ד טושו"ע ה"ב. פ"ב ת"ת הל' רמב"ם א. לז, נדרים

ה"י. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' סי"ד.
(91– אדה"ז במאמרי בהנסמן ה"ג. פט"ו שבת ירושלמי ראה

תשסט. לע' פרשיות
כאן.92) אוה"ח
יח.93) פסוק
כ.94) לג, ברכה
ח.95) יג, שלח
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.Îויחי לפרשת אאמו"ר בהערות אבל הערות, אין דפרשתנו הזהר על הנה - אאמו"ר להערות ישנו96בנוגע
בפרשתנו: פסוק על ביאור

בפרשתנו ואיתא97נאמר תחתם". וישבו השמידום מכפתור היוצאים כפתורים . . בחצרים היושבים "והעוים :
מקום98בגמרא אלא היה אלו של מקומן לאו (אי מינה לן נפקא מאי עזה, עד בחצרים היושבים "והעוים :

גרשום ואלו ולנכדי99אחרים ולניני לי תשקור אם לאברהם אבימלך מדאשבעיה הדורות100), עברו לא ),98(ועדיין

מפלשתים (ד"לאו מכפתורים ליפקו ישראל וליתו פלשתים, דהיינו מעוים ליפקו כפתורים ליתו הקב"ה אמר
אומר98נינהו" אתה בדבר כיוצא מאי101). וגו', מואב במלך נלחם והוא היא האמורי מלך סיחון עיר חשבון כי

מואב את תצר אל לישראל הקב"ה להו דאמר מינה, וליתו102נפקא ממואב, ליפוק סיחון ליתי הקב"ה אמר ,

בסיחון". טיהרו ומואב עמון פפא רב דאמר והיינו מסיחון. וליפקו ישראל

שם כדאיתא עוית, מלשון שהוא העוים לפרש "יש אאמו"ר: הם103ומבאר עוית, אוחזתו אותן הרואה שכל
השמידום . . ועטרתו יסוד קפוטקי"א, מכפתור, היוצאים וכפתורים . . עוית עירו ששם דתהו תפארת מבחינת
סיחון עיר חשבון כי אומר אתה בדבר כיוצא . . מכפתורים וליפקם דתיקון תפארת ישראל וליתו תחתם, וישבו
מלשון סיחון וליתי דקליפה, מלכות הוא מואב מסיחון, וליפקו ישראל וליתו ממואב וליפוק סיחון ליתי כו'

מסיחון". וליפקו בתיקון שהם ישראל וליתי . . ודיבור שיחה

שיש ההוראה את מבאר ואינו הקבלה, דרך על הענינים פרטי את מבאר שאאמו"ר פעמים כמה וכמדובר
כו'. חסידות בדרושי המבואר עלֿפי זאת להבין שיוכלו שסומך מכיון - האדם בעבודת זה מענין ללמוד

לקמן. שיתבאר וכפי

.‰Î:השבוע בפרשת ...הביאור
מטות (בפרשת לסופו קרוב במדבר בספר שלמד מה זוכר למקרא ראובן134הבןֿחמש ובני גד בני אודות (

הירדן", את תעבירנו אל לעבדיך וכו') ועוג סיחון (ארץ הזאת הארץ את "יותן רבינו ממשה ביקשו שכאשר -

וכאשר הדברים, אריכות פרטי ככל וגו'", פה תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם רבינו: משה להם אמר
"אם כפול: בתנאי עמהם והתנה לכך, רבינו משה הסכים גו'", ישראל בני לפני חושים נחלץ "אנחנו אמרו

וגו'". כן תעשון לא ואם ה' לפני לאחוזה לכם הזאת הארץ והיתה . . למלחמה ה' לפני תחלצו

ל נחלתם שקיבלו לפי היינו, הדבר, צורך מספיק לא - ישראל בני לפני חלוצים שיעברו כדי בניאמנם, פני
שגבורתם היינו, לכך, היכולת גם להם שתהיה בהכרח אלא ישראל, בני לפני במלחמה ללכת צריכים לכן ישראל,

חלוצים. להיות שיוכלו באופן תהיה

מטות בפרשת רש"י פירש זה בני135ועל לפני חושים נחלץ "ואנחנו ראובן ובני גד בני לדברי בנוגע -

הדברים באלה להם ופירש חזר משה ואף קדקד, אף זרוע וטרף בגד נאמר שכן היו, שגיבורים "מתוך ישראל":
ש"גיבורים ומכיון חיל". בני כל . . אחיכם לפני תעברו חלוצים וגו' ההיא בעת אתכם ואצו דפרשתנו) (הפסוק

אחת" במכה הזרוע עם הראש חותכים ניכרין, היו ש"הרוגיהן כך כדי ועד והכירו136היו", ידעו שכולם היינו, ,

ישראל. בני לפני חלוצים לעבור יכלו לכן, - מיוחד באופן שגבורתם ראובן ובני גד דבני ההרוגים הם שאלו

: לשאלה מקום יש עדיין אבל

כנען, דארץ מלכים ל"א נגד מלחמה אודות מדובר הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל היו", "גיבורים גד שבני אמת הן
כזו?! במלחמה גד דבני הטבעית הגבורה תועיל מה כן, ואם

מלכים, ל"א נגד למלחמה חלוצים הולכים שהם שלמרות היינו, תיראום", "לא רבינו: משה להם אמר זה ועל
בטוחים שכן, ומכיון לכם", הנלחם הוא אלקיכם ה' "כי - הדבר וטעם מפניהם, לפחד מה להם אין מכלֿמקום,

הטבע. מדרך שלמעלה באופן בנצחון הם
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רמז.96) ס"ע לזח"א לוי"צ לקוטי
כג.97) ב,
שם.98) עה"פ בפרש"י הובא ב. ס, חולין
שם.99) חולין פרש"י
כג.100) כא, וירא
כו.101) כא, חוקת

ט.102) ב, פרשתנו
שם.103) חולין
ואילך.134) ה לב,
יז.135) שם,
כ.136) לג, ברכה פרש"י
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מפני זה הרי - ועוג) סיחון במלחמת מצינו שלא (מה חלוצים יעברו גד שבני זאת בכל שצריכים ומה
הטבע בדרכי מלובשת להיות צריכה היתה זו .137שמלחמה

שבני בארוכה לעיל נתבאר כבר הרי מובן: אינו דלכאורה - גו'" תיראום "לא הפסוק תוכן מובן ועלֿפיֿזה
שאין כלומר, כו', הם שגיבורים בידעם ישראל", בני לפני חושים נחלץ ש"אנחנו בעצמם הציעו ראובן ובני גד
לומר רבינו משה זקוק מה לשם כן, ואם ישראל, בני לפני חלוצים לעבור שיסכימו ולעודדם אותם לשכנע צורך
יש הטבע בדרך הנה גיבורים, היותם שלמרות - לעיל האמור עלֿפי בזה הביאור אלא גו'"? תיראום "לא להם

גו'". תיראום "לא מיוחד בציווי צורך היה ולכן מלכים, ל"א עם המלחמה מפני לפחד מקום

.ÂÎ:הענין בכללות נוספת שאלה ישנה עדיין אמנם,
פינחס ואשר138בפרשת לפניהם יצא אשר העדה על איש . . ה' "יפקוד מהקב"ה ביקש רבינו שמשה מסופר

במלחמה, חיילותיהם את ומשלחין בבתיהם שיושבים האומות מלכי כדרך "לא רש"י: ומפרש לפניהם". יבוא
שנאמר ועוג, בסיחון שנלחמתי אני שעשיתי כמו בדוד139אלא וכן כו', יהושע שעשה וכדרך אותו, תירא אל

כו'".

בני לפני חלוצים שהלכו לפי וגו'" תיראום "לא מיוחד לציווי זקוקים ראובן ובני גד שבני כשם ועלֿפיֿזה:
ואשר יוציאם "אשר גד, בני לפני שהולך הראשון החלוץ שהוא ליהושע מיוחד ציווי צריך כן כמו - ישראל

יביאם"?!

גו'": לאמר ההיא בעת צויתי יהושע "ואת - הכתוב מקדים זה ועל

ה' יעשה כן האלה המלכים לשני ה' עשה אשר כל את הרואות "עיניך - זה ציווי נאמר ליהושע גם אכן,
גבורתם שלמרות ועוג, סיחון במלחמת ה' שעשה מה שראה כשם כלומר, שמה", עובר אתה אשר הממלכות לכל

רש"י בפירוש [כמובא מהטבע שלמעלה ועלֿדרךֿזה140באופן וכו'", פרסי תלתא בר טורא ש"עקר לעוג בנוגע
לסיחון בנוגע בנוגע141מובן בזה וכיוצא עוג, את להרוג לו וסייע גו'", אותו תירא "אל למשה הקב"ה אמר - [

יהושע! אצל גם יהיה כך - לסיחון

נאמר גו'", תיראום "לא ראובן, ובני גד לבני הציווי עם בבד שבד הענין, המשך בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
מפני מיוחד, באופן לכך זקוקים היו יהושע, והן ראובן ובני גד בני שהן מכיון - גו'" צויתי יהושע "ואת גם

ישראל. בני לפני במלחמה הליכתם

.ÊÎ:'ה בעבודת ולימוד הוראה יש - הנ"ל בענין
ישראל" "ארץ ממנו ולעשות בעולם חלקו את לכבוש - הוא הרוחנית בעבודה הארץ דכיבוש הענין .142תוכן

ו"קדקד": "זרוע" כלליים ענינים ב' מצד ועיכוב מניעה להיות יכולים זו לעבודה ביחס והנה,

ש שמכיון חשבון שעושה היינו, השכל, שמצד מניעה על קאי העמים""קדקד" מכל המעט לו143"אתם די ,
אודות מדובר כאשר אבל ומצוותיה: תורה יקיים ושם וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת שלו, אמות ובד' בביתו שישב

ארץ" דרך מנהג בהם בעולם?!144"הנהג חלקו את לכבוש דעתו על להעלות יכול כיצד -

עניניו את חסֿושלום להפקיר לו כדאי שלא שחושב - גשמיים ענינים שמצד מניעה על קאי ו"זרוע"
בזה. וכיוצא בעולם, חלקו דכיבוש בעבודה לעסוק כדי רויחי, ומזוני חיי בני הגשמיים,

קדקד", אף זרוע ד"וטרף באופן להיות צריכה הארץ דכיבוש שהמלחמה - הנ"ל מענין ההוראה באה זה ועל
ה"קדקד", שמצד אלו והן ה"זרוע" שמצד אלו הן והעיכובים, המניעות כל את וכל מכל לבטל שיש היינו,
לעסוק כדי זמן לבטל אין כלומר, אחת", במכה הזרוע עם הראש "חותכים קדקד", אף זרוע ד"וטרף ובאופן
אחת", "במכה זאת לעשות יש אלא וכו', מסודר בסדר בפניֿעצמו, ה"קדקד" ועם בפניֿעצמה ה"זרוע" עם
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ואילך.137) 9 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
טזֿיז.138) כז,
לד.139) כא, חוקת
חוקת.140) ס"פ
כג.141) כא, שם פרש"י ראה

לקו"ש142) תפה. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
ובכ"מ. 3 ע' ח"י .621 ע' ח"ב

ז.143) ז, ואתחנן
ב.144) לה, ברכות
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.Îויחי לפרשת אאמו"ר בהערות אבל הערות, אין דפרשתנו הזהר על הנה - אאמו"ר להערות ישנו96בנוגע
בפרשתנו: פסוק על ביאור

בפרשתנו ואיתא97נאמר תחתם". וישבו השמידום מכפתור היוצאים כפתורים . . בחצרים היושבים "והעוים :
מקום98בגמרא אלא היה אלו של מקומן לאו (אי מינה לן נפקא מאי עזה, עד בחצרים היושבים "והעוים :

גרשום ואלו ולנכדי99אחרים ולניני לי תשקור אם לאברהם אבימלך מדאשבעיה הדורות100), עברו לא ),98(ועדיין

מפלשתים (ד"לאו מכפתורים ליפקו ישראל וליתו פלשתים, דהיינו מעוים ליפקו כפתורים ליתו הקב"ה אמר
אומר98נינהו" אתה בדבר כיוצא מאי101). וגו', מואב במלך נלחם והוא היא האמורי מלך סיחון עיר חשבון כי

מואב את תצר אל לישראל הקב"ה להו דאמר מינה, וליתו102נפקא ממואב, ליפוק סיחון ליתי הקב"ה אמר ,

בסיחון". טיהרו ומואב עמון פפא רב דאמר והיינו מסיחון. וליפקו ישראל

שם כדאיתא עוית, מלשון שהוא העוים לפרש "יש אאמו"ר: הם103ומבאר עוית, אוחזתו אותן הרואה שכל
השמידום . . ועטרתו יסוד קפוטקי"א, מכפתור, היוצאים וכפתורים . . עוית עירו ששם דתהו תפארת מבחינת
סיחון עיר חשבון כי אומר אתה בדבר כיוצא . . מכפתורים וליפקם דתיקון תפארת ישראל וליתו תחתם, וישבו
מלשון סיחון וליתי דקליפה, מלכות הוא מואב מסיחון, וליפקו ישראל וליתו ממואב וליפוק סיחון ליתי כו'

מסיחון". וליפקו בתיקון שהם ישראל וליתי . . ודיבור שיחה

שיש ההוראה את מבאר ואינו הקבלה, דרך על הענינים פרטי את מבאר שאאמו"ר פעמים כמה וכמדובר
כו'. חסידות בדרושי המבואר עלֿפי זאת להבין שיוכלו שסומך מכיון - האדם בעבודת זה מענין ללמוד

לקמן. שיתבאר וכפי

.‰Î:השבוע בפרשת ...הביאור
מטות (בפרשת לסופו קרוב במדבר בספר שלמד מה זוכר למקרא ראובן134הבןֿחמש ובני גד בני אודות (

הירדן", את תעבירנו אל לעבדיך וכו') ועוג סיחון (ארץ הזאת הארץ את "יותן רבינו ממשה ביקשו שכאשר -

וכאשר הדברים, אריכות פרטי ככל וגו'", פה תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם רבינו: משה להם אמר
"אם כפול: בתנאי עמהם והתנה לכך, רבינו משה הסכים גו'", ישראל בני לפני חושים נחלץ "אנחנו אמרו

וגו'". כן תעשון לא ואם ה' לפני לאחוזה לכם הזאת הארץ והיתה . . למלחמה ה' לפני תחלצו

ל נחלתם שקיבלו לפי היינו, הדבר, צורך מספיק לא - ישראל בני לפני חלוצים שיעברו כדי בניאמנם, פני
שגבורתם היינו, לכך, היכולת גם להם שתהיה בהכרח אלא ישראל, בני לפני במלחמה ללכת צריכים לכן ישראל,

חלוצים. להיות שיוכלו באופן תהיה

מטות בפרשת רש"י פירש זה בני135ועל לפני חושים נחלץ "ואנחנו ראובן ובני גד בני לדברי בנוגע -

הדברים באלה להם ופירש חזר משה ואף קדקד, אף זרוע וטרף בגד נאמר שכן היו, שגיבורים "מתוך ישראל":
ש"גיבורים ומכיון חיל". בני כל . . אחיכם לפני תעברו חלוצים וגו' ההיא בעת אתכם ואצו דפרשתנו) (הפסוק

אחת" במכה הזרוע עם הראש חותכים ניכרין, היו ש"הרוגיהן כך כדי ועד והכירו136היו", ידעו שכולם היינו, ,

ישראל. בני לפני חלוצים לעבור יכלו לכן, - מיוחד באופן שגבורתם ראובן ובני גד דבני ההרוגים הם שאלו

: לשאלה מקום יש עדיין אבל

כנען, דארץ מלכים ל"א נגד מלחמה אודות מדובר הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל היו", "גיבורים גד שבני אמת הן
כזו?! במלחמה גד דבני הטבעית הגבורה תועיל מה כן, ואם

מלכים, ל"א נגד למלחמה חלוצים הולכים שהם שלמרות היינו, תיראום", "לא רבינו: משה להם אמר זה ועל
בטוחים שכן, ומכיון לכם", הנלחם הוא אלקיכם ה' "כי - הדבר וטעם מפניהם, לפחד מה להם אין מכלֿמקום,

הטבע. מדרך שלמעלה באופן בנצחון הם
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רמז.96) ס"ע לזח"א לוי"צ לקוטי
כג.97) ב,
שם.98) עה"פ בפרש"י הובא ב. ס, חולין
שם.99) חולין פרש"י
כג.100) כא, וירא
כו.101) כא, חוקת

ט.102) ב, פרשתנו
שם.103) חולין
ואילך.134) ה לב,
יז.135) שם,
כ.136) לג, ברכה פרש"י
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מפני זה הרי - ועוג) סיחון במלחמת מצינו שלא (מה חלוצים יעברו גד שבני זאת בכל שצריכים ומה
הטבע בדרכי מלובשת להיות צריכה היתה זו .137שמלחמה

שבני בארוכה לעיל נתבאר כבר הרי מובן: אינו דלכאורה - גו'" תיראום "לא הפסוק תוכן מובן ועלֿפיֿזה
שאין כלומר, כו', הם שגיבורים בידעם ישראל", בני לפני חושים נחלץ ש"אנחנו בעצמם הציעו ראובן ובני גד
לומר רבינו משה זקוק מה לשם כן, ואם ישראל, בני לפני חלוצים לעבור שיסכימו ולעודדם אותם לשכנע צורך
יש הטבע בדרך הנה גיבורים, היותם שלמרות - לעיל האמור עלֿפי בזה הביאור אלא גו'"? תיראום "לא להם

גו'". תיראום "לא מיוחד בציווי צורך היה ולכן מלכים, ל"א עם המלחמה מפני לפחד מקום

.ÂÎ:הענין בכללות נוספת שאלה ישנה עדיין אמנם,
פינחס ואשר138בפרשת לפניהם יצא אשר העדה על איש . . ה' "יפקוד מהקב"ה ביקש רבינו שמשה מסופר

במלחמה, חיילותיהם את ומשלחין בבתיהם שיושבים האומות מלכי כדרך "לא רש"י: ומפרש לפניהם". יבוא
שנאמר ועוג, בסיחון שנלחמתי אני שעשיתי כמו בדוד139אלא וכן כו', יהושע שעשה וכדרך אותו, תירא אל

כו'".

בני לפני חלוצים שהלכו לפי וגו'" תיראום "לא מיוחד לציווי זקוקים ראובן ובני גד שבני כשם ועלֿפיֿזה:
ואשר יוציאם "אשר גד, בני לפני שהולך הראשון החלוץ שהוא ליהושע מיוחד ציווי צריך כן כמו - ישראל

יביאם"?!

גו'": לאמר ההיא בעת צויתי יהושע "ואת - הכתוב מקדים זה ועל

ה' יעשה כן האלה המלכים לשני ה' עשה אשר כל את הרואות "עיניך - זה ציווי נאמר ליהושע גם אכן,
גבורתם שלמרות ועוג, סיחון במלחמת ה' שעשה מה שראה כשם כלומר, שמה", עובר אתה אשר הממלכות לכל

רש"י בפירוש [כמובא מהטבע שלמעלה ועלֿדרךֿזה140באופן וכו'", פרסי תלתא בר טורא ש"עקר לעוג בנוגע
לסיחון בנוגע בנוגע141מובן בזה וכיוצא עוג, את להרוג לו וסייע גו'", אותו תירא "אל למשה הקב"ה אמר - [

יהושע! אצל גם יהיה כך - לסיחון

נאמר גו'", תיראום "לא ראובן, ובני גד לבני הציווי עם בבד שבד הענין, המשך בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
מפני מיוחד, באופן לכך זקוקים היו יהושע, והן ראובן ובני גד בני שהן מכיון - גו'" צויתי יהושע "ואת גם

ישראל. בני לפני במלחמה הליכתם

.ÊÎ:'ה בעבודת ולימוד הוראה יש - הנ"ל בענין
ישראל" "ארץ ממנו ולעשות בעולם חלקו את לכבוש - הוא הרוחנית בעבודה הארץ דכיבוש הענין .142תוכן

ו"קדקד": "זרוע" כלליים ענינים ב' מצד ועיכוב מניעה להיות יכולים זו לעבודה ביחס והנה,

ש שמכיון חשבון שעושה היינו, השכל, שמצד מניעה על קאי העמים""קדקד" מכל המעט לו143"אתם די ,
אודות מדובר כאשר אבל ומצוותיה: תורה יקיים ושם וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת שלו, אמות ובד' בביתו שישב

ארץ" דרך מנהג בהם בעולם?!144"הנהג חלקו את לכבוש דעתו על להעלות יכול כיצד -

עניניו את חסֿושלום להפקיר לו כדאי שלא שחושב - גשמיים ענינים שמצד מניעה על קאי ו"זרוע"
בזה. וכיוצא בעולם, חלקו דכיבוש בעבודה לעסוק כדי רויחי, ומזוני חיי בני הגשמיים,

קדקד", אף זרוע ד"וטרף באופן להיות צריכה הארץ דכיבוש שהמלחמה - הנ"ל מענין ההוראה באה זה ועל
ה"קדקד", שמצד אלו והן ה"זרוע" שמצד אלו הן והעיכובים, המניעות כל את וכל מכל לבטל שיש היינו,
לעסוק כדי זמן לבטל אין כלומר, אחת", במכה הזרוע עם הראש "חותכים קדקד", אף זרוע ד"וטרף ובאופן
אחת", "במכה זאת לעשות יש אלא וכו', מסודר בסדר בפניֿעצמו, ה"קדקד" ועם בפניֿעצמה ה"זרוע" עם
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ואילך.137) 9 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
טזֿיז.138) כז,
לד.139) כא, חוקת
חוקת.140) ס"פ
כג.141) כא, שם פרש"י ראה

לקו"ש142) תפה. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
ובכ"מ. 3 ע' ח"י .621 ע' ח"ב

ז.143) ז, ואתחנן
ב.144) לה, ברכות
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נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אדמו"ר145ובלשון מו"ח כ"ק גם סדר146(והביאו אין הזה שבזמן - (

ושתי" חטוף ואכול ד"חטוף באופן אם כי הבירורים, .147בעבודת

וקשת, חרב עלֿידי המלחמה מתנהלת כלל שבדרך כידוע - דוקא "רומח" עלֿידי נפעל זה ענין והנה,
ובקשתי" עלֿידי148"בחרבי אפשרי הדבר אין - אחת" ו"במכה קדקד" אף זרוע "וטרף שיהיה כדי אמנם, ,

דוקא. "רומח" עלֿידי אם כי "קשת",

דקריאתֿשמע תיבות רמ"ח - הרוחנית בעבודה היינו,149וענינו שמים, מלכות עול קבלת - שכללותה ,

שמצד מניעה בין חילוק שום אצלו ואין כלל, חשבונות עושה אינו קבלתֿעול, מצד היא העבודה שכאשר
קדקד" אף זרוע "וטרף - "קדקד" שמצד למניעה .150"זרוע"

צויתי": יהושע "ואת - היא זה לכל וההקדמה

מרגלים""יהושע" מעצת יושיעך "יֿה - בחסידות151ענינו כמבואר - האדם בעבודת וענינו שהמרגלים152.
ענינו וזהו העולם. וכיבוש דבירור בעבודה לעסוק כדי לארץ להכנס רצו ולא ברוחניות, רק תהיה שעבודתם רצו

מרגלים". מעצת יושיעך "יֿה הקב"ה, של בכחו המרגלים, עצת ביטול - יהושע של

וחיבור צוותא מלשון ד"צויתי", באופן הוא ד"יהושע" הענין בחינת153וכאשר עם ומתחבר שמתקשר היינו, ,

עוזרו" "הקב"ה אזי - באופן154יהושע היא למלחמה יציאתו הרי - זאת ובידעו בעולם, חלקו דכיבוש בעבודה
אויבך" על למלחמה תצא יחד.155ד"כי גם וברוחניות בגשמיות ובנשמתו, בגופו שלם לביתו חוזר ובודאי ,

.ÁÎכפתורים ליתו כו' בחצרים היושבים "העוים בענין אאמו"ר בהערות לביאור באים - להנ"ל ובהמשך
מכפתורים": ליפקו ישראל וליתו כו' מעוים ליפקו

בני כיבוש (ב) ישיר, באופן ישראל בני עלֿידי הארץ מיושבי הכיבוש (א) אופנים: ב' - הארץ בכיבוש
צריכים היו לראש שלכל (פלשתים), מ"עוים" הכיבוש בדוגמת - העולם דאומות הכיבוש הקדמת לאחרי ישראל
יכול היה זו הקדמה לאחרי ורק בסיחון", טיהרו ומואב "עמון ועלֿדרךֿזה מ"עוים", ולכבוש "כפתורים" לבוא

ישראל. בני עלֿידי הכיבוש להיות

שזהו עמהם, במגע לבוא יכולים אינם ישראל שבני עד כך, כל תחתונים ענינים שישנם מפני - הדבר וטעם
אם כי כאלה, ותחתונים נמוכים ענינים עם במגע יבואו לא ישראל שבני לאבימלך דאברהם השבועה תוכן

עצמם. העולם אומות עלֿידי וטהרתם בירורם לאחרי

: ה' בעבודת הוראה למדים ומזה

"ישכר - דישכר העבודה קו התורה, בלימוד הוא עבודתם שעיקר היינו, אוהל", "יושבי שהם יהודים ישנם
.156באוהליך"

"מארי בצאתך", ד"זבולון העבודה שבאופן בעילוי שחפץ טוען דישכר בקו שעבודתו יהודי כאשר והנה,
הוא עבודתם שעיקר טבין", הואעובדין תפקידו אליו, שייכת אינה זו שעבודה לו, אומרים - העולם בבירור

שיהיו בניו את לחנך כן וכמו בתורה, שאלות לפסוק - רב בתורה, לחדש - ראשֿישיבה תורה, ללמוד
לכך דואגים עצמם שהם היינו, העולם, אומות ידאגו לזאת - גשמיים לענינים ובנוגע כו'. ורבנים ראשיֿישיבות
ובנותיו בניו את לחנך יוכל ואחד אחד שכל כך בזה, וכיוצא דתיים, במוסדות חינוך עבור דולרים מליוני שינתנו

צאנכם" ורעו זרים ד"ועמדו היעוד ובדוגמת (עלֿדרך העולם מעניני דאגות כל ללא והיהדות התורה ).157ברוח

עבורו... זאת שמכינים לאחרי אלא עמהם, לעסוק צריך לא שיהודי תחתונים ענינים ישנם - לעיל וכאמור
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רסו.145) ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר קודש אגרות
(146.22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא"
א.147) נד, עירובין – חז"ל ל'
כב.148) מח, ויחי
א.149) ערב, זח"ג א). (מט, תכ"א א). (יא, בהקדמה – תקו"ז

תש"ד ואילך. קנב ע' תרנ"ט סה"מ – ובארוכה סע"א. לח, תצא לקו"ת
ואילך. 83 ס"ע

(150.11 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה

טז.151) יג, שלח עה"ת בפרש"י הובא ב. לד, סוטה
ואילך.152) א קפא, דרמ"צ א). לח, רע"א. (לז, שלח ר"פ לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. 1042 ס"ע ח"ד לקו"ש
ובכ"מ.153) ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
רפי"ג.154) תניא וראה ב. ל, קידושין רע"ב. נב, סוכה
רע"א.155) לו, תצא לקו"ת וראה תצא. ר"פ
ובפרש"י.156) יח. לג, ברכה
ב.157) לה, ברכות וראה ה. סא, ישעי'
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לא עצמם הם ולכן, ממדרגתם, ירידה היא העולם בעניני ההתעסקות הרי אוהל", ל"יושבי ביחס - ובנידוןֿדידן
לכך. כבר דואגים העולם אומות הנה - הגשמיים צרכיהם עם שקשור ומה אלו, בענינים לעסוק צריכים

עבודתו עיקר שבהם חייו ימי במשך תקופות שישנן - מישראל ואחד אחד כל לעבודת בנוגע ועלֿדרךֿזה
ד"יושבי באופן להיות צריכה שעבודתו קבועים זמנים ישנם ויום יום בכל כן וכמו אוהל", ד"יושבי באופן היא

העולם. בעניני לעסוק לו אין - זה וזמן זו תקופה במשך ולכן, אוהל",

באופן שחפץ לטעון לו אין העולם, עניני וכיבוש בבירור היא עבודתו עיקר שכאשר - גיסא לאידך כן וכמו
אוהל". ד"יושבי העבודה

"עמון או ד"עוים" בבירור (לעסוק ביותר למטה לרדת שאין ההפכי. בכיוון היא כאן ההדגשה עיקר אמנם,
להכנס שעומד הדור אודות שמדובר דמכיון "סיחון"), או "כפתורים" עלֿידי ש"טיהרו" לפני עצמם, ומואב"
הארץ וכיבוש הבירורים בעבודת דהתעסקות ומצב למעמד המן" ד"אוכלי ומצב מהמעמד שעוברים היינו, לארץ,

כו'. עמהם במגע לבוא שלא מדי, יותר נמוכים מענינים הזהירות ביותר דרושה לכן -

.ÁÏהעיקר הוא אותם183והמעשה שמהפכים - מזו ויתירה שבעולם, הבלתיֿרצויים הענינים כל את לבטל -
טובים. ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים יהפכו - והגלות החורבן ענין לכללות בנוגע וכן לטוב,

העבודה לעניני בנוגע הן ומצוותיה, תורה עניני בכל ועבודתנו במעשינו להוסיף יש - זאת ולזרז למהר וכדי
ענינים שגם השבת, לאחרי מיד השייכים העבודה לעניני בנוגע והן השבת, ביום ומיד תיכף לעשותם שיכולים

בשבת" ציבור צרכי על "מפקחין שכן, טובות, החלטות קבלת עלֿידי – השבת ביום כבר התחלתם ,184אלו

ש"ישובו לפעול שצריכים גדול", ד"קהל הציבור - ציבור" ב"צרכי נעלה הכי לאופן בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
.185הנה"

ערוך' ה'שולחן פסקֿדין ידוע קיום186והרי לפני עוד הנה - טובות החלטות מחליטים יהודים שכאשר
אלו. ענינים עבור שמגיע ה"שכר" את הקב"ה נותן ממש, בפועל אלו החלטות

אחד שכל – והעיקר ומצוותיה, תורה עניני בכל ואחד אחד כל יוסיף לבב וטוב שמחה שמתוך ויהיֿרצון
מעשינו עלֿידי שנעשו הגילויים כל נמצאים שבה התיבה את ויפתח שברשותו ה"מפתח" את יקח ואחד
- כולם ובצירוף הפרטית, הגאולה את פועל שעלֿידיֿזה כו', הלב מפתח - כולל ד), סעיף (כנ"ל ועבודתנו
טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה הכללית, לגאולה זוכים

לבב. וטוב שמחה ומתוך

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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מי"ז.183) פ"א אבות
טושו"ע184) ה"ה. פכ"ד שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

סי"ב). ס"ו סש"ו או"ח (ואדה"ז)

ז.185) לא, ירמ'י
ב.186) ח, תענית וראה ס"ג. סתקע"א או"ח
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לא עצמם הם ולכן, ממדרגתם, ירידה היא העולם בעניני ההתעסקות הרי אוהל", ל"יושבי ביחס - ובנידוןֿדידן
לכך. כבר דואגים העולם אומות הנה - הגשמיים צרכיהם עם שקשור ומה אלו, בענינים לעסוק צריכים

עבודתו עיקר שבהם חייו ימי במשך תקופות שישנן - מישראל ואחד אחד כל לעבודת בנוגע ועלֿדרךֿזה
ד"יושבי באופן להיות צריכה שעבודתו קבועים זמנים ישנם ויום יום בכל כן וכמו אוהל", ד"יושבי באופן היא

העולם. בעניני לעסוק לו אין - זה וזמן זו תקופה במשך ולכן, אוהל",

באופן שחפץ לטעון לו אין העולם, עניני וכיבוש בבירור היא עבודתו עיקר שכאשר - גיסא לאידך כן וכמו
אוהל". ד"יושבי העבודה

"עמון או ד"עוים" בבירור (לעסוק ביותר למטה לרדת שאין ההפכי. בכיוון היא כאן ההדגשה עיקר אמנם,
להכנס שעומד הדור אודות שמדובר דמכיון "סיחון"), או "כפתורים" עלֿידי ש"טיהרו" לפני עצמם, ומואב"
הארץ וכיבוש הבירורים בעבודת דהתעסקות ומצב למעמד המן" ד"אוכלי ומצב מהמעמד שעוברים היינו, לארץ,

כו'. עמהם במגע לבוא שלא מדי, יותר נמוכים מענינים הזהירות ביותר דרושה לכן -

.ÁÏהעיקר הוא אותם183והמעשה שמהפכים - מזו ויתירה שבעולם, הבלתיֿרצויים הענינים כל את לבטל -
טובים. ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים יהפכו - והגלות החורבן ענין לכללות בנוגע וכן לטוב,

העבודה לעניני בנוגע הן ומצוותיה, תורה עניני בכל ועבודתנו במעשינו להוסיף יש - זאת ולזרז למהר וכדי
ענינים שגם השבת, לאחרי מיד השייכים העבודה לעניני בנוגע והן השבת, ביום ומיד תיכף לעשותם שיכולים

בשבת" ציבור צרכי על "מפקחין שכן, טובות, החלטות קבלת עלֿידי – השבת ביום כבר התחלתם ,184אלו

ש"ישובו לפעול שצריכים גדול", ד"קהל הציבור - ציבור" ב"צרכי נעלה הכי לאופן בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
.185הנה"

ערוך' ה'שולחן פסקֿדין ידוע קיום186והרי לפני עוד הנה - טובות החלטות מחליטים יהודים שכאשר
אלו. ענינים עבור שמגיע ה"שכר" את הקב"ה נותן ממש, בפועל אלו החלטות

אחד שכל – והעיקר ומצוותיה, תורה עניני בכל ואחד אחד כל יוסיף לבב וטוב שמחה שמתוך ויהיֿרצון
מעשינו עלֿידי שנעשו הגילויים כל נמצאים שבה התיבה את ויפתח שברשותו ה"מפתח" את יקח ואחד
- כולם ובצירוף הפרטית, הגאולה את פועל שעלֿידיֿזה כו', הלב מפתח - כולל ד), סעיף (כנ"ל ועבודתנו
טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה הכללית, לגאולה זוכים

לבב. וטוב שמחה ומתוך

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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מי"ז.183) פ"א אבות
טושו"ע184) ה"ה. פכ"ד שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

סי"ב). ס"ו סש"ו או"ח (ואדה"ז)

ז.185) לא, ירמ'י
ב.186) ח, תענית וראה ס"ג. סתקע"א או"ח
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הקודש ללשון מתורגם
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הפסוק אלף1על ככם עליכם יוסף אבותיכם אלקי "ה'

במדרש נאמר לכם", דיבר כאשר אתכם ויברך :2פעמים

נתן לא הקדושֿברוךֿהוא משה, רבינו ישראל: לו "אמרו

מה להם: אמר פעמים, אלף אמרת ואתה לברכותינו, קצבה

הקדושֿברוךֿהוא כשיבוא ברכתי, משלי – אתכם שברכתי

קצבה). ללא (ברכה לכם" דיבר כאשר אתכם יברך

שהקדושֿברוךֿהוא3מפורסמת כיון כך: על הקושיא

משה ברכת מוסיפה מה קצבה, לה שאין בברכתו מברך

תופסת ואינה בכך נכללת זו והרי – פעמים" אלף "יוסף...

מאתיים "בכלל מאשר לא ואפילו יותר רבה במדה מקום

?4מנה"

מפרשים היא,5יש משה ברכת שמעלת העונים,

מקיימים ישראל כאשר רק חלה הקדושֿברוךֿהוא שברכת

תנאי. בשום תלויה אינה משה ברכת ואילו ומצוות, תורה

מתאים זה הגמרא6פירוש הפסוק7לדברי "והיה8על

בזמן – "כאן יספר": ולא ימד לא אשר ישראל... בני מספר

עושין שאין בזמן – כאן מקום, של רצונו עושין שישראל

חלה ("מספר") מוקצבת ברכה כלומר, מקום". של רצונו

בזמן הקדושoi`yֿאף ברכת אך מקום, של רצונו עושין

בזמן רק חלה יספר") ("לא קצבה ללא שהיא ברוךֿהוא,

מקום. של רצונו עושין שישראל

אחר באופן ברכת9[או הזה, בזמן – משה ברכת :

בהתאם לבוא. לעתיד – לנאמר10הקדושֿברוךֿהוא

לעתיד11במדרש אבל מספר.. להם יש הזה ש"בעולם

יספר"]. ולא ימד לא אשר הים כחול ישראל בני – לבוא

בין שההבדל מובן, בפרשתנו, המדרש מלשון אבל

והשניה "משלי" היא שאחת בכך רק הוא הברכות שתי

קיימות שתיהן אך – "הקדושֿברוךֿהוא" זמן.eze`aמשל

לה שאין הקדושֿברוךֿהוא ברכת שחלה בזמן גם כלומר,

קצבה. לה שיש משה ברכת של להוספה מקום יש קצבה,

כך אתigxkdיתרֿעלֿכן: המצטט רש"י, מדברי

שום ללא שזהו12המדרש מובן, גם ומכך הסבר, תוספת

מקרא, של פשוטו

בני מספר "והיה הפסוק של לפשוטו בהתאם גם וזאת

הפשוטה שמשמעותו יספר", ולא ימד לא אשר ישראל...

כאשר זמן שבאותו אלא שונות, בתקופות שמדובר איננה

" ולאxtqnיהיה ימד "לא הברכה תקויים גם ישראל" בני

יספר".

.·
‰ÏË· ‰�È‡ ˙Ó„Â˜‰ Y ‰ÓˆÚ ‰Î¯··

רבנו משה של המוגבלת שברכתו זה, לענין בדומה

"ה'... בברכה גם נמצא הקב"ה, ברכת לעומת בטלה איננה

המדרש פירוש לפי עצמה, עליכם..." "יוסף13יוסף כך: על

של שתוספתו – תוספת? בלשון ברכן למה ככם... עליכם

מן יתירה מספר14הקדושֿברוךֿהוא לכך (ומביא העיקר"

דוגמאות).

הקב"ה של הברכה "תוספת" אם מובן: אינו לכאורה,

" אתdxiziהיא תורתֿאמת מכנה מדוע העיקר", מן

" בתואר הקודמת והרי,xwirהברכה ה"תוספת"), (לעומת "

של ה"תוספת" מן פחותה הקודמת הברכה אם לכאורה,

הופכת היא לעיקר?lthlהקב"ה, ולא ,

של ש"תוספתו שלמרות לכך, הוכחה ישנה מכאן

הברכה אין זאת בכל העיקר", מן "יתירה היא הקב"ה"

ל" נחשבת היא מכך: יותר ואף בטלה, "xwirהקודמת

הקב"ה. של תוספתו לעומת
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יא.1) א, פרשתנו

לו.2) י, ולבהעלותך עה"פ, ספרי עה"פ. בתיב"ע ועד"ז יג. פ"א, דב"ר

עה"פ. פרש"י

נעתק3) לך". (ב"ויתן של"ה סידור שם. ודב"ר ספרי רש"י, מפרשי ראה

שלפנ"ז. שיחה וראה ועוד. שם). לדב"ר יוסף בענף

א.4) עד, ב"ק

לספרי5) רב דבי ספרי וראה ועוד טוב דבק חיים, מים באר לבוש, גו"א,

ועוד. כאן.

שם.6) לדב"ר יוסף עץ וראה כאן. רב דבי ספרי

ב.7) כב, יומא

א.8) ב, הושע

וראה9) כאן. לדב"ר מהרז"ו פי' כאן. לדוד ומשכיל מהרי"ק ופי' חידושי

כאן. בשפ"ח הובא נח"י

כאן.10) לדוד משכיל

יד.11) פ"ב, במדב"ר

אבל12) – בפרש"י. רמז כל לכאורה, אין, – הנ"ל רש"י מפרשי דלתירוץ

ס"י. לקמן ראה

ד.13 פס"א, ב"ר וראה כאן. דב"ר

כאן):14) בדב"ר מסיים (ועד"ז שם "מן"lrבב"ר בין החילוק העיקר.

.13 הערה 428 ע' .10 הערה 423 ע' ח"ה בלקו"ש נתבאר ו"על"
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מאמר את יותר ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי

שישראל בזמן – יספר") ולא ימד ("לא "כאן דלעיל: חז"ל

עושין שאין בזמן – ("מספר") כאן מקום, של רצונו עושין

מקום": של רצונו

של עבודתם עלֿידי דוקא חלה כללי, באופן ברכה, הרי

"והיה – המוגבלת הברכה שגם מובן, וממילא ישראל.

xtqn– פעמים") אלף "יוסף... משה לברכת (בדומה "...

ישראל בני בעבודת שאיננה15תלויה עבודה שזוהי אלא ,

עושין "אין מכונה שהיא כך, כדי עד – שלepevxמושלמת

אשר לקין, בדומה היהiad`מקום", ואף לה' מנחה

הביא "והבל לאחריו ורק שהביא, אבלmb`ed"16הראשון ,

קרבן למעלה כי אף – לכך בדומה הגרוע". "מן הביא הוא

שכיון ומצומצת, מוגבלת עבודה כל היא – כמובן קין,

ו"ממשיכים" עושין אין הרי ובמספר, במידה שהיא

את מכלepevxבאמצעותה הנעלה הקדושֿברוךֿהוא, של

.17גבול

"מספר" – האלו הענינים שני את אף מוצאים אנו

הזקן אדמו"ר יותר: נעלית בדרגה – יספר" ולא ימד ו"לא

עבודת18מסביר היא – "מספר" מושלמת, ה' שבעבודת ,

" ניתנו אשר המצוות, תוסיפוxtqnaקיום ו"לא תרי"ג..."

תגרעו" והגבלות19ולא שיעורים יש מצוה לכל –20(וגם (

עבודת היא יספר" ולא ימד ו"לא מוגבלת. עבודה זוהי

והגבלות מ"השתלשלות" הנעלית עבודה – .21התשובה

.„
¯Â˘˜ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ Y '‰ ˙„Â·Ú· "¯ÙÒÓ"

"ÏÂ·‚ŒÈÏ·"Ï
ימד לא אשר מספר... ל"והיה הפשוט הפירוש כאמור,

אלא, שונים, ענינים בשני שמדובר איננו יספר", ולא

יספר", ולא ימד "לא של באופן הוא עצמו שהמספר

ה', בעבודת יספר" ו"לא "מספר" לגבי גם מובן מכך

יספר": "לא של במעלה קשור "מספר" של הענין שגם

"עושין באמצעותן גם אך מוגבלות, הן המצוות אמנם,

epevxֿהקדושֿברוך רצון את "ממשיכים" – מקום" של

יספר" "לא – גבול מכל הנעלה .22הוא

המצוות שבקיום הוא, העבודה סוגי שני שבין וההבדל

הגלויה העבודה כי בגלוי, ניכרת גבול" ה"בלי השפעת אין

בלתי בגלוי היא התשובה עבודת ואילו מוגבלת, היא

ולא ימד "לא של הענין ולכן העובד), האדם (מצד מוגבלת

בה גלוי הוא .23יספר"

הקדושֿברוךֿ של רצונו הן המצוות הוא: לכך ההסבר

בלתי רצונו גם כך מוגבל, בלתי שהוא כשם ובדיוק הוא,

של רצונו המצוות, באמצעות לעולם "יורד" לפיכך מוגבל.

יספר"). ("לא מוגבל בלתי שהוא הקדושֿברוךֿהוא

האור של "מבחוץ" הגבלה איננה המצוות של הגבלתן

הקדושֿברוךֿ אלא, באמצעותן, לעולם ש"נמשך" האלקי

שהרצון עצמו, את כביכול הגביל, בעצמו ֿסופיoi`dהוא

ויותר וזו, זו מוגבלת פעולה ידי על דוקא "יומשך" שלו

ואור. ככלי אותו, לקלוט תוכל זו שפעולה באופן – מכך

ח"ו, לו, שמחוצה מדבר הנובעת הגבלה זו שאין וכיון

את מגביל שהקדושֿברוךֿהוא כלשוןאלא עצמו,

דבר, של לאמיתו הרי עצמית, והגבלה מדידה החסידות:

הגבלה זו .24אין

הוא העולם כי הכרחית, היא זו הגבלה שני, מצד

האלקי האור את לקלוט יכול ואיננו מוגבלת, מציאות

התורה שעבודת וכיון להתבטלותו, הגורם מוגבל, הבלתי

מוגבלת. להיות חייבת היא לעולם, קשורה והמצוות

ולא ימד לא אשר מספר... "והיה של המשמעות וזוהי

כי אמיתית, הגבלה איננו המצוות של ה"מספר" – יספר"

"לא של מוגבל הבלתי השפע לעולם יורד באמצעותן

יספר".

.‰
"ÏÂ·‚ ÈÏ·" ÌÚ "ÏÂ·‚" Ï˘ „ÂÁÈ‡ Y ˙ÈÏÎ˙‰

"המשכת" היא המצוות תכלית אם להבין: צריך אך

האלקי שעבודהeppi`yהאור כזאת, ה' עשה למה – מוגבל

לעולם קשורה תהיה כךeppi`yזו כזה, אור לקלוט יכול
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כאן.15) רב דבי ספרי גם ראה

שהביא16) לתיב"ע ובפרט ובפרש"י. גֿד ד, .ixekia`בראשית

חי"ב17) לקו"ש וראה ב. לה, ברכות מהרש"א (חדא"ג הידוע פי' ע"ד

.98ֿ9 "בזמןp"yeע' הוא דק"ש שני' דפרשה במרז"ל (oi`yעושין ישראל

"בכל בה נאמר לא כי .jc`nרש"מ",

ואילך).18) ג ז, ואילך. סע"א (ו, בנ"י מספר והי' ד"ה במדבר לקו"ת

ע'19) חט"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה א. יג, ראה ב. ד, ואתחנן

.8 הערה 149

ובכ"מ.20) ס"י. אגה"ק ראה

ע"ב".21) דכ"ב דיומא רפ"ב ל"גמרא שמציין ב) (ו, שם לקו"ת וראה

מדד22) מי סד"ה א). ע, א. (סח, וביאורו מנה מי ד"ה בלק לקו"ת ראה

פ"א. תש"ב גנים מעין ד"ה תרס"ב.

יהי'23) אז כי לעת"ל, הוא יספר דלא ממדרש הנ"ל עם זה גם לתווך ויש

לשם הצ"צ הגהות ד). ז, ג. (ו, שם במדבר לקו"ת וראה התשובה. ענין עיקר

(ואילך). סב ע' במדבר (אוה"ת

תרס"ב.24) ה' וירד ד"ה ואילך. פ"ה תרנ"ז כחתן והוא ד"ה בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. נב ע' תרס"ו המשך
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מאמר את יותר ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי

שישראל בזמן – יספר") ולא ימד ("לא "כאן דלעיל: חז"ל

עושין שאין בזמן – ("מספר") כאן מקום, של רצונו עושין

מקום": של רצונו

של עבודתם עלֿידי דוקא חלה כללי, באופן ברכה, הרי

"והיה – המוגבלת הברכה שגם מובן, וממילא ישראל.

xtqn– פעמים") אלף "יוסף... משה לברכת (בדומה "...

ישראל בני בעבודת שאיננה15תלויה עבודה שזוהי אלא ,

עושין "אין מכונה שהיא כך, כדי עד – שלepevxמושלמת

אשר לקין, בדומה היהiad`מקום", ואף לה' מנחה

הביא "והבל לאחריו ורק שהביא, אבלmb`ed"16הראשון ,

קרבן למעלה כי אף – לכך בדומה הגרוע". "מן הביא הוא

שכיון ומצומצת, מוגבלת עבודה כל היא – כמובן קין,

ו"ממשיכים" עושין אין הרי ובמספר, במידה שהיא

את מכלepevxבאמצעותה הנעלה הקדושֿברוךֿהוא, של

.17גבול

"מספר" – האלו הענינים שני את אף מוצאים אנו

הזקן אדמו"ר יותר: נעלית בדרגה – יספר" ולא ימד ו"לא

עבודת18מסביר היא – "מספר" מושלמת, ה' שבעבודת ,

" ניתנו אשר המצוות, תוסיפוxtqnaקיום ו"לא תרי"ג..."

תגרעו" והגבלות19ולא שיעורים יש מצוה לכל –20(וגם (

עבודת היא יספר" ולא ימד ו"לא מוגבלת. עבודה זוהי

והגבלות מ"השתלשלות" הנעלית עבודה – .21התשובה

.„
¯Â˘˜ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ Y '‰ ˙„Â·Ú· "¯ÙÒÓ"

"ÏÂ·‚ŒÈÏ·"Ï
ימד לא אשר מספר... ל"והיה הפשוט הפירוש כאמור,

אלא, שונים, ענינים בשני שמדובר איננו יספר", ולא

יספר", ולא ימד "לא של באופן הוא עצמו שהמספר

ה', בעבודת יספר" ו"לא "מספר" לגבי גם מובן מכך

יספר": "לא של במעלה קשור "מספר" של הענין שגם

"עושין באמצעותן גם אך מוגבלות, הן המצוות אמנם,

epevxֿהקדושֿברוך רצון את "ממשיכים" – מקום" של

יספר" "לא – גבול מכל הנעלה .22הוא

המצוות שבקיום הוא, העבודה סוגי שני שבין וההבדל

הגלויה העבודה כי בגלוי, ניכרת גבול" ה"בלי השפעת אין

בלתי בגלוי היא התשובה עבודת ואילו מוגבלת, היא

ולא ימד "לא של הענין ולכן העובד), האדם (מצד מוגבלת

בה גלוי הוא .23יספר"

הקדושֿברוךֿ של רצונו הן המצוות הוא: לכך ההסבר

בלתי רצונו גם כך מוגבל, בלתי שהוא כשם ובדיוק הוא,

של רצונו המצוות, באמצעות לעולם "יורד" לפיכך מוגבל.

יספר"). ("לא מוגבל בלתי שהוא הקדושֿברוךֿהוא

האור של "מבחוץ" הגבלה איננה המצוות של הגבלתן

הקדושֿברוךֿ אלא, באמצעותן, לעולם ש"נמשך" האלקי

שהרצון עצמו, את כביכול הגביל, בעצמו ֿסופיoi`dהוא

ויותר וזו, זו מוגבלת פעולה ידי על דוקא "יומשך" שלו

ואור. ככלי אותו, לקלוט תוכל זו שפעולה באופן – מכך

ח"ו, לו, שמחוצה מדבר הנובעת הגבלה זו שאין וכיון

את מגביל שהקדושֿברוךֿהוא כלשוןאלא עצמו,

דבר, של לאמיתו הרי עצמית, והגבלה מדידה החסידות:

הגבלה זו .24אין

הוא העולם כי הכרחית, היא זו הגבלה שני, מצד

האלקי האור את לקלוט יכול ואיננו מוגבלת, מציאות

התורה שעבודת וכיון להתבטלותו, הגורם מוגבל, הבלתי

מוגבלת. להיות חייבת היא לעולם, קשורה והמצוות

ולא ימד לא אשר מספר... "והיה של המשמעות וזוהי

כי אמיתית, הגבלה איננו המצוות של ה"מספר" – יספר"

"לא של מוגבל הבלתי השפע לעולם יורד באמצעותן

יספר".

.‰
"ÏÂ·‚ ÈÏ·" ÌÚ "ÏÂ·‚" Ï˘ „ÂÁÈ‡ Y ˙ÈÏÎ˙‰

"המשכת" היא המצוות תכלית אם להבין: צריך אך

האלקי שעבודהeppi`yהאור כזאת, ה' עשה למה – מוגבל

לעולם קשורה תהיה כךeppi`yזו כזה, אור לקלוט יכול
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כאן.15) רב דבי ספרי גם ראה

שהביא16) לתיב"ע ובפרט ובפרש"י. גֿד ד, .ixekia`בראשית

חי"ב17) לקו"ש וראה ב. לה, ברכות מהרש"א (חדא"ג הידוע פי' ע"ד

.98ֿ9 "בזמןp"yeע' הוא דק"ש שני' דפרשה במרז"ל (oi`yעושין ישראל

"בכל בה נאמר לא כי .jc`nרש"מ",

ואילך).18) ג ז, ואילך. סע"א (ו, בנ"י מספר והי' ד"ה במדבר לקו"ת

ע'19) חט"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה א. יג, ראה ב. ד, ואתחנן

.8 הערה 149

ובכ"מ.20) ס"י. אגה"ק ראה

ע"ב".21) דכ"ב דיומא רפ"ב ל"גמרא שמציין ב) (ו, שם לקו"ת וראה

מדד22) מי סד"ה א). ע, א. (סח, וביאורו מנה מי ד"ה בלק לקו"ת ראה

פ"א. תש"ב גנים מעין ד"ה תרס"ב.

יהי'23) אז כי לעת"ל, הוא יספר דלא ממדרש הנ"ל עם זה גם לתווך ויש

לשם הצ"צ הגהות ד). ז, ג. (ו, שם במדבר לקו"ת וראה התשובה. ענין עיקר

(ואילך). סב ע' במדבר (אוה"ת

תרס"ב.24) ה' וירד ד"ה ואילך. פ"ה תרנ"ז כחתן והוא ד"ה בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. נב ע' תרס"ו המשך



mixacל zyxt - zegiyÎihewl

את להוריד כדי מוגבלות, להיות תצטרכנה שהמצוות

מוגבל? עולם לתוך מוגבל הבלתי הרצון

ובאופן למטה, המצוות נתינת הוא: לכך ההסבר

למטה, להתקיים צריכות היו שהן מכך נובעת אינה מוגבל,

ניתן היה לא כן שאילולא משום היינו – מוגבל במקום

ששיא מפני אלא – מוגבל הבלתי האור את כאן לקלוט

"לא של מוגבלת בלתי דרגה קיימת כאשר איננו ההתעלות

dnvrיספר" ipta"גבול" בין חיבור יש כאשר דוקא אלא ,

עם ומתאחד מתעלה עצמו שה"מספר" גבול", "בלי לבין

יתברך, עצמותו מתבטא כך דוקא יספר", ולא ימד "לא

גבול" מ"בלי והן מ"גבול" הן .25הנעלה

עצמית" "מדידה באמצעות רק לביצוע ניתן זה דבר

הרי והאורות הגילויים מצד הוא: ברוך סוף אין עצמּות של

ענינים שני הם וה"גבול" גבול" יmipey26ה"בלי על רק די.

אפשר הוא, ברוך סוף אין עצמּות של xeaigה"מדידה"

ארון "מקום של לענין בדומה גבול", "בלי עם "גבול" של

המדה" מן לפי27אינו להיות, צריך הארון מקום :dxezd,

ארכו..." וחצי "אמתיים – מקום28מדוד זה, עם ויחד –

" המדה".`epiזה מן

את מברך הקב"ה כאשר גם בטלה משה ברכת אין לכן

ברכה שלoi`yישראל איחוד היא המטרה כי קצבה, לה

ה"גבול". ביטול ולא גבול", "בלי עם "גבול"

פעמים", אלף "יוסף... משה ברכת גם קיימת לפיכך

כדי עד מושלמת תהיה המוגבלת שהבריאה לכך הגורמת

פעמים" "אלף של הקדוש29ֿריבוי כשיבוא כך, ואחר ,

זו ברכה בתוך תחול שלdnvrברוךֿהוא, ברכתו גם

שאין זה ריבוי ונגרם קצבה, לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

גדרי לפי להיות המסוגל הריבוי על נוסף קצבה, לו

הבריאה.

.Â
"Í¯·˙È" È"Ú ˙È¯˘Ù‡ "ÌÈ�Â˙Á˙· ÂÏ ‰¯È„"

אדמו"ר, מו"ח כ"ק דברי את להסביר אפשר בכך

פעמים נוהג היה נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שאביו,

המדרש לשון אל להוסיף הקדושֿברוך30ֿרבות "נתאווה

– "יתברך" המילה את בתחתונים" דירה לו להיות הוא

לו, בתחתונים".jxazi"להיות דירה

מזכירים כאשר אמנם, הסבר: דרוש לכאורה, שהרי,

לשבחו צריך הקדושֿברוךֿהוא של שמו אנו31את אין אך ,

המילה את הוסיפו נשיאינו רבותינו שכ"ק מוצאים

שמו מוזכר שבהם חז"ל מאמרי בצטטם וכדומה "יתברך"

הקדושֿברוךֿהוא? של

"י של הענין בין מיוחד קשר שיש לומר, תברך"הכרחי

דירה לו להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה של הענין לבין

בתחתונים".

"דירה של הענין הוא: לכך שההסבר לומר, ויש

"דירה" המושג – הקצוות שני את בתוכו כולל בתחתונים"

של ומהותו עצמיותו שוכנת שבעולם כך על מורה

שבדירה כשם גבול", "בלי שהוא הקדושֿברוךֿהוא

מהותו בכל האדם שוכן "בתחתונים"32גשמית המושג ,

למטה תחתון שאין "התחתון... הזה העולם על מורה

חיבור33ממנו" איפוא היא ה"דירה" "גבול". של שיא –

"גבול" עם גבול" "בלי .34של

– לו דירה להיות גבול בעלי "תחתונים" יכולים וכיצד

זאת ועם – מוגבל שאיננו הקדושֿברוךֿהוא של לעצמיותו

אדמו"ר כ"ק הוסיף זאת להסביר כדי במציאותם? להישאר

על מוסבר זה ענין "יתברך": המילה את נ"ע (מוהרש"ב)

הברכה ענין של "יתברך", של המשמעות .35ידי

.Ê
Ï‡ ‡¯·�Ï ÏÚÓ˘ ‰‚¯„‰ ˙„¯Â‰ Y ‰"·˜‰ ˙Î¯·

‰‡È¯·‰
תפילה לבין ברכה בין ההבדל הוא: לכך ההסבר

את36הוא – "ממשיכה" – למטה מורידה שהברכה ,

רצון יוצרת התפילה ואילו עצמו, והמקור –ycgהשורש

במקור. קיים שאיננו חדש ענין – רצון" "יהי

של לברכתו ואילו ודם, בשר ברכת לגבי רק זהו

הנברא להגבלות קשור שאיננו הקדושֿברוךֿהוא,

ענין ליצור יכולה היא התפילה: מעלת את גם יש המתברך,

הנברא. של משרשו הנעלה חדש,
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שם.25) גנים מעין ד"ה בכ"ז ראה

ועוד.26) .30 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה

וש"נ.27) א. כא, יומא

י.28) כה, תרומה

ג.29) כד, ש"ב מפרש"י להעיר

במדב"ר30) ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה פל"ו. בתניא הובא כן

ו. פי"ג,

ג).31) לב, האזינו עה"ת בפרש"י (הובא א לז, יומא וראה

תרס"ו32) המשך בתחילתו. שם וירד ד"ה תתקצז. ר"ע בלק אוה"ת

ועוד. ג). (ס"ע בתחילתו

פל"ו.33) תניא

סע"א.34) תתנה, ה') (כרך ויצא אוה"ת וראה שם. גנים מעין ד"ה ראה

ואילך).35) פא (ע' שמות אוה"ת ואילך. ג נג, שמות תו"א ועייג"כ

וש"נ.36) ואילך. 37 ס"ע ח"י .427 .423 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. פג ס"ע שם אוה"ת ג"כ וראה

mixac zyxt - zegiyÎihewl

הקצוות: שני ישנם הקדושֿברוךֿהוא בברכת כלומר,

ל"השתלשלות", מעל הנברא, לשורש מעל "מגיעה" היא

מלמעלה זאת שלdhnlומורידה באופן ,dkxa"וdkynd,"

אל יורדת ל"השתלשלות" שמעל xapd`שהברכה

שב"השתלשלות".

הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה להוספה ההסבר וזהו

לו האפשרותjxaziלהיות בתחתונים": דירה

הקדושֿ של לעצמיותו – לו דירה יהיו שה"תחתונים"

של הענין ידי על מוסברת ÎjexaÎyecwdברוךֿהוא, zkxa

`ed"ל הגורמת ,jxaziה את מורידה ,"dlrnlnמסדר

jezההשתלשלות l`ההשתלשלות .37סדר

.Á
Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ˙ÂÚˆÓ‡· "˙ÂÎ˘Ó‰"‰ ÏÎ :'‰ ÔÂˆ¯
"בלי עם "גבול" של החיבור הרי מובן: לא עדיין אך

של בכחו הוא הנעלהedÎjexaÎyecwd`גבול" בלבד,

בעבודת הדבר תלוי מדוע – כך ואם ,xapd`משניהם,

מוגבל? אור רק להביא ובכחה מוגבלת, לכאורה, שהיא,

פעמים מספר כאמור לכך, הקדוש38ֿההסבר רצון :

של באופן ירדו לא מלמעלה שהגילויים הוא, ברוךֿהוא,

דכיסופא תמורה).39"נהמא ללא הניתן בושה, של (=לחם

אלה גם ה"המשכות", כל תלויות לנבראים,lrnyולכן

האדם. בעבודת

יתברך לו "דירה של שהענין למרות לפיכך,

ליה ב"עביד צורך יש כמתנה, מלמעלה בא בתחתונים"

לנפשיה" ליה40נייחא "יהיב אז ודוקא המתנה, נותן של

מושלמת עבודה להיות צריכה תחילה כלומר, מתנתא".

שמעל אלקי אור אליהם יורד כך אחר ורק הנבראים, מצד

.41לשרשם

ל גם ההסבר ישראלזהו את המברכים כהנים, ברכת

ברכה – הקדושֿברוךֿהוא של לסדרlrnyבשליחותו

הקדושֿברוךֿהוא42ההשתלשלות אם לכאורה: שהרי .

באמצעות הדבר נעשה מדוע ישראל, את לברך רוצה

בעצמו? לברכם יכול הקדושֿברוךֿהוא הרי הכהנים?

שגם היא, הקדושֿברוךֿהוא כוונת לעיל: כאמור אלא,

למטה ירדו ל"השתלשלות", שמעל וה"המשכות" הברכות

ה"תחתונים". באמצעות האדם, עבודת באמצעות

.Ë
"¯˜ÈÚ" Ì‰ ÌÈ�Â˙Á˙‰

הקדושֿברוךֿהוא של שברכתו שלמרות מובן, זה לפי

לשלמות הגורמת משה, של ברכתו באמצעות הרי קיימת,

הקדושֿ של בברכתו גם שלמות כביכול, נגרמת, הנבראים,

דכיסופא" "נהמא היא (שאין קצבה לה שאין ברוךֿהוא

וכדומה).

הקדושֿברוךֿ של "תוספתו בלשון לדיוק ההסבר וזהו

מן יתירה שה"xwirdהוא כיון :"mipezgzאת ממשיכים "

עבודתם, באמצעות הקדושֿברוךֿהוא" של "תוספתו

ל" וברכתם הם יורדתxwirנעשים שבגללה ולסיבה ,"

הקדושֿברוךֿהוא" של "תוספתו .43לעולם

.È
È"˘¯ È¯·„ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙ‰

שבפירוש המופלאים" ה"ענינים הם לעיל האמור כל

מהו אך הנ"ל. והמדרש ה"ספרי" תוכן את המצטט רש"י,

מקרא של פשוטו פי על רש"י, לפירוש הפשוט ?44ההסבר

אומר ההבטחה45רש"י היא כאן הקב"ה של שברכתו ,

למנות..." איש יוכל אם זה46"אשר ענין מקשר הוא בכך .

מפרש: שרש"י כפי יהיה, שזמנו מנה", "מי של הענין עם

עלמא" דיחסנון "עתידין כאשר לעתיד47"כתרגומו", –

לבוא.

(h"kyz glyie t"y zgiyn)
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חייב37) שזהו"ע שם, ואוה"ת jxalבתו"א mc`ממשיך שהאדם כו',

אוה"ת ראה אבל – בממכ"ע סוכ"ע מבחי' הגילוי, אל מההעלם סובב בחי'

כהנים ברכת ע"ד והוא ה'". עבדי "בבחי' הוא כשהאדם שזהו פד) (ר"ע שם

הקב"ה. של בשליחותו שמברכים

ואילך.38) ס"ה 73 ע' חי"ב ואילך. 112 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.

מסתכל39) (בוש) בהית חברי' מן דאכיל ה"ג): פ"א (ערלה ירושלמי ראה

ד"ה מהדו"ק בראשית להב"י ממ"מ להעיר רע"ד). ז, צו, לקו"ת (וראה בי'

לטבת. יד ליה"ש אור

ועוד).40) קלא. ע' תרס"ו המשך פס"ח. וככה (המשך בכ"מ הובא כן

א. קנו, ב"ב ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה וראה

הנבראים41) מגדר שלמעלה הגילויים שגם הנ"ל, לקו"ש בארוכה וראה

האדם עבודת ע"י בארוכה.teb`נמשכים עיי"ש .

וש"נ.42) .(36 בהערה (הנסמן וח"י ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

(43.14 בהערה הנסמן לקו"ש גם ראה

שלפנ"ז.44) שיחה – יותר בארוכה ראה

בספרי.45) משא"כ

טז.46) יג, בראשית

ט.47) שם, יוד. כג, בלק
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הקצוות: שני ישנם הקדושֿברוךֿהוא בברכת כלומר,

ל"השתלשלות", מעל הנברא, לשורש מעל "מגיעה" היא

מלמעלה זאת שלdhnlומורידה באופן ,dkxa"וdkynd,"

אל יורדת ל"השתלשלות" שמעל xapd`שהברכה

שב"השתלשלות".

הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה להוספה ההסבר וזהו

לו האפשרותjxaziלהיות בתחתונים": דירה

הקדושֿ של לעצמיותו – לו דירה יהיו שה"תחתונים"

של הענין ידי על מוסברת ÎjexaÎyecwdברוךֿהוא, zkxa

`ed"ל הגורמת ,jxaziה את מורידה ,"dlrnlnמסדר

jezההשתלשלות l`ההשתלשלות .37סדר

.Á
Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ˙ÂÚˆÓ‡· "˙ÂÎ˘Ó‰"‰ ÏÎ :'‰ ÔÂˆ¯
"בלי עם "גבול" של החיבור הרי מובן: לא עדיין אך

של בכחו הוא הנעלהedÎjexaÎyecwd`גבול" בלבד,

בעבודת הדבר תלוי מדוע – כך ואם ,xapd`משניהם,

מוגבל? אור רק להביא ובכחה מוגבלת, לכאורה, שהיא,

פעמים מספר כאמור לכך, הקדוש38ֿההסבר רצון :

של באופן ירדו לא מלמעלה שהגילויים הוא, ברוךֿהוא,

דכיסופא תמורה).39"נהמא ללא הניתן בושה, של (=לחם

אלה גם ה"המשכות", כל תלויות לנבראים,lrnyולכן

האדם. בעבודת

יתברך לו "דירה של שהענין למרות לפיכך,

ליה ב"עביד צורך יש כמתנה, מלמעלה בא בתחתונים"

לנפשיה" ליה40נייחא "יהיב אז ודוקא המתנה, נותן של

מושלמת עבודה להיות צריכה תחילה כלומר, מתנתא".

שמעל אלקי אור אליהם יורד כך אחר ורק הנבראים, מצד

.41לשרשם

ל גם ההסבר ישראלזהו את המברכים כהנים, ברכת

ברכה – הקדושֿברוךֿהוא של לסדרlrnyבשליחותו

הקדושֿברוךֿהוא42ההשתלשלות אם לכאורה: שהרי .

באמצעות הדבר נעשה מדוע ישראל, את לברך רוצה

בעצמו? לברכם יכול הקדושֿברוךֿהוא הרי הכהנים?

שגם היא, הקדושֿברוךֿהוא כוונת לעיל: כאמור אלא,

למטה ירדו ל"השתלשלות", שמעל וה"המשכות" הברכות

ה"תחתונים". באמצעות האדם, עבודת באמצעות

.Ë
"¯˜ÈÚ" Ì‰ ÌÈ�Â˙Á˙‰

הקדושֿברוךֿהוא של שברכתו שלמרות מובן, זה לפי

לשלמות הגורמת משה, של ברכתו באמצעות הרי קיימת,

הקדושֿ של בברכתו גם שלמות כביכול, נגרמת, הנבראים,

דכיסופא" "נהמא היא (שאין קצבה לה שאין ברוךֿהוא

וכדומה).

הקדושֿברוךֿ של "תוספתו בלשון לדיוק ההסבר וזהו

מן יתירה שה"xwirdהוא כיון :"mipezgzאת ממשיכים "

עבודתם, באמצעות הקדושֿברוךֿהוא" של "תוספתו

ל" וברכתם הם יורדתxwirנעשים שבגללה ולסיבה ,"

הקדושֿברוךֿהוא" של "תוספתו .43לעולם

.È
È"˘¯ È¯·„ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙ‰

שבפירוש המופלאים" ה"ענינים הם לעיל האמור כל

מהו אך הנ"ל. והמדרש ה"ספרי" תוכן את המצטט רש"י,

מקרא של פשוטו פי על רש"י, לפירוש הפשוט ?44ההסבר

אומר ההבטחה45רש"י היא כאן הקב"ה של שברכתו ,

למנות..." איש יוכל אם זה46"אשר ענין מקשר הוא בכך .

מפרש: שרש"י כפי יהיה, שזמנו מנה", "מי של הענין עם

עלמא" דיחסנון "עתידין כאשר לעתיד47"כתרגומו", –

לבוא.

(h"kyz glyie t"y zgiyn)

•

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

חייב37) שזהו"ע שם, ואוה"ת jxalבתו"א mc`ממשיך שהאדם כו',

אוה"ת ראה אבל – בממכ"ע סוכ"ע מבחי' הגילוי, אל מההעלם סובב בחי'

כהנים ברכת ע"ד והוא ה'". עבדי "בבחי' הוא כשהאדם שזהו פד) (ר"ע שם

הקב"ה. של בשליחותו שמברכים

ואילך.38) ס"ה 73 ע' חי"ב ואילך. 112 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.

מסתכל39) (בוש) בהית חברי' מן דאכיל ה"ג): פ"א (ערלה ירושלמי ראה

ד"ה מהדו"ק בראשית להב"י ממ"מ להעיר רע"ד). ז, צו, לקו"ת (וראה בי'

לטבת. יד ליה"ש אור

ועוד).40) קלא. ע' תרס"ו המשך פס"ח. וככה (המשך בכ"מ הובא כן

א. קנו, ב"ב ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה וראה

הנבראים41) מגדר שלמעלה הגילויים שגם הנ"ל, לקו"ש בארוכה וראה

האדם עבודת ע"י בארוכה.teb`נמשכים עיי"ש .

וש"נ.42) .(36 בהערה (הנסמן וח"י ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

(43.14 בהערה הנסמן לקו"ש גם ראה

שלפנ"ז.44) שיחה – יותר בארוכה ראה

בספרי.45) משא"כ

טז.46) יג, בראשית

ט.47) שם, יוד. כג, בלק



לב

רבי יונתן, רבי יוחנן

אמר רבי יונתן, הניח מלא מחט גובה מלא מחט, מלא 
קרדום גובה מלא קרדום. ורבי יוחנן אמר, אפילו הניח 

מלא מחט גובה מלא קרדום1.

מה  רק  שגובה  סובר  נתינה,  לשון   — יונתן  רבי 
שהניח, כי נתינה היא שנותן רק מה שיש לו.

רבי יוחנן — לשון חנינה, סובר שאפילו הניח מלא 
מחט גובה מלא קרדום, כי חנינה היא שנותן יותר ממה 

שיש לו וממה שהניח.
וסימנך — בעל חנן בן עכבור2.

מספר  עכבו"ר,  ב"ן  הוא  יוחנן,  מלשון  חנן,  בעל 
קרדו"ם.

)ליקוטים ואגרות עמ' קיב(

רבי יוסי

קרניו  בין  חבל  וקושרים  רחלים  של  זכר  ומביאים 
לתוך  וזורקו  חבל  של  בראשו  ומסבך  מקל  וקושרים 
הקלל ומכה את הזכר ונרתע לאחוריו, ונוטל ומקדש . 
. רבי יוסי אומר, אל תתנו מקום לאפיקורסים לרדות, 

אלא הוא נוטל ומקדש3.

יוס"י — מספרו אלקי"ם, גבורה.
ומילואו, ו"ד ו' מ"ך ו"ד — הוא גם מספר אלקי"ם.

ביחד — הוא מספר במק"ל.
מהקלל  האפר  יקחו  שאם  החושש  דוקא  והוא 
הקליפות,  יאחזו  קשיא4,  דינא  על  שרומז  במק"ל, 

האפיקורסים, בגבורות ודינים.
)תורת לוי יצחק עמ' שעו(

אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי: בבלאי, כל כך אתה 
להקל  לך  כל שיש  כך אמר אבא:  מחמיר בעירובין? 

בעירובין, הקל5.

ישמעאל הראשון הוא ישמעאל בן אברהם, ונקראים 

1( גיטין ל, ב.
2( וישלח לו, לח.
3( פרה פ"ג מ"ג.

4( זח"ג רח, ב.
5( עירובין פ, א.

על שמו משום שעשה תשובה6.
אם כן, אביו של רבי ישמעאל הוא על דרך אברהם, 

שמדתו חסד.
פ"ו  בן  היה  אברהם  כי  פ"ו,  מספר  יוס"י,  ושמו 

כשנולד ישמעאל7.
מה  והיינו  החסד,  מצד  שהוא  קולא,  הוא  ומצדו 

שאמר כל מה שיש להקל בעירובין הקל.
הראשון  היה  אברהם  כי  דוקא,  בעירובין  זה  ואמר 

שקיים מצות עירובין8 .
)ליקוטים ואגרות עמ' שנג(

אמר לו )רבי יוסי לרשב"ג( . . הגם לכבוש את המלכה 
עמי בבית9.

— גימטריא אלקי"ם, השם של גבורה, הוא  יוס"י 
מלכות, שבנינה מהגבורות10 .

ובצ"ה מקומות הלכה כרבי יוסי11, כמספר מלכ"ה, 
היינו מלכות12.

הכולל  עם  מספרן  טהנ"ט,  יוסי,  שלפני  והאותיות 
הוא כמספר אכדט"ם, האותיות שלפני שם אלקים.

)ובאמת אין צריכים לחשוב הכולל, כי שם אכדט"ם 
אינה  אלקים  של  אל"ף  האות  כי  כדט"ם,  הוא  עיקרו 
במ"ם  מתחלפת  המ"ם  כן  שאין  מה  כלל,  מתחלפת 

פתוחה הקודמת למ"ם סתומה(.
הכולל  עם  מספרן  כזע"כ,  שאחריו,  והאותיות 

כמספר במוכ"ן, האותיות שלאחר שם אלקים13.
)הערות לזהר א עמ' עח, עמ' רלא(

6( בבא בתרא טז, ב.
7( לך לך טז, טז.

8( יומא כח, ב.
9( פסחים ק, א.

10( ניצוצי אורות ריש האד"ר. 
11( מגלה עמוקות אופן קצא.

תפארת  מנחם  תורת  וראה  יוסי.  רבי  מערכת  הדורות  סדר  עיין   )12
לוי יצחק שמות עמ' כה ועמ' רסה, שרבי יהודה הוא מלכות בהיותה 

באצילות, ורבי יוסי הוא מלכות בירידתה לבי"ע.
13( עיין מאורי אור מערכת זע"ם.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לג
א, א – אלה הדברים אשר דבר משה אל כל 
סוף  מול  בערבה  במדבר  הירדן  בעבר  ישראל 

בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב

א. נרמז ענין הגאולה בפרשת דברים:
אומר  תוכחות”,  “דברי  הם  הדברים”  ש”אלה  פי  על  אף 
של  כבודן  מפני  ברמז  והזכירם  הדברים  את  ש”סתם  רש”י 
ישראל”: אפילו כשמדובר אודות “דברי תוכחות” על חטאים 
של בני ישראל, הרי הם רק “ברמז” )ויתירה מזה לא רמז על 
החטאים, אלא על ה”מקומות שהכעיסו לפני המקום בהן”(, 
ועל ידי זה בא בגלוי כבודן של ישראל, – וכבוד גדול ביותר, 
שאף על פי שמדברים אליהם “דברי תוכחות”, הרי זה כתוב 

רק “ברמז” בגלל כבודם.
זו  שבשבת  בגלל  שזהו  הענינים,  בפנימיות  לומר  ויש 
)לפני תשעה באב( נמצא בגלוי )קצת( הפנימיות של “אלה 
הטוב  הענין   – גילוי  לשון  אלה  תוכחות(,  )דברי  הדברים” 
שבזה ]ע”ד שבשבת )חזון( מגלים לכל אחד ואחד את הבית 

השלישי, כנ”ל[.
ההבטחה  אודות  בגלוי  מדובר  הפרשה  בהמשך  גם  וכך 
של הקב”ה לתת ולהכניס את בני ישראל לארץ ישראל ]וגם 
אודות כיבוש האומות בדרך במדבר – ששלימות ענין זה יהי’ 

בגאולה העתידה1[ –
 – לבוא  לעתיד  תהי'  לארץ(  )הכניסה  זה  ענין  ששלימות 
)“ואתחנן”(  זה  שלאחרי  בפרשה  מיד  משה  התפלל  כך  ועל 

כנ”ל,
וגבולות  לארץ  הכניסה  בדברי  הפרשה  בתחלת  תיכף  הן 
הארץ – “פנו2 וסעו לכם ובאו גו' בערבה בהר ובשפלה ובנגב 
פרת,  נהר  הגדול  הנהר  עד  והלבנון  הכנעני  ארץ  הים  ובחוף 
ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע 
עד  הארץ  וישוב  כיבוש  שלימות  אשר   – גו'"  לאבותיכם  ה' 
ובכמה פעמים בתורה  )כפי שהובטח לאברהם,  "נהר פרת" 
בנוגע לגבולות הארץ3(, תהי' רק בגאולה העתידה4 )משא"כ 

1.( ראה של”ה חלק תורה שבכתב פרשת דברים.

2.( א, ז ואילך.

3.( לך טו, יח. פרשתנו שם עקב יא, כד. יהושע א, ד. וראה אנציקלופדי’ תלמודית ערך 

ארץ ישראל עמוד רט. ושם נתבאר.

4.( ובפנימיות הענינים יש לומר: הנהר הרביעי הוא פרת )המאוחר בד’ הנהרות היוצאים 

ושם  תרנ”ז.  יהושע  ויאמר  ד”ה  )ראה  האחרונה  ה”א  המלכות,  ספירת  כנגד  מעדן(, 

נתבאר(, ששם נעשה החסרון והחורבן על ידי הסתלקות הט”ס ממלכות, ותיקון ענין 

זה יהי’ לעתיד לבוא, ואז יתעלה הנהר פרת, שעליו נאמר “והניף ידו על הנהר” )לעתיד 

שנעשה  עד  א(,  יז,  צו  תורה  לקוטי  ראה   – לבוא  לעתיד  התורה  פנימיות  )גילוי  לבוא 

“הנהר הגדול”, “דאף על פי שהוא מאוחר בד’ הנהרות היוצאים מעדן” – “לפי שהוא 

רש”י  בפירוש  זה  דרך  ועל  שם.  לך  רש”י  )פירוש  גדול”  קוראו  ישראל  לארץ  דבוק 

בהזמנים שלפני זה, אפילו בימי שלמה, זה לא הי'(;
אודות  מדובר  שם  הפרשה,  בסיום  באריכות  יותר  ועוד 
וגם  מערבה(,  הירדן  )מעבר  גופא  ישראל  לארץ  הכניסה 
מזרחה5  לירדן  מעבר  והישיבה  החלוקה  הכיבוש,  אודות 
הארץ  את  לכם  נתן  אלקיכם  ה'  גו'  נתתי  ולגדי  "ולראובני6 

הזאת לרשתה גו' ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם".
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט עמוד 100 ואילך, 

משיחות ש"פ דברים שבת חזון

א, ה – בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה 
באר את התורה הזאת לאמר

אליהו, עתיד לדרוש את  הואיל אותיות  הואיל משה.  ב. 
התורה לישראל מעין משה.

רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

לכם  אתן  לא  כי  בם  תתגרו  אל   – ה  ב, 
מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי 

את הר שעיר

ג. עד מדרך כף רגל. פירש רש”י עד ביאת המשיח, משמע 
ירושה  ולקמן כתיב  יהי’ הר שעיר לבית ישראל  ולהלן  מאז 
לעשו עד היום הזה משמע לעולמי עולמים והרגיש בזה מורי 
יהי'  ולא  יח(  א,  )עובדי'  כתיב  יען  ולפע"ד  בהפלאה7.  ורבי 
בעושה  זרה  דעבודה  קמא  פרק  ומסקינן  עשו  לבית  שריד 
יורש  אינו  וגר  הגרים  אם  כי  מהם  ישאר  ולא  עשו  מעשה 
אביו, וממילא תפול ארץ אדום לישראל בתורת ירושת אחים 
אחינו בני עשו ולא בדרך כבוש אלא בדרך ירושה ונקראת על 
שם עשו ומכל מקום היא שלנו ממדרך כף רגל ואילך היינו 
היום  עד  עשו  נחלת  לעולם  היא  זאת  ובכל  ואילך,  ממשיח 

הזה.
חתם סופר

לארץ  מחוץ  שהוא  פרת  )בנהר  בעולם  גם  פועלת  ישראל  שארץ  היינו  שם(,  פרשתנו 

ישראל( שנעשה “גדול”.

וראובן, שהוא חלק  גד  וכניסת משה לנחלת בני  ועוג  5.( ולהעיר, שכיבוש ארץ סיחון 

מארץ ישראל )על ידי שמשה הנחיל להם חלק זה – גו”א ר”פ ואתחנן(, היא על דרך 

ההתחלה דכניסת משה לארץ ישראל )כפי שיהי’ בשלימות לעתיד לבוא, כנ”ל בפנים(, 

שהותר  לי  כמדומה  )משה(  ואמר  “שמח  וראובן  גד  בני  לנחלת  משה  כשנכנס  ולכן 

לאחר  ואתחנן:  פרשת  ריש  רש”י  פירוש  וראה  יב.  כז,  פינחס  רש”י  )פירוש  נדרי”  לי 

שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי שמא הותר הנדר(.

6.( פרשתנו ג, טז ואילך.

7.( עיין בפנים יפות כאן בד”ה ובשעיר וכו’ ומה שאמר וכו’ מדייק מלשון וישבו תחתם 

עד היום הזה היינו עד ימות המשיח ומביא פירוש רש”י בכמה מקומות דכתיב עד היום 

הזה הוא לדורות עיין שם, ועיין להלן בפרשת עקב בד”ה ואשר, עמוד מב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת דברים
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i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי),ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ּכללפי ּכאן ּומנה ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָָָָָ
יׂשראל ׁשל ּכבֹודן מּפני ּברמז והזּכירן הּדברים את סתם לפיכ ּבהן, הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו .הּמקֹומֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ‡∑הׁשיבֹותם ולא עמרם מּבן ׁשֹומעים הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו היּו מקצתן, הֹוכיח אּלּו ∆»ƒ¿»≈ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכאן, ּכּלכם הרי להם: ואמר ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין היינּו ׁשם, היינּו אּלּו !וכ מּכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֻֻּדבר

יׁשיב ּׁשהכעיסּוהּו∑a„na¯.ּתׁשּובה, מה ּבׁשביל אּלא "ּבּמדּבר"? ּומהּו מֹואב, ּבערבֹות אּלא היּו ּבּמדּבר לא ְִָָ«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשאמרּו: ג)ּבּמדּבר, טז וגֹו'"(שמות מּותנּו יּתן הערבה,∑Úa¯·‰."מי ּבערבֹותּבׁשביל ּבּׁשּטים, ּפעֹור ּבבעל ׁשחטאּו ְְְִִִֵֵֶַָָ»¬»»ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

ÛeÒ.מֹואב ÏBÓ∑ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם יא)ף יד וכן(שם ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי : ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר הּים, מּתֹו ו)ּבנסעם קו ּבערכין(תהילים ּכדאיתא סּוף", ּבים ים על "וּימרּו Ô·ÏÂ.(טו): ÏÙzŒÔÈ·e Ô¯‡tŒÔÈa∑ ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ≈»»≈…∆¿»»

הּדברים על הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשּׁשמֹו מקֹום מצינּו ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי עלאמר ׁשּתפלּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשאמרּו לבן, ׁשהּוא ה)הּמן כא הּמרּגלים(במדבר ידי על ּפארן ּבמדּבר ּׁשעׂשּו מה ועל הּקלקל", ּבּלחם קצה "ונפׁשנּו :. ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

˙¯ˆÁÂ∑קרח ׁשל ּבׁשביל(ספרי)ּבמחלקּתֹו ּבחצרֹות למרים ּׁשעׂשיתי מּמה ללמד לכם היה להם: אמר אחר, ּדבר . «¬≈…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ואּתם הרע, ּבּמקֹוםלׁשֹון Ê‰·.נדּברּתם È„Â∑ׁשּנאמר להם, ׁשהיה זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על (הושעהֹוכיחן ְְְִֶֶַַַָָָָ¿ƒ»»ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

י) לּבעל"ב עׂשּו וזהב להם הרּביתי "וכסף החיים.: אור ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

Ïkא ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡�c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ÌÈ¯·c‰ ‰l‡,הּקֹודם מעט אּלה ≈∆«¿»ƒ¿ִֵֵֵֶַ
מׁשה ּדּבר אׁשר ׁשאמר לפי ְֲִִֵֶֶֶֶַָּפי'
ּתֹוכחֹות הּספר ׁשּכל עצמֹו, ּדברי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשהם
ואמרּו ה', ּפי לעֹובר מּמׁשה מּוסר ְְִִֵֵֶָָָהם

ל"א:)ז"ל ּתֹורה(מגּלה ׁשּבמׁשנה קללֹות ְְְְִִֵֶָָָ
מה ואפּלּו אמרן, עצמֹו מּפי ְֲֲִִִֶַַַָָמׁשה
לא הּקֹודמין ה' מאמרי ּופרׁש ְְִֵֵֵֶַַַַָֹּׁשחזר
חזר מעצמֹו אּלא ּכן עׂשֹות ְְֲִֵֵֶַַַָָָנצטּוה
ּכדר ּכי לֹומר הּכתּוב וחׁש ְְְִִֶֶַַַָָָהּדברים,
ּכאּלה ּדברים עצמֹו מּפי מׁשה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאמר
מׁשה אמר הּקֹודמין ּבּמאמרים כן ְְֲִִֵֶַַַַָָּכמֹו
אּלה אמר לזה ּדבר, איזה עצמֹו ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּפי
הּדברים הם לבד אּלה ּפי' ְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּדברים
ּכל אבל עצמֹו ּדברי מׁשה ּדּבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָאׁשר
אפּלּו אמר לא חּמׁשים ּבד' ְֲִִֵַַָָֹֻהּקֹודם
ׁשּיצאּו הּדברים אּלא מעצמֹו אחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָאֹות
ׁשּנּוי ׁשּום ּבלא ּכצּורתן המצּוה ְְְִִִֶַַָָֹמּפי
חסרה: אֹו יתרה אחת אֹות ְֲֲִֵֵַַָָאפּלּו

„BÚׁשנה מ' ׁשּכל הּכתּוב להּגיד ְְִִֶֶַַָָָָירצה
ּבּמדּבר יׂשראל רֹועה מׁשה ְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשהיה
הּדברים אּלה זּולת קׁשֹות להם ּדּבר ְִִֵֵֶֶַַָָָֹלא
ׁשאמר ׁשּמצינּו והגם קׁשֹות, ׁשּדּבר ֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

י')להם כ' הּמרים,(ּבּמדּבר נא ׁשמעּו ְְִִִֶַַָָָֹ
אּלא יׂשראל לכללּות זה ּדבר אמר ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
וכן הֹוראה, מֹורים ׁשהיּו א' ְְִֵֵֶֶָָָלחלק
יׂשראל לכל אבל הּזהר, ּבספר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹאמרּו

מה והּוא אּלה, זּולת קׁשֹות ּדּבר ְִֵֵֶַַָֹלא
ּפרּוׁש יׂשראל ּכל אל לֹומר ְְִִֵֵֵֶֶַָָּׁשּדקּדק
אּלא קׁשֹות ּדּבר ׁשּלא הּוא ּכּלם ִֵֶֶֶָָָֹֻאל
קׁשֹות ׁשּדּבר יּמצא לקצתן אבל ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָאּלה

מאּלה: ֵֵֶחּוץ
„BÚאׁשר ימים חׁשּבֹון לרמז ְְְֲִִִֶֶֶָֹירצה

ּבמסּפר ׁשהם ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַָהֹוכיח
ּבא' ּכי הּכתּובים מֹוכיחים וכן ְְְִִִִֵֵֶַאּלה,
אליהם לדּבר התחיל ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹלחדׁש
לחדׁש ּבא' חדׁש עׂשר ּבעׁשּתי ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּדכתיב

ּבאדר ּבז' נצּפן ל"ח.)והּוא הרי(קּדּוׁשין ְְְֲֲִִִֵַַָ
הּדברים ּדּבר ׁשּבהם אּלה ּכמסּפר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָל"ו

ּבעני האמּורים הּתֹוכחֹות ן:ׁשל ְֲִִֶַָָָָ
„BÚ'ּבּגמ ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְִֶֶֶַַַָָֹירמז

י"ט:) ּבם(יֹומא ודּברּת רבא אמר ְְִַַָָָָָָ
מּכאן ע"כ, ּבטלים ּבדברים ְְְִִִִֵָָֹולא
ויראה, ּתֹורה ּבדברי זּולת לדּבר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשאסּור
ע"ה רּבנּו מׁשה ּכי הּכתּוב ְִִֵֶַַַָוהֹודיע
ימיו ּכל ּדּבר אׁשר הּדברים הם ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאּלה
מה' צּוה אׁשר הּדברים לבד ְְְֲִֵֵֶַַַָָֻמעצמֹו
ּבם, ודּברּת ׁשּקּים למדּת הא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלדּברם,
ּכּלן ּכי יעיד רֹואה ּכל אּלה ְִִֵֶֶָָָָָֻּודבריו

ּומּוסר: וחכמה ּתֹורה ְְְִֵָָָָּדברי
„BÚּכל ּפסל אּלה הּדר זה על ְִֵֶֶֶֶַַַָָֹירמז

מדרגה ׁשאין מאּלה, חּוץ ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָהּדברים
טעם הּכתּוב ונתן אּלּו, לדברים ְְִִֵַַַַָָָָָׁשוה

מּצד מׁשה ּדּבר אׁשר א' ֲֲִִֶֶֶַַָָמעלתם,
ּכמֹו עליֹון ּכמֹוהּו ׁשאין המדּבר ְְְֲֵֵֶֶַַַַָמעלת
ּבּתֹורה ּכּכתּוב אחיו לב' ה' ְִֵֶֶַַָָָׁשהעיד

ח') י"ב מּצד(ּבּמדּבר יׂשראל ּכל אל ב' , ְְִִִֵֶַַָָָ
ׁשלמה: אּמה אליו הּנדּבר ְְֲִֵֵַַַָָָָֻמעלת

ÊÓ¯Â'ּפי יׂשראל ּכל אל ּבאֹומרֹו עֹוד ¿»«ְְְִֵֵֶָָ
נגלים נמצאים ׁשהיּו ליׂשראל ְְְְִִִִִֵֶָָָֹלא
אּלא הּדברים היּו לבד ההּוא ּבּדֹור ְְִֶַַַַָָָָׁשם
עתידין ואׁשר היּו ׁשם אׁשר יׂשראל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָלכל
ּבדבריו מׁשה ׂשם ּתֹורה ּכי ְְִִִֶָָָָלהיֹות,
ּכל לקּים יׂשראל ּכל ועל אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליֹונים
ׁשאין הרי אּלה, ּבדברים הּכתּוב ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּדבר
לדברים ׁשוה ּבמדרגה ּבעֹולם ְְְְִִִֵַָָָָָָָּדברים
ּפי' הּדברים אּלה מאמר והּוא ְְֲִֵֵֵֶַַַָאּלּו,

להם: ּדֹומה ְֵֶֶָואין
¯L‡.מׁשה ׁשּמצינּוּדּבר לפי ּפי' ¬∆ְִִִֵֶֶֶָ

ּׁשהמרּו מה על יׂשראל ְְִִִֵֶֶַַַָׁשהֹוכיח
והלא האֹומר ויאמר סּוף ּבים ים ְְֲֵַַַַַָֹֹעל
מתּו ּכבר סּוף ים על ׁשהמרּו ְְִֵֶַַָָאֹותם
הּמ' ׁשנת ׁשל ּבאב ּבט"ו ְְְְְְִֶַַָונׁשלמּו

רּבתי) איכה ׁשל(ּפתיחתא זה מאמר קדם ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עׂשּו מה הּצאן אּלה ּכן ואם ְִֵֵֶֶֶַָֹמׁשה
מׁשה ּדּבר אׁשר אמר לזה ֲִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּמֹוכיחם,
מקֹום אין ה' מּפי הּדברים היּו אם ְִִִִֵֵַָָָּפי'
הּוא מׁשה אבל קׁשֹות, להם ְֲֵֶֶַָָָלדּבר
ׁשהיּו אֹותם ּגם ליּסר ויכֹול ְְְֵֵֶַַַַָָָהמדּבר

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy

(á):òðøa Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ּכדר ּברנע לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: מה ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר מחרב, נסעּו ּבאּיר ּבעׂשרים ׁשהרי ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם יֹום, י"א מהל הּוא ואף ׂשעיר, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהר
יא) י וגֹו'",(במדבר ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ּבּׁשנה "ויהי כט): מּקדׁש(תענית הּמרּגלים את ׁשלחּו ּבסיון ּובכ"ט ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

יֹום ׁשלׁשים מהם צא ּבקברֹותּברנע. להּסגרׁשעׂשּו ּבחצרֹות ׁשעׂשּו ימים וׁשבעה ימים, חדׁש הּבׂשר ׁשאכלּו הּתאוה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מתלּבטת ׁשכינה היתה ּכ וכל ,הּדר אֹותֹו ּכל הלכּו ימים ּבג' נמצא, מרים, לארץ,ׁשם ּביאתכם למהר ּבׁשבילכם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׂשעיר הר סביבֹות אתכם הסב ׁשּקלקלּתם .ׁשנהארּבעיםּובׁשביל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äåäé äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²

:íäìà BúàŸ−£¥¤«
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰�L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ∑מּמי לּמיתה. סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד «¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆ְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הֹוכחּתי ּלא מה מּפני ,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו אּלא ּבניו את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלמד?
אּלא האדם את מֹוכיחין אין ּדברים ארּבעה ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ּתּניחני ׁשּלא ּכדי הּללּו? הּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכל

ּומֹוכיחֹו, וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא ּכדי לּמיתה: ּומתּבּיׁשסמּו רֹואהּו חברֹו יהא ּבּספרי.וׁשּלא ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר ׁשמּואל, וכן לּמיתה. סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע יב)וכן את(ש"א ּדוד וכן בי!". ענּו "הנני, : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנֹו ב)ׁשלמה .(מ"א ְְֹֹ

eË¯‡ב Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»

Áa„ג ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ

:ÔB‰˙ÂÏ d˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»≈¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נ ׁשּלא עׂשרים מּבן ּפחֹות גזרהאז ְְְִִִֶֶֶָָָֹ
מעניׁשין מּטה ׁשל ּדין ּבית ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַָָּגזרה
י"ג ּבן ׁשהיּו אֹותן ּוכנגד י"ג, ְִֶֶֶֶֶָָמּבן
קׁשֹות: מׁשה ׁשּדּבר הּוא סּוף ְִֵֶֶַָּבים

Ï‡.Ï‡¯NÈ Ïkּכל אל אֹומרֹו טעם ∆»ƒ¿»≈ְֶַַָ
ב' יׁש מׁשה ׁשּבדברי לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶָיׂשראל,
ב' הּתֹורה, להם ׁשהחזיר א' ְֱִִִֶֶֶַָָָענינים,
ּולכל עׂשּו, ּׁשּכבר מה על ְְִֶֶַַָָָָׁשהֹוכיחם
לענין לכּלן, להיֹות הּדברים צריכין ְְְְְְִִִִִַַָָֻא'
ׁשהצר טעם ּכלֹומר הּתֹורה ְְֲֶַַַַַַָָֻחזרת
ׁשחׁש מּׁשּום הּדברים להם ְְֲִִִֶֶַַָָָלהחזיר
מצוה איזֹו ׁשּׁשכח ּביׂשראל אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָלאיזה
ּדעת להּׂשיג מציאּות ואין ה' ְְְְִִִִֵַַַמּמצוֹות
הּוא, מה והּׁשּגיֹון הּוא מי הּׁשּגיֹון ְִִִַַַַַָָּבעל
הּתֹורה להם והחזיר ּכּלן קּבץ ְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻלזה
א' ּכל ּביד יהיה ּכן ְְְְִֵֶֶֶַָָׁשּבאמצעּות
יֹוכיח אם הּתֹוכחה לענין ּגם ְְֲִִִֵַַַַַָמחסֹורֹו,
ּנׁשּתּנּו מה להתרעם להם יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּקצתן
ּבּמאמר ׁשּכלל אפׁשר עֹוד מאּלּו. ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו
מתּו ׁשּכבר לאֹותן ּגם יׂשראל ּכל ְְְִֵֵֶֶַָָָָאל
ועל הראׁשֹונים על ּדּבר ְְִִִֵֵֶַַָָׁשּבתֹוכחֹותיו

אֹומרֹו ּדר על מג)האחרֹונים (יׁשעי' ְְְֲִֶֶַַַָָ

חטא: הראׁשֹון ִִָָָָאבי
¯·Úa.Ôc¯i‰עד מּלהֹוכיחם נתעּכב ¿≈∆««¿≈ְְִִִֵַַָ

ׁשראּו הּירּדן, ּבעבר ְְֵֵֶֶֶַַָָׁשהיּו
יקּבלּו ׁשאז חפצם למחֹוז ְְְְִִִֶֶֶַָָׁשהּגיעּו

הּתקוה מרחקי ׁשהיּו מּקדם ולא ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֻמּוסרֹו
להׂשּכיל אזנם יּטּו ולא קצרה ְְְְְְְִַַַָָָָָֹונפׁשם
ּבערבה ּבּמדּבר ואֹומרֹו ְְְְֲִֵַָָָָָּבתֹוכחֹותיו.

ּדרׁשּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשהֹוכיחם(ספרי)וגֹו' ְְְִִִֵֶַָָ
ואפׁשר וגֹו', ּבּמדּבר ּׁשעׂשּו מה ְְְְִֶֶַַַָָָעל
אחר, ּבאפן רמז ּדר הּכתּוב ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלפרׁש
מׁשה לּמד מּועט ּבמקרא ּכי ְְְִִִֵֶָָוהּוא
ההגּונֹות ּומּדֹות ה' יראת ְְֲִִַַָּכללּות
מּדֹות והם ה' ּבתֹורת להֹולכים ְְְְִִִִֵַַַהּצריכין

ְִָּתׁשעה:
אברהם‰‡' ׁשל מּדתֹו לֹוקח ׁשּיהיה »ְְִִֵֶֶֶַַָָָ

י"ג)ּדכתיב י"ד לאברם(ּבראׁשית ְְְְִִִֵַָ
ּבעבר: ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַָָהעברי,

ּכאֹומרם·' ּתמיד ּבלּבֹו מרּדּות ְְְְְִִִֶֶַָָׁשּיהיה
ז')ז"ל אחת(ּברכֹות מרּדּות טֹובה ְְַַַָָ

והּוא מלקּיֹות, מּמאה אדם ׁשל ְְְִִֵֶַָָָֻּבלּבֹו
הּירּדן: ּבאֹומרֹו ּׁשרמז ְְְֵֶַַַַָמה

ז"ל‚' ּכאֹומרם הענוה נד)מּדת (ערּובין ְְֲִִֵַָָָָ

ּכּמדּבר, עצמֹו אדם יׂשים ְְְִִַַָָָָָלעֹולם
ּבּפסּוק יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָועּין

מרפידים ב')וּיסעּו י"ט והּוא(ׁשמֹות , ְְְְִִִֵַ
ּבּמדּבר: ּבאֹומרֹו ּׁשרמז ְְְִֶַַַָָמה

לא„' הּנאֹות ּבּדר הענוה ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתהיה
ּכמֹו הּנמאס, הּפחיתּות ְְְְִִֶֶַַָּבדר

ּדעֹות ּבהלכֹות הרמּב"ם ,(פ"ה)ׁשּכתב ְְְִֵֶַַָָָ
ּבּה יׁשּתּמׁש ׁשּלא הענוה ּתנאי ְְֲִֵֶַַָָָָֹעֹוד

יראה אם עֹון על ּתֹוכחֹות ְְְִִִֵֶַַָלהרחיק
ּומי אני מי ויאמר ה' ּפי עֹובר ְֲִִִִִֵַֹאיׁש
צרי אּלא ּגדֹולים אנׁשים להֹוכיח ְְֲִִִִִֵֶַָָָּביתי
מה והּוא ּבערבּות, חּיּוב לצד ְְְְִִַַַַָלהֹוכיח
ּדברים, ב' ּכלל ּבערבה, ּבאֹומרֹו ְְְֲִֶַַָָָָָָּׁשרמז
אֹומרֹו ּדר על ערבה הענוה ׁשּתהיה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָא'

ג') ב'(מׁשלי וגֹו', טֹוב וׂשכל חן ּומצא ְְְְִֵֵֵֶָ
על להֹוכיח ׁשּיצטר הערבּות ְְְִִִֵֶַַַָָחּיּוב
ּבענוה יׁשּתּמׁש ולא וגדֹול לקטן ְְְְֲִֵַָָָָָָֹֹעֹון

זה: ְְִֶָּבענין
הּתּנא‰' פ"ג)מאמר הסּתּכל(אבֹות ְֲִֵַַַַַָָ

אּתה ּולאן וכּו' ּדברים ְְְְִִַָָָָֹּבׁשלׁשה
וכּו' עתיד אּתה מי ולפני וכּו' ְְְְִִִֵֵַָָהֹול

הּתּנא אמר פ"ב)וכן אחד(ׁשם יֹום ׁשּוב ְֵֶַַַָָָָ
ּתמיד ׁשּיזּכר היא ׁשהּכּונה ׁשם ּופי' ְִִִֵֶֶַַָָָָֹכּו'
ּגבּול זמן הּוא יֹום וׁשּכל מֹותֹו ְְְֶַָיֹום
מֹול ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְִֶַַַָָהּמיתה,
אדם סֹוף עיניו למּול ׁשּיהיה ְְִֵֶֶָָָסּוף

ְְִַותכליתֹו:
'Âהחסידים ׁשערמאמר הּלבבֹות (חֹובת ְֲֲִִַַַַַַַָ

ט') ׁשער צהלתֹוהּפריׁשּות הּפרּוׁש וז"ל ְְֳִַַַַָָָ
ּׁשרמז מה והּוא ּבלּבֹו, ודאגתֹו ְְְְֲִֶַַַָָָָּבפניו
ּכנגד ּתפל, ּובין ּפארן ּבין ְְְֵֵֶֶֶָָֹּבאֹומרֹו

ּפארן ּבין אמר ּבפניו לׁשֹוןצהלתֹו ְְֳֵַָָָָָָָ
רעֹות, ּפנים ׁשהּוא עּצבֹון הפ ְִִֵֵֶֶָָָּפאר
ׁשּלא ּתפל ּובין אמר הּלב עצבֹון ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּוכנגד
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(á):òðøa Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ּכדר ּברנע לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: מה ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר מחרב, נסעּו ּבאּיר ּבעׂשרים ׁשהרי ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם יֹום, י"א מהל הּוא ואף ׂשעיר, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהר
יא) י וגֹו'",(במדבר ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ּבּׁשנה "ויהי כט): מּקדׁש(תענית הּמרּגלים את ׁשלחּו ּבסיון ּובכ"ט ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

יֹום ׁשלׁשים מהם צא ּבקברֹותּברנע. להּסגרׁשעׂשּו ּבחצרֹות ׁשעׂשּו ימים וׁשבעה ימים, חדׁש הּבׂשר ׁשאכלּו הּתאוה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מתלּבטת ׁשכינה היתה ּכ וכל ,הּדר אֹותֹו ּכל הלכּו ימים ּבג' נמצא, מרים, לארץ,ׁשם ּביאתכם למהר ּבׁשבילכם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׂשעיר הר סביבֹות אתכם הסב ׁשּקלקלּתם .ׁשנהארּבעיםּובׁשביל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äåäé äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²

:íäìà BúàŸ−£¥¤«
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰�L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ∑מּמי לּמיתה. סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד «¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆ְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הֹוכחּתי ּלא מה מּפני ,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו אּלא ּבניו את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלמד?
אּלא האדם את מֹוכיחין אין ּדברים ארּבעה ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ּתּניחני ׁשּלא ּכדי הּללּו? הּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכל

ּומֹוכיחֹו, וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא ּכדי לּמיתה: ּומתּבּיׁשסמּו רֹואהּו חברֹו יהא ּבּספרי.וׁשּלא ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר ׁשמּואל, וכן לּמיתה. סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע יב)וכן את(ש"א ּדוד וכן בי!". ענּו "הנני, : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנֹו ב)ׁשלמה .(מ"א ְְֹֹ

eË¯‡ב Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»

Áa„ג ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ

:ÔB‰˙ÂÏ d˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»≈¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נ ׁשּלא עׂשרים מּבן ּפחֹות גזרהאז ְְְִִִֶֶֶָָָֹ
מעניׁשין מּטה ׁשל ּדין ּבית ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַָָּגזרה
י"ג ּבן ׁשהיּו אֹותן ּוכנגד י"ג, ְִֶֶֶֶֶָָמּבן
קׁשֹות: מׁשה ׁשּדּבר הּוא סּוף ְִֵֶֶַָּבים

Ï‡.Ï‡¯NÈ Ïkּכל אל אֹומרֹו טעם ∆»ƒ¿»≈ְֶַַָ
ב' יׁש מׁשה ׁשּבדברי לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶָיׂשראל,
ב' הּתֹורה, להם ׁשהחזיר א' ְֱִִִֶֶֶַָָָענינים,
ּולכל עׂשּו, ּׁשּכבר מה על ְְִֶֶַַָָָָׁשהֹוכיחם
לענין לכּלן, להיֹות הּדברים צריכין ְְְְְְִִִִִַַָָֻא'
ׁשהצר טעם ּכלֹומר הּתֹורה ְְֲֶַַַַַַָָֻחזרת
ׁשחׁש מּׁשּום הּדברים להם ְְֲִִִֶֶַַָָָלהחזיר
מצוה איזֹו ׁשּׁשכח ּביׂשראל אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָלאיזה
ּדעת להּׂשיג מציאּות ואין ה' ְְְְִִִִֵַַַמּמצוֹות
הּוא, מה והּׁשּגיֹון הּוא מי הּׁשּגיֹון ְִִִַַַַַָָּבעל
הּתֹורה להם והחזיר ּכּלן קּבץ ְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻלזה
א' ּכל ּביד יהיה ּכן ְְְְִֵֶֶֶַָָׁשּבאמצעּות
יֹוכיח אם הּתֹוכחה לענין ּגם ְְֲִִִֵַַַַַָמחסֹורֹו,
ּנׁשּתּנּו מה להתרעם להם יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּקצתן
ּבּמאמר ׁשּכלל אפׁשר עֹוד מאּלּו. ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו
מתּו ׁשּכבר לאֹותן ּגם יׂשראל ּכל ְְְִֵֵֶֶַָָָָאל
ועל הראׁשֹונים על ּדּבר ְְִִִֵֵֶַַָָׁשּבתֹוכחֹותיו

אֹומרֹו ּדר על מג)האחרֹונים (יׁשעי' ְְְֲִֶֶַַַָָ

חטא: הראׁשֹון ִִָָָָאבי
¯·Úa.Ôc¯i‰עד מּלהֹוכיחם נתעּכב ¿≈∆««¿≈ְְִִִֵַַָ

ׁשראּו הּירּדן, ּבעבר ְְֵֵֶֶֶַַָָׁשהיּו
יקּבלּו ׁשאז חפצם למחֹוז ְְְְִִִֶֶֶַָָׁשהּגיעּו

הּתקוה מרחקי ׁשהיּו מּקדם ולא ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֻמּוסרֹו
להׂשּכיל אזנם יּטּו ולא קצרה ְְְְְְְִַַַָָָָָֹונפׁשם
ּבערבה ּבּמדּבר ואֹומרֹו ְְְְֲִֵַָָָָָּבתֹוכחֹותיו.

ּדרׁשּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשהֹוכיחם(ספרי)וגֹו' ְְְִִִֵֶַָָ
ואפׁשר וגֹו', ּבּמדּבר ּׁשעׂשּו מה ְְְְִֶֶַַַָָָעל
אחר, ּבאפן רמז ּדר הּכתּוב ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלפרׁש
מׁשה לּמד מּועט ּבמקרא ּכי ְְְִִִֵֶָָוהּוא
ההגּונֹות ּומּדֹות ה' יראת ְְֲִִַַָּכללּות
מּדֹות והם ה' ּבתֹורת להֹולכים ְְְְִִִִֵַַַהּצריכין

ְִָּתׁשעה:
אברהם‰‡' ׁשל מּדתֹו לֹוקח ׁשּיהיה »ְְִִֵֶֶֶַַָָָ

י"ג)ּדכתיב י"ד לאברם(ּבראׁשית ְְְְִִִֵַָ
ּבעבר: ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַָָהעברי,

ּכאֹומרם·' ּתמיד ּבלּבֹו מרּדּות ְְְְְִִִֶֶַָָׁשּיהיה
ז')ז"ל אחת(ּברכֹות מרּדּות טֹובה ְְַַַָָ

והּוא מלקּיֹות, מּמאה אדם ׁשל ְְְִִֵֶַָָָֻּבלּבֹו
הּירּדן: ּבאֹומרֹו ּׁשרמז ְְְֵֶַַַַָמה

ז"ל‚' ּכאֹומרם הענוה נד)מּדת (ערּובין ְְֲִִֵַָָָָ

ּכּמדּבר, עצמֹו אדם יׂשים ְְְִִַַָָָָָלעֹולם
ּבּפסּוק יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָועּין

מרפידים ב')וּיסעּו י"ט והּוא(ׁשמֹות , ְְְְִִִֵַ
ּבּמדּבר: ּבאֹומרֹו ּׁשרמז ְְְִֶַַַָָמה

לא„' הּנאֹות ּבּדר הענוה ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתהיה
ּכמֹו הּנמאס, הּפחיתּות ְְְְִִֶֶַַָּבדר

ּדעֹות ּבהלכֹות הרמּב"ם ,(פ"ה)ׁשּכתב ְְְִֵֶַַָָָ
ּבּה יׁשּתּמׁש ׁשּלא הענוה ּתנאי ְְֲִֵֶַַָָָָֹעֹוד

יראה אם עֹון על ּתֹוכחֹות ְְְִִִֵֶַַָלהרחיק
ּומי אני מי ויאמר ה' ּפי עֹובר ְֲִִִִִֵַֹאיׁש
צרי אּלא ּגדֹולים אנׁשים להֹוכיח ְְֲִִִִִֵֶַָָָּביתי
מה והּוא ּבערבּות, חּיּוב לצד ְְְְִִַַַַָלהֹוכיח
ּדברים, ב' ּכלל ּבערבה, ּבאֹומרֹו ְְְֲִֶַַָָָָָָּׁשרמז
אֹומרֹו ּדר על ערבה הענוה ׁשּתהיה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָא'

ג') ב'(מׁשלי וגֹו', טֹוב וׂשכל חן ּומצא ְְְְִֵֵֵֶָ
על להֹוכיח ׁשּיצטר הערבּות ְְְִִִֵֶַַַָָחּיּוב
ּבענוה יׁשּתּמׁש ולא וגדֹול לקטן ְְְְֲִֵַָָָָָָֹֹעֹון

זה: ְְִֶָּבענין
הּתּנא‰' פ"ג)מאמר הסּתּכל(אבֹות ְֲִֵַַַַַָָ

אּתה ּולאן וכּו' ּדברים ְְְְִִַָָָָֹּבׁשלׁשה
וכּו' עתיד אּתה מי ולפני וכּו' ְְְְִִִֵֵַָָהֹול

הּתּנא אמר פ"ב)וכן אחד(ׁשם יֹום ׁשּוב ְֵֶַַַָָָָ
ּתמיד ׁשּיזּכר היא ׁשהּכּונה ׁשם ּופי' ְִִִֵֶֶַַָָָָֹכּו'
ּגבּול זמן הּוא יֹום וׁשּכל מֹותֹו ְְְֶַָיֹום
מֹול ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְִֶַַַָָהּמיתה,
אדם סֹוף עיניו למּול ׁשּיהיה ְְִֵֶֶָָָסּוף

ְְִַותכליתֹו:
'Âהחסידים ׁשערמאמר הּלבבֹות (חֹובת ְֲֲִִַַַַַַַָ

ט') ׁשער צהלתֹוהּפריׁשּות הּפרּוׁש וז"ל ְְֳִַַַַָָָ
ּׁשרמז מה והּוא ּבלּבֹו, ודאגתֹו ְְְְֲִֶַַַָָָָּבפניו
ּכנגד ּתפל, ּובין ּפארן ּבין ְְְֵֵֶֶֶָָֹּבאֹומרֹו

ּפארן ּבין אמר ּבפניו לׁשֹוןצהלתֹו ְְֳֵַָָָָָָָ
רעֹות, ּפנים ׁשהּוא עּצבֹון הפ ְִִֵֵֶֶָָָּפאר
ׁשּלא ּתפל ּובין אמר הּלב עצבֹון ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּוכנגד
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(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
úøzLòa áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ

:éòøãàa§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑היטיב מה עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו קדם מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

עּלה, ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו ועֹוגלנּו? סיחֹון ׁשהּפיל עד המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הֹוכיחן ּכ ואחר ארצם, את והֹוריׁשם B‚Â'.לפניהם ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑(ספרי)קׁשה סיחֹון היה לא אּלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָƒ…¿¬∆≈¿ִִֶָָָֹ

ׁשהּמל קׁשה, היתה ּבתֹוכּה ׁשרּוי וסיחֹון אחרת עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, היה ּבחׁשּבֹון, ׁשרּוי ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוהיה
קׁשה והּמדינה קׁשה ׁשהּמל וכּמה ּכּמה אחת על zLÚa¯˙.קׁשה, ·LBÈŒ¯L‡∑קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל. ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ¬∆≈¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ

˙¯zLÚ∑רפאים ׁשם ׁשהיּו קרנים, עׁשּתרֹות הּוא זה ועׁשּתרֹות קרנים", "עׁשּתרֹות ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא «¿»…ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר אמרפל, יד)ׁשהּכה ׁשּנאמר(בראשית והּוא מהם, נמלט ועֹוג קרנים", ּבעׁשּתרֹות רפאים את "וּיּכּו יג): :(שם ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ואֹומר הּפליט", ג)"וּיבא הרפאים"(לקמן מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל עֹוג רק "ּכי :.ÈÚ¯„‡a∑הּמלכּות מקוםׁשם (צ"ל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿∆¿∆ƒְֵַַ

הגר"א) .המלחמה.

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÏÈ‡B‰∑ּכמֹו יח)התחיל, הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑להם ּפרׁשּה לׁשֹון .ּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b zegiy ihewl)

לאמר הּזאת הּתֹורה את ּבאר מׁשה ה)הֹואיל להם(א, ּפרׁשּה לׁשֹון ּבתרּגּום(רש"י)ּבׁשבעים צרְך היה מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

זה? ּבתרּגּום להתעּסק צריְך עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה צרְך, ּבזה היה אם ואפּלּו קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהּתֹורה,

איׁש ּכאׁשר לׁשֹון, ׁשבעים ּבעֹולם, ּפרּוד ּגרם והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו הּפּלגה ּדֹור חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻויׁש

ּבמקֹום ּגם אחדּות המׁשכת – מׁשמעּותֹו לׁשֹון לׁשבעים קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ׂשפת את מבין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאינֹו

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה עד לרדת יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ה'ּגבֹוּה רק ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּפרּוד.

(å)úáL íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà äåäé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤
:äfä øää¨¬©¤«

i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה:ּכפׁשּוטֹו,∑¯· מדרׁשי מׁשהרּבהויׁש עׂשיתם הּזה: ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּכן,ּגדּלה «»∆∆∆ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
מאֹות וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, לכם מּניתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, .מנֹורה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck zegiy ihewl)

הּזה ּבהר ׁשבת לכם ו)רב לוי(א, ּבני לכם רב הּפסּוק ג)על טז, ּגדּלה.(קרח לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ּפרׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

אחד, ּבמקֹום 'יֹוׁשב' הּוא אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן יׁש מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואף

„‡Ó¯‡‰ד ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙È ‡ÁÓc ¯˙a»«ƒ¿»»ƒ«¿»∆¡…»»
·˙Èc Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÈÂ ÔBaLÁa ·˙Èc¿»≈¿∆¿¿»«¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÚ¯„‡a ˙¯zLÚa¿«¿»…¿∆¿∆ƒ

LÓ‰ה È¯L ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«¿»¿»»ƒ…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÔÙÏe‡ ˙È L¯t»≈»¿««¿»»»¿≈»

ÈbÒו ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡�nÚ ÏÈlÓ ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לּבֹו אל ויתעּצב עליו, ערב לּבֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיהיה
ידיעה ּבלא ה' ּפי את עבר ׁשּמא ְְִִִֶֶַַַָָָֹמּפחד
מעט ׁשּמא אֹו ּבקטּנֹות, אֹו ְְִִִֵֶַָּבגדֹולֹות

עׂשֹות: ּׁשּצרי מּמה ֲֲִִֶַָָָּבעבֹודה
'Êּכדר ונקי טהֹור לב לֹו ְְְִִֵֶֶֶֶָָׁשּיהיה

ּדוד נא)ׁשהתּפּלל טהֹור(ּתהּלים לב ְְִִִִֵֵֶַָָ
ׂשנאת מּמּנּו וירחיק וגֹו', לי ְְְְְִִִִֶַַָּברא
והּמׂשטמה, ותחרּות והּקנאה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָהּברּיֹות
ׁשּיהיה ולבן ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה ְְְְְִֶֶֶַַָָָוהּוא

זה ּכּנּוי לּטהרה ׁשּיתחּיס טהֹור לב ְֳִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
לבן: ֶָָׁשל

'Áאבינּו ּכיעקב ּבקביעּות ּתֹורה ְְְֲִִִַַָָֹּתלמּוד
כ"ז)ּדכתיב כ"ה אהלים(ּבראׁשית יׁשב ְְִִִִֵֵָֹ

וחצרת אֹומרֹו והּוא עראי, ללמד ְְְֲֲִֵַַֹֹֹלא
מדרׁשֹות: ּבּתי ׁשהם ה' חצרֹות ְְִֵֵֵֶַָָהם

'Ëּדברים אחר להּוט יהיה ְְִִֶֶַַָָֹׁשּלא
הּזה, עֹולם הֹון לאהב ְֱִִֶֶַַָֹהּנדמים
ּבטל לּבֹו ּתאות אחר ההֹול ֲִֵֵֶַַַַַָָׁשּכל

האדם וצרי ה', מעבֹודת ְֲִֵַָָָָהּוא
ּׁשרמז מה והּוא ּבהכרחי, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהסּתּפק
ּדי. לּזהב ׁשּיאמר זהב ודי ְְְִֶַַַָָָָֹּבאֹומרֹו
מה ׁשּכל הּדר זה על ירצה ְִֶֶֶֶֶַַַָאֹו
מסּפיק ּדבר ּבעיניו יהיה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּׁשּיהיה
ּדר על והּוא זהב, ּכל לֹו יׁש ְְִֵֶֶַָָָּכאּלּו

פ"ד)אֹומרֹו הּׂשמח(אבֹות עׁשיר איזהּו ְִֵֵֶַַָָָֹ
לעבֹודה לבבֹו יּטה ּובזה ְְְֲֶֶֶַָָָָּבחלקֹו,
חּיים: אלהים ה' עבֹודת היא ְֱֲִִִֶַַָָֹהעליֹונה
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מּדאי'. יֹותר 'הרּבה זה הרי - ונעלית טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ה' ּבעבֹודת ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאם

ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף עליו ּתמיד 'מהּלך', להיֹות ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעליו

(æ)eðt|äáøòa åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬
ïBðáläå éðòðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá̈¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½

øäpä-ãò:úøt-øäð ìãbä ©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe e�t∑וחרמה ערד ּדר ‰‡È¯Ó.זֹו ¯‰ e‡·e∑ּכמׁשמעֹו.ÂÈ�ÎLŒÏkŒÏ‡Â∑והר ּומֹואב עּמֹון ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ְַַָ

יער∑Úa¯·‰.ׂשעיר ׁשל מיׁשֹור הּמל∑·‰¯.זה הר ּדרֹום∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת ‰Ìi.זֹו ÛBÁ·e ·‚p·e∑ ִֵ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆¿«»
ּבּספרי ּכדאיתא וכּו', וקסרי ועּזה ‰Ï„b.אׁשקלֹון ¯‰p‰Œ„Ú∑קֹוראֹו יׂשראל, ארץ עם ׁשּנזּכר מׁשלמּפני ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ««»»«»…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

'הּדבק ,'מל ,מל 'עבד אֹומר: ל',הדיֹוט ויׁשּתחוּו מז)לׁשחור ואּדהן'(שבועות ּדהינא לגּבי .'קרב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ç)õøàä-úà eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤
á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì äåäé òaLð øLà£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì̈¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙� ּומּׁשמּועה∑¯‡‰ מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם eL¯e.ּבעיניכם e‡a∑ואינכם ּבּדבר, מערער אין ¿≈»«ƒְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ…¿ְְְְֵֵֵֶַַָָ

זין לכלי צריכין היּו לא מרּגלים, ׁשלחּו לא אּלּו למלחמה. ׁשּוב∑ÌÎÈ˙·‡Ï.צריכים הזּכיר ליצחקלּמה לאברהם, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָֹֹ«¬…≈∆ְְְְְִִִַָָָָָ
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, ּכדאי אברהם אּלא .ּוליעקב? ְְְְְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl zegiy ihewl)

ּומּׁשמּועה מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם ּבעיניכם נתּתי. ח)ראה (א, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
את ּורׁשּו ּבֹואֹו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את יירׁשּו יׂשראל ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלרש"י

עד ׁשהיה ּכפי ולא להם, נתּונה ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים יׂשראל ׁשּבני מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹהארץ?

ּבּפסּוקים מסּפר עליה ּברנע, לקדׁש סיני מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר ראּו והיכן ּוׁשמּועה. אמד ּבגדר היא ׁשההבטחה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻעכׁשו,

ראּו לארץ, להביאם הקב"ה ּבּקׁש ׁשּבּה זֹו, ּבנסיעה ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ּבׁשלׁשה הלכּו ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּקֹודמים,

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה הקב"ה ׁשּמּצד החייםּבחּוׁש אור ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

(è)úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬
:íëúà¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑לאמר' מּפימהּו אּלא לכם, אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אמר ?' »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּוא' ּברּו B‚Â'.הּקדֹוׁש Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑,מּמצרים ׁשהֹוציאם אדם יׂשראל? את לדּון יכל מׁשה היה ׁשּלא אפׁשר ַָָ…«¿«ƒ¿ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹ

אלהיכם "ה' להם: אמר ּכ אּלא לדּונם? יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז הּמן את והֹוריד הּים, את להם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוקרע
הגּדיל אתכם", הּדּין.הרּבה על ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם ׁשלמהוהרים אמר ג)וכן א "ּכי(מלכים : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את לׁשּפט יּוכל ד)מי לׁשּפט(שם יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל "וּיחּכם : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
וחֹונק ּומּכה והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי האּמֹות ׁשאר ּכדּיני זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻוגֹו'"?

„‡Ó¯‡‰ז ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡�Ú�Î„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰� ‡a¯ ‡¯‰� „Ú Ô�·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

eÏeÚח ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È e�ÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

ÈÏ˙ט ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡�‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.¯‡‰ח) ÌÎÈ�ÙÏ Èz˙�אֹומרֹו ¿≈»«ƒƒ¿≈∆¿ְ
וגמר יחיד לׁשֹון ראה ְְְְִִִֵַָָָּבתחּלה
הראּיה ׁשּבגדר לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹאמר
ההׁשּתּנּות ואין אחד ּכאיׁש הם ְְְִִִֵֵֶַַָָׁשוים
אין ּׁשהם מה ּבער אבל ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָּביניהם,
לפניכם, אמר לזה ׁשוה, ּכּלם ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּגדר
אחרי ּבּפסּוק ּׁשאמר מה ּכל כן ְֲֵֵֶַַַַָָָּוכמֹו

אינֹו וגֹו' ּורׁשּו ּבאּו רּבים ּבלׁשֹון ְְְִִֵֵַֹכן
ּכאחד:ּב ההׁשּתּוּות גדר ְְְִֶֶֶַַָ

e‡a.'B‚Â ı¯‡‰ ˙‡ eL¯eׁשהצר טעם …¿∆»»∆¿ְֶַַַֻ
אֹותּה אמר ולא הארץ זכרֹון ְְְִִֶַָָָָֹֹלכּפל
ׁשהזּכיר הארץ אל ׁשחֹוזר ְִִֵֶֶֶֶָָָּומּובן
ּבסמּו ׁשהזּכיר ׁשארץ לפי ,ְְְְִִִֶֶֶֶָָּבסמּו
ועֹוג סיחֹון ארץ היא ה' ׁשּנתן ְִִֶֶֶֶַָָׁשראּו

ּכׁשאמר לזה ראּובן, ּובני ּגד לבני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתן
ּׁשּירׁשּו מה להזּכיר הצר ּורׁשּו ְְְְְִֶַַַָֹֻּבאּו
ּפי' וגֹו' ה' נׁשּבע אׁשר הארץ ְְְֲִֵֶֶַַָָָואמר
ראּובן ּובני ּגד ּבני נטלּו אׁשר הארץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָּכי
ּוכמֹו הּׁשבּועה ּבכלל היתה ְְְְִַַָָָֹלא

מּטֹות ּבפרׁשת ז')ׁשּכתבּתי ל"ב (ּבּמדּבר ְְְִִֶַַַַָָָָ

מּספרי: ְְְִִִַוהֹוכחנּו



לז mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy

מּדאי'. יֹותר 'הרּבה זה הרי - ונעלית טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ה' ּבעבֹודת ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאם

ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף עליו ּתמיד 'מהּלך', להיֹות ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעליו

(æ)eðt|äáøòa åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬
ïBðáläå éðòðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá̈¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½

øäpä-ãò:úøt-øäð ìãbä ©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe e�t∑וחרמה ערד ּדר ‰‡È¯Ó.זֹו ¯‰ e‡·e∑ּכמׁשמעֹו.ÂÈ�ÎLŒÏkŒÏ‡Â∑והר ּומֹואב עּמֹון ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ְַַָ

יער∑Úa¯·‰.ׂשעיר ׁשל מיׁשֹור הּמל∑·‰¯.זה הר ּדרֹום∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת ‰Ìi.זֹו ÛBÁ·e ·‚p·e∑ ִֵ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆¿«»
ּבּספרי ּכדאיתא וכּו', וקסרי ועּזה ‰Ï„b.אׁשקלֹון ¯‰p‰Œ„Ú∑קֹוראֹו יׂשראל, ארץ עם ׁשּנזּכר מׁשלמּפני ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ««»»«»…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

'הּדבק ,'מל ,מל 'עבד אֹומר: ל',הדיֹוט ויׁשּתחוּו מז)לׁשחור ואּדהן'(שבועות ּדהינא לגּבי .'קרב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ç)õøàä-úà eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤
á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì äåäé òaLð øLà£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì̈¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙� ּומּׁשמּועה∑¯‡‰ מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם eL¯e.ּבעיניכם e‡a∑ואינכם ּבּדבר, מערער אין ¿≈»«ƒְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ…¿ְְְְֵֵֵֶַַָָ

זין לכלי צריכין היּו לא מרּגלים, ׁשלחּו לא אּלּו למלחמה. ׁשּוב∑ÌÎÈ˙·‡Ï.צריכים הזּכיר ליצחקלּמה לאברהם, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָֹֹ«¬…≈∆ְְְְְִִִַָָָָָ
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, ּכדאי אברהם אּלא .ּוליעקב? ְְְְְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl zegiy ihewl)

ּומּׁשמּועה מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם ּבעיניכם נתּתי. ח)ראה (א, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
את ּורׁשּו ּבֹואֹו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את יירׁשּו יׂשראל ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלרש"י

עד ׁשהיה ּכפי ולא להם, נתּונה ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים יׂשראל ׁשּבני מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹהארץ?

ּבּפסּוקים מסּפר עליה ּברנע, לקדׁש סיני מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר ראּו והיכן ּוׁשמּועה. אמד ּבגדר היא ׁשההבטחה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻעכׁשו,

ראּו לארץ, להביאם הקב"ה ּבּקׁש ׁשּבּה זֹו, ּבנסיעה ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ּבׁשלׁשה הלכּו ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּקֹודמים,

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה הקב"ה ׁשּמּצד החייםּבחּוׁש אור ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

(è)úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬
:íëúà¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑לאמר' מּפימהּו אּלא לכם, אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אמר ?' »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּוא' ּברּו B‚Â'.הּקדֹוׁש Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑,מּמצרים ׁשהֹוציאם אדם יׂשראל? את לדּון יכל מׁשה היה ׁשּלא אפׁשר ַָָ…«¿«ƒ¿ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹ

אלהיכם "ה' להם: אמר ּכ אּלא לדּונם? יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז הּמן את והֹוריד הּים, את להם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוקרע
הגּדיל אתכם", הּדּין.הרּבה על ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם ׁשלמהוהרים אמר ג)וכן א "ּכי(מלכים : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את לׁשּפט יּוכל ד)מי לׁשּפט(שם יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל "וּיחּכם : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
וחֹונק ּומּכה והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי האּמֹות ׁשאר ּכדּיני זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻוגֹו'"?

„‡Ó¯‡‰ז ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡�Ú�Î„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰� ‡a¯ ‡¯‰� „Ú Ô�·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

eÏeÚח ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È e�ÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

ÈÏ˙ט ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡�‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.¯‡‰ח) ÌÎÈ�ÙÏ Èz˙�אֹומרֹו ¿≈»«ƒƒ¿≈∆¿ְ
וגמר יחיד לׁשֹון ראה ְְְְִִִֵַָָָּבתחּלה
הראּיה ׁשּבגדר לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹאמר
ההׁשּתּנּות ואין אחד ּכאיׁש הם ְְְִִִֵֵֶַַָָׁשוים
אין ּׁשהם מה ּבער אבל ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָּביניהם,
לפניכם, אמר לזה ׁשוה, ּכּלם ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּגדר
אחרי ּבּפסּוק ּׁשאמר מה ּכל כן ְֲֵֵֶַַַַָָָּוכמֹו

אינֹו וגֹו' ּורׁשּו ּבאּו רּבים ּבלׁשֹון ְְְִִֵֵַֹכן
ּכאחד:ּב ההׁשּתּוּות גדר ְְְִֶֶֶַַָ

e‡a.'B‚Â ı¯‡‰ ˙‡ eL¯eׁשהצר טעם …¿∆»»∆¿ְֶַַַֻ
אֹותּה אמר ולא הארץ זכרֹון ְְְִִֶַָָָָֹֹלכּפל
ׁשהזּכיר הארץ אל ׁשחֹוזר ְִִֵֶֶֶֶָָָּומּובן
ּבסמּו ׁשהזּכיר ׁשארץ לפי ,ְְְְִִִֶֶֶֶָָּבסמּו
ועֹוג סיחֹון ארץ היא ה' ׁשּנתן ְִִֶֶֶֶַָָׁשראּו

ּכׁשאמר לזה ראּובן, ּובני ּגד לבני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתן
ּׁשּירׁשּו מה להזּכיר הצר ּורׁשּו ְְְְְִֶַַַָֹֻּבאּו
ּפי' וגֹו' ה' נׁשּבע אׁשר הארץ ְְְֲִֵֶֶַַָָָואמר
ראּובן ּובני ּגד ּבני נטלּו אׁשר הארץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָּכי
ּוכמֹו הּׁשבּועה ּבכלל היתה ְְְְִַַָָָֹלא

מּטֹות ּבפרׁשת ז')ׁשּכתבּתי ל"ב (ּבּמדּבר ְְְִִֶַַַַָָָָ

מּספרי: ְְְִִִַוהֹוכחנּו



mixacלח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

ׁשּנאמר נתּבע, אני נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא ממֹון חּיבּתי אם אני ּכלּום, ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את כב)ּומּטה "וקבע(משלי : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
נפׁש" החיים.אתֿקבעיהם אור ְֵֶֶֶָֹ

(é)éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà äåäé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬
:áøì íéîMä©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑מהּו רּבֹוא, ׁשּׁשים אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו הּׁשמים ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכּיֹום, מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? וכּלבנה"והּנכם ּכחּמה לעֹולם החיים.וכּכֹוכביםקּימים אור ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(àé)íéîòt óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà äåäé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤§¨¦®
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑א אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר" ׁשּוב: אּתהמהּו 'מׁשה, לֹו: מרּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
אברהם את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטיח ּכבר לברכתינּו? קצּבה יג)נֹותן וגֹו'!"'(בראשית למנֹות איׁש יּוכל אם "אׁשר : ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לכם' ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל היא! מּׁשּלי 'זֹו, להם: החיים.אמר אור ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß a`Îmgpn '` ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«
i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑,אּוכל לא ׂשכר לקּבל אמר ׁשאמרּתיאם היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: אני(ספרים מעצמי לא לכם, ≈»∆»¿«ƒְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי אּלא לכם, ּבעל∑ÌÎÁ¯Ë.אֹומר את רֹואה מהם אחד היה טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּדּינין' עליכם אני מֹוסיף להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי 'יׁש אֹומר: ּבּדין, נֹוצח מלּמד∑ÌÎ‡OÓe.ּדינֹו ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ««¬∆ְֵַ

צט)ׁשהיּו ּביתֹו'.הקּדיםאּפיקֹורסין:(סנהדרין ּבתֹו ׁשפּוי אינֹו ׁשּמא לצאת, עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
וחֹוׁשב רעֹות עצֹות עליכם ויֹועץ יֹוׁשב סבּורים, אּתם מה לצאת, ׁשּלא עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאחר

מחׁשבֹות'! וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: רֹוגנים∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים ׁשהיּו החיים.מלּמד אור ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

ÓBÈ‡י ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔBÎ˙Âkיא ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈ�ÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎ�È„Â¿ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡Ï.'B‚Â¯ט) ÏÎe‡ ‡Ïלא ּפרּוׁש ≈……«¿ֵֹ
לא ּככתבן הּדברים להם ְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשאמר
הּמּובן מאמר אּלא וגֹו' לבּדי ְְֲִֶַַַַָָָאּוכל

אּוכל: לא לֹומר ׁשּכּונתֹו ִֶֶַַַָָֹמּמּנּו
B‚Â'.‰'י) ÌÎÈ‰Ï‡מצינּו לא הרי קׁשה ¡…≈∆¿ֲִֵֶָָֹ

רּבּוי ּבמצרים ּׁשהיּו מּמה ְְְִִִִִֶֶַַַָׁשּנתרּבּו
ׁשל ב' מּמסּפר ּכּמּובן הּכר ּבֹו ְִִֵֵֶֶֶַַָׁשּיׁש
אֹומר הּוא זמן אֹותֹו ׁשעל הּׁשנית ְִֵֵֶַַָָָׁשנה
ורּבֹותינּו וגֹו', ההוא ּבעת להם ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשאמר
אתכם הרּבה וז"ל אמרּו ּבספרי ְְְְְְִִִֶֶָָז"ל
ע"כ, וכּו' ּדּיניכם על אתכם ְְְִִֵֶֶֶַַָהגּדיל
ּׁשאמרּו מה ּפי על עֹוד ׁשּנתּכּון ְְְִִֵֶֶַַַַָואּולי

רי"א:)ּבּזהר רּבּוי(ח"ג הזּכרת ידי ׁשעל ְְִֵֶַַַַַָֹ
ּבּמׂשטין ּכח הׁשלטת יפעיל ְְְִִַַַַַַָָֹטֹובה

ואמר רי"ב.)להרע, מקֹום(ׁשם ׁשּבכל ְְְֶַַָָָָָ
ּבכחֹות ּכח אין עליו עליֹון ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּמזּכיר
לא מׁשה ׁשאמר ּולפי ּבֹו, לׁשלט ְְִִֶֶַַָָֹֹהרע
מפליג הּוא הרי וגֹו' לבּדי ְְְֲִִֵַַַאּוכל
לזה האמּור, חׁשׁש ּבזה ויׁש ְְֲִֵֶֶָָָָָָּברּבּוים

ה' ואמר עליהם יתּבר ׁשמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָהזּכיר
מקֹום אין ׁשּבזה אתכם הרּבה ְְְִֵֶֶֶֶָָָוגֹו'
ּתתּפרׁש זה ּולפי ׁשם, ּכאמּור ְְִִֵֵֵֶַַָָָָלּמרע

ּכפׁשטּה: הרּבה ְְִִֵַָָָּתבת
ÌÎp‰Â.ÌBi‰להעיר הּיֹום, לֹומר ּדקּדק ¿ƒ¿∆«ְְִִֵַַָ

א' זמּנים, לב' נחלק הּמאמר ְְֱֲִִֶַַַָָּכי
לאהּוא להם ּכׁשאמר הּׁשנית ְִֵֶֶַַַָָָָֹּבּׁשנה

אֹומר הּוא זמן אֹותֹו ועל לבּדי ְְְִֵַַַָאּוכל
ׁשהּוא ּבזמן הּוא והּב' אתכם, ְְְְִִֶֶֶַָָהרּבה
ׁשּדקּדק ּכמֹו הּמ' ּבׁשנת עּמהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמדּבר
אֹומרֹו ּופרּוׁש וגֹו', הּיֹום והּנכם ְְְְִֵֶַַלֹומר
ּדבריהם ּפי על נתּכּון הּׁשמים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּככֹוכבי

ׁשאמרּו כ"ו.)ז"ל מנין(סנהדרין אין ְְְְִִֵֶֶַָָ
אין רב מסּפרם ׁשּיהיה ׁשהגם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָלרׁשעים
הּצּדיקים ׁשּמנין למדּת הא רּבּוי, ְְִִִִִֶַַַַָָָָרּבּוים
מּועטים ׁשּיהיּו הגם הרּבּוי אליו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָיתיחס
והּנכם לֹומר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּבמסּפר,
אתכם ׁשהרּבה ׁשאחר ּפי' ּככֹוכבי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָוגֹו'
וגֹו' ּככֹוכבי הּיֹום ׁשהּנכם לכם ְְְְִֵֶֶֶַָעֹוד

הרּבּוי ּגדר ּכן ּגם הּוא זה ודבר ְִֵֵֶֶֶַָָָּפי'
עצּום: לרּבּוי יּמנּו ּככֹוכבים ְְְִִִִֶָָָָׁשּבהיֹותם

B‚Â'.‰'יא) ÌÎk 'B‚Â È‰Ï‡צּדיקים ּפי' ¡…≈¿»∆¿ִִֵַ
הרּבּוי ּוכנגד ּפעמים, אלף ְְִִֶֶֶֶֶָָָּככם
וגֹו', ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָאמר

אמרּו ז"ל מּׁשּלי(ספרי)ורּבֹותינּו זֹו ְְְִִִִֵֶַָ
להזּכיר הּוא ּכּלֹו הּמאמר וכּונת ְְְְֲִַַַַַָָֻוכּו',
ּכׁשהזּכיר ּגם עליהם יתּבר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָׁשמֹו
צּדיקים היֹותם טֹובה ּבמּדה ְְֱִִִִַָָָָׁשבחם
ׁשּפרׁשנּו ּכדר לכֹוכבים, ְְְִִֵֶֶֶַַָהּדֹומים
אתכם הרּבה אלהיכם ה' ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָֹּבמאמר
ּכׁשהזּכיר עליהם ית' ׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶׁשהזּכיר

ִָרּבּוים:
ÎÈ‡.'B‚Â‰יב) ‡O‡מאמר ּגזרת היא ≈»∆»¿ְֲִֵַַַ

ּבענין ׁשהפסיק אּלא אּוכל, ְְִִִֶֶַָָָֹלא
אּוכל לא מּדּבּור הּנמׁש מכׁשֹול ְְְִִִִִַַָָֹלהרים
להׁשלים וחזר ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו וגֹו' ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָלבּדי
איכה ואמר לֹומר ׁשהתחיל ְְִִִֵֶַַַָָהּדּבּור

וגֹו': לכם הבּו וגֹו' ְְֶֶָָָאּׂשא

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

(âé)ì íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáäíëéèáL ¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®
:íëéLàøa íîéNàå©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדברהזמינּו צּדיקים∑‡�ÌÈL.עצמכם "אנׁשים"? לֹומר ּתלמּוד מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה .וכי »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָ
ÌÈÓÎÁ∑ּכסּופים.ÌÈ�·�e∑חכמים ּבין 'מה יֹוסי: רּבי את אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ¬»ƒְִ¿…ƒְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

נבֹון, ותֹוהה. יֹוׁשב לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה חכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻלנבֹונים'?
מחּזר הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני מּׁשּלֹוּדֹומה ÌÈÚe„ÈÂ.ּומביא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻƒƒ

ÌÎÈË·LÏ∑מעּטף לפני ּבא ׁשאם לכם, נּכרים הּוא,ׁשהם הגּון ואם הּוא ׁשבט ּומאיזה הּוא מי יֹודע איני ּבטּליתֹו, ¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לׁשבטיכם" "וידּועים נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, מּכירין אּתם ּומכּבדים∑ÌÎÈL‡¯a.אבל ראׁשים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ¿»≈∆ְִִָָֻ

ויראה ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו יּו"ד∑ÌÓN‡Â.עליכם, ּבראׁשילמד(שם))*חסר ּתלּויֹות יׂשראל ׁשל ׁשאׁשמֹותיהם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָ«¬ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
היׁשרה לּדר אֹותם ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה החיים.ּדּיניהם, אור ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé):úBNòì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
i"yx£'B‚Â È˙‡ e�ÚzÂ∑לכםחלטּתם היה להנאתכם, הּדבר את ««¬…ƒ¿ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

,מּתלמיד אֹו מּמ ללמד, נאה מּמי רּבנּו, 'מׁשה מחׁשבֹותיכםל(ספרי)להׁשיב: ידעּתי אּלא עליה'? ׁשּנצטערּת ,מּמ א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו מביאין אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין עלינּו יתמּנּו 'עכׁשו אֹומרים: .ׁשהייתם ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

˙BNÚÏ∑'מהרה 'עׂשה אֹומרים: אּתם מתעּצל, הייתי החיים.אם אור «¬ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)íéòãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½
úBàî éøNå íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå̈«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹§¨¥´¥À

éøNå íéMîç éøNåì íéøèLå úøNò:íëéèáL §¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−§¦§¥¤«

i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑:ּבדברים יצחקמׁשכּתים אברהם, ּבני על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
חּבה לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ורעים', 'אחים ׁשּנקראּו אדם ּבני על ÌÈÚe„ÈÂ.ויעקב, ÌÈÓÎÁ ÌÈL�‡∑נבֹונים אבל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ¬»ƒ¬»ƒƒƒְֲִָ

מצאתי. מּדֹות(ספרי)לא מּׁשבע אחת וידּועיםזֹו חכמים צּדיקים, אנׁשים ג': אּלא מצא ולא למׁשה, יתרֹו (עייןׁשאמר ְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ÌÎÈÏÚ.בחזקוני) ÌÈL‡¯∑נכנס ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים ּבממּכר, ראׁשים ּבמּקח, ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם לבית(מּביתֹוׁשּתנהגּו »ƒ¬≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראׁשֹוןהּכנסת) ויֹוצא ‡ÌÈÙÏ.אחרֹון È¯N∑(יח אלף(סנהדרין על ממּנה B‡Ó˙.אחד È¯N∑מאה על ממּנה .אחד ְְֲִֵֶֶַַ»≈¬»ƒְֶֶֶֶַָֻ»≈≈ְֵֶֶַָָֻ
ÌÈ¯ËLÂ∑הּדּינין ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין אּלּו לׁשבטיכם, עליכם .מּניתי ¿…¿ƒְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ÔÚcÓeיג Ôe�˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

Ècיד ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
È�a¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
È�a¯Â ÔÈLÓÁ È�a¯Â ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e·‰.'B‚Âיג) ÌÎÏלהקּדים לכם אמר »»∆¿ְְִֶַַָָ
זה ּכי לׁשבטיכם, מאמר ְְֲִִֵֶֶַַַַטעם
ׁשבט ּכל ּכׁשּיהיה לכם ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָמהּנאֹות

ועּין מּמּנּו, ּׁשּכתבּתיׁשֹופטיו מה ְְְִִֵֶֶַַַָָ
אלהי ה' יפקד ּבּפסּוק ּפנחס ְְְֱִִֵַַָָָָֹֹּבפרׁשת

וגֹו' העדה על איׁש (ּבּמדּברהרּוחת ְְִִֵַַָָָָֹ

ט"ז) ׁשיׁשכ"ז הּנאֹות אפן ּתׂשּכיל ְְִֵֶֶַַָָֹוׁשם
לכם: אֹומרֹו והּוא הּזה, ְְֶֶַַָָָּבּדבר

ÌÓÈN‡Â.'B‚Âלכם אֹומר ׁשאני הגם ּפי' «¬ƒ≈¿ֲֲִֵֵֶֶַָ
הּבֹוחרים הם ׁשאּתם לכם ֲִֵֶֶֶַַָָהבּו
מאמרכם ּתחת יהיה לא ְְֲִֶֶַַַַָֹאֹותם,
לראׁשים אֹותם אׂשים אני ְְְְֲִִִִֶָָָורׁשיֹונכם,
ּוברצּועה: ּבמּקל לרּדֹותכם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָעליכם

e�ÚzÂ.'B‚Âיד) È˙‡אמרּו ז"ל רּבֹותינּו ««¬…ƒ¿ְֵַָ
לֹומר(ספרי) לכם היה להם ׁשאמר ְִִֶֶֶַַָָָָָ

מּמ וכּו' ללמד נאה מּמי ְְְִִִִֵֶַָֹרּבנּו
יֹודע ׁשאני אּלא וכּו' עליה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנצטערּת
הּכתּוב לפרׁש ואפׁשר ע"ש, ְְְְֵֶַָָָוכּו'
הּדבר על נצטערּו ׁשּיׂשראל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלׁשבח,
עצמם, על מחלּו מׁשה להנאת ְֲֲֲֶַַַַָָָָאבל
מעל להקל הּדבר טֹוב אֹומרֹו ְְְֵֵַַָָָוהּוא
לעׂשֹותֹו אצלנּו קׁשה ׁשהּוא הגם ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָרּבנּו
אׁשר אֹומרֹו והּוא ,ּתלמיד מּפי ְְְְְֲִִִִֶַֹללמד
לעׂשֹות אצלנּו קׁשים ּדברים ְְְֲִִִֵֶַַָָָּדּברּת
ּבכלל ּבא ׁשהּמאמר והגם ְֲֲִֶַַַַַָָָאֹותם,
זה, על ּגם ׁשהקּפיד אּולי ְִִֵֶֶַַַַהּתֹוכחֹות,

לדּבר נתחּכם מׁשה ּכי לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָואפׁשר
א' ּדרכים, ב' מהם הּנׁשמע ְְְִִִֵֶַָָָּדברים
לׁשבח וא' ּבספרי, ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָלגנאי
היּו ּביׂשראל ּכי וטעמֹו ׁשּפרׁשנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָּכמֹו
ּכת וא' הּצּדקת ּכת א' סּוגים ְִֶֶַַַַב'
עצמֹו יֹודע מהם א' וכל ְְְְִֵֵֶַַַַָָהּקנטרנית
את יבין אחד ּכל הּדברים ְְִִֶֶֶַַָָָָָּוכׁשאמר
ּדבריו הּצּדקת ּכת לבבֹו, עם ְְֲִֶֶֶַַַָָָאׁשר
יֹודעים ּכי ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכדרּכנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהם
וכת ּכּונתם, היתה מה ְְְְֶַַַָָָָָָּבעצמן
ּכפי הּדברים אֹותם יכאיבּו ְְְְְִִִִַַַַָָָהּקנטרנית

ספרי: ּכפי' ויבינּו ּׁשענּו ְְְִִִֵֶַָָמה



לט mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

(âé)ì íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáäíëéèáL ¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®
:íëéLàøa íîéNàå©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדברהזמינּו צּדיקים∑‡�ÌÈL.עצמכם "אנׁשים"? לֹומר ּתלמּוד מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה .וכי »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָ
ÌÈÓÎÁ∑ּכסּופים.ÌÈ�·�e∑חכמים ּבין 'מה יֹוסי: רּבי את אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ¬»ƒְִ¿…ƒְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

נבֹון, ותֹוהה. יֹוׁשב לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה חכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻלנבֹונים'?
מחּזר הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני מּׁשּלֹוּדֹומה ÌÈÚe„ÈÂ.ּומביא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻƒƒ

ÌÎÈË·LÏ∑מעּטף לפני ּבא ׁשאם לכם, נּכרים הּוא,ׁשהם הגּון ואם הּוא ׁשבט ּומאיזה הּוא מי יֹודע איני ּבטּליתֹו, ¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לׁשבטיכם" "וידּועים נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, מּכירין אּתם ּומכּבדים∑ÌÎÈL‡¯a.אבל ראׁשים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ¿»≈∆ְִִָָֻ

ויראה ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו יּו"ד∑ÌÓN‡Â.עליכם, ּבראׁשילמד(שם))*חסר ּתלּויֹות יׂשראל ׁשל ׁשאׁשמֹותיהם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָ«¬ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
היׁשרה לּדר אֹותם ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה החיים.ּדּיניהם, אור ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé):úBNòì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
i"yx£'B‚Â È˙‡ e�ÚzÂ∑לכםחלטּתם היה להנאתכם, הּדבר את ««¬…ƒ¿ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

,מּתלמיד אֹו מּמ ללמד, נאה מּמי רּבנּו, 'מׁשה מחׁשבֹותיכםל(ספרי)להׁשיב: ידעּתי אּלא עליה'? ׁשּנצטערּת ,מּמ א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו מביאין אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין עלינּו יתמּנּו 'עכׁשו אֹומרים: .ׁשהייתם ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

˙BNÚÏ∑'מהרה 'עׂשה אֹומרים: אּתם מתעּצל, הייתי החיים.אם אור «¬ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)íéòãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½
úBàî éøNå íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå̈«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹§¨¥´¥À

éøNå íéMîç éøNåì íéøèLå úøNò:íëéèáL §¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−§¦§¥¤«

i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑:ּבדברים יצחקמׁשכּתים אברהם, ּבני על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
חּבה לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ורעים', 'אחים ׁשּנקראּו אדם ּבני על ÌÈÚe„ÈÂ.ויעקב, ÌÈÓÎÁ ÌÈL�‡∑נבֹונים אבל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ¬»ƒ¬»ƒƒƒְֲִָ

מצאתי. מּדֹות(ספרי)לא מּׁשבע אחת וידּועיםזֹו חכמים צּדיקים, אנׁשים ג': אּלא מצא ולא למׁשה, יתרֹו (עייןׁשאמר ְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ÌÎÈÏÚ.בחזקוני) ÌÈL‡¯∑נכנס ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים ּבממּכר, ראׁשים ּבמּקח, ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם לבית(מּביתֹוׁשּתנהגּו »ƒ¬≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראׁשֹוןהּכנסת) ויֹוצא ‡ÌÈÙÏ.אחרֹון È¯N∑(יח אלף(סנהדרין על ממּנה B‡Ó˙.אחד È¯N∑מאה על ממּנה .אחד ְְֲִֵֶֶַַ»≈¬»ƒְֶֶֶֶַָֻ»≈≈ְֵֶֶַָָֻ
ÌÈ¯ËLÂ∑הּדּינין ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין אּלּו לׁשבטיכם, עליכם .מּניתי ¿…¿ƒְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ÔÚcÓeיג Ôe�˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

Ècיד ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
È�a¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
È�a¯Â ÔÈLÓÁ È�a¯Â ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e·‰.'B‚Âיג) ÌÎÏלהקּדים לכם אמר »»∆¿ְְִֶַַָָ
זה ּכי לׁשבטיכם, מאמר ְְֲִִֵֶֶַַַַטעם
ׁשבט ּכל ּכׁשּיהיה לכם ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָמהּנאֹות

ועּין מּמּנּו, ּׁשּכתבּתיׁשֹופטיו מה ְְְִִֵֶֶַַַָָ
אלהי ה' יפקד ּבּפסּוק ּפנחס ְְְֱִִֵַַָָָָֹֹּבפרׁשת

וגֹו' העדה על איׁש (ּבּמדּברהרּוחת ְְִִֵַַָָָָֹ

ט"ז) ׁשיׁשכ"ז הּנאֹות אפן ּתׂשּכיל ְְִֵֶֶַַָָֹוׁשם
לכם: אֹומרֹו והּוא הּזה, ְְֶֶַַָָָּבּדבר

ÌÓÈN‡Â.'B‚Âלכם אֹומר ׁשאני הגם ּפי' «¬ƒ≈¿ֲֲִֵֵֶֶַָ
הּבֹוחרים הם ׁשאּתם לכם ֲִֵֶֶֶַַָָהבּו
מאמרכם ּתחת יהיה לא ְְֲִֶֶַַַַָֹאֹותם,
לראׁשים אֹותם אׂשים אני ְְְְֲִִִִֶָָָורׁשיֹונכם,
ּוברצּועה: ּבמּקל לרּדֹותכם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָעליכם

e�ÚzÂ.'B‚Âיד) È˙‡אמרּו ז"ל רּבֹותינּו ««¬…ƒ¿ְֵַָ
לֹומר(ספרי) לכם היה להם ׁשאמר ְִִֶֶֶַַָָָָָ

מּמ וכּו' ללמד נאה מּמי ְְְִִִִֵֶַָֹרּבנּו
יֹודע ׁשאני אּלא וכּו' עליה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנצטערּת
הּכתּוב לפרׁש ואפׁשר ע"ש, ְְְְֵֶַָָָוכּו'
הּדבר על נצטערּו ׁשּיׂשראל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלׁשבח,
עצמם, על מחלּו מׁשה להנאת ְֲֲֲֶַַַַָָָָאבל
מעל להקל הּדבר טֹוב אֹומרֹו ְְְֵֵַַָָָוהּוא
לעׂשֹותֹו אצלנּו קׁשה ׁשהּוא הגם ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָרּבנּו
אׁשר אֹומרֹו והּוא ,ּתלמיד מּפי ְְְְְֲִִִִֶַֹללמד
לעׂשֹות אצלנּו קׁשים ּדברים ְְְֲִִִֵֶַַָָָּדּברּת
ּבכלל ּבא ׁשהּמאמר והגם ְֲֲִֶַַַַַָָָאֹותם,
זה, על ּגם ׁשהקּפיד אּולי ְִִֵֶֶַַַַהּתֹוכחֹות,

לדּבר נתחּכם מׁשה ּכי לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָואפׁשר
א' ּדרכים, ב' מהם הּנׁשמע ְְְִִִֵֶַָָָּדברים
לׁשבח וא' ּבספרי, ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָלגנאי
היּו ּביׂשראל ּכי וטעמֹו ׁשּפרׁשנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָּכמֹו
ּכת וא' הּצּדקת ּכת א' סּוגים ְִֶֶַַַַב'
עצמֹו יֹודע מהם א' וכל ְְְְִֵֵֶַַַַָָהּקנטרנית
את יבין אחד ּכל הּדברים ְְִִֶֶֶַַָָָָָּוכׁשאמר
ּדבריו הּצּדקת ּכת לבבֹו, עם ְְֲִֶֶֶַַַָָָאׁשר
יֹודעים ּכי ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכדרּכנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהם
וכת ּכּונתם, היתה מה ְְְְֶַַַָָָָָָּבעצמן
ּכפי הּדברים אֹותם יכאיבּו ְְְְְִִִִַַַַָָָהּקנטרנית

ספרי: ּכפי' ויבינּו ּׁשענּו ְְְִִִֵֶַָָמה



mixacמ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

(æè)-ïéa òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«
:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬¥«

i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי),אחת ּפעם לפני ּדין ּבא אם ּבּדין!, מתּונים 'הוּו להם: אלאמרּתי וׁשלׁש, ׁשּתים »¬«∆∆…¿≈∆ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, ּפעמים לפני זה ּדין ּבא ּכבר ‰‰Â‡.ּתאמר: ˙Úa∑(ספרי)אמרּתי מּׁשּמּניתים, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ»≈«ƒְִִִִִֶַָ

לּצּבּור מׁשעּבדין אּתם הרי עכׁשו, עצמכם, ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, ּכלׁשעבר: עכׁשו אין הוה,∑ÚÓL.להם: לׁשֹון ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ»…«ְֶֹ
ּבלע"ז וׁשמֹור"(הערענד)אודנ"ט "זכֹור B¯b.ּכמֹו: ÔÈ·e∑(ספרי)ׁשאֹוגר ּדינֹו, ּבעל ּדברים.זה ז)עליו אחר:(סנהדרין ּדבר ְְְַַָָ≈≈ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבין אפּלּו אחים, חלּקת ּבין ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", לכירים"ּובין החיים.ּתּנּור אור ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֻ

ÓÈÓÏ¯טז ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎÈ�Èc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôe�e„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:d¯Bib ÔÈ·e È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Úa.¯Ó‡Ï˙טז) ‡È‰‰,לאמר אֹומרֹו »≈«ƒ≈…ְֵֹ
ּכל מקֹומֹות ּבהרּבה ּכתבּתי ְְְְְִֵַַָָָּכבר
ּכצּורתן עצמן הּדברים אֹומר ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשאינֹו
ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּכמֹו לאמר, ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָֹיאמר
ּבלׁשֹון ההּוא ּבעת אֹותם ׁשּצּוה ְִֵֶַָָָָֹלא

הּצ מכּון אּלא עצמֹו לאמרזה היה ּוּוי ְְִֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּכן ּגם ׁשּנתּכּון ואּולי וגֹו', ׁשמע ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹלהם
ּבסנהדרין ז"ל ּׁשאמרּו מה ְְְְְִִֶֶַַָֹלרמז

ה"ח) פ"ג ּכד(ירּוׁשלמי הּונא רב וז"ל ְְְִַַַָ
ידע הּוה ולא נׁש לבר זכּו חזי ְְֵַַַַָָָָָָֹהּוה
ּפי ּפתח מּׁשּום ליּה ּפתח הּוה ְִִֵֵַַַָָליּה

ל"א)לאּלם ּׁשרמז(מׁשלי מה והּוא ע"כ, ְְְִִֵֵֶַַָ
ּתהיה לבל לאמר עליו ּכי לאמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹּבתבת

צדק: ויׁשּפט נעדרת ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶָֹהאמת
„BÚּׁשאמרּו מה ּדר על ְְִֵֶֶֶַַָָיתּבאר

הרמּב"ם(ׁשם)ּבסנהדרין ּופסקֹו ְְְְְִֶַַָָָָ
וז"ל סנהדרין מהלכֹות כ"א ְְְְְִִֵֶַָּבפסּוק
ּדינין מּבעלי הּטענֹות לׁשמע הּדּין ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹצרי

ׁשּנאמר טענֹותיהם א'ולׁשנֹות (מלכים ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָ

והּואג') וגֹו', אמרת זאת הּמל ְְֶֶֶֶֶַַֹֹֹוּיאמר
ּפי' ׁשמע לאמר ּבּמאמר ּׁשּנתּכּון ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹמה
ּׁשּׁשמע מה ּבפיו לאמר הּׁשֹופט ְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּצרי

ּדינים: ֲִִִֵַמּבעלי
ÚÓL.'B‚Â ÌÎÈÁ‡ ÔÈaּצרי מה קׁשה »…«≈¬≈∆¿ִֶַָָ

על יׁשמעּו לא אם לזה ְְְִִֶַַָֹלצּוֹות
זה ּבדר אמר לּמה עֹוד ּידּונּו, ְֶֶֶַַָָָָמה
היא הּכּונה אכן ׁשמעּו, אמר ְְִִֵַַַָָָָֹולא
יקּוצּו, ולא לׁשמע מתמידין ְְְְִִִִֶַַָֹֹׁשּיהיּו
הּוא א' ּדברים, לב' יתחּלק זה ְְְְִִֵֶַָָָודבר
עֹוד יאמרּו ׁשאם עצמן ּדינים ְְֲִִִִֵֶַַָֹמּבעלי
לא להֹוכיח לנּו יׁש עֹוד לטען לנּו ְְִִֵֵַָָֹֹיׁש
ּכׁשּירּבּו ּגם ּומה מּדבריהם, ְְְִִֵֶֶַַַָיקּוצּו
הֹועילּו ולא ראיֹות אחר ראיֹות ְְְְִִַַָָָֹלהביא
ואין ראיה אין ׁשּוב הּדּין יאמר ְְֵֵַַַָָָֹֹלא
ׁשאם והּב' ּבתמידּות. ׁשמע אּלא ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹטענה
יאמרּו לא ּדינין ּבעלי עליהם ְְֲֲִִִִֵֵֶַֹֹהטריחּו
לׁשמע ואין הּיֹום טרחנּו טרח ְְְְִֵֵַַַַָֹֹהרּבה

אּלא זמן אחר עד ונטען טֹוען ְְְִֵֶַַַָָָעֹוד
על נצטּוּו וכאן הפסק, ּבאין ְְְְִֵֵֶַַַָָֹׁשמע

הּדין: עּנּוי ְִִִַּדקּדּוק
„BÚמּתֹו להתחּכם להזהירם ְְְְְִִִִֵֶַַָירצה

הּטֹוענים ּבין הּנאמרים ְֱֲִִִֵֶַַַָָהּדברים
ּפי ׁשעל והגם הענין, אמּתּות ְְֲֲִִִִֶַַַַָָלהּכיר

הּזּכאי יזּכה החּיב,הּטענֹות ויתחּיב ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
ּדבריהם סדר מּתֹו נּכרים ְִִִִִֵֵֶֶָאם
ּׁשּנתחּיב מה הפ ׂשפתיהם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּומעקימת
רֹואֹות, ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין ִֵֵֶֶַַַַָָָהּדין
ּבין הׂשּכלה לׁשֹון ׁשמע אֹומרֹו ְְְְֵַַָָָֹוהּוא
ּביניהם ּׁשּיעברּו מה ּפרּוׁש ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַאחיכם
ּוׁשפטּתם ּומההתוּכחּות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָמהּדברים
ׁשהּוא לכם ׁשיתּברר מה ּכפי ּפי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָצדק
הּסדּור, מׁשּפט הפ ׁשּיהיה הגם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָצדק
ׁשאינֹו לדּין אּלא ּבא לא ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּמׁשּפט
מה אּלא לּדּין אין לּדבר ּברּור ֵֵֵֶַַַַַָָָָיֹודע

רֹואֹות: ֵֶָּׁשעיניו
„BÚמּכֹות ּבמּס' אֹומרם ּדר על ְְְִֵֶֶֶַַַַָנתּכּון.

ּבספ"א ּתהיה(ו':)מׁשנה ׁשּלא וז"ל ְְְְִִֶֶָֹ
וכּו' מתרּגמן מּפי ׁשֹומעת ְְְְְְִִִֶַַַָֻסנהדרין
אחיכם ּבין ׁשמע אֹומרֹו והּוא ְְֲֵֵֶַָֹע"כ,

מהמתרּגמן: ְְְְֵַָֹֻולא
„BÚמצהיל הּׁשֹופט יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַֹירצה

מהם ּבאחד עיניו ונֹוׂשא ְְֵֵֵֶַַָָָּפניו
ׁשּתהיה אּלא מהם מאחד עיניו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומׁשּפיל
והּוא ּביניהם, ׁשוה הּׁשמיעה ְְִֵֵֶֶֶַָָָּדר
ּתהיה הּׁשמיעה ּדר ּפי' ׁשמע ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹאֹומרֹו
ּתּׂשא עיני ּתּׂשא אּתה אם אחיכם ֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּבין
לׁשניהם, ּתׁשּפיל ּתׁשּפיל ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַלׁשניהם
עיניו יּׂשא ׁשּלא ה' ׁשּיצו אפׁשר ְְִֵֶֶֶַָָָֹאֹו
אחד ׁשּיטעה אפׁשר ּכי ּבהם עּקר ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָּכל
יֹותר יפה עין ׁשהּוא הראּיה ּבמין ְְִִִֵֵֶֶַָָָָמהם
מּפי וׁשמעּתי טענֹותיו, ויסּתתמּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָמּמּנּו
חביב ּביׂשראל וגדֹול חסיד ּגדֹול ְְְִִִֵָָָָָָָחכם
ּברּדּוגֹו מׁשה ר' הרב ה"ה ּכרּוחי ְְִִֶַַָָעלי
הּדין ּבׁשעת מדקּדק ׁשהיה ְְְִִֵֶַַַָָזלה"ה

נֹוׂשא היה ולא למּטה עיניו ְְְִֵֵֶַָָָָֹׁשּיהיּו
ׁשאם מרּגיׁש וׁשהיה עּקר ּכל ְְִִִֵֶֶַָָָָָעיניו
ּבאיזה ההכרח לצד עיניו נֹוׂשא ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָהיה
ׁשּכנגּדֹו, מתּבלּבל היה הּדין מּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָא'
ׁשּלא אחיכם ּבין ׁשמע אֹומרֹו ְְֲֵֵֶֶַָֹֹוהּוא
ּבאים והּדברים הּׁשמיעה אּלא ְְְֲִִִֶַַַָָָָיעׂשּו
הׁשּתּנּות ּבאין לפניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַמהּטֹוענים
צדק: ּוׁשפטּתם ּובזה מהם ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָלאחד

ÔÈa.'B‚Â ÂÈÁ‡ ÔÈ·e LÈ‡הּכתּוב נתּכּון ≈ƒ≈»ƒ¿ְִֵַַָ
הּסֹובבים ּדינים ׁשלׁשה על ְְְְִִִִַַַָֹלהזהיר

צדק, מה‰‡'מׁשּפט ּדר ּׁשּכתבעל ְִֶֶָ»ֶֶֶַַַָ
וז"ל סנהדרין מהלכֹות ּבפכ"ב ְְְְְְִִֵֶַַָרמּב"ם
ׁשּמא וכּו' ּפלֹוני איׁש ּתאמר ְְִִֶֶַָֹֹׁשּלא
אמר זה ּכנגד ע"כ, וכּו' ּבני את ְְְֲִֶֶֶֶַַָֹיהרג

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכדר איׁש, (סנהדריןּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַָ

איׁש.ו') מּפני תגּורּו לא ·'.ּבּפסּוק ְִִֵַָָֹ
סברת ּתבֹוא לּמׁשּפט אחים ב' ְְְִִִֶַַַָָָָּכׁשּבאים
ּכי זה ּבמׁשּפט לדקּדק אין לֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּדּין
אחיו. ּובין אמר לזה הם, אחים ֲִִִֵֵֶַַָָָָאנׁשים
ׁשבּועת ּבפרק ּׁשאמרּו למה נתּכּון ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָּגם

ל"א)העדּות ּפרק(ׁשבּועֹות רמּב"ם ּופסקֹו ְְְֵֶֶַָָָ
ּדינין ּבעלי ב' סנהדרין מהלכֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַכ"א
וכּו' ּבגדים מלּבׁש מהם א' ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשהיה
עד ּכמֹות הלּביׁשהּו אֹו למכּבד ְְְְִֵֵַַַָֻאֹומר
ע"כ, וכּו' ּכמֹותֹו לבׁש אֹו עּמֹו ְְְִֶָׁשּתדּון
אחיו ּובין ּבאֹומרֹו ּׁשּנתּכּון מה ְְְְִִֵֵֶַַָוהּוא
זֹו ׁשּזּולת אחת ּבהדרגה אחים ְְְִִֶֶַַַַַָָׁשּיהיּו
ׁשם ׁשּכתב ּוכמֹו צדק מׁשּפט יצא ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹלא

הּפרק. ּבתחּלת מה‚'.רמּב"ם פי על ְְִִִֶֶַַַַַַ
העדּות ׁשבּועת ּבפרק וז"ל(ל')ּׁשאמרּו ְְְְֵֶֶֶַָָ

ׁשּלא עמית ּתׁשּפט ּבצדק רּבנן ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹּתנּו
והּוא וכּו', עֹומד וא' יֹוׁשב א' ְְְְִֵֵֶיהיה
מתּגֹורר ׁשּיהיה ּפי' ּגרֹו ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶֶאֹומרֹו
ׁשניהם אֹו ּביׁשיבה ׁשניהם אֹו ְְְִִֵֵֶֶָּכמֹותֹו
מׁשּפט ּכאן אין זה ׁשּזּולת ְֲִִֵֶֶַַַָָּבעמידה

ֶֶצדק:
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(æé)àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú̈¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§¨−¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«
i"yx£ËtLna ÌÈ�Ù e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי),הּדּינים להֹוׁשיב הּממּנה אֹוׁשיבּנּוזה ּגּבֹור, אֹו נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

מעלה החּיב, את ּומזּכה הּזּכאי את מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ּבעיר', ּדּין אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּדּין,
ּבּדין ּפנים הּכיר ּכאּלּו ׁשּמּנהּו מי על ÔeÚÓLz.אני Ï„bk ÔËwk∑(ח עלי(סנהדרין חביב ּכדיןׁשּיהא ּפרּוטה ׁשל ּדין ְֲִִִִִִִִֶַַָָ«»…«»…ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶֶָָָ

לפניׁשל ּובא קדם ׁשאם מנה, ׁשּלאמאה ּכתרּגּומֹו, ּתׁשמעּון", ּכּגדל "ּכּקטן אחר: ּדבר לאחרֹון. ּתסּלקּנּו לא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלא אחר: ּדבר ּבנקּיּות'. מתּפרנס ונמצא העני את אזּכה לפרנסֹו, ּומצוה עׁשיר, וחברֹו הּוא עני 'זה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתאמר:
לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ ּוכׁשּיצא עכׁשו', אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ּבכבֹודֹו ּפֹוגם אני היא' ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתאמר:

לֹו' חּיב LÈ‡ŒÈ�tÓ.ׁשאּתה e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)לאּדברי ּתכניס לא תגּורּו", "לא אחר: ּדבר איׁש,ּתיראּו. מּפני ֶַַָָ…»ƒ¿≈ƒְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
י)לׁשֹון ּבּקיץ"(משלי ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑להחזיר מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ּׁשאּתה מה ְִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

עלי ׁשהּטית נמצא ‡ÈÏ.הּמׁשּפטלֹו, Ôe·¯˜z∑(ספרי)ׁשמּואל וכן צלפחד. ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר על ְְִִִֵֶַַָָָָ«¿ƒ≈«ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לׁשאּול י)אמר א ואימתי(שמואל רֹואה', אּתה ׁשאין מֹודיע ׁשאני חּיי' הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הראה". "אנכי : ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּדוד את למׁשח ּכׁשּבא טז)הֹודיעֹו? הּוא:(שם ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר מׁשיחֹו", ה' נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הראה"? "אנכי אמרּת אלֿמראהּו"(שם)ולא ."אלּֿתּבט ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(çé)øLà íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:ïeNòz©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹותאּלּו .לדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

(èé)àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á§©¨¸
äåäé äeö øLàk éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

:òðøa Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹותׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)äåäé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà äåäé ïúð äàøéðôì ELø äìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´¥À
éúáà éäìà äåäé øac øLàk-ìàå àøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦¨−§©
:úçz¥¨«

ß a`Îmgpn 'a iyily mei ß

(áë)eðéðôì íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ§¨¥½
Cøcä-úà øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑אֹומר הּוא ּולהּלן ה)ּבערּבּוביא, וזקניכם(דברים ׁשבטיכם ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מכּבדים ּוזקנים לפניהם, ּוׁשלחּום הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה קריבה אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוּתאמרּו

ÚÊ¯‡יז ÈlÓ ‡�È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡�È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈

Ïkיח ˙È ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

a„Ó¯‡יט Ïk ˙È ‡�ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡�ÏË�e¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡�˙È ‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡�È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

�ÁÏLכב Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡�Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q� Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡�˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ� Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈



מי mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy

(æé)àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú̈¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§¨−¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«
i"yx£ËtLna ÌÈ�Ù e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי),הּדּינים להֹוׁשיב הּממּנה אֹוׁשיבּנּוזה ּגּבֹור, אֹו נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

מעלה החּיב, את ּומזּכה הּזּכאי את מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ּבעיר', ּדּין אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּדּין,
ּבּדין ּפנים הּכיר ּכאּלּו ׁשּמּנהּו מי על ÔeÚÓLz.אני Ï„bk ÔËwk∑(ח עלי(סנהדרין חביב ּכדיןׁשּיהא ּפרּוטה ׁשל ּדין ְֲִִִִִִִִֶַַָָ«»…«»…ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶֶָָָ

לפניׁשל ּובא קדם ׁשאם מנה, ׁשּלאמאה ּכתרּגּומֹו, ּתׁשמעּון", ּכּגדל "ּכּקטן אחר: ּדבר לאחרֹון. ּתסּלקּנּו לא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלא אחר: ּדבר ּבנקּיּות'. מתּפרנס ונמצא העני את אזּכה לפרנסֹו, ּומצוה עׁשיר, וחברֹו הּוא עני 'זה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתאמר:
לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ ּוכׁשּיצא עכׁשו', אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ּבכבֹודֹו ּפֹוגם אני היא' ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתאמר:

לֹו' חּיב LÈ‡ŒÈ�tÓ.ׁשאּתה e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)לאּדברי ּתכניס לא תגּורּו", "לא אחר: ּדבר איׁש,ּתיראּו. מּפני ֶַַָָ…»ƒ¿≈ƒְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
י)לׁשֹון ּבּקיץ"(משלי ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑להחזיר מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ּׁשאּתה מה ְִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

עלי ׁשהּטית נמצא ‡ÈÏ.הּמׁשּפטלֹו, Ôe·¯˜z∑(ספרי)ׁשמּואל וכן צלפחד. ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר על ְְִִִֵֶַַָָָָ«¿ƒ≈«ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לׁשאּול י)אמר א ואימתי(שמואל רֹואה', אּתה ׁשאין מֹודיע ׁשאני חּיי' הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הראה". "אנכי : ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּדוד את למׁשח ּכׁשּבא טז)הֹודיעֹו? הּוא:(שם ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר מׁשיחֹו", ה' נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הראה"? "אנכי אמרּת אלֿמראהּו"(שם)ולא ."אלּֿתּבט ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(çé)øLà íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:ïeNòz©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹותאּלּו .לדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

(èé)àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á§©¨¸
äåäé äeö øLàk éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

:òðøa Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹותׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)äåäé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà äåäé ïúð äàøéðôì ELø äìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´¥À
éúáà éäìà äåäé øac øLàk-ìàå àøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦¨−§©
:úçz¥¨«

ß a`Îmgpn 'a iyily mei ß

(áë)eðéðôì íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ§¨¥½
Cøcä-úà øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑אֹומר הּוא ּולהּלן ה)ּבערּבּוביא, וזקניכם(דברים ׁשבטיכם ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מכּבדים ּוזקנים לפניהם, ּוׁשלחּום הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה קריבה אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוּתאמרּו

ÚÊ¯‡יז ÈlÓ ‡�È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡�È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈

Ïkיח ˙È ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

a„Ó¯‡יט Ïk ˙È ‡�ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡�ÏË�e¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡�˙È ‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡�È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

�ÁÏLכב Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡�Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q� Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡�˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ� Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈
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ּוזקנים הּזקנים, את ּדֹוחפין ילדים ּבערּבּוביא, ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל לפניהם, ללכת הראׁשים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאת
הראׁשים את c·¯.ּדֹוחפין e�˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי)לׁשֹון מדּבריםּבאיזה B‚Â'.הם C¯c‰Œ˙‡∑ּבּה ׁשאין ּדר אין ֲִִֶָָ¿»ƒ…»»»ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿ֵֵֶֶֶָ

‡Ô‰ÈÏ.עקמימּות ‡·� ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â∑לכּבׁש .ּתחּלה ְִַ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְְִִָֹ

(âë)íéLðà øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½
:èáMì ãçà Léà¦¬¤¨−©¨«¤

i"yx£¯·c‰ È�ÈÚa ·ËÈiÂ∑מׁשל ּבּתֹוכחֹות? אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ואם הּמקֹום, ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
'ּבהרים 'הן'. לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: אמר זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאדם
ּבֹו אמצא ׁשּלא זה הּוא 'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מעּכבֹו ׁשאין ׁשראה ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּוגבעֹות'?
ּכׁשּתראּו ּבכם ּתחזרּו ׁשּמא לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ואיני ,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּום',

ּבכם חזרּתם לא ואּתם מעּכב, ÌkÓ.ׁשאיני Áw‡Â∑מן ׁשּבכם, הּברּורים ׁשּבכםמן NÚ¯.המסּלתים ÌÈ�L ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ»∆«ƒ∆ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ¿≈»»
Ë·MÏ „Á‡ LÈ‡ ÌÈL�‡∑(שם)עּמהם לוי ׁשבט היה ׁשּלא החיים.מּגיד אור ¬»ƒƒ∆»«»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(ãë)eìbøéå ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ©§©§−
:dúàŸ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁ�Œ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙d.סֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם)אומנין ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְִֵֶַַָָָָָֹ
וערב החיים.ׁשתי אור ְִֵֶָ

(äë)eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³
:eðì ïúð eðéäìà äåäé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã̈¨Æ©Ÿ́§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

i"yx£e�ÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹותמּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ
וכלב יהֹוׁשע החיים.טֹובתּה? אור ְְֵַָָָֻ

ÔÈ¯zכג ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t È�ÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

�ÏÁ‡כד „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe ei�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

e˙ÈÁ‡Âכה ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒ�e¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡�˙È e·È˙‡Â ‡�Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ËÈiÂ.¯·c·כג) È�ÈÚaטעם לפי ּפי' «ƒ«¿≈««»»ְִֵַַ
ז"ל ואמרּו לנּו, ויחּפרּו ְְְְְְֲֶֶַַָָׁשאמרּתם

ׁשלח) ׁשּיׁשלחּו(ילקּוט היא ׁשהּכּונה ְְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁשּטֹומנים החפירֹות לראֹות ְְְְֲִִִִֶַַַהמרּגלים
ּבעיני, ואֹומרֹו ּבהם, ממֹונם ְְְְֲִֵֶַַַָָָהּכנענים
ּבעיני אבל לי ּבׂשר ׁשעיני אני ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָּפי'
ּׁשּכתבּתי מה ועּין לא, לּבֹות ְְִִֵֵֶַַַָֹּבֹוחן

:ל ׁשלח ְְְַַָָּבפרׁשת
e�ÙiÂ.'B‚Âכד) eÏÚiÂ'ּפי וּיפנּו, אֹומרֹו «ƒ¿««¬¿ְְִֵַ

קדם ּכי ּבּה, ׁשהיּו מּדר ִִֶֶֶֶֶָָָֹׁשּפנּו
צּדיקים היּו הּׁשליחּות ְְִִִִִֶַַָׁשהתחיל
ׁשהתחילּו ּומעת אנׁשים ּכּלם ְְְֲִִִֵֵֶָָֻּכאֹומרֹו
מּדר ּופנּו הרׁשיעּו זה ּבׁשליחּות ְְִִִִִֶֶֶֶֶָָללכת
וּילכּו ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ועּין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׂשכל,

כ"ו):וּיבאּו י"ג (ּבּמדּבר ְִַַָָֹ

eÏb¯ÈÂ.d˙‡ׁשאמרּו ּכמֹו לא ּפרּוׁש «¿«¿…»ְְֵֶָֹ
אּלא לנּו ויחּפרּו למׁשה ְְְְְִֵֶֶַָָָיׂשראל
אנׁשיה ּומה היא מה לדעת אֹותּה ְֲִִֶַַַָָָָָרּגלּו
הּמטמֹונּיֹות: חפירֹות לדעת ּבּקׁשּו ְְְֲִִִַַַַָֹולא

eÁ˜iÂ.'B‚Âכה) Ì„È·'א לדעת צרי «ƒ¿¿»»¿ִַַָָ

ׁשּלא בידם וּיקחּו לֹומר הצר ְְְִֶַַַָָָָֹֻלּמה
אלינּו וּיֹורדּו אּלא לֹומר צרי ִִֵֵֶַַָָָָהיה
וּיׁשבּו אמר לּמה ב' הארץ, ְִִִֶַַָָָָָָמּפרי
צרי היה ׁשּלא וגֹו' וּיאמרּו דבר ְְִֶַָָָָָָֹֹֹאתנּו
אכן טֹובה. אֹותנּו וּיׁשיבּו אּלא ִֵֶַַָָָָָלֹומר
ׁשּתי ּבמרּגלים ׁשהיּו לפי היא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּכּונה
עׂשרה ּתׁשּובת היא רעה אחת ְְֲִַַַַָָָָָהּדרגֹות,
ּתׁשּובת היא טֹובה ואחת ְְְְִִַַַַָמרּגלים,
ׁשּתי אמר ּכאן ּובדבריו וכלב, ְְְְִֵֵַַָָָָָֻיהֹוׁשע
עׂשרה ּׁשהׁשיבּו מה ּכנגד ְְֲִֵֶֶֶַַָָהּתׁשּובֹות,
וּיקחּו אמר לרעה הרׁשעים ְְְֲִִִַַָָָָָָָהאנׁשים
רצה לא ּפרּוׁש ּדבר אתנּו וּיׁשבּו ְִֵַָָָָָָֹֹוגֹו'
ׁשּלא הרעים הּדברים לחזר ע"ה ְֲִִֶֶַַָָָֹֹמׁשה
ואמר מתּו ׁשּכבר על הּדין ְְְִֵֵֶַַַָָלעֹורר
ולהעיר ּדבר, ׁשהׁשיבּו סתם ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהענין
אמר אֹומר הּוא מרּגלים עׂשרה ְְֲִֵֶַַַָָָׁשעל
ז"ל אֹומרם ּדר על ּפי' בידם, ְְְִֵֶֶַַָָָוּיקחּו

ל"ד.) אׁשּכֹול,(סֹוטה נטלּו מרּגלים ח' ְְְְִֶַָָ
אבל רּמֹון, נטל וא' ּתאנה נטל ְְֲִֵֶַַָָָָָאחד
ּכאמּור ּכלּום נטלּו לא וכלב ְְְְֵַָָָָֹֻיהֹוׁשע

ּׁשּדקּדק מה והּוא ז"ל, ְְְְִִֵֵֶֶַּבדבריהם
ׁשהם לֹומר בידם וּיקחּו ְְֲִֵֶַַַַַָָּבּמאמר
הארץ, מּפרי ּבידם ׁשּלקחּו ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָהעׂשרה
ּגם ּׁשהׁשיבּו, מה דבר אתנּו ִִֵֶַַַָָָָֹוּיׁשבּו
מּדבר ּדבר ׁשוה ּגזרה לדּון ְְִֵֶָָָָָָָָָאפׁשר

ּדכתיב ׁשלח ּבפרׁשת (ּבּמדּברהאמּור ְְְְִִִַַַָָָָָ

כ"ו) ׁשאיןי"ג והגם ּדבר, אתם ֲִֵֶַַַָָָָֹוּיׁשבּו
קּבלה ּכן אם אּלא ׁשוה ּגזרה ּדן ְִֵֵֶַָָָָָָָָָאדם
ּפׁשטי לגּלֹות ּבזה ּבכּיֹוצא ְְְֵֵֵֶַַַָָמרּבֹו,
ז"ל רּבֹותינּו הֹודיעּונּו ְִִֵַַהּכתּובים
וזה ּכזֹו, ׁשוה ּבגזרה לגּלֹות ְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּיכֹולין
ּוכנגד החּיים, ּבאֹור להֹולכים ְְְִִֶֶַַַָּפׁשּוט

וכ הארץ,יהֹוׁשע טֹובה וּיאמרּו אמר לב ְְְֵֶַַַָָָָָֹֻ
וּיׁשבּו לּכפל נכֹון טעם יׁש זה ְִִֵֶֶֶַַַַָָּוכפי
ּדברי נתיּׁשב ּגם וגֹו', וּיאמרּו ְְְְְִִֵֵַַַֹוגֹו'
וּיאמרּו סתּומים ּדבריו ׁשאמר ְְְִֶֶַַָָָֹמׁשה
יּגיד הּדברים ׁשּמׁשמעּות הארץ ְְִִֶֶַַַָָָָָטֹובה
ּדברי חּלק הרי ולדברנּו ּכּלן, ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֻעל

וטֹובים: רעים לב', ְְְְִִִַַָהמרּגלים

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
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ÏÂ.'B‚Â‡כו) Ì˙È·‡ׁשעׂשרה והגם ¿…¬ƒ∆¿ֲֲֶַַָָ
ּבסמּו ׁשאמר ּכמֹו עדּות ְְְֵֶַָָָאמרּו
ה' להם אמר ּכבר וגֹו', המּסּו ְְֵֵֵֶַַָָָאחינּו
יׂשראל ּגבּורת מּצד העיר הֹורׁשת ְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

ּבפרׁשת ׁשּדּיקנּו ּכמֹו מה', ּבמּתנה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ב')ׁשלח י"ג נתן(ׁשם אני אׁשר מּמאמר ְֲֲֲִִֵֶַַַָֹ

הארץ, יֹוׁשבי מּפניהם יֹורׁש הּוא ְְִִֵֵֵֶֶָָּכי
הּוא וגֹו' ה' ּבסמּו ּכן ּגם ׁשאמר ְְְֵֶַַָָּכמֹו

סתירה זה ּבמאמר ואין לכם, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָיּלחם
ואנׁשיה העיר ּתקף הפלאת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹלהכחיׁש
קׁשית קׁשה לא ּובזה המרּגלים, ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאמרּו

ְַָרמּב"ן:
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:ÔBÎÈ�ÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÂ.'B‚Â‡כו) Ì˙È·‡ׁשעׂשרה והגם ¿…¬ƒ∆¿ֲֲֶַַָָ
ּבסמּו ׁשאמר ּכמֹו עדּות ְְְֵֶַָָָאמרּו
ה' להם אמר ּכבר וגֹו', המּסּו ְְֵֵֵֶַַָָָאחינּו
יׂשראל ּגבּורת מּצד העיר הֹורׁשת ְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

ּבפרׁשת ׁשּדּיקנּו ּכמֹו מה', ּבמּתנה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ב')ׁשלח י"ג נתן(ׁשם אני אׁשר מּמאמר ְֲֲֲִִֵֶַַַָֹ

הארץ, יֹוׁשבי מּפניהם יֹורׁש הּוא ְְִִֵֵֵֶֶָָּכי
הּוא וגֹו' ה' ּבסמּו ּכן ּגם ׁשאמר ְְְֵֶַַָָּכמֹו

סתירה זה ּבמאמר ואין לכם, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָיּלחם
ואנׁשיה העיר ּתקף הפלאת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹלהכחיׁש
קׁשית קׁשה לא ּובזה המרּגלים, ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאמרּו

ְַָרמּב"ן:
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i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑אף ועּתה, ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: מעלה ׁשל מקרא על מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר ‡˙B�aŒ."ּבּמדּבר LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו האלהים(שמות מלא "וּיּסע ְְְֲֲִִִֶַָָָָ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì):íëéäìà äåäéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם החיים.ׁשהּוא אור «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®
Làa|ïðòáe dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì ¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈

:íîBé¨«
i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑,להראֹותכם יג):וכןּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן(תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע ט): ב :(מלכים «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּביזרעאל" לּגיד ."ללכת ְְְִִֵֶֶַָ

(ãì)øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà äåäé òîLiå: ©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

(äì)úà äfä òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨¨−©¤®¥µ
íëéúáàì úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä: ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−©«£«Ÿ¥¤«

(åì)õøàä-úà ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯¤¨¨²¤
da-Cøc øLà:äåäé éøçà àlî øLà ïòé åéðáìe £¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑,יג)ׁשּנאמרחברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא החיים.: אור ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(æì)pàúä éa-íb-àì äzà-íb øîàì íëììâa äåäé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ
:íL àáúi"yx£Ûp‡˙‰∑רגז .נתמּלא ¨¬Ÿ¨«ƒ¿««ְִֵֶַֹ

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäé÷fç Búà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ÔÈ�ÓÈ‰Óלב ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

Ï‡˙˜�‡‰לג ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡��Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚¯eלד ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B�·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

ÏeÚÈלח ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe� ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dp�ÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

c·e.'B‚Â·¯לב) ‰f‰ּכּונת לדעת צרי «»»«∆¿ִַַַַָָָ
ז"ל ורׁש"י הּזה, ּובּדבר ְְִֶַַַָָאֹומרֹו
הּוא הארץ ּביאת הבטחת על ְִֵֶַַַַָָָּפי'
ּכפׁשט אּלא כן נראה ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָמדּבר,
אׁשר הּוא מדּבר נּסי ׁשעל ְֲִִֵֶֶַַָָהּכתּוב
ּבנֹו את איׁש יּׂשא ּכאׁשר ה' ְְֲִִֶֶַָָָנׂשאם
וזה מאמינים, אינם הּזה ּבּדבר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגם

אֹומרֹו האֹות ז')ל י"ז ה'(ׁשמֹות היׁש ְְְֲֵָ
ּבּזהר ׁשהביא ּוכמׁשל אין אם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּבקרּבנּו

כ"ו) ּכתפֹו(ש"ר על ּבנֹו ׁשּנׂשא אב ְְֵֶַַָָָעל
ׁשֹואלֹו הּבן והיה אחד ּבאדם ְְְֲֵֶַָָָָָָפגעּו
ה' עם יׂשראל כן ּכמֹו וכּו' אביו ְְְִִִֵֵַָָעל
ּבּמאמר ּׁשּנתּכּון מה והּוא הּוא, ְְֲִֵֶַַַַַָּברּו

ּבה' מאמינם אינכם וגֹו' הּזה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָּובּדבר
וגֹו', אתכם הּנֹוׂשא ׁשהּוא ְְֱֵֵֶֶֶֶַֹאלהיכם
ּפרטי להפליא מֹוסיף וגֹו' ההל ְְְְְִִֵֵֵַַָֹואֹומר
להּכיר יתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְִִִֶֶַַַָָהּדברים

ּבה': ְֲִַַּולהאמין
e‰.'B‚Â‡לו) Ôz‡ BÏÂ ‰p‡¯Èלדעת צרי ƒ¿∆∆»¿∆≈¿ִַַָָ

ּכיון יראּנה לֹומר הצר ְְִֵֶַַָָָָֻלּמה
מנה, מאתים ּבכלל לֹו לתּתּה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָׁשּמבטיח
זכּיֹות ׁשּב' לֹומר ה' ׁשּנתּכּון ְְְְִִֵֶֶֶַַֻונראה
זכה ּובׁשבילם זה ּבענין ּכלב ּביד ְְְְִִִֵֶַָָָָָָהיּו
מעצת עצמֹו ׁשּפּנה א' ּדברים, ְְְֲִִֵֶַַָָלב'
ׁשאדרּבה ב' רע, אמר ולא ְְְְִֶַַַַַַָָֹהמרּגלים
למּלאֹות המרּגלים ּדברי סֹותר ְְְְְִִֵֵַַַָָהיה

ּדכתיב ה' ל')אחרי י"ג וּיהס(ּבּמדּבר ְְֲִִִֵַַַַַַָ
טֹובים, ּדברים ב' ה' לֹו ויעד וגֹו', ְְְִִִֵֵָָּכלב
המרּגלים מעצת עצמֹו ּׁשּפּנה מה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּכנגד
ּבגזרתם, ימּות ׁשּלא זכּות ּבידֹו ְְְִֵֶָָָָָָֹעלה
הּוא יפּנה ּבן לֹומר ּׁשּסמ מה ְְֶֶֶַַַָֻוהּוא
מעצת עצמֹו ׁשּפּנה ּבׁשביל ּפי' ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיראּנה
יראה אם ּגזרת מּכלל יצא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהמרּגלים

יראּוה לא מנאצי וכל וגֹו' (ׁשםאיׁש ְְְְֲִִַַָָָֹ

כ"ג) לֹוי"ד נתן ה' אחרי ׁשּמּלא ּוכנגד ,ְֲִֵֵֶֶֶַַָ
את אּתן ולֹו אֹומרֹו והּוא הארץ, ְְְֵֶֶֶֶָָאת
ה': אחרי מּלא אׁשר יען וגֹו' ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהארץ

Ìb.'B‚Âלז) ÌÎÏÏ‚a '‰ Ûp‡˙‰ Èaקׁשה «ƒƒ¿««ƒ¿«¿∆¿ֶָ
על ה' ׁשהתאּנף מצינו לא ְֲִִֵֶַַַָֹֹוהלא
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ß a`Îmgpn 'b iriax mei ß

(èì)-àì øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧Ÿ
íäå äpðzà íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé̈«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´¤§¤½¨§¥−

:äeLøéé¦«¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk ycew zexb`)

אּתנּנּה ולהם ׁשּמה יבֹואּו הּמה . . . לט)וטּפכם צריְך(א, ילד נצחית: הֹוראה ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

טֹוב עניני ּבכל ׁשּכן, יֹותר! עֹוד ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצריְך יכֹול הּוא הֹוריו, מעלת וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלדעת,

ּביתר מתאּמץ הּוא – הֹוריו את ּגם מזּכים ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר להתעּלֹות האפׁשרּות ּתמיד קּיימת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּוקדּׁשה

עז. ּוביתר ְְֵֶֶֹׂשאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a zegiy ihewl)

יהיה לבז אמרּתם אׁשר לט)וטּפכם הּגדֹולים?(א, ּגם לבז, יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ההדּגׁשה מהי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּבפנימּיּות, זה רּוחני מזֹון נקלט לא מּכְך ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי הּוא ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ּוכדרּכֹו 'מתּפֹורר', הּוא יב)אּלא מז, ויגש טוב לארץ(לקט יּכנסּו אם הּמרּגלים: טענת היתה זֹו . ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשעבֹודת ה', מענה ּבא ּכְך על 'יתּפֹורר'. והּוא לׁשמּה ׁשּלא והּמצוה הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ויתעּסקּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹיׂשראל

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק עצמֹו את ּכֹופה האדם – ה'אתּכפיא' מעלת מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹה'ּטף'

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ e�t∑עּכּוב לכם ּוגרמּתם קלקלּתם לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ארץ רחב ּדר אתכם להעביר .אמרּתי ¿»∆ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ÌÎÏ e�t∑מפסיק היה ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומּה ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ּבּמדּבר ותלכּו לאחֹוריכם ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּות הּים לצד הּמׁשכּו עּתה ׂשעיר, להר סּוף ים לּמזרחּבין הּמערב מן ּדרֹומֹו ּכל ׂשעיר, הר את .סֹובבּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà äåäéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà äåäé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦¨−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨

i"yx£e�È‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר(במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו .נזּדּמנּתם: «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ÔBÎÈ�·eלט ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dp�z‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡¯Áמ ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ ei�t˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא Ì„˜ ‡�·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡�„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚�e ˜q� ‡�Á�‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ È�Ó ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר ּפי' ורמּב"ן המרּגלים, ּבעֹון ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָמׁשה
עד אחרת ּפעם להרע הֹוספּתם ְְְֶֶֶַַַַַַָועֹוד
ּדבריו ואין ע"כ, ּבי להתאּנף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשּגרמּתם
מדּבר הּוא ׁשעדין רֹואני ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַַנראים
אחר הּכתּוב אמר ׁשּכן המרּגלים ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָּבענין
סֹוף עד וגֹו' אמרּתם אׁשר וטּפכם ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַזה
ולּמה המרּגלים ּבענין מדּבר והּוא ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָהּפ'
ּומה ּכענין, ּבׁשּלא הענין ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַָָָָֹהפסיק
יחד להזּכיר ׁשרצה הרב ְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהליץ
ּגרמא היּו ׁשהם הארץ מעבר ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּנמנעים
ּבזה: יׁש הנאה מה ידעּתי לא ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹלזה,

ÔBÎp‰Âז"ל ּדבריהם ּפי על (ּתעניתהּוא ¿«»ְֲִִִֵֶַַ

ּבּפסּוקכ"ט.) י"דׁשאמרּו (ּבּמדּבר ְְִֶַַָָָ

ּבכּיהא') קבעּו וגֹו' ּבּלילה העם ְְְְְִִַַַָָָָָוּיבּכּו
ׁשּבֹו היתה ּבאב ּתׁשעה ליל ּכי ְְְְִִֵֶָָָָלדֹורֹות

עֹוד ואמרּו הּבית, ט'.)(סֹוטנחרב ׁשאםה ְְֱִִֶֶַַַָָ
ּבית ּבֹונה והיה לארץ מׁשה נכנס ְְִֵֶֶֶַָָָָָָהיה
ׁשאין נחרב הּבית היה לא ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמקּדׁש
עֹוד ואמרּו ּבֹו, נֹוגעת ולׁשֹון ְְְַַָָָֻאּמה

עט) ּתהּלים לאסף(מדרׁש מזמֹור ּבּפסּוק ְְְְִִִִַַָָָ
מּבעי קינה וז"ל וגֹו' גֹוים ּבאּו ְְֱִִִִֵָָָֹאלהים
עצים על חמתֹו ׁשהׁשלי על אּלא ְֲִִִֵֵֶֶַַָָליה
מׁשה נכנס היה אם מעּתה ְֲִִִֵֶַַָָָָָואבנים,
הּמקּדׁש ּבית ּבֹונה והיה ְְִֵֶֶַָָָָָלארץ
ּכּנזּכר אפׁשר לא עליו חמתֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹּולהׁשלי
ויהיה יׂשראל ּבׂשֹונאי ה' אף ְְְְְְִִִֵֵֶַַָויחר
ּגזר לזה הּבית, חרּבן ּבמקֹום ְְְִִִֶַַַַָָָֻּכליֹונם
מׁשה על ּגם המרּגלים ּבגזרת ְְְִִֵֶַַַַַה'

והּוא ּבּמדּבר, ּביׁשּימּות ּגם אֹומרֹו ְְְִִֶַַָָ
ּבגלּגּול ּפרּוׁש ּבגללכם ה' ְְְְְִִִֵֶַַַהתאּנף

עֹון היה לא אם ּכי ׁשּלכם ְֲִִִֶֶָָָָֹּדברים
ׁשהיה אפׁשר נכנסים והיּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהמרּגלים
ּבית ׁשּיבנה והגם עּמהם מׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָנכנס
ּבחינת נתּגּבר לא ּכי מחּוׁש אין ְְְִִִִִֵֵַַַָֹהּמקּדׁש
אּלא ּבארץ, ּבצדקם עֹומדים והיּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָהרע
רׁשעה יד ּגברה מרּגלים עֹון ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָמאמצעּות
ּולמד וצא ּבצדק יעמדּו לא ּכי ה' ְְְְְִֵֶֶַַַַָֹוידע
רֹואני והלא ּתאמר ואם האזינּו, ְֲֲִִִִִַַַַַֹֹמּׁשירת
ּכבר מריבה, מי על היתה מׁשה ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּמיתת
ׁשמֹו מקּדׁש היה מׁשה ׁשאם ׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכתבּתי
לטהרתם חֹוזרים יׂשראל היּו ְְְְֳִִִֵַָָָָָָיתּבר
ּבאמצעּות המרּגלים חטא קדם ּבֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשהיּו
ׁשבּועת מּתיר ה' והיה הּגדֹול ה' ְְִִַַַָָָקּדּוׁש
ּבית ּובֹונה לארץ נכנס והיה ְְִֵֶֶֶָָָָָמׁשה

עֹולמים: לׁשבּתֹו מכֹון ְְְִִִַָָָהּמקּדׁש
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(èì)-àì øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧Ÿ
íäå äpðzà íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé̈«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´¤§¤½¨§¥−

:äeLøéé¦«¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk ycew zexb`)

אּתנּנּה ולהם ׁשּמה יבֹואּו הּמה . . . לט)וטּפכם צריְך(א, ילד נצחית: הֹוראה ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

טֹוב עניני ּבכל ׁשּכן, יֹותר! עֹוד ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצריְך יכֹול הּוא הֹוריו, מעלת וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלדעת,

ּביתר מתאּמץ הּוא – הֹוריו את ּגם מזּכים ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר להתעּלֹות האפׁשרּות ּתמיד קּיימת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּוקדּׁשה

עז. ּוביתר ְְֵֶֶֹׂשאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a zegiy ihewl)

יהיה לבז אמרּתם אׁשר לט)וטּפכם הּגדֹולים?(א, ּגם לבז, יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ההדּגׁשה מהי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּבפנימּיּות, זה רּוחני מזֹון נקלט לא מּכְך ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי הּוא ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ּוכדרּכֹו 'מתּפֹורר', הּוא יב)אּלא מז, ויגש טוב לארץ(לקט יּכנסּו אם הּמרּגלים: טענת היתה זֹו . ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשעבֹודת ה', מענה ּבא ּכְך על 'יתּפֹורר'. והּוא לׁשמּה ׁשּלא והּמצוה הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ויתעּסקּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹיׂשראל

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק עצמֹו את ּכֹופה האדם – ה'אתּכפיא' מעלת מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹה'ּטף'

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ e�t∑עּכּוב לכם ּוגרמּתם קלקלּתם לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ארץ רחב ּדר אתכם להעביר .אמרּתי ¿»∆ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ÌÎÏ e�t∑מפסיק היה ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומּה ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ּבּמדּבר ותלכּו לאחֹוריכם ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּות הּים לצד הּמׁשכּו עּתה ׂשעיר, להר סּוף ים לּמזרחּבין הּמערב מן ּדרֹומֹו ּכל ׂשעיר, הר את .סֹובבּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà äåäéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà äåäé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦¨−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ
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ÔBÎÈ�·eלט ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dp�z‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡¯Áמ ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ ei�t˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא Ì„˜ ‡�·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡�„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚�e ˜q� ‡�Á�‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ È�Ó ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר ּפי' ורמּב"ן המרּגלים, ּבעֹון ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָמׁשה
עד אחרת ּפעם להרע הֹוספּתם ְְְֶֶֶַַַַַַָועֹוד
ּדבריו ואין ע"כ, ּבי להתאּנף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשּגרמּתם
מדּבר הּוא ׁשעדין רֹואני ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַַנראים
אחר הּכתּוב אמר ׁשּכן המרּגלים ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָּבענין
סֹוף עד וגֹו' אמרּתם אׁשר וטּפכם ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַזה
ולּמה המרּגלים ּבענין מדּבר והּוא ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָהּפ'
ּומה ּכענין, ּבׁשּלא הענין ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַָָָָֹהפסיק
יחד להזּכיר ׁשרצה הרב ְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהליץ
ּגרמא היּו ׁשהם הארץ מעבר ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּנמנעים
ּבזה: יׁש הנאה מה ידעּתי לא ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹלזה,

ÔBÎp‰Âז"ל ּדבריהם ּפי על (ּתעניתהּוא ¿«»ְֲִִִֵֶַַ

ּבּפסּוקכ"ט.) י"דׁשאמרּו (ּבּמדּבר ְְִֶַַָָָ

ּבכּיהא') קבעּו וגֹו' ּבּלילה העם ְְְְְִִַַַָָָָָוּיבּכּו
ׁשּבֹו היתה ּבאב ּתׁשעה ליל ּכי ְְְְִִֵֶָָָָלדֹורֹות

עֹוד ואמרּו הּבית, ט'.)(סֹוטנחרב ׁשאםה ְְֱִִֶֶַַַָָ
ּבית ּבֹונה והיה לארץ מׁשה נכנס ְְִֵֶֶֶַָָָָָָהיה
ׁשאין נחרב הּבית היה לא ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמקּדׁש
עֹוד ואמרּו ּבֹו, נֹוגעת ולׁשֹון ְְְַַָָָֻאּמה

עט) ּתהּלים לאסף(מדרׁש מזמֹור ּבּפסּוק ְְְְִִִִַַָָָ
מּבעי קינה וז"ל וגֹו' גֹוים ּבאּו ְְֱִִִִֵָָָֹאלהים
עצים על חמתֹו ׁשהׁשלי על אּלא ְֲִִִֵֵֶֶַַָָליה
מׁשה נכנס היה אם מעּתה ְֲִִִֵֶַַָָָָָואבנים,
הּמקּדׁש ּבית ּבֹונה והיה ְְִֵֶֶַָָָָָלארץ
ּכּנזּכר אפׁשר לא עליו חמתֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹּולהׁשלי
ויהיה יׂשראל ּבׂשֹונאי ה' אף ְְְְְְִִִֵֵֶַַָויחר
ּגזר לזה הּבית, חרּבן ּבמקֹום ְְְִִִֶַַַַָָָֻּכליֹונם
מׁשה על ּגם המרּגלים ּבגזרת ְְְִִֵֶַַַַַה'

והּוא ּבּמדּבר, ּביׁשּימּות ּגם אֹומרֹו ְְְִִֶַַָָ
ּבגלּגּול ּפרּוׁש ּבגללכם ה' ְְְְְִִִֵֶַַַהתאּנף

עֹון היה לא אם ּכי ׁשּלכם ְֲִִִֶֶָָָָֹּדברים
ׁשהיה אפׁשר נכנסים והיּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהמרּגלים
ּבית ׁשּיבנה והגם עּמהם מׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָנכנס
ּבחינת נתּגּבר לא ּכי מחּוׁש אין ְְְִִִִִֵֵַַַָֹהּמקּדׁש
אּלא ּבארץ, ּבצדקם עֹומדים והיּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָהרע
רׁשעה יד ּגברה מרּגלים עֹון ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָמאמצעּות
ּולמד וצא ּבצדק יעמדּו לא ּכי ה' ְְְְְִֵֶֶַַַַָֹוידע
רֹואני והלא ּתאמר ואם האזינּו, ְֲֲִִִִִַַַַַֹֹמּׁשירת
ּכבר מריבה, מי על היתה מׁשה ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּמיתת
ׁשמֹו מקּדׁש היה מׁשה ׁשאם ׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכתבּתי
לטהרתם חֹוזרים יׂשראל היּו ְְְְֳִִִֵַָָָָָָיתּבר
ּבאמצעּות המרּגלים חטא קדם ּבֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשהיּו
ׁשבּועת מּתיר ה' והיה הּגדֹול ה' ְְִִַַַָָָקּדּוׁש
ּבית ּובֹונה לארץ נכנס והיה ְְִֵֶֶֶָָָָָמׁשה

עֹולמים: לׁשבּתֹו מכֹון ְְְִִִַָָָהּמקּדׁש
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(áî)ék eîçlú-àìå eìòú àì íäì øîà éìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)äåäé ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½
:äøää eìòzå eãæzåהחיים אור ©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´
øéòNa íëúà eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−

:äîøç-ãò©¨§¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰�ÈNÚz ¯L‡k∑,מתה מּיד האדם, את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה ּבכם,מה נֹוגעים ּכׁשהיּו הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

מתים .מּיד ִִֵָ

(äî)íëì÷a äåäé òîL-àìå äåäé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½
:íëéìà ïéæàä àìå§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑רחמיו מּדת עׂשיתם אכזריּכביכֹול, החיים.ּכאּלּו אור ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑ל"ח היּו והם הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ׁשּנאמר: ׁשנה, ׁשנה,י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים הֹולכים ׁשנה וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם לב)י"ט מצאתי(במדבר ּכ ּבּמדּבר", "ויניעם : ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹולם .(פ"ח)ּבסדר ְֵֶָ

á(à)äåäé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑ּובׁשביל לצפֹונֹו, ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר עֹוברים היּו חטאּו, לא אּלּו «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּדר לּמזרח, הּמערב מן ּדרֹומֹו אצל והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ׁשהּוא הּמדּבר, לצד הפכּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּקלקלּו,

יציאתן ּדר סּוף, הּמזרחים לצד הֹולכים היּו מּׁשם מערבית, ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ‡˙Œ¯‰Œ.מּמצרים, ·ÒpÂ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ«»»∆«
¯ÈÚN∑עד ּדרֹומֹו מֹואבּכל .ארץ ≈ƒְֶֶַָָ

ÏÂ‡מב Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈ�È· ‡È¯L Èz�ÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ù�e¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz� È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

nÈ‡א Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡�ÏË�e ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡�Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e¯ÓzÂ.e„ÊzÂמג) 'B‚Âּפי המרּו ּפרּוׁש ««¿¿«»ƒְִִֵ
ועֹוד לעלֹות, ׁשּלא להם ׁשאמר ְֲֶֶֶַַָָֹה'
ׁשּלא ּביֹותר ׁשּתחׁשׁשּו ענין ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשהיה
לפני הּגׁשתכם הּוא ּכי ְְְְִִֵֶַַַָלהמרֹות
והּוא לבבכם, זדֹון יּגיד וזה ְְְְְְִֵֶֶֶַַאֹוּיביכם
ׁשּלא לֹומר ירצה עֹוד וגֹו', וּתזדּו ְְְִִֶֶַַָֹאֹומרֹו
ּבה' ההבטחה לעצם להר העלּיה ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹעׂשּו
הבטחה למעּוט ּתּקּון להם ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּכדי
ׁשאמרּו עד ּבה' להם ׁשהיה ְֱֶֶֶֶַַָָָָָואמּונה

ּולהֹוריׁש להּצילם ח"ו יכֹול ְְִִֵֶַָָׁשאינֹו
ּבלא הּדבר עׂשיתם ּבזדֹון אּלא ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹהעּמים,
ה', לפני ּתּקּון ּובּקׁשת והכנעה ְְְְִִֵַַַַָָָמרּדּות

וגֹו': האמרי וּיצא ְֱִֵֵֶַָָֹלזה
‰'מה) ÚÓL ‡ÏÂ 'B‚Â ek·zÂ e·LzÂ«»À«ƒ¿¿¿…»«

.'B‚Â,הּכתּוב ּכּונת לדעת צרי ¿ִַַַַַָָָָ
מהּמלחמה ׁשּׁשבּו ּבזה הּכּונה ְִִֵֶֶַַַָָָָָָאם
האמֹורּיים מהם ּׁשהּכּו מה על ְֱִִִִֵֶֶַַַָוּיבּכּו
אֹומרֹו ּגם ּבזה, הּסּפּור מכּון ידּוע ְְִֵֶַַַָָָֻאין

ÚÓL ‡ÏÂ'אםוגֹו וגו' האזין ולא ¿…»«ְְֱִִֶֹ
עליהם ׁשעברה צרה על היה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהּבכי
ׁשּכּונת נראה אכן זה. למאמר ּמקֹום ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָמה
האמֹורּיים ׁשהּכּום ׁשאחר הּוא ֱִִִֶֶַַַָָהּכתּוב
ּבבכי ּגם ּבתׁשּובה וׁשבּו ה' לפני ְְְְְְִִִִִֵַָָנכנעּו
ּפי על ואף הּׁשבים, ּכמׁשּפט עון ְְְִִִַַַַַָָֹעל
ה' ׁשמע ׁשּלא צחנתם ּגדלה ְֲֵֶַַָָָָָֹכן

לבכּיתם: האזין ולא ְְְֱִִִֶָָָָֹּתׁשּובתם

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'c iying mei ß

(á):øîàì éìà äåäé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰�Ùˆ ÌÎÏ e�t∑,ּמזרחית רּוח את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, הּדרֹום מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמרוז יא)הּו מֹואב"(שופטים לארץ מּמזרחֿׁשמׁש "וּיבא :. ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ

i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓL�Â∑"ּבם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)Cøãî ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´
:øéòN øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«

i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר ׁשּלאאפּלּו ּבארצם לעבֹור לכם מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו ּכלֹומר, רגל, ּכף «ƒ¿««»∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף ּדריסת יֹום ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש יד)ּברׁשּות. וגֹו'"(זכריה רגליו "ועמדּו :.‰M¯È ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ¿À»

ÂNÚÏ∑מהם אחד וׂשעיר, ּומֹואב עּמֹון, הן וקדמני, ּוקנּזי וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים עׂשרה מאברהם, ¿≈»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני והּׁשּתים עׂשאֹולעׂשו היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו על אֹומרים ּׁשהיּו מה על וׁשתק למצרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

החיים.ּכבנֹו אור ְִ

(å)eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯
ízàî:íúéúLe óñka ¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי .ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà äåäé ékEzëì òãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà|éäìà äåäé äðL íéòaøàE ¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:øác zøñç àì Cnò¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: עצמכםאת(ספרים הראּו אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות טֹובתֹו, ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

.עׁשירים ֲִִ

(ç)Cøcî øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½¦¤¸¤Æ
øaãî Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä̈«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§Ÿ́¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬

:áàBî¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, החיים.לצד אור «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ב ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙ei�tג ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡�etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

Û‡Âו ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe�aÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ô�c ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚ�Ó¿«¿»ƒ»«

ÔÈ·˙Ècח ÂNÚ È�· ‡�eÁ‡ Ì„wÓ ‡�¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡�¯·ÚÂ ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) Ûk C¯„Ó 'B‚Â Ôz‡ ‡Ïּפרּוׁש …∆≈¿ƒ¿««¿ֵ
ּבארצם לעבר ל נֹותן אני ְְְֲֲִֵֵַַָֹאין
ּבני אם אבל עליו, לכפם ׁשּתּוכל ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּכדי

אין ּבארצם לעבר להניחם יתרּצּו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹעׂשו
ׁשלחּו ולזה הּדבר, עליהם אֹוסר ְְֲֵֵֶֶַָָָָה'
ירצּו אם ורּצּוי, אחוה ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵַַָָמלאכים

לעבר רגליהם ּכף מדר להם ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹלתת
ְְַָּבארצם:

B‚Â'.ח) e�ÈÁ‡ ˙‡Ó ¯·ÚpÂטעם ««¬…≈≈«≈¿ַַ



מז mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'c iying mei ß

(á):øîàì éìà äåäé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰�Ùˆ ÌÎÏ e�t∑,ּמזרחית רּוח את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, הּדרֹום מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמרוז יא)הּו מֹואב"(שופטים לארץ מּמזרחֿׁשמׁש "וּיבא :. ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ

i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓL�Â∑"ּבם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)Cøãî ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´
:øéòN øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«

i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר ׁשּלאאפּלּו ּבארצם לעבֹור לכם מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו ּכלֹומר, רגל, ּכף «ƒ¿««»∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף ּדריסת יֹום ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש יד)ּברׁשּות. וגֹו'"(זכריה רגליו "ועמדּו :.‰M¯È ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ¿À»

ÂNÚÏ∑מהם אחד וׂשעיר, ּומֹואב עּמֹון, הן וקדמני, ּוקנּזי וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים עׂשרה מאברהם, ¿≈»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני והּׁשּתים עׂשאֹולעׂשו היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו על אֹומרים ּׁשהיּו מה על וׁשתק למצרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

החיים.ּכבנֹו אור ְִ

(å)eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯
ízàî:íúéúLe óñka ¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי .ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà äåäé ékEzëì òãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà|éäìà äåäé äðL íéòaøàE ¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:øác zøñç àì Cnò¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: עצמכםאת(ספרים הראּו אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות טֹובתֹו, ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

.עׁשירים ֲִִ

(ç)Cøcî øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½¦¤¸¤Æ
øaãî Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä̈«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§Ÿ́¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬

:áàBî¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, החיים.לצד אור «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ב ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙ei�tג ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡�etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

Û‡Âו ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe�aÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ô�c ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚ�Ó¿«¿»ƒ»«

ÔÈ·˙Ècח ÂNÚ È�· ‡�eÁ‡ Ì„wÓ ‡�¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡�¯·ÚÂ ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) Ûk C¯„Ó 'B‚Â Ôz‡ ‡Ïּפרּוׁש …∆≈¿ƒ¿««¿ֵ
ּבארצם לעבר ל נֹותן אני ְְְֲֲִֵֵַַָֹאין
ּבני אם אבל עליו, לכפם ׁשּתּוכל ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּכדי

אין ּבארצם לעבר להניחם יתרּצּו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹעׂשו
ׁשלחּו ולזה הּדבר, עליהם אֹוסר ְְֲֵֵֶֶַָָָָה'
ירצּו אם ורּצּוי, אחוה ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵַַָָמלאכים

לעבר רגליהם ּכף מדר להם ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹלתת
ְְַָּבארצם:

B‚Â'.ח) e�ÈÁ‡ ˙‡Ó ¯·ÚpÂטעם ««¬…≈≈«≈¿ַַ



mixacמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(è)ía øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬−̈
ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦

:äMøé øò-úà¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑אּלא מֹואב על להם אסר אֹותםמלחמה,לא היּו מיראים מזּינים.אבל ּכׁשהם להם ונראים ¿«ƒ¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּכתיב כב)לפיכ ּתתּגר(במדבר "ואל נאמר: עּמֹון ּבבני אבל אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", מּפני מֹואב "וּיגר : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּגרּוי, ׁשּום ׁשםּבם", ׁשּקראה הּבכירה ׁשעׂשתה ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות מֹואבּבׂשכר ∑Ú¯.ּבנּה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ»

הּמדינה .ׁשם ְִֵַָ

(é):íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈ�ÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ּבּה יׁשבּו רפאים ׁשהם ׁשהאמים לפי לאברהם, לֹו ׁשּנתּתי רפאים ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּתחּתם והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים אֹותן ּכי היא, זֹו לא אבל .לפנים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

(àé)íäì eàø÷é íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−
:íéîà¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים אֹותם נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מתרּפֹות ידיו לבני∑‡ÌÈÓ.אֹותם, ּונתּתים החֹורים" יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתם ׁשם על ְִַָָָ≈ƒְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

החיים.עׂשו אור ֵָ

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
ìàøNé äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

:íäì äåäé ïúð-øLà BúMøé õøàì§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר הוה, והֹולכיםלׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים .ׁשהיּו ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(âé)ìçð-úà øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©
:ãøæ̈«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|eðøáò-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ
ìL ãøæ ìçð-úàøBcä-ìk íz-ãò äðL äðîLe íéL ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ¨©¹

íäì äåäé òaLð øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà: ©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)ãò äðçnä áøwî ínäì ía äúéä äåäé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, מ' ּבתֹו ּולהּמם החיים.ּבּמדּברלמהר אור »¿»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ÏÂ‡ט È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È�·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È�˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È�˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

ÂNÚיב È�·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ»»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê¯„יג ‡ÏÁ� ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ‡�¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡�Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈ�L È�Ó˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ‡�¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מאמר ׁשּקּימּו לֹומר ּבאחוה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָׁשהזּכירם
לבל אֹותם ׁשּצּוה ונסעּוה' ּבם יתּגרּו ְְְְִִֶַָָָָָ

לפי אחינּו קראם עֹוד ּבאחוה. ְְְְִֵֵֶַַָָָמהם
להם ׁשּמכרּו ּבאחוה יׂשראל עם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנהגּו

ּדכתיב ּומזֹון, ּומים כט)לחם (ּפסּוק ְִִִֶֶַָָ

וגֹו': עׂשו ּבני לי עׂשּו ְְֲִֵֵֶַָָּכאׁשר

B‚Â'.יא) e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯לדעת צרי ¿»ƒ≈»¿¿ִַַָָ
הּכתּוב מֹודיענּו ענין ְְִִֵֵֶַָָלאיזה
לפי ּכי ונראה וגֹו', יחׁשבּו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָׁשרפאים
לתת לאברהם ה' אמר אׁשר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּבעממים

יח)לנּו ט"ו הרפאים(ּבראׁשית הזּכיר ְְְִִִִֵָָָ
ּכי הּכתּוב והֹודיע מעׂשרה, אחד ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

הרפאים היא לֹוט לבני ירּׁשה ׁשּנתן ְְְִִִֵֶַָָָָָֻער
אֹומרֹו והּוא לאברהם, ה' אמר ְְְְֲֶַַָָָאׁשר

d· e·LÈ ÌÈ�ÙÏ ÌÈÓ‡‰לפנים ּופי' וגֹו', »≈ƒ¿»ƒ»¿»ְְִֵָ
אברהם, עם ּברית ה' ׁשּכרת קדם ְְִִֶֶַַָָָֹהּוא

לזכּותנּו: ׁשּתעמד בזה ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹוהּכּונה
Ìn‰Ï.טו) 'B‚Â '‰ „È Ì‚Âמּלבד ּפי' ¿««¿¿À»ְִֵַ

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(æè)áøwî úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−¦¤¬¤
ñ :íòä̈¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

(æé):øîàì éìà äåäé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ׁשּכל ללּמד "וּיאמר", אּלא וידּבר, [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן עד הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשכינה ׁשאין ללּמד הּדעת, ויּׁשּוב ּפנים אל ּפנים חּבה ּבלׁשֹון הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹל"ח

יׂשראל ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ‰ÓÁÏn‰.ׁשֹורה ÈL�‡∑הּיֹוצאים ׁשנה עׂשרים .ּבּצבאמּבן ְְְִִִִִֵֶַַָָָ«¿≈«ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָ

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

(èé)ék ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®¦´
äézúð èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨

:äMøé§ª¨«
[hi-gi] i"yxit£ÔBnÚ È�a ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑צפֹון לצד עּמֹון ׁשארץ .מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

(ë)íéðôì dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ§¨¦½
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ׁשּנתּתי היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
החיים.לאברהם אור ְְַָָ

˜¯·‡טז ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ¯:יז ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ È�a Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È�·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ È�a ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡�BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:È�aLÁÀ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

היה ׁשּלא להם עֹוד עצמּה ְִֶֶַַָָָָָֹהּמיתה
ז"ל ּכמאמרם ּבּמדּבר, רּוח נחת ְְֲִֶַַַַַָָָָלהם

י"ט) פ' אסטֹורדידּוס(במ"ר הֹומים ְְִִֶַָׁשהיּו
ּבתחלּואים והֹולכים הֹומים והיּו ְְְְְֲִִִַָּבל"ס

ואֹומרֹו ׁשּתּמּו. ‰Án�‰עד ·¯wÓ'ּפי ְְֶַַƒ∆∆««¬∆ֵ
עליהם ׁשּנגזרה אֹותם ּבין ה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָׁשהפליא
ׁשּנגזרה ׁשאֹותם הּמחנה, ׁשאר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָּובין
הֹומים היּו ּגזרה עליהם ְְֲִֵֵֵֶָָָגזרה
כן לא אׁשר והֹולכים, ְְְֲֲִִִֵֶַֹּומתמעטים

ּבתֹוכם: ׁשהיּו הּמחנה ְְֲֶֶַַָָָׁשאר
B‚Â'.כ) ·LÁz ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡רׁש"י ּפי' ∆∆¿»ƒ≈»≈¿ִֵַ

ׁשּנתּתי היא זֹו לא אבל ְֲִִֶַָָֹוז"ל
הכרח רֹואה אני ואין ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלאברהם.
ה' ׁשאמר מצינּו היכן ּכי ְִִִֵֶַָָָָָלדבריו,

ּכיוןׁשא ועֹוד ּבּכלל. אּלּו רפאים ין ְְְִֵֵֵֶַָָָ
רפאים מין לאברהם ה' ּפי' ְְְִִֵֶַָָָֹׁשּלא
וראיתי ּבמׁשמע. רפאים ּכל סתם, ְְְְִִִֶַַָָָָָָאּלא
ההּוא הּכתּוב ׁשאמר ּבּמה זיניּה ֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתלה
ההּוא מאֹומרֹו רפאים, ארץ ְְִִֵֵֶֶַָָיּקרא
רפאים ׁשּנקראת הגם ׁשאחרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהעירנּו
ּגּלה וכן רפאים, האמת ּכפי ְְְֱִִִֵֵֶָָָָאינּה

טרפֹות אּלּו ּפרק ּבסֹוף (חּליןּדעּתֹו ְְְִֵֵֶֶַֻ

מיס':) ההּוא ותבת לזה, הכרח ְְְִֵֵֵֶֶַַַָואין
אחרים, רפאים לׁשלל ׁשּבא ְְֲִִִֵֶַָָֹֹיאמר
אחר ארּגב חבל לׁשלל ּבא ְְְִִֶֶַַַָָֹֹּדלמא
ההּוא, אם ּכי רפאים ארץ נקרא ְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשאינֹו
ההּוא ׁשּתבת ּכׁשּנאמר נֹוטה הּדעת ְְֵֵֶֶַַַַַַָֹוכן
על הּכתּוב ׁשאמר אחר ּבאה, ְִֶַַַַַָָָָלדּיּוק
בּה יׁשבּו ׁשרפאים ּומֹואב עּמֹון ְְִֶֶֶַָָָָארץ
ּכלל. ּבדר הרפאים לאברהם נתן ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָוה'
מעטּה לא יּקרא ההּוא ּתבת ְֲִִֵֵַַָָֹועֹוד
הּיֹום ּכן נקראת ׁשאינּה הּקריאה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ועֹוג סיחֹון ארץ אּלא רפאים ְְִִֶֶֶֶֶָָארץ
ׁשּתחׁשב ּגם ּומֹואב, עּמֹון ארץ ְֵֵֶֶֶַַָָֹולא
ה' ׁשאמר הרפאים מערי זֹו ְִֵֵֶֶֶַָָָָארץ
באֹותֹו נקראת היתה לא ְְְְְִֵַָָָָֹלאברהם,
לבני ה' ׁשּנתנּה לפי רפאים, ארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָזמן
אברהם, ׁשל ּדברים ּגלּגּול מּטעם ְְְִִִֶַַַָָָלֹוט

ּבדבריהם ה')ּכאמּור ּפסּוק ּומּׁשל(רׁש"י ְְִִִֵֶֶַָָָ
ללֹוט: נתנֹו ְְְַָָָאברהם

ÈÙÎeּבארץ לּמה נכֹון על ידּיק זה ¿ƒְְֶֶֶַַָָָֻ
ּובארץ יּקרא אמר ועֹוג ְְִִֵֶֶַָָסיחֹון

סיחֹון ארץ ּכי ּתחׁשב, אמר לֹוט ְִִֵֵֵֶֶַָָּבני
עֹוג ׁשהיה לפי עליה ׁשמּה עֹוד ְְְִֶֶָָָָָועֹוג
נקראת אינּה לֹוט ּבני ארץ אבל ְְֲִֵֵֵֶֶָָָּבּה,
ארץ נחׁשבת ׁשהיא הגם רפאים ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָארץ
ה' ׁשאמר רפאים ּובכלל ְְְִִִֶַַָָָרפאים
ׁשאני והעּקר נכללת, היא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָלאברהם
הּכתּוב ׁשּיאמר ׁשּכל הּוא ּבזה ֵֶֶֶַַָָָֹחֹוׁשב
מּתנת ּבכלל היא רפאים ארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּתּקרא
ספרי ׁשל ּבריתא ּדברי ּולפי ְְְְְִִִִֵַַָָָָאברהם,

רצ"ט) מּטֹות(ח"ב ּבפרׁשת ְִֵֵֶַַָָׁשהבאתי
הארץ ּבכלל אינּה ועֹוג סיחֹון ְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשארץ
מ"ׁש ידּיק אברהם, עם ה' ְְִֶַַַָָָֻׁשּכרת
על רפאים ארץ יּקרא ההּוא ְִִֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ּפי' יחׁשב ולא יּקרא ההּוא הּדר ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹזה
רפאים ארץ אֹותֹו קֹוראים ְְִִֶֶֶָָָׁשהעֹולם
רפאים נחׁשבת אינּה האמת ּכפי ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶָָָָאבל
אדם ּבני אֹותּה ּׁשּקֹורין ׁשּמה ְְִִִֵֶֶַָָָּבׁשביל
הרפאים ּבכלל ּתּכנס לא רפאים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹארץ
ּׁשאמר מה ּבסמּו ועּין ה', ְְֵֶֶַַַַָָָׁשּנתן
וׁשם רפאים ארץ יּקרא ההּוא ְְִִֵֶֶַַָָָָּבּפסּוק

אחר: ּבאפן ְְִֵֵֶַַֹּפרׁשּתי
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(æè)áøwî úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−¦¤¬¤
ñ :íòä̈¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

(æé):øîàì éìà äåäé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ׁשּכל ללּמד "וּיאמר", אּלא וידּבר, [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן עד הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשכינה ׁשאין ללּמד הּדעת, ויּׁשּוב ּפנים אל ּפנים חּבה ּבלׁשֹון הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹל"ח

יׂשראל ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ‰ÓÁÏn‰.ׁשֹורה ÈL�‡∑הּיֹוצאים ׁשנה עׂשרים .ּבּצבאמּבן ְְְִִִִִֵֶַַָָָ«¿≈«ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָ

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

(èé)ék ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®¦´
äézúð èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨

:äMøé§ª¨«
[hi-gi] i"yxit£ÔBnÚ È�a ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑צפֹון לצד עּמֹון ׁשארץ .מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

(ë)íéðôì dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ§¨¦½
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ׁשּנתּתי היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
החיים.לאברהם אור ְְַָָ

˜¯·‡טז ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ¯:יז ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ È�a Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È�·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ È�a ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡�BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:È�aLÁÀ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

היה ׁשּלא להם עֹוד עצמּה ְִֶֶַַָָָָָֹהּמיתה
ז"ל ּכמאמרם ּבּמדּבר, רּוח נחת ְְֲִֶַַַַַָָָָלהם

י"ט) פ' אסטֹורדידּוס(במ"ר הֹומים ְְִִֶַָׁשהיּו
ּבתחלּואים והֹולכים הֹומים והיּו ְְְְְֲִִִַָּבל"ס

ואֹומרֹו ׁשּתּמּו. ‰Án�‰עד ·¯wÓ'ּפי ְְֶַַƒ∆∆««¬∆ֵ
עליהם ׁשּנגזרה אֹותם ּבין ה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָׁשהפליא
ׁשּנגזרה ׁשאֹותם הּמחנה, ׁשאר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָּובין
הֹומים היּו ּגזרה עליהם ְְֲִֵֵֵֶָָָגזרה
כן לא אׁשר והֹולכים, ְְְֲֲִִִֵֶַֹּומתמעטים

ּבתֹוכם: ׁשהיּו הּמחנה ְְֲֶֶַַָָָׁשאר
B‚Â'.כ) ·LÁz ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡רׁש"י ּפי' ∆∆¿»ƒ≈»≈¿ִֵַ

ׁשּנתּתי היא זֹו לא אבל ְֲִִֶַָָֹוז"ל
הכרח רֹואה אני ואין ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלאברהם.
ה' ׁשאמר מצינּו היכן ּכי ְִִִֵֶַָָָָָלדבריו,

ּכיוןׁשא ועֹוד ּבּכלל. אּלּו רפאים ין ְְְִֵֵֵֶַָָָ
רפאים מין לאברהם ה' ּפי' ְְְִִֵֶַָָָֹׁשּלא
וראיתי ּבמׁשמע. רפאים ּכל סתם, ְְְְִִִֶַַָָָָָָאּלא
ההּוא הּכתּוב ׁשאמר ּבּמה זיניּה ֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתלה
ההּוא מאֹומרֹו רפאים, ארץ ְְִִֵֵֶֶַָָיּקרא
רפאים ׁשּנקראת הגם ׁשאחרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהעירנּו
ּגּלה וכן רפאים, האמת ּכפי ְְְֱִִִֵֵֶָָָָאינּה

טרפֹות אּלּו ּפרק ּבסֹוף (חּליןּדעּתֹו ְְְִֵֵֶֶַֻ

מיס':) ההּוא ותבת לזה, הכרח ְְְִֵֵֵֶֶַַַָואין
אחרים, רפאים לׁשלל ׁשּבא ְְֲִִִֵֶַָָֹֹיאמר
אחר ארּגב חבל לׁשלל ּבא ְְְִִֶֶַַַָָֹֹּדלמא
ההּוא, אם ּכי רפאים ארץ נקרא ְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשאינֹו
ההּוא ׁשּתבת ּכׁשּנאמר נֹוטה הּדעת ְְֵֵֶֶַַַַַַָֹוכן
על הּכתּוב ׁשאמר אחר ּבאה, ְִֶַַַַַָָָָלדּיּוק
בּה יׁשבּו ׁשרפאים ּומֹואב עּמֹון ְְִֶֶֶַָָָָארץ
ּכלל. ּבדר הרפאים לאברהם נתן ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָוה'
מעטּה לא יּקרא ההּוא ּתבת ְֲִִֵֵַַָָֹועֹוד
הּיֹום ּכן נקראת ׁשאינּה הּקריאה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ועֹוג סיחֹון ארץ אּלא רפאים ְְִִֶֶֶֶֶָָארץ
ׁשּתחׁשב ּגם ּומֹואב, עּמֹון ארץ ְֵֵֶֶֶַַָָֹולא
ה' ׁשאמר הרפאים מערי זֹו ְִֵֵֶֶֶַָָָָארץ
באֹותֹו נקראת היתה לא ְְְְְִֵַָָָָֹלאברהם,
לבני ה' ׁשּנתנּה לפי רפאים, ארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָזמן
אברהם, ׁשל ּדברים ּגלּגּול מּטעם ְְְִִִֶַַַָָָלֹוט

ּבדבריהם ה')ּכאמּור ּפסּוק ּומּׁשל(רׁש"י ְְִִִֵֶֶַָָָ
ללֹוט: נתנֹו ְְְַָָָאברהם

ÈÙÎeּבארץ לּמה נכֹון על ידּיק זה ¿ƒְְֶֶֶַַָָָֻ
ּובארץ יּקרא אמר ועֹוג ְְִִֵֶֶַָָסיחֹון

סיחֹון ארץ ּכי ּתחׁשב, אמר לֹוט ְִִֵֵֵֶֶַָָּבני
עֹוג ׁשהיה לפי עליה ׁשמּה עֹוד ְְְִֶֶָָָָָועֹוג
נקראת אינּה לֹוט ּבני ארץ אבל ְְֲִֵֵֵֶֶָָָּבּה,
ארץ נחׁשבת ׁשהיא הגם רפאים ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָארץ
ה' ׁשאמר רפאים ּובכלל ְְְִִִֶַַָָָרפאים
ׁשאני והעּקר נכללת, היא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָלאברהם
הּכתּוב ׁשּיאמר ׁשּכל הּוא ּבזה ֵֶֶֶַַָָָֹחֹוׁשב
מּתנת ּבכלל היא רפאים ארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּתּקרא
ספרי ׁשל ּבריתא ּדברי ּולפי ְְְְְִִִִֵַַָָָָאברהם,

רצ"ט) מּטֹות(ח"ב ּבפרׁשת ְִֵֵֶַַָָׁשהבאתי
הארץ ּבכלל אינּה ועֹוג סיחֹון ְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשארץ
מ"ׁש ידּיק אברהם, עם ה' ְְִֶַַַָָָֻׁשּכרת
על רפאים ארץ יּקרא ההּוא ְִִֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ּפי' יחׁשב ולא יּקרא ההּוא הּדר ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹזה
רפאים ארץ אֹותֹו קֹוראים ְְִִֶֶֶָָָׁשהעֹולם
רפאים נחׁשבת אינּה האמת ּכפי ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶָָָָאבל
אדם ּבני אֹותּה ּׁשּקֹורין ׁשּמה ְְִִִֵֶֶַָָָּבׁשביל
הרפאים ּבכלל ּתּכנס לא רפאים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹארץ
ּׁשאמר מה ּבסמּו ועּין ה', ְְֵֶֶַַַַָָָׁשּנתן
וׁשם רפאים ארץ יּקרא ההּוא ְְִִֵֶֶַַָָָָּבּפסּוק

אחר: ּבאפן ְְִֵֵֶַַֹּפרׁשּתי
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(àë)íäéðtî äåäé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½
:ízçú eáLiå íLøéiå©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)ãéîLä øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³
ä-úà:äfä íBiä ãò ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

(âë)íéàöiä íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס יהֹוׁשע(חולין ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, מּפלׁשּתים ׁשּנאמר:(יג)עּוים , ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּנׁשּבע הּׁשבּועה ּומּפני והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, והאׁשּדֹודי, העּזתי, ּפלׁשּתים: סרני אברהם"חמׁשת ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אּתם ועכׁשו, ּתחּתם, ויׁשבּו והׁשמידּום ּכפּתֹורים עליהם והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא יׂשראל יכלּו לא ,ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלאבימל
מּידם לקחּתּה .מּתרים ְְִִַָָָָֻ

(ãë)-úà eøáòå eòq eîe÷Eãéá ézúð äàø ïðøà ìçð ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦Â§¨«§Â
Lø ìçä Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−¨¥´¨®

:äîçìî Ba øbúäå§¦§¨¬−¦§¨¨«

(äë)íénòä éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½
eìçå eæâøå EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ח(תענית ׁשעמדה עֹוגלּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: הּדבר(ספרים ונֹודע ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשמיםּת ּכל .חת ִַַַַָָ

(åë)Cìî ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−¤´¤
:øîàì íBìL éøác ïBaLç¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑הּמקֹום צּוני ׁשּלא ּפי על הּתֹורהאף מן סיני, מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ƒƒ¿«¿≈ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
יקּבלּוה, ׁשּלא לפניו וגלּוי ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּבא לעֹולם: ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּקדמה
למדּתי מּמ קדמֹות, מּמדּבר אחר: ּדבר ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ּבׁשלֹום, להם ּפתח כן ּפי על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָואף
לאמר: ּפרעה אל הּמדּבר מן ׁשלחּתני אּלא הּמצרּיים, את ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל לעֹולם. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשּקדמּת

ּבמתּון עּמי!" את ."ׁשּלח ְִֶַַַָ

(æë)ïéîé øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬
:ìåàîNe§«Ÿ

(çë)éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkíéáàBnäå øéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½§©´¨¦½
õøàä-ìà ïcøiä-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤

:eðì ïúð eðéäìà äåäé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

ÈÈכא ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ù�cƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

ÈÊÁכד Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

CzÏÁ„Âכה CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

iÓe‡כח ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»
:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»
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i"yx£ÂNÚ È�a ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומיםלא אכל ‡˙Ú„.מכר ¯·Ú‡Œ¯L‡ «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…∆
Ôc¯i‰∑ב "אעּברה על .ארצ"מּוסב ««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)äL÷ä-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á
éäìà äåäéEãéá Bzz ïòîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−

ñ :äfä íBikהחיים אור ©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'd iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà äåäé øîàiåïçéñ-úà E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½¤¦−Ÿ
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈ�ÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר החיים.ּכפה אור «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(áì):äöäé äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¨«§¨
i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזהלא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(âì)på eðéðôì eðéäìà äåäé eäðziååéða-úàå Búà C-úàå ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈§¤
:Bnò-ìk̈©«

i"yx£ÂÈ�aŒ˙‡Â∑ּכמֹותֹו ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ּכתיב, .ּבנֹו ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)øéò-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.ּוכׁשּבאּואנׁשים לֹו, איׁש ּובֹוזזים עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון לנּו", "ּבזזנּו נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אם ּכי נטלּו ולא ּובגדים, ּבהמה ּומׁשליכין ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ּומלאים, ׂשבעים היּו ּכבר עֹוג ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹלבּזת

ּבפרׁשת ּבּספרי נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו נאמר: לכ וזהב, כה)ּכסף ּבּׁשּטים"(במדבר יׂשראל ."וּיׁשב ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(äì):eðãëì øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥¨−¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§

(åì)a øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòîìçp ¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ
ìkä-úà epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§¨−¦¤®¤©¾Ÿ

:eðéðôì eðéäìà äåäé ïúð̈©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)éøòå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´
:eðéäìà äåäé äeö-øLà ìëå øää̈½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ� „ÈŒÏk∑אצל יּבקּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, .ׁשּלא »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

aLÓÏ˜�‡ל ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dnÚלב ÏÎÂ ‡e‰ ‡�˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ù�e¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג d˙È ‡�ÁÓe ‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰B�a¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד ‡�cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iL�e ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡�¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡�Ï ‡�fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡�L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ�· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡�‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡�pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡�Ó„√̃»»»

Ïkלז ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È�· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ� ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÂ.'B‚Â‡ל) אבה‡·‰ לׁשֹון אמר ¿…»»¿ְַָָָ
מיאּון לֹומרׁשּמֹורה טעם, ּבלא ְִֶֶַַַֹ

ליראת מחּוׁש לֹו היה ׁשּלא ְְֲִִֶַַָָֹהגם

ּבטּוח וסמּו ּבעירֹו יׂשראל ְְְֲִִֵַַַָָָָהעברת
להרע ּביׂשראל ּכח ׁשאין לּבֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהיה
מה והּוא אבה, לא כן ּפי על אף ְִֵַַַָָֹלֹו

וגֹו': ה' הקׁשה ּכי אמר ְְִִֶֶַָָֹּׁשּגמר
B‚Â'.¯‡‰לא) È˙lÁ‰לׁשֹון החּלתי אמר ¿≈¬ƒ…ƒ¿ְֲִִַָֹ

ה' הקׁשה מאמר אל חֹוזר ְֲִֵֶַַָָָעבר,



ני mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÂNÚ È�a ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומיםלא אכל ‡˙Ú„.מכר ¯·Ú‡Œ¯L‡ «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…∆
Ôc¯i‰∑ב "אעּברה על .ארצ"מּוסב ««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)äL÷ä-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á
éäìà äåäéEãéá Bzz ïòîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−

ñ :äfä íBikהחיים אור ©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'd iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà äåäé øîàiåïçéñ-úà E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½¤¦−Ÿ
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈ�ÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר החיים.ּכפה אור «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(áì):äöäé äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¨«§¨
i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזהלא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(âì)på eðéðôì eðéäìà äåäé eäðziååéða-úàå Búà C-úàå ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈§¤
:Bnò-ìk̈©«

i"yx£ÂÈ�aŒ˙‡Â∑ּכמֹותֹו ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ּכתיב, .ּבנֹו ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)øéò-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.ּוכׁשּבאּואנׁשים לֹו, איׁש ּובֹוזזים עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון לנּו", "ּבזזנּו נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אם ּכי נטלּו ולא ּובגדים, ּבהמה ּומׁשליכין ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ּומלאים, ׂשבעים היּו ּכבר עֹוג ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹלבּזת

ּבפרׁשת ּבּספרי נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו נאמר: לכ וזהב, כה)ּכסף ּבּׁשּטים"(במדבר יׂשראל ."וּיׁשב ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(äì):eðãëì øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥¨−¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§

(åì)a øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòîìçp ¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ
ìkä-úà epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§¨−¦¤®¤©¾Ÿ

:eðéðôì eðéäìà äåäé ïúð̈©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)éøòå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´
:eðéäìà äåäé äeö-øLà ìëå øää̈½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ� „ÈŒÏk∑אצל יּבקּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, .ׁשּלא »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

aLÓÏ˜�‡ל ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dnÚלב ÏÎÂ ‡e‰ ‡�˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ù�e¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג d˙È ‡�ÁÓe ‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰B�a¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד ‡�cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iL�e ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡�¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡�Ï ‡�fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡�L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ�· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡�‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡�pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡�Ó„√̃»»»

Ïkלז ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È�· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ� ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÂ.'B‚Â‡ל) אבה‡·‰ לׁשֹון אמר ¿…»»¿ְַָָָ
מיאּון לֹומרׁשּמֹורה טעם, ּבלא ְִֶֶַַַֹ

ליראת מחּוׁש לֹו היה ׁשּלא ְְֲִִֶַַָָֹהגם

ּבטּוח וסמּו ּבעירֹו יׂשראל ְְְֲִִֵַַַָָָָהעברת
להרע ּביׂשראל ּכח ׁשאין לּבֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהיה
מה והּוא אבה, לא כן ּפי על אף ְִֵַַַָָֹלֹו

וגֹו': ה' הקׁשה ּכי אמר ְְִִֶֶַָָֹּׁשּגמר
B‚Â'.¯‡‰לא) È˙lÁ‰לׁשֹון החּלתי אמר ¿≈¬ƒ…ƒ¿ְֲִִַָֹ

ה' הקׁשה מאמר אל חֹוזר ְֲִֵֶַַָָָעבר,



mixacנב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

â(à)eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeǟ§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

(á)Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
ïçéñì úéNò øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ

:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ׁשּׁשּמׁש זכּות לֹו ּתעמד ׁשּלא מׁשה היה מתירא אּלא אֹותֹו", ּתירא "אל לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשּנאמר יד)לאברהם, עֹוג(בראשית והּוא הּפליט", "וּיבא :. ְְְֱִֶֶַַַַָָָָֹ

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà äåäé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàåהחיים אור §¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

(ã)øLà äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬
âBò úëìîî ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−

:ïLaa©¨¨«
i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑.'טרכֹונין' לפלטין קֹורא אסּתר ּבמגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום וראיתי טרכֹונא', ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הּפרכיא, ארּגב, חבל היכללמדּתי אצל ּדמלכים, הארּגב" "את וכן ׁשמּה, על נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר ,מל היכל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשם נקראת ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ּבן ּפקח הרגֹו ההּפרכיאמל. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(ä)ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²
:ãàî äaøä éæøtä éøòî¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

(å)íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk̈¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶַָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

(ç)éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½
:ïBîøç øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«

i"yx£„iÓ∑מרׁשּות. ƒ«ְֵ

BÚ‚א ˜Ù�e Ô�˙Óc Á¯‡ ‡�˜ÏÒe ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡�˙eÓc˜Ï Ô�˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

·C„Èב È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

kÏÓ‡ג ‚BÚ ˙È Û‡ ‡�„Èa ‡�‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô�˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד ‡È‰‰ ‡�cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡�·Ò� ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡�BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô�˙Óa¿«¿»

¯Ìה ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

ÔÁÈÒÏו ‡�„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡�¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL� ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡�Ï ‡�fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡�cÚa ‡�·Ò�e¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡�c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô�¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומאמר ,ּביד ּתּתֹו למען רּוחֹו ְְְֲִֶַַַַָאת
,לפני לּמאמר לא לּנתינה חֹוזר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהחּלתי
ולזה האמּור לכל ׁשחֹוזר הבין ְְִֵֵֶֶֶָָָָּומׁשה

הּנדר ׁשהּתר ּבחׁשבֹו לה' ְְְִֵֵֶֶַַַַָֻהתחּנן
ז"ל ואתחּנן):ּכאמרם ר"פ (ספרי ְְְְִִֶַַָָָ

ּדרÔziÂ.'‰ג) על יתּבאר ּבידנּו, אמר «ƒ≈ְְִֵֵֶֶַַָָָ

הרֹואה ּבפרק ז"ל נד:)אֹומרם (ּברכֹות ְְְֶֶֶָָָ

על ואיתי ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא ְְְְִֵַַַַַָָָָּדעקר
ׁשוור וכּו' הּוה ּכּמה מׁשה וכּו' ְְֵֵֵֶַַָריׁשיה

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(è):øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«

i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ�„ˆ∑,ׁשמֹות ארּבעה לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
וזֹו יּקרא, ׁשמי על אֹומרת זֹו :ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ארץ ׁשבח להּגיד לּכתב? הצרכּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻלמה

יּקרא ׁשמי על ּכנען∑È�N¯.אֹומרת ּובלׁשֹון אׁשּכנז ּבלׁשֹון ׁשלג .הּוא ְִִֵֶֶַָ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

(é)ìk|äëìñ-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå: §¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³
úBnà òLz ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©©´

:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà̈§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ׁשּנאמר הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו אמרפל יד)ׁשהרגּו "וּיבא(בראשית : ƒ∆∆»¿»ƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

עֹוג זהּו .עֹוגּבאּמת∑LÈ‡Œ˙n‡a.הּפליט", ִֶַָ¿««ƒְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עּמֹון ּבני ּברּבת היא הלא ּברזל, ערׂש ערׂשֹו יא)הּנה קטן(ג, ׁשל עריסה היא,(רשב"ם)ערׂשֹו: הּבׁשן' מלְך 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אְך עּמֹון. ּבני רּבת - הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ּברזל'. 'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשּבחּנּוְך

מֹותרֹות, אחרי וירּדף הּבן יחטא לא לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת להיֹות חּייבת הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא, ְְְְְְֱֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהאמת

ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו מׁשה ׁשהרי נס, ּבדרְך לא הּטבע, ּבדרְך היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּדבר

חקת)ּבקרסּליו פרשת סוף הּבאה(רש"י הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ּגׁשמי ונּצחֹון - הּגּוף ּבריאּות ּגם לָך: לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי ְְֱֱִֵֵֶַָָֹעל

(áé)-øLà øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤
éðáeàøì ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−

:éãbìå§©¨¦«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa e�L¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑:למעלה חרמֹון"האמּורה הר ועד ארנן Ú¯ÚÓ¯."מּנחל ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ≈¬…≈

Ô�¯‡ ÏÁ�ŒÏÚŒ¯L‡∑ירּׁשה לענין אבל ולּגדי", לראּובני "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ׁשל לראׁשֹו מחּבר אינֹו ¬∆««««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
היה חרמֹון הר .עד ְֶַַָָ

(âé)éöçì ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−
àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−

:íéàôø õøà¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהםהיא החיים.ׁשּנתּתי אור «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

˜¯‡Ôט È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡�„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

Ú„י Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô�˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ È�a ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

‰‰È‡יב ‡�cÚa ‡�˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

„BÚ‚יג ‡˙ÂkÏÓ Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô�˙Ó ÏÎÏ ‡�BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

והּוא ע"כ, וקטליה ּבקרסּליה ְְְְְְֵֵֵַַַֻּומחייה
ּתקיעת ידי על ּפי' ה' וּיּתן ְְְִִֵֵֵַַַאֹומרֹו
ׁשהרגֹו ּבידנּו ואֹומרֹו ּבצּוארֹו, ְְְְֲֵֶַָָָָָההר
ּכמֹו רּבים לׁשֹון ואמר מּמׁש, ְְְְִַַַָָָּבידֹו

כו) א' מׁשה(ּבראׁשית יד ּגם אדם, נעׂשה ְֲִֵֶֶַַַָָ
ּתחׁשב: יׂשראל ּכל ְִֵֵֵַָָָיד

¯e‰‰.ÌÈ‡Ù‡יג) ı¯‡ ‡¯wÈּפרׁשּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְִֵַ
ולא ּתּקרא היא הּכּונה ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָֹלמעלה
אֹומר אינ ׁשאם האמת, ּכפי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָּתחׁשב
ה' ּׁשּנתן מה הרפאים ּבכלל והיא ְְְִִִֵֶַַַָָָּכן
ׁשאמרּו ּדספרי ּבריתא ּתקׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָליׂשראל
לעבר ּפרט ל נֹותן אלהי ה' ְְְֱֲֵֵֶֶֶָֹאׁשר

והלא ע"כ, מעצמ ׁשּנטלּת ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָֹהּירּדן
ּגם ּומה היא, ה' ּׁשּנתן מה ְִִֶַַַַַָּבכלל
ּברּבֹות ׁשאמרּו ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶַַָלדברי

פמ"ד) ּומצינּו(ב"ר חּוי זה ְִִִִֶֶָָָׁשהרפאים
להם ׁשּנתן הּז' ּבכלל הּכתּוב ְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשּמנאֹו
ואמר ּדכתיב מצרים מארץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבעלֹותם



נג mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(è):øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«

i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ�„ˆ∑,ׁשמֹות ארּבעה לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
וזֹו יּקרא, ׁשמי על אֹומרת זֹו :ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ארץ ׁשבח להּגיד לּכתב? הצרכּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻלמה

יּקרא ׁשמי על ּכנען∑È�N¯.אֹומרת ּובלׁשֹון אׁשּכנז ּבלׁשֹון ׁשלג .הּוא ְִִֵֶֶַָ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

(é)ìk|äëìñ-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå: §¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³
úBnà òLz ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©©´

:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà̈§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ׁשּנאמר הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו אמרפל יד)ׁשהרגּו "וּיבא(בראשית : ƒ∆∆»¿»ƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

עֹוג זהּו .עֹוגּבאּמת∑LÈ‡Œ˙n‡a.הּפליט", ִֶַָ¿««ƒְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עּמֹון ּבני ּברּבת היא הלא ּברזל, ערׂש ערׂשֹו יא)הּנה קטן(ג, ׁשל עריסה היא,(רשב"ם)ערׂשֹו: הּבׁשן' מלְך 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אְך עּמֹון. ּבני רּבת - הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ּברזל'. 'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשּבחּנּוְך

מֹותרֹות, אחרי וירּדף הּבן יחטא לא לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת להיֹות חּייבת הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא, ְְְְְְֱֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהאמת

ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו מׁשה ׁשהרי נס, ּבדרְך לא הּטבע, ּבדרְך היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּדבר

חקת)ּבקרסּליו פרשת סוף הּבאה(רש"י הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ּגׁשמי ונּצחֹון - הּגּוף ּבריאּות ּגם לָך: לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי ְְֱֱִֵֵֶַָָֹעל

(áé)-øLà øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤
éðáeàøì ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−

:éãbìå§©¨¦«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa e�L¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑:למעלה חרמֹון"האמּורה הר ועד ארנן Ú¯ÚÓ¯."מּנחל ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ≈¬…≈

Ô�¯‡ ÏÁ�ŒÏÚŒ¯L‡∑ירּׁשה לענין אבל ולּגדי", לראּובני "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ׁשל לראׁשֹו מחּבר אינֹו ¬∆««««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
היה חרמֹון הר .עד ְֶַַָָ

(âé)éöçì ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−
àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−

:íéàôø õøà¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהםהיא החיים.ׁשּנתּתי אור «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

˜¯‡Ôט È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡�„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

Ú„י Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô�˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ È�a ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

‰‰È‡יב ‡�cÚa ‡�˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

„BÚ‚יג ‡˙ÂkÏÓ Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô�˙Ó ÏÎÏ ‡�BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

והּוא ע"כ, וקטליה ּבקרסּליה ְְְְְְֵֵֵַַַֻּומחייה
ּתקיעת ידי על ּפי' ה' וּיּתן ְְְִִֵֵֵַַַאֹומרֹו
ׁשהרגֹו ּבידנּו ואֹומרֹו ּבצּוארֹו, ְְְְֲֵֶַָָָָָההר
ּכמֹו רּבים לׁשֹון ואמר מּמׁש, ְְְְִַַַָָָּבידֹו

כו) א' מׁשה(ּבראׁשית יד ּגם אדם, נעׂשה ְֲִֵֶֶַַַָָ
ּתחׁשב: יׂשראל ּכל ְִֵֵֵַָָָיד

¯e‰‰.ÌÈ‡Ù‡יג) ı¯‡ ‡¯wÈּפרׁשּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְִֵַ
ולא ּתּקרא היא הּכּונה ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָֹלמעלה
אֹומר אינ ׁשאם האמת, ּכפי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָּתחׁשב
ה' ּׁשּנתן מה הרפאים ּבכלל והיא ְְְִִִֵֶַַַָָָּכן
ׁשאמרּו ּדספרי ּבריתא ּתקׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָליׂשראל
לעבר ּפרט ל נֹותן אלהי ה' ְְְֱֲֵֵֶֶֶָֹאׁשר

והלא ע"כ, מעצמ ׁשּנטלּת ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָֹהּירּדן
ּגם ּומה היא, ה' ּׁשּנתן מה ְִִֶַַַַַָּבכלל
ּברּבֹות ׁשאמרּו ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶַַָלדברי

פמ"ד) ּומצינּו(ב"ר חּוי זה ְִִִִֶֶָָָׁשהרפאים
להם ׁשּנתן הּז' ּבכלל הּכתּוב ְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשּמנאֹו
ואמר ּדכתיב מצרים מארץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבעלֹותם



mixacנד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy

(ãé)ìeáb-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
úeç ïLaä-úà BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ

:äfä íBiä ãò øéàé̈¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'e ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåCBz ïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑,לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל מּכאןּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד .ּכלֹומר «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)íé äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑,היה הּמערבי הּירּדן ּכנגּדם.מעבר הּירּדן רחב ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ּבני ונחלת ƒƒ∆∆ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן ׁשּנאמר: וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר .ועֹוד ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻ

(çé)ïúð íëéäìà äåäé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧
éðôì eøáòz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì̈¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À¦§¥²

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑וגד ראּובן מדּברלבני ‡ÌÎÈÁ.היה È�ÙÏ∑לפי לּמלחמה, יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָƒ¿≈¬≈∆ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּנאמר לפניהם, נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים, לג)ׁשהיּו קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

CÏtיד ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ� ‰M�Ó ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡�BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È�¯Ùk Ô�˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È·‰È˙טז „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ� Bb Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ È�a ÌeÁz ‡ÏÁ�„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז ¯ÒB�bÓ dÓeÁ˙e ‡�c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡Á�È„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ È�a ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ארץ אל מצרים מעני אתכם ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַאעלה
וּדאי אּלא וגֹו', והחּוי וגֹו' ְְְְֲִִִֶַַַַַָהּכנעני
אּלא רפאים נחׁשבת עֹוג ארץ ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשאין

מעצמן: ְְֵֶַָָָׁשּנטלּוה
˙"‡Âּכן ּגם ׁשהאמֹורי מצינּו והלא ¿ֱֲִִֵֶַַָָֹ

אמר אׁשר עממין ּבׁשבעה ְְְֲֲִִִֶַָָָָנזּכר
מצרים מארץ ּבעלֹותם להם ׁשּיּתן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה'

ּדכתיב סיחֹון כ"א)והּוא כ"א (ּבּמדּבר ְְְִִִִַָ

ּוכתיב האמרי כ"ה)מל וּיׁשב(ׁשם ְֱִִֵֶֶֶַָָֹ
קׁשיתנּו וחזרה האמרי ּבערי ְְְְְֱִִֵֵֵָָָָָָֹֻיׂשראל
ערי ּכי קׁשיא, אינֹו זֹו ספרי, ְְְְִִִִֵֵֵָָֻלדברי
מה אינם ּבסיחֹון האמּורים ְֱֲִִִֵַָָָהאמֹורי
הּכתּוב ׁשּגּלה ּכמֹו לאברהם ה' ְְְִֶֶַַַָָָָָּׁשּנתן

ׁשם כ"ו)ּבפי' סיחן(ׁשם עיר חׁשּבֹון ּכי ְְִִִֵֶָָֹ
הראׁשֹון מֹואב ּבמל נלחם והּוא ְְְְִִֵֶַָָוגֹומר
הרי וגֹו', מּידֹו ארצֹו ּכל את ְְֲִִֵֶַַַָָוּיּקח
ׁשּזכה אּלא היא, מֹואבית סיחֹון ֲִִִֶֶֶֶֶָָָׁשארץ
סיחֹון ּבׁשביל אמֹורי ונקראת סיחֹון ְְְֱִִִִִִֵָּבּה

לא ּולעֹולם האמֹורי על מל ְֱִֶֶֶַָָָָֹׁשהיה
ׁשהּגיע אּמֹות ׁשבעה מּתנת ּבכלל ְְְִִִִֶַַַַָָָֻּבאה

ְַָזמּנם:
„BÚא ּכל לעֹולם ּכי ּבׁשםנראה ׁשר ְְְֲִִֵֶֶָָ

ה' ּבמאמר נכלל יכּנה ְְְְֲִִֶַַָָֻרפאים
סיחֹון וארץ הרפאים, ואת ְְְְְִִֶֶֶַָָָָלאברהם
ׁשהרי היא ה' נתן אׁשר ּבכלל ְְֲֲִִֵֶֶַַָועֹוג
עֹוג וארץ האמֹורי ארץ הּכתּוב ְְֱִֶֶֶֶַָָָָקראּה
החּוי, ׁשהם רפאים קראּה הרי ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּגם
ּפרט ׁשאמר ספרי ׁשל ּבריתא ְְְִִֵֶֶַַָָָָּופרּוׁש
הארץ, יׁשיבת על הּוא הּירּדן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָלעבר
לאברהם עממין ז' ה' ׁשּנתן הגם ְְֲֲִִֶַַַָָָָּכי
ׁשּיהיּו זה ּבענין ׁשוֹות הארצֹות ּכל ְְְֲִִֶֶָָָָָֹלא
ּכענין זה ויהיה ּבהם, לדּור ְְְְְִִִֶֶֶַָָראּויים
עׂשר ׁשּמצינּו עצמֹו הארץ ְְִֶֶֶֶַַָָָֻקדּׁשת
עצמּה ּבארץ קדּׁשה ְְְֶַַָָָָָֻהדרגֹות
ועֹוג סיחֹון ארץ ותהיה ְְְְִִִֶֶֶֶָּבמקֹומֹותיה,
אֹותּה ה' ׁשּנתן והגם למּטה, ְְֲֶַַַַָָָָּפחּותה

הארץ וגּוף עּמּה לׁשלל ּתהיה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָלאברהם
אבל לׁשּמה אֹו הּׁשלל ּכׁשאר ְְְֲִִֶַַָָָָָּתהיה

לדירה: ְִָֹלא
‡e‰Âּפרט לנּו לתת ּבספרי ּׁשאמרּו מה ¿ְְְְִִֶֶַָָָָ

הּכתּוב ּדקּדק ׁשם הּירּדן ְְְִֵֵֵֶַַַָָלעבר
ה' נׁשּבע אׁשר הארץ אל ּבאתי ְֲִִֶֶֶַַָָָלֹומר
ה' נׁשּבע אׁשר הארץ ּפי' לנּו ְֲִֵֶֶֶַָָָָלתת
ׁשאר למעט לדירתנּו, לנּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשּיּתן
נתן לא לנּו ׁשּנתנם ׁשהגם ְֲֲֶֶַַָָָָָָֹהארצֹות
ראּויה ׁשאינּה מּפני לדירה ְְְִִֵֵֶֶָָָָָהארץ
עּמֹון ּכן ּגם ׁשּנתן ותמצא ְְְִִֵֶַַַָָָֻלקדּׁשה,
והּקניזי הּקיני ׁשהם ואדֹום ְְֱִִִֵֵֶֶַַָּומֹואב

ּוכתיב מ"ט)והּקדמֹוני והיתה(ירמי' ְְְְְְְִִִַַָָָ
ראּויה היתה כן ּוכמֹו לׁשּמה, ְְְְֱֵַָָָָאדֹום
ארץ אבל ועֹוג, סיחֹון ארץ ְְֲִִֶֶֶֶָלהיֹות
לתת ה' ּׁשּנׁשּבע מה היא ְְִִִֵֵֶַַָָיׂשראל
ּכלל ל וׁשמֹור ׁשם. לׁשּכן ְְְְְְְִִֵָָָֹליׂשראל
הארץ ה' נתן ׁשּלא ׁשהגם ּכן ּגם ֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכם לפני ּתעברּו יח)חלּוצים קדקד(ג, אף זרֹוע וטרף ׁשּנאמר . . . ּגּבֹורים ּב'כיּבּוׁש(רש"י)ׁשהיּו לעסק חּייב יהּודי ּכל ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

עליהם: להתּגּבר ׁשּיׁש מניעֹות סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – קדקדהארץ' ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

על לווּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, מניעה על רֹומז ּוזרֹוע זֹו, מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ׁשּנדמה ׂשכלית, מניעה על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹרֹומז

הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש לעסק ּכדי הּגׁשמּיים אחתעניניו כ)ּבמּכה לג, ברכה עם(רש"י לעסק זמן אין ּכלֹומר: , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

'חטף להיֹות צריְך אּלא הּברּורים, ּבעבֹודת סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ּבפני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻה'ּזרֹוע'

ּוׁשתי'. חטף ְֱֲֵֶֹֹואכל

(èé)íëì áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−¨¤®
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

(ë)äåäé çéðé-øLà ãò|íëk íëéçàìíä-íâ eLøéå Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½
ïcøiä øáòa íäì ïúð íëéäìà äåäé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®

íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå: §©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà äåäé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

øLà úBëìînä-ìëì äåäé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬
:änL øáò äzàהחיים אור ©¨−Ÿ¥¬¨«¨

(áë)íçìpä àeä íëéäìà äåäé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëìהחיים אור ¨¤«

דברים פרשת חסלת

Ú„È�‡יט ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL� „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

‡Ûכ Ôe˙¯ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈ�È Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ôep‡ƒ»«¿»«¿»¡»¬»≈¿
Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

ÓÈÓÏ¯כא ‡È‰‰ ‡�cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È ‰‡ÊÁ CÈ�ÈÚ≈»¬»»»»ƒ¬«¿»¡»¬
ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

‡ÔBÎ‰Ïכב ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»¡»¬
Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéøáã úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לאברהם עּמּה נתן ׁשּלא וגם ּבּה, ְְְֶַַַַָָָָָָֹלדּור
ּדין ּבּה לנהג יׁש יׂשראל רב ְְְִִִֵֵָָָָֹֹּוכבׁשּוה
ה': לפני ׁשּנכּבׁשה ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶָָֻקדּׁשה

Â.'B‚Â‡˙כא) È˙Èeˆ ÚeLB‰Èצּויתי ּפרּוׁש ¿∆¿«ƒ≈ƒ¿ִִֵֵ
ׁשאמר ּכמֹו מהעּמים, יירא ְְִִֵֶַַַָָָלבל
על חֹוזר ואינֹו ּתיראּום, לא ְְִֵֵַָָֹּבסמּו
יצּדק לא ּבזה ּכי הרֹואת עיני ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֻמאמר
מאמר סמ ׁשּלא וטעם צּוּוי, ְְֲִֶַַַַָָֹלׁשֹון
ּוכתבֹו ועֹוג סיחֹון נפילת למאמר ְְְְֲִִֶַַַָזה
ראּובן ּובני ּגד לבני ארצם הנחלת ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָאחר
זה ּתנאי ׁשּמאמצעּות לפי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָּותנאיהם,
ראּובן ּובני ּגד ּבני עם מׁשה ְְְְִִֵֵֵֶֶָָׁשהתנה
עזר ּׁשּמבּקׁש מּמה הּמחּוׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַַָיּולד
ּצר מה הּלֹוחם הּוא וה' ִִֵֶַַַַֹּבּגּבֹורים,
על אׁשר ראּובן, ּובני ּגד ּבני ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָּבחלּוצי

מאמר סמ ÚeLB‰Èּכן ˙‡Â'וגֹו ֲֵַַַָ¿∆¿«ְ
ראּובן ּובני ּגד ּבני חלּוצת ְְְְֲֲֵֵֵַַַָלמאמר
ּגבּורת ׁשּצרי ּתחׁשב ׁשּלא ְֲִֶֶַַַָֹֹלֹומר
אינכם ּכי יראה, ּבלּב ותבֹוא ְְְְְְִִִִֵֶָָחֹוגרים
אמר ּׁשּגמר מה והּוא למלחמה, ְְְְִִִֶֶַַָָָֹצריכין

,ÌÎÏ ÌÁÏp‰ ‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkּדקּדק ƒ¡…≈∆«ƒ¿»»∆ְִֵ

הּנׁשמע‰e‡לֹומר מחּוׁש למעט ְְִִֵַַַָ
חלּוצים ראּובן ּובני ּגד ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵַָמּמצות
ּגד ּבני לחלּוצת ׁשהצר וטעם ְְְְֲֵֶַַַַַַַָֻּתעברּו,
מּטֹות, ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ראּובן ְְְְִֵֵֵַַַָָּובני

ּכל: את ּבּפסּוק ּבסמּו ְְֵֵַַָָָועּין
˙Úa.¯Ó‡Ï ‡È‰‰אֹומרֹו Úa˙טעם »≈«ƒ≈…ְַַ»≈

,‡È‰‰הּתנאי ׁשראה ּבעת ּפי' «ƒְְֵֵֶַַָָ
יעֹור ראּובן ּובני ּגד ּבני עם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָׁשהתניתי
ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּדר על ְִִֵֶֶֶַַַַָהּמחּוׁש

ואֹומרֹו לזה, אפׁשרÓ‡Ï¯,הּקֹודם ְְֵֶַָ≈…ְֶָ
זה לׁשֹון ההיא ּבעת לֹו אמר ִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
הּמאמר מכּון ּפי' לאמר אמר לזה ְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻעצמֹו
לאמר ׁשּצּוהּו ירצה עֹוד זה. ְִִֵֶֶֶָֹהּוא
ז' למלחמת ׁשּיּכנסּו ּבזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָליׂשראל

מּלּבם: מר להסיר ְֲִִִִֶָָָֹעממין
˙‡.'B‚Â ‰NÚÈ Ôk 'B‚Â ‰NÚ ¯L‡ Ïk ∆»¬∆»»¿≈«¬∆¿

לבני מצותֹו טעם ּכלל זה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּבמאמר
את יׂשראל עם לעבר ראּובן ּובני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹּגד
מלכי לב' ה' ׁשעׂשה ּכדר ּכי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָהּירּדן,
וגֹו' הּממלכֹות לכל יעׂשה ּכן ְְְֱֲִֵֶַַַָָָהאמֹורי
היּו האמֹורי מלכי ׁשני ׁשּמעׂשה ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָּוכׁשם

כן ּכמֹו עׂשר ׁשנים יׂשראל ׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָיחד
חלּוצים נקּבצים ּכּלם יהיּו הּירּדן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻּבעבר
מׁשה ׁשּצּוה הּוא זה ּולטעם ה', ְְִִֵֶֶֶַַָלפני
חלּוצים ראּובן ּובני ּגד ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶַַָׁשּיעברּו
הּוא ה' לעֹולם אבל מצוה, ְְְְֲִִֶֶָָָלמלחמת
היה לא ּומעּתה החלּוצים, ולא ְְֲִִֵַַַָָָָֹֹהּנלחם
הרֹואת עיני ליהֹוׁשע לֹומר מׁשה ִֵֶֶַַָָֹֻיכֹול
(ּובני) ּגד ּבני עם ׁשהתנה אחר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוגֹו'
זה זּולת אבל חלּוצים, לעבר ְֲֲֲִֵֶַַָֹּוראּובן
זכּות ּדֹומה ׁשאינֹו ּׁשראה מּמה ראיה ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאין
והּוא ּומחצה, ט' לזכּות ׁשבטים ְְְֱִִֶָָי"ב

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ו')עצמֹו ל"ב (ּבּמדּבר ְְְִִֵֶַַַַָָ

ּוראּובן: ּגד לבני ׁשאמר פה ּתׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹואּתם
ליהֹוׁשעÏ.Ìe‡¯Èz‡כב) ׁשּמדּבר הגם …ƒ»ְֲִֵֶַַַֻ

ּכל גם לכלל רּבים לׁשֹון ְְִִַַַָָֹאמר
אחד אפּלּו יהיה ׁשּלא לֹומר ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹיׂשראל
להם, נלחם ה' ּכי מהם ירא ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָמּיׂשראל
אמר ליׂשראל, לאמר ּׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹּולמה
ׁשּיבטחּו ליׂשראל ּבֹו ׁשּידּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָלׁשֹון

חּיים: ִִֵַֹּבאלהים
ÌÈ¯·„ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿»ƒ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכם לפני ּתעברּו יח)חלּוצים קדקד(ג, אף זרֹוע וטרף ׁשּנאמר . . . ּגּבֹורים ּב'כיּבּוׁש(רש"י)ׁשהיּו לעסק חּייב יהּודי ּכל ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

עליהם: להתּגּבר ׁשּיׁש מניעֹות סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – קדקדהארץ' ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

על לווּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, מניעה על רֹומז ּוזרֹוע זֹו, מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ׁשּנדמה ׂשכלית, מניעה על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹרֹומז

הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש לעסק ּכדי הּגׁשמּיים אחתעניניו כ)ּבמּכה לג, ברכה עם(רש"י לעסק זמן אין ּכלֹומר: , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

'חטף להיֹות צריְך אּלא הּברּורים, ּבעבֹודת סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ּבפני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻה'ּזרֹוע'

ּוׁשתי'. חטף ְֱֲֵֶֹֹואכל

(èé)íëì áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−¨¤®
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

(ë)äåäé çéðé-øLà ãò|íëk íëéçàìíä-íâ eLøéå Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½
ïcøiä øáòa íäì ïúð íëéäìà äåäé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®

íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå: §©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà äåäé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

øLà úBëìînä-ìëì äåäé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬
:änL øáò äzàהחיים אור ©¨−Ÿ¥¬¨«¨

(áë)íçìpä àeä íëéäìà äåäé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëìהחיים אור ¨¤«

דברים פרשת חסלת

Ú„È�‡יט ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL� „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

‡Ûכ Ôe˙¯ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈ�È Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ôep‡ƒ»«¿»«¿»¡»¬»≈¿
Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

ÓÈÓÏ¯כא ‡È‰‰ ‡�cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È ‰‡ÊÁ CÈ�ÈÚ≈»¬»»»»ƒ¬«¿»¡»¬
ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

‡ÔBÎ‰Ïכב ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»¡»¬
Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéøáã úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לאברהם עּמּה נתן ׁשּלא וגם ּבּה, ְְְֶַַַַָָָָָָֹלדּור
ּדין ּבּה לנהג יׁש יׂשראל רב ְְְִִִֵֵָָָָֹֹּוכבׁשּוה
ה': לפני ׁשּנכּבׁשה ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶָָֻקדּׁשה

Â.'B‚Â‡˙כא) È˙Èeˆ ÚeLB‰Èצּויתי ּפרּוׁש ¿∆¿«ƒ≈ƒ¿ִִֵֵ
ׁשאמר ּכמֹו מהעּמים, יירא ְְִִֵֶַַַָָָלבל
על חֹוזר ואינֹו ּתיראּום, לא ְְִֵֵַָָֹּבסמּו
יצּדק לא ּבזה ּכי הרֹואת עיני ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֻמאמר
מאמר סמ ׁשּלא וטעם צּוּוי, ְְֲִֶַַַַָָֹלׁשֹון
ּוכתבֹו ועֹוג סיחֹון נפילת למאמר ְְְְֲִִֶַַַָזה
ראּובן ּובני ּגד לבני ארצם הנחלת ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָאחר
זה ּתנאי ׁשּמאמצעּות לפי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָּותנאיהם,
ראּובן ּובני ּגד ּבני עם מׁשה ְְְְִִֵֵֵֶֶָָׁשהתנה
עזר ּׁשּמבּקׁש מּמה הּמחּוׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַַָיּולד
ּצר מה הּלֹוחם הּוא וה' ִִֵֶַַַַֹּבּגּבֹורים,
על אׁשר ראּובן, ּובני ּגד ּבני ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָּבחלּוצי

מאמר סמ ÚeLB‰Èּכן ˙‡Â'וגֹו ֲֵַַַָ¿∆¿«ְ
ראּובן ּובני ּגד ּבני חלּוצת ְְְְֲֲֵֵֵַַַָלמאמר
ּגבּורת ׁשּצרי ּתחׁשב ׁשּלא ְֲִֶֶַַַָֹֹלֹומר
אינכם ּכי יראה, ּבלּב ותבֹוא ְְְְְְִִִִֵֶָָחֹוגרים
אמר ּׁשּגמר מה והּוא למלחמה, ְְְְִִִֶֶַַָָָֹצריכין

,ÌÎÏ ÌÁÏp‰ ‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkּדקּדק ƒ¡…≈∆«ƒ¿»»∆ְִֵ

הּנׁשמע‰e‡לֹומר מחּוׁש למעט ְְִִֵַַַָ
חלּוצים ראּובן ּובני ּגד ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵַָמּמצות
ּגד ּבני לחלּוצת ׁשהצר וטעם ְְְְֲֵֶַַַַַַַָֻּתעברּו,
מּטֹות, ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ראּובן ְְְְִֵֵֵַַַָָּובני

ּכל: את ּבּפסּוק ּבסמּו ְְֵֵַַָָָועּין
˙Úa.¯Ó‡Ï ‡È‰‰אֹומרֹו Úa˙טעם »≈«ƒ≈…ְַַ»≈

,‡È‰‰הּתנאי ׁשראה ּבעת ּפי' «ƒְְֵֵֶַַָָ
יעֹור ראּובן ּובני ּגד ּבני עם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָׁשהתניתי
ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּדר על ְִִֵֶֶֶַַַַָהּמחּוׁש

ואֹומרֹו לזה, אפׁשרÓ‡Ï¯,הּקֹודם ְְֵֶַָ≈…ְֶָ
זה לׁשֹון ההיא ּבעת לֹו אמר ִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
הּמאמר מכּון ּפי' לאמר אמר לזה ְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻעצמֹו
לאמר ׁשּצּוהּו ירצה עֹוד זה. ְִִֵֶֶֶָֹהּוא
ז' למלחמת ׁשּיּכנסּו ּבזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָליׂשראל

מּלּבם: מר להסיר ְֲִִִִֶָָָֹעממין
˙‡.'B‚Â ‰NÚÈ Ôk 'B‚Â ‰NÚ ¯L‡ Ïk ∆»¬∆»»¿≈«¬∆¿

לבני מצותֹו טעם ּכלל זה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּבמאמר
את יׂשראל עם לעבר ראּובן ּובני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹּגד
מלכי לב' ה' ׁשעׂשה ּכדר ּכי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָהּירּדן,
וגֹו' הּממלכֹות לכל יעׂשה ּכן ְְְֱֲִֵֶַַַָָָהאמֹורי
היּו האמֹורי מלכי ׁשני ׁשּמעׂשה ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָּוכׁשם

כן ּכמֹו עׂשר ׁשנים יׂשראל ׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָיחד
חלּוצים נקּבצים ּכּלם יהיּו הּירּדן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻּבעבר
מׁשה ׁשּצּוה הּוא זה ּולטעם ה', ְְִִֵֶֶֶַַָלפני
חלּוצים ראּובן ּובני ּגד ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶַַָׁשּיעברּו
הּוא ה' לעֹולם אבל מצוה, ְְְְֲִִֶֶָָָלמלחמת
היה לא ּומעּתה החלּוצים, ולא ְְֲִִֵַַַָָָָֹֹהּנלחם
הרֹואת עיני ליהֹוׁשע לֹומר מׁשה ִֵֶֶַַָָֹֻיכֹול
(ּובני) ּגד ּבני עם ׁשהתנה אחר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוגֹו'
זה זּולת אבל חלּוצים, לעבר ְֲֲֲִֵֶַַָֹּוראּובן
זכּות ּדֹומה ׁשאינֹו ּׁשראה מּמה ראיה ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאין
והּוא ּומחצה, ט' לזכּות ׁשבטים ְְְֱִִֶָָי"ב

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ו')עצמֹו ל"ב (ּבּמדּבר ְְְִִֵֶַַַַָָ

ּוראּובן: ּגד לבני ׁשאמר פה ּתׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹואּתם
ליהֹוׁשעÏ.Ìe‡¯Èz‡כב) ׁשּמדּבר הגם …ƒ»ְֲִֵֶַַַֻ

ּכל גם לכלל רּבים לׁשֹון ְְִִַַַָָֹאמר
אחד אפּלּו יהיה ׁשּלא לֹומר ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹיׂשראל
להם, נלחם ה' ּכי מהם ירא ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָמּיׂשראל
אמר ליׂשראל, לאמר ּׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹּולמה
ׁשּיבטחּו ליׂשראל ּבֹו ׁשּידּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָלׁשֹון

חּיים: ִִֵַֹּבאלהים
ÌÈ¯·„ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿»ƒ



נו

לשבוע פרשת דברים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ט תמוז
מפרק קמ 

עד סוף פרק קנ 

יום רביעי - ג' מנחם-אב
מפרק יח  

עד סוף פרק כב  

יום שני - א' מנחם-אב
פרק כ

מפרק א 
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' מנחם-אב
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' מנחם-אב
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' מנחם-אב
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' מנחם-אב
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח

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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Î"ÂÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בפמ"ט למשנ"ת רב"ר) אתדבקות (בבי' ב.5.שינוים א, ה.6.שה"ש ו, ה"א.7.ואתחנן פ"א פאה ירושלמי ראה

א.8.ובכ"מ. פה, ב.9.זח"ב קלח, שבת
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úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
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ו.1. כב, תצא – הכתוב ˘ËÈÏ"‡:2.לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰Ú"ˆ"בפמ"ד וצל"ע הוא. כן אם כ.ÂÚÂ..3„"ובירור ל, Î"˜4.נצבים ˙¯Ú‰

Î"ÂÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בפמ"ט למשנ"ת רב"ר) אתדבקות (בבי' ב.5.שינוים א, ה.6.שה"ש ו, ה"א.7.ואתחנן פ"א פאה ירושלמי ראה

א.8.ובכ"מ. פה, ב.9.זח"ב קלח, שבת



a`Îmgpnנח '` ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב א' שני יום

,hv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùú äðäå .é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë äøîæã

:áeúkLdxez lr -10:éôa éøác íNàå","Ez`xwp dxezd - ¤¨¨¨¦§¨©§¦
ly eita ,"jita" z`fe ,d"awd ly eixeaic ,(ily mixeaicd) "ixac"

,dxez cneld mc`déôa ézîN øLà éøáãe""E11äNònäå ;± §¨©£¤©§¦§¦§©©£¤
,dlrnly dyrnd mr mc`d ly dyrnd zecg`zdàeä,ici lr ±

,ä÷ãvä äNòî,cqge - ©£¥©§¨¨
,íéìôL çeø úBéçäìlr - §©£©§¨¦

mc`d dyrn dyrp jk ici

dyrnd mr cge`n

mb epipry ,dlrnly

mdy mi`xapd z` zeigdl

,miltyáeúkL Bîk12ék" : §¤¨¦
,"'Bâå 'ä äNò íéîé úLL¥¤¨¦¨¨§
mi`xapd z`ixa lr -

,diyr oeyld aezk ,mzeige

,oky ,'"d dyr mini zyy"

zegek ly dcixi idef

dcixia mi`vnpd ,miiwl`

ick ,d`ixaa mevnvae

mi`xap zeigdle `exal

,milty mdyòãBpk± ©©
,x`eaneBæå ,øçà íB÷îa§¨©¥§

àçeøc úe÷acúà àéä¦¦§©§§¨
àçeøagex zewaczd ± §¨
,gexaúe÷ácä úéìëúabxca ±,zewac ly xzeia dpeilrd d §©§¦©§¥

.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäåcenilyk mby zexnl - §©¦§¤¦¥£©©£¨§
ok mb df ixd ,ler zlaw jezn `l` dad` jezn epi` dxezd

ixd - cegide zewiacd zilkza df izn j` ,gexa gex ly zewiac

"d`lir daeyz" ly dpipr okle .dad` cvn `a dfyk `wec df

(dad`e d`xia) enigxe eligca `ziixe`a wqrzic" `ed `wec

df f` `wec ,oky ,'d z`xie 'd zad` jezn dxezd cenil ,"d"aewc

- "d`lir daeyz" ly dpkez edfy ,cegide zewiacd zilkz

.cegide zewiacd zilkza zewl` mr ytpd cegie zewiacdéôìe§¦
éøö ïéàå ,äìháì òøæ úàöBäa úéøaä íâtL,úBéøòa øîBì C ¤§©©§¦§¨©¤©§©¨¨§¥¨¦©©£¨
ïðaøc Bà ,àúéøBàc äàéa éøeqà øàL Bàon d`ia ixeqi` ± §¨¦¥¦¨§©§¨§©¨¨

,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezdíéøôBñ éøác íéøeîç ék)± ¦£¦¦§¥§¦
,opaxcn wx `ed mxeqi`y mixac'eëå13,dxez ixacn xzei ± §
dl` mipipry oeike ,(dxez ixeqi`níâBt,minbet ±ïëì ,çna ¥©Ÿ©¨¥

.à÷ôð äîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewzweqriy ± ¦§¦§©¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨
'c wxta lirl `aenk ,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza

daeyz" `wec `ed ,("dnkg ziy`x"d yexit itl) yecwd xdefdn

enigxe eligca `ziixe`a wqrzi" ly oiprd `idy ,"d`lir

."d"aewcáeúkL eäæå§¤¤¨
eäiìà éác àðza14íãà : §¨¨§¥¥¦¨¨¨

äúéî áiçúðå äøáò øáò̈©£¥¨§¦§©¥¦¨
,íB÷nìrxf z`ved - ©¨

dypery dxiar `id dlhal

,miny icia dzinäNòi äî©©£¤
ìéâø äéä íà ?äéçéå§¦§¤¦¨¨¨¦
'á àø÷é ¯ ãçà óc úBø÷ì¦§©¤¨¦§¨

ì ,íétcà ÷øt úBðL¯ ãç ©¦¦§¤¤¤¨
.'eëå íé÷øt 'á äðLé± ¦§¤§¨¦§

cenila ztqez ,xnelk

oewiz meyn da yi dxezd

xy`e xary dxiard lr

,miny icia dzin dyper

.zixad mbt oipr enk

,cnlpd xacd ly dltkdd

,mitc ipy ± cg` sc mewna

ipy ± cg` wxt mewna

,iptn `id ,miwxt,eðéäå§©§
ìeôk àeä øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å øæBçå ÷ñôpä ìáç ìLîk¦§©¤¤©¦§¨§¥§§¤¦§©¤¤¨

.'eëå "Búìçð ìáç"a àeä äëëå ,ìtëîeixd `id dnypd ± §ª¨§¨¨§¤¤©£¨§
,ef zexywzd dwqtp dxiar ici lr m`e ,dxewne dyxya dxeyw

mewna lagdy ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz ici lre

.dxez ly dpipr dfe ,ltekne letk zeidl jixv xeyiwdeäæå§¤
áeúkä øîàL15úîà ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé úîàå ãñça" : ¤¨©©¨§¤¤¤¡¤§ª©¨§§¥¡¤

"'eëå äøBz àlà16,oerd ly ezxtk d`a dxez ici lr ,xnelk - , ¤¨¨§
éìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17,"dgpne gafa ilr zia oer xteki m`" ©£¥¥¦

,l"f epinkg mixne`ìáà ¯ øtkúî Bðéàc àeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨§¥¦§©¥£¨
àúéàãk ,íéãñç úeìéîâe äøBúa øtkúî,aezky enk ±óBña ¦§©¥§¨§¦£¨¦¦§¦¨§

àn÷ ÷øt,oey`x ±:äðMä Làøcoiivn `"hily iaxd - ¤¤©¨§Ÿ©¨¨
,xe`ia zvw yexcy ,"`ipz"d xtq mr eqtcpy "mipewize zexrd"a

dfy drya ,oey`xd wxtd seqa `vnp dfy owfd epax xne` recn

.g"i sca ,wxtd seq iptl mitc drax` `vnp

é ÷øtitke ,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`gexa `gex zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy

dwcvae dxezd cenil oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy

.(micqg zelinbe)
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äáåùúä úøâà

ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá
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טז.10. נא, כא.11.ישעיה נט, יא.12.שם כ, ובכ"מ.13.יתרו ב. כב, עירובין רפכ"ה.14.ראה ויק"ר ועיין שם. נמצא ו.15.לא טז, משלי

ב.16. ה, ברכות ד.17.ראה ג, א שמואל

a`Îmgpn '` ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àçeøa àçeøc àúe÷acúàc ,Bæ äàlò äáeLz ,äpäåly - §¦¥§¨¦¨¨§¦§©§¨§¨§¨
,gexa gex zewaczdàéä ,íéãñç úeìéîâe äøBz éãé ìò©§¥¨§¦£¨¦¦

,ähîì äìòîlî äëLîä úðéçáazelinb mbe dxez mb ,oky - ¦§¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨
ici lr dlrzn `edy mc`d ly zinvrd ezelrzd opi` ,micqg

`edy itk `l` ,ezcear

,oeilr gek cvn dlrzn

oi`a dlrnl eze` dlrnd

cvn ezelrzd xy`n jexr

,zeinvrd ezceare ezbixcn

úBéäì,didzy ±'ä øác ¦§§©
,åéôa Lnîdf oi` ixdy - ©¨§¦

ly ezceare egek cvn

`l ezceara oky ,mc`d

ribdl mrt s` leki did

gek edf `l` ,jk icil

,dlrnln el miwiprny

,dxez cnel icediyky

'"ied xac" eixeaica didi

,ynnáeúkL Bîëe1: §¤¨
éôa éøác íNàå","E- ¨¨¦§¨©§¦

,z`f dyer d"awd

icedi ly eitay ,"miy`e"

,"ixac" didi dxez cneld

ixd .d"awd ly eixeaic

oipr df dxezd cenilay

d"awdy ,dhnl dlrnlny

dlrne df gek mc`l wiprn

jk .ribn did ezcear cvn envr `edy itkn dlrn dlrnl eze`

,dhnl dlrnln ok mb `id micqg zelinb ici lry zelrzdd mb

"éð÷açú Bðéîéå"2ici lr ,ize` wagz d"awd ly epini ci ± ¦¦§©§¥¦
"'eëå àðéîé àòBøc ãñç"c ,íéãñç úeìéîâa3.cqgy iptn ± ¦§¦£¨¦§¤¤§¨§¦¨§

jiynn micqg zelinb ici lre ,dlrnly ,lekiak ,oinid rexf `ed

zelinba wqerd icedid z` wagnd ,dlrnly cqg envr lr icedi

cqgdy ,dhnl dlrnln oipr ok mb df ixd .dwcvae micqg

leki didy itkn dlrn dlrnl ,mc`d z` stlne wagn dlrnly

.`ed ezceara ribdléøö ïBzçzä íãà ìáàCìéì C±,zkll £¨¨¨©©§¨¦¥¥
,äìòîì ähnî äâøãîì äâøãnîici lr envra dlrziy - ¦©§¥¨§©§¥¨¦©¨§©§¨

,zinvrd ziytpd ezcearäàlò äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨¦¨¨
,àçeøa àçeø úe÷acúàå,gexa gex zewaczd -álä úðeëa §¦§©§¨§¨§©¨©©¥

,älôúadceard ici lry ,envr mc`d zcear idef -ely ¦§¦¨
mr gexa gex ly zewiaca dlrzn `ed ,ely ytpd zegeka

,zewl`,äéúBëøáe òîL úàéø÷a èøôáez`hazn oda - ¦§¨¦§¦©§©¦§¤¨
,zewl`a zewiaca zelrzdl ytpd zcear cgeina:øîBì éãk- §¥©

,"rny z`ixw"azáäàå"4,"'Bâå ELôð ìëáe Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§§¨©§§§

,Bzîàì úîàazelrzdl ,dlrnl dhnln mc`d zcear idef - ¤¡¤©£¦
jixv mb jk ,d"awdl dad`d oipra dbixcnl dbixcnnzeidl

`ed ezcear ici lry ,dlrnl dhnln ly ote`a dxezd cenil

:owfd epax oeylae ± eita didi 'ied xacy ,jkl ilkl envr dyer

:ïëå,mb -íéøácä eéäå" §¥§¨©§¨¦
ía zøaãå ,'Bâå älàä̈¥¤§§¦©§¨¨

,"'Bâåixd aqen df mby - §
dxezd oipr lr5úBéäì ,¦§

,úîàa åéôa 'ä øác- §©§¦¤¡¤
'"ied xac"l ilk `edy iptn

,zn`a f` df ixd ,eitay

,"'eëå úîà ïéàå"`l` - §¥¡¤§
dxez6.ïëåìk íi÷ì §¥§©¥¨

:øîàpL Bîk ,úBönä©¦§§¤¤¡©
,"åéúBöîa eðLc÷ øLà"£¤¦§¨§¦§¨

:Bîk"epycw" dlnd - §
,enk `idzà éøä"£¥©§

,"éì úLc÷îici lry - §ª¤¤¦
dyrp zeevn"epycw",àéä¦

,ïBéìòä Lã÷ úðéça- §¦©Ÿ¤¨¤§
envr lr jiynn icediy

`id "ycw" .zeevn ici lr

ì,äìcáäå úeLéøt ïBL- §§¦§©§¨¨
enk dbixcne dpiga `idy

,zlcape zyxtenyBðéàL¤¥
CBz Laìúäì ìBëé̈§¦§©¥

,ïéîìò,zenlerd jeza - ©§¦
,mzbixcnl zn`zen zinipt zeig mdl zeidlàlëc íeMî¦§ª¨

,áéLç àìk dén÷,melkl aygp epi` jxazi eiabl lkdy iptn - ©¥§¨¨¦
itl yalzdl dleki ef dbixcn oi`ejxroi` ik ,zenlerd

,ef dbixcn iabl llk jxr mey zenlerlìk ááBñ úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¥¨
,ïéîìòdlrnl dzeida mda drityne zenlerd lk dtiwnd - ©§¦

,mdn dbixcna dlrn,'eëå àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä- §¨¤§¨§
,zeevnd oipr ici lr jynpdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,oey`x wlg ,"`ipz"d xtq:íéøîBà älôzä øçà íâå .åî ÷øt¤¤§©©©©§¦¨§¦
éìà""àOà éLôð 'ä E7,dhnln" d"awdl ytpd zelrzd - ¥¤©§¦¤¨

,"dlrnlàçeøa àçeø à÷acúàì eðéäc,gexa gex zewaczd ± §©§§¦§©§¨¨§¨
.'eëå íBiä ìk.zeevnd oipr ici lr ±éãé ìò äæ ìëå ¨©§§¨¤©§¥

,úòcä ú÷îòäa ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà úlãâa úeððBaúää©¦§§¦§ª©¥¨§©£¨©©©©
íézL"a,zekxad izya ±"äéðôì,rny z`ixw iptly ± ¦§©¦§¨¤¨

.òãBpk ,äøîæc é÷eñôáeeaxwa xvei `ed zeppeazdd ici lry ± ¦§¥§¦§¨©©
df .zeevnd meiwae dxezd cenila `hazzy ,d"awdl dad`

zcear ly dpipr ± dlrnl dhnln "d`lir daeyz" ly dpipr

.ef dcearny d`vezde dlitzd
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äáåùúä úøâà

äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú
'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä
àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
ä"á ñ"à úìåãâá úåððåáúää é"ò äæ ìëå .'åëå
.òãåðë äøîæã é÷åñôáå äéðôì íéúùá úòãä ú÷îòäá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

טז.1. נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ואילך.4.הקדמת ה ו, ˘ËÈÏ"‡:5.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ברכות – מדבר הכתוב "שבד"ת

ספמ"ט". ח"א וראה ב), ˘ËÈÏ"‡:6.(יג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ז ד.7."ראה פו, תהלים
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,àçeøa àçeøc àúe÷acúàc ,Bæ äàlò äáeLz ,äpäåly - §¦¥§¨¦¨¨§¦§©§¨§¨§¨
,gexa gex zewaczdàéä ,íéãñç úeìéîâe äøBz éãé ìò©§¥¨§¦£¨¦¦

,ähîì äìòîlî äëLîä úðéçáazelinb mbe dxez mb ,oky - ¦§¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨
ici lr dlrzn `edy mc`d ly zinvrd ezelrzd opi` ,micqg

`edy itk `l` ,ezcear

,oeilr gek cvn dlrzn

oi`a dlrnl eze` dlrnd

cvn ezelrzd xy`n jexr

,zeinvrd ezceare ezbixcn

úBéäì,didzy ±'ä øác ¦§§©
,åéôa Lnîdf oi` ixdy - ©¨§¦

ly ezceare egek cvn

`l ezceara oky ,mc`d

ribdl mrt s` leki did

gek edf `l` ,jk icil

,dlrnln el miwiprny

,dxez cnel icediyky

'"ied xac" eixeaica didi

,ynnáeúkL Bîëe1: §¤¨
éôa éøác íNàå","E- ¨¨¦§¨©§¦

,z`f dyer d"awd

icedi ly eitay ,"miy`e"

,"ixac" didi dxez cneld

ixd .d"awd ly eixeaic

oipr df dxezd cenilay

d"awdy ,dhnl dlrnlny

dlrne df gek mc`l wiprn

jk .ribn did ezcear cvn envr `edy itkn dlrn dlrnl eze`

,dhnl dlrnln ok mb `id micqg zelinb ici lry zelrzdd mb

"éð÷açú Bðéîéå"2ici lr ,ize` wagz d"awd ly epini ci ± ¦¦§©§¥¦
"'eëå àðéîé àòBøc ãñç"c ,íéãñç úeìéîâa3.cqgy iptn ± ¦§¦£¨¦§¤¤§¨§¦¨§

jiynn micqg zelinb ici lre ,dlrnly ,lekiak ,oinid rexf `ed

zelinba wqerd icedid z` wagnd ,dlrnly cqg envr lr icedi

cqgdy ,dhnl dlrnln oipr ok mb df ixd .dwcvae micqg

leki didy itkn dlrn dlrnl ,mc`d z` stlne wagn dlrnly

.`ed ezceara ribdléøö ïBzçzä íãà ìáàCìéì C±,zkll £¨¨¨©©§¨¦¥¥
,äìòîì ähnî äâøãîì äâøãnîici lr envra dlrziy - ¦©§¥¨§©§¥¨¦©¨§©§¨

,zinvrd ziytpd ezcearäàlò äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨¦¨¨
,àçeøa àçeø úe÷acúàå,gexa gex zewaczd -álä úðeëa §¦§©§¨§¨§©¨©©¥

,älôúadceard ici lry ,envr mc`d zcear idef -ely ¦§¦¨
mr gexa gex ly zewiaca dlrzn `ed ,ely ytpd zegeka

,zewl`,äéúBëøáe òîL úàéø÷a èøôáez`hazn oda - ¦§¨¦§¦©§©¦§¤¨
,zewl`a zewiaca zelrzdl ytpd zcear cgeina:øîBì éãk- §¥©

,"rny z`ixw"azáäàå"4,"'Bâå ELôð ìëáe Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§§¨©§§§

,Bzîàì úîàazelrzdl ,dlrnl dhnln mc`d zcear idef - ¤¡¤©£¦
jixv mb jk ,d"awdl dad`d oipra dbixcnl dbixcnnzeidl

`ed ezcear ici lry ,dlrnl dhnln ly ote`a dxezd cenil

:owfd epax oeylae ± eita didi 'ied xacy ,jkl ilkl envr dyer

:ïëå,mb -íéøácä eéäå" §¥§¨©§¨¦
ía zøaãå ,'Bâå älàä̈¥¤§§¦©§¨¨

,"'Bâåixd aqen df mby - §
dxezd oipr lr5úBéäì ,¦§

,úîàa åéôa 'ä øác- §©§¦¤¡¤
'"ied xac"l ilk `edy iptn

,zn`a f` df ixd ,eitay

,"'eëå úîà ïéàå"`l` - §¥¡¤§
dxez6.ïëåìk íi÷ì §¥§©¥¨

:øîàpL Bîk ,úBönä©¦§§¤¤¡©
,"åéúBöîa eðLc÷ øLà"£¤¦§¨§¦§¨

:Bîk"epycw" dlnd - §
,enk `idzà éøä"£¥©§

,"éì úLc÷îici lry - §ª¤¤¦
dyrp zeevn"epycw",àéä¦

,ïBéìòä Lã÷ úðéça- §¦©Ÿ¤¨¤§
envr lr jiynn icediy

`id "ycw" .zeevn ici lr

ì,äìcáäå úeLéøt ïBL- §§¦§©§¨¨
enk dbixcne dpiga `idy

,zlcape zyxtenyBðéàL¤¥
CBz Laìúäì ìBëé̈§¦§©¥

,ïéîìò,zenlerd jeza - ©§¦
,mzbixcnl zn`zen zinipt zeig mdl zeidlàlëc íeMî¦§ª¨

,áéLç àìk dén÷,melkl aygp epi` jxazi eiabl lkdy iptn - ©¥§¨¨¦
itl yalzdl dleki ef dbixcn oi`ejxroi` ik ,zenlerd

,ef dbixcn iabl llk jxr mey zenlerlìk ááBñ úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¥¨
,ïéîìòdlrnl dzeida mda drityne zenlerd lk dtiwnd - ©§¦

,mdn dbixcna dlrn,'eëå àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä- §¨¤§¨§
,zeevnd oipr ici lr jynpdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,oey`x wlg ,"`ipz"d xtq:íéøîBà älôzä øçà íâå .åî ÷øt¤¤§©©©©§¦¨§¦
éìà""àOà éLôð 'ä E7,dhnln" d"awdl ytpd zelrzd - ¥¤©§¦¤¨

,"dlrnlàçeøa àçeø à÷acúàì eðéäc,gexa gex zewaczd ± §©§§¦§©§¨¨§¨
.'eëå íBiä ìk.zeevnd oipr ici lr ±éãé ìò äæ ìëå ¨©§§¨¤©§¥

,úòcä ú÷îòäa ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà úlãâa úeððBaúää©¦§§¦§ª©¥¨§©£¨©©©©
íézL"a,zekxad izya ±"äéðôì,rny z`ixw iptly ± ¦§©¦§¨¤¨

.òãBpk ,äøîæc é÷eñôáeeaxwa xvei `ed zeppeazdd ici lry ± ¦§¥§¦§¨©©
df .zeevnd meiwae dxezd cenila `hazzy ,d"awdl dad`

zcear ly dpipr ± dlrnl dhnln "d`lir daeyz" ly dpipr

.ef dcearny d`vezde dlitzd
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äáåùúä úøâà

äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú
'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä
àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
ä"á ñ"à úìåãâá úåððåáúää é"ò äæ ìëå .'åëå
.òãåðë äøîæã é÷åñôáå äéðôì íéúùá úòãä ú÷îòäá
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טז.1. נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ואילך.4.הקדמת ה ו, ˘ËÈÏ"‡:5.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ברכות – מדבר הכתוב "שבד"ת

ספמ"ט". ח"א וראה ב), ˘ËÈÏ"‡:6.(יג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ז ד.7."ראה פו, תהלים



a`Îmgpnס 'bÎ'a iriaxÎiyily mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ב' שלישי יום

,198 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìôúäù øçàîå,198 'nr cr:(äàìéò

מנחםֿאב ג' רביעי יום

,198 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íðîàå .àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì
יוםשלישֿירביעיב'ֿג'מנחֿםאב

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeíéc÷äì C ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦§©§¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì,"xayp al"e drpkd ly oiprd ± §¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itkäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
äðLna8:Løôe ,"Làø ãák CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤Ÿ¥©

¯ ,"äòðëä" ¯ é"Lø©¦©§¨¨
,ekeza rpkpe xeay mc`dy

äáeLz úðéça àéäå§¦§¦©§¨
øøBòì äàzz,envr lr ± ©¨¨§¥

¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxtaéìéãëåó §¦§¨¦

àøîba ízä9¯ ,àøwî ©¨©§¨¨¦§¨
my `xnbd zcnely itk

,weqtnáéúëc10:¯aezky ¦§¦
:dpga."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤

,ixd .d"awdl dlltzde

df d"awdl lltzdl icky

dpkd ici lr zeidl jixv

ly dpipr ,dxn ytp ly

."d`zz daeyz",ïëà̈¥
íL àúéøaa11:,ïðaø eðz" ©¨©§¨¨¨©¨¨

àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà¥§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

xearl eilr cine skizy

avnl zexixn ly avnn

zexnly ,dgny ly

zeidl dkixv dligzay

avna zeidl eilr lltzdl ecnra ixd ,zexixna dltzl dpkdd

,dgny lyCôäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa åLëòå§©§¨§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ
¯ ,äöwä ïî òâøk íaìn ,dvwd l`zexnly jk ,dgnyl zexixn ¦¨§¤©¦©¨¤

,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl rbxyäöò éæà£©¥¨

¯ ,äöeòéä,`id jklïewúa äàzz äáeLz úðéça íéc÷äì ©§¨§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦
.ìéòì økæpk úBöçzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± £©¦§¨§¥

"zevg oewiz"a `ed ± "xayp al"le drpkdl d`iand12.éàL éîe¦¤¦
Bì øLôà,"zevg oewiz" jexrl ±äìéì ìëa13àì íéðt ìk ìò ¯ ¤§¨§¨©§¨©¨¨¦Ÿ

úçôéoewiz" zceara ± ¦§Ÿ
,"zevgúçà íòtî¦©©©©

,úaMä íBé éðôì ,òeáMa©¨©¦§¥©©¨
úaMäL ,íéòãBiì òãBpk©©©§¦¤©©¨
äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨
úBiúBà ¯ ú"aLå ,äàlò¦¨¨§©¨¦

LBðà á"Lz14,¯ixd ¨¥¡
,daeyzd oipr `id zayy

± ?zay `id daeyz efi`e

,"d`lir daeyz" zpigaék¦
úBiìò àéä úaLa§©¨¦£¦
¯ ,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨
dnypd ziilr onf mb `ide

,daeyzd oipra dxewnl

¯ ,úaMä úBlôz èøôáe¦§¨§¦©©¨
deedn legd zenia mby

oipr ,xen`k ,dltzd

cgeinae "d`lir daeyz"

,zayaäæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤
áeúkM äî ïáeé15:¯ixg` ¨©¤¨

:'"ebe ark izign"äáeL"¨
ézìàâ ék éìàLeøt ,"E ¥©¦§©§¦¥

éòLt áòë éúéçn"L øçàî ék,àøçà àøèqä úøáòä àéä "E ¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤¦©£¨©©¦§¨©£¨
ézìàâ"e,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa íéðBöéçä ïî "E §©§¦¦©¦¦§¦§§©£¦¤§¦

àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda ±äàzú äáeLúa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨©¨¨
:(äàlò äáeLúa "éìà äáeL" éæà ¯ ìéòì økæpk©¦§¨§¥£©¨¥©¦§¨¦¨¨

.àé ÷øtaqd ,'i wxt ,mcewd wxtaoipr `id dltzy oeeik ,owfd epax xi ¤¤
`idy ,"d`zz daeyz" ly oiprd dltzd iptl micwdl yi ,"d`lir daeyz"

.eytp lr mingx zexxerzde ytpd oeayg cvn d`ad ,"xayp al"e drpkd

lltzdl oicner oi`" zxne` dpyndy itk`l`itly ,"y`x caek jezn

,aezk `ziixaa ,j` ;"d`zz daeyz" `idy ,"drpkd"l dpeekd ,i"yx yexit

lltzdl oicner oi`" ,dgny jezn zeidl dkixv dltzy`l`jezn

ale drpkdn cine skiz xearl leki cg` lk `l ,ep` eppnfay oeeike ,"dgny

xg` onfa "d`zz daeyz"a weqrl ,`id dverid dvrd ixd - dgnyl xayp

xexyz dltzd zrya eli`e ;dltzl dpkdk ynyiy ,"zevg oewiz"a enk -

zexnly ,owfd epax xne` ,igkepd wxta .dltza zyxcpd dgnyd oipr ea

xayp ale drpkd ,eicgi odizy dpiidzy xacd xyt` ,lirl xen`d

zexnl ,ixdy - dltza d"awdl dceard ly dgnyde "d`zz daeyz"n

ze`a odyk ,z`f lka ,dgnye zexixn ,ytpa zeiktd zerepz izy ody

oipra cgeina ,cgi zeidl od zeleki ,zecxtp zeaiq izyndfoexaydyk ,

d z` xiqi d"awdy ,oeghal mxeb ynyn envrdaiq,xnelk ,ald oexayl

.dgnyl `ian envrlyk `edy xac - el lgn d"awd
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äáåùúä úøâà

íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó
ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá

:(äàìéò äáåùúá éìà
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ב).8. (ל, רפ"ה ב.9.ברכות י.10.ל, א, א.11.ש"א ˘ËÈÏ"‡:12.לא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז לעיל ‡„ÂÓ"¯13."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."'כו לילה בכל להיות אי"צ אדם כל בשאר אבל כו' גדולים בצדיקים דוקא דהיינו פי"א התפלה בקונ' ע"ז הבי' תורת14."איתא

בסופו. (למהרנ"ש) כב.15.נתן מד, ישעיה

a`Îmgpn 'b iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ג' רביעי יום
úBéäì ,íðîàåeidiy ick ±¯ ,äòðëää Baìa,ald oexayeàéä §¨§¨¦§§¦©©§¨¨¦

¯ ,'äa äçîOä íâå ,ìéòì økæpk äàzz äáeLz úðéçaoke §¦©§¨©¨¨©¦§¨§¥§©©¦§¨©
dpiidz ,dltzd zceara zyxcpd d"awd z` ezcearn dgnyd

ãçéa ïäézLdrpkdd ,micxtp mipnf ipya dpiidzy `l ± §¥¤§©©
zrya "d`zz daeyz"e

dgnyde ,"zevg oewiz"

zrya `l` ,dltzd zrya

dpiidz dnvr dltzd

,cgi odizyàúlî øák§¨¦§¨
äøeîàmixen` mixacd ± £¨

xakíéøîà éèewìa± §¦¥£¨¦
,oey`x wlg "`ipz"d xtqa

¯ ,ãì ÷øt óBñoeeiky ¤¤
ely "xayp al"e zexixndy

eytpe eteb avn cvn mi`a

d`a dgnyde ,zindad

ytpd ± dnypd cvn

iwl`d uevipde ziwl`d

ixd ,ezeigdl ea miyaelnd

izyn mi`a mdy oeeik

yi ± zecxtp zeaiq

zerepzd izy zexyt`a

al"e zexixnd zrepz)

(dgnyd zrepze "xayp

.cgi zeidláeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa1:äåãç" ©Ÿ©©¨¤§¨

àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¥¦¦§¨
."'eëå àcdrewz dgny ± ¨§

cvdn dikae ,df cvn iala

'x xn` z`f z` ,ipyd

zia oaxeg oipra dxezd zeceq eia`n rnyyk oerny x"a xfrl`

oaxegd lcebn al oexaye dika eala dyrn zrya dzid ,ycwnd

zeceqn dgny ea dzid ipy cvne (oaxegd lceb el rcep dzr dfy)

zeleki ,zepey zeaiq izy opyiy dryay ixd .el elbzpy dxezd
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úBéäì ,íðîàåeidiy ick ±¯ ,äòðëää Baìa,ald oexayeàéä §¨§¨¦§§¦©©§¨¨¦

¯ ,'äa äçîOä íâå ,ìéòì økæpk äàzz äáeLz úðéçaoke §¦©§¨©¨¨©¦§¨§¥§©©¦§¨©
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מנחםֿאב ד' חמישי יום

xeriy dxen,w 'nrn :zxaern dpyl...íéçáùîù äîå,200 'nr cr.ãéî àéä

"çìñì äaønä ïepç" 'ä úà íéëøáîe íéçaLnM äîelk ± ©¤§©§¦§¨§¦¤©©©§¤¦§Ÿ©
ixd md "dxyr dpeny"a d"awd z` mda migayny migayd

z` migayn m`e ,mc`d `le mze` dyer d"awd wxy mixac

;jk dyer `ed wxy mb `id dpeekd ixd gelql daxn `edy d"awd

mby ,mixne` ep`y oeeike

,jk `id mc` ly ezcn

miywanyk legnl eilry

yi gay dfi` ,dlign epnn

,`l` ± ?d"awdl jka

jka `hazn d"awdl gayd

`edy"äaønä",gelql ± ©©§¤
¯ ,à÷éc,`wecBîëe ©§¨§

áøå" :àøæòa áeúkL¤¨§¤§¨§©
úcîaL eðéäc ,"çìñì¦§Ÿ©§©§¤§¦©
Léà àèçé íà ,íãå øNä¨¨¨¦¤¡¨¦
äìéçî epnî Lwáe Léàì§¦¦¥¦¤§¦¨
øæç Ck øçàå Bì ìçîe¨©§©©¨¨©

Bøeñì,ecbpk aey `hge ± §
Bì ìçîiL ãàî äL÷̈¤§Ÿ¤¦§Ÿ
ïkL ìkîe ,úéðL¥¦¦¨¤¥

¯ ,úéòéáøe úéLéìLam` ¦§¦¦§¦¦
,ecbp `hg aey `ede el lgn

c`n xacd dywy i`cea

mrta aey el legnl

.ziriaxd mrtae ziyilyd

-Ceøa-LBãwä úcîa ìáà£¨§¦©©¨¨
íòt ïéa Løôä ïéà àeä¥¤§¥¥©©
ék ,íéîòt óìàì úçà©©§¤¤§¨¦¦

äìéçnä,d"awd lgeny ± ©§¦¨
¯ ,íéîçøä úcnî àéä¦¦¦©¨©£¦

,d"awd lyåéúBcîe¦¨
úBLBãwä,d"awd ly ± ©§

¯ ,óBñ-ïéà úðéçáa àlà ,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïðéàleab ila ¥¨¦§¦©§§©§¦¤¨¦§¦©¥
,zilkzeáeúkL Bîk9:¯ ,"åéîçø eìë àì ék"mingxd zcny §¤¨¦Ÿ¨©£¨

.seq ila `id d"awd lyììk Løôä ïéà óBñ-ïéà úðéça éaâìe§©¥§¦©¥¥¤§¥§¨
¯ ,áéLç Lnî àìk dén÷ àlëc ,ìBãâì ïè÷ øtñî ïéa,oky ¥¦§¨¨¨§¨§ª¨©¥§¨©¨¨¦

,melkl aygp epi` eiptl ixd.'eëå ìBãâå ïè÷ äåLîeoi`y ixd ± ©§¤¨¨§¨§
,minrt daxd e` dpey`xd mrta lgen `edy m` llk lcadïëìå§¨¥

íécåúnL íéàèçä ìëå ,"äðLå äðL ìëa eðéúBîLà øéáòî"©£¦©§¥§¨¨¨§¨¨§¨©£¨¦¤¦§©¦
,mdilr ±øæBç ¯ íäéìò øáòå øæçL óà ,äðL écî "àèç ìò"a§©¥§¦¥¨¨©¤¨©§¨©£¥¤¥

.íìBòì ïëå ,äàaä äðMa íéøetkä íBéa íäéìò äcåúîe¦§©¤£¥¤§©¦¦©¨¨©¨¨§¥§¨
'â íBéå íBé ìëa ïë Bîk àlà ,à÷åc åàì "äðLå äðL ìëá"e§¨¨¨§¨¨¨©§¨¤¨§¥§¨§

¯ ;"çìñì äaønä ïepç 'ä äzà Ceøa" :íéëøáî íéîòtlr §¨¦§¨§¦¨©¨©©©§¤¦§Ÿ©

,f` lgen d"awdy dligndäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe10: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
ìò øtëî äéä øçL ìL ãéîúå ,äeðwz ïéãéîz ãâðk älôz§¦¨§¤¤§¦¦¦§¨§¨¦¤©©¨¨§©¥©

íéaøòä ïéa ìL ãéîúå ,äìélä úBøáò,xtkn did ±ìò± £¥©©§¨§¨¦¤¥¨©§©¦©
,zexiar¯ ;íìBòì íBéa íBé écî ïëå ,íBé ìLdlignd dzid ¤§¥¦¥§§¨

gnyzexiard lr d"awd l

dzre) cinzd oaxw ici lr

,j` .(daeyze dltz ici lr

oia lcadd `hazn dna

,mei lkay dlignd

,xetik mei ly dlignl

xiarn" mixne` ep`y

± "dpye dpy lka epizeny`

- ?xetik mei lr aqend

íéøetkä íBiL àlà¤¨¤©¦¦
úBøáò ìò øtëî§©¥©£¥
àeäL ,ãéîzäå ,úBøeîç£§©¨¦¤
ìò øtëî ,äìBò ïaø÷̈§©¨§©¥©
ïëå ,ãáìa äNò úåöî± ¦§©£¥¦§©§¥

,mbäfä ïîfa älôzä± ©§¦¨©§©©¤
aixwdl zexyt` oi`yk

,zepaxw¯ ,äáeLzä íò¦©§¨
`id dltz ,dltzd zryay

cinzd zepaxw mewna ixd

lr wx zxtkn ok mb `id ±

,cala dyr zevnøkæpk©¦§¨
.ìéòìdltzd zryay ± §¥

daxnd oepg" mikxan

dlignd lr ± "gelql

.d"awd f` lgenyäæ ïéàå§¥¤
ly oipr ±,"áeLàå àèçà"¤¡¨§¨

¯mixne` l"f epinkgy11lr

oiwitqn oi`" :jk xne`d

meia minrt yly m` :dyw dxe`kly ,"daeyz zeyrl ecia

miizpiae ,daeyz f` miyery iptn "gelql daxnd oepg" mixne`

lr daeyzae `hga cinz wqer `edy ixd ,mi`hgd oipr aey epyi

?`hgdék,"aey`e `hg`" ±äéä àèçä úòLaL à÷åc eðéä ¦©§©§¨¤¦§©©¥§¨¨
¯ ,äáeLzä ìò Baìa CîBqL àlà ,Bøöé Laëì ìBëédyriy ¨¦§Ÿ¦§¤¨¤¥§¦©©§¨

,`hege rxd exvi z` yaek `ed oi` jk llbae ,okn xg`lïëìå§¨¥
àèçì Bì úîøBb äáeLzäå ìéàBälr jneq `ed ixdy ± ¦§©§¨¤¤©£Ÿ

,`heg `ed okle ,daeyzd."'eëå ïé÷étñî ïéà"zeyrl ecia ± ¥©§¦¦§
,daeyzúàæ íb óàå,zxge`nd ezaeyz lr jneq `edy drya ± §©©Ÿ

,ixd ,`ehgl el mxeb dfec "ïé÷étñî ïéà"¯ ,à÷él"f epinkg ¥©§¦¦©§¨
ici lr ,jka el mixfer `ly ,`wec "oiwitqn oi`" oeyla miynzyn
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äáåùúä úøâà

íéëøáîå íéçáùîù äîå
ù"îëå à÷ééã äáøîä çåìñì äáøîä ïåðç 'ä úà
ùéà àèçé íà å"á úãîáù åðééäã .çåìñì áøå àøæòá
åøåñì øæç ë"çàå åì ìçîå äìéçî åðîî ù÷éáå ùéàì
.úéòéáøå úéùéìùá ù"ëîå úéðù åì ìåçîéù ãàî äù÷
óìàì 'à íòô ïéá ùøôä ïéà ä"á÷ä úãîá ìáà
åéúåãîå íéîçøä úãîî àéä äìéçîä éë íéîòô
ñ"à 'éçáá àìà úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïðéà úåùåã÷ä
ùøôä ïéà ñ"à 'éçá éáâìå .åéîçø åìë àì éë ù"îë
ùîî àìë 'éî÷ àìåëã ìåãâì ïè÷ øôñî ïéá ììë
åðéúåîùà øéáòî ïëìå .'åëå ìåãâå ïè÷ äåùîå áéùç
éãî àèç ìòá íéãååúîù 'éàèçä ìëå äðùå äðù ìëá
íäéìò äãåúîå øæåç íäéìò øáòå øæçù óà äðù
äðùå äðù ìëáå .íìåòì ïëå äàáä äðùá ë"äåéá
é"àá 'éëøáî ô"â íåéå íåé ìëá ïë åîë àìà à÷åã åàì
ïéãéîú ãâðë äìôú ì"æøàîëå çåìñì äáøîä ïåðç
äìéìä úåøéáò ìò øôëî 'éä øçù ìù ãéîúå .äåð÷ú
íåéá íåé éãî ïëå íåé ìù ìò íééáøòä ïéá ìù ãéîúå
.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
ìéàåä ïëìå äáåùúä ìò åáìá êîåñù àìà åøöé
óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ
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ב.9. ג, א.10.איכה כו, ב.11.ברכות פה, יומא

a`Îmgpn 'd iyiy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ה שישי מנחםֿאביום '
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`ed `hgd zrya ik ,"aey`e `hg`" ly oiprd epyiy drya

,daeyzd lr jneqìáà£¨
:íBé ìëa íéLwánL eðà̈¤§©§¦§¨
eðà ¯ "eðì çìñ"§©¨¨
:Lwáì ïéîéc÷î©§¦¦§©¥
äáeLúa eðøéæçäå"§©£¦¥¦§¨

éðôì äîìL¯ ,"E §¥¨§¨¤
,dnly didz daeyzdy

ãBò áeLð àlL eðéäc§©§¤Ÿ¨
¯ ,äìñëì,cer `hgp `ly §¦§¨

íéøetkä íBéa ïëå§¥§©¦¦

éðôlî ïBöø éäé" :íéLwáî"ãBò àèçà àlL Eoi`y ixd ± §©§¦§¦¨¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨
okle ± `ehgl el mexbzy ote`a ,daeyzd lr jneq `edïé÷étñî©§¦¦

¯ ,ïé÷étñîe,daeyza xefgl zepncfdd el miwiprne miwiprn ©§¦¦
íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì12:øähì àaä" ¦§¨¨©¨¦©¥
"àaä" ¯ "BúBà ïéòiñî§©§¦©¨

¯ ,à÷écly mpeyl ,`wec ©§¨
" l"f epinkg`ad"xdhl

`id dpeekde ,`ed wiiecn

àaL ãiîzeyrl ± ¦¨¤¨
,cin el mixfer ± daeyz

äçéìqä íb ,úàæì éàå§¦¨Ÿ©©§¦¨
.ãiî àéä äìéçnäå§©§¦¨¦¦¨

áeúkM äîe13:úBéäì ïeëîä ïéà ¯ "ãéîú écâð éúàhçå" ©¤¨§©¨¦¤§¦¨¦¥©§ª¨¦§
¯ ,íBìLå ñç äæáð áöò ãéîzzicinz zeavra iexy zeidl ¨¦¨¥¦§¤©§¨

,ei`hg z`tndéøúa áéúk àäc14:¯:okn xg`l aezk ixdy §¨§¦©§¥
"'Bâå éðëîñú äáéãð çeøå 'Bâå äçîNå ïBNN éðòéîLz"15, ©§¦¥¦¨§¦§¨§§©§¦¨¦§§¥¦§

éøvL íeMîeìk úBéäì C ¦¤¨¦¦§¨
,äàlò äáeLúa åéîé̈¨¦§¨¦¨¨

àéäLly drepzd ± ¤¦
`id "d`lir daeyz"

økæpk äaø äçîNa§¦§¨©¨©¦§¨
.ìéòìepinkgy dn ixd ± §¥

mixne` l"f16mc` lry

,"daeyza eini lk" zeidl

daeyz"l `id dpeekd

dgnya ziyrpd "d`lir

miywan okly ,dlecb

,"dgnye oeyy iprinyz"

dgnya iexy zeidl

daeyznef,àlàdpeekd ± ¤¨
icbp iz`hge" aezky dna

,`id "cinz¯ ,à÷éc "écâð"¤§¦©§¨
,`wec ilennäzàå" :Bîk§§©¨

"ãâpî ávéúz17,ãâpî" ¦§©¥¦¤¤¦¤¤
"eðçé ãòBî ìäàì áéáñ18,."÷Bçøî" ¯ é"Lø Løôe,jk ± ¨¦§Ÿ¤¥©£¥©©¦¥¨

.e`hg lr cinz xekfi ,ezaygna ,wegxny ,`id dpeekdy,ïeëîäå§©§ª¨
¯`id jka dpeekdeçeø ìôL úBéäìå ,Bááì íeø ézìáì ÷ø©§¦§¦§¨§¦§§©©

.'ä ãâð àèçL åéðéò ïéa ïBøkæì äéäiLk ,íãàä ìk éðôa± ¦§¥¨¨¨¨§¤¦§¤§¦¨¥¥¨¤¨¨¤¤
xaqeny itk) mc` lk ipta gex lty didie ,eaal mexi `ly i`cea

zeidl leki `ed milway lw iabl mby ,oey`xd wlga ,'l wxta

cnrnae milway lw eze` ly avnae cnrna eppeazda ,gex lty

rityi `l ,ei`hg ly wegxn oexkfdy ,cala ef `le .(ely avnae

- oky ,dgnya zeidl el xefri df ,daxc` `l` ,zeavr eilr

éãëa ,úàN øúéa àèçä ïBøëæ ìéòBé äçîOä ïéðòì ,äaøcàå§©§©¨§¦§©©¦§¨¦¦§©¥§§¤¤§¥¦§¥
îä ìk äçîNa ìa÷ìïî ïéa ,úBàáe úBLbøúnä úBòøà §©¥§¦§¨¨©§Ÿ̈©¦§©§¨¥¦

äNòîa Bà øeaãa ,úBiøaä éãé ìò ïéa ,íéîMämixrvny ± ©¨©¦¥©§¥©§¦§¦§©£¤
e` ,mixeaic ici lr eze`

± miyrna rx el miyery

,dgnya z`f lk lawi

,mrt i` `hg `edy ercia

yi eze` mixrvny xrvae

mixferd mixeqi meyn

.ezxtklBæå)oexkf ± §
,`hgdìöpäì äáBè äöò¥¨¨§¦¨¥
ñòkî,zlefd lr ±ìëå ¦©©§¨

.('eëå àãét÷ éðéîlr ± ¦¥§¥¨§
xkef `edyky iptn ,zlefd

qrek `ed oi` `hg `edy

.eze` ailrdy in lr

íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
äëøáì19:ïðéàå ïéáìòpä" ¦§¨¨©¤¡¨¦§¥¨

íútøç íéòîBL ,ïéáìBò§¦§¦¤§¨¨
íéNBò ,íéáéLî ïéàå§¥§¦¦¦
íéøeqéa íéçîNe äáäàî¥©£¨§¥¦§¦¦

¯ ,"'eëåaezkd xne` mdilr20."ezxeaba ynyd z`vk eiade`e" : §
mpi`e mialrpy dl` ;zebixcn yly o`k mipen l"f epinkg

;zlefd z` mialer mpi` la` ,mnvr z` mivxzn md ,mialer

miaiyn mpi`e mztxg mirneyllkmialer mpi`y cala ef `l ;

mb md `l` ,llk mdl miper mpi` s`e ,mdiailrn z`migny

,mrt i` e`hg mdy ,mixkef mdy zngn ;mze` mixqiiny mixeqia

.mzxtk mieednd mixeqia migny mdåéúBcî ìò øéáònä ìë"å§¨©©£¦©¦¨
"åéòLt ìk ìò Bì íéøéáòî ¯21: ©£¦¦©¨§¨¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìáà .åúáåùú ïéìá÷î äáåùú äùòå åøöé ìò øáâúðå
ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà

äáåùúá åðøéæçäåáåùð àìù åðééäã êéðôì äîéìù
êéðôìî ïåöø éäé íéù÷áî ë"äåéá ïëå äìñëì ãåò
àáä ì"æøàîë ïé÷éôñîå ïé÷éôñî ãåò àèçà àìù
úàæì éàå àáù ãéî à÷ééã àáä åúåà ïéòééñî øäèì

.ãéî àéä äìéçîäå äçéìñä íâ

éãâð éúàèçå ù"îå
àäã å"ç äæáð áöò ãéîú úåéäì ïååëîä ïéà ãéîú
äáéãð çåøå 'åëå äçîùå ïåùù éðòéîùú 'éøúá áéúë
äàìéò äáåùúá åéîé ìë ì"öù íåùîå 'åëå éðëîñú
äúàå åîë à÷ééã éãâð àìà ì"ðë äáø äçîùá àéäù
.÷åçøî é"ùøôå åðçé ãòåî ìäàì áéáñ ãâðî ãâðî áöéúú
éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
úàù øúéá àèçä ïåøëæ ìéòåé äçîùä ïéðòì äáøãàå
úåàáå úåùâøúîä úåòøåàîä ìë äçîùá ìá÷ì éãëá
äùòîá åà øåáéãá úåéøáä é"ò ïéá íéîùä ïî ïéá
('åëå àãéô÷ éðéî ìëå ñòëî ìöðäì äáåè äöò åæå)
ïéàå íúôøç 'éòîåù ïéáìåò ïðéàå íéáìòðä ì"æøàîëå
ìëå 'åëå 'éøåñéá 'éçîùå äáäàî íéùåò 'éáéùî

:åéòùô ìë ìò åì 'éøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä
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ב.12. לח, יומא א. קד, ה.13.שבת שם, י.14.תהלים יד.15.שם, א.16.שם, קנג, שבת יג.17.ראה יח, ב ב.18.שמואל ב, 19.במדבר

א. לו, גיטין ב. פח, לא.20.שבת ה, א.21.שופטים יז, השנה ראש
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`ed `hgd zrya ik ,"aey`e `hg`" ly oiprd epyiy drya

,daeyzd lr jneqìáà£¨
:íBé ìëa íéLwánL eðà̈¤§©§¦§¨
eðà ¯ "eðì çìñ"§©¨¨
:Lwáì ïéîéc÷î©§¦¦§©¥
äáeLúa eðøéæçäå"§©£¦¥¦§¨

éðôì äîìL¯ ,"E §¥¨§¨¤
,dnly didz daeyzdy

ãBò áeLð àlL eðéäc§©§¤Ÿ¨
¯ ,äìñëì,cer `hgp `ly §¦§¨

íéøetkä íBéa ïëå§¥§©¦¦

éðôlî ïBöø éäé" :íéLwáî"ãBò àèçà àlL Eoi`y ixd ± §©§¦§¦¨¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨
okle ± `ehgl el mexbzy ote`a ,daeyzd lr jneq `edïé÷étñî©§¦¦
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íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
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mixne` l"f16mc` lry

,"daeyza eini lk" zeidl

daeyz"l `id dpeekd

dgnya ziyrpd "d`lir

miywan okly ,dlecb

,"dgnye oeyy iprinyz"

dgnya iexy zeidl

daeyznef,àlàdpeekd ± ¤¨
icbp iz`hge" aezky dna

,`id "cinz¯ ,à÷éc "écâð"¤§¦©§¨
,`wec ilennäzàå" :Bîk§§©¨

"ãâpî ávéúz17,ãâpî" ¦§©¥¦¤¤¦¤¤
"eðçé ãòBî ìäàì áéáñ18,."÷Bçøî" ¯ é"Lø Løôe,jk ± ¨¦§Ÿ¤¥©£¥©©¦¥¨

.e`hg lr cinz xekfi ,ezaygna ,wegxny ,`id dpeekdy,ïeëîäå§©§ª¨
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xaqeny itk) mc` lk ipta gex lty didie ,eaal mexi `ly i`cea

zeidl leki `ed milway lw iabl mby ,oey`xd wlga ,'l wxta
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מ"ב.9. פ"ד אבות

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מר"ח מנחם, בו כותב ע"ד הצעת נכבדות עבור בנו... שליט"א עם בחורה אחת... 

אלא שיש לה אחות מבוגרת שטרם התארסה, אבל רמזו הוריהן שבקרוב הגדולה תתארס ואז יגמרו את 

הדבר עם הקטנה בהצעה האמורה.

הרי כיון שענין שידוכין ה"ז בנין עדי עד, מובן שאין למהר וללחוץ על ההקדם בהנ"ל איזה ימים 

הרי  והמועד  הגדולה,  האחות  של  לאירוסי'  יחכו  ההוא  המועד  שעד  מועד,  איזה  לקבוע  אם  כי  קודם, 

יכול להיות באיזה שבועות, כיון שבלא"ה נמצאים אנו בחדש עליו אמרו רז"ל במס' תענית )כט עמוד ב' 

בתחלתו( דלישתמיט באב. מכמה טעמים אין כדאי לקשר )פארבינדען( הצד השני שמוכרחים הם דוקא 

בההצעה, ולאידך גיסא גם מצדם לא לקשר )פארבינדען זיך( כיון שבאפשרי שבמשך שבועות אלו תהיינה 

עוד הצעות הראויות להתענין בהן.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד השתתפותו בהתועדויות אנ"ש וכן בשיעורי תורה הנלמדים ברבים והעיקר 

וזכות  ובפרט לאלו אשר אבותיהם התעסקו בזה  זוהי מצוה שבגופו  מפעולותיו בהפצת המעינות שהרי 

אבותם מסייעתם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, שהרי הטוב בענינים הפרטים - באיש ואשה הישראלים - תלוי בהטוב 

דבענינים הכללים.



היום יום . . . סו

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב ַיד ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ְלָחן ָערּוְך  ׁשֻ ָעה ֶחְלֵקי  ְוַאְרּבָ ְלִמי  ִוירּוׁשַ ְבִלי  ּבַ "ס  ְוָעַבר ַעל ׁשַ ם  ּיֵ ּקִ ׁשֶ ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה'  ֲעִמיָדה  ּבַ

ִעּיּון. ּבְ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ְדלּות, ְוִיְלֹמד ּתֹוָרה ִעם ָהָאבֹות ּוֹמׁשֶ ַתְכִלית ַהּגַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֲהַגם ׁשֶ ְהֶיה ָעָנו. ּדַ ּיִ יַח, ׁשֶ ׁשִ ַמֲעַלת ַהּמָ
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ נּו ָעָליו ַהּשָׁ ַרּבֵ

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ ֹלא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ר ִמְצָוה.  ַהּבַ ים ֹקֶדם  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ים: ַמְתִחיִלין  ָלַרּבִ הֹוָרָאה 
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען נָאך 
די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין עבודה. 
מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער אין די ימי 

הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ָיֵמינּו, ָאֵמן, ִיְתּגַ ְמֵהָרה ּבְ יַח ָיֹבא ּבִ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ "ּב[: ָאז, ּכַ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ר  ל ֶהְעּדֵ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ַער  'ֲעבֹוָדה'. ָאז ָיחּוׁשּו ֶאת ַהּצַ ּבַ ִיְצָטֲערּו, ַמּדּוַע ֹלא ָעְסקּו  לּות; ָאז  ִליֵמי ַהּגָ
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ לּות, ֵהם ְיֵמי ָהֲעבֹוָדה ְלָהִכין ַעְצמֹו ְלִביַאת ַהּמָ יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ָה'ֲעבֹוָדה'. ּכָ

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר וויפיל 
השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף טָאן 

יום 
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יום 
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סז היום יום . . . 
וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער ניט 
ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען מען 
איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, חינוך 

הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ר ְלַהְרִויַח ֲאִפּלּו ֲאגֹוָרה ַאַחת יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר, ִאי ֶאְפׁשָ דֹוָלה ּבְ ְיִגיָעה ַהּגְ ּבַ
ל ָהֲעבֹוָדה ֵאיָנּה  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ִבים  ַחּיָ חּוץ, ַאְך  ּנָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַיְרִויַח.  לֹוִני  ּפְ ָאָדם  ׁשֶ ָקַבע, 
ַמִים:  ר ִהְננּו ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ֲאׁשֶ ָרָכה ַמְרִויִחים ּכַ ֵרְך, ְוֶאת ַהּבְ ת ה' ִיְתּבָ ְרּכַ ר הּוא ּבִ א ָטֵפל, ָהִעּקָ ֶאּלָ
ִנים ֵאֶצל  דֹוָלה, ִחּנּוְך ַהּבָ ָחה ּגְ ּגָ ַהׁשְ רּות ּבְ ׁשְ ִהּדּור, ּכַ ת ּבְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ִצּבּור, ׁשְ ה ּבְ ִפּלָ יִדים ַעל[ ּתְ ]ַמְקּפִ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ְמַלּמְ

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער דבר 
גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער חיות אלקי 
ווָאס איז מחי' דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם גשמי זיין א 
סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און זיין ועשה טוב 
וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי ווָאס איז אין דעם דבר 
הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור מרע און א ועשה טוב, באדארף 
זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און חיות אלקי ווָאס איז איהם 

מחי'.

ָבִרים  ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם טֹוב: ּבְ ַעל ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לֹום ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי הּוא טֹוב. ָהָאָדם  ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאֹלִקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִרים ִנְמָצִאים טֹוב ְוַרע: ַהּגַ ּתָ ַהּמֻ
ְוִלְהיֹות  ִמי,  ׁשְ ּגַ ּבַ ְמָצא  ַהּנִ ֲענּוג  ַהּתַ ֶאת  ִלְרצֹות  ֹלא  ֵמָרע',  'סּור  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִמי,  ׁשְ ּגַ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
לֹום ְוָרְדֵפהּו',  ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאֹלִקי ׁשֶ ׁשַ ה טֹוב', ִלְרצֹות ִלְהיֹות ִנּזֹון ּוְלִהּוָ 'ַוֲעׂשֵ
ִמי ְלֵבין ַחּיּות  ׁשְ ין ַהּגַ לֹום ּבֵ ׁש ְוִלְרּדֹף ַלֲעׂשֹות ׁשָ ה טֹוב', ָצִריְך ְלַבּקֵ הּוא 'סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ָהָאָדם ׁשֶ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ָהֱאֹלִקי ׁשֶ

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט פאר'ן 
מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות:  שאו ידיכם קדש - זהו העלאת 
המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה שם הוי' 
דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' - יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות הנשמה, 

עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

ה  ּמָ ֶטְרּבּוְרג, ָאַמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַמֲאָמר, – ַרק ּכַ א ִמּפֶ ר ּבָ ֲאׁשֶ ֵקן(, ּכַ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ָהַרּבִ
"ּוָבְרכּו ֶאת  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ַהּמִֹחין  ְוֶהָאַרת  ּמִֹחין  ּבַ ּדֹות  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  ֶזהּו  ֹקֶדׁש" –  ְיֵדיֶכם  אּו  "ׂשְ ׁשּורֹות: 
ּיֹון"  ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל ְיֵדי ֶזה ּפֹוֵעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ יִכים ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֵ ְמׁשִ ּמַ ה'" – ׁשֶ
ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ה ׁשָ ָמה, "ֹעׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ַכת ׁשֵ – ַהְמׁשָ

יום 
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ה'תשע"א תמוז כ"ט ראשון יום צדקה מצוות שיעור
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ערכין הי"ג)בהלכות ולא(פ"ח אדם יקדיש "לא הרמב"ם: כתב

כל אלא הכתוב... דעת על עבר זה והעושה נכסיו כל יחרים

שיש משמע מחומש", יותר יפזר אל במצוות ממונו המפזר

עד היא שהמצוה רק כתב כאן ואילו מחומש, יותר לתת איסור

יותר? ולתת להוסיף איסור אין אבל חמישית

יוסף' ה'ברכי א)מבאר אות רמט סי' מרצונו(יור"ד האדם כאשר ,

כאשר אך מחומש, יותר לבזבז לו אסור לצדקה כסף לחלק רוצה

נפשם צמאים גם רעבים או "ערומים לפניו באים העניים

יוסיף, להוסיף רוצה ואם חומש, לתת עליו מצוה תתעטף",

היא. חסידות ומידת

מחמישית יותר היא בהם הנתינה שמצוות צדקה סוגי יש אך

המצוה: כעיקר אלא חסידות כמידת רק ולא נכסיו,

בשלחנו הזקן אדמו"ר כתב ס"ג)א. קנו סי' עשה(א"ח "מצוות :

לבורא, להדמות האדם צריך ולכן ה'", בדרכי לילך התורה מן

כגון בנפשו, המדות שיקבעו "עד טובות במידות עצמו ולהרגיל

בנפשו שתקבע עד לעניים הרבה ממון ויתן יפזר כילי היה אם

מידה שנקבעה ולאחר הקב"ה". בה שנשתבח חסד' 'ורב מדת

חכמים, תקנת כפי להנהגה ויחזור המיצוע, בדרך ינהג בנפשו זו

מחומש. יותר לבזבז שלא

המצוה שאז הנפש, ורפואת לכפרה הבאה צדקה נתינת ב.

"ואין נכסיו, כל את אף אלא מחומש" "יותר רק לא לתת היא

מחומש" יותר יבזבז אל משום ס"ג)לחוש הרבי(אגה"ת ומבאר .

(220 עמ' כ"ז שיחות אינו(לקוטי זה, מסוג הצדקה במצוות שהדגש ,

הצדקה כאן אלא – והגבלות שיעור בה שנקבעו – לעני הנתינה

וסיגופים", מתעניות נפשו "לפדות דהיינו הנפש' ל'תיקון באה

אשר "כל אלא הגבלות בה אין והנפש הגוף רפואת שזוהי וכיון

נפשו" בעד יתן סט"ז)לאיש .(אגה"ק

ה'תשע"א מנ"א א' שני יום בירושלים לגוי חלק אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰íéáëBk ãáBò¥¨¦
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àìå íéìLeøé úîBçì íäî íéìa÷î ïéàå ...ïäî ïéìa÷î ¯ úñðkä©§¤¤§©§¦¥¤§¥§©§¦¥¤§©§¨©¦§Ÿ
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הגויים מן צדקה ליטול שאסור ה"ט)אף לקבל(להלן מותר

הט"ז וכתב הכנסת. בית לצורך ד)מהם ס"ק רנ"ד סי' שנדבה(יו"ד

ומהפסוק לקרבן, דומה כנסת יח)לבית כב, איש...(ויקרא "איש

חז"ל למדו נדבותם" ולכל נדריהם לכל קרבנו יקריב (מנחותאשר

ב) מקבליםעג, אין אך ונדבות, נדרים נודרים כוכבים עובדי שגם

לכפרה. שבאה משום צדקה מהם

חמד' ה'שדי כתב הכנסת, בית מ"ט)ולענין ס"ק הכנסת בית (אסי"ד,

הכנסת בית לצרכי רק מהם שמקבלים דוד' ה'שבילי בשם

הרמב"ם כתב שהרי לבניינו. לא אך פ"דומיטלטליו, שקלים (הל'

ומדרבנןה"ח) המקדש, בית לבנין סיוע שום מהם מקבלים שאין

המקדש. כבית הוא הכנסת בית

סופר' ה'חתם סי'אך ביתרכ"ה)(יו"ד שלבנין אף כי כתב

שנאמר משום מהם, מקבלים אין ג)המקדש ד, לכם(עזרא "לא

כמבואר מותר, הכנסת בית לבנין – לאלוקינו" בית לבנות ולנו

רש"י שם)מדברי ד"ה א, ו, קורה(ערכין הכנסת בבית לבנות שמותר

וב'קול הקב"ה). של משמותיו שם עליו נכתב לא (אם גוי שנדב

י"ד)אריה' מוחה.(סי ואין יום בכל מעשים נוהגים שכך הוסיף

אליעזר' 'ציץ ס"ו)ובשו"ת סי' מדובר(י"ח, שכאשר חידש

הרמב"ם כתב שהרי הדבר שונה בירושלים כנסת בית בבניית

המים לאמת ולא ירושלים לחומת מהם מקבלים "שאין כאן

ואם בירושלים". וזכרון וצדקה חלק אין ולכם שנאמר: שבה

אמת או חומה בבניית אפילו בירושלים חלק לגוי לתת אסור

הכנסת. בבית שאסור שכן כל – מים

כהן' קל"ב)וה'דעת שהרי(סי' ממשלתית, מקרן לקבל התיר

מיסים מתשלומי הממשלה בהכנסות שותפים ישראל גם

בטיל" לא "ממונא מיעוט, הם ישראל אם ואף (ביצהוכדומה.

ב) אריה'לח, ה'שאגת לדברי ובפרט צ'). 'יש(סי' שבדרבנן

הניתן שהכסף הדבר הוברר כן אם להקל), (גם ברירה'

הממשלה. שבקופת ישראל מממון הוא לישראל

ה'תשע"א מנ"א ב' שלישי יום ערבית ועבודה עברית עבודה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰øçà ìàøOé ïç÷ì íàå§¦§¨¨¦§¨¥©©
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צהלון ז)המהרי"ט סי' יהודים(שו"ת פועלים לגבי נשאל

הבעלים לפי נקבע התבואה דין האם נכרי: של בשדה העובדים

יהודי. הוא והרי בפועל הממרח הפועל לפי או נכרי הוא והרי

אחר ישראל לקחם "ואם הרמב"ם לשון מדיוק והשיב:

mzk`lnשנתלשו xnbzy mcewמשמע חייבין" ישראל וגמרם

בבעלות היו כבר המלאכה גמר שבעת משום הוא שהחיוב

אף מתרומה ייפטרו הנכרי בבעלות היו עדיין אם אך הישראל,

ישראל. ע"י נעשה שהמירוח

לחייב יש לכאורה ישראל, של בשדה עובדים נכרים ואם

פסק טעם ומה הבעלים, לפי הולכים וכאמור מאחר בתרומה

הי"ג)הרמב"ם ודגונם(להלן הואיל – ישראל פירות שגמר "הגוי :

ומעשרות"? בתרומות חייבין אינם גוי ביד

בעלות גם - התנאים שני נדרשים תרומה לחיוב לומר: ויש

התבואה נכרי כשהבעלים ולכן, יהודי. של מירוח וגם יהודית,

וכשהמירוח ישראל, פועל ע"י נעשה כשהמירוח אף פטורה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ישראל. של בשדה אף פטורה נכרי בידי נעשה

פרנק יז)והגרצ"פ סי' ח"א זרעים צבי רק(הר נקבע שהדין סובר

מחייב נכרי של בשדה יהודי של ומירוח בפועל, המירוח לפי

ישראל שלקחם באופן דווקא זו הלכה כתב והרמב"ם בתרומה.

היתה עדיין המלאכה בגמר כאשר שגם אף המלאכה גמר קודם

שלא משום – הישראל מירוח מחמת בתרומה תתחייב נכרי של

על גם אלא ההפרשה חיוב על רק בעתdpizpdמדובר ואם לכהן

טבל נחשבת שהתבואה אף הרי נכרי של התבואה היתה המירוח

חיובא. בר שאינו נכרי הוא הבעלים שהרי נתינה חיוב כאן אין

בבעלות היתה כבר המירוח שבשעת באופן מדבר הרמב"ם ולכן

נתינה. חיוב וגם הפרשה חיוב גם וחל ישראל

ה'תשע"א מנ"א ג' רביעי יום בתרומה שליחות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Léøôäì çéìL íãà äOBò¤¨¨¨¦©§©§¦
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ב)בגמרא לו, עבור(נדרים תרומה להפריש אדם רשאי האם דנו

דעתו על פועל אינו המפריש אם ממנו: ליהנות שלא שנדר מי

פועל הוא ואם להפריש. הכוח לו מנין הפירות, בעל של

הנאה שמודר מי את מהנה הוא הרי הפירות בעל של בשליחותו

ממנו.

כי הכריז הפירות שבעל במקרה מדובר כי משיבה והגמרא

את פותר הדבר וכיצד מפירותיו. להפריש אדם לכל מתיר הוא

הבעיה?

בתוספות השומע)מבואר כל ד"ה א, סו, בעל(גיטין רק שאכן ,

מכריז הפירות בעל וכאשר להפריש רשאים שלוחו או הפירות

העולם כל את ממנה בעצם הוא ויתרום יבוא הרוצה שכל

להפרשת שליחות בעניין אינו החידוש זה ולפי כשלוחיו,

אסור כי שאף להסיק נצטרך כי הנאה, מודר בדיני אלא תרומה

כאשר אך הנאה, ממנו שמודר למי שליחות לעשות לאדם

השליחות. את לבצע הוא רשאי עולם באי לכל נמסרה הסמכות

לא ויפריש יבוא הרוצה שכל האמירה הרשב"א, ולדעת

ללמוד ניתן ואכן הפירות. בעל של כשליח המפריש את עושה

שלוחו להיות צריך אינו התרומה מפריש כי בנדרים מהסוגיא

הפירות. בעל של

של הם תרומה הנעשים הפירות אם הן כי סובר והרמב"ן

ודי בשליחות צורך אין הפירות בעל של הם אם והן המפריש

מציאות, אלו בפרק בגמרא כמבואר הסכמה, של דעת בגילוי

'כלך לו ואמר מפירותיו הפריש שאחר מצא הפירות בעל שאם

אם - יותר) יפים מפירות להפריש לך היה (כלומר, יפות' אצל

ברצינות שהתכוון מתברר כי תרומה תרומתו מהן, יפות נמצאו

המפריש. של ממעשהו הוא שמרוצה דעתו גילה ובכך

ה'תשע"א מנ"א ד' חמישי יום תורה? דין להפקיע יכולה חכמים תקנת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Búøt ïäkä øëî íà¦¨©©Ÿ¥¨¨
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שמטלטלים חכמים תיקנו קונות, מעות תורה שמדין אף

במשיכה או בהגבהה ה"א)נקנים פ"ג מכירה .(הל'

מפקיעה לא התקנה איסור, חשש יש כאשר הרמב"ם, ולדעת

קנין ידי על נמכרה הפרה התורה שמן וכיון התורה, דין את

תרומה. להאכילה ואסור הכהן של כספו' 'קנין אינו שוב כסף,

מזבח איסורי בהלכות הי"ג)והנה, הרמב"ם(פ"ד כתב ,

בו נעשה כאשר רק הוא למזבח זונה אתנן להקריב שהאיסור

שהביאה אף עליה, ובא לישראלית טלה נתן אם ולכן, קנין,

זה אין קונות, אינן מעות שמדרבנן כיון כסף, כתשלום נחשבת

איסור חשש כשיש הרמב"ם לשיטת ואם להקריבו. ומותר אתנן,

נחשב לא למה התורה, דין את להפקיע יכולה חכמים תקנת אין

אתנן? הטלה

לחלק: ויש

קנין ביטלו שחכמים כיון מעות, וקיבל פרתו את שמכר כהן

לא אם לקונה הכסף את להחזיר עליו אחר, קנין והצריכו זה

(האכלת תורה איסור ספק לפנינו כשבא ולכן, אחר, קנין יעשו

תורה דין פי על שחל לקנין חוששים ישראל), לפרת תרומה

xkend ciay sqkaשל כספו קנין אינה כבר הפרה כך, ואם ,

הרי הביאה, הוא שהתשלום באתנן, כן שאין מה המוכר. הכהן

אחר, קנין יעשה לא אם לאישה, להחזיר דבר שום בידו אין

מן הקנין להחלת מקום שאין וכיון הקנין? יחול מה על כן ואם

'אתנן' כאן אין ה"א)התורה, פ"ג מכירה הל' המלך, .(יד

נזר' לה)וה'אבני סי' מיישב:(חו"מ

אבל קונות, שמעות התורה דין את ביטלו חכמים אמנם

משעת למפרע חל הקנין משיכה, קנין כך אחר נעשה כאשר

לקח שהשואל לאחר תרומה להאכילה אסור ולכן הכסף נתינת

למפרע יוברר משיכה קנין אח"כ יעשו אם כי הכסף, את

הטלה על אך לישראל, קנויה הפרה היתה הכסף נתינת שמשעת

כי 'אתנן', שם חל לא הקנין) כסף (שהיא הביאה ידי על שנקנה

אחר יעשה אם בשעתגם הרי חכמים, מתקנת המועיל קנין כך

בו), יחזור שמא (כי שלה יהיה שהטלה מבורר היה לא ביאה

ביאה בשעת מבורר שיהיה צריך או'אתנן' סג, ע"ז כגון)(תוס' .ד"ה

ה'תשע"א מנ"א ה' שישי יום תרומה תשלומי מחילת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Lîçå ïø÷ ílLîä ìk̈©§©¥¤¤¨Ÿ¤
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א)התוס' כט, הוא(כתובות התשלום שבתרומה כותבים
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ישראל. של בשדה אף פטורה נכרי בידי נעשה

פרנק יז)והגרצ"פ סי' ח"א זרעים צבי רק(הר נקבע שהדין סובר

מחייב נכרי של בשדה יהודי של ומירוח בפועל, המירוח לפי

ישראל שלקחם באופן דווקא זו הלכה כתב והרמב"ם בתרומה.

היתה עדיין המלאכה בגמר כאשר שגם אף המלאכה גמר קודם

שלא משום – הישראל מירוח מחמת בתרומה תתחייב נכרי של

על גם אלא ההפרשה חיוב על רק בעתdpizpdמדובר ואם לכהן

טבל נחשבת שהתבואה אף הרי נכרי של התבואה היתה המירוח

חיובא. בר שאינו נכרי הוא הבעלים שהרי נתינה חיוב כאן אין

בבעלות היתה כבר המירוח שבשעת באופן מדבר הרמב"ם ולכן

נתינה. חיוב וגם הפרשה חיוב גם וחל ישראל

ה'תשע"א מנ"א ג' רביעי יום בתרומה שליחות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Léøôäì çéìL íãà äOBò¤¨¨¨¦©§©§¦
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.íëçeìL§£¤

ב)בגמרא לו, עבור(נדרים תרומה להפריש אדם רשאי האם דנו

דעתו על פועל אינו המפריש אם ממנו: ליהנות שלא שנדר מי

פועל הוא ואם להפריש. הכוח לו מנין הפירות, בעל של

הנאה שמודר מי את מהנה הוא הרי הפירות בעל של בשליחותו

ממנו.

כי הכריז הפירות שבעל במקרה מדובר כי משיבה והגמרא

את פותר הדבר וכיצד מפירותיו. להפריש אדם לכל מתיר הוא

הבעיה?

בתוספות השומע)מבואר כל ד"ה א, סו, בעל(גיטין רק שאכן ,

מכריז הפירות בעל וכאשר להפריש רשאים שלוחו או הפירות

העולם כל את ממנה בעצם הוא ויתרום יבוא הרוצה שכל

להפרשת שליחות בעניין אינו החידוש זה ולפי כשלוחיו,

אסור כי שאף להסיק נצטרך כי הנאה, מודר בדיני אלא תרומה

כאשר אך הנאה, ממנו שמודר למי שליחות לעשות לאדם

השליחות. את לבצע הוא רשאי עולם באי לכל נמסרה הסמכות

לא ויפריש יבוא הרוצה שכל האמירה הרשב"א, ולדעת

ללמוד ניתן ואכן הפירות. בעל של כשליח המפריש את עושה

שלוחו להיות צריך אינו התרומה מפריש כי בנדרים מהסוגיא

הפירות. בעל של

של הם תרומה הנעשים הפירות אם הן כי סובר והרמב"ן

ודי בשליחות צורך אין הפירות בעל של הם אם והן המפריש

מציאות, אלו בפרק בגמרא כמבואר הסכמה, של דעת בגילוי

'כלך לו ואמר מפירותיו הפריש שאחר מצא הפירות בעל שאם

אם - יותר) יפים מפירות להפריש לך היה (כלומר, יפות' אצל

ברצינות שהתכוון מתברר כי תרומה תרומתו מהן, יפות נמצאו

המפריש. של ממעשהו הוא שמרוצה דעתו גילה ובכך

ה'תשע"א מנ"א ד' חמישי יום תורה? דין להפקיע יכולה חכמים תקנת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Búøt ïäkä øëî íà¦¨©©Ÿ¥¨¨

äæ éøä ¯ ç÷Blä CLî àì ïéãòL ét ìò óà ,íéîcä ç÷ìå ìàøOéì§¦§¨¥§¨©©¨¦©©¦¤£©¦Ÿ¨©©¥©£¥¤

.úBðB÷ úBòî äøBz ïécL ;äîeøz dìéëàäì øeñà̈§©£¦¨§¨¤¦¨¨

שמטלטלים חכמים תיקנו קונות, מעות תורה שמדין אף

במשיכה או בהגבהה ה"א)נקנים פ"ג מכירה .(הל'

מפקיעה לא התקנה איסור, חשש יש כאשר הרמב"ם, ולדעת

קנין ידי על נמכרה הפרה התורה שמן וכיון התורה, דין את

תרומה. להאכילה ואסור הכהן של כספו' 'קנין אינו שוב כסף,

מזבח איסורי בהלכות הי"ג)והנה, הרמב"ם(פ"ד כתב ,

בו נעשה כאשר רק הוא למזבח זונה אתנן להקריב שהאיסור

שהביאה אף עליה, ובא לישראלית טלה נתן אם ולכן, קנין,

זה אין קונות, אינן מעות שמדרבנן כיון כסף, כתשלום נחשבת

איסור חשש כשיש הרמב"ם לשיטת ואם להקריבו. ומותר אתנן,

נחשב לא למה התורה, דין את להפקיע יכולה חכמים תקנת אין

אתנן? הטלה

לחלק: ויש

קנין ביטלו שחכמים כיון מעות, וקיבל פרתו את שמכר כהן

לא אם לקונה הכסף את להחזיר עליו אחר, קנין והצריכו זה

(האכלת תורה איסור ספק לפנינו כשבא ולכן, אחר, קנין יעשו

תורה דין פי על שחל לקנין חוששים ישראל), לפרת תרומה

xkend ciay sqkaשל כספו קנין אינה כבר הפרה כך, ואם ,

הרי הביאה, הוא שהתשלום באתנן, כן שאין מה המוכר. הכהן

אחר, קנין יעשה לא אם לאישה, להחזיר דבר שום בידו אין

מן הקנין להחלת מקום שאין וכיון הקנין? יחול מה על כן ואם

'אתנן' כאן אין ה"א)התורה, פ"ג מכירה הל' המלך, .(יד

נזר' לה)וה'אבני סי' מיישב:(חו"מ

אבל קונות, שמעות התורה דין את ביטלו חכמים אמנם

משעת למפרע חל הקנין משיכה, קנין כך אחר נעשה כאשר

לקח שהשואל לאחר תרומה להאכילה אסור ולכן הכסף נתינת

למפרע יוברר משיכה קנין אח"כ יעשו אם כי הכסף, את

הטלה על אך לישראל, קנויה הפרה היתה הכסף נתינת שמשעת

כי 'אתנן', שם חל לא הקנין) כסף (שהיא הביאה ידי על שנקנה

אחר יעשה אם בשעתגם הרי חכמים, מתקנת המועיל קנין כך

בו), יחזור שמא (כי שלה יהיה שהטלה מבורר היה לא ביאה

ביאה בשעת מבורר שיהיה צריך או'אתנן' סג, ע"ז כגון)(תוס' .ד"ה

ה'תשע"א מנ"א ה' שישי יום תרומה תשלומי מחילת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Lîçå ïø÷ ílLîä ìk̈©§©¥¤¤¨Ÿ¤
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א)התוס' כט, הוא(כתובות התשלום שבתרומה כותבים



v"ndqeע ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ככלdxtkמשום הוא הרי dlfbובהקדש inelyz.

א) איסורים: שני יש כהן של תרומה האוכל בזר לבאר: ויש

ב) לחברו. אדם בין דין והוא גזלה, בכל כמו הכהן, ממון גזל

אדם בין דין והוא זר, ידי על קודש שהיא תרומה אכילת איסור

למקום.

את מתקן הוא הרי התשלומים, את לכהן משלם הזר כאשר

להיות שראויים פירות להחזיר צריך ולכן כאחד, האיסורים שני

את גם מתקן שהתשלום כך שם, עליהם חל ומיד תרומה,

תהא שאכל התרומה שבמקום למקום, אדם שבין האיסור

רק יתקן במעות, ישלם אם אך כהן. ע"י שתיאכל אחרת תרומה

אדם שבין האיסור את לא אבל לחברו אדם שבין האיסור את

אדם שבין האיסור על רק אדם שיעבור יתכן (ואמנם, למקום.

תרומה הכהן לו ששילם כגון - לחבירו אדם שבין ולא למקום

ויכול לו שייך הממוני שחלק אמו, מאבי שירש או בחובו

למקום אדם שבין האיסור על עבר אכלה ואם אחר לכהן למוכרו

פירות להפריש וצריך לחברו, אדם שבין האיסור על לא אך

לכהן). ולמוכרם תרומה שם עליהם שיחול אחרים

אמנם כי אלה, תשלומים על למחול יכול אינו הכהן ולכן

לתקן צריך הזר אבל מחילה, שייכת התרומה של הממוני בחלק

הכהן מחילת שייכת לא ובזה למקום, אדם שבין האיסור את גם

הם תרומה שתשלומי התוספות כוונת dxtk.וזו

(hk zeaezk b"i`xbd ixeriy)

ה'תשע"א מנ"א ו' קודש שבת יבשה ותערובת לחה תערובת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰úBøBçL úBðàz íéMîç£¦¦§¥§
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אליעזר רבי לדעת תנאים: נחלקו זו מ"ח)בהלכה פ"ד (תרומות

שנפלה לבנה תאנה לבטל מצטרפות לא השחורות התאנים

אסורות, כולן נפלה מהן איזו ידוע אין וכאשר להיפך, וכן לתוכן

בצבען, לה הזהות התאנים בחמישים נתערבה התאנה כי

עקיבא: רבי ולדעת הספק. בכלל אינן השונה מהצבע והחמישים

הצבע בעלות התאנים שנפלה, התאנה של צבעה ידוע אם

כולן ידוע אינו צבעה אם אך לבטלה, מצטרפות לא השונה

כאן. הרמב"ם פסק וכך לבטלה. מצטרפות

נפלה אם יודע אינו האדם כאשר ביאור: צריך ולכאורה

התרומה למעשה אך בידיעתו רק הוא הספק שחורה, או לבנה

עם מתערבת אינה לבנה תאנה שהרי במאה נתערבה לא

שחורה!

ביבש': 'יבש תערובת של הביטול בגדר תלוי שהדבר ונראה

למציאות מתאחדים הדברים שני בלח לח שבתערובת בעוד

שהאדם אלא עצמו בפני עומד דבר כל יבשים בדברים אחת,

התנאים: נחלקו ובזה האיסור. היכן ידוע אינו

הופכת הדברים בין להכיר האפשרות אי אליעזר, רבי לדעת

ביניהם להכיר דרך אין בפועל כאשר רק אבל אחד לדבר אותם

ביניהן שההבדל ולבנות שחורות בתאנים אך תערובת, זו הרי

ביטול. כאן ואין תערובת זו אין ניכר

עקיבא לרבי ביןואילו להכיר אפשרות אין כאשר אף ,

ביבש יבש תערובת בדין והחידוש נפרדים הם עדיין הדברים

בטל והאיסור כתערובת נחשב האדם בידיעת ספק שגם הוא

הרי שנפלה התאנה של צבעה ידוע לא כאשר אף ולכן בהיתר.

אך בלבנות, מעורבת אינה השחורה בפועל אמנם כי תערובת זו

על הוא הספק אצלו כי המאה בכל מעורבת היא האדם בידיעת

האיסור. את לבטל כדי בכך ודי מהמאה, אחת כל

(60 'r g"l zegiy ihewl)

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מי"א במנחם, ממהר הנני לענות עליו. על פירושו למה שלא קבל 

]ולפלא,  כלל  נכון  אינו  שכותב,  הזמן  מקביעות  רצון  שבע  איני  שאפשר  הקודם,  מכתבו  על  מענה  עדיין 

לאחרי שכבר הודעתי שעכוב המענה הוא מפני רוב הטרדות, הרי כל אחד בא לפרש רמזים ורמז רמזים 

שונים ומשונים[. ובכלל אין מקום כלל ללשונו "בדוחק לסדר חתונה" שהרי זהו שני הפכים, חתונה צ"ל 

בשמחה ושמחה פורץ גדר עד למרחב העצמי שהרי הוא היפך המוחלט מעניני דוחק. כן מובן שאין מקום 

על חצי השני של חדש תשרי, שלא ראיתי נוהגים בזה.

בעת רצון אזכירו וב"ב שי' לכל אותן הענינים אודותם כותב ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל וכן 

בענינים הכללים בטוב הנראה והנגלה ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה לבשו"ט.

miipr zepzn zekld - fenz h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd a`Îmgpn 'eÎfenz h"k -

ה'תשע"א תמוז כ"ט ראשון יום

miIpr zFpYn zFkld¦§©§£¦¦
חמיׁשי 1ּפרק

¤¤£¦¦

הּׂשד‡. ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ,2ההעמר ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואּלּו אּלּו ׁשכחּוהּו ּפֹועלים, ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשכחֹו
אינּה - ׁשּׁשכחּוהּו ּבעת אֹותן ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָוהיּו

אדם3ׁשכחה ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד הּטמּון4, עמר ואפּלּו אם5. , ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - ְְֲִִֵֶַָנׁשּכח

ׁשכחּו·. ׁשהּפֹועלים אני יֹודע ואמר: ּבעיר הּׂשדה ּבעל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהיה
ּוׁשכחּוהּו ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום ׁשכחה6עמר זה הרי היה7- ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר מעּקרֹו8ּבּׂשדה ׁשהּׁשכּוח ׁשכחה. אינּה -9 ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשכחה הּוא - ׁשכּוח10ּבּׂשדה ּולבּסֹוף זכּור אפּלּו ּבעיר, אבל ; ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ

ׁשכחה זֹו הרי ּבעיר11- ולא - ּבּׂשדה עמר וׁשכחּת ׁשּנאמר: ;12. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבפניו‚. הענּיים ּבקׁש13עמדּו חּפּוהּו את14אֹו זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּבּׂשדה15הּקׁש והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ,16 ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשכחה אינֹו - נטלֹו17ּוׁשכחֹו אם אבל למקֹום18. ,19מּמקֹום ְְְְֲִִִֵָָָָָָ
לּגפה סמּו ׁשהּניחֹו ּפי על אֹו20אף לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו ִִִִֶַַַַַָָָָָָ

ׁשכחה.21לּכלים זה הרי - ּוׁשכחֹו , ְְֲִִֵֵֶַָָ
את„. וׁשכח חברֹו ּגּבי על והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם הּתחּתֹון22ׁשניהן: אין - ּבֹו ׁשּיפּגע קדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשכחה הּתחּתֹון - לאו ואם .23ׁשכחה, ְְְְִִִַַָָָ

ׁשם‰. וׁשכח חברֹו ּׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמריו ְְְְֲֲֳֵֵַַָָָָָָָעפּו
ּפּזר אם אבל .בּׂשד קציר ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינֹו - 24עמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשכחה. זֹו הרי - וׁשכח ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְֲֳִִֵֵַָָָָָהעמרים
.Âהיה אם הרביעי: וׁשכח ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּׁשי החמיׁשי25ׁשם ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ואם26- ; ְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּבלבד חמּׁשה החמיׁשי27היּו לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהא הרי28- ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשכחה. ְְִִִָָהרביעי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון1) עומר הנוטל עומר. שם ושכח חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין איפכא. או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר
שנים קטנות. אגודות שקצרוה ותבואה הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח. מעורבבין שעומריה שדה או הרביעי, ושכח ושלישי
שתי ושכח. למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם. לפניהם ושכחו לדרום וזה לצפון פניו זה השורה מאמצע לקצור שהתחילו
בלתי או מסויים האילנות, בין אילן שכח ושכחו. קבין מד' ואחד קב קב העומרים כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר בעריס. שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע העומד זית נטופה. זית שדהו כל היה מסויים.

בשדה.2) עומד לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו ובאופן עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל כששכחוהו3)המדובר
פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר השדה, בעל שכחו ולא פועלים
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים ואלו אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור "כי שנאמר

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני משה):4)שדרך פני בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא הוא כן
השדה. בעל וגם פועלים גם בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו העומר את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו

מפרשים,5) שהם הטמון". את לרבות "בשדה בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו יהודה. כר' ולא כחכמים,
השדה. בתוך כך.6)"בשדה": אחר אותו שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", שכחוהו7)צריךֿלהיות: סוף שסוף כיוון

השדה.8)שניהם. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן הפועלים.9)אף ששכחוהו לפני בעת10)כלומר, זכור אבל
כך. אחר הוא ששכח פי על אף שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, שדהו,11)ששכחוהו בצד עומד שאינו שכיוון

שכחה. זו הרי הוא גם שכח כן שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שכחה,12)שאינה זו הרי מעיקרו שכוח - בשדה כלומר,
שבשדה הכתוב שגזירת לומר ואין שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל
שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה", ולאלמנה ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל, שכחה אין ובעיר שכחה יש

שכחה.13)העיר". לידי באו זה ידי ועל לו] שכחה.14)[=והסתירו לידי באו זה על15)ומתוך השכחה נגרמה זה שבאופן
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי הקש את גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, "אפילו16)ידי שם בסוטה מפורש כן

נמי". בו.17)בשדה זכה - לעיר להוליכו בו שהחזיק שם,18)שכיוון בירושלמי עזריה בן אלעזר ור' אליעזר ר' וכדברי
הלל. כבית והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל ובית שמאי בית נחלקו זה ולא19)שבאופן בו החזיק שלא היינו

בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש לפיכך למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו גילה
שכחה. אינו כך אחר שכחו אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר, והוא20)להוליכו המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת אמורים22)כלי שהדברים פי על ואף העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר מה על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי כיוון - שמעון רבי לדעת שם
העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את בזוכר אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה": אינו זה הרי בקש
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון נמצא העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר, של וטעמו

לעיר.23) להוליכו שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, ונפשטה.24)אבל שם עמרים.25)בעיא שלושה נשארו כן ואם
אלא26) שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי, נטל לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג שנטלו שכיוון

שני. מצד שלושה כך ואחר זה, מצד שורה שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו רק27)חילק שני בצד נשארו שלא
בשלושה. כדלעיל שני מצד שיתחיל סברא ואין שורה, מהווים שאינם זהו28)שניים לחמישי והלך הרביעי על משדלג כלומר,
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הּׂשד‡. ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ,2ההעמר ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואּלּו אּלּו ׁשכחּוהּו ּפֹועלים, ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשכחֹו
אינּה - ׁשּׁשכחּוהּו ּבעת אֹותן ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָוהיּו

אדם3ׁשכחה ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד הּטמּון4, עמר ואפּלּו אם5. , ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - ְְֲִִֵֶַָנׁשּכח

ׁשכחּו·. ׁשהּפֹועלים אני יֹודע ואמר: ּבעיר הּׂשדה ּבעל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהיה
ּוׁשכחּוהּו ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום ׁשכחה6עמר זה הרי היה7- ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר מעּקרֹו8ּבּׂשדה ׁשהּׁשכּוח ׁשכחה. אינּה -9 ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשכחה הּוא - ׁשכּוח10ּבּׂשדה ּולבּסֹוף זכּור אפּלּו ּבעיר, אבל ; ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ

ׁשכחה זֹו הרי ּבעיר11- ולא - ּבּׂשדה עמר וׁשכחּת ׁשּנאמר: ;12. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבפניו‚. הענּיים ּבקׁש13עמדּו חּפּוהּו את14אֹו זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּבּׂשדה15הּקׁש והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ,16 ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשכחה אינֹו - נטלֹו17ּוׁשכחֹו אם אבל למקֹום18. ,19מּמקֹום ְְְְֲִִִֵָָָָָָ
לּגפה סמּו ׁשהּניחֹו ּפי על אֹו20אף לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו ִִִִֶַַַַַָָָָָָ

ׁשכחה.21לּכלים זה הרי - ּוׁשכחֹו , ְְֲִִֵֵֶַָָ
את„. וׁשכח חברֹו ּגּבי על והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם הּתחּתֹון22ׁשניהן: אין - ּבֹו ׁשּיפּגע קדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשכחה הּתחּתֹון - לאו ואם .23ׁשכחה, ְְְְִִִַַָָָ

ׁשם‰. וׁשכח חברֹו ּׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמריו ְְְְֲֲֳֵֵַַָָָָָָָעפּו
ּפּזר אם אבל .בּׂשד קציר ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינֹו - 24עמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשכחה. זֹו הרי - וׁשכח ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְֲֳִִֵֵַָָָָָהעמרים
.Âהיה אם הרביעי: וׁשכח ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּׁשי החמיׁשי25ׁשם ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ואם26- ; ְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּבלבד חמּׁשה החמיׁשי27היּו לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהא הרי28- ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשכחה. ְְִִִָָהרביעי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון1) עומר הנוטל עומר. שם ושכח חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין איפכא. או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר
שנים קטנות. אגודות שקצרוה ותבואה הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח. מעורבבין שעומריה שדה או הרביעי, ושכח ושלישי
שתי ושכח. למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם. לפניהם ושכחו לדרום וזה לצפון פניו זה השורה מאמצע לקצור שהתחילו
בלתי או מסויים האילנות, בין אילן שכח ושכחו. קבין מד' ואחד קב קב העומרים כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר בעריס. שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע העומד זית נטופה. זית שדהו כל היה מסויים.

בשדה.2) עומד לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו ובאופן עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל כששכחוהו3)המדובר
פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר השדה, בעל שכחו ולא פועלים
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים ואלו אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור "כי שנאמר

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני משה):4)שדרך פני בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא הוא כן
השדה. בעל וגם פועלים גם בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו העומר את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו

מפרשים,5) שהם הטמון". את לרבות "בשדה בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו יהודה. כר' ולא כחכמים,
השדה. בתוך כך.6)"בשדה": אחר אותו שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", שכחוהו7)צריךֿלהיות: סוף שסוף כיוון

השדה.8)שניהם. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן הפועלים.9)אף ששכחוהו לפני בעת10)כלומר, זכור אבל
כך. אחר הוא ששכח פי על אף שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, שדהו,11)ששכחוהו בצד עומד שאינו שכיוון

שכחה. זו הרי הוא גם שכח כן שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שכחה,12)שאינה זו הרי מעיקרו שכוח - בשדה כלומר,
שבשדה הכתוב שגזירת לומר ואין שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל
שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה", ולאלמנה ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל, שכחה אין ובעיר שכחה יש

שכחה.13)העיר". לידי באו זה ידי ועל לו] שכחה.14)[=והסתירו לידי באו זה על15)ומתוך השכחה נגרמה זה שבאופן
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי הקש את גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, "אפילו16)ידי שם בסוטה מפורש כן

נמי". בו.17)בשדה זכה - לעיר להוליכו בו שהחזיק שם,18)שכיוון בירושלמי עזריה בן אלעזר ור' אליעזר ר' וכדברי
הלל. כבית והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל ובית שמאי בית נחלקו זה ולא19)שבאופן בו החזיק שלא היינו

בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש לפיכך למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו גילה
שכחה. אינו כך אחר שכחו אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר, והוא20)להוליכו המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת אמורים22)כלי שהדברים פי על ואף העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר מה על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי כיוון - שמעון רבי לדעת שם
העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את בזוכר אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה": אינו זה הרי בקש
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון נמצא העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר, של וטעמו

לעיר.23) להוליכו שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, ונפשטה.24)אבל שם עמרים.25)בעיא שלושה נשארו כן ואם
אלא26) שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי, נטל לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג שנטלו שכיוון

שני. מצד שלושה כך ואחר זה, מצד שורה שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו רק27)חילק שני בצד נשארו שלא
בשלושה. כדלעיל שני מצד שיתחיל סברא ואין שורה, מהווים שאינם זהו28)שניים לחמישי והלך הרביעי על משדלג כלומר,
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.Êׁשכחה אינּה - מהן אחד וׁשכח מערּבבין עמרים 29ׁשני ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
סביבֹותיו. ּכל את ׁשּיּטל ְִִֶֶַָָֹעד

.Áׁשהן30הּלּוף ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבארץ וׁשכח31טמּונין ּבּלילה הּקֹוצר ׁשכחה. להן יׁש - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

-32קמה ׁשּׁשכח הּסּומא וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעמר אֹו , ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשכחה להן מתּכּון33יׁש ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומא היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הּגס את ׁשכחה34לּטל לֹו אין קֹוצר35- הריני האֹומר: וכל . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - אּטל אני ׁשֹוכח ּׁשאני מה מנת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על ּבטל36הּמתנה ּתנאֹו -37. ְְֵֶֶַַַַַָָָָ

.Ëׁשּקצרּה נגמרה38ּתבּואה ׁשּלא לּבהמה,39עד להאכילּה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קטּנֹות אגּדֹות קצרּה אם וכן40וכן עמרים, עּׂשאּה ולא ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָֹֻ

ולא לּׁשּוק להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן והּבצלים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּׁשּומים
ׁשכחה להם אין - ּגרן מהן להעמיד עמרים .41עּׂשאן ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

.Èלפניו וׁשכח הּׁשּורה מראׁש לקצר ׁשהתחיל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּקֹוצר
ׁשכחה; אינֹו - וׁשּלפניו ׁשכחה, - אחריו ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּולאחריו:
מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה אינֹו - לקחּתֹו תׁשּוב לא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשכחה, - ּתׁשּוב ּבבל ׁשהּוא ּכל הּכלל: זה לאחריו. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹויּניחּנּו

ׁשכחה. אינֹו - ּתׁשּוב ּבבל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶַָָֹוכל
.‡Èלצפֹון ּפניו זה הּׁשּורה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

- ׁשּלפניהם ּולאחריהן: לפניהם וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה

ׁשל42ׁשכחה לאחֹוריו הּוא ׁשּלפניו זה מהן אחד ׁשּכל מּפני , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
והעמר43חברֹו ׁשהתחילּו44; ּבּמקֹום לאחֹוריהן ׁשּׁשכחּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּמן הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה, אינֹו - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו
ׁשכּוח ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, וכן45הּמזרח . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשנים והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
למזרח, מערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשכחה,
ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין

.·Èוהן46הּקֹוצר - האלּמֹות ּופּנה אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְֲֲֲִִֵֵֵַָָֻֻֻ
הּׁשני ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום - עמרים ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין

הּׁשליׁשי העמר47למקֹום וׁשכח לּגרן, הּׁשליׁשי ּומּמקֹום , ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
למקֹום העמרים ּפּנה אם למקֹום: מּמקֹום ׁשּפּנה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָּבׁשעה
ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה, לֹו יׁש - וׁשכחם מלאכה גמר 48ׁשהּוא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשכחה לֹו אין - לּגרן מלאכה גמר ׁשהּוא ואם49מּמקֹום ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אינֹו - וׁשכח מלאכה גמר ׁשאינֹו למקֹום העמרים ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּנה
לֹו יׁש - לּגרן מלאכה גמר ׁשאינֹו מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשכחה,

ְִָׁשכחה.
.‚Èמקֹום זהּו ׁשּדעּתֹואי מקֹום זה מלאכה? גמר ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשם אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ׁשם50לקּבץ להֹוליכן אֹו ְְְֳִִֵַָָָָָָָָָ
הּגרן ׁשהּוא ּגדיׁש הּוא51למקֹום מלאכה גמר ׁשאינֹו ּומקֹום . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
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שכחה. על המוכיח יש29)הזמן הרי עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת שכחה זו והרי העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת
בטמון? הבצלים.30)שכחה ממיני מין לארץ".31)והוא מתחתית מהן הנאכל לומר: לשכוח.32)"רוצה לו גרמה שהחשיכה

ושהוא33) לילה שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר מפני שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
בוו יותר.סומא, בדק קצירך".35)הגדולים.34)דאי תקצור "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל שאמרה:36)לקטנים,

לקחתו". תשוב לא בשדה עומר ושכחת בשדך קצירך תקצור והוא37)"כי לבהמה, גם אותה קוצרים שיש בתבואה [המדובר
שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה שישכח מה שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש אבל לאדם, קצרה
מה על מתנה שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה שאינה לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים, הוא
ושכח קצר שאם אמרה התורה כי ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה זו הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב

לעניים. והיא שכחה זו שחת38)הרי בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה". להן אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם
נמלך כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר סוף "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור הגז הוא

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל קציר39)וקצרה אינה - כן לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה לא כלומר,
ויחלוק40)כלל. כולה שיקצצה ההוא והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו ופירש לאלומה", "או שם: במשנה

עומרים". נעשים כשיתקבצו האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות מן יקבוץ [ולא] לאלומות הוקשה41)אותה שהרי
שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה", עומר ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר, לשכחת קמה שכחת

שכחה. אינו - כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר), אינו42)אחריו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
היה43)שכחה. חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד, כאיש הם והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

תשוב בבל שהוא כל הכלל "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי לקחתו". תשוב "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
לפניהם. שכחו כששניים השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד הראשונה הבבא על גם מוסב זה צריךֿלהיות:44)שכחה",

(רדב"ז). שהתחילו45)ו"הקמה" שניים שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו העומר שורות, "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן
שהטעם הרי שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם ושכחו לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע
העומר את שכחו ששניהם לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח, שכנגדו שהעומר מפני הוא שכחה אינו שלאחריהם
וזה צפון מתחילת זה התחילו שלא מזה לכך וראייה למערב. ממזרח שורה שתהיה כדי בכוונה הניחוהו וודאי אלא האמצעי,

כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו בכוונה אלא דרום, ולכומסאות46)מתחילת לכובעות "המעמר ח: משנה ה פרק שם
הכלל: זה שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
ממנו שכחה. לו אין מלאכה גמר שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל

עימור. אחריו שאין בעימור אלא שכחה שאין שכחה, לו יש "לכובעות47)ולגורן (שם) במשנה שאמרו מה רבינו מפרש כן
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה" לא48)ולכומסאות שכאן נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,

מלאכה. גמר שהוא מקום שהוא49)היה למקום פינה שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת שנשכח זה כלומר,
שכחה. הוא הרי לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, חדש.50)גמר לעימור מכוון שהמקום51)ואינו שדעתו לומר, רוצה
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אלּמֹות מהן לעּׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום
אחר. למקֹום להֹוליכן ּכדי ְְְְִֵֵַָָּגדֹולֹות

.„Èּכריכֹות -53הּמבּדלֹות52ׁשּתי וׁשלׁש ׁשכחה, - מּזֹו זֹו ְְְְְִִִֵַָָָֻ
ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - מּזה זה הּמבּדלין עמרים ׁשני ׁשכחה. ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאינן

ׁשכחה. אינן -ְִֵָָ
.ÂË,ׁשכחה - מּזה זה הּמבּדלין וחרּובין זיתים צּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשני

ּפׁשּתן הצני ׁשני ׁשכחה. אינם - ּוׁשלׁשה54ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֻ
ׁשכחה. אינם -ְִֵָָ

.ÊËהאילנֹות ּבׁשאר וכן גפנים, זה55ׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ולּגר לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה. אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעזב

.ÊÈקּבין ארּבעה ׁשל ואחד קב קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהיּו
ׁשכחה זה הרי - אינֹו56ּוׁשכחֹו - הארּבעה על יתר ; ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

על57ׁשכחה יתר ואחד קּבין ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשכחה אינֹו - קּבין .58ׁשמֹונה ְְִִֵַָָ

.ÁÈסאתים ּבֹו ׁשּיׁש ׁשכחה;59העמר אינֹו - ּוׁשכחֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּכּלן ּפי על אף גדיׁש. ולא - ּבּׂשדה עמר וׁשכחּת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

סאתים מּׁשניהן60סאתים ׁשּיׁש ּפי על אף עמרים, ׁשני ׁשכח . ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשכחה61סאתים אּלּו הרי ׁשכחה62- ׁשהן לי, יראה וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מּסאתים יֹותר ּבׁשניהן היה .63אפּלּו ְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ËÈּוׁשכחּה סאתים ּבּה ׁשּיׁש ׁשכחה64קמה אינּה אין65- . ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

סאתים ּבריאֹות66ּבּה הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָ
ראּויה היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,

- ּוׁשכחּה סאתים לעּׂשֹות זה אמּדן אחר הּקמה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ(להיֹות)
ׁשכחה. ְִֵָָאינּה

.Îאינן - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה ּתבּואה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָׁשכח
ּובפרֹות67מצטרפים ּובבצלים ּבׁשּום וכן ׁשכחה. ּוׁשניהם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ

ּבּקרקע68האילן מקצתן ׁשכח אם ּתלּוׁש69, ּומקצתן ְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ
ׁשכחה. ׁשניהם אּלא מצטרפין, אינן - סאתים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובׁשניהם

.‡Îּבצ עמר הּקמההּׁשֹוכח ׁשכּוחה70ד אינּה71ׁשאינּה - ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּסביבֹותיו עמר עמר; וׁשכחּת תקצר ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשכחה.

ׁשכחה.72קציר אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ
קלח אפּלּו ׁשכּוחה, ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

לקחּתּה.73אחד מּתר ויהיה הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
אפּלּו ׁשכּוח, ׁשאינֹו עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

סאתים ּבֹו לענּיים.74היה הּׁשכּוח והרי אֹותּה, מּציל אינֹו - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּׂשעֹורים קמת ואין ׁשּלֹו, עמר על מּצלת חברֹו קמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
העמר. מּמין הּקמה ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּצלת

.·Îסאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח
-75ּפרֹות ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשכחה. ְִֵָָאינן
.‚Îּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

אֹו76ּבּמקֹום הּפרצה, ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
ּכגֹון77ּבמעּׂשיו ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה, זיתים עֹוּׂשה ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
הּׁשפכני אֹו הרּבה, ׁשמן הּביׁשני78נֹוטף היה79אֹו אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גורן. וגם גדיש גם יהיה מהעומרים.52)הזה יותר קטנות אגודות שכחה.53)הן והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות הן שאם
כשהזריעו,54) דמיירי לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם כשעוקרים פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות, המוכר בראש כדאיתא אדם מאכל הוא אינם55)שאז בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים האילנות אלא שכחה56)חייבים ואין עומרים, ארבעה ויהיו קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית

שכחה. להם יש חולקו, שלא זמן כל - בשניים שיותר57)אלא רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת אלא במשנה אמרו שלא מזה
שכחה. ואינו מסויים דבר הם קבים (שם58)מארבעת הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין שלמעלה ממה נלמד

קבים, משמונת שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני של השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה סוף
אין בעי" יונה "רבי שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת אלא בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי" אלא בבבלי, כ"בעי" בירושלמי כשבעה59)"בעי" הם קבים. עשר שנים הם
קילוֿגרם. כגדיש.60)עשר הוא נ61)שהרי רוקח מעשה סאתיים".בכתבֿיד מהם אחד בכל ואין "הואיל שאינם62)וסף:

גמליאל. כרבן ולא שם במשנה חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי אלא63)מצטרפים גדיש, אינם אלה שגם הוא, פשוט
הקמה"65)כולה.64)עמרים. את "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר ממה נלמדה קמה ששכחת פי על אף

בקמה. כן כמו גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת קמה שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין
סאתיים.66) לעשות היא ראוייה אבל השיבולים, כחש מחמת סאתיים עושה אינה שכחה.67)כלומר, שאינו סאתיים לשיעור
בו68) יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו לפי האילן", "ובפירות וכתב: שינה ורבינו באילן", "וכן שם: [במשנה

זה שבאופן מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר שכאן לומר האילן", "ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי סאתיים
האילן]. כל את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח לקרקע.69)אם מחוברים "הקמה70)כלומר, ח: משנה ו פרק שם

הקמה". את ולא העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר את מצלת שכחה) אם71)(שלא שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה יש אם מצלת72)שכחה, שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא

אחרים. מצלת שאינה שכן כל שכחו.73)עצמה, מציל74)שלא אינו כן פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח. ובע75)את שבקמה פי על ובעומרים,שאף בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים, בהם יש שאם אמרנו ומרים

כך. כל חשוב אינו סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם מקומו.76)שסאתיים הגבלת מפני זיתיו77)ידיעתו לרוב ידוע
שמנו. לרוב שפך.78)או ממלת נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו כן ועל הרבה, שמן מוציא הזיתים79)שהיה

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא כן על הרבה, שמן עושים היו לא ההם



עג miipr zepzn zekld - fenz h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אלּמֹות מהן לעּׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום
אחר. למקֹום להֹוליכן ּכדי ְְְְִֵֵַָָּגדֹולֹות

.„Èּכריכֹות -53הּמבּדלֹות52ׁשּתי וׁשלׁש ׁשכחה, - מּזֹו זֹו ְְְְְִִִֵַָָָֻ
ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - מּזה זה הּמבּדלין עמרים ׁשני ׁשכחה. ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאינן

ׁשכחה. אינן -ְִֵָָ
.ÂË,ׁשכחה - מּזה זה הּמבּדלין וחרּובין זיתים צּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשני

ּפׁשּתן הצני ׁשני ׁשכחה. אינם - ּוׁשלׁשה54ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֻ
ׁשכחה. אינם -ְִֵָָ

.ÊËהאילנֹות ּבׁשאר וכן גפנים, זה55ׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ולּגר לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה. אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעזב

.ÊÈקּבין ארּבעה ׁשל ואחד קב קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהיּו
ׁשכחה זה הרי - אינֹו56ּוׁשכחֹו - הארּבעה על יתר ; ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

על57ׁשכחה יתר ואחד קּבין ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשכחה אינֹו - קּבין .58ׁשמֹונה ְְִִֵַָָ

.ÁÈסאתים ּבֹו ׁשּיׁש ׁשכחה;59העמר אינֹו - ּוׁשכחֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּכּלן ּפי על אף גדיׁש. ולא - ּבּׂשדה עמר וׁשכחּת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

סאתים מּׁשניהן60סאתים ׁשּיׁש ּפי על אף עמרים, ׁשני ׁשכח . ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשכחה61סאתים אּלּו הרי ׁשכחה62- ׁשהן לי, יראה וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מּסאתים יֹותר ּבׁשניהן היה .63אפּלּו ְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ËÈּוׁשכחּה סאתים ּבּה ׁשּיׁש ׁשכחה64קמה אינּה אין65- . ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

סאתים ּבריאֹות66ּבּה הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָ
ראּויה היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,

- ּוׁשכחּה סאתים לעּׂשֹות זה אמּדן אחר הּקמה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ(להיֹות)
ׁשכחה. ְִֵָָאינּה

.Îאינן - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה ּתבּואה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָׁשכח
ּובפרֹות67מצטרפים ּובבצלים ּבׁשּום וכן ׁשכחה. ּוׁשניהם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ

ּבּקרקע68האילן מקצתן ׁשכח אם ּתלּוׁש69, ּומקצתן ְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ
ׁשכחה. ׁשניהם אּלא מצטרפין, אינן - סאתים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובׁשניהם

.‡Îּבצ עמר הּקמההּׁשֹוכח ׁשכּוחה70ד אינּה71ׁשאינּה - ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּסביבֹותיו עמר עמר; וׁשכחּת תקצר ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשכחה.

ׁשכחה.72קציר אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ
קלח אפּלּו ׁשכּוחה, ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

לקחּתּה.73אחד מּתר ויהיה הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
אפּלּו ׁשכּוח, ׁשאינֹו עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

סאתים ּבֹו לענּיים.74היה הּׁשכּוח והרי אֹותּה, מּציל אינֹו - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּׂשעֹורים קמת ואין ׁשּלֹו, עמר על מּצלת חברֹו קמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
העמר. מּמין הּקמה ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּצלת

.·Îסאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח
-75ּפרֹות ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשכחה. ְִֵָָאינן
.‚Îּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

אֹו76ּבּמקֹום הּפרצה, ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
ּכגֹון77ּבמעּׂשיו ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה, זיתים עֹוּׂשה ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
הּׁשפכני אֹו הרּבה, ׁשמן הּביׁשני78נֹוטף היה79אֹו אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גורן. וגם גדיש גם יהיה מהעומרים.52)הזה יותר קטנות אגודות שכחה.53)הן והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות הן שאם
כשהזריעו,54) דמיירי לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם כשעוקרים פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות, המוכר בראש כדאיתא אדם מאכל הוא אינם55)שאז בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים האילנות אלא שכחה56)חייבים ואין עומרים, ארבעה ויהיו קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית

שכחה. להם יש חולקו, שלא זמן כל - בשניים שיותר57)אלא רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת אלא במשנה אמרו שלא מזה
שכחה. ואינו מסויים דבר הם קבים (שם58)מארבעת הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין שלמעלה ממה נלמד

קבים, משמונת שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני של השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה סוף
אין בעי" יונה "רבי שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת אלא בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי" אלא בבבלי, כ"בעי" בירושלמי כשבעה59)"בעי" הם קבים. עשר שנים הם
קילוֿגרם. כגדיש.60)עשר הוא נ61)שהרי רוקח מעשה סאתיים".בכתבֿיד מהם אחד בכל ואין "הואיל שאינם62)וסף:

גמליאל. כרבן ולא שם במשנה חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי אלא63)מצטרפים גדיש, אינם אלה שגם הוא, פשוט
הקמה"65)כולה.64)עמרים. את "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר ממה נלמדה קמה ששכחת פי על אף

בקמה. כן כמו גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת קמה שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין
סאתיים.66) לעשות היא ראוייה אבל השיבולים, כחש מחמת סאתיים עושה אינה שכחה.67)כלומר, שאינו סאתיים לשיעור
בו68) יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו לפי האילן", "ובפירות וכתב: שינה ורבינו באילן", "וכן שם: [במשנה

זה שבאופן מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר שכאן לומר האילן", "ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי סאתיים
האילן]. כל את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח לקרקע.69)אם מחוברים "הקמה70)כלומר, ח: משנה ו פרק שם

הקמה". את ולא העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר את מצלת שכחה) אם71)(שלא שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה יש אם מצלת72)שכחה, שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא

אחרים. מצלת שאינה שכן כל שכחו.73)עצמה, מציל74)שלא אינו כן פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח. ובע75)את שבקמה פי על ובעומרים,שאף בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים, בהם יש שאם אמרנו ומרים

כך. כל חשוב אינו סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם מקומו.76)שסאתיים הגבלת מפני זיתיו77)ידיעתו לרוב ידוע
שמנו. לרוב שפך.78)או ממלת נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו כן ועל הרבה, שמן מוציא הזיתים79)שהיה

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא כן על הרבה, שמן עושים היו לא ההם
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ׁשּנאמר: ׁשכחה. אינֹו - אּלּו דברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו
אּתה ואין לעֹולם ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר - ּבּׂשדה עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוׁשכחּת
זֹוכרֹו ׁשאּתה זה, יצא ותראהּו; ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹודע
ידּוע ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹלאחר

ְְָֻּומפרסם.
.„Îּבדעּתֹו מסּים היה80היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי - ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֻֻ

מסּימֹו הּדקל - הּדקל ּבצד נטֹופה81עֹומד זית ׁשניהן היּו . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
זה את מסּים זה אחת82- וׁשכח נטֹופה זית ּׂשדהּו ּכל היתה . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשכחה לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו אמּורים?83מהן ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
התחיל ּבֹו84ׁשּלא התחיל אם אבל המפרסם; זה ּבאילן ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֻ

מפרסם ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו .85וׁשכח ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
- סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוהּוא

ׁשכחה האילן86אינּה ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.87, ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
.‰Îׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָזית

ּבכל ׁשאין ּפי על אף רּוחֹותיו, מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ְִִִִִֵֵֶַַַָָָזיתים
אינֹו - האמצעי את ׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּורה

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי אמרּו88ׁשכחה, ולמה זית89. ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
הּזמן90ּבלבד ּבאֹותֹו יּׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשהיה מּפני ?91. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
.ÂÎּבעריס ׁשכחה? את92איזהּו לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל - ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ

ולּטלּה ּובּכרם93ידֹו הּגפנים94. ּומן הּגפן מן מּׁשּיעבר -95 ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּובדקל ּבדלית אֹותּה. הימּנּו96ויׁשּכח מּׁשּירד ּכל97- ּוׁשאר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל מּׁשּיפנה - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאילנֹות
ּבֹו ּבֹו98התחיל התחיל אם אבל ׁשכחה99; אינּה - ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ

סביביו. ּכל את ׁשּיבצר ְְִִֶֶַָָֹעד
.ÊÎלעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ׁשהרי ּובפאה; ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּובצרֹו
ּבֹו קֹורא אני 'ו'כרמ 'הּוא100'ּׂשד והרי ׁשּלֹו ׁשהיה מּפני , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

זה הרי - אחרים ׁשל ּבּׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּפטּור - ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

והּוא‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה
עני. מעּׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעּׂשר

הארץ·. זרע ׁשּקֹוצר אחר ּומעּׂשרֹות: ּתרּומֹות סדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו
מן אחד מּמּנּו מפריׁש מלאכּתֹו ותּגמר העץ ּפרי אֹוסף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
זה ועל לּכהן. ונֹותנּה גדֹולה, ּתרּומה הּנקרא וזהּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהחמּׁשים,
ּכ ואחר .ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ּבּתֹורה: ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָנאמר
ראׁשֹון, מעּׂשר הּנקרא וזהּו מעּׂשרה, אחד הּׁשאר מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּלוי. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָונֹותנֹו
ּביּׂשראל. מעּׂשר ּכל את נתּתי הּנה לוי ולבני ונאמר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוגֹומר;

הּנקרא‚. והּוא מעּׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר
ועליו ּבירּוׁשלים. אֹותֹו ואֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָמעּׂשר
עּׂשר נאמר: ועליו מּמעּׂשרֹו. איׁש יגאל ּגאל ואם ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנאמר:

יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתעּׂשר
הּׁשבּוע„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

מן ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית אבל ּובחמיׁשית. ּוברביעית ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָּובּׁשנּיה
הּׁשאר מן מפריׁש ראׁשֹון מעּׂשר ׁשּמפריׁשים אחר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע,
ואין עני. מעּׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעּׂשר
נאמר: ועליו עני. מעּׂשר אּלא ׁשני, מעּׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ההיא ּבּׁשנה ּתבּואת מעּׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמקצה
לעּׂשר. תכּלה ּכי נאמר: ועליו הּלוי. ּובא ּבׁשערי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּנחּת

ולא‰. ּתרּומה לא ּבּה ואין הפקר, ּכּלּה הּׁשמּטה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשנת
ּובחּוצה עני. מעּׂשר ולא ׁשני ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמעּׂשרֹות
מצרים ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
ׁשהארצֹות מּפני עני; ּומעּׂשר ראׁשֹון מעּׂשר ּובמֹואב ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּובעּמֹון
נסמכין יּׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יּׂשראל, לארץ קרֹובֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלּו
מפריׁשים ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָעליה

ׁשנערּבאר ּבארץ אבל ּבּׁשביעית. עני מעּׂשר ּומֹואב עּמֹון ץ ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׁשנים. רב ּכסדר ׁשני, מעּׂשר ּבּׁשביעית מפריׁשין -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

.Âמעּׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש - הּלוי ׁשּלקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעּׂשר
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האילן.80) בעל של בעיניו נחשב במקום.81)שהוא וידוע הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא שהרי שכחה.82)שם, ואינם
חשיבותם.83) בטלה שאז כולו.84)לפי בערלה85)ושכחו ששנינו למה דומה זה והרי חשיבותו, בטלה בו שהתחיל שכיוון

חשיבותן. בטלה החביות נתפתחו שאם ח, משנה ג יזכרנו.86)פרק ודאי בו שהתחיל סאתיים87)שכיוון בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה, זה הרי צריכים88)- הדברים אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי

חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק א. בהלכה למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי החכמים89)עיון:
כגֿכה.90)במשנה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב וזה אילנות. בשאר הדין הוא שהחריב91)הלא אדריאנוס בזמן

הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז אין יוסי רבי ולדעת גבוה.92)הזיתים. כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע פירוש:93)הוא
וליטלה. ידיו לפשוט יכול היה לא מקום באותו נזכר היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה ו"הם94)אם "וברגליות", במשנה:
רגל". ממלת נגזר והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ, על השטוחים שכחה.95)הגפנים שהן גפנים שתי היינו

אחרים.96) אילנות גבי על או גדולים עצים גבי על המודלית גדולה גפן ולבצרו.97)והיא עליו לעלות הדרך היה שכן
אחרת,98) גפן שבצר - "משירד" "משיעבור", לפשוט", יכול שאינו "כל למעלה האמור בכל לפרש צריך זה ולפי שם. תוספתא

בזו. התחיל לא יותר.99)ועוד בו להיזכר עלול הוא במתנות100)שאז מיותר "תעזוב" שכתוב ממה זאת למדו שם קמא בבבא
וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב" דרשו ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה אבל וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים

ו"כרמך". מ"שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו ליתן שחייב פאה עזב תרומות1)ולא וסדר עני מעשר יבאר
היה אחד. לכל נותן כמה עני, מעשר לו והיה עניים עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה השמיטה שנת ומעשרות.
לקצור שדה המקבל עני. מעשר יקחו אם באריסות, שדה שקבלו עניים שני מיודעו. או קרובו לעני ליתנו ורוצה בגורן מעשר לו

עני. ממעשר חוב פורעים ואם והעני. ופירות קרקע שדהו המוכר עני. ומעשר ופאה שכחה בלקט מותר אם

miipr zepzn zekld - fenz h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואל נאמר: ועליו מעּׂשר. ּתרּומת הּנקרא והּוא לּכהן, ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו
ּתדּבר. ְְִִֵַַהלוּים

.Êעני מעּׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל
ּׂשבעֹו; ּכדי הּמעּׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן -ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

וּׂשבעּו. בׁשערי ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.Áמחצי יפחת לא - נֹותן החּטים מן אם ּכּמה? ּׂשבעֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹּכדי

- הּכּסמין מן ואם מּקב. יפחת לא - הּׂשעֹורים מן ואם ְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֻקב.
מן ואם מּקב. יפחת לא - הּגרֹוגרֹות ּומן מּקב. יפחת ְְְְִִִִִִִַַַָֹֹֹֹלא
מן ואם סלע. ועּׂשרים חמׁש מּמׁשקל יפחת לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּדבלה
יפחת לא - הּׁשמן מן ואם לג. מחצי יפחת לא - ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹֹֹהּיין
לֹו נֹותן - ירק לֹו נתן הּקב. רבע - הארז מן ואם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמרביעית.
מן ּדינר. ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל והּוא לטרא, ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָמׁשקל
מן עּׂשרה. - האגֹוזים מן קּבין. ׁשלׁשה - ְֱֲִִִִִֶַָָָָָהחרּובין
אחד. - אתרֹוג ׁשנים. - הרּמֹונים מן חמּׁשה. - ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָהאפרסקין
ויּקח ׁשּימּכרם מּכדי יפחת לא - הּפרֹות מּׁשאר לֹו נתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹואם

סעּדֹות. ׁשּתי מזֹון ְְְְִֵֵֶֻּבדמיהן
.Ëלכל לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט דבר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֻהיה

ּביניהם. מחּלקין והן לפניהם נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד
.Èהנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעּׂשר

עני ואפּלּו ּכרחֹו. על ונֹוטלין ּבאים הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביּׂשראל

ׁשּירצה. עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים הנאה טֹובת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָלֹו
.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן מעּׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה

עני לכל מחּלקֹו והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש יׁש -ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשאמרנּו. ּכּׁשעּור ְֲִֶֶַַַָֹׁשּיעבר

.·È?ּׂשבעֹו ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
הענּיים לכל מחּלקֹו - ּבּבית הּמעּׂשר היה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׂשדה;
ּבּׂשדה, אּלא ּׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ּכזית. ּכזית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאפּלּו
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח; ׁשם מֹוצא אינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

ְֵָוּׂשבעּו.
.‚Èּופֹוטרין ּתחּלה לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

ׁשני ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב לאיׁש. נֹותנין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַָָָָאֹותּה
האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעּׂשר
.„Èמעּׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
לֹו.

.ÂËּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור - לקצר ּׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
לֹו אמר אם אבל ּבּׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּכגֹון

ּׁש מה ׁשליׁש הּׂשדה: אֹוּבעל ׁשּל הּוא ּבלבד קֹוצר אּתה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּובׁשעת ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹרביע
ואסּור ּופאה. ׁשכחה ּבלקט מּתר לפיכ עני, הּוא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻהּקציר
ׁשּקצר, אחר אּלא עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין עני; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבמעּׂשר

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה ְְֲֵֶֶַַָָָוהרי
.ÊËמּתר זה הרי - והעני ּופרֹות קרקע ּׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּולקחּה הּדמים לוה ואפּלּו ּדמים. נתן לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹאף

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֶַָ
.ÊÈמׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעּׂשר

ּגמילּות ׁשל דבר מּמּנּו מׁשּלמין אבל הּתגמּולין; את ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
ּבֹו ּפֹודין ואין עני. מעּׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָחסדים.
דבר מּמּנּו נֹותנין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ּבֹו עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶָָׁשבּויים,
ואין הנאה. ּבטֹובת עיר לחבר אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלצדקה,
והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוץ מהארץ אֹותֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

וּׂשבעּו. בׁשערי ואכלּו ונאמר: ,ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשערי

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לעני,‡. ּׁשראּוי מה ּכפי לענּיים, צדקה לּתן עּׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצות
יד את ּתפּתח ּפתח ׁשּנאמר: מּׂשגת. הּנֹותן יד היתה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאם
וחי ונאמר: .עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו והחזקּת ונאמר: ְְְְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו.

.עּמ ִִָָאחי
נת·. ולא מּמּנּו עיניו והעלים מבּקׁש עני הרֹואה לֹווכל ן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לבב את תאּמץ לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עבר - ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹצדקה
האביֹון. מאחי יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא

לֹו‚. אין אם לֹו: לּתן מצּוה אּתה העני ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
אם לֹו, קֹונין - ּבית ּכלי לֹו אין אם אֹותֹו, מכּסים - ְְְִִִִִֵֵַַּכסּות
מּׂשיאין - אּׁשה היתה ואם אֹותֹו. מּׂשיאין - אּׁשה לֹו ְְִִִִִִִֵַַָָָָאין
הּסּוס על לרּכב העני זה ׁשל דרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד
לֹו. יחסר אׁשר מחסרֹו ּדי ׁשּנאמר: לפניו; לרּוץ ועבד ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעליו
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻּומצּוה

לֹו„. ּומּציעים ּבית לֹו ּׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה. לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו ּכלי וכל ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָמּטה

נֹותן‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו ּדי וׁשאל העני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבא
מן מצוה - נכסיו חמיׁשית עד וכּמה? ידֹו. הּׂשגת ּכפי ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָלֹו
עין - מּכאן ּפחֹות ּבינֹוני; - ּבנכסיו מעּׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהּמבחר;
וכל ּבׁשנה, הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו ימנע לא ּולעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹרעה.
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מצוה. קּים לא - מּזה ּפחֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנֹותן

לאחר. צדקה לּתן חּיב - ְְְִֵֵַַַָָָָָהּצדקה
.Âאין - האכילּוני אני, רעב ואמר: אֹותֹו מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעני

מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבֹודקין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחר1) בודקין ואם השקל. משלישית עצמו אדם ימנע לא לעולם ודין לעני. שראוי מה כפי צדקה לעני ליתן עשה שמצות יבאר
ליקח רוצה שאינו עני למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני ישראל. עניי עם גויים עניי ומכסין מפרנסין אם העני.
עירו. לעניי קודמים ביתו עניי מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה פוסקין אם ליתן. רוצה שאינו ומי צדקה,

הכנסת. לבית זוז מאתיים תנו והאומר
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ואל נאמר: ועליו מעּׂשר. ּתרּומת הּנקרא והּוא לּכהן, ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו
ּתדּבר. ְְִִֵַַהלוּים

.Êעני מעּׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל
ּׂשבעֹו; ּכדי הּמעּׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן -ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

וּׂשבעּו. בׁשערי ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.Áמחצי יפחת לא - נֹותן החּטים מן אם ּכּמה? ּׂשבעֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹּכדי

- הּכּסמין מן ואם מּקב. יפחת לא - הּׂשעֹורים מן ואם ְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֻקב.
מן ואם מּקב. יפחת לא - הּגרֹוגרֹות ּומן מּקב. יפחת ְְְְִִִִִִִַַַָֹֹֹֹלא
מן ואם סלע. ועּׂשרים חמׁש מּמׁשקל יפחת לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּדבלה
יפחת לא - הּׁשמן מן ואם לג. מחצי יפחת לא - ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹֹֹהּיין
לֹו נֹותן - ירק לֹו נתן הּקב. רבע - הארז מן ואם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמרביעית.
מן ּדינר. ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל והּוא לטרא, ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָמׁשקל
מן עּׂשרה. - האגֹוזים מן קּבין. ׁשלׁשה - ְֱֲִִִִִֶַָָָָָהחרּובין
אחד. - אתרֹוג ׁשנים. - הרּמֹונים מן חמּׁשה. - ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָהאפרסקין
ויּקח ׁשּימּכרם מּכדי יפחת לא - הּפרֹות מּׁשאר לֹו נתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹואם

סעּדֹות. ׁשּתי מזֹון ְְְְִֵֵֶֻּבדמיהן
.Ëלכל לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט דבר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֻהיה

ּביניהם. מחּלקין והן לפניהם נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד
.Èהנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעּׂשר

עני ואפּלּו ּכרחֹו. על ונֹוטלין ּבאים הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביּׂשראל

ׁשּירצה. עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים הנאה טֹובת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָלֹו
.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן מעּׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה

עני לכל מחּלקֹו והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש יׁש -ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשאמרנּו. ּכּׁשעּור ְֲִֶֶַַַָֹׁשּיעבר

.·È?ּׂשבעֹו ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
הענּיים לכל מחּלקֹו - ּבּבית הּמעּׂשר היה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׂשדה;
ּבּׂשדה, אּלא ּׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ּכזית. ּכזית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאפּלּו
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח; ׁשם מֹוצא אינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

ְֵָוּׂשבעּו.
.‚Èּופֹוטרין ּתחּלה לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

ׁשני ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב לאיׁש. נֹותנין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַָָָָאֹותּה
האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעּׂשר
.„Èמעּׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
לֹו.

.ÂËּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור - לקצר ּׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
לֹו אמר אם אבל ּבּׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּכגֹון

ּׁש מה ׁשליׁש הּׂשדה: אֹוּבעל ׁשּל הּוא ּבלבד קֹוצר אּתה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּובׁשעת ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹרביע
ואסּור ּופאה. ׁשכחה ּבלקט מּתר לפיכ עני, הּוא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻהּקציר
ׁשּקצר, אחר אּלא עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין עני; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבמעּׂשר

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה ְְֲֵֶֶַַָָָוהרי
.ÊËמּתר זה הרי - והעני ּופרֹות קרקע ּׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּולקחּה הּדמים לוה ואפּלּו ּדמים. נתן לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹאף

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֶַָ
.ÊÈמׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעּׂשר

ּגמילּות ׁשל דבר מּמּנּו מׁשּלמין אבל הּתגמּולין; את ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
ּבֹו ּפֹודין ואין עני. מעּׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָחסדים.
דבר מּמּנּו נֹותנין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ּבֹו עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶָָׁשבּויים,
ואין הנאה. ּבטֹובת עיר לחבר אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלצדקה,
והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוץ מהארץ אֹותֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

וּׂשבעּו. בׁשערי ואכלּו ונאמר: ,ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשערי

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לעני,‡. ּׁשראּוי מה ּכפי לענּיים, צדקה לּתן עּׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצות
יד את ּתפּתח ּפתח ׁשּנאמר: מּׂשגת. הּנֹותן יד היתה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאם
וחי ונאמר: .עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו והחזקּת ונאמר: ְְְְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו.

.עּמ ִִָָאחי
נת·. ולא מּמּנּו עיניו והעלים מבּקׁש עני הרֹואה לֹווכל ן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לבב את תאּמץ לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עבר - ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹצדקה
האביֹון. מאחי יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא

לֹו‚. אין אם לֹו: לּתן מצּוה אּתה העני ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
אם לֹו, קֹונין - ּבית ּכלי לֹו אין אם אֹותֹו, מכּסים - ְְְִִִִִֵֵַַּכסּות
מּׂשיאין - אּׁשה היתה ואם אֹותֹו. מּׂשיאין - אּׁשה לֹו ְְִִִִִִִֵַַָָָָאין
הּסּוס על לרּכב העני זה ׁשל דרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד
לֹו. יחסר אׁשר מחסרֹו ּדי ׁשּנאמר: לפניו; לרּוץ ועבד ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעליו
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻּומצּוה

לֹו„. ּומּציעים ּבית לֹו ּׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה. לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו ּכלי וכל ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָמּטה

נֹותן‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו ּדי וׁשאל העני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבא
מן מצוה - נכסיו חמיׁשית עד וכּמה? ידֹו. הּׂשגת ּכפי ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָלֹו
עין - מּכאן ּפחֹות ּבינֹוני; - ּבנכסיו מעּׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהּמבחר;
וכל ּבׁשנה, הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו ימנע לא ּולעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹרעה.
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מצוה. קּים לא - מּזה ּפחֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנֹותן

לאחר. צדקה לּתן חּיב - ְְְִֵֵַַַָָָָָהּצדקה
.Âאין - האכילּוני אני, רעב ואמר: אֹותֹו מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעני

מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבֹודקין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחר1) בודקין ואם השקל. משלישית עצמו אדם ימנע לא לעולם ודין לעני. שראוי מה כפי צדקה לעני ליתן עשה שמצות יבאר
ליקח רוצה שאינו עני למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני ישראל. עניי עם גויים עניי ומכסין מפרנסין אם העני.
עירו. לעניי קודמים ביתו עניי מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה פוסקין אם ליתן. רוצה שאינו ומי צדקה,

הכנסת. לבית זוז מאתיים תנו והאומר



miiprעו zepzn zekld - a`Îmgpn '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא. רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - ּכּסּוני ואמר: ערם ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹהיה
ואין מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ְְְְְִִִִִִֵַַָָואם

אחריו. ְֲִַָּבֹודקין
.Êענּיימפרנ עם ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ענּיי ּומכּסין סין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ

אין - הּפתחים על המחּזר ועני ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָיּׂשראל,
מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל מרּבה, למּתנה לֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻנזקקין
לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל העני את להחזיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואסּור

נכלם. ּד יׁשב אל ׁשּנאמר: אחת; ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹגרֹוגרת
.Áאחד מּכּכר למקֹום מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָאין

ּוכבר ּבסלע. סאין ארּבע החּטים ּכׁשהיּו ּבפּונּדיֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּנמּכר
עליו, ליׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ּכל ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבארנּו
- ׁשבת ואם וקטנית. וׁשמן מראׁשֹותיו, ּתחת לּתן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת
ואם וירק. ודג וקטנית, וׁשמן סעּדֹות, ׁשלׁש מזֹון לֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָֻנֹותנין

כבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין - אֹותֹו מּכירין ְְְִִִִַָהיּו
.Ëלֹו ונֹותנין עליו מערימין - צדקה לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעני

עצמֹו את הּמרעיב ועׁשיר הלואה. לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו. ְִִַמׁשּגיחין
.Èּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

ׁשּיּתן עד מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - ְִִִִֵֵֶַַַַַלֹו
מה מּמּנּו ולֹוקחין ּבפניו לנכסיו ויֹורדין לּתן. ּׁשאמדּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמה
ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשראּוי

ַָׁשּבתֹות.
.‡Èאֹו לֹו, הראּוי מן יֹותר צדקה נֹותן ׁשהּוא ׁשֹוע ְִֵֵֶַָָָָָָאדם

אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאים ונֹותן לעצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמצר
מ וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה. מּמּנּו ולגּבֹות ּמּנּולתבעֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לחציו. ּכל על ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו; להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È,ׁשבּויים לפדיֹון ואפּלּו יתֹומים על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָאין
עליהם הּדּין ּפסק ואם הרּבה. ממֹון להם ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף
הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי מּתר. - ׁשם להן לּׂשּום ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּכדי
דבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ּומן העבדים ֲֲִִִִַָָָָָָָָֹּומן
וכּמה אחרים. מּׁשל גזל אֹו ּגנבה המרּבה ׁשחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמרּבה;

וענּיּותן. הּבעלים עׁשר לפי הּכל ׁשּלהן? מּועט ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
.‚Èקֹודמין ּביתֹו ענּיי אדם. לכל קֹודם - קרֹובֹו ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָעני

ׁשּנאמר: אחרת. עיר לענּיי קֹודמין עירֹו ענּיי עירֹו. ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַלענּיי
.ּבארצ ּולאבינ ּלענּי ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹלאחי

.„Èׁשם ׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמי
רּבים היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין - ּוכׁשּבאין נֹותנין, - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּופסקּו
- עיר חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעּמהן

לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא עיר, לחבר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָיּתנּוה
.ÂËספר ּתנּו אֹו הּכנסת, לבית ּדינר מאתים ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹומר:

ואם ּבֹו. רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו - הּכנסת לבית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹורה
ּדינרין מאתים ּתנּו האֹומר לׁשניהן. יּתנּו - ּבׁשנים רגיל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהיה

העיר. אֹותּה לענּיי יּתנּו - ְֲֲִִִִִֵַָָָלענּיים

ה'תשע"א מנחםֿאב א' שני יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּנדר‡. ּבכלל היא הרי הריהּצדקה האֹומר: ,לפיכ ים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
זֹו2עלי סלע הרי אֹו לצדקה, לּתנּה3סלע חּיב - צדקה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתאחר ּבבל עבר - אחר ואם מּיד. לּתן4לענּיים ּבידֹו ׁשהרי ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּומּניח מפריׁש - ענּיים ׁשם אין הן. מצּויין וענּיים עד5מּיד, ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָ

אינֹו - עני ׁשּימצא עד יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּימצא
להפריׁש אֹו6צרי ּבצדקה ׁשּנדר ּבׁשעה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּבזהב ּולצרפּה לׁשּנֹותּה רּׁשאין הּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותֹו 7התנּדב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
מּתרין. אּלּו הרי -ֲִֵֵָֻ

אמר:·. ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב, - ּבצדקה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס
הרי ואמר: סלע הּמפריׁש צדקה. זֹו הרי - ּכזֹו זֹו סלע ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
צדקה, ׁשנּיה הרי - וזֹו ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח צדקה, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָזֹו

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על .8ואף ְִֵֵֶַַֹ
לא‚. ׁשּיאמר עד יּתן - נדר ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי 9לכ. ְְְִִַַָ
סלע„. עלי 'הרי האֹומר אֹו צדקה', זֹו 'סלע האֹומר ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ּבאחר לׁשּנֹותֹו רצה אם והפריׁשֹו, ואם10לצדקה' מּתר. - ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻ
הּגּבאים רצּו ואם לׁשּנֹותֹו. אסּור - הּגּבאי ליד ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָמּׁשהּגיע

רּׁשאין11לצרף אינן - ּדינרין ולעּׂשֹותן אם12הּמעֹות אּלא ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לעצמן לא אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם .13אין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקבלין1) אם הנדבה. לשנות מותר ואם נדר, כמה ידע ולא צדקה הנודר בצדקה. והמתפיס הנדרים, בכלל היא שהצדקה יבאר
ביותר השבויים פודין אם דבר. לכל וקודמת שבויים, כפדיון רבה מצוה לך אין הבית. לבדק שנדר וגוי בפרהסיא. הגוי מן צדקה
למי. קודם מי להשיאם שבאו ויתומה יתום אחת. למצוה מומר שנעשה שבוי וישראל שנשבה עבד אותם. מבריחין ואם משוויין.

למי. קודם מי ובאנשים דבר, לכל לאיש שקודמת הפריש".2)באשה ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר נדבה3)לשון לשון
הקריב. ולא הפריש והיינו לשלמו".4)בקרבנות, תאחר לא - נדר תדור יקיים5)"כי הנתינה, לקיים יכול שאינו פי על שאף

נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר" "בל עבירת והרי ההפרשה. את קיים.6)לפחות שאלמלא7)שתנאו
רשאים. אינם הבעיא.8)התנה, נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי "אם שם: שאמרו שכיוון יד, משום צדקה זו הרי לצדקה, וזו

עד9) מביא יהא פירשתי, מה יודע ואיני למקדש) זהב (נדרתי "פרשתי אמר: שאם קו: דמנחות בתרא בפרק ממשנה כן למד
צדקה. לנדרי הדין והוא נתכוונתי", לכך לא אחרת10)שיאמר למצוה לשנותו אבל במקומו, אחר ולפרוע זה סלע ללוות כלומר:

עניים11)אסור. להם יש אם אבל לפרוט, מותר עניים להם אין אם שרק הרי וכו'". פורטין לחלק עניים להם שאין צדקה "גבאי

ביוקר.12)אסור. הדינרים ויקנו יפרטו שמא רש"י ולפירוש יחסרו, שפרטו13)שמא או בצירוף מעט שהחסירו יחשדום שמא
בזול.

miipr zepzn zekld - a`Îmgpn '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכדי‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה
אֹותם14לעּׂשֹות ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

ׁשאסּור ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה ּופֹורע; ענּיים ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות
ּבֹו. ֵָלהנֹות

.Â.לׁשּנֹותּה אסּור - הּכנסת לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי
לׁשּנֹותּה מּתר - מצוה לדבר נׁשּתּקע15ואם ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻ

ׁשל נר אֹו הּמנֹורה זֹו אֹומרים: אּלא מעליה, ּבעליה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם
לׁשּנֹותּה מּתר - מעליה הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּפלֹוני.

הרׁשּות לדבר .16אפּלּו ְְֲִִַָ
.Êאם אבל יּׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהיה
מעליה ּבעליה ׁשם ׁשּיׁשּתּקע עד יאמר17מצוה ׁשּמא ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשל הּכנסת לבית דבר הקּדׁשּתי ּומזלֹות: ּכֹוכבים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹובד
לעצמן. ּומכרּוהּו ְְְְִַָָיהּודים

.Áאין - הּבית לבדק ׁשהתנּדב ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹובד
מחזירין אין - מּמּנּו לקחּו ואם לכּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָמקּבלין

אֹו18לֹו קֹורה ּכגֹון מסּים, הּדבר היה לֹו,. מחזירין - אבן ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻ
לכם לא ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש; מסּים ּדבר להן יהא ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּכדי

וגֹומר לכּתחּלה19ולנּו מהן מקּבלין - הּכנסת לבית אבל .20. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טעּון - אמר לא ואם הפרׁשּתי. יּׂשראל ּכדעת ׁשּיאמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹוהּוא

לּׁשמים לּבֹו ׁשּמא לחֹומת21ּגניזה, מהם מקּבלים ואין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חלק22ירּוׁשלים אין ולכם ׁשּנאמר: ׁשּבּה; הּמים לאּמת ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבירּוׁשלים .23וזּכרֹון ְִִִָָָ

.Ëליּׂשראל ּומזלֹות24אסּור ּכֹוכבים העֹובדי מן צדקה לּטל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ואינֹו יּׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול אינֹו ואם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבפרהסיא.
זה הרי - ּבצנעה ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן לּטלּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָיכֹול

ּׂשר אֹו ּומל ׁשּׁשלח25מּתר. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשלֹום מּׁשּום לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָממֹון

ּכֹוכבים26מלכּות עֹובדי לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ּבּסתר, .27ּומזלֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.Èקֹודם ׁשבּויים ל28ּפדיֹון ואין ולכסּותן. ענּיים לפרנסת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי ׁשבּויים, ּכפדיֹון גדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמצוה

נפ ּבסּכנת ועֹומד והערּמים והּצמאים .29ׁשֹותהרעבים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
את תאּמץ לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהּמעלים
רע ּדם על תעמד לא ועל ,יד את תקּפץ ולא 30לבב, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

לעיני ּבפר ירּדּנּו לא את31ועל ּתפּתח ּפתח מצות ּובּטל . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּכמֹו לרע ואהבּת ,עּמ אחי וחי ּומצות לֹו, והּצל32יד , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ּכאּלּו דברים והרּבה לּמות, רּבה33לקחים מצוה ל ואין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשבּויים. ְְְִִּכפדיֹון

.‡Èלהן ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי
מצוה לא34ּדבר - וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. ּבֹו מֹוציאין - ְְְֲִִִִַַָָָָֹ

ּפי על אף ׁשבּויים. לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָימּכרּום
ּוגדרּום האבנים את ּופסלּום,35ׁשהביאּו הּקֹורֹות ואת , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבלבד. ׁשבּויים לפדיֹון הּכל מֹוכרין - לּבנין הּכל ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָֹֹוהתקינּו
הּכנסת ּבית את ימּכרּו לא - וגמרּו ּבנּו אם אּלא36אבל , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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לעניים.14) לחלק מעות לו שאין להם שאומר לשנות.15)לכוף. אסור הגבאי אבל העיר. בני דווקא נראה16)והיינו כן
נשתקע שאם הרי נמי", ישראל אפילו - הרשות לדבר אילימא למאי? מותר. כו'' משנשתקע וכו' שהתנדב "גוי שם: הגמרא בסוגיית

הרשות. לדבר גם הרשות.17)מותר לדבר אפילו מותר נדבה18)ואז שהתנדב גוי חדא "תני שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
בסוף".לבדק הא בתחילה הא קשיא לא - מקבלין אין אידך ותניא הימנו, מקבלים לאלוקינו".19)הבית בית אפילו20)"לבנות

וכו' קורה שהתנדב "גוי שם: בברייתא הוא וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם "לא שמהפסוק לפי מסויים. דבר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר אם אותו בודקין

הכנסת. בבית אלא המקדש בבית המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, בהנאה.21)כמבואר שאסור הקדש, וברור22)לשם
אין מסויים שאינו ודבר מסויים, דבר מחזירים ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה הבית, בדק כדין דינם כי הדבר

בירושלם".23)מחזירים. וזיכרון וצדקה חלק אין "ולכם נאמר: שם כי הפסוק, קיצר נחמן24)רבינו רב "אמר כו: בסנהדרין
(=לקבל לאיתזוני ליה דאיפשר אלא אמרן לא נמי ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי הני לעדות. פסולים אחר דבר אוכלי
ופירשו היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל ליה איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי וקא בצינעה מזון) ממנו
ורק מהגויים, לקבל להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים רק ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם

מותר. מלכות שלום מלכא.25)משום שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה שנאמר26)שם. משום אסור זה אלולא אבל
יישברו. הגויים של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה", קצירה דלא27)"ביבש המתחיל דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.

שאמרו: כמו נכרים עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת, גניבת אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב סיימוה,
ישראל". עניי עם גויים עניי בסכנת28)"מפרנסין עומד וגם והצמאים הרעבים בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו סברת

לרעב.29)נפשות. אם לחרב, אם למות, אם חפצו, כל בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם קשה "שבי שם:
נפשות.30) בסכנת פרך.31)שעומד בעבודת אותו מעבידים בשבי לחברו.32)כי אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... לחמך לרעב פרוס אחריתי34)"הלא כנישתא בי דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם
מה זו למטרה מונחים והם כספים (=גבו מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו אונס יארע שמא פשיעותא" משום -

להו". ומפקי דמצוה מילתא מיתרמי דילמא שלהלן].35)הדין)? "ופסלום" כעין "וגררום", להיות צריך הוא36)[אולי כן
הכנסת, בית מקדושת גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי בדבר איסור שיש ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו שם:
אפשרות אין אם ואולם, הכנסת, בית את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר שכיוון אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו

אותו. מוכרים הצבור, מן לגבות
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lybe zxecdn jezn

ּכדי‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה
אֹותם14לעּׂשֹות ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

ׁשאסּור ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה ּופֹורע; ענּיים ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות
ּבֹו. ֵָלהנֹות

.Â.לׁשּנֹותּה אסּור - הּכנסת לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי
לׁשּנֹותּה מּתר - מצוה לדבר נׁשּתּקע15ואם ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻ

ׁשל נר אֹו הּמנֹורה זֹו אֹומרים: אּלא מעליה, ּבעליה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם
לׁשּנֹותּה מּתר - מעליה הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּפלֹוני.

הרׁשּות לדבר .16אפּלּו ְְֲִִַָ
.Êאם אבל יּׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהיה
מעליה ּבעליה ׁשם ׁשּיׁשּתּקע עד יאמר17מצוה ׁשּמא ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשל הּכנסת לבית דבר הקּדׁשּתי ּומזלֹות: ּכֹוכבים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹובד
לעצמן. ּומכרּוהּו ְְְְִַָָיהּודים

.Áאין - הּבית לבדק ׁשהתנּדב ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹובד
מחזירין אין - מּמּנּו לקחּו ואם לכּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָמקּבלין

אֹו18לֹו קֹורה ּכגֹון מסּים, הּדבר היה לֹו,. מחזירין - אבן ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻ
לכם לא ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש; מסּים ּדבר להן יהא ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּכדי

וגֹומר לכּתחּלה19ולנּו מהן מקּבלין - הּכנסת לבית אבל .20. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טעּון - אמר לא ואם הפרׁשּתי. יּׂשראל ּכדעת ׁשּיאמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹוהּוא

לּׁשמים לּבֹו ׁשּמא לחֹומת21ּגניזה, מהם מקּבלים ואין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חלק22ירּוׁשלים אין ולכם ׁשּנאמר: ׁשּבּה; הּמים לאּמת ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבירּוׁשלים .23וזּכרֹון ְִִִָָָ

.Ëליּׂשראל ּומזלֹות24אסּור ּכֹוכבים העֹובדי מן צדקה לּטל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ואינֹו יּׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול אינֹו ואם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבפרהסיא.
זה הרי - ּבצנעה ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן לּטלּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָיכֹול

ּׂשר אֹו ּומל ׁשּׁשלח25מּתר. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשלֹום מּׁשּום לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָממֹון

ּכֹוכבים26מלכּות עֹובדי לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ּבּסתר, .27ּומזלֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.Èקֹודם ׁשבּויים ל28ּפדיֹון ואין ולכסּותן. ענּיים לפרנסת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי ׁשבּויים, ּכפדיֹון גדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמצוה

נפ ּבסּכנת ועֹומד והערּמים והּצמאים .29ׁשֹותהרעבים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
את תאּמץ לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהּמעלים
רע ּדם על תעמד לא ועל ,יד את תקּפץ ולא 30לבב, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

לעיני ּבפר ירּדּנּו לא את31ועל ּתפּתח ּפתח מצות ּובּטל . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּכמֹו לרע ואהבּת ,עּמ אחי וחי ּומצות לֹו, והּצל32יד , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ּכאּלּו דברים והרּבה לּמות, רּבה33לקחים מצוה ל ואין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשבּויים. ְְְִִּכפדיֹון

.‡Èלהן ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי
מצוה לא34ּדבר - וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. ּבֹו מֹוציאין - ְְְֲִִִִַַָָָָֹ

ּפי על אף ׁשבּויים. לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָימּכרּום
ּוגדרּום האבנים את ּופסלּום,35ׁשהביאּו הּקֹורֹות ואת , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבלבד. ׁשבּויים לפדיֹון הּכל מֹוכרין - לּבנין הּכל ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָֹֹוהתקינּו
הּכנסת ּבית את ימּכרּו לא - וגמרּו ּבנּו אם אּלא36אבל , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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לעניים.14) לחלק מעות לו שאין להם שאומר לשנות.15)לכוף. אסור הגבאי אבל העיר. בני דווקא נראה16)והיינו כן
נשתקע שאם הרי נמי", ישראל אפילו - הרשות לדבר אילימא למאי? מותר. כו'' משנשתקע וכו' שהתנדב "גוי שם: הגמרא בסוגיית

הרשות. לדבר גם הרשות.17)מותר לדבר אפילו מותר נדבה18)ואז שהתנדב גוי חדא "תני שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
בסוף".לבדק הא בתחילה הא קשיא לא - מקבלין אין אידך ותניא הימנו, מקבלים לאלוקינו".19)הבית בית אפילו20)"לבנות

וכו' קורה שהתנדב "גוי שם: בברייתא הוא וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם "לא שמהפסוק לפי מסויים. דבר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר אם אותו בודקין

הכנסת. בבית אלא המקדש בבית המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, בהנאה.21)כמבואר שאסור הקדש, וברור22)לשם
אין מסויים שאינו ודבר מסויים, דבר מחזירים ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה הבית, בדק כדין דינם כי הדבר

בירושלם".23)מחזירים. וזיכרון וצדקה חלק אין "ולכם נאמר: שם כי הפסוק, קיצר נחמן24)רבינו רב "אמר כו: בסנהדרין
(=לקבל לאיתזוני ליה דאיפשר אלא אמרן לא נמי ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי הני לעדות. פסולים אחר דבר אוכלי
ופירשו היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל ליה איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי וקא בצינעה מזון) ממנו
ורק מהגויים, לקבל להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים רק ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם

מותר. מלכות שלום מלכא.25)משום שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה שנאמר26)שם. משום אסור זה אלולא אבל
יישברו. הגויים של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה", קצירה דלא27)"ביבש המתחיל דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.

שאמרו: כמו נכרים עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת, גניבת אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב סיימוה,
ישראל". עניי עם גויים עניי בסכנת28)"מפרנסין עומד וגם והצמאים הרעבים בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו סברת

לרעב.29)נפשות. אם לחרב, אם למות, אם חפצו, כל בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם קשה "שבי שם:
נפשות.30) בסכנת פרך.31)שעומד בעבודת אותו מעבידים בשבי לחברו.32)כי אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... לחמך לרעב פרוס אחריתי34)"הלא כנישתא בי דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם
מה זו למטרה מונחים והם כספים (=גבו מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו אונס יארע שמא פשיעותא" משום -

להו". ומפקי דמצוה מילתא מיתרמי דילמא שלהלן].35)הדין)? "ופסלום" כעין "וגררום", להיות צריך הוא36)[אולי כן
הכנסת, בית מקדושת גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי בדבר איסור שיש ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו שם:
אפשרות אין אם ואולם, הכנסת, בית את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר שכיוון אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו

אותו. מוכרים הצבור, מן לגבות
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.·Èּדמיהן על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ּתּקּון37אין מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
לׁשּבֹותם אחריהם רֹודפין האֹויבים יהיּו ׁשּלא .38העֹולם, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ

העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין יהיּו39ואין ׁשּלא , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עליהן מכּבידין ּבׁשמירתן.40האֹויבים ּומרּבים העל את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

.‚Èאֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובדי ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְְִִֵֶַַַָָָָָמי
ראׁשֹונה ּפעם ּבהלואתן: אסרּוהּו אֹו אֹותן וׁשבּו מהן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּלוה
אבל אֹותן. ּפֹודין אין - ׁשליׁשית לפּדֹותן, מצוה - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָּוׁשנּיה

אביהן מיתת לאחר הּבנים את להרגֹו41ּפֹודין ּבקׁשּוהּו ואם . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָ
ּפעמים. ּכּמה אחר אפּלּו מּידם אֹותֹו ּפֹודין -ְֲִִִִַַַָָָָ

.„Èׁשּנׁשּבה וטבל42עבד הֹואיל עליו43, וקּבל עבדּות לׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהמיר וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה. ּכיּׂשראל אֹותֹו ּפֹודין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָמצֹות
ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ואפּלּו ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעבֹודת

לפּדֹותֹו אסּור - ּבֹו וכּיֹוצא להכעיס נבלה .44אֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
.ÂËלהאכיל לאיׁש קֹודמת מּבית45האּׁשה ּולהֹוציא ּולכּסֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּובׁשּתּה האּׁשה, לא לחּזר, ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשבי;
עברה לדבר ׁשניהן ונתּבעּו ּבּׁשביה ׁשניהם היּו ואם 46מרּבה. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.לכ ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש -ְְְְִִִֵֵֶַָָ
.ÊËהאּׁשה מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִִֶַַָָָָָָיתֹום

לּה יפחתּו ולא מרּבה. אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻקדם
ּדינר ּורביע דינרים ׁשּׁשה יׁש47מּמׁשקל ואם טהֹור. ּכסף ׁשל ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כבֹודּה. לפי לּה נֹותנין - צדקה ׁשל ְְְְִִִֶַָָָָּבּכיס
.ÊÈּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

מקּדימין - ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכדי
לחלל ויּׂשראל ליּׂשראל, ולוי לּלוי, הּכהן וחלל48את , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לאסּופי49לׁשתּוקי ּוׁשתּוקי לממזר50, ואסּופי ּוממזר51, , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַ

ּבקדּׁשה52לנתין עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, ונתין קֹודם53, וגר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ארּור ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, .54לעבד ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ

.ÁÈ;ּבחכמה ׁשוין ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה
ּגדֹול ּכהן היה אם חכם55אבל ּתלמיד ּוממזר הארץ 56עם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבחכמה הּגדֹול וכל קֹודם. חכם ּתלמיד את57- קֹודם - ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּיׁש ּפי על אף אביו, אֹו רּבֹו מהן אחד היה ואם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחברֹו.
חכם ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו - ּבחכמה מהן ּגדֹול 58ׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבחכמה. מהם גדֹול ׁשהּוא לזה ְְֵֵֶֶֶָָָָקֹודם

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּגּבאי‡. מהם להעמיד חּיבין - יּׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
העם על מחזירין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
ּׁשהּוא מה ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
מערב הּמעֹות מחּלקין והן עליו. הּקצּוב ודבר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָראּוי

ו ׁשּבת, לערב הּמסּפיקיןׁשּבת מזֹונֹות ועני עני לכל נֹותנין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
קּפה. הּנקראת היא וזֹו ימים. ְְְְִִִִֵַָָָֻלׁשבעה

חצר·. מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
לפי ׁשּמתנּדב מּמי מעֹות אֹו ּפרֹות אֹו מאכל ּומיני ּפת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחצר
לכל ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה,

ּתמחּוי. הּנקרא וזהּו יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני
להן‚. ׁשאין מּיּׂשראל ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמעֹולם

ויׁש ּבֹו, ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָֻקּפה
גּבאי ׁשּיהיּו הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג ּבֹו. נהגּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹומֹות
ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחזירין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקּפה

ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים. מזֹונֹות מחּלקים ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות
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בשוק.37) הנמכר כעבד אותם כפי38)ושמים הציבור דוחק משום ולא טפי". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה הלשון כפי
נב. בכתובות נראה וכן לו. מניחים אין דמיו, מכדי יותר לפדותו הקרובים מן אחד בא אם אפילו זה ולפי שם. הראשונה הלשון

דמיה. בכדי אלא אותה פודה הבעל שאין שנשבית, אחד.39)באשה שבוי אלא כאן אין אם ואפילו קמא תנא היינו40)כדעת
אחרים. שבויים עליהם.41)על שומר הוא אביהם, בחיי אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו "כשם42)שלא לז: שם

העבדים". את לפדות מצוה כך חורין בני לפדות שמל.43)שמצוה להרגו.44)לאחר ומצוה אפיקורוס, שנינו:45)שהוא שם
"יתום אמרו: בכתובות ובברייתא השבי". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה אבדה ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש
דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש מפני היתום, את מפרנסין כן ואחרי היתומה את מפרנסין להתפרנס שבאו ויתומה
האיש ואז נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות הדין והוא דווקא. לאו היא במשנה שכסות הרי הפתחים", על לחזור

זכור.46)קודם. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה", עומדים ששניהם "בזמן שם: מחמישים47)במשנה לה יפחתו "ולא
דינרים. חמישים כלומר, של48)זוז", זו וקדימה וזונה. חללה גרושה, שנשא כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל

כתב וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו לא לאסופי, ושתוקי לשתוקי חלל שלאחריה: הקדימות ושתי לחלל ישראל
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת "לפי שם: כתב לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות בפירוש

ודאי".49) אביו את מכיר ואינו אמו את אמו.50)"שמכיר את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק מן "לפי51)שנאסף
ספק והאסופי) (=השתוקי והאחרים ודאי ודוד52)".שהממזר מים ושואבי עצים לחוטבי יהושע שנתנם הגבעונים מן הוא נתין

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה מטיפה בא "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל. בקהל לבוא ואסרם עליהם גזר
נתגיירו.53) אבותיו אבות יהיה54)שהרי עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא ועבד עבד, כשהיה שנשתחרר לפני

הדיוט.55)לאחיו". לכהן קודם קודם56)שהוא כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק וכנראה שם. במשנה הוא כן
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ, עם גדול (=חריף)57)לכהן הרים ועוקר (=בקי) "סיני ששאלו: יד. בהוריות נראה כן

עדיף". מינייהו לרבו.58)הי אפילו קודם הוא זה ודין1)שבאופן צדקה. גבאי מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר
מצא ואם מזה. זה לפרוש רשאין אם צדקה גבאי ודין מתחלקת. ובכמה נגבית בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית
מעות בידו שהיה מי צדקה. ליתן אותו כופין יום ל' במדינה שישב מי צדקה. גבאי עם בצדקה מחשבין אם בשוק. מעות הגבאי
שדות בתים לו שהיו מי המעות. לו ותמו למקום ממקום הולך שהיה מי התמחוי. ומן הקופה מן מקבל מי חוב. עליו הן והרי

למכור. אותו מחייבים אם וכרמים

miipr zepzn zekld - a`Îmgpn '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
מרּצחים. ועּתה ּבּה, ילין צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָדמים,
והּפרֹות הּפת להן נתנּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה
אחרּו אם אבל וענבים; ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבהם ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאֹוכלים

דמים. ּכׁשֹופכי אינן - החּטים אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
על‰. ּׂשררה עֹוּׂשים ׁשאין ּבׁשנים, אּלא נגּבית אינּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקּפה

הּמעֹות לאחד להאמין ּומּתר מּׁשנים. ּפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻהּצּבּור
ּכדיני ׁשהיא מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נחלקת ואינּה קּפה. ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל
והּתמחּוי לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותנים ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָממֹונֹות,

ּבׁשלׁשה. ּומתחּלק קצּוב, דבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנגּבה
.Âלערב ׁשּבת מערב - והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתמחּוי

העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי - והּתמחּוי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻׁשּבת.
ְִַּבלבד.

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעּׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן
ׁשהּכל ּגדֹול, חכם ּבּמדינה היה ואם ׁשּגבּו. ּבׁשעה ּכן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהתנּו
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין

צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל לׁשּנֹותן רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
.Áּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אין צדקה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגּבאי

וגֹובין. לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיהיה
.Ëאּלא ּכיסֹו, לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי ְְִִֵֶַַַַָָָָֹמצא

יּטלם. לביתֹו ּוכׁשּיּגיע צדקה, ׁשל ארנקי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלתֹו
.Èיּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה

לביתֹו ּוכׁשּיּגיע צדקה, ׁשל ארנקי לתֹו אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו
אחד, אחד אּלא ׁשנים, ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻיּטלם.

ּומּיּׂשראל. מיי נקּים והייתם ׁשּנאמר: החׁשד; ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
.‡Èהּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי

להם ׁשאין ּתמחּוי ּגּבאי לעצמן. לא אבל לאחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדינרין
ואין לעצמם. מֹוכרים ואין לאחרים, מֹוכרים - לחּלק ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָענּיים

ול צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה עםמחּׁשבים בהקּדׁש א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ידם, על הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּגזּברין;

עּׂשים. הם באמּונה ֱִִֵֶָֹּכי
.·Èצדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין - יֹום ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי

ּכֹופין - חדׁשים ׁשלׁשה ׁשם יׁשב הּמדינה. ּבני עם ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֻלּקּפה
אֹותֹו ּכֹופין - חדׁשים ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי. לּתן ְֳִִִִֵַַַָָָָאֹותֹו
ּתׁשעה ׁשם יׁשב העיר. ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות צדקה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלּתן
את ּבּה ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָחדׁשים

קבּורה. צרכי ּכל להם ועֹוּׂשין ְְְֲִִִֵֶָָָָָהענּיים,
.‚Èמן לּטל לֹו אסּור - סעּדֹות ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹֻמי

מן יּטל לא - סעּדֹות עּׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻהּתמחּוי.
ונֹותן נֹוּׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
זה הרי - ּבהם] ונֹותן ונֹוּׂשא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש [אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבהם,
חסר מאתים לֹו היּו עני. ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

היּו לּקח. מּתר זה הרי - ּכאחד לֹו נֹותנין אלף אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּדינר,
לכתּבת ממׁשּכנים ׁשהיּו אֹו חֹוב עליו הן והרי מעֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבידֹו

לּקח. מּתר זה הרי - ְֲִִֵֶַָֻאׁשּתֹו
.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ׁשּצרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעני

ּכלי ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹכסף
ּדברים ּבּמה לֹו. לּתן ּומצוה לּקח, מּתר אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּתׁשמיׁשֹו,
וכּיֹוצא ּומּצעֹות ּומלּבּוׁש ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
עלי אֹו מגרדת ּכגֹון זהב ּוכלי כסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחּות ולֹוקח מֹוכרן - ּבהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ׁשּגבה אחר אבל העם; מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאמּורים?
ּפחּותין אחרים ולּקח ּכליו למּכר אֹותֹו מחּיבים - ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּצדקה

יּטל. ּכ ואחר ְִֵֶַַָֹמהם
.ÂËּבּדר הּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבעל

ׁשכחה לקט לּקח מּתר זה הרי - ּיאכל מה עּתה לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻואין
- לביתֹו ולכׁשּיּגיע הּצדקה. מן ולהנֹות עני ּומעּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּופאה
זה למה הא ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי לׁשּלם, חּיב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאינֹו

לׁשּלם. חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָדֹומה?
.ÊËּבימי מֹוכרן ואם ּוכרמים, ּׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶָָָָָמי

מֹוכרן החּמה ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכרן ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּגׁשמים
אֹותֹו מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבׁשויהן
ׁשּלא וימּכר עצמֹו ידחק ולא דמיהן, חצי עד עני ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמעּׂשר

מכירה. ְְִִַָּבזמן
.ÊÈׁשּיּקח מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, לֹוקחין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו

מחּיבין אין - וטרּוד דחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו
ּבׁשוה ׁשּימּכר עד והֹול עני מעּׂשר אֹוכל אּלא למּכר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו

למּכר. דחּוק ׁשאינֹו הּכל ְְְִֵֵֶַָֹֹוידעּו
.ÁÈמה על והֹותירּו מחסֹורֹו להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

מֹותר לענּיים. - ענּיים מֹותר ׁשּלֹו. הּמֹותר הרי - צרי ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּׁשהּוא
מתים מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו - ׁשבּוי מֹותר לׁשבּויים. - ְְְִִִִֵַַָָׁשבּויים

ליֹורׁשיו. - הּמת מֹותר למתים. -ְְְִֵֵַַָ
.ËÈמקּבלים - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי ּפרּוטה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין - נתן לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
לא ואם מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁשים

לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְִִֵֵַַָנתן

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

עּׂשה.‡. מצֹות מּכל יֹותר צדקה ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחּיבין
ּכי ׁשּנאמר: אבינּו; אברהם זרע לצּדיק סימן ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּצדקה
ּכּסא ואין צדקה. לעּׂשֹות ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָידעּתיו
ׁשּנאמר: ּבצדקה; אּלא עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשראל
ׁשּנאמר: ּבצדקה; אּלא נגאלין יּׂשראל ואין ּתּכֹונני. ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבצדקה

ּבצדקה. וׁשביה ּתּפדה, ּבמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶָָָָָָצּיֹון
ולא·. רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יבאר1) רעות. פנים בסבר הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצות. מכל יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר
העם. את ומרמה ליטול צריך שאינו ומי לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק מזו. למעלה זו בצדקה מעלות שמונה שיש
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ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
מרּצחים. ועּתה ּבּה, ילין צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָדמים,
והּפרֹות הּפת להן נתנּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה
אחרּו אם אבל וענבים; ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבהם ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאֹוכלים

דמים. ּכׁשֹופכי אינן - החּטים אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
על‰. ּׂשררה עֹוּׂשים ׁשאין ּבׁשנים, אּלא נגּבית אינּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקּפה

הּמעֹות לאחד להאמין ּומּתר מּׁשנים. ּפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻהּצּבּור
ּכדיני ׁשהיא מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נחלקת ואינּה קּפה. ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל
והּתמחּוי לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותנים ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָממֹונֹות,

ּבׁשלׁשה. ּומתחּלק קצּוב, דבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנגּבה
.Âלערב ׁשּבת מערב - והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתמחּוי

העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי - והּתמחּוי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻׁשּבת.
ְִַּבלבד.

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעּׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן
ׁשהּכל ּגדֹול, חכם ּבּמדינה היה ואם ׁשּגבּו. ּבׁשעה ּכן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהתנּו
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין

צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל לׁשּנֹותן רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
.Áּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אין צדקה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגּבאי

וגֹובין. לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיהיה
.Ëאּלא ּכיסֹו, לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי ְְִִֵֶַַַַָָָָֹמצא

יּטלם. לביתֹו ּוכׁשּיּגיע צדקה, ׁשל ארנקי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלתֹו
.Èיּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה

לביתֹו ּוכׁשּיּגיע צדקה, ׁשל ארנקי לתֹו אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו
אחד, אחד אּלא ׁשנים, ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻיּטלם.

ּומּיּׂשראל. מיי נקּים והייתם ׁשּנאמר: החׁשד; ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
.‡Èהּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי

להם ׁשאין ּתמחּוי ּגּבאי לעצמן. לא אבל לאחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדינרין
ואין לעצמם. מֹוכרים ואין לאחרים, מֹוכרים - לחּלק ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָענּיים

ול צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה עםמחּׁשבים בהקּדׁש א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ידם, על הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּגזּברין;

עּׂשים. הם באמּונה ֱִִֵֶָֹּכי
.·Èצדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין - יֹום ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי

ּכֹופין - חדׁשים ׁשלׁשה ׁשם יׁשב הּמדינה. ּבני עם ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֻלּקּפה
אֹותֹו ּכֹופין - חדׁשים ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי. לּתן ְֳִִִִֵַַַָָָָאֹותֹו
ּתׁשעה ׁשם יׁשב העיר. ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות צדקה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלּתן
את ּבּה ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָחדׁשים

קבּורה. צרכי ּכל להם ועֹוּׂשין ְְְֲִִִֵֶָָָָָהענּיים,
.‚Èמן לּטל לֹו אסּור - סעּדֹות ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹֻמי

מן יּטל לא - סעּדֹות עּׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻהּתמחּוי.
ונֹותן נֹוּׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
זה הרי - ּבהם] ונֹותן ונֹוּׂשא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש [אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבהם,
חסר מאתים לֹו היּו עני. ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

היּו לּקח. מּתר זה הרי - ּכאחד לֹו נֹותנין אלף אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּדינר,
לכתּבת ממׁשּכנים ׁשהיּו אֹו חֹוב עליו הן והרי מעֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבידֹו

לּקח. מּתר זה הרי - ְֲִִֵֶַָֻאׁשּתֹו
.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ׁשּצרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעני

ּכלי ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹכסף
ּדברים ּבּמה לֹו. לּתן ּומצוה לּקח, מּתר אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּתׁשמיׁשֹו,
וכּיֹוצא ּומּצעֹות ּומלּבּוׁש ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
עלי אֹו מגרדת ּכגֹון זהב ּוכלי כסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחּות ולֹוקח מֹוכרן - ּבהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ׁשּגבה אחר אבל העם; מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאמּורים?
ּפחּותין אחרים ולּקח ּכליו למּכר אֹותֹו מחּיבים - ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּצדקה

יּטל. ּכ ואחר ְִֵֶַַָֹמהם
.ÂËּבּדר הּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבעל

ׁשכחה לקט לּקח מּתר זה הרי - ּיאכל מה עּתה לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻואין
- לביתֹו ולכׁשּיּגיע הּצדקה. מן ולהנֹות עני ּומעּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּופאה
זה למה הא ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי לׁשּלם, חּיב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאינֹו

לׁשּלם. חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָדֹומה?
.ÊËּבימי מֹוכרן ואם ּוכרמים, ּׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶָָָָָמי

מֹוכרן החּמה ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכרן ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּגׁשמים
אֹותֹו מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבׁשויהן
ׁשּלא וימּכר עצמֹו ידחק ולא דמיהן, חצי עד עני ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמעּׂשר

מכירה. ְְִִַָּבזמן
.ÊÈׁשּיּקח מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, לֹוקחין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו

מחּיבין אין - וטרּוד דחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו
ּבׁשוה ׁשּימּכר עד והֹול עני מעּׂשר אֹוכל אּלא למּכר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו

למּכר. דחּוק ׁשאינֹו הּכל ְְְִֵֵֶַָֹֹוידעּו
.ÁÈמה על והֹותירּו מחסֹורֹו להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

מֹותר לענּיים. - ענּיים מֹותר ׁשּלֹו. הּמֹותר הרי - צרי ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּׁשהּוא
מתים מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו - ׁשבּוי מֹותר לׁשבּויים. - ְְְִִִִֵַַָָׁשבּויים

ליֹורׁשיו. - הּמת מֹותר למתים. -ְְְִֵֵַַָ
.ËÈמקּבלים - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי ּפרּוטה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין - נתן לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
לא ואם מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁשים

לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְִִֵֵַַָנתן

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

עּׂשה.‡. מצֹות מּכל יֹותר צדקה ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחּיבין
ּכי ׁשּנאמר: אבינּו; אברהם זרע לצּדיק סימן ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּצדקה
ּכּסא ואין צדקה. לעּׂשֹות ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָידעּתיו
ׁשּנאמר: ּבצדקה; אּלא עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשראל
ׁשּנאמר: ּבצדקה; אּלא נגאלין יּׂשראל ואין ּתּכֹונני. ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבצדקה

ּבצדקה. וׁשביה ּתּפדה, ּבמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶָָָָָָצּיֹון
ולא·. רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יבאר1) רעות. פנים בסבר הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצות. מכל יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר
העם. את ומרמה ליטול צריך שאינו ומי לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק מזו. למעלה זו בצדקה מעלות שמונה שיש
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הּצדקה מעּׂשה והיה ׁשּנאמר: הּצדקה; ּבׁשביל נגלל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזק
ל ונתן ׁשּנאמר: עליו; מרחמין - המרחם ּכל ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלֹום.
- מרחם ואינֹו אכזרי ׁשהּוא מי וכל .והרּב ורחמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמים
ּבעֹובדי אּלא מצּויה האכזרּיּות ׁשאין ליחסֹו; לחּוׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש
וכל ירחמּו. ולא הּמה אכזרי ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
אּתם ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - עליהם והּנלוה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָיּׂשראל
עליו? ירחם מי - האח על האח ירחם לא ואם אלהיכם; ְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹליי
ּומזלֹות ּכֹוכבים הלעֹובדי עיניהן? נֹוּׂשאין יּׂשראל ענּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּולמי
ּתלּויֹות עיניהן אין הא אחריהן?! ורֹודפין אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׂשֹונאין

לאחיהן. ֲֵֶֶַָאּלא
ּבלּיעל,‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּובעבֹודת ּבלּיעל. ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָּכמֹו
הּוא ּובמעליםּכֹוכבים בלּיעל; ּבני אנׁשים יצאּו אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

עם דבר יהיה ּפן ל הּׁשמר אֹומר: הּוא הּצדקה מן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעיניו
אכזרי. רׁשעים ורחמי ׁשּנאמר: רׁשע, ונקרא בלּיעל. ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלבב
חטא. ב והיה יי אל עלי וקרא ׁשּנאמר: חֹוטא, ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונקרא
ׁשועת ׁשּנאמר: ענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּקדֹוׁש
ׁשהרי ּבצעקתם, להּזהר צרי לפיכ תׁשמע. אּתה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענּיים
ּכי וׁשמעּתי אלי יצעק ּכי והיה ׁשּנאמר: להם; ּכרּותה ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּברית

אני. ִַָחּנּון
ּכבּוׁשֹות„. ּופניו רעֹות ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

והפסידּה; זכּותֹו אּבד - זהּובים אלף לֹו נתן אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּקרקע,
על עּמֹו ּומתאֹונן ּובּׂשמחה. יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
נפׁשי עגמה יֹום, לקׁשה בכיתי לא אם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצרתֹו,
ולב ׁשּנאמר: ונחּומים, ּתחנּונים דברי לֹו ּומדּבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלאביֹון.

ארנן. ְְִַַָָאלמנה
ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבצעקה, עליו קֹולֹו להגּביּה אֹו ּבעני לגער ואסּור ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָֹּבדברים.
ונדּכה נׁשּבר לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכא. נׁשּבר ׁשּלּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני
לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח להחיֹות ואֹומר: תבזה. לא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹאלהים
לֹו יהיה אּלא לֹו. אֹוי העני, את ׁשהכלים למי ואֹוי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָנדּכאים.
לאביֹונים. אנכי אב ׁשּנאמר: ּבדברים, ּבין ּברחמים ּבין ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכאב

.Âגדֹול ּׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה
ועל ׁשלֹום. הּצדקה מעּׂשה והיה ׁשּנאמר: הּנֹותן; ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשכר
ּכּכֹוכבים. הרּבים ּומצּדיקי אֹומר: ּבהם וכּיֹוצא צדקה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּגּבאי

.Êגדֹולה מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה יׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשמנה
הּמח זה - מּמּנה למעלה ונֹותןׁשאין ׁשּמ יּׂשראל ּביד זיק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ממציא אֹו ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוּׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה ְְִִֶַַַָָָָָֻלֹו
לׁשאל. לּברּיֹות יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמלאכה,
ּכלֹומר: .עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, והחזקּת נאמר: זה ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָועל

.ויצטר יּפל ׁשּלא עד ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָֹֹהחזק
.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּפחּות

לׁשּכת ּכגֹון לׁשמּה. מצוה זֹו ׁשהרי לקח; מּמי העני ידע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ּבחׁשאי, ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָחׁשאים
- לזה וקרֹוב ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהענּיים

ׁשל קּפה לתֹו אדם יּתן ולא צדקה. ׁשל קּפה לתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻהּנֹותן
להנהיג ויֹודע וחכם נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻצדקה,

ּתרדיֹון. ּבן חנניה ּכרּבי ְְְְֲִֶַַַַָָּכׁשּורה
.Ëמּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכין ּבּסתר הֹולכין ׁשהיּו החכמים, ּגדֹולי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקח.
טֹובה ּומעלה לעּׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבּצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִֵַַַָָָֻהיא,
.Èּכגֹון הּנֹותן. ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפחּות

ּומפׁשילין ּבסדיניהן הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי
להן יהיה ׁשּלא ּכדי ונֹוטלין, הענּיים ּובאין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלאחֹוריהן,

ָּבּוׁשה.
.‡È.ׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּפחּות
.·È.ׁשּיׁשאל אחר לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִֵֶֶֶַַַָּפחּות
.‚È.יפֹות ּפנים ּבסבר הראּוי מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחּות
.„È.ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִֵֶֶֶֶָּפחּות
.ÂËּתפּלה ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּגדֹולי

.פני אחזה ּבצדק אני ׁשּנאמר: מתּפללין; ּכ ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחר
.ÊËחּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן

ּבדר הּבנֹות ּולהנהיג ּתֹורה הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהן,
- ּולאּמֹו לאביו מזֹונֹות הּנֹותן וכן מבּוזֹות; יהיּו ולא ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹיׁשרה
קֹודם. ׁשהּקרֹוב היא, גדֹולה ּוצדקה הּצדקה. ּבכלל זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
זה הרי - ׁשלחנֹו על ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֻוכל
יענה. ויי ּתקרא אז ׁשּנאמר: ּומתעּנג; ויענהּו יי אל ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָקֹורא

.ÊÈויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו
ּבני ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב העבדים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום
ׁשּכל חם. זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאברהם
ּבעֹולם; ועֹון חטא מֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל - עבדים ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
זכּיֹות מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּבכל - ביתֹו ּבני ענּיים יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֻואם

ְִּומצֹות.
.ÁÈיצטר ואל ּבצער ויתּגלּגל עצמֹו אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם

חכמים צּוּו וכן הּצּבּור. על עצמֹו יׁשלי ואל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָלּברּיֹות
היהואמרּו: ואפּלּו לּברּיֹות. ּתצטר ואל חל ׁשּבּת עּׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

מנּולת, ּבאּמנּות ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻֻֻחכם
ולא נבלֹות, ּבהמֹות עֹור לפׁשט מּוטב לּברּיֹות. יצטר ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹֹולא
צּוּו ּובכ ּפרנסּוני. אני, ּכהן אני, ּגדֹול חכם לעם: ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹיאמר
ונֹוּׂשאי עצים חֹוטבי מהם היּו החכמים ּגדֹולי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָחכמים.
ולא והּפחמים, הּברזל ועֹוּׂשי לּגּנֹות מים וׁשֹואבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּקֹורֹות

להם. ּכׁשּנתנּו מהם קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאלּו
.ËÈאינֹו - ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ארּור ּבכלל הּוא והרי לּברּיֹות. ׁשּיצטר עד הּזקנה מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמת
יכֹול ואינֹו לּטל ׁשּצרי מי וכל ּבאדם. יבטח אׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּגבר
יּסּורין, ּבעל אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחיֹות
ּומתחּיב ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּומגיס
מי וכל ואׁשמֹות. חּטאֹות אּלא ּבצערֹו לֹו ואין ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָּבנפׁשֹו,
ּכדי צער חּיי וחיה הּׁשעה את ודחק וצער לּטל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּצרי
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ׁשּיפרנס עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
הּגבר ּברּו נאמר: ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו. ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחרים

ּביי. יבטח ְֲִֶַַָאׁשר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ענּיים מּתנֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָסלקּו

ה'תשע"א מנחםֿאב ב' שלישי יום

zFnExY zFkld¦§§
מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתים מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
גדֹולה ּתרּומה להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, .1לא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹ

י ׁשּלא ג) מעּׂשר. ּתרּומת להפריׁש ּתרּומֹותב) קּדים ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ
זר יאכל ׁשּלא ד) הּסדר. על יפריׁש אּלא לזה זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּומעּׂשרֹות
ּתרּומה. ּׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא ה) ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּתרּומה.
ּתרּומה. טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ז) ּתרּומה. ערל יאכל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹו)

הּקדׁשים מן מּורם ולא ּתרּומה חללה ּתאכל ׁשּלא .2ח) ְְֲֳִִֶַַָָָָָֹֹֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק
¤¤¦

ּבארץ‡. אּלא הּתֹורה מן נֹוהגין אינן והּמעּׂשרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומֹות
הּבית4יּׂשראל ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּונביאים5, . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ׁשנער6התקינּו ּבארץ אפּלּו נֹוהגֹות ׁשּיהּו סמּוכה7, ׁשהיא מּפני , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

יּׂשראל והחכמים8לארץ ׁשם. וׁשבין הֹולכין יּׂשראל ורב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּובארץ9הראׁשֹונים מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָ

ּומֹואב יּׂשראל10עּמֹון לארץ סביבֹות ׁשהם מּפני ,11. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבארצֹות·. היא מקֹום ּבכל האמּורה יּׂשראל ׁשּכּבׁשן12ארץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

יּׂשראל נביא13מל יּׂשראל14אֹו רב הּנקרא15מּדעת וזהּו . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשבט אֹו מׁשּפחה אֹו מּיּׂשראל יחיד אבל רּבים. ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּכּבּוׁש
לעצמן וכבׁשּו ׁשּנּתנה16ׁשהלכּו הארץ מן אפּלּו מקֹום, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּכדי יּׂשראל ארץ נקרא אינֹו - ּכללאברהם ּבֹו ׁשּינהגּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
יּׂשראל ארץ ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהּמצֹות.
ּכּבּוׁש יהיה ׁשּלא ּכדי נכּבׁשה, ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלּׁשבטים

חלקֹו.17יחיד ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
נהרים‚. ארם ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהארצֹות

ואחלב צֹובה יּׂשראל18וארם ׁשּמל ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עֹוּׂשה הּוא הּגדֹול ּדין בית ּפי ועל ּכארץ19הּוא אינן - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבבל ּכגֹון ּדבר, לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹיּׂשראל
ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומצרים;
יּׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיּׂשראל
אּלא יּׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם אֹותם ׁשּכבׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּפני
ּכנען ארץ ּכל ּתפס ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשאר

אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ּכ ואחר ּכּבּוׁשֹו20לגבּולֹותיה היה - ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
הן ּדוד ׁשּכבׁש והארצֹות ּדבר. לכל יּׂשראל ּכארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכּלֹו

סּוריא. ְְִִַָָהּנקראין
יּׂשראל„. ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ויׁש21סּוריא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

לארץ ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא -22ּדברים קרקע ּבּה והּקֹונה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּוׁשביעית. ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יּׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּכקֹונה

סֹופרים מּדברי ּבסּוריא .23והּכל ְְְְְִִִֵַָֹ
ׁשהחזיקּו‰. -24ּכל ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים עֹולי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

ׁשהיתה לפי ראׁשֹונה, ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון
ּבלבד הּכּבּוׁש לעתיד25מּפני קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

הּגֹולה ּבני ׁשעלּו ּכיון הארץ26לבֹוא. ּבמקצת ,27והחזיקּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ולעתיד לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנתינה.1) גם ההפרשה קלים.2)[ובכלל קדשים של ושוק חזה היא3)היינו זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר
בסוריא שדה הקונה ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות ישראל, בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל ארץ
בשותפות. שדה שלקחו וגוי ישראל פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע לו שהיה ישראל בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או
ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה ועומד לארץ שנוטה אילן ודין איפכא. או לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ ופירות

התורה. מן הם אם הזה בארץ".4)בזמן אלא נוהגת אינה קרקע), חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ודווקא5)ש"כל
שם. ישראל שכל נביאים".6)בזמן מעשה "בבל ג: משנה ד פרק ממצרים8)בבל.7)ידים יותר היא שרחוקה פי על [אף

אחרות]. מארצות יותר ישראל לארץ היא סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב "מצריםבמשנה9)ועמון שם:
הנביאים. בה תקנו לא לשם, הולכים ישראל רוב היו שלא ולפי זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". נכבשו10)מעשה שלא

ישראל. ארץ בקדושת מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי ישראל.11)על לארץ קרובים שניתנה12)כלומר, הארץ גם כולל
שופט".13)לאברהם. "או נוסף אחרים בפלשתים.14)בספרים למלחמה ישראל את הוציא הנביא ששמואל שמצאנו כמו

כא.15) זרה בעבודה יוסי רבי וכדעת כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב מדעת שלא רוב16)אבל מדעת שלא
ישראל].17)ישראל. רוב מדעת זה הרי לכבוש, כשהלכו חלקו שבט לכל שחלקו בספר18)[שכיוון שנזכרה אחלב זו [אין

לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר הרשות19)שופטים מלחמת היא זו מלחמה [שהרי
מצוה מלחמת שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים של הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין הרשות ולמלחמת

ישראל]. רוב אלא הקודמת בהלכה רבינו הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך שלא20)אין אבל הגדול, דין בית פי על
שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה היא שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת מתקדש אינו הגדול דין בית פי על

מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת ולא ישראל. רוב מן21)מדעת בית בה ושהקונה טהור שאווירה
ושביעית. ומעשרות תרומות ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר לו מותר מסוריא22)הגוי, גט והמביא טמא, שעפרה

לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם. ובפני נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה "כיבוש23)כמביא התורה שמן
כיבוש". שמיה לאו בכיבוש.24)יחיד קנו הכיבוש".25)כלומר, בטל מידיהם הארץ שנלקחה עזרא.26)"וכיוון בימי

בבל".27) עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים ש"הרבה



פי zenexz zekld - a`Îmgpn 'a iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּיפרנס עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
הּגבר ּברּו נאמר: ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו. ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחרים

ּביי. יבטח ְֲִֶַַָאׁשר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ענּיים מּתנֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָסלקּו

ה'תשע"א מנחםֿאב ב' שלישי יום

zFnExY zFkld¦§§
מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתים מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
גדֹולה ּתרּומה להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, .1לא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹ

י ׁשּלא ג) מעּׂשר. ּתרּומת להפריׁש ּתרּומֹותב) קּדים ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ
זר יאכל ׁשּלא ד) הּסדר. על יפריׁש אּלא לזה זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּומעּׂשרֹות
ּתרּומה. ּׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא ה) ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּתרּומה.
ּתרּומה. טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ז) ּתרּומה. ערל יאכל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹו)

הּקדׁשים מן מּורם ולא ּתרּומה חללה ּתאכל ׁשּלא .2ח) ְְֲֳִִֶַַָָָָָֹֹֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק
¤¤¦

ּבארץ‡. אּלא הּתֹורה מן נֹוהגין אינן והּמעּׂשרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומֹות
הּבית4יּׂשראל ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּונביאים5, . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ׁשנער6התקינּו ּבארץ אפּלּו נֹוהגֹות ׁשּיהּו סמּוכה7, ׁשהיא מּפני , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

יּׂשראל והחכמים8לארץ ׁשם. וׁשבין הֹולכין יּׂשראל ורב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּובארץ9הראׁשֹונים מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָ

ּומֹואב יּׂשראל10עּמֹון לארץ סביבֹות ׁשהם מּפני ,11. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבארצֹות·. היא מקֹום ּבכל האמּורה יּׂשראל ׁשּכּבׁשן12ארץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

יּׂשראל נביא13מל יּׂשראל14אֹו רב הּנקרא15מּדעת וזהּו . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשבט אֹו מׁשּפחה אֹו מּיּׂשראל יחיד אבל רּבים. ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּכּבּוׁש
לעצמן וכבׁשּו ׁשּנּתנה16ׁשהלכּו הארץ מן אפּלּו מקֹום, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּכדי יּׂשראל ארץ נקרא אינֹו - ּכללאברהם ּבֹו ׁשּינהגּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
יּׂשראל ארץ ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהּמצֹות.
ּכּבּוׁש יהיה ׁשּלא ּכדי נכּבׁשה, ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלּׁשבטים

חלקֹו.17יחיד ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
נהרים‚. ארם ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהארצֹות

ואחלב צֹובה יּׂשראל18וארם ׁשּמל ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עֹוּׂשה הּוא הּגדֹול ּדין בית ּפי ועל ּכארץ19הּוא אינן - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבבל ּכגֹון ּדבר, לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹיּׂשראל
ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומצרים;
יּׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיּׂשראל
אּלא יּׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם אֹותם ׁשּכבׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּפני
ּכנען ארץ ּכל ּתפס ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשאר

אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ּכ ואחר ּכּבּוׁשֹו20לגבּולֹותיה היה - ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
הן ּדוד ׁשּכבׁש והארצֹות ּדבר. לכל יּׂשראל ּכארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכּלֹו

סּוריא. ְְִִַָָהּנקראין
יּׂשראל„. ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ויׁש21סּוריא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

לארץ ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא -22ּדברים קרקע ּבּה והּקֹונה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּוׁשביעית. ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יּׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּכקֹונה

סֹופרים מּדברי ּבסּוריא .23והּכל ְְְְְִִִֵַָֹ
ׁשהחזיקּו‰. -24ּכל ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים עֹולי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

ׁשהיתה לפי ראׁשֹונה, ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון
ּבלבד הּכּבּוׁש לעתיד25מּפני קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

הּגֹולה ּבני ׁשעלּו ּכיון הארץ26לבֹוא. ּבמקצת ,27והחזיקּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ולעתיד לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
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הנתינה.1) גם ההפרשה קלים.2)[ובכלל קדשים של ושוק חזה היא3)היינו זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר
בסוריא שדה הקונה ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות ישראל, בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל ארץ
בשותפות. שדה שלקחו וגוי ישראל פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע לו שהיה ישראל בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או
ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה ועומד לארץ שנוטה אילן ודין איפכא. או לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ ופירות

התורה. מן הם אם הזה בארץ".4)בזמן אלא נוהגת אינה קרקע), חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ודווקא5)ש"כל
שם. ישראל שכל נביאים".6)בזמן מעשה "בבל ג: משנה ד פרק ממצרים8)בבל.7)ידים יותר היא שרחוקה פי על [אף

אחרות]. מארצות יותר ישראל לארץ היא סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב "מצריםבמשנה9)ועמון שם:
הנביאים. בה תקנו לא לשם, הולכים ישראל רוב היו שלא ולפי זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". נכבשו10)מעשה שלא

ישראל. ארץ בקדושת מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי ישראל.11)על לארץ קרובים שניתנה12)כלומר, הארץ גם כולל
שופט".13)לאברהם. "או נוסף אחרים בפלשתים.14)בספרים למלחמה ישראל את הוציא הנביא ששמואל שמצאנו כמו

כא.15) זרה בעבודה יוסי רבי וכדעת כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב מדעת שלא רוב16)אבל מדעת שלא
ישראל].17)ישראל. רוב מדעת זה הרי לכבוש, כשהלכו חלקו שבט לכל שחלקו בספר18)[שכיוון שנזכרה אחלב זו [אין

לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר הרשות19)שופטים מלחמת היא זו מלחמה [שהרי
מצוה מלחמת שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים של הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין הרשות ולמלחמת

ישראל]. רוב אלא הקודמת בהלכה רבינו הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך שלא20)אין אבל הגדול, דין בית פי על
שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה היא שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת מתקדש אינו הגדול דין בית פי על

מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת ולא ישראל. רוב מן21)מדעת בית בה ושהקונה טהור שאווירה
ושביעית. ומעשרות תרומות ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר לו מותר מסוריא22)הגוי, גט והמביא טמא, שעפרה

לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם. ובפני נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה "כיבוש23)כמביא התורה שמן
כיבוש". שמיה לאו בכיבוש.24)יחיד קנו הכיבוש".25)כלומר, בטל מידיהם הארץ שנלקחה עזרא.26)"וכיוון בימי

בבל".27) עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים ש"הרבה
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מצרים28לבֹוא עֹולי ּבהם ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותם והּניחּו . ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכׁשהיּו ּבבל עֹולי ּבהם החזיקּו מן29ולא פּטרּום ולא , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

והּמעּׂשרֹות ענּיים30הּתרּומה עליהם ׁשּיסמכּו ּכדי , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּקדֹוׁש31ּבּׁשביעית ורּבנּו מאֹותם32. ׁשאן ּבית הּתיר ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

בבל עֹולי ּבהם החזיקּו ׁשּלא על33הּמקֹומֹות נמנה והּוא . ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּמעּׂשרֹות34אׁשקלֹון מן .35ּופּטרּה ְְְְִִַַַַָ

.Âנחלקת ּבארץ הּתלּויֹות מצֹות לענין העֹולם ּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
וארץ לארץ. וחּוצה וסּוריא, יּׂשראל, ארץ מחלֹוקֹות: ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלׁשלׁש
חלק - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל לׁשנים: נחלקת ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיּׂשראל
וחּוצה ׁשני. חלק - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו וכל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחד;

וׁשנער מצרים ארץ לׁשנים: נחלקת -36לארץ ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּוׁשאר ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהם נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּמצֹות

ּבהן. נֹוהגֹות ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות אין - ְְֲֲֵֶַַָָָהארצֹות
.Êׁשהּוא מרקם מצרים? עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ארץ היא זֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָאי

הּגדֹול הּים עד יּׂשראל ארץ ׁשהיא37ּבמזרח מאׁשקלֹון ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּצפֹון ׁשהיא עּכֹו עד יּׂשראל ארץ מהּל38לדרֹום היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לכזיב הּדר39מעּכֹו מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל :40 ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לארץ חּוצה ּבחזקת היא הרי ארץ41- מּׁשּום ּוטמאה , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ל42העּמים ׁשּיּודע עד הּׁשביעית, ּומן הּמעּׂשר מן ּופטּורה , ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

יּׂשראל מארץ הּמקֹום ּׂשמאלֹו,43ׁשאֹותֹו ׁשעל הארץ וכל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּוטהֹורה יּׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי - הּדר מערב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
ׁשּיּודע עד ּובּׁשביעית, ּבּמעּׂשר וחּיבת העּמים, ארץ ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמּׁשּום
מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה מקֹום ׁשאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹל

יּׂשראל45ולפנים44אמנּום ארץ ולחּוץ46- אמנּום מּטּורי ;47 ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבּים והּנּסים לארץ. חּוצה חּוט48- ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְִִִִֶֶַַָָָָָ

מצרים נחל ועד אמנּום מּטּורי עליהם החּוט49מתּוח מן , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ולחּוץ50ולפנים החּוט מן יּׂשראל, ארץ לארץ.51- חּוצה - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקום28) כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה עזרא שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות
תמה: שם משנה והכסף ממנו". הארץ שנלקח פי על ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו
בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח גדול חזקה כח מה יודע "איני
שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות פי על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי בכיבוש שנתקדשה
הקנאה אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב. דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש הגוף קניין קונה גוי
ג. מלכות. שבאותה ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין אלא אינו שכיבוש הרי קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד,
על הייתה הראשונה הקדושה מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין שאין להלכה, פוסק רבינו
ר' של בברייתא כו. בקידושין כמפורש חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר שהיו פי על ואף הכללי, הכיבוש ידי
בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי, הכיבוש ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן לקדש נתכוונו לא - ישמעאל
ברשיון חזקה אלא כלל, כיבוש בה היה שלא השנייה הקדושה אבל הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין הכיבוש, ידי על
ידי על מישראל ואחד אחד כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה, פי על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך
הזה שהקניין כיוון בה, שזכה בקרקע פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם הקדושה בטלה לא - הכללי הכיבוש

מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה, כמבואר יחיד, קניין אלא קדשום.29)אינו ולא כבשום לא כלומר,
עני.30) מעשר העניים.31)כלומר, בשביל עני ובמעשר בתרומה חייבים - מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על הוא32)ואף

הנשיא. יהודה רבי - מקומות33)רבי והיו כך כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני והיינו אשקלון. כמו מעשרות, מן ופטרה
שני". כיבוש של הישוב מקומות מעיקר בבל.34)רחוקים עולי כבשוה השתתף35)שלא שרבי שם, בירושלמי מפורש כן

המעשרות. מן שפטרוה שנער".36)בעת בארץ וכלנה ואכד וארך בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת שהוא37)היא
וגבול". הגדול הים לכם והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, ולמד38)הגבול מצרים עולי ידי על עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש פי על ואף הכנעני". בקרב האשרי וישב וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן
מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין אמרו כן פי על ואף וגו'", שאן בית יושבי את מנשה הוריש "ולא כן נאמר שאן בבית
"וישם (שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות מצרים, עולי גם כבשוה שלא נראה ט), הלכה ולהלן (כאן רבינו
שמעכו השטח כל מצרים עולי ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר שלא בעכו אבל כיבושה, זהו - למס" הכנעני את

היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך (כדלהלן, מזרח לצפון כבשוואילך אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ), חוצה
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי ואילו מצרים, צפונה39)עולי והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא

הדרך.40)מעכו. למזרח הוי ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך מצרים.41)שכיוון עולי גם כבשוה היא42)שלא
ירושלים. איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי בבל.43)תקנת עולי גם בגבולה44)שכבשוה במדבר בספר הנזכר ההר הר הוא

אומנים". "טוורוס שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של חוצה46)לדרום.45)הצפוני שהם לעכו, מזרח שבצפון למקומות [פרט
לצפון.47)לארץ]. שבמערב.48)היינו הים נחלה49)איי מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל, ארץ תחום והוא

כתב למעלה שהרי עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא אומרים ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו מצרים".
אשקלון. הוא הדרומי לדרום.51)לצפון.50)שהגבול
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.Áולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ּכנגד52מהיכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּומּכזיב53הּמזרח ועד55ולחּוץ54. אמנּום, והיא אמנה, עד ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ
ּבֹו56הּנהר החזיקּו לא - מצרים נחל והּוא עצמּה57, ּוכזיב . ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹ

ּבּה. החזיקּו לא -ֱִֶָֹ
.Ëּולמּטה יּׂשראל מארץ סּוריא? היא זֹו ארם58אי ּכנגד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ואחלב ּדּמּׂשק ּכגֹון ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנהרים
היא הרי - וצהר ׁשנער. עד ּבהן וכּיֹוצא ּומּגבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחרן

לארץ חּוצה - עּכֹו אבל ּכאׁשקלֹון59ּכסּוריא. ּתחּומי60, והם , ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָ
יּׂשראל. ְִֵֶֶָארץ

.Èלא - יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹובד
הּמצוֹות מן ּבקדּׁשתּה61הפקיעּה היא הרי אּלא ,62,לפיכ . ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

יחיד ּככּבּוׁש אינּה - מּמּנּו ּולקחּה יּׂשראל חזר אּלא63אם , ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים. ּומביא ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹמפריׁש

מעֹולם ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד נמּכרה לא קנין64ּכאּלּו ויׁש . ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ
ּבסּוריא ּכֹוכבים הּמעּׂשרֹות65לעֹובד מן ּומן66להפקיע ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָ

ׁשּיתּבא ּכמֹו ר.הּׁשביעית, ְְְִִִֵֶַָ
.‡Èּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות

ּומרחן ּכֹוכבים עֹובד ּביד מלאכּתם נגמרה אם 67יּׂשראל: ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
מּכלּום ּפטּורין - ּכֹוכבים ולא68העֹובד - ּדגנ ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכֹוכבים עֹובד קדם69ּדגן ׁשּנתלׁשּו אחר יּׂשראל לקחן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
יּׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, הּתֹורה.70ׁשּתּגמר מן ּבּכל חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

מעּׂשר ּותרּומת לּכהן, ונֹותנּה גדֹולה ּתרּומה ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹּומפריׁש
לּכהן אֹומר71ּומֹוכרּה ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו. הּוא ראׁשֹון ּומעּׂשר , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

איׁש מּכח ּבאתי אני מעּׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ּבּמעּׂשר ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֹלּלוי
יּתן לא אמרּו מה ּומּפני ּכלּום. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשאין

גדֹולה ּכתרּומה לּכהן מעּׂשר ׁשּנאמר72ּתרּומת לפי ? ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּמעּׂשר את יּׂשראל ּבני מאת תקחּו ּכי מעּׂשר: ;73ּבתרּומת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה - מּיּׂשראל לֹוקח ׁשאּתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָטבל
העֹובד מן לֹוקח ׁשאּתה טבל אבל לּכהן, ונֹותנּה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעּׂשר
ׁשהפריׁש מעּׂשר ּתרּומת לּכהן נֹותן אּתה אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּכֹוכבים

ּדמיה. ולֹוקח לּכהן מֹוכרּה אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּו,
.·Èּכׁשהן ליּׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמכר

ונגמרּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבא ׁשּלא עד אם ּבּקרקע: ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֹֻמחּברין
והּמעּׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, חּיבין - יּׂשראל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹּביד

-74לּבעלים הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר מכרן ואם ; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
לפי לּבעלים מהן ונֹותן ּומעּׂשר, מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמפריׁש

ּכֹוכבים75חׁשּבֹון העֹובד מן זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּתרּומֹות מפריׁש - יּׂשראל ּביד ונגמרה ׁשליׁש ׁשהביאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאחר
לּלוי הּמעּׂשר ׁשליׁשי ׁשני ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַּומעּׂשרֹות
הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר לּכהן, מעּׂשר ּתרּומת ׁשליׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַֹּוׁשני

.‚Èׁשּיבֹואּו קדם ּכֹוכבים לעֹובד ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיּׂשראל
מן ּפטּורין - ּכֹוכבים העֹובד ּוגמרן הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָלעֹונת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כזיב".52) ועד ישראל מארץ בבל עולי שהחזיקו "כל שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. לצ53)היינו מערב].[היינו ד
מכזיב.54) אבל לצפון.55)כלומר, מצרים.57)בדרום.56)היינו עולי אלא בבל, עולי בו החזיקו לא [כלומר,58)כלומר,

הארצות]. מכל גבוהה ישראל שארץ לפי "למטה" וכתב לה. כיבוש59)מחוצה לעניין מפרש (שרבינו שם גיטין במשנה הוא כן
כבשוה. לא מצרים עולי שגם הרי כצפון", "ועכו מצרים): שלא60)עולי היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון שם: במשנה

ואולי אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק התוספות העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים, עולי אפילו כבשוה
חוצה שהיא יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ חוצה "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון שני היו

זה. לו מניין עיון צריך מעשר.61)לארץ, מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין מפירותיה62)שאין הישראל קנה [שאם
התורה]. מן ומעשרות תרומות מהם להפריש הוא התורה.63)חייב מן במעשר שם חייב ואינו כיבוש תרומות64)שאינו [לעניין

ומעשרות תרומות להפריש חייב ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם ואפילו הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות
משום אלא אינו ממנו" ולקחה ישראל "חזר רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן
וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן הקרקע. גוף גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל פירות הלוקח שאף ביכורים,

התורה". מן ביכורים ממנה מביא זה הרי ממנו סופרים.65)ולקחה מדברי בה קנה66)שהכל קנהאם ולא בלבד, הפירות
מלאכה.67)הקרקע. גמר ישראל68)הוא ביד כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות מלאכתם שנגמרה [כיוון

חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם הישראל מירחם אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים עובד69)הם דיגון ולא לומר: רוצה
לי יראה הגוי מירוח "בעניין בתשובה רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון ולא "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים,
על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא עליו חכמים שגזרו הגוי שמירוח
המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל דגן הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום לגוי ויקנוהו מעשרות רוב
כדאמרינן לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי, שמרחו עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי משום - חייב -

תורה". משנה שהוא זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים הדברים אלו וכל וכו' גוי דגון ולא דגנך וכו' התם
גוי70) ידי על נתמרחו אם אבל התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות כשהם נתמרחו אם דווקא [כלומר,

במעשר חייבים אינם גוי ברשות כשהם ישראל ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים אינם הישראל, ברשות כשהם
חייב"]. הוא נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר הוא ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן. אלא התורה מן

לכהן.71) מוכרה ולפיכך באכילה, לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא מוכרה.72)לפי אלא וגומר73)בנתינה,
לכהן. בנתינה דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל המעשר". מן מעשר ה' תרומת ממנו התרומה74)"והרמותם

מעשר לעונתותרומת בא שלא עד בסוריא ירק שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה ומקור ללוי. והמעשר לכהן
- המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל קנה אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא שגם הרי חייב, - המעשרות

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל. ביד אומר75)נתחייבו שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם



פג zenexz zekld - a`Îmgpn 'a iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Áולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ּכנגד52מהיכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּומּכזיב53הּמזרח ועד55ולחּוץ54. אמנּום, והיא אמנה, עד ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ
ּבֹו56הּנהר החזיקּו לא - מצרים נחל והּוא עצמּה57, ּוכזיב . ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹ

ּבּה. החזיקּו לא -ֱִֶָֹ
.Ëּולמּטה יּׂשראל מארץ סּוריא? היא זֹו ארם58אי ּכנגד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ואחלב ּדּמּׂשק ּכגֹון ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנהרים
היא הרי - וצהר ׁשנער. עד ּבהן וכּיֹוצא ּומּגבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחרן

לארץ חּוצה - עּכֹו אבל ּכאׁשקלֹון59ּכסּוריא. ּתחּומי60, והם , ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָ
יּׂשראל. ְִֵֶֶָארץ

.Èלא - יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹובד
הּמצוֹות מן ּבקדּׁשתּה61הפקיעּה היא הרי אּלא ,62,לפיכ . ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

יחיד ּככּבּוׁש אינּה - מּמּנּו ּולקחּה יּׂשראל חזר אּלא63אם , ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים. ּומביא ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹמפריׁש

מעֹולם ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד נמּכרה לא קנין64ּכאּלּו ויׁש . ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ
ּבסּוריא ּכֹוכבים הּמעּׂשרֹות65לעֹובד מן ּומן66להפקיע ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָ

ׁשּיתּבא ּכמֹו ר.הּׁשביעית, ְְְִִִֵֶַָ
.‡Èּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות

ּומרחן ּכֹוכבים עֹובד ּביד מלאכּתם נגמרה אם 67יּׂשראל: ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
מּכלּום ּפטּורין - ּכֹוכבים ולא68העֹובד - ּדגנ ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכֹוכבים עֹובד קדם69ּדגן ׁשּנתלׁשּו אחר יּׂשראל לקחן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
יּׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, הּתֹורה.70ׁשּתּגמר מן ּבּכל חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

מעּׂשר ּותרּומת לּכהן, ונֹותנּה גדֹולה ּתרּומה ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹּומפריׁש
לּכהן אֹומר71ּומֹוכרּה ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו. הּוא ראׁשֹון ּומעּׂשר , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

איׁש מּכח ּבאתי אני מעּׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ּבּמעּׂשר ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֹלּלוי
יּתן לא אמרּו מה ּומּפני ּכלּום. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשאין

גדֹולה ּכתרּומה לּכהן מעּׂשר ׁשּנאמר72ּתרּומת לפי ? ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּמעּׂשר את יּׂשראל ּבני מאת תקחּו ּכי מעּׂשר: ;73ּבתרּומת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה - מּיּׂשראל לֹוקח ׁשאּתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָטבל
העֹובד מן לֹוקח ׁשאּתה טבל אבל לּכהן, ונֹותנּה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעּׂשר
ׁשהפריׁש מעּׂשר ּתרּומת לּכהן נֹותן אּתה אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּכֹוכבים

ּדמיה. ולֹוקח לּכהן מֹוכרּה אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּו,
.·Èּכׁשהן ליּׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמכר

ונגמרּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבא ׁשּלא עד אם ּבּקרקע: ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֹֻמחּברין
והּמעּׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, חּיבין - יּׂשראל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹּביד

-74לּבעלים הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר מכרן ואם ; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
לפי לּבעלים מהן ונֹותן ּומעּׂשר, מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמפריׁש

ּכֹוכבים75חׁשּבֹון העֹובד מן זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּתרּומֹות מפריׁש - יּׂשראל ּביד ונגמרה ׁשליׁש ׁשהביאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאחר
לּלוי הּמעּׂשר ׁשליׁשי ׁשני ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַּומעּׂשרֹות
הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר לּכהן, מעּׂשר ּתרּומת ׁשליׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַֹּוׁשני

.‚Èׁשּיבֹואּו קדם ּכֹוכבים לעֹובד ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיּׂשראל
מן ּפטּורין - ּכֹוכבים העֹובד ּוגמרן הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָלעֹונת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כזיב".52) ועד ישראל מארץ בבל עולי שהחזיקו "כל שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. לצ53)היינו מערב].[היינו ד
מכזיב.54) אבל לצפון.55)כלומר, מצרים.57)בדרום.56)היינו עולי אלא בבל, עולי בו החזיקו לא [כלומר,58)כלומר,

הארצות]. מכל גבוהה ישראל שארץ לפי "למטה" וכתב לה. כיבוש59)מחוצה לעניין מפרש (שרבינו שם גיטין במשנה הוא כן
כבשוה. לא מצרים עולי שגם הרי כצפון", "ועכו מצרים): שלא60)עולי היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון שם: במשנה

ואולי אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק התוספות העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים, עולי אפילו כבשוה
חוצה שהיא יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ חוצה "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון שני היו

זה. לו מניין עיון צריך מעשר.61)לארץ, מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין מפירותיה62)שאין הישראל קנה [שאם
התורה]. מן ומעשרות תרומות מהם להפריש הוא התורה.63)חייב מן במעשר שם חייב ואינו כיבוש תרומות64)שאינו [לעניין

ומעשרות תרומות להפריש חייב ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם ואפילו הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות
משום אלא אינו ממנו" ולקחה ישראל "חזר רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן
וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן הקרקע. גוף גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל פירות הלוקח שאף ביכורים,

התורה". מן ביכורים ממנה מביא זה הרי ממנו סופרים.65)ולקחה מדברי בה קנה66)שהכל קנהאם ולא בלבד, הפירות
מלאכה.67)הקרקע. גמר ישראל68)הוא ביד כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות מלאכתם שנגמרה [כיוון

חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם הישראל מירחם אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים עובד69)הם דיגון ולא לומר: רוצה
לי יראה הגוי מירוח "בעניין בתשובה רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון ולא "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים,
על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא עליו חכמים שגזרו הגוי שמירוח
המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל דגן הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום לגוי ויקנוהו מעשרות רוב
כדאמרינן לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי, שמרחו עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי משום - חייב -

תורה". משנה שהוא זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים הדברים אלו וכל וכו' גוי דגון ולא דגנך וכו' התם
גוי70) ידי על נתמרחו אם אבל התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות כשהם נתמרחו אם דווקא [כלומר,

במעשר חייבים אינם גוי ברשות כשהם ישראל ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים אינם הישראל, ברשות כשהם
חייב"]. הוא נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר הוא ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן. אלא התורה מן

לכהן.71) מוכרה ולפיכך באכילה, לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא מוכרה.72)לפי אלא וגומר73)בנתינה,
לכהן. בנתינה דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל המעשר". מן מעשר ה' תרומת ממנו התרומה74)"והרמותם

מעשר לעונתותרומת בא שלא עד בסוריא ירק שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה ומקור ללוי. והמעשר לכהן
- המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל קנה אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא שגם הרי חייב, - המעשרות

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל. ביד אומר75)נתחייבו שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם
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הּמעּׂשרֹות ּומן לעֹונת76הּתרּומה ׁשּבאּו אחר ואם . ְְְְִִֶַַַַַַַָָ
ּבּכל חּיב - ּכֹוכבים העֹובד ׁשּגמרן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּמעּׂשרֹות,

הֹואיל77מּדבריהם יּׂשראל, ּפרֹות ׁשּגמר ּכֹוכבים העֹובד וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין אינן - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָודּגּונן

מּדבריהן .78אּלא ְִִֵֶֶָ
.„Èׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליּׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמכר

ּכֹוכבים העֹובד ּומרחן הּמעּׂשרֹות, יּׂשראל79לעֹונת ּברׁשּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבין אינן -ְְְִִִֵַַַַָָָָ
אף ּכֹוכבים, העֹובד ּומרחן ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות

יּׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי ְְִִִֵֵֶַָעל
.ÂËּבסּוריא ּׂשדה ּומעּׂשרֹות80הּקֹונה ּבתרּומֹות חּיב - ְְְְִֶֶַַַַָָָ

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם
ּכֹוכבים81ׁשּבארנּו העֹובד מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ּבסּוריא,82. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברים, ּבין ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבין
מּקרקע ואינֹו הֹואיל יּׂשראל, ׁשּמרחן ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּמעּׂשרֹות,

ּפטּור. - ֶָׁשּלֹו
.ÊËמחּברין ּופרֹות ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן קרקע ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻקנה

- ּכֹוכבים העֹובד ּביד הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו אם ְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּה:
וקנה הֹואיל הּמעּׂשרֹות, לעֹונת הּגיעּו לא עדין ואם ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹּפטּורין;

לעּׂשר. חּיב - הּקרקע עם ְְִֵַַַַַָָאֹותם
.ÊÈּפרֹותיו - ּבסּוריא ּכֹוכבים לעֹובד אריס ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל

ּכלּום הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי הּמעּׂשרֹות; מן ,83ּפטּורין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַ
הּמעּׂשרֹות, מן להפקיע ּבסּוריא קנין ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָויׁש

והּׂשֹוכר והמקּבל החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. מן84ּכמֹו ּׂשדה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
הּמעּׂשרֹות. ּומן הּתרּומֹות מן ּפטּור - ּבסּוריא ּכֹוכבים ְְְְִִִֵַַַַָָָָהעֹובד

.ÁÈעד ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ּבסּוריא ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּׂשראל
מאחר ּכֹוכבים לעֹובד ּומכרּה וחזר ׁשליׁש, הביאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ׁשליׁש, הרי85ׁשהביאה - ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
יּׂשראל ּביד נתחּיבה ׁשהרי ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומֹות חּיב .86זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריא קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיּׂשראל
ּפרֹות האריס לֹו אֹומר:87וׁשלח ׁשאני ּפטּורים; אּלּו הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּבּׁשּוק מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא לקחן. הּׁשּוק .88מן ְְְִִִֶֶַַַָָָ
.Î.ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּתפּות

אפּלּו ּבׁשּתפּות, ּׂשדה ׁשּלקחּו ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכיצד?
ּבקמתּה ּׂשדה גדיׁש89חלקּו חלקּו אם לֹומר צרי ואין ,90- ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ

וחּלין טבל עֹובד91הרי ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ּבכל מערבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
וחּיּובם ּכֹוכבים. העֹובד ׁשּמרחן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכֹוכבים,

ׁשּבארנּו.92מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ
.‡Îׁשל ׁשהּמעּׂשרֹות יּׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

ּבסּוריא, ּׂשדה לקחּו אם אבל ּבררה; אין ּתֹורה ּובׁשל ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָּתֹורה,
- הּגדיׁש חלקּו אפּלּו מּדבריהם, ׁשם והּמעּׂשרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהֹואיל

מּכלּום ּפטּור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל .93חלקֹו ְְִִֵֶֶָָ
.·Îלארץ חּוצה ׁשּיצאּו יּׂשראל ארץ מן94ּפרֹות ּפטּורין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אני אׁשר ׁשּנאמר: הּמעּׂשרֹות; ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
- לארץ ּבחּוצה חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמביא

מּדבריהם חּיבין - לסּוריא יצאּו ואם ּפרֹות95ּפטּורין. וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
לארץ ׁשּנכנסּו לארץ ׁשּמה96חּוצה ׁשּנאמר: ּבחּלה; חּיבין - ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

חּוצה ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
למעּׂשר נקּבעּו ואם יּׂשראל97לארץ. ׁשּנכנסּו98ּביד אחר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּדבריהם ּבמעּׂשרֹות חּיבין - .99לארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
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לכהן. כולה נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל בארץ הדין והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא שאם
מכלום.76) שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות המעשרות,77)שהם עונת בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי

מדרבנן. חייבים גוי ביד שנתמרחו ישראל כיסין.78)ופירות בעלי גזירת בידו79)משום שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
מכלום. שפטורים גוי, שמירחן המעשרות) עונת המעשרות80)בעת לעונת הגיעו שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה

לעשר. חייב הקרקע,81)- ממנו וקנה שחזר כיוון - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש שאף ד, הלכה [למעלה
היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל שהרי מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא אינו זה שקניין פי על שאף נתחייבה,

יחיד. כיבוש כי82)מטעם וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'" בסוריא ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
שמפרישים במקומות ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות תרומות מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו משום טעמו

מעשרות]. פירות.83)בהם כקונה הוא הגוף.84)והרי קניין אינה הקרקע.85)ששכירות לקח שהקרקע86)כלומר, כיוון
כלוקח זה שהרי לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע ולקח חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם ישראל, ביד

הישראל. שמירחם פי על אף שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן אלו87)פירות הרי "ואמר נוסף: שם בירושלמי
לקולא.88)מעושרין". דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש זה89)ואפילו שחצייה למפרע הדבר שהוברר לומר מקום שיש

ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל שהרי90)של ברירה, שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה
השיבולים. מדרבנן.91)נתערבו חייב הישראל ושל לגמרי, פטור שלו כן ואם מירח, כשהגוי בדרבנן92)המדובר לן וקיימא

התורה. מן שהוא בדבר כמו ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות חיוב שעיקר כיוון - ברירה שבדרבנן93)יש
הפירות. את מרח מי רבינו כאן הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא הגוי שלקח שחלק מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש
אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל של בפירות הגוי מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו גם הגוי, מירחם אם כי וייתכן

התורה]. מן שחייבת ישראל ישראל,94)בארץ בארץ ובחלה במעשרות נתחייבו אם אבל הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני
לארץ. בחוצה נפטרו לא לעשר".95)שוב חייב הן ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות "המוכר יא: משנה ו פרק דמאי

הגלגול.96) לפני - ובחלה המירוח, לפני - לחלה.97)במעשרות הדין לארץ.98)והוא בחלה.99)בחוצה ובין במעשר בין
התורה. מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם

zenexz zekld - a`Îmgpn 'a iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Îּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ּבזמן100עפר לארץ, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
גֹוׁשׁשת ּבתרּומה101ׁשהּספינה חּיב ּבֹו הּצֹומח הרי - לארץ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עצמּה. יּׂשראל ּבארץ ּכצֹומח ּוׁשביעית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומעּׂשרֹות
.„Îעֹומד אֹו לארץ, נֹוטה ונֹופֹו לארץ ּבחּוצה ׁשעֹומד ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאילן

העּקר אחר הֹול הּכל - לארץ לחּוצה נֹוטה ונֹופֹו .102ּבארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
היה אפּלּו לארץ, חּוצה ּומקצתן ּבארץ ׁשרׁשיו מקצת ְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהיּו

ּביניהן מבּדיל סלע זה103צחיח מערבין וחּלין טבל הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
.104ּבזה ֶָ

.‰Îהׁשריׁש ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב עּקרֹו105עציץ והיה , ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּנֹוף. אחר הֹולכים - לארץ חּוצה ונֹופֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּבארץ

.ÂÎ,ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה
מּדבריהן אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי .106ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובזמן ּבלבד, יּׂשראל ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּכׁשהיּו ּכּלכם, ּביאת - תבֹואּו ּכי ׁשּנאמר: ׁשם; יּׂשראל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּכל
ׁשליׁשית, ּבירּׁשה לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻּבירּׁשה
ּביאת ׁשהיתה עזרא, ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
לי, יראה וכן הּתֹורה. מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמקצתן,

ּבמעּׂשרֹות הּדין אּלא107ׁשהּוא הּזה ּבּזמן חּיבין ׁשאין , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכּתרּומה .108מּדבריהם ְְִִֵֶַָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

חּיב‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
לּכהן. ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עּׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה,
ּדגן מה לֹו; ּתּתן ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ מן וגּדּוליו אדם ּבני מאכל - ויצהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתירֹוׁש
ּבתרּומֹות חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף ,'ּדגנ' ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלים,

ּבמעּׂשרֹות. ְְְֵַַוכן
ואֹוכלין·. הֹואיל אדם, מאכל ׁשאינם ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין,

הּסיאה ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין - רעבֹון ּבׁשני ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאֹותן
ּבמעּׂשר. חּיבין - לאדם מּתחּלה ׁשּזרען והּקֹורנית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוהאזֹוב
ׁשּנמל ּפי על אף ּבהמה, למאכל זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
ׁשּמחׁשבת ּפטּורין; - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוחׁשב
חצר היא אם ּבחצר: מאליהן עלּו ּכלּום. אינּה ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָחּבּור
ואם לאדם; ׁשּסתמן חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהמׁשּמרת

ּפטּורין. - ּפרֹותיה מׁשּמרת ְְִֵֵֶֶֶַָָאינּה

וזרע‚. צנֹון וזרע לפת זרע ּכגֹון נאכלים, ׁשאינן גּנה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרעֹוני
הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבצלים
ּבתרּומה חּיב - הּקצח אבל אדם. אכל ׁשאינן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני

ְְַַּובמעּׂשרֹות.
צלף„. וׁשל הּלבן ּפֹול וׁשל חרּדל וׁשל ּתלּתן ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָּתמרֹות

ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - צלף ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּקפרסין
חּיבים. אּלּו הרי - לירק זרען אבל לזרע; ּבׁשּזרען ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאמּורים?

ּפרי. ׁשהן מּפני חּיבים, - צלף ׁשל האבּיֹונֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
ּומן‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירק - לזרע ׁשּזרעּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - לירק זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות;
ּפטּור; ירקּה - לזרע ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן הּזרע. ּומן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהירקֹות
זרין. מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - לירק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָזרעּה
הּירק ּומן הּזרע מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - לזרין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָזרעה
מתעּׂשרין - לזרע ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים וכן הּזרין. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּומן
הּירק לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד וירק. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזרע
יאכל; ּכ ואחר ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - ְְְְְְִַַַַַַָָָֹלאכלֹו

הּזרע. מן מפריׁש - ׁשּלֹו הּזרע ויאסף ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשּייבׁש
.Âחּיבין אינן - אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות,

ּתבּואת ּבּמעּׂשר: ׁשּנאמר לפי מּדבריהן. אּלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבמעּׂשרֹות
ּבכלל אינן הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה - ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי ּבּתרּומה. הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
ּתרּומת אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל - ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּבּה:

ּכּמעּׂשר. מּדבריהם, - ְֲִִֵֵֶַַַָָהּירק
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאין

ירק וכן מעּׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואפּלּו
- ּבעּקריה עפר ׁשּיׁש ּפי על אף לארץ, לארץ מחּוצה ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּבא
ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה עליו. גזרּו ולא ּפטּור, זה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהרי
ּפטּור, ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּבטלה - ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלירק

ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב ְְְִֶַַַַַָָוהּזרע
.Áהֹואיל ּכׁשּיקׁשּו, אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתלּתן,

ּבתרּומה חּיבין הן הרי - ּבתחּלתן אֹותן אֹוכלין האדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹורב
ֲֵַּומעּׂשר.

.Ëהּלקט הּמעּׂשרֹות: ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּלּו
ּכרי. מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה
מהן ּומפריׁש למעּׂשרֹות, הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עּׂשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻואם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העץ.100) דרך עוברת שהרטיבות לפי כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, עפר".101)של כמו - וגוש בארץ "דבקה
בארץ,102) המירוח שאחר פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, נוטה שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם

תרומתו אין בשיבולים, בעודם מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני - התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם
הפריש ואם ישראל, כארץ דינו - לארץ לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר ואם גוי. של בפירות כמו תרומה

ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו תרומה תרומתו אחד103)בשיבולים, וכל
מחבירו. אמרו104)מובדל וכן ברירה" "אין אמרו: התורה מן שהוא ובדבר ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי

בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי הולכים105)בשותפות בוודאי השריש שאם ישראל, ארץ קרקע בתוך לנקב חוץ
העיקר. דרבנן".106)אחר הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא לאלו.107)כן אלו והמעשרות התרומות הוקשו שהרי

הפרק,108) בתחילת רבינו שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר סח. שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן
בביאת תלויים אבל המקדש, בבית תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני שלא בין הבית בפני בין נוהגות והמעשרות שהתרומות

אם1)כולם. ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים אם ופאה ושכחה לקט בתרומה. שחייבים הדברים יבאר
איפכא. או לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין
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.‚Îּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ּבזמן100עפר לארץ, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
גֹוׁשׁשת ּבתרּומה101ׁשהּספינה חּיב ּבֹו הּצֹומח הרי - לארץ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עצמּה. יּׂשראל ּבארץ ּכצֹומח ּוׁשביעית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומעּׂשרֹות
.„Îעֹומד אֹו לארץ, נֹוטה ונֹופֹו לארץ ּבחּוצה ׁשעֹומד ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאילן

העּקר אחר הֹול הּכל - לארץ לחּוצה נֹוטה ונֹופֹו .102ּבארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
היה אפּלּו לארץ, חּוצה ּומקצתן ּבארץ ׁשרׁשיו מקצת ְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהיּו

ּביניהן מבּדיל סלע זה103צחיח מערבין וחּלין טבל הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
.104ּבזה ֶָ

.‰Îהׁשריׁש ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב עּקרֹו105עציץ והיה , ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּנֹוף. אחר הֹולכים - לארץ חּוצה ונֹופֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּבארץ

.ÂÎ,ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה
מּדבריהן אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי .106ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובזמן ּבלבד, יּׂשראל ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּכׁשהיּו ּכּלכם, ּביאת - תבֹואּו ּכי ׁשּנאמר: ׁשם; יּׂשראל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּכל
ׁשליׁשית, ּבירּׁשה לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻּבירּׁשה
ּביאת ׁשהיתה עזרא, ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
לי, יראה וכן הּתֹורה. מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמקצתן,

ּבמעּׂשרֹות הּדין אּלא107ׁשהּוא הּזה ּבּזמן חּיבין ׁשאין , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכּתרּומה .108מּדבריהם ְְִִֵֶַָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

חּיב‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
לּכהן. ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עּׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה,
ּדגן מה לֹו; ּתּתן ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ מן וגּדּוליו אדם ּבני מאכל - ויצהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתירֹוׁש
ּבתרּומֹות חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף ,'ּדגנ' ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלים,

ּבמעּׂשרֹות. ְְְֵַַוכן
ואֹוכלין·. הֹואיל אדם, מאכל ׁשאינם ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין,

הּסיאה ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין - רעבֹון ּבׁשני ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאֹותן
ּבמעּׂשר. חּיבין - לאדם מּתחּלה ׁשּזרען והּקֹורנית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוהאזֹוב
ׁשּנמל ּפי על אף ּבהמה, למאכל זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
ׁשּמחׁשבת ּפטּורין; - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוחׁשב
חצר היא אם ּבחצר: מאליהן עלּו ּכלּום. אינּה ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָחּבּור
ואם לאדם; ׁשּסתמן חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהמׁשּמרת

ּפטּורין. - ּפרֹותיה מׁשּמרת ְְִֵֵֶֶֶַָָאינּה

וזרע‚. צנֹון וזרע לפת זרע ּכגֹון נאכלים, ׁשאינן גּנה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרעֹוני
הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבצלים
ּבתרּומה חּיב - הּקצח אבל אדם. אכל ׁשאינן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני

ְְַַּובמעּׂשרֹות.
צלף„. וׁשל הּלבן ּפֹול וׁשל חרּדל וׁשל ּתלּתן ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָּתמרֹות

ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - צלף ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּקפרסין
חּיבים. אּלּו הרי - לירק זרען אבל לזרע; ּבׁשּזרען ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאמּורים?

ּפרי. ׁשהן מּפני חּיבים, - צלף ׁשל האבּיֹונֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
ּומן‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירק - לזרע ׁשּזרעּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - לירק זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות;
ּפטּור; ירקּה - לזרע ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן הּזרע. ּומן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהירקֹות
זרין. מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - לירק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָזרעּה
הּירק ּומן הּזרע מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - לזרין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָזרעה
מתעּׂשרין - לזרע ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים וכן הּזרין. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּומן
הּירק לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד וירק. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזרע
יאכל; ּכ ואחר ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - ְְְְְְִַַַַַַָָָֹלאכלֹו

הּזרע. מן מפריׁש - ׁשּלֹו הּזרע ויאסף ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשּייבׁש
.Âחּיבין אינן - אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות,

ּתבּואת ּבּמעּׂשר: ׁשּנאמר לפי מּדבריהן. אּלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבמעּׂשרֹות
ּבכלל אינן הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה - ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי ּבּתרּומה. הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
ּתרּומת אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל - ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּבּה:

ּכּמעּׂשר. מּדבריהם, - ְֲִִֵֵֶַַַָָהּירק
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאין

ירק וכן מעּׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואפּלּו
- ּבעּקריה עפר ׁשּיׁש ּפי על אף לארץ, לארץ מחּוצה ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּבא
ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה עליו. גזרּו ולא ּפטּור, זה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהרי
ּפטּור, ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּבטלה - ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלירק

ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב ְְְִֶַַַַַָָוהּזרע
.Áהֹואיל ּכׁשּיקׁשּו, אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתלּתן,

ּבתרּומה חּיבין הן הרי - ּבתחּלתן אֹותן אֹוכלין האדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹורב
ֲֵַּומעּׂשר.

.Ëהּלקט הּמעּׂשרֹות: ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּלּו
ּכרי. מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה
מהן ּומפריׁש למעּׂשרֹות, הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עּׂשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻואם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העץ.100) דרך עוברת שהרטיבות לפי כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, עפר".101)של כמו - וגוש בארץ "דבקה
בארץ,102) המירוח שאחר פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, נוטה שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם

תרומתו אין בשיבולים, בעודם מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני - התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם
הפריש ואם ישראל, כארץ דינו - לארץ לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר ואם גוי. של בפירות כמו תרומה

ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו תרומה תרומתו אחד103)בשיבולים, וכל
מחבירו. אמרו104)מובדל וכן ברירה" "אין אמרו: התורה מן שהוא ובדבר ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי

בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי הולכים105)בשותפות בוודאי השריש שאם ישראל, ארץ קרקע בתוך לנקב חוץ
העיקר. דרבנן".106)אחר הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא לאלו.107)כן אלו והמעשרות התרומות הוקשו שהרי

הפרק,108) בתחילת רבינו שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר סח. שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן
בביאת תלויים אבל המקדש, בבית תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני שלא בין הבית בפני בין נוהגות והמעשרות שהתרומות

אם1)כולם. ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים אם ופאה ושכחה לקט בתרומה. שחייבים הדברים יבאר
איפכא. או לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין
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ׁשהרי ּפטּורין; - ּבעיר הּגרן עּׂשה אם אבל ּומעּׂשרֹות. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּתרּומה
ּפאה. אֹו ׁשכחה אֹו לקט ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל להן, יׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹקֹול

.È- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט
הּתבּואה וכן הפקיר. ּכן אם אּלא ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיבין
ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹוהּזיתים
ּבידּוע - ּומצמחת ׁשּזֹורעּה ּכל יֹודע? ּומּנין ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמעּׂשרֹות.
הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה והפריׁש עבר ׁשליׁש. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהביאה

ּתרּומה. אינּה - ְְִֵָָׁשליׁש
.‡Èואפּלּו הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן

הפקר ּׂשדה הּזֹורע אבל לֹו. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהפקירֹו
ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב -ְְִַַַָָ

.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה. זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי

מּדברוה הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן פריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּדברים ּבמעּׂשרֹות. וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה חּיב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ּבגּנֹות לזרען אדם ּבני רב ּדר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין
ּכגֹון הּמעּׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ּפטּורים - ההפקר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָמן
ועדׁשים הּקלקלי, וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּום

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִִֵֶַַָהּמצרּיֹות,
.‚Èזיתי ּכגֹון חּיב, ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

אם ּבציר: ּבעּנבי עֹוללֹות ועּנבי מסיק ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָנּקּוף
ואם חׁשּבֹון; לפי החּיב על מֹוציא - אחרֹות ּפרֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָיׁש
הּכל, על מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
לפי וׁשני ראׁשֹון מעּׂשר ּומפריׁש ּבתרּומה, חּיב הּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹּוכאּלּו

החּיב. ּדבר ְֶַַָָָחׁשּבֹון
.„Èנטמא אפּלּו טמאה. ּבין טהֹורה ּבין לּכהן, - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּתרּומה

להפריׁש חּיב זה הרי - ׁשּיפריׁש קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
ל נתּתי ואני ׁשּנאמר: לּכהן; ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמּמּנּו
הּטהֹורה טמאה. ואחת טהֹורה אחת - ּתרּומתי מׁשמרת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאת
ׁשמן היה אם ּבּׂשרפתּה. יהנּו - והּטמאה לּכהנים, נאכלת -ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
את ּבֹו מּסיקין - בֹו וכּיֹוצא דגן היה ואם אֹותֹו, מדליקין -ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ַַהּתּנּור.
.ÂË- הּמעּׂשר נטמא אֹו נטמאת אם מעּׂשר, ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

ּבּׂשרפתּה. להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמפריׁשין
.ÊËמבר - מעּׂשר ּתרּומת אֹו גדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקדם
ְִָּבברכֹות.

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
הביא ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמאה.
ּתּׂשרף, ולא הּכּותים; ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא -ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּתחזר ולא נּׂשרפת; נטמאת ׁשּלא ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
לארץ. לחּוצה ּתרּומה מֹוציאין יאמרּו: ׁשּמא לארץ, ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָֹלחּוצה

עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ׁשּתּטמא עד אֹותּה מּניחין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאּלא
ותּׂשרף. חמץ, היתה אם הּפסח, ערב ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹוא

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה; מן ׁשעּור לּה אין - גדֹולה ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה
הּכרי. ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא. ּכל - ּדגנ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָראׁשית
ּובּזמן חכמים. ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּולכּתחּלה
להפריׁש לֹו יׁש - הּטמאה מּפני לּׂשרפה עֹומדת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּזה,

לכּתחּלה. ׁשהּוא ְְִֶַָָּכל
אחד·. - יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָוכּמה

אחד - רעה מחמּׁשים, אחד - והּבינֹונית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמארּבעים,
מּׁשּׁשים. מאחד יפחת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹֹמּׁשּׁשים.

ּתרּומֹות‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
ואּלּו מּׁשּׁשים. אחד לכּתחּלה נּטלת - והּקליסין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחרּובין
ּתרּומה, וערּובי ּתרּומה ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנּטלין
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּקליסין הּקצח ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
וכּיֹוצא אדֹומּיֹות ּוּׂשעֹורים והּתּורמֹוסין והּגמזּיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָוהחרּובין

עציץ ּופרֹות האּפֹוטרֹוּפסין,ּבהן, וכן נקּוב. ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין - יתֹומים ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין

ולא„. ּבמׁשקל ולא ּבמּדה לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד אּלא ׁשעּור, ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין,
ואת הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מּׁשּׁשים; אחד ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ידּועה; ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשקּול
ּבסאה יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאבל

מּדה. ׁשחציּה ְְִֶֶֶָָָחציּה,
זֹו‰. הרי - חּלין מקצת וׁשּיר הֹואיל ּבתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

אמר לא - ּתרּומה האּלּו הּפרֹות ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּתרּומה.
אחד ּבידֹו ועלתה מעּׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלּום.
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
.Â- מעּׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעּׂשרֹות, חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעּׂשרֹות הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר ּתרּומה, זֹו הרי - ואחד מּׁשּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹועלתה
והּתֹוספת ׁשּבדעּתֹו. הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹויתרם
אבל ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהּזאת

ּכראׁשֹונה. הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה ְִִִֶֶַַָָָָָֹֻלא
.Ê,ּתרּומה אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

ּתרּומת להפריׁש צרי כן ּפי על ואף הּכרי. ּכחלק הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהרי
אחרֹות. מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹותֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בידו1) ועלה מעשרה אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין הכהנים שאין התרומה ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר
אותה מפרישין ואם אותה, מפריש ומי מעשר תרומת אחר. מכרי ומקצת זה מכרי מקצת או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד
אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או בשבלים, כשהוא ראשון מעשר שהפריש ישראל מאומד.

כאחד. מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה הכל. על אחד ממין תורם

zenexz zekld - a`Îmgpn 'a iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áמּכרי ּתרּומה ּומקצת זה מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָהּמפריׁש
ּתרּומת האֹומר: זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאחר
ׁשם, קרא - ּבדרֹומֹו אֹו ּבצפֹונֹו אמר: אם לתֹוכֹו, זה ְְְְִִִִֵֶַַָָָהּכרי
לא - ּבמקֹום צּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹוחּיב

ּכלּום. ְַָאמר
.Ëמקֹום - ּכזה הּזה והּכרי זה, הּכרי ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאמר:

ׁשל ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
ִֵׁשני.

.Èמדקּדק אּלא ּבאמד, אֹותּה מפריׁשין אין - מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה. מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעּורּה,

.‡Èוּדבר ׁשֹוקל, - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - למּדד ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּדבר
ּולׁשקלֹו למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָׁשאפׁשר
והּׁשֹוקל מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו

מּׁשניהן. ְְִֵֶָֻמׁשּבח
.·È;מּמעּׂשרֹו לוי ּבן אֹותּה ׁשּיפריׁש - מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמצות

ויׁש הּמעּׂשר. את יּׂשראל ּבני מאת תקחּו וכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
לּלוי הּמעּׂשר ויּתן לּכהן, ולּתנּה אֹותּה להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליּׂשראל
הּמעּׂשר. מן מעּׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו, מּמּנּו ׁשּיפריׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאחר

.‚Èקדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹיּׂשראל
אין - לּלוי ּונתנֹו גדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש חּיבׁשּידּוׁש הּלוי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּתרּומת אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן הּמעּׂשר והפריׁש יּׂשראל ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּׂשר
הּלוי חּיב - לּלוי [ּונתנֹו גדֹולה ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר מעּׂשר; ּותרּומת גדֹולה] ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש

.ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: ּבתרּומה, נתחּיב דגן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנעּׂשה
.„Èלּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעּׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבן

מן מעּׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעּׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן, מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעּׂשר
- לֹו ׁשּנתנּו ּכמֹו ׁשּבלים מעּׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָהעצה.
מה ּומּפני הּתבן. ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהרי
מּמּנּו והפקיע ׁשּבלים הּמעּׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָקנסּוהּו

גדֹולה. ְְָָּתרּומה
.ÂËל מעּׂשר אּבא: לי אמר ּכ ללוי: ׁשאמר יּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן

אביו ׁשהרי ׁשּבֹו; מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי
הּלוי. לפלֹוני הּמעּׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי ל יׁש מעּׂשר ּכֹור אּבא: לי אמר ּכ לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

ׁשּבֹו. מעּׂשר לתרּומת ְְֲִִֵֶַַחֹוׁשׁשין
.ÊË- ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

אּלא להֹוליכּה, מּטּפל אינֹו - מּכן ּפחֹות לּכהן; ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמֹוליכּה
- ׁשהּוא ּכל אפּלּו ּובׁשמן, ּוביין וּׂשֹורפּה. ּבאּור ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָמׁשליכּה
ּוטהֹורה; וּדאית מעּׂשר ּתרּומת ׁשּתהא ּובלבד לּכהן. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמֹוליכּה
ּבּה אין אם ּדמאי, ׁשל ׁשהיתה אֹו טמאה היתה אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּׂשֹורפּה. אּלא ּבּה, מּטּפל אינֹו - ְִִֵֵֶַַָָָּכּׁשעּור
.ÊÈהיּו ּכיצד? הּמּקף. מן אּלא גדֹולה ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻאין

לא - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאים ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
- הּמּקף מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על זה ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמּמקֹום

היה אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא ּתרּומה. ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻּתרּומתֹו
הן הרי ואמר: ׁשּמׁשּתּברין וראה ׁשמן אֹו יין ּכּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטעּון

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי ּפרֹות על ְְְִֵֵֶַַָָֹּתרּומה
.ÁÈׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות

דבלה ועּגּולי ּתבּואה ּׂשּקי הּכל. על מאחד ּתֹורם - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחד
מאחד ּתֹורם - אחת ּבהּקפה היּו אם ּגרֹוגרֹות, ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחבּיֹות
ּתֹורם - ּפיהן את סתם ׁשּלא עד יין: ׁשל חבּיֹות הּכל. ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל

ואחת. אחת מּכל ּתֹורם - מּׁשּסתם הּכל; על ְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמאחד
.ËÈעל מאחד ּתֹורם - ּבּגּנה ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

הביא ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - ּביניהן אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
אחר ּומין מּלמּטה ּוכרּוב מלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻמינין
הּקיף ואם הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצע
ׁשעּקר ּבזמן הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורים ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹחמּׁשה
ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - קּים הּגרן עּקר אין קּים; ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּגרן

.Î:ׁשּנאמר הּמּקף. מן ׁשּלא אֹותֹו מפריׁשין - מעּׂשר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻּתרּומת
ּבמדינה אחד מעּׂשר אפּלּו תרּומה; ּתרימּו מעּׂשרֹותיכם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּכל
על מאחד ּתרּומה מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחד ּומעּׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזֹו
ואפּלּו הּמּקף מן אּלא ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּכל.

מעּׂשר. ְֲֵַַּתרּומת
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

- ּבטבלֹו הּוא והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
אׁשר יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ׁשּנאמר: עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
ּתרּומה ּכּלֹו את עֹוּׂשה ׁשהּוא מלּמד, - ּתרּומה לה' ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻירימּו

ְֵַלאחר.
.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

מעּׂשר ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מּמּנּו; מקּדׁשֹו את ׁשּנאמר: ּכלּום. עּׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנֹו
אין לאחרים, ּתרּומה אֹותֹו עֹוּׂשה - ּבתֹוכֹו ׁשּקדׁשיו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
וכן לאחרים. ּתרּומה אֹותֹו עֹוּׂשה אינֹו - ּבתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָקדׁשיו
צרי - גדֹולה ּתרּומה עליהם מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּניח
עליהן מפריׁש להיֹות הּניחן ואם לתרּומה. טבּולין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

למעּׂשר. טבּולין ׁשּיהיּו צרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָמעּׂשר
.‚Îעל אֹותן מפריׁשין - ּומעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּמפריׁשין

ּתרּומה ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּסדר.
אֹו ׁשני מעּׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָגדֹולה,
אֹו לתרּומה, מעּׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמעּׂשר
מה - תעּׂשה לא על ׁשעבר ּפי על אף לבּכּורים, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹּתרּומה
מלאת ׁשּנאמר: תעּׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עּׂשּוי. ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשעּׂשה
ואין להקּדימֹו. ׁשראּוי ּדבר תאחר לא - תאחר לא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹודמע

זה. לאו על ִֶַָלֹוקין
.„Îּכאחד מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

אחד ואֹומר: ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש -ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
הּוא והרי ׁשהפרׁשּתי זה ּבצד הּוא הרי - ּכאן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּמאה
הּכל. על ּתרּומה הּוא - ׁשהפרׁשּתי מּזה והּנׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻחּלין;
זה ּבצד הּוא הרי - אּלּו חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּמעּׂשר
ּׁשהפרׁשּתי מּמה הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהפרׁשּתי;

הּכל. על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי -ְֲֲֵֵַַַַֹ
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.Áמּכרי ּתרּומה ּומקצת זה מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָהּמפריׁש
ּתרּומת האֹומר: זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאחר
ׁשם, קרא - ּבדרֹומֹו אֹו ּבצפֹונֹו אמר: אם לתֹוכֹו, זה ְְְְִִִִֵֶַַָָָהּכרי
לא - ּבמקֹום צּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹוחּיב

ּכלּום. ְַָאמר
.Ëמקֹום - ּכזה הּזה והּכרי זה, הּכרי ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאמר:

ׁשל ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
ִֵׁשני.

.Èמדקּדק אּלא ּבאמד, אֹותּה מפריׁשין אין - מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה. מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעּורּה,

.‡Èוּדבר ׁשֹוקל, - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - למּדד ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּדבר
ּולׁשקלֹו למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָׁשאפׁשר
והּׁשֹוקל מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו

מּׁשניהן. ְְִֵֶָֻמׁשּבח
.·È;מּמעּׂשרֹו לוי ּבן אֹותּה ׁשּיפריׁש - מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמצות

ויׁש הּמעּׂשר. את יּׂשראל ּבני מאת תקחּו וכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
לּלוי הּמעּׂשר ויּתן לּכהן, ולּתנּה אֹותּה להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליּׂשראל
הּמעּׂשר. מן מעּׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו, מּמּנּו ׁשּיפריׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאחר

.‚Èקדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹיּׂשראל
אין - לּלוי ּונתנֹו גדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש חּיבׁשּידּוׁש הּלוי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּתרּומת אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן הּמעּׂשר והפריׁש יּׂשראל ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּׂשר
הּלוי חּיב - לּלוי [ּונתנֹו גדֹולה ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר מעּׂשר; ּותרּומת גדֹולה] ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש

.ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: ּבתרּומה, נתחּיב דגן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנעּׂשה
.„Èלּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעּׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבן

מן מעּׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעּׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן, מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעּׂשר
- לֹו ׁשּנתנּו ּכמֹו ׁשּבלים מעּׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָהעצה.
מה ּומּפני הּתבן. ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהרי
מּמּנּו והפקיע ׁשּבלים הּמעּׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָקנסּוהּו

גדֹולה. ְְָָּתרּומה
.ÂËל מעּׂשר אּבא: לי אמר ּכ ללוי: ׁשאמר יּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן

אביו ׁשהרי ׁשּבֹו; מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי
הּלוי. לפלֹוני הּמעּׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי ל יׁש מעּׂשר ּכֹור אּבא: לי אמר ּכ לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

ׁשּבֹו. מעּׂשר לתרּומת ְְֲִִֵֶַַחֹוׁשׁשין
.ÊË- ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

אּלא להֹוליכּה, מּטּפל אינֹו - מּכן ּפחֹות לּכהן; ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמֹוליכּה
- ׁשהּוא ּכל אפּלּו ּובׁשמן, ּוביין וּׂשֹורפּה. ּבאּור ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָמׁשליכּה
ּוטהֹורה; וּדאית מעּׂשר ּתרּומת ׁשּתהא ּובלבד לּכהן. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמֹוליכּה
ּבּה אין אם ּדמאי, ׁשל ׁשהיתה אֹו טמאה היתה אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּׂשֹורפּה. אּלא ּבּה, מּטּפל אינֹו - ְִִֵֵֶַַָָָּכּׁשעּור
.ÊÈהיּו ּכיצד? הּמּקף. מן אּלא גדֹולה ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻאין

לא - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאים ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
- הּמּקף מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על זה ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמּמקֹום

היה אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא ּתרּומה. ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻּתרּומתֹו
הן הרי ואמר: ׁשּמׁשּתּברין וראה ׁשמן אֹו יין ּכּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטעּון

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי ּפרֹות על ְְְִֵֵֶַַָָֹּתרּומה
.ÁÈׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות

דבלה ועּגּולי ּתבּואה ּׂשּקי הּכל. על מאחד ּתֹורם - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחד
מאחד ּתֹורם - אחת ּבהּקפה היּו אם ּגרֹוגרֹות, ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחבּיֹות
ּתֹורם - ּפיהן את סתם ׁשּלא עד יין: ׁשל חבּיֹות הּכל. ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל

ואחת. אחת מּכל ּתֹורם - מּׁשּסתם הּכל; על ְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמאחד
.ËÈעל מאחד ּתֹורם - ּבּגּנה ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

הביא ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - ּביניהן אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
אחר ּומין מּלמּטה ּוכרּוב מלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻמינין
הּקיף ואם הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצע
ׁשעּקר ּבזמן הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורים ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹחמּׁשה
ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - קּים הּגרן עּקר אין קּים; ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּגרן

.Î:ׁשּנאמר הּמּקף. מן ׁשּלא אֹותֹו מפריׁשין - מעּׂשר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻּתרּומת
ּבמדינה אחד מעּׂשר אפּלּו תרּומה; ּתרימּו מעּׂשרֹותיכם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּכל
על מאחד ּתרּומה מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחד ּומעּׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזֹו
ואפּלּו הּמּקף מן אּלא ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּכל.

מעּׂשר. ְֲֵַַּתרּומת
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

- ּבטבלֹו הּוא והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
אׁשר יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ׁשּנאמר: עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
ּתרּומה ּכּלֹו את עֹוּׂשה ׁשהּוא מלּמד, - ּתרּומה לה' ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻירימּו

ְֵַלאחר.
.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

מעּׂשר ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מּמּנּו; מקּדׁשֹו את ׁשּנאמר: ּכלּום. עּׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנֹו
אין לאחרים, ּתרּומה אֹותֹו עֹוּׂשה - ּבתֹוכֹו ׁשּקדׁשיו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
וכן לאחרים. ּתרּומה אֹותֹו עֹוּׂשה אינֹו - ּבתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָקדׁשיו
צרי - גדֹולה ּתרּומה עליהם מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּניח
עליהן מפריׁש להיֹות הּניחן ואם לתרּומה. טבּולין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

למעּׂשר. טבּולין ׁשּיהיּו צרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָמעּׂשר
.‚Îעל אֹותן מפריׁשין - ּומעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּמפריׁשין

ּתרּומה ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּסדר.
אֹו ׁשני מעּׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָגדֹולה,
אֹו לתרּומה, מעּׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמעּׂשר
מה - תעּׂשה לא על ׁשעבר ּפי על אף לבּכּורים, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹּתרּומה
מלאת ׁשּנאמר: תעּׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עּׂשּוי. ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשעּׂשה
ואין להקּדימֹו. ׁשראּוי ּדבר תאחר לא - תאחר לא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹודמע

זה. לאו על ִֶַָלֹוקין
.„Îּכאחד מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

אחד ואֹומר: ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש -ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
הּוא והרי ׁשהפרׁשּתי זה ּבצד הּוא הרי - ּכאן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּמאה
הּכל. על ּתרּומה הּוא - ׁשהפרׁשּתי מּזה והּנׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻחּלין;
זה ּבצד הּוא הרי - אּלּו חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּמעּׂשר
ּׁשהפרׁשּתי מּמה הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהפרׁשּתי;

הּכל. על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי -ְֲֲֵֵַַַַֹ
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ּומעּׂשרֹות;‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוּׂשה
עֹוּׂשין ואין ׁשלּוחכם. לרּבֹות - אּתם גם ּתרימּו ּכן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אּתם מה אּתם; ּגם ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובד ֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשליח

ברית. ּבני - ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני -ְְְְְֲִִֵֵֶַ
ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ׁשּתרם2החרׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים והעֹובד והּקטן, והּׁשֹוטה, , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברׁשּותֹו ואפּלּו יּׂשראל ׁשל ׁשּלֹו3את ׁשאינֹו את והּתֹורם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּבעלים ּברׁשּות אחרים4ׁשּלא ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּתרּומה זֹו הרי ׁשּלֹו5- - הנאה וטֹובת ּפרֹותיהם. ,6ותּקן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְְִֵֶֶֶָָֹׁשּנֹותנּה
ולּקט‚. חברֹו ּׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

הּבית ּבעל ּבא אם ותרם: ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
ּׁשּתרם מּמה יפֹות ׁשם היּו אם יפֹות, אצל ּכּל לֹו: -ואמר ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מקּפיד אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, יפֹות7ּתרּומתֹו ׁשם היּו לא ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
מחּוי ּדר על אּלא לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין -8. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין והֹוסיף, ולּקט הּבית ּבעל ּבא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָואם

ּתרּומה. ּתרּומתֹו - לֹו ְְֵָָאין
חרׁש„. ּתרּומה: ּתרּומתן - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ׁשֹומע ואינֹו הּברכה9מדּבר ׁשֹומע ׁשאינֹו מּפני והאּלם,10, ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני והערם, מדּבר, ואינֹו ;11ׁשּׁשֹומע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

את12והּׁשּכֹור ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני והּסּומא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
.13הּיפה ֶַָ

נדרים‰. לעֹונת ׁשהּגיע ׁשּתי14קטן הביא ׁשּלא ּפי על אף , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם אם גדֹול, נעּׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹּׂשערֹות
מן קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָהּתֹורה,
.Âיֹודע ואינֹו לתרם, והל לי, ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכרי ּומצא ּובא ּתרם, לא ואם ּתרם ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשליחּותֹו עֹוּׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּתרּום.
ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,

.15ברׁשּות ְִ
.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

היה אם ּבֹו16הּבית: מפריׁש17יֹודע - רעה עין ּבעל ׁשהּוא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
היה ואם מּׁשּׁשים; ּׂשבעה18אחד נפׁש אחד-19ּבעל מפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אחד ּבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמארּבעים.
אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחמּׁשים.

ּתרּומה ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים על20אחד להֹוסיף נתּכּון ואם . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
אין21הּבינֹונית - ותׁשעה מּתׁשעים אחד אפּלּו ותרם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּתרּומה. ְְָָּתרּומתֹו
.Á:ׁשּנאמר ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבֹות - הּׁשּתפין ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל צריכין אינן והּׁשּתפין ׁשנים. ׁשל אפּלּו - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻמעּׂשרתיכם
ּתרּומה.22רׁשּות ּתרּומתֹו - מהן הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לא ׁשהרי ׁשנּיה, ּתרּומה ותרם הּׁשני ּובא מהן, אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתרם
ממחין היּו אם ּתרם: ׁשחברֹו ּתרּומת23ידע - זה על זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה אינּה ממחין24הּׁשני היּו לא ואם הראׁשֹון25; ותרם , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תרם1) אם יודע ואינו ותרום צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום. הראוי הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר
והפועלים ועכב. הבית בעל ובא שתרם אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה, חייבים אם השותפין פירות לאו. אם
והתורם תנאי. על תרומה המפריש מעשר. ואמר תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי לתרום. רשות להם יש אם

בלבו. שיכוון צריך מה הגורן שומע2)את שאינו הוא בלשוננו שחרש פי על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות שסיבת "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו לזה גם קוראים חז"ל -

כן (ואם מדבר שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע אחר החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע, ולא
תרומה]. שתרומתו לומר ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה שם שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא

שליח.3) נעשה הגוי למעשיו].4)שאין מסכימים [=שהם מהבעלים דעת גילוי כך אחר היה כשלא היא5)והמדובר שזכות
שליחותו. מטעם שזכייה כשלוחו, הוא והרי פירותיו שמתקנים הפירות, התורם.6)לבעל ואם7)של גזל. משום חושש ואינו

תרומה. תרומתו וממילא כשלו הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה תרומתו הבית בעל בשביל כשתרם מחאה:8)כן דרך כלומר,
גוזלן. היית מאלו יפות מצאת והסומא9)אילו והערום והשיכור "האלם חמישה: נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם

יכול כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא "בטלוה כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל רבינו השמיט - קרי" ובעל
לכתחילה. גם אומר".10)לתרום שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן הברכות משום11)ו"כל והערום מדבר, שאינו האלם

ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות בך ייראה ולא קדוש מחניך והיה בפני12)שנאמר: לדבר יכול שאינו
לו של לשכרותו הגיע לא אבל כשוטה.המלך. הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם היפה13)ט, מן לברור התרומה "ודין

חלבו". כל את ית': השם עשרה14)למאמר שתים מבן בזכר שיהיה והוא בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת
אחד". ויום שנה עשרה עשתי בת והנקבה אחד, תרומה.15)ויום תרומתו הבית.17)השליח.16)ואין בעל18)בבעל

יפה.19)הבית. לעין אמדתיך.20)ביטוי בכך לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש מארבעים אחד תורם שיש כיוון
תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, של21)ודווקא דעתו יודע כשאינו

בבינונית. שדינו הבית, חבירו".22)בעל רשות בלא אחד תורמין "השותפין אלא כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה
חבירו.23) שעושה מה על סומך מהם אחד שכל כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא שאילו24)וממחין

תורם. הוא היה לא תרם, שחבירו זה.25)ידע על זה סומכים שהם ידוע לא כלומר,

zenexz zekld - a`Îmgpn 'b iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הראׁשֹון ּתרם לא ּתרּומה; הּׁשני ּתרּומת (אין - ְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכּׁשעּור
ּתרּומה26ּכּׁשעּור ׁשניהן ּתרּומת - (27. ְְְִֵֶַַָ

.Ëּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו לעבּדֹו28האֹומר לׁשפחתֹו29אֹו אֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻ
לא אם ׁשּיתרמּו: קדם ׁשליחּותֹו ּובּטל לתרם, והלכּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹֹֹֹלתרם,

ּתרּומה ּתרּומתֹו - הּׁשליח ׁשאמר30ׁשּנה ּכגֹון ׁשּנה, ואם ; ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשליחּותֹו ּובּטל הֹואיל הּדרֹום, מן ותרם הּצפֹון, מן ּתרם ְְְִִִִִֵַַַָָָֹלֹו:

ּתרּומה.31מּקדם אינּה - ְִֵֶָָֹ
.Èׁשּתרם ּתרם32אריס ׁשּלא עד אם ועּכב: הּבית ּבעל ּובא , ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּתרּומה ּתרּומתֹו אין - ּתרּומתֹו33עּכב - עּכב מּׁשּתרם ואם , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּתֹורמין והאּפֹוטרֹוּפסין יתֹומים.34ּתרּומה. מּנכסי ְְְְְְְִִִִִֵַָָ

.‡Èוהאּנס והּגזלן ּתרּומה35הּגּנב ּתרּומתן היּו36- ואם . ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ
אחריהן רֹודפין ּתרּומה.37הּבעלים ּתרּומתן אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

.·Èּׁשהן מה על ּתֹורמין - והאּׁשה והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן
ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹוכלין;

אביו עם ּכׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ּבעּסתּה38ׁשאינֹו -39והאּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶּתֹורמין,

.‚Èּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים
ּבּגת הּדֹורכין מן חּוץ הּיין40הּבית, את לטּמא ירצּו ׁשאם ; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַ

ּכן על והאמינן להן ׁשּמסר ּולפי מּיד, מטּמאים הן הרי -41 ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשלּוחין הן הרי ּתרּומה.42- ּתרּומתן - ּתרמּו ואם , ְְְְְֲִִִֵֵָָָָ

.„Èותרם ּותרם, גרני לי ּכנס הּבית: ּבעל לֹו ׁשאמר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּפֹועל
ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּכנס ּכ .43ואחר ְְְַַַָָָָ

.ÂËמּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים ּדין44העֹובד - ְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ּגזרּו ּומּדבריהן חּיבין; ׁשאינן לפי ּתרּומה, ׁשאינּה 45ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום ּתרּומה, ּתרּומתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתהיה
ּכדי ּומזלֹות ּכֹוכבים ּבעֹובד אֹותֹו ויתלה יּׂשראל ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּממֹון

ׁשהפריׁש46לפטרֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד את ּובֹודקין . ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
יּׂשראל47ּתרּומה ּבדעת אמר: אם ּתּנתן48: - הפרׁשּתיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

גניזה טעּונה - לאו ואם לּׁשמים49לּכהן; ּבלּבֹו ׁשּמא ,50. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכֹוכבים עֹובד אבל יּׂשראל; ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבּמה
עליה. גזרּו לא - לארץ ּבחּוצה ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּומזלֹות

ּכלל. ּתרּומה ואינּה צרי ׁשאינֹו אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶָָָָּומֹודיעין
.ÊËואמר מעּׂשר מעּׂשר, ואמר ּתרּומה לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון

הפריׁש ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹּתרּומה
זֹו הרי - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹּתרּומה
- הּגרן מן ּכּדגן ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתרּומה;

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ְְְְֲִִֶַַָָָּבמחׁשבה
.ÊÈהיא הרי - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי: על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש

ּתרּומה הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה - לאו ואם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָּתרּומה,
לֹו,51ּומעּׂשרֹות ּומּתיר לחכם נׁשאל זה הרי - עליהן ונחם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהיתה, ּכמֹו חּלין ותחזר נדרים, ׁשאר לֹו ׁשּמּתירין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכדר
ּפרֹות אֹו ּתחּלה ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעד

ֲֵאחרֹות.
.ÁÈזה הרי ואמר: יין ׁשל ּבֹור מנת52הּתֹורם על ּתרּומה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה] צרי] - ׁשלם ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלה
הּטמאה53הּׁשפיכה מן לא אבל אינּה54, - נׁשּברה ואם . ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ
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חבירו.26) שתרם כשיעור ואינו27)כלומר, לתרומתו מסכים השני אין בוודאי השני, של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
חלקו. על מפריש ואחד אחד כל נמצא השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו, על לתרום משמשו.28)שליח

ברית.29) בן שהוא מפני לתרומה, שליח שנעשה כנעני, תרומה,30)עבד תרומתו אין בטל, תרם שלא עד אם "בטל שם: במשנה
תרומה". תרומתו ביטל משתרם של31)ואם דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה פי על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

זה. על להקפיד עבודתו.32)אדם תמורת בתבואה, חלק לו ובתוספתא33)שיש כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו ומה
על שאף נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף: שם

חלקו. על אלא ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו אבל34)פי האסור, דבר היתומים את מאכילין שאין להאכילן, "כדי
מתוקנין". פירות להניח כדי יתרומו ולא יעשרו לו.35)לא לתת חבירו את היו36)שהכריח "ואם בסמוך רבינו שכתב ממה

השם: שינוי וגם בעלים יאוש גם כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא המדובר שכאן משמע רודפין", הבעלים
תרומה. (=ועכשיו) והשתא חולין, (=מקודם) נתייאשו.37)מעיקרא לא וודאי אחריהם שרודפין שכיוון שם. היינו38)תוספתא

אביו. שולחן על סמוך באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה שהזכיר והבן אביו. שולחן על סמוך אין39)שהוא
של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל. רשות צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן כלומר מעיסתה, שקמצה לפרש

מדעתו. שלא גם ומפרישה רשות לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה, והמדובר לתרום,40)הבית, להם שמותר
וערב. שתי בו שהלכו יטמאו].41)והיינו שלא כך, על האמינם לידי42)[כלומר, שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם לתרום,

שם:43)טומאה. שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום מקפיד אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
"כנוס לו שאמר נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל לו אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
נתרם. כן אם אלא נכנס הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר שלא פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". -

כלל.44) תרומה אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא המעשרות45)כן לעונת והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו
הגוי, תרם אם - הגוי שמירחם ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות. בתרומות כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו

תרומה. שתרומתו ואמרו כיסין, בעלי משום הטעם:46)גזרו מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה. הגוי תרומת שגם רואים שהרי
מתרומות לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי מירח אם א.

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם למרחם לגוי ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - כמו47)ומעשרות משלו, היינו:
למעלה. זו".48)שכתב תלך הולכת ישראל שתרומת בהנאה.49)"שלמקום עסקינן50)ואסורה הזה ובזמן הקדש. לשם

בהנאה. אסור עליהם.51)דהקדש להישאל יכול אינו - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא מן52)ועוד שמעלה יין דלי
בבור.53)הבור. שנשארו החולין את וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו על מעלה אדם שטומאה54)שאלו
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הראׁשֹון ּתרם לא ּתרּומה; הּׁשני ּתרּומת (אין - ְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכּׁשעּור
ּתרּומה26ּכּׁשעּור ׁשניהן ּתרּומת - (27. ְְְִֵֶַַָ

.Ëּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו לעבּדֹו28האֹומר לׁשפחתֹו29אֹו אֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻ
לא אם ׁשּיתרמּו: קדם ׁשליחּותֹו ּובּטל לתרם, והלכּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹֹֹֹלתרם,

ּתרּומה ּתרּומתֹו - הּׁשליח ׁשאמר30ׁשּנה ּכגֹון ׁשּנה, ואם ; ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשליחּותֹו ּובּטל הֹואיל הּדרֹום, מן ותרם הּצפֹון, מן ּתרם ְְְִִִִִֵַַַָָָֹלֹו:

ּתרּומה.31מּקדם אינּה - ְִֵֶָָֹ
.Èׁשּתרם ּתרם32אריס ׁשּלא עד אם ועּכב: הּבית ּבעל ּובא , ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּתרּומה ּתרּומתֹו אין - ּתרּומתֹו33עּכב - עּכב מּׁשּתרם ואם , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּתֹורמין והאּפֹוטרֹוּפסין יתֹומים.34ּתרּומה. מּנכסי ְְְְְְְִִִִִֵַָָ

.‡Èוהאּנס והּגזלן ּתרּומה35הּגּנב ּתרּומתן היּו36- ואם . ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ
אחריהן רֹודפין ּתרּומה.37הּבעלים ּתרּומתן אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

.·Èּׁשהן מה על ּתֹורמין - והאּׁשה והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן
ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹוכלין;

אביו עם ּכׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ּבעּסתּה38ׁשאינֹו -39והאּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶּתֹורמין,

.‚Èּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים
ּבּגת הּדֹורכין מן חּוץ הּיין40הּבית, את לטּמא ירצּו ׁשאם ; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַ

ּכן על והאמינן להן ׁשּמסר ּולפי מּיד, מטּמאים הן הרי -41 ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשלּוחין הן הרי ּתרּומה.42- ּתרּומתן - ּתרמּו ואם , ְְְְְֲִִִֵֵָָָָ

.„Èותרם ּותרם, גרני לי ּכנס הּבית: ּבעל לֹו ׁשאמר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּפֹועל
ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּכנס ּכ .43ואחר ְְְַַַָָָָ

.ÂËמּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים ּדין44העֹובד - ְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ּגזרּו ּומּדבריהן חּיבין; ׁשאינן לפי ּתרּומה, ׁשאינּה 45ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום ּתרּומה, ּתרּומתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתהיה
ּכדי ּומזלֹות ּכֹוכבים ּבעֹובד אֹותֹו ויתלה יּׂשראל ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּממֹון

ׁשהפריׁש46לפטרֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד את ּובֹודקין . ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
יּׂשראל47ּתרּומה ּבדעת אמר: אם ּתּנתן48: - הפרׁשּתיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

גניזה טעּונה - לאו ואם לּׁשמים49לּכהן; ּבלּבֹו ׁשּמא ,50. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכֹוכבים עֹובד אבל יּׂשראל; ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבּמה
עליה. גזרּו לא - לארץ ּבחּוצה ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּומזלֹות

ּכלל. ּתרּומה ואינּה צרי ׁשאינֹו אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶָָָָּומֹודיעין
.ÊËואמר מעּׂשר מעּׂשר, ואמר ּתרּומה לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון

הפריׁש ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹּתרּומה
זֹו הרי - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹּתרּומה
- הּגרן מן ּכּדגן ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתרּומה;

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ְְְְֲִִֶַַָָָּבמחׁשבה
.ÊÈהיא הרי - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי: על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש

ּתרּומה הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה - לאו ואם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָּתרּומה,
לֹו,51ּומעּׂשרֹות ּומּתיר לחכם נׁשאל זה הרי - עליהן ונחם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהיתה, ּכמֹו חּלין ותחזר נדרים, ׁשאר לֹו ׁשּמּתירין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכדר
ּפרֹות אֹו ּתחּלה ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעד

ֲֵאחרֹות.
.ÁÈזה הרי ואמר: יין ׁשל ּבֹור מנת52הּתֹורם על ּתרּומה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה] צרי] - ׁשלם ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלה
הּטמאה53הּׁשפיכה מן לא אבל אינּה54, - נׁשּברה ואם . ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ
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חבירו.26) שתרם כשיעור ואינו27)כלומר, לתרומתו מסכים השני אין בוודאי השני, של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
חלקו. על מפריש ואחד אחד כל נמצא השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו, על לתרום משמשו.28)שליח

ברית.29) בן שהוא מפני לתרומה, שליח שנעשה כנעני, תרומה,30)עבד תרומתו אין בטל, תרם שלא עד אם "בטל שם: במשנה
תרומה". תרומתו ביטל משתרם של31)ואם דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה פי על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

זה. על להקפיד עבודתו.32)אדם תמורת בתבואה, חלק לו ובתוספתא33)שיש כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו ומה
על שאף נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף: שם

חלקו. על אלא ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו אבל34)פי האסור, דבר היתומים את מאכילין שאין להאכילן, "כדי
מתוקנין". פירות להניח כדי יתרומו ולא יעשרו לו.35)לא לתת חבירו את היו36)שהכריח "ואם בסמוך רבינו שכתב ממה

השם: שינוי וגם בעלים יאוש גם כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא המדובר שכאן משמע רודפין", הבעלים
תרומה. (=ועכשיו) והשתא חולין, (=מקודם) נתייאשו.37)מעיקרא לא וודאי אחריהם שרודפין שכיוון שם. היינו38)תוספתא

אביו. שולחן על סמוך באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה שהזכיר והבן אביו. שולחן על סמוך אין39)שהוא
של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל. רשות צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן כלומר מעיסתה, שקמצה לפרש

מדעתו. שלא גם ומפרישה רשות לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה, והמדובר לתרום,40)הבית, להם שמותר
וערב. שתי בו שהלכו יטמאו].41)והיינו שלא כך, על האמינם לידי42)[כלומר, שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם לתרום,

שם:43)טומאה. שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום מקפיד אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
"כנוס לו שאמר נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל לו אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
נתרם. כן אם אלא נכנס הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר שלא פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". -

כלל.44) תרומה אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא המעשרות45)כן לעונת והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו
הגוי, תרם אם - הגוי שמירחם ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות. בתרומות כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו

תרומה. שתרומתו ואמרו כיסין, בעלי משום הטעם:46)גזרו מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה. הגוי תרומת שגם רואים שהרי
מתרומות לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי מירח אם א.

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם למרחם לגוי ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - כמו47)ומעשרות משלו, היינו:
למעלה. זו".48)שכתב תלך הולכת ישראל שתרומת בהנאה.49)"שלמקום עסקינן50)ואסורה הזה ובזמן הקדש. לשם

בהנאה. אסור עליהם.51)דהקדש להישאל יכול אינו - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא מן52)ועוד שמעלה יין דלי
בבור.53)הבור. שנשארו החולין את וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו על מעלה אדם שטומאה54)שאלו



zenexzצ zekld - a`Îmgpn 'b iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא55מדּמעת ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
לּבֹור הּתנאי56ּתּגיע נתקּים ׁשּכבר מדּמעת, זֹו הרי -57. ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָ

.ËÈגדֹולה ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבתרּומת58ּבּמה אבל ; ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים ׁשעלתה ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעּׂשר,

אֹו59ּתנאֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף מעּׂשר ּתרּומת היא והרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּנׁשּפכה,

.Îׁשּלמעלה אֹו חּלין, וׁשּלמּטה ּתרּומה ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהאֹומר:
ּתלּוי ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה וׁשּלמּטה ּבדעת60חּלין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

.61הּתֹורם ֵַ
.‡Îזֹו ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם

ּׁשּבּקּטעין מה ועל הּכרי על ּׁשּבּצדדין62ּתרּומה מה 63ועל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻ
הּתבן ּׁשּבתֹו מה הּיקב64ועל את הּתֹורם ׁשּיכּון65. צרי - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשּבחרצּנין מה על לתרם לּבֹו ּׁשּבּזּגין66את מה .67ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַֹ
על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - יין ׁשל הּבֹור את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּתֹורם

ּׁשּבּגפת הּכל;68מה נפטר - סתם ּתרם אּלא נתּכּון, לא ואם . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ׁשהּתרּומה הּוא, ּדין ּבית ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתנאי
ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ּתאנים ונמצאּו ּתאנים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשל

הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו ְְְִִִֵֶַַֹֹמּפני

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

חלּבֹו‡. את ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּיפה, מן אּלא ּתֹורמין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאין
ּפי על אף הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמּמּנּו.
על ּתאנים ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
על ּגרֹוגרֹות ּתֹורם - ּכהן ׁשם ׁשאין ּובמקֹום ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹהּגרֹוגרֹות,
מן ּתֹורם - ּגרֹוגרֹות ּתאנים לעּׂשֹות רגיל ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָהּתאנים.
אבל ּכהן. ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות על ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּתאנים
הּתאנים על הּגרֹוגרֹות מן ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבמקֹום

ּגרֹוגרֹות. ּתאנים לעּׂשֹות ׁשּדרּכן למקֹום ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָאפּלּו
חצי·. לא אבל קטן; ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתֹורמין

מּמין ּתֹורמין אין מקֹום ּבכל גדֹול. ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַָָָָָּבצל,
הּיקב. מן וכמלאה הּגרן מן ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו; ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - ּתרם ְְְִֵַָָָואם
ּכל‚. אחד, - חּטים מין ּכל אחד, מין - והמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות

וכל זה. על מּזה ותֹורם אחד, - ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמין
מן אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא
וחמּׁשים חּטין סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? הרע. על ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּיפה
חּטין סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ּׂשעֹורים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹסאה
הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. אינן -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹעל
אדם. אכל ׁשאינן מּפני החּטים, על הּזּונין מן חּוץ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּתרּומה.

ׁשּלא„. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין
ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
מן וכמלאה הּגרן מן ּכּדגן ׁשּנאמר: מלאכּתֹו; ׁשּנגמרה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר
ּתרּומה. ּתרּומתן - ּתרמּו ואם הּגמּור. על הּגמּור מן - ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּיקב

.‰- מקצת ּברר מּׁשּיברר. הּגרן? את ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמאימתי
לתֹו ׁשּבלים הּמכניס ּברּור. ׁשאינֹו על הּברּור מן ְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָּתֹורמין

ׁשּבלים. מן ּתֹורם זה הרי - מלילֹות לעּׂשֹותן ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַָּביתֹו
.Â.וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

מּׁשּיטענּו הּזיתים? את ּתֹורמין .מאימתי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
.Êּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין

ׁשּנטמא ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּתרּומה.
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא אחד, גּוף ׁשהּוא ּבלבד, העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאה חּטים, ׁשל ערמה אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻׁשּתי
ותֹורמין לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דעתו. על עלה ולא מצוייה התנאי.55)אינה נתקיים לא שהרי תרומה שאינה לפי בדימוע, אוסרת אינה תיפול56)כלומר, לא
הבור. הבור.57)אל מן עלה כבר נקרא המוקף.58)שזה מן אלא59)שניטלת ניטלת שאינה גדולה, בתרומה רק כלומר:

שבירה של חשש יהיה שלא במקום תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי את להוציא יכול היה ולא המוקף, מן
שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם", שתעלה מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור, היין דימוע שיגרמו ושפיכה
תורמים חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו. נתקיים לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא ותתגלגל תישבר
שלא למקום היין דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף, מן שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה
למנוע כוונתו הייתה שלא נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם לו ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו הרי הבור מן כשעלה מיד ולפיכך בדרום,60)דימוע. או בצפון תרומתו, מקום לקבוע
למטה. או ממה61)למעלה או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של (=אוצר המנורה את בתורם שהמדובר [נראה
חוש ואינו שאיסורשלמטה, כיוון - כנגדם חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים כמה שנתערבו פי על שאף לדימוע. ש

יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף, שיפריש שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על כאן לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע
ברירה. על סומכים דרבנן באיסורי נידושו.62)שהרי שלא קטועות הכרי.63)שיבולים חיטין,64)שבצידי בלא אפשר שאי

והנסתר. הנגלה כל על מוציא לתוכו.65)כלומר, יורד שהיין הגת שלפני היא68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66)חיבור
יין. של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים. של על1)פסולת ממין תורם אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר

תורמין אם ודין הטמא. על הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין מאימתי הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו
חוצה של על הארץ מפירות תורמין אם הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין אם איפכא. או התלוש על המחובר מן
והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים. פירות על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר תרומה המפריש איפכא. או לה,

עליו. לפרוש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים בשלשה מגולה. ונמצאת יין של חבית תרם זה. על זה שתורמין

zenexz zekld - a`Îmgpn 'b iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את ׁשּנאמר: לכּתחּלה; הּטמא על הּטהֹור מן מעּׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת
ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל - מּמּנּו ְְְִִִֶֶַָֹֻמקּדׁשֹו

.Á- ּבׁשֹוגג ּתרם: ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין
ׁשהרים וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ידע ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ויתרם. ויחזר ּתרּומה, -ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
על הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;

מעּׂשר. ּבתרּומת וכן ּכמזיד. הּוא הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָהּטהֹור
.Ëעל הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין

יהיּו אּלּו ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻהמחּבר.
לכׁשּיּתלׁשּו; אמר אפּלּו המחּברים, אּלּו ּפרֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּתרּומה
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות ואמר: ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִֵֵֶַָָָאֹו
ּפרֹות ׁשאמר: אֹו מחּברים; זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻיהיּו
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו מחּברים זֹו ְְְְֲֲִִִֵַָָָָֻערּוגה
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא -ְְֲֲִִֵַַָָָָֹ
הֹואיל ונתלׁשּו, לכׁשּיּתלׁשּו, זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָיהיּו
- ׁשניהם ולכׁשּיּתלׁשּו מעּׂשה, מחּסר אינֹו - לתלׁשן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובידֹו

ׁשאמר. ּבעת ׁשליׁש ׁשּיביאּו והּוא קּימין. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּדבריו
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ולּקט הּיֹום ירק לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָואם
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ימים, ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים. ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלהׁשּתּמר
מצטרף, - ימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל המלפפֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכגֹון
ּבלבד, אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותֹורם

זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָולּקט
.‡Èולא ׁשעברה, ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאין

אינּה - ּתרם ואם זֹו. ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפרֹות
עד הּׁשנה ראׁש ערב ירק לּקט ׁשנה. ׁשנה ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּתרּומה;
אין - הּׁשמׁש ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא
אתרֹוג לּקט אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּתֹורמין
ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבערב
מּפני זה. על מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאתרֹוג
וקטנּיֹות ּתבּואה למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש - ּבתׁשרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאחד
האילן. למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש - ּבׁשבט עּׂשר וחמּׁשה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָֹוירקֹות,

.·Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין
על הארץ מּפרֹות [ולא הארץ. ּפרֹות על לארץ חּוצה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּפרֹות
ולא הארץ.] ּפרֹות על סּוריא מּפרֹות ולא סּוריא, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
אֹו ּופאה, ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּפרֹות
ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתן ׁשּנתרמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות

הּפט ּפרֹות על ּבתרּומה ׁשחּיבין -מּפרֹות ּתרם ואם ּורין. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתרּומה. ְֵָָאינּה

.‚Èּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש
אין - אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו

ּתרּומה. ְְָָָּתרּומתן
.„Èׁשהּוא ּדבר על הּתֹורה מן חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאין

מן החּיב על מּדבריהן המחּיב מן ולא מּדבריהן, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻחּיב
ויתרם. ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹֹהּתֹורה;

.ÂËּכדי ּבּנקב? יהא וכּמה ּכארץ. הּוא הרי - נקּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעציץ

ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
והּוא הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב
קדם ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב, ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹנקּוב

ׁשליׁש. ְִִֶָׁשּיביא
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעּׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּתרּומתֹו
ּתאכל ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם

ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד
.ÁÈ,ׁשמן על וזיתים החּטים, על ׁשּבלים ּתֹורמין ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַאין

יטריח ׁשּמא ּגזרה ּתרּומה; אינּה - ּתרם ואם יין. על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוענבים
הּנכּבׁשין, הּזיתים על ׁשמן ּתֹורמין אבל ולכּתׁש. לדר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּכהן
לתֹורם דֹומה? זה למה צּמּוקין. לעּׂשֹותן ענבים על ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָויין
וכן הרע. על הּיפה מן ּבזה זה ּכלאים ׁשאינן מינין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשני
על ּכבׁש מּזיתי לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּתֹורמין
מן לא אבל המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻזיתי
אבל צלּול, ׁשאינֹו על הּצלּול מן מבּׁשל. ׁשאינֹו על ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהמבּׁשל
ּבמנין, ּגרֹוגרֹות על מּתאנים הּצלּול. על צלּול מּׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלא
ּגרֹוגרֹות על ּתאנים לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹמּגרֹוגרֹות
לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי ּבמנין, הּתאנים על גרֹוגרֹות ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבמּדה,
על הּפת מן לא אבל הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹּבעין
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם אם אּלּו, ּובכל חׁשּבֹון. לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהחּטים

.ËÈעל יין ולא הּנכּתׁשין, הּזיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין
ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם דֹומה ׁשּזה הּנדרכֹות; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבים
ּתרּומתֹו - ּתרם ואם מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹמלאכּתֹו
עצמן. ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ויחזר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּתרּומה,
עליה חּיב - והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני מדּמעת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהראׁשֹונה

הּׁשנּיה. מן לא אבל ּגמּורֹות; ּתרּומֹות ְְְְֲִִִַָָָֹּכׁשאר
.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ונמל לאכילה, והּכל ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשהם
אינֹו - עליהם ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,

ולת לחזר רם.צרי ְְֲִִַָֹֹ
.‡Î;חמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאין

על הּיין מן לתרם ּבלּבֹו (היה הן. אחד מין והחמץ ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּיין
לתרם ּבלּבֹו היה ּתרּומה.) אינּה - חמץ ּבידֹו ונמצא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹהּיין,
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא חמץ, על ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ

.·Îיֹודע אם חמץ: ונמצא הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתֹורם
אחר ואם ּתרּומה; אינּה - ּתרמּה ׁשּלא עד חמץ ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהיתה
ּתרּומה, - ספק ואם ּתרּומה; זֹו הרי - החמיצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּתרמּה
אבּטיח מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן ויתרם. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹויחזר
יין ׁשל חבית ּתרם נקּורין. ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָונמצא
ויתרם ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור מגּלה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֻונמצאת
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את ׁשּנאמר: לכּתחּלה; הּטמא על הּטהֹור מן מעּׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת
ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל - מּמּנּו ְְְִִִֶֶַָֹֻמקּדׁשֹו

.Á- ּבׁשֹוגג ּתרם: ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין
ׁשהרים וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ידע ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ויתרם. ויחזר ּתרּומה, -ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
על הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;

מעּׂשר. ּבתרּומת וכן ּכמזיד. הּוא הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָהּטהֹור
.Ëעל הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין

יהיּו אּלּו ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻהמחּבר.
לכׁשּיּתלׁשּו; אמר אפּלּו המחּברים, אּלּו ּפרֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּתרּומה
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות ואמר: ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִֵֵֶַָָָאֹו
ּפרֹות ׁשאמר: אֹו מחּברים; זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻיהיּו
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו מחּברים זֹו ְְְְֲֲִִִֵַָָָָֻערּוגה
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא -ְְֲֲִִֵַַָָָָֹ
הֹואיל ונתלׁשּו, לכׁשּיּתלׁשּו, זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָיהיּו
- ׁשניהם ולכׁשּיּתלׁשּו מעּׂשה, מחּסר אינֹו - לתלׁשן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובידֹו

ׁשאמר. ּבעת ׁשליׁש ׁשּיביאּו והּוא קּימין. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּדבריו
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ולּקט הּיֹום ירק לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָואם
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ימים, ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים. ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלהׁשּתּמר
מצטרף, - ימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל המלפפֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכגֹון
ּבלבד, אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותֹורם

זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָולּקט
.‡Èולא ׁשעברה, ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאין

אינּה - ּתרם ואם זֹו. ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפרֹות
עד הּׁשנה ראׁש ערב ירק לּקט ׁשנה. ׁשנה ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּתרּומה;
אין - הּׁשמׁש ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא
אתרֹוג לּקט אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּתֹורמין
ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבערב
מּפני זה. על מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאתרֹוג
וקטנּיֹות ּתבּואה למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש - ּבתׁשרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאחד
האילן. למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש - ּבׁשבט עּׂשר וחמּׁשה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָֹוירקֹות,

.·Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין
על הארץ מּפרֹות [ולא הארץ. ּפרֹות על לארץ חּוצה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּפרֹות
ולא הארץ.] ּפרֹות על סּוריא מּפרֹות ולא סּוריא, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
אֹו ּופאה, ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּפרֹות
ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתן ׁשּנתרמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות

הּפט ּפרֹות על ּבתרּומה ׁשחּיבין -מּפרֹות ּתרם ואם ּורין. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתרּומה. ְֵָָאינּה

.‚Èּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש
אין - אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו

ּתרּומה. ְְָָָּתרּומתן
.„Èׁשהּוא ּדבר על הּתֹורה מן חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאין

מן החּיב על מּדבריהן המחּיב מן ולא מּדבריהן, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻחּיב
ויתרם. ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹֹהּתֹורה;

.ÂËּכדי ּבּנקב? יהא וכּמה ּכארץ. הּוא הרי - נקּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעציץ

ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
והּוא הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב
קדם ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב, ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹנקּוב

ׁשליׁש. ְִִֶָׁשּיביא
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעּׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּתרּומתֹו
ּתאכל ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם

ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד
.ÁÈ,ׁשמן על וזיתים החּטים, על ׁשּבלים ּתֹורמין ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַאין

יטריח ׁשּמא ּגזרה ּתרּומה; אינּה - ּתרם ואם יין. על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוענבים
הּנכּבׁשין, הּזיתים על ׁשמן ּתֹורמין אבל ולכּתׁש. לדר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּכהן
לתֹורם דֹומה? זה למה צּמּוקין. לעּׂשֹותן ענבים על ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָויין
וכן הרע. על הּיפה מן ּבזה זה ּכלאים ׁשאינן מינין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשני
על ּכבׁש מּזיתי לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּתֹורמין
מן לא אבל המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻזיתי
אבל צלּול, ׁשאינֹו על הּצלּול מן מבּׁשל. ׁשאינֹו על ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהמבּׁשל
ּבמנין, ּגרֹוגרֹות על מּתאנים הּצלּול. על צלּול מּׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלא
ּגרֹוגרֹות על ּתאנים לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹמּגרֹוגרֹות
לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי ּבמנין, הּתאנים על גרֹוגרֹות ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבמּדה,
על הּפת מן לא אבל הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹּבעין
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם אם אּלּו, ּובכל חׁשּבֹון. לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהחּטים

.ËÈעל יין ולא הּנכּתׁשין, הּזיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין
ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם דֹומה ׁשּזה הּנדרכֹות; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבים
ּתרּומתֹו - ּתרם ואם מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹמלאכּתֹו
עצמן. ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ויחזר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּתרּומה,
עליה חּיב - והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני מדּמעת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהראׁשֹונה

הּׁשנּיה. מן לא אבל ּגמּורֹות; ּתרּומֹות ְְְְֲִִִַָָָֹּכׁשאר
.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ונמל לאכילה, והּכל ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשהם
אינֹו - עליהם ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,

ולת לחזר רם.צרי ְְֲִִַָֹֹ
.‡Î;חמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאין

על הּיין מן לתרם ּבלּבֹו (היה הן. אחד מין והחמץ ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּיין
לתרם ּבלּבֹו היה ּתרּומה.) אינּה - חמץ ּבידֹו ונמצא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹהּיין,
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא חמץ, על ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ

.·Îיֹודע אם חמץ: ונמצא הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתֹורם
אחר ואם ּתרּומה; אינּה - ּתרמּה ׁשּלא עד חמץ ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהיתה
ּתרּומה, - ספק ואם ּתרּומה; זֹו הרי - החמיצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּתרמּה
אבּטיח מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן ויתרם. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹויחזר
יין ׁשל חבית ּתרם נקּורין. ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָונמצא
ויתרם ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור מגּלה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֻונמצאת
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והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשתיהן אחת ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשנּיה.
חמׁש. חּיב אינֹו - מּׁשתיהן ְִֵֵֶֶַַַָֹאחת

.‚Îנפלה מדּמעת; אינּה - החּלין על מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּכיצד?
אחד למקֹום ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת; אינּה - אחר למקֹום ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשנּיה
- ׁשּתיהן זר אכל אם וכן ׁשּבׁשּתיהן. ּבּקטּנה מדּמעֹות -ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
עֹוּׂשה הּוא וכיצד וחמׁשּה. ׁשּבׁשּתיהן ּבּקטּנה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻמׁשּלם
הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?

.„Îעל ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק
זמן ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה ּכּלּה ׁשּתעּׂשה עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאחרים
ימים ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת חמץ: ּומצאּה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדקּה

ׁש יין וכל יין, וּדאי ׁשּלֹו- ׁשהּתרּומה הּימים אֹותן חׁשב ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי - זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָֻּבחבית

ׁשנּיה. ּתרּומה מּמּנּו ְְְְִִִֶַָָלהפריׁש
.‰Îלהפריׁש ׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹּבׁשלׁשה

החג, מֹוצאי ׁשל ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ. ׁשּמא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
- מּגּתֹו ויין לּבסר. מים ּכניסת ּובׁשעת הּסמדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹּובהֹוצאת

יֹום. ארּבעים [עד] יין ׁשהּוא ּבחזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמפריׁשין
.ÂÎ,ּתרּומה ׁשּיעּׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח

אם הּמּקף, מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאף
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה. ּתרּומה מפריׁש לפיכ ְְְְְִִִֶַָָָָׁשאבדּו.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבין‡. ּגדֹולים ּבין לּכהנים, נאכלת מעּׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה
הּכנענים ועבדיהם הם נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָקטּנים,
וגֹומר. ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּובהמּתן;
אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹעבד

מיחס;·. ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה
ּבלבד. ּדבריהן ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין - חזקה ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ּבין מעּׂשר, ּתרּומת ּבין גדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָּותרּומה
ּתלמיד לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהן ׁשל ּבין ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל
הארץ עּמי וכל טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹחכם;
ּכהן לכל טמאה ּתרּומה נֹותנין לפיכ טמאה. ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻּבחזקת

ְִֶֶׁשּירצה.
ׁשנים‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראלית

ׁשּתאכל ּתֹורה ודין וׁשֹוק. וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹויֹום
ׁשּתאכל חכמים אסרּו אבל קנינֹו; היא ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשּנתארסה,
לאביה ּתרּומה ּתאכיל ׁשּמא ּגזרה לחּפה, ׁשּתּכנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻעד

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָּולאחיה
ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת

חרׁשת ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
ּכלל. יּׂשראל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹויאכילּנה,

קדׁש.‰. יאכל לא זר וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור ְְֱֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּזר
וּׂשכיר ּכהן ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּׂשכירֹו, אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאפּלּו

ּׂשכיר זה - ּׂשכיר עֹולם, ּׂשכיר זה - ּתֹוׁשב קדׁש. יאכל ְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא
אׁשת וכהנת וּׂשכיר. ּכתֹוׁשב הּוא הרי - עברי ועבד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשנים.
אׁשּתֹו. ּבין הּוא ּבין - זר וכל ׁשּנאמר: ּכזר; היא הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזר

.Âׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר
חּיב - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָטהֹור,
על ולֹוקה יחּללהּו. ּכי בֹו ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמיתה
ּומׁשּלם. לֹוקה ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאכילתּה.
יאכל ּכי ואיׁש ׁשּנאמר: חמׁש; מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹואם

וגֹומר. חמׁשיתֹו ויסף ּבׁשגגה ְְְֲִִִֵֶַָָָֹקדׁש
.Êלא הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹֹּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו נכללּו ענינים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹתאכל.
ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעּׂשה
חלל, ּכל ּכדין לעֹולם, ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי - ליּׂשראל ּתּנּׂשא ואם ּדבר. לכל ּכזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
וׁשֹוק, חזה ׁשהּוא הּקדׁשים, מן ּבּמּורם לאכל ֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף ְְִֵֵֶַַָָלעֹולם,
.Á,מת אֹו הּיּׂשראל ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל

אלמנה תהיה ּכי ּכהן ּובת ׁשּנאמר: מּמּנה; ּבן הּניח לא ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאם
מּלחם ּכנעּוריה, אביה ּבית אל וׁשבה לּה, אין וזרע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּוגרּוׁשה

ּתאכל. ִֵָָֹאביה
.Ëהיא חֹוזרת לחם; ּכל ולא - מּלחם למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק. לחזה ולא ְְְִֶָָָֹלתרּומה,
.Èׁשּנבעלה ויּׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

ּבתרּומה לאכל אסּורה - זֹונה ונעּׂשית הֹואיל לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹלאסּור
מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹלעֹולם,

.‡Èּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
טהֹורה לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני. טהֹורה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאֹומרת
זֹו הרי - לבעלּה מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻאני,
הּכהּנה מן נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאֹוכלת

ְֶֶואֹוכלת.
.·È,ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיּׂשראלית

זרע ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבה, ּבין זכר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
לּה. אין וזרע ׁשּנאמר: העֹולם; ּכל סֹוף עד ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזרע

.‚Èּכהן זרע ּכ אֹותּה, ּפֹוסל מּכהנת יּׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
ּכיצד? ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּיּׂשראלית
ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבת
ּומתה לממזר, ׁשּנּׂשאת אֹו עליה ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובא
- לכהן יּׂשראל ּבת אּמֹו אם היתה קּים. הּממזר והרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹהּבת

ּתאכל. לא - ליּׂשראל ּכהן ּבת ּבתרּומה; ְְְִִֵֵֵַַָָֹֹֹֹּתאכל
.„Èּפי על ואף זרעּה ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהא

לֹומר, צרי ואין יּׂשראל. אינֹו ואפּלּו ּפסּול, הּזרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹותֹו
ליּׂשראל, נּׂשּואה ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאם
הּפסּולה. הּבת ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו

.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא
ּכהן ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיּׂשראל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולפסול.1) להאכיל והראוי מעשר, ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

zenexz zekld - a`Îmgpn 'c iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשאת
ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכהן
אּמֹו. ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאכיל
מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן לא אֹומרת: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹוזאת

ְַָהּתרּומה.
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראלית אֹו ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹּכהנת
עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה קּים: העבד והרי הּבן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומת
ליּׂשראל ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא - לכהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹֹיּׂשראל

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ׁשאין ּתאכל. -ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבת

ולּה הּיּׂשראל מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹונּׂשאת
מת ׁשּמּיּׂשראל. ּבנּה מּפני ּבתרּומה ּתאכל לא - ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון. ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּיּׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבנּה
.ÁÈוחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ּתאכל - ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה.
אביה לבית חֹוזרת - ׁשּמּיּׂשראל ּבנּה מת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּמּיּׂשראל.

וׁשֹוק. ּבחזה לא ּבתרּומה, ואֹוכלת ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹּכנעּוריה,
.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוחזרה
ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה מּפני ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת

אביו. ֱִִֶֶָָׁשהאכילּה

ה'תשע"א מנחםֿאב ד' חמישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

טהֹורה;‡. ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
ּבּקדׁשים זב, אֹו צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש איׁש ְֱֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

זכרים אהרן, זרע ּכל אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש זהּו אי - יאכל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹלא
האֹוכל2ּונקבֹות טמא ׁשּכל אּלא ּתרּומה. זֹו אֹומר: הוי ? ְְֱֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה לֹוקה3ּתרּומה ּולפיכ ,4; ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
וטמא חטא. עליו יּׂשאּו ולא מׁשמרּתי את וׁשמרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּתר לֹוקהׁשאכל אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף טמאה, ,5ּומה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
קדׁש אינּה .6ׁשהרי ֲֵֵֶֶָֹ

ויצאּו·. ׁשמׁשן ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאין
ּכֹוכבים החּמה7ׁשלׁשה ׁשקיעת הּׁשמׁש8אחר ּובא ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

האֹור מן הרקיע ׁשּיטהר עד - מן9וטהר יאכל ואחר , ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ֳִַָהּקדׁשים.

מּפני‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבעּׂשה מּדבר10ׁשהּוא - הּקדׁשים מן יאכל ואחר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לא טמא ּדבר אבל ּכׁשּיטהר, ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו ׁשּיטהר; ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיאכל

הּוא.
איבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה אֹוכל ׁשהיה 11מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאּמה אֹוחז - זרע ׁשכבת הּתרּומה.12להֹוציא את ּובֹולע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתרּומה‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין - והּׁשֹוטה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהחרׁש

אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשהעריב ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָֹאחר
ּכיס להם עּׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - יׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;

נחׁשת קרי.13ׁשל יראּו ׁשּמא , ְְִִֶֶֶֶָ
.Âויעריב ׁשּיטּבלּו עד ּבּתרּומה לאכל אסּורין גמּלים ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹרֹוכבי

על ׁשהרכיבה החּמּום, מּפני טמאה ּבחזקת ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשמׁשן;
הּגמל זרע.14עֹור ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא ְִִִֶֶַַַָָָ

.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם מּטתּה, -15המׁשּמׁשת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת
ׁשלׁשה ּכל ּבּתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּתׁשמיׁש

ּכמֹו16ימים טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמקֹומֹו .17ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Áאינּה - מּדבריהן ועּקרּה הֹואיל לארץ, חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היא1) אם לארץ חוצה ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין שמשן. שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר
להם שקנו וקטן שוטה וחרש שפכה וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן. ונשיהן משוך או ערל כהן באכילה. אסורה

עבדים. לו והכניסה לכהן שנישאת ישראל בת שם2)עבדים. ובגמרא כהונה, לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
אליהם. חוזרת שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן בת היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה שנאמר3)הוסיפו

יחללוהו". כי בו לוקים.4)"ומתו שמים, בידי מיתות חייבי עג:5)שכל ביבמות ועיין טמאה, תרומה לאכול יש איסור אבל
מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו", "בשעריך מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י ופירש איכא איסורא הא

עשה. ועומדת.6)עשה, שמחוללת לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו לה:7)שנאמר ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
כוכבים ולא ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב אמרו:

בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם החמה.8)קטנים שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וטהר9)וזה "מאי שם: בברכות
השמש". מן העולם נתפנה עבר, לשון "אדכי שם: וברש"י יומא". ואדכי שימשא איערב אינשי כדאמרי יומא, כלומר,10)טהר

עשה. אלא לאו בו שאין מגופו.11)מפני זרע ובעל12)שנעקר הזב דתנן: שבפיו, התרומה את שיבלע עד הזרע יצא "שלא
לחוץ". טומאתן שתצא עד מטמאים אין בולע,13)קרי שאינו מפני נחושת? של ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו

בכיס. ניכר יהיה קרי אוכף.14)וכשיראה בלא במטה15)כלומר, שהטבילוה והוא בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס שרבינו ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה, הלכה אם אבל ממקומה, זזה שלא

במטה. להטבילה צורך אין זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת", בשאינה כאן שלמים16)במתהפכת ימים ג' לא
השלישי. היום עד היא17)אלא שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות, שלוש אלא מטמאה שאינה כתב ושם

יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה



צג zenexz zekld - a`Îmgpn 'c iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשאת
ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכהן
אּמֹו. ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאכיל
מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן לא אֹומרת: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹוזאת

ְַָהּתרּומה.
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראלית אֹו ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹּכהנת
עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה קּים: העבד והרי הּבן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומת
ליּׂשראל ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא - לכהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹֹיּׂשראל

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ׁשאין ּתאכל. -ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבת

ולּה הּיּׂשראל מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹונּׂשאת
מת ׁשּמּיּׂשראל. ּבנּה מּפני ּבתרּומה ּתאכל לא - ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון. ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּיּׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבנּה
.ÁÈוחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ּתאכל - ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה.
אביה לבית חֹוזרת - ׁשּמּיּׂשראל ּבנּה מת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּמּיּׂשראל.

וׁשֹוק. ּבחזה לא ּבתרּומה, ואֹוכלת ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹּכנעּוריה,
.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוחזרה
ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה מּפני ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת

אביו. ֱִִֶֶָָׁשהאכילּה
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טהֹורה;‡. ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
ּבּקדׁשים זב, אֹו צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש איׁש ְֱֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

זכרים אהרן, זרע ּכל אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש זהּו אי - יאכל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹלא
האֹוכל2ּונקבֹות טמא ׁשּכל אּלא ּתרּומה. זֹו אֹומר: הוי ? ְְֱֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה לֹוקה3ּתרּומה ּולפיכ ,4; ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
וטמא חטא. עליו יּׂשאּו ולא מׁשמרּתי את וׁשמרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּתר לֹוקהׁשאכל אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף טמאה, ,5ּומה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
קדׁש אינּה .6ׁשהרי ֲֵֵֶֶָֹ

ויצאּו·. ׁשמׁשן ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאין
ּכֹוכבים החּמה7ׁשלׁשה ׁשקיעת הּׁשמׁש8אחר ּובא ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

האֹור מן הרקיע ׁשּיטהר עד - מן9וטהר יאכל ואחר , ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ֳִַָהּקדׁשים.

מּפני‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבעּׂשה מּדבר10ׁשהּוא - הּקדׁשים מן יאכל ואחר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לא טמא ּדבר אבל ּכׁשּיטהר, ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו ׁשּיטהר; ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיאכל

הּוא.
איבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה אֹוכל ׁשהיה 11מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאּמה אֹוחז - זרע ׁשכבת הּתרּומה.12להֹוציא את ּובֹולע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתרּומה‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין - והּׁשֹוטה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהחרׁש

אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשהעריב ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָֹאחר
ּכיס להם עּׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - יׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;

נחׁשת קרי.13ׁשל יראּו ׁשּמא , ְְִִֶֶֶֶָ
.Âויעריב ׁשּיטּבלּו עד ּבּתרּומה לאכל אסּורין גמּלים ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹרֹוכבי

על ׁשהרכיבה החּמּום, מּפני טמאה ּבחזקת ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשמׁשן;
הּגמל זרע.14עֹור ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא ְִִִֶֶַַַָָָ

.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם מּטתּה, -15המׁשּמׁשת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת
ׁשלׁשה ּכל ּבּתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּתׁשמיׁש

ּכמֹו16ימים טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמקֹומֹו .17ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Áאינּה - מּדבריהן ועּקרּה הֹואיל לארץ, חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היא1) אם לארץ חוצה ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין שמשן. שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר
להם שקנו וקטן שוטה וחרש שפכה וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן. ונשיהן משוך או ערל כהן באכילה. אסורה

עבדים. לו והכניסה לכהן שנישאת ישראל בת שם2)עבדים. ובגמרא כהונה, לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
אליהם. חוזרת שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן בת היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה שנאמר3)הוסיפו

יחללוהו". כי בו לוקים.4)"ומתו שמים, בידי מיתות חייבי עג:5)שכל ביבמות ועיין טמאה, תרומה לאכול יש איסור אבל
מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו", "בשעריך מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י ופירש איכא איסורא הא

עשה. ועומדת.6)עשה, שמחוללת לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו לה:7)שנאמר ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
כוכבים ולא ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב אמרו:

בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם החמה.8)קטנים שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וטהר9)וזה "מאי שם: בברכות
השמש". מן העולם נתפנה עבר, לשון "אדכי שם: וברש"י יומא". ואדכי שימשא איערב אינשי כדאמרי יומא, כלומר,10)טהר

עשה. אלא לאו בו שאין מגופו.11)מפני זרע ובעל12)שנעקר הזב דתנן: שבפיו, התרומה את שיבלע עד הזרע יצא "שלא
לחוץ". טומאתן שתצא עד מטמאים אין בולע,13)קרי שאינו מפני נחושת? של ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו

בכיס. ניכר יהיה קרי אוכף.14)וכשיראה בלא במטה15)כלומר, שהטבילוה והוא בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס שרבינו ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה, הלכה אם אבל ממקומה, זזה שלא

במטה. להטבילה צורך אין זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת", בשאינה כאן שלמים16)במתהפכת ימים ג' לא
השלישי. היום עד היא17)אלא שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות, שלוש אלא מטמאה שאינה כתב ושם

יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה
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מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לּכהן אּלא ּבאכילה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
ׁשּטבלּו וכּלן ויֹולדֹות. ונּדֹות וזבֹות וזבין קריין ּבעלי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻוהן:

ׁשמׁשן העריב ׁשּלא ּפי על אף לאכילה מּתרין אבל18- . ְֱֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
טמאֹות מּגע הּיֹום19טמאי לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת, ׁשּנגע ּבין - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

מּמּנּו לתרּומת20לּטהר לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לארץ. ֶָָָחּוצה

.Ëלא ׁשעדין ּוקטּנה קרי ראה לא ׁשעדין קטן ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבדיקה ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה דם ,21ראתה ְְְֲִִִִַָָָָָָֹ

הרי - והּמצרע עליהם. עדין טמאה יצאה ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשחזקתן
ׁשּטמ ּכמי מּגּופֹוהּוא עליו יֹוצאה אֹותֹו22אה ׁשּיטּמא והּוא . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
מיחס הּוא.23ּכהן טהֹור - הּכהן ׁשּיטּמאּנּו קדם אבל ; ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ

.Èנאמר ׁשהרי ּתֹורה. מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן
ּתֹוׁשב מה ּבפסח; וּׂשכיר ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וּׂשכיר ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָּתֹוׁשב
האמּור וּׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, אסּור ערל - ּבפסח האמּור ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָוּׂשכיר
הּתֹורה מן לֹוקה - אכל ואם ּבֹו. אסּור ערל - .24ּבתרּומה ְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּכערל.25מׁשּו ׁשּנראה ּפי על ואף ּבתרּומה לאכל מּתר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ׁשיּמֹול סֹופרים, מהּול.26ּומּדברי ׁשּיראה עד ׁשנּיה ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.‡Èּבתרּומה אֹוכל - מהּול אינֹו27הּנֹולד - והּטמטּום . ְְְִֵֵַַַָָֻ
ואֹוכל מל - ואנּדרֹוגינֹוס ערל. ספק ׁשהּוא מּפני .28אֹוכל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ

.·Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּטמאין, וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין ועבדיהן נׁשיהן - .29ּבתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚Èּדּכא ׁשפכה30ּפצּוע אֹוכלין,31ּוכרּות ועבדיהן הם - ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
יאכלּו לא ידע32ּונׁשיהן לא ואם מּׁשּנעּׂשה33. אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא נּׂשא34ּפצּוע אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹ
אֹוכלת זֹו הרי - ּגרים .35ּבת ֲִֵֵֶֶַ

.„Èאֹוכלת אינּה - ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריס36ּפצּוע . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אֹוכלין37חּמה ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא ואנּדרֹוגינֹוס38- טמטּום . ְְְְְְְֲִִִַַַָָָֻ

נׁשֹותיהן לא אבל אֹוכלין, עבדיהן -39. ְְְֲִֵֵֶֶַָֹ
.ÂËאֹוכלין אינן - עבדים להן ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה .40חרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

להן ׁשּנפלּו אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ּדין ּבית להם קנּו אם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאבל
אֹוכלין.41ּבירּׁשה אּלּו הרי - ְֲִִֵֵָֻ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפסּול ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאנּדרֹוגינֹוס
ּכנׁשים ּבתרּומה, מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין .42זכרּותֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אֹוכלין עבדיו ׁשהּוא43ואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
לאּׁשה ּבביאתֹו מאכיל44ּפֹוסל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ

נקבּותֹו ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא זכרּותֹו45עבדיו. ּדר אבל ; ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּכהּנה. מן זכר ּפֹוסל זכר אין -ְִֵֵַָָָָָֻ

.ÊÈאינֹו ּכהן מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻעבד
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טבילה,18) לאחר ראוי הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר אלא ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
כטמא אלא ואינה לטומאה, שני אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון

לארץ. חוצה בתרומת שאוכל בלבד מגופן.19)מגע יוצאה טומאה ושביעי.20)שאין שלישי להזות פרה, אפר היום לנו שאין
שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול זה.22)אבל לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה מוחזק.23)כן כהן ולא

והוא בדיקה, צריך שאינו איש עד הכהן פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני לו שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו
מיוחס".הכהן זה הרי תורה של בתרומה אוכל שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח". גבי על שאף24)ששימש

אכילת שאיסור שאמרו לחכמים מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת התורה מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על
תעשה. ללא רבינו מנאו ולפיכך התורה מן הוא לערל העטרה.25)תרומה את וכסתה ערלתו נראה26)שנמשכה רבינו מלשון

כמהול. שייראה כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול חכמים אסרוהו ממנו27)שלא להטיף שצריך פי על [ואף
לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן שאין כיון - ברית דם

ברית]. דם עצמה,28)הטפת בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין נפשך: ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
הוא. כהן של כהונה.29)זרעו קדושת בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שלו.30)שאף הביצים שנכרת31)שנפצעו

בקהל. לבוא אסורים ושניהם מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה אינו ושוב בביאתם32)הגיד חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות אשתו".33)מכיוון חוה את ידע "והאדם מלשון עליה, בא שהייתה34)לא ומשמע המשנה לשון היא כן

פסולה, לביאה עומדת, כלומר משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה אם אבל אכלה. שכבר מאחר

לכהן35) זונה משום ולא ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע יבוא "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
בה. אסור ואינו כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע בתרומת36)- אפילו מלאכול ופסולה נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון

שנעשה קודם נישאה אם בתרומה לאכול שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה, קידש רק אם ואפילו אביה, בית
פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על הייתה אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה משום דכא, פצוע
אבל אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה שהכשירוה הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה שעכשיו

אביה. מרשות יצאה שאז הקידושין, ידי על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה ידי37)כאן על והוא אמו מבטן סריס שנולד
חזק. משקה ששתתה התנור וחום הצהריים ביום אמו אינו38)שנתחממה שמים, בידי אלא אדם, בידי נסתרס שלא חמה שסריס

בקהל. לבוא אם39)אסור חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא ואנדרוגינוס קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה, אם או40)זכר דין בית ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
בו". יאכל הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין נוחל.41)אפוטרופוס. "נבעל42)שקטן ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי

נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה. מן לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל (האנדרוגינוס)
נקבה, והנבעל זכר שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות דין מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו בדרך בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא. כשרה ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי

כדרכה. שלא ובין בכדרכה בין נפסלת הכהונה.43)האשה מן נתחלל פוסל.44)שהרי אינו - כשר הוא ירושלמי45)שאם

zenexz zekld - a`Îmgpn 'c iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאכל46מאכיל אסּור העבד זה הרי הּמאכיל47- וכל . ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
וׁשֹוק. ּבחזה מאכיל - ְְֲִִֶַָָָּבתרּומה

.ÁÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל 48ּבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּברזל צאן עבדי יאכלּו49ּבין אּלּו הרי ּכהן50- עבדי וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹ

ׁשּנאמר: יאכלּו; - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקנּו
הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה האֹוכל51ּכי וקנין . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אֹוכל ׁשאינֹו וקנין (אחרים), מאכיל מאכיל.52- אינֹו - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
.ËÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת

יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .53ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ
.Îּגדֹול לכהן וחלּוצה54אלמנה ּגרּוׁשה ּבין55, הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

לאוין56ּכהנת חּיבי ׁשאר וכן יּׂשראלית, לֹו57ּבין והכניסה , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
יאכלּו לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג אף58עבדי , ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹ

מּפני יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל
ּבעל ׁשל ׁשנּיה59ׁשהם נּׂשא אֹוכלת60. היא מלֹוג61- ועבדי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

יאכלּו לא .62ׁשּלּה ְֶָֹֹ

.‡Îאלמנה לכהן63ּכהנת גרּוׁשה אֹו ּגדֹול לכהן ׁשּנתארסה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
מׁשּמרֹות64הדיֹוט והן הֹואיל ,65- ּתֹורה ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

- ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן יאכלּו. לא אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָֹֹֹֻהרי
ׁשהחּפה אֹוכלֹות, אֹו67ּפֹוסלּתן66אינן נתאלמנּו מּלאכל. ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

להכׁשרן חזרּו - הארּוסין מן מן68נתּגרׁשּו: ואֹוכלֹות; ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
נתחּללּו ׁשּכבר יאכלּו, לא - .69הּנּׂשּואין ְְְְִִִֶַַָֹֹ

.·Îּבהן70ּכהנת ׁשּיׁש יבמים לפני ונפלה ּכהן ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
החלל זּקת מּפני ּתאכל לא - אחד71חלל ּבּה עּׂשה ואפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מאמר הּכׁשרים ּגמּור.72מן קנין ּביבמּה קֹונה הּמאמר ׁשאין , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
.‚Îעליו נאסרה ׁשהרי הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ׁשהיא73ועדין מּפני , ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהן, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת

ּכהנת וכן מּדבריהן. אּלא ׁשנּיה74היבמה אֹו חלּוצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
אֹוכלת75ׁשּנתארסה - אילֹונית76לכהן ׁשּנּׂשא הדיֹוט ּכהן .77 ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּבתרּומה. אֹוכלת זֹו הרי -ְֲִֵֶֶָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבעלו בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס במינו מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא "רבי שם:
אין להם) אחד דין שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר, הוא זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
זה". של נקיבתו צד פוסלת זה של זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר
את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד פוסלת זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך בעלו אם היינו רבינו ולדעת
זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך: ממה אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל ואת כזכר הבועל

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם לעבדיהם,46)ואם ומאכילים תרומה שאוכלים כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
בתרומה]. עבדו מאכיל שאינו פסול היה מהם אפילו47)ואחד שותפות, בו ולישראל עבד שקנה לכהן "מניין שם: בירושלמי

המאכיל. לכהן קנוי שכולו משמע יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו בו, ממאה משתמש48)אחד שהבעל
פירות. כאכילת עליו.49)בעבודתם אחריותם קיבל והבעל בנדונייא ברשותו.50)שהכניסה שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

אלא להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו והמדובר קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים מלוג ועבדי
כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים).51)לכך שקנו אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו עבדים

חללה.52) היא שהרי בתרומה, אוכלת שאינה גדול לכהן אלמנה הבעל.53)כגון של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
הישראל. עם נישואיה ידי על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג, כאן54)ועבדי מדובר שהרי בנישואין, [והיינו

נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף ישראל, בבת [ואף55)גם לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה פי שאפילו56)על

איסור. בנישואי מתרומה ונפסלה נתחללה אביה, בתרומת האוכלת כהן נעשית57)בת ידם על שאף לאו, בהם שיש איסור נישואי
כלל. תופסין קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי ונקט בתרומה. ואסורה שאינו58)זונה וקניין שלה שהם מפני

חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא מאכיל, אינו באחריותו.הכהן59)אוכל שהם לפי לעריות,60), שנייה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל בבת המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. ביבמות61)האסורה

חללה, נעשית ואינה התורה. מן עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר". וולדה כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה.
כהונה. מאיסורי שאינה בניחותא,62)כיוון רבינו ומפרשה אוכלים" אינם ועבדיה אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי

צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא הרי אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו כמו בתמיהה, ולא
הבעל. של שהם אוכלים, כן63)ברזל אם אלא אוכלת אינה לכהן ישראל ובת בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב

אלא64)נישאה. פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם במשנה
שמותרת. כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה ולפיכך לכך.65)מדרבנן, עומדות כלומר קידושין.66)מצפות, בלא

פסולה.67) לביאה משתמרת היא הרי ביאה, לשם לחופה שנכנסה כיוון - קונה אינה שחופה פי על נבעלו,68)אף לא שהרי
פסולה. לביאה עוד משמרות אינן כבעולות69)ומעתה שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה נכנסו אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון

[וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו את ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן נתחללו לא -

נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני אלא אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם כהן70)שכן בת
כהן. לחליצה.71)ואשת או לייבום האחים, לכל שזקוקה כשם לו, גם מקדשה.72)שזקוקה שהיבם כסף קידושי הוא

כהן.73) שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה ישראל בת אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת שהמדובר74)היינו לפי
באירוסין. אוכלת אינה ישראל בת שהרי "כהנת" נקט מדרבנן.75)באירוסין פסולה לביאה משתמרות בית76)שהן בתרומת

עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה. - שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה לביאה שהמשתמרת אביה,
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה לפריה77)מלוג שאינה שכיוון שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
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לאכל46מאכיל אסּור העבד זה הרי הּמאכיל47- וכל . ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
וׁשֹוק. ּבחזה מאכיל - ְְֲִִֶַָָָּבתרּומה

.ÁÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל 48ּבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּברזל צאן עבדי יאכלּו49ּבין אּלּו הרי ּכהן50- עבדי וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹ

ׁשּנאמר: יאכלּו; - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקנּו
הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה האֹוכל51ּכי וקנין . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אֹוכל ׁשאינֹו וקנין (אחרים), מאכיל מאכיל.52- אינֹו - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
.ËÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת

יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .53ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ
.Îּגדֹול לכהן וחלּוצה54אלמנה ּגרּוׁשה ּבין55, הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

לאוין56ּכהנת חּיבי ׁשאר וכן יּׂשראלית, לֹו57ּבין והכניסה , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
יאכלּו לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג אף58עבדי , ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹ

מּפני יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל
ּבעל ׁשל ׁשנּיה59ׁשהם נּׂשא אֹוכלת60. היא מלֹוג61- ועבדי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

יאכלּו לא .62ׁשּלּה ְֶָֹֹ

.‡Îאלמנה לכהן63ּכהנת גרּוׁשה אֹו ּגדֹול לכהן ׁשּנתארסה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
מׁשּמרֹות64הדיֹוט והן הֹואיל ,65- ּתֹורה ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

- ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן יאכלּו. לא אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָֹֹֹֻהרי
ׁשהחּפה אֹוכלֹות, אֹו67ּפֹוסלּתן66אינן נתאלמנּו מּלאכל. ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

להכׁשרן חזרּו - הארּוסין מן מן68נתּגרׁשּו: ואֹוכלֹות; ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
נתחּללּו ׁשּכבר יאכלּו, לא - .69הּנּׂשּואין ְְְְִִִֶַַָֹֹ

.·Îּבהן70ּכהנת ׁשּיׁש יבמים לפני ונפלה ּכהן ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
החלל זּקת מּפני ּתאכל לא - אחד71חלל ּבּה עּׂשה ואפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מאמר הּכׁשרים ּגמּור.72מן קנין ּביבמּה קֹונה הּמאמר ׁשאין , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
.‚Îעליו נאסרה ׁשהרי הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ׁשהיא73ועדין מּפני , ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהן, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת

ּכהנת וכן מּדבריהן. אּלא ׁשנּיה74היבמה אֹו חלּוצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
אֹוכלת75ׁשּנתארסה - אילֹונית76לכהן ׁשּנּׂשא הדיֹוט ּכהן .77 ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּבתרּומה. אֹוכלת זֹו הרי -ְֲִֵֶֶָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבעלו בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס במינו מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא "רבי שם:
אין להם) אחד דין שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר, הוא זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
זה". של נקיבתו צד פוסלת זה של זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר
את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד פוסלת זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך בעלו אם היינו רבינו ולדעת
זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך: ממה אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל ואת כזכר הבועל

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם לעבדיהם,46)ואם ומאכילים תרומה שאוכלים כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
בתרומה]. עבדו מאכיל שאינו פסול היה מהם אפילו47)ואחד שותפות, בו ולישראל עבד שקנה לכהן "מניין שם: בירושלמי

המאכיל. לכהן קנוי שכולו משמע יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו בו, ממאה משתמש48)אחד שהבעל
פירות. כאכילת עליו.49)בעבודתם אחריותם קיבל והבעל בנדונייא ברשותו.50)שהכניסה שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

אלא להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו והמדובר קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים מלוג ועבדי
כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים).51)לכך שקנו אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו עבדים

חללה.52) היא שהרי בתרומה, אוכלת שאינה גדול לכהן אלמנה הבעל.53)כגון של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
הישראל. עם נישואיה ידי על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג, כאן54)ועבדי מדובר שהרי בנישואין, [והיינו

נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף ישראל, בבת [ואף55)גם לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה פי שאפילו56)על

איסור. בנישואי מתרומה ונפסלה נתחללה אביה, בתרומת האוכלת כהן נעשית57)בת ידם על שאף לאו, בהם שיש איסור נישואי
כלל. תופסין קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי ונקט בתרומה. ואסורה שאינו58)זונה וקניין שלה שהם מפני

חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא מאכיל, אינו באחריותו.הכהן59)אוכל שהם לפי לעריות,60), שנייה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל בבת המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. ביבמות61)האסורה

חללה, נעשית ואינה התורה. מן עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר". וולדה כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה.
כהונה. מאיסורי שאינה בניחותא,62)כיוון רבינו ומפרשה אוכלים" אינם ועבדיה אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי

צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא הרי אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו כמו בתמיהה, ולא
הבעל. של שהם אוכלים, כן63)ברזל אם אלא אוכלת אינה לכהן ישראל ובת בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב

אלא64)נישאה. פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם במשנה
שמותרת. כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה ולפיכך לכך.65)מדרבנן, עומדות כלומר קידושין.66)מצפות, בלא

פסולה.67) לביאה משתמרת היא הרי ביאה, לשם לחופה שנכנסה כיוון - קונה אינה שחופה פי על נבעלו,68)אף לא שהרי
פסולה. לביאה עוד משמרות אינן כבעולות69)ומעתה שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה נכנסו אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון

[וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו את ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן נתחללו לא -

נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני אלא אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם כהן70)שכן בת
כהן. לחליצה.71)ואשת או לייבום האחים, לכל שזקוקה כשם לו, גם מקדשה.72)שזקוקה שהיבם כסף קידושי הוא

כהן.73) שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה ישראל בת אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת שהמדובר74)היינו לפי
באירוסין. אוכלת אינה ישראל בת שהרי "כהנת" נקט מדרבנן.75)באירוסין פסולה לביאה משתמרות בית76)שהן בתרומת

עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה. - שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה לביאה שהמשתמרת אביה,
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה לפריה77)מלוג שאינה שכיוון שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
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ויֹום‡. ׁשנים ּתׁשע ּובן והחרׁש והארּוסין והּיבם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהעּבר
מאכילין. ולא ּפֹוסלין - ְְֲִִִֶַָֹאחד

ּתאכל·. לא - מּכהן המעּברת יּׂשראל ּבת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻהעּבר
לאכל אסּורה - מּיּׂשראל המעּברת ּכהן ּובת העּבר. ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּפרט - ּכנעּוריה אביה ּבית אל וׁשבה ׁשּנאמר: העּבר; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמּפני

ְִֶֶֻלמעּברת.
נתעּברה,‚. ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - יּׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבת

ּומת ליּׂשראל נּׂשּואה היתה לערב. ואֹוכלת טֹובלת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאּלא
יֹום. ארּבעים עד לערב ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
יֹום. ארּבעים עד למפרע מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻֻואם
חׁשּוב. הּוא ּבעֹולם מים אּלא עּבר, אינֹו יֹום הארּבעים ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּכל

לא„. - מעּברת והּניחּה ּומת לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּבת
ּב ּבתרּומה עבדיה הּואיאכלּו ׁשהּיּלֹוד העּבר; ׁשביל ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹֻ

העּבר היה אם ,לפיכ מאכיל. אינֹו - יּלֹוד ׁשאינֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמאכיל,
אחיו ּבגלל אֹוכלין אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,

לא‰. - ּכהן ליבם הּזקּוקה יּׂשראל ּבת ּכיצד? ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּיבם
קנאּה. לא עדין וזה נפׁש, יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל;
ׁשּנאמר: יבמּה; מּפני אסּורה - ליּׂשראל הּזקּוקה ּכהן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובת

יבם. לׁשֹומרת ּפרט - ּכנעּוריה אביה ּבית אל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָוׁשבה
.Âׁשהערה אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיבם

יּבּום ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּקנאּה ּפי על אף גמר, ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּה
ּברצֹון. גמּורה ּבעילה ׁשּיבעל עד ּבתרּומה מאכילּה אינֹו -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
מן אבל הארּוסין; מן ׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

זֹו. ּבביאה ּתאכל - אֹוכלת והיתה הֹואיל ְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּנּׂשּואין,
.Êאסּורה - ליּׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין

לכהן ׁשּנתארסה יּׂשראל ּובת קנין. ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאכל;
ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה; ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָאביה,
.Áׁשלׁשים אחר לי מקּדׁשת אּת הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיּׂשראל

לא ׁשעדין הּׁשלׁשים, ּכל ּבּתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹיֹום
ּולאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻנתארסה.
הּתנאים ׁשאר וכן מּיד. לאכל אסּורה זֹו הרי - יֹום ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë;ּתאכל לא - חרׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהנת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהחרׁש

ּוב נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה יּׂשראלׁשהרי ת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת

ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו
.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה

אינּה - ויּבמּה חרׁש יבם לפני ונפלה מת אֹוכלת. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה

זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח ּכׁשהּוא נּׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש יבם לפני ונפלה מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת.
- מּמּנּו ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבּתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהֹואיל

ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת זֹו ְְֲִִֵֶֶָהרי
.‡Èלאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבן

- ּביאה ּוביאתֹו הֹואיל אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּה
ׁשּנעּׂשית מּפני ּבתרּומה, מּלאכל ואסּורה הּכהּנה מן ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻנפסלה
יּׂשראל ּובת ׁשחּוף. היה אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו חללה, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזֹונה
ׁשּביאתֹו ּפי על אף אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנּׂשאת
עד קֹונה ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביאה
ׁשאינֹו; ספק אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיגּדיל.
ׁשּתי ׁשהביא ספק אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש לבן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנּׂשאת

לאכל. אסּורה זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹּׂשערֹות
.·Èּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין ּכׁשם אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

ּבׁשל יאכילּו ׁשּמא ּגזרה ּדבריהם; ׁשל ּבתרּומה מאכילין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
ָּתֹורה.

.‚È,והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹואּלּו
ׁשהן להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה. ׁשּנּׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה

וחללה, זֹונה ׁשּנעּׂשית מּפני ּבביאתם, אֹותּה ּכמֹוּפֹוסלין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èׁשּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמי
ׁשהּדבר ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותּה
הרי - נתעּברה מאחר ׁשּמא היא, קּדּוׁשין ּובלא הֹואיל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹספק,
עם קֹול עליה יצא ׁשּלא והּוא עליה. ׁשּבא זה ּבחזקת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּולד
ׁשּבא ּכהנת וכן הּכהן. ּבזה אחריה מרּננין הּכל אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאחר,
- ונתעּברה אֹותּה ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו ׁשֹוטה יּׂשראל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעליה
ּתאכל. זֹו הרי - העּבר נתחּת העּבר. מּפני אֹוכלת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻאינּה

.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי עליה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָאׁשת
ׁשהיא מּפני הּמרים, מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה לאכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאסּורה
הּנׁשים מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת זֹונה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹספק
לאכל אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ְְְֱֲֲֵֵֶֶָָָֹֹֻׁשאינן
הרי - אני טמאה ׁשאמרה ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבתרּומה

ּבתרּומה. לאכל אסּורה ְֱֲִֶָָֹזֹו
.ÊËּבין אביה, מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹקטּנה

- אביה ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף ּבפניו, ׁשּלא ּבין אביה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבפני
למפרע, זרה ּתעּׂשה - מחה ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹוזה

ּתׁשיעי 1ּפרק
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ליד‡. אֹו לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה
זֹו הרי - ּגרּוׁשה ספק ׁשהיא וכל לקּבלה. ׁשעּׂשתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדול. בכהן הדין הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר' לפי הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי יבאר1)ורביה
אותה. ופיתה שאנס או שוטה לכהן שנישאת מי מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום שנים תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה, ועדי קינוי עדי עליה שהעידו איש אם1)אשת גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר
ואחד מת אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה מי בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה. אוכלת

zenexz zekld - a`Îmgpn 'd iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסּורה - ּגּטּה לּה לקּבל ׁשליח ׁשעּׂשתה האּׁשה ּתאכל. ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
קּבל אמרה: ואם מּיד. ּבתרּומה ּפלֹונילאכל ּבמקֹום גּטי לי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשליח ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת - ּגּטּה לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהביא
- למיתתי קדם אחת ׁשעה גּט זה הרי לאׁשּתֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאֹומר

מּיד. ּבתרּומה לאכל ְֱֲִִֶָָָֹאסּורה
והּיֹוצא·. ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה ּכרקֹום, ׁשהּקיפּוה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

מפרׁש לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּדֹון
ׁשאבדה ּוספינה ּכרּכֹום, ׁשּכבׁשּוה עיר אבל ּבׁשּירא. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָויֹוצא
ׁשּגררּתּו ּומי ּכֹוכבים, עֹובדי דיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּים,
חמרי לֹו נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת עליו נפלה אֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֻחּיה
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ חּיים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמתים
אבל יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן יּׂשראל ּבת אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹליּׂשראל
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּניחה

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יּׂשראלית אֹו יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
הרי - מת לא אֹומר ואחד מת, אֹומר אחד למיתה. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא ַֹֹזֹו
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מהחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

הרי - ּפיהן על נּׂשאת ואינּה הֹואיל ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהעידּה,
מי לּה ׁשּיעיד עד קּים, ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמׁשחרר

מעּכב הּוא ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּלאכל
כן ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Âּבהן והיּו אחר, ידי על לֹו וזכה לאחר נכסיו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכֹותב

ספק, זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
יצאּו לא ועדין ּתחּלתֹו על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹאם

לפיכ ּבֹו. חזר ׁשּׁשתק אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמרׁשּות
והראׁשֹון יּׂשראל ׁשני רּבֹו ׁשהיה ּבין ּבתרּומה, אֹוכלין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

ּכהן. והּׁשני יּׂשראל ראׁשֹון רּבֹו ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּכהן
.Êוכהן ּתרּומה; מאכילּה - מּכהן ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיּׂשראל

- ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף יּׂשראל, ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלא

.Áּביניהן הּׁשבח ולהיֹות לפּטמּה מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל
חלק לּכהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּבתרּומה, יאכילּנה לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּפי על אף לפּטמּה, מּיּׂשראל ּפרה ׁשּׁשם ּכהן אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשבחּה.
ׁשמּה ׁשהרי לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליּׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו ְְֲֲִֵֶַַַָָעל
.Ë,ּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יּׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּפרתֹו

ׁשֹובכֹו, לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן. ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְִֵֵֶֶַָָָֹואינֹו

.È,הּדמים ולקח ליּׂשראל ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
ל ׁשעדין ּפי על להאכילּהאף אסּור זה הרי - הּלֹוקח מׁש א ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֶֶָָָָּתרּומה;
ׁשּנתן ּפי על אף לּכהן, יּׂשראל מכר ואם ּוממּכר. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמּקח

.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא - ְְִִִֶַַַָָֹֹֹהּדמים

ה'תשע"א מנחםֿאב ה' שישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
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ּתרּומה‡. ׁשאכל וחמׁש2זר קרן מׁשּלם - על3ּבׁשגגה אף . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אם ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה ׁשהיא ׁשּיֹודע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפי

מיתה עליה וחמׁש.4חּיב קרן ּומׁשּלם ׁשגגה זֹו הרי - לאו אם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לאכל·. ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל הּׁשֹותה5אחד ואחד דבר6, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ולא ׁשּנאמר: ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו
ואחד .הּס את לרּבֹות - יּׂשראל ּבני קדׁשי את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיחּללּו

טמאה אֹו טהֹורה ּתרּומה קרן7האֹוכל מׁשּלם - ּבׁשגגה ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
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פרתו שמכר כהן תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו. את המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר
משך. ולא הדמים ולקח מצטרף.1)לישראל אם ואכל וחזר אכל אם חייב. ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות. אם מעשר ותרומת ותרומה
של אחת קופות שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה האשה החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים, לבניו או
האוכל לכהן. נישאת ואח"כ תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה

אכלה. ולא גנבה או תרומה גזל ואם משלם. ממה בשגגה2)תרומה קודש יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
מדברת כולה הפרשה כל שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות), המקדש קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף
- "קודש שווה בגזירה זאת למדו ובספרא שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר", השמש "ובא שנאמר: בתרומה, שם
בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול בקדשי להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי להלן נאמר קודש",

כ האמור קודש אף מדבר"].המקדש), הכתוב (=תרומה) הגבול בקדשי ארבעה3)אן, שווה אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר
של סאה אכל שאם חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי אלא משלם [ואינו מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם

השיווי. ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלימה סאה משלם אינו היא4)תרומה, הרי כרת ששגגת יוחנן וכרבי שמים. בידי
קרבן. מחייבתו כרת, ששגגת כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת וכרבא קרבן. לחייבו אכילה,5)שגגה נקראת שאז

ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה של יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות בתוספתא דבריו [ומקור אכילה. חשוב לא דרכו ובאין
לסיכה. דרכו אין שיין לפי החומש", את אכילה.6)משלם בכלל טהורה7)ששתייה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שאינו כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים משלם
תרומה, שהתשלומים בשוגג אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה אלא ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם
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אסּורה - ּגּטּה לּה לקּבל ׁשליח ׁשעּׂשתה האּׁשה ּתאכל. ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
קּבל אמרה: ואם מּיד. ּבתרּומה ּפלֹונילאכל ּבמקֹום גּטי לי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשליח ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת - ּגּטּה לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהביא
- למיתתי קדם אחת ׁשעה גּט זה הרי לאׁשּתֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאֹומר

מּיד. ּבתרּומה לאכל ְֱֲִִֶָָָֹאסּורה
והּיֹוצא·. ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה ּכרקֹום, ׁשהּקיפּוה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

מפרׁש לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּדֹון
ׁשאבדה ּוספינה ּכרּכֹום, ׁשּכבׁשּוה עיר אבל ּבׁשּירא. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָויֹוצא
ׁשּגררּתּו ּומי ּכֹוכבים, עֹובדי דיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּים,
חמרי לֹו נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת עליו נפלה אֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֻחּיה
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ חּיים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמתים
אבל יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן יּׂשראל ּבת אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹליּׂשראל
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּניחה

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יּׂשראלית אֹו יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
הרי - מת לא אֹומר ואחד מת, אֹומר אחד למיתה. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא ַֹֹזֹו
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מהחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

הרי - ּפיהן על נּׂשאת ואינּה הֹואיל ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהעידּה,
מי לּה ׁשּיעיד עד קּים, ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמׁשחרר

מעּכב הּוא ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּלאכל
כן ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Âּבהן והיּו אחר, ידי על לֹו וזכה לאחר נכסיו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכֹותב

ספק, זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
יצאּו לא ועדין ּתחּלתֹו על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹאם

לפיכ ּבֹו. חזר ׁשּׁשתק אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמרׁשּות
והראׁשֹון יּׂשראל ׁשני רּבֹו ׁשהיה ּבין ּבתרּומה, אֹוכלין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

ּכהן. והּׁשני יּׂשראל ראׁשֹון רּבֹו ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּכהן
.Êוכהן ּתרּומה; מאכילּה - מּכהן ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיּׂשראל

- ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף יּׂשראל, ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלא

.Áּביניהן הּׁשבח ולהיֹות לפּטמּה מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל
חלק לּכהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּבתרּומה, יאכילּנה לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּפי על אף לפּטמּה, מּיּׂשראל ּפרה ׁשּׁשם ּכהן אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשבחּה.
ׁשמּה ׁשהרי לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליּׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו ְְֲֲִֵֶַַַָָעל
.Ë,ּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יּׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּפרתֹו

ׁשֹובכֹו, לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן. ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְִֵֵֶֶַָָָֹואינֹו

.È,הּדמים ולקח ליּׂשראל ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
ל ׁשעדין ּפי על להאכילּהאף אסּור זה הרי - הּלֹוקח מׁש א ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֶֶָָָָּתרּומה;
ׁשּנתן ּפי על אף לּכהן, יּׂשראל מכר ואם ּוממּכר. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמּקח

.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא - ְְִִִֶַַַָָֹֹֹהּדמים

ה'תשע"א מנחםֿאב ה' שישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּתרּומה‡. ׁשאכל וחמׁש2זר קרן מׁשּלם - על3ּבׁשגגה אף . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אם ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה ׁשהיא ׁשּיֹודע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפי

מיתה עליה וחמׁש.4חּיב קרן ּומׁשּלם ׁשגגה זֹו הרי - לאו אם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לאכל·. ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל הּׁשֹותה5אחד ואחד דבר6, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ולא ׁשּנאמר: ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו
ואחד .הּס את לרּבֹות - יּׂשראל ּבני קדׁשי את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיחּללּו

טמאה אֹו טהֹורה ּתרּומה קרן7האֹוכל מׁשּלם - ּבׁשגגה ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פרתו שמכר כהן תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו. את המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר
משך. ולא הדמים ולקח מצטרף.1)לישראל אם ואכל וחזר אכל אם חייב. ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות. אם מעשר ותרומת ותרומה
של אחת קופות שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה האשה החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים, לבניו או
האוכל לכהן. נישאת ואח"כ תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה

אכלה. ולא גנבה או תרומה גזל ואם משלם. ממה בשגגה2)תרומה קודש יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
מדברת כולה הפרשה כל שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות), המקדש קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף
- "קודש שווה בגזירה זאת למדו ובספרא שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר", השמש "ובא שנאמר: בתרומה, שם
בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול בקדשי להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי להלן נאמר קודש",

כ האמור קודש אף מדבר"].המקדש), הכתוב (=תרומה) הגבול בקדשי ארבעה3)אן, שווה אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר
של סאה אכל שאם חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי אלא משלם [ואינו מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם

השיווי. ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלימה סאה משלם אינו היא4)תרומה, הרי כרת ששגגת יוחנן וכרבי שמים. בידי
קרבן. מחייבתו כרת, ששגגת כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת וכרבא קרבן. לחייבו אכילה,5)שגגה נקראת שאז

ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה של יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות בתוספתא דבריו [ומקור אכילה. חשוב לא דרכו ובאין
לסיכה. דרכו אין שיין לפי החומש", את אכילה.6)משלם בכלל טהורה7)ששתייה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שאינו כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים משלם
תרומה, שהתשלומים בשוגג אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה אלא ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם
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ּכזית ׁשּיאכל עד ּבחמׁש חּיב ואינֹו ּכי8וחמׁש. ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
ּוכׁשם מּכזית. ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה, קדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹיאכל

ּבכזית ׁשתּיה ּכ ּבכזית, ּתרּומה .9ׁשאכילת ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ
מּתחּלת‚. יׁש אם וׁשתה, וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל

ּפרס אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,10אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית.11רביעית מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ
וּדאי,12הּתרּומה„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעּׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָ

עליהן לחּיב לכּזית מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻוהחּלה
ּתרּומה13מיתה נקראּו ׁשּכּלן ׁשאין14וחמׁש, היה הּדין ּומן . ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

על חּיבין ׁשאין ּדמאי, ׁשל מעּׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיבין
אם חכמים: אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, [ׁשני] ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמעּׂשר

עליה יתחּיב ּבּה15לא יזלזלּו - .16חמׁש ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹ
לא‰. מׁשּלם; ואינֹו לֹוקה - ּבֹו [והתרּו ּבמזיד ּתרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹאכל

מׁשּלם ואינֹו הּקרן מׁשּלם - טהֹורה היתה אם ּבֹו]: ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהתרּו
החמׁש עצים17את ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם מּפני18; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּתּותים ּתרּומת אכל אם ,לפיכ להּסקה. אּלא ראּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאינּה

ּבהם19ורּמֹונים הּתׁשלּומין,20וכּיֹוצא מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
להּסקה. ראּויין אינם ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי

.Âּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּבפסח, חמץ ּתרּומת ּבין21האֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה

מׁשּלם,22והחמיצהמּצה אינֹו עצים דמי ואפּלּו ּפטּור. - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
אין ּבהנאה, אסּורה ׁשהיא מּפני להּסקה; ראּויה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּדמים. ִָָלּה
.Êהּכּפּורים ּביֹום ּתרּומה ׁשאכל הּׁשֹוגג ׁשאכל23אבל אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

נקּורה ׁשּנתּגּלה24ּתרּומה ּתרּומה יין והּׁשֹותה יין25, והּס , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכאחד וחמץ26וׁשמן ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ׁשּכסס27, אֹו 28ּכאחד, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
החּטים החמץ29את את גמע קרן30אֹו מׁשּלם זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ֶָֹוחמׁש.
.Áּׂשבע ּבאכילת31היה ּׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו וקץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

לא - יאכל ּכי ׁשּנאמר: החמׁש; את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּתרּומה
עצמֹו את מן32ׁשּיּזיק ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

עצמֹו. ׁשהּזיק מּפני ְְִִִֵֶֶַַֹהחמׁש,
.Ëׁשּבלע ואכלן33זר אחר ּובא והקיאן, ּתרּומה ׁשל ׁשזפין ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
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החולין מן לשלם הוא צריך התרומה, של עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר בלבד, עצים דמי כשיווי ישלם אם
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה. של עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין שלאחר כזה, כשיווי
חולין משלם אם ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה כמותה נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
משלם שאינו בשוגג, טהורה תרומה אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה אולם טמאה. תרומה נעשים הם טהורים,

עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי ואף התרומה, של בשיווי פרוטה.8)אלא שווה בו שיהא צריך ואין
ברביעית9) ששתייה הרי לוקה", זה הרי וכו' יין רביעית ושתה וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין פי על ואף

שתייה בה נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ יין "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית ולא
לתוכו ונותן זית ומביא יין מלא כוס מביא - בכזית? משקין משער וכיצד כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש,

חייב. בו כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ביצים.10)ושופע שלוש דהיינו ביצים, שש של כיכר לחצי והכוונה חצי, הוא פרס
(11- יא הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק רבינו פסק וכן פרס, אכילת בכדי בעינן בשתייה שאף יג. בכריתות שאמרו ומה

רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות ששיעורה שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא אמורים הדברים אין
גדולה.12) מיתה.13)תרומה בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי תרומת על מוסב זה שאין הוא נאמר:14)פשוט בחלה

לביכורים. שהכוונה חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים תרומה", תרימו חלה עריסותיכם התרומה.15)"ראשית על
במיתה.16) אינו שוודאו שני, למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה אלא חששו בחומש17)ולא יתברך השם חייב ש"לא

יתכפר ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד אבל בשגגה", קודש יאכל כי "ואיש אמרו: והוא בשגגה, שאכל למי אלא
שם.18)בתשלומים". כפשוטה בתוספתא כתב וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא דברי [ומפשטות תרומות. תוספתא

לפי לשלם הוא צריך שבשוגג לפי בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו
תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים, לדמי כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים אלא האמיתי שוויה

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה משלם אסור19)אינו שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים הגירסא שם
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין של20)לזלף המשקה שאין פירות, להדלקה.שאר ראוי שם,21)הם עקיבא כרבי

התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, לפי הוא משלם משלם, שכשהוא חמץ22)הסובר תרומת גזל אם רק לא לומר: ורוצה
כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב אינו ואכלה, מכהן והיינו23)בפסח

משלם. ואינו לוקה זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים, יום על וגם התרומה על גם שוגג באכילה,24)שהיה שאסורה
מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע הדבר הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי על ואף הנחש. ניקרה שמא

נחש.25)שבסמוך. ממנו שתה שמא בשתייה, קרן26)שאסור משלם וחומץ יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם [בתוספתא
וחומץ שיין ט, פרק סוף שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש", קרן משלם כאחד ושמן יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש"

בסיכה]. דרכם בכך.27)אין דרכו - חומץ עם ביחד שתהו אם - חומש חייב אינו לבד שמן שהשותה פי על שדרך28)שאף
האדמה. פרי בורא עליהם מברכים שהרי הוא, הוא29)אכילה הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא וכל מבושלות. בלתי כשהן

אכלו30)"כוסס". אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של חומץ המגמע יוחנן ר' בשם אבהו "רבי שם: ירושלמי
החומש,31)בשוגג. את משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה שאכל זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא

למזיק". פרט יאכל, התרומה".32)כי את למזיק "פרט פירש: שם כ33)וברש"י שאם כסיסה. והקיאם,בלא וחזר ובלעם ססם
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו ראויים אינם
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וחמׁש קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא והּׁשני34ּגם , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לראׁשֹון עצים ּדמי .35מׁשּלם ְְִִֵֵֵַָ

.Èהּפֹועלים האֹורחים36הּמאכיל הם37ואת - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
וחמׁש קרן מׁשּלם38מׁשּלמין והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
סעּדתן ּדמי ּתרּומה39להם מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ

מּמּנּו40ׁשאכלּו חֹותה אדם ׁשל נפׁשֹו האסּור ׁשּדבר ,41. ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
.‡Èהּקטּנים42הּמאכיל ּבניו עבדיו43את ּגדֹולים44ואת ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לארץ חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, אֹו45ּבין והאֹוכל , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּכזית ּפחֹות ׁשּׁשגג46הּׁשֹותה ונזיר ּתרּומה,47, ׁשל יין וׁשתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשמן הּקרן48והּׁשֹותה את מׁשּלמים אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
החמׁש. את ְֶֶַֹֹולא

.·Èליּׂשראל נּׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ׁשּנפסלה49ּבת ואחר50אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
החמׁש. את ולא הּקרן את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכ

אֹו51האּׁשה ּבעלי מת לּה: ואמרּו ּבתרּומה אֹוכלת ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
וכן52גרׁש והּניח53העבד; רּב מת לֹו: ואמרּו אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מאכיל ׁשאינֹו אֹו54יֹורׁש לֹו, נתנ אֹו ליּׂשראל ׁשּמכר אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּגרּוׁשה55ׁשחרר ּבן ׁשהּוא לֹו ונֹודע אֹוכל ׁשהיה ּכהן וכן ;56 ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד הּקרן מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן היתה57אֹו ואם . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּלׁשּלם ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ערב והיה חמץ ;58ּתרּומת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבהּול ׁשּזמּנּה ׁשהיתה59מּפני וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו , ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ
הרי - לאכל אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ּתרּומה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלהן

יפלטּו .60אּלּו ְִֵֹ
.‚Èטמא הּתרּומה, נטמאת אֹו נטמאת לֹו: ואמרּו אֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָהיה
אֹו61היית טבל, ׁשהּוא נֹודע אֹו הּתרּומה; היתה טמאה אֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

והקּדׁשׁשּלא ׁשני מעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמעּׂשר
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו ּפיו62נפּדּו; יפלטּו63לתֹו אּלּו הרי -64. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

.„Èונפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
הריני - נפלה זֹו לאי ידּוע ואין מהן אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה

נפלה ּתרּומה ׁשל לתֹו ׁשל65אֹומר: היא זֹו אי ידּוע אין . ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי - מהן אחת זר אכל ,66ּתרּומה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה הראיה, עליו מחברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּמֹוציא
ׁשּתיהן את אחד אכל ּפטּור. הּוא אף - הּׁשנּיה את אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל

ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם -67- ׁשֹוגג ואם קרן, - מזיד אם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
וחמׁש. ֶֶֶָֹקרן

.ÂËעליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל
ּכקרן68חמׁשֹו ׁשהחמׁש על69, חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר. לכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

לעֹולם הּתׁשלּומין70חמׁש הרי - וחמׁש קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדבר לכל חּלין71ּכתרּומה ּגּדּוליהן - נזרעּו ׁשאם אּלא ואם72, . ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ
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אכילה.34) דרך היא בליעה מתעגל35)שאף ישראל בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה, הראשון, שבלעה שכיוון
חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו חולין.36)עליה. להאכילם עמהם חולין.37)שפסק של סעודה להם לתת שנתחייב

המאכיל.38) להם.39)ולא שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות השווי40)כלומר, כפי חולין פירות שילמו שהם
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלמה סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד, התרומה של
בדמי הקרן את משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא כתנא והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו

החומש. את משלמים והם לכהן, שליבו41)תרומה בדבר, יודע שאינו פי על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה חיוב.43)זר.42)נוקפו, בני מה44)שאינם להם ואין רבם, קנה - שקנו מה שכל הכנענים,

מדרבנן.45)לשלם. אלא בכזית.46)שאינה היא שאף שתייה, גם כתב ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם והטעם47)במשנה
אס תרומה מאיסור שחוץ שכיוון שהאוכלהוא, פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית - נזיר שהוא מצד היין עליו ור

"איסור הוא נזיר אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא זה אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
תרומה, מאיסור חוץ הקדש מטעם אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה נזיר בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא".

חומש]. עליה חייבים כן פי על הואיל49)שמזיקו.48)ואף החומש, את משלמת אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
חברו. גוזל כדין משלמת הקרן אבל מתחילתה. זרה הייתה לה.50)ולא לפסול שנבעלה לכהן.51)כגון הנשואה ישראל בת

שכבר52) ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל לשלוחה שאמרה וכגון
מקום. לאותו השליח בתרומה.53)הגיע שאכל כהן של כנעני לישראל.54)עבד שנישאת בתו בן אחרים,55)כגון ידי על

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא בתרומה.56)שזכות לאכול ואסור חלל, הוא שאכלו57)הרי לפי - והעבד האשה חומש. ולא
היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד, כשרה עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן בתחילה. זרים ואינם מקודם,

תרומה. לאכול ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור ולכך קרן.58)כעבודה, ופטור59)אפילו אונס זה והרי
קרן. אף חוש60)מלשלם אנו ואין בה. שאסורים מאחר מפיהם, להפסד.יוציאו באיסור.61)שים תחילה מין62)ואכלת

העדשים. כצורת אדומים גם63)תולעים מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם הרגיש התרומה שאוכל בעת היינו
והמיאוס. הטינוף מפני תרומה.64)התרומה, אוכלי שמאבד פי על אף התרומה, ואף65)גם שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין

לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך אלו ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי היו שאם פי על
התרומה, על החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה ואילו דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו חולין
ומשמע בזה, רבינו חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה נפלה אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן
אנו אחת סאה אלא נפלה שלא שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו לא אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו

חזקתם. נתערערה כבר סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל בחזקתם, החולין את מן66)מעמידים והיינו
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה, היא השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב הקרן שהרי החומש,

התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, הראיה.67)והשנייה עליו מחבירו בו68)שהמוציא שאמר מה עניין הוא "וזה
חומש". על חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו המקום זה בזולת ית' שווה.69)השם התרומה ודין דינו

אחת.70) לקרן הרבה חמישיות ריבתה תרומה.71)שהתורה נעשים הם מתוקנים, חולין שהם פי על שם:72)שאף ירושלמי
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וחמׁש קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא והּׁשני34ּגם , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לראׁשֹון עצים ּדמי .35מׁשּלם ְְִִֵֵֵַָ

.Èהּפֹועלים האֹורחים36הּמאכיל הם37ואת - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
וחמׁש קרן מׁשּלם38מׁשּלמין והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
סעּדתן ּדמי ּתרּומה39להם מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ

מּמּנּו40ׁשאכלּו חֹותה אדם ׁשל נפׁשֹו האסּור ׁשּדבר ,41. ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
.‡Èהּקטּנים42הּמאכיל ּבניו עבדיו43את ּגדֹולים44ואת ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לארץ חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, אֹו45ּבין והאֹוכל , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּכזית ּפחֹות ׁשּׁשגג46הּׁשֹותה ונזיר ּתרּומה,47, ׁשל יין וׁשתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשמן הּקרן48והּׁשֹותה את מׁשּלמים אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
החמׁש. את ְֶֶַֹֹולא

.·Èליּׂשראל נּׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ׁשּנפסלה49ּבת ואחר50אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
החמׁש. את ולא הּקרן את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכ

אֹו51האּׁשה ּבעלי מת לּה: ואמרּו ּבתרּומה אֹוכלת ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
וכן52גרׁש והּניח53העבד; רּב מת לֹו: ואמרּו אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מאכיל ׁשאינֹו אֹו54יֹורׁש לֹו, נתנ אֹו ליּׂשראל ׁשּמכר אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּגרּוׁשה55ׁשחרר ּבן ׁשהּוא לֹו ונֹודע אֹוכל ׁשהיה ּכהן וכן ;56 ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד הּקרן מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן היתה57אֹו ואם . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּלׁשּלם ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ערב והיה חמץ ;58ּתרּומת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבהּול ׁשּזמּנּה ׁשהיתה59מּפני וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו , ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ
הרי - לאכל אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ּתרּומה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלהן

יפלטּו .60אּלּו ְִֵֹ
.‚Èטמא הּתרּומה, נטמאת אֹו נטמאת לֹו: ואמרּו אֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָהיה
אֹו61היית טבל, ׁשהּוא נֹודע אֹו הּתרּומה; היתה טמאה אֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

והקּדׁשׁשּלא ׁשני מעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמעּׂשר
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו ּפיו62נפּדּו; יפלטּו63לתֹו אּלּו הרי -64. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

.„Èונפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
הריני - נפלה זֹו לאי ידּוע ואין מהן אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה

נפלה ּתרּומה ׁשל לתֹו ׁשל65אֹומר: היא זֹו אי ידּוע אין . ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי - מהן אחת זר אכל ,66ּתרּומה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה הראיה, עליו מחברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּמֹוציא
ׁשּתיהן את אחד אכל ּפטּור. הּוא אף - הּׁשנּיה את אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל

ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם -67- ׁשֹוגג ואם קרן, - מזיד אם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
וחמׁש. ֶֶֶָֹקרן

.ÂËעליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל
ּכקרן68חמׁשֹו ׁשהחמׁש על69, חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר. לכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

לעֹולם הּתׁשלּומין70חמׁש הרי - וחמׁש קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדבר לכל חּלין71ּכתרּומה ּגּדּוליהן - נזרעּו ׁשאם אּלא ואם72, . ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ
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אכילה.34) דרך היא בליעה מתעגל35)שאף ישראל בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה, הראשון, שבלעה שכיוון
חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו חולין.36)עליה. להאכילם עמהם חולין.37)שפסק של סעודה להם לתת שנתחייב

המאכיל.38) להם.39)ולא שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות השווי40)כלומר, כפי חולין פירות שילמו שהם
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלמה סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד, התרומה של
בדמי הקרן את משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא כתנא והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו

החומש. את משלמים והם לכהן, שליבו41)תרומה בדבר, יודע שאינו פי על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה חיוב.43)זר.42)נוקפו, בני מה44)שאינם להם ואין רבם, קנה - שקנו מה שכל הכנענים,

מדרבנן.45)לשלם. אלא בכזית.46)שאינה היא שאף שתייה, גם כתב ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם והטעם47)במשנה
אס תרומה מאיסור שחוץ שכיוון שהאוכלהוא, פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית - נזיר שהוא מצד היין עליו ור

"איסור הוא נזיר אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא זה אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
תרומה, מאיסור חוץ הקדש מטעם אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה נזיר בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא".

חומש]. עליה חייבים כן פי על הואיל49)שמזיקו.48)ואף החומש, את משלמת אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
חברו. גוזל כדין משלמת הקרן אבל מתחילתה. זרה הייתה לה.50)ולא לפסול שנבעלה לכהן.51)כגון הנשואה ישראל בת

שכבר52) ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל לשלוחה שאמרה וכגון
מקום. לאותו השליח בתרומה.53)הגיע שאכל כהן של כנעני לישראל.54)עבד שנישאת בתו בן אחרים,55)כגון ידי על

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא בתרומה.56)שזכות לאכול ואסור חלל, הוא שאכלו57)הרי לפי - והעבד האשה חומש. ולא
היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד, כשרה עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן בתחילה. זרים ואינם מקודם,

תרומה. לאכול ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור ולכך קרן.58)כעבודה, ופטור59)אפילו אונס זה והרי
קרן. אף חוש60)מלשלם אנו ואין בה. שאסורים מאחר מפיהם, להפסד.יוציאו באיסור.61)שים תחילה מין62)ואכלת

העדשים. כצורת אדומים גם63)תולעים מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם הרגיש התרומה שאוכל בעת היינו
והמיאוס. הטינוף מפני תרומה.64)התרומה, אוכלי שמאבד פי על אף התרומה, ואף65)גם שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין

לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך אלו ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי היו שאם פי על
התרומה, על החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה ואילו דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו חולין
ומשמע בזה, רבינו חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה נפלה אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן
אנו אחת סאה אלא נפלה שלא שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו לא אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו

חזקתם. נתערערה כבר סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל בחזקתם, החולין את מן66)מעמידים והיינו
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה, היא השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב הקרן שהרי החומש,

התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, הראיה.67)והשנייה עליו מחבירו בו68)שהמוציא שאמר מה עניין הוא "וזה
חומש". על חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו המקום זה בזולת ית' שווה.69)השם התרומה ודין דינו

אחת.70) לקרן הרבה חמישיות ריבתה תרומה.71)שהתורה נעשים הם מתוקנים, חולין שהם פי על שם:72)שאף ירושלמי
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מֹוחל אינֹו - למחל הּכהן הּקרן73רצה את המׁשּלם וכל . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מֹוחל. - למחל הּכהן רצה ואם חּלין, הּתׁשלּומין הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֻּבלבד

.ÊËּתרּומה ׁשאכלה יּׂשראל לכהן74ּבת נּׂשאת ּכ :75ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה וחמׁש76אם קרן מׁשּלמת - אכלה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

קרן77לעצמּה מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וחמׁש78לּבעלים קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה. וחמׁש ,79- ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּכ לכל והחמׁש לּבעלים, הּקרן ׁשּירצה.מׁשּלם הן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
.ÊÈ80לאהסּפיקהלׁשּלםּכ ּובין ּכ ּבין אינּה81עדׁשּנתּגרׁשה- ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מעֹולם. לכהן נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשּלמת
.ÁÈּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, האֹוכל אינֹו82ּכל - ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ

ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנים החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם
הּפאה83ּומעּׂשרֹות ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ההפקר ּתרּומתֹו84ּומן ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעּׂשר על85, אף , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הקּדים אם ּבֹו ׁשּיׁש גדֹולה תרּומה נּטלה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹּפי

לתרּומה ׁשּנפּדּו,86הּמעּׂשר והקּדׁש ׁשני מּמעּׂשר ּומׁשּלמין . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּכהלכה ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על הּיׁשן87ואף על החדׁש ּומן ,88. ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

את לּכהן ונתן ׁשּנאמר: מינֹו; ׁשאינֹו על מּמין לא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאבל
ׁשאכל. ּכּקדׁש - ֶֶֶַַַָֹֹהּקדׁש

.ËÈׁשביעית ערב ׁשל קּׁשּואין לּקּׁשּואין89האֹוכל ימּתין - ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָ
חֹובֹו לׁשּלם יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית מֹוצאי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֵֶָמּפרֹות
.Îּבין טמאין ּבין חּלין מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל

טהֹורין90טהֹורין חּלין מׁשּלם - טהֹורה ּתרּומה אכל ואם91. . ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻ
ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ּתׁשלּומיו92ׁשּלם - ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻ

הּטהֹורין93ּתׁשלּומין מן ויׁשּלם ויחזר ,94. ְְְֲִִִִֵַַַַֹ
.‡Îחבר ּתרּומת הארץ95אכל עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם - ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הארץ לעם ונֹותן מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם -96 ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; הארץ.97ׁשאכל לעם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

.·Îאבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
לעצמֹו מׁשּלם אינֹו - מּׁשאר98אּמֹו אחר ליֹורׁש אּלא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּובעל ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשבט.
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב

והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ּדמים99מׁשּלמין להם 100נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּה מֹוכרין ׁשאכלּו.101ׁשהיּו ּכמֹו הּתרּומה אֹותּה ְְְְִֶֶַָָָָָ

.‚Îּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה102לּבעלים מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש .103- ואכלּה ּגנבּה . ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על חכמים שגזרו פי על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה הן הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
תרומה. תשלומי על כן גזרו לא - לזרים ואסרום תרומה עצמו,73)גידולי תרומת אוכל אפילו שהרי כפרה, אלא ממון שאינו

תרומה. נעשים התשלומים של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו כפרה משלם כלום, גזל משל74)שלא שהפרישה
תרומה.75)עצמה. באכילת מותרת היא לכהן.76)והרי עוד נתנה התרומה77)שלא הייתה שאילו תרומה. בתורת לאכלם

בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן עתה מחוייבת הייתה לא בה.78)בעין שזכה תרומה,79)לכהן באכילת כלומר,
שירצה". מי לכל וחומש לבעלים קרן משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם: במשנה הוא הפרישה80)וכן לא כלומר,

שלה. כבר הן הרי בעלה תחת בעודה הפרישה שאילו התשלומין, את הכהן.81)עוד בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה בין
להיות82) הראויים פירות הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין, תשלומיו במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק

"התשלומין לומר לתנא לו והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך מה מעות משלם שאם מעות, ולא קודש,
שיש83)מעות"]. ולא קודש, כך אחר להיות הראוי דבר כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר - הקודש" את לכהן "ונתן שנאמר:

שנל לחומש, הדין והוא קודש. עכשיו הקרן.בו כמו שהוא עליו, - עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן פטורים84)מד שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי ומעשר, מעשר.85)מתרומה גדולה.86)תרומת מתרומה פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,

מתוקן. שאינו משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא פדוי.87)אבל הוא שבדיעבד החומש, את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע. על שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר כתב: שם המשניות בפירוש רבינו אבל

בדיעבד. אפילו פדויים אינם שעברה.88)אלו השנה של וישן זו שנה של מצויים89)חדש אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית. של תרומה90)קישואים נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה תרומה שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, חולין ובין טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים כמו91)טמאה,
שאכל. אין92)התרומה "במזיד שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת ומזיד לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

שהם טמאים חולין לו ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו שאכל ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו
התשלומין הלא מאוד קשה ששילם, בעת מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים שלדעת טומאתו", בימי לו ראויים
במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת במזיד שהמדובר נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים אינם כן ואם תרומה, הם

תרומה. תשלומיו טמאה.93)אין תרומה נעשים והם שבשוגג כהן.94)ומשמע של הפסדו חבר.95)להשלים כהן
טמאה,97)לפייסו.96) תרומה נעשים הם טהורים, חולין ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה, שכתבנו פי על [אף

הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם כאן גם כן ואם
בידו]. ייטמאו ועכשיו טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ, עם ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן הקרן.100)הכהן.99)כרבי למכור101)דמי רשאי התרומה את שהיורש
מאבי תרומה בגזל אבל לידם, באה שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם, שגבו והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את

לידו. באה שבאיסור מפני כן, אמרו לא כהן תשלומי102)אמו בו אין ולפיכך בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
רק103)כפל. שמשלם חידוש כאן ואין קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה בשיווי מעות משלם כלומר,

פירות. ולא מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל גם נוהג שזה התרומה, בשיווי

zenexz zekld - a`Îmgpn 'd iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החּלין מן - וחמׁש קרן וחמׁש; קרנין ׁשני וקרן104מׁשּלם ,105 ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּתרּומה מּדמי אפּלּו -106. ְְֲִִֵָ

.„Îהּבית לבדק הקּדׁש הּתרּומה -107היתה ואכלּה ּוגנבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבהקּדׁש כפל ּתׁשלּומי ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ,108אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר :109ּכמֹו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אכל מּׁשּום ְְֱִִִֶֶֶֶֶָָֹֹֹחמׁש
ׁשוה110ההקּדׁש ּבּה ואין ּכזית ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לּכהנים מׁשּלם - ּבין111ּפרּוטה ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה יׁש ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכזית ּבּה ּכזית112ׁשּיׁש ּבּה ׁשאין להקּדׁש.113ּבין מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.‰Îהּתרּומה אּסּור על הקּדׁש אּסּור חל מה ?114ּומּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
- הקּדיׁשּה לכהן, ּומּתרת לזר אסּורה ׁשהּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
על יּׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הּכהן, על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹנאסרה
מאכלֹות. ואּסּורי אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּדר

.ÂÎואכלּה ּתרּומה אחד,115הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
גזלֹוׁשהחמׁש ידי ּבֹו יצא ּתרּומה מּׁשּום ּבֹו ;116ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשל בחמׁש אּלא חּיב אינֹו - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבלבד לאחר117קדׁש והאכילּה ּגזלּה מׁשּלם118. האֹוכל - ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

אכל אם וחמׁש, קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום ּכל וחמׁש. ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקרן
חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם - ארּבעה ׁשאכל119ׁשוה וכל120מּמין . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ארּבעה ׁשוה אכל חמׁשין, ּוׁשני קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
וחמׁש קרנין ׁשני מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום וכל ׁשּׁשה. מׁשּלם -ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּתׁשעה ּדמי מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה אכל ּולעֹולם121אחד, .122 ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אכילה ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה דמים לפי אּלא מׁשּלם ,123אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ּבׁשעת ׁשהּוזלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבין

עּׂשר אחד 1ּפרק
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היא‡. ׁשהּסיכה ּולסיכה; ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתרּומה
ּבעצמֹותיו, וכּׁשמן ּבקרּבֹו כּמים וּתבא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל אכילה. ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא. את ּומדליק הּטהֹור, הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ;

מקֹום. ּבכל ּׂשרפה ׁשמן הּנקרא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזהּו
ּכעּגּול·. ּולקּבצן לחּבצן מּתר - ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻּתמרים

ּתמרים עֹוּׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעּׂשֹות ואסּור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּדבלה,
ּכל ׁשאר וכן חמץ. הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּדבׁש,

מ אין מּזיתיםהּפרֹות חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן ׁשּנין ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשֹותהּו. זה הרי - מׁשקה האכל ועּׂשה עבר ּבלבד. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוענבים
- ּבׁשגגה ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים ויין ּתמרים ּדבׁש ׁשאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזר
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבמזיד אכל ואם לׁשּלם. חּיב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָאינֹו

ׁשהּוא‚. מּפני הּמּוריס, לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָאין
מפּטמין ואין הּמּוריס. לתֹו הּיין את נֹותנין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָמאּבדן;
ׁשמן ועֹוּׂשהּו מאכלֹות מּכלל מֹוציאֹו ׁשהּוא מּפני הּׁשמן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאת
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופלּפלין ּודבׁש יין מערבין אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמׁשחה;

ְְָָלאכלן.
אין„. ממעטֹו. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאין

מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנּיֹות. ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. - אֹותֹו ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש
ּבקטנית, וקטנית ּבתבּואה ּתבּואה לערב התחילּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָיהּודה

ּבקטנית. ּתבּואה לא ְְְֲִִָָֹאבל
הּכהן‰. נֹוהג ּכ ּבחּלין, הּקמח את ׁשּמרּקדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻּכדר

ׁשרצה הרי הּמרסן. את ּומׁשלי לאכל מרּקד ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבתרּומה:
קּבים אֹו קב ׁשּיֹוציא עד הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻלעּׂשֹות
ראּוי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמן

מצנע. ּבמקֹום יּניחהּו אּלא ְְֲִִֵֶַַָָָָֻלאכילה,
.Âואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשמן

מנעל ּבתֹו והיא רגלֹו יסּו ולא וסנּדל. מנעל ּבֹו ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָֹסכין
ּכל וס הּסנּדל, אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו את ס אבל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָוסנּדל.
ׁשהן ּפי על ואף חדׁשה; קטֹובליא ּגּבי על ּומתעּגל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּגּופֹו
ׁשל טבלא ּגּבי על ׁשמן יּתן לא אבל חֹוׁשׁש. אינֹו - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹנּסֹוכין

ׁשּמאּבדֹו. מּפני עליה, להתעּגל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשיׁש
.Êאף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל

ואינּה ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעל
מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה הּׁשלחן, על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת - לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים ּתרּומה סכין ואין ּכחּלין. ידים, נטילת ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻצריכה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חולין.104) אלא תרומה משלם אינו ולפיכך גנובה, הייתה לא אפילו בה חייב שהוא בשיווי106)כפל.105)מה מעות
הבית.107)התרומה. לבדק ברשותו שהיא כהן ולא108)שהפרישה לרעהו לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר
פרוטה.109)להקדש". שווה וגם כזית גם בו יש אם כן, שיהא ייתכן בשווה110)כלומר, ההקדש מן הנהנה אצלנו העיקר "כי

חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה ההקדש מן שהפסיד מה ומשלם מעל, שבתרומה111)פרוטה תרומה, אכילת משום חומש
פרוטה. שווה בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום אבל בפרוטה, צורך משום112)אין אחד חומשים, שני ומשלם

הקדש. הנאת משום ואחד תרומה לבד.113)אכילת הקדש הנאת משום אחד חומש איסור.114)ומשלם על חל איסור אין הרי
חומש.115) לשלם שחייב הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל הגזל.116)והיינו בשביל חומש משום בו של117)יוצא

אחר. דבר ולא שוגג.118)תרומה היה מלבר.119)והאחר חומש כן120)היינו אחר, ממין הקרן את משלמין שאין שכשם
אחר. ממין החומש את משלם אחד.121)אינו מקרן אלא משתלם אינו בשוגג.122)שהחומש תרומה אכל אם אפילו

משלמים123) הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה משעת אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה, את אכל ובשוגג הואיל
הגזילה. אם1)כשעת מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן מהו ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

שחפפה כהנת ערל. חשוב אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם פירות אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג וגרעיני תרומה של תאנים עוקצי ודין אחריה. הישראלית חופפת אם תרומה של בתלתן ראשה

דינו. מה תרומה והזורע גידולין. גידולי או תרומה גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין אם לזרים. מותר אם
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החּלין מן - וחמׁש קרן וחמׁש; קרנין ׁשני וקרן104מׁשּלם ,105 ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּתרּומה מּדמי אפּלּו -106. ְְֲִִֵָ

.„Îהּבית לבדק הקּדׁש הּתרּומה -107היתה ואכלּה ּוגנבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבהקּדׁש כפל ּתׁשלּומי ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ,108אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר :109ּכמֹו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אכל מּׁשּום ְְֱִִִֶֶֶֶֶָָֹֹֹחמׁש
ׁשוה110ההקּדׁש ּבּה ואין ּכזית ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לּכהנים מׁשּלם - ּבין111ּפרּוטה ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה יׁש ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכזית ּבּה ּכזית112ׁשּיׁש ּבּה ׁשאין להקּדׁש.113ּבין מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.‰Îהּתרּומה אּסּור על הקּדׁש אּסּור חל מה ?114ּומּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
- הקּדיׁשּה לכהן, ּומּתרת לזר אסּורה ׁשהּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
על יּׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הּכהן, על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹנאסרה
מאכלֹות. ואּסּורי אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּדר

.ÂÎואכלּה ּתרּומה אחד,115הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
גזלֹוׁשהחמׁש ידי ּבֹו יצא ּתרּומה מּׁשּום ּבֹו ;116ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשל בחמׁש אּלא חּיב אינֹו - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבלבד לאחר117קדׁש והאכילּה ּגזלּה מׁשּלם118. האֹוכל - ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

אכל אם וחמׁש, קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום ּכל וחמׁש. ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקרן
חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם - ארּבעה ׁשאכל119ׁשוה וכל120מּמין . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ארּבעה ׁשוה אכל חמׁשין, ּוׁשני קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
וחמׁש קרנין ׁשני מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום וכל ׁשּׁשה. מׁשּלם -ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּתׁשעה ּדמי מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה אכל ּולעֹולם121אחד, .122 ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אכילה ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה דמים לפי אּלא מׁשּלם ,123אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ּבׁשעת ׁשהּוזלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבין

עּׂשר אחד 1ּפרק
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היא‡. ׁשהּסיכה ּולסיכה; ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתרּומה
ּבעצמֹותיו, וכּׁשמן ּבקרּבֹו כּמים וּתבא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל אכילה. ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא. את ּומדליק הּטהֹור, הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ;

מקֹום. ּבכל ּׂשרפה ׁשמן הּנקרא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזהּו
ּכעּגּול·. ּולקּבצן לחּבצן מּתר - ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻּתמרים

ּתמרים עֹוּׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעּׂשֹות ואסּור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּדבלה,
ּכל ׁשאר וכן חמץ. הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּדבׁש,

מ אין מּזיתיםהּפרֹות חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן ׁשּנין ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשֹותהּו. זה הרי - מׁשקה האכל ועּׂשה עבר ּבלבד. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוענבים
- ּבׁשגגה ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים ויין ּתמרים ּדבׁש ׁשאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזר
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבמזיד אכל ואם לׁשּלם. חּיב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָאינֹו

ׁשהּוא‚. מּפני הּמּוריס, לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָאין
מפּטמין ואין הּמּוריס. לתֹו הּיין את נֹותנין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָמאּבדן;
ׁשמן ועֹוּׂשהּו מאכלֹות מּכלל מֹוציאֹו ׁשהּוא מּפני הּׁשמן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאת
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופלּפלין ּודבׁש יין מערבין אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמׁשחה;

ְְָָלאכלן.
אין„. ממעטֹו. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאין

מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנּיֹות. ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. - אֹותֹו ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש
ּבקטנית, וקטנית ּבתבּואה ּתבּואה לערב התחילּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָיהּודה

ּבקטנית. ּתבּואה לא ְְְֲִִָָֹאבל
הּכהן‰. נֹוהג ּכ ּבחּלין, הּקמח את ׁשּמרּקדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻּכדר

ׁשרצה הרי הּמרסן. את ּומׁשלי לאכל מרּקד ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבתרּומה:
קּבים אֹו קב ׁשּיֹוציא עד הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻלעּׂשֹות
ראּוי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמן

מצנע. ּבמקֹום יּניחהּו אּלא ְְֲִִֵֶַַָָָָֻלאכילה,
.Âואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשמן

מנעל ּבתֹו והיא רגלֹו יסּו ולא וסנּדל. מנעל ּבֹו ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָֹסכין
ּכל וס הּסנּדל, אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו את ס אבל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָוסנּדל.
ׁשהן ּפי על ואף חדׁשה; קטֹובליא ּגּבי על ּומתעּגל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּגּופֹו
ׁשל טבלא ּגּבי על ׁשמן יּתן לא אבל חֹוׁשׁש. אינֹו - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹנּסֹוכין

ׁשּמאּבדֹו. מּפני עליה, להתעּגל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשיׁש
.Êאף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל

ואינּה ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעל
מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה הּׁשלחן, על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת - לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים ּתרּומה סכין ואין ּכחּלין. ידים, נטילת ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻצריכה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חולין.104) אלא תרומה משלם אינו ולפיכך גנובה, הייתה לא אפילו בה חייב שהוא בשיווי106)כפל.105)מה מעות
הבית.107)התרומה. לבדק ברשותו שהיא כהן ולא108)שהפרישה לרעהו לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר
פרוטה.109)להקדש". שווה וגם כזית גם בו יש אם כן, שיהא ייתכן בשווה110)כלומר, ההקדש מן הנהנה אצלנו העיקר "כי

חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה ההקדש מן שהפסיד מה ומשלם מעל, שבתרומה111)פרוטה תרומה, אכילת משום חומש
פרוטה. שווה בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום אבל בפרוטה, צורך משום112)אין אחד חומשים, שני ומשלם

הקדש. הנאת משום ואחד תרומה לבד.113)אכילת הקדש הנאת משום אחד חומש איסור.114)ומשלם על חל איסור אין הרי
חומש.115) לשלם שחייב הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל הגזל.116)והיינו בשביל חומש משום בו של117)יוצא

אחר. דבר ולא שוגג.118)תרומה היה מלבר.119)והאחר חומש כן120)היינו אחר, ממין הקרן את משלמין שאין שכשם
אחר. ממין החומש את משלם אחד.121)אינו מקרן אלא משתלם אינו בשוגג.122)שהחומש תרומה אכל אם אפילו

משלמים123) הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה משעת אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה, את אכל ובשוגג הואיל
הגזילה. אם1)כשעת מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן מהו ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

שחפפה כהנת ערל. חשוב אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם פירות אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג וגרעיני תרומה של תאנים עוקצי ודין אחריה. הישראלית חופפת אם תרומה של בתלתן ראשה

דינו. מה תרומה והזורע גידולין. גידולי או תרומה גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין אם לזרים. מותר אם
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אבל מסאבֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו על נפל ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָֹֹמסאבֹות.
ּכל ׁשהּנֹולד ׁשבעה, ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָסכין

ערל. חׁשּוב אינֹו ְִֵֵָָָׁשבעה
.Áּבּתֹו ּבן ּומביא ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן עצמֹו הּכהן הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹס

ונכנס ּבׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו. על ּומעּגילֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָיּׂשראל
נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ למׁשחֹו לזר מּתר - ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמרחץ

ִֶמּמּנּו.
.Ëאין - ּתרּומה ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּכהנת

ּבּׂשערּה. ּׂשערּה מעּגלת אבל אחריה. לחף מּתרת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּיּׂשראלית
ּתרּומה? ׁשל ּבתלּתן ּׂשערן לחף הּכהנים הּתרּו מה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻּומּפני

אדם. למאכל ראּוי ׁשאינֹו ְְֲִֵֵֶַַָָָמּפני
.Èּומעי והחרּובין, והּכליסים ּוגרֹוגרֹות, ּתאנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻעקצי

ׁשאין ּפי על אף ּומלפפֹון, ואתרֹוג אבּטיח, ּוקלּפי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאבּטיח
אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ירק ּוקניבת אכל, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהן
מּתרת - הּגּננין ׁשּמקּנבים ירק קניבת אבל לזרים. ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאסּורים

קלּפי אסּורין;לזרים. - אכל ּבהן יׁש אם וׁשמׁשמין: ּפֹולין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ
מּתרין. - אכל ּבהן ִֵֶֶָָֹֻאין

.‡È,וחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני מּתרים. - אתרֹוג ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּגרעיני
ּוׁשאר לזרים. אסּורין אּלּו הרי - הּכהן ּכנסן ׁשּלא ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאף
- אֹותן למצץ לחלּוחית ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרעינין:

מּתרֹות. - הׁשליכן ואם לזר; ְְְֲִִִִָָָֻאסּורין
.·Èראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין

חדׁשֹות? נקראּו מתי ועד מּתר. - יׁשנֹות וׁשל אדם; ְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֻלמאכל
הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל

.‚Èהעלּו ואם אסּורֹות; - ּתרּומה ׁשל והרקּבנּיֹות ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָהּנּצֹולֹות
- מים עליהם ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ׁשמרים מּתרֹות. - ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאבק
נתן לא ואם מּתר. והּׁשליׁשי לזרים, אסּור והּׁשני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון
אף - ּבלבד הּׁשמרים מעל הּיין מסּנן אּלא מים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָעליהם

לזרים. אסּור ְְִִִַָָהׁשליׁשי
.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה

חּלין, לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻלהיֹות
ׁשמן ׁשל חבית וכן חּלין. לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו מכּבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
ּומטּפח, יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּנׁשּפכה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּתרּומה

ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ּבּה נֹוהג ְְִֵֵֶֶֶֶָָֻאּלא
.ÂËעד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה

וכיון מעט, מעט לנטף הּׁשמן ויתחיל העּמּוד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיפסק
ׁשמן ּבּכד לּתן ּומּתר ּדּיֹו, - זֹו אחר זֹו טּפים ׁשלׁש ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנטפּו
אֹותּה - ׁשּנתמּצית עד הּכד הּניח אּלא נתן, ׁשּלא הרי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻחּלין.

ּתרּומה. ְְִַַָהּתמצית
.ÊËּבֹו לעלֹות ליּׂשראל ונֹותנֹו ּׂשרפה ׁשמן נר הּכהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹממּלא

צרכי לא אבל הּכהן, צרכי לעּׂשֹות לחדר ּולהּכנס ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלעלּיה
מּתר. - עּמֹו ׁשּתף היה ואם ְְִִִֵָָָָָֻֻיּׂשראל.

.ÊÈ,ּׂשרפה ׁשמן לֹו והדליק ּכהן אצל אֹורח ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיּׂשראל
מאליו. ׁשּיכּבה עד לכּבֹותֹו חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹועמד
ּבּה. ליל ּומדליק הּכהן ּבנר ּפתילה הּיּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹוטֹובל

.ÁÈ,יּׂשראל ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו
זה הרי - יּׂשראל ׁשל ּכליֹו אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹוכליֹו

מדליקין וכן הּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּׂשרפה ׁשמן עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמדליק
ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי ּׂשרפה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשמן
נר להדליק חּלין לֹו ׁשאין ּומי ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֻהאפלים
מדליקין הּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּׂשרפה ׁשמן מדליק - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻחנּכה

ּכהן. ּברׁשּות החּלין ּגּבי על ּׂשרפה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻׁשמן
.ËÈ- אביה אצל למּודה והיא לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

אפּלּו ּׂשרפה ׁשמן להדליק לכהן מּתר ּברׁשּותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמדליק
ואין ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּבבית
נקיֹון ׁשּמפני - הּמׁשּתה ּבבית מּמּנה; יסּתּפקּו ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחֹוׁשׁשין
ּפנאי להם ׁשאין מּפני - האבל ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכליהם

האבל. ְִֵֵֶָמּפני
.Î.יקּים - ּבמזיד ,יהּפ - ּבׁשֹוגג הּתרּומה: את ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּזֹורע

היה ואם יקּים. - ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין ׁשליׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנסּו קנס ;יהּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש הביאה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּפׁשּתן,

ּבעציו. להנֹות ויתּכּון יזרע ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹבֹו,
.‡Îאּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻּגּדּולי

לזרים אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו לזרים. ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשאסּורים
יׁשהּנה ׁשּלא הּכהן, ׁשּביד טמאה ּתרּומה מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכתרּומה,
לידי ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻאצלֹו
ּומּתר טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר לפיכ ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻּתּקלה.

ּכחּלין. יֹום, ְְִִֻלטבּול
.·Îזרעֹו ׁשאין דבר ואפּלּו ּדבר. לכל חּלין - גּדּולין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּגּדּולי

הרי - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה,
זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר, את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין
לארץ חּוצה ּתרּומת וכן לזרים. מּתר הּכל ויהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכלה,
ּכגֹון נאכלים, ׁשאינם גּנה וזרעֹוני ּתרּומה ותֹוספת ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהמדּמע
- ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָזרע
ּפׁשּתן הּזֹורע וכן ּדבר. לכל חּלין הן והרי מּתרין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻּגּדּוליהן

לזרים. מּתרין הּגּדּולין - ּתרּומה ְְִִִִֶַָָָֻׁשל
.‚Î- טהֹורין ׁשהּגּדּולים ּפי על אף טמאה, ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּזֹורע

אסּורה ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה. אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיין עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
א ּבאכילה.הרי מּתר ּכ אחר ׁשּיצא כל ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

.‰Îאּלּו הרי - ּתרּומה ועּׂשאן ּוזרען ׁשּנטמאּו חּלין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻׁשתילי
ּכדי ּתרּומה ּכׁשהן נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻמּתרין;

אסּורין. ְֲִִֶׁשּיהיּו
.ÂÎהרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּבלת

ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועּׂשאּה ׁשם עליה קרא ּכ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונעּׂשית מּמּנה הּטבל ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתרּומה,
קדם ּתרּומה עּׂשאּה אם אבל נגמרּו. לא ׁשעדין ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכפרֹות
ואכל מּמּנה ּתלׁש אם ,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיזרעּנה
ּגחן ואם החמׁש. את מׁשּלם - ּבׁשֹוגג מיתה, חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמזיד
ׁשאין אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּבטלה - הארץ מן ּבפיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
אם החמׁש ּומן הּמיתה מן ּפטּור לפיכ ;ּבכ אדם ּבני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדר

ׁשֹוגג. ֵָָהיה

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

zenexz zekld - a`Îmgpn 'd iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÎּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדה
ּכהנים וענּיי יּׂשראל וענּיי עני. ּובמעּׂשר ּומעּׂשרֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּובתרּומה
ׁשּלהם, את אֹוכלין ּכהנים ענּיי אּלּו; מּתנֹות מּמּנה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנֹוטלים
ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ׁשּלהם את מֹוכרין יּׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוענּיי
לּכהנים. ׁשלֹו הּמעּׂשר מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים. ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּדמים

.ÁÎּכיצד ּבבהמה והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט
מאֹותֹו לתֹוכן ונֹותן ּבהמה ּבצּוארי ּכפיפֹות ּתֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָיעּׂשה?
הּתרּומה. את מאכיל ולא הּבהמה את זֹומם לא נמצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמין.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ּכׁשאר‡. יּׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור
אּלא יפסידּנה; ולא טמאה, לידי יביאּנה ולא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים,
חּוצה ּתרּומת לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֻאֹוכל
אּלא טמאה ׁשאינּה ּפי על ואף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלארץ
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני מּדבריהם, ׁשהיא העּמים, ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבארץ
לארץ; ּבחּוצה חּלה לּה קֹוצה נּדה ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּדבריהם.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינּה

אּלא·. ּׂשֹורפין, ולא אֹוכלים לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹּתרּומה
ׁשם ויׁש ותּׂשרף. וּדאית טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻּתהיה
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָספקֹות

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית

יּניחּנה אּלא יגּלּנה, ולא מּמקֹומּה יזיזּנה לא ּדבר: ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹיחּדׁש
ּתאכל. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף; וּדאי ׁשּתּטמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעד

אם„. טמאה: והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָחבית
יּציל - לאו ואם יּציל; - ּבטהרה רביעית מּמּנה להּציל ְְְְֳִִִִִִִֶַַַַָָָָיכֹול
ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי על ואף ידים נטילת ּבלא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹּבידיו

טהרֹות. ּבענין ְְְְִִֵֶַָָׁשּיתּבאר
ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

אם אבל ויּפסל; הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה, ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחת עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם ׁשּנׁשּפכה: ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.
ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל - לאו ואם יּציל, - ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבטהרה
ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻהחבית

ָּבהּול.
.Âאמר ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ּובידֹו למקֹום מּמקֹום עֹובר ְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה

ּבכּלן נֹוגע הריני לאו, ואם מהן, אחת לי ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻלֹו
ידֹו, לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָּומטּמאן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַַַָָֹּכדי
.Êאדם מאכל ואינֹו הֹואיל ּתרּומה, ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּתלּתן

נזהר ואינֹו ּבטמאה. מעּׂשיהן ּכל לעּׂשֹות מּתר זה הרי -ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
טּמא הרי ּבטמאה אֹותם ׁשרה ׁשאם ּבמים, ׁשרּיתן ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּׁשף ּבעת לא נזהר, אינֹו - הּׁשרּיה אחר אבל ּבּידים; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹותם
ּתרּומת נֹותנין לפיכ לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכרׁשינין

הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּתלּתן
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

הארץ עם יּׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל לאכלּה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָגס
ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּפתיל; צמיד הּמּקף חרּׂש ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבכלי

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֻמכׁשרין,
.Ëאבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוּׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוּׂשין
ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה ּכּדי נֹוטל עֹוּׂשה? וכיצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(לבד).

טמאה מקּבל הארץׁשאינֹו עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים, ּכלי ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּתּגע ׁשּמא הּזהר לֹו: אֹומרין - והּתרּומה החּלין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻלּטל

לטבלּה. ּתחזר ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָֹֹּבּתרּומה,
.Èואין עּמֹו, ּבֹוצרין אין - ּבטמאה ּפרֹותיו ׁשעֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל

ׁשּתעּׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת. מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻּבטמאה;

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוּׂשה סֹוחטן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּפחֹות ּפחֹות וסֹוחטן ּתרּומה, ׁשּנעּׂשּו אחר נטמאּו ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָואם
לּכהנים. ּבׁשתּיה מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמּכביצה
ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה ראּוי. היה לנסכים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻואפּלּו
ׁשּמא גזרה אּלא מּכביצה, ּפחֹות ּפחֹות אמרּו ולא ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹהאכל.
ואם ּבכביצה. מתטּמא הּמׁשקה ונמצא מּכביצה, יֹותר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיעּׂשה
הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻהיּו
רביעי עֹוּׂשה ׁשליׁשי ׁשאין טהֹורה; ּתרּומה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוהּמׁשקה

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָּבתרּומה,
.·Èעד העצים לבית מׁשליכּה - ׁשּנטמאת ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד מאּוס ּבכלי נֹותנֹו - ׁשּנטמא ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשרפּנה.
וחּטים ויאכלּוהּו. לאחרים ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּידליק,
ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה,

אֹותן. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמאּו, להדלקה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין
.‚Èוכן .יּׁשפ - ּבׁשתּיה ואסּור הֹואיל ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָיין

ׁשל ּומלפפֹונֹות ואבּטיחין ּודלּועין וקּׁשּואים וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני ּבאכילה אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה
יּקברּו. אֹו לּים יׁשלי ּבהן? ּיעּׂשה מה נפׁשֹות. ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת

.„Èּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף מגּלים, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה
ּתּׂשרף. -ִֵָ

.ÂËעד ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
ליי יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים. אֹותם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיפריׁשּו
- ל נתּתי ליי יּׂשראל בני ירימּו אׁשר ונאמר: נתּתים; ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

של1) ותלתן כרשינין ודין טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית בספק שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר
בטומאה. פירותיו שעושה וישראל בטהרה. זיתיו תרומת הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה. מעשיהן לעשות מותר אם תרומה
כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן יטול ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או שנטמאו וענבים זיתים

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית לישראל הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה לו שנתנו
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lybe zxecdn jezn

.ÊÎּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדה
ּכהנים וענּיי יּׂשראל וענּיי עני. ּובמעּׂשר ּומעּׂשרֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּובתרּומה
ׁשּלהם, את אֹוכלין ּכהנים ענּיי אּלּו; מּתנֹות מּמּנה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנֹוטלים
ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ׁשּלהם את מֹוכרין יּׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוענּיי
לּכהנים. ׁשלֹו הּמעּׂשר מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים. ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּדמים

.ÁÎּכיצד ּבבהמה והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט
מאֹותֹו לתֹוכן ונֹותן ּבהמה ּבצּוארי ּכפיפֹות ּתֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָיעּׂשה?
הּתרּומה. את מאכיל ולא הּבהמה את זֹומם לא נמצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמין.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ּכׁשאר‡. יּׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור
אּלא יפסידּנה; ולא טמאה, לידי יביאּנה ולא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים,
חּוצה ּתרּומת לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֻאֹוכל
אּלא טמאה ׁשאינּה ּפי על ואף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלארץ
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני מּדבריהם, ׁשהיא העּמים, ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבארץ
לארץ; ּבחּוצה חּלה לּה קֹוצה נּדה ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּדבריהם.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינּה

אּלא·. ּׂשֹורפין, ולא אֹוכלים לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹּתרּומה
ׁשם ויׁש ותּׂשרף. וּדאית טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻּתהיה
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָספקֹות

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית

יּניחּנה אּלא יגּלּנה, ולא מּמקֹומּה יזיזּנה לא ּדבר: ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹיחּדׁש
ּתאכל. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף; וּדאי ׁשּתּטמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעד

אם„. טמאה: והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָחבית
יּציל - לאו ואם יּציל; - ּבטהרה רביעית מּמּנה להּציל ְְְְֳִִִִִִִֶַַַַָָָָיכֹול
ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי על ואף ידים נטילת ּבלא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹּבידיו

טהרֹות. ּבענין ְְְְִִֵֶַָָׁשּיתּבאר
ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

אם אבל ויּפסל; הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה, ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחת עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם ׁשּנׁשּפכה: ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.
ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל - לאו ואם יּציל, - ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבטהרה
ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻהחבית

ָּבהּול.
.Âאמר ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ּובידֹו למקֹום מּמקֹום עֹובר ְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה

ּבכּלן נֹוגע הריני לאו, ואם מהן, אחת לי ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻלֹו
ידֹו, לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָּומטּמאן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַַַָָֹּכדי
.Êאדם מאכל ואינֹו הֹואיל ּתרּומה, ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּתלּתן

נזהר ואינֹו ּבטמאה. מעּׂשיהן ּכל לעּׂשֹות מּתר זה הרי -ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
טּמא הרי ּבטמאה אֹותם ׁשרה ׁשאם ּבמים, ׁשרּיתן ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּׁשף ּבעת לא נזהר, אינֹו - הּׁשרּיה אחר אבל ּבּידים; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹותם
ּתרּומת נֹותנין לפיכ לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכרׁשינין

הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּתלּתן
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

הארץ עם יּׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל לאכלּה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָגס
ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּפתיל; צמיד הּמּקף חרּׂש ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבכלי

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֻמכׁשרין,
.Ëאבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוּׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוּׂשין
ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה ּכּדי נֹוטל עֹוּׂשה? וכיצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(לבד).

טמאה מקּבל הארץׁשאינֹו עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים, ּכלי ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּתּגע ׁשּמא הּזהר לֹו: אֹומרין - והּתרּומה החּלין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻלּטל

לטבלּה. ּתחזר ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָֹֹּבּתרּומה,
.Èואין עּמֹו, ּבֹוצרין אין - ּבטמאה ּפרֹותיו ׁשעֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל

ׁשּתעּׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת. מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻּבטמאה;

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוּׂשה סֹוחטן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּפחֹות ּפחֹות וסֹוחטן ּתרּומה, ׁשּנעּׂשּו אחר נטמאּו ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָואם
לּכהנים. ּבׁשתּיה מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמּכביצה
ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה ראּוי. היה לנסכים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻואפּלּו
ׁשּמא גזרה אּלא מּכביצה, ּפחֹות ּפחֹות אמרּו ולא ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹהאכל.
ואם ּבכביצה. מתטּמא הּמׁשקה ונמצא מּכביצה, יֹותר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיעּׂשה
הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻהיּו
רביעי עֹוּׂשה ׁשליׁשי ׁשאין טהֹורה; ּתרּומה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוהּמׁשקה

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָּבתרּומה,
.·Èעד העצים לבית מׁשליכּה - ׁשּנטמאת ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד מאּוס ּבכלי נֹותנֹו - ׁשּנטמא ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשרפּנה.
וחּטים ויאכלּוהּו. לאחרים ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּידליק,
ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה,

אֹותן. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמאּו, להדלקה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין
.‚Èוכן .יּׁשפ - ּבׁשתּיה ואסּור הֹואיל ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָיין

ׁשל ּומלפפֹונֹות ואבּטיחין ּודלּועין וקּׁשּואים וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני ּבאכילה אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה
יּקברּו. אֹו לּים יׁשלי ּבהן? ּיעּׂשה מה נפׁשֹות. ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת

.„Èּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף מגּלים, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה
ּתּׂשרף. -ִֵָ

.ÂËעד ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
ליי יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים. אֹותם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיפריׁשּו
- ל נתּתי ליי יּׂשראל בני ירימּו אׁשר ונאמר: נתּתים; ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

של1) ותלתן כרשינין ודין טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית בספק שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר
בטומאה. פירותיו שעושה וישראל בטהרה. זיתיו תרומת הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה. מעשיהן לעשות מותר אם תרומה
כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן יטול ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או שנטמאו וענבים זיתים

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית לישראל הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה לו שנתנו
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ׁשהּורמּו אחר יּטלם ולא ּבהם. יזּכה ּכ ואחר ׁשּירימּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד
ּכהן לכל לּתנן ּבעלים ׁשל הם ׁשהרי ּבעלים, מּדעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ׁשּלא לקח ואם יהיּו. לֹו קדׁשיו את ואיׁש ׁשּנאמר: ְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּירצּו;
טֹובת אּלא מהן לּבעלים ׁשאין ּבהן; זכה - ּבעלים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדעת

ממֹון. אינּה הנאה וטֹובת ְֲֲֵַָָָָָָהנאה,
.ÊËהרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן

עד ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורים ֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו
ְִֶׁשּיּטלּום.

.ÊÈהּגרן מן ולהביאּה ּבּתרּומה להּטּפל חּיבין יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאין
לּגרנֹות יֹוצאין ּכהנים אּלא לּיּׁשּוב, הּמדּבר ּומן ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹלעיר
זה הרי - יצאּו לא ואם ׁשם. חלקן להם נֹותנים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹויּׂשראל
אֹוכלּתּה ּבהמה אֹו חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמפריׁש
ּבּה ׁשּיּטּפל חכמים התקינּו - מהם ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשם
הפריׁשּה ׁשאם מּכהן; הבאתּה ּׂשכר ויּטל לעיר ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹויביאּנה

הּׁשם. חּלּול זה הרי - ולחּיה לּבהמה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּניחּה
.ÁÈלּטל ּכדי הּגרנֹות ּבבית לסּיע ּולוּים לכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

נאמר: ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתנֹותיהן.
אּלא ׁשּיסּיעהּו, להּניחֹו ליּׂשראל ואסּור הּלוי. ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקן להם ְְֵֶֶָָָנֹותן
.ËÈ.נתינה ידי יצא - להחזירּה מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן

וכן הּגרנֹות. ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואסּור
חלקן לׁשאל ואפּלּו ּומעּׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאסּור
הם הּמקֹום ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד. נֹוטלין אּלא אסּור, - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפיהן
הם, לּׁשם אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותים, הם ׁשלחנֹו ועל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֻאֹוכלין,
ּתרּומתי. מׁשמרת את ל נתּתי ואני ׁשּנאמר: להן; זּכה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

.Îלׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
אם אּלא חּלל, - נתן ואם ּבהמּתֹו. לרֹועה מּתנֹות ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעדרֹו,
לֹומר יּׂשראל ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתן ּׂשכר להם נתן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכן
ׁשאר אֹו ּבכֹור אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל הא אחר: ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָליּׂשראל
ּבזה. ּכּיֹוצא וכל אחֹותי, ּבן אֹו ּבּתי ּבן הּכהן, לפלֹוני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּתנֹות

.‡Îלּתן רֹוצים הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
אּלּו לוּיים מּׁשני לאחד אֹו אּלּו כהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹותם
הּבעלים אבל לזה; ותן ל הא חברֹו: לֹו ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחּנם,
הרי - הנאה ּבטֹובת זה חלק ל הא ללוי: אֹו לכהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאמרּו
ּפי על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעּׂשֹות אסּור וכן אסּור. ְְְֲִִֵֶַַַָָָזה

לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ְִֵֵֵֵֶַֹֹׁשהּוא

.·Îלהן חֹולקין אין עלעּׂשרה אף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
החרׁש הן: ואּלּו אֹותּה. מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפי
ּבאּלּו ׁשאין מּפני חּקֹו, לפרּׂש ּדעת ּבֹו ׁשאין והּקטן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻוהּׁשֹוטה
עצמן. ּבפני ּבריה ׁשהן מּפני והאנּדרֹוגינֹוס, והּטמטּום ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדעת.
ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה העֹוברים יראּוהּו ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָוהעבד,
ׁשּמא והאּׁשה, מאּוסין. ׁשהן מּפני והּטמא, והערל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכהן.
- לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה והּנֹוּׂשא הּיחּוד. ּומּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתתּגרׁש,
וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. עד הּגרנֹות ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻקנסּו
הּגבּול; קדׁשי ּכׁשאר להן וחֹולקין לבּתיהן להן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמׁשּלחין
ׁשאין והערל, והּטמא לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה הּנֹוּׂשא מן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחּוץ

ּכלל. להן ְְְִֶַָָמׁשּלחין

ה'תשע"א מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּומאה‡. ּבאחד עֹולה ּתרּומה2הּתרּומה סאה ּכיצד? . ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ
מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה

לּכהן ונֹותנּה אחת סאה לזרים3הּכל מּתר והּׁשאר וכל4, . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ
עליה מקּפידין הּכהנים ׁשאין הּכליסין5ּתרּומה ּתרּומת ּכגֹון , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

הֹואיל להגּביּה; צרי אינֹו - אדֹום ׁשל והּׂשעֹורים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָוהחרּובין
לּזרים. מּתר והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - ּבמאה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹֻונפלה

מדּמע·. הּכל נעּׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ,6נפלה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻ
ּתרּומה ּבדמי לּכהנים הּכל סאה7ויּמכר אֹותּה מּדמי חּוץ ,8. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

ּבמינֹו מין ּכׁשּנתערב אמּורים? ּדברים מין9ּבּמה אבל ; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ
טעם ּבנֹותן - מינֹו -10ּבׁשאינֹו ּתרּומה טעם ּבּכל יׁש אם : ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים ויּמכר מדּמע, הּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻנעּׂשה
לזרים. מּתר הּכל - חּלין טעם הּכל טעם ְְִִִַַַַַַָָֹֹֻֻואם

סאה‚. והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה הּכל,11סאה מן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה אּלא12ונפלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

חׁשּבֹון מּמאה13לפי לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן . ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻונעּׂשה
ׁשל סאין עּׂשר ׁשּנפלּו הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמדּמע
מּמדּמע נפל אם הּכל: ונּדּמעּו חּלין סאה לתׁשעים ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֻֻּתרּומה
ּבעּׂשר יׁש ׁשהרי נּדּמעּו, - חּלין מּמאה לפחֹות סאין עּׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻזה
סאין מעּׂשר ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה; ׁשל סאה מדּמע ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשל

מדּמעֹות. אינן -ְְֵַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהכל1) סאה והגביה למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו בשאינו מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר
עכורין. לוגין למאה שנפל צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה למאה שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה
היו אלו. לתוך אלו ונפלו תרומה ואחת חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת וסאה כריים שני תרומת2)לפניו שהרי בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
מקדשו. לתוכו חזר אם ממנו מרים שאתה דבר חכמים: אמרו ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד משום3)מעשר

כהנים. ממון שתרומה השבט, בתערובת.4)גזל בטלה שנפלה, תרומה השבט.5)שסאה גזל כאן חולין6)ואין =) מעורב
תרומה). לזרים.7)עם אסור שהכל כיוון כהן.8)בזול, של והיא תרומה שהיא ובתרומה9)מפני ברוב בטל האיסורים שבכל
במאה. ביטול.10)בטל של סאה.11)השיעור להרים בתערובת.12)שצריך למאה13)אוסרת שנפלה תרומה סאה כי

עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה במאה שהיא לפי בסאה, מק' חלק אלא וודאית מתרומה בה שאין אותה נחשב והגביהה
בפחות נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו בסאה נפל בסאה מק' חלק אומרים שאנחנו מדמעת אינה בלבד אחת סאה

zenexz zekld - a`Îmgpn 'e ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
לחּטים ּכגֹון14חּטים להּבלל, ּדרּכֹו אבל לקמח; קמח אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

הֹולכין - חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין לׁשמן ּתרּומה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻׁשמן
ואם ּכתרּומה; מדּמע זה הרי - ּתרּומה רב אם הרב: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּכל ּפי על אף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - חּלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹֻֻרב

לזרים .15אסּורים ְֲִִָ
אחרת,‰. ונפלה הגּביהּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסאה

מּתרין החּלין הרי - אחרת ונפלה ׁשּתרּבה16הגּביהּה עד , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
סאה מאה חּלין הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם עליהן; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה

מדּמע.17ועֹוד הּכל נעּׂשה - סאה אחר סאה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֶַַַַָָָָָֹֻ
.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

הּׁשנּיה ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם אחרת, סאה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
והיה הֹואיל מּתר; והּׁשאר סאתים מפריׁש אּלא נּדמעּו, לא -ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבסאה ידע לא ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹלּה
ּוכאּלּו מדּמע, זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻראׁשֹונה

ּכאחת. ׁשּתיהן ְְְֵֶַַָנפלּו
.Êאבל החּלין, לאסר עּמּה מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאין

ּכיצד? הּתרּומה. להעלֹות החּלין עם מצטרפת החּלין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻּפסלת
חּטים סאה למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָסאה
חּלין ׁשל ׁשהּמרסן ּפי על אף הּכל, וטחן חּלין, ׁשל ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻֻרעֹות
ּבפחֹות ּתרּומה ׁשל קמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין
עם ּבּקמח ּומׁשערין עֹולה; זה הרי - החּלין מּקמח ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמּמאה
רעֹות חּטים סאה נפלה אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמרסן,
וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻׁשל
- החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכל,
ּופחתה החּלין, הֹותירּו ׁשהרי ואחד; ּבמאה עֹולה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהרי

ְַָהּתרּומה.
.Áאין - עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻלג

ׁשּבהם ׁשמרים הּלג18מֹוציאין את מעלין אּלא אם19, וכן . ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשמרים מֹוציאין אין - צלּולין לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻנפל

.20ׁשּבֹו ֶ
.Ëנפל ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעה לתׁשעים ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻלג

הּמים ׁשאין הּכל, נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו
הּיין את .21מעלה ֲִֶֶַַַ

.Èחּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
ּבׁשֹוגג אם מאה: על ׁשהֹוסיפּו עד עֹולה22אחרים זֹו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּבמזיד ואם ואחד; ׁשאין23ּבמאה מדּמע, הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ּתֹורה אּסּורי לכּתחּלה.24מבּטלין ְְְְִִִֵַַָָ

.‡Èּבימי ואֹוכלּה ּברב, לבּטלּה מּתר - לארץ חּוצה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֻּתרּומת
חּוצה ּתרּומת ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻטמאתֹו.
חּלין, לּגין ׁשני עליו ונֹותן אחד לג מּמּנּו נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻֻלארץ
לג ּתרּומה ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונמצא

הּׁשלׁשה לתֹו וחֹוזר25ונֹותן וׁשֹותה; לג מארּבעּתן ּומגּביּה , ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נֹותן וכן וׁשֹותה. לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹּומׁשלי
ׁשל הּיין ּכל ׁשּיכלה עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלג
חּלין. ׁשל לּגין ּבׁשני לּגין ּכּמה ׁשּנטל ונמצא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻֻּתרּומה.

.·Èזרע זהּו אי נֹודע ולא החּלין ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו ׁשל26ּתרּומה, אחת ולגנה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מּתרין ּכּלן - ׁשּזרעֹו27חּלין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻֻֻ
אבל ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורים החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלה

הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין אפּלּו28ּדבר והּבצלים, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּביניהן ּתערבת ּתרּומה ׁשל אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמאה

מדּמע הּכל הרי נתלׁש29- ואם הּתרּומה30. ּתעלה - הּכל ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹֻ
לכּתחּלה יתלׁש ולא ואחד. .31ּבמאה ְְְְְְִִֵֶַָָָֹ

.‚Èידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי
אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, זֹו מהן,32אי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מדומע. הכל אז עצמה.14)מסאה בפני ניכרת אחת וכל נבללות, למקום15)שאינן התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
השנייה. התערובת את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין - לאסור,16)אחר זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין

ומאה. באחד עולה ותרומה חולין, סאין מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר מה17)כיוון רבינו מפרש כן
סאה אחר סאה תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו
חולין. של וחמישים תרומה של ואחת חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה
למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון ראשון אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא אומרים שאין רבינו ודעת

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה לוג18)שהוא כך אחר להרים כדי היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול השמרים.19)יין עם מעורב שהוא תרומה.20)כמו איסור יש בשמרים המים21)שגם אין כלומר,

שאין וכיוון במאה, שיעורו במים ויין טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי התרומה, את להעלות מצטרפים והיין
מצטרפין. אין - התרומה לביטול שווין התרומה.23)הוסיף.22)שיעוריהם את לבטל כדי מאה עד כלומר,24)הוסיף

מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה אבל התורה, מן איסורה שעיקר נטלי25)תרומה, וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
מחצה יהיו מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד לתת כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל דתרומה
[ורמי דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו נוסחת אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא ומכיוון חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד והיינו26)תו הארץ" מן זרוע למקום "שם
שהקילו27)ערוגה. הוא כ"בקל הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה מתרת חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי

חולין. הם - מדומע שגידולי הקלו, כלה.28)שעוד זרעו שאין דבר הם ובפירוש29)שהשומים ומאה. באחד עולה קרקע שאין
בחולין". נתערבה ולא היא מופרשת שהתרומה "לפי רבינו: כתב חבורו.30)המשנה איסור31)ממקום מבטלין שאין משום

שם:32)לכתחילה. במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך תרומה של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
וכו'". תרומה של היא איזו ידוע "אין
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ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
לחּטים ּכגֹון14חּטים להּבלל, ּדרּכֹו אבל לקמח; קמח אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

הֹולכין - חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין לׁשמן ּתרּומה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻׁשמן
ואם ּכתרּומה; מדּמע זה הרי - ּתרּומה רב אם הרב: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּכל ּפי על אף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - חּלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹֻֻרב

לזרים .15אסּורים ְֲִִָ
אחרת,‰. ונפלה הגּביהּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסאה

מּתרין החּלין הרי - אחרת ונפלה ׁשּתרּבה16הגּביהּה עד , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
סאה מאה חּלין הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם עליהן; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה

מדּמע.17ועֹוד הּכל נעּׂשה - סאה אחר סאה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֶַַַַָָָָָֹֻ
.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

הּׁשנּיה ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם אחרת, סאה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
והיה הֹואיל מּתר; והּׁשאר סאתים מפריׁש אּלא נּדמעּו, לא -ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבסאה ידע לא ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹלּה
ּוכאּלּו מדּמע, זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻראׁשֹונה

ּכאחת. ׁשּתיהן ְְְֵֶַַָנפלּו
.Êאבל החּלין, לאסר עּמּה מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאין

ּכיצד? הּתרּומה. להעלֹות החּלין עם מצטרפת החּלין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻּפסלת
חּטים סאה למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָסאה
חּלין ׁשל ׁשהּמרסן ּפי על אף הּכל, וטחן חּלין, ׁשל ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻֻרעֹות
ּבפחֹות ּתרּומה ׁשל קמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין
עם ּבּקמח ּומׁשערין עֹולה; זה הרי - החּלין מּקמח ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמּמאה
רעֹות חּטים סאה נפלה אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמרסן,
וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻׁשל
- החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכל,
ּופחתה החּלין, הֹותירּו ׁשהרי ואחד; ּבמאה עֹולה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהרי

ְַָהּתרּומה.
.Áאין - עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻלג

ׁשּבהם ׁשמרים הּלג18מֹוציאין את מעלין אּלא אם19, וכן . ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשמרים מֹוציאין אין - צלּולין לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻנפל

.20ׁשּבֹו ֶ
.Ëנפל ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעה לתׁשעים ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻלג

הּמים ׁשאין הּכל, נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו
הּיין את .21מעלה ֲִֶֶַַַ

.Èחּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
ּבׁשֹוגג אם מאה: על ׁשהֹוסיפּו עד עֹולה22אחרים זֹו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּבמזיד ואם ואחד; ׁשאין23ּבמאה מדּמע, הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ּתֹורה אּסּורי לכּתחּלה.24מבּטלין ְְְְִִִֵַַָָ

.‡Èּבימי ואֹוכלּה ּברב, לבּטלּה מּתר - לארץ חּוצה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֻּתרּומת
חּוצה ּתרּומת ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻטמאתֹו.
חּלין, לּגין ׁשני עליו ונֹותן אחד לג מּמּנּו נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻֻלארץ
לג ּתרּומה ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונמצא

הּׁשלׁשה לתֹו וחֹוזר25ונֹותן וׁשֹותה; לג מארּבעּתן ּומגּביּה , ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נֹותן וכן וׁשֹותה. לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹּומׁשלי
ׁשל הּיין ּכל ׁשּיכלה עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלג
חּלין. ׁשל לּגין ּבׁשני לּגין ּכּמה ׁשּנטל ונמצא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻֻּתרּומה.

.·Èזרע זהּו אי נֹודע ולא החּלין ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו ׁשל26ּתרּומה, אחת ולגנה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מּתרין ּכּלן - ׁשּזרעֹו27חּלין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻֻֻ
אבל ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורים החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלה

הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין אפּלּו28ּדבר והּבצלים, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּביניהן ּתערבת ּתרּומה ׁשל אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמאה

מדּמע הּכל הרי נתלׁש29- ואם הּתרּומה30. ּתעלה - הּכל ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹֻ
לכּתחּלה יתלׁש ולא ואחד. .31ּבמאה ְְְְְְִִֵֶַָָָֹ

.‚Èידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי
אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, זֹו מהן,32אי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מדומע. הכל אז עצמה.14)מסאה בפני ניכרת אחת וכל נבללות, למקום15)שאינן התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
השנייה. התערובת את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין - לאסור,16)אחר זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין

ומאה. באחד עולה ותרומה חולין, סאין מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר מה17)כיוון רבינו מפרש כן
סאה אחר סאה תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו
חולין. של וחמישים תרומה של ואחת חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה
למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון ראשון אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא אומרים שאין רבינו ודעת

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה לוג18)שהוא כך אחר להרים כדי היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול השמרים.19)יין עם מעורב שהוא תרומה.20)כמו איסור יש בשמרים המים21)שגם אין כלומר,

שאין וכיוון במאה, שיעורו במים ויין טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי התרומה, את להעלות מצטרפים והיין
מצטרפין. אין - התרומה לביטול שווין התרומה.23)הוסיף.22)שיעוריהם את לבטל כדי מאה עד כלומר,24)הוסיף

מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה אבל התורה, מן איסורה שעיקר נטלי25)תרומה, וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
מחצה יהיו מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד לתת כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל דתרומה
[ורמי דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו נוסחת אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא ומכיוון חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד והיינו26)תו הארץ" מן זרוע למקום "שם
שהקילו27)ערוגה. הוא כ"בקל הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה מתרת חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי

חולין. הם - מדומע שגידולי הקלו, כלה.28)שעוד זרעו שאין דבר הם ובפירוש29)שהשומים ומאה. באחד עולה קרקע שאין
בחולין". נתערבה ולא היא מופרשת שהתרומה "לפי רבינו: כתב חבורו.30)המשנה איסור31)ממקום מבטלין שאין משום

שם:32)לכתחילה. במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך תרומה של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
וכו'". תרומה של היא איזו ידוע "אין
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מּׁשתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָואין
מדּמעּתן33הּקּפֹות אינּה - החּלין אחת34לתֹו זרע אם וכן . ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻ

ּבּה נֹוהג - והּׁשנּיה ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין - ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמהם
אינּה35ּכתרּומה - אחר למקֹום הּׁשנּיה הּקּפה נפלה . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

נפלּו חּלין. הּגּדּולין - הּׁשנּיה את אחר זרע אם וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻמדּמעת.
ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מדּמעת - אחד למקֹום זרע36ׁשּתיהן . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

חּלין, הּגּדּולין - ּכלה ׁשּזרעֹו ּבדבר ׁשּתיהם: את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
ּדברים ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּובדבר
הראׁשֹונה את קצר ׁשּלא עד הּׁשנּיה את ּבזֹורע ;37אמּורים? ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אפּלּו הּׁשנּיה, את זרע ּכ ואחר הראׁשֹונה את קצר ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבדבר

לזה זה חֹובה נעּׂשין .38ּומחּברין ְֲִִֶֶַָָָֻ
.„Èולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
נפלּו, חּלין לתֹו חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶָָֻֻֻלתֹו
על חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּתרּומה. לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה
ׁשהּוא הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה.
על חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמּדבריהם;

ְַָהּתרּומה.
.ÂËהּכרי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ואמר39סאה ּתרּומת40, : ְְְְְְְִֶַַַָָָָָ

נסּתּימה ׁשם סאה אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - לתֹוכֹו זה 41הּכרי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ
הּכל ונּדמע הּכרי, ּובתרּומת42ּתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹ

לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו הּכרי ּתרּומת אמר: ְְְְְְִִִִִִַַַַַָהּכרי.
צפֹון ׁשהּוא הּכרי, רביע ונמצא לׁשנים, - ׁשּבּצפֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָוהחצי

המדּמע. הּוא ְְִַָֻצפֹוני,
.ÊËּבאחד ּכריים ׁשני ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

מדּמעין ׁשניהן הרי - ּוכרי43מהן סאין ׁשּתי לפניו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
על ּתרּומה עּׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחת הרי ואמר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאחד,

אחת הרי - הּזה היא.הּכרי זֹו אי ידּוע ואין ּתרּומה, מהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
על ּתרּומה זֹו הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָהיּו
מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה, היא הרי - הּללּו הּכריים מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחד

הּטבל. מן המתּקן הּוא זה אי ידּוע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻואין

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

לתֹוכן‡. ׁשּנפלה לבנֹות וחמּׁשים ׁשחֹורֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָחמּׁשים

מּתרֹות, הּׁשחֹורֹות - לבנה היתה ּתרּומה: ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחֹורֹות - ׁשחֹורה היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֻֻוהּלבנֹות
לבנה ואם היתה ׁשחֹורה אם ידּוע אין ואם מּתרֹות. ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֻוהּלבנֹות
ׁשּנפלה אחר היתה מה ידע הּכל. מן ּומאה ּבאחד עֹולה -ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵַָָָֻֻוׁשכח
אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה ׁשל ּומלּבנים דבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד הּתרּומה ותעלה לּמלּבנים מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
עּגּול ׁשּנפל ּוקטּנים ּגדֹולים דבלה עּגּולי הּכל. מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומאה
הן הרי - קטן אם היה ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָּדבלה
למאה עּגּול נפל ּכיצד? ּבמׁשקל. ּבין ּבמנין ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמעלין
אחד ּומגּביּה נפל, קטן אֹומר הריני - ּוקטּנים ּגדֹולים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעּגּולין
עּׂשרים מהן עּגּולים, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל הּקטּנים. ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָמן
עּגּול עּׂשרים ּומהן ליטרין, ארּבע אחד ּכל מׁשקל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָעּגּול
ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל לטרא, אחד ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹמׁשקל
הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל, קטן אֹומר הריני - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואחד

הּתרּומה.‚. את להעלֹות מצטרפין אינן - והּסלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּקמח
אין„. - חּטים ׁשל מגּורה ּפי על ׁשּנפלה חּטים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָסאה

נבללה אם אּלא מׁשערין ׁשאין ּומאה; ּבאחד אֹותּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמׁשערין
נפלה מקֹום ּבאיזה ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּתרּומה
חּטים היא ּכאּלּו הּתרּומה את רֹואין יעּׂשה? וכיצד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּתרּומה.
ּגּבי על ׁשּנפלה עצמּה הּתרּומה ּומפריׁש ּׂשעֹורים, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ׁשּמאּסף ּכמי עליהן, ׁשּנפלה החּלין מן מעט עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמגּורה

ּׂשעֹורין. ּגּבי מעל ְִִִֵֵַַחּטים
אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי היּו אם נפלה: מהן זֹו לאי ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי - אחד ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמגּורֹות
והּקּפֹות אחת. מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחר, ּבבית וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמצטרפֹות
היּו אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפי

מצטרפֹות. אינן - עירֹות ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻׁשּתי
.Âמאחד להעלֹות רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיצד

מּזֹו וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה, - ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשתיהן
ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים מעלה. -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
היא: זֹו אי ידּוע ואין מהם, אחד ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתאנים
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חולין.33) מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת תרומה מהן חולין.34)שאחת של אותה הייתה מספק.35)שמא
ונחשב36) חולין אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש ונפלו סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה "אם

הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה ואם שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי
יחד.37)מדומע". שתיהן כזורע זה והרי מחוברים "אין38)ושתיהן שם: ובירושלמי לזה". זה הונח "נעשין רומי: בדפוס

איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי חדא דכל ותאכל, המותר הוא מי ותוכיח ראייה הבא כלומר, הוכיח". נעשה ומחובר תלוש
מינין. כשני להו דהוו מדומע.39)מוחזק הכרי עושה ואינה שתעלה ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, אחרי40)של

שנפלה.41)כן. הסאה אצל מסויים במקום שלמעלה42)נקבעה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה נתרבתה שעכשיו
השנייה, שתיפול קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה עד להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב ו) (הלכה

ומדמעות]. הן מצטרפות ביחד, הסאין שתי שנתחברו כיוון כאן - נדמעו התרומה.43)לא מהם באיזה יודעים אנו יבאר1)שאין
ידוע ואין לתוכן דבילה עיגול שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה. תאנה לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים ג'
שנפלה טהורה או טמאה תרומה סאה תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין של סאה קטן. או גדול היה אם

נפלה. לאיזו נודע ולא אחרת נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות שתי חולין. ממאה לפחות

zenexz zekld - a`Îmgpn 'e ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה, זֹו הרי - וכד ּכד מאה ׁשם היּו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאם
והּׁשאר ליטרא, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם
מדּמעֹות, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין;

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים
.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

אֹו ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין העּגּול ּפי על ּדרסּה הּוא. זה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאי
הם ּכאּלּו אֹותם רֹואין - הּוא עּגּול זה אי ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם הּמׁשקל; לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא ּתעלה. - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין
ּבטל הּתרּומה ׁשּספק ּברב; הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á,ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה ּבמאה, אֹוסר וּדאּה - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה

אינּה - מחמּׁשים ּביֹותר היה ואם ּברב; אּלא הּתר לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹואין
לתׁשעים ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? רב. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹצריכה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזרים, אסּור הּכל - קּימין הּמאה והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹותׁשע,

.Ëאחת ׁשּמא הּכל, מן אחת ואבדה מחמּׁשים אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנפלה
- ׁשאבדה היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה היא החּלין ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻמן
אחר מּמקֹום חּלין עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות, אּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻהרי
ואם הּכל. על יֹותר ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹויֹוסיף
מן אחת ואבדה ואחת חמּׁשים לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָנפלה

לזרים. הּׁשאר הּתר - ְְִַַַָָֹֻהּכל
.Èׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסאה

ונּדּמע נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני למעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹנּטלה
מעּׂשר, לתרּומת ׁשם יּקרא - נפלה ראׁשֹון למעּׂשר אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּכל:
ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעּׂשר ואם ׁשּבֹו; מעּׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לכהן ויּמכרּו יּפדּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹאּלּו
.‡Èאֹו חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין טמאין ּבין הקּדׁש, אֹו ׁשני מעּׂשר אֹו ראׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַמעּׂשר
ה ונּדּמע הֹואיל טמאהטהֹורים, ּכתרּומה הּכל הרי - ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹ

ּומּניחים לעֹולם, אסּור הּכל והרי לּכל, ּבאכילה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשאסּורה
ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירקבּו. עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאֹותן
ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּבדבר אבל חי; ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהאכל
ׁשּמדליקין ּכדר הּכל ידליק אּלא מהן; ויאכל ּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיּתקל

טמאה. ְְֵָָּתרּומה
.·Èטמאין חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

מדּמע אֹוכל והּכהן ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל יּמכר -ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֻ
ּכדי מכׁשירין, ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה
ילּוׁש אֹו הּטמאין. החּלין מן ׁשּבֹו הּתרּומה תטמא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
אחר אכל מטּמא טמא אכל ׁשאין מּכביצה, ּפחֹות זה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמדּמע
ּבכל מּכביצה ּפחֹות זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכביצה. ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעד

ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֵֶֶַָָָֹעּסה,

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

.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
נפלה ואם ּבטהרה. הּכל ואֹוכלין ּבמעּוט ּבטלה - ְְְְְְְְֳִִִַָָָָָָָֹטהֹורה

ׁשּירקב. עד הּכל יּניח - מּמאה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפחֹות
.ÂËמהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי

ואין ׁשנּיה סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָונֹודע
ראׁשֹונה ׁשּנפלה לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן זֹו לאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידּוע
סאה נפלה ּבמקלקל. הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻנפלה
ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ידּוע ואין מהם אחת לתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָראׁשֹונה
אֹומרים: אין - נפלה מהן זֹו לאי ונֹודע ׁשנּיה סאה נפלה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכ
מקלקלֹות. ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה, נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלּמקֹום

.ÊËסאה ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו
אֹומרין: - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל

נפלה. הּטמאה ְְְֵַָָָלתֹו
.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין:
ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

ְִָּכתרּומה.
.ÁÈ:אֹומרין - מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָנפלה

(ּבטהרה קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְֳִֵֶַָָָָָָָֻלתֹו
גדֹולה. ְְִָָּכתרּומה

.ËÈ:אֹומרין - מהן אחת לתֹו ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָסאה
יּלֹוׁשּו אֹו קליֹות) יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻלתֹו

ּפרֹות. ְֵֵּבמי
.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות. יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻאֹומרין

.‡Îאח לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה -נפלה מהן ת ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוספק אסּור, - טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות. ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן - טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר; - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהן, - המדּמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואּסּור

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

חבית‡. ּכיצד? ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת - סתּומה ְְְִִֵֶַַַַָָָָחבית
סתּומֹות חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָסתּומה

ּומאה. ּבאחד ּתעלה - החבּיֹות נפּתחּו הּכל. נּדּמע -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אחת·. ונפלה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית

היא ּתרּומה ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמהם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מין1) העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין שנתבלה ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר
ונתנה חמה פת הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם חולין של ירק הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו
גבי על שנפל תרומה של שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד יין של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו הדברים אחר. דבר גבי על או פירות
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אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה, זֹו הרי - וכד ּכד מאה ׁשם היּו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאם
והּׁשאר ליטרא, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם
מדּמעֹות, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין;

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים
.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

אֹו ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין העּגּול ּפי על ּדרסּה הּוא. זה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאי
הם ּכאּלּו אֹותם רֹואין - הּוא עּגּול זה אי ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם הּמׁשקל; לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא ּתעלה. - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין
ּבטל הּתרּומה ׁשּספק ּברב; הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á,ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה ּבמאה, אֹוסר וּדאּה - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה

אינּה - מחמּׁשים ּביֹותר היה ואם ּברב; אּלא הּתר לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹואין
לתׁשעים ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? רב. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹצריכה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזרים, אסּור הּכל - קּימין הּמאה והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹותׁשע,

.Ëאחת ׁשּמא הּכל, מן אחת ואבדה מחמּׁשים אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנפלה
- ׁשאבדה היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה היא החּלין ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻמן
אחר מּמקֹום חּלין עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות, אּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻהרי
ואם הּכל. על יֹותר ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹויֹוסיף
מן אחת ואבדה ואחת חמּׁשים לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָנפלה

לזרים. הּׁשאר הּתר - ְְִַַַָָֹֻהּכל
.Èׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסאה

ונּדּמע נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני למעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹנּטלה
מעּׂשר, לתרּומת ׁשם יּקרא - נפלה ראׁשֹון למעּׂשר אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּכל:
ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעּׂשר ואם ׁשּבֹו; מעּׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לכהן ויּמכרּו יּפדּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹאּלּו
.‡Èאֹו חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין טמאין ּבין הקּדׁש, אֹו ׁשני מעּׂשר אֹו ראׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַמעּׂשר
ה ונּדּמע הֹואיל טמאהטהֹורים, ּכתרּומה הּכל הרי - ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹ

ּומּניחים לעֹולם, אסּור הּכל והרי לּכל, ּבאכילה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשאסּורה
ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירקבּו. עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאֹותן
ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּבדבר אבל חי; ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהאכל
ׁשּמדליקין ּכדר הּכל ידליק אּלא מהן; ויאכל ּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיּתקל

טמאה. ְְֵָָּתרּומה
.·Èטמאין חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

מדּמע אֹוכל והּכהן ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל יּמכר -ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֻ
ּכדי מכׁשירין, ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה
ילּוׁש אֹו הּטמאין. החּלין מן ׁשּבֹו הּתרּומה תטמא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
אחר אכל מטּמא טמא אכל ׁשאין מּכביצה, ּפחֹות זה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמדּמע
ּבכל מּכביצה ּפחֹות זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכביצה. ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעד

ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֵֶֶַָָָֹעּסה,

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

.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
נפלה ואם ּבטהרה. הּכל ואֹוכלין ּבמעּוט ּבטלה - ְְְְְְְְֳִִִַָָָָָָָֹטהֹורה

ׁשּירקב. עד הּכל יּניח - מּמאה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפחֹות
.ÂËמהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי

ואין ׁשנּיה סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָונֹודע
ראׁשֹונה ׁשּנפלה לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן זֹו לאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידּוע
סאה נפלה ּבמקלקל. הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻנפלה
ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ידּוע ואין מהם אחת לתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָראׁשֹונה
אֹומרים: אין - נפלה מהן זֹו לאי ונֹודע ׁשנּיה סאה נפלה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכ
מקלקלֹות. ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה, נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלּמקֹום

.ÊËסאה ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו
אֹומרין: - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל

נפלה. הּטמאה ְְְֵַָָָלתֹו
.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין:
ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

ְִָּכתרּומה.
.ÁÈ:אֹומרין - מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָנפלה

(ּבטהרה קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְֳִֵֶַָָָָָָָֻלתֹו
גדֹולה. ְְִָָּכתרּומה

.ËÈ:אֹומרין - מהן אחת לתֹו ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָסאה
יּלֹוׁשּו אֹו קליֹות) יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻלתֹו

ּפרֹות. ְֵֵּבמי
.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות. יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻאֹומרין

.‡Îאח לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה -נפלה מהן ת ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוספק אסּור, - טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות. ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן - טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר; - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהן, - המדּמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואּסּור

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

חבית‡. ּכיצד? ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת - סתּומה ְְְִִֵֶַַַַָָָָחבית
סתּומֹות חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָסתּומה

ּומאה. ּבאחד ּתעלה - החבּיֹות נפּתחּו הּכל. נּדּמע -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אחת·. ונפלה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית

היא ּתרּומה ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמהם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מין1) העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין שנתבלה ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר
ונתנה חמה פת הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם חולין של ירק הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו
גבי על שנפל תרומה של שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד יין של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו הדברים אחר. דבר גבי על או פירות
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אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפלה.
ׁשהחבית לפי אחת. להפריׁש צרי אּלא הּגדֹול; לּים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהן
נּכרת. נפילתּה אין - ּבּה וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת, נפילתּה -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית
אבל החבית; אֹותּה וׁשֹותה מּמאה אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיּפתחּו. עד אסּורֹות - החבּיֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשאר
הּׁשאר. וׁשֹותה דּמּועּה ּכדי מּמּנה נֹוטל - מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתּפתח
מאה מהם ונפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנתערבה
ּוׁשאר הּמאה; וׁשֹותה אחת חבית דּמּוע ּכדי מהם נֹוטל -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּתרּומה ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָהחמּׁשים
וכל מדּמע, ּכּלן - חבּיֹות אלפים ּכּמה היּו אפּלּו ּברב. ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָֹֻֻׁשהיא

הימּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח ׁשֹותה,מה והּׁשירים מּמאה, אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מדּמע. ְְְַָָֻוהּׁשאר

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

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

.Âּכ ואחר והגּביהֹו העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּׂשאֹור
מּתרת. זֹו הרי - ְְֲִֵֶֶַָֻנתחּמצה

.Ê- מינֹו ּבׁשאינֹו מין (ּתרּומה) נתערב ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכבר
אם הּתבׁשיל, עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הרי - הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֻהּבצל
ּתרּומה, והּתבׁשיל חּלין הּבצל ואם לזרים; אסּור ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֻהּתבׁשיל

אסּור. הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָונמצא
.Á:יבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

טעם. ּבנֹותן - מחּת היה ואם מּתר, זה הרי - ׁשלם היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאם
- מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻואם
ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָמׁשערין
הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ׁשּנתּבּׁשל אחר הּבצל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהׁשלי
מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - מחּת ּבין ׁשלם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻּבין
מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו עדׁשים לתֹו ׁשלם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבצל
לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי מהן, ׁשֹואב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינֹו
.ּכמחּת הן הרי - רּכים ּבצלים היּו ואם נתּבּׁשלּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּכבר
הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, ּוקלּפתֹו ּפטמתֹו נּטלה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוכן

ּכמח ּביןהּוא ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּת ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - ְְֵַַָֻמחּת

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

לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ּבצל ְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻעם
.Èאּלּו ּפצּועין היּו אם ּתרּומה: זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי

ׁשּכבׁשן אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻואּלּו,
ׁשלמין, ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין; אּלּו הרי - ּתרּומה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבמי
אּלּו הרי - ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֻאֹו

הּׁשלמין. מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻמּתרין.

.‡Èאסּורין הן הרי - ּתרּומה ׁשל ׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָמי
ְִָלזרים.

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

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

ׁשּׁשֹואבֹות. ְֲִֵֶמּפני
.„Èהּפת - הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָּתּנּור

אסּור. אינֹו והריח ריחֹו, אּלא ּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתרת;
.ÂËּפי על אף מים, ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָּׂשעֹורין

לפגם טעם נֹותן ׁשאין מּתרין; הן הרי - מימיו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהבאיׁשּו
ֵאֹוסר.

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

לזרים. ְִָָאסּור
.ÊÈּכל מזג חּלין, ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

אינֹו, ּכאּלּו החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ראּוי אם מינֹו: אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוכאּלּו
לזרים, מּתר הּכל הרי - הּתרּומה יין טעם לבּטל הּמים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻאֹותֹו
את מעלין הּמים ׁשאין ּבארנּו, ׁשּכבר אסּור; - לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואם

ִַַהּיין.
.ÁÈוהם ידיחם - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין

ידיחם - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות.
והּיין אֹותֹו, יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻוהם
קלּפה ויּטל אֹותֹו יקּפה - הּציר ּגּבי על נפל לזרים. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּתר

הּׁשמן. טעם ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמעל
.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא - ּתרּומה ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה

הרי - ּביין אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם. ּבנֹותן - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָּבּׁשל
לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה

ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת
.Îּכּלן - והּבּכּורים והחּלה מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻּתרּומה

מּמּנּו והרמתם נאמר: מעּׂשר ּבתרּומת ּתרּומה. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנקראּו
ּתרימּו חּלה נאמר: ּובחּלה ּגרן. ּכתרּומת ואֹומר: יי. ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּתרּומת
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ונאמר: ְְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָֹֹתרּומה.
ׁשּטעּון דבר ל ואין ;יד ּותרּומת וגֹו' ויצהר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָתירׁש
ּובהן הּבּכּורים, מן חּוץ זה ּבפסּוק פרטֹו ׁשּלא מקֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהבאת
ּתרּומה. קרּואין ׁשהן למדּת, הא .יד ּותרּומת ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָנאמר:

.‡Î:הּוא אחד - ודּמּוע אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
נטמאּו ואם זה, עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻּכּלן
הּדרכים אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעּׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
אכילתּה. על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעּׂשר ּכתרּומת -ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

.·Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
לאכל וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר :מבר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכ
חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין אֹותם וראינּו קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּתרּומה.
עבדת ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלארץ.

ּכהּנתכם. את אּתן ְְֵֶֶֶַַָָֻמּתנה
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתרּומֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו
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נאכל‡. זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין גּנה, זרעֹוני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
הּדמים את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן, חּיב - צמחּו ולא ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹלחברֹו,
מחמת צמחּו ׁשּלא והּוא לזריעה. ׁשחזקתן מּמּנּו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקח
חּיב אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקתה אם אבל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמן;
ּכּיֹוצא ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבאחריּותן;

ֶָּבזה.
ו·. ּוזרען ּוּׂשעֹורים, חּטים ּכגֹון הּנאכלין, זרעים לֹו לאמכר ְְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָֹ

ׁשרב ּפׁשּתן, זרע היה אפּלּו ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹצמחּו
אינֹו אֹותּה, ואֹוכלין הֹואיל לזריעה; אֹותּה קֹונין אדם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָּבני
חּיב - לזרע קֹונה ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם זריעתֹו. ּבאחריּות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָחּיב
ולצביעה. לרפּואה הּנמּכרים לדברים הּדין והּוא ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָּבאחריּותן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
והֹודיעֹו‚. מקח, מחברֹו הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּכאן

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו פלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מקחי לי החזר לֹומר: יכֹול אינֹו - מּום בֹו נמצא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשם
להביא מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאן!
ׁשהֹודיעֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו ׁשם. למכרֹו אֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָממּכרֹו
ׁשּמֹוליכֹו הֹודיעֹו לא אם אבל מֹוכר. ּברׁשּות הּוא הרי -ְֲֲִִִִֵֵֶָֹ
זה הרי - מּום ּבֹו ׁשם ונמצא והֹוליכֹו, אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמקח ׁשּיחזיר עד לֹוקח, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָּברׁשּות
.„- נגנב אֹו אבד ּכ ואחר מּום, ּבֹו ונמצא מקח ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח

ואם לּמֹוכר. הּמקח ׁשּיחזיר עד הּלֹוקח, ּברׁשּות הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהרי
הּמֹוכר. ּברׁשּות זה הרי - הּזמן אר מחמת ונפסד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהתליע
ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא לּמֹוכר להֹודיע לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹואם

ֵלֹוקח.
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נגחן ונמצא לחברֹו ׁשֹור ְְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

הּלֹוקח ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה .ל מכרּתיו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלׁשחיטה
קֹונה ׁשהּוא יֹודע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקֹונה
ּכּיֹוצא ּכל וכן וחֹוזר. טעּות, מקח זה הרי - ּבלבד ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלחריׁשה

ֶָבזה.
.Â,טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לטביחה, לחברֹו ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

מחזיר זה הרי - ּכׁשּלקחּה טרפה ׁשהיתה ּבוּדאי נֹודע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאם
אּתה מּכאן הּדמים. את הּמֹוכר ויחזיר הּׁשחּוטה, את ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלֹו
הּלֹוקח בֹו ועּׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ּדבר ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלמד,
דבר עּׂשה אם הראׁשֹון: הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר ִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמּום
ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון לעּׂשֹותֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּדרּכֹו
- [הראׁשֹון] הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ועּׂשה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנה

ׁשעּׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם לבעליו, הּמקח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמחזיר
.Êנֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעּׂשֹות ּוקרעֹו בגד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָקנה

ואחר ּתפרֹו הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה מחמת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמּום
מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל - הׁשּביח אם הּמּום, נֹודע ְְִִִִִֵֶַַַַַָָּכ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַַָֹהּמֹוכר.
.Áנראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּכל מחזיר - לּבעלים קרקע להחזיר רצה אם מּום, ּבּה ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָלֹו
לֹו להעלֹות צרי - ּבּה ודר חצר היה ואם ׁשאכל. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּפרֹות

ָָּׂשכר.
.Ëהּמקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר

הּדמים. את מחזיר זה הרי - הּמּום אֹותֹו ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמחמת
.(È)והּניחֹו טֹוחנֹות, לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַ[ּכיצד?]

כּלן לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּלֹוקח
- ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל, אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
וכן הּדמים. את זה ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èואינֹו לזה ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח סרסּור, הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהיה

נׁשּבע הּסרסּור הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמקח ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשהה
על ׁשהיה מּפני ויּפטר. זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועת
ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור לבּדק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח
ולא הֹואיל הראׁשֹון; הּמֹוכר על מחזירֹו הּסרסּור ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹויהיה
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. על הפסיד הּלֹוקח הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעּׂשה,

.·Èהראהּו ׁשּלא לֹו ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹהּׁשֹוחט
והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר אכל, - ּׁשאכל מה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻלממחה:
הּדמים. את להם ויחזיר יקּבל, - הּלקֹוחֹות ּביד הּבּׂשר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
מה טרפה: ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה את הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
- אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ויחזיר אכל, - ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּׁשאכל

הּדמים. את לֹו ויחזיר לּטּבח, הּבּׂשר את ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיחזיר
.‚Èׁשהאכילֹו אֹו לנכרים, טרפה ׁשל זה ּבּׂשר הּלֹוקח ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמכר

לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יחּׁשב - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָלכלבים
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמֹותר. את ְֵֵֶֶַַַַָָָֹהּטּבח

.„Èונמצאּו ּפרֹות ּבכֹור, ּבּׂשר ונמצא לחברֹו ּבּׂשר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהּמֹוכר
את לֹו ויחזיר אכל, ּׁשאכל מה - נס יין ונמצא יין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטבלים,
ּכ הּתֹורה מן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדמים.
ּבלאו אּסּורֹו ׁשהיה ּבין ּבכרת אּסּורֹו ׁשהיה ּבין דינֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהּוא
מּדברי אכילתֹו ׁשאּסּור לחברֹו ּדבר הּמֹוכר אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבלבד.
ונֹוטל הּפרֹות, את מחזיר - קּימין הּפרֹות היּו אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָסֹופרים:
כלּום. לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכל, - אכלן ואם ּדמיו; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאת

מ ּבין תֹורה מּדברי ּבין הניה, אּסּורי מחזירוכל - ּדבריהם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, ְְְִִִֵֶֶַָָָָאת

ה'תשע"א מנחםֿאב א' שני יום

עּׂשר ׁשבעה ּפרק
יוםראשוֿןשניכ"טתמוזֿא'מנחֿםאב
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רעֹות‡. ונמצאּו יפֹות חּטים לֹו מכר בּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָארּבע
- יפֹות ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו לחזר יכֹול הּלֹוקח -ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
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נאכל‡. זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין גּנה, זרעֹוני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
הּדמים את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן, חּיב - צמחּו ולא ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹלחברֹו,
מחמת צמחּו ׁשּלא והּוא לזריעה. ׁשחזקתן מּמּנּו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקח
חּיב אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקתה אם אבל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמן;
ּכּיֹוצא ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבאחריּותן;

ֶָּבזה.
ו·. ּוזרען ּוּׂשעֹורים, חּטים ּכגֹון הּנאכלין, זרעים לֹו לאמכר ְְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָֹ

ׁשרב ּפׁשּתן, זרע היה אפּלּו ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹצמחּו
אינֹו אֹותּה, ואֹוכלין הֹואיל לזריעה; אֹותּה קֹונין אדם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָּבני
חּיב - לזרע קֹונה ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם זריעתֹו. ּבאחריּות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָחּיב
ולצביעה. לרפּואה הּנמּכרים לדברים הּדין והּוא ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָּבאחריּותן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
והֹודיעֹו‚. מקח, מחברֹו הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּכאן

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו פלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מקחי לי החזר לֹומר: יכֹול אינֹו - מּום בֹו נמצא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשם
להביא מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאן!
ׁשהֹודיעֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו ׁשם. למכרֹו אֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָממּכרֹו
ׁשּמֹוליכֹו הֹודיעֹו לא אם אבל מֹוכר. ּברׁשּות הּוא הרי -ְֲֲִִִִֵֵֶָֹ
זה הרי - מּום ּבֹו ׁשם ונמצא והֹוליכֹו, אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמקח ׁשּיחזיר עד לֹוקח, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָּברׁשּות
.„- נגנב אֹו אבד ּכ ואחר מּום, ּבֹו ונמצא מקח ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח

ואם לּמֹוכר. הּמקח ׁשּיחזיר עד הּלֹוקח, ּברׁשּות הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהרי
הּמֹוכר. ּברׁשּות זה הרי - הּזמן אר מחמת ונפסד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהתליע
ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא לּמֹוכר להֹודיע לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹואם

ֵלֹוקח.
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נגחן ונמצא לחברֹו ׁשֹור ְְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

הּלֹוקח ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה .ל מכרּתיו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלׁשחיטה
קֹונה ׁשהּוא יֹודע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקֹונה
ּכּיֹוצא ּכל וכן וחֹוזר. טעּות, מקח זה הרי - ּבלבד ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלחריׁשה

ֶָבזה.
.Â,טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לטביחה, לחברֹו ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

מחזיר זה הרי - ּכׁשּלקחּה טרפה ׁשהיתה ּבוּדאי נֹודע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאם
אּתה מּכאן הּדמים. את הּמֹוכר ויחזיר הּׁשחּוטה, את ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלֹו
הּלֹוקח בֹו ועּׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ּדבר ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלמד,
דבר עּׂשה אם הראׁשֹון: הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר ִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמּום
ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון לעּׂשֹותֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּדרּכֹו
- [הראׁשֹון] הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ועּׂשה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנה

ׁשעּׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם לבעליו, הּמקח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמחזיר
.Êנֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעּׂשֹות ּוקרעֹו בגד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָקנה

ואחר ּתפרֹו הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה מחמת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמּום
מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל - הׁשּביח אם הּמּום, נֹודע ְְִִִִִֵֶַַַַַָָּכ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַַָֹהּמֹוכר.
.Áנראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּכל מחזיר - לּבעלים קרקע להחזיר רצה אם מּום, ּבּה ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָלֹו
לֹו להעלֹות צרי - ּבּה ודר חצר היה ואם ׁשאכל. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּפרֹות

ָָּׂשכר.
.Ëהּמקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר

הּדמים. את מחזיר זה הרי - הּמּום אֹותֹו ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמחמת
.(È)והּניחֹו טֹוחנֹות, לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַ[ּכיצד?]

כּלן לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּלֹוקח
- ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל, אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
וכן הּדמים. את זה ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èואינֹו לזה ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח סרסּור, הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהיה

נׁשּבע הּסרסּור הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמקח ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשהה
על ׁשהיה מּפני ויּפטר. זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועת
ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור לבּדק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח
ולא הֹואיל הראׁשֹון; הּמֹוכר על מחזירֹו הּסרסּור ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹויהיה
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. על הפסיד הּלֹוקח הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעּׂשה,

.·Èהראהּו ׁשּלא לֹו ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹהּׁשֹוחט
והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר אכל, - ּׁשאכל מה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻלממחה:
הּדמים. את להם ויחזיר יקּבל, - הּלקֹוחֹות ּביד הּבּׂשר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
מה טרפה: ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה את הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
- אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ויחזיר אכל, - ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּׁשאכל

הּדמים. את לֹו ויחזיר לּטּבח, הּבּׂשר את ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיחזיר
.‚Èׁשהאכילֹו אֹו לנכרים, טרפה ׁשל זה ּבּׂשר הּלֹוקח ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמכר

לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יחּׁשב - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָלכלבים
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמֹותר. את ְֵֵֶֶַַַַָָָֹהּטּבח

.„Èונמצאּו ּפרֹות ּבכֹור, ּבּׂשר ונמצא לחברֹו ּבּׂשר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהּמֹוכר
את לֹו ויחזיר אכל, ּׁשאכל מה - נס יין ונמצא יין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטבלים,
ּכ הּתֹורה מן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדמים.
ּבלאו אּסּורֹו ׁשהיה ּבין ּבכרת אּסּורֹו ׁשהיה ּבין דינֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהּוא
מּדברי אכילתֹו ׁשאּסּור לחברֹו ּדבר הּמֹוכר אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבלבד.
ונֹוטל הּפרֹות, את מחזיר - קּימין הּפרֹות היּו אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָסֹופרים:
כלּום. לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכל, - אכלן ואם ּדמיו; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאת

מ ּבין תֹורה מּדברי ּבין הניה, אּסּורי מחזירוכל - ּדבריהם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, ְְְִִִֵֶֶַָָָָאת

ה'תשע"א מנחםֿאב א' שני יום

עּׂשר ׁשבעה ּפרק
יוםראשוֿןשניכ"טתמוזֿא'מנחֿםאב
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רעֹות‡. ונמצאּו יפֹות חּטים לֹו מכר בּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָארּבע
- יפֹות ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו לחזר יכֹול הּלֹוקח -ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
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יפֹות רעֹות, ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו לחזר יכֹול ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר
מהן, למעלה ׁשאין יפֹות ׁשאינן ּפי על אף יפֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצאּו
- ׁשתּות הֹוניה ׁשם יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
אֹונאה. ּומחזיר קנה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהם אחד ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

לבנה·. לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית חּטים הּמֹוכר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאבל
ׁשל ׁשקמה, ׁשל ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחמּתית; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָונמצאת
- יין ונמצא חמץ חמץ, ונמצא יין זית; ׁשל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשקמה
ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.
מּיד‚. והחמיץ ּבקנקּניו, הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

אני לתבׁשיל לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
מכר טעּות. מקח זה הרי - מחמיץ ׁשּיינֹו ידע ואם לֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי
לֹו אמר אם והחמיץ: מֹוכר, ׁשל ּבקנקּניו הּוא והרי יין, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָלֹו
יינ הרי לֹו: ואֹומר מחזיר, - והחמיץ ,'צרי אני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַָָ'למקּפה
מעט. מעט לבּׁשל אּלא לׁשּתֹותֹו, קניתי לא ׁשאני !ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוקנקּני
ׁשהרי להחזיר; יכֹול אינֹו - הּוא' 'למקּפה אמר לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹואם
עד לׁשהֹותֹו ל היה ולא אֹותֹו, ׁשתית לא לּמה לֹו: ְְְִֵַַָָָָָָֹֹאֹומר

ְִֶַׁשּיחמיץ.
ׁש„. והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית מֹוכר,הּמֹוכר ל ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּברׁשּות זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָוהחמיצה:
הּלֹוקח. ּברׁשּות - ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר,

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ׁשּנה ואם לּמֹוכר. חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהחמיצה
מכר ולא וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּלֹוקח
מחברֹו יין ׁשל חבית המקּבל וכן הּלֹוקח. ּברׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשם ׁשהּגיע וקדם ׁשם, למכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכדי
מּפני הּמֹוכר; ּברׁשּות זה הרי - החמיצה אֹו הּיין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּוזל

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהחבית
.Âלהעמיד חּיב - ל מֹוכר אני מבּׂשם יין לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהאֹומר

מּׁשל לֹו נֹותן - ל מֹוכר אני יׁשן יין לֹו: אמר עצרת. עד ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
ולא ׁשּיעמד וצרי ׁשנים. ׁשלׁש מּׁשל - מיּׁשן ׁשעברה. ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻׁשנה
ּכמנהג הּכל - ידּוע מנהג ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיחמיץ

ְִַָהּמדינה.
.Ê,למקּפה ל מֹוכר אני יין ׁשל זה מרּתף לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהאֹומר

עליו מקּבל הּלֹוקח הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּכבר אּלא טֹוב יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשרה

יקּבל. לא - זה על יתר להׁשּתּנֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹהתחיל
.Áׁשאמר אֹו למקּפה, ל מֹוכר אני יין ׁשל מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר

יפה ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - ל מֹוכר אני יין ׁשל חבית ֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלֹו:
יין לֹו נֹותן - יין ׁשל זה מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָוראּוי

ּבינֹוני הּוא ׁשהרי ּבחנּות, לֹו:הּנמּכר אמר יפה. ולא רע לא , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
חמץ, ּכּלֹו אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,ל מֹוכר אני זה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻמרּתף

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִִֵֵֶַָֹהּגיעֹו.
.Ëקֹורת אֹו: ,ל מֹוכר אני עץ ׁשל ערבה לחברֹו: ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר

ּבֹו לחּפר ׁשראּוי עץ לֹו נֹותן אינֹו - ל מֹוכר אני הּבד ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבית
ערבה אּלא הּבד, ּבית לקרֹות ׁשראּוי קֹורה אֹו ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָערבה,

אֹומר הרֹואה ׁשּכל ּבצּורתם, הּבד ּבית קֹורֹות אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָָָָּבצּורתּה
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּבד'. ּבית קֹורת 'זֹו אֹו ערבה' ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹ'זֹו

ה'תשע"א מנחםֿאב ב' שלישי יום
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את‡. לגנב אֹו ּוממּכר ּבמקח אדם ּבני את לרּמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹאסּור
זה. ּבדבר ׁשוים יּׂשראל ואחד ּכֹוכבים עֹובד ואחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּדעּתם.
לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו - מּום ּבממּכרֹו ׁשּיׁש יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהיה

אסּור. - ּבדברים הּברּיֹות ְְִִִַַַָָּדעת
הּכלים·. את ולא הּבהמה את ולא האדם את מפרּכסין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאין

ּכגֹון החדׁשים, מפרּכסין אבל ּכחדׁשים; ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהיׁשנים
צרכיו. ּכל וייּפה ויגהץ ְִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשּוף

ּבהן,‚. וכּיֹוצא חזרין ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
הּפנים את צֹובעין ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכדי
את ׁשֹורין ולא הּקרבים, את נֹופחים ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׂשרק
ואין אסּורין. אּלּו בדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמים. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהּבּׂשר
ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ּבכלל לנכרי נבלה ּבּׂשר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמֹוכרין

ּכׁשחּוטה. ְְִֶָאצלֹו
הּג„. את לבר ׁשאינֹומּתר הּמגּורה; ּפי על לא אבל ריסין, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

לחנוני ּומּתר ּברּור. הּכל ׁשהּוא וידּמה העין, את ּכגֹונב ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאּלא
להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות, לּתינֹוקֹות ואגֹוזים קליֹות ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָלחּלק
ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק, מּׁשער ּופֹוחת אצלֹו; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָלבֹוא
ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין הּׁשּוק ּבני ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּמּנּו;

ַַַהּדעת.
ואין‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין

והחדׁשים ּביקר היׁשנים אפּלּו ּבחדׁשים. יׁשנים לֹומר ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹצרי
לערב ׁשהּתירּו הּוא ּביין ליּׁשנן. רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבזֹול;
היה ואם ׁשּמׁשּביחֹו. מּפני ּבלבד, הּגּתֹות ּבין ,ּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָקׁשה
טעמֹו הּנּכר ּדבר ׁשּכל מקֹום; ּבכל לערב מּתר - נּכר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻטעמֹו

אֹותֹו. לערב מּתר ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְִִֵֵַַַָָָֻמרּגיׁש
.Âלא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו, ּכן אם אּלא ּבחנּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹימּכרּנּו
מים להטיל ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ׁשּמרּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹות. ּבין ׁשּיהיה והּוא יטיל, - ְְְִִִִֵֶֶַַָּביין
.Êמחמׁש אחד; ּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות מחמׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּתּגר

לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד אחת; מגּורה לתֹו ונֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּגרנֹות
.Áּכל ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין ׁשמרים, לערב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסּור

אסּור. - יֹום ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא.
לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן - ּכלי אל מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאבל

.Ëמכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו - מזּקק ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר
לג. מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל - סתם ׁשמן ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלֹו
ּפני על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ּבׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומקּבל

מקֹום. ּבאֹותֹו הידּועים הּׁשמרים על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן,
.Èׁשהּׁשמן ּבתׁשרי, מעֹות לֹו ּכׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מּפני גדֹולה, ׁשהיא ּתׁשרי, ּכמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
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ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה; הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו
אּלא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר מּפני קטּנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּבלבד. ְְִִַָָהּׁשמרים
.‡Èלכל קטנית רבע עליו מקּבל - לחברֹו חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר

עדׁשים סאה. לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל - ּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹסאה.
עליו מקּבל - ּתאנים לסאה. עפרּורית רבע עליו מקּבל -ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
עליו מקּבל - ּפרֹות ׁשאר לֹו מכר מאה. לכל מתליעֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשר
האּלּו הּׁשעּורים על יתר מהן נמצא סאה. לכל טּנֹופֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹרבע
ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ויּתן הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּכל

ּכלּום. ּבהן ְֵֶֶָׁשאין
.·Èלהם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה. ּכמנהג הּכל - מנהג להם ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמנהג;
.‚Èּוברּורים מנּקים ּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו, מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו: מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמרים
אחר מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיּו אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשמרים,

ה ,לפיכ ׁשהּוא. ּכמֹות יּמכר ׁשל- ּגרנֹו מּתֹו צרֹור ּבֹורר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַחברֹו
הרי יחזירּנּו! ּתאמר: ואם חּטים. ּבמּדת נמּכר היה - ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּניחֹו

ׁשהּוא. ּכל לערב אסּור ְְֵֶָָָָאמרּו:
.„Èלכל מקּבל - מנהג ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון קנקּנים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבגפרית. ועּׂשּויֹות נאֹות ׁשּיהיּו והּוא ּפיטסֹות. עּׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָמאה

ה'תשע"א מנחםֿאב ג' רביעי יום

עּׂשר ּתׁשעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

ּבּה‡. ׁשּיׁש מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר למֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאסּור
עליו, ׁשהאחריּות ּפי על ׁשאף ׁשּיֹודיעֹו. עד ּדין, ּבּה ויׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעֹוררין
מאחרים. נתּבע ויהיה לּדין ויֹורד מעֹותיו ׁשּיּתן רֹוצה אדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

מן·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר
עליו יצא ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם ּבהן, ׁשּקֹונין ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּדרכים
מּזה, ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹמערערין
הּמקח, יבטל לפיכ הּתֹובעין. ּובאּו בֹו נהנה לא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ואם המערערין. עם ּדין ויעּׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָויחזיר
ׁשּלּה הּמצר דׁש ואפּלּו ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּמׁש
עם ּדין עֹוּׂשה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - הארץ עם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוערבֹו
ּכדין הּמֹוכר, על יחזר - ּבּדין מּידֹו הֹוציאּו ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָֹהמערערין.

הּנטרפין. ְִִַָָּכל
אֹו‚. קרקע הּמֹוכר זהּכל הרי - מּטלטלין ׁשאר אֹו עבד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מחמת הּלֹוקח מּיד הּמקח הֹוציא אם ּכיצד? ּבאחריּותן. ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָחּיב
הּמֹוכר; מן ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר
על אף ממּכר, ּבכל הּדין ּכ מחמתֹו. הּמקח נלקח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהרי
מכר אפּלּו סתם. קנה אּלא זה, ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּפי
חּיב זה הרי - האחריּות ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּקרקע

הּוא. סֹופר טעּות נזּכר ׁשּלא ׁשאחריּות ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹּבאחריּותן;

הּלֹוקח„. מּיד הּמקח ּבׁשהֹוציא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּמה
והיּו מּטלטלין, הּמקח ׁשהיה ּכגֹון יּׂשראל. ׁשל ּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבית
ּבעל ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו גזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָגנּובין
ׁשל ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח, מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב
מן הּמקח ׁשהֹוציא הּוא ּכֹוכבים העֹובד אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשראל.
הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכאֹות ּבין הּמל ּבדין ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלֹוקח,
ׁשהּמֹוכר טֹוען ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב
- ּכ על עּכּו"ם עדי והביא מּמּנּו, גזלּה אֹו זה חפץ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנב
חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ּכלּום; חּיב הּמֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאין

אנס. ְֲֶַָֹּבאחריּות
ׁשּיּולד‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר

מחמת ּוגזלּה עּכּו"ם ּבא אפּלּו לׁשּלם, חּיב יהיה זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר
אֹו ּברכה, ונעּׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,
וכּיֹוצא ׁשאּלּו ּפטּור. זה הרי - אֹותּה והׁשחיתה זועה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּבאה
ּדבר הּמֹוכר לב על עלה ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבהן
ּבכלל אינֹו מצּוי ׁשאינֹו אנס וכל ׁשהתנה, ּבעת הּפלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹזה

הּזה. ְֶַַַהּתנאי
.Âואין הּמתנה, ּדעת ׁשאֹומדין ממֹון: ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָוהּוא

היה ׁשּבכללן הידּועין, דברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּכֹוללין
ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתנאי,

.Êלמקֹום ׁשמׁשמין להביא מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻמעּׂשה
עד להם ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהם והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
מֹוליכין ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׁשמׁשמין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
להֹולי חּיבין ואין מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו;
ּכּיֹוצא ּכל וכן מקֹום. אֹותֹו עד ּבהמה ּגּבי על אּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֻׁשמׁשמין

ֶָּבזה.
.Áעליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר

מּיד ויצאת ּגזּולה הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות,
ּבא אם לֹומר צרי ואין ּכלּום. חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי ׁשּכל ּכלּום. לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים. ְֶַָָׁשּבממֹון
.Ëלוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

לוי עם ּדין לעּׂשֹות ראּובן רצה אם ׁשמעֹון, מּיד ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָוהֹוציאּה
אין והרי ?ול ּלי מה לֹו: לֹומר לוי יכֹול ואין עֹוּׂשה, -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּיהיה רצֹוני אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי אחריּות! ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי

ּבגללי. הפסיד ׁשהרי עלי, ּתרעמת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹלׁשמעֹון
.Èּולקחּה וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹראּובן

אֹותּה לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמּׁשמעֹון
קּבל ׁשּלא ּפי על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּמּנּו
הּוא יהיה ׁשּלא קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעליו
ׁשל חֹוב ּבעל ּבא אם אבל לעצמֹו. הּמֹוציא והּוא ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּמֹוכר
על הּדמים ּבכל חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב

קּבלׁשמ לא ּוראּובן האחריּות, לֹו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני עֹון; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
ּכלל. אחרים ׁשל אחריּות ְְְֲֲִִֵֶַָָלׁשמעֹון
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ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה; הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו
אּלא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר מּפני קטּנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּבלבד. ְְִִַָָהּׁשמרים
.‡Èלכל קטנית רבע עליו מקּבל - לחברֹו חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר

עדׁשים סאה. לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל - ּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹסאה.
עליו מקּבל - ּתאנים לסאה. עפרּורית רבע עליו מקּבל -ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
עליו מקּבל - ּפרֹות ׁשאר לֹו מכר מאה. לכל מתליעֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשר
האּלּו הּׁשעּורים על יתר מהן נמצא סאה. לכל טּנֹופֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹרבע
ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ויּתן הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּכל

ּכלּום. ּבהן ְֵֶֶָׁשאין
.·Èלהם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה. ּכמנהג הּכל - מנהג להם ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמנהג;
.‚Èּוברּורים מנּקים ּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו, מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו: מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמרים
אחר מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיּו אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשמרים,

ה ,לפיכ ׁשהּוא. ּכמֹות יּמכר ׁשל- ּגרנֹו מּתֹו צרֹור ּבֹורר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַחברֹו
הרי יחזירּנּו! ּתאמר: ואם חּטים. ּבמּדת נמּכר היה - ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּניחֹו

ׁשהּוא. ּכל לערב אסּור ְְֵֶָָָָאמרּו:
.„Èלכל מקּבל - מנהג ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון קנקּנים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבגפרית. ועּׂשּויֹות נאֹות ׁשּיהיּו והּוא ּפיטסֹות. עּׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָמאה

ה'תשע"א מנחםֿאב ג' רביעי יום

עּׂשר ּתׁשעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

ּבּה‡. ׁשּיׁש מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר למֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאסּור
עליו, ׁשהאחריּות ּפי על ׁשאף ׁשּיֹודיעֹו. עד ּדין, ּבּה ויׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעֹוררין
מאחרים. נתּבע ויהיה לּדין ויֹורד מעֹותיו ׁשּיּתן רֹוצה אדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

מן·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר
עליו יצא ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם ּבהן, ׁשּקֹונין ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּדרכים
מּזה, ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹמערערין
הּמקח, יבטל לפיכ הּתֹובעין. ּובאּו בֹו נהנה לא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ואם המערערין. עם ּדין ויעּׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָויחזיר
ׁשּלּה הּמצר דׁש ואפּלּו ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּמׁש
עם ּדין עֹוּׂשה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - הארץ עם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוערבֹו
ּכדין הּמֹוכר, על יחזר - ּבּדין מּידֹו הֹוציאּו ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָֹהמערערין.

הּנטרפין. ְִִַָָּכל
אֹו‚. קרקע הּמֹוכר זהּכל הרי - מּטלטלין ׁשאר אֹו עבד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מחמת הּלֹוקח מּיד הּמקח הֹוציא אם ּכיצד? ּבאחריּותן. ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָחּיב
הּמֹוכר; מן ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר
על אף ממּכר, ּבכל הּדין ּכ מחמתֹו. הּמקח נלקח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהרי
מכר אפּלּו סתם. קנה אּלא זה, ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּפי
חּיב זה הרי - האחריּות ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּקרקע

הּוא. סֹופר טעּות נזּכר ׁשּלא ׁשאחריּות ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹּבאחריּותן;

הּלֹוקח„. מּיד הּמקח ּבׁשהֹוציא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּמה
והיּו מּטלטלין, הּמקח ׁשהיה ּכגֹון יּׂשראל. ׁשל ּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבית
ּבעל ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו גזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָגנּובין
ׁשל ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח, מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב
מן הּמקח ׁשהֹוציא הּוא ּכֹוכבים העֹובד אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשראל.
הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכאֹות ּבין הּמל ּבדין ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלֹוקח,
ׁשהּמֹוכר טֹוען ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב
- ּכ על עּכּו"ם עדי והביא מּמּנּו, גזלּה אֹו זה חפץ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנב
חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ּכלּום; חּיב הּמֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאין

אנס. ְֲֶַָֹּבאחריּות
ׁשּיּולד‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר

מחמת ּוגזלּה עּכּו"ם ּבא אפּלּו לׁשּלם, חּיב יהיה זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר
אֹו ּברכה, ונעּׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,
וכּיֹוצא ׁשאּלּו ּפטּור. זה הרי - אֹותּה והׁשחיתה זועה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּבאה
ּדבר הּמֹוכר לב על עלה ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבהן
ּבכלל אינֹו מצּוי ׁשאינֹו אנס וכל ׁשהתנה, ּבעת הּפלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹזה

הּזה. ְֶַַַהּתנאי
.Âואין הּמתנה, ּדעת ׁשאֹומדין ממֹון: ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָוהּוא

היה ׁשּבכללן הידּועין, דברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּכֹוללין
ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתנאי,

.Êלמקֹום ׁשמׁשמין להביא מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻמעּׂשה
עד להם ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהם והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
מֹוליכין ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׁשמׁשמין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
להֹולי חּיבין ואין מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו;
ּכּיֹוצא ּכל וכן מקֹום. אֹותֹו עד ּבהמה ּגּבי על אּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֻׁשמׁשמין

ֶָּבזה.
.Áעליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר

מּיד ויצאת ּגזּולה הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות,
ּבא אם לֹומר צרי ואין ּכלּום. חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי ׁשּכל ּכלּום. לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים. ְֶַָָׁשּבממֹון
.Ëלוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

לוי עם ּדין לעּׂשֹות ראּובן רצה אם ׁשמעֹון, מּיד ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָוהֹוציאּה
אין והרי ?ול ּלי מה לֹו: לֹומר לוי יכֹול ואין עֹוּׂשה, -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּיהיה רצֹוני אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי אחריּות! ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי

ּבגללי. הפסיד ׁשהרי עלי, ּתרעמת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹלׁשמעֹון
.Èּולקחּה וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹראּובן

אֹותּה לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמּׁשמעֹון
קּבל ׁשּלא ּפי על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּמּנּו
הּוא יהיה ׁשּלא קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעליו
ׁשל חֹוב ּבעל ּבא אם אבל לעצמֹו. הּמֹוציא והּוא ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּמֹוכר
על הּדמים ּבכל חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב

קּבלׁשמ לא ּוראּובן האחריּות, לֹו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני עֹון; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
ּכלל. אחרים ׁשל אחריּות ְְְֲֲִִֵֶַָָלׁשמעֹון
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ה'תשע"א מנחםֿאב ד' חמישי יום

עּׂשרים ¦§¤¤¤ּפרק

אני‡. ּבמאתים אֹומר: מֹוכר מקח, מחברֹו לקנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהמבּקׁש
זה והל ּבמנה, אּלא קֹונה איני אֹומר: והּלֹוקח ,ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמֹוכר
סתם: החפץ זה ּומׁש נתקּבצּו ּכ ואחר לביתֹו, וזה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלביתֹו
נֹותן אינֹו - החפץ לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאם
- סתם החפץ זה ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מאתים. לּתן ִִֵַַָָחּיב
ּתֹובע·. מהן אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלֹוקח

מּמי יֹודע אינֹו והּוא הּמקח, ּבעל הּוא אני ואֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָאֹותֹו
ויהיּו ּומסּתּלק, ּביניהם הּמקח ּדמי מּניח - לקח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהם
הּוא ואם אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו עד מּנחין ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּדמים
ׁשמים. ידי לצאת ּכדי ואחד, אחד לכל ּדמים נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחסיד

על‚. ונׁשּבע ּבֹו וכפר אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד ּמקח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקח
ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ּתׁשּובה ועּׂשה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשקר,
והּוא לי, ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא אני ואֹומר: אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּתֹובע
ׁשעבר מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - יֹודע איני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר:

ֲֵָעברה.
מכרּתי.„. לא ולזה מכרּתי לזה לֹומר: הּמקח ּבעל ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמן

הּמקח אין אם אבל ידֹו; מּתחת יֹוצא ׁשהּמקח ּבזמן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאימתי?
זֹו ּבעדּות ודינֹו ּבלבד. אחד עד הּוא הרי - ידֹו מּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹוצא

נֹוג אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל נטלּכדין אם ,לפיכ ּבעדּותֹו. ע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ולא ּכרחֹו, ּבעל ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
ׁשהיה ּבין ּכרחֹו, ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידע
עדּות ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופסין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין ּבידֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמקח
חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מהן אחד וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

דמים. וחצי הּמקח חצי ְֲֲִִִֵֶַַָָונֹוטל
'לא‰. אֹומר וזה לי', 'מכרּת ואמר חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ראיתי ולא 'מׁשכּתי אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹואמר
אחד ׁשאמר אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו אֹומר והּמֹוכר זה', ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמּום
ׁשם היה 'לא אֹומר והאחד ּבינינּו', היה ּתנאי וכ ּכ' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמהם
מחברֹו הּמֹוציא ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּכלל' ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתנאי

הראיה. ְָָָָָעליו
.Âלהֹוציא ׁשּמבקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

ׁשּיׁש אֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ואם הּסת. ׁשבּועת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּידֹו,
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - אחד עד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻעליו

.Êהּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות, ּבדינר לי ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הּבית ּובעל הּדינר, את ּתֹובע והחנוני הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻמּנחין
- ּכיס לתֹו אֹותם והׁשלכּת הּדמים ל נתּתי לֹו: ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאֹומר
ונֹוטל חפץ ּבנקיטת חכמים ּכתּקנת נׁשּבע הּלֹוקח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר מרׁשּות יצאּו ּוכבר הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּפרֹות,
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע היה הּלֹוקח, ּברׁשּות היּו ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרּבים.
הּסת נׁשּבע היה החנוני, ּברׁשּות עדין היה ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָונפטר;

אצלֹו. ּפרֹותיו ְְֲִֵֶָָויּׁשארּו

.Áּברׁשּות הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻנתן
דמי הּוא עכׁשו לי ׁשּנתּת זה ּדינר החנוני: ואמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים,
ּפרֹות אבל ,ּבית לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָפרֹות
החנוני הרי - ל מכרּתים לא הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻאּלּו
ּפרֹותיו ּומחזיר הּדבר, היה ׁשּכ חפץ ּבנקיטת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשּבע
היּו ואּלּו מעֹולם. לֹו ׁשּמכרן לֹו הֹודה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלחנוני;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת נׁשּבע היה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבחנּותֹו,
.Ëּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻוכן

ׁשּמכרן הֹודה הּׁשלחני אם הרּבים: ּברׁשּות צבּורין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּמעֹות
ׁשּנתן חפץ ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹועדין
ׁשּמֹודה ּפי על אף לֹו, ׁשּמכרן הֹודה לא ואם הּמעֹות; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹונֹוטל
ׁשּכבר הּמעֹות ּדמי זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, דינר מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקח
ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשלחני הרי - ּביתֹו לתֹו הּלֹוקח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהֹוליכן

לחנּותֹו. מעֹותיו ויחזיר ְְֲֲִֵֶַַָחפץ,
.È,וילדה ׁשפחתֹו הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור ּפרה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף

'מּׁשּלקחּתי אֹומר וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
להביא הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת והּׁשפחה ּבאגם עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבסמטא,
הּפרה, ולד על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נׁשּבעין ׁשאין הּסת; אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא העבדים על חפץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבנקיטת

ונטען. טֹוען ְְְְִִֵָּבהלכֹות
.‡Èואינם יֹודע', 'איני אֹומר וזה יֹודע', 'איני אֹומר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר זה יחלקּו. - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות
ּבּולד. הּטֹוען זכה - ׁשֹותק ְֵֵֵַַַָָָָָוהאחר

.·È,ּׂשדֹות ׁשּתי אֹו וגדֹול, קטן עבדים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי
לקחּתי', 'ּגדֹולה אֹומר הּלֹוקח קטּנה, ואחת ּגדֹולה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
להביא הּלֹוקח על - ׁשּלקחּת' היא 'קטּנה אֹומר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּמֹוכר

קטן. אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹראיה,
.‚Èזכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר אמר ואם ּבּגדֹול. ְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָהּלֹוקח
לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר נׁשּבע אֹו ראיה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלהביא

קטן. ֶָָָאּלא
.„È.ראיה להביא עליו - ּברׁשּותֹו הּספק ׁשּנֹולד מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּכל

הּפרה, את החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ֲֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
החמֹור ׁשּמת עד החמֹור זה למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹולא
ּבׁשעת קּים חמֹורֹו ׁשהיה ראיה להביא החמֹור ּבעל על -ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. ְְִֵֵֶַַַָָָֹמׁשיכת
.ÂËנקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט

קדם נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע - ּדם קרט עליה נמצא אם ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש,
נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע - הּמּכה ּפי הגליד אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשחיטה.
הּדבר הרי - הּמּכה ּפי הגליד לא ׁשחיטה. קדם ימים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
נטרפה, לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹספק,
יׁשּלם - ראיה הביא לא ואם הּספק; נֹולד ּברׁשּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמֹוכר, ְְִֵֵֶַַַָהּדמים
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ה'תשע"א מנחםֿאב ה' שישי יום

ועּׂשרים אחד ¦§¤§¨¤¤¤ּפרק

ידּוע,‡. מינֹו היה אם מסּים: ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמקנה
קנה; זה הרי - ידּוע ּומנינֹו ּומׁשקלֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאף

קנה. לא - ידּוע מינֹו אין ְִִֵַָָָֹואם
מרּתף·. ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו ערמה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

מֹוכר אני ּתאנים ׁשל ּׂשק ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני יין ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה
ולא ידּועה, הערמה מּדת ׁשאין ּפי על אף ,וכ ּבכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹל
ממּכרֹו זה הרי - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמׁשקל
ׁשהיה האמד על יתר אֹו חסר ׁשּנמצא ּפי על אף ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹקּים.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּבּׁשּוק, הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתם.

מֹוכר‚. אני זה ּבבית ּׁשּיׁש מה ּכל לחברֹו: האֹומר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
,וכ ּבכ ל מֹוכר אני זֹו ּבתבה ּׁשּיׁש מה וכל ,וכ ּבכ ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָל
ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני הּזה ּבּׂשק ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
אינֹו ׁשהרי לֹוקח, ׁשל דעּתֹו סמכה ׁשּלא קנין; ּכאן אין -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכמּׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹודע

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָָֻּבקביא.
ּכּמה„. ּפסק ולא חּטים, דינרין ּבעּׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוכן

וכל הּמכירה. ּבׁשעת ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָסאה
ׁשהיה ּכּׁשער רצה ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהחֹוזר
ּכמֹו ׁשּפרע, מי מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבּׁשּוק

ְֵֶַׁשּבארנּו.
וכן‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית לעּׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

אלמנּות ּבית אֹו לבנֹו חתנּות ּבית לֹו לעּׂשֹות מחברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמקּבל
ּבית מקֹום לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע לֹו עֹוּׂשה - ְְְִִֵֶַַַַַַָלבּתֹו
- טרקלין מקֹום לֹו מכר עּׂשר. על ׁשמֹונה עֹוּׂשה - ְְְְִֶֶֶֶַַַָָּגדֹול
על עּׂשרה ׁשּתים - חצר ׁשל ּתרּבץ עּׂשר. על עּׂשר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעֹוּׂשה
רחּבֹו. וחצי ארּכֹו ּכחצי - ּובית ּבית ּכל ורּום עּׂשרה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים

.Âהמקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעּׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר
לתֹוכּה ּופֹותח מערה, עֹוּׂשה - קבּורה לֹו לעּׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמחברֹו
מּכנגד ּוׁשנים מּכאן ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה קברים: ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשמֹונה
וכל ׁשׁש; על אּמֹות ארּבע - הּמערה מּדת לּמערה. ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָהּנכנס
ורּום טפחים, ׁשּׁשה ורחב ,אר אּמֹות ארּבע - וקבר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹקבר
ּומחצה, אּמה הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין נמצא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבעה.

אּמֹות. ׁשּתי האמצעּיים הּׁשנים ְְְִִִֵֵֶַַַָָּובין
.Êּבּה להׁשקֹות מים אּמת מקֹום ּׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָהּמֹוכר

ׁשּתי ׁשרחּבּה אּמה ּׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלחין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבית
אּמת לֹו מכר ואם לאגּפיה. מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָאּמֹות,
אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ּבסילֹון ּבּה להׁשקֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּמים

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי מּכאן אּמה ֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָוחצי
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

הּמים. אּמת את ּומקלקלין הּקרקע את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשהּזרעים
ּבעפר מתּקנן האּמה ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו זאת הּמים ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹואּמת
אּמת להיֹות הּמֹוכר עליו קּבל ּכן מנת ׁשעל ּׂשדה; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּׂשדהּו. ּבתֹו ְִֵַַָהּמים

.Ëלֹו מכר יחיד ּדר אם ּׂשדהּו: ּבתֹו דר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר
חמֹור ׁשּיעמד ּכדי רחב, ּומחצה אּמֹות ׁשּתי לֹו נֹותן -ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
נֹותן - לעיר עיר ּבין דר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
- הרּבים דר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה. עּׂשרה ׁשׁש רחב לֹו ְֵֵֵֶַַָֹנֹותן
.Èׁשּזה לי, ונראה ׁשעּור. לּה אין - הּקבר ודר הּמל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּדר

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ְִֵֵֶָָָּכמֹוכר
.‡È.קּבים ארּבעה ּבית לֹו נֹותן - למעמד מקֹום לֹו ְְֲִֵֵַַַַָָָָָמכר
.·Èלֹו נֹותן - ל מֹוכר אני ּוכתליה ּבֹור לחברֹו: ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל ְְִֶַַָָֹֹרחב
.‚Èּומצר אר אחד מצר לֹו ּומצר לחברֹו, ּׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן קנה לא - אחד איׁש ׁשל האר היה אם קצר: ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
ּכנגד יקנה - ׁשנים ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר

ּתֹור. ֹראׁש
.„Èצפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּומצר רּוחֹות, מּׁשתי ראּובן מצר לֹו: ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום
רּוחֹות. מּׁשתי ְְִִֵׁשמעֹון

.ÂËמצר ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר
קנה. לא הרביעי מצר אבל ּכּלּה, הּׂשדה קנה - רביעי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמצר
ּדקלים, ׁשל רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואם

הרביעי. הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעה ּבֹו היהואין לא ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קּבין ּתׁשעה ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים ׁשל רכב עליו ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמבלע,
ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים רכב עליו ויׁש מבלע, היה קנהּו. לא -ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
ּדקלים רכב עליו ואין מבלע, היה ׁשּלא אֹו קּבין; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּתׁשעה
מה ּכפי ּדין, לבית מסּור הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואין

יעּׂשּו. נֹוטה ׁשּדעּתן דר לאיזֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּׁשּיראּו
.ÊËׁשּלכל הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹסּים

חלק לֹו ׁשּסּים אֹו ּגא"ם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָרּוח,
מּמּנה יקנה אּלא ּכּלם; את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּכל

הּדּינין. ׁשּיראּו ּוכמה לֹו, ּׁשּמסר מה ְְְִִִֶֶַַַַָָָּכפי
.ÊÈלֹו ׁשּמצר ּפי על אף גדֹולה, ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמצרים
הּוא ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - ּבית ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
ולא לֹו: ּכֹותב היה - הּבירה ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו. ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומצר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָגדֹולה,

.ÁÈּׂשדֹות מעּוט - 'ל מֹוכר אני 'ּׂשדֹות לחברֹו ֲֲִִֵֵֵַָָָָהאֹומר
מּגּנֹות חּוץ וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ּׂשדֹות' 'ּכל לֹו אמר ְְְֲִִִַַַַַָָָָׁשּתים.
חּוץ ּופרּדסים, גּנֹות אפּלּו - 'נכסים' לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּופרּדסים.
עבדים אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו אמר ואם ועבדים. ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבּתים
ׁשּבראׁשֹו ּתפּלין ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֹּובּתים

הּמכר. ְִֶֶַַּבכלל
.ËÈל מֹוכר אני מּׁשורי וׁשֹור מּבּתי ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר

אחד ׁשּנפל אֹו הּׁשורים מן אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן -ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו ׁשּמת זה לֹו מראה - הּבּתים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמן

הּתחּתֹונה. ְַַַָעל
.Îׁשּתי והיּו ,ל מֹוכר אני חּיא דבי ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר
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ה'תשע"א מנחםֿאב ה' שישי יום

ועּׂשרים אחד ¦§¤§¨¤¤¤ּפרק

ידּוע,‡. מינֹו היה אם מסּים: ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמקנה
קנה; זה הרי - ידּוע ּומנינֹו ּומׁשקלֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאף

קנה. לא - ידּוע מינֹו אין ְִִֵַָָָֹואם
מרּתף·. ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו ערמה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

מֹוכר אני ּתאנים ׁשל ּׂשק ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני יין ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה
ולא ידּועה, הערמה מּדת ׁשאין ּפי על אף ,וכ ּבכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹל
ממּכרֹו זה הרי - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמׁשקל
ׁשהיה האמד על יתר אֹו חסר ׁשּנמצא ּפי על אף ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹקּים.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּבּׁשּוק, הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתם.

מֹוכר‚. אני זה ּבבית ּׁשּיׁש מה ּכל לחברֹו: האֹומר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
,וכ ּבכ ל מֹוכר אני זֹו ּבתבה ּׁשּיׁש מה וכל ,וכ ּבכ ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָל
ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני הּזה ּבּׂשק ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
אינֹו ׁשהרי לֹוקח, ׁשל דעּתֹו סמכה ׁשּלא קנין; ּכאן אין -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכמּׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹודע

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָָֻּבקביא.
ּכּמה„. ּפסק ולא חּטים, דינרין ּבעּׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוכן

וכל הּמכירה. ּבׁשעת ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָסאה
ׁשהיה ּכּׁשער רצה ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהחֹוזר
ּכמֹו ׁשּפרע, מי מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבּׁשּוק

ְֵֶַׁשּבארנּו.
וכן‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית לעּׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

אלמנּות ּבית אֹו לבנֹו חתנּות ּבית לֹו לעּׂשֹות מחברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמקּבל
ּבית מקֹום לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע לֹו עֹוּׂשה - ְְְִִֵֶַַַַַַָלבּתֹו
- טרקלין מקֹום לֹו מכר עּׂשר. על ׁשמֹונה עֹוּׂשה - ְְְְִֶֶֶֶַַַָָּגדֹול
על עּׂשרה ׁשּתים - חצר ׁשל ּתרּבץ עּׂשר. על עּׂשר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעֹוּׂשה
רחּבֹו. וחצי ארּכֹו ּכחצי - ּובית ּבית ּכל ורּום עּׂשרה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים

.Âהמקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעּׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר
לתֹוכּה ּופֹותח מערה, עֹוּׂשה - קבּורה לֹו לעּׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמחברֹו
מּכנגד ּוׁשנים מּכאן ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה קברים: ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשמֹונה
וכל ׁשׁש; על אּמֹות ארּבע - הּמערה מּדת לּמערה. ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָהּנכנס
ורּום טפחים, ׁשּׁשה ורחב ,אר אּמֹות ארּבע - וקבר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹקבר
ּומחצה, אּמה הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין נמצא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבעה.

אּמֹות. ׁשּתי האמצעּיים הּׁשנים ְְְִִִֵֵֶַַַָָּובין
.Êּבּה להׁשקֹות מים אּמת מקֹום ּׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָהּמֹוכר

ׁשּתי ׁשרחּבּה אּמה ּׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלחין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבית
אּמת לֹו מכר ואם לאגּפיה. מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָאּמֹות,
אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ּבסילֹון ּבּה להׁשקֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּמים

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי מּכאן אּמה ֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָוחצי
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

הּמים. אּמת את ּומקלקלין הּקרקע את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשהּזרעים
ּבעפר מתּקנן האּמה ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו זאת הּמים ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹואּמת
אּמת להיֹות הּמֹוכר עליו קּבל ּכן מנת ׁשעל ּׂשדה; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּׂשדהּו. ּבתֹו ְִֵַַָהּמים

.Ëלֹו מכר יחיד ּדר אם ּׂשדהּו: ּבתֹו דר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר
חמֹור ׁשּיעמד ּכדי רחב, ּומחצה אּמֹות ׁשּתי לֹו נֹותן -ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
נֹותן - לעיר עיר ּבין דר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
- הרּבים דר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה. עּׂשרה ׁשׁש רחב לֹו ְֵֵֵֶַַָֹנֹותן
.Èׁשּזה לי, ונראה ׁשעּור. לּה אין - הּקבר ודר הּמל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּדר

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ְִֵֵֶָָָּכמֹוכר
.‡È.קּבים ארּבעה ּבית לֹו נֹותן - למעמד מקֹום לֹו ְְֲִֵֵַַַַָָָָָמכר
.·Èלֹו נֹותן - ל מֹוכר אני ּוכתליה ּבֹור לחברֹו: ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל ְְִֶַַָָֹֹרחב
.‚Èּומצר אר אחד מצר לֹו ּומצר לחברֹו, ּׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן קנה לא - אחד איׁש ׁשל האר היה אם קצר: ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
ּכנגד יקנה - ׁשנים ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר

ּתֹור. ֹראׁש
.„Èצפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּומצר רּוחֹות, מּׁשתי ראּובן מצר לֹו: ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום
רּוחֹות. מּׁשתי ְְִִֵׁשמעֹון

.ÂËמצר ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר
קנה. לא הרביעי מצר אבל ּכּלּה, הּׂשדה קנה - רביעי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמצר
ּדקלים, ׁשל רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואם

הרביעי. הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעה ּבֹו היהואין לא ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קּבין ּתׁשעה ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים ׁשל רכב עליו ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמבלע,
ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים רכב עליו ויׁש מבלע, היה קנהּו. לא -ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
ּדקלים רכב עליו ואין מבלע, היה ׁשּלא אֹו קּבין; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּתׁשעה
מה ּכפי ּדין, לבית מסּור הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואין

יעּׂשּו. נֹוטה ׁשּדעּתן דר לאיזֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּׁשּיראּו
.ÊËׁשּלכל הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹסּים

חלק לֹו ׁשּסּים אֹו ּגא"ם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָרּוח,
מּמּנה יקנה אּלא ּכּלם; את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּכל

הּדּינין. ׁשּיראּו ּוכמה לֹו, ּׁשּמסר מה ְְְִִִֶֶַַַַָָָּכפי
.ÊÈלֹו ׁשּמצר ּפי על אף גדֹולה, ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמצרים
הּוא ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - ּבית ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
ולא לֹו: ּכֹותב היה - הּבירה ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו. ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומצר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָגדֹולה,

.ÁÈּׂשדֹות מעּוט - 'ל מֹוכר אני 'ּׂשדֹות לחברֹו ֲֲִִֵֵֵַָָָָהאֹומר
מּגּנֹות חּוץ וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ּׂשדֹות' 'ּכל לֹו אמר ְְְֲִִִַַַַַָָָָׁשּתים.
חּוץ ּופרּדסים, גּנֹות אפּלּו - 'נכסים' לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּופרּדסים.
עבדים אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו אמר ואם ועבדים. ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבּתים
ׁשּבראׁשֹו ּתפּלין ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֹּובּתים

הּמכר. ְִֶֶַַּבכלל
.ËÈל מֹוכר אני מּׁשורי וׁשֹור מּבּתי ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר

אחד ׁשּנפל אֹו הּׁשורים מן אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן -ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו ׁשּמת זה לֹו מראה - הּבּתים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמן

הּתחּתֹונה. ְַַַָעל
.Îׁשּתי והיּו ,ל מֹוכר אני חּיא דבי ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר
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ׁשּבהן. הּפחּות אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׂשדֹות
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.‡Îׁשּבא וכיון ,ל מֹוכר אני ראּובן ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר
הּׂשדה זֹו אינּה הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה להׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח
היתה לא ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיתה
והיא מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן, ׁשל ׁשהיתה היא זֹו אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹו,
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּמכרּתיה
ּכל וכן ראּובן. ׁשל קֹוראים העם ׁשּכל ּבזֹו הּלֹוקח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹוכה

הּכל. ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּוא הּׁשם אחר הּל ּבזה ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
.·Îּכּמה ׁשמין - ל מֹוכר אני ּׂשדה חצי לחברֹו: ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר

חצי ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשוה
אני ּבּדרֹום חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל ּכחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - ל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻמֹוכר
הּגדר, מקֹום ּבחלקֹו לעּׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּדמים.
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּומאחֹורי
ׁשני ּובין טפחים, ׁשּׁשה רחב ּגדֹול אחד חריץ לֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹוחּוצה
בּה הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהחריצין

בּה. ְֵַָוכּיֹוצא
.‚Îּבּׂשדה לי ׁשּיׁש חצי לחברֹו: ואמר ּׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ל אמר ּכּלֹו. החצי קנה - ל לימכרּתי ׁשּיׁש הּׂשדה חצי ֹו: ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
[נחלקת, ׁשּמּמּנה ּׂשדה מצר לֹו: אמר רביע. אּלא קנה לא -ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
'ואּלּו לֹו אמר אם נחצית: ׁשּמּמּנה] אֹו נפסקת, ׁשּמּמּנה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאֹו
קנה לא - מצריה לֹו מצר לא ואם חציּה; קנה - ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹמצריה'

קּבין. ּתׁשעה ּבית ְִִֵֶַָָאּלא

ה'תשע"א מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

ועּׂשרים ׁשנים ¦§¤§¦©§¤¤ּפרק

ּבין‡. ּבמכר, ּבין לעֹולם. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאין
ּׂשדה ּׁשּתֹוציא מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמּתנה,
ּׁשּתלד מה ּתנּו ,ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ,ל מכּור ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני זֹו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּבהמה

לאחר·. אף ּבֹו לחזר יכֹול - לחברֹו ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמֹוכר
אין - ואכל הּלֹוקח ׁשמט ואם לעֹולם. הּפרֹות ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבאּו
מי לקּבל חּיב אין - מּׁשניהם ּבֹו החֹוזר וכל מּידֹו. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמֹוציאין

ֶַָׁשּפרע.
הּמין‚. אֹותֹו היה ולא ׁשּבּׁשּוק, ׁשער על הּפֹוסק ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹאבל

מה לּלֹוקח ולּתן לקנֹות חּיב - מֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּפסק
ׁשּפרע. מי מקּבל - חזר ואם ְְִִֵֶֶַַַַָָָּׁשּפסק.

ּבסלע,„. סאין ארּבע ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע. מי לקּבל קנה זה הרי - ׁשּבלים היּו ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאם

אֹו ּבּגרן, אםלֹו אבל .'עלי סֹומ 'הריני ּבּׁשּוק לֹו ׁשּיאמר ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
סמכה לא - 'עלי סֹומ 'הריני לֹו אמר ולא ּבּגרן נראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹלא
אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשּפרע; מי מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָדעּתֹו

אּלּו. לחּטים צרי ואין אחר, עם ּפסק ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּמא
הּוא‰. והרי נקנה, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדבר

,ל מכּור מאּבא ּׁשאירׁש מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכדבר

לכׁשאּקחּנה זֹו ּׂשדה ,ל נתּון הּים מן מצֹודתי ּׁשּתעלה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - ל ְְְֵֵֶַָָָָָֹֹקנּויה

.Âמּנכסיו למּכר ורצה למּות, ונטּוי גֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹמי
עני, והּבן הֹואיל קבּורה, ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעט
ּתּקנּו ויתּבּזה, הּמת יׁשּתהא - וימּכר ׁשּימּות עד ימּתין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואם
ל מכּור הּיֹום מאבי ּׁשאירׁש מה ואמר: מכר ׁשאם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמים,
ׁשאמר: ּׁשּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני צּיד וכן קּים. ממּכרֹו -ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
קּים, ממּכרֹו - ל מכּור הּיֹום מצֹודתי הּים מן ּׁשּתעלה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָמה

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום
.Êהאב ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבן

ׁשהרי הּלקֹוחֹות; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואחר
הּנכסים ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אביו. אבי יֹורׁש וזה האב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּברׁשּות

.Áמאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
ּבּׂשדה ׁשּזכה ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָדינרין:
לּתן הּנֹותן את מחּיבין אין - דינר לֹו אין ואם ּבּדינרין; ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָזכה
דינרין לזה ׁשהיה ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלֹו
אדם ׁשּמקנה מּטלטלין לׁשאר הּדין והּוא הּמּתנה. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעת
לא - הּנֹותן אֹו הּמֹוכר ּברׁשּות אינם אם קרקע: על ְְִִֵֵֵַַַַַָָֹאֹותם

ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו דבר מקנה אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָקנה;
.Ëּבמכר ּבין מקנהּו זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

הּוא והרי הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבין
אינֹו - אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם קּים. ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבחזקת
אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד, ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָיכֹול
אדם ואין ּבעֹולם, אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה,
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן. ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את מקנה - ּבׁשטר מלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטעם,
לקנֹות הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה; ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד
.Èאין ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

ּכמי הּוא הרי עּבר ואפּלּו לעֹולם. ּבא ׁשּלא למי מקנה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻאדם
ּבנֹו, היה ואם קנה. לא - לעּבר והמזּכה לעֹולם, ּבא ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

קנה. - ּבנֹו אצל קרֹובה אדם ׁשל ודעּתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָהֹואיל
.‡Èאּלּו הרי - מּמּני ׁשּתלדי לּבנים נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת בהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להם. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·Èקצת הקנה ּכלּום. הקנה לא - חּיה מּמיני למין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּמקנה
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
קנה לֹו: אמר ּכלּום. קנה לא - זה ּכעּבר אֹו זֹו, ּכבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹֻקנה

מחצה. קנה - זה ועּבר אּת אֹו זֹו, ּובהמה ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָֻאּת
.‚Èׁשּיׁש דבר אּלא ּבמּתנה ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין

נקנה. אינֹו - מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹו
.„Èהּדבׁש טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּכיצד?

,לפיכ בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזה. הּבדלח עין אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּזה,
לא - זה ּבית דירת אֹו זה, ּדקל ּפרֹות אכילת לחברֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּמקנה
לאכל האילן וגּוף ּבֹו, לדּור הּבית ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹקנה;

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּפרֹותיו,
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.ÂËּכדין אינֹו הּנדרים ודין הענּיים ודין ההקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָּדין
ּבהמּתי ּׁשּתלד מה ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההדיֹוט
אּתנּנּו אֹו עלי, אסּור יהיה אֹו הּבית, לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
הרי ּבעֹולם, ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה
יעּׂשה. מּפיו הּיצא ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו; לקּים חּיב ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה

.ÊËמרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל
ּבית ּׂשכר ּכל אֹו לענּיים, זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ּכל ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָואמר:

הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים ֲֲִִִִֶֶַָָָזה
.ÊÈהענּיים ׁשאין ואֹומרים, זה ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיׁש

יזּכּו לא ּולפיכ ּבהן, קֹונה ׁשהדיֹוט ּבדברים אּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹזֹוכין
ׁשאין אּלּו; לדברים נֹוטה ּדעּתי ואין לעֹולם. ּבא ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבדבר
אֹו ּבצדקה ּדבריו לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻֻאדם
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֻּבהקּדׁש,

ֲִַָּבערכין.
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― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא הּבציר, ּבׁשעת מןֿהענבים ונפל ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָמהּֿׁשּנׁשר
ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ "ּופרט ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאמרֹו:

i)אתם" ,hi `xwie)מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּפאה ּבמּסכת e)זֹו wxt)מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבארץ. ֶֶָָָאּלא

― הרי"ג מּלאסֹוףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָאתֿהּגרּגרים
לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא לענּיים, יּנחּו ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֻאּלא

נתּבארּו(my)תלּקט" ּוכבר לעׂשה. נּתק זה וגם , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה b)ּדיני dpyn f wxt). ְְִִֵֵֶֶַָָ

― הקכ"ב עמרהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)והּוא , ְְִַָ

לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת יתעּלה: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו
יהיה" ולאלמנה לּיתֹום לּגר ck,לקחּתֹו mixac) ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

(hi― יהיה", ולאלמנה לּיתֹום "לּגר ׁשאמר זה ,ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו העׂשה, והּוא להּניחֹו הּצּוּוי ְְְֲִִֵֶַַַָָהּוא
ּכמֹו העׂשה ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבלקט

kwÎkw`)ׁשּבארנּו dyr zeevn)נֹוהגת אינּה זֹו וגם , ְְֵֵֶֶֶַַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמןֿהּתֹורה

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא הּׁשכחה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעמר

לקחּתֹו" לּכל(my)לאֿתׁשּוב נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ּבאילן. ּבין ּבּתבּואה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
אמרֹו והּוא לענּיים, להחזיר חּיב ― ּולקחּה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָעבר

ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר k`)יתעּלה: ,my)ּוכבר . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכלל ודע ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנתּבארּו
ּבּה ׁשּיׁש לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות אצלנּו: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא

(l zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֶ
(miiwlיקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון לֹוקה, ―(miiprl=) ְְִֵֶֶַָָָ
לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן מלקּות יתחּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא
― ולׁשן ּוטחנן אתֿהחּטים ּדׁש אם וכן ְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָׁשּבלים.
מןֿ ּבֹו חּיב מהּֿׁשהיה ׁשעּור מןֿהּבצק ִִִֵֵֶַַַָָָָנֹותן
לגמרי החּטים אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּפאה.
קּים ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֹאֹו
ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ּכלֿׁשּכן ׁשּבּה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ּכלֿאֹותן ְְְִִִֶַַַַָָָאת

מּכֹות ּבגמרא אּלא(fh.)ׁשאמרם לנּו אין "אנּו : ְְִֵֶֶַָָָָָָָ
owd)זאת geliy)"אחרת jiiyועֹוד eay avn) ְֶֶַֹ

jk ici lre Ð e`ll wzipd dyrd z` oda lhal

(zewln aiigzdlונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`) ִֵֶֶֶַַָָָ

― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין יהא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשמע
וכלֿ הּפאה לֹומר: רצֹונֹו "אחרת" ענין אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא,
והּלקט ׁשהּפרט לפי הּפאה. ּכדין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמהּֿׁשּדינֹו
ׁשּיׁש לאו הּוא מהם ּכלֿאחד והעֹוללֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׁשכחה

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבּפאה(mda)ּבֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `Îiמענין e` dyrd meiw zxev) ְְְְִִִֵַֹ

(eneiwּבּטלֹו ולא ּבּטלֹו `zexytאֹו leha zxev) ְְְִִֹ
(elehia i` e` dyrd meiwׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְִִֶֶֶַָ
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.ÂËּכדין אינֹו הּנדרים ודין הענּיים ודין ההקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָּדין
ּבהמּתי ּׁשּתלד מה ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההדיֹוט
אּתנּנּו אֹו עלי, אסּור יהיה אֹו הּבית, לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
הרי ּבעֹולם, ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה
יעּׂשה. מּפיו הּיצא ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו; לקּים חּיב ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה

.ÊËמרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל
ּבית ּׂשכר ּכל אֹו לענּיים, זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ּכל ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָואמר:

הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים ֲֲִִִִֶֶַָָָזה
.ÊÈהענּיים ׁשאין ואֹומרים, זה ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיׁש

יזּכּו לא ּולפיכ ּבהן, קֹונה ׁשהדיֹוט ּבדברים אּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹזֹוכין
ׁשאין אּלּו; לדברים נֹוטה ּדעּתי ואין לעֹולם. ּבא ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבדבר
אֹו ּבצדקה ּדבריו לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻֻאדם
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֻּבהקּדׁש,

ֲִַָּבערכין.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd a`Îmgpn 'eÎfenz h"k -

ה'תשע"א תמוז כ"ט ראשון יום

.‚È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא הּבציר, ּבׁשעת מןֿהענבים ונפל ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָמהּֿׁשּנׁשר
ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ "ּופרט ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאמרֹו:

i)אתם" ,hi `xwie)מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּפאה ּבמּסכת e)זֹו wxt)מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבארץ. ֶֶָָָאּלא

― הרי"ג מּלאסֹוףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָאתֿהּגרּגרים
לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא לענּיים, יּנחּו ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֻאּלא

נתּבארּו(my)תלּקט" ּוכבר לעׂשה. נּתק זה וגם , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה b)ּדיני dpyn f wxt). ְְִִֵֵֶֶַָָ

― הקכ"ב עמרהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)והּוא , ְְִַָ

לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת יתעּלה: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו
יהיה" ולאלמנה לּיתֹום לּגר ck,לקחּתֹו mixac) ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

(hi― יהיה", ולאלמנה לּיתֹום "לּגר ׁשאמר זה ,ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו העׂשה, והּוא להּניחֹו הּצּוּוי ְְְֲִִֵֶַַַָָהּוא
ּכמֹו העׂשה ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבלקט

kwÎkw`)ׁשּבארנּו dyr zeevn)נֹוהגת אינּה זֹו וגם , ְְֵֵֶֶֶַַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמןֿהּתֹורה

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא הּׁשכחה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעמר

לקחּתֹו" לּכל(my)לאֿתׁשּוב נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ּבאילן. ּבין ּבּתבּואה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
אמרֹו והּוא לענּיים, להחזיר חּיב ― ּולקחּה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָעבר

ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר k`)יתעּלה: ,my)ּוכבר . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכלל ודע ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנתּבארּו
ּבּה ׁשּיׁש לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות אצלנּו: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא

(l zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֶ
(miiwlיקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון לֹוקה, ―(miiprl=) ְְִֵֶֶַָָָ
לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן מלקּות יתחּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא
― ולׁשן ּוטחנן אתֿהחּטים ּדׁש אם וכן ְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָׁשּבלים.
מןֿ ּבֹו חּיב מהּֿׁשהיה ׁשעּור מןֿהּבצק ִִִֵֵֶַַַָָָָנֹותן
לגמרי החּטים אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּפאה.
קּים ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֹאֹו
ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ּכלֿׁשּכן ׁשּבּה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ּכלֿאֹותן ְְְִִִֶַַַַָָָאת

מּכֹות ּבגמרא אּלא(fh.)ׁשאמרם לנּו אין "אנּו : ְְִֵֶֶַָָָָָָָ
owd)זאת geliy)"אחרת jiiyועֹוד eay avn) ְֶֶַֹ

jk ici lre Ð e`ll wzipd dyrd z` oda lhal

(zewln aiigzdlונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`) ִֵֶֶֶַַָָָ

― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין יהא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשמע
וכלֿ הּפאה לֹומר: רצֹונֹו "אחרת" ענין אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא,
והּלקט ׁשהּפרט לפי הּפאה. ּכדין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמהּֿׁשּדינֹו
ׁשּיׁש לאו הּוא מהם ּכלֿאחד והעֹוללֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׁשכחה

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבּפאה(mda)ּבֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `Îiמענין e` dyrd meiw zxev) ְְְְִִִֵַֹ

(eneiwּבּטלֹו ולא ּבּטלֹו `zexytאֹו leha zxev) ְְְִִֹ
(elehia i` e` dyrd meiwׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְִִֶֶֶַָ
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אמרֹו הּוא עׂשה קּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָלמדנּו
נאמר וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:
"לאֿתכּלה אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּפאה
לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָֹֹּפאת
ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ּופרט ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתעֹולל
"לאֿתׁשּוב הּׁשכחה: ּבעמר עֹוד ואמר ְְְִֶַַָָָָֹֹֹאתם".
ׁשּמצאנּו וכיון יהיה". ולאלמנה לּיתֹום לּגר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקחּתֹו
לעׂשה ׁשּנּתק לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשֹון
ולּגר "לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָולמדּו
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתעזב
אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים וכלֿזמן לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקה,
לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר וכלֿזמן לֹוקה. ― ְְְְְֶֶֶֶַַָָָׁשּבּה
אּלא לֹוקה, אינֹו ― עּתה קּימֹו ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַַַָָֹאףֿעלּֿפי
אפׁשר אי ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנצּוהּו
לקּיּום אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹוׁשעבר

― ׁשּבֹו והבינהּו.(wx)עׂשה זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה'תשע"א מנחםֿאב א' שני יום

.‰ˆ˜ .Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ
וגם מןֿהּׁשמּטה, ׁשליׁשית ּבכלֿׁשנה ְְְְִִִִִַַָָָָָעני
ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― הּׁשליׁשית, אחרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַּבּׁשליׁשית
"מקצה יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשמּטה, ― ְְְְְִִִִֵֶַַָָמן
וגֹו'" ּתבּואת אתּֿכלֿמעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ְְְְִִֶַַָָָָֹׁשלׁש

(gk ,ci mixac)אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינה זֹו וגם .ְִֵֶַַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

g)ּפאה wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַַָ
ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻמעׂשרֹות.
מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות מּׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמסּפר

(a wxt seq)וידים(b dpyn c wxt). ְִָָ

― הקצ"ה צדקההּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב החלׁשים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּולחּזק
ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, ּבלׁשֹונֹות זֹו מצוה ְְְִִִִַַַַָָָֹעל

"אתֿיד(g ,eh my)ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: , ְְְְֱֵֶֶַַָָָ
"עּמ וחי dl)ותֹוׁשב ,dk `xwie)וחי" ואמר: , ְְְִֵַַָָָָ

"עּמ אחי(el ,my)ּבכלֿהּפסּוקים הּכּונה , ְְִִִַַַָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהאּלה

ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדי
ּבכתּבֹות רּבם fq.)ּובתרא(fq.)ׁשֹונים, `xza `aa), ְְִִַָָֻֻ

הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ׁשאפּלּו ּבּקּבלה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּובא
מּמּנּו ׁשּנמּו למי הּצדקה ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָחּיב

מּועט. ּבדבר אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי ְְֲִִֶָָָָאֹו

― הרל"ב מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּלתת

יכלת לנּו וׁשּיׁש מּצבם אמרֹוּדחק והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אתֿיד תקּפץ ולא אתֿלבב תאּמץ "לא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹיתעּלה:

האביֹון" מאחי(f ,eh mixac)מּלהתנהג אזהרה וזֹו . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לֹו. לראּוי מּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבמּדת

ה'תשע"א מנחםֿאב ב' שלישי יום
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― הקכ"ו להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּגדֹולה, zenexzay,ּתרּומה daeygde dlecbd) ְְָָ

(zenkd lkn zyxten `idy:יתעּלה אמרֹו ְְְִֶַָוהּוא
ּתּתןֿלֹו" וגֹו' ּדגנ c)"ראׁשית ,gi mixac)ּומצוה . ְְְִִִֵֶֶָָ

יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזֹו
ּתרּומֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּוכבר

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים מןֿהּמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
ּתדּבר "ואלֿהלוּים יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹלּכהנים,
אתֿ ּבניֿיׂשראל מאת ּכיֿתקחּו אלהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָואמרּת
ּבנחלתכם מאּתם לכם נתּתי אׁשר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמעׂשר
מןֿהּמעׂשר" מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוהרמתם

(ek ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש .ֲֵֵֶֶַַָ
אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' אתּֿתרּומת מּמּנּו (my,"ּונתּתם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
(gkזה מעׂשר ׁשּמפריׁשים הּכתּוב, ּפרׁש ּוכבר .ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, והּיפה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻמןֿהּמבחר
מּמּנּו" אתֿמקּדׁשֹו gk)"מּכלֿחלּבֹו ,my)אחרּֿכ ְְְִִִֶֶֶַַָָ

מןֿהּיפה יפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹהעיר,
חטא עליו "ולאֿתׂשאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּבֹו,

אתֿחלּבֹו xgaend)ּבהרימכם wlgd `ed "alg") ְְֲִֶֶֶַ
al)מּמּנּו" ,my):אמר ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָ

מןֿהּיפה, אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלא
זה והרי יחטאּו. מןֿהרע יפריׁשּוהּו ׁשאם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמׁשמע:
עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו
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הּיפה, מן להפריׁשֹו ׁשּצּוה מּכיון ּכלֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּלאוין,
ספרי ּולׁשֹון מןֿהרע. להפריׁשֹו ׁשאין (seqמׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

(gxw zyxtהפרׁשּתם ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין :ְְִִִִֵֶֶַַַָ
עון? ּבנׂשיאת ׁשאּתם מןֿהּמבחר ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻאֹותֹו
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹּתלמּוד
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאתֿחלּבֹו
ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָּבמּסכת

ּבדמאי. ְְִָמקֹומֹות

ה'תשע"א מנחםֿאב ג' רביעי יום
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― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמּתנֹות
ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ּדבר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּובאּור
ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש טבל; הן הרי ―ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מחמּׁשים אחד והּוא zipepia)ּגדֹולה dcn)ֿואחר ְְְֲִִֵֶַַָָ
― הּנׁשאר עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכ
עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ראׁשֹון; מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָוזהּו
ּתרּומה נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָמּמה
יאכל ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹּגדֹולה
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלבעליו
לאחרֹו מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָּובאה
אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ּׁשראּוי מה ְְְְְִִֵֶַַַָָּומּלאחר

תאחר" לא ודמע מלאת" ak,יתעּלה: zeny) ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
(gkמה ודמע מּמלאת תאחר לא יאמר: ּכאּלּו .ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹ

ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. dpynּׁשראּוי b wxt) ְְְְְִִֶַַָ
(eראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ

ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹעֹובר

ּובּמכלּתא עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― (zyxtתאחר" ְְְִֵֶַַַָָָָ
(mihtynהּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ― "מלאת" :ְְִִִִֵֵַַָָ

תאחר" "לא ּתרּומה; זֹו ― "ודמע" ְְְְְֲִִֵַַַָֹמןֿהּמלאי:
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ―micwi `lye) ְִִִֵֶַָֹ

(xyrnוׁשם לּבּכּורים. ּתרּומה לּתרּומה, ְְְִִִַַָָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָנאמר:
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ֲִִִֵֵֵֶַַַָּומעׂשר
נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה

ּתמּורה לֹוקה.(c.)ּבריׁש אינֹו ׁשהּמקּדים ְְְִֵֵֶֶַַָ

ה'תשע"א מנחםֿאב ד' חמישי יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿיחמישיג'ֿד'מנחֿםאב

― הקל"ג ּכלֿזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿ "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ׁשּום ְְְְֱִֶָָָָֹמּלאכֹול

קדׁש" i)יאכל ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו ,― זה ׁש" ְְֶֶֶַַָָֹֹֹ
נקראּו: הם ׁשּגם לפי הּבּכּורים, וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּתרּומה.

ׁשאבאר ּכמֹו gnw)ּתרּומה, dyrz `l)ולזאת , ְְְֲֵֶָָָֹ
לכלֿמֹועל הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָּכּונּתי

(dhext deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ְְֳִִַַָָָּבּקדׁשים
ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָּתרּומה
ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּתֹוספת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹחּיב

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּתרּומה. מנּו(bt.)מּמּסכת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשאכל זר ּובכללם: ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻמחּיבי
ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו: לכ ראיה והביאּו ְְְְְִִֵֵֵָָָָָּתרּומה,

h)יחּללהּו" ,my)לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְְְֲַַַָָָֹֹֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַָָֹקדׁש".
ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּבּכּורים
ואֹומר: האּלה ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ורב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלזרים;

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― ּתרּומה ׁשאכל (egekזר ְְֶֶֶַַַָָָָ
(kּופליג הּוא mi`pz)ּתּנא lr mb wleg)ּבארנּו ּוכבר ְְְִֵַַָָ

הּמׁשנה ּבפרּוׁש b,ּבחּבּורנּו dpyn b wxt dheq) ְְְִִֵֵַָ
(cereמחלקת מחּיבת ׁשאינּה ׁשּכלֿמחלקת ,ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הלכה, ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹלמעׂשה
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ְְְֲִִִַַָָָָֹֹֹֹולא
הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהלכה
אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב לפי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלֹוקה,
ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, לֹוקה ― ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּלאוין
לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ּכלֿמֹועל וכן זה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמאמר

לאיׁש סמּו ּבמפלא אמרם והּוא ספק, (ohwּבלי ְְְְְְִִֵָָָָָֻ
(devnÎxad libl dkenqd ezpyaאמרּו הקּדיׁש, ְְִִִָאם

(:en dcp)יֹוחנן רּבי אחרים ואכלּו הּוא "הקּדיׁש :ְְְֲִִִִֵַָָָ
לֹוקין". ּתרויהּו: ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָורּבי

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו (dtewzl)ּכהן ְִֵֹ

לאֿ וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: ּתרּומה, ְְֱִִֵֶַַָָָֹֹמּלאכֹול
קדׁש" i)יאכל ,my)ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם , ְְְִִִֶַַָָֹֹ

ִָזרים.
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קיז a`Îmgpn 'cÎ'b iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּיפה, מן להפריׁשֹו ׁשּצּוה מּכיון ּכלֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּלאוין,
ספרי ּולׁשֹון מןֿהרע. להפריׁשֹו ׁשאין (seqמׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

(gxw zyxtהפרׁשּתם ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין :ְְִִִִֵֶֶַַַָ
עון? ּבנׂשיאת ׁשאּתם מןֿהּמבחר ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻאֹותֹו
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹּתלמּוד
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאתֿחלּבֹו
ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָּבמּסכת

ּבדמאי. ְְִָמקֹומֹות

ה'תשע"א מנחםֿאב ג' רביעי יום

.„�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמּתנֹות
ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ּדבר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּובאּור
ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש טבל; הן הרי ―ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מחמּׁשים אחד והּוא zipepia)ּגדֹולה dcn)ֿואחר ְְְֲִִֵֶַַָָ
― הּנׁשאר עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכ
עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ראׁשֹון; מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָוזהּו
ּתרּומה נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָמּמה
יאכל ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹּגדֹולה
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלבעליו
לאחרֹו מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָּובאה
אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ּׁשראּוי מה ְְְְְִִֵֶַַַָָּומּלאחר

תאחר" לא ודמע מלאת" ak,יתעּלה: zeny) ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
(gkמה ודמע מּמלאת תאחר לא יאמר: ּכאּלּו .ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹ

ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. dpynּׁשראּוי b wxt) ְְְְְִִֶַַָ
(eראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ

ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹעֹובר

ּובּמכלּתא עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― (zyxtתאחר" ְְְִֵֶַַַָָָָ
(mihtynהּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ― "מלאת" :ְְִִִִֵֵַַָָ

תאחר" "לא ּתרּומה; זֹו ― "ודמע" ְְְְְֲִִֵַַַָֹמןֿהּמלאי:
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ―micwi `lye) ְִִִֵֶַָֹ

(xyrnוׁשם לּבּכּורים. ּתרּומה לּתרּומה, ְְְִִִַַָָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָנאמר:
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ֲִִִֵֵֵֶַַַָּומעׂשר
נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה

ּתמּורה לֹוקה.(c.)ּבריׁש אינֹו ׁשהּמקּדים ְְְִֵֵֶֶַַָ

ה'תשע"א מנחםֿאב ד' חמישי יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿיחמישיג'ֿד'מנחֿםאב

― הקל"ג ּכלֿזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿ "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ׁשּום ְְְְֱִֶָָָָֹמּלאכֹול

קדׁש" i)יאכל ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו ,― זה ׁש" ְְֶֶֶַַָָֹֹֹ
נקראּו: הם ׁשּגם לפי הּבּכּורים, וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּתרּומה.

ׁשאבאר ּכמֹו gnw)ּתרּומה, dyrz `l)ולזאת , ְְְֲֵֶָָָֹ
לכלֿמֹועל הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָּכּונּתי

(dhext deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ְְֳִִַַָָָּבּקדׁשים
ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָּתרּומה
ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּתֹוספת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹחּיב

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּתרּומה. מנּו(bt.)מּמּסכת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשאכל זר ּובכללם: ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻמחּיבי
ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו: לכ ראיה והביאּו ְְְְְִִֵֵֵָָָָָּתרּומה,

h)יחּללהּו" ,my)לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְְְֲַַַָָָֹֹֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַָָֹקדׁש".
ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּבּכּורים
ואֹומר: האּלה ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ורב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלזרים;

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― ּתרּומה ׁשאכל (egekזר ְְֶֶֶַַַָָָָ
(kּופליג הּוא mi`pz)ּתּנא lr mb wleg)ּבארנּו ּוכבר ְְְִֵַַָָ

הּמׁשנה ּבפרּוׁש b,ּבחּבּורנּו dpyn b wxt dheq) ְְְִִֵֵַָ
(cereמחלקת מחּיבת ׁשאינּה ׁשּכלֿמחלקת ,ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הלכה, ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹלמעׂשה
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ְְְֲִִִַַָָָָֹֹֹֹולא
הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהלכה
אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב לפי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלֹוקה,
ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, לֹוקה ― ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּלאוין
לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ּכלֿמֹועל וכן זה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמאמר

לאיׁש סמּו ּבמפלא אמרם והּוא ספק, (ohwּבלי ְְְְְְִִֵָָָָָֻ
(devnÎxad libl dkenqd ezpyaאמרּו הקּדיׁש, ְְִִִָאם

(:en dcp)יֹוחנן רּבי אחרים ואכלּו הּוא "הקּדיׁש :ְְְֲִִִִֵַָָָ
לֹוקין". ּתרויהּו: ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָורּבי

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו (dtewzl)ּכהן ְִֵֹ

לאֿ וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: ּתרּומה, ְְֱִִֵֶַַָָָֹֹמּלאכֹול
קדׁש" i)יאכל ,my)ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם , ְְְִִִֶַַָָֹֹ

ִָזרים.
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ה'תשע"א מנחםֿאב ה' שישי יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ה הערלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ּתרּומה. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּלאכֹול
אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו מּלאכלם. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמזהר
מעּתיקי ּבארּו זה ועם ׁשוה, ּבגזרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָנלמד
מּדרּבנן. לא מּדאֹוריתא זה ׁשאּסּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה,

יבמֹות אֹוכל(r.)ּולׁשֹון ׁשאינֹו לערל "מּנין ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: (xwie`ּבתרּומה? ְְְֱִִִֶַָָָָ

(.akערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָאסּור
ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ּבֹו"; ְְְִִִַַָָָָָאסּור

ספרא my)לׁשֹון xen` zyxt)רּבי" אמרּו: וׁשם , ְְְְִִַָָָ
איׁש איׁש אֹומר, c)עקיבא ,my)את לרּבֹות ― ְֲִִִֵֶַָ

ּבגמרא ּכלֹומר: ּכן, ּגם נתּבאר וׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהערל".
מׁשּו(ar.)יבמֹות ּתֹורה: ׁשּדבר ,exer jyn) ְְֶַָָָ

(lxrk d`xpeעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל
אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו מןֿהּתֹורה, ְְִִִֶַַָָָָָָּבתרּומה
מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו אמרּו: וׁשם זה. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוהבן

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱִִִִֶֶַָָמּלאכֹול
עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע והּוא ְֲֳִַַַַַָָָֹֹֹאהרן

יטהר" מּכֹות(my)אׁשר ּובגמרא .(:ci):אמרּו ְְְֲִִֶַָָָָ
איזהּו וגֹו'. איׁש מאיׁש מּנין? לּתרּומה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ"אזהרה
― אֹומר הוי אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹּדבר
ׁשל ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". ְְְְְֶֶַַַָָָָָָזֹו
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹֻאהרן"

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַָ
אתֿמׁשמרּתי" "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה ּבענין ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָהּלאו

(h ,my)ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על והעֹובר .ְִִֵֵֶַַָָָָ

מּסנהדרין ט' ּובפרק מיתה(bt.)ׁשמים מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּתרּומה ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבידי
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

חטא" עליו ולאֿיׂשאּו .(my)אתֿמׁשמרּתי ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

ה'תשע"א מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשה'ֿו'מנחֿםאב

― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה האזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ
(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipy dy`)ֱִֶמּלאכֹול

הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, רּׁשאית ׁשהיתה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקדׁש
וׁשֹוק odkl)וחזה mikiiyy ,minlyd oaxw iwlg), ְֶָָ

הוא זר לאיׁש תהיה ּכי "ּובתּֿכהן אמרֹו: ְְְְִִִִֵֶַָָֹוהּוא
תאכל" לא הּקדׁשים ai)ּבתרּומת ,ak `xwie), ְֳִִֵַַָֹֹ

יבמֹות זר,(gq.)ּובגמרא לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֶָָָָָָ
ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ׁשּנבעלה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּכיון

אמרּו הּקדׁשים" "ּבתרּומת gq:)ּׁשאמר: my): ְְֳִִֶַַַָָָ
חזה ּכלֹומר: תאכל", לא מןֿהּקדׁשים ְְֳִִֵֶַַָָָֹֹ"ּבמּורם
לא ּבּקדׁשים היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם ְְְְֳִִִַָָָָָֹוׁשֹוק
ּתרּתי מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָֹתאכל,

(mipic ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר ,ְְֲִִֶַָ
היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְִִִֶָָָָָָלפסּול
חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ּומת לזר ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָנׂשּואה
בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, לאו ונמצא וׁשֹוק ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלחזה
האחד ענינים: ׁשני ּכֹולל תאכל", לא ְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהּקדׁשים
אזהרה והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאזהרה
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכהנת
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבעֹודּה
"וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש מקּבלי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמדּוהּו:

קדׁש" i)לאֿיאכל ,my)הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן , ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹ
וגם זה, ודע ּבּה. קרינא ו"זר" ּכזר היא הרי ―ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. היא הרי ― זה לאו על עברה אם ְֲִִִֵֶַָָָָהיא
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åëéðôì ïBëð äéäé ãåc Ecáò úéáe ìàøNé-ìò íéäìà úBàáö ýåýé øîàì íìBò-ãò EîL ìcâéå:E §¦§©¸¦§³©¨Æ¥½Ÿ§Ÿ̈´§¨½¡Ÿ¦−©¦§¨¥®¥Æ©§§´¨¦½¦§¤¬¨−§¨¤«

i"yx

(ÁÈ).'‰ È�ÙÏ ·˘ÈÂ:הארון ‰ÌÏ.לפני „Ú
Í„·Ú.(ËÈ)שהמלכתני: ˙È· Ï‡ Ì‚את להמליך

אחרי: ‰‡„Ì.בני ˙¯Â˙ ˙‡ÊÂלהתבשר ראוי בתמיה,

שעשית כמו לי עשית אחר: דבר ודם. לבשר כן

לצאת העתידים דורות לו שהראית הראשון, לאדם

‡ÍÈÏ.(Î)ממנו: ¯·„Ï „ÂÚ „Â„ ÛÈÒÂÈ ‰ÓÂמה

עוד: Í„·Ú.אשאל ˙‡ ˙Ú„È צרכי,‡˙‰ כל לי נתת

י)כמו יב בהמתו:(משלי נפש צדיק יודע :(‡Î)¯Â·Ú·
.Í¯·„:להמליכני לשמואל, שאמרת מה להקים

.Í·ÏÎÂ:כדאי שאני ולא הוא, ‡˙רצונך ÚÈ„Â‰Ï
.Í„·Ú:שבשרתני ‰ÂÎÏ(Î‚)הבשורה ¯˘‡

.ÌÈ‰Ï‡שנאמר ואהרן, א)(שמומשה ז נתתיךת :

מן שלוחין דאזלו יונתן: תרגם וכן לפרעה; אלהים

ה': ÌÚÏ.קדם ÂÏ ˙Â„ÙÏהשלוחים אמרו כך

לו ולשום לעם, לו לפדות שלחנו הקב"ה לישראל:

הגדולה: לכם ולעשות לארצךÂ‡¯Â�Â˙.שם, עשית

עמך', 'מפני הנוראות, הם ומה משם, שיצאו לאחר

'לגרש', חסר זה ומקרא ואלהיהם, עמים לגרש

הימים כא)ובדברי יז אשר(א עמך מפני לגרש פירשו:

ממשמע כי חסרון, ואינו ואלהיו, גוים ממצרים פדית

טרודין לשון שומעין אנו גוים, עמך מפני שנאמר

וגירושין:

cec zcevn
(ÁÈ).'‰ È�ÙÏ:הארון ·È˙È.לפני ÈÓÂהמואביה מרות הלא כי

בא: ‰ÌÂÏ.אני „Ú:עכשיו בה שאני המעלה ÔË˜˙Â.(ËÈ)עד
עבדך בית על שדברת עד בעיניך, היא קטנה עוד הזה החסד
לזרעי המלכות בתת העתידים, לדורות לומר: רצה למרחוק,

עולם: ‰‡„Ì.עד ˙¯Â˙ ˙‡ÊÂתכונת היא עלי, שדברת מה
תכונת ולא אדם, בבני המיוחד במעלה, הגדול האדם ותואר

כמוני: ונבזה שפל ÛÈÒÂÈ.(Î)אדם ‰ÓÂעוד לי אין מעתה
זרעי: על ולא עלי לא ממך, לשאול ואתהÂ‡˙‰.דבר הואיל

ובקשה: שאלה מבלי כזאת לי לעשות עבדך את ורחמת ידעת
(‡Î).Í¯·„ ¯Â·Ú·הגדולה לכל ראוי אינני הנה לומר: רצה

הזאת, הגדולה לי עשית ורצונך גזירתך בעבור אולם הזאת,
על גמול לתשלום באה כאלו אלה, כל את לי להודיע ואף

אחרי: שיהיה מה הודעתני שגם עד החסד, לי די לא וכי לומר, בעצמו מתמיה והיה ÔÎ.(Î·)מעשי, ÏÚבעבור לומר: רצה
מעשיך: תכלית משגת אדם בינת ואין גדלת, מאוד כי ידענו כן על חסדך, מחשבות עומק לדעת נשיג ÍÂÓÎ.שלא ÔÈ‡ ÈÎבכדי

מחשבותיך: עומק ממנו ˘Â�ÚÓ.להעריך ¯˘‡ ÏÎÎ:שמענו אשר הנפלאים הדברים ÍÓÚÎ.(Î‚)ככל ÈÓÂהואיל לומר: רצה
בארץ: מיוחד גוי המה אשר ישראל, כעמך ומשובח מאושר מהגוים ומי מי כן אם זולתך, ÌÚÏ.ואין ÂÏ ˙Â„ÙÏממצרים לפדות

לעם: לו ˘Ì.להיות ÂÏ ÌÂ˘ÏÂ:בעולם שמו את ÌÎÏ.לפרסם ˙Â˘ÚÏÂ:נוכח בלשון ידבר, Íˆ¯‡Ï.לישראל ˙Â‡¯Â�Âלעשות
קצר: מקרא והוא וגו', עמך מפני לגרשם הכיבוש בעת לארצך נוראות ÂÈ‰Ï‡Â.נפלאות ÌÈÂ‚,ומאלהיו מצרים, אנשי והם מגוים,

אלהיהם: ולא הם לא בהם, להחזיק יכלו ÌÏÂÚ.(Î„)ולא „Ú:אותם ימיר ולא יחליפם לא ÌÏÂÚ.(Î‰)כי „Ú Ì˜‰שיהיה
מזרעו: המלכות עולם ˘ÍÓ.(ÂÎ)עד Ï„‚ÈÂבית ואף ישראל, אלהי הוא עולם שעד הכל, יאמרו כי עולם, עד שמך יגדל ובזה

מדבריו: לחזור השתנות חלילה בו ואין עולם, עד למנוחה לפניו נכון דוד

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÌÂÏ‰כמו ה)הנה, ג הלום:(שם תקרב אל :(ËÈ).˙¯Â˙

הימים בדברי כזה אמר וכן ותכונה, תואר יז)ענין יז וראיתני(א
זה לענין וקרוב המעלה, האדם י)כתור א השירים נאוו(שיר :

בתואר המסודרים הפנינים לומר ורוצה בתורים, לחייך
יפה: והמעולה:‰‡„Ì.ובתכונה המיוחד האדם לומר רצה

(Î).˙Ú„Èכמו ורחמים, אהבה ב)ענין ג אתכם(עמוס רק :

‡ÌÈ‰Ï.(Î‚)ידעתי: ÂÎÏ‰אלהים נאמר מקום שבכל לפי
וכן המלות, לזווג רבים, בלשון הלכו גם אמר רבים, בלשון

ח) ד רבים:(שמואלֿא וכמוהו האלה, האדירים האלהים :

.ÂÈ‰Ï‡Â ÌÈÂ‚ ÌÈ¯ˆÓÓגוים על תשמש ממצרים של המ"ם
ומאלהיו: מגוים ממצרים אמר וכאלו ואלהיו, ועל



קיט f wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyfekÎgi

çé:íìä-ãò éðúàéáä ék éúéá éîe ýåýé éðãà éëðà éî øîàiå ýåýé éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiåèéïè÷zå ©¨ŸÆ©¤´¤¨¦½©¥−¤¦§¥´§Ÿ̈®©ÀŸ¤¦´¨Ÿ¦º£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ¦´¥¦½¦¬£¦Ÿ©−¦©£«Ÿ©¦§©Á
éðéòa úàæ ãBò:äåäé éðãà íãàä úøBz úàæå ÷Bçøîì Ecáò-úéa-ìà íb øaãzå ýåýé éðãà E ¸³Ÿ§¥¤ÆÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©§©¥²©¬¤¥©§§−§¥¨®§²Ÿ©¬¨¨−̈£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

ëéñBi-äîeéìà øaãì ãBò ãåc ó:äåäé éðãà Ecáò-úà zòãé äzàå EàëúéNò Eaìëe Eøác øeáòa ©¦¬¨¦²−§©¥´¥¤®§©¨²¨©¬§¨¤©§§−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©£³§¨§Æ§¦§½¨¦¾¨
:Ecáò-úà òéãBäì úàfä äleãbä-ìk úàáëíéäìà ïéàå EBîk ïéà-ék íéäìà ýåýé zìãb ïk-ìò ¥¬¨©§−̈©®Ÿ§¦−©¤©§¤«©¥¬¨©−§¨§Ÿ̈´¡Ÿ¦®¦¥´¨À§¥³¡Ÿ¦Æ

:eðéðæàa eðòîL-øLà ìëk EúìeæâëBì-úBcôì íéäìà-eëìä øLà õøàa ãçà éBb ìàøNék Enòë éîe ¨¤½§¬Ÿ£¤¨©−§§¨§¥«¦³§©§Æ§¦§¨¥½¬¤−̈¨¨®¤£¤´¨§¡ÂŸ¦¦§¸
íéBb íéøönî El úéãt øLà Enò éðtî Eöøàì úBàøðå äleãbä íëì úBNòìå íL Bì íeNìå íòì§¹̈§¨¯´¥À§©£¸¨¤¹©§¨³§Ÿ̈Æ§©§¤½¦§¥´©§À£¤̧¨¦³¨§Æ¦¦§©½¦¦−

:åéäìàåãëñ:íéäìàì íäì úééä ýåýé äzàå íìBò-ãò íòì Eì | ìàøNé Enò-úà Eì ïðBëzå ¥Ÿ¨«©§´¥§Â¤©§Æ¦§¨¥¯§²§−̈©¨®§©¨´§Ÿ̈½¨¦¬¨¨¤−¥Ÿ¦«
äë:zøac øLàk äNòå íìBò-ãò í÷ä Búéa-ìòå Ecáò-ìò zøac øLà øácä íéäìà ýåýé äzòå§©¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨À̈£¤̧¦©³§¨©©§§Æ§©¥½¨¥−©¨®©£¥−©£¤¬¦©«§¨
åëéðôì ïBëð äéäé ãåc Ecáò úéáe ìàøNé-ìò íéäìà úBàáö ýåýé øîàì íìBò-ãò EîL ìcâéå:E §¦§©¸¦§³©¨Æ¥½Ÿ§Ÿ̈´§¨½¡Ÿ¦−©¦§¨¥®¥Æ©§§´¨¦½¦§¤¬¨−§¨¤«

i"yx

(ÁÈ).'‰ È�ÙÏ ·˘ÈÂ:הארון ‰ÌÏ.לפני „Ú
Í„·Ú.(ËÈ)שהמלכתני: ˙È· Ï‡ Ì‚את להמליך

אחרי: ‰‡„Ì.בני ˙¯Â˙ ˙‡ÊÂלהתבשר ראוי בתמיה,

שעשית כמו לי עשית אחר: דבר ודם. לבשר כן

לצאת העתידים דורות לו שהראית הראשון, לאדם

‡ÍÈÏ.(Î)ממנו: ¯·„Ï „ÂÚ „Â„ ÛÈÒÂÈ ‰ÓÂמה

עוד: Í„·Ú.אשאל ˙‡ ˙Ú„È צרכי,‡˙‰ כל לי נתת

י)כמו יב בהמתו:(משלי נפש צדיק יודע :(‡Î)¯Â·Ú·
.Í¯·„:להמליכני לשמואל, שאמרת מה להקים

.Í·ÏÎÂ:כדאי שאני ולא הוא, ‡˙רצונך ÚÈ„Â‰Ï
.Í„·Ú:שבשרתני ‰ÂÎÏ(Î‚)הבשורה ¯˘‡

.ÌÈ‰Ï‡שנאמר ואהרן, א)(שמומשה ז נתתיךת :

מן שלוחין דאזלו יונתן: תרגם וכן לפרעה; אלהים

ה': ÌÚÏ.קדם ÂÏ ˙Â„ÙÏהשלוחים אמרו כך

לו ולשום לעם, לו לפדות שלחנו הקב"ה לישראל:

הגדולה: לכם ולעשות לארצךÂ‡¯Â�Â˙.שם, עשית

עמך', 'מפני הנוראות, הם ומה משם, שיצאו לאחר

'לגרש', חסר זה ומקרא ואלהיהם, עמים לגרש

הימים כא)ובדברי יז אשר(א עמך מפני לגרש פירשו:

ממשמע כי חסרון, ואינו ואלהיו, גוים ממצרים פדית

טרודין לשון שומעין אנו גוים, עמך מפני שנאמר

וגירושין:

cec zcevn
(ÁÈ).'‰ È�ÙÏ:הארון ·È˙È.לפני ÈÓÂהמואביה מרות הלא כי

בא: ‰ÌÂÏ.אני „Ú:עכשיו בה שאני המעלה ÔË˜˙Â.(ËÈ)עד
עבדך בית על שדברת עד בעיניך, היא קטנה עוד הזה החסד
לזרעי המלכות בתת העתידים, לדורות לומר: רצה למרחוק,

עולם: ‰‡„Ì.עד ˙¯Â˙ ˙‡ÊÂתכונת היא עלי, שדברת מה
תכונת ולא אדם, בבני המיוחד במעלה, הגדול האדם ותואר

כמוני: ונבזה שפל ÛÈÒÂÈ.(Î)אדם ‰ÓÂעוד לי אין מעתה
זרעי: על ולא עלי לא ממך, לשאול ואתהÂ‡˙‰.דבר הואיל

ובקשה: שאלה מבלי כזאת לי לעשות עבדך את ורחמת ידעת
(‡Î).Í¯·„ ¯Â·Ú·הגדולה לכל ראוי אינני הנה לומר: רצה

הזאת, הגדולה לי עשית ורצונך גזירתך בעבור אולם הזאת,
על גמול לתשלום באה כאלו אלה, כל את לי להודיע ואף

אחרי: שיהיה מה הודעתני שגם עד החסד, לי די לא וכי לומר, בעצמו מתמיה והיה ÔÎ.(Î·)מעשי, ÏÚבעבור לומר: רצה
מעשיך: תכלית משגת אדם בינת ואין גדלת, מאוד כי ידענו כן על חסדך, מחשבות עומק לדעת נשיג ÍÂÓÎ.שלא ÔÈ‡ ÈÎבכדי

מחשבותיך: עומק ממנו ˘Â�ÚÓ.להעריך ¯˘‡ ÏÎÎ:שמענו אשר הנפלאים הדברים ÍÓÚÎ.(Î‚)ככל ÈÓÂהואיל לומר: רצה
בארץ: מיוחד גוי המה אשר ישראל, כעמך ומשובח מאושר מהגוים ומי מי כן אם זולתך, ÌÚÏ.ואין ÂÏ ˙Â„ÙÏממצרים לפדות

לעם: לו ˘Ì.להיות ÂÏ ÌÂ˘ÏÂ:בעולם שמו את ÌÎÏ.לפרסם ˙Â˘ÚÏÂ:נוכח בלשון ידבר, Íˆ¯‡Ï.לישראל ˙Â‡¯Â�Âלעשות
קצר: מקרא והוא וגו', עמך מפני לגרשם הכיבוש בעת לארצך נוראות ÂÈ‰Ï‡Â.נפלאות ÌÈÂ‚,ומאלהיו מצרים, אנשי והם מגוים,

אלהיהם: ולא הם לא בהם, להחזיק יכלו ÌÏÂÚ.(Î„)ולא „Ú:אותם ימיר ולא יחליפם לא ÌÏÂÚ.(Î‰)כי „Ú Ì˜‰שיהיה
מזרעו: המלכות עולם ˘ÍÓ.(ÂÎ)עד Ï„‚ÈÂבית ואף ישראל, אלהי הוא עולם שעד הכל, יאמרו כי עולם, עד שמך יגדל ובזה

מדבריו: לחזור השתנות חלילה בו ואין עולם, עד למנוחה לפניו נכון דוד

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÌÂÏ‰כמו ה)הנה, ג הלום:(שם תקרב אל :(ËÈ).˙¯Â˙

הימים בדברי כזה אמר וכן ותכונה, תואר יז)ענין יז וראיתני(א
זה לענין וקרוב המעלה, האדם י)כתור א השירים נאוו(שיר :

בתואר המסודרים הפנינים לומר ורוצה בתורים, לחייך
יפה: והמעולה:‰‡„Ì.ובתכונה המיוחד האדם לומר רצה

(Î).˙Ú„Èכמו ורחמים, אהבה ב)ענין ג אתכם(עמוס רק :

‡ÌÈ‰Ï.(Î‚)ידעתי: ÂÎÏ‰אלהים נאמר מקום שבכל לפי
וכן המלות, לזווג רבים, בלשון הלכו גם אמר רבים, בלשון

ח) ד רבים:(שמואלֿא וכמוהו האלה, האדירים האלהים :

.ÂÈ‰Ï‡Â ÌÈÂ‚ ÌÈ¯ˆÓÓגוים על תשמש ממצרים של המ"ם
ומאלהיו: מגוים ממצרים אמר וכאלו ואלהיו, ועל



gkקכ wxt mildz - miaezk

mildzgkhÎ`

.çëàéìà ãåãì:øBá éãøBé-íò ézìLîðå épnî äLçz-ït épnî Løçz-ìà éøeö àø÷à | äåäé E §¨¦¿¥»¤³§Ÿ̈¸¤§À̈¦»©¤«¡©¶¦Å¤¬¦¤¤«¡¤¬¦¤®¦§¹¦§©À§¦¦¬§¥«
áéìà éòeLa éðeðçz ìB÷ òîL:ELã÷ øéác-ìà éãé éàNða Eâéìòt-íòå íéòLø-íò éðëLîz-ìà §©³´−©«£©§©§¦´¥¤®§¨§¦¬¹̈©À¤§¦¬¨§¤«©¦§§¥´¦¦§¨¦»§¦¶Ÿ£¥Å

:íááìa äòøå íäéòø-íò íBìL éøác ïåàãíäì ïz íäéãé äNòîk íäéììòî òøëe íìòôk íäì-ïz ¨¬¤«Ÿ§¥´−¨¦¥«¥¤®§¹¨À̈¦§¨¨«¤¨¤´§¨«¢¨»§¶Ÿ©©£§¥Å¤¬§©«£¥´−§¥¤¥´¨¤®
:íäì íìeîb áLää:íðáé àìå íñøäé åéãé äNòî-ìàå äåäé úlòt-ìà eðéáé àì ékåäåäé Ceøa ¨¥−§¨´¨¤«¦³¶Ÿ¨¦¿¤§ª´Ÿ−§Ÿ̈§¤©«£¥´¨¨®¤« ¹¤§¥À§´Ÿ¦§¥«¨¬§Ÿ̈®

:éðeðçz ìB÷ òîL-ékæ:epãBäà éøéMîe éaì æìòiå ézøæòðå éaì çèá Ba épâîe éfò | äåäéçäåäé ¦¹̈©À´©«£¨«§Ÿ̈³ª¦¬¨«¦¦»³¨©¬¦¦À§¤Å¡©¬§¦©©«£¬Ÿ¦¦®¦¦¦¬£¤«§Ÿ̈¬
:àeä BçéLî úBòeLé æBòîe Bîì-æòè:íìBòä-ãò íàOðå íòøe Eúìçð-úà Cøáe Enò-úà | äòéLBä «Ÿ¨®»̈³§−§¦´«¦³¨¤©¤À¨¥¬¤©«£¨¤®§¥¬§¹©§¥À©¨«¨«

i"yx

(‚).È�Î˘Ó˙ Ï‡אטרירא"ש רשעים עם תרגילני אל

בלעז: ‡‰Â�„Â.(Ê)מו"י È¯È˘ÓÂ'ה ההודיה היא ומה

משיחו ישועות שמעוז בעת בו התלוין לאותן למו עוז

מרעה:ÌÚ¯Â.(Ë)הוא: לשון

cec zcevn
(‡).‰˘Á˙ ÔÙ:בור יורדי עם נמשל אהיה ממני כשתחשה פן
(·).È„È È‡˘�·:התפלה ˙È�Î˘Ó.(‚)בעת Ï‡עמהם להיות

הגמול: בקבול להם ·Ì··Ï.ודומה ‰Ú¯Âבלבבם חושבים
רע: Ì‰Ï.(„)לעשות Ô˙:הללו Â�È·È.(‰)להרשעים ‡Ï ÈÎ

כרשעתו: לרשע שמשלם ה' פעולת להבין לב נותנים לקדמותם:ÌÒ¯‰È.אינם לחזור אותם עוד יבנה ולא אותם יהרס ולזה
(Â).ÚÓ˘ ÈÎ:הגמול קבול בעת הללו הרשעים עם אהיה לבל שאלתי È·Ï.(Ê)אשר ÊÂÏÚÈÂ:העזרה אודהÈ¯È˘ÓÂ.בעבור

שאמרתי: השירים מן בשיר בכללם:ÂÓÏ.(Á)לו דרך תמימי משיחו:ÊÂÚÓÂ.לכל של ישועות ישראל�Í˙ÏÁ.(Ë)וחוזק
לנחלה: לך עולם:ÌÚ¯Â.שלקחת עד רוממות להם ותן טוב במרעה אותם רעה

oeiv zcevn
(‡).È¯Âˆ:חזקי לומר כמו˙Á˙.‰˘Á¯˘.רצה שתיקה ענין

יעקב ל"ד)והחריש לחשות(שם עת ג')וכמו ·˘ÈÚÂ.(·):(קהלת
הקדשים:„·È¯.בזעקי: קדשי בית וישמח:ÊÂÏÚÈÂ.(Ê)הוא

xe` ldi
ומשיריה'ז לבי ויעלוז ונעזרתי לבי בטח בו ומגני עוזי

בעשרה בך ונשמחה נגילה ע"פ בשה"ש ברבות אהודנו.
ויעלוז שנאמר כו' עליזה כו' ישראל נקראו שמחה של לשונות
עשאו בה' לבי עלץ בחנה ומ"ש עכ"ל. אהודנו ומשירי לבי
חבקוק אעלוזה בה' ואני וכתיב מעלז לבד אחד ענין המדרש
תלים בכבוד חסידים יעלזו צ"ו. תלים שדי יעלוז י"ז. ג'

יחסר.משליקמ"ט. לא ושלל בעלה לב בה בטח י"א ל"א
קוב"ה דא בעלה לב בה בטח ע"ב דמ"ב תזריע ר"פ זח"ג
דיליה זיונין כל עלה לאתדברא עלמא על לה מני דבג"כ
ז"א שהוא שמים בידי הכל כי לפרש יש כו'. בידהא אפקיד
שיהיו בכנ"י שבטח בטחון צריך כן ועל שמים מיראת חוץ
שהוא שכשם שמים ירא צ"ל בה' הבוטח ולכן שמים. יראי

עליו: שבוטח בטחונו ה' ימלא כך ית' שלו בטחון ממלא
באשהס"פ דזכי מאן משכלת אשה ומה' ע"פ ע"א דנ"ב הנ"ל

וגו'. בעלה לב בה בטח וכתיב בכולא זוכה משכלת
עלביחזקאל בטח והוא יחיה חיה לצדיק באמרי ל"ג סי'

עשה אשר ובעולו תזכרנה לא צדקותיו כל עול. ועשה צדקתו
זו: מעבירה להצילו תזכרנה לא ופירש"י ימות. בו

זהבחבקוק המצודות ופי' וגו' עליו יצרו יוצר בטח כי ב' סי'
כו': יבטח שעשאו עצמו האומן

בד"המ"ב באיכה וברבות בטח. ישראל אלקי בה' ה' י"ח סי'
ומוסיפים בתיהם נותצין שהיו חזיון גיא משא פתח יוחנן ר'
את ויבן ויתחזק שנאמר כן חזקיהו עשה כבר ולא החומה על
בטח. ישראל אלקי בה' חזקיהו אלא כו' הפרוצה החומה כל
שער בח"ה מ"ש בענין מוכח מזה כו'. הבטחתם לא אתם אבל
וראי' בטחון העדר אינו שזה בסיבות העסק בחיוב הבטחון
שמ"מ אלא בסבות העסק וזהו החומה על שהוסיף מחזקיהו
משא"כ זו סיבה ע"י לו שיושיע בה' בטחונו הי' העיקר

עצמה: מצד הסבה על כשבוטח
בושובאיוב ופירש"י ויחפרו עדיה באו בטח כי בשו כ' ו' סי'

מהם: לשתות ואיש איש כל בטח כי שותיה
עזרצפניה בקשה כי במצ"ד ופי' בטחה לא בה' ב' ג' סי'

לחלק ויש בסיבה שעסק מחזקיה מ"ש וצ"ל ארץ. ממלכי
שמעון רבי בד"ה א' דנ"ז דאיכה בפתיחתא וברבות כנ"ל.
דלא כלה בטחה. לא בה' ענין הקונה. יאמר רע רע פתח
בי בטחת כי י"ח ל"ט ירמי' היא. שטותא חתנה בקול שמעה

ה': נאום
ח'ה' דף בך. ונשמחה נגילה בפסוק רבה בשה"ש ומגני. עוזי

שישה גילה ישראל נקראו שמחה של לשונות בעשרה ע"א.
לפרש ויש אהודנו. ומשירי לבי ויעלוז כו'. עליזה כו' שמחה
למלך משל היער. בעצי כתפוח בפסוק שם ברבות עמפ"ש
לך לו אמר לי תן וא"ל בנו בא ומרגלית טובה אבן לו שהיה
הקב"ה לפני אמרו ישראל כך נותנה. אני ולך היא ושלך הוא
יהא כלומר שלי העוז כמו דורשו המ"כ (פי' י"ה וזמרת עזי
ואין נותנה אני ולכם היא ושלכם היא לכם הקב"ה א"ל שלי)
ה' שאמר וזהו עכ"ל יתן לעמו עוז ה' שנאמר תורה אלא עוז
ממשיכים הם המצות כי המצות ע"י ומגיני התורה. ע"י עוזי
בד"ה יתרו פ' בת"א וכמ"ש או"פ. היא והתורה מקיף אור
וכיון כשריון. צדקה וילבש בד"ה באגה"ק ועיין ידבר משה
כי לבי בטח בו לכן בכנ"י מל' בבחי' ואו"מ או"פ שנמשכו
טוב ע"פ כמ"ש כו' מעלה ויש מבא"פ יותר בא"מ מעלה יש
לכן הבחי' ב' שנמשכו ע"י אבל באדם. מבטוח בה' לחסות
וישעי אורי ה' לדוד הפסוק פי' ועד"ז ונעזרתי. לבי בטח בו
כי כמ"ש או"מ היינו וישעי או"פ היינו אורי אירא ממי
במדבר בזח"ג הפי' וכ"מ אירא. ממי ולכן ישע בגדי הלבישני

לבי: ויעלוז ועי"ז א'. קי"ט
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וׁשקר,הּכתּוב1) ׁשוא ׁשחּיהּבׁשבּועת הסיק ּכְך ּומּתֹוְך ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
– החּלּולים ּבעֹון מּגיעה מּמּנה, הּמׁשּתּמע ּכל על ְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָרעה,

ׁשּבת. וחּלּול ה' חּלּול ׁשבּועה, הּדמים2)חּלּול ׁשֹופְך ּכי ְְִִִִִֵַַָָָ
ע ידיו, ּבמֹו הּמקּדׁש ּבית את אתמחריב ׁשּמבּטל ידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּבית חז"ל אמרּו אכן הּמקּדׁש. ּבית ׁשּמעניק ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּברכה
זרה, "עבֹודה עברֹות: ׁשלׁש ּבגלל נחרב הראׁשֹון ְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש

ט/ב) (יומא ּדמים" ּוׁשפיכּות עריֹות הּואּגּלּוי ׁשהרג הרי ְֲֲִִִֵֶֶֶָָ
ׁשהּמקרא אחר הּמקּדׁש. ּבית לחרּבן הּמרּכיבים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻאחד
ּבדם ירּוׁשלים את ׁשּמּלא הרׁשע, הּמלְך מנּׁשה על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעיד

כא/טז)נקּיים ּבית(מ"ב ׁשל חרּבנֹו נגזר ּכְך אחר מּיד , ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ּבית ּובנּית הפּוְך, ּבכּוּון ּגם ּפֹועל זה ּכלל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמקּדׁש.
ּכאׁשר לכן רציחה. ׁשל עברה על לכּפר עׂשּויה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמקּדׁש
רצה רב, ּדם ׁשּׁשפְך חׁשמֹונאי, מּבית הֹורדּוס, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמלְך
לעׂשֹות ּבּוטא ּבן ּבּבא החכם לֹו הּציע חטאיו, את ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלתּקן
ּבּנּמּוק: ויׁשכללֹו, הּמקּדׁש ּבית את ׁשּיבנה ידי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזאת
ּבית ּובבנּית עֹולם, ׁשל אֹורֹו ּכּבית הּצּדיקים ְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָ"ּבהריגת

עֹולם" ׁשל אֹורֹו ּתרּבה הּקדׁש3)הּמקּדׁש, ורּוח הּׁשם ּכבֹוד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
רֹוצח:4) הארץ5)ּבפרׁשת את ּתטּמאּו] ולא ּתרׁשיעּו [לא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּכי ּדמים], ׁשפיכּות ידי על ׁשּקֹורה [ּדבר ּבּה, אּתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
– – – הארץ את יחניף הּוא אפּלּו7)אבל,6)הּדם אּלא , ֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָ

נחׁשבים אּתם אין לּגלּות, מּמּנה צאתכם טרם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹוד
הּקדׁש, ּבארץ ׁש8)ּכ"יֹוׁשבים" ּתהיה ּבתֹוְך9)הּתֹוצאה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

לאֹויבים, מפקרת ּתהיה היא אּלא ׁשנת11)ּבּטּול10)הארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּבּׁשנה ּבּקרקע מלאכה ׁשעֹוׂשים ידי על ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשמיטה,

ׁשהיא12)הּׁשביעית, אּלא לּׁשמיטה, ּדֹומה קצת ׁשהיא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ
את זֹו ּבׁשנה לׁשחרר וצריְך ׁשנה, ּבחמּׁשים ּפעם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבאה
ואת לבעליהן, האדמה חלקֹות ּכל את ּולהחזיר ְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעבדים,
ׁשהּתֹורה ּכפי המקֹורי, הּׁשבט לבני נידי ּדלא הנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשאר
ׁשּלנּו הּזכּות את מבּטל זֹו מצוה ּבּטּול ּגם לעׂשֹות. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמצּוה

הּקדֹוׁשה. ארצנּו ּובעוֹונם13)על החֹוטאים, הארץ ּבני את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לא מחאתם קֹול אׁשר הּתֹורה, ׁשֹומרי ּגם לגלֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹעתידים

עריֹות:15)עּמים14)נׁשמע. ּפרׁשה:16ּבפרׁשת 17)ּבאֹותּה ְְְֲִִַַָָָָָָָָ
יׁשביה". את הארץ את19)ּבהמׁשְך:18וּתקא קאה ּכאׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

צניעּות, חסר ׁשּבעֹון הּמקֹור זהּו לפניכם". אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּגֹוי
החֹוטאים את להקיא הּקדׁש ארץ עתידה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹחלילה,

אֹותּה. ּפגרי20)המטּמאים על הּמתים] [ּגּופֹותיכם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
על ּתמּותּו ּכלֹומר: ׁשּלכם, זרה העבֹודה [=על ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּגּלּוליכם
וגעלה ׁשּלכם], הּדגלים ועל הּסמלים על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּפסלים,

אתכם" נפׁשי ּבּטּולם22)[=ׁשממה]21)[=ּפלטה] ׁשּבגלל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לגלּות, ּבּגלּות]23)יֹוצאים [על25)[=ּתתּפּיס]24)[ּכׁשּתהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

לּה] ׁשּתחזירּו ׁשּלא26)ידי המחּללֹות הּׁשמיטֹות [=את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ׁשֹוממה],27)ׁשמרּתם], הארץ"28)[=היֹותּה ּתׁשּבת 29)אז ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשממה]30)בהמׁשְך [=היֹותּה ְְֱֵֶַָָָ
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וׁשקר,הּכתּוב1) ׁשוא ׁשחּיהּבׁשבּועת הסיק ּכְך ּומּתֹוְך ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
– החּלּולים ּבעֹון מּגיעה מּמּנה, הּמׁשּתּמע ּכל על ְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָרעה,

ׁשּבת. וחּלּול ה' חּלּול ׁשבּועה, הּדמים2)חּלּול ׁשֹופְך ּכי ְְִִִִִֵַַָָָ
ע ידיו, ּבמֹו הּמקּדׁש ּבית את אתמחריב ׁשּמבּטל ידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּבית חז"ל אמרּו אכן הּמקּדׁש. ּבית ׁשּמעניק ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּברכה
זרה, "עבֹודה עברֹות: ׁשלׁש ּבגלל נחרב הראׁשֹון ְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש

ט/ב) (יומא ּדמים" ּוׁשפיכּות עריֹות הּואּגּלּוי ׁשהרג הרי ְֲֲִִִֵֶֶֶָָ
ׁשהּמקרא אחר הּמקּדׁש. ּבית לחרּבן הּמרּכיבים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻאחד
ּבדם ירּוׁשלים את ׁשּמּלא הרׁשע, הּמלְך מנּׁשה על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעיד

כא/טז)נקּיים ּבית(מ"ב ׁשל חרּבנֹו נגזר ּכְך אחר מּיד , ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ּבית ּובנּית הפּוְך, ּבכּוּון ּגם ּפֹועל זה ּכלל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמקּדׁש.
ּכאׁשר לכן רציחה. ׁשל עברה על לכּפר עׂשּויה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמקּדׁש
רצה רב, ּדם ׁשּׁשפְך חׁשמֹונאי, מּבית הֹורדּוס, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמלְך
לעׂשֹות ּבּוטא ּבן ּבּבא החכם לֹו הּציע חטאיו, את ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלתּקן
ּבּנּמּוק: ויׁשכללֹו, הּמקּדׁש ּבית את ׁשּיבנה ידי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזאת
ּבית ּובבנּית עֹולם, ׁשל אֹורֹו ּכּבית הּצּדיקים ְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָ"ּבהריגת

עֹולם" ׁשל אֹורֹו ּתרּבה הּקדׁש3)הּמקּדׁש, ורּוח הּׁשם ּכבֹוד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
רֹוצח:4) הארץ5)ּבפרׁשת את ּתטּמאּו] ולא ּתרׁשיעּו [לא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּכי ּדמים], ׁשפיכּות ידי על ׁשּקֹורה [ּדבר ּבּה, אּתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
– – – הארץ את יחניף הּוא אפּלּו7)אבל,6)הּדם אּלא , ֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָ

נחׁשבים אּתם אין לּגלּות, מּמּנה צאתכם טרם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹוד
הּקדׁש, ּבארץ ׁש8)ּכ"יֹוׁשבים" ּתהיה ּבתֹוְך9)הּתֹוצאה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

לאֹויבים, מפקרת ּתהיה היא אּלא ׁשנת11)ּבּטּול10)הארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּבּׁשנה ּבּקרקע מלאכה ׁשעֹוׂשים ידי על ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשמיטה,

ׁשהיא12)הּׁשביעית, אּלא לּׁשמיטה, ּדֹומה קצת ׁשהיא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ
את זֹו ּבׁשנה לׁשחרר וצריְך ׁשנה, ּבחמּׁשים ּפעם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבאה
ואת לבעליהן, האדמה חלקֹות ּכל את ּולהחזיר ְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעבדים,
ׁשהּתֹורה ּכפי המקֹורי, הּׁשבט לבני נידי ּדלא הנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשאר
ׁשּלנּו הּזכּות את מבּטל זֹו מצוה ּבּטּול ּגם לעׂשֹות. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמצּוה

הּקדֹוׁשה. ארצנּו ּובעוֹונם13)על החֹוטאים, הארץ ּבני את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לא מחאתם קֹול אׁשר הּתֹורה, ׁשֹומרי ּגם לגלֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹעתידים

עריֹות:15)עּמים14)נׁשמע. ּפרׁשה:16ּבפרׁשת 17)ּבאֹותּה ְְְֲִִַַָָָָָָָָ
יׁשביה". את הארץ את19)ּבהמׁשְך:18וּתקא קאה ּכאׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

צניעּות, חסר ׁשּבעֹון הּמקֹור זהּו לפניכם". אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּגֹוי
החֹוטאים את להקיא הּקדׁש ארץ עתידה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹחלילה,

אֹותּה. ּפגרי20)המטּמאים על הּמתים] [ּגּופֹותיכם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
על ּתמּותּו ּכלֹומר: ׁשּלכם, זרה העבֹודה [=על ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּגּלּוליכם
וגעלה ׁשּלכם], הּדגלים ועל הּסמלים על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּפסלים,

אתכם" נפׁשי ּבּטּולם22)[=ׁשממה]21)[=ּפלטה] ׁשּבגלל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לגלּות, ּבּגלּות]23)יֹוצאים [על25)[=ּתתּפּיס]24)[ּכׁשּתהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

לּה] ׁשּתחזירּו ׁשּלא26)ידי המחּללֹות הּׁשמיטֹות [=את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ׁשֹוממה],27)ׁשמרּתם], הארץ"28)[=היֹותּה ּתׁשּבת 29)אז ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשממה]30)בהמׁשְך [=היֹותּה ְְֱֵֶַָָָ
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e,àeä Lce÷î Lã÷ åàì àäzxdh lr eyrpy oileg `l` epi`e ¨¨Ÿ¤§¨

.dnexz
déì øîà,wgvi axì çpäzxdh lr eyrpy oilegäîeøzl`e ¨©¥©©§§¨

,mdn dywzitl.Lãwä ìöà àéä äàîeè dúøähLzxinyy ¤¨¢¨¨§¨¦¥¤©Ÿ¤
dxinya mdl ic oi`e ,miycw myl zeidl dkixv miycwd zxdh
ycew iabl ,dnexz zxdh ly iyily jkitl .dnexz zxdh myl
oick ycew oiprl ipy dyrp elke`de ,d`nehl ipy yyga `ed
ycewd zxdh lr dyrpy oilega iyily la` .ipy lke` lke`d

.llk elke`d z` lqet epi`e ,miycw iabl s` iyilyk oecip
:`xnbd dgikenàøîéz àðîe`id dnexz zxdhy epl oipne ± §¨¥§¨

,ycewd lv` d`nehkdnnïðúcdbibga(:gi)zelrn minkg eyry ¦§©
,dlrn dze` zxdh myl xnydl dkixv odn zg` lke ,dxdhl
.` :od zelrn ynge .dpnn dzegt dlrn myl dxiny dl ic oi`e
.a .dxdha mdileg z` lek`l mixdfp mpi`y ux`d inr zxdh
zxdh .c .dnexz zxdh .b .dxdha oileg milke`y miyext zxdh
.[dxt`n miyrpd z`hg ine dnec` dxt] z`hg zxdh .d .miycw

jkitlõøàä íò éãâamd ixd mixedhl mlv` miwfgen mdy s` ¦§¥©¨¨¤
ly d`nehd a`k miaygpñøãîafdìiab.ïéLeøôok enkeéãâa ¦§¨§§¦¦§¥

ïéLeøtmi`nh md ixd ,mixedhl mlv` miwfgendì ñøãîiab §¦¦§¨§
.äîeøz éìëBàok enkeäîeøz éìëBà éãâami`nh md ixd ,mixedh §¥§¨¦§¥§¥§¨

ì ñøãîiab.Lã÷.z`hg iabl qxcn md ycew ilke` icba oke ¦§¨§Ÿ¤
øîàelàáøz`nehn ike ,wgvi axlúBñøãîmicba lyzøîà÷ ¨©¨¨¦§¨¨¨§©§

.milke`a mb ycewd lv` d`nehk `id dnexz zxdhy gikedl
`ldúBñøãî éðàL©¦¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oileg(iying meil)

l`xyid zelraa dndady df ote`a s` epic xn`y e` ,ezelraa
.dndaa xya ecbpk epnn zepwl ick fef ixkpd el ozpedéì øîàax ¨©¥

,iy`ïðéæç,opeazdl ep` mikixv -éöî àìc ,àeä àîlà Léðéà éà £¦¨¦¦¦©¨¨§Ÿ¨¥
déì éçãîezegcl leki l`xyid oi`e ,mil` mc` `ed ixkpd m` ± ©§¥¥

e ,dxenb dipwa ixkpd dpwy `vnp ,fefd z` el xifgdle,øeñàoeik ¨
zcearl `id ixkp zaygn mzq xfril` iaxle ,da wlg ixkpl yiy

.miakekàì éàå,fefd z` xifgdle ezegcl lekie ,`ed mil`øîà §¦Ÿ¨©
déì,el xnel leki ±éLéøøäå Cdxfg law e` xda jy`x dkd ± ¥¥¥§©

liaya dpi` ezhigyy `vnp ,ok el xnel lekiy oeike ,jfef z`

.zlqet ixkpd zaygn oi` ,efef el xifgd `l m` s` okle ,ixkpd

äðùî

z` dyry dnecke zerabe mixd myl hgeya zwqer dpynd
dxeq`e opaxcn dleqt ezhigyy ,dxf dcear zerabe mixdd

:dxf dcear zaexwz lk oick d`pda zxq`p dpi`e ,dlik`aèçBMä©¥
ìíéøä íLe` ,enyl hgeyy ici lr xdd z` caery ±ìíL §¥¨¦§¥

,úBòábe`ì,íéné íLe`ì,úBøäð íLe`ìBúèéçL ,úBøaãî íL §¨§¥©¦§¥§¨§¥¦§¨§¦¨
äìeñt.dlik`l xyad z` dxizn dpi`e §¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oileg(oey`x meil)

:`xnbd zl`ey,øéLëîc íéììç íc àðL éàîemeyn `ed `ld ©§¨©£¨¦§©§¦
áéúëc(ck bk xacna),'äzLé íéììç íãå'ixdeáéúk énð äèéçL íc ¦§¦§©£¨¦¦§¤©§¦¨©¦§¦

ea(fh ai mixac),'íénk epëtLz õøàä ìò'aezkd eyiwdy xg`ne ©¨¨¤¦§§¤©©¦
ki `l recn dwynl miaygpd minl.`ed mb xiy

:`xnbd zvxznàeääz` zencl `a `l ,'mink epktyz ux`d lr' ©

`l` ,dwyn oiprl minl mcdéøLéîì[xizdl -]éìeñôc ïîc §¦§¥¨¨¦§¥
.àúàc àeä äàðäa ïéLc÷enämiycw zndaa xacn aezkd oky ©§¨¦©£¨¨§¨¨

`ae ,daxwd `la dlik`a zxzipe zictp `idy ,men da ltpy
.d`pda mixzend mink d`pda dnc z` s` xizdl aezkd
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב

oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

ñøô úìéëà éãëá úéæë àëéìã`l` ied `l sebd z`neha dnexz lke` aeigc Ð

meil zazekk oiae oixeqi` lkc zifk oia ,ztxhvn xeriyk dlik` mey oi`e .zifka

jky .qxt zlik` ickn xzei dteq cre xeriyd zlik` zlgzn ddy m` ,mixetkd

xeriy ea ddeya dxez dcitwdy ,rbepnd ziaa dlik` ziidyl xeriy dxez dpzp

dxrzyp dlik` dze`e ,micba `nhl dlik`

.mivia rax` `ide ,aexir ly xkk ivga

lik` ike ,oihren dnexz ilaz rncd cifpae

zifk oilazd on lk` `l Ð qxt dtwnd on

.qxt zlik`n ith dtwnd on lk`c cr

zlik` o`k oi`e ,zifk sxhvn `l ithae

lk`p oi` ipye oey`x la` .d`neha dnexz

,cere .ipy ipdn oilega elit`c ,rncd cifpa

jk .dia `kiztc dnexzl dil liqt ipyc

opitq ikid ,mewn lkn :il `iywe .izrny

dnexzl ditebl liqtc icin dil?`de

wxta opixn`c ,eteb z` leqtln `ed xdfen

mznhpe mda e`nhz l`" :(a,t) `neic ipiny

!`ziixe`c diieb z`nehl o`kn Ð "ma

`din `xeqi` Ð opaxc xn`c o`nl elit`e

opitq" :jixtc cenlzdc `pyil ,cere !`ki`

e`lc rnyn ,"ditebl dil liqtc icin dil

dil opitqcn `l` ,jixt dnexz ilazn

`cixb oilegac ,il d`xpe !oileg ly iyily

.'ek oilegay oey`xd :oizipznc `yix i`w

rbpe rncd cifp `ed elit` ,lk`p iyilyde

xzen Ð iyily dil dede ,d`nehl ipya

Ð `ed rncd cifpc oeik ,`kd `de .elke`l

ira dnexz zxdh lr dyrpy jigxk lr

zxdh lr oiyrpy oileg dil dede ,dilkinl

icin odk i`dl dil opitq ,dnexzl `teb liqt edcic iyily zxn` i`e .dnexz

dixza` dnexz lkinl iz`e ,ditebl liqtc?icka zifk `kilc rncd cifpl gpd

dil zixw i`n`c ,`ed dnexz zxdh lr eyrpy oileg e`l jkld .qxt zlik`

zlik` icka dnexz zifk eda zil edpd ,dia ikiztc oilaz meyn Ð dnexz zxdha

.icixb oileg edl eede ,dnexz zxdha edpilkinl ira `l jkld .dtwnc qxtøåñà
ìåëàì.dnexza Ðòâéì øúåîåiyilya ixii` `lerc `l` ,`lerck inp epiide Ð

.dnvr dnexzc iyilya ixii` [ozpei] (opgei) iaxe ,dnexz zxdh lr eyrpy oilegc

éìéî éðäiyilyc `kid Ð rbil xzen la` :rnync ,lek`ln lqtp :opixn`c Ð

.'ek iaxcn i`e .`l dnexz la` ,oileg ded lk`yycewn ycw `l`ok m` `l` Ð

,opaxc `id dlrn Ð ycwa iriax ciar iyily i`dc .ycewn ycw ly iyily did

,zepexg` zelrn ynga (a,k dbibg) edl ipzw "ycwa xneg"c zelrn iab `dc

Ð opax epiwz ike ,`ziixe`cn d`nehc `xxc edl zilc (a,`k my) mzd opixn`c

xqegnn xnege lwa dl opiziinc ab lr s`e .oewzc `ed ycewn ycwc iyilya

,opiziinc `ed dnexzc iyilyn `dc ,`ed `ziixe`c xnege lw e`l Ð mixetik

.`ipz zelrn iab `dc ,rcz .`ed `nlra `zknq`e `icda `aizk e`l dteb `ide

xnege lw opixn`c (a,hk) "myk" wxta dheq zkqna opixn` dizeekc xnege lwe

`le ,aizk azkn e`l diteb `ede ,ycwa iriax ciarc mei leah zngn `ad lke`n

.iz` xnege lwaùãå÷î ùã÷zelge ,oaxw xya oebk ,eteb ycwy xenb ycw Ð

ycewnd ycw ly iyily la` .ilka eycwy zegpne ,mdilr gafd hgypy dcezd

ciar `lc oeike .`nw wxta zexdh zkqnc `ziixaa yxtn ikde ,`l Ð dt zyecwa

zxdh lr eyrpy oileg oky lke :oizrc `wlq `we .`xabl liqt `l Ð iriax

.dnexzàåä ùãå÷î ùã÷ åàì àäåciar inp ipy elit`e ,`xabl dil liqtwe Ð

!dilùã÷ä ìöà àéä äàîåèmeyne ,ycw iabl ipya dil opiwtqn dicic iyilye Ð

.`xabl liqt ikdïéùåøôì ñøãî,mc` `nhnc afd qxcnk oiyext lv` od ixd Ð

.opaxcn edl enhn inp ipdeïéùåøô.dxdha oileg ilke` Ð
àîù
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ìáà,rbil xeq`c `pin` ded ,iriax dyer oi`c ab lr s` Ð xeq` inp dribpa dnexz

.lek`l `ai `ly opixfbcìëåàäxedh ycwd zxdh lr eyrpy oileg ly iyily

iriax dyer epi`y ,rbn hwp `le lke` hwpc `de .iriax dyer epi`y enk Ð ycwa lek`l

.ycwl ipy ied iyily z` lke` `dc ,rbnn xeng lke`dc ,hwp `zeax Ð ycwa rbp m`

elke`c oeik ?iyily ied i`n oiprl :xn`z m`e

ycwa rbp m` mbe ,ycwa lek`l elit` xedh ied

`d ikl dpin `wtpc ,d`xpe !iriax dyer epi`

uxyd :zexdhc `nw wxta (`ipzc) [opzc]

ycw dfi`a .ycwa cg` lqete dyly `nhn

iwiwxe dcez zelg enk ,ycewn ycwa Ð exn`

eycwy zegpnde ,gafd odilr hgypy xifp

hgyp `ly xifp iwiwxe ,dcez zelg la` ,ilka

opi` Ð ilka eycw `ly zegpne ,gafd mdilr

,dnexzk od ixd `l` ,oilegk `le ycwk `l

`zyde .cg` lqete mipy oda `nhn uxyde

oihgey oi` aeyc ,iyily oda yi df oiprl

ezc ,ilka zegpnd oiycwn oi`e ,gafd mdilr

wgvi iax :xn`z m`e .sebd zyecwl efg `l

!ryedi iaxk `le xfril` iaxk `l ?o`nk

iyily oda oi` ryedi iaxl ,dpg xa xa daxlc

iyily :ryedi iax xn`wc `d ,`lerle .llk

zxdh lr eyrpy oilegl s` epiid Ð ycwl ipy

iyily :xn` `d Ð xfril` iax iaxk i` ,ycwd

xfril` iaxc wgvi iax xaqwc ,il d`xpe !iyily

oileg ly iyilya `l` exii` `l ryedi iaxe

`id d`neh dzxdhy ,dnexz zxdh lr eyrpy

oileg ly iyily oilke` la` ,ycwd lv`

.ycwa lek`l xedh Ð ycwd zxdh lr eyrpy

,wgvi iaxl zexdhc oizipzn dywz :xn`z m`e

,xnel yie !ycwd zxdh lr dyrpa ixii`c lirl izyxite ,lqet dnexzay iyily :ipzwc

.`id i`pz :opiwqnc

ïéàopaxc dlrn ycwa iriaxc qxhpewa yxity dnÐ cala ycewn ycw `l` 'ek xac jl

`xxc edl zilc mzd xn`c ,ycwa xnega zepexg` zelrn ynga dl ipzwcn ,`id

oi` Ð `ziixe`c d`nehcdn sxhvn ilk zepexg` zelrn ynga inp aiyg `dc ,d`xp

iax elit`e .(`,hi) migqtc `nw wxt seqc opgei iaxl `ziixe`c ied sexive ,ycwl ekezay

,`aiwr iaxk dl iwen edi` `d Ð `ed opaxc sexiv :xn`e ,mzd dilr biltc `a` xa `iig

ixwc ,`ziixe`c inp ycwa iriax ok m`e ,`ziixe`c oilega iyily dil `xiaq `aiwr iaxe

(`,ck) "dry lk" wxta ycwa iriaxl ixwc `de ."lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade" o`k

inp dil ixw miycwa lke` ezxtk `iad `dc ,opaxcn iedc meyn e`l Ð `nlra dlrn

mzd inp xn`we .(a,cr zenai) "lxrd"a opiyxcck ,`ziixe`c iedc ab lr s` ,dlrn mzd

ycwd zaigc dipin giken (`,el oileg) onwle ,dlrn ied dpeale mivr zeaxl "xyade"c

migaf ,"i`ny zia"] (cl migaf) ("mileqtd lk") wxta xn`c `de .`ziixe`c zxyknc

`l` ,opaxc `nlra `leqt e`l Ð `nlra `leqtl dpeale mivr zeaxl "xyade" iab [`,dl

,d`neh lawnc ,xn`w daxwdn lqtil `l` ,dil daxn "lk`i `l"c zewlnl e`lc xninl

zepexg` yngc (a,`k dbibg) "ycwa xneg" wxta xn`c `de .`ziixe`c dleqt mlerle

opiqxb elit`e ."`ziixe`c" qxb `l l`ppg epiax ,`ziixe`c d`nehc `xxc edl zil

`ed wegxc ,`ziixe`c d`nehc `xxc `kil oilega `peb i`dkc ,eyexit ikd "`ziixe`c"

z`neh xn`c o`nl ycwa iriax gkyn `lc ,migqta qxhpewa wcwcny dne .d`nehn

?iriax icil `al leki j`idc ,lke` `nhn lke` oi`e ,`ziixe`c e`l mixg` `nhl dwyn

zgkync ,`iyew df oi`e .dyly `l` o`k oi` ixd Ð dwyn lke`e ,lke` ilke ,ilk uxy

ycwd zaig ipdn i` onwl dil irain yiwl yixc ab lr s`e .dpeale mivr ici lr xity dil

oipenc xaq lke` `nhn lke` oi`c migqta xn`c `xen` `edd ,ipye oey`x dia ipninl

.lke` `nhn lke`c xaq yiwl yixe ,ipye oey`x eaïéìåçádnexz zxdh lr eyrpy

iyily lke`dc `ed `nrhc xaq dywn i`dc ,il d`xp Ð `ed ycewn ycw e`l `d i`n`e

rbp `nlc inp iwetql `ki` Ð ipya rbile `nhiln exneyl xdfp `lc oeikc meyn ,ied ipy

dil zile ,`nrh i`dn ipy iyily inp ycwd zxdh lr eyrpac ,`lerk xaqe .oey`xa

d`neh dzxdhc ,ipy elke` ied dnexz zxdh lr dyrpd iyilya `wec :ipyn wgvi iaxe .ycw lv` dxinyl `aiyg dnexz zxiny `l` ,ycw lv` `id d`neh dnexz ly dzxdhc

,"`xniz `pn" :xn`w ikdle .ycw d`nhn inp dxedh dnexz dicicle .iriax dyer epi`y enk ,ycwa lek`l xedh elke` ied Ð ycwd zxdh lr dyrpd iyily la` ,ycwd lv` `id

`ny ixita opiyiig `le ,wlgl yic ipyn `axe .ixitl zeqxcn oia wlgl el d`xp oi`e ,ycw ilke`l qxcn dnexz ilke` icban iziine .dywnd zxaq itl gikedl oi` ipy iyilyc i`nnc

.il d`xp .qxcna rbp

`ny
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øîà ïúðBé éaø øîà .ñøt úìéëà éãëa úéæk àkéìc§¥¨§©¦¦§¥£¦©§¨¨©©¦¨¨¨©
dîöò äîeøz ìL éLéìL ìëBàä :éaø¯ìBëàì øeñà ©¦¨¥§¦¦¤§¨©§¨¨¤¡

éøèöéàå .òbéì øzeîeéøèöéàå àleòc C;ïúðBé éaøc C ¨¦©§¦§§¦§¨§¦§§¦§©¦¨¨
éàcàleòcîeNòpL ïéleça éléî éðä :àðéîà äåä , §¦¦§¨£¨¨¦¨¨¥¦¥§¦¤©£

äîeøz ìáà ,äîeøz úøäè ìò¯,øeñà éîð äòéâða ©¨¢©§¨£¨§¨¦§¦¨©¦¨
éøèöéà:àðéîà äåä ,ïúðBé éaøcî éàå ;ïúðBé éaøc C ¦§§¦§©¦¨¨§¦¦§©¦¨¨£¨¨¦¨

ïéleç ìáà ,äîeøz éléî éðä¯,éøL éîð äìéëàa ¨¥¦¥§¨£¨¦©£¦¨©¦¨¥
.éëéøödén÷ àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø áéúéáøc §¦¦§¥©¦§¨©§¥©¨§¨©¥§©

eNòpL ïéleç ìL éLéìL ìëBàä :øîà÷å áéúéå ,ïîçð©§¨§¨¥§¨¨©¨¥§¦¦¤¦¤©£
Lãwä úøäè ìò¯,Lãwa ìBëàì øBäèEì ïéàL ©¨¢©©Ÿ¤¨¤¡©Ÿ¤¤¥§

.ãáìa Lce÷î Lã÷ àlà Lãwa éòéáø äNBòL øác̈¨¤¤§¦¦©Ÿ¤¤¨Ÿ¤§¨¦§¨
éLéìL :àîç øa éîø áéúî¯éðL ïéàå Lã÷ì éðL §¦¨¦©¨¨§¦¦¥¦§Ÿ¤§¥¥¦

?éànà ;äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça ,äîeøúì¦§¨§¦¤©£©¨¢©§¨©©
,äîeøúì çpä :déì øîà !àeä Lce÷î Lã÷ åàì àä̈¨Ÿ¤§¨£©¥©©¦§¨
?àøîéz àðîe .Lãwä ìöà àéä äàîeè dúøähL¤¨¢¨¨§¨¦¥¤©Ÿ¤§¨¥§¨
ïéLeøô éãâa ,ïéLeøôì ñøãî õøàä íò éãâa :ïðúc¦§©¦§¥©¨¨¤¦§¨¦§¦¦§¥§¦
ñøãî äîeøz éìëBà éãâa ,äîeøz éìëBàì ñøãî¦§¨§§¥§¨¦§¥§¥§¨¦§¨

øîà .Lã÷ì,úBñøãî éðàL ?zøîà÷ úBñøãî :àáø §Ÿ¤£©¨¨¦§¨¨¨§©§¨¥¦§¨
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קכג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oileg(iying meil)

l`xyid zelraa dndady df ote`a s` epic xn`y e` ,ezelraa
.dndaa xya ecbpk epnn zepwl ick fef ixkpd el ozpedéì øîàax ¨©¥

,iy`ïðéæç,opeazdl ep` mikixv -éöî àìc ,àeä àîlà Léðéà éà £¦¨¦¦¦©¨¨§Ÿ¨¥
déì éçãîezegcl leki l`xyid oi`e ,mil` mc` `ed ixkpd m` ± ©§¥¥

e ,dxenb dipwa ixkpd dpwy `vnp ,fefd z` el xifgdle,øeñàoeik ¨
zcearl `id ixkp zaygn mzq xfril` iaxle ,da wlg ixkpl yiy

.miakekàì éàå,fefd z` xifgdle ezegcl lekie ,`ed mil`øîà §¦Ÿ¨©
déì,el xnel leki ±éLéøøäå Cdxfg law e` xda jy`x dkd ± ¥¥¥§©

liaya dpi` ezhigyy `vnp ,ok el xnel lekiy oeike ,jfef z`

.zlqet ixkpd zaygn oi` ,efef el xifgd `l m` s` okle ,ixkpd

äðùî

z` dyry dnecke zerabe mixd myl hgeya zwqer dpynd
dxeq`e opaxcn dleqt ezhigyy ,dxf dcear zerabe mixdd

:dxf dcear zaexwz lk oick d`pda zxq`p dpi`e ,dlik`aèçBMä©¥
ìíéøä íLe` ,enyl hgeyy ici lr xdd z` caery ±ìíL §¥¨¦§¥

,úBòábe`ì,íéné íLe`ì,úBøäð íLe`ìBúèéçL ,úBøaãî íL §¨§¥©¦§¥§¨§¥¦§¨§¦¨
äìeñt.dlik`l xyad z` dxizn dpi`e §¨
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ñøô úìéëà éãëá úéæë àëéìã`l` ied `l sebd z`neha dnexz lke` aeigc Ð

meil zazekk oiae oixeqi` lkc zifk oia ,ztxhvn xeriyk dlik` mey oi`e .zifka

jky .qxt zlik` ickn xzei dteq cre xeriyd zlik` zlgzn ddy m` ,mixetkd

xeriy ea ddeya dxez dcitwdy ,rbepnd ziaa dlik` ziidyl xeriy dxez dpzp

dxrzyp dlik` dze`e ,micba `nhl dlik`

.mivia rax` `ide ,aexir ly xkk ivga

lik` ike ,oihren dnexz ilaz rncd cifpae

zifk oilazd on lk` `l Ð qxt dtwnd on

.qxt zlik`n ith dtwnd on lk`c cr

zlik` o`k oi`e ,zifk sxhvn `l ithae

lk`p oi` ipye oey`x la` .d`neha dnexz

,cere .ipy ipdn oilega elit`c ,rncd cifpa

jk .dia `kiztc dnexzl dil liqt ipyc

opitq ikid ,mewn lkn :il `iywe .izrny

dnexzl ditebl liqtc icin dil?`de

wxta opixn`c ,eteb z` leqtln `ed xdfen

mznhpe mda e`nhz l`" :(a,t) `neic ipiny

!`ziixe`c diieb z`nehl o`kn Ð "ma

`din `xeqi` Ð opaxc xn`c o`nl elit`e

opitq" :jixtc cenlzdc `pyil ,cere !`ki`

e`lc rnyn ,"ditebl dil liqtc icin dil

dil opitqcn `l` ,jixt dnexz ilazn

`cixb oilegac ,il d`xpe !oileg ly iyily

.'ek oilegay oey`xd :oizipznc `yix i`w

rbpe rncd cifp `ed elit` ,lk`p iyilyde

xzen Ð iyily dil dede ,d`nehl ipya

Ð `ed rncd cifpc oeik ,`kd `de .elke`l

ira dnexz zxdh lr dyrpy jigxk lr

zxdh lr oiyrpy oileg dil dede ,dilkinl

icin odk i`dl dil opitq ,dnexzl `teb liqt edcic iyily zxn` i`e .dnexz

dixza` dnexz lkinl iz`e ,ditebl liqtc?icka zifk `kilc rncd cifpl gpd

dil zixw i`n`c ,`ed dnexz zxdh lr eyrpy oileg e`l jkld .qxt zlik`

zlik` icka dnexz zifk eda zil edpd ,dia ikiztc oilaz meyn Ð dnexz zxdha

.icixb oileg edl eede ,dnexz zxdha edpilkinl ira `l jkld .dtwnc qxtøåñà
ìåëàì.dnexza Ðòâéì øúåîåiyilya ixii` `lerc `l` ,`lerck inp epiide Ð

.dnvr dnexzc iyilya ixii` [ozpei] (opgei) iaxe ,dnexz zxdh lr eyrpy oilegc

éìéî éðäiyilyc `kid Ð rbil xzen la` :rnync ,lek`ln lqtp :opixn`c Ð

.'ek iaxcn i`e .`l dnexz la` ,oileg ded lk`yycewn ycw `l`ok m` `l` Ð

,opaxc `id dlrn Ð ycwa iriax ciar iyily i`dc .ycewn ycw ly iyily did

,zepexg` zelrn ynga (a,k dbibg) edl ipzw "ycwa xneg"c zelrn iab `dc

Ð opax epiwz ike ,`ziixe`cn d`nehc `xxc edl zilc (a,`k my) mzd opixn`c

xqegnn xnege lwa dl opiziinc ab lr s`e .oewzc `ed ycewn ycwc iyilya

,opiziinc `ed dnexzc iyilyn `dc ,`ed `ziixe`c xnege lw e`l Ð mixetik

.`ipz zelrn iab `dc ,rcz .`ed `nlra `zknq`e `icda `aizk e`l dteb `ide

xnege lw opixn`c (a,hk) "myk" wxta dheq zkqna opixn` dizeekc xnege lwe

`le ,aizk azkn e`l diteb `ede ,ycwa iriax ciarc mei leah zngn `ad lke`n

.iz` xnege lwaùãå÷î ùã÷zelge ,oaxw xya oebk ,eteb ycwy xenb ycw Ð

ycewnd ycw ly iyily la` .ilka eycwy zegpne ,mdilr gafd hgypy dcezd

ciar `lc oeike .`nw wxta zexdh zkqnc `ziixaa yxtn ikde ,`l Ð dt zyecwa

zxdh lr eyrpy oileg oky lke :oizrc `wlq `we .`xabl liqt `l Ð iriax

.dnexzàåä ùãå÷î ùã÷ åàì àäåciar inp ipy elit`e ,`xabl dil liqtwe Ð

!dilùã÷ä ìöà àéä äàîåèmeyne ,ycw iabl ipya dil opiwtqn dicic iyilye Ð

.`xabl liqt ikdïéùåøôì ñøãî,mc` `nhnc afd qxcnk oiyext lv` od ixd Ð

.opaxcn edl enhn inp ipdeïéùåøô.dxdha oileg ilke` Ð
àîù
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ìáà,rbil xeq`c `pin` ded ,iriax dyer oi`c ab lr s` Ð xeq` inp dribpa dnexz

.lek`l `ai `ly opixfbcìëåàäxedh ycwd zxdh lr eyrpy oileg ly iyily

iriax dyer epi`y ,rbn hwp `le lke` hwpc `de .iriax dyer epi`y enk Ð ycwa lek`l

.ycwl ipy ied iyily z` lke` `dc ,rbnn xeng lke`dc ,hwp `zeax Ð ycwa rbp m`

elke`c oeik ?iyily ied i`n oiprl :xn`z m`e

ycwa rbp m` mbe ,ycwa lek`l elit` xedh ied

`d ikl dpin `wtpc ,d`xpe !iriax dyer epi`

uxyd :zexdhc `nw wxta (`ipzc) [opzc]

ycw dfi`a .ycwa cg` lqete dyly `nhn

iwiwxe dcez zelg enk ,ycewn ycwa Ð exn`

eycwy zegpnde ,gafd odilr hgypy xifp

hgyp `ly xifp iwiwxe ,dcez zelg la` ,ilka

opi` Ð ilka eycw `ly zegpne ,gafd mdilr

,dnexzk od ixd `l` ,oilegk `le ycwk `l

`zyde .cg` lqete mipy oda `nhn uxyde

oihgey oi` aeyc ,iyily oda yi df oiprl

ezc ,ilka zegpnd oiycwn oi`e ,gafd mdilr

wgvi iax :xn`z m`e .sebd zyecwl efg `l

!ryedi iaxk `le xfril` iaxk `l ?o`nk

iyily oda oi` ryedi iaxl ,dpg xa xa daxlc

iyily :ryedi iax xn`wc `d ,`lerle .llk

zxdh lr eyrpy oilegl s` epiid Ð ycwl ipy

iyily :xn` `d Ð xfril` iax iaxk i` ,ycwd

xfril` iaxc wgvi iax xaqwc ,il d`xpe !iyily

oileg ly iyilya `l` exii` `l ryedi iaxe

`id d`neh dzxdhy ,dnexz zxdh lr eyrpy

oileg ly iyily oilke` la` ,ycwd lv`

.ycwa lek`l xedh Ð ycwd zxdh lr eyrpy

,wgvi iaxl zexdhc oizipzn dywz :xn`z m`e

,xnel yie !ycwd zxdh lr dyrpa ixii`c lirl izyxite ,lqet dnexzay iyily :ipzwc

.`id i`pz :opiwqnc

ïéàopaxc dlrn ycwa iriaxc qxhpewa yxity dnÐ cala ycewn ycw `l` 'ek xac jl

`xxc edl zilc mzd xn`c ,ycwa xnega zepexg` zelrn ynga dl ipzwcn ,`id

oi` Ð `ziixe`c d`nehcdn sxhvn ilk zepexg` zelrn ynga inp aiyg `dc ,d`xp

iax elit`e .(`,hi) migqtc `nw wxt seqc opgei iaxl `ziixe`c ied sexive ,ycwl ekezay

,`aiwr iaxk dl iwen edi` `d Ð `ed opaxc sexiv :xn`e ,mzd dilr biltc `a` xa `iig

ixwc ,`ziixe`c inp ycwa iriax ok m`e ,`ziixe`c oilega iyily dil `xiaq `aiwr iaxe

(`,ck) "dry lk" wxta ycwa iriaxl ixwc `de ."lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade" o`k

inp dil ixw miycwa lke` ezxtk `iad `dc ,opaxcn iedc meyn e`l Ð `nlra dlrn

mzd inp xn`we .(a,cr zenai) "lxrd"a opiyxcck ,`ziixe`c iedc ab lr s` ,dlrn mzd

ycwd zaigc dipin giken (`,el oileg) onwle ,dlrn ied dpeale mivr zeaxl "xyade"c

migaf ,"i`ny zia"] (cl migaf) ("mileqtd lk") wxta xn`c `de .`ziixe`c zxyknc

`l` ,opaxc `nlra `leqt e`l Ð `nlra `leqtl dpeale mivr zeaxl "xyade" iab [`,dl

,d`neh lawnc ,xn`w daxwdn lqtil `l` ,dil daxn "lk`i `l"c zewlnl e`lc xninl

zepexg` yngc (a,`k dbibg) "ycwa xneg" wxta xn`c `de .`ziixe`c dleqt mlerle

opiqxb elit`e ."`ziixe`c" qxb `l l`ppg epiax ,`ziixe`c d`nehc `xxc edl zil

`ed wegxc ,`ziixe`c d`nehc `xxc `kil oilega `peb i`dkc ,eyexit ikd "`ziixe`c"

z`neh xn`c o`nl ycwa iriax gkyn `lc ,migqta qxhpewa wcwcny dne .d`nehn

?iriax icil `al leki j`idc ,lke` `nhn lke` oi`e ,`ziixe`c e`l mixg` `nhl dwyn

zgkync ,`iyew df oi`e .dyly `l` o`k oi` ixd Ð dwyn lke`e ,lke` ilke ,ilk uxy

ycwd zaig ipdn i` onwl dil irain yiwl yixc ab lr s`e .dpeale mivr ici lr xity dil

oipenc xaq lke` `nhn lke` oi`c migqta xn`c `xen` `edd ,ipye oey`x dia ipninl

.lke` `nhn lke`c xaq yiwl yixe ,ipye oey`x eaïéìåçádnexz zxdh lr eyrpy

iyily lke`dc `ed `nrhc xaq dywn i`dc ,il d`xp Ð `ed ycewn ycw e`l `d i`n`e

rbp `nlc inp iwetql `ki` Ð ipya rbile `nhiln exneyl xdfp `lc oeikc meyn ,ied ipy

dil zile ,`nrh i`dn ipy iyily inp ycwd zxdh lr eyrpac ,`lerk xaqe .oey`xa

d`neh dzxdhc ,ipy elke` ied dnexz zxdh lr dyrpd iyilya `wec :ipyn wgvi iaxe .ycw lv` dxinyl `aiyg dnexz zxiny `l` ,ycw lv` `id d`neh dnexz ly dzxdhc

,"`xniz `pn" :xn`w ikdle .ycw d`nhn inp dxedh dnexz dicicle .iriax dyer epi`y enk ,ycwa lek`l xedh elke` ied Ð ycwd zxdh lr dyrpd iyily la` ,ycwd lv` `id

`ny ixita opiyiig `le ,wlgl yic ipyn `axe .ixitl zeqxcn oia wlgl el d`xp oi`e ,ycw ilke`l qxcn dnexz ilke` icban iziine .dywnd zxaq itl gikedl oi` ipy iyilyc i`nnc

.il d`xp .qxcna rbp
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`oifgeקכד mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

áùú àîùiabl edin ,xity da ixdcfn dnexz ilke`c ab lr s`e .dayi `ny Ð

.`id dievn d`nehe li`ed ,opiyiige ,dxiny `ied `l ycwéøéôá ìáàoi`c Ð

dnexz ,ok m`c ,dixhpc i`nl ycwl dxiny dnexz zxiny `ied ,dievn oz`neh

.ycew d`nhnc `niz inp dxedh'åë äëåúì éúùøôä øîà íà"ycwa xneg"a Ð

ux`d inr oipn`p dcedia :opz (a,ck dbibg)

.od oixedh exn` m` ,mikqpl oii zxdh lr

jled cg` lk `di `ly ick opax edepnide

dnec` dxt sxeye envrl dna dpeae

`l` oipn`p oi` dnexzd lr la` .envrl

zezibd exar .micade zezibd zrya

Ð dnexzc oii ly ziag el e`iade micade

:el xn` m`e ,epnid lawi `l df ixd

Ð mikqpl ziriax df ziag jezl izyxtd

.dzeye odk mlawne ,mlek lr on`p

ïéøåáéçá.cinz cg` ilka mdipyy Ð

ïéìåç ä÷ùî àîèîoileg) lirl oxn`ck Ð

.dlgz edl ciarc (`,cléùéìùäåÐ

.oilegay'åë åùòðù ïéìåçá,xnelk Ð

zxdh lr dyrpyk Ð exn` oileg el`a

!ycwa iriax ciarc ipzwe .ycwdïä éøä
ïéìåçë.iyily llkl oi`a oi`e Ðïä éøä

äîåøúëleqtle mipy `nhl :yxtnck Ð

,oda `nh ipyde oey`xd ,xnelk .cg`

iriax zeyrl `nh epi`e ,leqt iyilyde

`lc edcica opireny`c oeike .ycwa elit`

iyily ixwin `l ez Ð iriax eda jiiy

iriax ciar `le ,"leqt" `l` ,"`nh" edcic

,wgvi iaxk dil `xiaq `pz i`de .ycwa

:ipzwck ,dilr bilt `ziinw oizipznc `pze

.ycw ilke` lqeteúøùëî äèéçùz` Ð

.`lke` dil `ieync d`nehl xyadàìå
íãádhigy mc ltp eli`c ,dpin `wtpe Ð

mc ixwin `lc ,exyked `l Ð mirxfd lr

.dwyn dhigyäèéçùá óà`kilc `kid Ð

z` xiykn inp mc `ki` ik mlerle .mc

.mirxfdúîä íã.dil`n dzny dnda Ð

íéììç íãyxtn dinwle .dbxdpy Ð

.`nrhøùëî àìã äèéçù íã ïðéòîùìÐ

lr" :aizkc ,minl yewzi`c ab lr s`e

.[ai mixac] "mink epktyz ux`dà÷ìñ
àðéîà êúòãÐmck iedc ,sicr znd mc

mc la` .dlek edi` dlhw il dnc ,millg

.geaf `l` llg ixwin `l dhigyåúôâî
,"jlbx oa`a sebz ot" (`v mildz) oeyl Ð

.dnda zkn mc xnelkøéùëî åðéàÐ

aizkc ,millg mc `l` dwyn ixwin `lc

."dzyi"ïéùã÷åîä éìåñôãxg`l Ð

mc s` Ð d`pda mixzen min dn ,ectpy

i`dc .d`pda mixzen oiycwend ileqt

.ixtqa dil opinwen oiycwend ileqta `xw
ìéàåä
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àîù,`nrh i`d inp jixv oiyextl qxcn ux`d mr icba` Ð dcp ezy` odilr ayz

zexdh zkqna `icda opzck ,hqida `nhn `le qxcn dyer epi` ux`d mrc

md dne .miapbd ilbx mewn `l` `nh epi` Ð zial eqpkpy miapbd :(e dpyn) iriay wxta

qxg ilke zeayende zeakynd `l la` ,migezt qxg ilke oiwyne oilke` ?mi`nhn

dy` e` ieb odnr yi m`e ,lizt cinv oitwend

epi` ux`d mrc `icda rnyn .`nh lkd Ð

.hqida `nhn epi`e ayene akyn dyer

jixt inp (a,`q oihb) ["oiwfipd"ae] ("oiwpgpd"ae)

!dcp ezy` ephiqz `ny yegile :cinv swen iab

jixve .hqida `nhn oi` envr `edc rnyn

ely `xepiv oiprlc `py i`nc ,mrh ozil

rnynck ,mi`nh eizepiirny afk ede`yr

xneg" wxtae (a,bl dcp) "mizek zepa" wxta

`l hqide qxcn oiprle ,(`,bk dbibg) "ycwa

oixfeb oi`c meyn `nrhc ,d`xpe ?afk ede`yr

oileki xeaivd aex ok m` `l` xeaivd lr zexifb

la` ,xdfil xyt` ely `xepivae ,mda cenrl

evx `l hqida ayene akyn oebk dxizi `xneg

(a,bl dcp) "mizek zepa" wxtae .xingdl minkg

.o`k `le ,xzei jix`dl yi

íàåon`p ycw ziriax dkezl izyxtd xn`

oeik ,dnexz odk lk`i j`id :xn`z m`e Ð

,dxixa ici lrc :xnel yie ?da axern ycwc

."ycw `di yixtdl cizr ip`y ziriax" :xn`iy

àîèúip`y :xn`z m`e Ð ycwl dnexz

dnne ,ycw zxdh lr dxnyy `kd

inp onidn Ð ycw` dil zipndnc oeik ,jytp

znexzc oeik :jzrc `wlqc ,xnel yie !dnexz`

d`neh dzxdhc meyn ,ycew `nhn inp xag

mrl dipnidl `kd jiiy `l Ð ycwd lv`

inp i` .envrl dna dpea `di `ly meyn ux`d

ziaga ycw ozp `ny yginl dil dedc ,jixt

.dnexz da ozpy xg`

äèéçùmeyn ,`nrhe Ð mc `le zxykn

yxit oke .dlik`a xya zxznc

.qxhpewa

íãdnda :qxhpewa yxit Ð xiykn epi` znd

eztbn mc iab inp jenqae .dil`n dzny

.dnda zkn mc :ok enk yxit ,xiykn epi`

c ,mz epiaxl `iywemc" xninl dil ded ok m`

dl opz mc` iabc ,cere !"dztbn mc" "dzin

`zi` ikde ,(e dpyn e wxt) oixiykn zkqna

zaky ewexe eaef ,oixiykne oi`nhn el` :mzd

dcpd mce znd on mc ziriaxe eilbx inine erxf

.xiykn epi` znd mc :xne` oerny iax ,'ek

opax elit` dnda ly dztbn mcc ,cereecen

:(a,bnw zay) "ziag" wxta xn`c .xiykn `lc

mc oky ,oevxl `ly dy` alg `nh m` ,`l

,oevxl `ly dnda alg `nhi ,`nh dztbn

`lc ,iz` opaxk `nzqne ?xedh dztbn mcy

,cere .opaxk `le oerny iaxk inewe`l xazqn

mc` iab `py i`n ,dndaa millg mc jiiy i`c

"`blt dlhw il dn dlek dlhw il dn" xn`c

`lc dnda iab `py i`ne ,xiykn eztbn mcc

:xn` (`,`kw oileg) "ahexde xerd" wxtae .dhigy mc xykn `dc ,opaxk mzde ,xykn `le `id dkn mc `de ,seqal `l` dhigyl dpi`c xaq `iig iax :jenqa opixn`c ,cere ?opixn`

`xhqib ici lr `l` llg mc ixwn `lc my qxhpewa yxit ,edin ?millg mc mrhn xykn `l i`n`e .xg` mewnn xykde (da) daygn ikixv Ð dxedha iebe d`nha l`xyi ,oipey

d`xp jkl .(a,hi oileg) `nw wxta rnynck x`ev ixwi`c `ed dhigyd zia cvl `dc ,d`xp oi`e .[`k l`wfgi] "miryx ix`ev illg lr dze` zzl" :[a,dn] dheqa xn`wck ,x`evne

.dndaa `le ,millg mc dia jiiyc mc`a ixii` `zzrny dlekc ,mz epiaxlïðéòîùìixzn `d ,df lv` df oipr dnc ?oky lk i`ne :xn`z m`e Ð znd mc oky lke dhigyd mc

dhigy ol `wtpc e`l i` ,opaxl elit`c jzrc `wlqc :xnel yie !eztbn mc iab jenqa dyw oke !"mink epktyz"n Ð dhigy mce ,"dzyi millg mc"n Ð znd mc ,opaxl iwtp i`xw

epivn `lc ,eyecig `l` ea jl oi`c ,zend j`ln dilhw il dn edi` dilhw il dn :opixn` `lc ,eil`n zn `le bxdpy epiidc ,xiykn `wec millg mcc `pin` ded "mink epktyz"n

.jenqa oke 'ek dlhw il dn :opixn`e ,millg mc xiyknc i`n yecig ied `l Ð xiykn dhigy mcc `zyd la` .millg mc `l` xiykn mcéøùéîìiaxle Ð oiycwend ileqtc onc

"elk`z `l"c xn`e dilr biltc diwfgc meyn Ð oiycwend ileqt hwp `kde .mc lk ixyinl jixhvi` ,d`pd xeqi` rnyn "elk`z `l"c (a,`k migqt) "dry lk" wxta xn`c eda`

dvgnl ywid oi`c ab lr s` :wgvi epiax xne`e .(`,ct oileg) "mcd ieqk" yixa opixn`ck ,ieqk ira `lc dnda mcl `xw jixhv`c xninl inp ivn dede .d`pd xeqi` dil rnyn `l

.dkityl icin jiiy `l xykd la` .ieqk `le dxeaw ira `lc ,dkity oiprl `l` "mink epktyz"n oerny iaxl dil xazqn `l Ð
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àì éøéôa ìáà ,äcð BzLà ïäéìò áLz ànL¤¨¥¥£¥¤¦§¦¨£¨§¥¥¨
éaø áéúî .øîà éîð éøéôa ÷çöé éaøå .ïðéøîà̈§¦©§©¦¦§¨§¥¥©¦¨©§¦©¦
øîà íà :ïðúäå ?éøéôa ïðéøîà éîe :ézôécî äéîøé¦§§¨¦¦§¦¦¨§¦©§¥¥§¨§©¦¨©

"ézLøôä"Lã÷ úéòéáø dëBúì¯à÷ àìå ,ïîàð ¦§©§¦§¨§¦¦Ÿ¤¤¡¨§¨¨
:zøîà éàå ;Lãwì äîeøz déì ànèîäàîeè dúøäè §©¥¥§¨©Ÿ¤§¦¨§©§¨¢¨¨§¨

:déì øîà !Lãwì äîeøz ànèz ,Lãwä ìöà àéä¦¥¤©Ÿ¤§©¥§¨©Ÿ¤£©¥
ïéøeaça äàîeè ?zøîà÷ ïéøeaça äàîeèBbîc ,éðàL §¨§¦¦¨¨§©§§¨§¦¦¨¥§¦

Lãwà ïîéäîc¯áø áéúî .äîeøzà éîð ïîéäî ¦§¥©©Ÿ¤§¥©©¦©§¨§¦©
ïéleç ä÷Lî ànèî ïéleçaL éðMä :ïúð øa àðeä¨©¨¨©¥¦¤§¦§©¥©§¤¦
Lã÷ ä÷Lî ànèî éLéìMäå ,äîeøz éìëBà ìñBôe¥§¥§¨§©§¦¦§©¥©§¤Ÿ¤
!Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleça ,Lã÷ éìëBà ìñBôe¥§¥Ÿ¤§¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤

¯úøäè ìò eNòpL ïéleç :àéðúc .àéä éàpz©¨¥¦§©§¨¦¤©£©¨¢©
Lã÷¯÷Bãö éaøa øæòìà éaø ;ïéleçk ïä éøä Ÿ¤£¥¥§¦©¦¤§¨¨§©¦¨

íéðL ànèì ,äîeøúk ïä éøä :øîBà.ãçà ìBñôìå ¥£¥¥¦§¨§©¥§©¦§¦§¤¨
áø øîà ."äèéçLa eøLëeä :øîBà ïBòîL éaø"©¦¦§¥§§¦§¦¨¨©©
,úøLëî BúèéçL :ïBòîL éaø äéä øîBà ,éñà©¦¥¨¨©¦¦§§¦¨©§¤¤

ïBòîL éaø ,déì òéiñî àîéì .íc àìå:øîBà §Ÿ¨¥¨§©©¥©¦¦§¥
åàì éàî ;äèéçLa eøLëeä?íãa àìå äèéçLa §§¦§¦¨©¨¦§¦¨§Ÿ§¨

¯.äèéçLa óà ,àì¯ïäì øîà ,òîL àz ¨©¦§¦¨¨§©¨©¨¤
äèéçL àìäå ?øéLëî ícä éëå :ïBòîL éaø©¦¦§§¦©¨©§¦©£Ÿ§¦¨

!úøLëî¯ãáìa íc éëå :ïäì øîà÷ éëä ©§¤¤¨¦¨¨©¨¤§¦¨¦§¨
,òîL àz .úøLëî éîð äèéçL óà ?øéLëî©§¦©§¦¨©¦©§¤¤¨§©
éàî ;øéLëî Bðéà únä íc :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¥¥©§¦©

?øéLëî äèéçL íc àä åàì¯àä ,àì ¨¨©§¦¨©§¦¨¨
.øéLëî íéììç íc¯,éàî äèéçL íc ìáà ©£¨¦©§¦£¨©§¦¨©

ïkL ìëå äèéçL íc ïðéòîLéì ?øéLëî àì̈©§¦¦§©¦©©§¦¨§¨¤¥
!únä íc¯à÷ìñ ,déì àëéøèöéà únä íc ©©¥©©¥¦§§¦¨¥¨§¨

él äî eäéà déìè÷ él äî :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨©¦©§¥¦©¦
,òîL àz .ïì òîLî à÷ ,úånä Càìî déìè÷©§¥©§©©¨¤¨©§©¨¨§©
;øéLëî Bðéà Búôbî íc :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¥¨¥©§¦

?øéLëî äèéçL íc àä åàì éàî¯,àì ©¨¨©§¦¨©§¦¨
.øéLëî íéììç íc àä¯äèéçL íc ìáà ¨©£¨¦©§¦£¨©§¦¨
ì ?øéLëî àì ,éàîìëå äèéçL íc ïðéòîL ©¨©§¦¦§©¦©©§¦¨§¨

!Búôbî íc ïkL¯àëéøèöéà Búôbî íc ¤¥©©¥¨©©¥¨¦§§¦¨
dlek déìè÷ él äî :àðéîà Czòc à÷ìñ ,déì¥¨§¨©§¨¨¦¨©¦©§¥¨
íéììç íc àðL éàîe .àbìt déìè÷ él äî©¦©§¥©§¨©§¨©£¨¦

õøàä ìò" :áéúk éîð äèéçL íc ,"äzLé íéììç íãå" :áéúëc ?øéLëîc§©§¦¦§¦§©£¨¦¦§¤©§¦¨©¦§¦©¨¨¤
!"íénk epëtLz¯éìeñôc ïîc éøLéîì àeääàeä äàðäa ïéLc÷enä;àúàc ¦§§¤©¨¦©§¦§¥¨¨¦§¥©§¨¦©£¨¨§¨¨
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חולין. פרק שני - השוחט דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oileg(oey`x meil)

mda yeygl yiy,äcð BzLà ïäéìò áLz ànLd`neh `idy itl ¤¨¥¥£¥¤¦§¦¨
.dgiky,dxdha mdicba z` xenyl mixdfp dnexz ilke`y s`e

.dxinyl zaygp ef oi` ycew iabl mewn lknéøéôa ìáàmpi`y £¨§¥¥
,dievn mz`neh oi`e `yne rbna `l` qxcna mi`nhpïðéøîà àìŸ©§¦¨

ok enke .ycew iabl s` dliren dnexz iabl mzxiny `l` ,ok
zxfeg ok m`e .ycew iabl mb iyily aygp mdly d`nehl iyily
ycewd zxdh lr oileg ly iyily oi` m`y ,dnewnl `iyewd
ly iyily lke` lke`d z` ryedi iax lqt recn ,iriax dyer

.ycew zlik`l dnexz zxdh lr dyrpy oileg
÷çöé éaøå,xaeqs`yéøéôaqxcn z`neh mda zbdep oi`yénð §©¦¦§¨§¥¥©¦

øîàoiicr dnexz myl exnyp m` elit`y ,dbibga dpynd `pz ¨©
lr `nhp `ny iyily lr miyyege ,ycew iabl mi`nh zwfga md

.ipy `ede d`nehl oey`x ici
:wgvi iax lr dywn dinxi iaxéîe ,ézôécî äéîøé éaø áéúî̈¦©¦¦§§¨¦¦§¦¦

éøéôa ïðéøîà,ycewd lv` d`nehk `id dnexz zxdhyïðúäå ©§¦¨§¥¥§¨§©
dbibga(:ck)onye mikqpl oii zxdh lr cirdl on`p ux`d mr

e .onye oii znexz zxdh lr on`p epi` la` ,zegpnløîà íàlr ¦¨©
dnexz oii ly ziagúéòéáø dëBúì ézLøôä'oii lyLã÷'mikqpl ¦§©§¦§¨§¦¦Ÿ¤

`ed ixdïîàð.dkezay dnexzd lr s`e ,dlek lràìåopixn` ¤¡¨§Ÿ
cdéì ànèî à÷d oiiì äîeøzd oiiLã÷ea axernd.zøîà éàå ¨§©¥¥§¨§Ÿ¤§¦¨§©§

dúøäèdnexz lyLãwä ìöà àéä äàîeè,zexita s`s` `ld ¨¢¨¨§¨¦¥¤©Ÿ¤
mewn lkn dxedh `id dnvr iablyànèzd.Lã÷ì äîeøz §©¥§¨§Ÿ¤

déì øîà,wgvi iaxn ikeïéøeaça äàîeèycewe dnexzn - ¨©¥§¨§¦¦
cg` ilka zeriawa migpendzøîà÷`ld ,ok gikedläàîeè ¨¨§©§§¨

,éðàL ïéøeaçameynà ïîéäîc Bbîcd zxdhénð ïîéäî Lãw §¦¦©¦§¦¦§¥¨©Ÿ¤§¥¨©¦
àd zxdh,äîeøzxnyn `ed ixd ,cgi miaxern mdy xg`n oky ©§¨

.ycewd z` xnyny dcin dze`a dnexzd z`ok oi`y dn
dliren dnexzd zxiny oi`y ,cgi miaxern mpi`y ycewe dnexza

.ycewl
:eilr dywne wgvi iax ly epic xwirl zxfeg `xnbdáø áéúî̈¦©

ïúð øa àðeä,wgvi iaxlzexdha epipy `ld(e"n a"t)éðMäd`nehl ¨©¨¨©¥¦
ïéleç ä÷Lî ànèî ïéleçaL,mixg` `nhiy oiprl oey`x edyere ¤§¦§©¥©§¥¦

éLéìMäå .äîeøz éìëBà ìñBôeoilegay,Lã÷ ä÷Lî ànèî ¥§¥§¨§©§¦¦§©¥©§¥Ÿ¤
,Lã÷ éìëBà ìñBôeiyily dfi`ae .ycewa iriax dyer iyily oky ¥§¥Ÿ¤

,df oic xn`paly iyily.Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçepl ixd ¦¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤
ycew wxy wgvi iax ixack `le ,ycewa iriax miyer md s`y

.ycewa iriax dyer sebd zyecwa ycewnd
zwelgn :`xnbd zvxznàéðúc ,àéä éàpzopzc],[eNòpL ïéleç ©¨¥¦§©§¨¦¤©£

.ïéleçk ïä éøä ,Lã÷ úøäè ìòoilega qitzdl xyt` i`y meyn ©¨¢©Ÿ¤£¥¥§¦
.ycew zxdh,øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaøoic mda qtzpy s` ©¦¤§¨¨§©¦¨¥

mewn lkn ,ycewd zxdhäîeøúk ïä éøämgekae ,calaànèì £¥¥¦§¨§©¥
wx.ãçà ìBñôìå íéðLmi`nh mday ipyde oey`xd wx xnelk §©¦§¦§¤¨

.cala 'leqt' `l` '`nh' epi` mday iyilyd la` mixg` `nhl
lr `l` iriax dyrp ycewd oi`y wgvi iax xn` df `pz zhiyae
xg`n oky .ycewd zxdh lr oileg ici lr `le ycewn ycew ici
iriax zeyrl mdly iyily gka oi` s` ,iriax mnvr mda oi`y
oic `le ,envrl 'leqt' oic `l` ea lg `ly meyn ,elqetle ycewa
iax lr wleg zncewd dpynd `pz la` .mixg` `nhl 'd`neh'
zxdh lr eyrpy oilega mb iriax yiy xaeqe ,wecv iaxa xfrl`

.ycewa iriax dyer mdly iyily ok lre ,ycewd
zrcl .` .ycewd zxdh lr eyrpy oilega yi zehiy ylyy `vnp
iax zrcl .a .d`nehl iriax ycewd zxdh lr oilega yi minkg
iaxc `nw `pz zrcl .b .cala iyily mdl yi wecv iaxa xfrl`

.mdl oi` d`nehl iyily s` wecv iaxa xfrl`
`eaiy cr d`neh lawl mixyken mpi`y oilke` z`neha oic epyi
ipin dnke .mc `ed mdn cg`y ,miwyn zrayn xg` dwyn mdilr
mytpe ,ebxdpy dnda e` mc` ly mc `ede ,millg mc .` :md mc
aezkd oky ,lkd ixacl xiykn ,sebd on ez`ivi mr cgi z`vei

xn`pk ,dwyn e`xw(ck bk xacna),dhigy mc .a .'dzyi millg mce'
,epizpyna minkge oerny iax ea ewlgp jenqay iq` ax ixacly

dnda e` mc` mc .b .xiykn `ed m`dezny xg`l mtebn `viy
oixiykna minkge oerny iax ea ewlgpy ,mdil`n(e"n e"t)m`d

`ed minkg zrcly ,dkn zngn `veid mc .c .`l e` dwynl aygp
.xiykn epi`e dwyn aygp epi` oerny iax zrcle ,xiykn

:epizpyna epipyøîBà ïBòîL éaømiig ilraäèéçLa eøLëeäs` ©¦¦§¥§§¦§¦¨
mc `la,ïBòîL éaø äéä øîBà ,éqà áø øîà .`weecBúèéçLly ¨©©©¦¥¨¨©¦¦§§¦¨
xyadúøLëîon xa` xeqi` icin ezxizn `idy jezn oky ,eze` ©§¤¤

.d`neh zlawl ie`xd lk`nl eze` daiygn mb `id ixd ,igdàìå§Ÿ
díc.d`neh zlawl xiykn dhigyd zrya epnn `veid ¨

:iq` ax ixack `xnbd dgikendéì òéiñî àîéì,epizpyn oeyl ¥¨§©©¥
åàì éàî .'äèéçLa eøLëeä øîBà ïBòîL éaø'rnzyn `l m`d - ©¦¦§¥§§¦§¦¨©¨

`weecy eixacnäèéçLa,mixyken mdíãa àìå.dhigyd ¦§¦¨§Ÿ§¨
:`xnbd dgecàìmixyken md oerny iaxl `l` ,`ed okóà Ÿ©

,äèéçLa.xiykn mcd mby `ed dcen j` ¦§¦¨
:`ziixan iq` ax ixack `xnbd dgiken cerïäì øîà ,òîL àz̈§©¨©¨¤

ïBòîL éaø,minkgl.úøLëî äèéçL àìäå ,øéLëî ícä éëå ©¦¦§§¦©¨©§¦©£Ÿ§¦¨©§¤¤
.cala dhigyd `l` xiykn mcd oi`y rnyne

c yxtl yi oky ,`ziixadn di`x oi` :`xnbd dgecïäì øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¤
,minkgl oerny iax,øéLëî ãáìa íc éëå`ldénð äèéçL óà §¦¨¦§¨©§¦©§¦¨©¦

.úøLëî©§¤¤
oixiykna dpyndn iq` ax ixac lr dywn `xnbd(my):,òîL àz̈§©

únä íc ,øîBà ïBòîL éaødil`n dzny dnda mc -øéLëî Bðéà ©¦¦§¥©©¥¥©§¦
.d`neh zlawl milke`d z`åàì éàî,xiykn epi` znd mc `weec ©¨

,øéLëî äèéçL íc àä.iq` ax ixack `le ¨©§¦¨©§¦
:`xnbd zvxznàì'xiykn epi` znd mc' zernyn `l` ,`ed ok Ÿ

,`idíéììç íc àädbxdpy dnda mc -,øéLëîaezkdy meyn ¨©£¨¦©§¦
ea xn`p oky ,dwyn e`xw(ck bk xacna).'dzyi millg mc'

:`xnbd dywn aeyeéàî äèéçL íc ìáàok`y xn`z m` ,epic £¨©§¦¨©
,øéLëî àìok m`znd mca eyecig z` oerny iax rinyd dnl, Ÿ©§¦
ïðéòîLéìyäèéçL íc,minl ywedy elit`e xiykn epi`e`linn ¦§©¦¨©§¦¨

y oiapïkL ìëyúnä íc.xiykn epi` ¨¤¥©©¥
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà únä íceprinydl oerny iaxl ©©¥¦§§¦¨¥

.dhigy mcn xnege lwa df oic cenll oi` ik ,xiykn epi`y ea
meyny,àðéîà Czòc à÷ìñoky ,xiykn epi` dhigy mc `weecy ©§¨©§¨£¦¨

,xiykn dznd mc la` ,'dgeaf' `l` 'dllg' diexw dpi` dhegyd
okyúånä Càìî déìè÷ él äî eäéà déìè÷ él äîlcadd edn - ©¦©§¥¦©¦©§¥©§©©¨¤

j`ln ici lr dil`n dzny dnda oial micia dbxdpy dnda oia
.xiykdl yi odizy mcle ,zendïì òîLî à÷mc wxy oerny iax ¨©§©¨

.xiykn dhigy mcy eixacn wiicl oi` aey dzrne ,xiykn millg
:iq` ax ixack `ly `xnbd dgiken cerïBòîL éaø ,òîL àz̈§©©¦¦§

Búôbî íc ,øîBà,dzkn zngn `veid dndad mc ±.øéLëî Bðéà ¥¨©¨¨¥©§¦
åàì éàî,xiykn epi` dknd mc `weecy jkn rnzyn `l m`d ± ©¨

.øéLëî äèéçL íc àä̈©§¦¨©§¦
:`xnbd dgecàìyxtl yi `l` ,oerny iax ixac zernyn `id jk Ÿ

,xiykn epi` dztbn mc `weecy ,eixacaíéììç íc àä`veid mc ± ¨©£¨¦
,dy`x zfzd ici lr dndan.øéLëî©§¦

:`xnbd dywnéàî äèéçL íc ìáà,epicm` `ldøéLëî àì £¨©§¦¨©Ÿ©§¦
ixack,dknd mca eyecig z` oerny iax rinyd dnl iq` ax

ïðéòîLéìyäèéçL íc,minl ywedy elit`e xiykn epi`ïkL ìëå ¦§©¦¨©§¦¨§¨¤¥
yBúôbî íc.xiykn epi` ©©¨¨

:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà Búôbî íceprinydl oerny iaxl ©©¨¨¦§§¦¨¥
.dhigy mcn xnege lwa df oic cenll oi` ik ,xiykn epi`ymeyn

y,dlek déìè÷ él äî ,àðéîà Czòc à÷ìñdllg mc il dn ± ©§¨©§¨£¦¨©¦©§¥¨
,dlek dbxdpyeàbìt déìè÷ él äî`id s`y dkn mc il dne - ©¦©§¥©§¨

dbxdp m` `weecy eprinydl oerny iax jxved okle .dbixd zvwn
.xiykn dnc ixnbl
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קכה oifge` mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

áùú àîùiabl edin ,xity da ixdcfn dnexz ilke`c ab lr s`e .dayi `ny Ð

.`id dievn d`nehe li`ed ,opiyiige ,dxiny `ied `l ycwéøéôá ìáàoi`c Ð

dnexz ,ok m`c ,dixhpc i`nl ycwl dxiny dnexz zxiny `ied ,dievn oz`neh

.ycew d`nhnc `niz inp dxedh'åë äëåúì éúùøôä øîà íà"ycwa xneg"a Ð

ux`d inr oipn`p dcedia :opz (a,ck dbibg)

.od oixedh exn` m` ,mikqpl oii zxdh lr

jled cg` lk `di `ly ick opax edepnide

dnec` dxt sxeye envrl dna dpeae

`l` oipn`p oi` dnexzd lr la` .envrl

zezibd exar .micade zezibd zrya

Ð dnexzc oii ly ziag el e`iade micade

:el xn` m`e ,epnid lawi `l df ixd

Ð mikqpl ziriax df ziag jezl izyxtd

.dzeye odk mlawne ,mlek lr on`p

ïéøåáéçá.cinz cg` ilka mdipyy Ð

ïéìåç ä÷ùî àîèîoileg) lirl oxn`ck Ð

.dlgz edl ciarc (`,cléùéìùäåÐ

.oilegay'åë åùòðù ïéìåçá,xnelk Ð

zxdh lr dyrpyk Ð exn` oileg el`a

!ycwa iriax ciarc ipzwe .ycwdïä éøä
ïéìåçë.iyily llkl oi`a oi`e Ðïä éøä

äîåøúëleqtle mipy `nhl :yxtnck Ð

,oda `nh ipyde oey`xd ,xnelk .cg`

iriax zeyrl `nh epi`e ,leqt iyilyde

`lc edcica opireny`c oeike .ycwa elit`

iyily ixwin `l ez Ð iriax eda jiiy

iriax ciar `le ,"leqt" `l` ,"`nh" edcic

,wgvi iaxk dil `xiaq `pz i`de .ycwa

:ipzwck ,dilr bilt `ziinw oizipznc `pze

.ycw ilke` lqeteúøùëî äèéçùz` Ð

.`lke` dil `ieync d`nehl xyadàìå
íãádhigy mc ltp eli`c ,dpin `wtpe Ð

mc ixwin `lc ,exyked `l Ð mirxfd lr

.dwyn dhigyäèéçùá óà`kilc `kid Ð

z` xiykn inp mc `ki` ik mlerle .mc

.mirxfdúîä íã.dil`n dzny dnda Ð

íéììç íãyxtn dinwle .dbxdpy Ð

.`nrhøùëî àìã äèéçù íã ïðéòîùìÐ

lr" :aizkc ,minl yewzi`c ab lr s`e

.[ai mixac] "mink epktyz ux`dà÷ìñ
àðéîà êúòãÐmck iedc ,sicr znd mc

mc la` .dlek edi` dlhw il dnc ,millg

.geaf `l` llg ixwin `l dhigyåúôâî
,"jlbx oa`a sebz ot" (`v mildz) oeyl Ð

.dnda zkn mc xnelkøéùëî åðéàÐ

aizkc ,millg mc `l` dwyn ixwin `lc

."dzyi"ïéùã÷åîä éìåñôãxg`l Ð

mc s` Ð d`pda mixzen min dn ,ectpy

i`dc .d`pda mixzen oiycwend ileqt

.ixtqa dil opinwen oiycwend ileqta `xw
ìéàåä
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àîù,`nrh i`d inp jixv oiyextl qxcn ux`d mr icba` Ð dcp ezy` odilr ayz

zexdh zkqna `icda opzck ,hqida `nhn `le qxcn dyer epi` ux`d mrc

md dne .miapbd ilbx mewn `l` `nh epi` Ð zial eqpkpy miapbd :(e dpyn) iriay wxta

qxg ilke zeayende zeakynd `l la` ,migezt qxg ilke oiwyne oilke` ?mi`nhn

dy` e` ieb odnr yi m`e ,lizt cinv oitwend

epi` ux`d mrc `icda rnyn .`nh lkd Ð

.hqida `nhn epi`e ayene akyn dyer

jixt inp (a,`q oihb) ["oiwfipd"ae] ("oiwpgpd"ae)

!dcp ezy` ephiqz `ny yegile :cinv swen iab

jixve .hqida `nhn oi` envr `edc rnyn

ely `xepiv oiprlc `py i`nc ,mrh ozil

rnynck ,mi`nh eizepiirny afk ede`yr

xneg" wxtae (a,bl dcp) "mizek zepa" wxta

`l hqide qxcn oiprle ,(`,bk dbibg) "ycwa

oixfeb oi`c meyn `nrhc ,d`xpe ?afk ede`yr

oileki xeaivd aex ok m` `l` xeaivd lr zexifb

la` ,xdfil xyt` ely `xepivae ,mda cenrl

evx `l hqida ayene akyn oebk dxizi `xneg

(a,bl dcp) "mizek zepa" wxtae .xingdl minkg

.o`k `le ,xzei jix`dl yi

íàåon`p ycw ziriax dkezl izyxtd xn`

oeik ,dnexz odk lk`i j`id :xn`z m`e Ð

,dxixa ici lrc :xnel yie ?da axern ycwc

."ycw `di yixtdl cizr ip`y ziriax" :xn`iy

àîèúip`y :xn`z m`e Ð ycwl dnexz

dnne ,ycw zxdh lr dxnyy `kd

inp onidn Ð ycw` dil zipndnc oeik ,jytp

znexzc oeik :jzrc `wlqc ,xnel yie !dnexz`

d`neh dzxdhc meyn ,ycew `nhn inp xag

mrl dipnidl `kd jiiy `l Ð ycwd lv`

inp i` .envrl dna dpea `di `ly meyn ux`d

ziaga ycw ozp `ny yginl dil dedc ,jixt

.dnexz da ozpy xg`

äèéçùmeyn ,`nrhe Ð mc `le zxykn

yxit oke .dlik`a xya zxznc

.qxhpewa

íãdnda :qxhpewa yxit Ð xiykn epi` znd

eztbn mc iab inp jenqae .dil`n dzny

.dnda zkn mc :ok enk yxit ,xiykn epi`

c ,mz epiaxl `iywemc" xninl dil ded ok m`

dl opz mc` iabc ,cere !"dztbn mc" "dzin

`zi` ikde ,(e dpyn e wxt) oixiykn zkqna

zaky ewexe eaef ,oixiykne oi`nhn el` :mzd

dcpd mce znd on mc ziriaxe eilbx inine erxf

.xiykn epi` znd mc :xne` oerny iax ,'ek

opax elit` dnda ly dztbn mcc ,cereecen

:(a,bnw zay) "ziag" wxta xn`c .xiykn `lc

mc oky ,oevxl `ly dy` alg `nh m` ,`l

,oevxl `ly dnda alg `nhi ,`nh dztbn

`lc ,iz` opaxk `nzqne ?xedh dztbn mcy

,cere .opaxk `le oerny iaxk inewe`l xazqn

mc` iab `py i`n ,dndaa millg mc jiiy i`c

"`blt dlhw il dn dlek dlhw il dn" xn`c

`lc dnda iab `py i`ne ,xiykn eztbn mcc

:xn` (`,`kw oileg) "ahexde xerd" wxtae .dhigy mc xykn `dc ,opaxk mzde ,xykn `le `id dkn mc `de ,seqal `l` dhigyl dpi`c xaq `iig iax :jenqa opixn`c ,cere ?opixn`

`xhqib ici lr `l` llg mc ixwn `lc my qxhpewa yxit ,edin ?millg mc mrhn xykn `l i`n`e .xg` mewnn xykde (da) daygn ikixv Ð dxedha iebe d`nha l`xyi ,oipey

d`xp jkl .(a,hi oileg) `nw wxta rnynck x`ev ixwi`c `ed dhigyd zia cvl `dc ,d`xp oi`e .[`k l`wfgi] "miryx ix`ev illg lr dze` zzl" :[a,dn] dheqa xn`wck ,x`evne

.dndaa `le ,millg mc dia jiiyc mc`a ixii` `zzrny dlekc ,mz epiaxlïðéòîùìixzn `d ,df lv` df oipr dnc ?oky lk i`ne :xn`z m`e Ð znd mc oky lke dhigyd mc

dhigy ol `wtpc e`l i` ,opaxl elit`c jzrc `wlqc :xnel yie !eztbn mc iab jenqa dyw oke !"mink epktyz"n Ð dhigy mce ,"dzyi millg mc"n Ð znd mc ,opaxl iwtp i`xw

epivn `lc ,eyecig `l` ea jl oi`c ,zend j`ln dilhw il dn edi` dilhw il dn :opixn` `lc ,eil`n zn `le bxdpy epiidc ,xiykn `wec millg mcc `pin` ded "mink epktyz"n

.jenqa oke 'ek dlhw il dn :opixn`e ,millg mc xiyknc i`n yecig ied `l Ð xiykn dhigy mcc `zyd la` .millg mc `l` xiykn mcéøùéîìiaxle Ð oiycwend ileqtc onc

"elk`z `l"c xn`e dilr biltc diwfgc meyn Ð oiycwend ileqt hwp `kde .mc lk ixyinl jixhvi` ,d`pd xeqi` rnyn "elk`z `l"c (a,`k migqt) "dry lk" wxta xn`c eda`

dvgnl ywid oi`c ab lr s` :wgvi epiax xne`e .(`,ct oileg) "mcd ieqk" yixa opixn`ck ,ieqk ira `lc dnda mcl `xw jixhv`c xninl inp ivn dede .d`pd xeqi` dil rnyn `l

.dkityl icin jiiy `l xykd la` .ieqk `le dxeaw ira `lc ,dkity oiprl `l` "mink epktyz"n oerny iaxl dil xazqn `l Ð

`wlq
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àì éøéôa ìáà ,äcð BzLà ïäéìò áLz ànL¤¨¥¥£¥¤¦§¦¨£¨§¥¥¨
éaø áéúî .øîà éîð éøéôa ÷çöé éaøå .ïðéøîà̈§¦©§©¦¦§¨§¥¥©¦¨©§¦©¦
øîà íà :ïðúäå ?éøéôa ïðéøîà éîe :ézôécî äéîøé¦§§¨¦¦§¦¦¨§¦©§¥¥§¨§©¦¨©

"ézLøôä"Lã÷ úéòéáø dëBúì¯à÷ àìå ,ïîàð ¦§©§¦§¨§¦¦Ÿ¤¤¡¨§¨¨
:zøîà éàå ;Lãwì äîeøz déì ànèîäàîeè dúøäè §©¥¥§¨©Ÿ¤§¦¨§©§¨¢¨¨§¨

:déì øîà !Lãwì äîeøz ànèz ,Lãwä ìöà àéä¦¥¤©Ÿ¤§©¥§¨©Ÿ¤£©¥
ïéøeaça äàîeè ?zøîà÷ ïéøeaça äàîeèBbîc ,éðàL §¨§¦¦¨¨§©§§¨§¦¦¨¥§¦

Lãwà ïîéäîc¯áø áéúî .äîeøzà éîð ïîéäî ¦§¥©©Ÿ¤§¥©©¦©§¨§¦©
ïéleç ä÷Lî ànèî ïéleçaL éðMä :ïúð øa àðeä¨©¨¨©¥¦¤§¦§©¥©§¤¦
Lã÷ ä÷Lî ànèî éLéìMäå ,äîeøz éìëBà ìñBôe¥§¥§¨§©§¦¦§©¥©§¤Ÿ¤
!Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleça ,Lã÷ éìëBà ìñBôe¥§¥Ÿ¤§¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤

¯úøäè ìò eNòpL ïéleç :àéðúc .àéä éàpz©¨¥¦§©§¨¦¤©£©¨¢©
Lã÷¯÷Bãö éaøa øæòìà éaø ;ïéleçk ïä éøä Ÿ¤£¥¥§¦©¦¤§¨¨§©¦¨

íéðL ànèì ,äîeøúk ïä éøä :øîBà.ãçà ìBñôìå ¥£¥¥¦§¨§©¥§©¦§¦§¤¨
áø øîà ."äèéçLa eøLëeä :øîBà ïBòîL éaø"©¦¦§¥§§¦§¦¨¨©©
,úøLëî BúèéçL :ïBòîL éaø äéä øîBà ,éñà©¦¥¨¨©¦¦§§¦¨©§¤¤

ïBòîL éaø ,déì òéiñî àîéì .íc àìå:øîBà §Ÿ¨¥¨§©©¥©¦¦§¥
åàì éàî ;äèéçLa eøLëeä?íãa àìå äèéçLa §§¦§¦¨©¨¦§¦¨§Ÿ§¨

¯.äèéçLa óà ,àì¯ïäì øîà ,òîL àz ¨©¦§¦¨¨§©¨©¨¤
äèéçL àìäå ?øéLëî ícä éëå :ïBòîL éaø©¦¦§§¦©¨©§¦©£Ÿ§¦¨

!úøLëî¯ãáìa íc éëå :ïäì øîà÷ éëä ©§¤¤¨¦¨¨©¨¤§¦¨¦§¨
,òîL àz .úøLëî éîð äèéçL óà ?øéLëî©§¦©§¦¨©¦©§¤¤¨§©
éàî ;øéLëî Bðéà únä íc :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¥¥©§¦©

?øéLëî äèéçL íc àä åàì¯àä ,àì ¨¨©§¦¨©§¦¨¨
.øéLëî íéììç íc¯,éàî äèéçL íc ìáà ©£¨¦©§¦£¨©§¦¨©

ïkL ìëå äèéçL íc ïðéòîLéì ?øéLëî àì̈©§¦¦§©¦©©§¦¨§¨¤¥
!únä íc¯à÷ìñ ,déì àëéøèöéà únä íc ©©¥©©¥¦§§¦¨¥¨§¨

él äî eäéà déìè÷ él äî :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨©¦©§¥¦©¦
,òîL àz .ïì òîLî à÷ ,úånä Càìî déìè÷©§¥©§©©¨¤¨©§©¨¨§©
;øéLëî Bðéà Búôbî íc :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¥¨¥©§¦

?øéLëî äèéçL íc àä åàì éàî¯,àì ©¨¨©§¦¨©§¦¨
.øéLëî íéììç íc àä¯äèéçL íc ìáà ¨©£¨¦©§¦£¨©§¦¨
ì ?øéLëî àì ,éàîìëå äèéçL íc ïðéòîL ©¨©§¦¦§©¦©©§¦¨§¨

!Búôbî íc ïkL¯àëéøèöéà Búôbî íc ¤¥©©¥¨©©¥¨¦§§¦¨
dlek déìè÷ él äî :àðéîà Czòc à÷ìñ ,déì¥¨§¨©§¨¨¦¨©¦©§¥¨
íéììç íc àðL éàîe .àbìt déìè÷ él äî©¦©§¥©§¨©§¨©£¨¦

õøàä ìò" :áéúk éîð äèéçL íc ,"äzLé íéììç íãå" :áéúëc ?øéLëîc§©§¦¦§¦§©£¨¦¦§¤©§¦¨©¦§¦©¨¨¤
!"íénk epëtLz¯éìeñôc ïîc éøLéîì àeääàeä äàðäa ïéLc÷enä;àúàc ¦§§¤©¨¦©§¦§¥¨¨¦§¥©§¨¦©£¨¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oileg(oey`x meil)

mda yeygl yiy,äcð BzLà ïäéìò áLz ànLd`neh `idy itl ¤¨¥¥£¥¤¦§¦¨
.dgiky,dxdha mdicba z` xenyl mixdfp dnexz ilke`y s`e

.dxinyl zaygp ef oi` ycew iabl mewn lknéøéôa ìáàmpi`y £¨§¥¥
,dievn mz`neh oi`e `yne rbna `l` qxcna mi`nhpïðéøîà àìŸ©§¦¨

ok enke .ycew iabl s` dliren dnexz iabl mzxiny `l` ,ok
zxfeg ok m`e .ycew iabl mb iyily aygp mdly d`nehl iyily
ycewd zxdh lr oileg ly iyily oi` m`y ,dnewnl `iyewd
ly iyily lke` lke`d z` ryedi iax lqt recn ,iriax dyer

.ycew zlik`l dnexz zxdh lr dyrpy oileg
÷çöé éaøå,xaeqs`yéøéôaqxcn z`neh mda zbdep oi`yénð §©¦¦§¨§¥¥©¦

øîàoiicr dnexz myl exnyp m` elit`y ,dbibga dpynd `pz ¨©
lr `nhp `ny iyily lr miyyege ,ycew iabl mi`nh zwfga md

.ipy `ede d`nehl oey`x ici
:wgvi iax lr dywn dinxi iaxéîe ,ézôécî äéîøé éaø áéúî̈¦©¦¦§§¨¦¦§¦¦

éøéôa ïðéøîà,ycewd lv` d`nehk `id dnexz zxdhyïðúäå ©§¦¨§¥¥§¨§©
dbibga(:ck)onye mikqpl oii zxdh lr cirdl on`p ux`d mr

e .onye oii znexz zxdh lr on`p epi` la` ,zegpnløîà íàlr ¦¨©
dnexz oii ly ziagúéòéáø dëBúì ézLøôä'oii lyLã÷'mikqpl ¦§©§¦§¨§¦¦Ÿ¤

`ed ixdïîàð.dkezay dnexzd lr s`e ,dlek lràìåopixn` ¤¡¨§Ÿ
cdéì ànèî à÷d oiiì äîeøzd oiiLã÷ea axernd.zøîà éàå ¨§©¥¥§¨§Ÿ¤§¦¨§©§

dúøäèdnexz lyLãwä ìöà àéä äàîeè,zexita s`s` `ld ¨¢¨¨§¨¦¥¤©Ÿ¤
mewn lkn dxedh `id dnvr iablyànèzd.Lã÷ì äîeøz §©¥§¨§Ÿ¤

déì øîà,wgvi iaxn ikeïéøeaça äàîeèycewe dnexzn - ¨©¥§¨§¦¦
cg` ilka zeriawa migpendzøîà÷`ld ,ok gikedläàîeè ¨¨§©§§¨

,éðàL ïéøeaçameynà ïîéäîc Bbîcd zxdhénð ïîéäî Lãw §¦¦©¦§¦¦§¥¨©Ÿ¤§¥¨©¦
àd zxdh,äîeøzxnyn `ed ixd ,cgi miaxern mdy xg`n oky ©§¨

.ycewd z` xnyny dcin dze`a dnexzd z`ok oi`y dn
dliren dnexzd zxiny oi`y ,cgi miaxern mpi`y ycewe dnexza

.ycewl
:eilr dywne wgvi iax ly epic xwirl zxfeg `xnbdáø áéúî̈¦©

ïúð øa àðeä,wgvi iaxlzexdha epipy `ld(e"n a"t)éðMäd`nehl ¨©¨¨©¥¦
ïéleç ä÷Lî ànèî ïéleçaL,mixg` `nhiy oiprl oey`x edyere ¤§¦§©¥©§¥¦

éLéìMäå .äîeøz éìëBà ìñBôeoilegay,Lã÷ ä÷Lî ànèî ¥§¥§¨§©§¦¦§©¥©§¥Ÿ¤
,Lã÷ éìëBà ìñBôeiyily dfi`ae .ycewa iriax dyer iyily oky ¥§¥Ÿ¤

,df oic xn`paly iyily.Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçepl ixd ¦¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤
ycew wxy wgvi iax ixack `le ,ycewa iriax miyer md s`y

.ycewa iriax dyer sebd zyecwa ycewnd
zwelgn :`xnbd zvxznàéðúc ,àéä éàpzopzc],[eNòpL ïéleç ©¨¥¦§©§¨¦¤©£

.ïéleçk ïä éøä ,Lã÷ úøäè ìòoilega qitzdl xyt` i`y meyn ©¨¢©Ÿ¤£¥¥§¦
.ycew zxdh,øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaøoic mda qtzpy s` ©¦¤§¨¨§©¦¨¥

mewn lkn ,ycewd zxdhäîeøúk ïä éøämgekae ,calaànèì £¥¥¦§¨§©¥
wx.ãçà ìBñôìå íéðLmi`nh mday ipyde oey`xd wx xnelk §©¦§¦§¤¨

.cala 'leqt' `l` '`nh' epi` mday iyilyd la` mixg` `nhl
lr `l` iriax dyrp ycewd oi`y wgvi iax xn` df `pz zhiyae
xg`n oky .ycewd zxdh lr oileg ici lr `le ycewn ycew ici
iriax zeyrl mdly iyily gka oi` s` ,iriax mnvr mda oi`y
oic `le ,envrl 'leqt' oic `l` ea lg `ly meyn ,elqetle ycewa
iax lr wleg zncewd dpynd `pz la` .mixg` `nhl 'd`neh'
zxdh lr eyrpy oilega mb iriax yiy xaeqe ,wecv iaxa xfrl`

.ycewa iriax dyer mdly iyily ok lre ,ycewd
zrcl .` .ycewd zxdh lr eyrpy oilega yi zehiy ylyy `vnp
iax zrcl .a .d`nehl iriax ycewd zxdh lr oilega yi minkg
iaxc `nw `pz zrcl .b .cala iyily mdl yi wecv iaxa xfrl`

.mdl oi` d`nehl iyily s` wecv iaxa xfrl`
`eaiy cr d`neh lawl mixyken mpi`y oilke` z`neha oic epyi
ipin dnke .mc `ed mdn cg`y ,miwyn zrayn xg` dwyn mdilr
mytpe ,ebxdpy dnda e` mc` ly mc `ede ,millg mc .` :md mc
aezkd oky ,lkd ixacl xiykn ,sebd on ez`ivi mr cgi z`vei

xn`pk ,dwyn e`xw(ck bk xacna),dhigy mc .a .'dzyi millg mce'
,epizpyna minkge oerny iax ea ewlgp jenqay iq` ax ixacly

dnda e` mc` mc .b .xiykn `ed m`dezny xg`l mtebn `viy
oixiykna minkge oerny iax ea ewlgpy ,mdil`n(e"n e"t)m`d

`ed minkg zrcly ,dkn zngn `veid mc .c .`l e` dwynl aygp
.xiykn epi`e dwyn aygp epi` oerny iax zrcle ,xiykn

:epizpyna epipyøîBà ïBòîL éaømiig ilraäèéçLa eøLëeäs` ©¦¦§¥§§¦§¦¨
mc `la,ïBòîL éaø äéä øîBà ,éqà áø øîà .`weecBúèéçLly ¨©©©¦¥¨¨©¦¦§§¦¨
xyadúøLëîon xa` xeqi` icin ezxizn `idy jezn oky ,eze` ©§¤¤

.d`neh zlawl ie`xd lk`nl eze` daiygn mb `id ixd ,igdàìå§Ÿ
díc.d`neh zlawl xiykn dhigyd zrya epnn `veid ¨

:iq` ax ixack `xnbd dgikendéì òéiñî àîéì,epizpyn oeyl ¥¨§©©¥
åàì éàî .'äèéçLa eøLëeä øîBà ïBòîL éaø'rnzyn `l m`d - ©¦¦§¥§§¦§¦¨©¨

`weecy eixacnäèéçLa,mixyken mdíãa àìå.dhigyd ¦§¦¨§Ÿ§¨
:`xnbd dgecàìmixyken md oerny iaxl `l` ,`ed okóà Ÿ©

,äèéçLa.xiykn mcd mby `ed dcen j` ¦§¦¨
:`ziixan iq` ax ixack `xnbd dgiken cerïäì øîà ,òîL àz̈§©¨©¨¤

ïBòîL éaø,minkgl.úøLëî äèéçL àìäå ,øéLëî ícä éëå ©¦¦§§¦©¨©§¦©£Ÿ§¦¨©§¤¤
.cala dhigyd `l` xiykn mcd oi`y rnyne

c yxtl yi oky ,`ziixadn di`x oi` :`xnbd dgecïäì øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¤
,minkgl oerny iax,øéLëî ãáìa íc éëå`ldénð äèéçL óà §¦¨¦§¨©§¦©§¦¨©¦

.úøLëî©§¤¤
oixiykna dpyndn iq` ax ixac lr dywn `xnbd(my):,òîL àz̈§©

únä íc ,øîBà ïBòîL éaødil`n dzny dnda mc -øéLëî Bðéà ©¦¦§¥©©¥¥©§¦
.d`neh zlawl milke`d z`åàì éàî,xiykn epi` znd mc `weec ©¨

,øéLëî äèéçL íc àä.iq` ax ixack `le ¨©§¦¨©§¦
:`xnbd zvxznàì'xiykn epi` znd mc' zernyn `l` ,`ed ok Ÿ

,`idíéììç íc àädbxdpy dnda mc -,øéLëîaezkdy meyn ¨©£¨¦©§¦
ea xn`p oky ,dwyn e`xw(ck bk xacna).'dzyi millg mc'

:`xnbd dywn aeyeéàî äèéçL íc ìáàok`y xn`z m` ,epic £¨©§¦¨©
,øéLëî àìok m`znd mca eyecig z` oerny iax rinyd dnl, Ÿ©§¦
ïðéòîLéìyäèéçL íc,minl ywedy elit`e xiykn epi`e`linn ¦§©¦¨©§¦¨

y oiapïkL ìëyúnä íc.xiykn epi` ¨¤¥©©¥
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà únä íceprinydl oerny iaxl ©©¥¦§§¦¨¥

.dhigy mcn xnege lwa df oic cenll oi` ik ,xiykn epi`y ea
meyny,àðéîà Czòc à÷ìñoky ,xiykn epi` dhigy mc `weecy ©§¨©§¨£¦¨

,xiykn dznd mc la` ,'dgeaf' `l` 'dllg' diexw dpi` dhegyd
okyúånä Càìî déìè÷ él äî eäéà déìè÷ él äîlcadd edn - ©¦©§¥¦©¦©§¥©§©©¨¤

j`ln ici lr dil`n dzny dnda oial micia dbxdpy dnda oia
.xiykdl yi odizy mcle ,zendïì òîLî à÷mc wxy oerny iax ¨©§©¨

.xiykn dhigy mcy eixacn wiicl oi` aey dzrne ,xiykn millg
:iq` ax ixack `ly `xnbd dgiken cerïBòîL éaø ,òîL àz̈§©©¦¦§

Búôbî íc ,øîBà,dzkn zngn `veid dndad mc ±.øéLëî Bðéà ¥¨©¨¨¥©§¦
åàì éàî,xiykn epi` dknd mc `weecy jkn rnzyn `l m`d ± ©¨

.øéLëî äèéçL íc àä̈©§¦¨©§¦
:`xnbd dgecàìyxtl yi `l` ,oerny iax ixac zernyn `id jk Ÿ

,xiykn epi` dztbn mc `weecy ,eixacaíéììç íc àä`veid mc ± ¨©£¨¦
,dy`x zfzd ici lr dndan.øéLëî©§¦

:`xnbd dywnéàî äèéçL íc ìáà,epicm` `ldøéLëî àì £¨©§¦¨©Ÿ©§¦
ixack,dknd mca eyecig z` oerny iax rinyd dnl iq` ax

ïðéòîLéìyäèéçL íc,minl ywedy elit`e xiykn epi`ïkL ìëå ¦§©¦¨©§¦¨§¨¤¥
yBúôbî íc.xiykn epi` ©©¨¨

:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà Búôbî íceprinydl oerny iaxl ©©¨¨¦§§¦¨¥
.dhigy mcn xnege lwa df oic cenll oi` ik ,xiykn epi`ymeyn

y,dlek déìè÷ él äî ,àðéîà Czòc à÷ìñdllg mc il dn ± ©§¨©§¨£¦¨©¦©§¥¨
,dlek dbxdpyeàbìt déìè÷ él äî`id s`y dkn mc il dne - ©¦©§¥©§¨

dbxdp m` `weecy eprinydl oerny iax jxved okle .dbixd zvwn
.xiykn dnc ixnbl
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc oileg(ipy meil)

e ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñoiycwend ileqtéøéñà[mixeq`] ©§¨©§¨£¦¨¦£¦¥
äãBáòå äféâa`l` dxzed `le ,ectpe men mda ltpy xg`l s` §¦¨©£¨

s`y mixeaq epiid ,cala mxya zlik`ïîce d`pda xq`iéòaì ¨¨¦¨¥
[jxhvie-]ïì òîLî÷ .äøeá÷,'mink epktyz ux`d lr' aezkd §¨¨©§©¨

.mink d`pda xzen `edy
mc ipin drax` :edn zyxtne ,millg mc oicl zxfeg `xnbd
zzeye xegy `ed dligza .` :dnda e` mc` zxiwc ici lr mi`vei
glwn jk xg` .b .zzeye mec` `ed jk xg` .a .[wfega `ly shthn]
.c .ea z`vei ytpdy mc xnelk ,ytpd mc edfe ,wegxnl wfega
`ede ,zzey zeidl xfege ,glwl wiqtn `ed ,hrnzn mcdy xg`l

.zivnzd mc iexwd
,ìàòîLé éaø éác àðzxn`py dnn(ck bk xacna)íéììç íãå' ¨¨§¥©¦¦§¨¥§©£¨¦

'äzLézny xg`l sebdn `veid zivnzd mc `weecy ,epcnl ¦§¤
dwynl aygp llg dyrpe,çelé÷ íãì èøtea z`vei ytpdy §¨§©¦©

Llre ,ez`ivi zrya llg sebd oi` oiicry meyn ,dwyn aygp epi` ¤
okíéòøfä úà øéLëî Bðéà.d`neh zlawl ¥©§¦¤©§¨¦

:dhigy mc xykda oecl zxfeg `xnbdæézäå èçBMä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥§¦¦
nícdhigydøLëeä øîBà éaø ,úòìcä ìòzlawl zrlcd ¨©©§©©©¦¥§©

.mcd ici lr d`neh.ïéìBz ,øîBà àéiç éaøielz df xykd ,xnelk ©¦¦¨¥¦
.eixac ex`eai jenqae .wtqa cnere

øLëeä øîBà éaøL øçàî ,àéòLBà éaø øîàmc ici lr lk`nd ¨©©¦©§¨¥©©¤©¦¥§©
,df,CBîñð éî ìò eðà ,ïéìBz øîBà àéiç éaøå`nhl epl yi m`d §©¦¦¨¥¦¨©¦¦§

.`l e` df xykd xg`l d`neh da drbp m` zrlcd z`BàaŸ
äèéçL øîBà ïBòîL éaø äéäL ,ïBòîL éaø éøác ìò CBîñðå§¦§©¦§¥©¦¦§¤¨¨©¦¦§¥§¦¨

.íc àìå úøLëî.eixac ex`eai jenqae ©§¤¤§Ÿ¨
:dxen`d zwelgnd xe`iaa `tt ax zhiyìkä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©Ÿ

,íéãBîiax oiae iax oia,`iigíãì déúéàc àëéälr dhigyd ¦¥¨§¦¥§¨
zrlcdóBñ ãòå älçzî,dhigyd lyéâéìt àì àîìò élek ¦§¦¨§©¥¨§¨Ÿ§¦¥

c`ed,øéLëî.epizpyna minkg zhiykeícä çp÷úða ,éâéìt ék §©§¦¦§¦¥§¦§©©©¨
zrlcdnïéad zhigyì ïnéñd zhigyïnéñ.ipyddðLé ,øáñ éaø ¥¦¨¦¦¨©¦¨©¤§¨

ì,óBñ ãòå älçzî äèéçL,dhigy diexw dhigyd zligz s`e ¦§¦¨¦§¦¨§©
åok lréàäoey`xd oniqa `viy mcàeä äèéçL íc.xiykne §©©§¦¨

eli`eì dðéà ,øáñ àéiç éaøå ,óBqa àlà äèéçL`ly onf lk ©¦¦¨¨©¥¨¦§¦¨¤¨©§
ipyd oniqd mb hgypíc éàämc oey`xd oniqd zhigy lyäkî ©©©¨

`nlraàeä,xiykn epi`y.dhigy mc epi`e'ïéìBz' éàîexn`y ©¦
,`iig iaxïéìBzzrxkd z`íãì déúéà éà .äèéçL øîb ãò øácä ¦©¨¨©§©§¦¨¦¦¥§¨

zrlcd lr dfóBñad,äèéçL`ed ixdøéLëîzlawl dze` §§¦¨©§¦
oniqd zhigy mby xxazn ipyd oniqd zhigy xnba oky ,d`neh
.milke`d z` xiykn dnc s`e ,dhigyd llka dzid oey`xd

åmle`ì éààlr oey`xd oniqd mcn dhigyd xnba x`yp §¦Ÿ
,zrlcdøéLëî àìlr didy onfa ixdy ,zrlcd z` df mc Ÿ©§¦

aygp oi` dhigyd xnb mcewe ,ipyd oniqd hgyp `l oiicr zrlcd
.xen`k dhigy mcl dhigyd zligz mc

:`ziixad ixac z` yxtl `tt ax jiynnìò CBîñðå eàa' éàîe©Ÿ§¦§©
'ïBòîL éaø éøác,`irye` iax xn`yïBòîL éaøìdhigy mcàì ¦§¥©¦¦§§©¦¦§Ÿ

øéLëîeli`e ,llkàéiç éaøì`ed ixd,øéLëîj`çp÷úðamcd ©§¦§©¦¦¨©§¦§¦§©©
oniql oniq oia zrlcdnéããäì eåLà eäéîoerny iax md miey - ¦©§©£¨¥

.mpica `iig iaxeøî[oerny iax -]øéLëî àìzrlcd z`meyn ©Ÿ©§¦
,llk dwyn aeyg epi` dhigy mc ezhiylyøîe[`iig iax-]àì ©Ÿ

øéLëîdzligz oi` dhigyd xnb mcewy meyn zrlcd z` ©§¦
df ote`ay `vnp .dhigyl zaygpéaø déì äåädxykedy xaeqd £¨¥©¦

zrlcdãç,dze` mixiykn mpi`y mipyd cbpïéàådkldl miwqet ©§¥
kíéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác.eilr miwlegd §¨¨¤¤¨¦§§©¦

:dxen`d zwelgnd xe`iaa iy` ax zhiy,øîà éMà áødn ©©¦¨©
`iig iax xn`y'ïéìBz'dielz ,dhigy mca dxykedy zrlc lr ¦

`id zcnere,òîLî íìBòìåm` s`çp÷úðxnba mcd dpnn §¨©§©§¦§©©
oiicr dhigyd,déì à÷tñî é÷etñ àéiç éaøì.`l e` dxyked m` §©¦¦¨©¥§©§¨¥

wtzqd okyì dðLé éàóBñ ãòå älçzî äèéçLzligz mc s`e ¦¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©
,xiykn dhigydì dðéà BàóBqá àlà äèéçLzligz mc oi`e ¥¨¦§¦¨¤¨©

.dhigyd xnb xg`l wx `l` xiykn dhigyd,'ïéìBz' éàîem`y ©¦
gpwzde dhigyd zligz mc dilr fzipy xg`l zrlcd d`nhp
ly zrlc `id m`e .d`nh wtq `id ixd ,dhigyd xnb mcew dpnn

,dnexzïéìëBà àì,dze`åmb mle`ïéôøBN àìdnexz oick dze` Ÿ§¦§Ÿ§¦
dxyked m`d miwteqn ep`y iptn ,dtixya dzevny i`cea d`nh

.`l e` zrlcd
:`ziixad ixac z` yxtl iy` ax jiynnìò CBîñðå eàa' éàîe©Ÿ§¦§©

'ïBòîL éaø éøác,`irye` iax xn`yïBòîL éaøìdhigy mcàì ¦§¥©¦¦§§©¦¦§Ÿ
øéLëî,llkeli`eà÷éôñ àéiç éaøìxiykn dhigyd mc m` `ed ©§¦§©¦¦¨§¥¨

,dzligza s`j`éããäì eåL eäéî äôéøN ïéðòìoi`y md miey ± §¦§©§¥¨¦¨©£¨¥
mca dxykedy xg`l d`nhpy zrlcd z` mitxeyzligz

.enrhn cg` lk ,dhigydøî[oerny iax-]déôøN àìxaeq-] ©Ÿ©§¥
[ztxyp dpi`y,`id dxedh i`ce ezhiyly meynøîe[`iig iax-] ©

déôøN àì.`id dxedh wtqy meync `vnpéaø déì äåä`nhnd Ÿ©§¥£¨¥©¦
zrlcd z` i`ce zxezaãçdze` mi`nhn mpi`y mipyd cbp ©

,i`ceaïéàåk dkldl miwqetíéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.eilr miwlegdøîà÷ éëäå,`iig iaxïéìëBà àì ,ïéìBz úàæ ïBâk §¨¦¨¨©§Ÿ¦Ÿ§¦
.ïéôøBN àìå§Ÿ§¦
epicia dkld(:k dbibg)m` `l` d`neh milawn milke`d oi`y s`y ,

milawn miycwd ,mdilr ozipy dwyn ici lr okl mcew exyked ok
zeaiag] ycewd zaigy meyn ,dwyn xykd `la elit` d`neh
.d`neh zlawl mzxiykne lke`l mzaiygn [mzeaiyge miycwd

.df xykd oica wtq `xnbd d`iane
ãéøö ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø éòayai gnw ±Bçðî ìLúrbp `ly ¨¥©¦¦§¤¨¦¨¦¤§¨

dgpnd mr llapd onyazaig meyn dwyn xykd `la `nhpe
,ycewdm`d,éðLå ïBLàø Ba ïéðBîd`nehd a`n `nhp m`y ¦¦§¥¦

,ipy edyrie xg` lke` `nhidyrpe d`nehl oey`xn `nhp m`e
.iyily edyrie xg` lke` `nhi ipyBàenvr cixvdy s` ,`nlc

mewn lkn ,ycewd zaig meyn xykd `la `nhpBa ïéðBî ïéà¥¦
,éðLå ïBLàø.ea rbepd xg` lke` `nhn epi`e ¦§¥¦

:wtqd iccv z` `xnbd zyxtnàéðäî ék[dliren m`d-]úaç ¦§©§¨¦©
Lãwäick wx miycwd z` xiykdldéôeb éìeñtàìmze` leqtl ± ©Ÿ¤§¦§¥¥

la` ,mnvréðLå ïBLàø äéa àðîéîìea rbepd xg` lke` `nhiy §¦§¨¥¦§¥¦
àì.xen`d xykdd lirenàðL àì ,àîìc Bàe` mnvr z`neh Ÿ¦§¨Ÿ§¨

enk dwyn xykd `la mi`nhp mnvr mdy myke ,mixg` z`neh
.mixg` mi`nhn md ok

:xen`d wtqd ly ipyd cvl dgked d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,òîL àz ,øæòìàmilke` z`neh oica dxeza xn`p(cl `i `xwie), ¤§¨¨¨§©

'Bâå ìëàé øLà ìëàä ìkî'wxy o`kne ,'`nhi min eilr `Fai xW` ¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥§£¤¨¨¨©¦¦§¨
øLëeä íéna àaä ìëBàla` ,d`neh zlawlàa BðéàL ìëBà ¤©¨©©¦§©¤¤¥¨

øLëeä àì íénalr xyked `ly lke` lky epl ixd .jklici ©©¦Ÿ§©
z` `nhl dliren dpi` ycewd zaig elit`e ,`nhp epi` dwyn

.cala mlqetl `l` ,d`neha erbpy miycwd
:ef dgked lr `xnbd dywndéì úéì Lé÷ì ïa ïBòîL éaø eèà̈©¦¦§¤¨¦¥¥

wxy oileg ilk`naíéna àaä ìëBà`ld ,d`neh zlawl xyked ¤©¨©©¦
`ed yxetn `xwn`l` .lirl `aenkLé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦
,df oica wtzqdy,déì àéòaéî÷ éëäm`dìëBàk Lãwä úaç ¨¦¨¦©§¨¥¦©©Ÿ¤§¤
,éîc íéna àaä`l s`e llk xykd mikixv mpi` miycw ok lre ©¨©©¦¨¥

,mixg` `nhl oiprlBà`nyàì`l` ycewd zaig oic xn`p Ÿ
:`xnbd zvxzn .mixg` `nhl `le mnvr z`nehlénð øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¦

øîà÷ éàø÷ éøeziîxn` xykd oipra mixen`d ze`xwnd xezin ± ¦¦¥§¨¥¨¨©
.yiwl yix ly ewtq z` heytléãkîxak [`ld-]áéúkjynda ¦§¦§¦

xn`py ,miwyn xykd oic dyxtd(gl my)òøæ ìò íéî ïzé éëå'§¦ª©©¦©¤©
ok m`e .'mkl `Ed `nh eilr mzlaPn ltpeaezka xen`d xykd oic §¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤

.éì änì 'ìëàé øLà ìëàä ìkî'¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¨¨¦
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äãåáòå äæéâá éøéñàå ìéàåäÐ "xya" ,dfib `le Ð "gafz" :[ai mixac] aizkc Ð

.(`,eh) zexekac ipy wxta ,alg `leçåìé÷ íãì èøô,dndad z` fiwny Ð

`ed jk xg`e ,glwn `ed jk xg`e ,mizy e` zg` dtiha zzey mcd dlgza

d`vei ytpdy fwid mc edfi` :mzd `ipze .(`,ak) zezixka ol `niiw ikde ,xigyn

geliw mc la` ,jli`e zxgynd dtihn Ð ea

.ytpd mc ied `líéòøæä úà`pyil Ð

.(`i `xwie) "rxf lr min ozei ike" ,hwp `xwc

æéúäå.dhigy zlgza Ðúòìãä ìòÐ

.dnexz ly dyelzïéìåú øîåà àééç éáøÐ

."oilez" i`n yxtn dinwlìò êåîñðå åàá
ïåòîù éáø éøáãiax z` riiqn `edy Ð

iax dil dede ,xiykn mc oi` :xn`y `iig

.mipy mewna cigiíãì äéúéàã àëéälr Ð

.gpwzp `ly ,dhigy xnb cr zrlcd

øéùëîã.minl ywzi`e ,`ed dhigy mcc Ð

óåñáì àìà äèéçùì äðéàgpwzpyke Ð

mc iexw did `l oiicr ipy oniq mcew

.eztbn mc `l` ,dhigyøáãä éåìúi` Ð

.`l i` xykd iedøéùëî àì ïåòîù éáøì
!`iig iax z` riiqn epi`e ,mlerl Ð

çð÷úðá.`iig iaxe iax dia ibiltc Ðàäéî
oiae xnl oiac ,oerny iaxl dil riiqn Ð

.`xykn `l xnlrnyn mlerl`aiy cr Ð

xacd oilez `pz ipz `le .epriceie edil`

.eilr giken exnbyïéôøåù àìå ïéìëåà àì
jk xg`e dhigy xnb mcew gpwzp m` Ð

.mirxfa d`neh drbp'åë øîà÷ éëäåÐ

`qxib.`id dkixv `lcúåçðî ìù ãéøöÐ

qpkp ony oi`e ,dgpna xeavd gnw ihxew

y`xa eznbece ,yai oeyl "cixv" .ekezl

.cexv e` ar e` wc elew did :(a,fk) dpyd

,zxykn ycwd zaigc ol `niiw:`ipzc

onwlck ,dpeale mivr zeaxl Ð "xyade"

.[a cenr]éðùå ïåùàø åá ïéðåî,xnelk Ð

.`l e` mixg` `nhn `nhp m`éìåñôàì
äéôåâ.dlik`a xqzil Ðùé÷ì ùéø åèàÐ

ici lr xykdc `xw i`dl rci `l ,dl irac

`ed minùé÷ì ùéø ?,dil irain miycwa Ð

e` oilega min xykdk ycwd zaig `ied i`

,inp xfrl` iaxe :iiepyl `xnb xcdne .`l

dihyt `xwc `xezin Ð dildip dil hiytc

.dildip
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à÷ìñ`ixy dnvr dfib `d :dniz Ð 'ek dceare dfiba ixiq`e li`ed `pin` jzrc

zexeka) "dnda gweld" wxta opzck ,xn`w febz `le "gafz"c ,ffbe xaryk

.xizn l`lldn oa `iawr ,ehgy jk xg`e oelga egipde xypy men lra xeka xry :(`,dk

mzd yxtn ,ixq`c opax elit`e .(`,ek) oiwxit seqa mzd gkenck ,ibilt inp yelzae

la` ,iiedy`l iz` `nlc meyn dxifb :`xnba

miign `viy mc elit` ,ok m` .ixy `ziixe`cn

xg` oky lke ?xq`i dnl aexd zhigy mcew

wxta rnynck ,febl elit` ixy f`c ,dhigy

jzrc `wlqc :xnel yie !(a,eh) zexekac ipy

,alg `le Ð "xya" :opiyxcc meyn mc xqinl

dfibl inc `le .mc `le :opiyxc dedc oicd `ede

gafz :rnync ,`wtp "gafz"n dfibc ,`ixyc

,aizk "xya zlk`e" Ð o`k la` ,febz `le

s` xeq`le ,mce alg `le Ð xya :rnyn

zayein dyxcd oi`c ab lr s` .`z` d`pda

mewn lkn ,dlik`a ixyc alg lr enk mc lr

`kd iziin `lc `de .`ed dlik` xa inp mc

,inp i` .hwp `zlinc `yix Ð alg `le "xya"

elit`e ,dceare dfiba ixiq`e li`ed :eyexit ikd

zexeka) opzck ,elqtpy mcew enk ,zewln oiprl

oeike .mirax`d z` bteq Ð caerde ffebd :(a,eh

xya :inp yexcl ie`x ,jk lk dxez dxingdc

(a,e) zexekac `nw wxta rnyn oke .mc `le

.aelgl xeq`l `le ,`xw `z` alg xeqi`lc

jixhv`cn ,ixy oileg algc dipin wcinl irac

`le "xya"n oiycwend ileqta alg xeq`l

.algíãåÐ geliw mcl hxt dzyi millg

`idy rnyn "millg mc"c ,qxhpewd yxit

d`vei ytpd oi` geliw mce ,epnn llg ziyrp

xg` `edy ,jli`e zxgynd dtihn `l` ,ea

o`nlc rnyn (`,ak) zezixkac :dywe .geliwd

ihernl `z` `l jli`e zxgynd dtihn xn`c

"dhigy mc" wxta mzd `zi` ikde !geliwd mc

d`vei dnypdy dfwd mc edfi` :xnzi` (my)

yiwl yixe ,glwny onf lk :xn` opgei 'x ?ea

mc edfi` :iaizin .jli`e zxgynd dtihn :xn`

,glwny onf lk Ð ea d`vei dnypdy dfwd

e`l i`n .zzey `edy iptn zivnzd mc `vi

dtih ihernl ,`l ?oexg`e oey`x elit`

geliw mc ihernl yiwl yixl i`e .zxgynd

ilekl `l` !`ziixa dil iywz mlerl ,iz`w

,dfwd mce .ea d`vei dnyp geliw mc `nlr

lkd ,mec` `vei jk xg`e xegy `vei dlgza

geliwd xg`e ,glwn seqale ,geliw `la

"glwny onf lk"e .jenqa cxeie zzeye hrnzn

ied yiwl yixle ,irvn` epiid Ð opgei 'x xn`wc

xigynd dlkyn ea d`vei dnypdy mc

.glwn epi` oiicry ab lr s` ,mic`dl ligzne

`vi :ipzwc `ziixan yiwl yixl jixt `zyde

!zzey inp `kde ,zzey `edy iptn zivnzd mc

iabl `kde .xigynd mc ihernl ,`l :ipyne

qxhpewa yxit oke .dzin xg`l epi`y geliw mcl hxt ,llg xak dyrpy ,dzin xg` `veiy eze` `l` llg mc ixwin `le ,aizk "millg mc"c meyn Ð xiykn epi` jkl mirxf xykd

jtypy zivnzd mc ixde :(a,fh) migqtc `nw wxta xn`ck .mc iexw epi` dzin xg`l la` ,ea d`vei dnypdy mc `l` dhigy mc aiyg `lc ,`kti` ied dhigy mce .(`,ak) zezixka

.'eke mc iexw ea d`vei ytpdy mc Ð "ytpd `ed mcd ik" :`xw xn`c ,xiykn `l inp oilega elit`c ,zivnzd mcl gpd :dil xn` !xiykn epi`e minkãéøöÐ 'ek oipen zegpn ly

dyr :opiyxc "zg` sk" aizkcn ,d`neh oiprl sxvny enk ,elek xyked eli`k xykd oiprl ilk sxhvie :xn`z m`e .ekezl qpkp ony oi`e ,dgpna oixeavd gnw ihxew :qxhpewa yxit

Ð xf dlla :opgei iax xn`c ,(`,h) zegpnc `nw wxta gkenck ,zxy ilka zllap dgpnc ![`,hi migqt] zg` skay dn lkl aezkd,`nrh yxtne .dleqt Ð dxfrd znegl ueg ,dxyk

mivr :xn`wc (`,`w my) "mikqpde zegpnd" yixa gkenck ,zxy ilka ycwzpy `kid `l` ycwd zaig jiiy `lc ,cere .`ira `din mipt ,ira `l dpedkc idp ,`id ilk zyecwc oeikc

sexyk sexyl cnerd lkc ab lr s` ,`nhinc dxt iab (a,aw) `wxit `idda xn`c `de .`xykzn `l ilka ycwn `lc dnk lk inp dpeale ,ixykzn `l oixfiba edl ityn `lc dnk lk

da ipdzy exingd ,dxtc `xneg meyn mbe ,oaxw oirk d`fde dhigy da eyre li`ed ,dxt ip`y Ð ilk yecw `kil mzde ,lke` dil `ieyn ycwd zaigc meyn ,`xtrk `iede inc

zgpna e` `heg zgpna e` ,ony `la dyecw dgpn `iede ,dycwzp yai zcn xn`c o`nke .dqiaa zleqdyk dlgza dgpna ony oiicr ozp `lya `kd ixiinc :xnel yie !ycwd zaig

mcc ,mina `a `ly ycw xyaa irainl ivn dedc oicd `ede .dyai dzvwne dgl dzvwn :rnyn "cixv" oeyl edine .llk min ea ozp `le ilka zleqd ycwzpe ,ony `kilc ,ze`pw

.xiykn `l miycw
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mewn lkn ,dlik`a ixyc alg lr enk mc lr
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,inp i` .hwp `zlinc `yix Ð alg `le "xya"

elit`e ,dceare dfiba ixiq`e li`ed :eyexit ikd

zexeka) opzck ,elqtpy mcew enk ,zewln oiprl

oeike .mirax`d z` bteq Ð caerde ffebd :(a,eh
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jixhv`cn ,ixy oileg algc dipin wcinl irac
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.algíãåÐ geliw mcl hxt dzyi millg

`idy rnyn "millg mc"c ,qxhpewd yxit

d`vei ytpd oi` geliw mce ,epnn llg ziyrp

xg` `edy ,jli`e zxgynd dtihn `l` ,ea

o`nlc rnyn (`,ak) zezixkac :dywe .geliwd

ihernl `z` `l jli`e zxgynd dtihn xn`c
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d`vei dnypdy dfwd mc edfi` :xnzi` (my)

yiwl yixe ,glwny onf lk :xn` opgei 'x ?ea

mc edfi` :iaizin .jli`e zxgynd dtihn :xn`

,glwny onf lk Ð ea d`vei dnypdy dfwd

e`l i`n .zzey `edy iptn zivnzd mc `vi

dtih ihernl ,`l ?oexg`e oey`x elit`

geliw mc ihernl yiwl yixl i`e .zxgynd

ilekl `l` !`ziixa dil iywz mlerl ,iz`w

,dfwd mce .ea d`vei dnyp geliw mc `nlr

lkd ,mec` `vei jk xg`e xegy `vei dlgza

geliwd xg`e ,glwn seqale ,geliw `la

"glwny onf lk"e .jenqa cxeie zzeye hrnzn

ied yiwl yixle ,irvn` epiid Ð opgei 'x xn`wc

xigynd dlkyn ea d`vei dnypdy mc

.glwn epi` oiicry ab lr s` ,mic`dl ligzne

`vi :ipzwc `ziixan yiwl yixl jixt `zyde

!zzey inp `kde ,zzey `edy iptn zivnzd mc

iabl `kde .xigynd mc ihernl ,`l :ipyne

qxhpewa yxit oke .dzin xg`l epi`y geliw mcl hxt ,llg xak dyrpy ,dzin xg` `veiy eze` `l` llg mc ixwin `le ,aizk "millg mc"c meyn Ð xiykn epi` jkl mirxf xykd

jtypy zivnzd mc ixde :(a,fh) migqtc `nw wxta xn`ck .mc iexw epi` dzin xg`l la` ,ea d`vei dnypdy mc `l` dhigy mc aiyg `lc ,`kti` ied dhigy mce .(`,ak) zezixka

.'eke mc iexw ea d`vei ytpdy mc Ð "ytpd `ed mcd ik" :`xw xn`c ,xiykn `l inp oilega elit`c ,zivnzd mcl gpd :dil xn` !xiykn epi`e minkãéøöÐ 'ek oipen zegpn ly

dyr :opiyxc "zg` sk" aizkcn ,d`neh oiprl sxvny enk ,elek xyked eli`k xykd oiprl ilk sxhvie :xn`z m`e .ekezl qpkp ony oi`e ,dgpna oixeavd gnw ihxew :qxhpewa yxit

Ð xf dlla :opgei iax xn`c ,(`,h) zegpnc `nw wxta gkenck ,zxy ilka zllap dgpnc ![`,hi migqt] zg` skay dn lkl aezkd,`nrh yxtne .dleqt Ð dxfrd znegl ueg ,dxyk

mivr :xn`wc (`,`w my) "mikqpde zegpnd" yixa gkenck ,zxy ilka ycwzpy `kid `l` ycwd zaig jiiy `lc ,cere .`ira `din mipt ,ira `l dpedkc idp ,`id ilk zyecwc oeikc

sexyk sexyl cnerd lkc ab lr s` ,`nhinc dxt iab (a,aw) `wxit `idda xn`c `de .`xykzn `l ilka ycwn `lc dnk lk inp dpeale ,ixykzn `l oixfiba edl ityn `lc dnk lk

da ipdzy exingd ,dxtc `xneg meyn mbe ,oaxw oirk d`fde dhigy da eyre li`ed ,dxt ip`y Ð ilk yecw `kil mzde ,lke` dil `ieyn ycwd zaigc meyn ,`xtrk `iede inc

zgpna e` `heg zgpna e` ,ony `la dyecw dgpn `iede ,dycwzp yai zcn xn`c o`nke .dqiaa zleqdyk dlgza dgpna ony oiicr ozp `lya `kd ixiinc :xnel yie !ycwd zaig

mcc ,mina `a `ly ycw xyaa irainl ivn dedc oicd `ede .dyai dzvwne dgl dzvwn :rnyn "cixv" oeyl edine .llk min ea ozp `le ilka zleqd ycwzpe ,ony `kilc ,ze`pw

.xiykn `l miycw
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`oifgeקכח mipya cenr el sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷ä úáéç éèåòîì åàìynn min xykdk ied `lc Ð?rxf lr min ozei ike"

lke` `nhn `lc opireny`e ,mivxya irzyn (`i `xwie) 'ebe "eilr mzlapn ltpe

zyxtac ab lr s`e .zn z`neha iiez`l `z` "lke`d lkn"e ,xykda `l`

.zn z`nehl oipr edpz Ð mdl oipr epi` m` ,aizk mivxyäéá éðîéîì åìéôàå
éðùå ïåùàøoilega oizipzn `dc Ð

`kil oilegae ,`ziinw oizrnya `pniwe`

.dlik`a ixeqzi`l dteb ileqti` meyn

àåä íéîá àáä ìëåà åàì àäåelit`e Ð

ycwd zaigl oicd `ede ,opipn ikd

.miycwaïðáøãîdlr opitxy `le Ð

.da erbp m` miycwe dnexzøîåà éàîù
øùëåädil `gip `lc ab lr s`c Ð

,ilf` ceai`l `dc ,mdn `veid dwyna

`ny (`,fi zay) "zay ze`ivi"a dl opixfb

.zettefn zetewa epxvaiìëåà åàì àä
àåä íéîá àáä`l dwyn i`da `dc Ð

.dil `gipàðéîà ééáàì óñåé áø äéì øîà
àðà êìyixc `ira hytinl ,lirl Ð

exykedn ,xfrl` iaxl diaze`le yiwl

.dhigyaéì úøîàåÐ xyked i`dc Ð

.`ed opaxcnàøéæ éáø êì øîàåÐ

.opaxcn :inp dil zipye ,zbl xveadnùéøì
éîð ùé÷ì`din ipye oey`x dia ipninl Ð

.opaxcnàéòáéî÷ úåìúìäéìopilz i` Ð

opilz `l i`?yiwl yixl dil `hiyt

oey`x dia `pipn dlik`a ixqzi` oiprlc

.opaxcn `din ipyesexyl dil `irainw ik

,`ziixe`cn ipye oey`x dia `pipn i` Ð

.da rbpy xg` ycw e` dnexz sexyl

:opikxteììëîyixl dil `hiyt `dc Ð

xykd iedc diteb ileqti` oiprl yiwl

`ed ea rbepae ,dil opitxye `ziixe`cn

.dil `wtqncòâé øùà øùáäåmiycwa Ð

.aizkàéçáèî éá é÷ùîáevgxy mina Ð

.dxfra migahnd ziaa xyad odaïééã àì
ïëã ïäùopixn`ck ,oi`nhn oi`y Ð

.xfrei oa iqei ly ezecr iab [`,fh] migqta

àîâøú àîéú éëåiaxa iqei iaxc `dl Ð

.oixiykn oi` xn`c `pipgíãàmeyn Ð

.mink jtyp oi`c ,oxn`cíéîìù éçáæ ìù
`cg :minly igaf hwp ilin izxz meyn Ð

xyac oeikc ,cere .i`w minlya `xwc Ð

zeidl eda gxh Ð milral oxere minly

ediy ozhigyl jenq xdpa oxiarne ,oiti

oiliyn" wxta opixn`ck ,hiytdl oigep

z` oihgeye oiwyn :(`,n dvia) "zexit

`rx` gxe`c mzd opixn`e ,zeziiad

.`kync `kxiq meyn iiewy`läéìò çôåè
.xyal xerd on ltepe Ðøùáäålk" Ð

`dc ,`ed `xizi "xyade" i`de .'ebe "xedh

.irzyn xyaa `xwc diyixíéöò úåáøì
äðåáìå.oilke` z`neh lawl Ðéîð àëä

ly cixv oebk ,exyked `ly miycw lk Ð

.yiwl yixl dil `irainwe .dilr oitxeye `ziixe`c ycwd zaig ,`nl` .zegpn
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ãç,ikixve ,uxya cge dlapa cg :xninl ivn dedc oicd `ede Ð ikixve uxya cge zna

zvw la` .dycrka exeriyc dlapn xeng uxye ,`yn oiprl uxyn `xing dlapc

`xw jci` inwe`l `ki`c oeik ,xykd irac ol `pn ,dray z`neh `nhnc zna :dyw

epi` m`"a inewe`l `ki` ,iaizk uxya ediiexzc oeikc ,wgvi epiax axd xne`e ?dlapa

uxye zn slip :xn`z m`e .ze`nehd lkl "oipr

wxta opitlick ,"xere cba"c dey dxifba iccdn

yie !wage iwliw oiprl (`,cq zay) "dy` dna"

,cba oiprl `l` "xere cba"n opitli `lc :xnel

`l xykd oiprl la` ,df enk dfa cba aeygc

migqtc `nw wxtae .ef dey dxifba slinl jiiy

xy` dwyn lke" :iyily `xw cer iziin (`,fh)

.xykd Ð "`nhi" i`ne ,"`nhi ilk lka dzyi

oi`e .ikixve ,oixaegna cge oiyelza cg :yxtne

meyn i`xw ixz cge cg lkl uxye znl jixv

oi`c cga `xw ilbc oeikc ,oixaegne oiyelz

.jci`a oicd `ed Ð mixaegnl oiyelz oia welig

éàåjixv did `l Ð 'ek zna opireny`

`gxe` `l` .aizk uxya i`xwc ,ef `zekixvl

oeik ,`icda zna cg eli`k yxtl `xnbc

.ediiexza `zekixv zeyrl `veny

áéúîexyked xne` oerny iax sqei ax

ixn`c ,jixt `l opaxcn Ð dhigya

,oiie min xykdk aeyg mc xykdc ,xiykn mc

jixt i`n ,ok m` :xn`z m`e .dwyn lkdy

eli`k `nrh ded inp mzd `d ?zbl xveadn

:(`,fi) zayc `nw wxta yxtnck ,oiia xyked

ikdc ,xnel yie !zettefn zetewa epxvai `ny

xykd `pgky` `l `ziixe`cnc oeik :xn`w

`le ceai`l lif`c zbl xveaa ,dwyn `la

`ny xfbnl opaxl edl ded `l Ð dwyn aiyg

xykd `ziixe`cn `pgky` m` la` .'ek epxvai

.`gip ,mewn meya dwyn `laàìàyoi`

mina xykzi`c xninl ivn ded Ð oixiykn

:xn`c `pipg iaxa iqei iaxc `nrhc .oixaegn

eedc meyn Ð oixiykn oi` `igahn ia iwyn

,`ziixe`cn ixykn `l oiyelzc xaqwe .oiyelz

"`nhi ilk lka dzyi xy` dwyn lk" yixcc

`nhi (`,fh) migqtc `nw wxta xn`c o`nk

dil xazqne ,xykda `xw cg `l` `kile ,ynn

dxfrae ,oiyelzan ith oixaegna `nwe`l

.`ziixe`c` inwe`

éëåxwirÐ xn`w iwyn `de mc` `nbxz `niz

?ol `pnc ,c"eia "iwyn" ipzwcn [e`l] `weic

,jinq "okc"` `l` .`"da "dwyn" `aizk `nlc

xyaa z`vnpy hgn iabe .miax oeyl rnync

:iiepyl ira `l inp (`,k) migqtc `nw wxt seqa

lirl mzd la` .`kxit jd meyn ,mc` `nbxz

`le ,mc` `nbxz :ipyn `wxit `edda (`,fh)

enk ,`nlrc oiwyn :yxtne .`iyew jd` yiig

i`n :xn`c (a,cq) oiyecwa "xne`d" wxta

.`nlrc zexbea Ð "zexbea"

ïééãòå:qxhpewd yxit Ð dilr gteh dwyn

:eyexitl `iywe .xyal xerd on ltepe

`dc ,ixykn `l oiyelzc (`,fh) migqtc `nw wxta xaq l`enye ,oiyelz eed ok m`c

iwtp l`enylc xnel oi`e .xykda `xw cg `l` `kile ,ynn `nhi Ð "`nhi" yixc

ci yiyk `l` (a,giw oileg) "ahexde xerd" yixa ibilt `l jgxk lrc .dxyked xyad xerd ici lrc ,il d`xpe !"xdpa dxiarde" hwpcn ,ikd rnyn `lc .`xw cgn oixaegne oiyelz

.oixaegn eed xera oweaic zryac ,oixaegn epiidc ecen `nlr ilek Ð xykdl xney yia la` ,xykdløùáäå?dpeale mivr zeaxl `z`c ol `pn :dniz Ð dpeale mivr zeaxl

!xykd ira `le ycwd zag dil ipdnc ,iz` `wec xyal `nlcíéöò?onye oii oebk ,okc i`n` miigahnd zia iwyne :xn`z m`e Ð 'ek ycwd zag `l` edpip dlik` ipa dpeale

la` .lke` oirk dywe ar xac `edy ,dpeale mivr oebk ,lke`l incc icin lke` iieeyl "xyade"n ipdn ycwd zagc :xnel yie !dpeale mivr enk lke` zeidl ycwd zaga ixykzl

.ycwd zag `ipdn `l Ð "xyade"n lke` dwyn iieeyl
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øLëäk eäeàNò :ééaà déì øîà !àeä íéna àaä©¨©©¦£©¥©©¥£¨§¤§¥
àpà Cì àðéîà :óñBé áø déì øîà .ïðaøcî íéî©¦¦§©¨©£©¥©¥¨¦¨¨¨¨
øLëäk eäeàNò :éì zøîà zàå ,äèéçLa eøLëeä§§¦§¦¨§©§¨§©§¦£¨§¤§¥
eäeàNò :déì zøîàå ,àøéæ éaø Cì øîàå ;íéî©¦§¨©¨©¦¥¨§¨§©§¥£¨

éîð Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ;íéî øLëäk¯eäeàNò §¤§¥©¦§©¦¦§¤¨¦©¦£¨
Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ehà :déì øîà !íéî øLëäk§¤§¥©¦£©¥©©¦¦§¤¨¦
.óBøNì déì àéòaéî à÷ ék ?déì àéòaéî÷ úBìúì¦§¨¦¨£¨¥¦¨¦¨£¨¥¦§
àîéìéà ?ïì àðî .àúééøBàc Lãwä úaéçc ììkî¦§¨§¦©©Ÿ¤§©§¨§¨¨¦¥¨
øNa éàä ,"àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúëcî¦¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥©¨¨

íãa øLëzàc àîéìéà ?éàîa øLëzàc¯øîàäå §¦©§©§©¦¥¨§¦©§©§¨§¨¨©
íéLã÷ íãì ïépî :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©¨¨¦
õøàä ìò epìëàú àì" :øîàpL ?øéLëî BðéàL¤¥©§¦¤¤¡©ŸŸ§¤©¨¨¤
BðéàL ,øéLëî íénk CtLpä íc ,"íéîk epëtLz¦§§¤©¨¦¨©¦§¨©©¦©§¦¤¥

àlà !øéLëî Bðéà íénk CtLðøLëzéàcé÷Lîaúéa ¦§©©©¦¥©§¦¤¨§¦©§©§©§¥¥
àiçaèî¯é÷Lî :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà àäå ¦§©©¨§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¥

!ïéøéLëî ïéàL àlà ïëã ïäL ïéic àì ,àiçaèî úéa¥¦§©©¨Ÿ©¨¤¥¨¨¤¨¤¥©§¦¦
ícà àîbøz ,àîéz éëå¯àlà !øîà÷ "é÷Lî" àäå §¦¥¨©§§¨©¨§¨©§¥¨¨©¤¨

øLëzàc åàìúaça.Lãwä¯äãeäé áøãk àîìãå ¨§¦©§©§¦©©Ÿ¤§¦§¨¦§©§¨
ïBâk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà̈©§¥§¨©©§¨¨©§¥§

íéîìL éçáæ ìL äøt Bì äúéäLäøéáòäå,ìçpa ¤¨§¨¨¨¤¦§¥§¨¦§¤¡¦¨©¨©
!äéìò çôBè ä÷Lî ïééãòå dèçL¯:àôéqî àlà §¨¨©£©¦©§¤¥©¨¤¨¤¨¦¥¨

"øNaäå"¯äðBáìe íéöò ;äðBáìe íéöò úBaøì §©¨¨§©¥¦§¨¥¦§¨
eäì àøLëî Lãwä úaç àlà !?eäðéð äìéëà éða§¥£¦¨¦§¤¨¦©©Ÿ¤©§§¨§

éîð àëä ,ìëBà eäì àéeLîe¯;dzøLëî Lãwä úaç §©§¨§¤¨¨©¦¦©©Ÿ¤©§©§¨
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חולין. פרק שני - השוחט דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc oileg(ipy meil)

Lãwä úaéç éèeòîì åàìick xykd jixv miycw lke` s`y ± ¨§©¥¦©©Ÿ¤
.envr z`neh oiprl `l` ycewd zaig oic xn`p `le ,mixg` `nhl

:`xnbd dgecàìdf oic dpye ,oilega `l` miycwa aezkd xaic Ÿ
,miinrty meynãçick xykd mikixv milke`dy eprinyn `xw ©
`nhdlãçå ,úî úàîeèae`nhpy milke`a df oic eprinyn `xw §§©¥§©

.õøL úàîeèa§§©¤¤
:el` miweqt ipy ekxved dnl zx`an `xnbdéëéøöemiaezk ipy §¦¥

meyn ,el`ïðéòîLà éàca wx df oic,úî úàîeèmixne` epiid §¦©§§¦¨§©¥
`weecyéòác àeä íúäz` [jixvy]øLëäe`nhiy ick dwynd ¨¨§¨¥¤§¥

,eci lr milke`díeMîjka `lew zn z`neha yiyànèî àìc ¦§Ÿ§©¥
exyaaly ohw xeriyäLãòëdliwd okle ,zifk xeriya wx `l` §©£¨¨

.xykd `la milke`d z` `nhi `ly s` dxezd eaõøL ìáà£¨¤¤
ez`neha dxezd dxingdyànèîc`edelit`axeriyäLãòë ¦§©¥§©£¨¨

,exyanàîéày oiprl s` ea xingdl yiyéòaéì àìz` [jxhvi] ¥¨Ÿ¦¨¥
øLëä.mze`nhl ick milke`d ¤§¥

eok enkïðéòîLà éàz`neha xykd oic,õøLmixne` epiid ¦©§§¦¨¤¤
,df oic xn`p da `weecyíeMînehy,dlw ez`cixdànèî àì ¦§Ÿ§©¥

äòáL úàîeèaxrd cr `l` `nhp epi` ea rbepd lk `l` ,mini §©¦§¨
.calaäòáL úàîeè ànèîc úî ìáà,miniàîéàmeyny £¨¥¦§©¥§©¦§¨¥¨

dxeng ez`nehyéòaéì àìz`øLëäjkitl .dwyna lke`d Ÿ¦¨¥¤§¥
àëéøö.uxya oiae zna oia xykd oic eprinydl §¦¨

:epizpynn xfrl` iax ixac lr dywn `xnbd,óñBé áø áéúî`ld ¨¦©¥
,dpyna epipy,øîBà ïBòîL éaøehgypy sere dig dndaeøLëeä ©¦¦§¥§§

äèéçLa.mcd ici lr `le ,dnvry gxkdaeeøLëeä,ixnbl ¦§¦¨§§
éðLå ïBLàø eäa éðîéîì eléôàåxfrl` iax ixacle .mixg` `nhl ©£¦§¦§¥§¦§¥¦

éànà,mixg` `nhn `ed.àeä íéna àaä ìëBà åàì àäås`e ©©§¨¨¤©¨©©¦
`l` el oi` dwyn xykd `la mewn lkn ,ezxiykn dhigydy
`nhpy lke` lky gxkda `l` .mixg` `nhl `le ,envra lqtdl

exykedy miycw s`e ,mixg` s` `nhn dwyn xykd `laici lr
.ycewd zaig

éiaà déì øîàoerny iaxl s`y meyn ,di`x ef oi` ,sqei axl ¨©¥©©¥
`l` ,dxezd on dpi` xyked `ly xyad z`neheäeàNòdhigyl £¨

íéî øLëäkwx.ïðaøcî §¤§¥©¦¦§©¨¨
`nhl s` dliren ycewd zaigy jkl ztqep dgked `ian `xif iax

:mixg`øöBaä ,òîL àz ,àøéæ éaø øîàeiapr z`ìmzkixc jxev ¨©©¦¥¨¨§©©¥§
aúâ,oiil,dwyn mdn `vieøLëeä ,øîBà éànL[miaprd exyked] ©©©¥§©

e .df dwyn ici lr,øLëeä àì ,øîBà ìlädwynd oi`y meyn ¦¥¥Ÿ§©
dwyna dgep mzrc oi`e ,milrad oevxl `vei ok m` `l` xiykn

.ceai`l jled `edy meyn dfì ìlä déì ÷éúLåéànLdcede §¨¦¥¦¥§©©
.eixacl

:ezii`x z` `xif iax wiqn,àeä íéna àaä ìëBà åàì àäå ,éànà©©§¨¨¤©¨©©¦
lke`a s` okziy o`kne .milrad oevxl `vei df dwyn oi` ixdy
zaigl oicd `ed ok m`e ,mixg` `nhiy dwyna xyked `ly

.ycewd
éiaà déì øîàmeyn ,di`x ef oi` ,`xif iaxldf oi` i`nyl s`y ¨©¥©©¥

`l` ,dxezd on xykd.ïðaøcî íéî øLëäk eäeàNòexfby £¨§¤§¥©¦¦§©¨¨
xvead meyn milrad oevxl `ly `veid df dwyn lr minkg
on `veid dwynd xiykn f`y ,[ztfa zeneh`] zettefn zetewa
gepe ,ceai`l jled epi` el` zetewa oky ,dxezd on miaprd

.ez`ivia milral
zpyna oerny iax ixacn sqei ax zii`xa oecl zxfeg `xnbdcbp epi

:xfrl` iax ixacóñBé áø déì øîà,iia`làðà Cì àðéîàip` ± ¨©¥©¥£¦¨¨£¨
epzpyna xn`y oerny iax ixacn gikedl izxn`eøLëeä'§§

'äèéçLa,mixg` `nhl s` dxiykn ycewd zaigyzàåzigc ¦§¦¨§©§
e ef di`xél zøîàopaxcn wxyeäeàNòxyad z`k`nhpy lke` ¨§©§¦£¨§
ici lre .íéî øLëäok enkàøéæ éaø Cì øîàxveadn gikedl ¤§¥©¦¨©¨©¦¥¨

,ycewd zaigl zblezii`x z` zigceeäeàNò ,déì zøîàå§¨§©§¥£¨
íéî øLëäkok m`y ,jixacl s` dywi oiicr `lde .opaxcn wx §¤§¥©¦

énð Lé÷ì ïa ïBòîL éaøìopaxcn zegtd lkly xnel yieäeàNò §©¦¦§¤¨¦©¦£¨
ycewd zaiglíéî øLëäkji`e ,mixg` z`neh oiprl s`e ixnbl §¤§¥©¦

z`neh oiprl ycewd zaig dliren oi` `ny yiwl yix wtzqd
.mixg`

déì øîà,sqei axl iia`úBìúì Lé÷ì ïa ïBòîL éaø eèà ¨©¥¨©¦¦§¤¨¦¦§
déì àéòaéî÷erbpy miycwe dnexz zlik` xeqi`a wtzqd ike - ¨¦©§¨¥

cewd zaiga xykd ici lr elqtpy miycwa`ed i`ce `ld .y
zaigy exfb i`ce opaxcn oky ,mlke`l xeq`e mze` milezy

.mixg` z`neh oiprl s` xykd aygiz ycewddéì àéòaéî à÷ ék¦¨¦©§¨¥
yi m`d ,dxezd on dpic edn wx yiwl yix wtzqde ±óBøNì¦§

m`y .ycewd zaig ici lr elqtpy miycwa erbpy miycwe dnexz
oky ,mitxey `le milke` `le ,mze` milez opaxcn wx mz`neh
ciqtdl xeq`y itl ,mtxeyl xeq` mixedh md dxezd ony xg`n
.dtxya mpic ,dxezd on mz`neh m` la` .mixedh miycwe dnexz
`xnbd dgiken :dxezd on `ed m`d ycewd zaig oica dpc `xnbd

,iia` ixacnc ììkîoic xwirLãwä úaéçn `ed.àúééøBàcixdy ¦§¨§¦©©Ÿ¤§©§¨
e` dxezd on `id m`d mixg` z`neh oiprl wx yiwl yix wtzqd
,dwyna exykedy `la d`neha erbpy mnvr miycwd la` ,`l
mitxyp md ixde ,ycewd zaig meyn dxezd on mleqty el heyt

.mileqt miycw lkk
:`xnbd zl`eyïì àðî.dxezd on ycewd zaig oicàîéìéà §¨¨¦¥¨

`ed df oic xewnyîdnáéúëcmiycw xyaa(hi f `xwie)øNaäå' ¦¦§¦§©¨¨
àîè ìëa òbé øLà,'lk`i `l,dywi `ldøNa éàä`nhpy £¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥©¨¨

éàîa øMkúàcxyked dwyn dfi`a -íãa øMkúàc àîéìéà . §¦§©©§©¦¥¨§¦§©©§¨
,ezhigyíãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàäå§¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©

øéLëî BðéàL íéLã÷.d`neh zlawl milke`d z`øîàpLmixac) ¨¨¦¤¥©§¦¤¤¡©
(ck aimca.'íénk epëtLz õøàä ìò epìëàz àì'wxy o`kneíc ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦¨
oilegíénk CtLpäe mdil` ywedøéLëî,mzenkmiycw mc la` ©¦§¨©©¦©§¦

íénk CtLð BðéàLgafnd iab lr wxfp `l`.øéLëî Bðéàok m` ¤¥¦§¨©©¦¥©§¦
.ezhigy mc ici lr d`neh lawl xyken miycw xyay okzi `l

àlàxn`z m`àiçaèî úéa é÷Lîa øMkúéàcxyad xykedy - ¤¨§¦§©©§©§¥¥¦§§©¨
z` mda migicny ycwnay miigahnd ziaay mind ici lr

,zepaxwdàiçaèî úéa é÷Lî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¥¥¦§§©¨
,ycwnayïëc ïäL ïéic àì,mi`nhn mpi`e [mixedh]L àlàs` Ÿ©¨¤¥¨¨¤¨¤

ïéøéLëî ïéàd`neh zlawl milke`d z`. ¥©§¦¦
`x yxtl `xnbd dtiqen:ef diícà àîbøz àîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨©§§¨©¨

ziaay zepaxwd mc lr `l` `pipg iaxa iqei iax ok xn` `ly
mind la` ,mink jtyp epi`y meyn xiykn epi`y miigahnd

,ok yxtl okzi `l ,mixiykn miigahnd ziaayàäå[ixdy-] §¨
é÷Lî''oixiykn oi` `iiigahn iaøîà÷oia rnyne ,miax oeyla ©§¥¨¨©

.min oiae mc
:dzii`x z` `xnbd dwiqnåàì àlàxyay myn gken `l ike - ¤¨¨

`l` dwyn meya xyked `l `nhpy ycewdúaça øMkúàc§¦§©©§¦©
Lãwäz` dxezd on dxiykn ycewd zaigy o`kne .cala ©Ÿ¤

.d`neh lawl miycwd
:ef di`x `xnbd dgecàîìãå,dxezd on dxiykn ycewd zaig oi` §¦§¨

`ed dxezd on `nhp ycew xya eay ote`d `l`øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc .ìàeîLycew xyal epivn §¥§¨©©§¨¨©§¥

,mina xykedydøéáòäå ,íéîìL éçáæ ìL äøt Bì äúéäL ïBâk§¤¨§¨¨¨¤¦§¥§¨¦§¤¡¦¨
ìçpa,dig dcerajk xg`eä÷Lî ïééãòå ,dèçLlgpd inçôBè ©©©§¨¨©£©¦©§¤¥©
äéìòlawl exiykde xyad lr xerdn ltpe ,dzhigy xg`l ¨¤¨

.d`neh
:dxezd on ycewd zaig xykdl xg` xewn d`ian `xnbdàlà¤¨

àôéqî.ycewd zaig oic z` cenll yi xen`d aezkd lyxn`py ¦¥¨
(hi f `xwie),sxVi W`A lk`i `l `nh lkA rBi xW` xUAde'øNaäå §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥§©¨¨

y .'xUA lk`i xFdh lMxak ixdy ,zxzein dipyd 'xyade' zaiz ¨¨Ÿ©¨¨
d`ae ,aezkd zligza 'xyade' xn`púBaøìs`äðBáìe íéöòly §©¥¦§¨

oilke` z`neh zlawl miycw.ike ,dyweäìéëà éða äðBáìe íéöò¥¦§¨§¥£¦¨
,eäðéðmilke` z`neh mda zbdep ji`eàlà .y gxkdaLãwä úaç ¦§¤¨¦©©Ÿ¤

ìëBà eäì àéåMîe eäì àøLëîmze` daiygne mze` dxiykn - ©§§¨§¦©§¨§¤
.lke`lénð àëäici lr exyked `ly ycew ilk`na o`k s` ± ¨¨©¦
,dwyndzøLëî Lãwä úaç.dwyn `la s` d`neh lawl ¦©©Ÿ¤©§©§¨
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קכט oifge` mipya cenr el sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷ä úáéç éèåòîì åàìynn min xykdk ied `lc Ð?rxf lr min ozei ike"

lke` `nhn `lc opireny`e ,mivxya irzyn (`i `xwie) 'ebe "eilr mzlapn ltpe

zyxtac ab lr s`e .zn z`neha iiez`l `z` "lke`d lkn"e ,xykda `l`

.zn z`nehl oipr edpz Ð mdl oipr epi` m` ,aizk mivxyäéá éðîéîì åìéôàå
éðùå ïåùàøoilega oizipzn `dc Ð

`kil oilegae ,`ziinw oizrnya `pniwe`

.dlik`a ixeqzi`l dteb ileqti` meyn

àåä íéîá àáä ìëåà åàì àäåelit`e Ð

ycwd zaigl oicd `ede ,opipn ikd

.miycwaïðáøãîdlr opitxy `le Ð

.da erbp m` miycwe dnexzøîåà éàîù
øùëåädil `gip `lc ab lr s`c Ð

,ilf` ceai`l `dc ,mdn `veid dwyna

`ny (`,fi zay) "zay ze`ivi"a dl opixfb

.zettefn zetewa epxvaiìëåà åàì àä
àåä íéîá àáä`l dwyn i`da `dc Ð

.dil `gipàðéîà ééáàì óñåé áø äéì øîà
àðà êìyixc `ira hytinl ,lirl Ð

exykedn ,xfrl` iaxl diaze`le yiwl

.dhigyaéì úøîàåÐ xyked i`dc Ð

.`ed opaxcnàøéæ éáø êì øîàåÐ

.opaxcn :inp dil zipye ,zbl xveadnùéøì
éîð ùé÷ì`din ipye oey`x dia ipninl Ð

.opaxcnàéòáéî÷ úåìúìäéìopilz i` Ð

opilz `l i`?yiwl yixl dil `hiyt

oey`x dia `pipn dlik`a ixqzi` oiprlc

.opaxcn `din ipyesexyl dil `irainw ik

,`ziixe`cn ipye oey`x dia `pipn i` Ð

.da rbpy xg` ycw e` dnexz sexyl

:opikxteììëîyixl dil `hiyt `dc Ð

xykd iedc diteb ileqti` oiprl yiwl

`ed ea rbepae ,dil opitxye `ziixe`cn

.dil `wtqncòâé øùà øùáäåmiycwa Ð

.aizkàéçáèî éá é÷ùîáevgxy mina Ð

.dxfra migahnd ziaa xyad odaïééã àì
ïëã ïäùopixn`ck ,oi`nhn oi`y Ð

.xfrei oa iqei ly ezecr iab [`,fh] migqta

àîâøú àîéú éëåiaxa iqei iaxc `dl Ð

.oixiykn oi` xn`c `pipgíãàmeyn Ð

.mink jtyp oi`c ,oxn`cíéîìù éçáæ ìù
`cg :minly igaf hwp ilin izxz meyn Ð

xyac oeikc ,cere .i`w minlya `xwc Ð

zeidl eda gxh Ð milral oxere minly

ediy ozhigyl jenq xdpa oxiarne ,oiti

oiliyn" wxta opixn`ck ,hiytdl oigep

z` oihgeye oiwyn :(`,n dvia) "zexit

`rx` gxe`c mzd opixn`e ,zeziiad

.`kync `kxiq meyn iiewy`läéìò çôåè
.xyal xerd on ltepe Ðøùáäålk" Ð

`dc ,`ed `xizi "xyade" i`de .'ebe "xedh

.irzyn xyaa `xwc diyixíéöò úåáøì
äðåáìå.oilke` z`neh lawl Ðéîð àëä

ly cixv oebk ,exyked `ly miycw lk Ð

.yiwl yixl dil `irainwe .dilr oitxeye `ziixe`c ycwd zaig ,`nl` .zegpn
éàî
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ãç,ikixve ,uxya cge dlapa cg :xninl ivn dedc oicd `ede Ð ikixve uxya cge zna

zvw la` .dycrka exeriyc dlapn xeng uxye ,`yn oiprl uxyn `xing dlapc

`xw jci` inwe`l `ki`c oeik ,xykd irac ol `pn ,dray z`neh `nhnc zna :dyw

epi` m`"a inewe`l `ki` ,iaizk uxya ediiexzc oeikc ,wgvi epiax axd xne`e ?dlapa

uxye zn slip :xn`z m`e .ze`nehd lkl "oipr

wxta opitlick ,"xere cba"c dey dxifba iccdn

yie !wage iwliw oiprl (`,cq zay) "dy` dna"

,cba oiprl `l` "xere cba"n opitli `lc :xnel

`l xykd oiprl la` ,df enk dfa cba aeygc

migqtc `nw wxtae .ef dey dxifba slinl jiiy

xy` dwyn lke" :iyily `xw cer iziin (`,fh)

.xykd Ð "`nhi" i`ne ,"`nhi ilk lka dzyi

oi`e .ikixve ,oixaegna cge oiyelza cg :yxtne

meyn i`xw ixz cge cg lkl uxye znl jixv

oi`c cga `xw ilbc oeikc ,oixaegne oiyelz

.jci`a oicd `ed Ð mixaegnl oiyelz oia welig

éàåjixv did `l Ð 'ek zna opireny`

`gxe` `l` .aizk uxya i`xwc ,ef `zekixvl

oeik ,`icda zna cg eli`k yxtl `xnbc

.ediiexza `zekixv zeyrl `veny

áéúîexyked xne` oerny iax sqei ax

ixn`c ,jixt `l opaxcn Ð dhigya

,oiie min xykdk aeyg mc xykdc ,xiykn mc

jixt i`n ,ok m` :xn`z m`e .dwyn lkdy

eli`k `nrh ded inp mzd `d ?zbl xveadn

:(`,fi) zayc `nw wxta yxtnck ,oiia xyked

ikdc ,xnel yie !zettefn zetewa epxvai `ny

xykd `pgky` `l `ziixe`cnc oeik :xn`w

`le ceai`l lif`c zbl xveaa ,dwyn `la

`ny xfbnl opaxl edl ded `l Ð dwyn aiyg

xykd `ziixe`cn `pgky` m` la` .'ek epxvai

.`gip ,mewn meya dwyn `laàìàyoi`

mina xykzi`c xninl ivn ded Ð oixiykn

:xn`c `pipg iaxa iqei iaxc `nrhc .oixaegn

eedc meyn Ð oixiykn oi` `igahn ia iwyn

,`ziixe`cn ixykn `l oiyelzc xaqwe .oiyelz

"`nhi ilk lka dzyi xy` dwyn lk" yixcc

`nhi (`,fh) migqtc `nw wxta xn`c o`nk

dil xazqne ,xykda `xw cg `l` `kile ,ynn

dxfrae ,oiyelzan ith oixaegna `nwe`l

.`ziixe`c` inwe`

éëåxwirÐ xn`w iwyn `de mc` `nbxz `niz

?ol `pnc ,c"eia "iwyn" ipzwcn [e`l] `weic

,jinq "okc"` `l` .`"da "dwyn" `aizk `nlc

xyaa z`vnpy hgn iabe .miax oeyl rnync

:iiepyl ira `l inp (`,k) migqtc `nw wxt seqa

lirl mzd la` .`kxit jd meyn ,mc` `nbxz

`le ,mc` `nbxz :ipyn `wxit `edda (`,fh)

enk ,`nlrc oiwyn :yxtne .`iyew jd` yiig

i`n :xn`c (a,cq) oiyecwa "xne`d" wxta

.`nlrc zexbea Ð "zexbea"

ïééãòå:qxhpewd yxit Ð dilr gteh dwyn

:eyexitl `iywe .xyal xerd on ltepe

`dc ,ixykn `l oiyelzc (`,fh) migqtc `nw wxta xaq l`enye ,oiyelz eed ok m`c

iwtp l`enylc xnel oi`e .xykda `xw cg `l` `kile ,ynn `nhi Ð "`nhi" yixc

ci yiyk `l` (a,giw oileg) "ahexde xerd" yixa ibilt `l jgxk lrc .dxyked xyad xerd ici lrc ,il d`xpe !"xdpa dxiarde" hwpcn ,ikd rnyn `lc .`xw cgn oixaegne oiyelz

.oixaegn eed xera oweaic zryac ,oixaegn epiidc ecen `nlr ilek Ð xykdl xney yia la` ,xykdløùáäå?dpeale mivr zeaxl `z`c ol `pn :dniz Ð dpeale mivr zeaxl

!xykd ira `le ycwd zag dil ipdnc ,iz` `wec xyal `nlcíéöò?onye oii oebk ,okc i`n` miigahnd zia iwyne :xn`z m`e Ð 'ek ycwd zag `l` edpip dlik` ipa dpeale

la` .lke` oirk dywe ar xac `edy ,dpeale mivr oebk ,lke`l incc icin lke` iieeyl "xyade"n ipdn ycwd zagc :xnel yie !dpeale mivr enk lke` zeidl ycwd zaga ixykzl

.ycwd zag `ipdn `l Ð "xyade"n lke` dwyn iieeyl
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?Lãwä úaéç éèeòîì åàì¯,úî úàîeèa ãç ,àì ¨§©¥¦©©Ÿ¤¨©§§©¥
úàîeè ïðéòîLà éàc ,éëéøöe .õøL úàîeèa ãçå§©§§©¤¤§¦¦§¦©§©¦©§©

úî¯ànèî àìc íeMî ,øLëä éòác àeä íúä ¥¨¨§¨¥¤§¥¦§¨§©¥
äLãòëa ànèîc õøL ìáà ,äLãòëa¯àì àîéà §©£¨¨£¨¤¤¦§©¥§©£¨¨¥¨¨

õøL ïðéòîLà éàå ;øLëä éòaéì¯ànèî àìc íeMî ¦¨¥¤§¥§¦©§©¦©¤¤¦§¨§©¥
äòáL úàîeè ànèîc úî ìáà ,äòáL úàîeè¯ §©¦§¨£¨¥¦§©¥§©¦§¨

éaø ,óñBé áø áéúî .àëéøö ,øLëä éòaéì àì àîéà¥¨¨¦¨¥¤§¥§¦¨§¦©¥©¦
eøLëeä ;äèéçLa eøLëeä :øîBà ïBòîL¯eléôàå ¦§¥§§¦§¦¨§§©£¦

ìëBà åàì àäå ?éànà ,éðLå ïBLàø eäa éðîéîì§¦§¥§¦§¥¦©©§¨¨¤
eäeàNò :ééaà déì øîà !àeä íéna àaäøLëäk ©¨©©¦£©¥©©¥£¨§¤§¥

øöBaä :òîL àz ,àøéæ éaø øîà .ïðaøcî íéîúbì ©¦¦§©¨©£©©¦¥¨¨§©©¥©©
¯,øLëeä àì :øîBà ìlä ,øLëeä :øîBà éànL©©¥§©¦¥¥Ÿ§©

ìlä déì ÷éúLåìéànLìëBà åàì àäå ?éànà ; §¨¥¥¦¥§©©©©§¨¨¤
øLëäk eäeàNò :ééaà déì øîà !àeä íéna àaä©¨©©¦£©¥©©¥£¨§¤§¥
àpà Cì àðéîà :óñBé áø déì øîà .ïðaøcî íéî©¦¦§©¨©£©¥©¥¨¦¨¨¨¨
øLëäk eäeàNò :éì zøîà zàå ,äèéçLa eøLëeä§§¦§¦¨§©§¨§©§¦£¨§¤§¥
eäeàNò :déì zøîàå ,àøéæ éaø Cì øîàå ;íéî©¦§¨©¨©¦¥¨§¨§©§¥£¨

éîð Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ;íéî øLëäk¯eäeàNò §¤§¥©¦§©¦¦§¤¨¦©¦£¨
Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ehà :déì øîà !íéî øLëäk§¤§¥©¦£©¥©©¦¦§¤¨¦
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øNa éàä ,"àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúëcî¦¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥©¨¨

íãa øLëzàc àîéìéà ?éàîa øLëzàc¯øîàäå §¦©§©§©¦¥¨§¦©§©§¨§¨¨©
íéLã÷ íãì ïépî :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©¨¨¦
õøàä ìò epìëàú àì" :øîàpL ?øéLëî BðéàL¤¥©§¦¤¤¡©ŸŸ§¤©¨¨¤
BðéàL ,øéLëî íénk CtLpä íc ,"íéîk epëtLz¦§§¤©¨¦¨©¦§¨©©¦©§¦¤¥

àlà !øéLëî Bðéà íénk CtLðøLëzéàcé÷Lîaúéa ¦§©©©¦¥©§¦¤¨§¦©§©§©§¥¥
àiçaèî¯é÷Lî :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà àäå ¦§©©¨§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¥

!ïéøéLëî ïéàL àlà ïëã ïäL ïéic àì ,àiçaèî úéa¥¦§©©¨Ÿ©¨¤¥¨¨¤¨¤¥©§¦¦
ícà àîbøz ,àîéz éëå¯àlà !øîà÷ "é÷Lî" àäå §¦¥¨©§§¨©¨§¨©§¥¨¨©¤¨

øLëzàc åàìúaça.Lãwä¯äãeäé áøãk àîìãå ¨§¦©§©§¦©©Ÿ¤§¦§¨¦§©§¨
ïBâk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà̈©§¥§¨©©§¨¨©§¥§

íéîìL éçáæ ìL äøt Bì äúéäLäøéáòäå,ìçpa ¤¨§¨¨¨¤¦§¥§¨¦§¤¡¦¨©¨©
!äéìò çôBè ä÷Lî ïééãòå dèçL¯:àôéqî àlà §¨¨©£©¦©§¤¥©¨¤¨¤¨¦¥¨

"øNaäå"¯äðBáìe íéöò ;äðBáìe íéöò úBaøì §©¨¨§©¥¦§¨¥¦§¨
eäì àøLëî Lãwä úaç àlà !?eäðéð äìéëà éða§¥£¦¨¦§¤¨¦©©Ÿ¤©§§¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc oileg(ipy meil)

Lãwä úaéç éèeòîì åàìick xykd jixv miycw lke` s`y ± ¨§©¥¦©©Ÿ¤
.envr z`neh oiprl `l` ycewd zaig oic xn`p `le ,mixg` `nhl

:`xnbd dgecàìdf oic dpye ,oilega `l` miycwa aezkd xaic Ÿ
,miinrty meynãçick xykd mikixv milke`dy eprinyn `xw ©
`nhdlãçå ,úî úàîeèae`nhpy milke`a df oic eprinyn `xw §§©¥§©

.õøL úàîeèa§§©¤¤
:el` miweqt ipy ekxved dnl zx`an `xnbdéëéøöemiaezk ipy §¦¥

meyn ,el`ïðéòîLà éàca wx df oic,úî úàîeèmixne` epiid §¦©§§¦¨§©¥
`weecyéòác àeä íúäz` [jixvy]øLëäe`nhiy ick dwynd ¨¨§¨¥¤§¥

,eci lr milke`díeMîjka `lew zn z`neha yiyànèî àìc ¦§Ÿ§©¥
exyaaly ohw xeriyäLãòëdliwd okle ,zifk xeriya wx `l` §©£¨¨

.xykd `la milke`d z` `nhi `ly s` dxezd eaõøL ìáà£¨¤¤
ez`neha dxezd dxingdyànèîc`edelit`axeriyäLãòë ¦§©¥§©£¨¨

,exyanàîéày oiprl s` ea xingdl yiyéòaéì àìz` [jxhvi] ¥¨Ÿ¦¨¥
øLëä.mze`nhl ick milke`d ¤§¥

eok enkïðéòîLà éàz`neha xykd oic,õøLmixne` epiid ¦©§§¦¨¤¤
,df oic xn`p da `weecyíeMînehy,dlw ez`cixdànèî àì ¦§Ÿ§©¥

äòáL úàîeèaxrd cr `l` `nhp epi` ea rbepd lk `l` ,mini §©¦§¨
.calaäòáL úàîeè ànèîc úî ìáà,miniàîéàmeyny £¨¥¦§©¥§©¦§¨¥¨

dxeng ez`nehyéòaéì àìz`øLëäjkitl .dwyna lke`d Ÿ¦¨¥¤§¥
àëéøö.uxya oiae zna oia xykd oic eprinydl §¦¨

:epizpynn xfrl` iax ixac lr dywn `xnbd,óñBé áø áéúî`ld ¨¦©¥
,dpyna epipy,øîBà ïBòîL éaøehgypy sere dig dndaeøLëeä ©¦¦§¥§§

äèéçLa.mcd ici lr `le ,dnvry gxkdaeeøLëeä,ixnbl ¦§¦¨§§
éðLå ïBLàø eäa éðîéîì eléôàåxfrl` iax ixacle .mixg` `nhl ©£¦§¦§¥§¦§¥¦

éànà,mixg` `nhn `ed.àeä íéna àaä ìëBà åàì àäås`e ©©§¨¨¤©¨©©¦
`l` el oi` dwyn xykd `la mewn lkn ,ezxiykn dhigydy
`nhpy lke` lky gxkda `l` .mixg` `nhl `le ,envra lqtdl

exykedy miycw s`e ,mixg` s` `nhn dwyn xykd `laici lr
.ycewd zaig

éiaà déì øîàoerny iaxl s`y meyn ,di`x ef oi` ,sqei axl ¨©¥©©¥
`l` ,dxezd on dpi` xyked `ly xyad z`neheäeàNòdhigyl £¨

íéî øLëäkwx.ïðaøcî §¤§¥©¦¦§©¨¨
`nhl s` dliren ycewd zaigy jkl ztqep dgked `ian `xif iax

:mixg`øöBaä ,òîL àz ,àøéæ éaø øîàeiapr z`ìmzkixc jxev ¨©©¦¥¨¨§©©¥§
aúâ,oiil,dwyn mdn `vieøLëeä ,øîBà éànL[miaprd exyked] ©©©¥§©

e .df dwyn ici lr,øLëeä àì ,øîBà ìlädwynd oi`y meyn ¦¥¥Ÿ§©
dwyna dgep mzrc oi`e ,milrad oevxl `vei ok m` `l` xiykn

.ceai`l jled `edy meyn dfì ìlä déì ÷éúLåéànLdcede §¨¦¥¦¥§©©
.eixacl

:ezii`x z` `xif iax wiqn,àeä íéna àaä ìëBà åàì àäå ,éànà©©§¨¨¤©¨©©¦
lke`a s` okziy o`kne .milrad oevxl `vei df dwyn oi` ixdy
zaigl oicd `ed ok m`e ,mixg` `nhiy dwyna xyked `ly

.ycewd
éiaà déì øîàmeyn ,di`x ef oi` ,`xif iaxldf oi` i`nyl s`y ¨©¥©©¥

`l` ,dxezd on xykd.ïðaøcî íéî øLëäk eäeàNòexfby £¨§¤§¥©¦¦§©¨¨
xvead meyn milrad oevxl `ly `veid df dwyn lr minkg
on `veid dwynd xiykn f`y ,[ztfa zeneh`] zettefn zetewa
gepe ,ceai`l jled epi` el` zetewa oky ,dxezd on miaprd

.ez`ivia milral
zpyna oerny iax ixacn sqei ax zii`xa oecl zxfeg `xnbdcbp epi

:xfrl` iax ixacóñBé áø déì øîà,iia`làðà Cì àðéîàip` ± ¨©¥©¥£¦¨¨£¨
epzpyna xn`y oerny iax ixacn gikedl izxn`eøLëeä'§§

'äèéçLa,mixg` `nhl s` dxiykn ycewd zaigyzàåzigc ¦§¦¨§©§
e ef di`xél zøîàopaxcn wxyeäeàNòxyad z`k`nhpy lke` ¨§©§¦£¨§
ici lre .íéî øLëäok enkàøéæ éaø Cì øîàxveadn gikedl ¤§¥©¦¨©¨©¦¥¨

,ycewd zaigl zblezii`x z` zigceeäeàNò ,déì zøîàå§¨§©§¥£¨
íéî øLëäkok m`y ,jixacl s` dywi oiicr `lde .opaxcn wx §¤§¥©¦

énð Lé÷ì ïa ïBòîL éaøìopaxcn zegtd lkly xnel yieäeàNò §©¦¦§¤¨¦©¦£¨
ycewd zaiglíéî øLëäkji`e ,mixg` z`neh oiprl s`e ixnbl §¤§¥©¦

z`neh oiprl ycewd zaig dliren oi` `ny yiwl yix wtzqd
.mixg`

déì øîà,sqei axl iia`úBìúì Lé÷ì ïa ïBòîL éaø eèà ¨©¥¨©¦¦§¤¨¦¦§
déì àéòaéî÷erbpy miycwe dnexz zlik` xeqi`a wtzqd ike - ¨¦©§¨¥

cewd zaiga xykd ici lr elqtpy miycwa`ed i`ce `ld .y
zaigy exfb i`ce opaxcn oky ,mlke`l xeq`e mze` milezy

.mixg` z`neh oiprl s` xykd aygiz ycewddéì àéòaéî à÷ ék¦¨¦©§¨¥
yi m`d ,dxezd on dpic edn wx yiwl yix wtzqde ±óBøNì¦§

m`y .ycewd zaig ici lr elqtpy miycwa erbpy miycwe dnexz
oky ,mitxey `le milke` `le ,mze` milez opaxcn wx mz`neh
ciqtdl xeq`y itl ,mtxeyl xeq` mixedh md dxezd ony xg`n
.dtxya mpic ,dxezd on mz`neh m` la` .mixedh miycwe dnexz
`xnbd dgiken :dxezd on `ed m`d ycewd zaig oica dpc `xnbd

,iia` ixacnc ììkîoic xwirLãwä úaéçn `ed.àúééøBàcixdy ¦§¨§¦©©Ÿ¤§©§¨
e` dxezd on `id m`d mixg` z`neh oiprl wx yiwl yix wtzqd
,dwyna exykedy `la d`neha erbpy mnvr miycwd la` ,`l
mitxyp md ixde ,ycewd zaig meyn dxezd on mleqty el heyt

.mileqt miycw lkk
:`xnbd zl`eyïì àðî.dxezd on ycewd zaig oicàîéìéà §¨¨¦¥¨

`ed df oic xewnyîdnáéúëcmiycw xyaa(hi f `xwie)øNaäå' ¦¦§¦§©¨¨
àîè ìëa òbé øLà,'lk`i `l,dywi `ldøNa éàä`nhpy £¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥©¨¨

éàîa øMkúàcxyked dwyn dfi`a -íãa øMkúàc àîéìéà . §¦§©©§©¦¥¨§¦§©©§¨
,ezhigyíãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàäå§¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©

øéLëî BðéàL íéLã÷.d`neh zlawl milke`d z`øîàpLmixac) ¨¨¦¤¥©§¦¤¤¡©
(ck aimca.'íénk epëtLz õøàä ìò epìëàz àì'wxy o`kneíc ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦¨
oilegíénk CtLpäe mdil` ywedøéLëî,mzenkmiycw mc la` ©¦§¨©©¦©§¦

íénk CtLð BðéàLgafnd iab lr wxfp `l`.øéLëî Bðéàok m` ¤¥¦§¨©©¦¥©§¦
.ezhigy mc ici lr d`neh lawl xyken miycw xyay okzi `l

àlàxn`z m`àiçaèî úéa é÷Lîa øMkúéàcxyad xykedy - ¤¨§¦§©©§©§¥¥¦§§©¨
z` mda migicny ycwnay miigahnd ziaay mind ici lr

,zepaxwdàiçaèî úéa é÷Lî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¥¥¦§§©¨
,ycwnayïëc ïäL ïéic àì,mi`nhn mpi`e [mixedh]L àlàs` Ÿ©¨¤¥¨¨¤¨¤

ïéøéLëî ïéàd`neh zlawl milke`d z`. ¥©§¦¦
`x yxtl `xnbd dtiqen:ef diícà àîbøz àîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨©§§¨©¨

ziaay zepaxwd mc lr `l` `pipg iaxa iqei iax ok xn` `ly
mind la` ,mink jtyp epi`y meyn xiykn epi`y miigahnd

,ok yxtl okzi `l ,mixiykn miigahnd ziaayàäå[ixdy-] §¨
é÷Lî''oixiykn oi` `iiigahn iaøîà÷oia rnyne ,miax oeyla ©§¥¨¨©

.min oiae mc
:dzii`x z` `xnbd dwiqnåàì àlàxyay myn gken `l ike - ¤¨¨

`l` dwyn meya xyked `l `nhpy ycewdúaça øMkúàc§¦§©©§¦©
Lãwäz` dxezd on dxiykn ycewd zaigy o`kne .cala ©Ÿ¤

.d`neh lawl miycwd
:ef di`x `xnbd dgecàîìãå,dxezd on dxiykn ycewd zaig oi` §¦§¨

`ed dxezd on `nhp ycew xya eay ote`d `l`øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc .ìàeîLycew xyal epivn §¥§¨©©§¨¨©§¥

,mina xykedydøéáòäå ,íéîìL éçáæ ìL äøt Bì äúéäL ïBâk§¤¨§¨¨¨¤¦§¥§¨¦§¤¡¦¨
ìçpa,dig dcerajk xg`eä÷Lî ïééãòå ,dèçLlgpd inçôBè ©©©§¨¨©£©¦©§¤¥©
äéìòlawl exiykde xyad lr xerdn ltpe ,dzhigy xg`l ¨¤¨

.d`neh
:dxezd on ycewd zaig xykdl xg` xewn d`ian `xnbdàlà¤¨

àôéqî.ycewd zaig oic z` cenll yi xen`d aezkd lyxn`py ¦¥¨
(hi f `xwie),sxVi W`A lk`i `l `nh lkA rBi xW` xUAde'øNaäå §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥§©¨¨

y .'xUA lk`i xFdh lMxak ixdy ,zxzein dipyd 'xyade' zaiz ¨¨Ÿ©¨¨
d`ae ,aezkd zligza 'xyade' xn`púBaøìs`äðBáìe íéöòly §©¥¦§¨

oilke` z`neh zlawl miycw.ike ,dyweäìéëà éða äðBáìe íéöò¥¦§¨§¥£¦¨
,eäðéðmilke` z`neh mda zbdep ji`eàlà .y gxkdaLãwä úaç ¦§¤¨¦©©Ÿ¤

ìëBà eäì àéåMîe eäì àøLëîmze` daiygne mze` dxiykn - ©§§¨§¦©§¨§¤
.lke`lénð àëäici lr exyked `ly ycew ilk`na o`k s` ± ¨¨©¦
,dwyndzøLëî Lãwä úaç.dwyn `la s` d`neh lawl ¦©©Ÿ¤©§©§¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc oileg(iyily meil)

yiwl yix wtzqd df ycegn xykdaeéàî.epicm`dàéðäî ék ©¦§©§¨
[dlireny dn-]Lãwä úaçdk aygidlwx `ed xykàìeñôì ¦©©Ÿ¤¦§¨

déôeâc,mnvr d`neha mirbepd miycwd z` leqtl -ìáà §¥£¨
éðLå ïBLàø déa àðîéîìd`nehl miipy e` mipey`xk aygidl ± §¦§¨¥¦§¥¦

mixg` e`nhiy oiprlàì,ycewd zaig mdl dliren,àîìc Bà Ÿ¦§¨
àðL àìdlirene ,mixg` z`nehl mnvr z`neh oia wlgl oi` - Ÿ§¨

.xac lkl d`neh lawl ycewd zaig mdl
:`xnbd dwiqne÷éz.hytp `ly ,drxkd `ll df wtq cenri - ¥

äðùî

zxzen ,dhgypy ,zenl dhepe dleg `idy ,zpkeqn dnda
zpkeqn dnday zrcl ozip cvik zx`an epizpyn .dlik`a

:dhigyd xnb cr dig dzid ,dhgypyúðkeñîä úà èçBMä- ©¥¤©§¤¤
,zenl dhepy dleg dnda,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødpi` ©¨¦§¤©§¦¥¥

`l` dxiykñkøôzL ãòrprpzy -,ìâøae ãéaxxazi dfay ©¤§©§¥©¨¨¤¤
mcew dzn i`ce ,dqkxit `l m` la` .dhigyd xnb cr dig dzidy

.dliap meyn dxeq`e ,dhigyd xnb,øîBà øæòéìà éaøjixv oi` ©¦¡¦¤¤¥
`l` ,qkxtzyä÷pæ íà dic,dpexbn gka gliw mcdy dnxby - ©¨¦¦§¨

mcd jk jezne ,dhigyd xg`l opexba getpl zendad jxc oky
xnb cr dig dzid i`ce ,dwpify oeikne ,gka odn glwne wpfn

.dhigydèçBMä ,ïBòîL éaø øîàzpkeqn dnda,äìélazngne ¨©©¦¦§©¥©©§¨
,dwpif e` dqkxit m` d`x `l dkiygdàöîe íékLä øçîìez` §¨¨¦§¦¨¨

díéìúkdndad x`evay dhigyd zia ly,äøLk ,íc íéàìî §¨¦§¥¦¨§¥¨
i`cey,ä÷péfLmiklklzn dhigyd zia ilzek eid `l ,ok `l m`y ¤¦§¨
.mcaådf oicúcîëzrck -øæòéìà éaø`l` ,dqkxit `l m` mby §§¦©©¦¡¦¤¤

.dxiyk ,dwpifíéøîBà íéîëçå`l` dxiyk dpi`yñkøôzL ãò ©£¨¦§¦©¤§©§¥
ìâøa Bà ãia Bàjixvy l`ilnb oa oerny oax zrck `ly] ©¨¨¤¤

,[lbxae cia qkxtzyLkLëzL ãò Bàrprpzy -.dáðæa ©¤§©§¥¦§¨¨
el` mipic :dpynd zxne` .xaecn dnda efi`a zx`an dpynd

exn`pãçàaäwc äîäa,fr e` li` oebkãçàåaäqb äîäaoebk ¤¨§¥¨©¨§¤¨§¥¨©¨
.dxt

:dwc dnda oiprl oic dtiqen dpyndäwc äîäazpkeqnäèLtL §¥¨©¨¤¨§¨
dxyiiy -dãédhigyd xnbaäøéæçä àìå`ly xnelk ,dze` ¨¨§Ÿ¤§¦¨

,dteb cvl dxfg dze` dttkL ,äìeñtcala cid zhiytdðéà §¨¤¥¨
,ãáìa Lôð úàöBä àlàzeyrl zendad jxc oky ,qekxit dpi`e ¤¨¨©¤¤¦§¨

dzyry dqb dnda la` ,dwc dnda `weece .z`vei oytpy drya
mb okle ,z`vei dytpy drya jk zeyrl dkxc oi`y ,dxiyk ,ok

.qekxitl aygp df
:zpkeqn dndaa `weec exn`p el` mipicy zx`an dpyndäna©¤

íéøeîà íéøác,ex`azpy mipte`a `l` dxiyk dndad oi`y §¨¦£¦
eléôà ,äàéøa ú÷æça äúéä íà ìáà ,úðkeñî ú÷æça äúéäL¤¨§¨§¤§©§¤¤£¨¦¨§¨§¤§©§¦¨£¦

,äøLk ,eìlä íéðnéqä ìkî ãçà da ïéàz` dyibxdy zngny ¥¨¤¨¦¨©¦¨¦©¨§¥¨
xnb mcew dzny yeygl oi`e ,dqkxit `le dldap ,dxyaa oikqd

.dhigyd

àøîâ

ex`azpy mipniqd da eniiwzdy zpkeqn dnday x`ean dpyna
zxzen zpkeqn dnday oipn zxxan `xnbd .dlik`a zxzen

dnda :`xnbd zxxan .dlik`aúðkeñî,dqkxityàéøLc éànî §¤¤¦©§©§¨
.dlik`a zxzeny oipn -

zl`ey:`xnbdïézòcà ÷ñéz éànîeepzrc lr dlri oipne - ¦©¥©©©§¦
,àøéñàc:`xnbd daiyn .zxzeny oipn xxal jixv oklyáéúëc ©£¦¨¦§¦

'eìëàz øLà äiçä úàæ'(a `i `xwie),dcizry dnda wxy rnyne Ÿ©©¨£¤Ÿ§
zeidlìBëà ,äiç-,dlke`l leki dz`dðéàLåzeidl dcizr ©¨¡§¤¥¨

úðkeñî àäå ,ìëàz àì ,äiçdqkxity it lr s`dðéàdcizr ©¨ŸŸ©§¨§¤¤¥¨
zeidl,äiç.zxzeny oipn xxal jixv ok m`e ©¨

:`xnbd zx`anäìáð àðîçø øîàcîdzny dnda -,ìëàz àì ¦§¨©©£¨¨§¥¨ŸŸ©

xn`py(`k ci mixac)zpkeqn `id dliap mzqe ,'dlap lk elk`z `l'
,dzzinl jenqaàéøL úðkeñîc ììkîzpkeqny rnyn - ¦§¨¦§¤¤©§¨

,zxzenàøéñà úðkeñî Czòc à÷ìñ éàcdcizr dpi`y zngn §¦©§¨©§¨§¤¤£¦¨
ok m` ,'digd z`f' weqtdn zhrnzne zeiglíéiçî àzLä`id ©§¨¥©¦

,àøéñà,dzzinl jenq zpkeqn dzidy oeikéòaéî äúéî øçàì- £¦¨§©©¦¨¦¨¥
,miign dxq`py oeikn ixd ,dzin xg`l dxeq`y xnel jxvp ike

.dpxizz `l dzindy i`ce
:`xnbd zl`ey,úðkeñî eðééä äìáð eðééä àîìãåweqtd oeylae §¦§¨©§§¥¨©§§¤¤

digd z`f' weqtay ieeivd calne ,'dliap' z`xwp zpkeqn dnda
dpi`y zpkeqn lek`l xeq`y epnn rnyn wxy ,'elk`z xy`
`l' weqta ,dlke`l `ly ieeiv yxetna xn`p ,dig zeidl dcizr
xn`p m`e ,e`l xeqi` jka yiy eprinydl ick ,'dlap lk elk`z
,zxzen zpkeqne dxeq` dliapy df weqtn cenll xyt` i` ok
jixv oiicr ok m`e ,dxeq` zpkeqndy cnln df weqt ,daxc` ixdy

.zxzen ,dqkxity zpkeqny oipn ,xxal
:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àìdnda aezkd oeylay xnel Ÿ©§¨©§¨

,'dliap' z`xwp zpkeqnáéúëcdliap z`neha(hl `i `xwie)éëå' ¦§¦§¦
dúìáða òâpä ,äìëàì íëì àéä øLà äîäaä ïî úeîécr `nhi ¨¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©

y gkene ,'axrdàðîçø dééø÷c àeä ,äúéî øçàìez`xw f` wx - ¨¨¤§©©¦¨§©§¥©£¨¨
dxezd,äìáðla`,íéiçî,zpkeqn dnda xnelk,äìáð éøwà àì §¥¨¥©¦Ÿ¦§¥§¥¨

gkene ,dzny dndaa xacn 'dlap lk elk`z `l' weqtdy gxkdae
dzndy xnel aezkd jxved recn ok `l m`y ,zxzen zpkeqny
dzindy i`ce ,zpkeqn dcera miign dxq`py oeikn ixd ,dxeq`

.lirl x`eank ,dpxizz `l
:`xnbd zl`eyeðééä äìáð eðééä Cì àîéà íìBòì àîìãå§¦§¨§¨¥¨¨©§§¥¨©§

,úðkeñîdxq`pe zpkeqn dzidy dnda `id dliap ,aezkd oeylae §¤¤
dxq`p xaky it lr s`e ,dliap ziyrp dznyke diiga jk zngn

' dazk dxezd ,miigny xnel ,'dlap lk elk`z `líéiçîdxq`p ¥©¦
wxaxeqi`äNòe ,'digd z`f' lyäúéî øçàìmb dxq`p.åàìa §£¥§©©¦¨§¨

:xg` weqtn `ed zxzen zpkeqny xewndy daiyn `xnbdàlà¤¨
zxzen zpkeqny cenll yiäôøè ,àðîçø øîàcîdnda - ¦§¨©©£¨¨§¥¨

,digzy xyt` i`e zenl dhep dkn zngny,ìëàz àìxn`py ŸŸ©
(l ak zeny),'Elk`z `l dtxh dcVA xUaE'àéøL úðkeñîc ììkî ¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥¦§¨¦§¤¤©§¨

,zxzen zpkeqny dfn rnyn -àøéñà úðkeñî Czòc à÷ìñ éàc§¦©§¨©§¨§¤¤£¦¨
ok m` ,dtebn xqgp `ly it lr s`àøqçî àìc úðkeñî ,àzLä©§¨§¤¤§Ÿ¦©§¨

,dtebn xqgp `ly -àéòaéî äôøè ,àøéñàxnel jxvp ike - £¦¨§¥¨¦©§¨
xnel dxezd dkxvedy dnne .dxeq` ,dtebn xqgpy dtixhy
zngn dzin zpkqa zcnery dtixh `weecy gken ,dxeq` dtixhy
weqtdn miyxec oi`e ,dxeq` dpi` zpkeqn la` ,dxeq` ,dxqgpy
dnday [lirl z`aend] dyxcd z` 'elk`z xy` digd z`f'

.elk`z `l zeigl dcizr dpi`y
:`xnbd zl`ey,úðkeñî eðééä äôøè eðééä ,àîìãålaeaezkd oey §¦§¨©§§¥¨©§§¤¤

z`xwp digzy xyt` i` m` ,dtebn xqgp `ly zpkeqn dnda mb
m` oia ,zenl zcnery dnda lr dxen 'dtixh' oeyly ,'dtixh'

,dtebn xqgp `l m` oiae dtebn xqgpå`id dxezd zpeekøBáòì §©£
åéìò,zpkeqn zlik` lr -,äNòz àìå äNòadyrd caln okl ¨¨©£¥§Ÿ©£¤

dpi`y zpkeqn dnday cnlny 'elk`z xy` digd z`f' weqtay
,'elk`z `l dtixh' weqtd mb azkp ,elk`z `l zeigl dcizr

:`xnbd daiyn .e`la mb miign xaery eprinydlïk íàweqtdy ¦¥
e`la mb miign xak dxeq` zpkeqny xnel `a 'elk`z `l dtixh'

,dtixh lyàðîçø áúëc äìáðlr s`y lirl x`azpe ,dxeq`y §¥¨§¨©©£¨¨
lkn ,zpkeqn dzid dzzin mcewy oeik dyr xeqi`a dxeq`y it
mb dxeq`y eprinydl ,e`l xeqi` da aezkl dxezd dkxved mewn

,e`laéì änìs` ixd ,e`la mb dxeq` dliapy xnel jixv recn - ¨¨¦
,dtixh ly e`la miign dxeq` df e`l `ladìò éà÷ íéiçn äîe©¥©¦¨¥£¨

dzlik` lr xaer -åàìadtixh lyäNòå,'digd z`f' lyøçàì §¨©£¥§©©
àéòaéî äúéîlr xaer dzzin xg`l mby xnel jxvp ike - ¦¨¦©§¨

.da didy e`l xeqi` jld okidl ,dyrae e`la dzlik`
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המשך בעמוד במו

oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

éàî.`py `l `nlc e` ,`l ipixg` edi` inhilc la` ,ipd`c `ed ditebl Ð

äðùîñëøôúù ãòxnb mcew dznyp dlehpc opaxl edl miw ,qkxtn `l i`c Ð

.`xnba opixn`ck ,dzhigyä÷ðéæ íàmcde mpexba zegtep zendady jxck Ð

.gka wpfne glwn÷åðéæ.geliw Ðäìéìá èçåùädkixvy zpkeqn dnda Ð

.dqkxit i` rci `le ,qekxitíéëùä øçîìå
éìúåë àöîåmi`ln x`evd zhigy zia Ð

.dwpify iptn ,dxyk Ð mcéáø úãîëå
øæòéìàiax dxn` wepifa dl xyknc Ð

.oernyäñâ äîäá ãçàå ä÷ã äîäá ãçà
.zpkeqn `id m` qekxit zekixv Ðäèùôù

äãé.dzhigy xnba Ðäøéæçä àìåÐ

df oi`y itl ,zpkeqn dzid m` dleqt

.dytp z`v zrya dkxc ok `l` ,qekxit

.ikda dgxe` e`l dqb la`àøîâéàîî
àéøùã:opixcdne .qekxita elit`e Ðéàîîå

ïéúòãà ÷ñéú`xw irac ,ixqinl Ð

`ixynlàéä äéç åàì ?,zqkxtn elit`e Ð

`ixyc ol `pneàì äìáð àðîçø øîàãî ?
ìëàúmcew i`ed zpkeqn dlap mzqe Ð

.dzzinììëîded ik ,dzin mcewc Ð

`xiq` dzin mcew i`c .`ixy Ð zpkeqn

`irain dzin xg`l ,"digd z`f"n?dzin

dl `ixy in!?:opikxteäìáð åðééä àîìã
úðëåñî åðééädpkzqpyn dzin mcewe Ð

dlr i`wc `pngx opireny`e ,dlap dl ixw

llkn `ad e`l Ð "z`f"n i`c ,inp e`la

.dyr dyrdlap ixwi` `l miignjklde Ð

dlapc dlr ixedf`l il dnl?!`hiyt

lif` `kidl zpkeqn xeqi`cíìåòì àîìã ?
úðëåñî åðééä äìáð åðééämlerl ,xnelk Ð

dpkzqpy dnda epiid dlapc ,xn`wck

jixhvi` ikd elit`e ,dzin mcew dxq`pe

dyr zpkeqn xeqi` miign eli`c ,`xw

dzin xg`lc `xw opireny`e ,`ed `nlra

.e`la inp i`wäôøègen ly mexw awip Ð

.`id zxqegn ,dilbx ekzgp e`à÷ìñ éàå
úðëåñî êúòã`xqgn `lc ,ileg zngn Ð

.lk`z `l dig dpi`y :opiyxcc ,dxeq` Ð

àéòáéî àéä äøñçù úåôøè úîçî úðëåñî
`l` .dig dpi` inp dtxh jdc Ð

dpin rny Ð dtxh xqinl jixhvi`cn

,dxeq` `xqginc zetxh zngn zpkeqn

:opiyxc `lc ,`ixy zpkeqn x`y la`

.lk`z `l dig dpi`yäôøè åðééä àîìãå
úðëåñî åðééä`l oiae `xqgn oiae Ð

,dl ixw dtxh Ð dig dpi`y dryn ,`xqgn

daexw ,xnelk ,`id zpkeqn oeyl "dtxh"c

dyra dilr xearl jixhvi`e .zenl

.dtxhc dyrz `le ,dig dpi`ycïë íà
äìáðdilr xearl meync lirl `nwe`c Ð

.jixhv` inp e`laíééçî àúùä éì äîìÐ

i`we ,dtxh `pngx diixw ,zpkeqn `idyk

.dyre e`la dlràéòáéî äúéî øçàìlf` `kidl `xeqi` Ðäìáð åðééä àîìãå ?
úðëåñî åðééä äôøè åðééädpkzqpe dtxhpy xg`l dzny dlapa elit` ,xnelk Ð

Ð oie`l ipya dzin xg`l dlr mwinle ,jixhvi` ikd elit`e .dl znwen zivn

!lek` digc dyre ,dtxhc e`le dlapc e`løî øîàåz`hg" wxta migafa Ð

.(`,r) "serdàúëìä éàîì`dc ,jixv `l "edelk`z `l lk`e" i`d ,xnelk Ð

lif` in dtxhp e` dlapzpc meyne ,"elk`z `l mc lke alg lk" :(b `xwie) aizk

alg xeqi` dil?jixhv` i`nle?meyn ,oie`l ipy meyn aiigc dxn` dxezd `l`

.xeqi` lr lg xeqi` oi` `niz `lc ,dtxhc e`l meyne algc e`l
éà
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éëla` ,dil irainw `ziixe`cnc opiwqn `zyd Ð diteb ileqtl ycwd zaig `ipdn

zegpn) "mikqpde zegpnd" wxt inp rnyn oke .ipye oey`x ea oipenc ecen opaxcn

.ycwd zaiga :ipyne ?oilke` z`neh `nhn i`n` ,`ed `nlra `xtr xzep :xn`wc (a,aw

xn`c `de .opaxc opixn` ik ,`ziixe`c dil `irainw :ipyne ,'ek yiwl yix irac heytz

z`vnpy hgn iab (`,k) migqtc `nw wxta

?i`na xykz`c xya i`d ,`nh xyad Ð xyaa

ycwd zaig ipdnc xni` ,ycwd zaiga i`

in ipye oey`x dia ipninl ,ditebc `leqtl

yix irac `d heytz Ð inp ikd `niz ike ?ipdn

yiwl yixc `d :iiepyl ivn ded ,'ek yiwl

oebk :my ipyn xity `l` ,ira `ziixe`cn

lirlc sqei axlc meyn ,cere .xdpa dxiardy

yixc heytz :xn`z m`e .opaxcn dipin inp ira

zia iwyn :xn`c `pipg iaxa iqei iaxcn yiwl

ycwd zaig ipdn m`e ,xiykn epi` migahnd

dpin `wtp i`n ,ipye oey`x dia ipninl

dnk oiprl dpin `wtpc :xnel yie ?exykda

eid oileg mbe ,dxfra mi`ian eidy mixac

ediy ick migafde zegpnd mr lek`l mi`ian

"dax unewd"a xn`ck ,raeyd lr milk`p

.(a,`k zegpn)

èçåùä.ixy dlgzkl elit` Ð zpkeqnd z`

ipzinl irac meyn caric oeyl hwpe

."qkxtzy cr"äðéàùÐ lk`z `l dig

i`dn yixc (`,an oileg) "zetxh el`" yixa

`pwqnd itl epiide ,dig dpi` dtxhc `xw

.zpkeqna `nwezin `lc ,oizrnyc

àúùäÐ `irain dzin xg`l dxeq` miign

`id zpkeqn dlap mzqc xaq `zyd

dzin mcew i`c ,xity wiic ikdle .dzin mcew

yxitck ,dl `ixy `l dzinc `hiyt Ð dxeq`

`xw iz` `nlc :jxtnl ivn ded cine .qxhpewa

d`yry oebke ,zpkeqn gkn `lc dlapl

oi` la` .`pwqnd seq cr xhpc `l` !`xhqib

dzid `ly dlapl xyt` elit`c ,yxtl

xq`cnc wiic mewn lkn ,`xwirn zpkeqn

lk Ð dzinl daexwc meyn zpkeqn `pngx

xq`c ab lr s`c ,ixnbl dzny dnda oky

dlap xeq`l jixhvi` ikd elit` ,dtxh `pngx

ok m`c ,jk yxtl oi` .`xqgin dtxhc meyn

jixt i`n`dlap jdl `xw `z` `nlc :`pwqna

d`yry oebk ,`xwirn zpkeqn gkn `z` `lc

xeqi`c ,xnege lw df oi`c `hiyt `l` ?`xhqib

wxta migafa xn`ck .miign lgc ,xing zpkeqn

dtxhn dlap opitli `lc (`,r) "serd z`hg"

:xn`z m`e .miign dxeq`c ,`xingc meyn

Ð `ixy zpkeqn inp zxn` i` ,jixtc i`nl

`d ?dlap xeq`l `xw jixhv` i`n` :iywz

,dgeaf dpi`y xeqi` meyn miign dxeq`

dnnc !dhgyp `l efe "zgafe" xn` `pngxc

dpi`yc dyr `ki` dlapzpy xg`l s` jytp

(`,el migqt) "dry lk" wxta rnynck ,dgeaf

oi`c meyn ,xeht mixetkd meia dlap lke`d :xne` oerny iaxc ,(`,c) xifpc `nw wxtae

lr lg xeqi` oi`c meyn xeht mixetkd meia dlapzp elit` :rnyn ,xeqi` lr lg xeqi`

mr mixetkd mei xeqi` lg `l i`n` ,igd on xa` xeqi` drwt dznyk ,`zyde .xeqi`

liig `l ikdle ,dgeaf dpi`yc xeqi` `ki` mlerl ,i`ce `l` ?zg` zaa dlap xeqi`

dedc :xnel yie !rwt `l izk`e df xeqi` da ded inp miignc ,mixetkd mei xeqi` dilr

."jinrhle" xninl ivn

àîìãmcewc xninl ira `zydc ,jenqac `iddk yxtl oi` Ð zpkeqn epiid dlap epiid

.dlap dl ixw dpkzqpyn dzinàúùäqndtxh dxeq` `xqgn `lc zpke

,inc lehpk xzi lkc oeik !xizic oebk ,`xqgn `lc dtxhl jixhv` :`niz ike Ð `irain

.`xqgnk daeyg inp dltpe ,xqgin inp `dàîìãå,zpkeqn oeyl "dtxh"c ,"dtxh" dl ixw zpkeqn lkc xninl ira `zydc .lirlc `iddk eyexit `d Ð zpkeqn epiid dtxh epiid

dyrz `le dyra eilr xearl :xn`w `l ,zpkeqn epiid dlap epiid :jixtc lirlc ,dyw zvwe .`xqgin `l oia `xqgin oia ,zenl daexw xnelk!`kd xn`wck ,
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Lãwä úaç àépäî ék ?éàîàìeñôììáà ,déôeâc ©¦§©§¨¦©©Ÿ¤¦§¨§¥£¨
.e÷éz ?àðL àì àîìc Bà ,àì éðLå ïBLàø déa àðîéîì§¦§¨¥¦§¥¦¨¦§¨¨§¨¥

äðùîúà èçBMäúðkeñîä¯ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¥¤©§¤¤©¨¦§¤©§¦¥
ñkøôzL ãò :øîBàãiaìâøáedic :øîBà øæòéìà éaø , ¥©¤§©§¥©¨¨¤¤©¦¡¦¤¤¥©¨

øçîìe ,äìéla èçBMä :ïBòîL éaø øîà .ä÷péæ íà¦¦§¨¨©©¦¦§©¥©©§¨§¨¨
íc íéàìî íéìúk àöîe íékLä¯ä÷péfL ,äøLk, ¦§¦¨¨§¨¦§¥¦¨§¥¨¤¦§¨

úcîëeBà ñkøôzL ãò :íéøîBà íéîëçå ;øæòéìà éaø §¦©©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©¤§©§¥
äîäa ãçà .dáðæa LkLëzL ãò Bà ,ìâøa Bà ãia©¨¨¤¤©¤§©§¥¦§¨¨¤¨§¥¨

äèLtL äwc äîäa .äqb äîäa ãçàå äwcàìå dãé ©¨§¤¨§¥¨©¨§¥¨©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ
äøéæçä¯.ãáìa Lôð úàöBä àlà dðéàL ,äìeñt ¤¡¦¨§¨¤¥¨¤¨¨©¤¤¦§¨

íéøeîà íéøác äna¯ìáà ,úðkeñî ú÷æça äúéäL ©¤§¨¦£¦¤¨§¨§¤§©§¤¤£¨
ìkî ãçà da ïéà eléôà ,äàéøa ú÷æça äúéä íà¦¨§¨§¤§©§¦¨£¦¥¨¤¨¦¨

íéðîéqäeìlä¯.äøLkàøîâéànî úðkeñî ©¦¨¦©¨§¥¨§¤¤¦©
?àéøLc¯?àøéñàc ïézòcà ÷qéz éànîe¯ §©§¨¦©¦©©©§¦©£¦¨

äiç ,"eìëàú øLà äiçä úàæ" :áéúëc¯,ìBëà ¦§¦Ÿ©©¨£¤Ÿ§©¨¡
äiç dðéàLå¯dðéà úðkeñî àäå ,ìëàz àì §¤¥¨©¨ŸŸ©§¨§¤¤¥¨

.äiç¯ìëàú àì äìáð àðîçø øîàcî¯ ©¨¦©£©©£¨¨§¥¨ŸŸ©
úðkeñî Czòc à÷ìñ éàc ;àéøL úðkeñîc ììkî¦§¨¦§¤¤¨§¨§¦¨§¨©§¨§¤¤

,àøéñà?éòaéî äúéî øçàì ,àøéñà íéiçî àzLä £¦¨¨§¨¥©¦£¦¨§©©¦¨¦¨¥
¯,Czòc à÷ìñ àì !úðkeñî eðééä äìáð eðééä àîìãå§¦§¨©§§¥¨©§§¤¤¨¨§¨©§¨

äìëàì íëì àéä øLà äîäaä ïî úeîé éëå" :áéúëc¦§¦§¦¨¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨
òâpäàðîçø dééø÷c àeä äúéî øçàì ,"dúìáða ©Ÿ¥©§¦§¨¨§©©¦¨§¨§¥©£¨¨

.äìáð éø÷à àì íéiçî ,äìáð¯àîéà íìBòì àîìãå §¥¨¥©¦¨¦§¦§¥¨§¦§¨§¨¥¨
íéiçî ,úðkeñî eðééä äìáð eðééä :Cì¯,äNòa ¨©§§¥¨©§§¤¤¥©¦©£¥

äúéî øçàì¯àì äôøè àðîçø øîàcî àlà !åàìa §©©¦¨§¨¤¨¦©£©©£¨¨§¥¨Ÿ
ìëàz¯Czòc à÷ìñ éàc ;àéøL úðkeñîc ììkî Ÿ©¦§¨¦§¤¤¨§¨§¦¨§¨©§¨

,àøéñà àøqçî àìc úðkeñî àzLä ,àøéñà úðkeñî§¤¤£¦¨¨§¨§¤¤§¨¦©§¨£¦¨
?àéòaéî äôøè¯,úðkeñî eðééä äôøè eðééä àîìãå §¥¨¦¨£¨§¦§¨©§§¥¨©§§¤¤

àìå äNòa åéìò øBáòìå!äNòz¯äìáð ,ïk íà §©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤¦¥§¥¨
åàìa dìò éà÷ íéiçn äîe ?él änì àðîçø áúëc¦§©©£¨¨¨¨¦©¥©¦¨¥£¨§¨

?àéòaéî äúéî øçàì ,äNòå¯äìáð eðééä àîìãå ©£¥§©©¦¨¦¨£¨§¦§¨©§§¥¨
ïéåàì éðLa åéìò øBáòìå ,úðkeñî eðééä äôøè eðééä©§§¥¨©§§¤¤§©£¨¨¦§¥¨¦
äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå" :àëäî àlà !äNòå©£¥¤¨¥¨¨§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤

àì ìëàå äëàìî ìëìéàîì :øî øîàå ,"eäìëàú §¨§¨¨§¨ŸŸŸ§ª§¨©¨§©
ìò ìeçéå äìáð øeqéà àáé :äøBzä äøîà ?àúëìä¦§§¨¨§¨©¨¨Ÿ¦§¥¨§¨©
;áìç øeqéà ìò ìeçéå äôøè øeqéà àáé ,áìç øeqéà¦¥¤¨Ÿ¦§¥¨§¨©¦¥¤
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc oileg(iyily meil)

yiwl yix wtzqd df ycegn xykdaeéàî.epicm`dàéðäî ék ©¦§©§¨
[dlireny dn-]Lãwä úaçdk aygidlwx `ed xykàìeñôì ¦©©Ÿ¤¦§¨

déôeâc,mnvr d`neha mirbepd miycwd z` leqtl -ìáà §¥£¨
éðLå ïBLàø déa àðîéîìd`nehl miipy e` mipey`xk aygidl ± §¦§¨¥¦§¥¦

mixg` e`nhiy oiprlàì,ycewd zaig mdl dliren,àîìc Bà Ÿ¦§¨
àðL àìdlirene ,mixg` z`nehl mnvr z`neh oia wlgl oi` - Ÿ§¨

.xac lkl d`neh lawl ycewd zaig mdl
:`xnbd dwiqne÷éz.hytp `ly ,drxkd `ll df wtq cenri - ¥

äðùî

zxzen ,dhgypy ,zenl dhepe dleg `idy ,zpkeqn dnda
zpkeqn dnday zrcl ozip cvik zx`an epizpyn .dlik`a

:dhigyd xnb cr dig dzid ,dhgypyúðkeñîä úà èçBMä- ©¥¤©§¤¤
,zenl dhepy dleg dnda,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødpi` ©¨¦§¤©§¦¥¥

`l` dxiykñkøôzL ãòrprpzy -,ìâøae ãéaxxazi dfay ©¤§©§¥©¨¨¤¤
mcew dzn i`ce ,dqkxit `l m` la` .dhigyd xnb cr dig dzidy

.dliap meyn dxeq`e ,dhigyd xnb,øîBà øæòéìà éaøjixv oi` ©¦¡¦¤¤¥
`l` ,qkxtzyä÷pæ íà dic,dpexbn gka gliw mcdy dnxby - ©¨¦¦§¨

mcd jk jezne ,dhigyd xg`l opexba getpl zendad jxc oky
xnb cr dig dzid i`ce ,dwpify oeikne ,gka odn glwne wpfn

.dhigydèçBMä ,ïBòîL éaø øîàzpkeqn dnda,äìélazngne ¨©©¦¦§©¥©©§¨
,dwpif e` dqkxit m` d`x `l dkiygdàöîe íékLä øçîìez` §¨¨¦§¦¨¨

díéìúkdndad x`evay dhigyd zia ly,äøLk ,íc íéàìî §¨¦§¥¦¨§¥¨
i`cey,ä÷péfLmiklklzn dhigyd zia ilzek eid `l ,ok `l m`y ¤¦§¨
.mcaådf oicúcîëzrck -øæòéìà éaø`l` ,dqkxit `l m` mby §§¦©©¦¡¦¤¤

.dxiyk ,dwpifíéøîBà íéîëçå`l` dxiyk dpi`yñkøôzL ãò ©£¨¦§¦©¤§©§¥
ìâøa Bà ãia Bàjixvy l`ilnb oa oerny oax zrck `ly] ©¨¨¤¤

,[lbxae cia qkxtzyLkLëzL ãò Bàrprpzy -.dáðæa ©¤§©§¥¦§¨¨
el` mipic :dpynd zxne` .xaecn dnda efi`a zx`an dpynd

exn`pãçàaäwc äîäa,fr e` li` oebkãçàåaäqb äîäaoebk ¤¨§¥¨©¨§¤¨§¥¨©¨
.dxt

:dwc dnda oiprl oic dtiqen dpyndäwc äîäazpkeqnäèLtL §¥¨©¨¤¨§¨
dxyiiy -dãédhigyd xnbaäøéæçä àìå`ly xnelk ,dze` ¨¨§Ÿ¤§¦¨

,dteb cvl dxfg dze` dttkL ,äìeñtcala cid zhiytdðéà §¨¤¥¨
,ãáìa Lôð úàöBä àlàzeyrl zendad jxc oky ,qekxit dpi`e ¤¨¨©¤¤¦§¨

dzyry dqb dnda la` ,dwc dnda `weece .z`vei oytpy drya
mb okle ,z`vei dytpy drya jk zeyrl dkxc oi`y ,dxiyk ,ok

.qekxitl aygp df
:zpkeqn dndaa `weec exn`p el` mipicy zx`an dpyndäna©¤

íéøeîà íéøác,ex`azpy mipte`a `l` dxiyk dndad oi`y §¨¦£¦
eléôà ,äàéøa ú÷æça äúéä íà ìáà ,úðkeñî ú÷æça äúéäL¤¨§¨§¤§©§¤¤£¨¦¨§¨§¤§©§¦¨£¦

,äøLk ,eìlä íéðnéqä ìkî ãçà da ïéàz` dyibxdy zngny ¥¨¤¨¦¨©¦¨¦©¨§¥¨
xnb mcew dzny yeygl oi`e ,dqkxit `le dldap ,dxyaa oikqd

.dhigyd

àøîâ

ex`azpy mipniqd da eniiwzdy zpkeqn dnday x`ean dpyna
zxzen zpkeqn dnday oipn zxxan `xnbd .dlik`a zxzen

dnda :`xnbd zxxan .dlik`aúðkeñî,dqkxityàéøLc éànî §¤¤¦©§©§¨
.dlik`a zxzeny oipn -

zl`ey:`xnbdïézòcà ÷ñéz éànîeepzrc lr dlri oipne - ¦©¥©©©§¦
,àøéñàc:`xnbd daiyn .zxzeny oipn xxal jixv oklyáéúëc ©£¦¨¦§¦

'eìëàz øLà äiçä úàæ'(a `i `xwie),dcizry dnda wxy rnyne Ÿ©©¨£¤Ÿ§
zeidlìBëà ,äiç-,dlke`l leki dz`dðéàLåzeidl dcizr ©¨¡§¤¥¨

úðkeñî àäå ,ìëàz àì ,äiçdqkxity it lr s`dðéàdcizr ©¨ŸŸ©§¨§¤¤¥¨
zeidl,äiç.zxzeny oipn xxal jixv ok m`e ©¨

:`xnbd zx`anäìáð àðîçø øîàcîdzny dnda -,ìëàz àì ¦§¨©©£¨¨§¥¨ŸŸ©

xn`py(`k ci mixac)zpkeqn `id dliap mzqe ,'dlap lk elk`z `l'
,dzzinl jenqaàéøL úðkeñîc ììkîzpkeqny rnyn - ¦§¨¦§¤¤©§¨

,zxzenàøéñà úðkeñî Czòc à÷ìñ éàcdcizr dpi`y zngn §¦©§¨©§¨§¤¤£¦¨
ok m` ,'digd z`f' weqtdn zhrnzne zeiglíéiçî àzLä`id ©§¨¥©¦

,àøéñà,dzzinl jenq zpkeqn dzidy oeikéòaéî äúéî øçàì- £¦¨§©©¦¨¦¨¥
,miign dxq`py oeikn ixd ,dzin xg`l dxeq`y xnel jxvp ike

.dpxizz `l dzindy i`ce
:`xnbd zl`ey,úðkeñî eðééä äìáð eðééä àîìãåweqtd oeylae §¦§¨©§§¥¨©§§¤¤

digd z`f' weqtay ieeivd calne ,'dliap' z`xwp zpkeqn dnda
dpi`y zpkeqn lek`l xeq`y epnn rnyn wxy ,'elk`z xy`
`l' weqta ,dlke`l `ly ieeiv yxetna xn`p ,dig zeidl dcizr
xn`p m`e ,e`l xeqi` jka yiy eprinydl ick ,'dlap lk elk`z
,zxzen zpkeqne dxeq` dliapy df weqtn cenll xyt` i` ok
jixv oiicr ok m`e ,dxeq` zpkeqndy cnln df weqt ,daxc` ixdy

.zxzen ,dqkxity zpkeqny oipn ,xxal
:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àìdnda aezkd oeylay xnel Ÿ©§¨©§¨

,'dliap' z`xwp zpkeqnáéúëcdliap z`neha(hl `i `xwie)éëå' ¦§¦§¦
dúìáða òâpä ,äìëàì íëì àéä øLà äîäaä ïî úeîécr `nhi ¨¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©

y gkene ,'axrdàðîçø dééø÷c àeä ,äúéî øçàìez`xw f` wx - ¨¨¤§©©¦¨§©§¥©£¨¨
dxezd,äìáðla`,íéiçî,zpkeqn dnda xnelk,äìáð éøwà àì §¥¨¥©¦Ÿ¦§¥§¥¨

gkene ,dzny dndaa xacn 'dlap lk elk`z `l' weqtdy gxkdae
dzndy xnel aezkd jxved recn ok `l m`y ,zxzen zpkeqny
dzindy i`ce ,zpkeqn dcera miign dxq`py oeikn ixd ,dxeq`

.lirl x`eank ,dpxizz `l
:`xnbd zl`eyeðééä äìáð eðééä Cì àîéà íìBòì àîìãå§¦§¨§¨¥¨¨©§§¥¨©§

,úðkeñîdxq`pe zpkeqn dzidy dnda `id dliap ,aezkd oeylae §¤¤
dxq`p xaky it lr s`e ,dliap ziyrp dznyke diiga jk zngn

' dazk dxezd ,miigny xnel ,'dlap lk elk`z `líéiçîdxq`p ¥©¦
wxaxeqi`äNòe ,'digd z`f' lyäúéî øçàìmb dxq`p.åàìa §£¥§©©¦¨§¨

:xg` weqtn `ed zxzen zpkeqny xewndy daiyn `xnbdàlà¤¨
zxzen zpkeqny cenll yiäôøè ,àðîçø øîàcîdnda - ¦§¨©©£¨¨§¥¨

,digzy xyt` i`e zenl dhep dkn zngny,ìëàz àìxn`py ŸŸ©
(l ak zeny),'Elk`z `l dtxh dcVA xUaE'àéøL úðkeñîc ììkî ¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥¦§¨¦§¤¤©§¨

,zxzen zpkeqny dfn rnyn -àøéñà úðkeñî Czòc à÷ìñ éàc§¦©§¨©§¨§¤¤£¦¨
ok m` ,dtebn xqgp `ly it lr s`àøqçî àìc úðkeñî ,àzLä©§¨§¤¤§Ÿ¦©§¨

,dtebn xqgp `ly -àéòaéî äôøè ,àøéñàxnel jxvp ike - £¦¨§¥¨¦©§¨
xnel dxezd dkxvedy dnne .dxeq` ,dtebn xqgpy dtixhy
zngn dzin zpkqa zcnery dtixh `weecy gken ,dxeq` dtixhy
weqtdn miyxec oi`e ,dxeq` dpi` zpkeqn la` ,dxeq` ,dxqgpy
dnday [lirl z`aend] dyxcd z` 'elk`z xy` digd z`f'

.elk`z `l zeigl dcizr dpi`y
:`xnbd zl`ey,úðkeñî eðééä äôøè eðééä ,àîìãålaeaezkd oey §¦§¨©§§¥¨©§§¤¤

z`xwp digzy xyt` i` m` ,dtebn xqgp `ly zpkeqn dnda mb
m` oia ,zenl zcnery dnda lr dxen 'dtixh' oeyly ,'dtixh'

,dtebn xqgp `l m` oiae dtebn xqgpå`id dxezd zpeekøBáòì §©£
åéìò,zpkeqn zlik` lr -,äNòz àìå äNòadyrd caln okl ¨¨©£¥§Ÿ©£¤

dpi`y zpkeqn dnday cnlny 'elk`z xy` digd z`f' weqtay
,'elk`z `l dtixh' weqtd mb azkp ,elk`z `l zeigl dcizr

:`xnbd daiyn .e`la mb miign xaery eprinydlïk íàweqtdy ¦¥
e`la mb miign xak dxeq` zpkeqny xnel `a 'elk`z `l dtixh'

,dtixh lyàðîçø áúëc äìáðlr s`y lirl x`azpe ,dxeq`y §¥¨§¨©©£¨¨
lkn ,zpkeqn dzid dzzin mcewy oeik dyr xeqi`a dxeq`y it
mb dxeq`y eprinydl ,e`l xeqi` da aezkl dxezd dkxved mewn

,e`laéì änìs` ixd ,e`la mb dxeq` dliapy xnel jixv recn - ¨¨¦
,dtixh ly e`la miign dxeq` df e`l `ladìò éà÷ íéiçn äîe©¥©¦¨¥£¨

dzlik` lr xaer -åàìadtixh lyäNòå,'digd z`f' lyøçàì §¨©£¥§©©
àéòaéî äúéîlr xaer dzzin xg`l mby xnel jxvp ike - ¦¨¦©§¨

.da didy e`l xeqi` jld okidl ,dyrae e`la dzlik`
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oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

éàî.`py `l `nlc e` ,`l ipixg` edi` inhilc la` ,ipd`c `ed ditebl Ð

äðùîñëøôúù ãòxnb mcew dznyp dlehpc opaxl edl miw ,qkxtn `l i`c Ð

.`xnba opixn`ck ,dzhigyä÷ðéæ íàmcde mpexba zegtep zendady jxck Ð

.gka wpfne glwn÷åðéæ.geliw Ðäìéìá èçåùädkixvy zpkeqn dnda Ð

.dqkxit i` rci `le ,qekxitíéëùä øçîìå
éìúåë àöîåmi`ln x`evd zhigy zia Ð

.dwpify iptn ,dxyk Ð mcéáø úãîëå
øæòéìàiax dxn` wepifa dl xyknc Ð

.oernyäñâ äîäá ãçàå ä÷ã äîäá ãçà
.zpkeqn `id m` qekxit zekixv Ðäèùôù

äãé.dzhigy xnba Ðäøéæçä àìåÐ

df oi`y itl ,zpkeqn dzid m` dleqt

.dytp z`v zrya dkxc ok `l` ,qekxit

.ikda dgxe` e`l dqb la`àøîâéàîî
àéøùã:opixcdne .qekxita elit`e Ðéàîîå

ïéúòãà ÷ñéú`xw irac ,ixqinl Ð

`ixynlàéä äéç åàì ?,zqkxtn elit`e Ð

`ixyc ol `pneàì äìáð àðîçø øîàãî ?
ìëàúmcew i`ed zpkeqn dlap mzqe Ð

.dzzinììëîded ik ,dzin mcewc Ð

`xiq` dzin mcew i`c .`ixy Ð zpkeqn

`irain dzin xg`l ,"digd z`f"n?dzin

dl `ixy in!?:opikxteäìáð åðééä àîìã
úðëåñî åðééädpkzqpyn dzin mcewe Ð

dlr i`wc `pngx opireny`e ,dlap dl ixw

llkn `ad e`l Ð "z`f"n i`c ,inp e`la

.dyr dyrdlap ixwi` `l miignjklde Ð

dlapc dlr ixedf`l il dnl?!`hiyt

lif` `kidl zpkeqn xeqi`cíìåòì àîìã ?
úðëåñî åðééä äìáð åðééämlerl ,xnelk Ð

dpkzqpy dnda epiid dlapc ,xn`wck

jixhvi` ikd elit`e ,dzin mcew dxq`pe

dyr zpkeqn xeqi` miign eli`c ,`xw

dzin xg`lc `xw opireny`e ,`ed `nlra

.e`la inp i`wäôøègen ly mexw awip Ð

.`id zxqegn ,dilbx ekzgp e`à÷ìñ éàå
úðëåñî êúòã`xqgn `lc ,ileg zngn Ð

.lk`z `l dig dpi`y :opiyxcc ,dxeq` Ð

àéòáéî àéä äøñçù úåôøè úîçî úðëåñî
`l` .dig dpi` inp dtxh jdc Ð

dpin rny Ð dtxh xqinl jixhvi`cn

,dxeq` `xqginc zetxh zngn zpkeqn

:opiyxc `lc ,`ixy zpkeqn x`y la`

.lk`z `l dig dpi`yäôøè åðééä àîìãå
úðëåñî åðééä`l oiae `xqgn oiae Ð

,dl ixw dtxh Ð dig dpi`y dryn ,`xqgn

daexw ,xnelk ,`id zpkeqn oeyl "dtxh"c

dyra dilr xearl jixhvi`e .zenl

.dtxhc dyrz `le ,dig dpi`ycïë íà
äìáðdilr xearl meync lirl `nwe`c Ð

.jixhv` inp e`laíééçî àúùä éì äîìÐ

i`we ,dtxh `pngx diixw ,zpkeqn `idyk

.dyre e`la dlràéòáéî äúéî øçàìlf` `kidl `xeqi` Ðäìáð åðééä àîìãå ?
úðëåñî åðééä äôøè åðééädpkzqpe dtxhpy xg`l dzny dlapa elit` ,xnelk Ð

Ð oie`l ipya dzin xg`l dlr mwinle ,jixhvi` ikd elit`e .dl znwen zivn

!lek` digc dyre ,dtxhc e`le dlapc e`løî øîàåz`hg" wxta migafa Ð

.(`,r) "serdàúëìä éàîì`dc ,jixv `l "edelk`z `l lk`e" i`d ,xnelk Ð

lif` in dtxhp e` dlapzpc meyne ,"elk`z `l mc lke alg lk" :(b `xwie) aizk

alg xeqi` dil?jixhv` i`nle?meyn ,oie`l ipy meyn aiigc dxn` dxezd `l`

.xeqi` lr lg xeqi` oi` `niz `lc ,dtxhc e`l meyne algc e`l
éà
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éëla` ,dil irainw `ziixe`cnc opiwqn `zyd Ð diteb ileqtl ycwd zaig `ipdn

zegpn) "mikqpde zegpnd" wxt inp rnyn oke .ipye oey`x ea oipenc ecen opaxcn

.ycwd zaiga :ipyne ?oilke` z`neh `nhn i`n` ,`ed `nlra `xtr xzep :xn`wc (a,aw

xn`c `de .opaxc opixn` ik ,`ziixe`c dil `irainw :ipyne ,'ek yiwl yix irac heytz

z`vnpy hgn iab (`,k) migqtc `nw wxta

?i`na xykz`c xya i`d ,`nh xyad Ð xyaa

ycwd zaig ipdnc xni` ,ycwd zaiga i`

in ipye oey`x dia ipninl ,ditebc `leqtl

yix irac `d heytz Ð inp ikd `niz ike ?ipdn

yiwl yixc `d :iiepyl ivn ded ,'ek yiwl

oebk :my ipyn xity `l` ,ira `ziixe`cn

lirlc sqei axlc meyn ,cere .xdpa dxiardy

yixc heytz :xn`z m`e .opaxcn dipin inp ira

zia iwyn :xn`c `pipg iaxa iqei iaxcn yiwl

ycwd zaig ipdn m`e ,xiykn epi` migahnd

dpin `wtp i`n ,ipye oey`x dia ipninl

dnk oiprl dpin `wtpc :xnel yie ?exykda

eid oileg mbe ,dxfra mi`ian eidy mixac

ediy ick migafde zegpnd mr lek`l mi`ian

"dax unewd"a xn`ck ,raeyd lr milk`p

.(a,`k zegpn)

èçåùä.ixy dlgzkl elit` Ð zpkeqnd z`

ipzinl irac meyn caric oeyl hwpe

."qkxtzy cr"äðéàùÐ lk`z `l dig

i`dn yixc (`,an oileg) "zetxh el`" yixa

`pwqnd itl epiide ,dig dpi` dtxhc `xw

.zpkeqna `nwezin `lc ,oizrnyc

àúùäÐ `irain dzin xg`l dxeq` miign

`id zpkeqn dlap mzqc xaq `zyd

dzin mcew i`c ,xity wiic ikdle .dzin mcew

yxitck ,dl `ixy `l dzinc `hiyt Ð dxeq`

`xw iz` `nlc :jxtnl ivn ded cine .qxhpewa

d`yry oebke ,zpkeqn gkn `lc dlapl

oi` la` .`pwqnd seq cr xhpc `l` !`xhqib

dzid `ly dlapl xyt` elit`c ,yxtl

xq`cnc wiic mewn lkn ,`xwirn zpkeqn

lk Ð dzinl daexwc meyn zpkeqn `pngx

xq`c ab lr s`c ,ixnbl dzny dnda oky

dlap xeq`l jixhvi` ikd elit` ,dtxh `pngx

ok m`c ,jk yxtl oi` .`xqgin dtxhc meyn

jixt i`n`dlap jdl `xw `z` `nlc :`pwqna

d`yry oebk ,`xwirn zpkeqn gkn `z` `lc

xeqi`c ,xnege lw df oi`c `hiyt `l` ?`xhqib

wxta migafa xn`ck .miign lgc ,xing zpkeqn

dtxhn dlap opitli `lc (`,r) "serd z`hg"

:xn`z m`e .miign dxeq`c ,`xingc meyn

Ð `ixy zpkeqn inp zxn` i` ,jixtc i`nl

`d ?dlap xeq`l `xw jixhv` i`n` :iywz

,dgeaf dpi`y xeqi` meyn miign dxeq`

dnnc !dhgyp `l efe "zgafe" xn` `pngxc

dpi`yc dyr `ki` dlapzpy xg`l s` jytp

(`,el migqt) "dry lk" wxta rnynck ,dgeaf

oi`c meyn ,xeht mixetkd meia dlap lke`d :xne` oerny iaxc ,(`,c) xifpc `nw wxtae

lr lg xeqi` oi`c meyn xeht mixetkd meia dlapzp elit` :rnyn ,xeqi` lr lg xeqi`

mr mixetkd mei xeqi` lg `l i`n` ,igd on xa` xeqi` drwt dznyk ,`zyde .xeqi`

liig `l ikdle ,dgeaf dpi`yc xeqi` `ki` mlerl ,i`ce `l` ?zg` zaa dlap xeqi`

dedc :xnel yie !rwt `l izk`e df xeqi` da ded inp miignc ,mixetkd mei xeqi` dilr

."jinrhle" xninl ivn

àîìãmcewc xninl ira `zydc ,jenqac `iddk yxtl oi` Ð zpkeqn epiid dlap epiid

.dlap dl ixw dpkzqpyn dzinàúùäqndtxh dxeq` `xqgn `lc zpke

,inc lehpk xzi lkc oeik !xizic oebk ,`xqgn `lc dtxhl jixhv` :`niz ike Ð `irain

.`xqgnk daeyg inp dltpe ,xqgin inp `dàîìãå,zpkeqn oeyl "dtxh"c ,"dtxh" dl ixw zpkeqn lkc xninl ira `zydc .lirlc `iddk eyexit `d Ð zpkeqn epiid dtxh epiid

dyrz `le dyra eilr xearl :xn`w `l ,zpkeqn epiid dlap epiid :jixtc lirlc ,dyw zvwe .`xqgin `l oia `xqgin oia ,zenl daexw xnelk!`kd xn`wck ,
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Lãwä úaç àépäî ék ?éàîàìeñôììáà ,déôeâc ©¦§©§¨¦©©Ÿ¤¦§¨§¥£¨
.e÷éz ?àðL àì àîìc Bà ,àì éðLå ïBLàø déa àðîéîì§¦§¨¥¦§¥¦¨¦§¨¨§¨¥

äðùîúà èçBMäúðkeñîä¯ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¥¤©§¤¤©¨¦§¤©§¦¥
ñkøôzL ãò :øîBàãiaìâøáedic :øîBà øæòéìà éaø , ¥©¤§©§¥©¨¨¤¤©¦¡¦¤¤¥©¨

øçîìe ,äìéla èçBMä :ïBòîL éaø øîà .ä÷péæ íà¦¦§¨¨©©¦¦§©¥©©§¨§¨¨
íc íéàìî íéìúk àöîe íékLä¯ä÷péfL ,äøLk, ¦§¦¨¨§¨¦§¥¦¨§¥¨¤¦§¨

úcîëeBà ñkøôzL ãò :íéøîBà íéîëçå ;øæòéìà éaø §¦©©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©¤§©§¥
äîäa ãçà .dáðæa LkLëzL ãò Bà ,ìâøa Bà ãia©¨¨¤¤©¤§©§¥¦§¨¨¤¨§¥¨

äèLtL äwc äîäa .äqb äîäa ãçàå äwcàìå dãé ©¨§¤¨§¥¨©¨§¥¨©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ
äøéæçä¯.ãáìa Lôð úàöBä àlà dðéàL ,äìeñt ¤¡¦¨§¨¤¥¨¤¨¨©¤¤¦§¨
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.äiç¯ìëàú àì äìáð àðîçø øîàcî¯ ©¨¦©£©©£¨¨§¥¨ŸŸ©
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¯,Czòc à÷ìñ àì !úðkeñî eðééä äìáð eðééä àîìãå§¦§¨©§§¥¨©§§¤¤¨¨§¨©§¨

äìëàì íëì àéä øLà äîäaä ïî úeîé éëå" :áéúëc¦§¦§¦¨¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨
òâpäàðîçø dééø÷c àeä äúéî øçàì ,"dúìáða ©Ÿ¥©§¦§¨¨§©©¦¨§¨§¥©£¨¨

.äìáð éø÷à àì íéiçî ,äìáð¯àîéà íìBòì àîìãå §¥¨¥©¦¨¦§¦§¥¨§¦§¨§¨¥¨
íéiçî ,úðkeñî eðééä äìáð eðééä :Cì¯,äNòa ¨©§§¥¨©§§¤¤¥©¦©£¥

äúéî øçàì¯àì äôøè àðîçø øîàcî àlà !åàìa §©©¦¨§¨¤¨¦©£©©£¨¨§¥¨Ÿ
ìëàz¯Czòc à÷ìñ éàc ;àéøL úðkeñîc ììkî Ÿ©¦§¨¦§¤¤¨§¨§¦¨§¨©§¨

,àøéñà àøqçî àìc úðkeñî àzLä ,àøéñà úðkeñî§¤¤£¦¨¨§¨§¤¤§¨¦©§¨£¦¨
?àéòaéî äôøè¯,úðkeñî eðééä äôøè eðééä àîìãå §¥¨¦¨£¨§¦§¨©§§¥¨©§§¤¤

àìå äNòa åéìò øBáòìå!äNòz¯äìáð ,ïk íà §©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤¦¥§¥¨
åàìa dìò éà÷ íéiçn äîe ?él änì àðîçø áúëc¦§©©£¨¨¨¨¦©¥©¦¨¥£¨§¨

?àéòaéî äúéî øçàì ,äNòå¯äìáð eðééä àîìãå ©£¥§©©¦¨¦¨£¨§¦§¨©§§¥¨
ïéåàì éðLa åéìò øBáòìå ,úðkeñî eðééä äôøè eðééä©§§¥¨©§§¤¤§©£¨¨¦§¥¨¦
äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå" :àëäî àlà !äNòå©£¥¤¨¥¨¨§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤
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`oifgeקלב mipya cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

úðëåñî åðééä äôøè êúòã à÷ìñ éàlkl dyri dlap alg" `pngx aezkl Ð

.ezlik` zxdf`n wezyle ,dlap meyn alg `nhn `lc opireny`l "dk`ln

xeqi` liigc opireny`l "edelk`z `l" aezkl `cegl zpkeqn dtxh algae

liige dlap xeqi` inp iz` `ziin ikc oky lkc `prci `p`e ,alg xeqi`` zpkeqn

.dilríééçî äîåepi` zpkeqn xeqi`c Ð

liige iz`e ,dzin aexiw zngn `l`

`irain dteb dlap ,alg xeqi``àìà ?Ð

xeqi`c dlapa opireny`l jixhvi`cn

.alg xeqi`` liig dlapúðëåñîã ììëî
éø÷éî äôøè åàìopirny`l jixhv`e Ð

`iz` `le zpkeqn gkn `iz`c dlap jda

legizc ,okl mcew dtxhp `ly ,dtxh gkn

opixn`c dtxhc xnege lwne .alg xeqi``

dlap iab slinl opivn `l 'ek "miign dne"

`nrhc ,alg xeqi`` liig dlap xeqi`c

`l` ,`ed dzin aexiw meyn e`l dtxhc

migafa ediieexzl opikxvnck ,oexqg meyn

.(`,r) "serd z`hg" wxtaäàùòù ïåâë
àøèñéâxn`c ,zqkxtn oiicr `ide Ð

Ð `xhqib d`yr :(`,`k oileg) `nw wxta

,dzelap mcew dpkzqp `l efc .dlap

dlap xeqi` legizc opireny`l jixhvi`e

!alg xeqi``àøèñéâ äàùòdkzg Ð

.dagxl mipylïë íà.`xiq` zpkeqnc Ð

'åâå äôøèå äìáð áìç àø÷ àîéìÐ

dtixhe dlap xeqi` iz`c opireny`le

alg"e azknl il dnl ,alg xeqi`` liige

xninle ,xzii` diyxcinl Ð "dtxh

dalge `idc jl `pin`wc `ed dtxhc

dtxh xeqi` liigc jl `pxdfncke ,mixeq`

yi la` .da yi mixeqi` ipy `nl` ,alg`

da oi`e ,efk dzinl daexw `idy zxg` jl

.ecal alg xeqi` `l`÷åìç äáìçù
äøùáî,dclepyn da bdep alg xeqi`y Ð

.`pixg` `xeqi` da zil eze`l iytp dpd

d`nehnyecwdl dil xn`w l`wfgi Ð

jl gw" :el xne` didy itl .`ed jexa

dplk`z mixery zbere 'ebe mixerye mihg

e."mdipirl dpiberz mc`d z`ev illba `id

,`xwa aizk `l "dlil dxwne mei dxwn"

.dil opiqxb `leäàîåè éãéì.ixw Ðñåë
ñåëitl ,zenz `ly ,hFgy hFgy Ð

,xninl `kil ynn dlap .`id zpkeqny

.dizeax i`n ok m`cíëç äá äøåäùÐ

mkgl le`yl jxvede wtq da clepy

.exizdläéúåðúîmiiglde rexfd Ð

`lae ,odk did `edy it lr s`e ,dawde

.dlke`l leki dnxdàéøù.zpkeqn Ðäéúåáø åðééä,`ixyc ab lr s`c Ð

.dizlk` `l dqi`nc oeikúåéò÷á úìëåà åìéôàoeikc ,dipiya gk dl yiy Ð

iiethl `l` ,dcedi axc` bilt `l l`wfgi xa inx .`id zpkeqn Ð zcner dpi`c

.`pipg ax oke ,`z`éëä éðúî àøåñádcedi axc` siqed `pipg axc ,xn`ck Ð

.ikd da miiq diteb dcedi axc ipzn `zicanetae .zeirwa zlke` elit`
äòåâ
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äîåxeqi`c ,miign dne :qxhpewa yxit Ð alg xeqi`` liige dtxh xeqi` iz` miign

?`irain dteb dlap ,alg xeqi` lr lg Ð dzin aexiw zngn `l` epi` zpkeqn

opireny`l jixhvi`e .ixwn dtxh e`l zpkeqnc llkn Ð dlapa opireny`l jixhvi`cne

legizc ,okl mcew dtxhp `ly ,dtxh gkn `iz` `le zpkeqn gkn `iz`c dlap jda

,`iz` `l dtxhc xnege lwne .alg xeqi``

,`ed dzin aexiw meyn e`l dtxhc `nrhc

migafa ediiexzl opikxvnck ,oexqg meyn `l`

:eyexitl dywe .(`,r) "serd z`hg" wxta

lr dlap xeqi` legiy xity opitli `l i`n`c

meyn i`c ?dtxhc xnege lwn alg xeqi`

jl oi` Ð dznc oeik ,inp dlap ,`xqgn dtxhc

:ikd xza jixt i`n ,cere !dfn lecb oexqg

gkn `iz` `lc dlapl `xw jixhvi` `nlce

cere !lirl xnege lwn `iz` inp `idd ?zpkeqn

,dtxhc e`la ied `l zpkeqnc inp idp :dyw

,"digd z`f"c `xwn dyra xqzz mewn lkn

yi dfa ,edine !lekiz `l dig dpi`y :rnync

"digd z`f"c `xw `nwen ded i` :xnel

inewe`l inp dil xazqn ded ,dxqe`l zpkeqna

"digd z`f"c dyrc ikid ike ,dtxhc e`l da

"dig dpi`" exwin ediiexzc ,ediiexza `nwezn

m`e ,ediiexza `nwezn dtxhc e`l inp ikd Ð

?il dnl alg xeqi` lr lgc aizkc dlap ok

miignc dtxh dne :xn`w ikdc yxtn mz epiaxe

xg`lc dlap ,alg xeqi` lr liig Ð `nhn `l

jixtck jxtinl `kile ?`irain `nhn dzin

liigc ,dxeng dtxhc (my) "serd z`hg" wxta

`kdc `pwqnd itl xn`w mzdc .miign dxeqi`

,`zyd xninl irac i`nl la` ,`ixy zpkeqnc

i`c ,miign dly xeqi` ligzn inp dlap xeqi`c

`xiq` zpkeqne ,zpkeqn dzid `ly xyt`

m` elit`e ,dzin aexiw zngn dlap mrhn

`l Ð dyr xeqi` `l` zpkeqn `di `ly xn`p

,"e`la miign oky dtxhl dn" jxtinl jiiy

ded xity miign dlap xeqi` mewn lknc oeik

xnege lwn alg xeqi` lr legiy dl opirci

xity jiiy ,`ixy zpkeqnc `zyd la` .dtxhc

,miign dly xeqi` lg oky dtxhl dn :jxtinl

!llk miign xeqi` o`k oi`y dlapa xn`z

:jl `ni` mlerlc ,ikd xza xity jixt `zyde

xeqi` `aiy `xw jixhv`e ,dxeq` zpkeqn

ied `lc dlape alg xeqi` lr legie dlap

`iddc ,`xhqib d`yry oebk ,`xwirn zpkeqn

.dtxhc xnege lwa iz` `le miign xq`p `l

xeqi` iz` miign dne :yxtn did meyxb epiaxe

`kilc ab lr s` ,alg xeqi`` liig dtxh

liig Ð xeqi` i`d` liigc ebn dtxhc xninl

ebn :xninl `ki`c ,dlgza zpkeqn dzidy ,dzin xg` ly dlap ,algc xeqi` i`d` inp

i`ce `l` ?`irain `l alg xeqi`` inp liig Ð zpkeqn xeqi`` dlap xeqi` i`d liigc

.ixnbl `ixy zpkeqnc llkn Ð dlap azknl `xw jixhvi`cn`nlce :xity jixt `zyde

oi`y ,eyexitl dywe .zpkeqn dzid `l ixdy ,ebn `kilc ,`xhqib d`yrl jixhvi`

inp liigc ,dtxha ebn inp `ki`c jxtinl `ki`c ,cere .llk df ebn xikfn cenlzd

mixa`l diiga dnda (`,bw oileg) "dypd cib" wxta xn`c o`nle .geaf epi`y xeqi``

:jxtinl `ki`c oeik ,dtxhc xnege lwn slinl jiiy `l Ð dlapa ebn `ki`e `xiq` zpkeqnc zxn` ik elit` ,cere .ebn `ki`e ,igd on xa` xeqi`` dtxh xeqi` inp liig Ð zcner

.(`,r) migafa jixtck ,miign dxeq` oky dtxhl dnàìùdeli`k dizepzn enxed `ly dndan lke`d :(a,alw) "rexfd" wxta onwl xn`c ,opgei iaxl :xn`z m`e Ð dizepzn enxe

lk` `ly xn`c o`nk xaq opgei iaxc :xnel yie !lah lek`l xeq`e ,zexyrne zenexz yixtdl jixv envr odk ,did odk l`wfgic ab lr s` ?l`wfgic dizeax i`n ,milah lke`

.mkg da dxedy dndanàìù"dzztzpy dxrp" wxtae (a,k) dxf dcear zkqnc `nw wxta xn`ck ,xeq` inp mc` lk `lde ?l`wfgic dizeax i`n :xn`z m`e Ð 'ek meia izxdxd

mc` oi` mixac dyly :(a,cqw `xza `aa) "heyt hb" wxta opixn`c meyn ,`zeax dil aiyg ikd elit`c :xnel yie !'ek meia xdxdi `ly Ð "rx xac lkn zxnype" :(`,en zeaezk)

.dltz oeire rxd oeyle dxiar xedxd ,mei lka mdn levip
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áúëcî àlà ?àéòaéî äúéî øçàì ,áìç øeqéàà ìééç̈¥©¦¥¤§©©¦¨¦¨£¨¤¨¦¦§©

äìáð àðîçø¯é÷úî .úðkeñî eðééä åàì äôøèc ììkîó ©£¨¨§¥¨¦§¨¦§¥¨¨©§§¤¤©§¦
eðééä :Cì àîéà íìBòì àîìãå ,éLà áø øa øî dì̈¨©©©¦§¦§¨§¨¥¨¨©§
àðîçø áúëc äìáð :zøîà÷ãe ,úðkeñî eðééä äôøè§¥¨©§§¤¤§¨£©§§§¥¨¦§©©£¨¨
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!àøèñéb dàNòL ?éîc¯àìc øLôà éà ,éîð íúä ¨¥¤£¨¨¦§§¨¨¨©¦¦¤§¨§¨

úéòaéàå .àaeøì ÷ñôéìc énwî àúøet úðkeñî éåä£¥§¤¤§¨¦©¥§¦§©§¨§¦¨¥
"áìç" ,"äôøèe äìáð áìç" :àîéì ,ïk íà :àîéà¥¨¦¥¥¨¥¤§¥¨§¥¨¥¤
Léå ,døNaî ÷eìç daìç ïéàL àéä Bæ ?él änì "áìç"¥¤¨¨¦¦¤¥¤§¨¨¦§¨¨§¥

daìçL úøçà Eì.úðkeñî Bæ ?Bæéàå ,døNaî ÷eìç §©¤¤¤¤§¨¨¦§¨¨§¥§¤¤
,àîéà úéòaéàåøîàå" :àëäîäpä íéäìà 'ä däà §¦¨¥¥¨¥¨¨¨Ÿ©£¨¡Ÿ¦¦¥

ézìëà àì äôøèe äìáðe äànèî àì éLôðéøeòpî ©§¦Ÿ§ª¨¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©
éôá àá àìå äzò ãòåàì éLôð äpä" ,"ìebt øNa §©©¨§Ÿ¨§¦§©¦¦¥©§¦Ÿ

"äànèî¯äàîeè éãéì àáì íBia ézøäøä àlL §ª¨¨¤Ÿ¦§©§¦©¨Ÿ¦¥§¨
ézìëà àì äôøèe äìáðe" ,äìélaéøeòpî"¯àlL ©©§¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©¤Ÿ

éôa àá àìå" ,íìBòî ñBk ñBk øNa ézìëàøNa ¨©§¦§©¥¨§Ÿ¨§¦§©
"ìebt¯;íëç da äøBäL äîäaî ézìëà àlL ¦¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤¨¨¨¨

àlL äîäaî ézìëà àlL :eøîà ïúð éaø íeMî¦©¦¨¨¨§¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤Ÿ
àéøL àîìLa zøîà éà .äéúBðzî eîøeä¯eðééä §©§¤¨¦¨§©§¦§¨¨¨§¨©§
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øîà ?úðkeñî àéîc éëéä :éëä éðúî àúéãaîeôa .éëä̈¦§§§¦¨©§¥¨¦¥¦¨§¨§¤¤£©
,úãîBò dðéàå dúBà ïéãéîònL ìk :áø øîà äãeäé áø©§¨£©©¨¤©£¦¦¨§¥¨¤¤
eléôà :øîà ìà÷æçé øa éîø .úBiò÷a úìëBà eléôàå©£¦¤¤§¨¦¨¦©§¤§¥£©£¦
øîà ,áøc éãéîìúì ìàeîL eäðéçkLà .úBøB÷ úìëBà¤¤©§©¦§§¥§©§¦¥§©£©
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חולין. פרק שני - השוחט דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc oileg(iyily meil)

òc à÷ìñ éàåúðkeñî eðééä äôøè Czmb `ed dtixh xeqi`y - §¦©§¨©§¨§¥¨©§§¤¤
,dtebn xqgp `le zpkeqn ziyrpy dndaaàðîçø áBzëìoic iabl ¦§©£¨¨

,d`neh,'äëàìî ìëì äNòé äìáð áìç'ly algy xnel ick ¥¤§¥¨¥¨¤§¨§¨¨
aezki dlik` xeqi` iable ,dliap z`neha `nhn epi` dliapáìçå'§¥¤

,'eäìëàú àì äôøèxeq` zpkeqn dtixh ly algy xnel §¥¨ŸŸ§ª
,alg xeqi` lr lg dxeqi`e ,dlik`aàðéîà àðàåxne` ip`e ± ©£¨£¦¨

dalg lr dliap zlik` xeqi` lg dznyky cenll yiy invrn
,xnege lwaíéiçn äîeziyrpe dtxhp xy`ky ,dndad iiga - ©¥©¦

,dzinl daexwy meyn wx `ed dxeqi` ,zpkeqnmewn lkneéúà̈¥
,äôøè øeqéàeàéòaéî äúéî øçàì ,áìç øeqéàà ìééçjxvp ike - ¦§¥¨¨¦©¦¥¤§©©¦¨¦©§¨

dxeqi` f`y dzzin xg`l dalg lr dliap xeqi` lgy xnel
.ynn dzny zngnàðîçø áúëcî àlàly alga dlik` xeqi` ¤¨¦§¨©©£¨¨

,äìáð,alg xeqi` lr lg dliap xeqi`y xnel ickäôøèc ììkî §¥¨¦§¨¦§¥¨
úðkeñî eðééä åàìxy`k wx dtixh xeqi`a zxq`p dnday - ¨©§§¤¤

,dtixh xeqi`a dxeq` dpi` ,dxqgp `ly zpkeqn j` ,dtebn xqgp
,dliap xeqi`a dxeq` dzny zpkeqny xnel weqt jixv okle

dalg lr mb lg df xeqi`exn`p `l dtixh xeqi`y oeikne .
jixv recn ,ok `l m`y ,zxzen zpkeqny gken ok m` ,zpkeqna
xnege lwa dxeqi` z` cenll xyt` ixd ,dtixh xeq`l weqt
lirl `xnba x`eank] dtebn xqgp `ly s` dxeq`y zpkeqnn

(`"r).[
:ef dgked lr dywn `xnbdé÷úî,àîìãå ,éMà áø øa øî dì ó ©§¦¨©©©©¦§¦§¨

úðkeñî eðééä äôøè eðééä Cì àîéà íìBòì`ed dtixh xeqi`y - §¨¥¨¨©§§¥¨©§§¤¤
,dtebn xqgp `ly zpkeqna mbzøîà÷ãe,dyw ok m`yäìáð §¨¨§©§§¥¨

,éì änì àðîçø áúëclr lg dliap xeqi`y cenll xyt` ixd §¨©©£¨¨¨¨¦
,alg xeqi` lr lgy miign dtixh xeqi`n xnege lwa alg xeqi`

azkp dliap ly alga xeqi`dy xnel yiàéúà àìc äìáð Cäì§©§¥¨§Ÿ¨§¨
úðkeñî çkîgkn dxeq`y cenll ozip `ly dliap dze`l - ¦Ÿ©§¤¤

,dzzin mcew zpkeqn dzidyk da didy xeqi`déîc éëéäåoebk §¥¦¨¥
àøèñéb dàNòLixd ,`xhqib d`yry oeikne ,dagxl dwligy - ¤£¨¨¦§§¨

li`ede ,ixnbl dzn `le zqkxtn oiicr `idyk mb dliap `id
dalgy cenll xyt` i` ,zpkeqn dzid `l dliap ziyrpy mcewe
mby xnel weqtd z` jixv okle ,xnege lwa dliap xeqi`a xeq`
epl oi`y ,`vnpe .dalg lr lg dliap xeqi` ,`xhqib d`yryk
mb xn`p dtixh xeqi`y xyt` ixdy ,zxzen zpkeqny xewn

.dliap xeq`l ick weqt jixv oiicre dtebn xqgp `ly zpkeqna
:`xnbd zvxzn,énð íúäxnel weqt jixv oi` ,`xhqib d`yryk ¨¨©¦

y meyn ,dliap meyn xeq` dalgyúðkeñî éåä àìc øLôà éà¦¤§¨§Ÿ¨¥§¤¤
àaeøì ÷ñôéìc énwî ,àzøetzpkeqn dzid `ly xyt` i` - §¨¦©¥§¦§©§¨

dxeqi` ,dtixh oicn f` xq`iz m`e ,dagx aex jzgpy iptl zvwna
`idyk dxeqi` z` cenll ozip dide ,daexw dzziny meyn `ed
xeqi`y ,gxkda `l` .zpkeqnn xnege lwn ,dzzin xg`l dliap
xqgp `ly zpkeqn la` ,dtebn xqgpy dndaa wx `ed dtixh
xeqi` lg dzny dnday cnll weqt jixv okle ,zxzen dtebn

.zpkeqnn xnege lwa df oic cenll xyt` i`e ,dalg lr dliap
'dlap alge' weqtdn cenll yi cvik sqep ote`a zx`an `xnbd

:zxzen zpkeqny 'ebeàîéà úéòaéàåcenll lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
y ,zxzen zpkeqnyïk íà,dxeq` zpkeqnyäìáð áìç' àîéì ¦¥¥¨¥¤§¥¨

äôøèexeqi`y jkn cnlpe ,'edlk`z `l lk`e dk`ln lkl dyri §¥¨
,alg xeqi` lr milg dtixh xeqi`e dliapéì änì 'áìç' 'áìç'- ¥¤¥¤¨¨¦

zaiz z` dxikfde 'dtxh alge dlap alge' dxezd dazk recn
,dtixha 'alge' zlin z` dxezd dxzii `l` ,minrt izy 'alg'

wxy ,jl xnelàéä Bæ,daexw dzziny dnda÷eìç daìç ïéàL ¦¤¥¤§¨¨
døNaî,mixeq` mdipy `l` ,dxya oicn welg dalg oic oi`y - ¦§¨¨

ipy dalga yie alg xeqi` lr dxeqi` lg dtixha `weecy xnelk
.mixeqi`,døNaî ÷eìç daìçL úøçà Eì Léåmby it lr s`y §¥§©¤¤¤¤§¨¨¦§¨¨

xeqi`a xeq` dalge ,xzen dxya mewn lkn ,daexw dzzin `id
,dclepyn cala algBæéàå,dxyan welg dalgy `id,úðkeñî Bæ §¥§¤¤

.xzen dxyay
:zxzen zpkeqny epnn cenll yiy ,sqep xewn d`ian `xnbd

àîéà úéòaéàå,zxzen zpkeqny cenll lkez dvxz m`e -àëäî §¦¨¥¥¨¥¨¨
d"awd el xn` dligzny ,d"awdl `iapd l`wfgi xn`y dnn -
dnka envr xrvl eilr ,l`xyi mr ly mdizepeer lr xtkl icky
,iefae qe`n ote`a dt`i mgl eze`e ,iefae qe`n mgl lek`le ,mipipr

dpr l`wfgie(ci c l`wfgi)àì éLôð äpä ,íéäìà 'ä däà ,øîàå'¨Ÿ©£¨¡Ÿ¦¦¥©§¦Ÿ
éôa àá àìå ,äzò ãòå éøeòpî ézìëà àì äôøèe äìáðe ,äànèî§ª¨¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©§©©¨§Ÿ¨§¦

,'ìebt øNa.dfk qe`ne `nh ote`a ingl lke`y il xn`z ji`e §©¦
xn`y dn `l` ,eheytk epi` weqtd yexity zx`an `xnbd

l`wfgi,'äàneèî àì éLôð äpä'envr z` `nih `ly eyexit oi` ¦¥©§¦Ÿ§¨¨
eyexit `l` ,gay df oi` ,odk didy oeikny ,zna miciaàlL¤Ÿ

ézøäøäxeq` xedxd,íBiail mxb df xedxdeäàîeè éãéì àáì- ¦§©§¦©¨Ÿ¦¥§¨
ixw z`neh.äìélaxn`y dne,'éøeòpî ézìëà àì äôøèe äìáðe' ©©§¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©

,eyexit `l` ,gay df oi`y ,ynn dtixhe dliap eyexit oi`àlL¤Ÿ
íìBòî ,ñBk ñBk øNa ézìëà,zpkeqn dnda xya izlk` `ly ± ¨©§¦§©¥¨

zenz `ly ,xdn dze` hegy hegy ,dze` hgeyl xnel jxcdy
xn`y dne .ixerp inin ,dliap dyrize'ìebt øNa éôa àá àìå'§Ÿ¨§¦§©¦

eyexit `l` ,gay df oi`y ,ynn lebit xya lk` `ly eyexit oi`
äîäaî ézìëà àlLcr dxeq` dzide ,dzexyka wtq clepy ¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨

íëç da äøBäL.zxzeny,eøîà ïúð éaø íeMîl`wfgi zpeeky ¤¨¨¨¨¦©¦¨¨¨§
`id,äéúBðzî eîøeä àlL äîäaî ézìëà àlLrexfd mde ¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤Ÿ§©§¤¨

dide ,did odky it lr s`e ,dpedk zepznn mdy ,daiwde miiglde
envr lr xingd ,dizepzn enxedy mcew mb dndadn lek`l leki

.lk` `le
:zxzen zpkeqny jkn cenll yiy zx`an `xnbdzøîà éà¦¨§©§

àîìLaàéøL,zxzen zpkeqny -ìà÷æçéc déúeáø eðééäedf - ¦§¨¨©§¨©§§¥¦¤§¥
`l dqe`n `idy oeikn ,zxzen `idy s`y ,l`wfgi ly ezelcb

,dlk`zøîà éà àlàzpkeqnyìà÷æçéc déúeáø éàî ,àøéñà ¤¨¦¨§©§£¦¨©§¥¦¤§¥
.dlk` `ly dna

dkixvy] zpkeqnl dndad zaygp mipte` dfi`a zx`an `xnbd
:[dxiykdl ick qekxitøîà äãeäé áø øîà .úðkeñî éîc éëéä¥¦¨¥§¤¤¨©©§¨¨©

úãîBò dðéàå dúBà ïéãéîònL ìk ,áøe .dileg zngnàðéðç áø ©¨¤©£¦¦¨§¥¨¤¤©£¦¨
øîà áøc déîMî àéîìL øa,dfa siqed -eléôàgk dl yi ©§¤§¨¦§¥§©¨©£¦

`idy ,dipiyaúBiò÷a úìëBàoeikn ,mivr ly zekizg - ¤¤§¨¦
e .zpkeqn `id ixd ,zcner dpi`e dze` micinrnyìà÷æçé øa éîø̈¦©§¤§¥

øîà,dfa siqed -eléôà`idy ,dipiya gk dl yiúBøB÷ úìëBà ¨©£¦¤¤
,ur ly.zpkeqn `id ixd ,zcner dpi`e dze` micinrny oeikn

ixac z` epy jky d`ian `xnbdepy `zicaneta j` ,`xeqa md
:`xnbd dtiqen .xg` ote`a mze`éëä éðúî àøeñaz` jk epy - §¨©§¥¨¦

la` ,mi`xen`d ixacàéîc éëéä ,éëä éðúî àúéãaîeôa§§§¦¨©§¥¨¦¥¦©§¨
dðéàå dúBà ïéãéîònL ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà ,úðkeñî§¤¤¨©©§¨¨©©¨¤©£¦¦¨§¥¨

,úBiò÷a úìëBà eléôàå ,úãîBòdpi`e dze` micinrny oeikn ¤¤©£¦¤¤§¨¦
e .zpkeqn `id ixd ,zcnerøîà ìà÷æçé øa éîø,dfa siqed - ¨¦©§¤§¥¨©

eléôà`idy ,dipiya gk dl yi,úBøB÷ úìëBàmicinrny oeikn £¦¤¤
.zpkeqn `id ixd ,zcner dpi`e dze`

:qekxit oipra mitqep mipic d`ian `xnbdìàeîL eäðéçkLà©§§¦§§¥
éàî ,eäì øîà ,áøc éãéîìúìyecig xac dfi` -áø øîà §©§¦¥§©¨©§©¨©©

,áø øîà éëä déì eøîà .úðkeñîa¦§¤¤¨§¥¨¦¨©©
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קלג oifge` mipya cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

úðëåñî åðééä äôøè êúòã à÷ìñ éàlkl dyri dlap alg" `pngx aezkl Ð

.ezlik` zxdf`n wezyle ,dlap meyn alg `nhn `lc opireny`l "dk`ln

xeqi` liigc opireny`l "edelk`z `l" aezkl `cegl zpkeqn dtxh algae

liige dlap xeqi` inp iz` `ziin ikc oky lkc `prci `p`e ,alg xeqi`` zpkeqn

.dilríééçî äîåepi` zpkeqn xeqi`c Ð

liige iz`e ,dzin aexiw zngn `l`

`irain dteb dlap ,alg xeqi``àìà ?Ð

xeqi`c dlapa opireny`l jixhvi`cn

.alg xeqi`` liig dlapúðëåñîã ììëî
éø÷éî äôøè åàìopirny`l jixhv`e Ð

`iz` `le zpkeqn gkn `iz`c dlap jda

legizc ,okl mcew dtxhp `ly ,dtxh gkn

opixn`c dtxhc xnege lwne .alg xeqi``

dlap iab slinl opivn `l 'ek "miign dne"

`nrhc ,alg xeqi`` liig dlap xeqi`c

`l` ,`ed dzin aexiw meyn e`l dtxhc

migafa ediieexzl opikxvnck ,oexqg meyn

.(`,r) "serd z`hg" wxtaäàùòù ïåâë
àøèñéâxn`c ,zqkxtn oiicr `ide Ð

Ð `xhqib d`yr :(`,`k oileg) `nw wxta

,dzelap mcew dpkzqp `l efc .dlap

dlap xeqi` legizc opireny`l jixhvi`e

!alg xeqi``àøèñéâ äàùòdkzg Ð

.dagxl mipylïë íà.`xiq` zpkeqnc Ð

'åâå äôøèå äìáð áìç àø÷ àîéìÐ

dtixhe dlap xeqi` iz`c opireny`le

alg"e azknl il dnl ,alg xeqi`` liige

xninle ,xzii` diyxcinl Ð "dtxh

dalge `idc jl `pin`wc `ed dtxhc

dtxh xeqi` liigc jl `pxdfncke ,mixeq`

yi la` .da yi mixeqi` ipy `nl` ,alg`

da oi`e ,efk dzinl daexw `idy zxg` jl

.ecal alg xeqi` `l`÷åìç äáìçù
äøùáî,dclepyn da bdep alg xeqi`y Ð

.`pixg` `xeqi` da zil eze`l iytp dpd

d`nehnyecwdl dil xn`w l`wfgi Ð

jl gw" :el xne` didy itl .`ed jexa

dplk`z mixery zbere 'ebe mixerye mihg

e."mdipirl dpiberz mc`d z`ev illba `id

,`xwa aizk `l "dlil dxwne mei dxwn"

.dil opiqxb `leäàîåè éãéì.ixw Ðñåë
ñåëitl ,zenz `ly ,hFgy hFgy Ð

,xninl `kil ynn dlap .`id zpkeqny

.dizeax i`n ok m`cíëç äá äøåäùÐ

mkgl le`yl jxvede wtq da clepy

.exizdläéúåðúîmiiglde rexfd Ð

`lae ,odk did `edy it lr s`e ,dawde

.dlke`l leki dnxdàéøù.zpkeqn Ðäéúåáø åðééä,`ixyc ab lr s`c Ð

.dizlk` `l dqi`nc oeikúåéò÷á úìëåà åìéôàoeikc ,dipiya gk dl yiy Ð

iiethl `l` ,dcedi axc` bilt `l l`wfgi xa inx .`id zpkeqn Ð zcner dpi`c

.`pipg ax oke ,`z`éëä éðúî àøåñádcedi axc` siqed `pipg axc ,xn`ck Ð

.ikd da miiq diteb dcedi axc ipzn `zicanetae .zeirwa zlke` elit`
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äîåxeqi`c ,miign dne :qxhpewa yxit Ð alg xeqi`` liige dtxh xeqi` iz` miign

?`irain dteb dlap ,alg xeqi` lr lg Ð dzin aexiw zngn `l` epi` zpkeqn

opireny`l jixhvi`e .ixwn dtxh e`l zpkeqnc llkn Ð dlapa opireny`l jixhvi`cne

legizc ,okl mcew dtxhp `ly ,dtxh gkn `iz` `le zpkeqn gkn `iz`c dlap jda

,`iz` `l dtxhc xnege lwne .alg xeqi``

,`ed dzin aexiw meyn e`l dtxhc `nrhc

migafa ediiexzl opikxvnck ,oexqg meyn `l`

:eyexitl dywe .(`,r) "serd z`hg" wxta

lr dlap xeqi` legiy xity opitli `l i`n`c

meyn i`c ?dtxhc xnege lwn alg xeqi`

jl oi` Ð dznc oeik ,inp dlap ,`xqgn dtxhc

:ikd xza jixt i`n ,cere !dfn lecb oexqg

gkn `iz` `lc dlapl `xw jixhvi` `nlce

cere !lirl xnege lwn `iz` inp `idd ?zpkeqn

,dtxhc e`la ied `l zpkeqnc inp idp :dyw

,"digd z`f"c `xwn dyra xqzz mewn lkn

yi dfa ,edine !lekiz `l dig dpi`y :rnync

"digd z`f"c `xw `nwen ded i` :xnel

inewe`l inp dil xazqn ded ,dxqe`l zpkeqna

"digd z`f"c dyrc ikid ike ,dtxhc e`l da

"dig dpi`" exwin ediiexzc ,ediiexza `nwezn

m`e ,ediiexza `nwezn dtxhc e`l inp ikd Ð

?il dnl alg xeqi` lr lgc aizkc dlap ok

miignc dtxh dne :xn`w ikdc yxtn mz epiaxe

xg`lc dlap ,alg xeqi` lr liig Ð `nhn `l

jixtck jxtinl `kile ?`irain `nhn dzin

liigc ,dxeng dtxhc (my) "serd z`hg" wxta

`kdc `pwqnd itl xn`w mzdc .miign dxeqi`

,`zyd xninl irac i`nl la` ,`ixy zpkeqnc

i`c ,miign dly xeqi` ligzn inp dlap xeqi`c

`xiq` zpkeqne ,zpkeqn dzid `ly xyt`

m` elit`e ,dzin aexiw zngn dlap mrhn

`l Ð dyr xeqi` `l` zpkeqn `di `ly xn`p

,"e`la miign oky dtxhl dn" jxtinl jiiy

ded xity miign dlap xeqi` mewn lknc oeik

xnege lwn alg xeqi` lr legiy dl opirci

xity jiiy ,`ixy zpkeqnc `zyd la` .dtxhc

,miign dly xeqi` lg oky dtxhl dn :jxtinl

!llk miign xeqi` o`k oi`y dlapa xn`z

:jl `ni` mlerlc ,ikd xza xity jixt `zyde

xeqi` `aiy `xw jixhv`e ,dxeq` zpkeqn

ied `lc dlape alg xeqi` lr legie dlap

`iddc ,`xhqib d`yry oebk ,`xwirn zpkeqn

.dtxhc xnege lwa iz` `le miign xq`p `l

xeqi` iz` miign dne :yxtn did meyxb epiaxe

`kilc ab lr s` ,alg xeqi`` liig dtxh

liig Ð xeqi` i`d` liigc ebn dtxhc xninl

ebn :xninl `ki`c ,dlgza zpkeqn dzidy ,dzin xg` ly dlap ,algc xeqi` i`d` inp

i`ce `l` ?`irain `l alg xeqi`` inp liig Ð zpkeqn xeqi`` dlap xeqi` i`d liigc

.ixnbl `ixy zpkeqnc llkn Ð dlap azknl `xw jixhvi`cn`nlce :xity jixt `zyde

oi`y ,eyexitl dywe .zpkeqn dzid `l ixdy ,ebn `kilc ,`xhqib d`yrl jixhvi`

inp liigc ,dtxha ebn inp `ki`c jxtinl `ki`c ,cere .llk df ebn xikfn cenlzd

mixa`l diiga dnda (`,bw oileg) "dypd cib" wxta xn`c o`nle .geaf epi`y xeqi``

:jxtinl `ki`c oeik ,dtxhc xnege lwn slinl jiiy `l Ð dlapa ebn `ki`e `xiq` zpkeqnc zxn` ik elit` ,cere .ebn `ki`e ,igd on xa` xeqi`` dtxh xeqi` inp liig Ð zcner

.(`,r) migafa jixtck ,miign dxeq` oky dtxhl dnàìùdeli`k dizepzn enxed `ly dndan lke`d :(a,alw) "rexfd" wxta onwl xn`c ,opgei iaxl :xn`z m`e Ð dizepzn enxe

lk` `ly xn`c o`nk xaq opgei iaxc :xnel yie !lah lek`l xeq`e ,zexyrne zenexz yixtdl jixv envr odk ,did odk l`wfgic ab lr s` ?l`wfgic dizeax i`n ,milah lke`

.mkg da dxedy dndanàìù"dzztzpy dxrp" wxtae (a,k) dxf dcear zkqnc `nw wxta xn`ck ,xeq` inp mc` lk `lde ?l`wfgic dizeax i`n :xn`z m`e Ð 'ek meia izxdxd

mc` oi` mixac dyly :(a,cqw `xza `aa) "heyt hb" wxta opixn`c meyn ,`zeax dil aiyg ikd elit`c :xnel yie !'ek meia xdxdi `ly Ð "rx xac lkn zxnype" :(`,en zeaezk)

.dltz oeire rxd oeyle dxiar xedxd ,mei lka mdn levip
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àðîçø áBzëì ,úðkeñî eðééä äôøè Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨§¥¨©§§¤¤¦§©£¨¨
àì äôøè áìçå ,äëàìî ìëì äNòé äìáð áìç"¥¤§¥¨¥¨¤§¨§¨¨§¥¤§¥¨Ÿ
äôøè øeqéà éúà íéiçn äîe :àðéîà àðàå ,"eäeìëàúŸ§©£¨¨¦¨©¥©¦¨¥¦§¥¨
áúëcî àlà ?àéòaéî äúéî øçàì ,áìç øeqéàà ìééç̈¥©¦¥¤§©©¦¨¦¨£¨¤¨¦¦§©

äìáð àðîçø¯é÷úî .úðkeñî eðééä åàì äôøèc ììkîó ©£¨¨§¥¨¦§¨¦§¥¨¨©§§¤¤©§¦
eðééä :Cì àîéà íìBòì àîìãå ,éLà áø øa øî dì̈¨©©©¦§¦§¨§¨¥¨¨©§
àðîçø áúëc äìáð :zøîà÷ãe ,úðkeñî eðééä äôøè§¥¨©§§¤¤§¨£©§§§¥¨¦§©©£¨¨

él änì¯éëéäå ,úðkeñî çkî àéúà àìc äìáð Cäì ¨¨¦§©§¥¨§¨¨§¨¦Ÿ©§¤¤§¥¦
!àøèñéb dàNòL ?éîc¯àìc øLôà éà ,éîð íúä ¨¥¤£¨¨¦§§¨¨¨©¦¦¤§¨§¨

úéòaéàå .àaeøì ÷ñôéìc énwî àúøet úðkeñî éåä£¥§¤¤§¨¦©¥§¦§©§¨§¦¨¥
"áìç" ,"äôøèe äìáð áìç" :àîéì ,ïk íà :àîéà¥¨¦¥¥¨¥¤§¥¨§¥¨¥¤
Léå ,døNaî ÷eìç daìç ïéàL àéä Bæ ?él änì "áìç"¥¤¨¨¦¦¤¥¤§¨¨¦§¨¨§¥

daìçL úøçà Eì.úðkeñî Bæ ?Bæéàå ,døNaî ÷eìç §©¤¤¤¤§¨¨¦§¨¨§¥§¤¤
,àîéà úéòaéàåøîàå" :àëäîäpä íéäìà 'ä däà §¦¨¥¥¨¥¨¨¨Ÿ©£¨¡Ÿ¦¦¥

ézìëà àì äôøèe äìáðe äànèî àì éLôðéøeòpî ©§¦Ÿ§ª¨¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©
éôá àá àìå äzò ãòåàì éLôð äpä" ,"ìebt øNa §©©¨§Ÿ¨§¦§©¦¦¥©§¦Ÿ

"äànèî¯äàîeè éãéì àáì íBia ézøäøä àlL §ª¨¨¤Ÿ¦§©§¦©¨Ÿ¦¥§¨
ézìëà àì äôøèe äìáðe" ,äìélaéøeòpî"¯àlL ©©§¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©¤Ÿ

éôa àá àìå" ,íìBòî ñBk ñBk øNa ézìëàøNa ¨©§¦§©¥¨§Ÿ¨§¦§©
"ìebt¯;íëç da äøBäL äîäaî ézìëà àlL ¦¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤¨¨¨¨

àlL äîäaî ézìëà àlL :eøîà ïúð éaø íeMî¦©¦¨¨¨§¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤Ÿ
àéøL àîìLa zøîà éà .äéúBðzî eîøeä¯eðééä §©§¤¨¦¨§©§¦§¨¨¨§¨©§

ìà÷æçéc déúeáødéúeáø éàî ,àøéñà zøîà éà àlà , §¥¦¥§¥¤¨¦¨§©§£¦¨©§¥
?ìà÷æçécøîà äãeäé áø øîà ?úðkeñî éîc éëéä ¦¥§¥¥¦¨¥§¤¤£©©§¨£©

øa àðéðç áø .úãîBò dðéàå dúBà ïéãéîònL ìk :áø©¨¤©£¦¦¨§¥¨¤¤©£¦¨©
éîø .úBiò÷a úìëBà eléôà :øîà áøc déîMî àéîìL¤¤§¨¦§¥§©£©£¦¤¤§¨¦¨¦
éðúî àøeña .úBøB÷ úìëBà eléôà :øîà ìà÷æçé øa©§¤§¥£©£¦¤¤§¨©§¥
øîà ?úðkeñî àéîc éëéä :éëä éðúî àúéãaîeôa .éëä̈¦§§§¦¨©§¥¨¦¥¦¨§¨§¤¤£©
,úãîBò dðéàå dúBà ïéãéîònL ìk :áø øîà äãeäé áø©§¨£©©¨¤©£¦¦¨§¥¨¤¤
eléôà :øîà ìà÷æçé øa éîø .úBiò÷a úìëBà eléôàå©£¦¤¤§¨¦¨¦©§¤§¥£©£¦
øîà ,áøc éãéîìúì ìàeîL eäðéçkLà .úBøB÷ úìëBà¤¤©§©¦§§¥§©§¦¥§©£©

áø øîà éàî :eäìúðkeñîa:áø øîà éëä ,déì eøîà ? §©¨©©¦§¤¤£©¥¨¦£©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc oileg(iyily meil)

òc à÷ìñ éàåúðkeñî eðééä äôøè Czmb `ed dtixh xeqi`y - §¦©§¨©§¨§¥¨©§§¤¤
,dtebn xqgp `le zpkeqn ziyrpy dndaaàðîçø áBzëìoic iabl ¦§©£¨¨

,d`neh,'äëàìî ìëì äNòé äìáð áìç'ly algy xnel ick ¥¤§¥¨¥¨¤§¨§¨¨
aezki dlik` xeqi` iable ,dliap z`neha `nhn epi` dliapáìçå'§¥¤

,'eäìëàú àì äôøèxeq` zpkeqn dtixh ly algy xnel §¥¨ŸŸ§ª
,alg xeqi` lr lg dxeqi`e ,dlik`aàðéîà àðàåxne` ip`e ± ©£¨£¦¨

dalg lr dliap zlik` xeqi` lg dznyky cenll yiy invrn
,xnege lwaíéiçn äîeziyrpe dtxhp xy`ky ,dndad iiga - ©¥©¦

,dzinl daexwy meyn wx `ed dxeqi` ,zpkeqnmewn lkneéúà̈¥
,äôøè øeqéàeàéòaéî äúéî øçàì ,áìç øeqéàà ìééçjxvp ike - ¦§¥¨¨¦©¦¥¤§©©¦¨¦©§¨

dxeqi` f`y dzzin xg`l dalg lr dliap xeqi` lgy xnel
.ynn dzny zngnàðîçø áúëcî àlàly alga dlik` xeqi` ¤¨¦§¨©©£¨¨

,äìáð,alg xeqi` lr lg dliap xeqi`y xnel ickäôøèc ììkî §¥¨¦§¨¦§¥¨
úðkeñî eðééä åàìxy`k wx dtixh xeqi`a zxq`p dnday - ¨©§§¤¤

,dtixh xeqi`a dxeq` dpi` ,dxqgp `ly zpkeqn j` ,dtebn xqgp
,dliap xeqi`a dxeq` dzny zpkeqny xnel weqt jixv okle

dalg lr mb lg df xeqi`exn`p `l dtixh xeqi`y oeikne .
jixv recn ,ok `l m`y ,zxzen zpkeqny gken ok m` ,zpkeqna
xnege lwa dxeqi` z` cenll xyt` ixd ,dtixh xeq`l weqt
lirl `xnba x`eank] dtebn xqgp `ly s` dxeq`y zpkeqnn

(`"r).[
:ef dgked lr dywn `xnbdé÷úî,àîìãå ,éMà áø øa øî dì ó ©§¦¨©©©©¦§¦§¨

úðkeñî eðééä äôøè eðééä Cì àîéà íìBòì`ed dtixh xeqi`y - §¨¥¨¨©§§¥¨©§§¤¤
,dtebn xqgp `ly zpkeqna mbzøîà÷ãe,dyw ok m`yäìáð §¨¨§©§§¥¨

,éì änì àðîçø áúëclr lg dliap xeqi`y cenll xyt` ixd §¨©©£¨¨¨¨¦
,alg xeqi` lr lgy miign dtixh xeqi`n xnege lwa alg xeqi`

azkp dliap ly alga xeqi`dy xnel yiàéúà àìc äìáð Cäì§©§¥¨§Ÿ¨§¨
úðkeñî çkîgkn dxeq`y cenll ozip `ly dliap dze`l - ¦Ÿ©§¤¤

,dzzin mcew zpkeqn dzidyk da didy xeqi`déîc éëéäåoebk §¥¦¨¥
àøèñéb dàNòLixd ,`xhqib d`yry oeikne ,dagxl dwligy - ¤£¨¨¦§§¨

li`ede ,ixnbl dzn `le zqkxtn oiicr `idyk mb dliap `id
dalgy cenll xyt` i` ,zpkeqn dzid `l dliap ziyrpy mcewe
mby xnel weqtd z` jixv okle ,xnege lwa dliap xeqi`a xeq`
epl oi`y ,`vnpe .dalg lr lg dliap xeqi` ,`xhqib d`yryk
mb xn`p dtixh xeqi`y xyt` ixdy ,zxzen zpkeqny xewn

.dliap xeq`l ick weqt jixv oiicre dtebn xqgp `ly zpkeqna
:`xnbd zvxzn,énð íúäxnel weqt jixv oi` ,`xhqib d`yryk ¨¨©¦

y meyn ,dliap meyn xeq` dalgyúðkeñî éåä àìc øLôà éà¦¤§¨§Ÿ¨¥§¤¤
àaeøì ÷ñôéìc énwî ,àzøetzpkeqn dzid `ly xyt` i` - §¨¦©¥§¦§©§¨

dxeqi` ,dtixh oicn f` xq`iz m`e ,dagx aex jzgpy iptl zvwna
`idyk dxeqi` z` cenll ozip dide ,daexw dzziny meyn `ed
xeqi`y ,gxkda `l` .zpkeqnn xnege lwn ,dzzin xg`l dliap
xqgp `ly zpkeqn la` ,dtebn xqgpy dndaa wx `ed dtixh
xeqi` lg dzny dnday cnll weqt jixv okle ,zxzen dtebn

.zpkeqnn xnege lwa df oic cenll xyt` i`e ,dalg lr dliap
'dlap alge' weqtdn cenll yi cvik sqep ote`a zx`an `xnbd

:zxzen zpkeqny 'ebeàîéà úéòaéàåcenll lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
y ,zxzen zpkeqnyïk íà,dxeq` zpkeqnyäìáð áìç' àîéì ¦¥¥¨¥¤§¥¨

äôøèexeqi`y jkn cnlpe ,'edlk`z `l lk`e dk`ln lkl dyri §¥¨
,alg xeqi` lr milg dtixh xeqi`e dliapéì änì 'áìç' 'áìç'- ¥¤¥¤¨¨¦

zaiz z` dxikfde 'dtxh alge dlap alge' dxezd dazk recn
,dtixha 'alge' zlin z` dxezd dxzii `l` ,minrt izy 'alg'

wxy ,jl xnelàéä Bæ,daexw dzziny dnda÷eìç daìç ïéàL ¦¤¥¤§¨¨
døNaî,mixeq` mdipy `l` ,dxya oicn welg dalg oic oi`y - ¦§¨¨

ipy dalga yie alg xeqi` lr dxeqi` lg dtixha `weecy xnelk
.mixeqi`,døNaî ÷eìç daìçL úøçà Eì Léåmby it lr s`y §¥§©¤¤¤¤§¨¨¦§¨¨

xeqi`a xeq` dalge ,xzen dxya mewn lkn ,daexw dzzin `id
,dclepyn cala algBæéàå,dxyan welg dalgy `id,úðkeñî Bæ §¥§¤¤

.xzen dxyay
:zxzen zpkeqny epnn cenll yiy ,sqep xewn d`ian `xnbd

àîéà úéòaéàå,zxzen zpkeqny cenll lkez dvxz m`e -àëäî §¦¨¥¥¨¥¨¨
d"awd el xn` dligzny ,d"awdl `iapd l`wfgi xn`y dnn -
dnka envr xrvl eilr ,l`xyi mr ly mdizepeer lr xtkl icky
,iefae qe`n ote`a dt`i mgl eze`e ,iefae qe`n mgl lek`le ,mipipr

dpr l`wfgie(ci c l`wfgi)àì éLôð äpä ,íéäìà 'ä däà ,øîàå'¨Ÿ©£¨¡Ÿ¦¦¥©§¦Ÿ
éôa àá àìå ,äzò ãòå éøeòpî ézìëà àì äôøèe äìáðe ,äànèî§ª¨¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©§©©¨§Ÿ¨§¦

,'ìebt øNa.dfk qe`ne `nh ote`a ingl lke`y il xn`z ji`e §©¦
xn`y dn `l` ,eheytk epi` weqtd yexity zx`an `xnbd

l`wfgi,'äàneèî àì éLôð äpä'envr z` `nih `ly eyexit oi` ¦¥©§¦Ÿ§¨¨
eyexit `l` ,gay df oi` ,odk didy oeikny ,zna miciaàlL¤Ÿ

ézøäøäxeq` xedxd,íBiail mxb df xedxdeäàîeè éãéì àáì- ¦§©§¦©¨Ÿ¦¥§¨
ixw z`neh.äìélaxn`y dne,'éøeòpî ézìëà àì äôøèe äìáðe' ©©§¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©

,eyexit `l` ,gay df oi`y ,ynn dtixhe dliap eyexit oi`àlL¤Ÿ
íìBòî ,ñBk ñBk øNa ézìëà,zpkeqn dnda xya izlk` `ly ± ¨©§¦§©¥¨

zenz `ly ,xdn dze` hegy hegy ,dze` hgeyl xnel jxcdy
xn`y dne .ixerp inin ,dliap dyrize'ìebt øNa éôa àá àìå'§Ÿ¨§¦§©¦

eyexit `l` ,gay df oi`y ,ynn lebit xya lk` `ly eyexit oi`
äîäaî ézìëà àlLcr dxeq` dzide ,dzexyka wtq clepy ¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨

íëç da äøBäL.zxzeny,eøîà ïúð éaø íeMîl`wfgi zpeeky ¤¨¨¨¨¦©¦¨¨¨§
`id,äéúBðzî eîøeä àlL äîäaî ézìëà àlLrexfd mde ¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤Ÿ§©§¤¨

dide ,did odky it lr s`e ,dpedk zepznn mdy ,daiwde miiglde
envr lr xingd ,dizepzn enxedy mcew mb dndadn lek`l leki

.lk` `le
:zxzen zpkeqny jkn cenll yiy zx`an `xnbdzøîà éà¦¨§©§

àîìLaàéøL,zxzen zpkeqny -ìà÷æçéc déúeáø eðééäedf - ¦§¨¨©§¨©§§¥¦¤§¥
`l dqe`n `idy oeikn ,zxzen `idy s`y ,l`wfgi ly ezelcb

,dlk`zøîà éà àlàzpkeqnyìà÷æçéc déúeáø éàî ,àøéñà ¤¨¦¨§©§£¦¨©§¥¦¤§¥
.dlk` `ly dna

dkixvy] zpkeqnl dndad zaygp mipte` dfi`a zx`an `xnbd
:[dxiykdl ick qekxitøîà äãeäé áø øîà .úðkeñî éîc éëéä¥¦¨¥§¤¤¨©©§¨¨©

úãîBò dðéàå dúBà ïéãéîònL ìk ,áøe .dileg zngnàðéðç áø ©¨¤©£¦¦¨§¥¨¤¤©£¦¨
øîà áøc déîMî àéîìL øa,dfa siqed -eléôàgk dl yi ©§¤§¨¦§¥§©¨©£¦

`idy ,dipiyaúBiò÷a úìëBàoeikn ,mivr ly zekizg - ¤¤§¨¦
e .zpkeqn `id ixd ,zcner dpi`e dze` micinrnyìà÷æçé øa éîø̈¦©§¤§¥

øîà,dfa siqed -eléôà`idy ,dipiya gk dl yiúBøB÷ úìëBà ¨©£¦¤¤
,ur ly.zpkeqn `id ixd ,zcner dpi`e dze` micinrny oeikn

ixac z` epy jky d`ian `xnbdepy `zicaneta j` ,`xeqa md
:`xnbd dtiqen .xg` ote`a mze`éëä éðúî àøeñaz` jk epy - §¨©§¥¨¦

la` ,mi`xen`d ixacàéîc éëéä ,éëä éðúî àúéãaîeôa§§§¦¨©§¥¨¦¥¦©§¨
dðéàå dúBà ïéãéîònL ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà ,úðkeñî§¤¤¨©©§¨¨©©¨¤©£¦¦¨§¥¨

,úBiò÷a úìëBà eléôàå ,úãîBòdpi`e dze` micinrny oeikn ¤¤©£¦¤¤§¨¦
e .zpkeqn `id ixd ,zcnerøîà ìà÷æçé øa éîø,dfa siqed - ¨¦©§¤§¥¨©

eléôà`idy ,dipiya gk dl yi,úBøB÷ úìëBàmicinrny oeikn £¦¤¤
.zpkeqn `id ixd ,zcner dpi`e dze`

:qekxit oipra mitqep mipic d`ian `xnbdìàeîL eäðéçkLà©§§¦§§¥
éàî ,eäì øîà ,áøc éãéîìúìyecig xac dfi` -áø øîà §©§¦¥§©¨©§©¨©©

,áø øîà éëä déì eøîà .úðkeñîa¦§¤¤¨§¥¨¦¨©©
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dzid zpkeqnd dndad m`äòBb,zwrev -éòéø äìéèäåe` - ¨§¥¦¨¥¦
,millb dlihdydðæàa äLkLëå,dpf` z` drprpy e` -äæ éøä §¦§§¨§¨§¨£¥¤

eäì øîà .ñekøéô,l`enyàaàì déì àëéøèöàaxl -éæeæàì ¦§¨©§¦§§¦¨¥§©¨©£¥
éðeàgiken xacd ixd ,qekxitl zaygp ofe`d zffdy xnel -yiy ¥

itl ,ok l`ey ip`e .dlecb zEig daøîBà éðàLgikeny dyrn mby ¦¤£¦¥
y ,qekxitl aygp ,zEig zvw da yiyäúénäL íéøác BðéàL ìk ¦¨¤¥§¨¦¤©¦¨

äNBò:`xnbd zxxan .qekxitl aygp ,mze` dyrzy znxeb -éàî ¨©
.äNBò äúénäL íéøác eäðéð:`xnbd daiynéãéãì ,ïðò áø øîà ¦§§¨¦¤©¦¨¨¨©©¨¨§¦¦

dzèLôe ,äôeôk dãé äúéä ,ìàeîL øîc dépéî éì àLøtî- ¦¨§¨¦¦¥§©§¥¨§¨¨¨§¨§¨©¨
df ixd ,dze` dxyiieäNBò äúénäL øácdzid .qekxit epi`e - ¨¨¤©¦¨¨

dciäôôëå ,äèeLt,dze`dn df ixd,äNBò äúénä ïéàL íéøác §¨§¨§¨§¨¦¤¥©¦¨¨
.qekxitl aygpe
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,l`enyàðéðz(.fl lirl),äîäa ©¨©§©¨¨¦¨§¥¨

äøéæçä àìå dãé äèLtL äwc,dnewnl dze`L ,äìeñtzhiyt ©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ¤§¦¨§¨¤
cidlà dðéà,Lôð úàöBä àzendad jxc oky ,qekxit `le ¥¨¤¨¨©¤¤

dxifgd `ly meyn `weecy ,rnyne .z`vei oytpy drya zeyrl
,dleqt dcidøéæçä àäe qekxit df ixd ,dci z`.äøLkdaiyn ¨¤§¦¨§¥¨

:`xnbdøãäå äèLôe äôééëc à÷åc àðéîà äåä ,ïéúéðúnî éà¦¦©§¦¦£¨£¦¨©§¨§©§¨¨§¨§¨©
dì äôéék,dhgypy xg`l dze` dhyte ,dtetk dci dzidyk - ©§¨¨

la` ,'dxifgd `le dci dhyty' oeyldn wiiecn jke ,dzttke dxfge
,dxyk ,dzxifgd oke dci dhyt m`ìáàdci dzid xak m` £¨

àì ,dzôôëe ,äèeLt,qekxit epi` -ïì òîLî à÷mby l`eny §¨§¨©¨Ÿ¨©§©¨
.dxyk ,dzttke ,dheyt dci dzid m`

:ax lr dywn `xnbdøéàî éaø äéä ,øîBà éñBé éaø ,éáéúéî¥¦¥©¦¥¥¨¨©¦¥¦
éñBé éaøa øæòìà éaø .ñekøéô äæ ïéà ,äèéçL úòLa äòBb ,øîBà¥¨¦§©§¦¨¥¤¦§©¦¤§¨¨§©¦¥

BîMî øîBà,iqei iax lyäLkLkå éòéø äìéèä eléôàe` - ¥¦§£¦¥¦¨¥¦§¦§§¨
dykykàéL÷ .ñekøéô äæ ïéà ,dáðæaoicnäòBb`ziixaa epipyy ¦§¨¨¥¤¦§©§¨¨

,qekxit epi`yäòBbàe ,qekxitl aygpy ax xn`yàéL÷oicnéòéø ©¨©§¨¥¦
,qekxit epi`y `ziixaa epipyyéòéøà.qekxitl aygpy ax xn`y ©¥¦

:`xnbd zvxzndì÷ éáòc àä ,àéL÷ àì äòBbà äòBbax ixac - ¨©¨Ÿ©§¨¨§¨¥¨¨
d`ay i`cey qekxit `id efk diirbe ,wfge dar lewa dzrbyk md

kn,day zEigd gdì÷ énòc àälewa dzrby xaecn `ziixaa - ¦¨§©¥¨¨
`ed okle ,zEig da yiy dgked dpi` efk diirbe ,ylge menr¦

.qekxitúúúBLa ïàk ,àéL÷ àì énð éòéøà éòéø`ziixaa - ¥¦©¥¦©¦Ÿ©§¨¨§¤¤
gk da yiy dgked jkn oi`e ,dtebl jenq irix dlihdy xaecn

,qekxit epi` okle ,zEigeúæøúîa ïàkdlihdyk md ax ixac - ¦¨§©§¤¤
.qekxit `ed okle ,zEig da yiy dgked jkn yie ,dtebn wegx irix¦

:qkxtzy jixv izn ,mi`xen`d ewlgp,àcñç áø øîàizrny ¨©©¦§¨
yeøîàL ñekøéô(.fl lirl),`weec.äèéçL óBña,yxtn ip`eéàî ¦§¤¨§§§¦¨©

,äèéçL óBñadqkxity epiid,äèéçL òöîàadzidy i`ce okle §§¦¨§¤§©§¦¨
,dhigyd xg`l qkxtzy jixv oi` la` ,dhigyd xnb cr dig

,'seqa' exn`y mrhdeé÷etàìa dqkxitäèéçL úlçz,cala §©¥§¦©§¦¨
,àìc`ed qekxitdy gken ,dhigyd zligza wx dqkxity oeiky §Ÿ

.dzeig meyn `le ,dhigyd xnb mcew dznyp d`viy zngn
:dhigy rvn`a eyexit ,'dhigy seqa'y oipn x`an `cqg axøîà̈©

dì àðéîà àðî ,àcñç áø,dhigy rvn`a `ed qekxityïðúc ©¦§¨§¨£¦¨¨¦§©
(.fl lirl),äèLtL äwc äîäadxyiiy -äøéæçä àìå dãé,dze` §¥¨©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ¤§¦¨
,äìeñt,xxal yieúîéà,dleqtóBña àîéìéàxg`l -,äèéçL §¨¥©¦¥¨§§¦¨

ìéæéúå éçéz éëéä ìkxn`py ,dhigyd xg`l zeigl dkixv ike - ¨¥¦¥¥§¥¦
,dleqt ,dzxifgd `le dci dhyt dhigyd xg`l m`yåàì àlà¤¨¨

,äèéçL òöîàaqekxity ,gken .dleqt ,dzxifgd `ly oeike §¤§©§¦¨
,dhigyd seqa ynn epi` ,'dhigy seq'e ,dhigyd seqa epi` exn`y

.drvn`a `l`
:dpyndn dgkedd z` dgec `axíìBòì ,àáø déì øîàqekxit ¨©¥¨¨§¨

`edäèéçL óBña`l m` recn zl`yy dne ,dhigyd xg`l - §§¦¨
,mrhdy xnel yi ,dleqt dci dxifgddðéàL ìk ,øîBà éðàL¤£¦¥¨¤¥¨

äèéçL óBña ïk äNBò,dci dxifgn dpi` dhigyd xg`ly - ¨¥§§¦¨
ïëì íãB÷ äpîéä äìeèð dúîLpL òeãéa.dhigyd xnb mcew - §¨©¤¦§¨¨§¨¥¤¨¤¨¥

elit` `ed qekxit ezrcle ,`cqg ax lr wleg wgvi xa ongp ax
:dhigyd zligzaeøîàL ñekøét ,øîà ÷çöé øa ïîçð áølirl) ©©§¨©¦§¨¨©¦§¤¨§

(.fl,dqkxit m` elit`,äèéçL úlçúaxnb cr dig dzidy i`ce ¦§¦©§¦¨
.dhigyd

dhigyd zligza dqkxit elit`y oipn x`an wgvi xa ongp ax
dxyk:dì àðéîà àðî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ed qekxity ¨©©©§¨©¦§¨§¨£¦¨¨

,dhigyd zligza elit`ïðúc(.fl lirl),èçBMä ,ïBòîL éaø øîà ¦§©¨©©¦¦§©¥
zpkeqn dnda,äìéladnxby] dwpif e` dqkxit m` d`x `le ©©§¨

,[dpexbn gka gliw mcdy,äøLk ,íc íéàìî íéìúk àöî øçîìe§¨¨¨¨§¨¦§¥¦¨§¥¨
gkeny,ä÷péfLeid `l ,zzey mcd did m`y ,mca e`lnzp okle ¤¦§¨

.mca miklklznúcîkåzrcke -øæòéìà éaø(.fl lirl)wx m` mby §§¦©©¦¡¦¤¤
.dxyk ,dwpifäèéçL úéa éìúBk ,ìàeîL øîàådndad x`evay §¨©§¥§¥¥§¦¨

,eðéðLzligza elit` `ed qekxity gken o`kne .zia ilzek `le ¨¦
c ,dhigydàîìLa zøîà éà`ed wepif e` qekxityúlçúa ¦¨§©§¦§¨¨¦§¦©

zøîà éà àlà ,øétL ,äèéçL`weec `edyäèéçL óBña- §¦¨©¦¤¨¦¨§©§§§¦¨
dhigyd zia ilzek `vn xgnl m` recn ok m` ,dhigy rvn`a

,dxyk ,mc mi`ln,ä÷péæ äèéçL úlçúa àîìc Leçéìzngne ¥¦§¨¦§¦©§¦¨¦§¨
mca dhigyd zia ilzek e`lnzp wepifd.

:`xnbd zl`ey÷epéæ éðàL àîìãå,miqekxit x`ynéãòcó- §¦§¨©¦¦§¨¦
`ed `weecy xyt`e ,lecb qekxit `ede sicr zEig oniq `edy¦

,dhigyd zligza mb liren:`xnbd dgec .`l miqekxit x`y la`
éãò éîeïðúäå ,ó(.fl lirl),øîBà øæòéìà éaø,qkxtzy jixv oi` ¦¨¦§¨§©©¦¡¦¤¤¥

`l`,ä÷péæ íà déicm`e .qekxitn lw wepify rnyn 'dic' oeylne ©¨¦¦§¨
dhigyd zligza wepif m`y ,wgvi xa ongp ax zgked zpaen ok

.liren dhigyd zligza qekxity oky lk ,liren
wepify meyn ,'dic' oeyl gkn zegcl oi` :`xnbd daiynïaøcî ì÷©¦§©¨

ìàéìîbl`ilnb oax jixvdy qekxitdn -(.fl lirl)cia mb qkxtzy , ©§¦¥
,wepifn dlecb dgked `ed dfk qekxite ,lbxa mbeéãòåïðaøcî ó- §¨¦¦§©¨¨
minkg ekixvdy qekxitdn xeng wepif ,jci`ne(my)ic mzrcly ,

oax jixvdy qekxitdn lw wepify oeike .lbxa e` cia qkxtzy
cia qkxtzy jixv oi`y ,'dic' oeyl xfril` iax hwp ,l`ilnb
xa ongp ax lr dl`yd zxfeg ok m`e .wpfzy dic `l` ,lbxae
zligza liren wepif `weece ,qekxitn sicr wepify xyt`y ,wgvi
liren epi` ,[minkg zrck] lbxa e` cia qekxit la` ,dhigyd

.dhigyd zligza
:`xnbd daiynda éL÷à ,éà÷ìéç øa ànñ éì øîà ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨©¦©¨©¦§¨¦©§¥¨

ef `ibeqa -,íøáeaà øác deáàenvr mxaea` xnelk,dì éøîàå £©§©©§¨§¨§¥¨
,íøáeaà øác deçà,mxaea` ly epa xnelkéãò éî ïðaøcîeó- £©§©©§¨¦§©¨¨¦¨¦

,minkg ekixvdy qekxitdn sicr wepify xnel ozip cvikïðz àäå§¨§©
(.fl lirl),,ìâøa Bà ãéa Bà ñkøôzL ãò íéøîBà íéîëçåoeyldne ©£¨¦§¦©¤§©§¥§¨§¤¤

epyp eixacy `pzdn xzei mixingn minkgy rnyn 'qkxtzy cr'
,xxal yie ,mdixac iptleîéi÷ àéiäà ïðaø,ewlgp `pz dfi` lr - ©¨¨©©¨©§
ìàéìîb ïaøcà àîéìéà,lbxa mbe cia mb qkxtzy jixvy xn`y ¦¥¨©§©¨©§¦¥

ok m`'äñkøétL ïåék'zxzen lbxa e` cia,déì éòaéîrnyn dide ¥¨¤¦§§¨¦¨¥¥
,'qkxtzy cr' exn` recne ,l`ilnb oaxn xzei miliwnyàlà¤¨

,àèéLtewlgpyøæòéìà éaøcàmzrcle ,dwpif m` dicy xn`y §¦¨©§©¦¡¦¤¤
,qkxtzy jixvéàåwepiféãòó,lbxa e` cia qekxitnéàîoeyl'ãò' §¦¨¦©©

okle ,wepifn sicr lbxa e` cia qekxity rnyn `l` ,minkg ehwpy
dpynd oeylny ,`vnp .dxyk dpi` qkxtzy cry minkg exn`
wgvi xa ongp ax giked cvik ayeine ,wepifn sicr qekxity gken
dhigyd zligza wepif m`y ,dhigy zligza elit` `ed qekxity
.dhigyd zligza liren ,wepifn sicry qekxity oky lk ,liren

`ed qekxit ezrcle ,wgvi xa ongp axe `cqg ax lr wleg `ax
:dhigyd seqaeøîàL ñekøét ,øîà àáø(.fl lirl)m` `weec `ed , ¨¨¨©¦§¤¨§

ligzd qekxitdóBñadäèéçLgkeny ,dhigyd xg`l jynpe §§¦¨
zligza wx dqkxit la` .dhigyd seq cr zEig da dzidy¦
xnb cr zEig da dzidy di`x jkn oi` ,drvn`a e` dhigyd¦

.dhigyd
:dhigyd xnba `weec `ed qekxity oipn x`an `ax,àáø øîà̈©¨¨

dì àðéîà àðî,`weec dhigyd xnba `ed qekxityàéðúclr §¨£¦¨¨§©§¨
weqtd(fk ak `xwie)zgY mini zraW dide ,clEi iM fr F` aUk F` xFW'¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©
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éòéø äìéèäå äòåâlr xey drbi m`" :enk ,zwrev = dreb .df e` df e` Ð

.(e aei`) "elilaàáàì.ceak meyn ,ikd l`eny dil ixw ded axl Ðéæåæàì
éðåàoififn" oeyl "ifef`" !df `ed lecb zeig qekxitc ,dinza ,ofe`d qkxtl Ð

.(fi dpyn b wxt zea`) "enewnn eze`øîåà éðàù,jk lk dkixv dpi`y Ð

dpi`y ,zqkxtn zpkeqny qekxit lk `l`

ied Ð ytp z`ved `edy xac dyer

.onwlck ,qekxitäùåò äúéîä ïéàùÐ

dndaae .dzn dl ixw ,ytp z`ved zrya

dtetk elit` Ð dqb eli`c ,i`w dwc

.qekxit ied dzhyteéà`iwecn Ð

`d :zwiicwck dl opixnb ded oizipznc

dzhyty rnyn Ð dxyk dxifgd

.dxifgde dzetitknäèåùô ìáàÐ

.`l ,dzttke `xwirnïì òîùî à÷Ð

Ð dzttke `xwirn dheyt `iedc `kidc

.qekxit iedåîùî.iqei iax ly ÐàäÐ

.qekxit ied dreb :lirl ax xn`céáòã
äì÷i`cec ,dwfge dar dlew didy Ð

.zeig gkn iz`äì÷ éîòã"ddk" Ð

.(bi `xwie) `inr :opinbxznúúúåùÐ

.jenqaúæøúî.df `ed zeige ,wegxnl Ð

áø øîàåøîàù ñåëøéô àãñçip` Ð

seq i`n :yxtn ip`e .dhigy seqa :izrny

ixwc i`de ,`id dhigy rvn` Ð izrnyy

dhigy zlgza m` iwet`l Ð seq dil

dqkxit `l dhigy rvn`ac oeik .dqkxit

meyn xiq` ,i`d ik `zeig dl ied `l Ð

.dnyp zlihpäì àðéîà àðîi`dc Ð

.`ed rvn` izrnyy seqúîéàdhyt Ð

.dleqt opixn`c ,dxifgd `leigiz ikid lk

lifizezhiyta ibqz `l dhgyy xg`lc Ð

dxfge dtitk `la ci?.dinzaäéì øîà
äèéçù óåñ íìåòì àáø.`wec Ð

xg`l lifize igiz ikid lk :zxn`wce

.xifgze heytzy ,dhigyìë øîåà éðàù
ïë äùåò äðéàùxg`l dxfge dhyt Ð

.'ek recia ,dhigyäèéçù úìçúáÐ

Ð dhigy zlgza dqkxit elit` ,xnelk

oeik ,zpkeqn `iedc ab lr s` .dxyk ,diic

recia Ð mc dhigyd zia ilzek mi`lnc

.dwpifyøæòéìà éáø úãéîëåwepif :xn`c Ð

.qekxit ied'åë ìàåîù øîàåikdl Ð

eed `l `kdc milzekc iyextl jixhvi`

i`c ,dhigyd zia ilzek `l` ,ynn milzek

mileki epiid xgnl Ð ynn milzek eed

e` dhigy zlgza ded wepif i`d i` oiadl

za ded i`c .dhigy rvn`aÐ dhigy zlg

gk zngnc ,lzeka dlrnl wepifd `vni

,wegxnl dwpif dndaa oiicr didy zeige

recia Ð lzeka dhnl wepifd `vni m`e

gk da did `ly ,dwpif dhigy rvn`ay

`zyd la` .wegxnl mcd wpfl jk lk

ilzek eed `l ilzek ipdc l`eny xn`c

epivn `l Ð dhigyd zia ilzek `l` ,ynn

xg`l e` dwpif dhigy zlgz i` rcinl

lk `nlya zxn` i` :xn`w ikdle .dhigy

.qekxit ied ,dhigy zlgza elit` ,qkxitc dnkøéôù.`zxe`a qikxtc wepif ici lr xgnl opifg `dc Ðúøîà éà àìàxgnl ol `nil o`n ,opira dhigy rvn`a Ð

ded dhigy rvn`a `zxe`lc wepifc?!wipf dhigy zlgza `nlcàîìãåsicrc ,wepif ip`ye .dhigy xnba e` rvn`a `l` qekxit eed `l oiqekxit x`y mlerl Ð

!inc xity dwpif dhigy zlgza elit` jkld ,`ed lecb qekxite dizeigä÷ðéæ íà äééã.liwc llkn Ð "diic" ipzwcne Ðìàéìîâ ïáøãî ìé÷,lbxae cia irac Ð

.mdipyaéãòåïðáøãî ó.lbxa e` cia :ixn`c Ðíøáåáà.yi`d my Ðíøáåáà øá äåáàlr eze` oixew eide ,a`d z` `le oad z` eid oixikne ,envr mxaea` edf Ð

.el oniq epa z` eyry ,epa myãò"cr" i`n ,sicr xfril` iaxc i`e .lirlc jpdn opaxc qekxit i`d xingc rnyn Ð?!xninl edl irain "oeik" Ð sicrc rnyn opaxc

.dhigy zlgza ied ik dil `ibq ikd elit`e ,liw wepif :dpin rny `l`äèéçù óåñá.dhigy xg` zeig da iedzc ,dhigy xnba qkxtzy ,ynn seq Ð
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äòåâxingnc l`ilnb oaxl elit` Ð qekxit df ixd dpf`a dykyke irix dlihd e`

:jenqa ipzwc `ziixan xity jixt ikdle .qekxit i`d aiyg ,lbxe ci qekxit irae

xaq ,ipe` ifef` `a`l dil jixhvi` :xn`c l`enye .qekxit df oi` Ð irix dlihde dreb

!`pipz :l`enyc dizlin yxtnc opr axc dilr jixt ikdle .lbx e` ci e` :ixn`c opaxk

df ixd dttke dheyt ,opaxc `ail`c `hiytc

.qekxit ied `l dhyte dtetk ,qekxit

êéøèöà,qxhpewa yxit Ð `a`l dil

oeyla axl ikd ixw ded l`enyc

oixew eid "ax"e ,eny jky yxit jexrae .ceak

exw eed izkec lkac enk ,ezeaiyg my lr eze`

didy l`enye ,`iypd dcedi iaxl "iax" dil

i`" :[a,dn] onwl oke .enya edxew did exiag

iaxr"ae ,"melk zetxha rci `l `a` xn` ikd

`iilifx`e `iilfeb" iab (a,hiw migqt) "migqt

i`" :(`,cv oiaexir) "zebb lk" wxtae ,"`a`l

rnyn yexitae ."`piind dia exhw `a` citw

iax xn`c (a,flw oileg) "fbd ziy`x" wxt seq

:dil xn` ?laaa `xcq yix o`n :iqi`l opgei

ok e`xwy lr opgei iax eilr qrke ,`kix` `a`

.zeaiyg oeyl e`l "`a`"c `icda rnyn Ð

did `l dicegl enya edxew didy dnn ,edine

oeyl edfy ,"`kix`" xn`c meyn e`l i` ,qrek

wxta "`a`" edxew did diteb opgei iaxc ,i`pb

zgtynn `a`" :(`,ct oileg) "mcd ieqk"

daxd aeyg did axy it lr s` ,"ded mi`ixa

wxta xn`c `pepnd ax lr ,edin .opgei iaxn

`a` lif` `w" :(`,ft `nei) "mixetkd mei"

edxewe ecinlz didy ,dyw Ð "`xab lhwinl

dn iptn :(`,w oixcdpq) "wlg"a xn`e ,enya

.enya eaxl edxewy iptn Ð ifgb yprp did

Ð zeaiyg oeyl "`a`"c qxhpewd yexitle

.`gip

àîéìéàseqaÐ lifize igiz ikid lk dhigy

dpi`y" ipzwcnc ,mz epiax yxtne

dzig `l in eh`c ,wiic "ytp z`ved `l`

?dhigy seq cr dytp d`ived `l m` daxd

àáø`de Ð dhigy seqa exn`y qekxit xn`

Ð wpif dhigy zlgza `nlc opiyiig `lc

.seqa `l` wepif didiy `giky `lc meynéë
,yixc dcil oeyln e`l Ð otec `veil hxt clei

yixa opixn`ck ,xekan dcil dcil xnb `l`

mzd opiyxcc `de .(`,n dcp) "otec `vei" wxt

mewnn clzy cr Ð "dclie rixfz ik dy`"

`vei hrnl herin jixvc rnync ,zrxfny

Ð xekan dcil dciln dil opihrnn `le ,otec

Ð "clz" opiyxc ded "rixfz ik" e`l i`c meyn

.oerny iaxk ,otec `vei zeaxl
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dzid zpkeqnd dndad m`äòBb,zwrev -éòéø äìéèäåe` - ¨§¥¦¨¥¦
,millb dlihdydðæàa äLkLëå,dpf` z` drprpy e` -äæ éøä §¦§§¨§¨§¨£¥¤

eäì øîà .ñekøéô,l`enyàaàì déì àëéøèöàaxl -éæeæàì ¦§¨©§¦§§¦¨¥§©¨©£¥
éðeàgiken xacd ixd ,qekxitl zaygp ofe`d zffdy xnel -yiy ¥

itl ,ok l`ey ip`e .dlecb zEig daøîBà éðàLgikeny dyrn mby ¦¤£¦¥
y ,qekxitl aygp ,zEig zvw da yiyäúénäL íéøác BðéàL ìk ¦¨¤¥§¨¦¤©¦¨

äNBò:`xnbd zxxan .qekxitl aygp ,mze` dyrzy znxeb -éàî ¨©
.äNBò äúénäL íéøác eäðéð:`xnbd daiynéãéãì ,ïðò áø øîà ¦§§¨¦¤©¦¨¨¨©©¨¨§¦¦

dzèLôe ,äôeôk dãé äúéä ,ìàeîL øîc dépéî éì àLøtî- ¦¨§¨¦¦¥§©§¥¨§¨¨¨§¨§¨©¨
df ixd ,dze` dxyiieäNBò äúénäL øácdzid .qekxit epi`e - ¨¨¤©¦¨¨

dciäôôëå ,äèeLt,dze`dn df ixd,äNBò äúénä ïéàL íéøác §¨§¨§¨§¨¦¤¥©¦¨¨
.qekxitl aygpe
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,l`enyàðéðz(.fl lirl),äîäa ©¨©§©¨¨¦¨§¥¨

äøéæçä àìå dãé äèLtL äwc,dnewnl dze`L ,äìeñtzhiyt ©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ¤§¦¨§¨¤
cidlà dðéà,Lôð úàöBä àzendad jxc oky ,qekxit `le ¥¨¤¨¨©¤¤

dxifgd `ly meyn `weecy ,rnyne .z`vei oytpy drya zeyrl
,dleqt dcidøéæçä àäe qekxit df ixd ,dci z`.äøLkdaiyn ¨¤§¦¨§¥¨

:`xnbdøãäå äèLôe äôééëc à÷åc àðéîà äåä ,ïéúéðúnî éà¦¦©§¦¦£¨£¦¨©§¨§©§¨¨§¨§¨©
dì äôéék,dhgypy xg`l dze` dhyte ,dtetk dci dzidyk - ©§¨¨

la` ,'dxifgd `le dci dhyty' oeyldn wiiecn jke ,dzttke dxfge
,dxyk ,dzxifgd oke dci dhyt m`ìáàdci dzid xak m` £¨

àì ,dzôôëe ,äèeLt,qekxit epi` -ïì òîLî à÷mby l`eny §¨§¨©¨Ÿ¨©§©¨
.dxyk ,dzttke ,dheyt dci dzid m`

:ax lr dywn `xnbdøéàî éaø äéä ,øîBà éñBé éaø ,éáéúéî¥¦¥©¦¥¥¨¨©¦¥¦
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BîMî øîBà,iqei iax lyäLkLkå éòéø äìéèä eléôàe` - ¥¦§£¦¥¦¨¥¦§¦§§¨
dykykàéL÷ .ñekøéô äæ ïéà ,dáðæaoicnäòBb`ziixaa epipyy ¦§¨¨¥¤¦§©§¨¨

,qekxit epi`yäòBbàe ,qekxitl aygpy ax xn`yàéL÷oicnéòéø ©¨©§¨¥¦
,qekxit epi`y `ziixaa epipyyéòéøà.qekxitl aygpy ax xn`y ©¥¦

:`xnbd zvxzndì÷ éáòc àä ,àéL÷ àì äòBbà äòBbax ixac - ¨©¨Ÿ©§¨¨§¨¥¨¨
d`ay i`cey qekxit `id efk diirbe ,wfge dar lewa dzrbyk md

kn,day zEigd gdì÷ énòc àälewa dzrby xaecn `ziixaa - ¦¨§©¥¨¨
`ed okle ,zEig da yiy dgked dpi` efk diirbe ,ylge menr¦

.qekxitúúúBLa ïàk ,àéL÷ àì énð éòéøà éòéø`ziixaa - ¥¦©¥¦©¦Ÿ©§¨¨§¤¤
gk da yiy dgked jkn oi`e ,dtebl jenq irix dlihdy xaecn

,qekxit epi` okle ,zEigeúæøúîa ïàkdlihdyk md ax ixac - ¦¨§©§¤¤
.qekxit `ed okle ,zEig da yiy dgked jkn yie ,dtebn wegx irix¦

:qkxtzy jixv izn ,mi`xen`d ewlgp,àcñç áø øîàizrny ¨©©¦§¨
yeøîàL ñekøéô(.fl lirl),`weec.äèéçL óBña,yxtn ip`eéàî ¦§¤¨§§§¦¨©

,äèéçL óBñadqkxity epiid,äèéçL òöîàadzidy i`ce okle §§¦¨§¤§©§¦¨
,dhigyd xg`l qkxtzy jixv oi` la` ,dhigyd xnb cr dig

,'seqa' exn`y mrhdeé÷etàìa dqkxitäèéçL úlçz,cala §©¥§¦©§¦¨
,àìc`ed qekxitdy gken ,dhigyd zligza wx dqkxity oeiky §Ÿ

.dzeig meyn `le ,dhigyd xnb mcew dznyp d`viy zngn
:dhigy rvn`a eyexit ,'dhigy seqa'y oipn x`an `cqg axøîà̈©

dì àðéîà àðî ,àcñç áø,dhigy rvn`a `ed qekxityïðúc ©¦§¨§¨£¦¨¨¦§©
(.fl lirl),äèLtL äwc äîäadxyiiy -äøéæçä àìå dãé,dze` §¥¨©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ¤§¦¨
,äìeñt,xxal yieúîéà,dleqtóBña àîéìéàxg`l -,äèéçL §¨¥©¦¥¨§§¦¨

ìéæéúå éçéz éëéä ìkxn`py ,dhigyd xg`l zeigl dkixv ike - ¨¥¦¥¥§¥¦
,dleqt ,dzxifgd `le dci dhyt dhigyd xg`l m`yåàì àlà¤¨¨

,äèéçL òöîàaqekxity ,gken .dleqt ,dzxifgd `ly oeike §¤§©§¦¨
,dhigyd seqa ynn epi` ,'dhigy seq'e ,dhigyd seqa epi` exn`y

.drvn`a `l`
:dpyndn dgkedd z` dgec `axíìBòì ,àáø déì øîàqekxit ¨©¥¨¨§¨

`edäèéçL óBña`l m` recn zl`yy dne ,dhigyd xg`l - §§¦¨
,mrhdy xnel yi ,dleqt dci dxifgddðéàL ìk ,øîBà éðàL¤£¦¥¨¤¥¨

äèéçL óBña ïk äNBò,dci dxifgn dpi` dhigyd xg`ly - ¨¥§§¦¨
ïëì íãB÷ äpîéä äìeèð dúîLpL òeãéa.dhigyd xnb mcew - §¨©¤¦§¨¨§¨¥¤¨¤¨¥

elit` `ed qekxit ezrcle ,`cqg ax lr wleg wgvi xa ongp ax
:dhigyd zligzaeøîàL ñekøét ,øîà ÷çöé øa ïîçð áølirl) ©©§¨©¦§¨¨©¦§¤¨§

(.fl,dqkxit m` elit`,äèéçL úlçúaxnb cr dig dzidy i`ce ¦§¦©§¦¨
.dhigyd

dhigyd zligza dqkxit elit`y oipn x`an wgvi xa ongp ax
dxyk:dì àðéîà àðî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ed qekxity ¨©©©§¨©¦§¨§¨£¦¨¨

,dhigyd zligza elit`ïðúc(.fl lirl),èçBMä ,ïBòîL éaø øîà ¦§©¨©©¦¦§©¥
zpkeqn dnda,äìéladnxby] dwpif e` dqkxit m` d`x `le ©©§¨

,[dpexbn gka gliw mcdy,äøLk ,íc íéàìî íéìúk àöî øçîìe§¨¨¨¨§¨¦§¥¦¨§¥¨
gkeny,ä÷péfLeid `l ,zzey mcd did m`y ,mca e`lnzp okle ¤¦§¨

.mca miklklznúcîkåzrcke -øæòéìà éaø(.fl lirl)wx m` mby §§¦©©¦¡¦¤¤
.dxyk ,dwpifäèéçL úéa éìúBk ,ìàeîL øîàådndad x`evay §¨©§¥§¥¥§¦¨

,eðéðLzligza elit` `ed qekxity gken o`kne .zia ilzek `le ¨¦
c ,dhigydàîìLa zøîà éà`ed wepif e` qekxityúlçúa ¦¨§©§¦§¨¨¦§¦©

zøîà éà àlà ,øétL ,äèéçL`weec `edyäèéçL óBña- §¦¨©¦¤¨¦¨§©§§§¦¨
dhigyd zia ilzek `vn xgnl m` recn ok m` ,dhigy rvn`a

,dxyk ,mc mi`ln,ä÷péæ äèéçL úlçúa àîìc Leçéìzngne ¥¦§¨¦§¦©§¦¨¦§¨
mca dhigyd zia ilzek e`lnzp wepifd.

:`xnbd zl`ey÷epéæ éðàL àîìãå,miqekxit x`ynéãòcó- §¦§¨©¦¦§¨¦
`ed `weecy xyt`e ,lecb qekxit `ede sicr zEig oniq `edy¦

,dhigyd zligza mb liren:`xnbd dgec .`l miqekxit x`y la`
éãò éîeïðúäå ,ó(.fl lirl),øîBà øæòéìà éaø,qkxtzy jixv oi` ¦¨¦§¨§©©¦¡¦¤¤¥

`l`,ä÷péæ íà déicm`e .qekxitn lw wepify rnyn 'dic' oeylne ©¨¦¦§¨
dhigyd zligza wepif m`y ,wgvi xa ongp ax zgked zpaen ok

.liren dhigyd zligza qekxity oky lk ,liren
wepify meyn ,'dic' oeyl gkn zegcl oi` :`xnbd daiynïaøcî ì÷©¦§©¨

ìàéìîbl`ilnb oax jixvdy qekxitdn -(.fl lirl)cia mb qkxtzy , ©§¦¥
,wepifn dlecb dgked `ed dfk qekxite ,lbxa mbeéãòåïðaøcî ó- §¨¦¦§©¨¨
minkg ekixvdy qekxitdn xeng wepif ,jci`ne(my)ic mzrcly ,

oax jixvdy qekxitdn lw wepify oeike .lbxa e` cia qkxtzy
cia qkxtzy jixv oi`y ,'dic' oeyl xfril` iax hwp ,l`ilnb
xa ongp ax lr dl`yd zxfeg ok m`e .wpfzy dic `l` ,lbxae
zligza liren wepif `weece ,qekxitn sicr wepify xyt`y ,wgvi
liren epi` ,[minkg zrck] lbxa e` cia qekxit la` ,dhigyd

.dhigyd zligza
:`xnbd daiynda éL÷à ,éà÷ìéç øa ànñ éì øîà ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨©¦©¨©¦§¨¦©§¥¨

ef `ibeqa -,íøáeaà øác deáàenvr mxaea` xnelk,dì éøîàå £©§©©§¨§¨§¥¨
,íøáeaà øác deçà,mxaea` ly epa xnelkéãò éî ïðaøcîeó- £©§©©§¨¦§©¨¨¦¨¦

,minkg ekixvdy qekxitdn sicr wepify xnel ozip cvikïðz àäå§¨§©
(.fl lirl),,ìâøa Bà ãéa Bà ñkøôzL ãò íéøîBà íéîëçåoeyldne ©£¨¦§¦©¤§©§¥§¨§¤¤

epyp eixacy `pzdn xzei mixingn minkgy rnyn 'qkxtzy cr'
,xxal yie ,mdixac iptleîéi÷ àéiäà ïðaø,ewlgp `pz dfi` lr - ©¨¨©©¨©§
ìàéìîb ïaøcà àîéìéà,lbxa mbe cia mb qkxtzy jixvy xn`y ¦¥¨©§©¨©§¦¥

ok m`'äñkøétL ïåék'zxzen lbxa e` cia,déì éòaéîrnyn dide ¥¨¤¦§§¨¦¨¥¥
,'qkxtzy cr' exn` recne ,l`ilnb oaxn xzei miliwnyàlà¤¨

,àèéLtewlgpyøæòéìà éaøcàmzrcle ,dwpif m` dicy xn`y §¦¨©§©¦¡¦¤¤
,qkxtzy jixvéàåwepiféãòó,lbxa e` cia qekxitnéàîoeyl'ãò' §¦¨¦©©

okle ,wepifn sicr lbxa e` cia qekxity rnyn `l` ,minkg ehwpy
dpynd oeylny ,`vnp .dxyk dpi` qkxtzy cry minkg exn`
wgvi xa ongp ax giked cvik ayeine ,wepifn sicr qekxity gken
dhigyd zligza wepif m`y ,dhigy zligza elit` `ed qekxity
.dhigyd zligza liren ,wepifn sicry qekxity oky lk ,liren

`ed qekxit ezrcle ,wgvi xa ongp axe `cqg ax lr wleg `ax
:dhigyd seqaeøîàL ñekøét ,øîà àáø(.fl lirl)m` `weec `ed , ¨¨¨©¦§¤¨§

ligzd qekxitdóBñadäèéçLgkeny ,dhigyd xg`l jynpe §§¦¨
zligza wx dqkxit la` .dhigyd seq cr zEig da dzidy¦
xnb cr zEig da dzidy di`x jkn oi` ,drvn`a e` dhigyd¦

.dhigyd
:dhigyd xnba `weec `ed qekxity oipn x`an `ax,àáø øîà̈©¨¨

dì àðéîà àðî,`weec dhigyd xnba `ed qekxityàéðúclr §¨£¦¨¨§©§¨
weqtd(fk ak `xwie)zgY mini zraW dide ,clEi iM fr F` aUk F` xFW'¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©

ay 'e`' zaizne ,'FO`øBL' ¦
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oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

éòéø äìéèäå äòåâlr xey drbi m`" :enk ,zwrev = dreb .df e` df e` Ð

.(e aei`) "elilaàáàì.ceak meyn ,ikd l`eny dil ixw ded axl Ðéæåæàì
éðåàoififn" oeyl "ifef`" !df `ed lecb zeig qekxitc ,dinza ,ofe`d qkxtl Ð

.(fi dpyn b wxt zea`) "enewnn eze`øîåà éðàù,jk lk dkixv dpi`y Ð

dpi`y ,zqkxtn zpkeqny qekxit lk `l`

ied Ð ytp z`ved `edy xac dyer

.onwlck ,qekxitäùåò äúéîä ïéàùÐ

dndaae .dzn dl ixw ,ytp z`ved zrya

dtetk elit` Ð dqb eli`c ,i`w dwc

.qekxit ied dzhyteéà`iwecn Ð

`d :zwiicwck dl opixnb ded oizipznc

dzhyty rnyn Ð dxyk dxifgd

.dxifgde dzetitknäèåùô ìáàÐ

.`l ,dzttke `xwirnïì òîùî à÷Ð

Ð dzttke `xwirn dheyt `iedc `kidc

.qekxit iedåîùî.iqei iax ly ÐàäÐ

.qekxit ied dreb :lirl ax xn`céáòã
äì÷i`cec ,dwfge dar dlew didy Ð

.zeig gkn iz`äì÷ éîòã"ddk" Ð

.(bi `xwie) `inr :opinbxznúúúåùÐ

.jenqaúæøúî.df `ed zeige ,wegxnl Ð

áø øîàåøîàù ñåëøéô àãñçip` Ð

seq i`n :yxtn ip`e .dhigy seqa :izrny

ixwc i`de ,`id dhigy rvn` Ð izrnyy

dhigy zlgza m` iwet`l Ð seq dil

dqkxit `l dhigy rvn`ac oeik .dqkxit

meyn xiq` ,i`d ik `zeig dl ied `l Ð

.dnyp zlihpäì àðéîà àðîi`dc Ð

.`ed rvn` izrnyy seqúîéàdhyt Ð

.dleqt opixn`c ,dxifgd `leigiz ikid lk

lifizezhiyta ibqz `l dhgyy xg`lc Ð

dxfge dtitk `la ci?.dinzaäéì øîà
äèéçù óåñ íìåòì àáø.`wec Ð

xg`l lifize igiz ikid lk :zxn`wce

.xifgze heytzy ,dhigyìë øîåà éðàù
ïë äùåò äðéàùxg`l dxfge dhyt Ð

.'ek recia ,dhigyäèéçù úìçúáÐ

Ð dhigy zlgza dqkxit elit` ,xnelk

oeik ,zpkeqn `iedc ab lr s` .dxyk ,diic

recia Ð mc dhigyd zia ilzek mi`lnc

.dwpifyøæòéìà éáø úãéîëåwepif :xn`c Ð

.qekxit ied'åë ìàåîù øîàåikdl Ð

eed `l `kdc milzekc iyextl jixhvi`

i`c ,dhigyd zia ilzek `l` ,ynn milzek

mileki epiid xgnl Ð ynn milzek eed

e` dhigy zlgza ded wepif i`d i` oiadl

za ded i`c .dhigy rvn`aÐ dhigy zlg

gk zngnc ,lzeka dlrnl wepifd `vni

,wegxnl dwpif dndaa oiicr didy zeige

recia Ð lzeka dhnl wepifd `vni m`e

gk da did `ly ,dwpif dhigy rvn`ay

`zyd la` .wegxnl mcd wpfl jk lk

ilzek eed `l ilzek ipdc l`eny xn`c

epivn `l Ð dhigyd zia ilzek `l` ,ynn

xg`l e` dwpif dhigy zlgz i` rcinl

lk `nlya zxn` i` :xn`w ikdle .dhigy

.qekxit ied ,dhigy zlgza elit` ,qkxitc dnkøéôù.`zxe`a qikxtc wepif ici lr xgnl opifg `dc Ðúøîà éà àìàxgnl ol `nil o`n ,opira dhigy rvn`a Ð

ded dhigy rvn`a `zxe`lc wepifc?!wipf dhigy zlgza `nlcàîìãåsicrc ,wepif ip`ye .dhigy xnba e` rvn`a `l` qekxit eed `l oiqekxit x`y mlerl Ð

!inc xity dwpif dhigy zlgza elit` jkld ,`ed lecb qekxite dizeigä÷ðéæ íà äééã.liwc llkn Ð "diic" ipzwcne Ðìàéìîâ ïáøãî ìé÷,lbxae cia irac Ð

.mdipyaéãòåïðáøãî ó.lbxa e` cia :ixn`c Ðíøáåáà.yi`d my Ðíøáåáà øá äåáàlr eze` oixew eide ,a`d z` `le oad z` eid oixikne ,envr mxaea` edf Ð

.el oniq epa z` eyry ,epa myãò"cr" i`n ,sicr xfril` iaxc i`e .lirlc jpdn opaxc qekxit i`d xingc rnyn Ð?!xninl edl irain "oeik" Ð sicrc rnyn opaxc

.dhigy zlgza ied ik dil `ibq ikd elit`e ,liw wepif :dpin rny `l`äèéçù óåñá.dhigy xg` zeig da iedzc ,dhigy xnba qkxtzy ,ynn seq Ð
èøô

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

äòåâxingnc l`ilnb oaxl elit` Ð qekxit df ixd dpf`a dykyke irix dlihd e`

:jenqa ipzwc `ziixan xity jixt ikdle .qekxit i`d aiyg ,lbxe ci qekxit irae

xaq ,ipe` ifef` `a`l dil jixhvi` :xn`c l`enye .qekxit df oi` Ð irix dlihde dreb

!`pipz :l`enyc dizlin yxtnc opr axc dilr jixt ikdle .lbx e` ci e` :ixn`c opaxk

df ixd dttke dheyt ,opaxc `ail`c `hiytc

.qekxit ied `l dhyte dtetk ,qekxit

êéøèöà,qxhpewa yxit Ð `a`l dil

oeyla axl ikd ixw ded l`enyc

oixew eid "ax"e ,eny jky yxit jexrae .ceak

exw eed izkec lkac enk ,ezeaiyg my lr eze`

didy l`enye ,`iypd dcedi iaxl "iax" dil

i`" :[a,dn] onwl oke .enya edxew did exiag

iaxr"ae ,"melk zetxha rci `l `a` xn` ikd

`iilifx`e `iilfeb" iab (a,hiw migqt) "migqt

i`" :(`,cv oiaexir) "zebb lk" wxtae ,"`a`l

rnyn yexitae ."`piind dia exhw `a` citw

iax xn`c (a,flw oileg) "fbd ziy`x" wxt seq

:dil xn` ?laaa `xcq yix o`n :iqi`l opgei

ok e`xwy lr opgei iax eilr qrke ,`kix` `a`

.zeaiyg oeyl e`l "`a`"c `icda rnyn Ð

did `l dicegl enya edxew didy dnn ,edine

oeyl edfy ,"`kix`" xn`c meyn e`l i` ,qrek

wxta "`a`" edxew did diteb opgei iaxc ,i`pb

zgtynn `a`" :(`,ct oileg) "mcd ieqk"

daxd aeyg did axy it lr s` ,"ded mi`ixa

wxta xn`c `pepnd ax lr ,edin .opgei iaxn

`a` lif` `w" :(`,ft `nei) "mixetkd mei"

edxewe ecinlz didy ,dyw Ð "`xab lhwinl

dn iptn :(`,w oixcdpq) "wlg"a xn`e ,enya

.enya eaxl edxewy iptn Ð ifgb yprp did

Ð zeaiyg oeyl "`a`"c qxhpewd yexitle

.`gip

àîéìéàseqaÐ lifize igiz ikid lk dhigy

dpi`y" ipzwcnc ,mz epiax yxtne

dzig `l in eh`c ,wiic "ytp z`ved `l`

?dhigy seq cr dytp d`ived `l m` daxd

àáø`de Ð dhigy seqa exn`y qekxit xn`

Ð wpif dhigy zlgza `nlc opiyiig `lc

.seqa `l` wepif didiy `giky `lc meynéë
,yixc dcil oeyln e`l Ð otec `veil hxt clei

yixa opixn`ck ,xekan dcil dcil xnb `l`

mzd opiyxcc `de .(`,n dcp) "otec `vei" wxt

mewnn clzy cr Ð "dclie rixfz ik dy`"

`vei hrnl herin jixvc rnync ,zrxfny

Ð xekan dcil dciln dil opihrnn `le ,otec

Ð "clz" opiyxc ded "rixfz ik" e`l i`c meyn

.oerny iaxk ,otec `vei zeaxl
e`
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dðæàa äLkLëå ,éòéø äìéhäå ,äòBb¯.ñekøét äæ éøä ¨§¦¦¨¥¦§¦§§¨§¨§¨£¥¤¦§
éðàL ?éðeà éæeæàì àaàì déì àëéøèöà :eäì øîà£©§¦§§¦¨¥§©¨§¨¥¥¤£¦
eäðéð éàî .äNBò äúénäL íéøác BðéàL ìk :øîBà¥¨¤¥§¨¦¤©¦¨¨©¦§
àLøtî éãéãì ,ïðò áø øîà ?äNBò äúénäL íéøác§¨¦¤©¦¨¨£©©¨¨§¦¦¦¨§¨
dzèLôe äôeôk dãé äúéä :ìàeîL øîc dépéî éì¯ ¦¦¥§¨§¥¨§¨¨¨§¨§©§¨

äôôëå äèeLt ,äNBò äúénäL øác¯ïéàL íéøác ¨¨¤©¦¨¨§¨§¨§¨§¨¦¤¥
äîäa :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî .äNBò äúénä©¦¨¨©¨©§©¨¨¥¨§¥¨

äøéæçä àìå dãé äèLtL äwc¯àlà äðéàL ,äìeñt ©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ¤¡¦¨§¨¤¥¨¤¨
äøéæçä àä ;Lôð úàöBä¯!äøLk¯,ïéúéðúnî éà ¨©¤¤¨¤¡¦¨§¥¨¦¦©§¦¦

,dì äôéék øãäå äèLôe äôééëc à÷åc :àðéîà äåä£¨¨¦¨©§¨§¨§¨¨§¨©£©¨§¨¨
dzôôëe äèeLt ìáà¯:éáéúéî .ïì òîLî à÷ ,àì £¨§¨§©§¨¨¨©§©¨¥¦¥

úòLa äòBb :øîBà øéàî éaø äéä ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨¨©¦¥¦¥¨¦§©
äèéçL¯øîBà éñBé éaøa øæòìà éaø .ñekøét äæ ïéà §¦¨¥¤¦§©¦¤§¨¨§©¦¥¥

dáðæa äLkLëå éòéø äìéhä eléôà :BîMî¯äæ ïéà ¦§£¦¦¦¨¥¦§¦§§¨¦§¨¨¥¤
!éòéøà éòéø àéL÷ ,äòBbà äòBb àéL÷ ;ñekøét¯ ¦§©§¨¨©¨©§¨¥¦©¥¦

éîòc àä ,dì÷ éáòc àä :àéL÷ àì äòBbà äòBb¨©¨¨©§¨¨§¨¥¨¨¨§¨¥
ïàk ,úúúBLa ïàk :àéL÷ àì éîð éòéøà éòéø ;dì÷̈¨¥¦©¥¦©¦¨©§¨¨§¤¤¨

.úæøúîaeøîàL ñekøét :àcñç áø øîà¯óBña §©§¤¤£©©¦§¨¦§¤¨§§
äèéçL óBña éàî ;äèéçL¯é÷etàì ,äèéçL òöîàa §¦¨©§§¦¨§¤§©§¦¨§©¥

àðéîà àðî :àcñç áø øîà .àìc äèéçL úlçz§¦©§¦¨§¨£©©¦§¨§¨¨¦¨
äøéæçä àìå dãé äèLtL äwc äîäa :ïðúc ?dì¯ ¨¦§©§¥¨©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ¤¡¦¨

?úîéà ;äìeñtäèéçL óBña àîéìéà¯éçéz éëéä ìk §¨¥©¦¥¨§§¦¨¨¥¦¥¦
:àáø déì øîà .äèéçL òöîàa åàì àlà ?ìéæéúå§¥¦¤¨¨§¤§©§¦¨£©¥¨¨
äNBò dðéàL ìk :øîBà éðàL ,äèéçL óBña íìBòì§¨§§¦¨¤£¦¥¨¤¥¨¨

äèéçL óBña ïk¯äpîéä äìeèð dúîLpL òeãéa ¥§§¦¨§¨©¤¦§¨¨§¨¥¤¨
eøîàL ñekøét :øîà ÷çöé øa ïîçð áø .ïëì íãB÷¤¨¥©©§¨©¦§¨£©¦§¤¨§

¯àðî :÷çöé øa ïîçð áø øîà .äèéçL úlçúa¦§¦©§¦¨£©©©§¨©¦§¨§¨
,äìéla èçBMä :ïBòîL éaø øîà ,ïðúc ?dì àðéîà̈¦¨¨¦§©¨©©¦¦§©¥©©§¨

íc íéàìî íéìúk àöî øçîìe¯,ä÷péfL ,äøLk §¨¨¨¨§¨¦§¥¦¨§¥¨¤¦§¨
äèéçL úéa éìúBk :ìàeîL øîàå ;øæòéìà éaø úcîëe§¦©©¦¡¦¤¤©£©§¥§¥¥§¦¨

äèéçL úlçúa àîìLa zøîà éà ;eðéðL¯,øétL ¨¦¦¨§©§¦§¨¨¦§¦©§¦¨©¦
äèéçL óBña zøîà éà àlà¯úlçúa àîìc Leçéì ¤¨¦¨§©§§§¦¨¥¦§¨¦§¦©

!ä÷péæ äèéçL¯éãòc ÷epéæ éðàL àîìãå.ó¯éîe §¦¨¦§¨§¦§¨¨¥¦©£¦¦
éãò!ä÷péæ íà déic :øîBà øæòéìà éaø ,ïðúäå ?ó¯ £¦§¨§©©¦¡¦¤¤¥©¨¦¦§¨

éãòå ,ìàéìîb ïaøcî ì÷da éL÷à ,éà÷ìéç øa ànñ éì øîà :àðéáø øîà .ïðaøcî ó ©¦§©¨©§¦¥©£¦¦§©¨©£©¨¦¨£©¦©¨©¦§©©§¥¨
éãò éî ïðaøcîe :íøáeaà øác deçà dì éøîàå ,íøáeaà øác deáàíéîëçå ,ïðz àäå ?ó £§©£§¨§¨§¦¨£§©£§¨¦§©¨¨¦£¦§¨§©©£¨¦

ìàéìîb ïaøcà àîéìéà ?eîéé÷ àéiäà ïðaø ;ìâøa Bà ãia Bà ñkøôzL ãò :íéøîBà§¦©¤§©§¥©¨¨¤¤©¨©©©¨¨§¦¥¨©§©¨©§¦¥
¯éãò éàå ,øæòéìà éaøcà àèéLt àlà !déì éòaéî "äñkøétL ïåék"ó¯?"ãò" éàî ¥¨¤¦§§¨¦¨¥¥¤¨§¦¨©§©¦¡¦¤¤§¦£¦©©

eøîàL ñekøét :øîà àáø¯øBL" :àéðúc ?dì àðéîà àðî :àáø øîà .äèéçL óBña ¨¨£©¦§¤¨§§§¦¨£©¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨
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`oifgeקלו mipya cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

íéàìëì èøô.dil yixc "e`"c `ieaxne .oaxwl leqty ,yiize lgx oa ÐäîãðÐ

.lgxl dnec dpae ,dzenk yiizn dcliy frïôåã àöåéì èøôderxwy Ð

.digy minrte dzny minrt ,de`ivedeïîæ øñåçîì èøô íéîé äòáù`ly Ð

.zniiw en` elit`e ,mini drayl ribdåîà úçú.mezil hxt ,zg` dry did Ð

mezi i`d inc ikide?dizcilic `nili`

igiz mlerl ,dzn dry xg`le din`?
zgz" `de ?zeigl dkixv mlerl ike ,dinza

xninl `kil `de !dia opixw "en`

.dray lk en` digzy `xw opireny`c

:xne` ililbd iqei iax ,mipdk zxeza `ipzc

"en` zgz" xnel cenlz dn?xn`py itl

leki ,[ak zeny] "en` mr didi mini dray"

dray lk?i` ,"en` zgz" xnel cenlz

`idyk dpnn `vi elit` leki "en` zgz"

dzn?rnyn Ð "en` mr" xnel cenlz

`d ,en` diexw `dzy ,cg` mlera mdipyy

cvik?.zg` dry en` el dniiwzp elit`

iqei iaxl dil rnyn "en` zgz" i`de

x`yp `ede en` dzny ,en` itilg ililbd

.dnewnaäéúãéìé øãäå äúîã àìàepiid Ð

,dcle z` e`ivede derxwy lkc ,otec `vei

.otec `vei ied Ð dig oiae dzn oiaùøéô äæ
äúéîìdcli dzzin zrya ,xnelk ,en` Ð

cr zeig opirac `xw opireny`e .mgxd jxc

ded Ð `l i`e ,hrn dcil xg`le dcil xnb

Ð "en` zgz" i`d ,digxk lrc .mezi dil

dcil xnba dzne dcil rvn`a dig ihernl

.iz`àîìùá úøîà éàdcil seq xg` Ð

,miign elek `viy ,`zeig opirac opireny`

le.dcil xnba dzn ihernåðééä`lc Ð

hxt "clei ik"n dcil seqa dzn dil hirni`

ik `ed otec `vei e`l inp i`dc ,otec `veil

.dcil xnba dznïðéòá àì úøîà éà àìà
äãéì óåñá àúåéçdzn ihernl `xwe Ð

.`z` dcil rvn`aãìåé éëî àø÷ éì äîì
à÷ôð`l` !otec `vei dil ded izk`c Ð

,`zeig opax da erac `zln lk :dpin rny

.dilic xnba zeig `diy opiraäìåñôm` Ð

z`veda ok zeyrl dkxcc ,`id zpkeqn

.ytpäñâ.`ed `zeige ,ikda dgxe` e`l Ð

óåøôéø.yekykn xiva Ðåäððú åäìåëÐ

daxl dil dnl ,xnelk .`ed `iyew oeyl

ikd `zkldc opireny`l?oizipzn mzq `d

!`idäðùîìñåô øæòéìà éáøåoeikc Ð

higyw l`xyic ab lr s` ,`id iebc dndac

ezaygn mzqc ,ieb zaygn dia `ipdn Ð

.dxf dcearlãáë øöç,`cakc `ytxh Ð

.frla y"xxai`*øîåçå ì÷ éñåé éáø øîà
li`ed ,milra zaygn da `ipdn `lc Ð

.dl higy l`xyieäáùçîù íå÷îá äîå
úìñåô`xwie) aizkck ,oiycwena epiidc Ð

dlke`l aWgi `l :dia ixw Ð "aWgi `l" (f¥¥©Ÿ

.(a,hk) migafa yxtn ikde .didi lebt ik ,iyilyd meiaãáåòä øçà àìà êìåä ìëä ïéàdl aixwn ik ozaygna ilqt `l milra la` ,"aygi `l aixwnd" :aizkc Ð

.odkúìñåô äáùçîä ïéàù íå÷îigaf" `dc ,eda dlqt dxf dcear zaygn `dc ,xn`w i`n yxtn `xnbae .mda zlqet daygnd oi`y oileg ,xnelk .oilega oebk Ð

.d`pda dxeq` dxf dcear zaexwz s` Ð d`pda xeq` zn dn ,exwi` "miznàøîâéàðú éðäå,xnelk .iqei iaxa xfril` iax iaxc edl zi` ,xfril` iaxe `nw `pz Ð

.lif`e yxtn dinrh ,edl `xiaq iqei iaxa xfril` iaxk `l` .iqei iax epiid ok m`c ,caerd xg` `l` zkled daygn oi`c meyn e`l Ð xyknc `nw `pzc dinrhc

éúòîù.izeaxn Ðïéìâôî íéìòáäùjkld ,aixwn ixw milra `nl` ,[eh xacna] 'ebe "aixwnd aixwde" :aizkc ,eteqa (`,fn) "i`ny zia" wxta migafa yxtn `nrhe Ð

lr e` odk zhigy lr eayg m` ,"aygi `l aixwnd" llka edpzi`.lebit ied Ð epnfl ueg lek`l zpn lr ezwixfàî÷ àðú åäéî.xyknc Ðäéðéòîù äåä éà øáñÐ

mzq Ð aiygc dipirny `l i`e .iqei iaxa xfril` iaxk milra zaygn `ipdnc ,dxeq` Ð `dz dxf dcearl ef dnda zhigy :xn`e ,l`xyi zhigy lr aiygc iebl

.opixn` `l dxf dcearl ixkp zaygnãáåò äæiax`e `nw `pz` bilt iqei iaxe .oilbtn milrad oi`c iqei iaxl dil `xiaq oaxwa elit`c ,dl hwp mipt zhigy meyn Ð

.xfril`äéðéòîùãá åìéôà éøîàã àëéà.ibilt oileg iabe ,iqei iaxa xfril` iaxk ,oaxwa oilbtn milra ediiexzl edl zi`e .xfril` iaxc dilr opax ibilt ,aiygc iebl Ð

íéðôî õåç.oaxwa lebit zaygnn ,oilega dxf dcear zaygn Ð
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åà"e`" :xn`w (`,bk oileg) `nw wxtae .hrnl "e`" `kdc :dniz Ð mi`lkl hxt ayk

yie !mi`lk zeaxl "dy e`" :(a,gr oileg) opiyxc inp epa z`e eze` iabe ,qblt zeaxl

Ð epa z`e eze` iabl oke .zeaxl `l` `xw jixv `le ,hirni` `linn qblt iabc :xnel

ayk ,`kd la` .mdipian mi`lk `ivedl leki dz` i` dye xeyc ,mi`lk hirni` `linn

mi`lk `ivedl leki dz`y Ð aizk fre

"e`" aizk ikdl ,eaxzi` `linne ,mdipian

`nw `aa) "daexn"a ipyn `peb i`d ikae .hrnl

ok m` :xn`z m`e ."exkn e` egahe" iab (a,fr

leki dz`y ,mi`lk hrnl did "fr e`"n

!dncp Ð "ayk e`"ne ,mdipian mi`lk `ivedl

enk ihernl jk lk ie`x epi` dncpc :xnel yie

ith incca opinwen `nw `hern ikdle .mi`lk

`l dncpc ,dncp opihrnn xcde ,mi`lka Ð

.mi`lkl incc meyn `l` opihrnn

àìàxn`c `de Ð dizcili xcde dznc

in" wxtae (`,cn dcp) "otec `vei" wxta

`yixa ziin xaerc (a,anw `xza `aa) "zny

wxta xn`ck ,dnvrn dznc `kid epiid Ð

dizeig xhefc icii` cleec (`,f) oikxrc `nw

,eipniql `kzgne zend j`lnc `ztih `liir

.`l bxdp la`

àìàoi` Ð miigl yxit dfe dzinl yxit df

xyt` miny icia elit`c o`kn gikedl

`ai m` jixhvi`c xninl `ki` `xwc .mvnvl

`xwl opiwaye ,dyrp mevnvay xn`ie edil`

.diytp` iwene wigc edi`c

øöçîzxzei hwp `wec e`l Ð dly cak

`iede deabl dlerc meyn ,cakd

` `l` .mce algk,inp xya x`y ly zifk elit

l`xyi `gahl `fef aidi :`xnba opixn`ck

.hwpc `ed `zlnc `gxe`e ?i`näìåñô
:xn`z m`e Ð dxf dcearl ixkp zaygn mzqy

:ipzwc ,mixd myl hgeyd iab (a,hl) onwl

Ð mizn igaf ,oi` Ð dleqt :dlr wiice ,dleqt

iax ,ipzw `kde .d`pda ixqzin `le :yexit ,`l

s` xeq`c ab lr s`e ,dleqt :xne` xfril`

dcearl ixkp zaygn mzqy :ipzwck ,d`pda

el` ixd" ipzw `lcn wiic onwlc :xnel yie !dxf

dxyk opax ixn`c icii` ,`kd la` ,"mizn igaf

.dleqt xfril` iax xn` Ð

éðäÐ iqei iaxa xfril` iaxc edl zi` i`pz

iqei iax la` .oizipznc xfril` iaxe opax :yexit

jled lkd oi`c xn` `dc ,dizeek dil xaq `l

.caerd xg` `l`
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"áNk Bà¯èøtíéàìëì"æò Bà" ,¯èøtäîãðì, ¤¤§¨§¦§©¦¥§¨§¦§¤
"ãìeé ék"¯"íéîé úòáL" ,ïôBc àöBéì èøt¯èøt ¦¦¨¥§¨§¥¤¦§©¨¦§¨
øqeçîì"Bnà úçz" ,ïîæ¯íBúé éàä ;íBúéì èøt ¦§©§©©©¦§¨§¨©¨

äúî øãäå dénà déúãéìéc àîéìéà ?éîc éëéä¯ ¥¦¨¥¦¥¨¦¦§¥¦¥©£©¥¨
íìBòìéçézøãäå äúîc àlà ?ìéæéúådéúãéìé¯ék"î §¨¥¦§¥¦¤¨§¥¨©£©§¦§¥¦¦

Løét äæå äúéîì Løét äæ ,àèéLt àlà !à÷ôð "ãìeé¦¨¥¨§¨¤¨§¦¨¤¥¥§¦¨§¤¥¥
äãéì óBña àúeiç ïðéòa àîìLa zøîà éà ;íéiçì§©¦¦¨§©§¦§¨¨¨¥©¦¨§¥¨

¯éøèöéàc eðééäàì zøîà éà àlà ,éèeòîì àø÷ C ©§§¦§§¦§¨§©¥¤¨¦¨§©§¨
?déì änì ,äãéì óBña àúeiç ïðéòaék"î!à÷ôð "ãìeé ¨¥©¦¨§¥¨¨¨¥¦¦¦¨¥¨§¨

äwc äîäa :àúéðúî àä ék àúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨¦¨©§¦¨§¥¨©¨
äøéæçä àìå dãé äèLtL¯íéøác äna ;äìeñt ¤¨§¨¨¨§Ÿ¤¡¦¨§¨©¤§¨¦

íéøeîà¯ïéa ,ìâøa ìáà ,ãiaäèLtïéa äôôk àìå £¦©¨£¨¨¤¤¥¨§¨§Ÿ¨§¨¥
äèLt àìå äôôk¯íéøeîà íéøác äna ;äøLk¯ ¨§¨§Ÿ¨§¨§¥¨©¤§¨¦£¦

àìå äèLt ïéa ,ìâøa ïéa ãia ïéa ,äqâa ìáà ,äwãa§©¨£¨§©¨¥©¨¥¨¤¤¥¨§¨§Ÿ
äèLt àìå äôôk ïéa äôôk¯eléôà ,óBòå ;äøLk ¨§¨¥¨§¨§Ÿ¨§¨§¥¨§£¦

Báðæ àlà LkLk àìå Btb àlà óøôø àì¯éøä Ÿ¦§¥¤¨©§Ÿ¦§¥¤¨§¨£¥
éäððz eälek ?ïì òîLî à÷ éàî .ñekøét äæäîäa : ¤¦§©¨©§©¨§§©§¦§¥¨

äøéæçä àìå dãé äèLtL äwc¯àlà äðéàL ,äìeñt ©¨¤¨§¨¨¨§Ÿ¤¡¦¨§¨¤¥¨¤¨
ãé ;Lôð úàöBä¯ìâø ,ïéà¯äwc ;àì¯,ïéà ¨©¤¤¨¦¤¤¨©¨¦

äqb¯!àì¯.ïðz àìc ,déì àëéøèöéà óBòäðùî ©¨¨¦§§¦¨¥§¨§©
éøëðì èçBMä¯.ìñBt øæòéìà éaøå ;äøLk BúèéçL ©¥§¨§¦§¦¨§¥¨§©¦¡¦¤¤¥

øöçî éøëðì ìBëàì dèçL eléôà :øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤£¦§¨¨¤¡§¨§¦¥£©
dlL ãák¯äãBáòì éøëð úáLçî íúqL ,äìeñt ¨¥¤¨§¨¤§¨©£¤¤¨§¦©£¨

íB÷îa äîe ,íéøácä øîBçå ì÷ :éñBé éaø øîà .äøæ̈¨¨©©¦¥©¨¤©§¨¦©§¨
äáLçnäLïéLc÷eîa ,úìñBt¯àlà CìBä ìkä ïéà ¤©©£¨¨¤¤§§¨¦¥©Ÿ¥¤¨

ïéleça ,úìñBt äáLçî ïéàL íB÷î ,ãáBòä øçà¯ ©©¨¥¨¤¥©£¨¨¤¤§¦
?èçBMä øçà àlà CìBä ìkä àäé àlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ§¥©Ÿ¥¤¨©©©¥

àøîâéaøa øæòéìà éaøc eäì úéà éàpú éðä̈¥©¨¥¦§§©¦¡¦¤¤§©¦
ézòîL :éñBé éaøa øæòéìà éaø øîà ,àéðúc ,éñBé¥§©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥¨©§¦
éà :øáñ àn÷ àpz ,eäéî ;ïéìbôî íéìòaäL¤©§¨¦§©§¦¦©¨©¨¨©¦

áéLçc déðéòîL¯àì éà ,ïéà¯íúñ ,àì ©§¦¥©£¦¦¦¨¨§¨
øæòéìà éaø ;ïðéøîà àì äøæ äãBáòì éøëð úáLçî©£¤¤¨§¦©£¨¨¨¨¨§¦©©¦¡¦¤¤

áéLçc déðéòîL àìc áb ìò óà :øáñ¯äøæ äãBáòì éøëð úáLçî íúñ ¨©©©©§¨©§¦¥©£¦§¨©£¤¤¨§¦©£¨¨¨
áéLçc déðéòîLc áb ìò óà :øîéîì éñBé éaø àúàå ;ïðéøîà¯äæå áMçî äæ ¨§¦©©£¨©¦¥§¥©©©©¦§©¦¥©£¦¤§©¥§¤

ék :øáñ àn÷ àpz ;éâéìt áéLçc déðéòîLãa :éøîàã àkéà .ïðéøîà àì ãáBò¥¨¨§¦©¦¨§¨§¦¦§©§¦¥©£¦§¦¦©¨©¨¨©¦
ãáBò äæå áMçî äæ ïðéøîà¯õeça ìáà ,íéðôa éléî éðä¯íéðtî õeç ,àì ¨§¦©¤§©¥§¤¥¨¥¦¥¦§¦£¨©¨¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oileg(iriax meil)

'áNk Bà,hrnl yiíéàìkì èøt.mipin ipyn dclepy dnda - ¤¤§¨§¦§©¦
weqtdne'æò Bà',hrnl yiäîãðì èøteia`l dnec epi`y cle - ¥§¨§¦§¤

zeaizdne .xg` oinl dnec `l` en`le'ãìeé ék',hrnl yièøt ¦¦¨¥§¨
ïôBc àöBéìen` oha otec z` erxw `l` ,ekxck clep `ly - §¥¤

zeaizdne .ede`ivede'íéîé úòáL',hrnl yiïîæ øqeçîì èøt- ¦§©¨¦§¨¦§©§©
,daxwdl ie`xy onfl ribd `le ,ezciln mini dray exar `ly

zeaizdne'Bnà úçz',hrnl yiíBúéì èøt.dzn dn`y dnda - ©©¦§¨§¨
:`xnbd zxxandénà dézãéìéc àîéìéà ,éîc éëéä ,íBúé éàä- ©¨¥¦¨¥¦¥¨¦¦§¥¦¥

en` ezcliy,äúî øãäå,leqt `ed recn ok m`éçéz íìBòì §¨©¥¨§¨¥¥
ìéæéúådry dig dzidy oeikn ixd ,zeigl dkixv en` mlerl ike - §¥¦

,'en` zgz' ea miiwzp xak ,clepy xg`l zg`øãäå äúîc àlà¤¨§¥¨§¨©
dézãéìéen` oha otec z` erxwy ,clep jk xg`e dzny - §¦§¥

e ,otec `vei `ed ixd ok m` ,ede`ivedeà÷ôð 'ãìeé ék'î,leqty ¦¦¦¨¥©§¨
.leqty cnll 'en` zgz' zeaizd z` jixv oi`eàèéLt àlà¤¨§¦¨

xnbae ,dig en` dzid dcild rvn`ae ,mgxd jxc clepy xaecny
e ,dzn dcildäæm`d -äæå ,äúéîì Løétcled -Løétdze`a ¤¥©§¦¨§¤¥©

zr,íéiçì`ly oeikne ,eiig z` ligzd cled ,dzn m`dy rbxay §©¦
.'mezi' `ed ixd ,clepy xg`l hren onf miiga en` dx`ypéà¦

àîìLa zøîàc cnll `a weqtdyäãéì óBña àúeiç ïðéòa- ¨§©§¦§¨¨§¦¨©¨§¥¨
,dcild seq xg`l mb dndaa zEig didzy jixvyéøèöéàc eðééäC ¦©§§¦§§¦

éèeòîì àø÷hrnl 'en` zgz' zeaizd z` jixvy xacd oaen - §¨§©¥
ehrnl xyt` i`e ,diiga elek `vie dcild xnba en` dzny cle
iiga ekxck clep ixdy ,otec `vei zehrnny 'clei ik' zeaizdn

,[ekxck clep `ly] otec `vei llka epi`e ,en`àì zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§Ÿ
äãéì óBña àúeiç ïðéòaxg`l dndaa zEig didzy jixv oi`y - §¦¨©¨§¥¨¦

,dcild seqdéì änìcnll 'en` zgz' zeaizd z` jixv recn - ¨¨¥
ixd ,leqt dcild seqa en` dzn m`y,à÷ôð 'ãìeé ék'îzeaizdy ¦¦¦¨¥©§¨

,ezcil xnb mcew en` dzny df clee ,otec `vei zehrnn 'clei ik'
mezi leqt iable li`ede .otec `vei llka `ed ixde ,ekxck clep `l
llka `ed ,dcild xnb xg`l mb dig en` dzid `l m` ,oaxwl
zeig didzy jixv ,zEiga ielzy xac lky jkn cenll yi ,'mezi'¦
jixvy ,zeiga ielz `edy qekxit oiprl `ax cnl o`kne ,exnba
mb zEig da dzidy rcpy ick ,dhigyd xnb xg`l mb qkxtzy¦

.dhigyd xnb xg`l
:qekxit ipica `ax wqty wqt d`ian `xnbdàúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨

,àúéðúî àä ék,da epipyyäwc äîäadzidy ,fr e` li` oebk ¦¨©§¦¨§¥¨©¨
,zpkeqnäèLtLdxyiiy -døéæçä àìå dãé,dze`,äìeñt ¤¨§¨¨¨§Ÿ¤§¦¨§¨

dzidy di`x jkn oi`e ,dhigyd zrya ok zeyrl dnda lk jxcy
:`ziixad zx`an .dhigyd xnb cr dig,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

ok dzyryìáà ,ãéaok dzyr m`äèLt ïéa ,ìâøadlbxàìå §¨£¨§¤¤¥¨§¨§Ÿ
äôôke ,dnewnl dze` dxifgdeäôôk ïéadlbxàìåe dxfgäèLt ¨§¨¥¨§¨§Ÿ¨§¨
,dze`.äøLk§¥¨

:dqbl dwc dnda oia dfa lcad yiy zx`an `ziixadíéøác äna©¤§¨¦
a íéøeîàdndaa ìáà ,äwãdnda,äqâ,dxt oebkïéadzyr m` £¦§©¨£¨§©¨¥

okïéa ,ãéaok dzyr m`ïéa ,ìâøam`äèLtdlbx e` dciàìå §¨¥§¤¤¥¨§¨§Ÿ
e dxfgäôôk,dze`ïéam`äôôkdlbx e` dciàìåe dxfgäèLt ¨§¨¥¨§¨§Ÿ¨§¨
,dze`.äøLk:sqep oic `ziixad zx`aneléôà ,óBòåm`àì §¥¨§£¦Ÿ
óøôørprp -àlàz`Btb,ely spk -LkLk àìå,dwfga rprp - ¦§¥¤¨©§Ÿ¦§¥
àlàz`éøä ,Báðædyrnäæl aygp,ñekøétzl`ey .xyke ¤¨§¨£¥¤¦§

:`xnbdïì òîLî à÷ éàî,ef `ziixak dkldy xn`y dna `ax ©¨©§©¨
éäððz eälekmix`ean xak `ziixaa mix`eand mipicd lk ixd - §§¨§¦

lirl dpynd ixaca(.fl),my epipy jky ,dãé äèLtL äwc äîäa'§¥¨©¨¤¨§¨¨¨
,'Lôð úàöBä àlà dðéàL ,äìeñt ,døéæçä àìådpynd oeylne §Ÿ¤§¦¨§¨¤¥¨¤¨¨©¤¤

y wcwcl yi ,'dci'ïéà ãédxifgd `le dhyt m` cia `weec - ¨¥
a ok dzyr m` la` ,dleqtàì ,ìâødf ixd `l` ,dleqt dpi` - ¤¤Ÿ

,'dwc' oeylny ,dpynd oeyln wcwcl yi cere ,dxiyke qekxit
y rnynïéà äwcdxifgd `le dhyt m` dwc dndaa `weec - ©¨¥

dnda la` ,dleqtäqb,ok dzyryàìixd `l` ,dleqt dpi` - ©¨Ÿ
dpyn mzqk dkldy oeikne .dxiyke ,qekxit df(:`l lirl)i`ce ,

:`xnbd daiyn .dkldl ewqtp el` mipicydéì àëéøèöéà óBò¦§§¦¨¥

,qekxit df ixd eapfa ykyk e` etba sxtxy ,epirnydlïðz àìc§Ÿ§©
.dpyna mix`ean mpi` el` mipic ixdy -

äðùî

oldl(.n)dxeq` ,miakek zcear myl dhgypy dnday `aed
mzq m`d ,l`xyi dhgyy ixkp znda oica dpc epizpyn .d`pda
`id dleki m`de ,miakek zcearl `id dnda zhigya ixkp zaygn

l`xyi :l`xyid zhigy z` leqtlèçBMämiakek caer znda ©¥
ìjxevd,íéáëBk ãáBòmyl aygy miakek caerdn eprny `le §¥¨¦

,miakek zcear,äøLk BúèéçL`id ezaygn mzqy mixne` oi`y §¦¨§¥¨
.`nw `pz zrc ef ,miakek zcearl,ìñBt øæòéìà éaøåiptn §©¦¡¦¤¤¥

.miakek zcearl miakek caer zaygn mzqy mixne` ezrcly
eléôà ,øæòéìà éaø øîàhren xyan ueg dlek z` l`xyid dpw ¨©©¦¡¦¤¤£¦

e ,daydèçLzzl zpn lr l`xyidíéáëBk ãáBòì ìBëàìz` §¨¨¤¡§¥¨¦
oebk ,ewlgãáBò úáLçî íúqL ,äìeñt ,dlL ãák øöçî¥£©¨¥¤¨§¨¤§¨©§¤¤¥
íéáëBkdhigyd `dzy,íéáëBk úãBáòìleqtl ezaygn gekae ¨¦©£©¨¦

.hgey l`xyiyk s`
íéøácä øîBçå ì÷ ,éñBé éaø øîàmiakek caerd zaygn oi`y ¨©©¦¥©¨¤©§¨¦

,l`xyid zhigy z` zlqetúìñBt äáLçnäL íB÷îa äîe©§¨¤©©§¨¨¤¤
,ïéLc÷eîaueg lek`l oebk ,dhigy zrya lebit zaygn ayg m` §§¨¦

ok it lr s` ,epnfløçà àlà CìBä ìkä ïéàzaygníB÷î ,ãáBòä ¥©Ÿ¥¤¨©©¨¥¨
,úìñBt äáLçî ïéàLepiidcazhigyïéc Bðéà ,ïéleçoi` ike ± ¤¥©§¨¨¤¤§¦¥¦

oicd didiy ie`xøçà àlà CìBä ìkä àäé àlLzaygn,èçBMä ¤Ÿ§¥©Ÿ¥¤¨©©©¥
.ixkpd zaygn leqtz `l o`k s`e

àøîâ

,miakek caerd jxevl dnda hgyy l`xyi oipra ewlgp dpyna
zx`an `xnbd .lqet xfril` iaxe mixiykn iqei iaxe `nw `pz

:`xnbd zxne` .ewlgp dna oke zerc yly odyéàpz éðämi`pz ± ¨¥©¨¥
ezhigy ,miakek caerl hgeyd l`xyiy xn`y `nw `pz ,el`

,dleqty xn`y xfril` iaxe ,dxiykeäì úéàezhiyk mixaeq ± ¦§
,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîà ,àéðúc .éñBé éaøa øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤§©¦¥§©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥

,ïéìbôî íéìòaäL ézòîLdrya oaxwd ilra eayg m` xnelk ¨©§¦¤©§¨¦§©§¦
.zlbtn mzaygn ,epnf xg`l elk`l ,mpaxw z` hgey xg`yeäéî¦

,ewlgp dfa ,mpn` ±áéLçc déðéòîL éà ,øáñ àn÷ àpzm` - ©¨©¨¨©¦©§¦¥§¨¦
,miakek zcear myl dhigyd `dzy aygy ixkpdn eprnyïéà- ¥

j` .dndad zlqtp ok`àì éà,ok epnn eprnyàìmeyn ,zlqtp ¦ŸŸ
yéaøå .ïðéøîà àì ,íéáëBk úãBáòì íéáëBk ãáBò úáLçî íúñ§¨©§¤¤¥¨¦©£©¨¦Ÿ©§¦¨§©¦

áéLçc déðéòîL àìc áb ìò óà ,øáñ øæòéìàmyl aygy - ¡¦¤¤¨©©©©§Ÿ©§¦¥§¨¦
y oeik ,dhigyd dleqt ,miakek zcearíéáëBk ãáBò úáLçî íúñ§¨©§¤¤¥¨¦

.ïðéøîà ,íéáëBk úãBáòìiaxe xiykn `nw `pzy epizpynae ©£©¨¦©§¦¨
zcearl aygy eprny `ly ote`a wx ewlgp ok` ,lqet xfril`
oeik ,mdipy zrcl dndad dleqt ,aygy eprny m` j` ,miakek

.hgey xg`yk zlqet milrad zaygny mixaeqy
àúàå[`ae-]øîéîì éñBé éaø,xnele mdipy lr welgl -ìò óà §¨¨©¦¥§¥©©©

,áéLçc déðéòîLc áby oeik ,dhigyd dxiykäædndad lra ± ©§©§¦¥§¨¦¤
áMçîleqt zaygnäæåexiag -ãáBò,dndad z` hgey ±àì §©¥§¤¥Ÿ
,ïðéøîà.ezaygna lqet hgeyd wx `l` ©§¦¨

:mzwelgn z` yxtl sqep ote` d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
iaxa xfril` iaxk ,xfril` iaxe `nw `pz mixaeq ok`y ,mixne`

e .milbtn milrad mb miycway iqeiéâéìt áéLçc déðéòîLãá- ¦§©§¦¥§¨¦§¦¥
xnelk ,miakek zcear myl aygy ixkpdn eprnyy ote`a ewlgpe

wlgp df ote`a s`y.xfril` iax lr `nw `pzék ,øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©¦
ïðéøîày ,mixne` ep`y dn -äæmilrad -áMçîleqt zaygn ©§¦¨¤§©¥

äæåxg`d -,ãáBò,lbtl milrad zaygn ly dgekaeéléî éðä- §¤¥¨¥¦¥
`l` epi` df xacíéðôa,ycwna mihgypd miycwa -ìáàoilega ¦§¦£¨

mihgypdàì ,õeça,zlqet milrad zaygny mixne` oi` - ©Ÿ
a leqtzy dndad lra zaygn z`y meynî ,õeçlebit zaygn ¦
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oileg(iriax meil)

'áNk Bà,hrnl yiíéàìkì èøt.mipin ipyn dclepy dnda - ¤¤§¨§¦§©¦
weqtdne'æò Bà',hrnl yiäîãðì èøteia`l dnec epi`y cle - ¥§¨§¦§¤

zeaizdne .xg` oinl dnec `l` en`le'ãìeé ék',hrnl yièøt ¦¦¨¥§¨
ïôBc àöBéìen` oha otec z` erxw `l` ,ekxck clep `ly - §¥¤

zeaizdne .ede`ivede'íéîé úòáL',hrnl yiïîæ øqeçîì èøt- ¦§©¨¦§¨¦§©§©
,daxwdl ie`xy onfl ribd `le ,ezciln mini dray exar `ly

zeaizdne'Bnà úçz',hrnl yiíBúéì èøt.dzn dn`y dnda - ©©¦§¨§¨
:`xnbd zxxandénà dézãéìéc àîéìéà ,éîc éëéä ,íBúé éàä- ©¨¥¦¨¥¦¥¨¦¦§¥¦¥

en` ezcliy,äúî øãäå,leqt `ed recn ok m`éçéz íìBòì §¨©¥¨§¨¥¥
ìéæéúådry dig dzidy oeikn ixd ,zeigl dkixv en` mlerl ike - §¥¦

,'en` zgz' ea miiwzp xak ,clepy xg`l zg`øãäå äúîc àlà¤¨§¥¨§¨©
dézãéìéen` oha otec z` erxwy ,clep jk xg`e dzny - §¦§¥

e ,otec `vei `ed ixd ok m` ,ede`ivedeà÷ôð 'ãìeé ék'î,leqty ¦¦¦¨¥©§¨
.leqty cnll 'en` zgz' zeaizd z` jixv oi`eàèéLt àlà¤¨§¦¨

xnbae ,dig en` dzid dcild rvn`ae ,mgxd jxc clepy xaecny
e ,dzn dcildäæm`d -äæå ,äúéîì Løétcled -Løétdze`a ¤¥©§¦¨§¤¥©

zr,íéiçì`ly oeikne ,eiig z` ligzd cled ,dzn m`dy rbxay §©¦
.'mezi' `ed ixd ,clepy xg`l hren onf miiga en` dx`ypéà¦

àîìLa zøîàc cnll `a weqtdyäãéì óBña àúeiç ïðéòa- ¨§©§¦§¨¨§¦¨©¨§¥¨
,dcild seq xg`l mb dndaa zEig didzy jixvyéøèöéàc eðééäC ¦©§§¦§§¦

éèeòîì àø÷hrnl 'en` zgz' zeaizd z` jixvy xacd oaen - §¨§©¥
ehrnl xyt` i`e ,diiga elek `vie dcild xnba en` dzny cle
iiga ekxck clep ixdy ,otec `vei zehrnny 'clei ik' zeaizdn

,[ekxck clep `ly] otec `vei llka epi`e ,en`àì zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§Ÿ
äãéì óBña àúeiç ïðéòaxg`l dndaa zEig didzy jixv oi`y - §¦¨©¨§¥¨¦

,dcild seqdéì änìcnll 'en` zgz' zeaizd z` jixv recn - ¨¨¥
ixd ,leqt dcild seqa en` dzn m`y,à÷ôð 'ãìeé ék'îzeaizdy ¦¦¦¨¥©§¨

,ezcil xnb mcew en` dzny df clee ,otec `vei zehrnn 'clei ik'
mezi leqt iable li`ede .otec `vei llka `ed ixde ,ekxck clep `l
llka `ed ,dcild xnb xg`l mb dig en` dzid `l m` ,oaxwl
zeig didzy jixv ,zEiga ielzy xac lky jkn cenll yi ,'mezi'¦
jixvy ,zeiga ielz `edy qekxit oiprl `ax cnl o`kne ,exnba
mb zEig da dzidy rcpy ick ,dhigyd xnb xg`l mb qkxtzy¦

.dhigyd xnb xg`l
:qekxit ipica `ax wqty wqt d`ian `xnbdàúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨

,àúéðúî àä ék,da epipyyäwc äîäadzidy ,fr e` li` oebk ¦¨©§¦¨§¥¨©¨
,zpkeqnäèLtLdxyiiy -døéæçä àìå dãé,dze`,äìeñt ¤¨§¨¨¨§Ÿ¤§¦¨§¨

dzidy di`x jkn oi`e ,dhigyd zrya ok zeyrl dnda lk jxcy
:`ziixad zx`an .dhigyd xnb cr dig,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

ok dzyryìáà ,ãéaok dzyr m`äèLt ïéa ,ìâøadlbxàìå §¨£¨§¤¤¥¨§¨§Ÿ
äôôke ,dnewnl dze` dxifgdeäôôk ïéadlbxàìåe dxfgäèLt ¨§¨¥¨§¨§Ÿ¨§¨
,dze`.äøLk§¥¨

:dqbl dwc dnda oia dfa lcad yiy zx`an `ziixadíéøác äna©¤§¨¦
a íéøeîàdndaa ìáà ,äwãdnda,äqâ,dxt oebkïéadzyr m` £¦§©¨£¨§©¨¥

okïéa ,ãéaok dzyr m`ïéa ,ìâøam`äèLtdlbx e` dciàìå §¨¥§¤¤¥¨§¨§Ÿ
e dxfgäôôk,dze`ïéam`äôôkdlbx e` dciàìåe dxfgäèLt ¨§¨¥¨§¨§Ÿ¨§¨
,dze`.äøLk:sqep oic `ziixad zx`aneléôà ,óBòåm`àì §¥¨§£¦Ÿ
óøôørprp -àlàz`Btb,ely spk -LkLk àìå,dwfga rprp - ¦§¥¤¨©§Ÿ¦§¥
àlàz`éøä ,Báðædyrnäæl aygp,ñekøétzl`ey .xyke ¤¨§¨£¥¤¦§

:`xnbdïì òîLî à÷ éàî,ef `ziixak dkldy xn`y dna `ax ©¨©§©¨
éäððz eälekmix`ean xak `ziixaa mix`eand mipicd lk ixd - §§¨§¦

lirl dpynd ixaca(.fl),my epipy jky ,dãé äèLtL äwc äîäa'§¥¨©¨¤¨§¨¨¨
,'Lôð úàöBä àlà dðéàL ,äìeñt ,døéæçä àìådpynd oeylne §Ÿ¤§¦¨§¨¤¥¨¤¨¨©¤¤

y wcwcl yi ,'dci'ïéà ãédxifgd `le dhyt m` cia `weec - ¨¥
a ok dzyr m` la` ,dleqtàì ,ìâødf ixd `l` ,dleqt dpi` - ¤¤Ÿ

,'dwc' oeylny ,dpynd oeyln wcwcl yi cere ,dxiyke qekxit
y rnynïéà äwcdxifgd `le dhyt m` dwc dndaa `weec - ©¨¥

dnda la` ,dleqtäqb,ok dzyryàìixd `l` ,dleqt dpi` - ©¨Ÿ
dpyn mzqk dkldy oeikne .dxiyke ,qekxit df(:`l lirl)i`ce ,

:`xnbd daiyn .dkldl ewqtp el` mipicydéì àëéøèöéà óBò¦§§¦¨¥

,qekxit df ixd eapfa ykyk e` etba sxtxy ,epirnydlïðz àìc§Ÿ§©
.dpyna mix`ean mpi` el` mipic ixdy -

äðùî

oldl(.n)dxeq` ,miakek zcear myl dhgypy dnday `aed
mzq m`d ,l`xyi dhgyy ixkp znda oica dpc epizpyn .d`pda
`id dleki m`de ,miakek zcearl `id dnda zhigya ixkp zaygn

l`xyi :l`xyid zhigy z` leqtlèçBMämiakek caer znda ©¥
ìjxevd,íéáëBk ãáBòmyl aygy miakek caerdn eprny `le §¥¨¦

,miakek zcear,äøLk BúèéçL`id ezaygn mzqy mixne` oi`y §¦¨§¥¨
.`nw `pz zrc ef ,miakek zcearl,ìñBt øæòéìà éaøåiptn §©¦¡¦¤¤¥

.miakek zcearl miakek caer zaygn mzqy mixne` ezrcly
eléôà ,øæòéìà éaø øîàhren xyan ueg dlek z` l`xyid dpw ¨©©¦¡¦¤¤£¦

e ,daydèçLzzl zpn lr l`xyidíéáëBk ãáBòì ìBëàìz` §¨¨¤¡§¥¨¦
oebk ,ewlgãáBò úáLçî íúqL ,äìeñt ,dlL ãák øöçî¥£©¨¥¤¨§¨¤§¨©§¤¤¥
íéáëBkdhigyd `dzy,íéáëBk úãBáòìleqtl ezaygn gekae ¨¦©£©¨¦

.hgey l`xyiyk s`
íéøácä øîBçå ì÷ ,éñBé éaø øîàmiakek caerd zaygn oi`y ¨©©¦¥©¨¤©§¨¦

,l`xyid zhigy z` zlqetúìñBt äáLçnäL íB÷îa äîe©§¨¤©©§¨¨¤¤
,ïéLc÷eîaueg lek`l oebk ,dhigy zrya lebit zaygn ayg m` §§¨¦

ok it lr s` ,epnfløçà àlà CìBä ìkä ïéàzaygníB÷î ,ãáBòä ¥©Ÿ¥¤¨©©¨¥¨
,úìñBt äáLçî ïéàLepiidcazhigyïéc Bðéà ,ïéleçoi` ike ± ¤¥©§¨¨¤¤§¦¥¦

oicd didiy ie`xøçà àlà CìBä ìkä àäé àlLzaygn,èçBMä ¤Ÿ§¥©Ÿ¥¤¨©©©¥
.ixkpd zaygn leqtz `l o`k s`e

àøîâ

,miakek caerd jxevl dnda hgyy l`xyi oipra ewlgp dpyna
zx`an `xnbd .lqet xfril` iaxe mixiykn iqei iaxe `nw `pz

:`xnbd zxne` .ewlgp dna oke zerc yly odyéàpz éðämi`pz ± ¨¥©¨¥
ezhigy ,miakek caerl hgeyd l`xyiy xn`y `nw `pz ,el`

,dleqty xn`y xfril` iaxe ,dxiykeäì úéàezhiyk mixaeq ± ¦§
,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîà ,àéðúc .éñBé éaøa øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤§©¦¥§©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥

,ïéìbôî íéìòaäL ézòîLdrya oaxwd ilra eayg m` xnelk ¨©§¦¤©§¨¦§©§¦
.zlbtn mzaygn ,epnf xg`l elk`l ,mpaxw z` hgey xg`yeäéî¦

,ewlgp dfa ,mpn` ±áéLçc déðéòîL éà ,øáñ àn÷ àpzm` - ©¨©¨¨©¦©§¦¥§¨¦
,miakek zcear myl dhigyd `dzy aygy ixkpdn eprnyïéà- ¥

j` .dndad zlqtp ok`àì éà,ok epnn eprnyàìmeyn ,zlqtp ¦ŸŸ
yéaøå .ïðéøîà àì ,íéáëBk úãBáòì íéáëBk ãáBò úáLçî íúñ§¨©§¤¤¥¨¦©£©¨¦Ÿ©§¦¨§©¦

áéLçc déðéòîL àìc áb ìò óà ,øáñ øæòéìàmyl aygy - ¡¦¤¤¨©©©©§Ÿ©§¦¥§¨¦
y oeik ,dhigyd dleqt ,miakek zcearíéáëBk ãáBò úáLçî íúñ§¨©§¤¤¥¨¦

.ïðéøîà ,íéáëBk úãBáòìiaxe xiykn `nw `pzy epizpynae ©£©¨¦©§¦¨
zcearl aygy eprny `ly ote`a wx ewlgp ok` ,lqet xfril`
oeik ,mdipy zrcl dndad dleqt ,aygy eprny m` j` ,miakek

.hgey xg`yk zlqet milrad zaygny mixaeqy
àúàå[`ae-]øîéîì éñBé éaø,xnele mdipy lr welgl -ìò óà §¨¨©¦¥§¥©©©

,áéLçc déðéòîLc áby oeik ,dhigyd dxiykäædndad lra ± ©§©§¦¥§¨¦¤
áMçîleqt zaygnäæåexiag -ãáBò,dndad z` hgey ±àì §©¥§¤¥Ÿ
,ïðéøîà.ezaygna lqet hgeyd wx `l` ©§¦¨

:mzwelgn z` yxtl sqep ote` d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
iaxa xfril` iaxk ,xfril` iaxe `nw `pz mixaeq ok`y ,mixne`

e .milbtn milrad mb miycway iqeiéâéìt áéLçc déðéòîLãá- ¦§©§¦¥§¨¦§¦¥
xnelk ,miakek zcear myl aygy ixkpdn eprnyy ote`a ewlgpe

wlgp df ote`a s`y.xfril` iax lr `nw `pzék ,øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©¦
ïðéøîày ,mixne` ep`y dn -äæmilrad -áMçîleqt zaygn ©§¦¨¤§©¥

äæåxg`d -,ãáBò,lbtl milrad zaygn ly dgekaeéléî éðä- §¤¥¨¥¦¥
`l` epi` df xacíéðôa,ycwna mihgypd miycwa -ìáàoilega ¦§¦£¨

mihgypdàì ,õeça,zlqet milrad zaygny mixne` oi` - ©Ÿ
a leqtzy dndad lra zaygn z`y meynî ,õeçlebit zaygn ¦

zlqetdaíéðô§¦
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc oileg(iying meil)

ïðéôìé àìaygy eprnyyk s` lqet epi` okle ,micnel ep` oi` - Ÿ©§¦¨
.leqt zaygn ixkpdàúàå[`ae-]ïðéôìé ,øîéîì øæòéìà éaø- §¨¨©¦¡¦¤¤§¥©©§¦¨

a miakek zcear zaygna milqet milrady ,a` oipaa micnel,õeç
îa daygn leqt.íéðô ¦§¦

àúàå[`ae±]eléôà ,øîéîì éñBé éaømiyrpd miycwaénð íéðôa §¨¨©¦¥§¥©£¦¦§¦©¦
y oeik ,milrad zaygn zlqet `l mb -àì ãáBò äæå áMçî äæ¤§©¥§¤¥Ÿ

.ïðéøîà©§¦¨
dxeq` ,miakek zcear myl dhgypy dnda ,lirl x`eank
dhgypy dnda oica ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .d`pda
e` dnc z` wexfl ,dhigyd zrya hgeyd aygy `l` ,dlik`l

:miakek zcearl dalg z` xihwdläîäaä úà èçBMä ,øîzà¦§©©¥¤©§¥¨
ayg dhigyd zrae ,dlke`l÷Bøæìz`,íéáëBk úãBáòì dîce` ¦§¨¨©£©¨¦

hgyyåayg,øîà ïðçBé éaø ,íéáëBk úãBáòì daìç øéè÷äì §§©§¦¤§¨©£©¨¦©¦¨¨¨©
dndadäìeñt.d`pda dxeq` -,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø §¨©¦¦§¤¨¦¨©
úøzeî.dlik`a s` ¤¤

:mzwelgn z` zx`an `xnbd,äìeñt ,øîà ïðçBé éaøxaeqy oeik ©¦¨¨¨©§¨
,miakek zcear myl daygnay,äãBáòì äãBáòî ïéáMçîxnelk §©§¦¥£¨©£¨

zwixfa miakek zcear cearl ayg dhigyd zcear zrya m`y
.dndad zlqtp ,dncåmeyn z`fcïðéôìéoileg leqt micnel - §©§¦¨

a miyrpdî ,õeça miyrpd miycw,íéðôayg m` miycwae ¦§¦
edf ,dpnf xg`l dyrizy dwixfd zcear lr dhigyd zceara

.lebit,úøzeî ,øîà Lé÷ì Léøoilegay oeikáMçî ïéàïé ¥¨¦¨©¤¤¥§©§¦
å ,äãBáòì äãBáòîmeyn z`fyïðéøîb àìmicnel oi` -õeç ¥£¨©£¨§Ÿ©§¦¨

.íéðtî¦§¦
deyne ,yiwl yixe opgei iax ewlgp ea sqep xn`n d`ian `xnbd

:mixn`nd oiaeäééîòèì eãæàåyiwl yixe opgei iax eklde ± §¨§§©§©§
mzhiyl(:h migaf),dèçL ,øîzàcz`hgd z` ±ì,dîLzra ayge §¦§©§¨¨¦§¨

zpn lr hgeyy dhigydì àlL dîc ÷BøæìdîLoaxw myl `l` ¦§¨¨¤Ÿ¦§¨
,xg`.äøLk ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø .äìeñt ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§¨©¦¦§¤¨¦¨©§¥¨

:`xnbd zx`an,äìeñt ,øîà ïðçBé éaøy meynäãBáòî ïéáMçî ©¦¨¨¨©§¨§©§¦¥£¨
,äãBáòìleqta z`hgd z` leqtl ,dhigy zrya ayg m` xnelk ©£¨

,z`hgd zlqtp ,zxg` dceara dnyl `lyåmeyn z`fyïðéøîâ §©§¦¨
dnyl `ly ly leqt zaygn micnel ep` -ìebét úáLçnî`idy ¦©£¤¤¦

,dcearl dcearn aygna wxlr hgy m` lebit zaygnay enke
jk ,lbit ,mpnf xg`l mixeni`d z` xihwdl e` mcd z` wexfl zpn

y leqt zaygna.lqet ,dnyl `l,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¨©
,äøLky oeikå ,äãBáòì äãBáòî ïéáMçî ïéày meyn z`fàì §¥¨¥§©§¦¥£¨©£¨§Ÿ
ïðéøîbdnyl `ly leqt zaygn micnel ep` oi` ±úáLçnî ©§¦¨¦©£¤¤
.ìebét¦

ozip `le ,zewelgnd izy z` `iadl jixv recn zx`an `xnbd
:dipya mb jk ewlgpy oiap `linne zg` `iadlàëéøöedkixv - §¦¨

miakek zcear myl oilega oia mzwelgn z` eprinydl `xnbd
.dnyl `ly zaygna miycwa oiaeàäa øîzéà éàcdzid m`y - §¦¦§©§¨

dnc wexfl zpn lr dhgyy oileg zndaa wx mzwelgn zxn`p
,mixne` epiid ,miakek zcearløîà÷ àäaxn` df ote`a wx -éaø §¨¨¨©©¦

Lé÷ì ïa ïBòîL,dxykyc íeMîoileg leqta hgypdî ,õeçleqt ¦§¤¨¦¦§¦
a hgypd miycwïðéôìé àì ,íéðô,micnel ep` oi` -ìáàleqt §¦Ÿ©§¦¨£¨

ziyrpd z`hga dnyl `lyaî íéðôdyrpd lebit leqtaíéðô §¦¦§¦
,dey mleqt mewnydéì éãBî àîéàyix dceny xnel ozip did - ¥¨¥¥

yiwlïðçBé éaøì.dleqt z`hgde dfn df micnely §©¦¨¨
Cäa øîzà éàåepiid ,z`hga wx mzwelgn zxn`p dzid m`e - §¦¦§©§©

,mixne`ïðçBé éaø øîà÷ àéääagei iax xn` z`hga wx -op §©¦¨¨©©¦¨¨
,miptn mipt cnly oeik ,dleqtyàäa ìáàoileg zndaa - £¨§¨

,uega zhgypddéì éãBî àîéàopgei iax dceny xnel ozip did - ¥¨¥¥
Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì.miptn ueg micnel oi`y §©¦¦§¤¨¦

:`xnbd dwiqnàëéøö.zewelgnd izy z`ad zkxvp ok` - §¦¨
,dpey`xd zwelgna opgei iax ixac lr epizpynn dywn `xnbd

:dipyd zwelgna yiwl yix ixac lreáéúî[dywd-],úLL áø ¨¦©¥¤
,dpyna epipyíéøácä øîBçå ì÷ ,éñBé éaø øîàcaer zaygny ¨©©¦¥©¨¤©§¨¦

,l`xyi dhgyyk eznda z` zlqet dpi` miakekíB÷îa äîe©§¨
úìñBt äáLçnLepiidc,ïéLc÷eîaok it lr s`CìBä ìkä ïéà ¤©§¨¨¤¤§§¨¦¥©Ÿ¥

øçà àlàzaygnúìñBt äáLçî ïéàL íB÷î ,ãáBòäepiidc ,ea ¤¨©©¨¥¨¤¥©§¨¨¤¤
ïéc Bðéà ,ïéleça,oicd didiy ie`x oi` ike ±CìBä ìkä àäé àlL §¦¥¦¤Ÿ§¥©Ÿ¥

øçà àlàzaygn.èçBMä:zyy ax xxanéàîiax zpeek idn - ¤¨©©©¥©
ydpyy ,iqeiììk äìñt àìc àîéìéà .ïéleça úìñBt äáLçî ïéà¥©§¨¨¤¤§¦¦¥¨§Ÿ¨§¨§¨

aygny `id ezpeeky xn`p m` -,oilega llk zlqet dpi` dàlà¤¨
àøñzéîc íéáëBk úãBáòc äçéáæzcear myl dhigy ok m` - §¦¨©£©¨¦§¦©§¨

,d`pda dndad z` zxqe`y miakekdì úçkLî éëéäji` ± ¥¦©§©©¨
.llk zlqet dpi` daygnd ixde ,`vniz

:mdn dywne iqei iax ixac z` x`an zyy axàèéLt àlà`l` - ¤¨§¦¨
`id ezpeek ,oilega zlqet daygn oi`y iqei iax dpyy dny ,heyt

aygyk zlqet dpi`yøîà÷ éëäå ,äãBáòì äãBáòîxn` jke - ¥£¨©£¨§¨¦¨¨©
,iqei iaxúìñBt äáLçnL íB÷îa äîeepiidc ,eaïéLc÷eîa ©§¨¤©§¨¨¤¤§§¨¦
ayega,äãBáòì äãBáòîok it lr s`øçà àlà CìBä ìkä ïéà ¥£¨©£¨¥©Ÿ¥¤¨©©
zaygnúìñBt äáLçî ïéàL íB÷î ,ãáBòäepiidc ,eaïéleça ¨¥¨¤¥©§¨¨¤¤§¦
ayegaàlà ,äãBáòì äãBáòîleqt zaygn ayeg m` wx zlqet ¥£¨©£¨¤¨

,äãBáò dúBàa,miakek zcearl hgeyy xn`y oebkàlL ïéc Bðéà §¨£¨¥¦¤Ÿ
øçà àlà CìBä ìkä àäézaygn.èçBMäok m`eíéðtdn - §¥©Ÿ¥¤¨©©©¥§¦

'zlqet' dcearl dcearn daygny miycwena iqei iax xn`y`le
,dnyl `ly leqt elit`e leqt lk rnyne ,'zlbtn' xn`àéL÷©§¨

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøìdnc wexfl dzhigya aygy z`hgy xn`y §©¦¦§¤¨¦
.lebitn dnyl `ly leqt micnel oi`y oeik ,dxyk ,dnyl `ly

a miyrpd oilegay ,iqei iax xn`y dne,õeçdcearn daygn
,zlqet dpi` dcearlïðçBé éaøì àéL÷myl daygny xn`y ©§¨§©¦¨¨

ly leqt micnely oeik ,dcearl dcearn zlqet miakek zcear
.mipta miyrpd miycwn ,uega miyrpd oileg

:yiwl yix zrc z` uxzl ozipy zx`an `xnbdàîìLaoaen ± ¦§¨¨
zceara iqei iax ixacn `iyewdyàì Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ,íéðt§¦§©¦¦§¤¨¦Ÿ

,àéL÷,xnel yiy oeikàä,yiwl oa oerny iax xn`y dn - ©§¨¨
dxn` ,zlqet dpi` dcearl dcearn dnyl `ly leqt zaygny

dòîLc énwîepizpyn z` rnyy iptl -ïðçBé éaøîwlge ,eax ¦©¥§©§©¥©¦¨¨
leqtn dnyl `ly leqt cenll xazqn oi`y xn`e `xaqn eilr

.lebitàä,ea xfgy xnel xyt`y dne -éaøî dòîLc øúáì ¨§¨©§©§©¥©¦
ïðçBé.dpyn efy opgei iaxn rnyy xg`l `ed ± ¨¨

:opgei iax lr dziiyewl zxfeg `xnbdàlàiqei iax xn`y dn ¤¨
a miyrpd oilega dcearl dcearn daygnyõeç,zlqet dpi`

.ïðçBé éaøì àéL÷:`xnbd zvxzndì áéúBî àeäzyy ax - ©§¨§©¦¨¨¦¨
,`iyewd z` dywddì ÷øôî àeäå,dze` uxzn `ede -òaøàa §§¨¥¨§©§©

úBãBáòoi` ,oilega zlqet daygn oi`y iqei iax xn`y dn - £
rax`a leqt zaygn ayega `l` ,dcearl dcearn ayega ezpeek

.zecearøîà÷ éëäå,iqei iax xn` jke -äáLçnL íB÷îa äîe §¨¦¨¨©©§¨¤©§¨¨
ïéLc÷eîa ,úìñBtenewnl ueg gafd on lek`l ayg m` -adry ¤¤§§¨¦§

zg` dyryn,úBãBáò òaøàzkled ,mcd zlawe dhigy ,mde ©§©£
ok it lr s` ,ezwixfe ,mcdàlà CìBä ìkä ïéàwxøçàzaygn ¥©Ÿ¥¤¨©©

,ãáBòäzaygne,zlqet dpi` milrad ¨¥
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oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

ïðéôìé àìÐ "mizn igaf" (ew mildz) `xw aizkck `l` ,oixqe` milra :xninl Ð

ixw milrac "aixwnd aixwde" (eh xacna) aizkc `ed miptac .dxf dcearl gafpy

.ikd opixn` `l uega la` ,aixwnïðéôìé øáñ øæòéìà éáøå"epivn dn"a Ð

elit` Ð ieb iabe .hgey xg` elit`e ,oilega dxf dcear zaygna milqet milrac¥

.dxf dcearl ixkp zaygn mzqc ,`nzqa

ïðéøîà àì ãáåò äæå áùçî äæaixwnd"c Ð

.xn`w ynn aixwn Ð "aygi `läîã ÷åøæì
äøæ äãåáòì,dxf dcear myl dhgy`ce Ð

ixac Ð ef dhigya dcaerl ezrca didy

`l` .`ed mizn igaf `dc ,dxeq` lkd

dcear ef dhigy zeidl oiekzn did `lya

zpn lr envrl dhgy `l` ,dxf dcearl

e` dnc zwixfa dxf dceard ceariy

.dalg xhwdaäìåñô.d`pda dxeq` Ð

äãåáòì äãåáòî ïéáùçîzrya ayigyk Ð

ayigy oebk ,zxg` dcear lr ef dcear

iabl daygn `ied Ð dwixfd lr dhigya

.dxf dcearõåç ïðéøîâãdcear xeqi` Ð

.dxfíéðôî,mipt ly lebit zaygnn Ð

e` xgnl mc wexfl zpn lr hgeydy

.lebit xwir edf Ð xgnl oixeni` xihwdl

äîùì äèçùx`y lkc ,ixiin z`hga Ð

z`hg la` ,onyl `ly oixyk migaf

gqt oke ,dleqt dnyl `ly dhgypy

z`hgd hgy m`e .enyl `ly hgypy

.dnyl `ly dnc wexfl dnylïðçåé éáø
äìåñô øîà`ly leqt zaygn opixnbc Ð

dcearn exwirc ,lebit zaygnn dnyl

.dcearlàëéøöåediieexza opireny`l Ð

.oerny iaxe opgei iaxc zwelgnøîúéà éàã
àäáz` hgeydc `ziinw `zlin Ð

.dndadùé÷ì ùéø øîà÷ àäáoi`c Ð

.oiaygníéðôî íéðô`ly z`hgc leqt Ð

.lebitn dnyläøæ äãåáòã äçéáæ àìà
àøñúéîãzkqna opixn`ck ,d`pda Ð

dxf dcear zaexwz :(a,hk) dxf dcear

igaf elk`ie" :aizkck ,"mizn igaf" ixwin

Ð d`pda xeq` zn dn ,[ew mildz] "mizn

zne .d`pda dxeq` dxf dcear zaexwz s`

d`pda xeq`c olpn diteb?"my" `iz`

xacna] "mixn my znze" :o`k xn`p ,"my"

my etxre" :dtexr dlbr iab oldl xn`pe [k

dtexr dlbr dn ,[`k mixac] "dlbrd z`

Ð dzxeaw `dz my :xn`ck ,d`pda dxeq`

d`pda xeq` zn dne .d`pda xeq` zn s`

dxf dcear zaexwz s` Ð ld`a `nhne

.inpàèéùô àìàdaygn oi`" i`d Ð

.xn`w dcearl dcearn Ð "oilega zlqet

ïéùã÷åîá úìñåô äáùçîù,ziyixtck Ð

.`ed dcearl dcearn Ð lebit xwircàìà
ãáìá äãåáò äúåàádhigy ,xn` m` Ð

.dxf dcearl dnvrùé÷ì ùéøì àéù÷ íéðô
`le ,"oiycwena zlqet daygn" :ipzwc Ð

.oiaygnc ipzw ,dnyl `ly z`hge mc zwixf oebk ,inp mipt ileqt x`ya :dpin rny Ð "zlbtn" ipzwïðçåé éáøì àéù÷ õåçzlqet daygn oi` oilega :`kd ipzwc Ð

.dcearl dcearnàéù÷ àì ùé÷ì ùéøì íéðô àîìùá:xn`e ,diaxc `xaq` bilt ded diax opgei iaxn [a cenr oldl] oizipzn jdl drnyc inwn :xninl `ki`c Ð

.dia xcdc xninl `ki` ,lebitn leqt opixnbc `ed `zipzn `l` ,diax opgei iaxc `xaq e`lc rcie ,diax opgei iaxn oizipzn jdl drnyc xzale ,opitli `lc `xazqn

.dia xcdc xninl `ki` ,oiaygn :xn`e dilr biltc diax opgei iaxl drnyc xzal :`pixg` `pyil .`ziixae dpyn dixnb`e ded diaxc meyn Ð opgei iax hwp ikdl

úåãåáò òáøàá.xn`w zecear rax`a `l` ,xn`w dcearl dcearn e`l Ð oilega zlqet daygn oi` :ipzwc `d Ðäîå øîà÷ éëäådaygna oilqtpy oiycwen Ð

.caerd xg` `l` zkled daygn oi` Ð `ed lebit epnfl ueg gafd on lek`l zpn lr ayigy el`n efi`a ,dklede dwixf dlawe dhigy ,zecear rax`a
ïéìåç
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ùéørax`" wxta opixn`ck ,dzin aiigc yiwl yix dcen Ð zxzen xn` yiwl

.siiqa ecaere ,xzen xdc ,xdl degzyn` dedc icin ,(`,`q oixcdpq) "zezin

opixn`ck ,dxf dcearl mc wixf `le jlnin `nlc `d ?bxdp j`id :denzl oi`e

jlninc ,xeht Ð cear`e jl` xn`y ziqnc (a cenr my) "zezin rax`" wxta

ciarc oeik ,jlnin `l i`ce `kd !ciar `le

`kdc ,cere .wexfl zpn lr hgyy ,dyrn

aiygc ,aiig Ð wexfi `ly i`ce reci elit`

lr hgeyy dn ,ef dhigya dxf dcear caer

.wexfl zpn

àìàikid `xqzinc dxf dcearc dgiaf

lebit aiyg i` :dniz Ð dl zgkyn

zgiaf zgkyn ok m` ,xeaic `la daygna s`

yexita yxity ,xeaica Ð `xqznc dxf dcear

!dxf dcearl hgeyyíéðôoerny iaxl `iyw

:xninl ivn `lc qxhpewa yxit Ð yiwl oa

xnel dil `ied `lc ,lebtn ely xnege lw

ixwc epivnc ab lr s`e ."zlbtn" `l` "zlqet"

migafc ipy wxta `ipzc ,"leqt" lebitl dil

eilr oiaiig oi`e leqt Ð enewnl ueg :(`,gk)

ipzinl dil ded Ð irhnl `ki`c `kd ,zxk

iab (my) migafc ipy wxta opixn`ck ,"zlbtn"

,'ek mixac drax`a lqtp gafdy :opzc `d

"lqtp gafdy" ipzwc ,inp `wic :`xnba wiice

i`n` :dyw la` ."lbtzn gafdy" ipzw `le

yiwl yix dcenc ?milra iepiya dl iwen `l

ipixd" xn` m` ,dcearl dcearn opiaygnc

,leqtc "ipelt myl enc wexfl zpn lr hgey

,d`xp okl !(my) migafc ipy wxta opixn`ck

lebit zaygna `l xnege lw inwe`l `kilc

opi` oky ediieexzl dnc ,milra iepiya `le

myl hgey ipixd" xn` m`y ,dcear dze`a

Ð "ipelt myl" e` "enewnl ueg e` epnfl ueg

epiaxe .(`,i) migafc `nw wxta opixn`ck ,xyk

iwenc ,`iyw `l yiwl yixl mipt :qixb l`ppg

.lebit zaygna dl

õåç`nile :xn`z m`e Ð opgei iaxl `iyw

itlic ikid ikc ,opaxk opgei iax i`wc

,caer dfe aygn dfc oiprl miptn ueg opax

!dcearl dcearn oiaygnc oiprl opitli inp ikd

yie !xfril` iaxk i`wc `nil ,`xza `pyille

ueg slinl jiiy caer dfe aygn df iablc :xnel

,"aixwn" iexw milrac mipta `pngx ilbc ,miptn

,"mizn igaf" (ew mildz) aizkc uega oicd `ede

oeik ,mizn igaf aiyg Ð oiaygn milra m`c

ielib `l` df oi`e ,mipta "aixwn" iexw milrac
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קלט oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

ïðéôìé àìÐ "mizn igaf" (ew mildz) `xw aizkck `l` ,oixqe` milra :xninl Ð

ixw milrac "aixwnd aixwde" (eh xacna) aizkc `ed miptac .dxf dcearl gafpy

.ikd opixn` `l uega la` ,aixwnïðéôìé øáñ øæòéìà éáøå"epivn dn"a Ð

elit` Ð ieb iabe .hgey xg` elit`e ,oilega dxf dcear zaygna milqet milrac¥

.dxf dcearl ixkp zaygn mzqc ,`nzqa

ïðéøîà àì ãáåò äæå áùçî äæaixwnd"c Ð

.xn`w ynn aixwn Ð "aygi `läîã ÷åøæì
äøæ äãåáòì,dxf dcear myl dhgy`ce Ð

ixac Ð ef dhigya dcaerl ezrca didy

`l` .`ed mizn igaf `dc ,dxeq` lkd

dcear ef dhigy zeidl oiekzn did `lya

zpn lr envrl dhgy `l` ,dxf dcearl

e` dnc zwixfa dxf dceard ceariy

.dalg xhwdaäìåñô.d`pda dxeq` Ð

äãåáòì äãåáòî ïéáùçîzrya ayigyk Ð

ayigy oebk ,zxg` dcear lr ef dcear

iabl daygn `ied Ð dwixfd lr dhigya
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.dxfíéðôî,mipt ly lebit zaygnn Ð

e` xgnl mc wexfl zpn lr hgeydy

.lebit xwir edf Ð xgnl oixeni` xihwdl
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.dcearl dcearnàéù÷ àì ùé÷ì ùéøì íéðô àîìùá:xn`e ,diaxc `xaq` bilt ded diax opgei iaxn [a cenr oldl] oizipzn jdl drnyc inwn :xninl `ki`c Ð

.dia xcdc xninl `ki` ,lebitn leqt opixnbc `ed `zipzn `l` ,diax opgei iaxc `xaq e`lc rcie ,diax opgei iaxn oizipzn jdl drnyc xzale ,opitli `lc `xazqn

.dia xcdc xninl `ki` ,oiaygn :xn`e dilr biltc diax opgei iaxl drnyc xzal :`pixg` `pyil .`ziixae dpyn dixnb`e ded diaxc meyn Ð opgei iax hwp ikdl

úåãåáò òáøàá.xn`w zecear rax`a `l` ,xn`w dcearl dcearn e`l Ð oilega zlqet daygn oi` :ipzwc `d Ðäîå øîà÷ éëäådaygna oilqtpy oiycwen Ð

.caerd xg` `l` zkled daygn oi` Ð `ed lebit epnfl ueg gafd on lek`l zpn lr ayigy el`n efi`a ,dklede dwixf dlawe dhigy ,zecear rax`a
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eilr oiaiig oi`e leqt Ð enewnl ueg :(`,gk)

ipzinl dil ded Ð irhnl `ki`c `kd ,zxk

iab (my) migafc ipy wxta opixn`ck ,"zlbtn"
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`oifgeקמ mipya cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåç,mipya `l` zecear rax`a oda zlqet daygn oi`y dxf dcear oiprl Ð

jiq` la" ,"mxgi midl`l gaef" (ak zeny) :oaizkc `ed ipdc .dwixfae dhigya

lr s` ,dxhwde .eda aizk `l dklede dlaw la` ,(fh mildz) "mcn mdikqp

xhwd meyn dnda iceqt`l `id dcear e`l edin ,dxf dceara `kiiyc ab

`le dhgyp `lc `kid ,dxf dcearl dalg

mipta elit` `dc ,dxf dcearl dnc wxfp

xya zlik` lr ayig m` oaxw liqtn `l

.mialg xhwd zryaäéìò áùéç êë øçàå
.dalg xihwdl e` dnc wexfl Ðíåùî

ïðáøã ïãåáëmzq opixn` `l :ixn`c Ð

s` ,inp i`de .dxf dcearl ixkp zaygn

`l ,`ed cneync `zlin i`lbi`c ab lr

ikdl Ð `yixa dhgy ik `nzqn :opixn`

`l dxf dcearl ezaygn mzqc ,dhgy

.opixn`áéùçã àðéòîù àìã àìà`l Ð

.seqa `le dlgzaéøëð éáâ àìàÐ

.ded ieb zwfga dhigy zryacìáà
ìàøùé.dhigy zrya ezwfga iedc oeik Ð

ïðéøîà àì åôåñ çéëåäxg` `nlcc Ð

.cnzype rxd xvi ea qpkp dhigydïáøã
ìàéìîâ ïá ïåòîùeteq giked :xn`c Ð

.ezlgz lrèâ åáúë øîàù àéøáä
éúùàì.el jlde ,"epze eazk" xn` `le Ð

äá ÷çùì äöøzzl ea xivtz `ly Ð

dbiltde ,zeni m` main dxhetl hb dl

`dc ,yxbl egely oiyrp el` oi`e .mixaca

eli`c ,`ixa hwp ikdl ."epz" xn` `l

axk dkld ol `niiw Ð okeqnoerny i

oihib) opzc ,oipzepe oiazek :xn`c ,ixefy

xlewa `veid ,mixne` eid dpey`xa :(a,dq

`ly it lr s` ,"izy`l hb eazk" xn`e

,mipzepe miazek el` ixd Ð "epz" xn`

witqd `l ezzin lr leda didy iptny

yxtnd s` :xnel exfge .eixac xenbl

:xne` ixefy oerny iax .`xiiya `veide

iaxk dkld :l`ppg ax xn`e .okeqnd s`

.ixefy oernyúîå ìôðåeazk xake Ð

.ezy`l hb micrd epzpeìôð åîöòî íà
,letile zelrl ezrc did dlgzn i`ce Ð

.okeqnk leda dil dedeøåúñì äùòîÐ

zzp `le ,da wgyl dvx :`yix zxn` `d

!xaca weligíúä éðàù àîìéãåÐ

dgked zvw `ki`e ,"eazk" `yixa xn`wc

,`ed `nlra `zlin iielb ezlitpe ,dlgza

zpn lr Ð "eazk" `yixa xn`c i`dc

.xn`w ozildld xn`e.el epzipy df Ðéà
éùôà.ipevx oi` Ðïäë éðù åáø äéä íàÐ

ely egxk lr Ð "oda iyt` i`" xne`d df

elit`e :jixt dinwle .dnexza elk`ie ,od

geeve cnerïåùàø éùøåé ïäá åëæ øáë !?Ð

.l`xyi `edyçååöå ãîåò åìéôà,dinza Ð

egxk lra dpzn lawn epivn okide÷úåùá ?
.xhyd lawe Ðøçà éãé ìò åì äëéæùÐ

:el xn`e ,eipta xg`l dpznd xhy xqny

.ipelt myl df xhya dkféñåé éáøëoi`c Ð ¥

.leqt `l Ð aiygc dipirny elit`e ,ehgeyd xg` `l` jled lkdéòééè,dlke`l dze` hgey dil`n dzn `id elit`e .dhegy xya `l` oilke` opi`e ,mil`rnyi Ð

.okxc okeéøëéã.mili` =ïãéãì àáøúå àîã.hiytdle hegyl l`xyi igahl oipzep eid odiwqra micexh eidy jeznc ,dxf dcearl Ðéñåé éáøë.oixzene Ðøæòéìà éáøì
.hren xac `l` da el oi` elit` l`xyi zhigy zlqet ,dxf dcearl ixkp zaygn xn`c Ðäéì áéäéjznda hegyzyk :el xn`e ,xya liaya l`xyi gahl `fef ieb Ð

ikda dnda ('ek) xqzin in ,xya df xpica il oz?dpzpe ieb ly dlek dzidy e` ,`xwirn depaf ikn zetzeya dnda i`edc `kid Ð xfril` iax xn` ik :opixn` in

`py `l `nlc e` ,`l `peeb i`d ik la` ,dly cak xvgn ueg l`xyilàîìà ùéðéà éà ?ely xpic el xifgdl dvex did m` diiegcl l`xyi i`d ivn `le ,ieb i`d Ð

.`id dxenb diipwc gkzyi` Ðøäå êùéø äéì øîà éöî àì éàål`xyi higy ikc gkzy`e ,iiegcl ivnc oeike .jly xpic law e` df lr df dkd ,xd ixde jy`x ixd Ð

ol `niiwc ab lr s`e .dil aidi ira i`e ,`ixy jklid Ð difef dil `pxcdn `pira i` :l`xyi i`d xn` xninc ,egxk lr egely dyrp epi`e ,higyw iebc `zrc` e`l

egxk lr ,`nl` yipi`a la` .jiztziy izeerl `l :dil xn`c ,egely dyrp epi`e iebl dil wlqn higy ik l`xyi edin ,da wlg el yie zepew iebd zern :(`,bi zexeka)

.dilr aygn iebe ,`id eliaya s` dhigyäðùîíéîé íùì.dxf dcear mid dyry Ð
íéðù
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íå÷îdhigya :qxhpewa yxit Ð zecear izya `l` oilega zlqet daygn oi`y

xqzin `l dxf dcearl mc zwixfac :xy` oa wgvi epiaxl dywe .aizkc dwixfae

`axze `nc :edl ixn`e l`xyi igahl ixkic iadic iriih edpd iab onwl gkenck ,xya

,opixn` `l caer dfe aygn dfc iqei iaxk dkldc ,dxykc wiqne ,ekcicl `xyiae ocicl

`l ok ixg` dxf dcearl mc ewxfy dnae

m` :`ztqeza `icda `ipz cer !opiyiig

dalg xihwde dxf dcearl mc wxf dhgyyn

exn` `le ixqiwa dyrn did df Ð dxf dcearl

gikedy meyn epiide .xzid `le xeqi` `l da

`din dwixfa la` ,jenqack ezlgz lr eteq

`l dndac idp :xnel jixve !`xqzin `l

.xqzi` `din mc ,`xqzin

ãòopirny `lc `l` opax exy `w `l o`k

jgxk lr ,lirlc `xza `pyille Ð aiygc

la` .caer dfe aygn dfa `l` opax exy `l

dcearl mc ok ixg` wxf hgyy envr eze` ,`kd

.dxfíàÐ dnexza lke` odk ipy eax did

yxtn (a,ck zezixk) "ielz my` `iand" wxta

jixve zexigl `vi ecar xiwtnd :opax ixaqwc

.dnexza lke` xexgy hb akerne ,xexgy hbéë
wxta irac `d Ð geev` i`n` dicil iz` `l

?edn epipta cg` dtwz :(`,e) `rivn `aac `nw

iaxl oia ira xity Ð geev seqale wzya iwene

dicil iz` `l ik" `nrh i`dc ,opaxl oia oerny

`nrh `ki`e .mzd jiiy `l "geev` i`n`

efg `w `d ?geev` i`n` :xaqwc ,mzd `pixg`

.opax dilêùéøxn`c o`nl elit` Ð xde

oeik ,dizrc `knq `l `kd Ð zepew ieba zern

,opaxcn xeq` Ð `ed `nl` i`e .dil igcn ivnc

(`,bi) zexekac ipy wxta xn`c o`nl elit`e

.zern `le dpew ieba dkiync
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ézLa àlà ,ïéleça úìñBt äáLçî ïéàL íB÷î̈¤¥©£¨¨¤¤§¦¤¨¦§¥
úBãBáò¯øçà àlà CìBä ìkä àäé àlL ïéc Bðéà £¥¦¤Ÿ§¥©Ÿ¥¤¨©©

äîäaä úà èçBMä :ïðçBé éaøc déúååk àéðz ?èçBMä©¥©§¨§¨¥§©¦¨¨©¥¤©§¥¨
äøæ äãBáòì daìç øéè÷äìe ,äøæ äãBáòì dîc ÷Bøæì¦§¨¨©£¨¨¨§©§¦¤§¨©£¨¨¨

¯äéìò áMéç Ck øçàå dèçL ;íéúî éçáæ elà éøä¯ £¥¥¦§¥¥¦§¨¨§©©¨¦¥¨¤¨
àìå øeqéà àì da eøîà àìå ,éøñé÷a äNòî äéä äæ¤¨¨©£¤§¥¨¦§Ÿ¨§¨Ÿ¦§Ÿ

øeqéà da eøîà àì :àcñç áø øîà .øzéä¯íeMî ¤¥£©©¦§¨Ÿ¨§¨¦¦
øzéä àì ,ïðaøc ïãBák¯.øæòéìà éaøc BãBák íeMî §¨§©¨©Ÿ¤¥¦§§©¦¡¦¤¤

¯àlà íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò àîìc ?éànî¦©¦§¨©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨¤¨
áéLçc àðòîLc àëä ìáà ,áéLçc àðòîL àìc¯ §¨§©£¨©£¦£¨¨¨¦§©£¨©£¦

øîà÷ àì ïàk ãò ,éîð éà !Búlçz ìò BôBñ çéëBä¦©©§¦¨¦©¦©¨¨¨¨©
éøëð úáLçî íúñc ,éøëð éab àlà íúä øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨¨¤¨©¥¨§¦¦§¨©£¤¤¨§¦

ìàøNé ìáà ,äøæ äãBáòì¯Búlçz ìò BôBñ çéëBä ©£¨¨¨£¨¦§¨¥¦©©§¦¨
øzéä da eøîà àì :éáæéL áø øîà àlà !ïðéøîà àì̈¨§¦©¤¨£©©¥§¦Ÿ¨§¨¤¥

¯ïBòîL ïaø éä .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc BãBák íeMî¦§§©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¦§
,ïéhéâc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àîéìéà ?ìàéìîb ïa¤©§¦¥¦¥¨©¨¦§¤©§¦¥§¦¦

"ézLàì èb eáúk" øîàL àéøaä :ïðúc¯äöø÷çNì ¦§©©¨¦¤¨©¦§¥§¦§¦¨¨§©¥
äNòîe ,daäìòå "ézLàì èb eáúk" øîàL àéøáa ¨©£¤§¨¦¤¨©¦§¥§¦§¦§¨¨

íà :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,úîe ìôðå âbìBîöòî ©©§¨©¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦¥©§
ìôð¯ezçc çeøä íàå ,èb äæ éøä¯ïðéåäå ;èb Bðéà ¨©£¥¤¥§¦¨©¨©¥¥§¨¥©

!?øBzñì äNòî ,da¯:éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç ¨©£¤¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
Búlçz ìò BôBñ çéëBä íà¯äNòîe ;èb äæ éøäéîð ¦¦©©§¦¨£¥¤¥©£¤©¦

íà :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,úîe ìôðå âbì äìòå ,"ézLàì èb eáúk" øîàL àéøáa§¨¦¤¨©¦§¥§¦§¦§¨¨©©§¨©¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦
ìôð Bîöòî¯ezçc çeøä íàå ,èb äæ éøä¯!"eáúk" øîà÷c ,íúä éðàL àîìãå .èb Bðéà ¥©§¨©£¥¤¥§¦¨©¨©¥¥§¦§¨¨¥¨¨§¨¨©¦§

åéñëð áúBkä :àéðúc ,àëäc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc BãBák íeMî :àðéáø øîà àlà¤¨£©¨¦¨¦§§©¨¦§¤©§¦¥§¨¨§©§¨©¥§¨¨
ïäk éðL Baø äéä íà ,"ïäa éLôà éà" älä øîàå ,íéãáò ïäa eéäå íéøçàì¯elà éøä ©£¥¦§¨¨¤£¨¦§¨©©¨¦¤§¦¨¤¦¨¨©¥¦Ÿ¥£¥¥
"ïäa éLôà éà" älä øîàL ïåék :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .äîeøúa ïéìëBà¯eëæ øák §¦¦§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¤¨©©¨¦¤§¦¨¤§¨¨

çåBöa :ïðçBé éaø àîéúéàå ,äaø øîà ?çåBöå ãîBò eléôà àn÷ àpúì :da ïðéåäå .ïéLøBé ïää¤§¦§¨¥©¨§©¨©¨£¦¥§¥©£©©¨§¦¥¨©¦¨¨§¥©
àøwéòî¯çåBö óBqáe ÷úBLa .äð÷ àìc éâéìt àì àîìò éleëc¯éâéìt àì àîìò éleëc ¥¦¨¨§¥¨§¨¨§¦¦§¨¨¨§¥©¥©§¥¨§¨¨§¦¦

éâéìt ék .äð÷c¯äkéfLe ,÷úLå øçà éãé ìò Bì÷éúLcî :øáñ àn÷ àpz ;çååö óBqáì¯ §¨¨¦§¦¦¤¦¨©§¥©¥§¨©§©¨©©¨©¨¨©¦§¨¥
çååö à÷c éàäå ,eäðð÷¯.déa øãä à÷ øãäéîïaøåìò BôBñ çéëBä :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL §©§§©§¨¨©¦£©¨¨¨¥§©¨¦§¤©§¦¥¨©¦©©

éànà déãéì éúà àì ék :øáñ ,àøwéòî çååö àìc àäå ,Búléçúçååöà.øîà äãeäé áø øîà §¦¨§¨§¨§©¥¦¨¨¨©¦¨¨¥¦¥©©¤§©¨©©§¨¨©
eúàc éòéiè eäðä .éñBé éaøk äëìä :ìàeîLàéðe÷éöìéøëéc áéäé ,éçaèì:eäì eøîà ,ìàøNé §¥£¨¨§©¦¥¨§©¨¥©£§¦§¨§¦¦§¥§©¨¥¦§¨¥£©§

àîcàaøúåàøNéáå àkLî ,ïãéãìék :óñBé áøc dén÷ì äðzî áø øa éáeè áø dçìL .eëãéãì ¨¨§©§¨§¦©©§¨¦§¨§¦§§©¨©¦©©©¨¨§©¥§©¥¦
áø déì øîà .éñBé éaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà éëä ,déì çìL ?éàî àðååb éàä©©§¨©§©¥¨¦£©©§¨£©§¥£¨¨§©¦¥£©¥©

àæeæ déì áéäé ,øæòéìà éaøì :éLà áøì àéåà áøc déøa àçàçaèì:déì øîà ?éàî ,ìàøNé ©¨§¥§©¨§¨§©©¦§©¦¡¦¤¤¨¥¥¨§©¨¦§¨¥©£©¥
déì éçãî éöî àìc àeä àîìà Léðéà éà ,ïðéæç¯àì éàå ,øeñà¯:déì øîàéLéø.øäå Cäðùî ¨¥©¦¦¦©§¨§¨¨¥©§¥¥¨§¦¨¨©¥¥¥§©

ì èçBMäì ,íéøä íLì ,úBòáb íLì ,íéné íLì ,úBøäð íLúBøaãî íL¯.äìeñt BúèéçL ©¥§¥¨¦§¥§¨§¥©¦§¥§¨§¥¦§¨§¦¨§¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oileg(iying meil)

äáLçî ïéàL íB÷îmiakek zcear myl,úìñBtepiidc,ïéleça ¨¤¥©§¨¨¤¤§¦
àlàwxúBãBáò ézLa,mcd zwixfe dhigya ±àäé àlL ïéc Bðéà ¤¨¦§¥£¥¦¤Ÿ§¥

øçà àlà CìBä ìkäzaygn.èçBMä ©Ÿ¥¤¨©©©¥
:`ziixan opgei iax ixacl reiqïðçBé éaøc déúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥§©¦¨¨

,opgei iax ixack `ziixaaäîäaä úà èçBMäzrae ,dlke`l ©¥¤©§¥¨
ayg dhigyde ,íéáëBk úãBáòì dîc ÷Bøæìe`daìç øéè÷äì ¦§¨¨©£©¨¦§§©§¦¤§¨

íéúî éçáæ elà éøä ,íéáëBk úãBáòì.d`pda mixeq`e ©£©¨¦£¥¥¦§¥¥¦
:`ziixad dkiynndèçL,mzq l`xyiäéìò áMéç Ck øçàå §¨¨§©©¨¦¥¨¤¨

ek zcearl dalg xihwdl e` dnc wexfl,miakäNòî äéä äæ¤¨¨©£¤
eøîà àìå ,éøñé÷a[erixkd-]daminkg.øzéä àìå øeqéà àì §¦§¦§Ÿ¨§¨Ÿ¦§Ÿ¤¥

ïðaøc ïãBák íeMî ,øeqéà da eøîà àì ,àcñç áø øîà`pz] ¨©©¦§¨Ÿ¨§¨¦¦§¨§©¨¨
zcearl ixkp zaygn mzq mixne` oi`y ,exaqy ,[dpyna `nw
,dhigyd xg`l hgeyd ly ezxin`n xxazny s` okle ,miakek
zra ayg dn reci `ly oeik ,miakek zcearl xnen `edy

.opaxl dxiyk dndad ,dhigyd
eàìda exn`,øæòéìà éaøc BãBák íeMî ,øzéämixne`y ,xaeqd Ÿ¤¥¦§§©¦¡¦¤¤

xnen hgeydy xxazpy oeike ,miakek zcearl ixkp zaygn mzq
.xfril` iaxl dndad dleqt ,miakek zcearl

:`xnbd dgecéànî,`ziixaa xe`iad dfy oipn ±àîìc[`ny±] ¦©¦§¨
íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòmzq mixne` oi`y [dpyna my±] ©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨
,miakek zcearl ixkp zaygnàðòîL àìc àlàixkpdnáéLçc ¤¨§Ÿ§©§¨§¨¦

,miakek zcear mylàëä ìáà,ixqiwc dyrna o`k -àðòîLc £¨¨¨¦§©§¨
dhigyd xg`láéLçc,miakek zcearl dnc wexflxnel ozip §¨¦
y opax mixaeqyBôBñ çéëBädhigyd xg`l ezaygn -Búlçz ìò ¦©©§¦¨

.lqtize ,miakek zcear myl ayg f` mby xn`pe ,dhigyd lr ±
énð éà,zegcl sqep ote` ±íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò± ¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨

,dleqty dpyna myéab àlàwfgen dhigyd zra xaky mc` ¤¨©¥
k,íéáëBk úãBáòì íéáëBk ãáBò úáLçî íúñc ,íéáëBk ãáBò¥¨¦¦§¨©§¤¤¥¨¦©£©¨¦

ìáà`ed hgeydy ixqiwc dyrna o`kìàøNézexyka wfgeny £¨¦§¨¥
y xaeqy xnel ozip ,dhigyd zraàì ,Búlçz ìò BôBñ çéëBä¦©©§¦¨Ÿ

,ïðéøîà.ezc xinde rxd xvi ea qpkp dhigyd xg` wx `ny ik ©§¦¨
:xg` ote`a zx`an `xnbdda eøîà àì ,éáæéL áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¦Ÿ¨§¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc BãBák íeMî ,øzéämixne`y xaeqd ¤¥¦§§©¨¦§¤©§¦¥
.ezligz lr eteq giked

:iafiy ax ixac zpeek z` zxxan `xnbdéäixac el`l ±ïaø ¥©¨
ìàéìîb ïa ïBòîL,iafiy ax oiekzpàîéìéàezpeeky xn`p m` ± ¦§¤©§¦¥¦¥¨

ixaclïðúc ,ïéhéâc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø(.eq oihib),àéøaämc` - ©¨¦§¤©§¦¥§¦¦¦§©©¨¦
`ixaøîàLmicrl,ézLàì èb eáúkz` dl zzl xn` `l j` ¤¨©¦§¥§¦§¦

wxy micne` ep` ,el jlde ,hbdda ÷çNì äöøaeygzy ick ¨¨§©¥¨
meain dxhetl ick hb dl zzl ea xivtz `le ,hb dl zzl dvexy
eigely miyrp mpi` micrd j` ,enzgie eazki wx okle ,zeni m`

:dpynd dkiynn .dyxbl,ézLàì èb eáúk øîàL àéøaa äNòîe©£¤§¨¦¤¨©¦§¥§¦§¦
,úîe ìôðå âbì äìòå,ezy`l hbd z` micrd epzp xakeïaø øîà §¨¨©©§¨©¥¨©©¨

,èb äæ éøä ,ìôð Bîöòî íà ,ìàéìîb ïa ïBòîLeazk xn`yky ¦§¤©§¦¥¦¥©§¨©£¥¤¥
ok zngne ezzin zngn leda dide ,letile zelrl cnery rci ,hb

.epziy mb xnel eixac xnb `lezçc çeøä íàåltpe [eztgc-] §¦¨©¨©
,dzngnda ïðéeäå .èb Bðéà,ef dpyn lr epdnze ±øBzñì äNòî ¥¥§©¦¨¨©£¤¦§

,epayiie ,dyrn ici lr exzeqle xac xnel `id jxcd ike ±éøeqç©¥
éðz÷ éëäå àøqçéî,dxiqg `id eli`k dpynd z` cenll yi - ¦©§¨§¨¦¨¨¥

micne`y ,izy`l hb eazk xn`y `ixaa oey`xd oicd xg`le
,da zepyl yi ,da wgyl dvxy,Búlçz ìò BôBñ çéëBä íà¦¦©©§¦¨

,dyxbl dvxy xkip eiyrn seqny xnelkénð äNòîe .èb äæ éøä£¥¤¥©£¤©¦
,dyrn did mbe -ìôðå âbì äìòå ,ézLàì èb eáúk øîàL àéøáa§¨¦¤¨©¦§¥§¦§¦§¨¨©©§¨©

.èb äæ éøä ,ìôð Bîöòî íà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,úîe¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦¥©§¨©£¥¤¥
.èb Bðéà ,ezçc çeøä íàålr eteq giked mixne`y xaeqy gkene §¦¨©¨©¥¥

.ezligz
:`xnbd dgecíúä éðàL àîìãå,oihiba my xacd dpey `nye ± §¦§¨©¦¨¨
eáúk øîà÷cdgked zvw xak yi dfay ,eazk ,dligza xn`y - §¨¨©¦§

,eixac zligz lr ielib wx `ed seqal ezlitpe ,hb dl zzl oiekzpy
`edy oerny oax xn` dfa okle ,eiyrn seq lr wx miknqp ep` oi`e
zcearl dnc wexfiy dhigyd xg`l wx hgeyd xn` o`k j` .hb
xak f`y ,ezhigya epiidc ,eiyrn zligzn ielib epl oi`e ,miakek
lr eteq giked mixne` oi`y oerny oax xaeq dfa `nye ,xnen did

.ezligz
:l`ilnb oa oerny oax ly xg` oic d`ian `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,àðéáøxzid exn` `làëäc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc BãBák íeMî ¨¦¨¦§§©¨¦§¤©§¦¥§¨¨
,o`k e`aei eixacy ±àéðúc`ziixaa(.glw a"a)okeqn dleg ,áúBkä §©§¨©¥

z` dpzn xhyaälä øîàå ,íéãáò ïäa eéäå ,íéøçàì åéñëð± §¨¨©£¥¦§¨¨¤£¨¦§¨©©¨
,lawndïäa éLôà éà,éðL Baø äéä íàlawn epiidc ,card ly ¦¤§¦¨¤¦¨¨©¥¦
,dpzndelà éøä ,ïäkmicard ±äîeøúa ïéìëBà,odk icar oick Ÿ¥£¥¥§¦¦§¨

.egxk lra mda dkfy oeikïåék ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨
älä øîàL,lawnd ±ïéLøBé ïäa eëæ øák ,ïäa éLôà éàly ¤¨©©¨¦¤§¦¨¤§¨¨¨¤§¦

.lawnd mda dkf `ly oeik ,oey`xd oec`dda ïðéeäå,epl`ye ± §©¦¨¨
àn÷ àpúìike ,lawnd dkfy xn`yçåBöå ãîBò eléôàepi`y §©¨©¨£¦¥§¥©

.egxk lra dpzn lawn epivn okid ,egxk lra dkef ,mda dvex
,epayiieàîéúéàå ,äaø øîày mixne` yie ±ïðçBé éaøok`y ,ayii ¨©©¨§¦¥¨©¦¨¨

àøwéòî çåBöa,dligzn ±àîìò éleëcoax oiae `nw `pz oia ± §¥©¥¦¨¨§¥¨§¨
,l`ilnb oa oernyéâéìt àìmixaeqe ,miwleg mpi` ±.äð÷ àìcoke Ÿ§¦¥§Ÿ¨¨

÷úBLa,xhyd z` laiweéâéìt àì àîìò éleëc ,çåBö óBqáe §¥©¥©§¥¨§¨Ÿ§¦¥
mixaeqeéâéìt ék .äð÷cote`a ewlgp `l` -Bì äkéfLdlegd §¨¨¦§¦¥¤¦¨

dpznd xhy z` lawnléãé ìòmc`øçà,eipta÷úLå,lawnd ©§¥©¥§¨©
óBqáìe,xhyd z` el exqnyk÷éúLcî ,øáñ àn÷ àpz ,çååö §©¨©©¨©¨¨©¦§¨¦
eäðð÷,zepwl dvxy gken dligza ezwizyn ±çååö à÷c éàäå± ¨©§§©§¨¨©

,geev `ed eiykry dnedéa øãä à÷ øcäéîxfeg eiykr ±okle ,ea ¤§©¨¨©¥
.lawnd dpwçéëBä ,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøågeevy dn §©¨¦§¤©§¦¥¨©¦©

aìò ,BôBñay dwizyd,Búléçz.zepwl dvx `l ,wzyy s`yàäå ©§¦¨§¨
àøwéòî çååö àìcy iptn `ed ,dligzn geev `ly dne ±ék ,øáñ §Ÿ¨©¥¦¨¨¨©¦

çååöà éànà ,déãéì éúà àì,icil dribd `l dpzndy onf lk ± Ÿ¨¥§¨¥©©¤§©
eteq giked mixne` `ly xaqy `nw `pz ceak meyne .geev` dnl
oax ceak meyne .ixqiwc dyrna xeqi` exn` `l ,ezligz lr
da exn` `l ,ezligz lr eteq giked mixne`y xaqy l`ilnb

.xzid
:ixkpl hgyy l`xyi oica dkld wqtøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL,zxzen ,l`xyi dhgyy ixkp znday §¥£¨¨§©¦¥
.zlqet hgeyd zaygn wxy oeik

:iqei iaxk ea ewqty dyrnéòéiè eäðämil`rnyi mze` ±eúàc± ¨§©¨¥§¨
e`ayì`xwpd mewn,àéðe÷éömdiwqra micexh eidy jezneáéäé §¦§¨¨¦

ìàøNé éçaèì éøëécehgyiy miicedi miavwl mili` epzp ± ¦§¥§©§¥¦§¨¥
e ,mze` ehiytieeäì eøîà,miavwlïãéãì àaøúå àîcmcd ± ¨§§¨¨§©§¨§¦¨

,miakek zceard jxevl epl eidi algdeeëãéãì àøNéáe àkLî± ©§¨¦§¨§¦§
erd.mkl eidi xyade xdçlLgly ±äðúî áø øa éáBè áødl`y ©§¨©¦©©©§¨
eféàî àðååb éàä ék ,óñBé áøc dén÷ìm`d ,oicd dn dfk ote`a ± §©¥§©¥¦©©§¨©

,miakek zcearl mcde algd lr miayegy mil`rnyid zaygn
.hgey l`xyid xy`k zxqe` dpi`y e` ,dndad z` zxqe`çìL̈©

déì,sqei ax,éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé éaø øîà éëä ¥¨¦¨©©¦§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥
.xzen okle ,hgey xg`yk zlqet milrad zaygn oi`y

,ixkp zndaa l`xyi zhigy lqet xfril` iaxy dpyna epipy
,ycige ,miakek zcear myl `id ixkpd zaygn mzqy meyn
`xnbd .dpnn hren wlg ixkpl zzl ick wx dhgy m` s` dleqty

:ezhiya dpcéaøì ,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦§©¦
øæòéìàwx ixkplyk s` l`xyi zhigy z` zlqet ixkp zaygny ¡¦¤¤

,wtzqdl yi ,dndaa hren wlgìàøNé çaèì àæeæ déì áéäém` ± ¨¦¥¨§©¨¦§¨¥
il oz jznda z` hgyzyk ,el xn`e l`xyi avwl fef ixkpd ozp

,fefd cbpk dxyan,éàîote`a wx epic z` xfril` iax xn` m`d ©
df ote`ay ,dligzn xak dndaa hren wlga szey ixkpd didy
ynn `idy oeik ,leqtz ixkpd zaygny xnel xazqn xzei
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc oileg(iyiy meil)

,ïékña ïéæçBà íéðL,ezwa cg`e oikqd y`xa fge` cg`ïéèçBLå §©¦£¦§©¦§£¦
,cgiãçàhgey mdnìelà ìkî ãçà íLepiidc ,lirl miiepyd ¤¨§¥¤¨¦¨¥

,'eke zerab e` mixdãçàåhgeyì,øLk øác íLdhigy epiid §¤¨§¥¨¨¨¥
,mzq,äìeñt BúèéçL.zerabd e` mixdd myl hgyy df zngn §¦¨§¨

àøîâ

dywn .d`pda xq`p epi` mixd myl hgeyd recn zx`an `xnbd
,dleqt ezhigy mixd myl hgeydy epizpyn oeyln :`xnbd

y rnynäìeñt,lek`lnïéàla` ,[ok±]oic,àì íéúî éçáæoi`e §¨¥¦§¥¥¦Ÿ
.d`pda dxeq`y dxf dcear zaexwz oick d`pda xq`p xyad

éäðéîøe`ziixan dywe ±ì èçBMäíéøä íeLdcear xdd dyry §¦§¦©¥§¨¦
e` ,enyl hgye dxfìúBòáb íeLe`ìúBøäð íeLe`ìíeL §§¨§§¨§

úBøaãîe`ìäðáìe änç íeLe`ìúBìfîe íéáëBk íeLe`ìíeL ¦§¨§©¨§¨¨§¨¦©¨§
ìBãbä øOä ìàëéîe`ììéL íeLìeL[zrlez-]elà éøä ,ïè÷ ¦¨¥©©©¨§¦§¨¨£¥¥

íéúî éçáæd`pda mixeq`e dxf dcear zaexwz oic el` lkl yi ± ¦§¥¥¦
el` lkn cg` myl hgeydy aezk epizpyna recn ,dywe .znk
dxf dcear zaexwz oic mdl oi` j` ,dlik`a wx dleqt ezhigy

.d`pda xq`il
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,éiaà øîà-dxn`y epizpyn ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer ,dxf dcear zaexwz oic mdl oi`yøäì øîàc± §¨©§©
xaegn `edy oeik dxf dcear dyrp epi` xde ,xdd myl hgyy

e ,d`pda xq`p epi` xd myl hgypd mb okle ,rwxwlàä- ¨
zwqer ,dxf dcear zaexwzk d`pda xeq`y dxn`y `ziixad

ote`aøäc àcâì øîàcmixdd lr dpennd j`lnd myl hgyy ± §¨©§©¨§©
zaexwz dyrp ,enyl hgypd okle ,rwxwl xaegn epi` `edy

.d`pda xeq`e dxf dcear
xdd myl hgeya xaecn oi`y `ziixad ixac seqn zwiicn `xnbd

:xaegn `edyénð à÷éc,dnvr `ziixad ixacn mb jk wiicl yi - ©§¨©¦
éðz÷c,mixd myl dzpy `ziixady ±àéîecdzpyy dnl dnec - §¨¨¥§¨

oica `tiqaìBãbä øN ìàëéîcenyl hgypde ,xaegn epi` `edy ± §¦¨¥©©¨
myl hgeyy yexitd oi` mixd meyl hgeyd mb jke ,d`pda xq`p
,xaegn epi` `edy dpennd j`lnd myl `l` ,xaegn `edy xdd

,d`pda xq`p okle.dpéî òîL§©¦¨

xeqi` `xwpd `ed dfe ,d`pda xq`p dxf dcear ede`yry xac lk
dxf dcear zkqna x`eank ,'carp'(:hk)mpi`y miig ilran ueg ,

xac epiidc ,'dvwen' meyn mixq`p mpi` oke ,carp meyn mixq`p
dxenza x`eank ,dxf dcear zaexwzl edeyixtdy(.hk)cnlpe ,oic

epiidc ,deabl dvwene carp xeq`l dkxved dxezdy jkn df
.mixzen heicdly gken ,oaxwl

:epizpynn jynda dywne dxf dcear oipra oic d`ian `xnbd
,íéáëBk úãBáò éðôì äöeáø Bøéáç úîäa äúéä ,àðeä áø øîà̈©©¨¨§¨¤¡©£¥§¨¦§¥£©¨¦

ïåékdndaa dyrn dyryda èçMLhgy elit` ,dxf dcear myl ¥¨¤¨©¨
wxãçà ïnéñ,hyed e` dpwd -døñàzaexwz meyn d`pda ¦¨¤¨£¨¨

,heicdl d`pda zxq`p dpi` dxf dcear zaexwzy s` ,dxf dcear
oeik ,ely epi`y xac xqe` mc` oi`e exiag ly dndady s`e

.dxq` ,dyrn da dyry
:`xnbd zx`andì øáñ,`ped axøîàc àä ékxn`y enk ±àleò ¨©¨¦¨§¨©¨

eøîàL ét ìò óà ,ïðçBé éaø øîàdxf dcear zkqna ,minkg(.cp) ¨©©¦¨¨©©¦¤¨§
yBøéáç úîäáì äåçzLnä,dxf dcear myldøñà àìelit` ©¦§©£¤§¤¡©£¥Ÿ£¨¨

xqe` mc` oi`y oeik ,carp oic dfl oi`e ,gafnd lr oaxwl axwdl
m` la` ,ely epi`y xacda äNòdndaa,äNòîjqipy oebke ¨¨¨©£¤

,dipxw oia oii dndaldøñàmc` ,dyrn ici lry oeik ,heicdl s` £¨¨
exiag znday `ler xn`y myke ,ely epi`y xac s` xqe`
hgeya `ped ax xn` jk ,dyrn ici lr zxq`p dxf dcear d`yry
ici lr zxq`p dxf dcear zaexwz d`yry epiidc exiag znda

.dyrn
lr dywn ongp ax:`ziixan `ped axàðeä áøì ïîçð áø déáéúéà¥¦¥©©§¨§©¨

,`ziixanèçBMäoaxwõeça ,úaLa úàhç,dxfrl uegn ± ©¥©¨§©¨©
,íéáëBk úãBáòì,bbeya mixeqi` dyly dyryáéiç`iadlìLL ©£©¨¦©¨¨Ÿ

úBàhçuegn miycw hgyye ,dndad zhigya zay lligy lr ©¨
.dxf dcear myl hgyye ,dxfrlzøîà éàåexiag zndaa elit`y §¦¨§©§

`idy s` ,z`hg zndaa mb ok m` ,dxq` dyrn da dyry oeik
,ycwd ly `l` ely dpi`døñà ãçà ïnéñ da èçML ïåék¥¨¤¨©¨¦¨¤¨£¨¨

ly ziyrpe ycwd icin z`veie ,dxf dcear zaexwz meyn d`pda
ok m` ,dxf dcearáéiçéì àì õeç éèeçMàlr aiigzi `ly ± ©§¥Ÿ¦©¥

,uega miycw hgyy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oileg(ycew zay meil)

àlà ,eðLote`açáæ Bì ïéàL[oaxw±],Búéa CBúaexn`i `l f`y ¨¤¨¤¥¤©§¥
,xindl oaxw el oi`y oeik dxenz dyer `ed eiykryìáàm`Lé £¨¥

Búéa CBúa çáæ Bì,dleqt ezhigyàîéày ,exn`iy oeik ±éøeîà ¤©§¥¥¨¨¥
déa øéîàdndaa ezia jeza el yiy oaxwd z` xinn `ed eiykr - ¨¦¥

.uega miycw hgey ixd dhgeyyke ,ef:`xnbd zl`eyàì àäå§¨Ÿ
ì øîà÷,éçáæ úøeîz íL,oaxwd z` ea xinny rnyn didiy ¨¨©§¥§©¦§¦

mi`exd ercie dxenz xecpl dvexy rnyny dxenz myl xn` `l`
`l` dacpa e` xcpa d`a dpi` dxenzy meyn eixaca ynn oi`y

:`xnbd zvxzn .xg` oaxwa exinnyk wx,eäaà éaø øîàiax ¨©©¦©¨
xaecn dpynay xaq xfrl`ì øîBàa,éçáæ úøeîz íLrnyny §¥§¥§©¦§¦

oaxw ea xinny,ik ,dleqt ezhigy eziaa oaxw el yi m` okle
.oaxw myl ehgeye exinn eiykry exn`i

:dpyna epipy,ììkä äæ.xeq` enyl hgeyd ,acipe xcipy xac lk ¤©§¨
:`xnbd zl`eyéàî ééezàìdzpyyk zeaxl dpynd d`a dn ± §©¥©

.dpyna okl mcew miaezk xak df llk ipic lk ixd ,'llkd df' aey
d`a dpynd :`xnbd zvxznééezàìhgeyy xn` m` zeaxl ± §©¥

myløéæð úìBòmeyn ,dleqt ezhigyy ,dacpae xcpa `ay ©¨¦
dpey dzid `l eli`e ,dhgeye dyixtn eiykre xifp `edy exn`iy
z`f micnl epiid `l ,df oic epicnll ick 'llkd df' dpynd

,`yixa aezky dler myl hgeydnøãð àì àä ,àîéúc eäîc± §©§¥¨¨Ÿ¨©
leki epi` ixd zexifp xcp `l ,df hgeyy oeiky xn`z `ny ik
ezhigy didze melk eixaca oi`y lkd ercie ,xifp zler `iadl

xifp zler myl hgeyd zeaxl 'llkd df' dpynd dazk okl ,dxiyk
c meyn ,dleqt ezhigyyàòðéöa øãð øîéàxcp `ny exn`i ik ± ¥©¨©§¦§¨

xkip did `l dfk xvw onfae ,mei miyely iptl `rpiva zexifp
dler yicwn `ed eiykry aeygl erhie ,xifp `edy miyp`l

.mixzen uega miycwy aeygl erhie ,uega dhgeye ezexifpl
åxac lk dpynd dllky `tiqa ok,ácéðå øcéð BðéàLhgeyd §¤¥¦¨§¦¨

,xyk enylééezàìmyl hgeyy xn` m` zeaxl d`a -úìBò §©¥©
,úãìBé.dxiyk ezhigyy,eðL àì ,øæòìà éaø øîàmyl hgeydy ¤¤¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨

,dxiyk ezhigy zclei zleràlàote`a,äMà Bì ïéàLi`ce f`y ¤¨¤¥¦¨
,zclei zler xecpl leki epi`,äMà Bì Lé ìáàdleqt ezhigy £¨¥¦¨

ì øîéàäNBò àeä dîL`ed dcliy ezy` liayay exn`i ik ± ¥©¦§¨¤
:`xnbd dywn .zclei zler `ianì øîà÷ àì àäåúìBò íL §¨Ÿ¨¨©§¥©

,ézLàrecne ,zclei zlerl eiykr yicwny xnel erhi `l ok m`e ¦§¦
:`xnbd zvxzn .dleqt ezhigy,eäaà éaø øîàxaq xfrl` iax ¨©©¦©¨

dpyna xaecnyì øîBàa,ézLà úìBò íLik dleqt ezhigy okle §¥§¥©¦§¦
.ezy` zler myl dhgeye dyicwn eiykry exn`i

:xfrl` iax ycig dn dywn `xnbdàèéLtoic `ed heyt `ld ± §¦¨
myk ,dlera aiegny oeik ,dleqt ezhigyy dy` el yi m`y df
oaxw el yi m` 'igaf zxenz myl' xne`dy lirl xfrl` iax xn`y
o`k mb eprinydl xfrl` iax jxved recne ,dleqt ezhigy eziaa

.df xac
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קמג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oileg(ycew zay meil)

àlà ,eðLote`açáæ Bì ïéàL[oaxw±],Búéa CBúaexn`i `l f`y ¨¤¨¤¥¤©§¥
,xindl oaxw el oi`y oeik dxenz dyer `ed eiykryìáàm`Lé £¨¥

Búéa CBúa çáæ Bì,dleqt ezhigyàîéày ,exn`iy oeik ±éøeîà ¤©§¥¥¨¨¥
déa øéîàdndaa ezia jeza el yiy oaxwd z` xinn `ed eiykr - ¨¦¥

.uega miycw hgey ixd dhgeyyke ,ef:`xnbd zl`eyàì àäå§¨Ÿ
ì øîà÷,éçáæ úøeîz íL,oaxwd z` ea xinny rnyn didiy ¨¨©§¥§©¦§¦

mi`exd ercie dxenz xecpl dvexy rnyny dxenz myl xn` `l`
`l` dacpa e` xcpa d`a dpi` dxenzy meyn eixaca ynn oi`y

:`xnbd zvxzn .xg` oaxwa exinnyk wx,eäaà éaø øîàiax ¨©©¦©¨
xaecn dpynay xaq xfrl`ì øîBàa,éçáæ úøeîz íLrnyny §¥§¥§©¦§¦

oaxw ea xinny,ik ,dleqt ezhigy eziaa oaxw el yi m` okle
.oaxw myl ehgeye exinn eiykry exn`i

:dpyna epipy,ììkä äæ.xeq` enyl hgeyd ,acipe xcipy xac lk ¤©§¨
:`xnbd zl`eyéàî ééezàìdzpyyk zeaxl dpynd d`a dn ± §©¥©

.dpyna okl mcew miaezk xak df llk ipic lk ixd ,'llkd df' aey
d`a dpynd :`xnbd zvxznééezàìhgeyy xn` m` zeaxl ± §©¥

myløéæð úìBòmeyn ,dleqt ezhigyy ,dacpae xcpa `ay ©¨¦
dpey dzid `l eli`e ,dhgeye dyixtn eiykre xifp `edy exn`iy
z`f micnl epiid `l ,df oic epicnll ick 'llkd df' dpynd

,`yixa aezky dler myl hgeydnøãð àì àä ,àîéúc eäîc± §©§¥¨¨Ÿ¨©
leki epi` ixd zexifp xcp `l ,df hgeyy oeiky xn`z `ny ik
ezhigy didze melk eixaca oi`y lkd ercie ,xifp zler `iadl

xifp zler myl hgeyd zeaxl 'llkd df' dpynd dazk okl ,dxiyk
c meyn ,dleqt ezhigyyàòðéöa øãð øîéàxcp `ny exn`i ik ± ¥©¨©§¦§¨

xkip did `l dfk xvw onfae ,mei miyely iptl `rpiva zexifp
dler yicwn `ed eiykry aeygl erhie ,xifp `edy miyp`l

.mixzen uega miycwy aeygl erhie ,uega dhgeye ezexifpl
åxac lk dpynd dllky `tiqa ok,ácéðå øcéð BðéàLhgeyd §¤¥¦¨§¦¨

,xyk enylééezàìmyl hgeyy xn` m` zeaxl d`a -úìBò §©¥©
,úãìBé.dxiyk ezhigyy,eðL àì ,øæòìà éaø øîàmyl hgeydy ¤¤¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨

,dxiyk ezhigy zclei zleràlàote`a,äMà Bì ïéàLi`ce f`y ¤¨¤¥¦¨
,zclei zler xecpl leki epi`,äMà Bì Lé ìáàdleqt ezhigy £¨¥¦¨

ì øîéàäNBò àeä dîL`ed dcliy ezy` liayay exn`i ik ± ¥©¦§¨¤
:`xnbd dywn .zclei zler `ianì øîà÷ àì àäåúìBò íL §¨Ÿ¨¨©§¥©

,ézLàrecne ,zclei zlerl eiykr yicwny xnel erhi `l ok m`e ¦§¦
:`xnbd zvxzn .dleqt ezhigy,eäaà éaø øîàxaq xfrl` iax ¨©©¦©¨

dpyna xaecnyì øîBàa,ézLà úìBò íLik dleqt ezhigy okle §¥§¥©¦§¦
.ezy` zler myl dhgeye dyicwn eiykry exn`i

:xfrl` iax ycig dn dywn `xnbdàèéLtoic `ed heyt `ld ± §¦¨
myk ,dlera aiegny oeik ,dleqt ezhigyy dy` el yi m`y df
oaxw el yi m` 'igaf zxenz myl' xne`dy lirl xfrl` iax xn`y
o`k mb eprinydl xfrl` iax jxved recne ,dleqt ezhigy eziaa

.df xac
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oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxtzereay

ïéæçåà íéðù.ezwa dfe ey`xa df Ðøùë øáã íåùì.mzq dhigy Ðàøîâéçáæ
íéúîxeq` zne ,znk dxeq`y dxf dcear zaexwz oick ,d`pda xq`il Ð

xnbe ,[k xacna] "mixn my znze"n (a,hk) dxf dcear zkqna ol `wtpc ,d`pda

.[`k mixac] dtexr dlbrn "my" "my"ïè÷ ìåùìéùå ìàëéîlecb meyl ,xnelk Ð

.olekay ohw meyl e` zeixad lkay

ìåùìéù.zrlez =øä íåùì øîàãxd Ð

lr mdidl`" aizkc ,dxf dcear dyrp epi`

zkqna ,mdidl` mixdd `le Ð "mixdd

`ixwin `l onyl jkld ,(a,dn) dxf dcear

meyn ,lek`ln dleqt edine .mizn igaf

,da `tlgin dxf dcear zhigyl `incc

meyl hgeyd :(a,`n oileg) onwl opzcke

incc meyn ,dleqt ezhigy Ð acipe xcip

.uega miycw hgeyløäã àãâìj`lnl Ð

.mixdd lr dpenndìàëéîã àéîåã`lc Ð

`lc ab lr s` ,miig ilrae .`ed xaegn

ol `niiwck ,dxf dcear meyn ixqzin

carp `pngx xq`cn ,(`,hk) dxenza

zedl` edin ,ixy heicdlc llkn Ð deabl

z` gafp od" :(g zeny) aizkck ,exwn

zi`xe" :(c mixac) aizke ,"mixvn zarez

lke miakekd z`e gxid z`e ynyd z`

."minyd `avåøéáç úîäá äúéä`l Ð

zaexwz meyn `xqzinc ,ely `irain

ab lr s`c .cg` oniq zhigya dxf dcear

meyn `l ,heicdl mixq`p oi` miig ilrac

,dxf dcear zaexwzl evwdy dvwen meyn `le ,dxf dcear e`yry carp

`nw `aa) `ipzck ,deabl edpixqinl `xw jixhv`cn :(`,hk) dxenza ol `niiwck

llkn ,dvwend z` `ivedl Ð "o`vd one" ,carpd z` `ivedl Ð "xwad on" :(a,n

iax" wxta opixn`ck ,ixqzin ediiteba dyrn ciar ik ,edin .ixy heicdlc

,dxq` `l mler rwxwl degzynd exn`y it lr s` :(a,cp dxf dcear) "l`rnyi

izk`c ab lr s` ,inp `kde .oxq` Ð odl degzyde zexrne oigiye zexea da xtg

.oniq ivgl oicd `edc ,`wec e`l cg` oniq i`de .ixqzin Ð edpip miig ilra

opireny` ,ely epi`y xac xqe` mc` oi`c ol `hiytc ab lr s` ,inp exiag zndae

.edc lk dyrna dl xq`c `ped axäöåáøddiabdykc ,zcner `irain `l Ð

xq` d`pw `le dveaxc ab lr s` `l` ,ely ziyrpe ddabda d`pw Ð dviaxde

.dyrna dläøñà àì åøéáç úîäáì äåçúùîä.carp meyn ,gafnl elit` Ð

äøñà äùòî äá äùòlk"n (a,ap) dxf dcear zkqna sili `nrhe .heicdl s` Ð

:xn xn`e ,[hk a minid ixac] "epkd elrna ezeklna fg` jlnd gipfd xy` milkd

.zxy ilk eidy ,eed dicic e`lc ab lr s`e ,d`pda ixiq`c ,mefpby Ð "epkd" i`n

úàèç èçåùä.hwpc z`hg `py i`n yxtn dinwl Ðúåàèç ùìù:bbeya Ð

meyne .zxka ozylyy ,dxf dcear meyne ,uega miycw hgey meyne ,zay meyn

.mdl xeq` igd on xa`y ,gp ipa lv` `ed dpwzn ixdy ,zaya xhtin `l lwlwn

.ied deab lyc ,ied ely epi`y xac Ð milra mdl ihgy ik z`hge
êúçî
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àäaiyg `lc ab lr s`e .qxhpewa yxitck ,dxf dcear dyrp epi`y Ð xdl xn`c

dcear) "minlvd lk" wxta `ipzck ,siiqa ecaer mewn lkn ,zaexwzd xeq`l del`

wxta inp opixn`e .siiqa mdicaere ,mixzen md Ð mixdd z` micaerd miebd :(`,en dxf

oixcdpq) "zezin rax`"oi`e .siiqa ecaere xzen xdc ,xdl degzyn` dedc icin :(`,`q

ecaer i`n` ,del` ixwin `lc oeikc :denzl

`lc `xw xn`w ceai` oiprl `wecc ?siiqa

`xwc diyixa (ai mixac) aizkc ,del` ixwin

mdidl` :eyexit ikd ok m`e ."oeca`z ca`"

,mdidl` mdy mixdd `le ,oeca`z mixdd lry

xzen xd zaexwzy dne .oeca`z mze` micaere

ca`" aizkc ,milkn opixnbc meyn epiid Ð

"l`rnyi iax" wxta opixn`e ,'ebe "oeca`z

oda eynzypy milka :(a,`p dxf dcear)

`wecc `pngx xn`e ,xacn aezkd dxf dcearl

.mdidl` onvr mixdd `le ,mixdd lr mdidl`

`lc ab lr s` ,siiqa ocaerd ikd meyn ,inp i`

ilbc meyn Ð `ed xaegn ixdy ,del` ixwin

mixac) aizkck ,aiigznc zelfn caera `pngx

oixaegny it lr s`e ,'ebe "ynyd z` zi`xe" (c

dng myl :`kd ipzwc `de .riwxd lblba

mdy ediicbl epiid Ð mizn igaf iedc ,dpale

opixn`ck ,mze` mibidpnd mik`lnd miyelz

.dngd z` mibidpn mik`ln xyr mipy :yxcna

`xw i`d iwenc ,ok yxit `l qxhpewa ,edine

di`x iziine ,miyelza 'ebe "ynyd z` zi`xe"c

meyn ixqzin `l miig ilrac ab lr s`c dipin

zaexwz `py i`ne :xn`z m`e .edcic zaexwz ixiq`e ,del` ixwin mewn lkn ,dxf dcear

odilry dne :opzc (`,dn dxf dcear) "minlvd lk" wxta i`pz da ibiltc ,xd iERvn xd¦

`le mdidl` mixdd lr :xne` iqei iax ,"mdilr adfe sqk cengz `l" aizkc ,xeq`

micaeryk ixiin mzdc :xnel yie !xdk xd ietva ibiltc `xnba xn`e .mdidl` mixdd

,xd ab` `l` eze` oicaer oi`c meyn ,ililbd iqei iaxl dil ixy ikd elit`e ,ietvd z`

.`nrh i`dn exy eed `xw e`l i` ,inp opaxe .xwird on xeng lth `di `lc ,diabl lihae

rnync :xn`z m`e .`nlra `zknq` `xwe ,eze` micaery meyn ixq` opax ,inp i`

`l" iwene ,heicdl mixzen miig ilra ietvc (a,gk dxenz) "oixeq`d lk" wxt yixa

li`ed ,miig gex ea yiy xaca la` ,miig gex ea oi`y xaca "mdilr adfe sqk cengz

on" ea aizkc e`l i` ,ixy dedc mzd rnyn deabl elit`e .xzen inp eietv Ð xzen `ede

:xnel yie ?xeq`c miig ilra zaexwzn `py i`n ,eze` oicaer oi`yk ixiin elit`e ."xwad

edine .miig lra `edy itl ,ixyc envr carpk dedc ,ediiab` lihac ,ith ixy ietvc

`l `d ,`xw edpiaxc `nrh :mzd jixtcn .heicdl elit` xeq` miig lra ietvc ,d`xp

Ð "`edd mewnd on mny z` mzca`e" (ai mixac) aizkc `de ?xzen ietv Ð `xw edpiax

`xw edpiaxc inp `zyd ?`xw edpiaxc `nrh wcinl il dnl ,`zyde .mnyl ieyrd lk

heicdl s` i`ce `l` !aizk deabl "xwad on"c `xwc ?heicdl xzen j`id :dil dywz

,deab iabl zegtd lkl carp ixwine ,deabl mixeq`c opireny`c oeik ,`nrh epiide .xeq`

xdc ab lr s` .deabl `l` carp aygi `l elit` ,ietv xeq`l "cengz `l"c aezkd `a

degzyndc (a,en dxf dcear) "minlvd lk" wxta gkenck ,deab oiprl carp aeyg inp

.xzei o`k jix`dl oi`e .ziyixtck milkn zaexwz opitlic ikid ik ,ixqzin `lc milkn opitlic ,xzen eietv mewn lkn ,gafnl oixeq` eipa` xdl

äöåáøprl dl dpw `l inp ddiabd ikc ,d`xp oi`e .ely ziyrpe ddabda d`pw Ð dviaxde ddiabdykc ,zcner `irain `l :qxhpewa yxit Ð dxf dcear iptloi

onwle .'ek ezeyxa epi`y itl dfe ,ely epi`y itl df ,yicwdl oileki opi` odipy milrad ey`izp `le lfb `dc ,ely oi`y xac xqe` mc` oi` m` ,ely aygzy

`l` !(a,ap sc oihib) "oiwfipd"a xn`ck ,diipw didab` ikn jqpn `de ?jqpndn jixt i`ne .jqpndn dil jixt ,ely epi`y xac xqe` mc` oi` :ongp ax xn`c inp (`,`n)

.dxq` Ð jk lk lecb dyrn da dyr `le dviaxd `lc ab lr s`c ,`zeaxl dveax hwpc d`xp `l` .oiqpe`a aiigzdl `l` el iepw epi`e ,ely aiyg `l ikda i`ce

éðôìoiprl `wecc d`xpc .zecear x`y oicd `ede ,dxf dcear iptl `l` oii oikqpn oi` :(`,`n oileg) onwl xn`c `aa oa dcedi iaxke ,dxf dcear iptl `wec :yxtl oi` Ð dxf dcear

,dxf dcear iptl hgy `lya mzd ?`ed xtra jzgnc ,aiigil `l :ueg ihegy` jenqa jixt i`n`c ,cere ."dxf dcear iptl" hwp `l hgeya ixii`c `zkec lkac ,xn`w jeqip

,inp i` .hwp `zlnc `gxe` Ð "dxf dcear iptl" `kd hwpc `de ,`xqzn inp dxf dcear ipta `ly it lr s` ,i`ce `l` !xdl caer` dedc icin ,caerd aiig mewn lkne ,`xqzn `le

dxf dcear iptl dviaxd `iran `lc ,dveax hwpc xninl ivn `zyde .cneyn l`xyi `edy oebke ,yxit `ly it lr s` oiekzn dxf dcear myl `nzqn ,`ed dxf dcear iptlc oeik

.dxf dcearl oiekzn Ð dxf dcear iptl hgeye ,`ed cneyn l`xyic oeik ,xak dveax elit` `l` ,oeekzp dxf dcear myl i`cec Ðéë`lern `zriiq iziin `l Ð `ler xn`c `d

lk dyrn `lere :jenqa xn`wc `de .jenqa xn`ck ,xn`w dax dyrn `ler `nlcc ,wcwcl leki oi` `hef dyrna `xqzinc la` .dyrn ici lr exiag znda `xqzinc `dn `l`

.iyextl dil ded ok m` ,ira cg` oniq i`c ,xn`w edc lk dyrn jgxk lr ok m`e ,dax dyrn iyextl ivn `l `ped axlc meyn epiid Ð xn`w edcáééçzgp `l Ð ze`hg yly

el`" wxta migqta xn`ck ,igd on xa` icin `ivedl `l` owiz `ly it lr s` aiig zay oiprlc ,yecig opireny` ipda `l` .mixetkd mei `edy oebke ,drax` ipzil ok m`c ,`piipnl

cigi oaxw oi`e ,cigia `l` `zil serd z`hgc ,mipta lawzn epi` `de ?ueg ihegy meyn aiig i`n`e :xn`z m`e .`zrnya gkenck ,yecig ied dxf dcearl uegae .(`,br) "mixac

hgeyd" wxtac .ueg ihegy meyn aiigzdl el yi Ð opnfl `ly e` onyl `ly ohgyy zxvr iyak iab (a,k) dviac ipy wxta ogky`ck ,dvxed wxf m`c oeikc :xnel yie !zaya axw

`l` df oi`c ,onf xqegn aiyg `l zay ,onf xqegn meyn xeht uega epa z`e eze`c ab lr s`e .ecxi `l elr m`y oileqtd lk lr ,uega aiigl i`xwn opiaxn (`,hw migaf) "dlrnde

.zayc dyrz `l dgec cigi oaxwc dyr oi`c meyn
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ì ãçà ,ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðLelà ìkî ãçà íL §©¦£¦§©¦§£¦¤¨§¥¤¨¦¨¥
ì ãçàåøLk øác íL¯.äìeñt BúèéçLàøîâäìeñt §¤¨§¥¨¨¨¥§¦¨§¨§¨

¯íéúî éçáæ ,ïéà¯ì èçBMä :éäðéîøe .àì,íéøä íeL ¦¦§¥¥¦¨§¦§¦©¥§¨¦
ìì ,úBòáb íeLì ,úBøäð íeLì ,úBøaãî íeLänç íeL §§¨§§¨§¦§¨§©¨

ì ,äðáìeì ,úBìfîe íéáëBk íeL,ìBãbä øOä ìàëéî íeL §¨¨§¨¦©¨§¦¨¥©©©¨
ììéL íeLïè÷ ìeL¯,ééaà øîà !íéúî éçáæ elà éøä §¦§¨¨£¥¥¦§¥¥¦£©©©¥

øîàc àä ,øäì øîàc àä :àéL÷ àìàcâìà÷éc .øäc ¨©§¨¨§¨©¨©¨§¨©§©¨§©©§¨
àéîec éðú÷c ,éîðìàëéîc.dpéî òîL ,ìBãbä øNøîà ©¦§¨¨¥§¨§¦¨¥©©¨§©¦¨¨©

äãBáò éðôì äöeáø Bøéáç úîäa äúéä :àðeä áø©¨¨§¨¤¡©£¥§¨¦§¥£¨
ãçà ïîéñ da èçML ïåék ,äøæ¯øáñ .døñà ¨¨¥¨¤¨©¨¦¨¤¨£¨¨¨©

ìò óà :ïðçBé éaø øîà àleò øîàc àä ék dì̈¦¨§¨©¨¨©©¦¨¨©©
,døñà àì Bøéáç úîäáì äåçzLnä eøîàL ét¦¤¨§©¦§©£¤¦§¥©£¥Ÿ£¨¨

äNòî da äNò¯áøì ïîçð áø déáéúéà .døñà ¨¨¨©£¤£¨¨¥¦¥©©§¨§©
äøæ äãBáòì õeça úaLa úàhç èçBMä :àðeä¯ ¨©¥©¨§©¨©©£¨¨¨

ìL áéiçda èçML ïåék zøîà éàå ;úBàhç L ©¨¨©¨§¦¨§©§¥¨¤¨©¨
døñà ãçà ïîéñ¯éèeçMà,áéiçéì àì õeç ¦¨¤¨£¨¨©§¥¨¦©©
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`oifgeקמד mipya cenr n sc ± oey`x wxtzereay

àåä øôòá êúçîdpin miycw my rwt Ð dxf dcear meyn xq`pc oeikc Ð

.ueg ihegy meyn dilr aiign `l eze ,`id `nlra `xtre ,dxf dcear ly ziyrpe

mipta cg` oniqe uega cg` oniq hgy :(a,hk oileg) oiwxita opixn`c ab lr s`e

liig oniqd xnbac xninl `kil Ð uega serd z`hg dyrn da dyr ixdy ,aiig

.ueg zhigye dxf dcear xeqi` iccd icda

ilin ipd Ð aiign cg` oniq opixn` ikc

:ipzwck ,miycw dcera dhigyl xnbc `kid

oniqac `zlin i`lbi`c ,"mipta cg` oniqe"

Ð mzdc `nrhe ,ded ueg zhigy `nw

la` .seq cre dlgzn dhigyl dpyic meyn

jezigc ,llk higzy` `l ipy oniqc ,`kd

my e`l inp `nw Ð `ed `nlra `xtr

zlihp` diaeigc ,zay oiprle .dilr dhigy

dhigy e`lc ab lr s` ,aiignc `ed dnyp

zhigyc Ð dxf dcear meyn oke ,`id

Ð ueg ihegy oiprl la` ,`id dxf dcear

.`id miycw zhigy e`lóåòä úàèçá àëä
ïðé÷ñò`nw wxta ,cg` oniqa dzwilnc Ð

uega inp dicic dzhigy aeige ,(`,`k oileg)

,aiig uega miycw ser hgeydc .cg` oniqa

wxta migafa opzck ,xeht uega ewlende

xy` e`"n silie ,(`,`iw) "dlrnde hgeyd"

.serd z` zeaxl Ð [fi `xwie] "hgyi

éããä éãäá åäìåëãdxf dcear myc oeikc Ð

dlekc gkzyi` ,oniq xnb cr liig `l

.i`ed miycwa dhigyåäã ìë äùòî àìåòå
øîà÷,cg` oniq `ped ax xn`c oeikc Ð

ax opireny` ,`lerc` dizlinl `knq`e

`dc ,xn`w edc lk dyrn `lerc `ped

axc cg` oniq jgxk lr jkld ,`ed dyrn xnb e`l dxf dcear zhigya cg` oniq

ied serd z`hga dl znwen elit`e .oniq ivgl oicd `edc ,`wec e`l `ped

dizil ueg zhigy aeige ,dpin miycw my rwt Ð `zxet da higy ikn :dizaeiz

!`ed xtr jezige ,oniq xnb cràìà:xne`ae ,`nwezn dnda z`hga elit` Ð

a dxf dcear cearl dvex ipi`migaf my rwt `l `zydc .xnbzy cr ef dhigy

.edleka aiigzne ,dgiaf xnb créëä éàoniq meyn e`l ueg zhigyc `nrhc Ð

.dcaer `ed dgiaf xnba xne`a `l` ,`ed serd z`hgc cg`úàèç àéøéà éàî
hwpc Ð?inp dizi`c ,z`hg hwpcne !migaf lk rnync ,"gafd z` hgeyd" :ipzil

serd zlerc meyn ,hwpinl ivn `l dlere .i`w serd z`hga dpin rny Ð sera

ser opireny`l ltki` i`n` ,dgiaf xnba `l` dcaer epi` i`c ,dcaer `ed dgiaf xnba xne`a e`le .oipniq ipy ira?axl iaeze`l e`l `kxit i`de !liig inp dndaa

hwpc z`hg `py i`n :inp jxtinl `ki` Ð dyrn xnba `l` ely epi`y xac xqe` mc` oi`c `nize ,`kdn `ped ax zilcn ikc ,dl hwp `ped?i` :jixtw ikd `l`

ser `py i`n ,`ed dgiaf xnb meyn `nrhc `zi`?.`ed `pixg` `nrh jgxk lr `l`àøèåæ øî øîà àìàz`hg hwp ikd meyne .`ped axl dil riiqn `zipzn `d Ð

,ze`hg yly zgkyn sera la` .`ped axk dipin miycw my rwte ,dhigy zligza xqzinc meyn ,ueg zhigya diaeigl `kil Ð gaf `pz i`c ,cg` oniqa exykdc serd

icda Ð zayc dnyp zlihpe ,dxf dcearc edc lk dyrne ,ueg aeige .ueg zhigy meyn dilr aiigne ,mipta xykznc ,`edy lk eilr siqede mebt dpw ivg didy oebke

.ez` iccdãçà ïîéñ ('åë) àðåä áø øîàã åàì éà.xn` edc lk dyrnc `lerc` cidq`e Ðdizaeiz z`hg `ied `ldndaac oizrc `wlq ded ik `yixn ,`lerc Ð

.dyrn xnb epiidc ,`ler xn`w dax dyrn :xninl `ki`c ,i`wåøéáç úîäá àðåä áø øîàã åàì éà.ezndaa xq` edc lk dyrn :xn` ded elit`e Ðúàèç àéåä àì
äéúáåéú.i`w dndaac ,`yixa oizrc `wlq dedck elit` Ðøñà éöî àì äéøáçã.`ed mipdkc z`hg i`de Ðäøôëì äéì éð÷ã`pyil .da oixtkzn milrady Ð

mipdkl dlek `ide dze` oihgey milrady ,ea wlg dil zilc icin opireny`l `pz ltki`c rnync ,z`hg `ixi` i`n ,dcaer `ed dgiaf xnbac ,ikd i` :`pixg`?ipzil

dhigy zlgza dxf dcear caera :dpin rny ,z`hg hwpcne !dgiaf xnb cr dipin miycw my rwt `l `dc ,ze`hg yly aiign ely ody minly elit` :rnzyilc ,gaf

:dpin rny z`hg hwpcn `dc ,`iyw `ped axl mewn lkne .`hef dyrna xq` Ð ded minly eli`c ,`hef dyrna xq` ivn `le ,ely epi` z`hgc `nrh meyne ,xn`w

,mebt dpw ivgae ,i`w serd z`hga `kdc ,`ped axl iywiz `le .dgiaf zlgza caera mlerl :`xhef xn xn` `l` !xq` `l ely epi`y xacc meyn Ð `pzc `nrh

.oipniq ipy `ira sera elit`c meyn ,hwpinl ivn `l dlere .sera `zi`c meyn Ð z`hg hwpc epiide .ueg zhigy meyn aiigi` dia `xqzi`c edc lk dyrn `eddac

äéúáåéú úàèç àéåä àì,minly eli`c meyn ,gaf `pz `le z`hg hwpc i`dc ,serd z`hga inwe`l dil jixhvin ded `le .dax dyrn Ð `lerc "dyrn" i`nc Ð

xazqn ikdc ,ipira d`xp df oeyle .dax dyrn `ki`c ,dhigy xnb cr xqzin `l z`hg la` .ueg zhigy aeig `kile ,edc lk dyrna ixqzin Ð eed edpip dicicc oeik

.aizenw dicegl `ped axlc ,`cenlzc `pyiløñà éöî àì äéøáçãd mipdkc ,z`hg `pz ikdle .edc lk dyrna Ðdyrna ixqzine ,edpip dicic Ð minly eli`c ,`i

.edc lkàéîã äéãéãë.xqzin `lc ipzw ikd elit`e Ðåìù åðéàù øáã øñåà íãà ïéàied `l ok m`c ,`id `le .edc lk dyrna :iyxtnc zi`e .dyrn xnba elit` Ð

.jqpnn edl aizen onwle ,`ed xenb dyrn `dc ,ediizaeiz jqpnàðîé÷åàåoeikc ,gaf ipzinl ivn `l opax jpdlc it lr s`e .gaf `pz `lcn ,serd z`hga oigxek lr Ð

,ikd elit` Ð dipin miycw my rwt `le ,xqzin `le ,ely epi`y xac ied z`hg `pz ike .ueg zhigy aeig `kil eze ,dkizg zlgza ixqzin eed Ð edpip dicic minlyc

.oxn`ck ,mebt dpw ivgae ,`ed serc cg` oniq meyn `nrh i`ce Ð cg` oniqa sera dizi`c icinc ,z`hg hwpe ,dicic inp ied `le gikyc dler hwp `lcn
ìáà
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éà[i`c] ,jixt `ped axlc ,qxhpeway ipy yexitl Ð gaf opirnyil z`hg `ixi` i`n ikd

,ely mdy minly iwet`l ,z`hg hwpc xity iz` Ð ely epi`y xac xqe` mc` oi`

.od milra oenn milw miycw xn`c ililbd iqei iaxk `iz`c `zyd xaqc xnel jixv

raex `nlya :jixtc (`,ciw) `xza wxta migafa gkenck ,ely gaf mey aiyg `l opaxlc

carpe dvwen `l` ,erax seqale eyicwdy Ð

epi`y xac xqe` mc` oi` `d ?dl zgkyn ikid

iqei iaxc `ail`e milw miycwa :ipyne !ely

.xeq`l leki mc` oi` opaxlc rnyn ,ililbd

`iddn jixt jenqac ,df yexitl dyw edine

xac xqe` mc` oi` xn`c ongp axl `ziixa

,serd z`hga opinwe`cn wiice ,ely epi`y

i`ne .`l xg` gaf la` ,serd z`hgc `nrh

`nwezn `d ?`iyewhwpe ,dnda z`hga xity

dil `gip dlgzn `nye !minly iwet`l z`hg

dizrc` wiq` `lc dnk lk ,dnda z`hga

seql la` .mebt dpw ivgae serd z`hgc `iepiy

z`hga i`c ,serd z`hgc `iepiy dil xazqn

dil ded Ð minly iwet`l z`hg hwpe ,dnda

.qxhpewa yxitck ,dler hwpnlàì`ied

Ð dax dyrn dyrn i`nc dizaeiz z`hg

zeywdl `ly ,qxhpeway oey`x yexit :dniz

ikid ok m` ,gaf opireny`l :wcwcn `ped ax lr

hwpcn ,jgxk lr `d ?dax dyrn xninl ivn

dyrnc ,`ped axl `zriiq dipin opiwiic z`hg

z`hg hwpc `dc ,xnel yi `nye !edc lk

,dxtkl dil `ipwc ab lr s`c opireny`l

dyrna dxqe`l dicick aiyg `l ikd elit`

.edc lkáøoi` ixn` wgvi axe mxnr axe ongp

dcear zkqnae Ð ely epi`y xac xqe` mc`

dil exn` :ongp ax edl xn`c ,lirlc `lerc dizlin` (`,cp) "l`rnyi iax" wxt dxf

,xnelk `l` .`ped axk xaqc meyn e`l Ð laaa jizrnyl `ped ax `nbxz xak ,`lerl

dxf dcear) `caera :xn`z m`e .`ped ax df eprinyd xaky ,yecig mey epzrced `l

dixn `z`e ,dia jykiye `ci ieb dia `cy ,`leeca `xng dede `zepgl ieb lrc (a,fp

dixq`e `fegnl ongp ax rlwi` :mzd opiqxbe ,`pcl diicye digzixa dilwye `xngc

o`nl elit` :xn`wc `pwqnle !ely oi`y xac xqe` mc` oi` `de ?dixq` i`n` ,d`pda

.`gip ,`nw `pzk xaq ivn ongp axe ,ieb ilin ipd Ð ely epi`y xac mc` xqe` xn`c

.dyw ,`nw `pzk `le dcedi iaxk ongp ax iz`c jzrc `wlqc i`nl la`
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óBòä úàhça àëä :àtt áø øîà !àeä øôòa Czçî§©¥§¨¨£©©©¨¨¨§©©¨
.éúà÷ éããä éãäa eäleëc ,ïðé÷ñò¯éãkîàðeä áø ¨§¦©§§©£¥£¨¥¨¨¥¦§¥©¨

ì døîà ïàîkdéúòîL¯àleòkìk äNòî àleòå , §©£©¨¦§©£¥§¨§¨©£¤¨
!øîà÷ eäc¯.dãáBò àeä äçéáæ øîâa øîBàa àlà §¨¨©¤¨§¥¦§©§¦¨§¨

¯?úàhç àéøéà éàî ,éëä éààlà !çáæ ïðéòîLéì ¦¨¦©¦§¨©¨¦§©¦©¤©¤¨
éàîa éëä :àtt áøc déîMî àøèeæ øî øîà£©©§¨¦§¥§©©¨¨¦§©

ïðé÷ñò¯äð÷ éöç äéäL ïBâkéñBäå íeâtåéìò ó ¨§¦©§¤¨¨£¦¨¤¨§¦¨¨
,Bøîâe àeäL ìkáø øîà .ïééúà÷ éããä éãäa eäleëc ¨¤§¨§§©£¥£¨¥¨¨§¨£©©

úàhç àéåä àì ,ãçà ïîéñ àðeä áø øîàc åàì éà :àtt©¨¦¨©£©©¨¦¨¤¨¨¨§¨©¨
:àtt áø øîàå .äaø äNòî ?äNòî éàî ,déúáeéz§§¥©©£¤©£¤©¨©£©©©¨
úàhç àéåä àì ,Bøáç úîäa àðeä áø øîàc åàì éà¦¨©£©©¨¤¡©£¥¨¨§¨©¨
éöî àì déøáçc ,øñà éöî déãéc ?àîòè éàî ,déúáeéz§§¥©©§¨¦¥¨¥¨©§©§¥¨¨¥

.øñà¯!àèéLt¯äøtëì déì éð÷c ïåék :àîéúc eäî¯ ¨©§¦¨©§¥¨¥¨§¨¥¥§©¨¨
áøå ïîçð áø (ïîéñ õòð) .ïì òîLî à÷ ,àéîc déãéãk§¦¥¨§¨¨©§©¨©©§¨§©
.BlL ïéàL øác øñBà íãà ïéà :éøîà ÷çöé áøå íøîò©§¨§©¦§¨¨§¦¥¨¨¥¨¨¤¥¤

äøæ äãBáòì õeça úaLa úàhç èçBMä :éáéúéî¯áéiç ¥¦¥©¥©¨§©¨©©£¨¨¨©¨
ìL,úBàhç Lïðéî÷BàåóBòä úàhçaéöçáe;íeât äð÷ ¨©¨§§¦©§©©¨©£¦¨¤¨

,ïééúà÷ éããä éãäa eäleëc ,àeä óBòä úàhçc àîòè©§¨§©¨¨§§©£¥£¨¥¨¨§¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc oileg(iyiy meil)

k dhgeyyky meyn,àeä øôòa Czçîzxq`p dndady meyn §©¥¤¨¨
:`xnbd zvxzn .miycw znda hgy `le ,dxf dcear ziyrpeøîà̈©

àëä ,àtt áø`l` dnda z`hga xaecn oi` `ziixaaúàhça ©¨¨¨¨§©©
,ïðé÷ñò óBòämiwlen dxfrd jeza dzkldk ziyrp `id xy`ky ¨©§¦¨

lr aiigzn cg` oniq zhigya uega okle ,cg` oniqa serd z`
eg ihegy,uéúà÷ éããä éãäa eäleëc,cgi mi`a miaeigd lky ± §§©£¥£¨¥¨¨¥

,cg` oniqa serd z` hegyl xneby cr lg `l dxf dcear my ik
.ueg ihegy lr aiigzne miycw oiicr df f` cre

:`xnbd dywnéãkî[ixd±]ì døîà ïàîk ,àðeä áødézòîL- ¦§¦©¨§©£¨¨¦§©§¥
,ely oicd z` xn` in enk,àleòkdegzyndy s`y xn`y §¨

,dxq` dyrn da dyr m` ,dxq` `l exiag zndaläNòî àleòå§¨©£¤
øîà÷ eäc ìk`edy lk dyrn wx dyr m` elit`y xaeq `lere ± ¨§¨¨©

oniq zhigya zxq`p dndady xn`y `ped ax ixdy ,dxq`p ok mb
,dyrn ziiyra zxq`p dndady xn`y `ler lr eixac jnq cg`
dpi` cg` oniq zhigy ixdy mly dyrnl ezpeek oi` ok m`e
oniq zhigyl `ped ax zpeek oi`y jgxk lr ok m`e ,mly dyrn
recn dyw aey ok m`e ,zxq`p oniq ivga elit` `l` ,`weec mly
dxq`p hrn da hgyyn xak ixde ,uega miycw hgyy lr aiig
ly dpi` xak oniqd z` miiqnyke ,dxf dcear meyn z`hgd

.ycwd
:xg` ote`a zvxzn `xnbdàlàz`hga elit` `ziixaa xaecn ¤¨

e ,dndaøîBàawxy ,hgeyy dryadãáBò àeä äçéáæ øîâaz` §¥¦§©§¦¨§¨
dxf dcear zngn dndad dxq`p `l ok m` ,mcew `le dxf dceard
hgyy `vnpe ,dhigyd seq cr miycw my dpnn lhazp `le

.ueg ihegy lr mb aiigzn okle uega miycw
:uexizd lr dywn `xnbdéëä éàlr mb aiigy mrhdy ok m` ± ¦¨¦

z` caer `ed dhigyd seqa wxy xne`y meyn `ed ,ueg ihegy
,dxf dceardúàhç àéøéà éàîixaa `pzd hwp recn ±`weec `zi ©¦§¨©¨

,z`hgïðéònLéìd z` hgeyd' `pzd xn`i -'çáæzllek ef oeyly ¦©§¦¨¤©
seqa wxy xne`y xaecn m`y oeik ,z`hg wx `le migafd lk z`
`ed zepaxwd lka ok m` ,dxf dceard z` caer `ed dhigyd
dxf dcearl oiekznyk xaecn i`ce `l` ,ueg ihegy meyn aiigzi
`weec z`hg lr dxaic `ziixady mrhde ,dhigyd zligzn
witqn `l da wxe ,mipdkl dlek `ide da wlg milral oi`y meyn
seq cr okle ,ely epi`y xac xqe` mc` oi`e zeid ,`edy lk dyrn
,ueg ihegy lr aiigzne miycw `id oiicre zxq`p dpi` dhigyd
mdy minly s` ezernyny 'gaf' zhwep `ziixad dzid eli` la`
lk dyrna exq`p ik ueg ihegy meyn aiig did `l ,milrad ly
ax lr dyw ok m`e .ycwd my mdn rwte ,dhigyd zligza `edy
`ziixadn ,`edy lk dyrna xqe` exiag zndaay xn`y `ped
oi`y meyn rnyne ,ueg ihegy meyn aiig z`hga `weecy dhwpy
xnb cr dxq`p `le `edy lk dyrna ely epi`y xac xqe` mc`

.dhigy
:xg` ote`ae ,serd z`hga xaecny uxzl day `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,àtt áøc déîMî àøèeæ øîaiigy serd z`hga `ziixaa xaecn ©§¨¦§¥§©¨¨
z`hgdy oeiky zeywdl oi`e ,uega cg` oniq zhigya dilr
ihegy lr aiig recn ,dhigyd zligzn `edy lk dyrna zxq`p

y oeik ,ueg,íeât äð÷ éöç äéäL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäxnelk ¨¨§©©§¦¨§¤¨¨£¦¨¤¨
,dhigyd mcew eivg jezg did dpwd epiidc dhigyd oniqyéñBäåó §¦

Bøîâe ,àeäL ìk åéìò,dhigyd z` miiqe -éããä éãäa eäleëc ¨¨¨¤§¨§§©£¥£¨¥
ïééúà÷ebt did dpw ivgy oeiky ,cgi mi`a miaeigd lky ±mcew m ¨¨§¨

`ed ,dxf dcearl hgeyy `edy lk dyrnay `vnp ,hegyl `ay

ihegy lr mb dfa aiigzne ,miycw df oiicryk dhigyd z` miiqn
.ueg

`ped ax ycigy oeik wx dzid `ziixadn `iyewdy x`an `tt ax
:`edy lk dyrna xqe`yøîàc åàì éà ,àtt áø øîà`l m` ± ¨©©¨¨¦¨§¨©

xne` did,àðeä áøwitqnyãçà ïnéñdndad z` xeq`l liaya ©¨¦¨¤¨
,dxf dcearldézáeéz úàhç àéåä àì`ziixadn dyw did `l ± Ÿ©§¨©¨§§¥

exiag zndaa dyrn dyryky xn`y `ler lr z`hg hgeyd ly
,mixne` epiidy meyn ,dxq` dxf dcearläNòî éàîedn - ©©£¤

`weec ,`ler xn`y dyrndäaø äNòîdyrn `le lecb dyrn ± ©£¤©¨
cr ik ,ueg ihegy lr aiig recn `ziixadn dyw `le ,`edy lk
,dxf dcear zngn z`hgd dxq`p `l dhigyd z` xnb `ly
zxq`py xn` `ped axy llba wxe ,uega miycw hgyy `vnpe
,`edy lk dyrn ezpeeky `ler lr gikede ,cg` oniq zhigya

.`ziixadn dyw
lekiy `ped ax ycigy oeik wx dzid ef `iyewy cer x`an `tt ax

:exiag lya s` xeq`løîàc åàì éà ,àtt áø øîàå`l m` ± §¨©©¨¨¦¨§¨©
xn`y,àðeä áøs` xeq`l lekiyúàhç àéåä àì ,Bøáç úîäa ©¨¤¡©£¥Ÿ©§¨©¨

dézáeéz,z`hg hgeyd ly `ziixadn eilr dyw did `l ±éàî §§¥©
àîòèwxy mixne` epiidy meyn ,dyw did `ly mrhd edn ± ©§¨

øñà éöî déãéclr xeq`l lekiy `ped ax xaq ely dnda wx ± ¦¥¨¥¨©
la` ,`edy lk dyrn icidéøáçcøñà éöî àìexiag ly la` ± §©§¥Ÿ¨¥¨©

`weec `ziixad dxaic okle ,lecb dyrna wx `l` xeq`l leki epi`
seq cr zxq`p dpi`y ,mipdkd ly `l` ely dpi`y z`hga
minly lr dxaic `le ,ueg ihegy lr mb aiigzn f`e ,dhigyd
axy llba wxe ,dhigyd dyrn zligza xak mixq`pe ely mdy

.`ziixadn dyw ,exiag ly elit` xqe`y ycig `ped
:`xnbd zl`eyàèéLtxeq`l leki did `l m`y `ed heyt `ld ± §¦¨

`l` ely dpi` z`hge zeid ,`ziixadn dyw did `l mixg` ly
ax jxved dnle ,miycw oiicr `id dhigyd seq cre mipdkd ly

:`xnbd zvxzn .df xac eprinydl `ttàîéúc eäî`ny ± ©§¥¨
,xn`zdéì éð÷c ïåékz`hgläøtëì,eizepeer lràéîc déãéãk ¥¨§¨¥¥§©¨¨§¦¥¨§¨

`l aeye ,`edy lk dyrna cin xq`iz ok m`e ,elyk zaygp ±
ly dyrpe miycw my dpnn rwt xaky oeik ueg ihegy lr aiigzi

,dxf dcearïì òîLî à÷`l` ok xacd oi`y `tt ax eprinyn ± ¨©§©¨
`l eli`e ,mipdkd ly `l` ely zaygp dpi` dxtkl d`ay s`
`ziixadn `ped ax lr dyw did `l exiag znda xeq`l leki did

.ely dpi` z`hgy oeik
:`ped ax lr ewlgpy mi`xen` d`ian `xnbd,õòð)`edïîéñ ¨©¦¨

oldl mi`aend mi`xen`d zenyl`ped ax lr ewlgpy(.ïîçð áø©©§¨
,éøîà ÷çöé áøå íøîò áøå`l ixnbl elit` exiag znda hgeyd §©©§¨§©¦§¨¨§¥

y meyn ,dxq`,BlL ïéàL øác øñBà íãà ïéàax lr miwlege ¥¨¨¥¨¨¤¥¤
xn`y `ped(`"r lirl)zcear iptl dveax exiag znda dzid m`y

.dxq` ,dze` hgye miakek
:lirl z`aeny `ziixadn mdilr dywn `xnbdèçBMä ,éáéúéî¥¦¥©¥

ìL áéiç ,íéáëBk úãBáòì ,õeça ,úaLa úàhç,úBàhç L ©¨§©¨©©£©¨¦©¨¨Ÿ©¨
ïðéî÷Bàå`weec `ziixad z` lirl cinrdl epkxvede ±úàhça §§¦©§©©

,íeât äð÷ éöçáe óBòä,`xnbd zwiicneóBòä úàhçc àîòè ¨©£¦¨¤¨©§¨§©©¨
àeäxaecny meyn wx xn`p ze`hg yly aiigy `ziixad oic -

oeik ,serd z`hgaïééúà÷ éããä éãäa eäleëcmiaeigd lky ± §§©£¥£¨¥¨¨§¨
didyk xaecne ,cg` oniq zhigy sera witqny oeik ,cgia miribn
,oniqd zhigy z` miiqy `edy lk dyrna f`y ,mebt dpw ivg

,cgia zay xeqi`e uega miycwe dxf dcear lr aiigzn
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc oileg(ycew zay meil)

çáæ ìáà,dnda hgey did m` ±àìmiycw lr z`hg aiig did £¨¤©Ÿ
,dxf dcearl dxq` dndaa zvw hgyyk xaky meyn ,uegaéàå± §¦

m`eàéøà éàî ,BlL BðéàL øác øñBà íãà ïéà`pzd hwp recn ± ¥¨¨¥¨¨¤¥¤©¦§¨
a `weecúàhç eléôà ,óBòä úàhç,énð äîäaoicd didi [mb-] ©¨¨£¦©©§¥¨©¦

mc` oi` ik ,dxf dcearl dhgeyyk dze` xqe` `ed oi`y oeik ,jk
my dfl yi oiicre ,ely epi`y xac xqe`hgyy lr aiigzne miycw

.uega miycw
oeik ,dnda hgyy ote`a zepyl dlki `l `ziixad :`xnbd zvxzn

e ,mdilra lr dxtkl mi`a zepaxwdy,äøtëì déì àéð÷c ïåék¥¨§©§¨¥§©¨¨
,mi`hg lr mixtkn my`de z`hgde ,dyr lr zxtkn dlerdy

àéîc déãéãk`ed ok m`e ,ely xac xqe` mc`e ,elyk miaygp - §¦¥¨§¨
cin xq`py oeik ,uega miycw zhigy meyn mda aiigzn `l
miaeigd lky mebt dpw ivgae serd z`hga wxe ,dhigyd zligza

.ze`hg yly aiig ,oey`xd oniqd seqa cgia mi`a
epizpynn dywn `xnbd(.n lirl)mc` oi` mixaeqd mi`xen`d lr

:ely epi`y xac xqe`ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL ,òîL àz,cgi ¨§©§©¦£¦§©¦§£¦
ãçàhgey mdnìelà ìkî ãçà íeLepypy milqetd mixacd ¤¨§¤¨¦¨¥

,zerab e` mixd myl hgeyy oebk dpynaãçàåhgey mdnìíeL §¤¨§
,øLk øác,mzq dhigy epiidc,äìeñt BúèéçLezhigy zngn ¨¨¨¥§¦¨§¨

dndadyk s` xaecny rnyne ,lqetd xac myl hgeyd `edd ly
xac xqe` mc`y gkene ,lqetd xac myl hgeyy df ly dpi` `id

y oeik ,dpyndn gikedl oi` :`xnbd zvxzn .ely epi`yàëä̈¨
deâa úeôzeL déì úéàc ,ïðé÷ñò éàîaxac myl hgeyl yiy ± §©©§¦¨§¦¥¨§©¨

oi` la` ,dxqe`l leki okl ,ely mb `ide ,dndaa zetzey leqt
.dxqe`l leki da wlg el oi`y ote`a s`y o`kn gikedl

:dpynn `iyew cer mdilr dywn `xnbdòîL àzepipyy dnn ¨§©
dpyna(:ap oihib),ànèîä,exiag ly zexdhònãîäåaxrn - ©§©¥§©§©¥©

mipdkl `l` ie`x oilegd oi` eiykry exiag ly oilega dnexz
,mipdkl lefa xzei exkenl jixve ,ea zaxernd dnexzd zngn

Cqðîäå,dxf dcearl exiag ly oiiøeèt ââBLaxkip oi`y meyn ± §©§©¥§¥¨
la` ,wfid eny oi` xkip epi`y wfide ,mda wifdy dn el` mixaca

dyr m`,áéiç ãéæîawfid lr s` edeaiige eze` eqpwy meyn §¥¦©¨
ly oii jqip ixd ik ,ely epi`y xac xqe` mc`y gkene xkip epi`y
:`xnbd zvxzn .[df lr el mlyn ixdy] exq`e dxf dcearl exiag

énð àëäxaecn o`k mb ±.deâa úeôzeL déì úéàc ¨¨©¦§¦¥¨§©¨
xqe` mc` m` mi`xen`d zwelgna mi`pz ewlgpy zx`an `xnbd

:ely epi`y xacéàpúk,ely epi`y xac xqe` mc` m` zwelgnd ± §©¨¥
,`ziixaa epipyy mi`pzd zwelgnk `idBðéé CqépL íéáëBk ãáBò¥¨¦¤¦¥¥

ìàøNé ìLelit` ,dxf dcearlBøñà ,íéáëBk úãBáò éðôa àlL ¤¦§¨¥¤Ÿ¦§¥£©¨¦£¨
,ely epi`y xac xqe` mc` ik ,d`pda s`àøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨

BúBà ïéøézî àáa ïa äãeäé éaøå,d`pda,íéøác éðL éðtîmrh §©¦§¨¤¨¨©¦¦¦§¥§¥§¨¦
ïéàL ,ãçàmiakek icaerd,íéáëBk úãBáò éðôa àlà ïéé ïéëqðî ¤¨¤¥§©§¦©¦¤¨¦§¥£©¨¦

,miakek zcear ipta `ly jqip `edeåmrh cerãçàm` elit` §¤¨
meyn ,xzen miakek zcear ipta ekqipBì øîBì ìBëiLl`xyid ¤¨©

miakek caerlðîéä ìk àìCjzlekia df oi` ±éñðBàì éðéé øñàzL Ÿ¨¥§¨¤¤¡Ÿ¥¦§§¦
x`eane .ely epi`y xac xqe` mc` oi`y meyn ,[igxek lra±]

.`l e` ely epi`y xac xqe` mc` m`d zwelgna ewlgpy

:ynn zwelgn dze` ef oi`y dgec `xnbdíøîò áøå ïîçð áøå§©©§¨§©©§¨
,éøîà ÷çöé áøåiaxe dxiza oa dcedi iax zhiyk wx mdixac oi`y §©¦§¨¨§¥

`aa oa dcedi`l` ,øîàc ïàîì eléôàxaeqy `nw `pzl ±íãà £¦§©§¨©¨¨
léî éðä ,BlL BðéàL øác øñBàéúek ém` `l` mpi` el` mixac ± ¥¨¨¤¥¤¨¥¦¥¦

,ely epi`y xac xqe`y ,mxq` miakek caerìáàm`ìàøNéjqip £¨¦§¨¥
meyn ,xq`p oiid oi`y dcen `nw `pz mb ,exiag l`xyi ly oii

yïéekéî à÷ déøeòöìdcearl ezrc oi`e exrvl wx oiekzn `ed ± §©¥¨¦©¥
.xq`p `l okle ,dxf

`le exrvl oiekzn l`xyiy uexizd lr epizpynn dywn `xnbd
:ely epi`y xac xqe`ãçà ,ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL ,òîL àz̈§©§©¦£¦§©¦§£¦¤¨

ìì ãçàå elà ìkî ãçà íeL,äìeñt BúèéçL ,øLk øác íeL §¤¨¦¨¥§¤¨§¨¨¨¥§¦¨§¨
xqe` mc` `l` exrvl oiekzny mixne` oi` l`xyia s`y gkene

:`xnbd zvxzn .ely epi`y xacìàøNéa ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¦§¨¥
,øîeî.dleqt ezhigy okle ,exrvl ick `le dxf dcearl oiekzny ¨

dcearl oiekn epi` l`xyiy `xaqd lr `iyew cer dywn `xnbd
:exrvl `l` dxfââBLa ,Cqðîäå ònãîäå ànèîä ,òîL àz̈§©©§©¥§©§©¥©§©§©¥§¥
.áéiç ãéæîa ,øeètely epi`y xac xqe` mc` l`xyia s`y gkene ¨§¥¦©¨

zvxzn .exrvl oiekzny mixne` `le ,el mlyl aiig ok lre
:`xnbd,øîeî ìàøNéa ,énð àëä`le dxf dcearl oiekzny ¨¨©¦§¦§¨¥¨

.ely epi`y s` xqe` okle ,exiag z` xrvl
xq`p m`d ,ea exzde dxf dcearl hgy l`xyi m` zxxan `xnbd

:`l e`Ba eøúä ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàl`xyia ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¦§
jk lr xdfen dz`y rcz el exn`e ,dxf dcearl hegyi `ly

,dzin df lr aiig dz`y dxn` dxezde,äàøúä åéìò ìa÷åxn`y §¦¥¨¨©§¨¨
y dyer ip` ok zpn lre ip` rceixg`l dxf dcearl hgye ,zen`

,d`xzdd laiwyéàîl`xyik `ed ef dhigya m`d ,oicd dn ± ©
did `l okl mcewy it lr s` xqe`e dxf dcearl ezrcy xnen

,xqe` `le exrvl ezpeeky e` ,xnenk epl wfgenøézä ,äéì øîà̈©¥¦¦
zøîà÷ äúéîì Bîöò,dzinl envr xizdy in lr l`ey dz` ± ©§§¦¨¨¨§©§
äfî ìBãb øîeî Eì ïéàdcearl oiekzpe xnen l`xyik epicy i`ce ± ¥§¨¨¦¤

.xeq`e dxf

äðùî

d`xpy ,oir zi`xn meyn hegyl xeq`y mipte` d`ian dpynd
:dxf dcearl hgeyk,íéné CBúì àì ïéèçBL ïéàjtyiy ote`a ¥£¦Ÿ§©¦

,mid jezl mcd,úBøäð CBúì àìå`ly ickexyl hgeyy exn`i §Ÿ§§¨
,xdpd e` mi ly,íéìk CBúì àìåmcd z` lawn `edy exn`i `ly §Ÿ§¥¦

,dxf dcearl ilkaíéî ìL äâeò CBúì àeä èçBL ìáàdxitg ± £¨¥§¨¤©¦
,mi ly exyl hgeyk d`xp `ed oi`y meyn ,min mre`edyk

äðéôñáhegyl leki,íéìk éab ìògpeny jex` ilk iab lr epiidc ¦§¦¨©©¥¥¦
s` lr ueg cvl oexcn jxc dpitql uegn ezvwne dpitqa ezvwn

dy,dpitqd jlklzz `ly ick ok dyery oeik ,mid jezl cxei mc
mini jezl hgeyk d`xp `ed oi`e.

ì ïéèçBL ïéàjezàîeâ[rwxwa dxitg±],øwéò ìkeid jky meyn ¥£¦§¨¨¦¨
,dxf dcearl miyeràîeb äNBò ìáàhgey `edykBúéa CBúa £¨¤¨§¥

àlL ,ïk äNòé àì ÷eMáe ,dëBúì ícä ñðkiL ìéáLa¦§¦¤¦¨¥©¨§¨©Ÿ©£¤¥¤Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc oileg(iyily meil)

:`xnbd zl`eyäôøè eðééä ,äìáð eðééä ,àîìãåe,úðkeñî eðééä §¦§¨©§§¥¨©§§¥¨©§§¤¤
ziyrpy xg`l dzny dndaa mb xn`p dliap xeqi`y xnelk

,dpkzqpe dtixhå`id dxezd zpeekò øBáòìåéìzlik` lr - §©£¨¨
,dpkzqpe dtixh ziyrpy xg`l dzny dnda,äNòå ïéåàì éðLa¦§¥¨¦©£¥

xg`l dzny dnday xnel ick ,dliapa e`l dxezd dazk okl
ly e`ld lr dzlik`a xaery caln ,dpkzqpe dtixh ziyrpy
m`e ,dliap ly e`l xeqi` lr mb xaer ,zpkeqn ly dyrde dtixh
xeqi` dxezd dxn`y dnn zxzen zpkeqny cenll ozip `l ok

.dtixha
:xg` weqtn `ed zxzen zpkeqny xewndy zx`an `xnbdàlà¤¨

àëäîiabl xn`py ,zxzen ,dtebn xqgp `ly zpkeqny cenll yi ¥¨¨
alg xeqi`(ck f `xwie),äëàìî ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå'§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤§¨§¨¨

,'eäìëàú àì ìëàåxeq` dliap ly algy xn`p df weqtae §¨ŸŸŸ§ª
,dlik`aàúëìä éàîì ,øî øîàåz` dxezd dazk dkld efi`l - §¨©©§©¦§§¨

xn`p xak alg zlik` xeqi` ixd ,'edelk`z `l lk`e' ieeivd
'elk`z `l mc lke alg lk' weqta(fi b `xwie)`l` ,,äøBzä äøîà̈§¨©¨

,áìç øeqéà ìò ìeçéå äìáð øeqéà àáéeìeçéå äôøè øeqéà àáé ¨Ÿ¦§¥¨§¨©¦¥¤¨Ÿ¦§¥¨§¨
,áìç øeqéà ìò`l ,xeqi` lr lg xeqi` oi` oicny mixne` oi`e ©¦¥¤

mcew lg xaky alg xeqi` lr dtixh e` dliap xeqi` legi
.dtxhp e` dlapzpy
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א

oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

çáæ ìáà.`ed weln Ð serc ,dnda epiidc ,oikqa geafd xac Ðíãà ïéà éàå
àéøéà éàî åìù åðéàù øáã øñåàser ipzc Ð?`l `dc ,inp dnda elit`

,mewn lknc ,dxf dcear caer meyn aiigin edi` ,edine !dipin miycw my rwt

.`glt gltin `xqzin `lc ab lr s`äøôëì äéì àéð÷ã ïåéëmilrad ixdy Ð

.da mixtkznàéîã äéãéãë`l jkld Ð

zxtkn dler eli`c ,gaf mey ipzinl ivn

minlye ,mi`hg lr my`e z`hge ,dyr`

hwp ikdl .edpip dicic milw miycw x`ye

ueg zhigya aiiginc ,mebt dpw ivgae ser

.dia xqzinc `zxet `eddaíåùì ãçà
åìà ìëî ãçàe`lc dnda elit` Ð

.xyk xac meyl hgyy jci`c `l` ,dicic

àîèîä.exiag ly zexdh ÐòîãîäåÐ

,edl lifenc ,exiag ly oilega dnexz

inca mipdkl edpipeafl dil irainc

.mipdkl `l` efg `lc ,lefa epiidc ,dnexz

êñðîäå.dxf dcearl exiag ly oii Ð

ââåùárci `le ,dnexz `idy rci `ly Ð

ely oii xeaqk e` ,df jeqipa xq`p `edy

.`edíìùìî øåèôwifnc ab lr s`e Ð

:(`,ek `nw `aa) ol `niiwck ,aiig bbeya

bbey oia oyi oiae xr oia ,mlerl cren mc`

kd ,cifn oiae`le ,`ed xkip epi`y wfid `

deqpwc ,mlyl aiig cifnae .wfid diny

`l dipin daxca dil mwc meyne .opax

meyn dzin aiigc ab lr s`e ,xhtin

`lc ,ea exzd `l elit`e .dxf dcear

iaiig :(a,cl zeaezk) ol `niiw ,lihwin

aiig `kd Ð mlyln oixeht oibbey zezin

`nrh `pniwe`ck ,dia exz` elit`

lr didab`c dryn :(a,ap) oihib zkqna

aiigzne ,inelyl aiigin exqe`l zpn

.jeqip zry cr ied `l eytpaêñéðùÐ

.dxf dcearl ekezl eci jykyéðôá àìù
äøæ äãåáò.opireny` `zeax ÐåøñàÐ

.ely epi`y xac xqe` mc`c ,d`pda s`

åì øîåì ìåëéù ãåòåekqip elit` Ð

.dxf dcearl'åë êðîéä ìë àìoi`c Ð

.ely epi`y xac xqe` mc`éñðåàìlr Ð

.xq`zy ,igxkáøå íøîò áøå ïîçð áøå
êì éøîà ÷çöémiwez `ped axc `d Ð

op`c ,i`pzk miwez `l ocic `zlin la` .bilt `aa oa dcedi iax `dc ,i`pzk

la` ,ieb ilin ipd Ð xqe` mc`c dicicl elit`c ,`nw `pzl elit` xity opixn`

.dxf dcearl ezrc oi`e ,ciar dixagl ixervl Ð l`xyicneyn l`xyia`ede Ð

`zyd .lirl edpi` denwe`ck ,deba zetzey dil zi`ca `nwe`l ivnc oicd

.`nw `pzc `ail`e deba dl opinwen ,xqe` iebc ikdl opiz`c oeik ,`dinåøúä
åáokl mcewe ,d`xzd lawy xg`l hgye ,dxf dcearl hgyi `ly ,l`xyia Ð

.cneyn zwfga did `léàîied :ea oixzny d`xzd zlaw ,`l e` xq` in Ð

,ip` rcei :xne` `ede ,dzin aiig dz`y dxn` dxezde ,jk lr xdfen dz`y rcei

cr Ð "znei zen" :(`,`n) oixcdpqa opixn` ikde .zen`y dyer ip` ok zpn lre

.dzinl envr xiziyäðùîíéîé êåúì.higy `w `nic `xUl :exnil `lc Ð§¨¨

íéìëä êåúì àìå.`ed dxf dcearl mc lawn :exn`i `ly Ðíéî ìù äâåò êåúì
jezl :`pixg` `pyil .ixen oeyl ,(`,a) ohw crenc "miptbl zeiber" enk ,`neb Ð

.`id `ide ,lberdäðéôñáåmid jezl zzey mcde ,milkd ab lr hegyl leki Ð

.mini jezl hgeyk ifgin `le ,dpitqd z` jlkll `lyùåò ìáààîåâ ä:rnyn Ð

meyn Ð `nebc `nrhe !`nebl oihgey oi` zxn` `d :jixt `xnbae .dkezl hgey
àåäù
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ïåéëdvwen :(`,ciw) migafc `xza wxta jixtc `de Ð `inc dicick dxtkl dil `ipwc

Ð milw miycwa dl iwene !ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,`ed ely epi` carpe

dlc .lirlc `ped axk epiid.`inc dicickc ,z`hga s` `nwezn `kdc i`xen` ip

àú(`,n) lirlc `lere `ped axc `kd rnyn Ð 'ek oihgeye oikqa oifge` mipy rny

`idde ,oifge` mipyc jdc .heicdl s` ixq`

s` ixii` Ð jenqac opaxe ,`xiza oa dcedi iaxc

`d ,`zyde .`gip edciclc rnyne .heicdl

dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta dii`x iziinc

:xn xn`c ,fg` jlnd gipfdy milkn (a,cp

ied ,mzgz mixg` eyicwde mefpby Ð "meppkd"

`edda lirl mzdc :dnize .heicdl s` xeq`

oa iqei iax dipin ira (a,ap dxf dcear) `wxit

,eipeg ziaa oda eynzypy milk :iaxn le`y

o`nc `ail` ?ycwnd ziaa oda eynzyiy edn

`zydc ,jl iraiz `l Ð `ed dxf dcear xn`c

dil yixce ,oixeq`c wiqne .'ek ixiq` heicdl

mzd ?`id dii`x dne .mefpby "meppkd"c `xwn

ziac jpde ,fg` gipfdy milk heicdl s` ixiq`

dcearl [e`l] xn`c o`nl ,heicdl exy eipeg

i`ce "milkd lk"c `xwc :xnel yie !`ed dxf

oeikc ,`lerl di`x dipin iziine .deabl ixii`

iepy mey fg` oda dyr `ly it lr s` ,ixiq`c

`kid ok m` ,dxf dcearl oda ynzypy `l`

Ð dndad hegyl ligzny ,xenb dyrn ciarc

.heicdl elit` xeq`c xninl ol zi`

àúo`nl Ð 'ek jqpnde rncnde `nhnd rny

ynn jqpn (a,ap oihib) "oiwfipd"a xn`c

dil zi`c ipyn `w i`ne :xn`z m`e .jixt

xn`c o`nl :mzd xn` `d ?deba zetzey

epiidc meyn ,axrn xninl ira `l ynn jqpnc

,deba zetzey dil zi`c dinwe`c oeike .rncn

,elya axrny meyn `l` exiag wlg xq`p `le

lknc :xnel yie !rncn epiid izk` `d ok m`e

Ð dzin aiigc ab lr s`c ol rnyn `w mewn

opixn`ck ,dipin daxca dil mw opixn` `l

xacac `pin` ded rncn `pz `l i`e :mzd

.aiigin `l hrenåàìipii xq`zy jpink lk

oa dcedi iaxc `kd rnync :dniz Ð iqpe`l

oi`c mrhn ,dvxiy ieb lkl ipeafl ixy `xiza

dxf dcear zkqnae .ely epi`y xac xqe` mc`

ixy `lc rnyn (a,hp) "l`rnyi iax" wxt

dikqpc ieb i`d :mzd xn`wc `d` di`x iziin dpinc .dikqpc ieb `eddl `l` ipeafl

`lwnc ,ixy dikqpc ieb `eddn inc lwynl ,d`pda xeq`c ab lr s` ,l`xyic dixngl

,dvxiy ieb lkl dipeafl ixy `xiza oa dcedi iaxc oeik :mzd iziin ikdc ,xnel yie !diilw

.dikqpc ieb `eddl dipeafl ixy dilr ibiltc inp opaxlìàøùéáyxit Ð cneyn

:dywe .lirl miwe`ck ,deba zetzey dil zi`c inewe`l ivn dedc oicd `edc ,qxhpewa

zetzey dil zi`c ab lr s`c ,d`xp `l` ?uxiz xaky zeiyew dywde xfg i`n` ok m`c

.oiekinw dixervl xninl `ki` izk` ,debaàëäi`xen` jpdl Ð cneyn l`xyia inp

.ea rbpy epiid jqpn :(a,ap oihib) "oiwfpd"a xninl ivn ded

ïéàdcearl mc lawnk d`xpc ,diiwp `neb epiidc mz epiax xne` Ð `nebd jezl oihgey

jkitle !exvg xwpl dpwz `ki` `nebl ueg mewn el dyer `la ok m`c :dywe .dxf

.diwp dpi`y `neb jezl elit` hegyln xdfil aeh

÷åùáåiptn minkg exq`y mewn lk (a,cq zay) ax xn`c ab lr s` Ð ok dyri `l

cbpk `l la` dnga oghey enk epiid Ð xeq` mixcg ixcga elit` oird zi`xn

d`exd ,o`k la` .weya enk cyg my did `rpiva ok dyer eze` mi`ex eid m`y ,mrd

axc` bilt dpyn jdc yi inlyexia ,edine .dyer `ed exvg xwpl :xne` eziaa dyery

befn dywdy enk axl oizipznn dywd `lcn ,ok xaeq eply cenlzd oi`y d`xpe .`iddn

`nw wxta axl jixtc edpd lke .(a,cq my) "dy` dna" wxta `id i`pz :ipyne ,x`evay

elry xepiv :(`,q zeaezk) "it lr s`" wxta xn`c `de .axc` ibiltc inlyexia xn`w ,edl ipyne ,elbxa uew el ayie ,dxf dcear iptl eizern el exftzpy in :(`,ai) dxf dcear zkqnc

.zaya dlgzkl ekrnl ixy `ziixe`cn `dc ,cyg my jiiy `lc ax dcen inp `edda Ð yyeg epi`e zaya `rpiva elbxa ekrnn Ð zaya miywyw ea
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çáæ ìáà¯BðéàL øác øñBà íãà ïéà éàå ;àì £¨¤©¨§¦¥¨¨¥¨¨¤¥
äîäa úàhç eléôà ?óBòä úàhç àéøà éàî ,BlL¤©¦§¨©©¨£¦©©§¥¨

!éîð¯äøtëì déì àéð÷c ïåék¯àz .àéîc déãéãk ©¦¥¨§©§¨¥§©¨¨§¦¥¨§¨¨
ì ãçà ,ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL :òîLãçà íeL §©§©¦£¦§©¦§£¦¤¨§¤¨

ì ãçàå elà ìkîøLk øác íeL¯!äìeñt BúèéçL ¦¨¥§¤¨§¨¨¨¥§¦¨§¨
¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯.deâa úeôzeL déì úéàc ¨¨§©¨§¦©§¦¥¨§©¨

ââBLa ,Cqðîäå ònãîäå ànèîä :òîL àz¯,øeèt ¨§©©§©¥§©§©¥©§©§©¥§¥¨
ãéæîa¯!áéiç¯.deâa úeôzeL déì úéàc éîð àëä §¥¦©¨¨¨©¦§¦¥¨§©¨

äãBáò éðôa àlL ìàøNé ìL Bðéé CqépL éBb :éàpúk§©¨¥¤¦¥¥¤¦§¨¥¤Ÿ¦§¥£¨
äøæ¯ïa äãeäé éaøå àøéúa ïa äãeäé éaø ;Bøñà ¨¨£¨©¦§¨¤§¥¨§©¦§¨¤

ãçà :íéøáã éðL éðtî BúBà ïéøézî àáa¯ïéàL ¨¨©¦¦¦§¥§¥§¨¦¤¨¤¥
ãçàå ,äøæ äãBáò éðôa àlà ïéé ïéëqðî¯øîBì ìBëiL §©§¦©¦¤¨¦§¥£¨¨¨§¤¨¤¨©

ìk àì :BìðîéäøñàzL CéðéééñðBàì.áøå ïîçð áøå Ÿ¨¤§¨¤¤¡Ÿ¥¦§§¦§©©§¨§©
øñBà íãà øîàc ïàîì eléôà :éøîà ÷çöé áøå íøîò©§¨§©¦§¨¨§¦£¦§©§¨©¨¨¥

BlL BðéàL øác¯ìàøNé ìáà ,éBb éléî éðä¯déøeòöì ¨¨¤¥¤¨¥¦¥£¨¦§¨¥§©¥
ãçà ,ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL :òîL àz .ïéekéî à÷̈¦©¥¨§©§©¦£¦§©¦§£¦¤¨

ìì ãçàå elà ìkî ãçà íeLøLk øác íeL¯BúèéçL §¤¨¦¨¥§¤¨§¨¨¨¥§¦¨
!äìeñt¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯àz .ãneLî ìàøNéa §¨¨¨§©¨§¦©§¦§¨¥§¨¨

ââBLa ,Cqðîäå ònãîäå ànèîä :òîL¯ãéæîa ,øeèt §©©§©¥§©§©¥©§©§©¥§¥¨§¥¦
¯!áéiç¯áø déì øîà .ãneLî ìàøNéa éîð àëä ©¨¨¨©¦§¦§¨¥§¨£©¥©

åéìò ìa÷å Ba eøúä :éLà áøì àáøc déøa àçà©¨§¥§¨¨§©©¦¦§§¦¥¨¨
?zøîà÷ äúéîì Bîöò øézä :déì øîà ?éàî ,äàøúä©§¨¨©£©¥¦¦©§§¦¨¨¨§©§

.äfî ìBãb ãneLî Eì ïéàäðùîCBúì àì ïéèçBL ïéà ¥§§¨¨¦¤¥£¦Ÿ§
èçBL ìáà ;íéìk CBúì àìå ,úBøäð CBúì àìå ,íéné©¦§Ÿ§§¨§Ÿ§¥¦£¨¥
ïéà .íéìë éab ìò äðéôqáe ,íéî ìL äbeò CBúì àeä§¨¤©¦©§¦¨©©¥¥¦¥

ïéèçBLàîeâìBúéa CBúa àîeb äNBò ìáà ,øwéò ìk £¦§¨¨¦¨£¨¤¨§¥
;dëBúì ícä ñðkiL ìéáLa÷eMáeàlL ,ïë äNòé àì ¦§¦¤¦¨¥©¨§¨©Ÿ©£¤¥¤Ÿ
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc oileg(ycew zay meil)

çáæ ìáà,dnda hgey did m` ±àìmiycw lr z`hg aiig did £¨¤©Ÿ
,dxf dcearl dxq` dndaa zvw hgyyk xaky meyn ,uegaéàå± §¦

m`eàéøà éàî ,BlL BðéàL øác øñBà íãà ïéà`pzd hwp recn ± ¥¨¨¥¨¨¤¥¤©¦§¨
a `weecúàhç eléôà ,óBòä úàhç,énð äîäaoicd didi [mb-] ©¨¨£¦©©§¥¨©¦

mc` oi` ik ,dxf dcearl dhgeyyk dze` xqe` `ed oi`y oeik ,jk
my dfl yi oiicre ,ely epi`y xac xqe`hgyy lr aiigzne miycw

.uega miycw
oeik ,dnda hgyy ote`a zepyl dlki `l `ziixad :`xnbd zvxzn

e ,mdilra lr dxtkl mi`a zepaxwdy,äøtëì déì àéð÷c ïåék¥¨§©§¨¥§©¨¨
,mi`hg lr mixtkn my`de z`hgde ,dyr lr zxtkn dlerdy

àéîc déãéãk`ed ok m`e ,ely xac xqe` mc`e ,elyk miaygp - §¦¥¨§¨
cin xq`py oeik ,uega miycw zhigy meyn mda aiigzn `l
miaeigd lky mebt dpw ivgae serd z`hga wxe ,dhigyd zligza

.ze`hg yly aiig ,oey`xd oniqd seqa cgia mi`a
epizpynn dywn `xnbd(.n lirl)mc` oi` mixaeqd mi`xen`d lr

:ely epi`y xac xqe`ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL ,òîL àz,cgi ¨§©§©¦£¦§©¦§£¦
ãçàhgey mdnìelà ìkî ãçà íeLepypy milqetd mixacd ¤¨§¤¨¦¨¥

,zerab e` mixd myl hgeyy oebk dpynaãçàåhgey mdnìíeL §¤¨§
,øLk øác,mzq dhigy epiidc,äìeñt BúèéçLezhigy zngn ¨¨¨¥§¦¨§¨

dndadyk s` xaecny rnyne ,lqetd xac myl hgeyd `edd ly
xac xqe` mc`y gkene ,lqetd xac myl hgeyy df ly dpi` `id

y oeik ,dpyndn gikedl oi` :`xnbd zvxzn .ely epi`yàëä̈¨
deâa úeôzeL déì úéàc ,ïðé÷ñò éàîaxac myl hgeyl yiy ± §©©§¦¨§¦¥¨§©¨

oi` la` ,dxqe`l leki okl ,ely mb `ide ,dndaa zetzey leqt
.dxqe`l leki da wlg el oi`y ote`a s`y o`kn gikedl

:dpynn `iyew cer mdilr dywn `xnbdòîL àzepipyy dnn ¨§©
dpyna(:ap oihib),ànèîä,exiag ly zexdhònãîäåaxrn - ©§©¥§©§©¥©

mipdkl `l` ie`x oilegd oi` eiykry exiag ly oilega dnexz
,mipdkl lefa xzei exkenl jixve ,ea zaxernd dnexzd zngn

Cqðîäå,dxf dcearl exiag ly oiiøeèt ââBLaxkip oi`y meyn ± §©§©¥§¥¨
la` ,wfid eny oi` xkip epi`y wfide ,mda wifdy dn el` mixaca

dyr m`,áéiç ãéæîawfid lr s` edeaiige eze` eqpwy meyn §¥¦©¨
ly oii jqip ixd ik ,ely epi`y xac xqe` mc`y gkene xkip epi`y
:`xnbd zvxzn .[df lr el mlyn ixdy] exq`e dxf dcearl exiag

énð àëäxaecn o`k mb ±.deâa úeôzeL déì úéàc ¨¨©¦§¦¥¨§©¨
xqe` mc` m` mi`xen`d zwelgna mi`pz ewlgpy zx`an `xnbd

:ely epi`y xacéàpúk,ely epi`y xac xqe` mc` m` zwelgnd ± §©¨¥
,`ziixaa epipyy mi`pzd zwelgnk `idBðéé CqépL íéáëBk ãáBò¥¨¦¤¦¥¥

ìàøNé ìLelit` ,dxf dcearlBøñà ,íéáëBk úãBáò éðôa àlL ¤¦§¨¥¤Ÿ¦§¥£©¨¦£¨
,ely epi`y xac xqe` mc` ik ,d`pda s`àøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨

BúBà ïéøézî àáa ïa äãeäé éaøå,d`pda,íéøác éðL éðtîmrh §©¦§¨¤¨¨©¦¦¦§¥§¥§¨¦
ïéàL ,ãçàmiakek icaerd,íéáëBk úãBáò éðôa àlà ïéé ïéëqðî ¤¨¤¥§©§¦©¦¤¨¦§¥£©¨¦

,miakek zcear ipta `ly jqip `edeåmrh cerãçàm` elit` §¤¨
meyn ,xzen miakek zcear ipta ekqipBì øîBì ìBëiLl`xyid ¤¨©

miakek caerlðîéä ìk àìCjzlekia df oi` ±éñðBàì éðéé øñàzL Ÿ¨¥§¨¤¤¡Ÿ¥¦§§¦
x`eane .ely epi`y xac xqe` mc` oi`y meyn ,[igxek lra±]

.`l e` ely epi`y xac xqe` mc` m`d zwelgna ewlgpy

:ynn zwelgn dze` ef oi`y dgec `xnbdíøîò áøå ïîçð áøå§©©§¨§©©§¨
,éøîà ÷çöé áøåiaxe dxiza oa dcedi iax zhiyk wx mdixac oi`y §©¦§¨¨§¥

`aa oa dcedi`l` ,øîàc ïàîì eléôàxaeqy `nw `pzl ±íãà £¦§©§¨©¨¨
léî éðä ,BlL BðéàL øác øñBàéúek ém` `l` mpi` el` mixac ± ¥¨¨¤¥¤¨¥¦¥¦

,ely epi`y xac xqe`y ,mxq` miakek caerìáàm`ìàøNéjqip £¨¦§¨¥
meyn ,xq`p oiid oi`y dcen `nw `pz mb ,exiag l`xyi ly oii

yïéekéî à÷ déøeòöìdcearl ezrc oi`e exrvl wx oiekzn `ed ± §©¥¨¦©¥
.xq`p `l okle ,dxf

`le exrvl oiekzn l`xyiy uexizd lr epizpynn dywn `xnbd
:ely epi`y xac xqe`ãçà ,ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL ,òîL àz̈§©§©¦£¦§©¦§£¦¤¨

ìì ãçàå elà ìkî ãçà íeL,äìeñt BúèéçL ,øLk øác íeL §¤¨¦¨¥§¤¨§¨¨¨¥§¦¨§¨
xqe` mc` `l` exrvl oiekzny mixne` oi` l`xyia s`y gkene

:`xnbd zvxzn .ely epi`y xacìàøNéa ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¦§¨¥
,øîeî.dleqt ezhigy okle ,exrvl ick `le dxf dcearl oiekzny ¨

dcearl oiekn epi` l`xyiy `xaqd lr `iyew cer dywn `xnbd
:exrvl `l` dxfââBLa ,Cqðîäå ònãîäå ànèîä ,òîL àz̈§©©§©¥§©§©¥©§©§©¥§¥
.áéiç ãéæîa ,øeètely epi`y xac xqe` mc` l`xyia s`y gkene ¨§¥¦©¨

zvxzn .exrvl oiekzny mixne` `le ,el mlyl aiig ok lre
:`xnbd,øîeî ìàøNéa ,énð àëä`le dxf dcearl oiekzny ¨¨©¦§¦§¨¥¨

.ely epi`y s` xqe` okle ,exiag z` xrvl
xq`p m`d ,ea exzde dxf dcearl hgy l`xyi m` zxxan `xnbd

:`l e`Ba eøúä ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàl`xyia ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¦§
jk lr xdfen dz`y rcz el exn`e ,dxf dcearl hegyi `ly

,dzin df lr aiig dz`y dxn` dxezde,äàøúä åéìò ìa÷åxn`y §¦¥¨¨©§¨¨
y dyer ip` ok zpn lre ip` rceixg`l dxf dcearl hgye ,zen`

,d`xzdd laiwyéàîl`xyik `ed ef dhigya m`d ,oicd dn ± ©
did `l okl mcewy it lr s` xqe`e dxf dcearl ezrcy xnen

,xqe` `le exrvl ezpeeky e` ,xnenk epl wfgenøézä ,äéì øîà̈©¥¦¦
zøîà÷ äúéîì Bîöò,dzinl envr xizdy in lr l`ey dz` ± ©§§¦¨¨¨§©§
äfî ìBãb øîeî Eì ïéàdcearl oiekzpe xnen l`xyik epicy i`ce ± ¥§¨¨¦¤

.xeq`e dxf

äðùî

d`xpy ,oir zi`xn meyn hegyl xeq`y mipte` d`ian dpynd
:dxf dcearl hgeyk,íéné CBúì àì ïéèçBL ïéàjtyiy ote`a ¥£¦Ÿ§©¦

,mid jezl mcd,úBøäð CBúì àìå`ly ickexyl hgeyy exn`i §Ÿ§§¨
,xdpd e` mi ly,íéìk CBúì àìåmcd z` lawn `edy exn`i `ly §Ÿ§¥¦

,dxf dcearl ilkaíéî ìL äâeò CBúì àeä èçBL ìáàdxitg ± £¨¥§¨¤©¦
,mi ly exyl hgeyk d`xp `ed oi`y meyn ,min mre`edyk

äðéôñáhegyl leki,íéìk éab ìògpeny jex` ilk iab lr epiidc ¦§¦¨©©¥¥¦
s` lr ueg cvl oexcn jxc dpitql uegn ezvwne dpitqa ezvwn

dy,dpitqd jlklzz `ly ick ok dyery oeik ,mid jezl cxei mc
mini jezl hgeyk d`xp `ed oi`e.

ì ïéèçBL ïéàjezàîeâ[rwxwa dxitg±],øwéò ìkeid jky meyn ¥£¦§¨¨¦¨
,dxf dcearl miyeràîeb äNBò ìáàhgey `edykBúéa CBúa £¨¤¨§¥

àlL ,ïk äNòé àì ÷eMáe ,dëBúì ícä ñðkiL ìéáLa¦§¦¤¦¨¥©¨§¨©Ÿ©£¤¥¤Ÿ
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oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

çáæ ìáà.`ed weln Ð serc ,dnda epiidc ,oikqa geafd xac Ðíãà ïéà éàå
àéøéà éàî åìù åðéàù øáã øñåàser ipzc Ð?`l `dc ,inp dnda elit`

,mewn lknc ,dxf dcear caer meyn aiigin edi` ,edine !dipin miycw my rwt

.`glt gltin `xqzin `lc ab lr s`äøôëì äéì àéð÷ã ïåéëmilrad ixdy Ð

.da mixtkznàéîã äéãéãë`l jkld Ð

zxtkn dler eli`c ,gaf mey ipzinl ivn

minlye ,mi`hg lr my`e z`hge ,dyr`

hwp ikdl .edpip dicic milw miycw x`ye

ueg zhigya aiiginc ,mebt dpw ivgae ser

.dia xqzinc `zxet `eddaíåùì ãçà
åìà ìëî ãçàe`lc dnda elit` Ð

.xyk xac meyl hgyy jci`c `l` ,dicic

àîèîä.exiag ly zexdh ÐòîãîäåÐ

,edl lifenc ,exiag ly oilega dnexz

inca mipdkl edpipeafl dil irainc

.mipdkl `l` efg `lc ,lefa epiidc ,dnexz

êñðîäå.dxf dcearl exiag ly oii Ð

ââåùárci `le ,dnexz `idy rci `ly Ð

ely oii xeaqk e` ,df jeqipa xq`p `edy

.`edíìùìî øåèôwifnc ab lr s`e Ð

:(`,ek `nw `aa) ol `niiwck ,aiig bbeya

bbey oia oyi oiae xr oia ,mlerl cren mc`

kd ,cifn oiae`le ,`ed xkip epi`y wfid `

deqpwc ,mlyl aiig cifnae .wfid diny

`l dipin daxca dil mwc meyne .opax

meyn dzin aiigc ab lr s`e ,xhtin

`lc ,ea exzd `l elit`e .dxf dcear

iaiig :(a,cl zeaezk) ol `niiw ,lihwin

aiig `kd Ð mlyln oixeht oibbey zezin

`nrh `pniwe`ck ,dia exz` elit`

lr didab`c dryn :(a,ap) oihib zkqna

aiigzne ,inelyl aiigin exqe`l zpn

.jeqip zry cr ied `l eytpaêñéðùÐ

.dxf dcearl ekezl eci jykyéðôá àìù
äøæ äãåáò.opireny` `zeax ÐåøñàÐ

.ely epi`y xac xqe` mc`c ,d`pda s`

åì øîåì ìåëéù ãåòåekqip elit` Ð

.dxf dcearl'åë êðîéä ìë àìoi`c Ð

.ely epi`y xac xqe` mc`éñðåàìlr Ð

.xq`zy ,igxkáøå íøîò áøå ïîçð áøå
êì éøîà ÷çöémiwez `ped axc `d Ð

op`c ,i`pzk miwez `l ocic `zlin la` .bilt `aa oa dcedi iax `dc ,i`pzk

la` ,ieb ilin ipd Ð xqe` mc`c dicicl elit`c ,`nw `pzl elit` xity opixn`

.dxf dcearl ezrc oi`e ,ciar dixagl ixervl Ð l`xyicneyn l`xyia`ede Ð

`zyd .lirl edpi` denwe`ck ,deba zetzey dil zi`ca `nwe`l ivnc oicd

.`nw `pzc `ail`e deba dl opinwen ,xqe` iebc ikdl opiz`c oeik ,`dinåøúä
åáokl mcewe ,d`xzd lawy xg`l hgye ,dxf dcearl hgyi `ly ,l`xyia Ð

.cneyn zwfga did `léàîied :ea oixzny d`xzd zlaw ,`l e` xq` in Ð

,ip` rcei :xne` `ede ,dzin aiig dz`y dxn` dxezde ,jk lr xdfen dz`y rcei

cr Ð "znei zen" :(`,`n) oixcdpqa opixn` ikde .zen`y dyer ip` ok zpn lre

.dzinl envr xiziyäðùîíéîé êåúì.higy `w `nic `xUl :exnil `lc Ð§¨¨

íéìëä êåúì àìå.`ed dxf dcearl mc lawn :exn`i `ly Ðíéî ìù äâåò êåúì
jezl :`pixg` `pyil .ixen oeyl ,(`,a) ohw crenc "miptbl zeiber" enk ,`neb Ð

.`id `ide ,lberdäðéôñáåmid jezl zzey mcde ,milkd ab lr hegyl leki Ð

.mini jezl hgeyk ifgin `le ,dpitqd z` jlkll `lyùåò ìáààîåâ ä:rnyn Ð

meyn Ð `nebc `nrhe !`nebl oihgey oi` zxn` `d :jixt `xnbae .dkezl hgey
àåäù
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ïåéëdvwen :(`,ciw) migafc `xza wxta jixtc `de Ð `inc dicick dxtkl dil `ipwc

Ð milw miycwa dl iwene !ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,`ed ely epi` carpe

dlc .lirlc `ped axk epiid.`inc dicickc ,z`hga s` `nwezn `kdc i`xen` ip

àú(`,n) lirlc `lere `ped axc `kd rnyn Ð 'ek oihgeye oikqa oifge` mipy rny

`idde ,oifge` mipyc jdc .heicdl s` ixq`

s` ixii` Ð jenqac opaxe ,`xiza oa dcedi iaxc

`d ,`zyde .`gip edciclc rnyne .heicdl

dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta dii`x iziinc

:xn xn`c ,fg` jlnd gipfdy milkn (a,cp

ied ,mzgz mixg` eyicwde mefpby Ð "meppkd"

`edda lirl mzdc :dnize .heicdl s` xeq`

oa iqei iax dipin ira (a,ap dxf dcear) `wxit

,eipeg ziaa oda eynzypy milk :iaxn le`y

o`nc `ail` ?ycwnd ziaa oda eynzyiy edn

`zydc ,jl iraiz `l Ð `ed dxf dcear xn`c

dil yixce ,oixeq`c wiqne .'ek ixiq` heicdl

mzd ?`id dii`x dne .mefpby "meppkd"c `xwn

ziac jpde ,fg` gipfdy milk heicdl s` ixiq`

dcearl [e`l] xn`c o`nl ,heicdl exy eipeg

i`ce "milkd lk"c `xwc :xnel yie !`ed dxf

oeikc ,`lerl di`x dipin iziine .deabl ixii`

iepy mey fg` oda dyr `ly it lr s` ,ixiq`c

`kid ok m` ,dxf dcearl oda ynzypy `l`

Ð dndad hegyl ligzny ,xenb dyrn ciarc

.heicdl elit` xeq`c xninl ol zi`

àúo`nl Ð 'ek jqpnde rncnde `nhnd rny

ynn jqpn (a,ap oihib) "oiwfipd"a xn`c

dil zi`c ipyn `w i`ne :xn`z m`e .jixt

xn`c o`nl :mzd xn` `d ?deba zetzey

epiidc meyn ,axrn xninl ira `l ynn jqpnc

,deba zetzey dil zi`c dinwe`c oeike .rncn

,elya axrny meyn `l` exiag wlg xq`p `le

lknc :xnel yie !rncn epiid izk` `d ok m`e

Ð dzin aiigc ab lr s`c ol rnyn `w mewn

opixn`ck ,dipin daxca dil mw opixn` `l

xacac `pin` ded rncn `pz `l i`e :mzd

.aiigin `l hrenåàìipii xq`zy jpink lk

oa dcedi iaxc `kd rnync :dniz Ð iqpe`l

oi`c mrhn ,dvxiy ieb lkl ipeafl ixy `xiza

dxf dcear zkqnae .ely epi`y xac xqe` mc`

ixy `lc rnyn (a,hp) "l`rnyi iax" wxt

dikqpc ieb i`d :mzd xn`wc `d` di`x iziin dpinc .dikqpc ieb `eddl `l` ipeafl

`lwnc ,ixy dikqpc ieb `eddn inc lwynl ,d`pda xeq`c ab lr s` ,l`xyic dixngl

,dvxiy ieb lkl dipeafl ixy `xiza oa dcedi iaxc oeik :mzd iziin ikdc ,xnel yie !diilw

.dikqpc ieb `eddl dipeafl ixy dilr ibiltc inp opaxlìàøùéáyxit Ð cneyn

:dywe .lirl miwe`ck ,deba zetzey dil zi`c inewe`l ivn dedc oicd `edc ,qxhpewa

zetzey dil zi`c ab lr s`c ,d`xp `l` ?uxiz xaky zeiyew dywde xfg i`n` ok m`c

.oiekinw dixervl xninl `ki` izk` ,debaàëäi`xen` jpdl Ð cneyn l`xyia inp

.ea rbpy epiid jqpn :(a,ap oihib) "oiwfpd"a xninl ivn ded

ïéàdcearl mc lawnk d`xpc ,diiwp `neb epiidc mz epiax xne` Ð `nebd jezl oihgey

jkitle !exvg xwpl dpwz `ki` `nebl ueg mewn el dyer `la ok m`c :dywe .dxf

.diwp dpi`y `neb jezl elit` hegyln xdfil aeh

÷åùáåiptn minkg exq`y mewn lk (a,cq zay) ax xn`c ab lr s` Ð ok dyri `l

cbpk `l la` dnga oghey enk epiid Ð xeq` mixcg ixcga elit` oird zi`xn

d`exd ,o`k la` .weya enk cyg my did `rpiva ok dyer eze` mi`ex eid m`y ,mrd

axc` bilt dpyn jdc yi inlyexia ,edine .dyer `ed exvg xwpl :xne` eziaa dyery

befn dywdy enk axl oizipznn dywd `lcn ,ok xaeq eply cenlzd oi`y d`xpe .`iddn

`nw wxta axl jixtc edpd lke .(a,cq my) "dy` dna" wxta `id i`pz :ipyne ,x`evay

elry xepiv :(`,q zeaezk) "it lr s`" wxta xn`c `de .axc` ibiltc inlyexia xn`w ,edl ipyne ,elbxa uew el ayie ,dxf dcear iptl eizern el exftzpy in :(`,ai) dxf dcear zkqnc

.zaya dlgzkl ekrnl ixy `ziixe`cn `dc ,cyg my jiiy `lc ax dcen inp `edda Ð yyeg epi`e zaya `rpiva elbxa ekrnn Ð zaya miywyw ea
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`oifgeקמח mipya cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

.dxf dcearl oipind weg `edyïéðéîä úà ä÷çé"dwgi" ,mdizewega mdici wifgi Ð

.weg oeylàøîâäàåááì.mina d`xpd ely sevxt Ðïéøåëòeda xkpin `l Ð

.d`eaaàîåâì ïéèçåù ïéà úøîàäå!`neb dyer la` :ipz xcde Ðø÷éò ìëÐ

.zepink ifginc ,ziaa elit`eäðéôñä éðôåã ìò.minl dpitqd iptecne Ðø÷ðì
.zewpl Ðíå÷î.ohw uixg Ðàì ÷åùáå

äùòé.weyd z` xwpl yg mc` oi`y Ð

åéøçà ä÷éãádcearl `ed oin `ny Ð

.epiine eztn elcaie ,dxfäðùîèçåùä
.uega oileg Ðäìåò íùìd`ac oeikc Ð

`ed eiykr :xne` d`exd ,dacpae xcpa

uega miycwe ,dlerl dhgeye yicwn

minly oke .leqt dilr opax xefbe .mixzen

.'ekeéåìú íùàÐ,zxk aeig wtq lr `a

,odn zg` lk`e eiptl zekizg izy oebk

,dzid alg ly odn zg` :exn`e micr e`ae

enr ezeg`e ezy` lk` .efi` reci oi`e

`le slgpe ,ezy` lr `ay xeaqk ,ziaa

odizy eidy ,`a mdn efi` lr xgnl rci

my` `ian Ð rcei did `l `ede dhna

m` ,el rceiy cr oixeqid on oibdl ,ielz

:jixt `xnbae .z`hg `ian Ð i`ce `hg

rcei d`exde ,`ed acipe xcip e`l `de

ielz my` my oi`y ,melk eixaca oi`y

zi` `lw `edde ,aiiegn did ok m` `l`

.jixt `xnba inp gqte !dilïåòîù éáøå
øéùëî.oird zi`xnl yiig `l Ðíùà
éàãåxwyl rayp epiidc ,zelifb my` Ð

dgty my` ,zelirn my` ,oenn zxitkl

ewitq lr `a ielz my`y my lre .dtexg

."i`ce my`" ipdl edl ixwíùì øåëá íùì
øùòîxekac ,`ed xwyc irci rcin Ð

`idd eli`c ,ikd inwn irci rcin xyrne

:`nipc ,edpip iyext` ipa e`l `zry

.edl yicwnw `zydììëä äæ`xnba Ð

.edlekl edpiayg `dc ,i`n iiez`l yxtn

àøîâàåä áãéðå øãéð øá.dinza Ðìëá
íåé,z`hg wtqa cner `ed mei lkay Ð

xiykdy epivne .`hg `ny etwep eale

`kid lk`ile axwil ielz my` aezkd

icdq op` ,inp i`de .micra `hg wtq wfgedc

.i`w `hg wtqa `nei lkcäéì àòéá÷ àðîéæ
gex ixacc irci rcin jkld ,gqtd axra Ð

!odäðùä ìë åúùøôäå ìéàåäzeni lk Ð

jkld ,epnf cr egipdle eyixtdl ie`x dpyd

,dil yixtn `zyd :ixn` inp `zyd

ol `niiwe .dpyd zeni x`ya gqt higywe

uega minly higyw :ixn`e ,`ed minlyc

.edl lik`eòéãé òãéîwitp `le ,xwync Ð

.dipin daxegàîåîà éãéî éîøã`diy Ð

mz ixaqe ,dil efg `le hiha e` xnva dqkp

.`edúàèç áééåçî åðéàù àìà åðù àìz`hg aiiegn xaq ifgc o`n `nlc opax eyg `l `de .iz` dacpae xcpa e`l z`hg `dc ,dl yixtn `zyd :iypi` ixn` `lc Ð

.el xtkzne yiiaziy ick ,dilr dtgn epi` bbeya dxiar xac ecil `ay inc ,dil zi` `lw `eddc ,`edúàèç áééåçî ìáàdyixtn `ed z`hg myl :xaq ifgc o`n Ð

.eiykréúàèç íùì øîà÷ àì àäå:xninl `ki` acipe xcipd xac `nlyac .melk eixaca oi`c rici rcine ,xcp oeyl rnync ,"z`hg myl" :`l` ,aiig ip`y :rnync Ð

!aiiegn ip`y dze` myl rnyn `l "iz`hg myl" xn` `lc dnk lk ,`kd la` ."izler myl" xninl ira `le ,dyxtd zrya dilr dl lawn `zydéúàèç íùì øîåàá
.xwync irci rcin "iz`hg myl" [xn`] elit` ,z`hg aiiegn epi`c `kide Ðçáæ åì ïéàùdl xnin i`nac ,dxenz dl ciar `zyd :xninl `kilc Ð?xfbinl `kil `dc

.dil zi` `lw `eddc ,xg` gaf el yi xaq ifgc o`näéá øéîà éøåîà øîéàdl iwen `lc ab lr s`e .dhigy zryac dxin` jda ,dl xnin `zyd :xaq ifgc o`ne Ð

.oiniiw eixac Ð el did ,"ziaa il yiy dler zgz ,z`hg zgz" :(`,fk) dxenza opzc ,dxenz my dlr liig Ð gaf icdaéçáæ úøåîú íùì øîà÷ àì àäårnyn iedlc Ð

Ð "dler zgz" "z`hg zgz" :(`,fk) dxenza opzc ,gafa dl xninc `kid `l` ,`zil edi`e .dxenz iieeyl ira `nlra `nyac rnync ,"dxenz myl" `l` ,ea dpxiniy

.melk xn` `léçáæ úøåîú íùì`nrh i`n .dil zi`c xaq ifgc o`n `nlc opiyiig `le ,xyk Ð gaf el oi`c `kidc oizipzn opireny`e Ð?eed rcin Ð dil ded i`c

.irciøéæð úìåòxcp ici lrc ,`ed acipe xcip xifpc ab lr s`e .dl higye yixtnw `zyde ,`ed xcp :xaq ifgc o`nc ,dleqt Ð "xifp zler myl hgey ipixd" :xn` i`c Ð

.`yixc dlern dil opirny `l Ð iiez`l "llkd df" ipz ded `l i` ,`a `edàîéúã åäîã.xcp `l `dc irci rcinc ,daxegl yginl `kil Ðïì òîùî à÷xninc Ð

.eipkyl dizlin `xkpin `l mei miylyae ,zexifp mzq `edy ,mei miyly df `rpiva xcp `nlc :ixn`úãìåé úìåò ééåúàìÐ yexita "zclei zler myl" xn` m`y Ð

.dy` el oi`ya :yxtncke ,dl xcp `l `zydc irci rcinc ,dxykàîéúã åäîdxn`c ab lr s` ,dleqt Ð dy` el yi ikc opireny`l xfrl` iax jixhvi`e :xnelk Ð

.dxenz iab lirl xfrl` iax
åäî
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éáøåxy` oa wgvi epiaxe .oird zi`xnl yiig `lc :qxhpewd yxit Ð xiykn oerny

hegyl zpn lr yicwnk dnecc ,oird zi`xn oerny iaxl llk jiiy `lc :yxtn

ilr ixd" :(`,hw zegpn) "oexyr ilr ixd" wxta yxtnc ,dinrhl oerny iaxe .uega

df oi` :xne` oerny iax ,ycwnd zial dpaixwi Ð "eipeg ziaa dpaixw`y zpn lr dler

.miacpznd jxck acpzd `ly Ð `nrhe .dler

ixd" :(`,bw my) "mikqpde zegpnd" wxta opzck

oerny iax ,'ek "oixeryd on `iadl dgpn ilr

`icdae .miacpznd jxck acpzd `ly ,xhet

,xiykn oerny iax :`kdc jd` `ztqeza `pz

dne :oerny iax xn` .acpzn dfa `veik oi`y

"ocxid xara dhgeyl dler ilr ixd" xn` m`

?`id dler `ny

àäåxn` `l m` Ð iz`hg myl xn` `l

ef ixd" xn` m` elit`e ,"z`hg myl"

`nw wxta opixn`ck ,melk xn` `l Ð "iz`hg

.(`,e) mixcpc

øîéàopiyiig `lc lirle Ð `rpiva xcp

,`rpiva ezia jeza gaf el yi `ny

e`eai `ly ricedl libxy ,`lw dil zi`c

.dlirn icil

àìdywdy dn Ð dy` el oi`y `l` epy

el dnl ,dy` el oi`y i` :qxhpewa

!dl yegp i`nl ,`hiyt ?"llkd df" diipznl

oircei ep` oi`y epiid Ð "dy` el oi`" :xnel yi

.lirlc "gaf el oi`" oke .e`l m` dy` el yi m`

.jixhvi` `l el oi`c recia la`

ïéèçåù ìëä êìò ïøãä
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÷eMa åàì àLéøc ììkî ,ïë äNòé àì ÷eMáe :àôéñ¥¨©Ÿ©£¤¥¦§¨§¥¨¨©
àîeâì ïéèçBL ïéà :øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà !ïðé÷ñò̈§¦©¤¨£©¨¨¨¦¨¨©¥£¦§¨
äNBò ?äNBò àeä ãöék Bøöç øwðì äöBøäå ;øwéò ìk̈¦¨§¨¤§©¥£¥¥©¤¤
;àîebì ãøBéå úúBL íãå ,èçBLå àîebì õeç íB÷î̈©¨§¥§¨¥§¥©¨
déúååk àéðz .ïéðénä úà äwçé àlL ,ïë äNòé àì ÷eMáe©Ÿ©£¤¥¤Ÿ§©¤¤©¦¦©§¨§¨¥

ì äðéôqa íB÷î Bì ïéàå äðéôña Cläî äéä :àáøcèBçL §¨¨¨¨§©¥¦§¦¨§¥¨©§¦¨¦§
¯ìò ãøBéå úúBL íãå ,èçBLå äðéôqì õeç Bãé àéöBî¦¨©§¦¨§¥§¨¥§¥©

øwðì äöBøäå ,øwéò ìk àîeâì èçBL ïéàå .äðéôqä éðôBc§¥©§¦¨§¥¥§¨¨¦¨§¨¤§©¥
,èçBLå àîebì õeç íB÷î äNBò ?äNBò àeä ãöék Bøöç£¥¥©¤¤¨©¨§¥
íeMî ,ïë äNòé àì ÷eMáe ;àîebì ãøBéå úúBL íãå§¨¥§¥©¨©Ÿ©£¤¥¦

ïë äNò íàå ,"eëìú àì íäéúwçáe" :øîàpL¯éøöC ¤¤¡©§ªŸ¥¤Ÿ¥¥§¦¨¨¥¨¦
.åéøçà ä÷éãaäðùîì èçBMäì ,äìBò íL,íéçáæ íL §¦¨©£¨©¥§¥¨§¥§¨¦

ìì ,éeìz íLà íLì ,çñt íLäãBz íL¯BúèéçL §¥¨¨¨§¥¤©§¥¨§¦¨
ì ãçà ,ïéèçBLå ïékña ïéæçBà íéðL .øéLëî ïBòîL éaøå ,äìeñtãçàå elà ìkî ãçà íeL §¨§©¦¦§©§¦§©¦£¦§©¦§£¦¤¨§¤¨¦¨¥§¤¨

ìøLk øác íeL¯ì èçBMä .äìeñt BúèéçLì ,úàhç íLì ,éàcå íLà íLì ,øBëa íLíL §¨¨¨¥§¦¨§¨©¥§¥©¨§¥¨¨©©§¥§§¥
ì ,øNòîäøeîz íL¯.äøLk BúèéçLácéðå øcépL øác ìk :ììkä äæ¯ì èçBMä,øeñà BîL ©£¥§¥§¨§¦¨§¥¨¤©§¨¨¨¨¤¦¨§¦¨©¥¦§¨

ácéðå øcéð BðéàLå¯ì èçBMä.øLk BîLàøîâì èçBMä"øcéð øa éeìz íLà ."äìBò íL §¤¥¦¨§¦¨©¥¦§¨¥©¥§¥¨¨¨¨©¦¨
ìëá éeìz íLà íãà ácðúî :øîàc ,àéä øæòìà éaø ?épî àä :ïðçBé éaø øîà ?àeä ácéðå§¦¨£©©¦¨¨¨©¦©¦¤§¨¨¦§¨©¦§©¥¨¨¨¨¨§¨
ìéàBä ,çñt éðàL :àéòLBà éaø øîà !déì àòéá÷ àðîæ ?àeä øcéðå ácéð øa çñt .íBé¤©©¦¨§¦¨¦§¨§¦¨¥£©©¦©£¨¨¥¤©¦

ïéîeî éìòa ìáà ,íéîéîz àlà eðL àì :éàpé éaø øîà .dlek äðMä ìk BúLøôäå¯òãéî §©§¨¨¨©¨¨¨¨©©¦©©Ÿ¨¤¨§¦¦£¨©£¥¦¥©
èçBMä" .òéãé àìå àîenà éãéî déì éîøc ïéðîéæ ,éîð ïéîeî éìòa eléôà :øîà ïðçBé éaøå ;òéãé§¦©§©¦¨¨¨©£¦©£¥¦©¦¦§¦¦§¦¥¦¥©¨§¨§¦©©¥

ìúàhç áéieçî ìáà ,úàhç áéieçî BðéàL àlà eðL àì :ïðçBé éaø øîà ."úàhç íL¯:àîéà §¥©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨¤¥§©©¨£¨§©©¨¥¨
ì.äNBò àeä Búàhç íeL¯ì" øîà÷ àì àäåì" øîBàa :eäaà éaø øîà !"éúàhç íLíL §©¨¤§¨¨¨¨©§¥©¨¦£©©¦©¨§¥§¥

ì" ."éúàhçBì Lé ìáà ,Búéa CBúa çáæ Bì ïéàL àlà eðL àì :øæòìà éaø øîà ."äøeîz íL ©¨¦§¥§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨¤¨¤¥¤©§¥£¨¥
Búéa CBúa çáæ¯.déa øéîà éøeîà àîéà¯ì" øîà÷ àì àäåéaø øîà !"éçáæ úøeîz íL ¤©§¥¥¨¨¥£¦¥§¨¨¨¨©§¥§©¦§¦£©©¦
ì" øîBàa :eäaà:àîéúc eäîc ,øéæð úìBò ééeúàì ?éàî ééeúàì ."ììkä äæ" ."éçáæ úøeîz íL ©¨§¥§¥§©¦§¦¤©§¨§¨¥©§¨¥©¨¦§©§¥¨

øãð àì àä¯:øæòìà éaø øîà .úãìBé úìBò ééeúàì ."ácéðå øcéð BðéàLå" .àòðéöa øãð øîéà ¨¨§©¥©§©§¦§¨§¤¥¦¨§¦¨§¨¥©¤¤¨©©¦¤§¨¨
äMà Bì Lé ìáà ,äMà Bì ïéàL àlà eðL àì¯ì øîéà.äNBò àeä dîL¯øîà÷ àì àäå Ÿ¨¤¨¤¥¦¨£¨¥¦¨¥©¦§¨¤§¨¨¨¨©

ì"ì" øîBàa :eäaà éaø øîà !"ézLà úìBò íL."ézLà úìBò íL¯!àèéLt §¥©¦§¦£©©¦©¨§¥§¥©¦§¦§¦¨
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חולין. פרק שני - השוחט דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oileg(ycew zay meil)

íé÷Bãvä úà äwçéici lr mipind ly mdici wfgi `ly ick - §©¤¤©§¦
.mdizewega bdepy

àøîâ

,dpyna epipy'eëå CBúì àì ïéèçBL ïéàzexdp jezl `le mini ¥£¦Ÿ§§
dywn `xnbd .min ly dber jezl `ed hgey la` milk jezl `le

:min ly dber jezl hegyl dxizny dpynd ixac lràðL éàî©§¨
àìc íéné CBúì,mini jezl hegyl xeq`y mrhd dn ±éøîàc §©¦§Ÿ§¨§¥

èéçL à÷ ànéc àøNìok m` ,mi ly exyl hgeyy exn`iy oeik ± §¨¨§©¨¨¨¦
hgeyykèéçL à÷ äàeááì éøîà énð ,íéî ìL äâeò CBúìmb ± §¨¤©¦©¦¨§¥¦§¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .mina swzynd etevxtl hgeyy exn`iøîà̈©
,àáø,min ly dber jezl hegyl dpynd dxizdy dníéøeëòa ¨¨©£¦
eðL` f`y mixekr mina xaecn ±la` ,xzen okle swzyn etevxt oi ¨

.hegyl xeq` min ly dber jezl mb ,mina swzyn etevxtyk
,dpyna epipy'eëå àîeâì ïéèçBL ïéà`neb dyer la` ,xwir lk ¥£¦§¨§

`xnbd .ok dyri `l weyae ,dkezl mcd qpkiy liaya ezia jeza
dpynd ixac seqa epipy j`id :dpynd ixaca dxizq yiy dywn

,dkezl qpki mcdy ezia jeza `neb zeyrl xzenyzøîà àäå± §¨¨©§§
y ,eixac zligza `pzd xn` ixde,ììk àîeâì ïéèçBL ïéàrnyne ¥£¦§¨§¨

:iia` uxzn .xeq` ezia jeza s`yàLéø ,éiaà øîàzligz ± ¨©©©¥¥¨
xaecn ,xwir lk `nebl oihgey oi` aezky dpyndàîeâa§¨

Lz`vnp,÷eMala`' aezky dpynd jynda la` ,xeq` f`e ¤©
xzeny ziaa z`vnpy `neba xaecn ,'ezia jeza `neb dyer
didi eziay liaya ok dyery exn`i mi`exde zeid dkezl hegyl

.iwp
:iia` lr dywn `ax÷eMáe' ,àôéñ éðz÷cî àäå ,àáø déì øîà̈©¥¨¨§¨¦§¨¨¥¥¨©
ììkî ,'ïk äNòé àì,gken ±ïðé÷ñò ÷eMa åàì àLéøc`yixay ± Ÿ©£¤¥¦§¨§¥¨¨©©§¦¨

jezl hgeyyk xaecn oi` ,'xwir lk `nebl oihgey oi`' aezky
.`nebd jezl hegyl xeq`y aezk ok it lr s`e ,`weec weya `neb

:xg` ote`a uxzn oklïéèçBL ïéà ,øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©¥£¦
,øwéò ìk àîeâì,miwecvd bdpna bdepy d`xpy oeik ,ziaa elit`e §¨¨¦¨
øwðì äöBøäåz` [zewpl±]äNBò àeä ãöék ,Bøöç`ly ick §¨¤§©¥£¥¥©¤

,mcdn jlklzzíB÷î äNBòrwxwa ohw uixg epiidc,àîeâì õeç ¤¨©¨
èçBLå,myàîeâì ãøBéå úúBL íãå,xzen dfe ,dyry uixgd jxc §¥§¨¥§¥©¨

,diwp didz exivgy liaya ok dyery mirceiy meynàì ÷eMáe©Ÿ
,íé÷Bãvä úà äwçé àlL ,ïk äNòéok dyery exn`i `l ixdy ©£¤¥¤Ÿ§©¤¤©§¦

.weyd oeiwpl yyeg epi` mc`y meyn ,oeiwp meyn
:`axl di`x d`ian `xnbddéúååk àéðz[ezenk-]äéä ,àáøc ©§¨§¨¥§¨¨¨¨

ì äðéôña íB÷î Bì ïéàå ,äðéôña CläîèBçLjlklzzy ilan ea §©¥¦§¦¨§¥¨©§¦¨¦§
,dpitqdìò ãøBéå úúBL íãå ,èçBLå äðéôqì õeç Bãé àéöBî¦¨©§¦¨§¥§¨¥§¥©

,äðéôqä éðôBc,mini jezl hgeyk df oi`e ,minl dpitqd iptecne §¥©§¦¨
,sqep oic d`ian `ziixad .ezpitq jlklzz `ly ok dyery meyn
,äNBò àeä ãöék Bøöç øwðì äöBøäå ,øwéò ìk àîeâì èçBL ïéàå§¥¥§¨¨¦¨§¨¤§©¥£¥¥©¤

èçBLå àîeâì õeç íB÷î äNBò,my,àîeâì ãøBéå úúBL íãå ¤¨©¨§¥§¨¥§¥©¨
øîàpL íeMî ,ïk äNòé àì ÷eMáe(b gi `xwie)àì íäéúwçáe' ©Ÿ©£¤¥¦¤¤¡©§ªŸ¥¤Ÿ

,'eëìú,miebd zewegk zeyrl xeq`y,ïk äNò íàåjezl hgye ¥¥§¦¨¨¥
`nebdéøöåéøçà ä÷éãa C,,dxf dcear caery `ed oin `ny ¨¦§¦¨©£¨

xeq` ziaa elit`y `ax zrck gkene .epiine ezitn lek`l xeq`e
.my hegyle `nebl ueg uixg zeyrl leki wxe ,`nebl hegyl

äðùî

oir zi`xn meyny ,oaxw myl oileg hgeyd oic zx`an dpynd
miycw xizdl epnn ecnliy yeygl yiy mewna ezhigy z` elqt

:dxfrl uegn ehgypyèçBMädxfrl uegn oilegì,äìBò íLe` ©¥§¥¨
ìíéçáæ íLe` ,minly ±ì,éeìz íLà íLe`ì,çñt íLe`ìíL §¥§¨¦§¥¨¨¨§¥¤©§¥

,äìeñt BúèéçL ,äãBz,dacpa e` xcpa mi`a el` zepaxwy meyn ¨§¦¨§¨
hgeye yicwn `ed eiykry xaeq ,el` myl hgey eze` d`exde
mixzen uega ehgypy miycwy xn`ie ,minlyl e` dlerl

,dlik`a,øéLëî ïBòîL éaøå.oir zi`xnl yyeg `lyíéðL §©¦¦§©§¦§©¦
ïéèçBLå ,ïékña ïéæçBà,cgiãçàhgeyìelà ìkî ãçà íeL £¦§©¦§£¦¤¨§¤¨¦¨¥

,'eke minly e` dler epiidc ,lirl miiepydãçàåhgeyìøác íeL §¤¨§¨¨
,äìeñt BúèéçL ,øLk.minly e` dler myl hgyy df zngn ¨¥§¦¨§¨

la`èçBMäoilegì,úàhç íLe`ì,éàcå íLà íLe`ìíL ©¥§¥©¨§¥¨¨©©§¥
,øBëae`ìøNòî íLe` ,dndaì,äøLk BúèéçL ,äøeîz íL §§¥©£¥§¥§¨§¦¨§¥¨

`edy aeygl drhi `l ,el` mixac myl hgey eze` d`exdy
mpi` el` mixac lky oeik ,uega miycw hgeye eiykr myicwn

.md xwy eixacy i`ce `linne ,dacpae xcpa mi`a
ácéðå øcépL øác ìk ,ììkä äæ,dacpa e` xcpa `ay oaxw lk ± ¤©§¨¨¨¨¤¦¨§¦¨

èçBMäoilegì,BîLe dleqt ezhigyøeñàerhiy ,epnn lek`l ©¥¦§¨
ehgypy miycwy exn`ie uega ehgeye eyicwn eiykry aeygl

,dlik`a mixzen uegaì èçBMä ,ácéðå øcéð BðéàLå,øLk BîL §¤¥¦¨§¦¨©¥¦§¨¥
.myicwdl leki epi`e zeid md xwy ixacy erciy oeik

àøîâ

:dpyna epipyì èçBMä,äìBò íL,ielz my` myl ,migaf myl ©¥§¥¨
dn lr dywn `xnbd .dleqt ezhigy ,dcez myl ,gqt myl
:dleqt ezhigy gqte ielz my` myl hgeydy epizpyna epipyy

éeìz íLà,zxk aeig wtq lr `ay,àeä ácéðå øcéð øa`ed ixd ¨¨¨©¦¨§¦¨
.dleqt ezhigy ielz my` myl hgeyd recn ok m`e ,daega `a

:`xnbd zvxznøæòìà éaø ,épî àä ,ïðçBé éaø øîàøîàc ,àéä ¨©©¦¨¨¨©¦©¦¤§¨¨¦§¨©
(.dk zezixk),íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî`ed mei lkae zeid ¦§©¥¨¨¨¨¨§¨

ezhigy ielz my` myl oileg hgy m` ezrcle .`hg ile` wtqa
miycw hgye eyicwd eiykry exn`ie dacpa `a `edy oeik ,dleqt

.uega
oaxw ike :cer dywn `xnbd,àeä øcéðå ácéð øa çñt`ldeàðîæ ¤©©¦¨§¦¨¦§¨

déì àòéá÷erhi `le ,gqt axra ,ezaxwdl reaw onf yi ixde ± §¦¨¥
gqt myl oileg hgeyd recn ok m`e ,zrk eyicwny aeygl

:`xnbd zvxzn .dleqt ezhigyéðàL ,àéòLBà éaø øîà[dpey±] ¨©©¦©§¨©¦
oaxwdlek äðMä ìk BúLøôäå ìéàBä ,çñteyixtdl xyt` ± ¤©¦§©§¨¨¨©¨¨¨

eyixtd eiykry exn`i ok m`e ,gqt axr cr exi`ydle mei lka
,minly `ed dpyd zeni x`ya gqt hgeyde ,ehgeye gqt oaxwl

.dleqt ezhigy okl ,elk`e uega miycw hgyy exn`ie
en ilra hgeyyk mb m`d zwelgn d`ian `xnbdoaxw myl oin

:dleqt ezhigyeðL àì ,éàpé éaø øîàdpyna dpyp `l ± ¨©©¦©©Ÿ¨
,dleqt ezhigy acipe xcipd oaxw myl hgeydyàlàhgeyyk ¤¨

,íéîéîz,ehgeye eyicwn eiykry exn`i f` ikìáàhgey m` §¦¦£¨
ïéîeî éìòay meyn ,dxiyk ezhigyòéãé òãéîrecie xexa - ©£¥¦¥©§¦©

.oaxw myl eyicwd `le xwyny mlekleléôà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦
,énð ïéîeî éìòay meyn dleqt ezhigy ok mbdéì éîøc ïéðîéæ ©£¥¦©¦¦§¦§¨¥¥

òéãé àìå àîenà éãéî`le hiha e` xnva mend dqekn minrtl - ¦¦©¨§Ÿ§¦©
.eiykr eyicwdy exn`ie mz `edy eaygie mend z` e`xi

:dpyna epipyì èçBMä,úàhç íL.dxiyk ezhigyéaø øîà ©¥§¥©¨¨©©¦
eðL àì ,ïðçBé,dxyk ezhigyy dpyna df oic dpyp `l -àlà ¨¨Ÿ¨¤¨

ote`aLhgeyd,úàhç áéieçî Bðéàeiykry aeygl erhi `l f`y ¤¥§¨©¨
`iadl leki epi` z`hg aiig epi` m` ik ,z`hgl eyicwn `ed

,dacpa z`hgìáà`ed m`àîéà ,úàhç áéieçîmi`exd exn`i - £¨§¨©¨¥¨
y ,hgey eze`ì,äNBò àeä Búàhç íeLdyicwn `ed eiykre §©¨¤

:`xnbd zl`ey .dleqt ezhigy okle ,ez`hg myl dhgeyeàäå§¨
øîà÷ àìxn` `l `ed ixde ±ì','éúàhç íLdze`l rnyny Ÿ¨¨©§¥©¨¦

ercie ,xcp oeyl rnyny 'z`hg myl' xn` `l` ,aiegn ip`y
.dacpae xcpa d`a dpi` z`hgy meyn eixaca ynn oi`y mi`exd

:`xnbd zvxzn,eäaà éaø øîàxaecn dpynay xaq opgei iax ¨©©¦©¨
ì' øîBàa,'éúàhç íLokle ,da aiegn ip`y z`hgl rnyn dfy §¥§¥©¨¦

dhgeye dyicwn eiykry exn`i ik ,dleqt ezhigy z`hg aiig m`
.z`hg myl

:dpyna epipyìäøeîz íL.dxiyk ezhigyàì ,øæòìà éaø øîà §¥§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oileg(ycew zay meil)

íé÷Bãvä úà äwçéici lr mipind ly mdici wfgi `ly ick - §©¤¤©§¦
.mdizewega bdepy

àøîâ

,dpyna epipy'eëå CBúì àì ïéèçBL ïéàzexdp jezl `le mini ¥£¦Ÿ§§
dywn `xnbd .min ly dber jezl `ed hgey la` milk jezl `le

:min ly dber jezl hegyl dxizny dpynd ixac lràðL éàî©§¨
àìc íéné CBúì,mini jezl hegyl xeq`y mrhd dn ±éøîàc §©¦§Ÿ§¨§¥

èéçL à÷ ànéc àøNìok m` ,mi ly exyl hgeyy exn`iy oeik ± §¨¨§©¨¨¨¦
hgeyykèéçL à÷ äàeááì éøîà énð ,íéî ìL äâeò CBúìmb ± §¨¤©¦©¦¨§¥¦§¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .mina swzynd etevxtl hgeyy exn`iøîà̈©
,àáø,min ly dber jezl hegyl dpynd dxizdy dníéøeëòa ¨¨©£¦
eðL` f`y mixekr mina xaecn ±la` ,xzen okle swzyn etevxt oi ¨

.hegyl xeq` min ly dber jezl mb ,mina swzyn etevxtyk
,dpyna epipy'eëå àîeâì ïéèçBL ïéà`neb dyer la` ,xwir lk ¥£¦§¨§

`xnbd .ok dyri `l weyae ,dkezl mcd qpkiy liaya ezia jeza
dpynd ixac seqa epipy j`id :dpynd ixaca dxizq yiy dywn

,dkezl qpki mcdy ezia jeza `neb zeyrl xzenyzøîà àäå± §¨¨©§§
y ,eixac zligza `pzd xn` ixde,ììk àîeâì ïéèçBL ïéàrnyne ¥£¦§¨§¨

:iia` uxzn .xeq` ezia jeza s`yàLéø ,éiaà øîàzligz ± ¨©©©¥¥¨
xaecn ,xwir lk `nebl oihgey oi` aezky dpyndàîeâa§¨

Lz`vnp,÷eMala`' aezky dpynd jynda la` ,xeq` f`e ¤©
xzeny ziaa z`vnpy `neba xaecn ,'ezia jeza `neb dyer
didi eziay liaya ok dyery exn`i mi`exde zeid dkezl hegyl

.iwp
:iia` lr dywn `ax÷eMáe' ,àôéñ éðz÷cî àäå ,àáø déì øîà̈©¥¨¨§¨¦§¨¨¥¥¨©
ììkî ,'ïk äNòé àì,gken ±ïðé÷ñò ÷eMa åàì àLéøc`yixay ± Ÿ©£¤¥¦§¨§¥¨¨©©§¦¨

jezl hgeyyk xaecn oi` ,'xwir lk `nebl oihgey oi`' aezky
.`nebd jezl hegyl xeq`y aezk ok it lr s`e ,`weec weya `neb

:xg` ote`a uxzn oklïéèçBL ïéà ,øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©¥£¦
,øwéò ìk àîeâì,miwecvd bdpna bdepy d`xpy oeik ,ziaa elit`e §¨¨¦¨
øwðì äöBøäåz` [zewpl±]äNBò àeä ãöék ,Bøöç`ly ick §¨¤§©¥£¥¥©¤

,mcdn jlklzzíB÷î äNBòrwxwa ohw uixg epiidc,àîeâì õeç ¤¨©¨
èçBLå,myàîeâì ãøBéå úúBL íãå,xzen dfe ,dyry uixgd jxc §¥§¨¥§¥©¨

,diwp didz exivgy liaya ok dyery mirceiy meynàì ÷eMáe©Ÿ
,íé÷Bãvä úà äwçé àlL ,ïk äNòéok dyery exn`i `l ixdy ©£¤¥¤Ÿ§©¤¤©§¦

.weyd oeiwpl yyeg epi` mc`y meyn ,oeiwp meyn
:`axl di`x d`ian `xnbddéúååk àéðz[ezenk-]äéä ,àáøc ©§¨§¨¥§¨¨¨¨

ì äðéôña íB÷î Bì ïéàå ,äðéôña CläîèBçLjlklzzy ilan ea §©¥¦§¦¨§¥¨©§¦¨¦§
,dpitqdìò ãøBéå úúBL íãå ,èçBLå äðéôqì õeç Bãé àéöBî¦¨©§¦¨§¥§¨¥§¥©

,äðéôqä éðôBc,mini jezl hgeyk df oi`e ,minl dpitqd iptecne §¥©§¦¨
,sqep oic d`ian `ziixad .ezpitq jlklzz `ly ok dyery meyn
,äNBò àeä ãöék Bøöç øwðì äöBøäå ,øwéò ìk àîeâì èçBL ïéàå§¥¥§¨¨¦¨§¨¤§©¥£¥¥©¤

èçBLå àîeâì õeç íB÷î äNBò,my,àîeâì ãøBéå úúBL íãå ¤¨©¨§¥§¨¥§¥©¨
øîàpL íeMî ,ïk äNòé àì ÷eMáe(b gi `xwie)àì íäéúwçáe' ©Ÿ©£¤¥¦¤¤¡©§ªŸ¥¤Ÿ

,'eëìú,miebd zewegk zeyrl xeq`y,ïk äNò íàåjezl hgye ¥¥§¦¨¨¥
`nebdéøöåéøçà ä÷éãa C,,dxf dcear caery `ed oin `ny ¨¦§¦¨©£¨

xeq` ziaa elit`y `ax zrck gkene .epiine ezitn lek`l xeq`e
.my hegyle `nebl ueg uixg zeyrl leki wxe ,`nebl hegyl

äðùî

oir zi`xn meyny ,oaxw myl oileg hgeyd oic zx`an dpynd
miycw xizdl epnn ecnliy yeygl yiy mewna ezhigy z` elqt

:dxfrl uegn ehgypyèçBMädxfrl uegn oilegì,äìBò íLe` ©¥§¥¨
ìíéçáæ íLe` ,minly ±ì,éeìz íLà íLe`ì,çñt íLe`ìíL §¥§¨¦§¥¨¨¨§¥¤©§¥

,äìeñt BúèéçL ,äãBz,dacpa e` xcpa mi`a el` zepaxwy meyn ¨§¦¨§¨
hgeye yicwn `ed eiykry xaeq ,el` myl hgey eze` d`exde
mixzen uega ehgypy miycwy xn`ie ,minlyl e` dlerl

,dlik`a,øéLëî ïBòîL éaøå.oir zi`xnl yyeg `lyíéðL §©¦¦§©§¦§©¦
ïéèçBLå ,ïékña ïéæçBà,cgiãçàhgeyìelà ìkî ãçà íeL £¦§©¦§£¦¤¨§¤¨¦¨¥

,'eke minly e` dler epiidc ,lirl miiepydãçàåhgeyìøác íeL §¤¨§¨¨
,äìeñt BúèéçL ,øLk.minly e` dler myl hgyy df zngn ¨¥§¦¨§¨

la`èçBMäoilegì,úàhç íLe`ì,éàcå íLà íLe`ìíL ©¥§¥©¨§¥¨¨©©§¥
,øBëae`ìøNòî íLe` ,dndaì,äøLk BúèéçL ,äøeîz íL §§¥©£¥§¥§¨§¦¨§¥¨

`edy aeygl drhi `l ,el` mixac myl hgey eze` d`exdy
mpi` el` mixac lky oeik ,uega miycw hgeye eiykr myicwn

.md xwy eixacy i`ce `linne ,dacpae xcpa mi`a
ácéðå øcépL øác ìk ,ììkä äæ,dacpa e` xcpa `ay oaxw lk ± ¤©§¨¨¨¨¤¦¨§¦¨

èçBMäoilegì,BîLe dleqt ezhigyøeñàerhiy ,epnn lek`l ©¥¦§¨
ehgypy miycwy exn`ie uega ehgeye eyicwn eiykry aeygl

,dlik`a mixzen uegaì èçBMä ,ácéðå øcéð BðéàLå,øLk BîL §¤¥¦¨§¦¨©¥¦§¨¥
.myicwdl leki epi`e zeid md xwy ixacy erciy oeik

àøîâ

:dpyna epipyì èçBMä,äìBò íL,ielz my` myl ,migaf myl ©¥§¥¨
dn lr dywn `xnbd .dleqt ezhigy ,dcez myl ,gqt myl
:dleqt ezhigy gqte ielz my` myl hgeydy epizpyna epipyy

éeìz íLà,zxk aeig wtq lr `ay,àeä ácéðå øcéð øa`ed ixd ¨¨¨©¦¨§¦¨
.dleqt ezhigy ielz my` myl hgeyd recn ok m`e ,daega `a

:`xnbd zvxznøæòìà éaø ,épî àä ,ïðçBé éaø øîàøîàc ,àéä ¨©©¦¨¨¨©¦©¦¤§¨¨¦§¨©
(.dk zezixk),íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî`ed mei lkae zeid ¦§©¥¨¨¨¨¨§¨

ezhigy ielz my` myl oileg hgy m` ezrcle .`hg ile` wtqa
miycw hgye eyicwd eiykry exn`ie dacpa `a `edy oeik ,dleqt

.uega
oaxw ike :cer dywn `xnbd,àeä øcéðå ácéð øa çñt`ldeàðîæ ¤©©¦¨§¦¨¦§¨

déì àòéá÷erhi `le ,gqt axra ,ezaxwdl reaw onf yi ixde ± §¦¨¥
gqt myl oileg hgeyd recn ok m`e ,zrk eyicwny aeygl

:`xnbd zvxzn .dleqt ezhigyéðàL ,àéòLBà éaø øîà[dpey±] ¨©©¦©§¨©¦
oaxwdlek äðMä ìk BúLøôäå ìéàBä ,çñteyixtdl xyt` ± ¤©¦§©§¨¨¨©¨¨¨

eyixtd eiykry exn`i ok m`e ,gqt axr cr exi`ydle mei lka
,minly `ed dpyd zeni x`ya gqt hgeyde ,ehgeye gqt oaxwl

.dleqt ezhigy okl ,elk`e uega miycw hgyy exn`ie
en ilra hgeyyk mb m`d zwelgn d`ian `xnbdoaxw myl oin

:dleqt ezhigyeðL àì ,éàpé éaø øîàdpyna dpyp `l ± ¨©©¦©©Ÿ¨
,dleqt ezhigy acipe xcipd oaxw myl hgeydyàlàhgeyyk ¤¨

,íéîéîz,ehgeye eyicwn eiykry exn`i f` ikìáàhgey m` §¦¦£¨
ïéîeî éìòay meyn ,dxiyk ezhigyòéãé òãéîrecie xexa - ©£¥¦¥©§¦©

.oaxw myl eyicwd `le xwyny mlekleléôà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦
,énð ïéîeî éìòay meyn dleqt ezhigy ok mbdéì éîøc ïéðîéæ ©£¥¦©¦¦§¦§¨¥¥

òéãé àìå àîenà éãéî`le hiha e` xnva mend dqekn minrtl - ¦¦©¨§Ÿ§¦©
.eiykr eyicwdy exn`ie mz `edy eaygie mend z` e`xi

:dpyna epipyì èçBMä,úàhç íL.dxiyk ezhigyéaø øîà ©¥§¥©¨¨©©¦
eðL àì ,ïðçBé,dxyk ezhigyy dpyna df oic dpyp `l -àlà ¨¨Ÿ¨¤¨

ote`aLhgeyd,úàhç áéieçî Bðéàeiykry aeygl erhi `l f`y ¤¥§¨©¨
`iadl leki epi` z`hg aiig epi` m` ik ,z`hgl eyicwn `ed

,dacpa z`hgìáà`ed m`àîéà ,úàhç áéieçîmi`exd exn`i - £¨§¨©¨¥¨
y ,hgey eze`ì,äNBò àeä Búàhç íeLdyicwn `ed eiykre §©¨¤

:`xnbd zl`ey .dleqt ezhigy okle ,ez`hg myl dhgeyeàäå§¨
øîà÷ àìxn` `l `ed ixde ±ì','éúàhç íLdze`l rnyny Ÿ¨¨©§¥©¨¦

ercie ,xcp oeyl rnyny 'z`hg myl' xn` `l` ,aiegn ip`y
.dacpae xcpa d`a dpi` z`hgy meyn eixaca ynn oi`y mi`exd

:`xnbd zvxzn,eäaà éaø øîàxaecn dpynay xaq opgei iax ¨©©¦©¨
ì' øîBàa,'éúàhç íLokle ,da aiegn ip`y z`hgl rnyn dfy §¥§¥©¨¦

dhgeye dyicwn eiykry exn`i ik ,dleqt ezhigy z`hg aiig m`
.z`hg myl

:dpyna epipyìäøeîz íL.dxiyk ezhigyàì ,øæòìà éaø øîà §¥§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ
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zay zekld - jexr ogley

.ÂË˙eÚÈ·˜a ‰¯NÚa Ba ÔÈÏlt˙nL ÌB˜Ó ÏÎa e�ÈÈ‰c Úe·˜ ˙Ò�k‰ ˙È·a ‡l‡ 'Ê ÔÈÚÓ ‰Î¯a ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡[bl ¥§¦§¨¨¥¥¤¨§¥©§¤¤¨©§©§§¨¨¤¦§©§¦©£¨¨¦§¦

‡ÓÏÚa È‡¯˜‡a ‰¯NÚa Ba ÔÈÏlt˙nL ÌB˜Ó Ï·‡[cl˙È·a ÔÎÂ Ì˙È·a ÔÈ�Ó ÌÈ˜¯ÙÏ ÌÈNBÚL Ô˙B‡ ÔB‚k £¨¨¤¦§©§¦©£¨¨§©§©§©§¨§¨¤¦¦§¨¦¦§¨§¥¨§¥§¥

'Ê ÔÈÚÓ ˙Î¯a ÌL ¯ÓBÏ ÔÈ‡ Ì˙È·a ÔÈ�Ó ÌÈNBÚL ÌÈÏ·‡Â ÌÈ�˙Á[dliL ‡Ï Úe·˜ ÔÈ�Ó ÌL ÔÈ‡L ÔÂÈÎcÌÚh‰ C ©¨¦©£¥¦¤¦¦§¨§¥¨¥©¨¦§©¥¥§¥¨¤¥¨¦§¨¨©Ÿ©¨©©©

ÈiL ‡Ï ·eMÈa e�lL ˙BÈÒ�k ÈzaL ÂÈLÎÚL Èt ÏÚ Û‡Â ‡·Ï ÌÈ¯Á‡Ó‰ Ì˙lÈÙz eÓÈiÒiL ÏÈ·La‰Ê ÌÚË ÏÏk C ¦§¦¤§©§§¦¨¨©§©£¦¨Ÿ§©©¦¤©§¨¤¨¥§¥¦¤¨§¦Ÿ©¨§¨©©¤

e�˜z BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËaL Ù"Ú‡ ‰ÏËa ‡Ï ÌÈÓÎÁ ˙�˜zL ‡l‡48Úe·˜ ÔÈ�Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ÌB˜Ó ÏkÓ ¤¨¤©¨©£¨¦Ÿ¨§¨¤¨¥©©©¤¦§¨¦§¦¨¨§¨¨¤¥¨¦§¨¨©

ÌÏBÚÓ ÌÈÓÎÁ Ba e�˜z ‡Ï49ÌB˜Ó ÚB·˜Ï ÌÈÏÈ‚¯L ÔÈ„È¯Èa ÔB‚k ÔÓÊ ‰ÊÈ‡ ‰¯NÚa Ba Ïlt˙‰Ï ÌB˜Ó ÌÈÚ·B˜ Ì‡Â Ÿ¦§£¨¦¥¨§¦§¦¨§¦§©¥©£¨¨¥¤§©§¦¦¦¤§¦¦¦§©¨

˙BÚe·L ‰nk ÏÚ[elÔÈ�Óa Û‡ d¯Ó‡Ï e‚‰pL ÌB˜Ó·e ‡B·Ï ÔÈ¯Á‡n‰ LÈ ÌL ÌbL ÌL d¯Ó‡Ï ‰¯B‰L ÈÓ LÈ ©©¨¨¥¦¤¨§¨§¨¨¤©¨¥©§©£¦¨§¨¤¨£§¨§¨©§¦§¨

Ì„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈ‡ ‡ÓÏÚa È‡¯˜‡a ‡e‰L[fl:(ÌÈ�B‡b‰ È¯·„·e ‡¯Óba ‰Ê ¯·c ¯kÊ� ‡lL ÔÂÈk) ¤§©§©§©§¨¥¦§§¨¨¥¨¤Ÿ¦§©¨¨¤©§¨¨§¦§¥©§¦
טו סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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`zax `zkld

úåòéá÷á äøùòá [âìבקביעות שם מתפללים אפילו -

דישנם משום - קבוע כמנין נחשב - בלבד שבת ליל תפלת
לבוא. המאחרים

àîìòá éàø÷àá [ãìמתפללין רובא או הצבור כל אם -

א' ברכה אומרים טעם, מאיזה בביהכ"נ שלא אחר בבית
שבע .46מעין

'æ ïéòî úëøá [äì,'ז מעין ברכת אומרים שאין ובמקום -

שגם - שלאחריו וברכו וח"ק לדוד מזמור גם יאמרו לא
קבוע במנין אלא אינו .47זה

úåòåáù äîë ìò [åìצורך ואין שבת, לילות כמה היינו -

ביומו יום מדי תפלה שם .50שיקבעו

íãéá úåçîì ïéà [æìמעין ברכה לומר יש קבלה פי על -

אקראי במנין אפילו מקום, בכל ביחיד.51ז' לא אבל ,

zetqede mipeiv

דמאחרין46) הטעם שפיר שייך דבזה סקי"ג, לדוד תהלה
לבוא,

פעמים כמה כבר היה וכן כא: סי' ח"י יצחק מנחת ובשו"ת
ולמחות לצאת - שליט"א הבד"צ בפקודת - הצבור שהוצרך
ואמרו מדרשות, ובתי כנסיות הבתי ונסגרו עיר, של ברחובה

שבע. מעין ברכת עיר של ברחובה
סי"ז.47) השלחן ערוך
(48:„"Ò „Î˜ ÔÓÈÒבטלה לא לגמרי הגזירה בטלה אם אפילו

להתירה אחר מנין שימנו עד חכמים במנין שנתקנה התקנה
תיקנו. שבגללו הטעם שבטל אע"פ

Ò"·:ועד"ז ËÒ¯ ÔÓÈÒ·פי על אף בטלה לא חכמים שתקנת
אף שאומרים ז' מעין ברכה כמו תקנו שבגללו הטעם שבטל
בסי' שנתבאר כמו בישוב הם שלנו כנסיות שבתי הזה בזמן

רס"ח.
Ê"Ò:עד"ז49) ÊÙ˙ ÔÓÈÒ·ליל בכל הכנסת בבית מקדשין אין

לקדש שתקנו קדמונים תקנת לבטל שלא אלא ושבת טוב יום
הכנסת בבית לשבות אורחים מצוים שהיו בימיהם הכנסת בבית
בקידוש יוצאים הם יין להם וכשאין סעודתם שם ולאכול
רס"ט בסימן שנתבאר כמו סעודתם במקום שהוא שבבהכ"נ
דבר שהוא לפי הכנסת בבית לקדש מעולם תקנו לא פסח ובליל

עני שאין כיון להאורחים יין יהיה שלא כלל מצוי שאינו
כוסות. ד' לו שאין בישראל

ברכה50) לאמירת הטעם שעיקר רבינו מדברי הכוונה נראה כן
צריך ואין המאחרים, יש שבו משום הוא קבוע במנין ז' מעין
תורה ספר שיהיה הזכיר לא ולכן וכד' הכנסת בית של וגדר ענין
ח ס"ק בט"ז הכוונה זו ולכאורה כד, ס"ק המשנ"ב כפירוש
כמו ימים, איזה על להתפלל מקום שקובעים אותן שכתב:

בירידים. לעשות שרגילים
אברהם' 'אשל כדברי ודלא הנ"ל, כמשנ"ב דלא והוא
מנחה שחרית בצבור להתפלל שצריך אתר על בוטשאטש

וערבית.
אגרות ובשו"ת כא, סי' ח"י יצחק מנחת בשו"ת בזה הדיון וראה

סט. סי' ח"ד משה
(ולא51) הביא נז ע' ב כרך שם אהלי ובס' נ, ס"ק החיים כף

לומר שנהגו החסידים מזקני עובדא שמענו וכן מקורו): ציין
מקום. בכל שבע מעין ברכת

אלא אמורים דבריהם דאין מח: סי' ח"ב בושם קנה ובשו"ת
אבל ז"ל, האר"י דברי עפ"י והתנהגותם דרכיהם שכל לאלו
הפוסקים כנגד מעשה לעשות ראוי אין אולי דעלמא באינשי

לבטלה. ברכה חשש שיש במקום

•
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לעיר„ אפילו לשלחו מותר קצץ אם אבל קצץ כשלא זה וכל
ואפילו מאוד רחוקה דרך היא ואפילו דואר בי שם שאין

חשיכה: עם שבת ערב מביתו יוצא

בערב‰ אלא לשלחו איסור אין קצץ לא שאפילו אומרים ויש
לו אומר כאלו נראה הרי לשבת סמוך שמשלחו דכיון שבת
מבעוד להגיע שיוכל ביום שהות שיהא צריך לפיכך בשבת לילך
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דואר בי שם קבוע אם העיר שבאותה לחומה הסמוך לבית יום
אם אלא שבת בערב לשלחו אסור דואר בי שם קבוע לא ואם
מופלג שהוא כיון לכן קודם או וה' בד' כשמשלחו אבל קצץ כן
שלא אע"פ ולפיכך בשבת לילך לו כאומר נראה אין השבת לפני
בי שאין אע"פ מאד רחוקה לדרך אפילו לשלחו מותר קצץ
צריכים אם דבריהם על לסמוך ויש העיר באותה קבוע דואר

לכך:

Âקבוע לשאינו העיר באותה דואר בי שקבוע בין חילוק אין
של שהיא לכל שניכר ישראל יד כתב שהיא באגרת אלא
יש אליו שנשלחה האיש אחר בשבת מוליכה וכשהנכרי ישראל
להוליכה הישראל לו נתנה שבשבת שיאמרו העין מראית קצת
לחוש כך כל החמירו לא השבת לפני מופלג כשמשלחו ואעפ"כ
לא וכשקצץ שנתבאר האחרונה סברא לפי כזה העין למראית

הכל. לדברי החמירו

ניכרים שאינם חפצים שאר הדין והוא נכרי יד כתב היא אם אבל
לדברי שבת בערב אפילו לשלחם מותר ישראל של שהם לכל
הסמוך לבית יום מבעוד להגיע שיוכל ביום שהות שיש כל הכל
האיש ימצא לא אם שאף לשם ששולחם העיר שבאותה לחומה
שבשעה כיון כלום בכך אין בשבת אחריו לילך ויצטרך בביתו
והרי בביתו ימצא שלא לו ידוע הדבר אין משלחו שהישראל
אח"כ וכשהולך יום מבעוד לגומרה שאפשר בשליחות משלחו
ששלחו שבשעה כיון ישראל של כשלוחו נראה אינו בשבת גם

בשבת: לילך שיצטרך ידוע היה לא

Êלימים שכרו אלאאם וחזירתו בהליכתו יום לכל קצוב דבר
לידו האגרת וליתן לשוכרו אסור ילך מתי עמו מקפיד שאינו
לילך צוהו כאילו נראה ויהא בשבת יצא דשמא שבת בערב
וה' בד' אבל לשבת סמוך ושכרו לימים ששכרו כיון בשבת
מקפיד ואינו הואיל האגרת אז לו וליתן לימים לשוכרו מותר
ואף כשלוחו נראה אינו בשבת כשילך ילך יום באיזה עמו

כל עליו וקבל הואיל יום לשכיר דומה אינו לימים ששכרו
רמ"ג סי' (עיין לקבלן דומה זה הרי האגרת הולכת מלאכת

ורמ"ד):

Áיתן כמה פירש שלא אע"פ שכרו לו שיתן להנכרי אמר אם
שבודאי סמוכה הנכרי שדעת לו וקצב קצץ כאלו זה הרי לו
עצמו טובת ובשביל אח"כ עמו שיתפשר מה כפי שכרו לו יתן
אלא שכרו לו שיתן בפירוש לו אמר לא אם אבל טורח הוא
הנכרי דעת שאין כלום זה אין לו שישלם יודע מעצמו שהנכרי
לו יתן לא שמא בלבו ספק שיש ההוא השכר על בודאי סמוכה

טורח: הוא הישראל ובשביל

Ëשכר לתשלום וממתין מצפה כשהוא אמורים דברים במה
כלל מצפה אינו אם אבל בודאי עליו סמוכה דעתו ואין
גמול לשלם כן עושה הסתם מן בחנם עושה אלא שכר לתשלום
בשביל כעושה זה והרי כבר ממנו שקבל הטובה על לישראל
לומר מתחיל מאליו שהנכרי לא אם זה על חולקין ויש שכר
הנאה טובת בשביל דעתו בודאי שאז בחנם לו שילך להישראל

כדבריהם: להחמיר וטוב כבר ממנו שקיבל

Èלו השכור עבדו ביד שבת בערב בחנם אגרת לשלוח אבל
זמן משך בתוך שיצטרך המלאכות לכל לשתים או לשנה
שהעיקר רמ"ד בסימן שנתבאר כמו אסור הכל לדברי שכירותו

הטעם. שם עיין בזה כהאוסרין

הצורך בעת שלא אפילו לשלוח להתיר יש וה' בד' מקום ומכל
ישראל בשביל מלאכה שעושה שנה בשכיר מתירים שיש כיון
מכל עיקר דבריהם שאין ואע"פ רמ"ד בסימן שנתבאר כמו
לשלוח מותר וה' שבד' האומרים לדברי דבריהם לצרף יש מקום
להקל זה על ולסמוך כלל קצץ שלא אע"פ ענין בכל אגרת

הצורך: בעת שלא אף לגמרי

דֿי סעיפים בשבת כתבים המביאים נכרים דין רמז סימן ב חלק
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dxez ihewl

שבאדם הרע בירור פועלת בהתלהבות תפלה

" ענין בארוכה שנתבאר הדינים[לאחרי המתקת

"בשרשם הרעים ודברים ליסורים בקשר דעלמא" ,"במילי

" ענין זה בפרק בשרשםיבאר הדינים בקשרהמתקת "

דשמיאמיל"ל האדםי שבגוף הרע הפיכת היינו – "

לקדושה.

הוא: הדברים ותוכן –

הנפש ואת הגוף את להפוך לאדם שיש והיכולת הכח

וחומריות שגשמיות זאת שתמורת – לקדושה הבהמית

הנשמה, קדושת על ויסתירו יעלימו הבהמית והנפש הגוף

ומקורם שבשרשם מחמת הוא – לטוב הם גם יתהפכו

להעלים תפקידם שכל טוב, כולם באמת הם למעלה

כדי האדם לטובת רק הוא הנשמה קדושת על ולהסתיר

הנ המלך בן עם הזונה וכמשל עליהם, ל."שיתגבר

מתבונן שהאדם ידי הבהמיתבשרשועל והנפש הגוף

דרך על – גלוי טוב להיות אותם להפוך יוכל הרע), (היצר

" בענין לעיל בשרשםהמבואר הדינים במיליהמתקת "

דעלמא.

שממשיך:] וזהו

.äæä íìåòá íãàä óåâáù äìôúä ïéðò åäæå
בתחילת המובא גם יובן לעיל המבואר לפי

בעת ויראה באהבה האדם דביקות שתכלית המאמר

"להפוך כדי אלא עצמה, הנשמה בשביל אינה התפלה

הנשמה בירידת הכוונה תכלית (שזוהי למיתקא" מרירו

באלקות ודביקותה הנשמה שתפלת ידי על כי למטה),

מלובשת בהיותה הגוףבגוףהיא של הרע מתהפך –

לקדושה.
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

דואר בי שם קבוע אם העיר שבאותה לחומה הסמוך לבית יום
אם אלא שבת בערב לשלחו אסור דואר בי שם קבוע לא ואם
מופלג שהוא כיון לכן קודם או וה' בד' כשמשלחו אבל קצץ כן
שלא אע"פ ולפיכך בשבת לילך לו כאומר נראה אין השבת לפני
בי שאין אע"פ מאד רחוקה לדרך אפילו לשלחו מותר קצץ
צריכים אם דבריהם על לסמוך ויש העיר באותה קבוע דואר

לכך:

Âקבוע לשאינו העיר באותה דואר בי שקבוע בין חילוק אין
של שהיא לכל שניכר ישראל יד כתב שהיא באגרת אלא
יש אליו שנשלחה האיש אחר בשבת מוליכה וכשהנכרי ישראל
להוליכה הישראל לו נתנה שבשבת שיאמרו העין מראית קצת
לחוש כך כל החמירו לא השבת לפני מופלג כשמשלחו ואעפ"כ
לא וכשקצץ שנתבאר האחרונה סברא לפי כזה העין למראית

הכל. לדברי החמירו

ניכרים שאינם חפצים שאר הדין והוא נכרי יד כתב היא אם אבל
לדברי שבת בערב אפילו לשלחם מותר ישראל של שהם לכל
הסמוך לבית יום מבעוד להגיע שיוכל ביום שהות שיש כל הכל
האיש ימצא לא אם שאף לשם ששולחם העיר שבאותה לחומה
שבשעה כיון כלום בכך אין בשבת אחריו לילך ויצטרך בביתו
והרי בביתו ימצא שלא לו ידוע הדבר אין משלחו שהישראל
אח"כ וכשהולך יום מבעוד לגומרה שאפשר בשליחות משלחו
ששלחו שבשעה כיון ישראל של כשלוחו נראה אינו בשבת גם

בשבת: לילך שיצטרך ידוע היה לא

Êלימים שכרו אלאאם וחזירתו בהליכתו יום לכל קצוב דבר
לידו האגרת וליתן לשוכרו אסור ילך מתי עמו מקפיד שאינו
לילך צוהו כאילו נראה ויהא בשבת יצא דשמא שבת בערב
וה' בד' אבל לשבת סמוך ושכרו לימים ששכרו כיון בשבת
מקפיד ואינו הואיל האגרת אז לו וליתן לימים לשוכרו מותר
ואף כשלוחו נראה אינו בשבת כשילך ילך יום באיזה עמו

כל עליו וקבל הואיל יום לשכיר דומה אינו לימים ששכרו
רמ"ג סי' (עיין לקבלן דומה זה הרי האגרת הולכת מלאכת

ורמ"ד):

Áיתן כמה פירש שלא אע"פ שכרו לו שיתן להנכרי אמר אם
שבודאי סמוכה הנכרי שדעת לו וקצב קצץ כאלו זה הרי לו
עצמו טובת ובשביל אח"כ עמו שיתפשר מה כפי שכרו לו יתן
אלא שכרו לו שיתן בפירוש לו אמר לא אם אבל טורח הוא
הנכרי דעת שאין כלום זה אין לו שישלם יודע מעצמו שהנכרי
לו יתן לא שמא בלבו ספק שיש ההוא השכר על בודאי סמוכה

טורח: הוא הישראל ובשביל

Ëשכר לתשלום וממתין מצפה כשהוא אמורים דברים במה
כלל מצפה אינו אם אבל בודאי עליו סמוכה דעתו ואין
גמול לשלם כן עושה הסתם מן בחנם עושה אלא שכר לתשלום
בשביל כעושה זה והרי כבר ממנו שקבל הטובה על לישראל
לומר מתחיל מאליו שהנכרי לא אם זה על חולקין ויש שכר
הנאה טובת בשביל דעתו בודאי שאז בחנם לו שילך להישראל

כדבריהם: להחמיר וטוב כבר ממנו שקיבל

Èלו השכור עבדו ביד שבת בערב בחנם אגרת לשלוח אבל
זמן משך בתוך שיצטרך המלאכות לכל לשתים או לשנה
שהעיקר רמ"ד בסימן שנתבאר כמו אסור הכל לדברי שכירותו

הטעם. שם עיין בזה כהאוסרין

הצורך בעת שלא אפילו לשלוח להתיר יש וה' בד' מקום ומכל
ישראל בשביל מלאכה שעושה שנה בשכיר מתירים שיש כיון
מכל עיקר דבריהם שאין ואע"פ רמ"ד בסימן שנתבאר כמו
לשלוח מותר וה' שבד' האומרים לדברי דבריהם לצרף יש מקום
להקל זה על ולסמוך כלל קצץ שלא אע"פ ענין בכל אגרת

הצורך: בעת שלא אף לגמרי

דֿי סעיפים בשבת כתבים המביאים נכרים דין רמז סימן ב חלק
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שבאדם הרע בירור פועלת בהתלהבות תפלה

" ענין בארוכה שנתבאר הדינים[לאחרי המתקת

"בשרשם הרעים ודברים ליסורים בקשר דעלמא" ,"במילי

" ענין זה בפרק בשרשםיבאר הדינים בקשרהמתקת "

דשמיאמיל"ל האדםי שבגוף הרע הפיכת היינו – "

לקדושה.

הוא: הדברים ותוכן –

הנפש ואת הגוף את להפוך לאדם שיש והיכולת הכח

וחומריות שגשמיות זאת שתמורת – לקדושה הבהמית

הנשמה, קדושת על ויסתירו יעלימו הבהמית והנפש הגוף

ומקורם שבשרשם מחמת הוא – לטוב הם גם יתהפכו

להעלים תפקידם שכל טוב, כולם באמת הם למעלה

כדי האדם לטובת רק הוא הנשמה קדושת על ולהסתיר

הנ המלך בן עם הזונה וכמשל עליהם, ל."שיתגבר

מתבונן שהאדם ידי הבהמיתבשרשועל והנפש הגוף

דרך על – גלוי טוב להיות אותם להפוך יוכל הרע), (היצר

" בענין לעיל בשרשםהמבואר הדינים במיליהמתקת "

דעלמא.

שממשיך:] וזהו

.äæä íìåòá íãàä óåâáù äìôúä ïéðò åäæå
בתחילת המובא גם יובן לעיל המבואר לפי

בעת ויראה באהבה האדם דביקות שתכלית המאמר

"להפוך כדי אלא עצמה, הנשמה בשביל אינה התפלה

הנשמה בירידת הכוונה תכלית (שזוהי למיתקא" מרירו

באלקות ודביקותה הנשמה שתפלת ידי על כי למטה),

מלובשת בהיותה הגוףבגוףהיא של הרע מתהפך –

לקדושה.
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דעלמא במילי יסורים בין הדמיון את ומבאר [והולך

" צריך בשרשם(שהאדם האדם"להמתיק שבגוף לרע – (

בשרשו"(ש התפלה):]נמתק עבודת ידי על "

.íéøåñéå úåøö úìáåñ óåâä êåúá äîùðäù
רוחניים ויסורים" "צרות סובלת עצמה הנשמה
ענין דרך ועל גשמי, גוף בתוך למטה שירדה מזה

האדם. גוף על הבאים הגשמיים היסורים

.äçéðî åðéà óåâäå äøöåéá ÷áãéì äðåöøù
להדבק הם הנשמה של וחפצה רצונה כל שהרי
רצונה את מלמלא אותה ומעכב מונע והגוף ביוצרה,
היא שהנשמה ונמצא, באלקות. לידבק מניחה ואינו

הגוף. בתוך "גלות" בבחינת

íâ úåéçäì úçøëåîù ,äðéëùä úåìâ åîëå
.íéòùøä

השכינה". "גלות ענין כמו ממש והוא

פירוש:

את המחי' האלקי האור על קאי "שכינה" הכינוי
– "שכינה" בשם נק' ולכן והנבראים, העולמות כל
להחיותן עלמין כל תוך ומתלבשת ששוכנת שם "על

ומקי מחי' השכינה וכאשר ; אתולקיימן" ימת
" בשם נקרא זה הרי לקדושה, המנגדים גלותהרשעים

השכינה".

ובשבי' בגלות הנמצא אדם משל, דרך על כמו,
דברים לעשות אותו מכריחים ולפעמים אחרים, ביד

כביכול, מוכרחת, השכינה כך – רצונו נגד שהם
לאלקות. שמנגדים הרשעים את גם להחיות

.óåâä úà úåéçäì úçøëåî äîùðä êë
הקדושה, בנשמה הוא ממש האלה וכדברים
יכולה שאינה – "גלות" בבחינת הגוף בתוך הנמצאת
אלי' מנגד הגוף שהרי האמיתי, ורצונה כחפצה לעשות
היא ואעפ"כ ביוצרה, מלהידבק אותה ומעכב ומונע

להחיותו.מוכרחת כדי בגוף להתלבש

ìéáùá ÷ø ,äîöò ìéáùá äðéà äúðååë ìëå
.øôòî óåâä úåìòäì

אינה הגוף בתוך זו לגלות הנשמה בירידת התכלית
אינה עצמה "הנשמה (שהרי עצמה הנשמה בשביל
הגוף את ולהעלות לזכך כדי אלא כלל"), תיקון צריכה
שתהפכנו עד ("מעפר") וחומריותו מגשמיותו

לקדושה.

ידי על נפעלת לקדושה הגוף והפיכת העלאת –

כיצד מתואר שבהם התפלה במזמורי ההתבוננות
המהווה מהשי"ת רק הוא הנבראים כל של המקור
דברים ישים האדם כאשר כי העולמות, כל את והמחי'
בעולם שיהי' יתכן שלא הכרה לידי יבוא לבו, אל אלה
הרע ששורש בהכרח אלא לאלקות, באמת המנגד דבר
אלא בעולם נברא לא הרע ענין וכל טוב, רק הוא עצמו
זו הכרה ידי ועל – עליו שיתגבר כדי האדם לנסות

ולקדושה. לטוב הגוף את ומהפך מעלה הוא
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ב'Ê·Â‰(נ) בזה שיש דש"ע ברכות בח"י ג"כ יובן
ההעלם מן להמשיך בברוך הכוונה הא' מדרגות
ההמשכה היא שהברכה עכשיו שזהו כנ"ל לגילוי דע"ס
ומאצילות אצי' עד בקו"ח לגילוי שיבאו הגנוזות מע"ס
גופו בחיצוניות בברוך הכריעה הוא והב' וד"ל כנ"ל לבי"ע
ביטול בחי' רק שזהו שאעפ"י השדרה חוליות וח"י בראשו
בברכות הכונות מגופי עליון יותר שרשו אבל לבד חיצוני
שהיא אלו שבכריעות ההודאה בחי' מטעם והוא דש"ע
מן ברכה בחי' לידי לבא יכול שלא ממש ית' במוה"ע
לכלל יבא ית' עצמו הוא שגם לע"ל רק לגילוי ההעלם
ההעלם מן מעתה מבורך הוי"ה שם יהי (וז"ש ברכה

וד"ל) יבורך אז שגם עצמו הא"ס עולם ועד לבד דקו"ח
ברכו יתפרש וכה"ג העולם ועד העולם מן כו' ה' ברוך וכן
עצמות מהעלם בעצמו המבורך דקו"ח ההעלם מן ה' את
קם שאינו במודים כרע דלא במאן וכנ"ל וד"ל ממש
שא' וזהו ממש דש"ע הכריעות בענין הוא כך כו' בתח"ה
וכו' בזויות אותו ומוצאים זו בזויות מניחו שהיו בר"ע
מן שלמעלה הודאה בבחי' שהיו שלו הכריעו' מפני בש"ע
דשם בברכות הכוונה של ביטול לענין אבל כו' הברכה
תרפינה בעמדם וכמו דוקא בעמידה להיות צריך הוי"ה
בתפלתו עקבו על כרוך נחש שהי' רחב"ד וכמו כנפיהם

הפ לפניולא גדול בביטול כעומד רגלו זז לא וגם סיק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

והענין כלל עקיבו על הכרוך בנחש ירגיש שלא עד המלך
כמאמר הנוק' מרגלי חיותו קיבל הקדמוני דנחש הוא
דחה מעה"ח שהי' ורחב"ד כו' לרגלוהי קטיר דחויא
בעמידה בש"ע הביטול בעוצם הקדמוני לנחש והשפיל
וד"ל בגמ' כמ"ש והמיתו בנחש הרגיש שלא עד ברגליו
שנים ז' לאחר במודים כורע שאינו שמי שרמזו (והיינו
שלא שמפני דקליפה מדות ז' שנים ז' נחש נעשה שדרתו
מעה"ד שלמעלה הודאה בבחי' שדרתו בכריעת כלי נעשה
ענין שזהו לחיצונים ושרש אחיזה שם שאין עה"ח והוא
שדרתו ע"כ כו' דעה"ח בחכמה ולא ימותו דכתיב תח"ה
מודים אנחנו ועתה וזהו וד"ל) דקליפה נחש נעשה דוקא

שזהו כו' הגדולה ה' לך דוד ויברך בברכה ומתחיל לך
בעצמות מקורם אל שיעלו דאצילות מדות ז' ביטול
התפשטות בתוס' ברכה יומשך ועי"ז הקו"ח והוא המאציל
וברכה מהלל למעלה ההודאה בחי' עתה אבל למטה
לכלל יבא זו ההודאה גם ולע"ל ממש בעצמות להיותה
לרישא טיבותא מחזיקנא ר"ח (ומ"ש וד"ל כנ"ל ברכה
היה שלא שמעה"ח נשמות מאותן להיותו כרע דמנפשי'
נמשך גופו כי מעצמו במודי' כרע ע"כ כרחב"ד בעה"ד
כו' הבחירה מן למעלה הנשמ' כמו עצמי בביטול ממילא
בטי"ת טוב בו שנאמר וכמשה כו' חנוך ויתהלך וכמ"ש

כו': רבתי
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הםÈÙÏÂב) לכן הישראל ע"י נעשו ההמשכות אלו שכל
שבשמים אביהם את שמפרנסי' רעייתי נקראים
ע"י בחכמה אא"ס התלבשות להיות ולבושים מזון בבחי'
רז"ל מ"ש ע"ד הוא זה וביאור הנ"ל: הטעמים בחי'
כתרים שקושר סנד"ל למלאך מצאו למרום משה כשעלה
בחי' היינו הכתרים וענין ישראל של מתפלותיהן לקונו
בראשית זהר בהקדמת כתרין בשם שנק' עליונים אותיות
דתענוג האותיות שהוא הטעמים בחי' שהם והענין ע"ש
קושר והוא ליש מאין החכמה תמצא שממנו העליון
תורה בחי' שהיא בחכמה הכתר הארת וממשיך כתרים
שהצירופי ישראל של מתפלותיהן דוקא והיינו כנ"ל
ברום עולים בתפלה בפיהם מוציאים שישראל אותיות
שהם הטעמים שהם הראשונים אותיות בחי' עד המעלות
ההארה ממשיכים ומשם כנ"ל העליון תענוג אותיות
הזה והכח בחכמה מתלבשת להיות למטה ממעלה
מישראל א' בכל שיש האלקות שניצוץ לפי הוא בישראל
אנו ולכך החכמה מבחי' גם מעלה למעלה שרשו שרש
על נפשו למסור מישראל א' בכל יכולת שיש רואים
יחייב לא השכל שהרי השכל מן למעלה שהוא קדה"ש

המס"נ אבל כ') ל' (דברים חייך הוא כי ה' את לאהבה רק
להכלל לחפוץ שטבעו האלקות ניצוץ עצם מצד רק הוא
כנ"ל החכמה מן למעלה והוא האבוקה בפני כנר במקורו
על ומכסה מסתיר והוא בגוף מלובשת הנפש שלהיות רק
מבעיר הוא פסוד"ז בהקדמת בתפלה ואמנם זאת. הארה

לבחי'ומלהיט בק"ש ויגיע שיבא עד אלקי הניצוץ את
אותיות ע"י ואז החכמה מן למעלה שהוא באחד מס"נ
עילאין וכתרין העליונים אותיות מבחי' ממשיכים אלו
קושר וז"ס בחכמה מתלבשים להיות טעמים בשם הנק'
ואהבת אחר אומרים אנו וכן ב') י"ג (חגיגה לקונו כתרים
ידבר מל' ד') (שם בם ודברת ה') ו' (דברים וגו' ה' את
להמשיך כלומר והמשכה הנהגה ל' ד') מ"ז (תלים עמים
פרנסתי רעייתי וז"ס דתורה החכמה בתוך אא"ס את
זהו וגם התורה ע"י החכמה לבוש בבחי' אותו שמפרנסי'
שהוא אא"ס שהוא הגוף עם הנשמה לחבר מזון גופא
וכל דמלכא, גופא שהוא הכלים בתוך לנשמות נשמה
גמ"ח, ע"י חיצון לבוש וגם מהם מקבלים העולמות
הידוע מטעם לאשי לחמי כמ"ש מזון ג"כ הם והקרבנות

הקרבנות: בסוד
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Ê"ÙÚÂדיוקנו דמות שארז"ל ויעזרך אביך מאל מ"ש יובן
בריח הי' יעקב כי והיינו בחלון לו נראה אביו של

עד עולה שת"ת כו' הקצה אל הקצה מן המבריח התיכון
ליוסף הכח נמשך מזה וזהו וא"א, ע"י בחי' שהוא הכתר
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והענין כלל עקיבו על הכרוך בנחש ירגיש שלא עד המלך
כמאמר הנוק' מרגלי חיותו קיבל הקדמוני דנחש הוא
דחה מעה"ח שהי' ורחב"ד כו' לרגלוהי קטיר דחויא
בעמידה בש"ע הביטול בעוצם הקדמוני לנחש והשפיל
וד"ל בגמ' כמ"ש והמיתו בנחש הרגיש שלא עד ברגליו
שנים ז' לאחר במודים כורע שאינו שמי שרמזו (והיינו
שלא שמפני דקליפה מדות ז' שנים ז' נחש נעשה שדרתו
מעה"ד שלמעלה הודאה בבחי' שדרתו בכריעת כלי נעשה
ענין שזהו לחיצונים ושרש אחיזה שם שאין עה"ח והוא
שדרתו ע"כ כו' דעה"ח בחכמה ולא ימותו דכתיב תח"ה
מודים אנחנו ועתה וזהו וד"ל) דקליפה נחש נעשה דוקא

שזהו כו' הגדולה ה' לך דוד ויברך בברכה ומתחיל לך
בעצמות מקורם אל שיעלו דאצילות מדות ז' ביטול
התפשטות בתוס' ברכה יומשך ועי"ז הקו"ח והוא המאציל
וברכה מהלל למעלה ההודאה בחי' עתה אבל למטה
לכלל יבא זו ההודאה גם ולע"ל ממש בעצמות להיותה
לרישא טיבותא מחזיקנא ר"ח (ומ"ש וד"ל כנ"ל ברכה
היה שלא שמעה"ח נשמות מאותן להיותו כרע דמנפשי'
נמשך גופו כי מעצמו במודי' כרע ע"כ כרחב"ד בעה"ד
כו' הבחירה מן למעלה הנשמ' כמו עצמי בביטול ממילא
בטי"ת טוב בו שנאמר וכמשה כו' חנוך ויתהלך וכמ"ש

כו': רבתי

dkepgd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

הםÈÙÏÂב) לכן הישראל ע"י נעשו ההמשכות אלו שכל
שבשמים אביהם את שמפרנסי' רעייתי נקראים
ע"י בחכמה אא"ס התלבשות להיות ולבושים מזון בבחי'
רז"ל מ"ש ע"ד הוא זה וביאור הנ"ל: הטעמים בחי'
כתרים שקושר סנד"ל למלאך מצאו למרום משה כשעלה
בחי' היינו הכתרים וענין ישראל של מתפלותיהן לקונו
בראשית זהר בהקדמת כתרין בשם שנק' עליונים אותיות
דתענוג האותיות שהוא הטעמים בחי' שהם והענין ע"ש
קושר והוא ליש מאין החכמה תמצא שממנו העליון
תורה בחי' שהיא בחכמה הכתר הארת וממשיך כתרים
שהצירופי ישראל של מתפלותיהן דוקא והיינו כנ"ל
ברום עולים בתפלה בפיהם מוציאים שישראל אותיות
שהם הטעמים שהם הראשונים אותיות בחי' עד המעלות
ההארה ממשיכים ומשם כנ"ל העליון תענוג אותיות
הזה והכח בחכמה מתלבשת להיות למטה ממעלה
מישראל א' בכל שיש האלקות שניצוץ לפי הוא בישראל
אנו ולכך החכמה מבחי' גם מעלה למעלה שרשו שרש
על נפשו למסור מישראל א' בכל יכולת שיש רואים
יחייב לא השכל שהרי השכל מן למעלה שהוא קדה"ש

המס"נ אבל כ') ל' (דברים חייך הוא כי ה' את לאהבה רק
להכלל לחפוץ שטבעו האלקות ניצוץ עצם מצד רק הוא
כנ"ל החכמה מן למעלה והוא האבוקה בפני כנר במקורו
על ומכסה מסתיר והוא בגוף מלובשת הנפש שלהיות רק
מבעיר הוא פסוד"ז בהקדמת בתפלה ואמנם זאת. הארה

לבחי'ומלהיט בק"ש ויגיע שיבא עד אלקי הניצוץ את
אותיות ע"י ואז החכמה מן למעלה שהוא באחד מס"נ
עילאין וכתרין העליונים אותיות מבחי' ממשיכים אלו
קושר וז"ס בחכמה מתלבשים להיות טעמים בשם הנק'
ואהבת אחר אומרים אנו וכן ב') י"ג (חגיגה לקונו כתרים
ידבר מל' ד') (שם בם ודברת ה') ו' (דברים וגו' ה' את
להמשיך כלומר והמשכה הנהגה ל' ד') מ"ז (תלים עמים
פרנסתי רעייתי וז"ס דתורה החכמה בתוך אא"ס את
זהו וגם התורה ע"י החכמה לבוש בבחי' אותו שמפרנסי'
שהוא אא"ס שהוא הגוף עם הנשמה לחבר מזון גופא
וכל דמלכא, גופא שהוא הכלים בתוך לנשמות נשמה
גמ"ח, ע"י חיצון לבוש וגם מהם מקבלים העולמות
הידוע מטעם לאשי לחמי כמ"ש מזון ג"כ הם והקרבנות

הקרבנות: בסוד
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a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂדיוקנו דמות שארז"ל ויעזרך אביך מאל מ"ש יובן
בריח הי' יעקב כי והיינו בחלון לו נראה אביו של

עד עולה שת"ת כו' הקצה אל הקצה מן המבריח התיכון
ליוסף הכח נמשך מזה וזהו וא"א, ע"י בחי' שהוא הכתר
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אילי ואת מל' כח לשון הוא אל שלשון בנסיון לעמוד
יוסף של והיכולת שהכח והיינו ויכולת, כח ל' לקח הארץ
מרכבה שהי' אביך מבחי' נמשך יצרו את ולכבוש לעמוד
בנסיון ועמד שעשה וע"י א"א, עד שעולה הת"ת למדת
מאל י"ל או כו'. לז"א א"א מבחי' המשיך ממש בפועל
ישראל אלקי אל לו ויקרא ע"פ משארז"ל ע"פ אביך
מזה ונת' אל, ליעקב קרא ישראל אלקי שהוא הקב"ה
מל"ב נתיבות ל"א הוא אל בסופו, והחרים בד"ה ע' במ"א
וגו', עיט ידעו לא נתיב נא' הל"ב נתי' על כי חכ' נתיבות
דא"א עולמות ש"י בחי' הוא ש"י הם ל"א פעמים ויו"ד

יש ב"פ שעולה מתר"ך מחצה והם בינה קנה חכ' קנה
בחי' על הכוונה הפי' ב' לפי כי ונמצא במ"א. כמ"א ישיש
בהוה ויעזרך אביך, מאל וזהו דכתר, התחתון מחצה א"א
בעלייתו צדיק כל כי וגם בעצמך, תאמין אל כי ועתיד,
ואתהפכא אתכפי' בבחי' להיות צריך יותר הגבוה לבחי'
מרירא טעים דלא מאן בזהר וכמ"ש בדקות, רגע בכל
ולגבי כו' חולקא לון לית להכא יתא דלא עד למיתקא
גשם בבחי' שהוא בעולם העבודה עליון היותר עולם
יצרו את כבש כשכבר גם וסיוע לעזר צריך לזאת ואי עדיין,

כו'.
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Í‡הוא דעה"ח דרכ"א בזח"א איתא דהנה הוא הענין
ותרא ע"פ סע"א שם וז"ל מל' היא ועה"ד תפארת
קוב"ה דברא בשעתא כו' למאכל העץ טוב כי האשה

מיני' בעא כו' יחידאילאדם דישתכח בגין בי' לאתדבקא
ולא אישתני דלא יחידאי דדבקותא ובאתר יחידאי ובלבא
סטו לבתר הגן בתוך החיים ועץ הה"ד כו' לעלמין מתהפך
מכל עילאה יחידאי אילנא ושבקו דמהימנותא מארחא
כ' וז"ל (ובמק"מ דמשתני באתר לאתדבקא ואתו אילנין
על יבוא ובזה נוקבא עה"ד סוד ע"ז אמור בפ' ז"ל הרח"ו
מעה"ח אכל שלא הי' שהחטא בראשית בזהר מ"ש נכון
מגוונא ומתהפך עכ"ל) ביחד או מעה"ד שאכל קודם
לתתא מעילא ונחתי לטב ומביש לביש ומטב לגוונא
אתהפך כדין ודאי כו' סגיאין בשנויין לתתא ואתדבקו
זמנין לביש זמנין לטב זמנין ממש סטרא בההוא לבייהו
במותא ואתדבקת חיי שבקת אדם קוב"ה א"ל כו' לרחמי
דאחיד דמאן חיים דאקרי הגן בתוך החיים ועץ דכתי' חיי
הא אחרא באילנא אתדבקת לעלמין מותא טעים לא בי'
וכתי' מות יורדות רגלי' הה"ד לקבלך הוא מותא ודאי
אתדבק דמותא באתר ודאי האשה את ממות מר אני ומוצא
אתר להאי סגיד דאדם דחזו כיון כו' דחיי אתר ושביק
לכל מותא וגרים אבתרי' אתמשכו כולהו בי' ואתדבק
זמנין דינא זמנין גוונין לכמה אדם אשתני וכדין עלמא
נק' שהמל' דמה שם בזהח"מ ופי' הזהר. עכ"ל כו' רחמי
היצי') בעולם (שהוא במט"ט התלבשותה מצד זהו עה"ד
הנאחזות הקלי' מצד רע ומטה מחציו טו"ר הדעת עץ הנק'

הגורם בקליפה כשמתלבשת דמותא אילנא נקראת וכן בו
כי וחס חלילה עצמה בבחי' המל' אבל העולם, לכל מיתה
כלומר מות יורדות רגלי' וז"ש וטוב. חיים וכולה אצי' היא
משא"כ (ור"ל במות ומתלבשת יורדות ובחינותי' סבותי'
יורדות אינן סיבותיו גם החיים עץ הנק' תפארת
בענין אמור לכן ד"ה בתו"א ועמ"ש ח"ו במות ומתלבשות
כו' להתלבש א"א זו מבחי' והוד זיו בחי' שאפי' קוב"ה
ג"כ וז"ש מצלי) קב"ה מענין כנודע תפארת היינו וקוב"ה
המות שם מקושר בהיותך כי לקבלך הוא מותא ודאי הא
להאי סגיד דאדם כיון רובץ. חטאת לפתח כי לנגדך הוא
אלא התפארת במדת רצה ולא אתר להאי כלומר אתר
מלובשת מבעלה בר ולקחה הת"ת מן הפרידה אדרבה
כו' מותא וגרים אבתרי' אתמשכו כולהו דמותא באילנא
מה החטא מהו תמוה כ"ז ולכאורה חמה. הזהרי עכ"ל
דאצי' ממדות קדושה ספי' היא הלא המל' במדת שנתדבק
הקב"ה שרצה פ"ד שעה"כ בפרדס הובא הבהיר בס' ואי'
הבונים מאסו אבן וזהו בה רצו ולא להאבות זו מדה ליתן
ישראל מלך דוד בי' וכתי' המל' למדת מרכבה הי' ודוד כו'
וצ"ל כו' התפארת מן שהפרידה כ' ובזהח"מ כו' וקים חי
מרומז והיכן הת"ת במדת רצה שלא רק אומר בזהר הלא
מ"מ המל' במדת רצו שלא גם האבות והלא כו' שהפרידה
המל' במדת שאחז כאן ולמה ח"ו אותה הפרידו לא
מבעלה בר שלקחה בזהח"מ שאומר זאת ועוד הפרידה
כו' תליא בהא דהא שנראה דמותא באילנא מלובשת
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•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

לסלח‡Cב) חּיב "אּתה ּפרׁש, יחייא אּבן ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּכי ּתּורא, למען הּסליחה מּדת להיֹות ראּוי ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָועּמ

לאדֹו חטא אׁשר (אדֹונֹו)העבד היֹותֹו ידע אם (והיה) נֹו, ְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכי יֹודע ׁשהעבד זֹו הידיעה ּכי (ּפרּוׁש, לפניו יּכנע ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרחמן,
יּכנע אׁשר הא' ּדברים, ב' לֹו ּגֹורם זה ּכן אם רחמן, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאדֹונֹו
ּבהיֹותֹו ּכי חטא, ּכי ּבחטאֹו ּומֹודה מּכיר אׁשר והב' ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָלפניו,
לאדֹוניו, ּפׁשע אׁשר ּבהחטא מּכיר הרי הּכניעה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבתנּועת

ה"ּבכן" א(הּתֹוצאה)ולזאת ויׁשּוב ּכי) (ּכייהיה וירחמהּו ליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ידע ואם לפׁשעֹו, ויסלח ּובמילא) לרחם, הרחמן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּטבע
ּכאׁשר ּגם (הּנה הּסליחה, ּומֹונע אכזרי היֹותֹו ּבאדֹונֹו) ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(העבד
וכבד קׁשיֹו עצם מּצד אז ּגם הּנה ּבחטאֹו, ּומֹודה מּכיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעבד
ּדפקר ׁשּכן וכל אדֹונֹו), (לפני אליו יּכנע לא הּנה) ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלבבֹו

אחרגטפי" ּגּבי א) טו, (חגיגה ז"ל מאמרם ּדר על והּוא , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּפרּגֹוד מאחֹורי ּדׁשמע לֹו אמר ,ּב חזֹור מאיר ר' לֹו ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָּדאמר
ההּוא ּדאּטריד הֹואיל אמר מאחר, חּוץ ׁשֹובבים ּבנים ְְִִִִִֵֵַַַָָָׁשּובּו

עלמא ּבהאי לתהני ליּפּוק עלמא, מההּוא ׁשּיצאדּגברא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
הרצֹון ּכי להיֹות לסלח, חּיב אּתה ולזאת רעה, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹלתרּבּות

ּכדבעי האדם הנהגת ׁשּיהיה הּוא אֹותֹוהמלמעלה ּומקּבלים , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
היא. ראּויה הּסליחה מּדת הּנה ּדוקא ועּמ ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּבתׁשּובה

"ּכי הּמהרׁש"ל, מֹורֹו ּבׁשם הּלבּוׁש ׁשּפרׁש ּדר על ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַוהּוא
מֹונע ׁשּום ל ואין ּבלבד, עּמ היא הּסליחה הּסליחה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָעּמ
איׁש יחטא ּדכאׁשר ודם, ּבׂשר ּבמל ּכמֹו ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלסלח,
יׁש הרי לֹו, לסלח חפץ ׁשהּמל הגם סליחתֹו, ּומבּקׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפניו
נימּוסי הּוא ראׁשית ׁשֹונים, ּוסדרים מניעֹות, עניני ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָּכּמה
החֹוטאים יתרּבּו ׁשּלא מניעה הּוא ּדלפעמים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹהּמדינֹות,
ּובדר אחרֹות, מניעֹות יׁש ולפעמים הּמדינה, סדרי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָויבלּבלּו
עּמ אבל ,הּמל ויֹועצי ּבהּׂשרים ּתלּוי הּסליחה ּדבר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכלל
מּפרּוׁשֹו הּמּובן אׁשר ּכלל". מֹונע ׁשּום אין ּדל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהּסליחה

הּוא" אדם לא "ּכי מּבחינת הּוא ּדהּסליחה מה5הּוא, , ְְְִִִִַַַָָָֹ
ּפרּוׁש לֹומר צריכים ּכן אם ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּׁשּלמעלה
"ּכי זה ּולפי ,יתּבר מעצמּותֹו יראה היא ּתּורא", ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ"למען
"למען לבחינת להּגיע ּדבכדי ּתּורא", למען הּסליחה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָעּמ
עּמ" ידי על הּוא ,יתּבר מעצמּותֹו יראה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּתּורא"
ירּבה ּכי זה ידי ּדעל והינּו לסלח, ירּבה ּכי ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּסליחה",

זֹו. יראה לבחינת להּגיע אפׁשר אז ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלסלח,
.¯ev˜ׁשּנכנע ּבהעבד ּגֹורם האדֹון ׁשּירחם ּדהידיעה יפרׁש ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּוא ּכי מֹונע, ׁשאין הּסליחה ועּמ ּבחטאֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומּכיר
מעצמּותֹו. יראה ּתּורא למען מההׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָלמעלה

h"yz ,lel` i"g

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

ואילך.5) ה פרק תש"ט דודי קול המתחיל דיבור [מאמר] וביאורו. (השני) השבת יום את זכור המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה

יותר.ג. הזה.ד.שיתפקר בעולם ויהנה יצא (הבא), ההוא מהעולם עצמו) על (מתכוון אדם אותו ונטרד שצריך.ה.היות כפי
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הוא שכעת כוזבת דעה מרחפת שבאויר להודיע נחוץ

שהיה כפי אינו המצב כיום השתנה, הזמן הזמן, שינוי

לעשות" ה"מה לעשות". "מה פתגם ומשמיעים בעבר,

דברים שלשה ושקר. מעצלות ונובע ביאוש מלא הוא

שעליהן הרגלים שלש הם ויאוש עצלות שקר, אלה:

טעויות. הרבה באות שממנה הכוזבת הדעה בנויה

ולכל למעלה שורש לו שיהיה ההכרח מן דבר לכל

והקיום החיות גם למעלה, ומקורו שורשו ישנו גשמי ענין

מן יניקה להם שיהיה ההכרח מן אחרא סטרא של

בזהר כמובא ר'15הקדושה, ק' שאותיות שק"ר, בענין

אפשר אי כשלעצמו שהשקר וכיוון אינון, דזיופא אתוון

שי"ן. אות נטלין לכן חיות, לו שתהיה

הזמן, שינוי של הכוזבת שהדעה לומר הרוצים ישנם

בסדר ענינים נוצרים ובמילא משתנה שהזמן כלומר

יש – הזמן ומצב אופן לפי ומצוות תורה בעניני והנהגה

שגילה נ"ע הבעש"ט הקדוש ממורנו והראיה שורש, לה

הצדיקים ותלמידיו ממזריטש המגיד מורנו חדש, אור

חיים. אורחות דרכי חידשו נ"ע הקדושים

חב"ד של הענקי לבנין היסוד את העמיד הזקן רבנו

בנה, נשיאותו שנות ושבעה שלשים ובמשך יצ"ו

הוי'. היכל את והטהורה, הקדושה נפשו במסירות

נ"ע, הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הקדושים, והרביים

את ולהאדיר להגדיל בדורו, אחד כל ועשה פעל

ועבודה. בתורה ההתעסקות
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

לסלח‡Cב) חּיב "אּתה ּפרׁש, יחייא אּבן ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּכי ּתּורא, למען הּסליחה מּדת להיֹות ראּוי ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָועּמ

לאדֹו חטא אׁשר (אדֹונֹו)העבד היֹותֹו ידע אם (והיה) נֹו, ְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכי יֹודע ׁשהעבד זֹו הידיעה ּכי (ּפרּוׁש, לפניו יּכנע ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרחמן,
יּכנע אׁשר הא' ּדברים, ב' לֹו ּגֹורם זה ּכן אם רחמן, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאדֹונֹו
ּבהיֹותֹו ּכי חטא, ּכי ּבחטאֹו ּומֹודה מּכיר אׁשר והב' ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָלפניו,
לאדֹוניו, ּפׁשע אׁשר ּבהחטא מּכיר הרי הּכניעה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבתנּועת

ה"ּבכן" א(הּתֹוצאה)ולזאת ויׁשּוב ּכי) (ּכייהיה וירחמהּו ליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ידע ואם לפׁשעֹו, ויסלח ּובמילא) לרחם, הרחמן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּטבע
ּכאׁשר ּגם (הּנה הּסליחה, ּומֹונע אכזרי היֹותֹו ּבאדֹונֹו) ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(העבד
וכבד קׁשיֹו עצם מּצד אז ּגם הּנה ּבחטאֹו, ּומֹודה מּכיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעבד
ּדפקר ׁשּכן וכל אדֹונֹו), (לפני אליו יּכנע לא הּנה) ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלבבֹו

אחרגטפי" ּגּבי א) טו, (חגיגה ז"ל מאמרם ּדר על והּוא , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּפרּגֹוד מאחֹורי ּדׁשמע לֹו אמר ,ּב חזֹור מאיר ר' לֹו ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָּדאמר
ההּוא ּדאּטריד הֹואיל אמר מאחר, חּוץ ׁשֹובבים ּבנים ְְִִִִִֵֵַַַָָָׁשּובּו

עלמא ּבהאי לתהני ליּפּוק עלמא, מההּוא ׁשּיצאדּגברא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
הרצֹון ּכי להיֹות לסלח, חּיב אּתה ולזאת רעה, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹלתרּבּות

ּכדבעי האדם הנהגת ׁשּיהיה הּוא אֹותֹוהמלמעלה ּומקּבלים , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
היא. ראּויה הּסליחה מּדת הּנה ּדוקא ועּמ ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּבתׁשּובה

"ּכי הּמהרׁש"ל, מֹורֹו ּבׁשם הּלבּוׁש ׁשּפרׁש ּדר על ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַוהּוא
מֹונע ׁשּום ל ואין ּבלבד, עּמ היא הּסליחה הּסליחה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָעּמ
איׁש יחטא ּדכאׁשר ודם, ּבׂשר ּבמל ּכמֹו ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלסלח,
יׁש הרי לֹו, לסלח חפץ ׁשהּמל הגם סליחתֹו, ּומבּקׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפניו
נימּוסי הּוא ראׁשית ׁשֹונים, ּוסדרים מניעֹות, עניני ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָּכּמה
החֹוטאים יתרּבּו ׁשּלא מניעה הּוא ּדלפעמים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹהּמדינֹות,
ּובדר אחרֹות, מניעֹות יׁש ולפעמים הּמדינה, סדרי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָויבלּבלּו
עּמ אבל ,הּמל ויֹועצי ּבהּׂשרים ּתלּוי הּסליחה ּדבר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכלל
מּפרּוׁשֹו הּמּובן אׁשר ּכלל". מֹונע ׁשּום אין ּדל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהּסליחה

הּוא" אדם לא "ּכי מּבחינת הּוא ּדהּסליחה מה5הּוא, , ְְְִִִִַַַָָָֹ
ּפרּוׁש לֹומר צריכים ּכן אם ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּׁשּלמעלה
"ּכי זה ּולפי ,יתּבר מעצמּותֹו יראה היא ּתּורא", ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ"למען
"למען לבחינת להּגיע ּדבכדי ּתּורא", למען הּסליחה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָעּמ
עּמ" ידי על הּוא ,יתּבר מעצמּותֹו יראה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּתּורא"
ירּבה ּכי זה ידי ּדעל והינּו לסלח, ירּבה ּכי ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּסליחה",

זֹו. יראה לבחינת להּגיע אפׁשר אז ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלסלח,
.¯ev˜ׁשּנכנע ּבהעבד ּגֹורם האדֹון ׁשּירחם ּדהידיעה יפרׁש ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּוא ּכי מֹונע, ׁשאין הּסליחה ועּמ ּבחטאֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומּכיר
מעצמּותֹו. יראה ּתּורא למען מההׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָלמעלה
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ואילך.5) ה פרק תש"ט דודי קול המתחיל דיבור [מאמר] וביאורו. (השני) השבת יום את זכור המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה

יותר.ג. הזה.ד.שיתפקר בעולם ויהנה יצא (הבא), ההוא מהעולם עצמו) על (מתכוון אדם אותו ונטרד שצריך.ה.היות כפי

•
mixeaic ihewl

ÊÂÓ˙ ‚"È ˙„ÂÚÒ· ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯·È„˘ ‰Ó
‰˘¯Â· ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏ„ ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙ ˙·È˘È· ‡"ˆ¯˙

הוא שכעת כוזבת דעה מרחפת שבאויר להודיע נחוץ

שהיה כפי אינו המצב כיום השתנה, הזמן הזמן, שינוי

לעשות" ה"מה לעשות". "מה פתגם ומשמיעים בעבר,

דברים שלשה ושקר. מעצלות ונובע ביאוש מלא הוא

שעליהן הרגלים שלש הם ויאוש עצלות שקר, אלה:

טעויות. הרבה באות שממנה הכוזבת הדעה בנויה

ולכל למעלה שורש לו שיהיה ההכרח מן דבר לכל

והקיום החיות גם למעלה, ומקורו שורשו ישנו גשמי ענין

מן יניקה להם שיהיה ההכרח מן אחרא סטרא של

בזהר כמובא ר'15הקדושה, ק' שאותיות שק"ר, בענין

אפשר אי כשלעצמו שהשקר וכיוון אינון, דזיופא אתוון

שי"ן. אות נטלין לכן חיות, לו שתהיה

הזמן, שינוי של הכוזבת שהדעה לומר הרוצים ישנם

בסדר ענינים נוצרים ובמילא משתנה שהזמן כלומר

יש – הזמן ומצב אופן לפי ומצוות תורה בעניני והנהגה

שגילה נ"ע הבעש"ט הקדוש ממורנו והראיה שורש, לה

הצדיקים ותלמידיו ממזריטש המגיד מורנו חדש, אור

חיים. אורחות דרכי חידשו נ"ע הקדושים

חב"ד של הענקי לבנין היסוד את העמיד הזקן רבנו

בנה, נשיאותו שנות ושבעה שלשים ובמשך יצ"ו

הוי'. היכל את והטהורה, הקדושה נפשו במסירות

נ"ע, הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הקדושים, והרביים

את ולהאדיר להגדיל בדורו, אחד כל ועשה פעל

ועבודה. בתורה ההתעסקות
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קנו

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.Â"Ëנשתדך ואז לליאדי מושבו העתיק הזקן אדמו"ר כ"ק הוד אשר עד בליאזנא הרמ"ש ַָוישב

בעל חתנו את אהב כי רבות שנים שלחנו על החזיקו אשר רודניא מעיר המלמד מאיר ישראל ר' עם

לליאדי. הזקן רבינו כ"ק להוד ושנה שנה בכל וילך ועבודה בתורה הרמ"ש וישקוד במאד יחידתו ַבתו

בליובאוויטש האמצעי רבינו כ"ק הוד ומחצה26וכשהתיישב וכשנה ל"ע גדול חולה הרמ"ש הי' ַ

האמצעי אדמו"ר כ"ק להוד בצעטלין מרבה הי' מלמד מאיר ישראל ר' וחותנו גדולים, יסורים סבל

מאומה. הועיל ולא עבורו רחמים בבקשות

אברהם חיים ר' כ"ק אחיו עם יחד האמצעי אדמו"ר כשישב תקע"ו שנת בעומר משה32בל"ג 33ור'

בעומר ל"ג בסעודת הרבה וחסידים הרמ"ש34וחתניו חתנו עבור צעטיל עם המלמד מאיר ישראל ר' נגש

לדבר. יכול אינו חולשתו גודל שמפני השני החדש זה אשר לאמר נפשו במר ויבכה

להחליף טוב השחפת לחולי ויאמר, בהצעטיל מרובה הסתכלות נסתכל האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד
ריידן. צו וואס האבן און קענען ער וועט חסידות הערן און אהער קומען ער זאל האויר, ַָָָאת
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וש"נ. .30 ובהערה 33 ע' תרפ"ט השיחות ספר אודותו ראה (32

וש"נ. .315 ע' תש"ט השיחות ספר אודותו ראה (33

של ההצלה שיום איתא, טז ע' ח"ז שבאגרותֿקודש להעיר, יש

למדינת הלך ואז תקע"ו, כסלו י"ט הי' הכומרים מידי משה ר'

תרל"ח. סיון עד תקע"ו משנת בגולה והי' וואהלין,

רשימת ראה – האמצעי אדמו"ר אצל בעומר ל"ג חגיגת ע"ד (34

,(414 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות לספר (הוספות תרנ"ו אייר כ' היומן

הועתק - שסג) ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ה חורף רשימות

אייר. יח יום" ב"היום

•
ycew zexb`

תרצ"ד תשרי ה' ב"ה

ורשא

אי"א וו"ח הרה"ג ידידי אל

. . מוהר"ר.

וברכה. שלום

מכתבו על שליט"א אדמו"ר כ"ק מענת

לבבו משאלות ימלא יתברך והשם במועדו, נתקבל הפ"נ

ולברכה, לטובה

ובתפלה בתורה עבודה בעניני רחמים בהתעוררות בקשתו

כשבא וטל כגשם היא הברכה - ובלב במוח פנימי ענין בהרגש

אבל ובריבוי, טוב פרי בצמיחת ניכרת פעולתם זרועה ארץ על

ספיחים. רק היא זרועה בלתי בארץ

בענין בדא"ח בארוכה ענינו (כמבואר כראוי זורע אתה אם

הכשרת באופני העבודה דרכי שהם נטיעה או וזריעה חרישה

עולם בעניני הטרדות גבולי מן וביציאה המדות בזיכוך עצמו

נכונה והשגה בידיעה טובה בצמיחה השי"ת לך יעזר וכו'),

יהי' ית' והוא השי"ת בעבודת ולבך מוחך להאיר ופועלת

בגו"ר. בעזרך

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין יחזקאל

b jxk v"iixden w"b`

•

zea` iwxtl mixe`ia

fi dpyn b wxt
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף, לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי בגוף ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי בגוף "מתלבש" שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף, לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי בגוף ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי בגוף "מתלבש" שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה
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ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

רמב"ם - הלכות בית הבחירה
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ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנונימתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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íéøáã úùøô

ààíéøácä älàïåùàø-ìk-ìà äLî øac øLà ¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨
óeñ ìBî äáøra øaãna ïcøiä øára ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹

:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéaáãçà ¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«©©̧
:rðøa Lã÷ ãr øérN-øä Cøc áøçî íBé øNr̈¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬©§¥«©

âãçàa Lãç øNr-ézLra äðL íéraøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:íäìà Búà ýåýé(éåì)ãCìî ïçéñ úà Búkä éøçà §Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤
ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈

:érøãàa úøzLra áLBé-øLàäïcøiä øára £¤¥¬§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦§¥¬¤©©§¥−
úàfä äøBzä-úà øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²¤©¨¬©−Ÿ

:øîàìåøîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé ¥«Ÿ§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ
:äfä øäa úáL íëì-áøæeàáe íëì eòñe | eðt ©¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«§´§´¨¤À¸Ÿ

äìôMáe øäá äáøra åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬
øäpä-ãr ïBðáläå éðrðkä õøà íiä óBçáe áâpáe©¤−¤§´©¨®¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬

:úøt-øäð ìãbä(ìàøùé)ç-úà íëéðôì ézúð äàø ©¨−Ÿ§©§¨«§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤
Løe eàa õøàäýåýé òaLð øLà õøàä-úà e ¨¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â

íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½
:íäéøçà írøæìeèàåää úra íëìà øîàå §©§−̈©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−

:íëúà úàN écáì ìëeà-àì øîàìéýåýé ¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«§Ÿ̈¬
éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬

:áøì íéîMäàéíëéìr óñé íëúBáà éäìà ýåýé ©¨©−¦¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîrt óìà íëk̈¤−¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

"מּפי מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ'ה – ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»

ׁשּלא ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹׂשם

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ'ה ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ּבדעּתֹו, ׁשהּׂשיג ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַנתלּבׁשּו

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָולכן

éðùáé:íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«
âéíérãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãééúà eðrzå §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−Ÿ¦®

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzååèçwàå ©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«¨«¤©º
ïzàå íérãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½¨«¤¥¬

úBàî éøNå íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹§¨¥´¥À
ì íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå:íëéèáL §¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−§¦§¥¤«

æèrîL øîàì àåää úra íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøbæéìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì ¥««Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ
ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì ïeòîLz¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈

÷z íkî äL÷é øLà øácäå àeä íéäìàìïeáø ¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬
:åézrîLe éìàçéúà àåää úra íëúà äeöàå ¥©−§©§¦«¨«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬

:ïeNrz øLà íéøácä-ìkèéúà Cìpå áøçî òqpå ¨©§¨¦−£¤¬©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´
íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk̈©¦§¨´©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À
eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk éøîàä øä Cøc¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®

:rðøa Lã÷ ãr àápåëíúàa íëìà øîàå ©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà éøîàä øä-ãr©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

àëéäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìr õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

את ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

מׁשה ּבחינת מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹמּנּוי

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים ְְְִִִִֶָנרּגׁש

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ
øLà íéørä úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác̈½̈¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬

:ïäéìà àáðâëíéðL íkî çwàå øácä éðéra áèéiå ¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´
:èáMì ãçà Léà íéLðà øNrãëeìriå eðôiå ¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤©¦§Æ©©«£´

:dúà eìbøéå ìkLà ìçð-ãr eàáiå äøäääëeç÷iå ¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³
øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå©Ÿ́§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

ëå:íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
æëeðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈

éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−
:eðãéîLäìçëeqîä eðéçà íéìò eðçðà | äðà §©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧

úìãb íéør epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:íL eðéàø íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe§−Ÿ©¨®̈¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«

iying ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èë:íäî ïeàøéú-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
ìíëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®

:íëéðérì íéøöîa íëzà äNr øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«
àìéäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr ízëìäáìøácáe £©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«©¨−̈
:íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfäâìCìää ©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧

| Làa íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´
:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«

ãìòáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
:øîàìäìøBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà ¥«Ÿ¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬

Lð øLà äáBhä õøàä úà äfä òøäúúì ézra ¨−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−
:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨

øLà ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬
:ýåýé éøçà àlîæìpàúä éa-íbíëììâa ýåýé ó ¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−

:íL àáú-àì äzà-íb øîàìçìïeð-ïa rLBäé ¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«§ª³©¦Æ
éðôì ãîòäàeä-ék ÷fç Búà änL àáé àeä E ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½¦−

:ìàøNé-úà äpìçðé©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּובהּׂשגתֹו ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהארּבעים,

ּובהּׂשגתם ּבדעּתם ּתֹורה מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעּלה מׁשה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל

לׁשמֹוע", ואזנים לראֹות ועינים לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשל

ּדרּביּה". אּדעּתיּה איניׁש קאי . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּובלׁשֹון

éòéáøèìøLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ®̈¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzàîeòñe íëì eðt ízàå ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®§¬
:óeñ-íé Cøc äøaãnäàîéìà eøîàzå | eðrzå ©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´¥©À

eðeö-øLà ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç̈»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈
eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−

:äøää úìrìáîàì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå ©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ
eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìrú©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîízrîL àìå íëéìà øaãàå ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®
:äøää eìrzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzåãîàöiå ©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧

íëúà eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä̈«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½
cä äðéNrz øLàkøérNa íëúà eúkiå íéøá ©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−

:äîøç-ãräîòîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå ©¨§¨«©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a ýåýéåîLã÷á eáLzå §Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàòqpå ïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤©¦©³

áñpå éìà ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨
:íéaø íéîé øérN-øä-úàñ ¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

ראׁשֹונים, וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹמאן

אבל ּומאחר, מקּדם ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ"ּדכל

אּלא סּדר לא ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מׁשנה ׁשּסּדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹמׁשה,

ּבׂשכלֹו, הּדברים סדר את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלהּדרׁש".

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובהכרח

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâ-úà áñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ¤
:äðôö íëì eðt äfä øääãøîàì åö írä-úàå ¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´¥Ÿ¼

íéáLiä åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNaäeøbúz-ìà §¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ©¦§¨´

ìâø-ók Cøãî ãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá̈½Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´©®̈¤
:øérN øä-úà ézúð åNrì äMøé-ékåeøaLz ìëà ¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«´Ÿ¤¦§§¯

ízàî eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯¥«¦¨²
:íúéúLe óñkaæéäìà ýåýé ékìëa Eëøa E ©¤−¤§¦¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ

| äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì òãé Eãé äNrî©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´
éäìà ýåýé äðL íéraøà:øác zøñç àì Cnr E ©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«

çøérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà úàî øárpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî äáørä Cøcî¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§Ÿ́¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãîèáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¦§©¬¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨®̈Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ

:äMøé ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøééíéîàä §ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«¨«¥¦¬
:íé÷ðrk íøå áøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«

àéeàø÷é íéáànäå íé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬
:íéîà íäìáééðáe íéðôì íéøçä eáLé øérNáe ¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯

ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå íeLøéé åNr¥¨´¦«¨À©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®
ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé äNr øLàk©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−



קסי iying ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èë:íäî ïeàøéú-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
ìíëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®

:íëéðérì íéøöîa íëzà äNr øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«
àìéäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr ízëìäáìøácáe £©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«©¨−̈
:íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfäâìCìää ©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧

| Làa íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´
:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«

ãìòáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
:øîàìäìøBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà ¥«Ÿ¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬

Lð øLà äáBhä õøàä úà äfä òøäúúì ézra ¨−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−
:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨

øLà ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬
:ýåýé éøçà àlîæìpàúä éa-íbíëììâa ýåýé ó ¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−

:íL àáú-àì äzà-íb øîàìçìïeð-ïa rLBäé ¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«§ª³©¦Æ
éðôì ãîòäàeä-ék ÷fç Búà änL àáé àeä E ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½¦−

:ìàøNé-úà äpìçðé©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּובהּׂשגתֹו ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהארּבעים,

ּובהּׂשגתם ּבדעּתם ּתֹורה מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעּלה מׁשה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל

לׁשמֹוע", ואזנים לראֹות ועינים לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשל

ּדרּביּה". אּדעּתיּה איניׁש קאי . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּובלׁשֹון

éòéáøèìøLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ®̈¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzàîeòñe íëì eðt ízàå ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®§¬
:óeñ-íé Cøc äøaãnäàîéìà eøîàzå | eðrzå ©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´¥©À

eðeö-øLà ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç̈»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈
eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−

:äøää úìrìáîàì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå ©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ
eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìrú©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîízrîL àìå íëéìà øaãàå ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®
:äøää eìrzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzåãîàöiå ©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧

íëúà eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä̈«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½
cä äðéNrz øLàkøérNa íëúà eúkiå íéøá ©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−

:äîøç-ãräîòîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå ©¨§¨«©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a ýåýéåîLã÷á eáLzå §Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàòqpå ïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤©¦©³

áñpå éìà ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨
:íéaø íéîé øérN-øä-úàñ ¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

ראׁשֹונים, וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹמאן

אבל ּומאחר, מקּדם ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ"ּדכל

אּלא סּדר לא ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מׁשנה ׁשּסּדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹמׁשה,

ּבׂשכלֹו, הּדברים סדר את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלהּדרׁש".

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובהכרח

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâ-úà áñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ¤
:äðôö íëì eðt äfä øääãøîàì åö írä-úàå ¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´¥Ÿ¼

íéáLiä åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNaäeøbúz-ìà §¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ©¦§¨´

ìâø-ók Cøãî ãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá̈½Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´©®̈¤
:øérN øä-úà ézúð åNrì äMøé-ékåeøaLz ìëà ¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«´Ÿ¤¦§§¯

ízàî eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯¥«¦¨²
:íúéúLe óñkaæéäìà ýåýé ékìëa Eëøa E ©¤−¤§¦¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ

| äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì òãé Eãé äNrî©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´
éäìà ýåýé äðL íéraøà:øác zøñç àì Cnr E ©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«

çøérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà úàî øárpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî äáørä Cøcî¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§Ÿ́¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãîèáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¦§©¬¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨®̈Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ

:äMøé ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøééíéîàä §ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«¨«¥¦¬
:íé÷ðrk íøå áøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«

àéeàø÷é íéáànäå íé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬
:íéîà íäìáééðáe íéðôì íéøçä eáLé øérNáe ¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯

ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå íeLøéé åNr¥¨´¦«¨À©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®
ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé äNr øLàk©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−



iyiyקסב - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íäìâéøárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå eî÷ äzr ¨¤«©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úàãéLãwî | eðëìä-øLà íéîiäå ¤©¬©¨«¤§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´

ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLà ãr rðøaíéL ©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬
äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr äðL äðîLe§Ÿ¤−¨®̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ

:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnä áøwîåèíâå ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³
ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−

:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²
írä áøwî úeîì:ñæé:øîàì éìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

çéør-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà: ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«
èéía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®

-éðáì ék äMøé Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥
:äMøé äézúð èBìëàåä-óà áLçz íéàôø-õøà −§©¦¬¨§ª¨«¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®

íäì eàø÷é íéðnräå íéðôì dá-eáLé íéàôø§¨¦³¨«§¨Æ§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−
:íénæîæàëíãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb ír ©§ª¦«©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³

:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî ýåýéáëøLàk §Ÿ̈Æ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³
ãéîLä øLà øérNa íéáLiä åNr éðáì äNr̈¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³
íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøçä-úà¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬

:äfäâëäfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå ©¤«§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä íéøzôk©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëEãéá ézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦Â§¨«§Â
Lø ìçä Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−¨¥´¨®

:äîçìî Ba øbúäåäëEcçt úz ìçà äfä íBiä §¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ
øLà íéîMä-ìk úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©¨©¨®̈¦£¤³

éðtî eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé:EåëçìLàå ¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−¦¨¤«¨«¤§©³
ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−¤´¤¤§®

øîàì íBìL éøác:æëCøca Cøca Eöøàá äøarà ¦§¥¬¨−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤
:ìåàîNe ïéîé øeñà àì Cìàçëóñka ìëà ¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤

÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøaLz©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−
:éìâøá äøaràèëåNr éða éì-eNr øLàk ¤§§¨¬§©§¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈

ãr øra íéáLiä íéáàBnäå øérNa íéáLiä©«§¦Æ§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³
ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà-øLà£¤¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìàìïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½
éäìà ýåýé äL÷ä-ék Ba eðøáräBçeø-úà E ©«£¦¥−®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À

:äfä íBik Eãéá Bzz ïrîì Bááì-úà õnàåñ §¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

אחד לכל "מראין חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹהרה"ק

מחזה). מּלׁשֹון ('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש מּיׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחד

למעלה, ׁשּמכריזים הּׁשֹונים הּכרֹוזים ּדר על ׁשהּוא לבאר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

הּנׁשמה על ּגם מׁשּפיע וזה אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה

הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ּכאן: ואף חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּבּגּוף,

למּטה. האדם על ּפֹועלת זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

áìäîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäéâìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

áéúëåðá-úàåéø÷:Bnr-ìk-úàå åéða-úàåãìãkìpå §¤¨−̈§¤¨©«©¦§³Ÿ
íúî øér-ìk-úà íøçpå àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´§¦½

:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäåäìäîäaä ÷ø §©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«©¬©§¥−̈
íéørä ììLe eðì eðææa:eðãëì øLàåìørørî ¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§¥«£Ÿ¥¿

-ãrå ìçpa øLà øéräå ïðøà ìçð-úôN-ìr øLà£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©
-úà epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®¤

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkäæìõøà-ìà ÷ø ©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²¤¤¬¤
ìëå øää éørå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´¨½̈§¬Ÿ

:eðéäìà ýåýé äeö-øLàâàïLaä Cøc ìrpå ïôpå £¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®
Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²

:érøãà äîçìnìáàøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå ©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék BúàŸ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬

:ïBaLça áLBéâíb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå ¥−§¤§«©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²
ézìa-ãr eäkpå Bnr-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬

:ãéøN Bì-øéàLäãúra åéør-ìk-úà ãkìpå ¦§¦«−¨¦«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´
ízàî eðç÷ì-àì øLà äéø÷ äúéä àì àåää©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®
:ïLaa âBò úëìîî ábøà ìáç-ìk øér íéML¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«

äçéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéør älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©
:ãàî äaøä éæøtä éørî ãáìåíúBà íøçpå §©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈

øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNr øLàk©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´
:óhäå íéLpä íúîæìLe äîäaä-ìëåíéørä ì §¦½©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−

:eðì eðBfaçéðL ãiî õøàä-úà àåää úra çwpå ©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ

xihtn ,iriay - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ïðøà ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

יהּודי לכל מראים חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

מּׁשּום ּדוקא ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת

ּבׁשמֹו: ּגם ׁשּנרמז ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ÈÂÏׁשעבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ≈ƒ

˜ÁˆÈאבל הּגלּות. ׁשרׁש ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

נעׂשה וכ ּגלּוי, מחסד ׁשּלמעלה נסּתר, חסד מתלּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבגבּורה

ÈÂÏו הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈהּבאה וׂשמחה צחֹוק – ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»ְְְִַָָָ

לנהֹורא'. חׁשּוכא ְְְֲִִֵַָָָמ'אתהּפכא
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:íëì íçìpä àeä íëéäìàqqq ¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

הּבית והּנה הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת

אברהם ׁשּכנגד והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשליׁשי,

אברהם, ׁשּכנגד לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָויצחק,

יצחק. ׁשּכנגד ּבאב,ÁÒtּולׁשבּועֹות, ּתׁשעה ׁשּלפני הּׁשּבת היא - ְְְִֶֶֶָָ∆«ְְְִִִֵֶַַָָָ

ּפסח. ׁשל הראׁשֹון הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד BÚe·L˙ׁשחל ְִִֶֶֶֶַַָָָָ»

עד נמׁשכת חג ּכל הׁשּפעת והרי ׁשבּועֹות, הּוא ׁשּלפניה החג –ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּבא. ַַַָלחג

øéèôîëçéðé-øLà ãreLøéå íëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
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ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

:íëìàëøîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàå ¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ
éðéríëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøä E ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä éðL ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨

:änL øáò äzà øLà úBëìînäáëíeàøéz àì ©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®
:íëì íçìpä àeä íëéäìà ýåýé ékqqq ¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

"חזֹון ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

מ זֹו ּבׁשּבת ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת ראיםיׁשעיהּו", ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדברים ׁשני ּכאן ׁשאין לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלכל

הּׁשליׁשי, הּבית את ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהפּכּיים,

נׁש' ּדבר מ'ּבנינא לעבֹור לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהרי

ּבגדר עצמֹו ׁשהּוא אפֹוא, ונמצא הּוא'; ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָל'בנינא

ְִָּבנין.
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éør érøãàå äëìñ-ãr ïLaä-ìëå ãrìbä-ìëå§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈§¤§¤®¦¨¥²
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-úà BîL-ìr:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä ©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

יהּודי לכל מראים חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

מּׁשּום ּדוקא ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת

ּבׁשמֹו: ּגם ׁשּנרמז ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ÈÂÏׁשעבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ≈ƒ

˜ÁˆÈאבל הּגלּות. ׁשרׁש ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

נעׂשה וכ ּגלּוי, מחסד ׁשּלמעלה נסּתר, חסד מתלּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבגבּורה

ÈÂÏו הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈהּבאה וׂשמחה צחֹוק – ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»ְְְִַָָָ

לנהֹורא'. חׁשּוכא ְְְֲִִֵַָָָמ'אתהּפכא
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ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

הּבית והּנה הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת

אברהם ׁשּכנגד והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשליׁשי,

אברהם, ׁשּכנגד לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָויצחק,

יצחק. ׁשּכנגד ּבאב,ÁÒtּולׁשבּועֹות, ּתׁשעה ׁשּלפני הּׁשּבת היא - ְְְִֶֶֶָָ∆«ְְְִִִֵֶַַָָָ

ּפסח. ׁשל הראׁשֹון הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד BÚe·L˙ׁשחל ְִִֶֶֶֶַַָָָָ»

עד נמׁשכת חג ּכל הׁשּפעת והרי ׁשבּועֹות, הּוא ׁשּלפניה החג –ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּבא. ַַַָלחג
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ÔBÊÁ ˙aL«»¬

"חזֹון ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

מ זֹו ּבׁשּבת ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת ראיםיׁשעיהּו", ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדברים ׁשני ּכאן ׁשאין לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלכל

הּׁשליׁשי, הּבית את ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהפּכּיים,

נׁש' ּדבר מ'ּבנינא לעבֹור לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהרי

ּבגדר עצמֹו ׁשהּוא אפֹוא, ונמצא הּוא'; ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָל'בנינא

ְִָּבנין.
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להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר
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מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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