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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
כמעט חינם

המפעל 13

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

 אלקנה
כמעט חינם

מרכז מסחרי חדש

 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

אשדוד
מכולת אבזרדל

הסיטי 93/27

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

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
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אלעזר שמואלי
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באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 10 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 51

בארות יצחק
יש

מרכז מסחרי

 ביתר עילית
ספרינט מוטור

מרכז מסחרי

בית שמש
קיוסק החברים

ככר נוימן 1

בית שמש
כמעט חינם 

שדרות יגאל אלון1 
מרכז ביג

בית שמש
סופר מרקט ברק

הרצל 9

בני ברק
רמי לוי - רמת גן

מבצע קדש 68

בני ברק
מירן אליהו

ירושלים 59

בני ברק
אושר עד 

הקישון 11

בנימינה
מכולת ירדנה

רחבת החנויות 
גבעת חן

פיצה פצץבת חפר

בת-ים
בורוכוב בלה

הרצל 56

בת ים
פפיסמרוב - הבית של פיס

הרב מימון

בת-ים
חיימוב מוטי

פרלשטיין 21

גבע - בנימין
רמי לוי 

איזור התעשייה 
שער בנימין

גבעת אבני
כלבו אטיאספון בע"מ

סביונים

גבעת עדה
מרכולית צוקר מנדל

חיי 67

גבעת שמואל
שמולי משה

ביאליק 26

גבעתיים
יחזקאל דוד

שנקין 62

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

צרכניהגן הדרום

גן יבנה
ויקטורי

הכישור 3

גני תקווה
ויקטורי

מרכז הבמה 
הכרמל 20

גני תקווה
וקנין רונן

עין גנים 7

דימונה
מחסני השוק

קניון פרץ סנטר

דימונה
מיני מרקט עדן

הצאלה 6

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
אתגר מורן

הנדיב 26

זכרון יעקב
אתגר מורן

הנדיב 26

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
שמידט מיכאלה

אורן 25 רוממה

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 73

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טבריה
כמעט חינם

יהודה הלוי 113

טירת הכרמל
כמעט חינם

קרן היסוד 2

יבנאל
סיאני יהונתן

בית וגן 

יבנאל
ברכת אסנת

הגולן

 יבנה
כמעט חינם

 המיסב 7
א.ת. יבנה

 יבנה
מזוז אליהו

הדרור 25

 יהוד
בורקס יוון

הורדים 13

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

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

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

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

כוכב יאיר
כמעט חינם

 מרכז מסחרי 
רח' דרך המרכז 4

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כוכב יעקב
כמעט חינם

הכסף 1

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
בוסי לוי

פינס 16

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 128

כרמיאל
אמייב דוד

נשיאי ישראל 7

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
כמעט חינם

ישפרו סנטר
שד' המלאכה 121

מודיעין
רמי לוי

צומת שילת

צרכנייהמורשת משגב

מישור אדומים
רמי לוי

איתם 1

מזרחי זכאי יעלמנחמיה

מתן
כמעט חינם

הדר 84

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 29

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 21

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נצרת עילית
כמעט חינם

 היצירה 12
אזור תעשיה ג'

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

עופרה

מינימרקט פטראעין בוקק - ים המלח

סופרמרקט אלהעין הנצי"ב

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עכו
זגורי אורית

מרכז רסקו 17

עפולה
כמעט חינם

קהילת ציון 1

עפולה
גבאי

תחנה מרכזית אגד

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 14

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
דברים שצריך

חן 34 
מרכז מסחרי

עתלית
כמעט חינם

 רח' הרדוף 
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 אתא
כמעט חינם

ההסתדרות 247

קרית ביאליק
ספיר ד. קמעונות בע"מ

 לילך 9 
גבעת הרקפות

קרית ביאליק
בן נעים יעקב

הניצנים 1 סביניה

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

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



ו

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
תחנת רכבת

משתי הכניסות

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

רמת ישי 
אביאל מליחי

הארז

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 198

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 41

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 87

צרכנית שדה אילןשדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

לויתן שלמהשילה

תל אביב
פיצוחי פנקס

פנקס 45

תל אביב
אביגל לבנה

יהודה הנשיא 13

תל אביב
אהרוני יגאל

ברודצקי 50 
רמת אביב

תל אביב
אס שרותי הסעדה בע"מ 

)משען(

שלונסקי 6

תל אביב
מפגש הקשת

הקשת 6

תל אביב
המקום של גל

הירקון 323

תל אביב
זרבאילוב בחטיאר 

-  צ.ע.א

קהלת לבוב 24

תל אביב
מינימרקט לינוי

בצלאל 4

תל אביב
מכלת איזי

בלוך 35

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 27

תל אביב
כמעט חינם

נחלת יצחק 20
מגדלי ת"א

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
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:
  מפתח  כלליכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות

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

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

   חמו עמינ נחמוה "מאמר ד  )ג

 ח ...............ה"משת'ה,  שבת נחמו,ואתחנןשבת פרשת 

 יג........א"שנת' ה,א"ג מנ"י, ןואתחנ' פ' יום דשיחת   )ד

 ח י ...טירך כ )ק"בלה( ואתחנןפרשת לקוטי שיחות   )ה

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

 כג.................ל "ן זצלוי יצחק שניאורסאה' המקובל ר

 דכ...........ואתחנן פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 וכ........ואתחנןלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח
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 נד..................................ואתחנןלשבוע פרשת  

 טס.........ואתחנןלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

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

 :מהדורת וגשל –ם " רמבשיעורי

 דע ........ואתחנןלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  דק .......ואתחנןלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  יק............ואתחנןלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  

 

  נביאים וכתובים   )טז

  גקי..................... טכ פרק יםתהל, ח-ז פרק ב-מואלש

 טוק.........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  טזק....................................... חמ עד דף מבף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 מהק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 מהק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 מוק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 מטק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג
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   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 נק...............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 נק..............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 אנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 אנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

 דנק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 דנק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו
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  סזק....................סדר הדלקת נרות לשבת קודש  )לד

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה עזריאל שי'

שלום וברכה! 

זיך  זאלען  תחי'  זוגתו  וכן  שהוא  רצון  ויהי  אליו,  המצורף  עם  במנחם  מכ"א  למכתבו  במענה 

שבד"מ  דנפה"א,  הנפש  כחות  בעשר  ופשיטא  הבהמית  הנפש  כחות  בעשר  הקדש  בעבודת  אריינווארפען 

פשיטא שהגוף, לא רק שלא מבלבל אלא שעושה בשלימות, ואז בודאי תקוים הבטחת חז"ל יגעת )שזוהי 

דרישה וגם הבטחה, ופירוש יגעת ה"ה כפשוטו, יגעת, הארעווען, ואז( ומצאת, וכמבואר בהתועדות כאן, 

שלא נאמר השגת והבנת, שהרי בזה אין חידוש, אלא שהתורה מבטיחה שתהי' ההצלחה באופן של מציאה, 

ובאופן  ויזכהו השי"ת לבשר טוב  וק"ל.  שלכאורה אין מבינים איך זה אפשר להיות כ"כ למעלה מערך 

דמוסיף והולך, והרי מתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים אשר כ"א אומר ה' אורי וישעי וגו'.

בברכה לבשו"ט.
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  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 
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  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 מטק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו
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ח

.d"nyz'd engp zay ,opgz`e zyxt zay .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)
eÓÁ�אלקיכם יאמר עּמי ּבהּדרּוׁשים1נחמּו ּבזה ּומדּיקים הּלׁשֹון2, ּכפל להבין ּדצרי , «¬ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּבהּדרּוׁשים הּמּובא להקּדים צרי זה ּולהבין נחמּו. ּבּמׁשנה2ּדנחמּו ּדאיתא לא3מה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּב'ּפרי איתא עלֿזה והּטעם הּכּפּורים, ּוכיֹום ּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהיּו

חּיים' ּבאׁשלמּותא4עץ סיהרא קיימא ּבׁשלמּות, הּלבנה מּלּוי הּוא ׁשאז ּומקׁשה5מּׁשּום . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּגדֹול2עלֿזה יֹוםֿטֹוב ׁשהּוא מׁשמע ּבאב ּכט"ו ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ׁשאמרּו ּדמּמה , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

[ויתירה לחדׁש ּבט"ו הם הּסּכֹות וחג הּפסח חג ּגם ׁשהרי מּובן, ואינֹו רגלים, מּׁשלׁש ּגם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻיֹותר
אינּה הּׁשבּועֹות ּדחג ׁשהּקביעּות מּכיון ּבחדׁש, לט"ו ּכן ּגם ׁשּי הּׁשבּועֹות חג ּדאפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּזֹו,

הּפסח חג לקביעּות ּבהמׁש היא קביעּותֹו אם ּכי סיון, ּבחדׁש מסּים ּומהי6ּביֹום ניסן], ט"ו , ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
וסּכֹות. מּפסח ואפּלּו רגלים, ּדג' מהּיֹוםֿטֹוב יֹותר ּגדֹול יֹוםֿטֹוב ׁשהּוא ּבאב ּבט"ו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמעלה

זה ּׁשּידּוע7ּומבאר מה העלּיה8עלּֿפי ּביֹותר, היא ׁשהירידה ּדכל וירידֹות, ּבעלּיֹות הּכלל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ח על אב ּבחדׁש עׂשר חמּׁשה מעלת וזֹוהי ּביֹותר. ּכן ּגם מּׁשּוםהיא ותׁשרי, ּבניסן עׂשר מּׁשה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

החרּבן ענין ּבאב, ּדתׁשעה הּגדֹולה הירידה אחרי ּבאה ּבאב ּדט"ו והּׁשלמּות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשהעלּיה
והגם ּביֹותר. ּגדֹולה עלּיה היא העלּיה ולכן עם9והּגלּות, קׁשּורה ּבניסן ּדט"ו העלּיה ׁשּגם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

לפני היה מצרים ּגלּות הרי ּדגלּות, הּירידה לאחרי היא זֹו עלּיה ּגם ּכן ואם מצרים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָיציאת
קדֹוׁש וגֹוי ּכהנים ממלכת יׂשראל ׁשּנעׂשּו קדם ּתֹורה, ממלכת10מּתן עדין נעׂשּו ׁשּלא ּומּכיון , ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּבאב ּדתׁשעה הּגלּות מהּֿׁשאיןּֿכן ,ּכ ּכל ּגדֹולה ׁשּבּגלּות הּירידה אין קדֹוׁש וגֹוי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכהנים
וגֹוי ּכהנים (ׁשּממלכת זה ּדגלּות הּירידה הרי ּכהנים, ממלכת נעׂשּו ׁשּכבר לאחרי ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהיה
ׁשּלאחרי ּבאב ּדט"ו העלּיה ולכן ּביֹותר, ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ּבּגלּות) נמצאים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָקדֹוׁש

ּביֹותר. ּגדֹולה עלּיה היא ּבאב) (ּדתׁשעה זֹו ְְְְְְֲִִִִֵָָָָָירידה

¯‡·Óeּדגמת11ּבהּמאמר הּוא ּבאב ּדתׁשעה הּירידה ׁשּלאחרי ּבאב ּדט"ו העלּיה ּדענין , ¿…»ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּדלעתיד הּגּלּוי ּדמעלת ּדוקא. ּדגלּות הּירידה לאחרי הּבאה העתידה ּדגאּלה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻהעלּיה
ראׁשֹון ּדבית הפסק. ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּכזה ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבבית ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבא
הּירידה לאחרי ׁשּבא מּכיון ׁשליׁשי, ּדבית הּגּלּוי מהּֿׁשאיןּֿכן הפסק, ּבהם היה ׁשני ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּובית
לנצח יתדֹותיו יּסע ּבל יצען ּבל אהל ּכלל, הפסק ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּכזה ּגּלּוי הּוא .12ּדגלּות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מאיר ּבאב ׁשּבט"ו ּבאב, ּדתׁשעה הּירידה לאחרי הּבאה ּבאב ּדט"ו ּבעלּיה הּוא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָועלּֿדרֿזה

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

א.)1 מ, ישעי'

א'צו.)2 ע' ב' כרך נ"ך אוה"ת ואילך. רכא ע' עת"ר סה"מ

תרכ"ו. נחמו ד"ה וראה

תענית.)3 סוף

(בסופו).)4 חגה"ש שער

כו.)5 פט"ו, שמו"ר א. קנ, זח"א ראה

וש"נ.)6 תצד. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

שם.)7 נ"ך אוה"ת ואילך. רכו ע' שם עת"ר סה"מ

סה"מ)8 ג. יא, שה"ש לקו"ת ריט. ע' שם עת"ר סה"מ ראה

ובכ"מ. כה. ע' תקס"ד

(סה"מ)9 תשד"מ כו' טובים ימים היו לא ד"ה גם ראה

קצחֿקצט. ע' תשד"מ

ו.)10 יט, יתרו

ואילך.)11 רכט ע' שם עת"ר סה"מ

רכח.)12 ע' שם עת"ר סה"מ וראה כ. לג, ישעי'
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נחמּו ענין עם ּבאב ּדט"ו והּׁשּיכּות הּקׁשר וזהּו הפסק. ּבֹו ׁשאין לבא ּדלעתיד הּגּלּוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמעין
נחמּו נחמּו ונאמר והּגלּות, החרּבן על הּנחמה הּוא נחמּו נחמּו ּדענין נחמּונחמּו, ּפעמים ב' ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ

ׁשני ּבית על ונחמּו ראׁשֹון ּבית ׁשהיא13על ׁשני ּדבית החרּבן על ּגם נחמה ׁשהיא היינּו , ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ
ראׁשֹון ּבית ּדחרּבן מהּירידה יֹותר אפּלּו ּביֹותר, ּגדֹולה לפי14ירידה היא ׁשהעלּיה ּומּכיון , ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּי הּלׁשֹון ּכפילּות ּדענין ּכפּולה, נחמה היא (העלּיה) הּנחמה ּגם לכן ּכּנ"ל, הּירידה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאפן
מהּידּוע ּבהּמאמר ּכּמּובא על15לּגאּלה, ׁשּמרּמזֹות ּכפּולֹות) (אֹותּיֹות "מנצּפ אֹותּיֹות ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֻ

ּדוקא16הּגאּלה הּסֹובב אֹור ּגּלּוי ׁשעלֿידי ּבּממּלא, סֹובב חּבּור מּצד הּוא הּגאּלה ענין ּכי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻ
ּדכפילּות הּׁשּיכּות (לענין ּבּדרּוׁש ּׁשּמצּין מּמה ּגם [ּולהעיר הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּלמעלה

תר"ל ֿלל הּמתחיל' ל'ּדּבּור אריּבער17לּגאּלה) לכּתחּלה מהר"ש, אדמּו"ר ּדכ"ק ּדרּוׁש ,18,[ ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֻ
לנצח. יתדֹותיו יּסע ּבל יצען ּבל אהל ּכלל, הפסק ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּבאפן הּוא זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּדגּלּוי

LÈÂּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מה עם זה ואראה19לקּׁשר נא אעּברה גֹו' ההיא ּבעת ה' אל ואתחּנן ¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּדענין גֹו', הּטֹובה הארץ יכניס20את הּוא וׁשּדוקא יׂשראל, לארץ לּכנס מׁשה ּבּקׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אזי הּמקּדׁש ּבית את ּובֹונה לארץ מכניסם היה מׁשה אם ּכי הּוא לארץ, יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאת
מה עלּֿדר] מלכּיֹות וׁשעּבּוד הּגלּות ענין ּכלל ׁשּי היה ׁשּלא נצחי, ּבאפן הּכניסה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ז"ל רּבֹותינּו ּבהּו21ּׁשאמרּו ּדכתיב הראׁשֹונֹות, לּוחֹות ּתקרי22לענין אל הּלּוחֹות, על חרּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ׁשֹולטת ולׁשֹון אּמה ּכל ּדאין ּבמּצב יׂשראל היּו הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּמּצד חרּות, אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻחרּות
ּגלּות. אחריה ׁשּׁשּי ּבאפן היא יהֹוׁשע עלֿידי ׁשהיתה לארץ הּכניסה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבהם],

לזה חּמה23והּטעם ּכפני מׁשה ּפני ּכי אתערּותא24הּוא המׁשכת ּבחינת הּוא חּמה ּפני ּדענין , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
לבנה ּכפני יהֹוׁשע ּפני [מהּֿׁשאיןּֿכן עצמּה מּצד ּדלעילא24ּדלעילא אתערּותא ּבחינת הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשאין ּבחינה מאד, ּגבֹוּה מּמקֹום היא זֹו ּדהמׁשכה ּדוקא], ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשעלֿידי
לׁשם מּגעת ּדלתּתא אין23אתערּותא זֹו ּדבחינה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה הּסֹובב ּבחינת , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנ"ל נחמּו הּמתחיל' (מ'ּדּבּור לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו וׁשּנּוי. הפסק ּבּה ּדבחינת25ׁשּי ׁשהּגּלּוי ( ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכלל. הפסק ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּבאפן הּוא ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּסֹובב

e‰ÊÂ26חן נׂשיאת לׁשֹון אֹו חּנם, מּתנת לׁשֹון ואתחּנן גֹו', ה' אל ואתחּנן ענין ׁשּזה27ּגם , ¿∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההׁשּתלׁשלּות, ּדבבחינת מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הּסֹובב מּבחינת ההמׁשכה על ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָקאי
מּסדר ׁשּלמעלה הּסֹובב ּבבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ּדלתּתא, אתערּותא עלֿידי היא מּׁשם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָההמׁשכה
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ועוד.)13 תמה. רמז ישעי' יל"ש

היו)14 לא ד"ה גם וראה תקמט. סו"ס או"ח שו"ע ראה
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נחמּו ענין עם ּבאב ּדט"ו והּׁשּיכּות הּקׁשר וזהּו הפסק. ּבֹו ׁשאין לבא ּדלעתיד הּגּלּוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמעין
נחמּו נחמּו ונאמר והּגלּות, החרּבן על הּנחמה הּוא נחמּו נחמּו ּדענין נחמּונחמּו, ּפעמים ב' ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ

ׁשני ּבית על ונחמּו ראׁשֹון ּבית ׁשהיא13על ׁשני ּדבית החרּבן על ּגם נחמה ׁשהיא היינּו , ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ
ראׁשֹון ּבית ּדחרּבן מהּירידה יֹותר אפּלּו ּביֹותר, ּגדֹולה לפי14ירידה היא ׁשהעלּיה ּומּכיון , ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּי הּלׁשֹון ּכפילּות ּדענין ּכפּולה, נחמה היא (העלּיה) הּנחמה ּגם לכן ּכּנ"ל, הּירידה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאפן
מהּידּוע ּבהּמאמר ּכּמּובא על15לּגאּלה, ׁשּמרּמזֹות ּכפּולֹות) (אֹותּיֹות "מנצּפ אֹותּיֹות ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֻ

ּדוקא16הּגאּלה הּסֹובב אֹור ּגּלּוי ׁשעלֿידי ּבּממּלא, סֹובב חּבּור מּצד הּוא הּגאּלה ענין ּכי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻ
ּדכפילּות הּׁשּיכּות (לענין ּבּדרּוׁש ּׁשּמצּין מּמה ּגם [ּולהעיר הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּלמעלה

תר"ל ֿלל הּמתחיל' ל'ּדּבּור אריּבער17לּגאּלה) לכּתחּלה מהר"ש, אדמּו"ר ּדכ"ק ּדרּוׁש ,18,[ ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֻ
לנצח. יתדֹותיו יּסע ּבל יצען ּבל אהל ּכלל, הפסק ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּבאפן הּוא זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּדגּלּוי

LÈÂּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מה עם זה ואראה19לקּׁשר נא אעּברה גֹו' ההיא ּבעת ה' אל ואתחּנן ¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּדענין גֹו', הּטֹובה הארץ יכניס20את הּוא וׁשּדוקא יׂשראל, לארץ לּכנס מׁשה ּבּקׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אזי הּמקּדׁש ּבית את ּובֹונה לארץ מכניסם היה מׁשה אם ּכי הּוא לארץ, יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאת
מה עלּֿדר] מלכּיֹות וׁשעּבּוד הּגלּות ענין ּכלל ׁשּי היה ׁשּלא נצחי, ּבאפן הּכניסה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ז"ל רּבֹותינּו ּבהּו21ּׁשאמרּו ּדכתיב הראׁשֹונֹות, לּוחֹות ּתקרי22לענין אל הּלּוחֹות, על חרּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ׁשֹולטת ולׁשֹון אּמה ּכל ּדאין ּבמּצב יׂשראל היּו הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּמּצד חרּות, אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻחרּות
ּגלּות. אחריה ׁשּׁשּי ּבאפן היא יהֹוׁשע עלֿידי ׁשהיתה לארץ הּכניסה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבהם],

לזה חּמה23והּטעם ּכפני מׁשה ּפני ּכי אתערּותא24הּוא המׁשכת ּבחינת הּוא חּמה ּפני ּדענין , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
לבנה ּכפני יהֹוׁשע ּפני [מהּֿׁשאיןּֿכן עצמּה מּצד ּדלעילא24ּדלעילא אתערּותא ּבחינת הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשאין ּבחינה מאד, ּגבֹוּה מּמקֹום היא זֹו ּדהמׁשכה ּדוקא], ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשעלֿידי
לׁשם מּגעת ּדלתּתא אין23אתערּותא זֹו ּדבחינה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה הּסֹובב ּבחינת , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנ"ל נחמּו הּמתחיל' (מ'ּדּבּור לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו וׁשּנּוי. הפסק ּבּה ּדבחינת25ׁשּי ׁשהּגּלּוי ( ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכלל. הפסק ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּבאפן הּוא ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּסֹובב

e‰ÊÂ26חן נׂשיאת לׁשֹון אֹו חּנם, מּתנת לׁשֹון ואתחּנן גֹו', ה' אל ואתחּנן ענין ׁשּזה27ּגם , ¿∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההׁשּתלׁשלּות, ּדבבחינת מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הּסֹובב מּבחינת ההמׁשכה על ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָקאי
מּסדר ׁשּלמעלה הּסֹובב ּבבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ּדלתּתא, אתערּותא עלֿידי היא מּׁשם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָההמׁשכה
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לֹו ּתּתן מה צדקּת ּדאם ּכלל, ׁשם מקֹום ּתֹופס אינֹו הּתחּתֹונים ׁשּמעׂשה מּכיון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהׁשּתלׁשלּות,
חּנ28גֹו' מּתנת ּדר רק היא מּׁשם ההמׁשכה לכן ׁשּכתּוב, וזהּו חן. ּדמציאת ּבאפן אם29ם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מּבחינה ההמׁשכה הּוא החן ׁשענין ּדמּכיון גֹו', ועּמ אני ונפלינּו גֹו' ּבעיני חן מצאתי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָנא
חטאת אם ּכלל, ׁשם מקֹום ּתֹופס אינֹו הּתחּתֹונים ׁשּמעׂשה ההׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה

גֹו' ּפׁשעי ורּבּו ּבֹו ּתפעל הצר30מה ולכן העֹולם, לאּמֹות ּגם מּׁשם ׁשּימׁש אפׁשר הרי , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻֻ
ׁשּלמעלה מהּבחינה ההמׁשכה ׁשּגם האדמה, ּפני על אׁשר העם מּכל ועּמ אני ונפלינּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלבּקׁש
ּדמׁשה הארץ, את ואראה נא אעּברה גֹו' ואתחּנן וזהּו ּדוקא. ליׂשראל ּתהיה ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמהׁשּתלׁשלּות
מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה אֹור ּבחינת המׁשכת עלֿידי ּתהיה יׂשראל לארץ ׁשהּכניסה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָרצה
ׁשּבבחינת מּכיון נצחי, ּבאפן הּכניסה אז ּתהיה ּובמילא חּנם, מּתנת לׁשֹון ואתחּנן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבחינת

ּכּנ"ל. וׁשּנּוי, הפסק ׁשּי אין זה ְְִֵֵֶֶַַַָאֹור

‰p‰Â(מׁשה עלֿידי לארץ (הּכניסה מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה הּסֹובב מּבחינת ההמׁשכה ענין ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ואתחּנן ּׁשּכתּוב מה ּדזהּו ּבאלקּות. ראּיה ּבחינת המׁשכת ענין הּוא האדם ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבעבֹודת
ּתהיה יׂשראל ּדכל ׁשהעבֹודה לפעל רצה ׁשּמׁשה ּדייקא), (ואראה ואראה נא אעּברה ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹגֹו'

ראּיה איזֹו31ּבבחינת ּבזה ׁשּיהיה ׁשּי ואין חזקה, הכי ּבוּדאּות היא ׁשּבראּיה ּדההתאּמתּות , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
וכּידּוע וׁשּנּוי. לראּיה32חליׁשּות ׁשמיעה ּדֹומה ּדאינּה הּׁשמיעה, על הראּיה מעלת ,33ּבענין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָ

אצלֹו, הּדבר נתאּמת אז ׁשּגם אףֿעלּֿפי נאמנים, מאנׁשים ּדבר איזה ׁשֹומע ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדכאׁשר
וכּידּוע ראּיה. ׁשעלֿידי ההתאּמתּות מהּֿׁשאיןּֿכן ,ּכ ּכל ּבתקף זה אין ּבענין34מּכלֿמקֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ונאמנים, ּכׁשרים עדים ׁשהם אף הּנה עדים, מּפי ׁשֹומע הּדּין ּדכאׁשר ּדּין, נעׂשה עד ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאין
ליּה חזי לא הּדבר, את ראה ּבעצמֹו ּכׁשהּוא מהּֿׁשאיןּֿכן זכּות, ׁשּימצא אפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום
ׁשּי אזי והּׂשגה), (הבנה ּבאלקּות ׁשמיעה רק ּדכׁשּיׁשנּה ה', ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹזכּותא.
חליׁשּות ׁשּום ּבזה ׁשּי אין ּבאלקּות, ּבראּיה מהּֿׁשאיןּֿכן חסֿוׁשלֹום, ׁשּנּוי איזה ּבזה ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה
יׂשראל ּבכל להמׁשי רצה ּדמׁשה הארץ, את ואראה נא אעּברה וזהּו חסֿוׁשלֹום. ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוׁשּנּוי
ׁשּום ׁשּי לא ׁשּבראּיה מּכיון נצחי, ּבאפן לארץ הּכניסה היתה ואז ּבאלקּות, הראּיה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּבחינת
היה מׁשה אצל ּכי לארץ, יׂשראל ּבני את יכניס ּדוקא ׁשהּוא מׁשה ּׁשרצה מה וזהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנּוי.

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר נעלית, הכי לראּיה ועד ּבאלקּות, ראּיה נתנּבאּו35ּבחינת הּנביאים ּכל ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּברמּב"ם וכּמבאר ּבזה, נתנּבא ּומׁשה ׁשאר36ּבכה על מׁשה נבּואת מעלת ּובפרטּיּות ּבארּכה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

ּפנים אל ּדפנים ּבאפן היתה ׁשּלֹו ׁשהּנבּואה ועד ּפנים37הּנביאים, מּבחינת (ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה38ּבפנים מקּבל היֹותֹו מּצד וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן ּדמׁשה, הּנבּואה מּצד הּוא זה ּדכל ,( ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

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

ז.)28 לה, איוב

אם)29 ועתה סד"ה נג. ע' שם אוה"ת וראה יגֿטז. לג, תשא

רכד). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח נא

ו.)30 שם, איוב

פרשתנו.)31 ריש אוה"ת ואילך. ג ג, פרשתנו לקו"ת ראה

ובכ"מ. חינוך. ח"ב האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי

וש"נ.)32 ואילך. 121 ע' ח"ו לקו"ש ראה

ט.)33 יט, יתרו מכילתא

א.)34 כו, ר"ה

מטות.)35 ר"פ ספרי

היסוד)36 חלק פ' סנהדרין פיה"מ ה"ו. פ"ז יסוה"ת הל'

פל"ה. ח"ב מו"נ הז'.

י.)37 לד, ברכה

תרכ"ז)38 סה"מ ואילך. ב'לה ע' ה כרך ראה אוה"ת ראה

ועוד. רנ. ע' ריש

inr engp engp

ּדמׁשה) מהּנבּואה (ּגם הּנבּואה מענין למעלה יׂשראל39ׁשּזהּו את להכניס מׁשה רצה ולכן . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּובמילא יׂשראל, ּבכל מׁשה) ׁשל (ּבחינתֹו ּבאלקּות הראּיה ענין נמׁש היה אז ּכי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹלארץ,

הּכניס אז ּכּנ"ל.היתה נצחי, ּבאפן ה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

¯e‡·e(ּבאב ט"ו ענין ועם נחמּו, נחמּו ענין עם ּדואתחּנן הּׁשּיכּות וכן (ּדואתחּנן, הענין ≈ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
נחמּו (ד"ה הּנ"ל ּבּדרּוׁש מבאר הּנה יֹותר, ט"ו)40ּבפרטּיּות (מסּפר ּבאב ט"ו ּדענין ( ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

ואתחּנן ּכמנין מׁשה ׁשהתּפּלל ּתפּלֹות תקט"ו ּבענין ּׁשּידּוע מה עלּֿפי יֹותר ּדענין41יּובן , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּבחינת הּוא ות"ק ּובינה) חכמה (ּבחינת י"ה ּבחינת הּוא ט"ו ט"ו, עם ת"ק חּבּור הּוא ְְְְְִִִִִִַַַָָָתקט"ו
מּיּו"ד, ּכלּולה ספירה ׁשּכל (היינּו מּמאה ּכלּול אחד ּכל ּדארי הּספירֹות [ּכי ּדארי חסדים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָה'
יֹותר ּולמעלה ּבדרּוׁש], ּכּמּובא ת"ק, ּבמסּפר הם ּדארי חסדים ׁשה' ונמצא מּיּו"ד) ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָויּו"ד
ּבארּכה ּכּמבאר ת"ק, ּבגימטרּיא הם ּדעּתיק חסדים ה' [ׁשּגם ּדעּתיק חסדים הּוא ת"ק ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻּבחינת
ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ה' הּוא ט"ו) עם ת"ק (חּבּור תקט"ו וענין ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָּבּדרּוׁש],
רק לא (ת"ק) ּדעּתיק חסדים ּדה' הּגּלּוי יהיה לבא ׁשּלעתיד ׁשם, ּומֹוסיף ּבי"ה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמאירים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו י"ה, ּכמֹו יהיה ו"ה ּדגם ּבו"ה, ּגם אּלא (ט"ו) יהיה42ּבי"ה יהיה, ההּוא ּבּיֹום ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּתֹורה' ּב'אֹור הּמבאר עלּֿפי זה לבאר ויׁש י"ה. ּבבחינת יהיה ו"ה ּגם ּכי י"ה, ּפעמים ב' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּוא

ּתפּלֹות תקט"ו ז"ל רּבֹותינּו אמרּו גֹו' ואתחּנן הּמתחיל' 'ּדּבּור ואתחּנן [ּברׁשימת43ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
הּנ"ל לּדרּוׁש נׁשמתֹוֿעדן ׁשּבענין44אדמּו"ר הּנ"ל] ואתחּנן ד"ה והּוא ּדברים, לספר מצּיין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

(חכמה י"ה ּבחינת הּוא ּדט"ו מט"ו, למעלה הּוא ׁשת"ק הּוא א' ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָתקט"ו
דת"ק הּוא ב' ּופרּוׁש ּכּנ"ל. ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ה' הּוא ות"ק ּדאצילּות), ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָּובינה

מארץ ת"ק, ּבמסּפר ׁשהם העֹולמֹות על קאי דת"ק מט"ו, למּטה ת"ק45הּוא מהל לרקיע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הם ׁשּגם העֹולמֹות) (ׁשרׁש הּמּדֹות על יֹותר ּולמעלה כּו', ורקיע רקיע ּכל ּבין וכן כּו' ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשנה

ׁשם הּתֹורה' ּב'אֹור (ּכּמבאר ת"ק למּטה46ּבמסּפר הם העֹולמֹות) (וכלֿׁשּכן ׁשהּמּדֹות ,( ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ט"ו) ּובינה, (חכמה י"ה ּבחינת המׁשכת הּוא תקט"ו ענין ועלּֿפיֿזה, (י"ה). ּובינה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמחכמה
ּׁשּמצינּו מה עלּֿפי הּפרּוׁשים ׁשני לקּׁשר ויׁש ׁשם. הּתֹורה' ּב'אֹור ּכּמבאר ת"ק), (מּדֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבו"ה

מֹורה47עלּֿדרֿזה יו"ד ּדמסּפר א' ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש הרחמים), (מּדֹות י"ג מסּפר ּבענין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּדלפי מאצילּות, ׁשּלמעלה ראׁשין ראׁשי ּתלת על מֹורה ג' ּומסּפר ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
והּמסּפר ספירֹות, העׂשר על ּכן ּגם קאי יו"ד ּדמסּפר ב' מהיו"ד. למעלה הּוא הג' זה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּפרּוׁש
למּטה הּוא הג' זה, ּפרּוׁש ּדלפי מאצילּות. ׁשּלמּטה ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות ג' על קאי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָג'

אחר ּבמקֹום ּומבאר הּוא48מהיו"ד. ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות ג' ׁשרׁש ּכי ּכלל, ּפליגי ּדלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ
הּפרּוׁשים ב' ּבענין ּגם לֹומר יׁש ועלּֿדרֿזה מאצילּות. למעלה ׁשהם ּדוקא ראׁשין ראׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמג'
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ּדמׁשה) מהּנבּואה (ּגם הּנבּואה מענין למעלה יׂשראל39ׁשּזהּו את להכניס מׁשה רצה ולכן . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּובמילא יׂשראל, ּבכל מׁשה) ׁשל (ּבחינתֹו ּבאלקּות הראּיה ענין נמׁש היה אז ּכי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹלארץ,

הּכניס אז ּכּנ"ל.היתה נצחי, ּבאפן ה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

¯e‡·e(ּבאב ט"ו ענין ועם נחמּו, נחמּו ענין עם ּדואתחּנן הּׁשּיכּות וכן (ּדואתחּנן, הענין ≈ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
נחמּו (ד"ה הּנ"ל ּבּדרּוׁש מבאר הּנה יֹותר, ט"ו)40ּבפרטּיּות (מסּפר ּבאב ט"ו ּדענין ( ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

ואתחּנן ּכמנין מׁשה ׁשהתּפּלל ּתפּלֹות תקט"ו ּבענין ּׁשּידּוע מה עלּֿפי יֹותר ּדענין41יּובן , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּבחינת הּוא ות"ק ּובינה) חכמה (ּבחינת י"ה ּבחינת הּוא ט"ו ט"ו, עם ת"ק חּבּור הּוא ְְְְְִִִִִִַַַָָָתקט"ו
מּיּו"ד, ּכלּולה ספירה ׁשּכל (היינּו מּמאה ּכלּול אחד ּכל ּדארי הּספירֹות [ּכי ּדארי חסדים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָה'
יֹותר ּולמעלה ּבדרּוׁש], ּכּמּובא ת"ק, ּבמסּפר הם ּדארי חסדים ׁשה' ונמצא מּיּו"ד) ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָויּו"ד
ּבארּכה ּכּמבאר ת"ק, ּבגימטרּיא הם ּדעּתיק חסדים ה' [ׁשּגם ּדעּתיק חסדים הּוא ת"ק ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻּבחינת
ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ה' הּוא ט"ו) עם ת"ק (חּבּור תקט"ו וענין ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָּבּדרּוׁש],
רק לא (ת"ק) ּדעּתיק חסדים ּדה' הּגּלּוי יהיה לבא ׁשּלעתיד ׁשם, ּומֹוסיף ּבי"ה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמאירים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו י"ה, ּכמֹו יהיה ו"ה ּדגם ּבו"ה, ּגם אּלא (ט"ו) יהיה42ּבי"ה יהיה, ההּוא ּבּיֹום ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּתֹורה' ּב'אֹור הּמבאר עלּֿפי זה לבאר ויׁש י"ה. ּבבחינת יהיה ו"ה ּגם ּכי י"ה, ּפעמים ב' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּוא

ּתפּלֹות תקט"ו ז"ל רּבֹותינּו אמרּו גֹו' ואתחּנן הּמתחיל' 'ּדּבּור ואתחּנן [ּברׁשימת43ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
הּנ"ל לּדרּוׁש נׁשמתֹוֿעדן ׁשּבענין44אדמּו"ר הּנ"ל] ואתחּנן ד"ה והּוא ּדברים, לספר מצּיין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

(חכמה י"ה ּבחינת הּוא ּדט"ו מט"ו, למעלה הּוא ׁשת"ק הּוא א' ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָתקט"ו
דת"ק הּוא ב' ּופרּוׁש ּכּנ"ל. ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ה' הּוא ות"ק ּדאצילּות), ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָּובינה

מארץ ת"ק, ּבמסּפר ׁשהם העֹולמֹות על קאי דת"ק מט"ו, למּטה ת"ק45הּוא מהל לרקיע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הם ׁשּגם העֹולמֹות) (ׁשרׁש הּמּדֹות על יֹותר ּולמעלה כּו', ורקיע רקיע ּכל ּבין וכן כּו' ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשנה

ׁשם הּתֹורה' ּב'אֹור (ּכּמבאר ת"ק למּטה46ּבמסּפר הם העֹולמֹות) (וכלֿׁשּכן ׁשהּמּדֹות ,( ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ט"ו) ּובינה, (חכמה י"ה ּבחינת המׁשכת הּוא תקט"ו ענין ועלּֿפיֿזה, (י"ה). ּובינה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמחכמה
ּׁשּמצינּו מה עלּֿפי הּפרּוׁשים ׁשני לקּׁשר ויׁש ׁשם. הּתֹורה' ּב'אֹור ּכּמבאר ת"ק), (מּדֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבו"ה

מֹורה47עלּֿדרֿזה יו"ד ּדמסּפר א' ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש הרחמים), (מּדֹות י"ג מסּפר ּבענין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּדלפי מאצילּות, ׁשּלמעלה ראׁשין ראׁשי ּתלת על מֹורה ג' ּומסּפר ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
והּמסּפר ספירֹות, העׂשר על ּכן ּגם קאי יו"ד ּדמסּפר ב' מהיו"ד. למעלה הּוא הג' זה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּפרּוׁש
למּטה הּוא הג' זה, ּפרּוׁש ּדלפי מאצילּות. ׁשּלמּטה ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות ג' על קאי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָג'

אחר ּבמקֹום ּומבאר הּוא48מהיו"ד. ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות ג' ׁשרׁש ּכי ּכלל, ּפליגי ּדלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ
הּפרּוׁשים ב' ּבענין ּגם לֹומר יׁש ועלּֿדרֿזה מאצילּות. למעלה ׁשהם ּדוקא ראׁשין ראׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמג'
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י"ה עם (ת"ק) הּמּדֹות התחּברּות ענין ּכי לזה, זה ׁשּייכים ׁשּׁשניהם תקט"ו, ּבמסּפר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָהּנ"ל
יהיה ׁשהו"ה מה והרי י"ה. ּבבחינת יהיה הו"ה לבא ׁשּלעתיד מה זהּו הּב', ּכפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ(ט"ו),
ּתכן ׁשּזהּו ּכּנ"ל, ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ה' המׁשכת עלֿידי הּוא י"ה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבבחינת

(ט"ו). י"ה ּבבחינת מאירים ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ׁשה' הא', ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש

LÈÂענין ּכי חּנם. מּתנת מּלׁשֹון ואתחּנן לענין ׁשּי תקט"ו ּבגימטרּיא ואתחּנן ּדענין לֹומר, ¿≈ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ת"ק) (ּבחינת ּודעּתיק ּדארי חסדים ה' המׁשכת הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָתקט"ו
ׁשאין עצמּה מּצד ּדלעילא אתערּותא ּבחינת הּוא חּנם מּתנת מּלׁשֹון ּדואתחּנן הענין ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָוהרי
היא עצמּה מּצד ּדלעילא אתערּותא ׁשּמּבחינת ּדההמׁשכה לׁשם, מּגעת ּדלתּתא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאתערּותא
ענין אֹופּנים. ׁשני יׁש ּגּופא ׁשּבזה אּלא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הּסֹובב ּבחינת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהמׁשכת
אתערּותא ּבבחינת היא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור ׁשהמׁשכת הּוא חּנם מּתנת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואתחּנן

הּתֹורה ענין ּדלתּתא), אתערּותא עלֿידי (וׁשּלא ׁשּלמעלה ּבא49ּדלעילא ׁשּזה (ּומּכיון ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
תקט"ו ּבגימטרּיא ואתחּנן ענין מהּֿׁשאיןּֿכן ,(ּכ ּכל להתחּתֹון ׁשּי זה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמּלמעלה,
ת"ק ּבבחינת ׁשּנמׁש ועד ט"ו, ּבבחינת נמׁש מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ת"ק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ(ׁשּבחינת
הּתֹורה' ּב'אֹור וכּמבאר למעלה. מּלמּטה הּתפּלה עלֿידי הּוא ּכּנ"ל) ט"ו מּבחינת ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלמּטה

יׁשרה43ׁשם רגל ורגליהם תקט"ו50הּפסּוק ּבגימטרּיא יׁשרה רּבֹותינּו51, למדּו זה ׁשּמּפסּוק , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
הּתפּלה לענין המׁשכת52ז"ל יהיֿרצֹון, הּוא הּתפּלה ענין ּכי היא, לּתפּלה דתקט"ו והּׁשּיכּות . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָָ

ת"ק) (ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה חדׁש רצֹון מהׁשּתלׁשלּות53ּבחינת ׁשּלמעלה זה ואֹור , ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבהם לפעל מט"ו), ׁשּלמּטה ת"ק ּבבחינת וגם ט"ו (ּבבחינת ׁשּלמּטה ּבּנבראים ּגם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמׁש

הּׁשנים ּולבר החֹולים לרּפאֹות ׁשהיּו, מּכמֹו .54ׁשּנּוי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

e‰ÊÂמאיר ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה ּכי כּו', ּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבֹו אין ולכן ּדלעתיד, הּגּלּוי מעין י"ה, ּבבחינת הּוא ו"ה ׁשּגם ּבמלכּות, עּתיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבחינת
ׁשּמֹורה עּמי, נחמּו נחמּו ענין ּגם וזהּו נצחי. ענין הּוא ּבמלכּות עּתיק ּבחינת ּדהארת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהפסק,

נצחי. ּגּלּוי ׁשהּוא ּבארּכה), (ּכּנ"ל לבא ּדלעתיד הּגּלּוי ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻעל

˙eÏÏÎeלהתיאׁש ׁשּלא לדעת יׁש הּמצרים, ּדבין מהּזמן ּבאים ּדכאׁשר ּבזה, הענין ¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
להיֹות ׁשּצרי הּמרירּות ענין ואפילּו ּבעצבּות, להיֹות לא ואפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָֹחסֿוׁשלֹום,

ּבּתניא קראתי55(ּכּמבאר הּמצר מן מּזה להיֹות קטן, לרגע רק זה הרי ׁשּביניהם) החּלּוק ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
מׁשיח56גו' עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה י"ה, ּבּמרחב ענני לבחינת ּבאים ׁשעלֿידיֿזה ,ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

עפר ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו זה57צדקנּו, וכל ּבתֹוכם, יׂשראל נׂשיאי וכל ּבתֹוכם, רּבנּו ּומׁשה , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ונגלה מּזֹו, יתרה ואחרּֿכ (חזֹון), ּתרּגּום ּבלׁשֹון ּדזהּו כּו', עינינּו ותחזינה מּמׁש, ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבקרֹוב

גֹו' ּבׂשר ּכל וראּו ה' מּמׁש.58ּכבֹוד בימינּו ּבמהרה , ְְְְִֵֵַָָָָָָָ
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– יומיים דמחנותֿקיץ שיחיו וילדות לילדים -

מוגה בלתי

נאו".‡. משיח וואנט "ווי ניגנו ואחרֿכך ז"ל, חכמינו ומאמרי פסוקים הי"ב אמרו מנחה, תפלת ַָאחר

אופן"),·. אידישן א ("אויף יהודי באורחֿחיים ומתחנכים הגדלים ישראל ילדי של בכינוס אנו ַנמצאים
ישראל, ילדי שאר לכל חיה דוגמא ומהוים

כתוצאה אם כי בהם, תלויות שאינן סיבות בגלל – יהדות חיי לחיות עדיין זכו שלא כאלה לילדים ובמיוחד
שילדים כך היהדות, של אורה שצריך) (כפי לשם הגיע לא לעתֿעתה אשר בעולם, נדחת בפינה הם שחיים מכך
חיה. דוגמא אלה לילדים להראות הכל לעשות הנחיצות יותר עוד גדולה הרי – כלל בדבר אשמים אינם אלה

הנוכחי, הכינוס אודות מקום בריחוק הנמצאים לילדים גם יספרו שסוףֿסוף – גם כולל

של באופן רק שלxetiqולא באופן גם אלא גםdi`xבלבד, עושים החול בימות שמתקיים בכינוס שהרי –

zepenzדבר כמו המאורע את לראות ניתן ידן שעל כאלה ותמונות ,ig1שיכולים כך -ze`xlמקום בריחוק גם
עם שהתקשרותם להראות כדי הגוף, וכל ידים תנועות ומתוך תורה, של פסוקים כאן הכריזו ישראל ילדי כיצד

הן היא דברmtebaוהןmznypaהתורה זה הרי אז אשר ,mlyודברigז גאנצע זאך").("א לעבעדיקע א און אך ַַַַַ

העולם,‚. שבכל ישראל בני וכל ישראל, ילדי כל עם להפגש והבטחון התקוה את יותר עוד מחזק זה וכל
כי:

ממש במהרה שיבוא צדקנו, משיח ידי על השלימה לגאולה ממש בקרוב זוכים ישראל ילדי של בזכותם
בני וכל כולו, העולם שבכל ישראל מילדי ואחד אחד וכל מאתנו, ואחד אחד כל את ויעלה אינגיכן"), ָ("גאר
הקודש, עיר לירושלים גופא, ושם ישראל, לארץ מחוץ – יחד כולם – כולו העולם שבכל המבוגרים ישראל

הברית. לוחות מונחים היו ששם הקדשים, קודש עם המקדש, בית נבנה שעליו הקודש להר גופא, ושם

של באופן הוא בשעתו המקדש בית של שקיומו אלא עוד igvpולא oexkfלכל דערמאנונג") אייביקע ַָ("אן
שיזכור – בגלות עדיין שנמצא מאתנו ואחד didאחד xaky,המקדש בית dzidקיים xakeאדנֿי ל"מקדש ההכנה

ידיך" ישראל,2כוננו שבארץ בירושלים בפשטות, למטה כאן ויתגלה ירד ובקרוב השלישי, המקדש בית ,

שמיא"dlreiולשם ענני "עם מאתנו ואחד אחד כל ווערן") ארויפגעבראכט הקב"ה,3("וועט של (ענניו ַַ
כולו העולם מכל והוריהם ישראל ילדי כל עם – יחד כולנו שנפגש כך, יתירה), בזריזות העליה תהיה ידם שעל
האחד המקדש ובבית הקודש, עיר ירושלים והיחידה, האחת הבירה בעיר ישראל, ארץ והיחידה, האחת בארץ –

בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו – מצוה באותה נכללים בתיֿמקדשות הג' כל [שהרי המקדש4והיחידי ובבית ,[
הברית. לוחות מקום הקדשים, בקודש – עצמו

עם יחדיו כולנו נחגוג עםzegeldושם שמחתֿתורה שחוגגים כמו ,dxezÎxtqלנו אין הזה בזמן שהרי –

וגם אחרונות) לוחות והן ראשונות לוחות (הן הלוחות לנו יהיו והשלימה האמיתית בגאולה אבל הלוחות,
י כולם גדול, הכי הריקוד את נחגוג ועמהם "גארספרֿתורה, הריקוד שיהיה כך ילדים, וגם מבוגרים ָחד,

נצחיות'דיק". גאר און פריילעך גאר ָָלעבעדיק,

זה:„. ליום שייך בתורה הפרשה חלק מצד מיוחדת הדגשה מתווספת זה ובכל
ומפרט הדברות, עשרת אודות ומסופר מדובר – ואתחנן דפרשת רביעי חלק – זה ליום השייך הפרשה בחלק
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– יומיים דמחנותֿקיץ שיחיו וילדות לילדים -

מוגה בלתי

נאו".‡. משיח וואנט "ווי ניגנו ואחרֿכך ז"ל, חכמינו ומאמרי פסוקים הי"ב אמרו מנחה, תפלת ַָאחר

אופן"),·. אידישן א ("אויף יהודי באורחֿחיים ומתחנכים הגדלים ישראל ילדי של בכינוס אנו ַנמצאים
ישראל, ילדי שאר לכל חיה דוגמא ומהוים

כתוצאה אם כי בהם, תלויות שאינן סיבות בגלל – יהדות חיי לחיות עדיין זכו שלא כאלה לילדים ובמיוחד
שילדים כך היהדות, של אורה שצריך) (כפי לשם הגיע לא לעתֿעתה אשר בעולם, נדחת בפינה הם שחיים מכך
חיה. דוגמא אלה לילדים להראות הכל לעשות הנחיצות יותר עוד גדולה הרי – כלל בדבר אשמים אינם אלה

הנוכחי, הכינוס אודות מקום בריחוק הנמצאים לילדים גם יספרו שסוףֿסוף – גם כולל

של באופן רק שלxetiqולא באופן גם אלא גםdi`xבלבד, עושים החול בימות שמתקיים בכינוס שהרי –

zepenzדבר כמו המאורע את לראות ניתן ידן שעל כאלה ותמונות ,ig1שיכולים כך -ze`xlמקום בריחוק גם
עם שהתקשרותם להראות כדי הגוף, וכל ידים תנועות ומתוך תורה, של פסוקים כאן הכריזו ישראל ילדי כיצד

הן היא דברmtebaוהןmznypaהתורה זה הרי אז אשר ,mlyודברigז גאנצע זאך").("א לעבעדיקע א און אך ַַַַַ

העולם,‚. שבכל ישראל בני וכל ישראל, ילדי כל עם להפגש והבטחון התקוה את יותר עוד מחזק זה וכל
כי:

ממש במהרה שיבוא צדקנו, משיח ידי על השלימה לגאולה ממש בקרוב זוכים ישראל ילדי של בזכותם
בני וכל כולו, העולם שבכל ישראל מילדי ואחד אחד וכל מאתנו, ואחד אחד כל את ויעלה אינגיכן"), ָ("גאר
הקודש, עיר לירושלים גופא, ושם ישראל, לארץ מחוץ – יחד כולם – כולו העולם שבכל המבוגרים ישראל

הברית. לוחות מונחים היו ששם הקדשים, קודש עם המקדש, בית נבנה שעליו הקודש להר גופא, ושם

של באופן הוא בשעתו המקדש בית של שקיומו אלא עוד igvpולא oexkfלכל דערמאנונג") אייביקע ַָ("אן
שיזכור – בגלות עדיין שנמצא מאתנו ואחד didאחד xaky,המקדש בית dzidקיים xakeאדנֿי ל"מקדש ההכנה

ידיך" ישראל,2כוננו שבארץ בירושלים בפשטות, למטה כאן ויתגלה ירד ובקרוב השלישי, המקדש בית ,

שמיא"dlreiולשם ענני "עם מאתנו ואחד אחד כל ווערן") ארויפגעבראכט הקב"ה,3("וועט של (ענניו ַַ
כולו העולם מכל והוריהם ישראל ילדי כל עם – יחד כולנו שנפגש כך, יתירה), בזריזות העליה תהיה ידם שעל
האחד המקדש ובבית הקודש, עיר ירושלים והיחידה, האחת הבירה בעיר ישראל, ארץ והיחידה, האחת בארץ –

בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו – מצוה באותה נכללים בתיֿמקדשות הג' כל [שהרי המקדש4והיחידי ובבית ,[
הברית. לוחות מקום הקדשים, בקודש – עצמו

עם יחדיו כולנו נחגוג עםzegeldושם שמחתֿתורה שחוגגים כמו ,dxezÎxtqלנו אין הזה בזמן שהרי –

וגם אחרונות) לוחות והן ראשונות לוחות (הן הלוחות לנו יהיו והשלימה האמיתית בגאולה אבל הלוחות,
י כולם גדול, הכי הריקוד את נחגוג ועמהם "גארספרֿתורה, הריקוד שיהיה כך ילדים, וגם מבוגרים ָחד,

נצחיות'דיק". גאר און פריילעך גאר ָָלעבעדיק,
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כו'. הלוחות עם ישראל בני דכל והריקוד להשמחה בנוגע יתירה הדגשה ישנה זה שביום מובן ומזה

ובארץ הקודש עיר בירושלים המקדש, בבית – ממש ומיד ותיכף ממש, בקרוב לנו תהיה שכן רצון ויהי
ישראל.

***

במיוחד‰. ושייך קשור – זה ליום השייך הפרשה בחלק מסופר שאודותם – הדברות דעשרת הענין כללות
l`xyi iclil:

שבעלֿפה בתורה התורה מפרשי לנו מספרים – הדברות עשרת לומר התחיל שהקב"ה הקב"ה6לפני ביקש -
כמה הציעו ישראל בני וכאשר כדבעי, ושמירתה התורה קבלת את שיבטיחו "ערבים" לו שיתנו ישראל מבני

" ישראל כשאמרו – ה"ערבות" וקיבל הקב"ה נתרצה מתי עדיין; מספיקים שאינם הקב"ה אמר epipaערבים,

אותנו" miphwd,7עורבים epicliהקב"ה וכששמע כדבעי! ושמירתה לימודה התורה קבלת על ה"ערבים" יהיו הם
לכל התורה את ונתן הזאת, ה"ערבות" את קיבל מיד – רבן בית של תינוקות ישראל, ילדי הם שה"ערבים"

זה. לדורנו עד כולם, הדורות כל על ישראל, ולכלל מישראל, ואחד אחד

היא התורה שעכשיו שזה – פשוטות באותיות הדברים הן`eplvופירוש זקנים, יהודים הן ישראל, בני עם ,

של בזכותם זה הרי ביותר, קטנים ילדים והן צעירים, dxezÎoznיהודים zra eidy miphwd miclid,הראשונה בפעם
עד לדור, מדור ישראל לילדי הערבות נמסרה dfשמהם epxecay l`xyi iclilאחד כל וכן מכם, ואחת אחד כל –

וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת כאן עכשיו נמצאים אינם שעדיין היות עם אשר שלכם, והחברות מהחברים ואחד
"גוי ישראל, עם עם, לאותו שייכים כולם הרי והטף,8בארץ"`cgזה, והנשים האנשים ישראל, בני כל (הכולל

הטף). ובפרט

גודל יותר עוד מודגש zeixg`deובזה zekfd,בידעו זה, שבדורנו ישראל מילדי ואחד אחד כל על המוטלת
ומסר הראשונה, בפעם תורה מתן בעת נוכח שהיה (והילדה) הילד של ובאֿכחו במקומו עומד היא) (וכן שהוא
עד ותוקף, חיות ביתר מחדש התורה את לקבל ישראל בני יתאספו ודור דור שבכל הבאים, לדורות זו שליחות
"תורה – בעצמו מהקב"ה התורה את וילמדו ישמעו שאז והשלימה, האמיתית לגאולה – ממש בקרוב – שיזכו

.9תצא"iz`nחדשה

.Âהפרשה בחלק (שנאמרו הדברות לעשרת בהקדמה גם מודגש לדור) מדור דמתןֿתורה (ההמשך זה וענין
לאמר" האלה הדברים כל את אלקים "וידבר – זה) :10דיום

" דתיבת הואxn`lהפירוש ונשנה11" חוזר זה שענין -xece xec lkaואומר חוזר שהקב"ה ויום, יום ובכל
מחודשים. וחוזק בחיות – פעם ובכל הפעם, עוד האלה" הדברים כל "את

כדי יחדיו מתאספים ישראל מילדי שרבים רואה הקב"ה כאשר oexkfdובפרט z` ycgle xxerldxezÎoznc,

חיים ונשמה גוף הגוף, אברי כל על וישפיע שיומשך זכרון אלא בלבד, ושכל במוח שישאר זכרון רק ולא
הקב"ה מוסיף אזי – שטורעם") גאנצן ("מיטן התוקף בכל המצוות וקיום התורה בלימוד שעוסקים ַובריאים

לאמר". האלה הדברים כל את אלקים "וידבר דמתןֿתורה, בהתחדשות יותר עוד

.Ê:לפועל ובנוגע
כדי יחד בו שמתאספים ומקום הכנסת, בית – להקב"ה להתפלל כדי יחד בו שמתאספים במקום בעמדנו
וליתן טובות החלטות לקבל כדי יחד בו שמתאספים ומקום המדרש, בית – הקב"ה של תורתו את ללמוד
בלימוד להוסיף טובות החלטות תקבלו בודאי – לצדקה) מצוה שליחות בנתינת זה כינוס שנסיים (כפי הצדקה
השם"). צבאות ריכטיקע די ("זיין השם" ל"צבאות הראוי באופן ההנהגה ובכללות המצוות, ובקיום התורה

מארץ ה' צבאות כל "יצאו – הראשונה בפעם השם" "צבאות אצל שהיה כפי הפעם עוד נעשה ועלֿידיֿזה
ובבנותינו"12מצרים" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, כלל בתוך מאתנו, ואחד אחד שכל מהגלות13– יצא ,
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ל"הר – גופא ושם הקודש, עיר ולירושלים הקודש, לארץ ו"יועבר" צדקנו, משיח עלֿידי ממש, ומיד תיכף
המקדש. ולבית הקודש"

.Á:"'וגו ה' אל "ואתחנן – הפרשה בהתחלת שכתוב למה גם באים ומזה
" הפרק באותו משה "התפלל – רבינו משה של תפלתו אודות מסופר הפרשה dyngeבהתחלת ze`n yng

xyr"וגו'"14פעמים הארץ את ואראה נא "אעברה משה15– של בקשתו נתקיימה לא ההיא שבעת אלא, .

.16רבינו

גם מתקיימת אזי – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ממש ומיד שתיכף כיון אמנם,
משה. תפלת

דורו בני כל עם יחד רבינו, שמשה – מאתנו,17ובפשטות ואחד אחד כל עם ויחד דורו, ילדי ובמיוחד ,
נמצאים שבו (המקום לארץ מחוץ באים זה שלפני הדורות מכל ישראל מבני ואחד אחד וכל במיוחד, והילדים

ישראל, לארץ – שמיא" ענני "עם – עכשיו)

הקודש, עיר לירושלים – ישראל ארץ רחבי בכל שדרים ישראל בני עם יחד באים – גופא ישראל ובארץ
הקדשים. לקודש עד המקדש, לבית – גופא ושם הקודש", ל"הר – גופא ושם

במשך ישראל בני כל של הגופים וכל הנשמות כל עם בגופים, נשמות ממש, ומיד תיכף – העיקר הוא ועוד
הנה" ישובו גדול "קהל הדורות, .18כל

***

.Ëהוראה על גם להתעכב יש ובאופןzihxtכנהוג, בפועל, למעשה צריךxexaבנוגע לא שהשומע כך, ,

הדברים. פירוש ולברר לשאול
והשלימה... האמיתית הגאולה באה ומיד שתיכף כיון פירושים, ולברר לשאול פנאי שאין גם ומה -

זה): ליום השייך הפרשה (בחלק הדברות שבעשרת ברורה הוראה על להתעכב יש – לעניננו ובנוגע

נאמרו עצמם הדברות שעשרת – xexaובהקדמה ote`ae zeihxtaהיותם שעם כך, כדי ועד דוקא,
כל עם שילמדוה ישראל בני על וסומכים ומדוייקת, מחושבת ותיבה תיבה כל בקיצור, שנכתבה בתורהֿשבכתב

הדברות עשרת נאמרו מקום, מכל יותר, עוד הענינים והבהרת בביאור יתווסף ידם שעל ±הפירושים, zeihxta

zeize` mixyre ze`n yyaכנגד בעצמו), גם לספור יכול הרוצה וכל האותיות, את שספרו המפרשים שכתבו (כמו
לרעך") "אשר האחרונות: אותיות בז' (המרומזות דרבנן מצוות וז' התורה מן מצוות .19תרי"ג

.È"אלקיך ה' ב"אנכי מתחילים – הדברות לסיומם20עשרת ועד ציוויים, וכמה כמה באים ולאחריֿזה ,
לרע אשר וכל גו' רעך בית תתאוה "לא .21ך"וחותמם:

והוראה לימוד יש המבוגרים:dxexaומזה והן הילדים הן מישראל, ואחד אחד לכל

אדם ("בין הקב"ה ציווי בקיום זהיר להיות צריך שיהודי מבין אחד שכל תוכןmewnlכשם שזהו ,"zlgzd

הדברות, עשרת שבהמשך הענינים שאר בכל גם זהיר להיות צריך כך – וגו'") אלקיך הוי' "אנכי הדברות: עשרת
(כבהמשך למצוותיו לא וגם הראשון), (כבדיבור בעצמו להקב"ה שייכות להם אין שלכאורה כאלה בענינים גם

השייכים ענינים הם אלא היהודיexiaglהדברות), עם לא – גופא ובזה לחבירו"), אדם (בריאותו,envra("בין
עם אלא ונשמתו), eiqkpeגופו eyekx" הדברות: עשרת וחותם בסיום מדובר אודותם – jrxlבלבד xy` lk."

וברורה: פשוטה – בזה והכוונה

אודות מדובר שלא היות אודותdnypdעם לא ואפילו "רעך", אם,sebdשל כי "רעך", הנמצאיםmiqkpשל
ezeyxa,"רעך" של
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ל"הר – גופא ושם הקודש, עיר ולירושלים הקודש, לארץ ו"יועבר" צדקנו, משיח עלֿידי ממש, ומיד תיכף
המקדש. ולבית הקודש"

.Á:"'וגו ה' אל "ואתחנן – הפרשה בהתחלת שכתוב למה גם באים ומזה
" הפרק באותו משה "התפלל – רבינו משה של תפלתו אודות מסופר הפרשה dyngeבהתחלת ze`n yng

xyr"וגו'"14פעמים הארץ את ואראה נא "אעברה משה15– של בקשתו נתקיימה לא ההיא שבעת אלא, .

.16רבינו

גם מתקיימת אזי – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ממש ומיד שתיכף כיון אמנם,
משה. תפלת

דורו בני כל עם יחד רבינו, שמשה – מאתנו,17ובפשטות ואחד אחד כל עם ויחד דורו, ילדי ובמיוחד ,
נמצאים שבו (המקום לארץ מחוץ באים זה שלפני הדורות מכל ישראל מבני ואחד אחד וכל במיוחד, והילדים

ישראל, לארץ – שמיא" ענני "עם – עכשיו)

הקודש, עיר לירושלים – ישראל ארץ רחבי בכל שדרים ישראל בני עם יחד באים – גופא ישראל ובארץ
הקדשים. לקודש עד המקדש, לבית – גופא ושם הקודש", ל"הר – גופא ושם

במשך ישראל בני כל של הגופים וכל הנשמות כל עם בגופים, נשמות ממש, ומיד תיכף – העיקר הוא ועוד
הנה" ישובו גדול "קהל הדורות, .18כל

***

.Ëהוראה על גם להתעכב יש ובאופןzihxtכנהוג, בפועל, למעשה צריךxexaבנוגע לא שהשומע כך, ,

הדברים. פירוש ולברר לשאול
והשלימה... האמיתית הגאולה באה ומיד שתיכף כיון פירושים, ולברר לשאול פנאי שאין גם ומה -

זה): ליום השייך הפרשה (בחלק הדברות שבעשרת ברורה הוראה על להתעכב יש – לעניננו ובנוגע

נאמרו עצמם הדברות שעשרת – xexaובהקדמה ote`ae zeihxtaהיותם שעם כך, כדי ועד דוקא,
כל עם שילמדוה ישראל בני על וסומכים ומדוייקת, מחושבת ותיבה תיבה כל בקיצור, שנכתבה בתורהֿשבכתב

הדברות עשרת נאמרו מקום, מכל יותר, עוד הענינים והבהרת בביאור יתווסף ידם שעל ±הפירושים, zeihxta

zeize` mixyre ze`n yyaכנגד בעצמו), גם לספור יכול הרוצה וכל האותיות, את שספרו המפרשים שכתבו (כמו
לרעך") "אשר האחרונות: אותיות בז' (המרומזות דרבנן מצוות וז' התורה מן מצוות .19תרי"ג

.È"אלקיך ה' ב"אנכי מתחילים – הדברות לסיומם20עשרת ועד ציוויים, וכמה כמה באים ולאחריֿזה ,
לרע אשר וכל גו' רעך בית תתאוה "לא .21ך"וחותמם:

והוראה לימוד יש המבוגרים:dxexaומזה והן הילדים הן מישראל, ואחד אחד לכל

אדם ("בין הקב"ה ציווי בקיום זהיר להיות צריך שיהודי מבין אחד שכל תוכןmewnlכשם שזהו ,"zlgzd

הדברות, עשרת שבהמשך הענינים שאר בכל גם זהיר להיות צריך כך – וגו'") אלקיך הוי' "אנכי הדברות: עשרת
(כבהמשך למצוותיו לא וגם הראשון), (כבדיבור בעצמו להקב"ה שייכות להם אין שלכאורה כאלה בענינים גם

השייכים ענינים הם אלא היהודיexiaglהדברות), עם לא – גופא ובזה לחבירו"), אדם (בריאותו,envra("בין
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נכסים דוקא לאו – גופא "mixwiובזה אלא בעליֿשוויות, נכסים סתם לא וגם ונחושת, זהב כסף, כמו ,lk

לרבות דייקא, "כל" לרעך", xacאשר lkאלא אינו אם גם שיהיה, dhextאיזה deyאיין" ויחידה, אחת ֵ(פרוטה
ּפעני"),

ענין שגם כיון הקב"ה, של מצוותיו כל לקיים שנזהר כביכול, מדה, באותה בזה הוא נזהר אףֿעלֿפיֿכן,
לרעך"). אשר כל . . תתאוה ("לא הקב"ה ציווי הוא זה

האפשרות כלפי יהודי ילד שחש חשובה הכי והשליחות גדול, הכי האושר היוקר, רגש הזהירות, כלומר:
גו'" ואהבת גו' ישראל "שמע לאמירת ביחס רק לא קיימים – הקב"ה של מצוותו ואהבת22לקיים כבוד שתוכנם ,

ביחס אלא d"awdהקב"ה ly eizeevn lklדבר אודות מדובר כאשר אפילו ,exiag ly jxrÎxqge hertאשר ("כל
אם גם לקחתו שלא שנזהר והחפץeipiraלרעך"), הרצון נחשב במה שכן ביותר, בו שחפץ חשוב דבר זה הרי

elyלו שאין דבר אפילו לרעך", אשר כל גו' תתאוה "לא הקב"ה ציווי לגבי חבירו) של בדבר וחפץ (שרוצה
"רעך"! אצל ערך

.‡Èבהתחלת שכתוב למה גם שייך זה, ליום השייך הפרשה מחלק הנ"ל והוראה שהלימוד להוסיף, ויש
ממהרים הנ"ל הוראה בקיום ההוספה עלֿידי שכן ישראל, לארץ להכנס רבינו משה של בקשתו אודות הפרשה
תיכף והשלימה האמיתית בגאולה ישראל, לארץ להכנס רבינו משה של בקשתו קיום את יותר עוד ומזרזים

ממש. ומיד
שהם מהילדים (החל וטף נשים אנשים יחדיו, כולנו באים נון, בן ויהושע רבינו משה עם שיחד – ובפשטות

שקיים, המצוות וכל שלמד התורה עניני כל עם יחד התורה), לקבלת "הערבים"

ובין אלקיך", הוי' "אנכי כמו ביותר, הגדולות מהמצוות היא אם בין המצוה, סוג על הבט מבלי וכאמור, -
תפיסת לה יש הקב"ה, של מצוה להיותה שכן, "רעך", של חסרֿערך דבר עם ורק אך שקשורה מצוה היא אם

- ומאתנו מכם ואחד אחד כל אצל ביותר וחשוב חזק מקום

מדרשות ובתי כנסיות בתי וכל התורה, ספרי וכל אחרונות, ולוחות ראשונות לוחות עם ובפרט23ויחד כולל ,
עכשיו בו שנמצאים זה טובים מעשים ובית המדרש ובית הכנסת ,24בית

בארצנו – בראשנו אדמו"ר מו"ח כ"ק דורנו ונשיא בראשנו, רבינו ומשה – יחד כולנו ונמצאים באים
הקדשים. בקודש – ועד המקדש, ובבית הקודש, בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה,

***

.·Èמטבעות ג' מכם ואחד אחד לכל יתנו (כדלקמן), הידועים הניגונים את שינגנו לאחרי הנה – תמיד כנהוג
יותר עוד יתווסף שעלֿידיֿזה הפרטי, מממונו ואחד אחד כל לזה יוסיף ובודאי לצדקה, שליחותֿמצוה בתור

הגאולה" את "שמקרבת מיוחדת ו"שליחות" סגולה לה שיש מצוה – הצדקה האמיתית25במצות גאולה ,

ממש. ומיד תיכף והשלימה,
ישנו שכבר רביעי, ביום בעמדנו (ובפרט השבוע פרשת תוכן מצד הגאולה ענין הדגשת על נוסף – זה וכל

aexdהאמיתית בגאולה שתתקיים ישראל לארץ להכנס רבינו משה בקשת מצד הן השבוע: ודפרשת השבוע דימי
הפרשה בהמשך המדובר מצד והן ג), סעיף (כנ"ל ישראל.26והשלימה לארץ דהכניסה הענינים פרטי אודות

שבדורנו רבינו משה גם כולל – רבינו משה של תפלתו תתקיים ומיד שתיכף אדמו"ר27והעיקר, מו"ח כ"ק ,
האמיתית בגאולה ובבנותינו", בבנינו גו' בזקנינו "בנערינו ישראל, בני כל עם יחד ישראל, לארץ להכנס –

והשלימה.

השבוע בפרשת שכתוב (כמו מלבדו" עוד ש"אין ובגלוי בפועל יראו "ניעט28ואז הניגון עתה ינגנו שלכן – (

משלה" בכל ו"מלכותו מלבדו", עוד ד"אין התוכן שזהו ניקאווא", .29ניעט ַָ
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תובלון" ובשלום תצאו "בשמחה גדולה, הכי שמחה שמתוך – העיקר והוא מאתנו30ועוד ואחד אחד כל –
"מקדש השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו ישראל, עם כל עם ביחד

שה' בזמן כו' יבנה "אימתי – ידיך" כוננו ועד"31אדנֿי לעולם .32ימלוך

ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן התחיל שי' [השליחֿציבור
ז"ל. יצחק לוי רבי לאביו הקפות

מהילדים ואחת אחד לכל לחלק כדי סענט, עשר של מטבעות שיחיו והמדריכות להמדריכים נתן אחרֿכך
מטבעות. ג' שיחיו והילדות

ובהצלחה, טובה בנסיעה וברכו רוסיא, למדינת שנוסע החסידים לאחד פנה שליט"א, אדמו"ר כ"ק בצאת
מוכן יהיה לא (ואם זה מכינוס "וודיאו" סרט עמו שיקח והוסיף, גרוס", פריילעכן "א שם למסור לו ַוהורה

שם]. להראות לשם), אליו שישלחו נסיעתו, קודם
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•
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

...בענין המקוה: מש"כ שעשו עוד אוצר מן הצד כדי שתהי' זריעה - הנה עפ"י האופן דכ"ק אדנ"ע 

שהיא מקוה ע"ג האוצר והוא רצה שיעלו מי התחתונה ע"ג רצפת העליונה )ע"פ הרי"ל שי' לנדא( הנה ה"ז 

זריעה באופן היותר מועיל, שא"צ השקה כלל לכל הדיעות, כמובן. - גם אם לא יעלו על הרצפה, יש לסדר 

שהשאובים יפלו ישר בנקב ההולך לאוצר התחתון, דהיינו זריעה, וא"כ האוצר שמן הצד מהו מוסיף? - 

)אם לא לזהירות בעלמא אולי יתקלקל אוצר התחתון(.

 ב"ה,  ז"ך במנחם, תשי"ח

ברוקלין.

האברך שלום שי'

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מכ"ה מנ"א, ותוכנו אשר נמסר להם דעתי, אשר אחר החתונה יהיו הוא וזוגתו 

שתליט"א במרוקה קסבלנקה, ויתעסקו שם בעבודת הק' חינוך עטה"ק ביחד עם אנ"ש שי' הנמצאים שם.

ואשרי חלקם שהשגחה העליונה העמידתם על חלק היפה, חינוך המקרב לב בנ"י לאבינו שבשמים, 

אשר גודל השכר אין די באר, נוסף על עיקר ותכלית השכר, שכר מצוה מצוה, ועוד זאת, אשר הנ"ל הוא 

פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב, שהרי כולל בתוכו ת"ת  מהדברים עליהם נאמר שאדם אוכל 

בעקבות  הללו  בעתים  ה'  עבודת  עיקר  ה"ה  מצדקה,  גם  הגדולה  וגמ"ח  כולם,  כנגד  ת"ת  אשר  וגמ"ח, 

משיחא, והיא הדרך לדבקה בה' באמת ולהפכא חשוכא לנהורא דילה, וכסיום רבנו הזקן באגה"ק )סוף 

סי' ט'(, יזכו לראות עין בעין בשוב ה' ציון כו'.

בברכת הצלחה בכל האמור.

נ.ב. באופן העבודה והפרטים התלוים בזה, עוד יבואו עמו בכתובים.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
Œ„ÂÓÏ˙·˘ ÌÈÈÂÂÈˆ‰ È�˘ ÔÈ· ¯„Ò‰ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰

‰¯Â˙
ציוויים: שני כללי, באופן ישנם, תלמודֿתורה במצות

"ללמוד" תורה1א) ללמוד החובה ).3(כשיכיר2–

"ללמדה" לאחרים1ב) התורה את ללמד ובמיוחד4– ,

בניו את ללמד האב חובת –5.

והן הרמב"ם הן מפליא: דבר מוצאים זה 6בענין

הזקן תורה"`7mpiאדמו"ר תלמוד "הלכות את 8פותחים

על שחובה הקובעת בהלכה אלא תורה, ללמוד בחובה

הקטן בנו את תורה ללמד מן9האב מצותֿעשה וזוהי ,

התורה.

היתה צריכה ובראשונה בראש מובן: לא לכאורה,

כך אחר ורק לעצמו, בכלל, תורה ללמוד החובה 10להיזכר

גם צורך ויש ב"ללמוד", די שאין להיאמר, היה צריך

הקטן? לבנו ב"ללמדה"

הקטן לבנו ללמדה שהחובה בפשטות, שמובן כפי

ציווי וזהו תורה, ללמוד החובה מן במצותsqepנובעת

חלה שלגביהם התורה, מצוות שאר לעומת תורה, תלמוד

בלבד מדרבנן הקטנים חינוך .11חובת

בלי "ללמדה" של הענין שיתקיים ייתכן לא כן,

בפיך"12"ללמוד" "חדורים הם התורה דברי אשר עד ,13.

סיבות: שתי לכך שיש להסביר, ניתן בפשטות

תורה ללמוד התורה מן עשה מצות שקיימת כיוון א)

מן חובה לגביהם חלה שלא המצוות כבשאר שלא לקטן,

קטנים לחנך מן11התורה חייב התורה שלימוד יוצא, .

לכן קטן. בהיותו עוד יהודי כל אצל להתחיל התורה

לימוד אודות בדינים תורה" תלמוד "הלכות את פותחים

יהודי כל של בקטנותו – מהתחלתם היהודי של .14התורה

רבות" פעמים "נכפל תורה תלמוד על הציווי –15ב)

"ללמוד" הציווי "ללמדה"16הן הציווי הציווי17והן אך –

ixwirdרמב"ם של המצוות במנין הנמנה "ושננתם18, הוא
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4

5

6

7

8

9
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28

29

מנין1) יא*. מ"ע בסהמ"צ רמב"ם ידֿטו. מ"ע בסהמ"צ הרס"ג לשון

חינוך תורה"). "ללמוד רק ת"ת להל' (וב"כותרת" היד ספר בריש המצות

יאלפון ילמדון, לעצמם. ילפון ילמדון, י: ד, פרשתנו רש"י וראה תיט. מצוה

לאחרים.

שם2) רמה. ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. שם ה"גֿד. פ"א ת"ת הל' רמב"ם

ועוד. רפ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' קנה. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע סרמ"ו.

(3" (ה"ג) הבאה שבהערה להצ"צxikiykברמב"ם פס"ד וראה .**"

הערה שם וראה .254 .249 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה – לרמב"ם.

אדה"ז. בשיטת – 17

פ"א4) לאדה"ז ת"ת הל' סרמ"ה. שם טושו"ע ה"וֿז. ה"אֿג. שם רמב"ם

וס"ח. ס"ד ס"א,

ת"ת5) והל' (ס"ג) טושו"ע (ה"בֿג), רמב"ם – בנו להקדים מצוה כי

שם רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ בביאור שקו"ט וראה שם. (ס"ח) לאדה"ז

לתלמידים). או לבנים (אם ב"ללמד" הרס"ג בכוונת גֿד) (קכו,

הכותרת6) בטור) (משא"כ שם שבשו"ע ולהעיר בטושו"ע***. ועד"ז

והכותרת מלמדים" "הלכות היא כו') בנו ללמד החיוב (ע"ד סרמ"ה ליו"ד

אדם כל על החיוב ע"ד (המתחיל רמו לסי' רק היא תורה" תלמוד "הלכות

תורה. תלמוד להל' מלמדים הל' מקדים למה עצ"ע אבל בת"ת).

הלכות7) שהן סקנ"ה שבאו"ח ת"ת הל' meidושאני xcqaהחיובים ולא

ופשוט. כשלעצמם. דת"ת

בסהמ"צ8) גם כ"ה – (1 להערה בשוה"ג לעיל (נעתק קאפח ובתרגום

להרמב"ם.

קאי9) (כי סתם "בנו" – שם ובטושו"ע לאדה"ז. ת"ת והל' ברמב"ם כ"ה

mbלאדה"ז ת"ת הל' וראה יוד. סי' ח"ב דווינסק צפע"נ שו"ת וראה גדול. על

שבכתב התורה כל ה"ד: ואכ"מ).t"rayeפ"א א'. לסעיף שם קו"א .

שהוא10) ס"ב.mcewובפרט שם טושו"ע ה"ד. פ"א שם (רמב"ם לבנו

ס"ז). פ"א שם אדה"ז

וש"נ.11) בתחילתן. לאדה"ז ת"ת הל'

ה"ד:12) פ"א לאדה"ז ת"ת מהל' z"dn..cnlnלהעיר el `evnl e`.

שם. קו"א וראה

לבניך.13) ושננתם ז) ו, (פרשתנו עה"פ (ורש"י) וספרי סע"א) (ל, קידושין

ה"ג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' שם. להרמב"ם סהמ"צ

בלימוד14) המדובר אין כי קצת, שעלohwdודוחק החיוב ע"ד כ"א ,a`d

cnllלהקדים הו"ל וא"כ ניתנה), לגדולים – התורה חיובי שככל פשוט, (כי

שאא"פ ובפרט לאחרים, ללמד שמחוייב מה – אח"כ ורק שבגופו, המצוה

בפנים. כנ"ל תחלה, "ללמוד" מבלי "ללמד"

שם.15) בחינוך ועד"ז שם*. בסהמ"צ הרמב"ם לשון

א16) ה, לב]. יא, ראה ספרי ע"פ שם. [כפרש"י ו ד, בפרשתנו: לדוגמא

ולמדתם שם: ובסהמ"צ רפ"ב. לאדה"ז ה"ג. פ"א להרמב"ם ת"ת בהל' [הובא

(ע" העלירועשיתם בהוצאת (וראה זה לפסוק הכוונה ואולי ב). קט, יבמות ד

שם וברש"י ב יט, יומא עה"פ. ורש"י (ספרי דחז"ל [ע"פ ז ו, שם)]. וקאפח

וה"ה) ה"ב פ"ג ת"ת הל' סט"ז. סקנ"ו או"ח שו"ע – אדה"ז (הב'). בם ד"ה

ועוד. מדבר]. הכתוב תורה דבדברי

ה"ב.17) שם להרמב"ם ת"ת בהל' [הובא ט ד, בפרשתנו: לדוגמא

ואדה"ז ברמב"ם [הובא ז ו, ס"א]. סרמ"ה שם טושו"ע ס"ח. פ"א לאדה"ז

ועוד. שם].

ולהעיר18) שם. בחינוך ועד"ז היד. ספר בריש המצות מנין שם. סהמ"צ

אותם "ולמדתם מנה יב מ"ע ובסמ"ג פרשתנו. ריש להאריז"ל המצות משער

"ללמוד", החיוב המצוה בתחילת כלל הזכיר לא ששם [ולהעיר, בניכם" את

ומצות"]. תורה בנו ללמד "מ"ע – רק

מצוות. כשתי וללמד" "ללמוד מנה שם לרס"ג בסהמ"צ אבל

."(envrl) dcnlle ..(mixg`l) cnll" :gt`w mebxzae (*

.cere .236 'r c"ig y"ewla 'zp ± z"zn xeht envr ohwdy dfa (`"k ,my r"eyehak ,ohwd epa cnll a`d lry aeigd c"r `l) `id dlgzdd f"dc`l z"z 'lde m"anxay `l` (**

.minrt dnk :gt`w z`vedae .`zil "zeax" zaiz xilrd z`veda (***
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"19לבניך" ציווי רמב"ם, כדברי הכולל, ,cenll2021תורה

כלומר, הואxewndוללמדה". התורה לימוד לחובת העיקרי

"ושננתם הפסוק שמובנוjipalמן ,"heytd22ל"בנו – הוא

ולפיכך23הקטן תורה24", תלמוד הלכות את פותחים

הקטן. בנו את ללמד האב בחובת

שונה אכן מדוע הסבר: דורשים עצמם אלו טעמים אך

א) אלו: פרטים בשני המצוות משאר תלמודֿתורה מצוה

ויותר, ב) לקטן. גם התורה מן כחובה חל תורה שלימוד

"ושננתם בציווי נכללת תורה ללמוד "?jipalהחובה

.·
‰¯Â˙‰ ˙ÓÂÚÏ "Ï·‰" ‡È‰ ‰˙Ú ˙„ÓÏ�‰ ‰¯Â˙‰

‡Â·Ï „È˙ÚÏ Â„ÓÏÈ˘
לכך שהסיבה בדוחק) כי (אם לומר היה ניתן לכאורה,

הזה בעולם התורה לימוד בין ההבדל את להראות כדי היא

לבוא: שלעתיד הלימוד לבין

וחכמתה" בתורה פנויין "יהיו ישראל שכאשר מובן,

דעה" הארץ ו"מלאה גדולים", חכמים ישראל ו"יהיו

והאמת" והחכמה הדעה התורה25ו"תרבה לימוד יהיו ,

כדברי עתה. מאשר באיןֿערוך הגבוהה בדרגה והבנתה

התורה26חז"ל לעומת "הבל" היא עתה הנלמדת שהתורה ,

התורה לימוד לפיכך המשיח. עלֿידי לבוא לעתיד שילמדו

יותר כללי, באופן אינו, גדולים, עלֿידי גם הזה, בזמן

"קטן", של לימוד מאשר

של ענין הוא קטן של התורה שלימוד כשם ועוד:

לגבי גם הוא כך יגדל, כאשר העיקרי לחיוב הכנה חינוך,

והכנה חינוך שהוא בכלל, הזה בעולם התורה לימוד

בידו" ש"תלמודו לאחר רק לבוא, לעתיד התורה 27ללימוד

משיח עלֿידי בשלימות התורה לימוד את "לקלוט" .28יוכל

גם מוצאים אנו לכך בדומה כי זה, בהסבר די אין אך

כך על כנאמר אחרות, מצוות קיום שאנו29לגבי שהמצוות ,

לעתיד שנקיים למצוות "ציונים" הן הזה בעולם מקיימים

בשיא רצונך" "כמצות – המצוות קיום יהי' אז כי לבוא,

.30השלימות

של בדרגה הוא הזה בעולם המצוות קיום גם כלומר,

לבוא, לעתיד המצוות קיום לעומת ("ציונים") "קטנות"

בשלימות המצוות לקיום והכנה חינוך כך) (משום .31וזהו

לקטן, גם קשורה תורה תלמוד מצוות שדוקא מכך אך

"ושננתם בציווי נכלל עליה הכללי מובן,jipalוהציווי – "

לה. דוקא השייך מיוחד, ענין יש תורה תלמוד שבמצוות

.‚
˙ÂÂˆÓÏ ‰¯Â˙ ÔÈ· Ï„·‰‰

תורה בין להבדל ההסבר עלֿידי יובנו הדברים

למצוות:

גשמיים בדברים המתבצעות במצוות, העיקרי ,32הענין

על עליהם, להשפיע (mlerdהוא .dnecaגברא לביטוי:

הנפש כוחות ואת הגשמיות את לזכך החפצא), על משפיע

המצוה מתבצעת שבאמצעותם האדם, של ;33הבהמית

התבטלות מתוך המצוות את לקיים שיש למרות ,34לפיכך,

קדשנו ("אשר ה' רצון שזהו מפני אלא הבנה, מתוך לא

היאepeeive"35במצוותיו המצוות בקיום העיקר זאת, בכל ,(

diyrd36לגרום המצוה שצריכה ההתבטלות .mc`l

חז"ל מעכבת,37(כלשון איננה הבריות") את "מצרף –

קיום לעצם הנוסף כדבר והיא המצוה, קיום את בדיעבד,

המצוה.

יבין שהאדם הוא, התורה לימוד של elkyaענינו

עם שזהlkyend38ויתאחד לרצות לא הנלמד, הרעיון ,
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ז.19) ו, פרשתנו

(20.1 להערה שוה"ג לעיל ראה

שם.21) בחינוך וכ"ה התורה. חכמת וקאפח: העליר בהוצאת

ת"ת22) הל' שם. סהמ"צ עה"פ. ורש"י (ספרי רז"ל שפירשו אף כי

דת"ת, הציווים כשמפרטים זהו הרי – תלמידיך" "אלו שם) ולאדה"ז להרמב"ם

בניכם" את אותם "ולמדתם יט) יא, (עקב ממש"נ הוא תורה בנו ללמד הציווי

של פשוטו אבל רסרמ"ה): שם טור בתחילתן. ואדה"ז להרמב"ם ת"ת (הל'

כו'). בכ"מ מצינו רש"י: ומאריך ממשיך (שלכן כפשוטם "לבניך" הוא כתוב

ד), (קכו, שם פערלא הרי"פ מביאור ולהעיר

שצריך זה גם כי הוא, לבנים ת"ת רק (באזהרותיו) הרס"ג שמנה דהטעם

עיי"ש. הוא, כבנו חברו בן גם ת"ת שלענין מפני הוא תלמידים עם ללמוד

(23.9 הערה לעיל ראה

ואח"כ24) לבניך" "ושננתם בתחילה בכתוב: כסדרם שהוא קצת, ובאו"א

.(16 הערה לעיל נסמן – מדבר הכתוב תורה (דבדברי בם" "ודברת

ה"ב.25) פ"ט תשובה הל' שם מלכים. הל' סוף רמב"ם

ספי"א.26) שם שם. ובמ"כ רפ"ב קה"ר

וש"נ.27) א. נ, פסחים

וי"ל28) בג"ע. שלומדים התורה לגבי – ועוד ואילך. ב מ, בהר לקו"ת

ולהעיר רפל"ז). תניא (ראה משיח של לתורתו בנוגע הוא (ובמכש"כ) שעד"ז

כו'. לעוה"ב תשמע בעוה"ז שמעת אם ד: תבא מתנחומא

ד"ה29) בשלח אוה"ת וראה יח). שם, ברש"י (הובא יז יא, עקב ספרי

ציונים לך הציבי בד"ה במ"א ועמ"ש תמד): (ע' שלח ובאוה"ת הפנים. כמים

הנסמן וראה כו'. דלע"ל המצות מענין ורושם ציונים רק הם דעכשיו שהמצות

הבאה. בהערה

ואילך.30) פי"ז תרל"ז וככה המשך – ובארוכה ויחי. ר"פ תו"ח

כו'.31) מלחמה תכסיסי שלומדים כמו שם: ושלח) (בשלח אוה"ת ראה

ספר32) ראה – מעשיות מצות הן הלבבות דחובת המצות גם כי

ערֿרעא), (ע' ה' אהבת ע' .p"yeהערכיםֿחב"ד

עיי"ש.33) פל"ז, תניא

לנשמע.34) נעשה הקדמת – הידוע בלשון

המצות.35) כל ברכות נוסח

ובכ"מ.36) פל"ח תניא ראה

רפמ"ד.37) ב"ר

פס"ח.38) ח"א מו"נ ראה
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"19לבניך" ציווי רמב"ם, כדברי הכולל, ,cenll2021תורה

כלומר, הואxewndוללמדה". התורה לימוד לחובת העיקרי

"ושננתם הפסוק שמובנוjipalמן ,"heytd22ל"בנו – הוא

ולפיכך23הקטן תורה24", תלמוד הלכות את פותחים

הקטן. בנו את ללמד האב בחובת

שונה אכן מדוע הסבר: דורשים עצמם אלו טעמים אך

א) אלו: פרטים בשני המצוות משאר תלמודֿתורה מצוה

ויותר, ב) לקטן. גם התורה מן כחובה חל תורה שלימוד

"ושננתם בציווי נכללת תורה ללמוד "?jipalהחובה

.·
‰¯Â˙‰ ˙ÓÂÚÏ "Ï·‰" ‡È‰ ‰˙Ú ˙„ÓÏ�‰ ‰¯Â˙‰

‡Â·Ï „È˙ÚÏ Â„ÓÏÈ˘
לכך שהסיבה בדוחק) כי (אם לומר היה ניתן לכאורה,

הזה בעולם התורה לימוד בין ההבדל את להראות כדי היא

לבוא: שלעתיד הלימוד לבין

וחכמתה" בתורה פנויין "יהיו ישראל שכאשר מובן,

דעה" הארץ ו"מלאה גדולים", חכמים ישראל ו"יהיו

והאמת" והחכמה הדעה התורה25ו"תרבה לימוד יהיו ,

כדברי עתה. מאשר באיןֿערוך הגבוהה בדרגה והבנתה

התורה26חז"ל לעומת "הבל" היא עתה הנלמדת שהתורה ,

התורה לימוד לפיכך המשיח. עלֿידי לבוא לעתיד שילמדו

יותר כללי, באופן אינו, גדולים, עלֿידי גם הזה, בזמן

"קטן", של לימוד מאשר

של ענין הוא קטן של התורה שלימוד כשם ועוד:

לגבי גם הוא כך יגדל, כאשר העיקרי לחיוב הכנה חינוך,

והכנה חינוך שהוא בכלל, הזה בעולם התורה לימוד

בידו" ש"תלמודו לאחר רק לבוא, לעתיד התורה 27ללימוד

משיח עלֿידי בשלימות התורה לימוד את "לקלוט" .28יוכל

גם מוצאים אנו לכך בדומה כי זה, בהסבר די אין אך

כך על כנאמר אחרות, מצוות קיום שאנו29לגבי שהמצוות ,

לעתיד שנקיים למצוות "ציונים" הן הזה בעולם מקיימים

בשיא רצונך" "כמצות – המצוות קיום יהי' אז כי לבוא,

.30השלימות

של בדרגה הוא הזה בעולם המצוות קיום גם כלומר,

לבוא, לעתיד המצוות קיום לעומת ("ציונים") "קטנות"

בשלימות המצוות לקיום והכנה חינוך כך) (משום .31וזהו

לקטן, גם קשורה תורה תלמוד מצוות שדוקא מכך אך

"ושננתם בציווי נכלל עליה הכללי מובן,jipalוהציווי – "

לה. דוקא השייך מיוחד, ענין יש תורה תלמוד שבמצוות

.‚
˙ÂÂˆÓÏ ‰¯Â˙ ÔÈ· Ï„·‰‰

תורה בין להבדל ההסבר עלֿידי יובנו הדברים

למצוות:

גשמיים בדברים המתבצעות במצוות, העיקרי ,32הענין

על עליהם, להשפיע (mlerdהוא .dnecaגברא לביטוי:

הנפש כוחות ואת הגשמיות את לזכך החפצא), על משפיע

המצוה מתבצעת שבאמצעותם האדם, של ;33הבהמית

התבטלות מתוך המצוות את לקיים שיש למרות ,34לפיכך,

קדשנו ("אשר ה' רצון שזהו מפני אלא הבנה, מתוך לא

היאepeeive"35במצוותיו המצוות בקיום העיקר זאת, בכל ,(

diyrd36לגרום המצוה שצריכה ההתבטלות .mc`l

חז"ל מעכבת,37(כלשון איננה הבריות") את "מצרף –

קיום לעצם הנוסף כדבר והיא המצוה, קיום את בדיעבד,

המצוה.

יבין שהאדם הוא, התורה לימוד של elkyaענינו

עם שזהlkyend38ויתאחד לרצות לא הנלמד, הרעיון ,
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ז.19) ו, פרשתנו

(20.1 להערה שוה"ג לעיל ראה

שם.21) בחינוך וכ"ה התורה. חכמת וקאפח: העליר בהוצאת

ת"ת22) הל' שם. סהמ"צ עה"פ. ורש"י (ספרי רז"ל שפירשו אף כי

דת"ת, הציווים כשמפרטים זהו הרי – תלמידיך" "אלו שם) ולאדה"ז להרמב"ם

בניכם" את אותם "ולמדתם יט) יא, (עקב ממש"נ הוא תורה בנו ללמד הציווי

של פשוטו אבל רסרמ"ה): שם טור בתחילתן. ואדה"ז להרמב"ם ת"ת (הל'

כו'). בכ"מ מצינו רש"י: ומאריך ממשיך (שלכן כפשוטם "לבניך" הוא כתוב

ד), (קכו, שם פערלא הרי"פ מביאור ולהעיר

שצריך זה גם כי הוא, לבנים ת"ת רק (באזהרותיו) הרס"ג שמנה דהטעם

עיי"ש. הוא, כבנו חברו בן גם ת"ת שלענין מפני הוא תלמידים עם ללמוד

(23.9 הערה לעיל ראה

ואח"כ24) לבניך" "ושננתם בתחילה בכתוב: כסדרם שהוא קצת, ובאו"א

.(16 הערה לעיל נסמן – מדבר הכתוב תורה (דבדברי בם" "ודברת

ה"ב.25) פ"ט תשובה הל' שם מלכים. הל' סוף רמב"ם

ספי"א.26) שם שם. ובמ"כ רפ"ב קה"ר

וש"נ.27) א. נ, פסחים

וי"ל28) בג"ע. שלומדים התורה לגבי – ועוד ואילך. ב מ, בהר לקו"ת

ולהעיר רפל"ז). תניא (ראה משיח של לתורתו בנוגע הוא (ובמכש"כ) שעד"ז

כו'. לעוה"ב תשמע בעוה"ז שמעת אם ד: תבא מתנחומא

ד"ה29) בשלח אוה"ת וראה יח). שם, ברש"י (הובא יז יא, עקב ספרי

ציונים לך הציבי בד"ה במ"א ועמ"ש תמד): (ע' שלח ובאוה"ת הפנים. כמים

הנסמן וראה כו'. דלע"ל המצות מענין ורושם ציונים רק הם דעכשיו שהמצות

הבאה. בהערה

ואילך.30) פי"ז תרל"ז וככה המשך – ובארוכה ויחי. ר"פ תו"ח

כו'.31) מלחמה תכסיסי שלומדים כמו שם: ושלח) (בשלח אוה"ת ראה

ספר32) ראה – מעשיות מצות הן הלבבות דחובת המצות גם כי

ערֿרעא), (ע' ה' אהבת ע' .p"yeהערכיםֿחב"ד

עיי"ש.33) פל"ז, תניא

לנשמע.34) נעשה הקדמת – הידוע בלשון

המצות.35) כל ברכות נוסח

ובכ"מ.36) פל"ח תניא ראה

רפמ"ד.37) ב"ר

פס"ח.38) ח"א מו"נ ראה
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ealיתאים ziihplש האמת את לחפש אלא ,lkyaולבטל ,

היא התורה לגבי הדבר שמשמעות לכך, בהתאם רצונו את

את d'להשיג znkg'הוא39ית ההתבטלות ענין לפיכך .

ixwir40לגמרי נעלית ה' חכמת כי התורה, בלימוד במיוחד

הנברא, עלֿידי להיקלט יכולה איננה והיא הנבראים, מן

התבטלות מתוך תורה לומד הוא כאשר הוא41אלא כאשר .

פנים ל"מגלה להגיע עלול הוא השכל, בכח רק לומד

כהלכה שלא ל"חכמה"42בתורה מגיע הוא אמנם –43.

של ההלכה זאת אין אך הגיוניים, –dxezdלרעיונות

ה' .44חכמת

חז"ל אומרים בתורה45לפיכך "ברכו להיות שצריך ,

התורה, בברכות צורך יש התורה ללימוד כהכנה תחילה":

" מודגש אתozpeשבהן אתezxezלנו מביאות והן – "

כלפי התבטלות לידי שבאמצעותהozepהלומד התורה,

ל הראוי לכלי נעשה d'הוא zxez.

.„
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ˙Ú· ˙ÂÏË·˙‰· Á¯Î‰‰

בהתבטלות הכרח שיש dpkdkeכשם ceqikללימוד

נדרשת כך ה', לתורת כלי נעשים ובאמצעותה התורה,

עלֿידי התבטלות שתהיה בעתcnelהזהירות התורה,

המצוות: בקיום מאשר יותר עצמו, הלימוד

שכך משום כראוי, המצוות את מקיים אדם deivכאשר

האדם. של "מציאותו" המצוה בקיום "מתערבת" אין ה',

להוראות ונשמע וכניעה, ציות של רוח בהלך שרוי הוא

להתבטלות. לדאוג צורך לו ואין ה',

שהוא התורה, לימוד מכך עם`cegiשונה האדם שכל

תורה, של לאמיתתה מכוון האדם כאשר כלומר, ה'. חכמת

עלֿידי המעובדת שהסברא באופן, זה היאelkyהרי

שלא ולהבטיח לדאוג צריך לפיכך כביכול. ה', חכמת

העצמית. מציאותו של ושיקולים "פניות" כאן יתערבו

בדרגה, כבר שהוא ולחשוב לטעות, עלול התורה לומד

לו מישהוwxשנוגעת כאשר ולכן, תורה, של אמיתתה

אחרת ההיפךezrcnאומר את אומר שהאחר חושב הוא ,

חז"לdxezdמן מרתחא46[כלשון דקא הוא "אורייתא :

הוא אשר בעוד אצלו")], שרותחת היא (=התורה ליה"

מדעתו ההיפך את שאומרים לו שאכפת בדרגה, .elyעדיין

חדור להיות התורה לימוד בשעת גם צריך לפיכך

העצמית והישות המציאות את מלערב ולהיזהר התבטלות,

שכלו יגיעת את ותטה אותו שתשחד באופן בלימוד

יתברך. ה', חכמת וגילוי מהבנת

.‰
"ÔË˜" Y „ÂÓÈÏ‰ ÔÓÊ·Â È�ÙÏ˘ ˙ÂÏË·˙‰‰

(א) א': שבסעיף הענינים לשני ההסבר שזהו לומר, יש

לימוד על שהציווי (ב) לקטן גם שייך התורה שלימוד

בהם כי – לבניך" "ושננתם בציווי נכלל לגדול התורה

תלמודֿ במצות הנדרשים ההתבטלות עניני שני מתבטאים

תורה:

לפני ואפילו קטן, אצל כבר מתחיל התורה לימוד

"יודע כאשר מיד אלא להבנה, קשר לו שיש גילֿקטנות

ש47לדבר" מדגיש, וזה ,dlgzddceqideהתורה ללימוד

והמעטתlkydאיננו הקטנת אלא עצמו,48שבתורה,

zelhazddשענין לשכל, מעל התורה, כרוךdfלנותן איננו

אצל ואפילו אחד, כל אצל קיים אלא ובשכל, ב"גדלות"

נשמתו מצד לדבר", מש"יודע .49תינוק

נכלל התורה לימוד על שהציווי השני, הפרט

הלימוד בעת שגם מלמד, לבניך", כאשרenvrב"ושננתם ,

להיות צריך ובהשגה, בהבנה השכל, בכח בו שקועים

"קטן". כשל ביטול,

.Â
"˙Â·‡"· '„ ˜¯ÙÏ Ô�Á˙‡Â 'Ù ÔÈ· ¯˘˜‰

רבות פעמים במיוחד50כאמור ענין, שכל כיוון הרי ,

בין תוכני קשר שיש מובן, פרטית, בהשגחה הוא בתורה,

ונלמד הנאמר אבות בפרקי הפרק לבין השבוע 51פרשת

לשבועות פסח שבין [שבשבתות שבת בכל52באותו וכן ,
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פ"ה.39) תניא ראה

מצוה)40) לקיום – (ולא ותפלה לד"ת רק שהי' עזרא מטבילת ולהעיר

כאותיות ביטול ואותיות סע"ד): קנט, – המקוה כוונת (סוף סידור ראה –

כו'. טבילה

(41– בארוכה נת' א. ז, תענית וראה ובכ"מ. גֿד. מ, בהר לקו"ת ראה

ואילך. 353 ע' חט"ו [המתורגם] בלקו"ש

מי"א.42) פ"ג אבות

תורה43) יש כו' תאמן בגוים חכמה יש יג) פ"ב, (איכ"ר ממרז"ל להעיר

תאמן. אל בגוים

לקו"ש44) ,151 ע' תש"ב סה"ש וראה ועוד. ד. לה, אמור לקו"ת ראה

.354 ע' שם

ובארוכה45) סמ"ז. לאו"ח ב"ח וראה ע"ב. ריש פה, ב"מ א. פא, נדרים

ואילך. 1 ע' שם לקו"ש –

רע"א.46) ד, תענית

ס"ה.47) סרמ"ה יו"ד טושו"ע ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם א. מב, סוכה

ס"א. פ"א לאדה"ז ת"ת הל'

א.48) פט, מחולין להעיר

מה49) שזהו ושם, ואילך). 147 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה

– (ראה יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה היא הלימוד שתחילת

עיי"ש. ,(47 בהערה המצוין

(50.325 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש .178 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.

(51.1 הערה שם ח"ז לקו"ש ראה

(52.(2 ,1 (הערות שם ח"ז בלקו"ש הנסמן וראה בסידורו. אדה"ז

opgz`e zyxt - zegiyÎihewl

המנהג לפי – הקיץ "כל53שבתות אבות פרקי לומר

הקיץ"]. שבתות

הפוסקים בדברי שונות דעות שקיימות כיוון 54בעניננו:

ואלו ו"אלו – באב תשעה בשבת אבות פרקי אומרים אם

הדעות, אחת לפי כאן זה ענין יוסבר – חיים" אלקים דברי

אבות, פרקי אומרים שכן הדעה לפי

יום בכל גדולה) (בתשוקה לו ש"אחכה מפני במיוחד

עד הרי לימיםֿטובים, אלו ימים ויהפכו משיח, שיבוא"

גדולהynnלסמוך בתשוקה מחכים באב תשעה לשבת

zercd lkly:אבות פרקי אז יאמרו

לקש רביעיבנוסף פרק לבין ואתחנן פרשת בין הכללי ר

בש"ק, חל שת"ב בשנה גם הנ"ל, לפי (הנאמר, שב"אבות"

על רבים ענינים נמצאים שבשניהם ואתחנן), פרשת בשבת

כתובים תורה תלמוד על ציוויים כמה תורה: תלמוד

ואתחנן זה55בפרשת בפרק משניות וכמה כמה וגם ,

גם מוצאים – התורה ללימוד הקשורות הוראות מכילות

עניני שני לגבי מיוחדת הדגשה זה בפרק משניות בשתי

כדלהלן: התורה, בלימוד הנדרשים שלעיל, ההתבטלות

.Ê
"„ÏÈ ‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰"
תורה "הלומד נאמר: כ' הוא56במשנה למה ילד

תורה והלומד חדש, נייר על כתובה לדיו – זקן55דומה?

מחוק". נייר על כתובה לדיו – דומה? הוא למה –

ברור: לא לכאורה,

תורה "הלומד – הראשון שבחלק –cliההוראה "...

של החשיבות לגבי היהודי את לעורר באה היא כי מובנת

לזקנה. זאת לדחות ולא בצעירות, התורה לימוד

החלק עלֿידי זו הוראה המשנה מדגישה מדוע אך

האם – דומה..." הוא למה זקן תורה "והלומד השני

עד כלשהיא, מסיבה תורה, למד שלא שמי לומר כוונתה

בלימוד מהצלחה להתייאש ח"ו, צריך, זקן, להיותו

?!57התורה

המילים כוונת לעיל, האמור לפי הוא: לכך ההסבר אך

תורה מתוךcli"הלומד תורה שלומד למי היא "zelhazd

כך שרק ניירzhlwpכילד, על כתובה כ"דיו התורה אצלו

הוא התורה לימוד כאשר ואילו חכמתוwxחדש". מתוך

חכמה שקנה זה (זקן... אין58ושכלו התבטלות, ללא (zxez

'd.כראוי נקלטה

.Á
"ÁÓ˘˙ Ï‡ Í·ÈÂ‡ ÏÂÙ�·"

א בנפול אומר: הקטן "שמואל נאמר: י"ט ויבךבמשנה

בעיניו ורע ה' יראה פן לבך, יגל אל ובכשלו תשמח אל

של חידושו מהו השאלה: וידועה אפו". מעליו והשיב

במשלי פסוק הוא אויבך..." "בנפול הרי הקטן? ?59שמואל

ויטרי" מלחמה60ב"מחזור על אמור שהפסוק מוסבר,

במלחמתה שגם מחדש, הקטן ושמואל העולם", "בעסק

תורה זה61של עם זה ש"נתרוצצו חכמים תלמידי שני בין

ש"בנפול לדעת, עליו ניצח, מהם ואחד הלכה", בדבר

הקנה62אויבך בן נחוניא רבי כתפילת תשמח...", 63אל

בהם". ואשמח הלכה בדבר חברי יכשלו "ולא

לחשוב היה ניתן שבה תורה, של מלחמתה שונה מדוע

עלzxzenש מדבר כך משום ואשר אויבך", "בנפול שמחת

הקטן? שמואל כך

בדבר האחר את ניצח שהוא כיוון הוא, הענין אלא

נצחון זה אין שלelyהלכה, "נצחון" אלא ,dxezd–

גדולה לשמחה להביאו צריך וזה – בתורה ענין .64נתברר
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מו"ח53) כ"ק מאמרי שכמה ולהעיר, נוהגין"). ("ויש אדה"ז סידור

אלו דשבתות אבות שבפרקי משנה – היא התחלתם הקיץ דימי אדמו"ר

תש"ב). – ופינחס קרח בהעלותך, נשא, ש"פ (לדוגמא:

אומרים54) אין בשבת ט"ב) (ערב חל ד"אם תקנג) (סו"ס או"ח ברמ"א

מג"א (וראה אבות" זופרק בשנה ועפ"ז, בכ"מ). המנהג וכ"ה ועוד. שם.

שלישי. פרק ואתחנן בפ' ולומדים בשבת*, חל שט"ב (תשל"ח)

ט"ב לערב ג' אשנב המצרים. בין (דיני יעב"ץ סי' (שם), ט"ז ראה אבל –

שם ובברכ"י ותמוה. צ"ע זה דמנהג – שם) (או"ח מרדכי מאמר יב), אות

בפרהסיא אבלות חשש עניני מכל ליזהר למנהגנו ובפרט כו'. ללמוד דשרי

טהרה. השיורי בשם ואילך (3526 (ס"ע ח' כרך שד"ח וראה ישile`eבשבת.

" בסידורו אדה"ז מל' גם הקיץ".lkלדייק שבתות

(55.17 ,16 הערות לעיל ראה

תיבת:56) ליתא שראיתי דא"ח עם [סידור ועוד אור. תורה בסידור כ"ה

שם. למשניות נוסחאות שינויי וראה תורה].

נמי").57) ("אי בתחילתו שם שמואל מדרש וראה

ב.58) לב, קידושין לב. יט, קדושים (ורש"י) תו"כ

יזֿיח.59) כד,

שלמה).60) בר מהר"י (בשם שם שמואל במדרש גם הובא שם. לאבות

ספי"ח.61) רבה אליהו דבי תנא גם ראה

כו'.62) שבבבל ת"ח א: כד, סנהדרין וראה ע"ב. ריש ל, קידושין חז"ל כלשון

עיי"ש.63) שם. אדה"ז ובשו"ע קי סו"ס או"ח טושו"ע ב. כח, ברכות

שלא בהסידורוצע"ג לא (גם בסידורים הנוסח נדפס ולא כן, נוהגין ראיתי

לפיה"מ בפתיחתו תויו"ט וראה וכו')**. ללומדים שהוא – וכיו"ב דא"ח עם

אינם בביהמ"ד הלומדים דעכשיו משום ד"נראה כ' השולחן ובערוך – שלו.

הוראות". מורים

פרטי64) ולהבין ד"ה קו"א וראה ואילך). ב (קמד, סכ"ו אגה"ק ראה

ההלכות.

.(dlecbd zqpkn) my `"bn d`x ± zaya lgy a"h axrn ith xingy (*

,u"ari ,d"ly ,(dynl dltz) w"nxd xeciqa oke .(gn ze` "cenild zpeek") awri lew 'iqae ,"dxezd zeriaw xcq" `"c zekld (izay 'x) l"fix`d xeciqa `vnpy s` (**

.zeltzd xve`
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המנהג לפי – הקיץ "כל53שבתות אבות פרקי לומר

הקיץ"]. שבתות

הפוסקים בדברי שונות דעות שקיימות כיוון 54בעניננו:

ואלו ו"אלו – באב תשעה בשבת אבות פרקי אומרים אם

הדעות, אחת לפי כאן זה ענין יוסבר – חיים" אלקים דברי

אבות, פרקי אומרים שכן הדעה לפי

יום בכל גדולה) (בתשוקה לו ש"אחכה מפני במיוחד

עד הרי לימיםֿטובים, אלו ימים ויהפכו משיח, שיבוא"

גדולהynnלסמוך בתשוקה מחכים באב תשעה לשבת

zercd lkly:אבות פרקי אז יאמרו

לקש רביעיבנוסף פרק לבין ואתחנן פרשת בין הכללי ר

בש"ק, חל שת"ב בשנה גם הנ"ל, לפי (הנאמר, שב"אבות"

על רבים ענינים נמצאים שבשניהם ואתחנן), פרשת בשבת

כתובים תורה תלמוד על ציוויים כמה תורה: תלמוד

ואתחנן זה55בפרשת בפרק משניות וכמה כמה וגם ,

גם מוצאים – התורה ללימוד הקשורות הוראות מכילות

עניני שני לגבי מיוחדת הדגשה זה בפרק משניות בשתי

כדלהלן: התורה, בלימוד הנדרשים שלעיל, ההתבטלות

.Ê
"„ÏÈ ‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰"
תורה "הלומד נאמר: כ' הוא56במשנה למה ילד

תורה והלומד חדש, נייר על כתובה לדיו – זקן55דומה?

מחוק". נייר על כתובה לדיו – דומה? הוא למה –

ברור: לא לכאורה,

תורה "הלומד – הראשון שבחלק –cliההוראה "...

של החשיבות לגבי היהודי את לעורר באה היא כי מובנת

לזקנה. זאת לדחות ולא בצעירות, התורה לימוד

החלק עלֿידי זו הוראה המשנה מדגישה מדוע אך

האם – דומה..." הוא למה זקן תורה "והלומד השני

עד כלשהיא, מסיבה תורה, למד שלא שמי לומר כוונתה

בלימוד מהצלחה להתייאש ח"ו, צריך, זקן, להיותו

?!57התורה

המילים כוונת לעיל, האמור לפי הוא: לכך ההסבר אך

תורה מתוךcli"הלומד תורה שלומד למי היא "zelhazd

כך שרק ניירzhlwpכילד, על כתובה כ"דיו התורה אצלו

הוא התורה לימוד כאשר ואילו חכמתוwxחדש". מתוך

חכמה שקנה זה (זקן... אין58ושכלו התבטלות, ללא (zxez

'd.כראוי נקלטה

.Á
"ÁÓ˘˙ Ï‡ Í·ÈÂ‡ ÏÂÙ�·"

א בנפול אומר: הקטן "שמואל נאמר: י"ט ויבךבמשנה

בעיניו ורע ה' יראה פן לבך, יגל אל ובכשלו תשמח אל

של חידושו מהו השאלה: וידועה אפו". מעליו והשיב

במשלי פסוק הוא אויבך..." "בנפול הרי הקטן? ?59שמואל

ויטרי" מלחמה60ב"מחזור על אמור שהפסוק מוסבר,

במלחמתה שגם מחדש, הקטן ושמואל העולם", "בעסק

תורה זה61של עם זה ש"נתרוצצו חכמים תלמידי שני בין

ש"בנפול לדעת, עליו ניצח, מהם ואחד הלכה", בדבר

הקנה62אויבך בן נחוניא רבי כתפילת תשמח...", 63אל

בהם". ואשמח הלכה בדבר חברי יכשלו "ולא

לחשוב היה ניתן שבה תורה, של מלחמתה שונה מדוע

עלzxzenש מדבר כך משום ואשר אויבך", "בנפול שמחת

הקטן? שמואל כך

בדבר האחר את ניצח שהוא כיוון הוא, הענין אלא

נצחון זה אין שלelyהלכה, "נצחון" אלא ,dxezd–
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מו"ח53) כ"ק מאמרי שכמה ולהעיר, נוהגין"). ("ויש אדה"ז סידור

אלו דשבתות אבות שבפרקי משנה – היא התחלתם הקיץ דימי אדמו"ר

תש"ב). – ופינחס קרח בהעלותך, נשא, ש"פ (לדוגמא:

אומרים54) אין בשבת ט"ב) (ערב חל ד"אם תקנג) (סו"ס או"ח ברמ"א

מג"א (וראה אבות" זופרק בשנה ועפ"ז, בכ"מ). המנהג וכ"ה ועוד. שם.

שלישי. פרק ואתחנן בפ' ולומדים בשבת*, חל שט"ב (תשל"ח)

ט"ב לערב ג' אשנב המצרים. בין (דיני יעב"ץ סי' (שם), ט"ז ראה אבל –

שם ובברכ"י ותמוה. צ"ע זה דמנהג – שם) (או"ח מרדכי מאמר יב), אות

בפרהסיא אבלות חשש עניני מכל ליזהר למנהגנו ובפרט כו'. ללמוד דשרי

טהרה. השיורי בשם ואילך (3526 (ס"ע ח' כרך שד"ח וראה ישile`eבשבת.

" בסידורו אדה"ז מל' גם הקיץ".lkלדייק שבתות

(55.17 ,16 הערות לעיל ראה

תיבת:56) ליתא שראיתי דא"ח עם [סידור ועוד אור. תורה בסידור כ"ה

שם. למשניות נוסחאות שינויי וראה תורה].

נמי").57) ("אי בתחילתו שם שמואל מדרש וראה

ב.58) לב, קידושין לב. יט, קדושים (ורש"י) תו"כ

יזֿיח.59) כד,

שלמה).60) בר מהר"י (בשם שם שמואל במדרש גם הובא שם. לאבות

ספי"ח.61) רבה אליהו דבי תנא גם ראה

כו'.62) שבבבל ת"ח א: כד, סנהדרין וראה ע"ב. ריש ל, קידושין חז"ל כלשון

עיי"ש.63) שם. אדה"ז ובשו"ע קי סו"ס או"ח טושו"ע ב. כח, ברכות

שלא בהסידורוצע"ג לא (גם בסידורים הנוסח נדפס ולא כן, נוהגין ראיתי

לפיה"מ בפתיחתו תויו"ט וראה וכו')**. ללומדים שהוא – וכיו"ב דא"ח עם

אינם בביהמ"ד הלומדים דעכשיו משום ד"נראה כ' השולחן ובערוך – שלו.

הוראות". מורים

פרטי64) ולהבין ד"ה קו"א וראה ואילך). ב (קמד, סכ"ו אגה"ק ראה

ההלכות.

.(dlecbd zqpkn) my `"bn d`x ± zaya lgy a"h axrn ith xingy (*

,u"ari ,d"ly ,(dynl dltz) w"nxd xeciqa oke .(gn ze` "cenild zpeek") awri lew 'iqae ,"dxezd zeriaw xcq" `"c zekld (izay 'x) l"fix`d xeciqa `vnpy s` (**

.zeltzd xve`
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אל אויבך "בנפול – הקטן שמואל אומר כך על אך

לא בלבד, התורה אמיתות על לו אכפת היה לו תשמח":

" היא ששמחתו מורגש `jaieהיה letpaאת נצחו על ,"

הענין רק אלא בתורהiaeigdהאחר, ענין שהתברר ,65.

הוא באמת, ה' חכמת בגילוי עסוק היה הוא לו ועוד:

" של מקרה בזאת רואה היה לא "אלו`letpjaieכלל כי ,"

miigואלו miwl` ixac"66ההלכה]dyrnlיכולה אינה

כאחת רק לנהוג יש למעשה כי יחד, הדיעות כשתי להיות

חיים], אלקים דברי הן הדיעות שתי אך מהן,

האחרת הדעה נשארת ההלכה פסק לאחר שגם וכיוון

" עליה לומר ייתכן לא תורה, של לאletpaענין וגם ,"

"jaie`."

הרי אויבך", "בנפול שהיא מורגש שבשמחתו וכיוון

נצח" "דידן של הרגשה כאן שמעורבת הוכחה זאת

– ניצח) אתed`(=שלנו אומרxg`dניצח לפיכך .

עצמו"ohwd"שמואל מקטין שהוא "לפי כך הנקרא ,"67,

התבטלות מתוך להיות מוכרח התורה כך68שלימוד ,

להגיע רק לו איכפת – תשמח" אל אויבך ש"בנפול

התורה .69לאמיתות

.Ë
ÔË˜‰ Ï‡ÂÓ˘ È¯·„ Í˘Ó‰Ï ¯·Ò‰‰

"אויבך" דעת גם אמנם, הטענה: להתעורר יכולה אך

בתורה, ענין והיא חיים, אלקים דברי על להתבסס יכולה

כפסק דעתו את להביא רצה האחר dyrnlאך dkldl,idefe

בפירוש כי וזהו`oiטעותו, כך, "`okהדבר של letpaענין

.70אויבך

לידי עצמו את יביא שהוא ממנו דורשים אפוא, מדוע,

של ענין בכך יחוש ולא תשמח", הואletp"אל הן אויבך?

לידי להביאו צריך וזה לאֿאמיתי, ענין ביטל זאת בכל

שמחה.

ורע ה' יראה "פן ואומר הקטן שמואל ממשיך כך על

כיוון לא שחבירו ייתכן, אפו": מעליו והשיב בעיניו

מפני כעונש, אלא וכדומה, בשכלו פגם מפני לא להלכה,

אסור לכן להלכה. לכוון זכה לא הוא ה', של "אפו"

עונש באמצעותו שנגרם מכך – אויבך" "בנפול לשמוח

שנתבררה כך על רק לשמוח יש זולתו. על הקב"ה מאת

לאמיתתה. ההלכה

ייתכן הרי אויבך", "בנפול ישמח הוא אם ,71ואדרבה:

ל" יגרום eilrnשבכך aiydeאת יסיר הקב"ה – אפו"

אליו – החבר מן .72"אפו"

כך, לידי יגיע הוא בכך, והתעמקות התבוננות עלֿידי

יקויים להיפך: אלא אויבך", "בנפול ישמח לא רק שלא

זה אוהבים שנעשים עד משם זזים ש"אינם ההיפך, אצלו

זה..." חז"ל73את כמאמר מכך, יותר ואף הלל74, בית לגבי

מה לקיים בזה זה נוהגים וריעות חבה שמאי: ובית

אהבו.75שנאמר והשלום האמת
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במלחמתהf"crראה65) לא אבל – בגמרא) (סד"ה שם שמואל מדרש

תורה. של

מרועה66) נתנו ב: ג, חגיגה וראה וש"נ. ב. יג, .`cgעירובין

עוד67) שם (וראה שם ויטרי במחזור הובא הי"ג. פ"ט סוטה ירושלמי

ועוד. שם. שמואל מדרש הקטן). שמואל ע"ד מחז"ל

(ע"פ68) כו'" ילד תורה "הלומד שלאח"ז להמשנה ההמשך יובן ועפ"ז

ס"ז). הנ"ל

לו69) נוגע שיהי' כזה עצום בביטול להיות מאד שקשה דכיון `jוי"ל

wxe– שלו מציאות של הרגש איזה כלל בזה לערב מבלי תורה של אמיתתה

הקנה בן נחומיא דרבי הא יומתק ועפ"ז דחסידותא. מילי של ענין רק הוא לכן

פעם. בכל ע"ז להתפלל הוצרך

אל70) ובכשלו תשמח אל אויבך "בנפול – הלשון כפל לבאר יש עפ"ז

לבך": יגל

א) ענינים: בב' אפ"ל תורה של כאשרiwqtaמלחמתה שאז – הלכה

" של הו"ע חברו ב)letpמנצח לגמרי. שמתבטל –inrhaאויבך", ההלכה

"כשלון". בנדו"ד היא המנוצחת חברו דעת שאז

"אל אומר לזה ו"אלgnyzובהתאם "lbi– היא שמחה כי – לבך"

'ielbשמואל מדרש וראה רע"א. מז, נצבים (לקו"ת בלב בסתר היא וגילה ,

שתתעורר אפשר אויבך) (נפול הלכה בפסק חברו מנצח כאשר ולכן: שם),

צריך (בכשלו) ההלכה טעמי בבירור רק בנצחון משא"כ גלוי', שמחה אצלו

ד"אל זהירות לבך".lbiרק

ועוד)71) שם. שמואל (מדרש הקושיא עפ"ז ומתורצת מוכרח. אינו אבל

אמר ot.65למה דלעיל שמואל מדרש וראה ה'. יראה

שם.72) לאבות רש"י שם. משלי – ומצו"ד רלב"ג ראב"ע,

ע"ב.73) ריש ל, קידושין

(74– תשל"ד וישב וש"פ כסלו י"ט שיחת בארוכה וראה ב. יד יבמות

ת"ח. בין שלום בענין – ברכות למס' הדרן

יט.75) ח זכרי'



כג

רבי יוסי החורם

רבי יוסי החורם אומר, מצינו ימין שנקרא יד1.
יוס"י - גימטריא אלקי"ם, רומז על גבורות.

פירושו  חורם  כי  מו"ם,  שהוא  חרום,  שהיה  )וזהו 
חוטמו שקוע, שהוא מום2(.

רב"י יוס"י - מספרו בינ"ה גבור"ה הו"ד, היינו כל 
קו השמאל, גבורות.

החור"ם - גימטריא ג' פעמים אלקי"ם עם הכולל, 
כי שם אלקים ישנו בשלשה מקומות, בבינה בגבורה 

ובמלכות3.
והנה, תנא קמא סבירא ליה ידך זו שמאל דוקא, כי 
פירוש יד הוא שהוא משמש וטפל אל הדבר, כמו ידות 
הכלים4, ידות נדרים5, וזה יתכן לומר על גבורות דוקא, 
שצריכות לשמש את החסדים ולהיות טפלות אליהם. 
וכמו שהלוי, גבורה, משמש את הכהן וטפל אליו, כמו 
ימין,  על  כן  שאין  מה  וישרתוך.  עליך  וילוו  שכתוב6 

חסדים, לא שייך לומר שהם טפלים.
גבורות  הוא  העיקר  החורם  יוסי  רבי  אצל  אך 
ודינים, כמדתו, ולכן סבירא ליה שימין נקרא יד. והוא 
יותר  גבוהות  הגבורות  תהיינה  לבוא  שלעתיד  כמו 
מהחסדים, שהלוים יהיו כהנים, והכהנים יהיו טפלים 

להם7. 
)תורת לוי יצחק עמ' רלז(

רבי יוסי החורם אומר, מצינו ימין שנקרא יד, שנאמר8 
וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו )על ראש אפרים(.

י"ד עם אפרי"ם — גימטריא יוס"י החור"ם.
)תורת לוי יצחק עמ' רלח(

1( מנחות לז, א.
2( בכורות פ"ז מ"ג.

3( זח"א לא, א.
4( כלים פי"ב מ"ח. 

5( נדרים ג, א.
6( קרח יח, ב.

טו(.  מד,  )יחזקאל  הלוים  והכהנים  עה"פ  להאריז"ל  תורה  לקוטי   )7
תניא פ"נ. 

8( ויחי מח, יז.

רב יוסף

כדוב,  ושותין  שאוכלין  פרסיים,  אלו  יוסף,  רב  ותני 
ומסורבלין כדוב, ומגדלין שיער כדוב, ואין להם מנוחה 

כדוב9.

אשת פוטיפר נמשלה לדוב10.
והיינו מה שרב יוסף דוקא ידע בפרטיות טבע הדוב 

ופעולותיו.
)ליקוטים ואגרות עמ' שלה(

אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה . . תני 
רב יוסף, שוב אין מראין לו סימני עניות11.

יוסף — מורה על יסוד, מדתו של יוסף.
ויבא  גו'  הכסף  כל  את  יוסף  וילקט  כתיב12  ביוסף 
יוסף את הכסף ביתה פרעה, היינו למלכות. ואז נעשית 
כסף  כל  לה  נמשכו  כי  מאד,  מאד  עשירה  המלכות 

החסדים.
לכן רב יוסף דוקא אמר זה, כי הוא הוא שמילא את 
המלכות, בית פרעה, בעושר רב, ואין כאן אפילו סימני 

עניות.
)תורת לוי יצחק עמ' קעט(

רבי יעקב בר אידי

עמך  אנכי  והנה  כתיב13  רמי,  אידי  בר  יעקב  רבי 
ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב14 ויירא יעקב מאד, 

אמר שמא יגרום החטא15.

החטא,  יגרום  שמא  שירא  יעקב  על  המימרא  בעל 
הוא רבי יעקב בר אידי, יעקב דוקא.

)ליקוטים ואגרות עמ' רמא(

9( מגילה יא, א.
10( רש"י וישב לט, ו.

11( גיטין ז, ב.
12( ויגש מז, יד. וראה לקוטי תורה להאריז"ל פרשת וישב.

13( ויצא כח, טו.
14( וישלח לב, ח.

15( ברכות ד, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כד

ג, כג – ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר

מלשון  ותורה  נצחית1  היא  שהתורה  הכלל  פי  על  א. 
הוראה2, כל הענינים בתורה הם נצחיים לעולם ועד, ונותנים 
הוראות נצחיות לבני ישראל בכל זמן ובכל מקום – מתעוררת 
השאלה: מהו ההוראה נצחית מ"ואתחנן אל ה'", תפלת משה 
אז,  נתקיימה  שלא  ובקשה  תפלה  לארץ,  להיכנס  להקב"ה 

ובמילא הרי זה לכאורה בגדר ד"מאי דהוה הוה"3?
והביאור בזה: מובן ופשוט שתפלתו של משה קיימת כל 
הזמן בתוקף ובודאי אף תקויים, במכל שכן מתפלתו של כל 
גוזר והקב"ה מקיים"4[, על  ]ובמכל שכן מזה ש"צדיק  צדיק 
אחת כמה וכמה תפלתו של משה רבינו )שאפילו מעשה ידיו 
הם נצחיים5, על אחת כמה וכמה תפלתו לה'(, ובפרט שמשה 

התפלל על זה תקט"ו )כמנין “ואתחנן”( תפלות6.
הי'  והוא  זכו היתה תפלת משה מתקיימת בשעתו,  אילו 
מכניס את בני ישראל לארץ ישראל, ובונה את בית המקדש, 
שלימה,  הגאולה   – הנצחית  בגאולה  נצחי,  בית  זה  הי'  ואזי 

כמבואר בספרים7.
מפני סיבות שונות הרי תפלת משה בשעתה לא נתקיימה 
בפועל בעולם הזה הגשמי )בגלל הגזירה שהיתה אז שמשה 
דורו במדבר, כדלקמן(, אבל להיותה  בני  צריך להישאר עם 
תפלה של משה )ועוד תקט”ו תפלות( בודאי תתקיים, אלא 
אחר כך – בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, 
ש”גואל ראשון )משה( הוא גואל אחרון”8, והוא מכניס את כל 
בני ישראל לארץ ישראל, בגאולה שאין אחרי' גלות9, ובבנין 

בית המקדש השלישי, בית נצחי10.
לעולם  קיימת  משה  של  שתפלתו  יוצא,  האמור  ומכל 
 – זמן  לאחר  אלא  ההוא,  בזמן  לא  רק  פעולתה,  ופועלת 
גואל  הוא  ראשון  גואל   – ומשה  הנצחית,  הגאולה  כשתבוא 

אחרון – מכניס את כל בני ישראל לארץ ישראל.
בכל  מהנ"ל  הנצחית  ההוראה  מהי  גם  תובן  זה  פי  על  ח. 

הדורות:
משה התחיל תפלתו באמרו11 "אתה החילות להראות את 
ש"אף  אומרת  זאת  ומתפלל"12,  עומד  להיות  פתח   – עבדך 
על פי שנגזרה גזירה ]שמשה לא יכנס לארץ ישראל[, אמר 
לו, ממך למדתי שאמרת לי ועתה הניחה לי וכי תופס הייתי 

1( תניא ריש פרק יז. ובכמה מקומות.

2( ראה רד”ק לתהלים יט, ח. ועוד.

3( לשון חז”ל – פסחים קח, א. ובכמה מקומות.

4( תנחומא וירא יט. וראה שבת נט, ב.

5( סוטה ט, סוף עמוד א.

6( דברים רבה פי”א, י.

7( מגלה עמוקות אופן קפה )הובא בילקוט ראובני פרשת ואתחנן(. אלשיך, אור החיים 

ועוד ריש פרשת ואתחנן. שערי תשובה לאדמו”ר האמצעי חלק ב חינוך בתחלתו. אור 

התורה ואתחנן עמוד סה. צג. ב'רא. ועוד.

8( ראה שמות רבה פ”ב, ד. זהר חלק א רנג, א. ועוד.

9( ראה מכילתא בשלח טו, א. תוס' ד”ה ה”ג ונאמר – פסחים קטז, ב.

10( זהר חלק א כח, א. חלק ג רכא, א.

11( ואתחנן ג, כד.

12( פירוש רש”י שם.

בך אלא לפתוח פתח שבי הי' תלוי להתפלל עליהם, כמו כן 
הייתי סבור לעשות עכשיו", "אתה אין מי שימחה בידך אם 

תמחול לי ותבטל גזירתך".
שכן, היות שמדובר אודות הכניסה לארץ ישראל והבאת 
הגאולה שלימה לכל בני ישראל – הנה הגם שידע על הגזירה, 
המשיך משה לעשות כל התלוי בו להתפלל, ועוד הפעם ועוד 
שחודרת  תפלה  ]או  תפלות  תקט"ו  להתפלל   – עד  הפעם, 
בין  השתלשלות,  דסדר  דרגות  ת”ק  פעמים  הט”ו  כל  דרך 
רקיע לרקיע מהשבעה רקיעים ובין רקיע לארץ13[ – שמא זה 
יפעל שהקב"ה יבטל גזירתו ויתן לו להכניס את בני ישראל 

לארץ ישראל.
יתירה מזה: אפילו לאחר שאמר לו הקב"ה "אל תוסף דבר 
אלי עוד בדבר הזה"14 – הרי ספק גדול אם משה קיבל זאת 
כביכול, שכן הכלל הוא ש"כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה 
)הקב"ה(  האמיתי  הבית  כשהבעל  אפילו  הנה  מצא"15,  חוץ 
הזה"  בדבר  עוד  אלי  דבר  תוסף  "אל  "צא",  משה  על  מצוה 
לבקש  והמשיך  נפשו  את  מסר  שמשה  לומר,  מסתבר   –
ולהתפלל להיכנס לארץ ישראל ]ביחד עם זה כפשוט, שזה 
לא יזיק ח"ו ליהודי אחר, יהושע בן נון, שהועידו הקב"ה עוד 

לפני-כן להכניס את בני ישראל לארץ ישראל[;
ואפילו אילו הי' בידי משה לפעול על ידי תפלתו להיכנס 
לארץ ישראל )ובודאי יכל לפעול זאת, במכל שכן מתפלת כל 
צדיק כנ"ל( – הרי להיותו רועה ישראל אמיתי, ורבי אמיתי, 
מלמד תורה לישראל אמיתי – אינו יוצא מהגלות בהשאירו 
שם את תלמידיו )כפי שהדין הוא, ש"תלמיד שגלה כו' מגלין 
כאשר  מתבטאת  שלו  הגאולה  שלימות  אלא  עמו"16(,  רבו 
ביחד איתו נגאלים כל תלמידיו17 )במכל שכן מהקצה ההפכי, 
שתפלת  מובן,  ובמילא  עמו"(.  ישיבתו  מגלין  שגלה  ש"הרב 
ישראל  בני  כללה בתוכה, שגם  ישראל  להיכנס לארץ  משה 
יכנסו איתו לארץ ישראל  )דור דיעה(, דור המדבר,  שבדורו 

בגאולה השלימה.
לאתפשטותא  בנוגע   – לדורות  הלימוד  גם  ישנו  ומכאן 
דמשה בכל דור ודור18, עד משה שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר 
 – יהודי19  בכל  שישנו  משה  לבחי'  בנוגע  ועד"ז  דורנו,  נשיא 
צריכים  עתה,  עד  שהיו  ובקשות  התפלות  על  הבט  שמבלי 

עוד פעם ושוב להתפלל ולבקש מהקב"ה "עד מתי"20...
ומיד  ותיכף  מתקיימים,  ובקשה  שהתפלה  בטוח  והדבר 
בכל  חנון  "אין  )"ואתחנן",  חנם"  ד"מתנת  ובאופן   – ממש 
 – להעבודה  בערך  שלא  חנם"21(,  מתנת  לשון  אלא  מקום 
צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה 

13( אור התורה ואתחנן סוף עמוד קיג, על פי תוס' ד”ה ורגלי – חגיגה יג, א.

14( ואתחנן ג, כו.

15( פסחים פו, ב. ועוד.

16( רמב”ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ז הלכה א.

17( וראה דברים רבה פ”ב, ט.

18( זהר חלק ג רעג, א.

19( תניא ריש פרק מב.

20( ראה לקוטי שיחות חלק ל עמוד 182 ואילך. ושם נסמן.

21( פירוש רש”י ריש פרשת ואתחנן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן



כה
"גואל ראשון הוא גואל אחרון", וכל בני ישראל הולכים לארץ 
ישראל, בגאולה הנצחית, ויורד למטה בית המקדש השלישי 

שעומד מוכן ובנוי למעלה.
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א, משיחות ש"פ דברים 

סעיפים ז, ח

ב. כי לא תעבור את הירדן הזה. למה נאמר הזה, כלומר 
בעולם הזה לא תעבר אבל לעולם הבא תעבור, שהוא יבוא 

בראש דור המדבר22.
רמזי רבנו יואל

ו, ד – שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד

)בזמן בריאת  “אלקינו”  )קודם שנברא העולם(,  “הוי'”  ג. 
ורמז  ותחה”מ(,  המשיח  )ימות  “הוי'”  לע”ל(,  עד  העולם 

דחותמו של הקב”ה אמ”ת
אמת הוא בחי' הוי' אחד, שהוא האמת האמיתי23.

אותיות,  הכ"ז  של  וסוף  ואמצע  ראש  הוא  אמת  והיינו 
רומז על הקב"ה שכתוב בו אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי 
אין אלקים, באמצעיתא, וכמו שכתוב24 במדרש רבה פרשת 
ראשי  המתחיל  בדיבור  תורה26  ובלקוטי  שם,  עיין  וישלח25 

22( דב”ר פ”ב ט ופס”ז דברים א לז.

23( וממשיך שם: וההיפך מזה הוא כזי”ב, מלשון שקר וכזב, וזהו שכזיב מספר הוי' אחד, 

]ועיין   ,39  –  )13( + אח”ד   )26( הוי'  וכן,   )39 )בגי'  )כזיב  הוי' אחד  והיינו שהוא לעומת 

בפנים בלקוטי לוי יצחק שמבאר הגמ' )עירובין סד:( מעשה ברבן גמליאל... והי' מהלך 

מעכו לכזיב[.

24( ישעי' מד, ו.

25( פרשה פא, ב וז”ל שם: ומה הוא חותמו של הקב”ה, רבינו בשם ר' ראובן אמר אמת, 

מהו אמת, אמר ריש לקיש אל”ף בראשן של אותיות מ”ם באמצע תי”ו בסוף ועל שם 

)ישעי' מד, ו( אני ראשון ואני אחרון וגו'.

שינוי  שום  לפניו  אין  העולם  שנברא  אחר  שגם  שניתי  לא  ה'  אני  כתיב  שם:  וז”ל   )26

ח”ו אלא אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר כו'. וכמ”ש אני ראשון ואני 

אחרון ומבלעדי אין אלקים )בישעי' סי' מ”ד ו'(, פי' אני ראשון קודם שנברא העולם ואני 

המטות.
על זה רומז הג' שמות הוי' אלקינו הוי', הוי' הא' על שם 
אני ראשון הוי' הב' על שם אני אחרון, אלקינו שבאמצע בין 
ב' הויו"ת על שם ומבלעדי אין אלקים באמצעיתא, והכל הוא 

אחד.
יא"י  הוא  הוי'  אלקינו  הוי'  שר"ת  מה  הוא  דאמת  ורזא 

מספר אהי', אהי' פעמים אהי' הוא מספר אמ"ת במכוון.
 לקוטי לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס, הערות

למס' מכות, עמוד קצג. פניני לוי יצחק על התורה

בשבתך  בם  ודברת  לבניך  ושננתם   – ז  ו, 
בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

ודברת בם בדברי  גו', ואמרו רז”ל  ודברת בם בשבתך  ד. 
כמה  יש  גופא  התורה  בעסק  אמנם  מדבר.  הכתוב  תורה 
בביתך  בשבתך  המדריגות:  כל  כאן  ומבאר  מדריגות,  חלוקי 
ירידתה  קודם  הנשמות  באוצר  למעלה  הנשמה  מעמד  הוא 
הזמן  על  קאי   – בדרך  בלכתך  בתורה.  שם  ועוסקת  למטה, 
עד  למדריגה,  וממדריגה  לעולם  מעולם  יורדת  שהנשמה 
ומתחיל  גשמי  בגוף  להתלבש  התחתון  לעולם  למטה  בואה 
ללכת בדרך עולם זה עד ימי זקנה ושיבה, עד ובשכבך בבוא 
ימי פקודתו, וגם אז הנה התורה תשמור עליו כמבואר בששי 

דאבות, עד ובקומך כאמור והקיצות גו'.
היום יום י"ג מנחם אב

אחרון לאחר שיכלו ימות המשיח וחיי העוה”ב שאז יהי' הוא ושמו בלבד כמו שהי' קודם 

שנברא העולם. וגם מבלעדי פי' באמצעות בין מה שהי' ובין מה שיהי' דהיינו מה שהוא 

בבחי' הוה בעת וזמן בריאת העולם וחיותו וקיומו מששת ימי בראשית שית אלפי שני 

כו'. וימות המשיח ותחה”מ הכל לפניו ית' כאלו הוא ושמו בלבד ואין אלקים והסתר כו' 

וכמאמר ומבלעדיך אין לנו מלך אלא אתה שאין זה אלא בבחי' מלך שמלך הוא העולם 

ואין העולם דבר נפרד חוץ ממנו ח”ו ומלכותך מלכות כל עולמים שמתפשט למעלה 

עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית ולארבע סטרין מלך מלך וימלוך ואינו אלא זיו והארה 

ממדת מלכותו ית' המתפשט ומתלבש בעולמות עליונים ותחתונים להוות אותם מאין 

ליש ולהחיותם ולקיימם.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc oileg(iyiy meil)

d`ixddpéî òîLe ,íéðôaîy dpynd ixacn cenll yie ±ïBøqç ¦¦§¦§©¦¨¦¨
déîL íéðôaî[aygp-]øqç,ïBzvxzn .opgei iax ixack `lye ¦¦§¦§¥¦¨

:`xnbdàìy ,z`f gikedl lkezíìBòìoexqg oi`y xnel xyt` Ÿ§¨
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awpa,úBðBtîqä úéáì á÷pzL ãòmy cr awpd ribiy xnelk ©¤¦¨¥§¥©¦§
,dpynd drinyne ,`weecéléî éðäoerny iax xiykdy dn lk ± ¨¥¦¥

a df ixd ,zepetnqd zia cr ribn epi`y awpadéa úéìc á÷ðoi`y-] ¤¤§¥¥
[eadéa úéàc á÷ð ìáà ,ïBøqç[ea yiy-]éaø eléôà ,ïBøqç ¦¨£¨¤¤§¦¥¦¨£¦©¦

äãBî ïBòîL.myl ribn epi`y s`e ,sixhn `edy ¦§¤
:df oipra dyrnìç äéððç éaøL,[dlg-]déaâì ìò[elv` qpkp-] ©¦£©§¨¨©¨§©¥

øBcä éìBãb ìëå ïúð éaø,enrdén÷ ezééà[eiptl e`iad-]äàéø ©¦¨¨§¨§¥©©§©¥¥¨
døLëàå ,ïBúé÷k äëtLpLiax mya lirl xen`ke ,[dxiykde-] ¤¦§§¨§¦§©§§¨

.`id dxiyky ,opgei
:oeziwk dktypy d`ix xykda dlabd,àáø øîàexiykdy dn ¨©¨¨

,oeziwk dktypy d`ixàeäåote`a `l` df oi` ±éîéi÷coiicry-] §§©§¥
d [zecnerúBðBtîñyiy ,xnelk .od s` egenip `le ,d`ix lkak ¦§

.zeniiw od oiicry `ceel
:zepetnqd avn z` rcil xyt` cvik zx`an `xnbddéì øîà̈©¥

[el-]déøa àçà áø[epa-]ïðéòãé àðî ,éMà áøì àáøccvik ± ©©¨§¥§¨¨§©©¦§¨©§¦©
.mdn cg` s` genip `ly ,miniiw oiicr zepetnqd m` mirceiøîà̈©

déì,iy` axàéðe÷c àòö ïðézééîdtevn qxg ly dxrw mi`ian ± ¥©§¦©¨¨§§¨
,dti da zi`xp dzlekze dwlg `idy ,zxteradéeâa dì ïðéëôLå§©§¦©¨§©¥

,dxrwa dzlekz z` mikteye d`ixd mexw z` mirxewe ±
,dxrwa mippeazneéøeéç é÷ééøeL da úéà éàminzk da yi m` ± ¦¦¨§¨¥¦¨¥

,mipal,äôøè,egenipy zepetnqn mi`a mdy itlàì éàåe`vnp §¥¨§¦Ÿ
,el` minzk da,äøLk.miniiw mleke egenip `ly gkeny itl §¥¨

:dkeza dzwly d`ix zece` sqep oicäàéø ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¥¨
ä÷BnépLz`f lka ,oeziwk zktyp dpi`y s`e ,dwlga dpwexzpy ± ¤¦¨

,melk da xzep `l dpwexzp ea mewn eze`aø÷eíéi÷ dlL íemly §¤¨©¨
,awip `le.äøLk§¥¨

:`ziixan ongp ax ixac z` zriiqn `xnbdéëä énð àéðzepipy ± ©§¨©¦¨¦
jke .odipia ef s`e ,dndaa zepey zeietxha zwqerd `ziixaa mb ok

,da xn`pú÷æçî eléôà ,íéi÷ dlL íeø÷e ä÷BnépL äàéød`ixd ¥¨¤¦¨§¤¨©¨£¦©£¤¤
k dwenipy mewnaúéòéáø,beldäìhéð .äøLk §¦¦§¥¨¦§¨
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opgz`eכו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'f oey`x mei ß

â(âë)ïpçúàå:øîàì àåää úòa äåäé-ìà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ

i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑,מקֹום ּבכל חּנּון ּבמעׂשיהםאין לתלֹות לּצּדיקים להם ׁשּיׁש ּפי על אף חּנם, מּתנת לׁשֹון אּלא »∆¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו ׁשאמר לפי חּנם, מּתנת אּלא הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין לג)הּטֹובים, לֹו(שמות אמר אחן", אתֿאׁשר "וחּנתי : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּתפּלה, ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר: ּדבר "ואתחּנן". ּבּספריּבלׁשֹון ‰‰Â‡.ּכדאיתא ˙Úa∑לאחר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ»≈«ƒְַַ
הּתר ׁשּמא ּדּמיתי ועֹוג, סיחֹון ארץ מקֹומֹות∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרׁשּכבׁשּתי מּׁשלׁשה אחד לפניזה מׁשה ׁשאמר ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ≈…ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

לאו' אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח 'איני החיים.הּמקֹום: אור ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ãë)-úà Ecáò-úà úBàøäì úBlçä äzà äåäé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧
õøàáe íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb̈§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦¨½̈¤

éNòîë äNòé-øLà:Eúøeáâëå E £¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‡˙Ec·ÚŒ.ּבּדיןרחּום∑‰' ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡∑(שם)עֹומד להיֹות ּפיּפתח, על אף ּומתּפּלל, ¡…ƒִַַ«»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ְְִִִֵֵַַַַָ

לי ׁשאמרּת למדּתי, מּמ לֹו: אמר ּגזרה, לב)ׁשּנגזרה לפּתח(שמות אּלא ?ּב הייתי ּתֹופס וכי ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
להתּפּל ּתלּוי היה ׁשּבי עכׁשוּפתח לעׂשֹות סבּור הייתי כן ּכמֹו עליהם, הּוא∑‡˙EÏ„bŒ.ל וכן ,טּוב מּדת זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ∆»¿¿ְְִֵַ

יד)אֹומר נא(במדבר יגּדל "ועּתה ה'": ּבאי∑E„ÈŒ˙‡Â.ּכח לכל ּפׁשּוטה ׁשהיא ימינ ׁשאּתה∑‰ÊÁ˜‰.עֹולםזֹו ְְִֵַַַָָֹ¿∆»¿ְְְְִִֵֶָָָָ«¬»»ֶַָ

ÓÈÓÏ¯:כג ‡È‰‰ ‡�cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Cc·Úכד ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¯ ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa Cz�ÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔpÁ˙‡Â.¯Ó‡Ïכג) ‡È‰‰ ˙Úa '‰ Ï‡ »∆¿««∆»≈«ƒ≈…

אֹומרֹו לדעת צרי,‡È‰‰ ˙Úa ְִַַָָ»≈«ƒ
אמרּו ז"ל ּכׁשראה(ספרי)ורּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַָָָ

לדבריהם וכּו', לפניו ועֹוג סיחֹון ְְְְְִִֵֶֶַָָָׁשּנפל
מלחמת ׁשהיא ּׁשּלפניו למה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָחֹוזר
הּמאמר טעם זה ּולפי ועֹוג, ְְֲִִֶַַַַָסיחֹון
ההיא ּבעת ּׁשהיה מה ׁשּזּולת ִֵֶֶַַַַָָָלֹומר
ּכבר הּגזרה ּכי מתּפּלל הייתי ְְְִִִִֵֵַַָָָֹלא

ְְִָנגזרה:
‰‡¯�Âאֹומרֹו עֹוד ּבהעיר Ó‡Ï¯,לֹומר ¿ƒ¿∆ְְִַָ≈…

ּדרׁשּו ז"ל ׁשאמר(ׁשם)ורּבֹותינּו ְְֵֶַַָָָ
אני אם ּדברי על הׁשיבני לה' ְֲֲִִִִֵֶַַַָמׁשה

וזה לארץ, ּפרּוׁשנכנס אכן ּדרׁש, ּדר ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּנׁשּבע זמן הּוא ההיא ּבעת ְְְִִֵֶַַָָאֹומרֹו
את יראּו ׁשּלא הּמדּבר ּדֹור על ְְִִֶֶַַָֹה'
ּוכללֹו ׁשּלמעלה ּבּפרׁשה ׁשאמר ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ
ּכמֹו הּגזרה ׁשבּועת ּבכלל ְְְְְִֵֶַַַָלמׁשה

ל"ז)ׁשאמר ה'(א' התאּנף ּבי ּגם ְִִֶַַַַָ
לבּטל לה' התחּנן ההיא ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָּבגללכם,
ּבּמאמר ּכרמּוז הּׁשבּועה ּולהּתיר ְְְֲִֵַַַַַָָָָּגזרתֹו
לׁשֹון ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו החּלֹות ְְְֲִֵַַָָָאּתה
,ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ׁשבּועה ְְֲֲֵֶַַַָָָָהּתרת
לבל להֹודיעם הּוא הּמאמר ְְְֲִַַַַַָָוטעם
עצמֹו על אּלא התּפּלל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָֹיחׁשדּוהּו
והעלים לדֹורֹו חׁש ולא ּגזרתֹו ְְְְְֱִֵֵֶַָָֹלבּטל
לזה ההּוא, הּדֹור ּכל ותם מּמּנּו ְִִֶֶַַַַָָעין

‰‰È‡אמר ˙Úaׁשּנתקּימה קדם ּפרּוׁש ַָ»≈«ƒְְִֵֶֶַָֹ

לה': התחּנן ְְִֵֵַַַָהּגזרה
Ì‚‰Âהזּכיר ׁשּלא מצינּו לא ׁשּבתחּלתֹו «¬«ְְִִִִִֶֶָָֹֹ

על אף עּמֹו, ולא עצמֹו על ְְֶַַַַַָֹאּלא
ׁשהתּפּלל ּבחכמה היתה ּכּונתֹו ּכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפי
ואחר ׁשעליו ׁשבּועה להּתיר עצמֹו ְְְְִֶַַַַַָָָעל
יׂשראל, על ּגם לבּטל לפניו יאמר ְְְִֵֵַַַַָָָָֹּכ
נדר מּדין להּׂשיג קל הּדבר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָויהיה

ּכּלֹו, הּתר מּקצתֹו סו.)ׁשהּתר ,(נדרים ְְִִֶַַָָֻֻֻ

אֹומרֹו ּתכליתÓ‡Ï¯והּוא אין ּפרּוׁש ְְ≈…ְִֵֵַ
לאמר אּלא הּנאמרים ּבּדברים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּדבר
ּבחכמה עׂשה וזה אחרים, ּדברים ְְְְֲִִֵֶָָָָָעֹוד
ּתפּלתֹו להתקּבל נקל יהיה יֹותר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּכי
ׁשעליו הּגזרה ׁשבּועת להּתיר עצמֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָעל
ּגזרת ׁשבּועת מהּתיר וצּדיק נקי ְְְְִִִִֵֵַַַַָלהיֹותֹו
ּדברי וכל העֹון, ּבעלי ׁשהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

עׂשה: ה' צדקת יּגידּו ְִִֶַַָָמׁשה
„BÚהּצריכין ּתנאים ד' לדּיק ְְְְִִִִֵֵַַַָנתּכּון

ּכעני ׁשּיתּפּלל א' ּתפּלה, ְְְְִִִֵֶַַַָָָלקּבלת
אֹומרֹו ּכדר הּפתח על (מׁשליהּדֹופק ְְְִֵֵֶֶֶַַַַ

ׁשּיבּקׁשי"ח) ב' רׁש, ידּבר ְְֲִֵֶֶַַַָּתחנּונים
ּכדר הּתפּלה זמן ג' הרחמים, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָמּמקֹור

ס"ט)אֹומרֹו ה'(ּתהּלים ל תפּלתי ואני ְְְְֲִִִִִַָ
מפרׁשת ּתפּלתֹו ׁשּתהיה ד' רצֹון, ְְְִִֵֶֶֶֶָָֹעת
הגּון, ּבלּתי ּפרּוׁש סֹובלת ּתהיה ְְְִִִֵֶֶֶָֹולא

ּבּמדרׁש ׁשהּובא פ"זּוכמעׂשה ר' (אסּתר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

וילדהכ"ד) וכּו' ויׂשראל ּגֹוי ְְְְְְִֵַָָָּבההּוא
להרּכיבֹו יׂשראל ואנס ּגֹוי ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָּבהמּתֹו

ּׁשּנתּכּון מה והּוא ע"כ, וכּו' ּכתפֹו ְְְְִֵֵֶַַַעל
ו ּכאן ּבמאמרֹו ּתחנּונים‡˙ÔpÁמׁשה ל' ְֲֶַָָ»∆¿««ֲִַ

א', ּתנאי ּכנגד ‰'זה Ï‡מּמקֹור ׁשּבּקׁש ְְֶֶֶַ∆ְִִֵֶ
ב', ּתנאי ּכנגד זה ‰‰È‡הרחמים ˙Úa ְְֲִֶֶֶַַָ»≈«ƒ

ּתפּלה לקּבלת הידּועה ּבעת ְְְִֵֵַַַָָָָּפרּוׁש
הרצֹון עת יֹודע מי ּכי רצֹון עת ִִִֵֵֵֶַָָָׁשהיא
אׁשר ּבעת היה ׁשּזה ואפׁשר ְְְֲֵֶֶֶֶֶָָָָּכמׁשה,
ועֹוג, סיחֹון ארץ רׁש החל ה' לֹו ְִֵֶֶַָָָאמר
ׁשאמרּו ז"ל רּבֹותינּו לדברי מכּון ְְְְְִֵֵֶֶַָָֻוזה
וכּו' ועֹוג סיחֹון ארץ ׁשּכבׁש ְְְִֶֶֶַַַָלאחר

ג', ּתנאי ּכנגד ּפרׁשÓ‡Ï¯זה ּפרּוׁש ְְֶֶֶַ≈…ֵֵֵ
ּדבריו יסּבלּו ׁשּלא ּכּמצטר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹאמריו
ד', ּתנאי ּכנגד זה הגּון ּבלּתי ְְְִִֶֶֶַָָָּדבר
ההיא ּבעת ׁשאמרּו ז"ל רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָּולדברי
טעם ועֹוג, סיחֹון מלחמת ְְְִִֶֶֶַַָָּכׁשראה
החּלֹות, אּתה עם נמׁשכת לאמר, ְְֲִִִֵֶֶַָָֹאֹומרֹו
ּכׁשאינֹו ּכי מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָּוכבר
ׁשאמרֹו עצמֹו ּבּלׁשֹון הּדּבּור ְֲִֵֶַַַָָאֹומר
הּוא אחר ּבלׁשֹון המכּון ּכֹולל ְְֵֵֶַַָָָֻאּלא
היא הּמאמר ּכּונת ּפרּוׁש לאמר ֲִֵֵֵַַַַָָֹאֹומר
לאמר אמר ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּכמֹו ְְֵֵֵֶֶַַָָֹֹזאת,
ז"ל מרּבֹותינּו ויׁש זה, על ְְֲִֵֵֵֶַַַלהעיר

לֹו(ילקּוט)ׁשאמרּו ּכׁשאמר ההיא ּבעת ְְְִֵֶֶַַַָָָ
י"ב) כ' הּקהל(ּבּמדּבר את תביאּו לא ְִִֶַַָָָָֹ

ׁשאמרּו ויׁש לֹו(רּבה)וגֹו', ּכׁשאמר ְְְְֵֶֶַַָָָ
י"ח) כ"ז וגֹו',(ּבּמדּבר יהֹוׁשע את קח ְְְִֶַַַָֻ

ּכל ועל התּפּלל העּתים ׁשּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָואפׁשר

opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

החזקה הּדין מּדת את ּברחמים B‚Â'.ּכֹובׁש Ï‡ŒÈÓ ¯L‡∑וסנקּתדרין יֹועצים לֹו ׁשּיׁש ודם, ּבׂשר למל ּדֹומה אינ ְֲֲִִִֵֶַַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.ּגזרת ּותבּטל לי ּתמחל אם ּביד ימחה מי אין אּתה, מּדֹותיו. על ולעבר חסד לעׂשֹות ּכׁשרֹוצה ּבידֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּממחין

ּכדכתיב ועֹוג, סיחֹון מלחמת ,"עבּד את להראֹות החּלֹות "אּתה ּפׁשּוטֹו: ב)ּולפי לפני",(דברים ּתת החּלתי "ראה : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מלכים ל"א מלחמת .הראני ְְְִִִֵֶֶַָ

(äë)øáòa øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−§¥´¤
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô�·l‰Â.ירּוׁשליםזֹו∑‰‰¯ ּבית(יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
החיים.הּמקּדׁש אור ְִַָ

Ècכה ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
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ואּלּו ההיא, ּבעת אֹומר הּוא מהם ְִֵֵֵֵֵֶַָעת
חּיים: אלהים ּדברי ְְֱִִִֵֵַֹואּלּו

ּדרÈ�„‡,אֹומרֹו‰'.‡„�Èכד) על ¬…»ְ¬…»ֶֶַ
עלי ּׁשאמר ג')מה הּוא(ש"א אדני ֲִֵֶַַָָֹ

יעׂשה, ּבעיניו ׁשהפסדהּטֹוב ּפרּוׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָ
לאדֹונֹו נֹוגעת היא והצלחתֹו ְְֲִֶֶַַַַָָָהעבד
וּדאי, יעׂשה ּבעיניו הּטֹוב ׁשּכן ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָוכיון

אֹומרֹו הצלחתי‡„�Èוהּוא ּפרּוׁש ְְ¬…»ְִֵַָָ
ּבנּקּוד הוי"ה ואֹומרֹו הּוא, ל ְְְְְֲִִָָָוטֹובתי
אדני וז"ל ּפירׁש ז"ל רׁש"י ְֱֲִִִֵַָֹֹאלהים,
וראיתי ע"כ, ּבדין רחּום ְְֱִִִִַָֹאלהים
ולא וז"ל ּדבריו על ׁשּכתב ְְְְְֶַַַָָָָֹלרמּב"ן
ּכתּוב הראׁשֹון הּׁשם ּכי הרב ְִִִִֵַַַָָָהׁשּגיח
ה"א ּביּו"ד ּכתּוב והּׁשני ּדל"ת ְְְִֵֵֶֶַָָָּבאל"ף
נתּכּון ׁשּלא אֹומר ואני ע"כ, ְְֲִִֵֵֶַַֹוכּו'
ׁשם על אּלא אדנּות ׁשם על ְִֵֵֶַַַַָרׁש"י
ּבנּקּוד ונּקּוד הוי"ה ּכתּוב ׁשהּוא ְְֲֲִֶָָָָָָהויה

הּמדרׁש ּדברי הם וכ (ספרי)אלהים, ְְְְֱִִִִִֵֵַָָֹ

ע"כ, ּדין אלהים רחמים הוי"ה ְֱֲֲִִִַָָֹוז"ל
רחמים הוי"ה ׁשהיא הּכתיבה ְֲֲִִִֵֶַַָָָּפרּוׁש
אין ּובזה ּדין, אלהים ׁשהיא ְֱִִִִֵֶֶַָָֹהּקריאה

הּׂשגה: ַָָָּכאן
ÌÚËÂודין רחמים ׁשּבֹו זה ׁשם ׁשאמר ¿««ְֲִִֵֶֶֶַַָ

ּׁשּפר מה לאמרלפי ּבאֹומרֹו ׁשּתי ְְְְִִֵֵֶַַֹ
יׂשראל על ּגם לֹומר ּבתפּלתֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנתּכּון
ּׁשּנֹוגע למה ּדין ורחמים, ּדין אמר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלזה
ז"ל ּכאֹומרם מׁשה ּגזרת ּבּטּול ְְְִֵֶֶַָאל

אּׁשה(ּתנחּומא) לּׂשא ׁשּבּקׁש למל מׁשל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבאּו וכּו' הלכּו לראֹותּה ׁשלּוחין ְְְְִִַָָָָׁשלח
ׁשמע מּמּנה ּכעּורה אין לֹו ְְְִֵֶַָָָָואמרּו
מּמּנּה נאה אין מרי לֹו אמר ְִִִֵֶַַָָָָָֻהּׁשׁשבין
הּנערה אבי אמר אֹותּה לּׂשא ּבא ֲֲִִַַַָָָָָָָּבעֹולם
אחד ׁשאין אני נׁשּבע הּמל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָלׁשלּוחי
ּבא אֹותּה ׁשּבזיתם ּכיון נכנס ְְִִִֵֶֶֶָָָָמּכם
ּתּכנס לא אּתה אף א"ל לּכנס ְִִִֵֵַַָָָֹֻׁשׁשבין
ואף ראיתיה לא אני הּׁשׁשבין לֹו ְְְֲִִִִַַַָָֹֻאמר
הימּנה נאה אין לּמל אמרּתי ּכן ּפי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

ע"כ, וכּו' ה' לפני מׁשה אמר ּכ ְְְִֵֶַָָוכּו'
ׁשּׁשּורת לֹומר ּבא חזקה ּבטענה ּכי ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָהרי
הארץ, אל יעלה עלה ּכי נֹותנת ֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהּדין
אלהים, ׁשם ּבזכרֹון ּׁשּנתּכּון מה ְְְְֱִִִֵֵֶַַֹוהּוא
ּׁשּנֹוגע למה הרחמים ׁשם ּבּכתיבה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָורמז
ּכמֹו יׂשראל מעל הּגזרה ְְְְִִֵֵֵַַָָלבּטּול
ונתחּכם לאמר, ּבתבת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַֹׁשּפרׁשּתי
לא ׁשּבּנגלה לפי הּדין ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹלהזּכיר
ׁשם ורמז עצמֹו, על אּלא ְְְִֵֵֶַַַַָָהתּפּלל
יׂשראל ׁשּתפּלת לפי ּבּנסּתר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהרחמים
ׁשּיהיה אחר ּבכח אצלֹו ּבּנסּתר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהיתה

עצמֹו: ּבׁשביל ְְֲִִֶַַנענה
„BÚלזּכֹות ּבטענה ׁשּבא לצד ּכי ְְְְֲִִֶֶַַָָָאפׁשר

מּדת לׁשּתף הכרח הּדין ְְְִִִֵַַַַֻּכפי
מל לפני יצטּדק זה מי ּכי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָהרחמים

ּוכתיב ונטען ּבטֹוען קמ"ג)עֹולם (ּתהּלים ְְְְְִִִִֵָָ

מּתק לזה חי, כל לפני יצּדק לא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹּכי
הרחמים: ּבמּדת ְֲִִִַַַָהּדין

‰z‡.'B‚Â ˙BlÁ‰ּפרׁשּו החּלת ּתבת «»¬ƒ»¿ְֲִֵֵַָֹ
ּבׁשלׁשה ּבספרי ז"ל ְְְִִִֵַָֹרּבֹותינּו
ּתפּלה ּולׁשֹון התחלה, לׁשֹון ְְְְְִִַָָָָּדרכים,

אֹומרֹו ּדר א')על נא(מלאכי פניחּלּו ְְְִֵֶֶַַַָָ
אּתה ספרי וז"ל הּתרה, ּולׁשֹון ְְְִִֵַַָָָאל,
ּבׁשעה נדרי הּתרּת אּתה ְְְֲִִִִַַָָָָָהחּלֹות

לי י')ׁשאמרּת ג' עּמי(ׁשמֹות את הֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָ
ליתרֹו נׁשּבעּתי ּכבר ל ואמרּתי ְְְְְְְְְִִִִַַָָוגֹו'
ּפתח לי ּפתחּת אּתה אחר ּדבר ְְִֵֶַַַַָָָָָוגֹו',
וגֹו' מּמּני הרף לי ׁשאמרּת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָלהתּפּלל
מפרׁש זה ּוכפי וכּו', ּב הייתי ּתפּוס ְְְְְִִִִֵֶָָָוכי
ּפתח התחלּת ד"א ּתפּלה, לׁשֹון ְְְְֲִִִֶַַָָָהחּלֹות
ּובני ּגד ּבני לנחלֹות ׁשּנכנסּתי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּבׁשעה
טענת ּבׁשלמא קׁשה ע"כ, ְְֲִֵֶַַָָָראּובן
לי ּפתחּת אּתה טענת וגם ְְְְֲִִַַַַַַָָָָהתחלּת
אבל לּתפּלה, טעם ּדברי הם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלהתּפּלל
מביא ראיה מה ההּתרה ּפתח ְֲִֵֶַַַַַָָָָָטענת
ׁשאני ליתרֹו ׁשבּועתֹו לֹו ּׁשהּתיר ְְְִִִִֵֶַָָמּמה
ויׁשנּה ּפתח לּה ׁשהיה יתרֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָׁשבּועת

ּדבר אליו ׁשּבא הּוא והּפתח ְְְֵֶֶַַַַָָָָּבהּתרה,
ל ואין ּבׁשליחּותֹו ללכת ׁשלטֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶָמל
ׁשבּועתֹו ּכן ּׁשאין מה מּזה, ּגדֹול ְִֵֵֶֶֶַַָָּפתח
ׁשּכל ּפתח ּבּה צֹודק אין ְִֵֵֶֶַַָָָיתּבר
מּגיד והּוא לפניו וצפּוי ּגלּוי ְְְְִִַַָָָָָהּפתחים

אחרית: ֲִִֵֵַמראׁשית
¯‡a˙ÈÂּבפ"ו רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ¿ƒ¿»≈ְְִֶַַַַָָ

מי וז"ל ׁשבּועֹות ְְְִִֵמהלכֹות
ּו נחם ולא ׁשבּועתֹוׁשּנׁשּבע לקּים בא ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

מקיּום זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר ב"ד ראּו ְִִִֵֶֶָָאם
וכּו' לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום אֹו ְְֲִֵֵַָָָָמצוה
עד עּמֹו ונֹותנים נֹוׂשאים ּדין ְְְִִִִֵַּבית
ּומׁשמע ע"כ, לֹו ּומּתירים וכּו' ְְְִִִֵֶַַַָׁשּיתנחם
אף ּפתח אצלֹו זֹו ּפתח ׁשאין ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַׁשהגם
להתחרט, עליו מתחּכמין כן ּפי ְְְְִִִִֵֵַַָָָעל
לפני ּבטענתֹו מׁשה ּׁשּנתּכּון מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָוהּוא

‰BlÁ˙ה' ‰z‡ׁשבּועתֹו לֹו הּתיר ׁשהּוא «»¬ƒ»ְִִֶָ
חפץ היה ׁשּלא הגם ליתרֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹּכׁשּנׁשּבע
אמר ה' ימים ׁשּׁשבעת והראיה ְְְְִִִֶַַַָָָָָלהּתיר,

י')לֹו ג' ּפרעה(ׁשמֹות אל ואׁשלח לכה ְְְְְֲֶֶַָָֹ
ׁשּיהיה טעם מאיזה רֹוצה היה לא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּוא
לדבר ׁשּנתרּצה עד עּמֹו ה' ונתן ְְְְִִִֶַַַַָָָָונׂשא
יּתיר כן ּוכמֹו נדרֹו, והּתיר והל ְְְְְִִִִִֵַַָָמצוה
ּכאן ׁשאין והגם מׁשה, ּגזרת ׁשבּועת ְְֲֵֵֶֶַַַַָה'
את להראֹותֹו מצוה ּדבר ּכאן יׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָּפתח
ּנא אעּברה ּכאֹומרֹו הּטֹובה ְְְְֶֶַָָָָָהארץ
ּדין ּדמיֹון מה ּתאמר ואם וגֹו', ְְְְְִִִֶֶַַֹואראה
ּדין ּכי מׁשה, לׁשאלת רמּב"ם ְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּכתב
הּמצוה המקּים הּוא הּמּתיר ְְְִִֵַַַַַַָָרמּב"ם
ה' ּׁשּלפנינּו מה אבל לֹו, מּתירין ְְֲִִֵֶֶַַָָָולזה
ׁשעֹוׂשה הּוא מׁשה ּובהּתרתֹו ְְִֶֶֶַַָָנׁשּבע
מׁשה ּדקּדק לזה הארץ, הליכת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָמצות

ואמר Ec·Úּבדבריו מה‡˙ ּכי וידּוע ְְִַָָָ∆«¿¿ְִַַָ
רּבֹו: קנה עבד ֶֶֶַָָָָּׁשּקנה

aÚ‡.'B‚Â¯‰כה) ‰‡¯‡Â ‡pלדעת צרי ∆¿¿»»¿∆¿∆¿ִַַָָ
אֹומרֹו הצר�‡,ּכּונת לּמה ּגם ְַַָ»ְַַָָֻ

העניןÂ‡¯‡‰לֹומר ּכׁשּיעבר, הלא וגֹו' ַ¿∆¿∆ְְְֲֲִֶַָָֹֹ



כז opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

החזקה הּדין מּדת את ּברחמים B‚Â'.ּכֹובׁש Ï‡ŒÈÓ ¯L‡∑וסנקּתדרין יֹועצים לֹו ׁשּיׁש ודם, ּבׂשר למל ּדֹומה אינ ְֲֲִִִֵֶַַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.ּגזרת ּותבּטל לי ּתמחל אם ּביד ימחה מי אין אּתה, מּדֹותיו. על ולעבר חסד לעׂשֹות ּכׁשרֹוצה ּבידֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּממחין

ּכדכתיב ועֹוג, סיחֹון מלחמת ,"עבּד את להראֹות החּלֹות "אּתה ּפׁשּוטֹו: ב)ּולפי לפני",(דברים ּתת החּלתי "ראה : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מלכים ל"א מלחמת .הראני ְְְִִִֵֶֶַָ

(äë)øáòa øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−§¥´¤
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô�·l‰Â.ירּוׁשליםזֹו∑‰‰¯ ּבית(יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
החיים.הּמקּדׁש אור ְִַָ

Ècכה ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּלּו ההיא, ּבעת אֹומר הּוא מהם ְִֵֵֵֵֵֶַָעת
חּיים: אלהים ּדברי ְְֱִִִֵֵַֹואּלּו

ּדרÈ�„‡,אֹומרֹו‰'.‡„�Èכד) על ¬…»ְ¬…»ֶֶַ
עלי ּׁשאמר ג')מה הּוא(ש"א אדני ֲִֵֶַַָָֹ

יעׂשה, ּבעיניו ׁשהפסדהּטֹוב ּפרּוׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָ
לאדֹונֹו נֹוגעת היא והצלחתֹו ְְֲִֶֶַַַַָָָהעבד
וּדאי, יעׂשה ּבעיניו הּטֹוב ׁשּכן ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָוכיון

אֹומרֹו הצלחתי‡„�Èוהּוא ּפרּוׁש ְְ¬…»ְִֵַָָ
ּבנּקּוד הוי"ה ואֹומרֹו הּוא, ל ְְְְְֲִִָָָוטֹובתי
אדני וז"ל ּפירׁש ז"ל רׁש"י ְֱֲִִִֵַָֹֹאלהים,
וראיתי ע"כ, ּבדין רחּום ְְֱִִִִַָֹאלהים
ולא וז"ל ּדבריו על ׁשּכתב ְְְְְֶַַַָָָָֹלרמּב"ן
ּכתּוב הראׁשֹון הּׁשם ּכי הרב ְִִִִֵַַַָָָהׁשּגיח
ה"א ּביּו"ד ּכתּוב והּׁשני ּדל"ת ְְְִֵֵֶֶַָָָּבאל"ף
נתּכּון ׁשּלא אֹומר ואני ע"כ, ְְֲִִֵֵֶַַֹוכּו'
ׁשם על אּלא אדנּות ׁשם על ְִֵֵֶַַַַָרׁש"י
ּבנּקּוד ונּקּוד הוי"ה ּכתּוב ׁשהּוא ְְֲֲִֶָָָָָָהויה

הּמדרׁש ּדברי הם וכ (ספרי)אלהים, ְְְְֱִִִִִֵֵַָָֹ

ע"כ, ּדין אלהים רחמים הוי"ה ְֱֲֲִִִַָָֹוז"ל
רחמים הוי"ה ׁשהיא הּכתיבה ְֲֲִִִֵֶַַָָָּפרּוׁש
אין ּובזה ּדין, אלהים ׁשהיא ְֱִִִִֵֶֶַָָֹהּקריאה

הּׂשגה: ַָָָּכאן
ÌÚËÂודין רחמים ׁשּבֹו זה ׁשם ׁשאמר ¿««ְֲִִֵֶֶֶַַָ

ּׁשּפר מה לאמרלפי ּבאֹומרֹו ׁשּתי ְְְְִִֵֵֶַַֹ
יׂשראל על ּגם לֹומר ּבתפּלתֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנתּכּון
ּׁשּנֹוגע למה ּדין ורחמים, ּדין אמר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלזה
ז"ל ּכאֹומרם מׁשה ּגזרת ּבּטּול ְְְִֵֶֶַָאל

אּׁשה(ּתנחּומא) לּׂשא ׁשּבּקׁש למל מׁשל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבאּו וכּו' הלכּו לראֹותּה ׁשלּוחין ְְְְִִַָָָָׁשלח
ׁשמע מּמּנה ּכעּורה אין לֹו ְְְִֵֶַָָָָואמרּו
מּמּנּה נאה אין מרי לֹו אמר ְִִִֵֶַַָָָָָֻהּׁשׁשבין
הּנערה אבי אמר אֹותּה לּׂשא ּבא ֲֲִִַַַָָָָָָָּבעֹולם
אחד ׁשאין אני נׁשּבע הּמל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָלׁשלּוחי
ּבא אֹותּה ׁשּבזיתם ּכיון נכנס ְְִִִֵֶֶֶָָָָמּכם
ּתּכנס לא אּתה אף א"ל לּכנס ְִִִֵֵַַָָָֹֻׁשׁשבין
ואף ראיתיה לא אני הּׁשׁשבין לֹו ְְְֲִִִִַַַָָֹֻאמר
הימּנה נאה אין לּמל אמרּתי ּכן ּפי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

ע"כ, וכּו' ה' לפני מׁשה אמר ּכ ְְְִֵֶַָָוכּו'
ׁשּׁשּורת לֹומר ּבא חזקה ּבטענה ּכי ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָהרי
הארץ, אל יעלה עלה ּכי נֹותנת ֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהּדין
אלהים, ׁשם ּבזכרֹון ּׁשּנתּכּון מה ְְְְֱִִִֵֵֶַַֹוהּוא
ּׁשּנֹוגע למה הרחמים ׁשם ּבּכתיבה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָורמז
ּכמֹו יׂשראל מעל הּגזרה ְְְְִִֵֵֵַַָָלבּטּול
ונתחּכם לאמר, ּבתבת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַֹׁשּפרׁשּתי
לא ׁשּבּנגלה לפי הּדין ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹלהזּכיר
ׁשם ורמז עצמֹו, על אּלא ְְְִֵֵֶַַַַָָהתּפּלל
יׂשראל ׁשּתפּלת לפי ּבּנסּתר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהרחמים
ׁשּיהיה אחר ּבכח אצלֹו ּבּנסּתר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהיתה

עצמֹו: ּבׁשביל ְְֲִִֶַַנענה
„BÚלזּכֹות ּבטענה ׁשּבא לצד ּכי ְְְְֲִִֶֶַַָָָאפׁשר

מּדת לׁשּתף הכרח הּדין ְְְִִִֵַַַַֻּכפי
מל לפני יצטּדק זה מי ּכי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָהרחמים

ּוכתיב ונטען ּבטֹוען קמ"ג)עֹולם (ּתהּלים ְְְְְִִִִֵָָ

מּתק לזה חי, כל לפני יצּדק לא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹּכי
הרחמים: ּבמּדת ְֲִִִַַַָהּדין

‰z‡.'B‚Â ˙BlÁ‰ּפרׁשּו החּלת ּתבת «»¬ƒ»¿ְֲִֵֵַָֹ
ּבׁשלׁשה ּבספרי ז"ל ְְְִִִֵַָֹרּבֹותינּו
ּתפּלה ּולׁשֹון התחלה, לׁשֹון ְְְְְִִַָָָָּדרכים,

אֹומרֹו ּדר א')על נא(מלאכי פניחּלּו ְְְִֵֶֶַַַָָ
אּתה ספרי וז"ל הּתרה, ּולׁשֹון ְְְִִֵַַָָָאל,
ּבׁשעה נדרי הּתרּת אּתה ְְְֲִִִִַַָָָָָהחּלֹות

לי י')ׁשאמרּת ג' עּמי(ׁשמֹות את הֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָ
ליתרֹו נׁשּבעּתי ּכבר ל ואמרּתי ְְְְְְְְְִִִִַַָָוגֹו'
ּפתח לי ּפתחּת אּתה אחר ּדבר ְְִֵֶַַַַָָָָָוגֹו',
וגֹו' מּמּני הרף לי ׁשאמרּת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָלהתּפּלל
מפרׁש זה ּוכפי וכּו', ּב הייתי ּתפּוס ְְְְְִִִִֵֶָָָוכי
ּפתח התחלּת ד"א ּתפּלה, לׁשֹון ְְְְֲִִִֶַַָָָהחּלֹות
ּובני ּגד ּבני לנחלֹות ׁשּנכנסּתי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּבׁשעה
טענת ּבׁשלמא קׁשה ע"כ, ְְֲִֵֶַַָָָראּובן
לי ּפתחּת אּתה טענת וגם ְְְְֲִִַַַַַַָָָָהתחלּת
אבל לּתפּלה, טעם ּדברי הם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלהתּפּלל
מביא ראיה מה ההּתרה ּפתח ְֲִֵֶַַַַַָָָָָטענת
ׁשאני ליתרֹו ׁשבּועתֹו לֹו ּׁשהּתיר ְְְִִִִֵֶַָָמּמה
ויׁשנּה ּפתח לּה ׁשהיה יתרֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָׁשבּועת

ּדבר אליו ׁשּבא הּוא והּפתח ְְְֵֶֶַַַַָָָָּבהּתרה,
ל ואין ּבׁשליחּותֹו ללכת ׁשלטֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶָמל
ׁשבּועתֹו ּכן ּׁשאין מה מּזה, ּגדֹול ְִֵֵֶֶֶַַָָּפתח
ׁשּכל ּפתח ּבּה צֹודק אין ְִֵֵֶֶַַָָָיתּבר
מּגיד והּוא לפניו וצפּוי ּגלּוי ְְְְִִַַָָָָָהּפתחים

אחרית: ֲִִֵֵַמראׁשית
¯‡a˙ÈÂּבפ"ו רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ¿ƒ¿»≈ְְִֶַַַַָָ

מי וז"ל ׁשבּועֹות ְְְִִֵמהלכֹות
ּו נחם ולא ׁשבּועתֹוׁשּנׁשּבע לקּים בא ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

מקיּום זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר ב"ד ראּו ְִִִֵֶֶָָאם
וכּו' לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום אֹו ְְֲִֵֵַָָָָמצוה
עד עּמֹו ונֹותנים נֹוׂשאים ּדין ְְְִִִִֵַּבית
ּומׁשמע ע"כ, לֹו ּומּתירים וכּו' ְְְִִִֵֶַַַָׁשּיתנחם
אף ּפתח אצלֹו זֹו ּפתח ׁשאין ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַׁשהגם
להתחרט, עליו מתחּכמין כן ּפי ְְְְִִִִֵֵַַָָָעל
לפני ּבטענתֹו מׁשה ּׁשּנתּכּון מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָוהּוא

‰BlÁ˙ה' ‰z‡ׁשבּועתֹו לֹו הּתיר ׁשהּוא «»¬ƒ»ְִִֶָ
חפץ היה ׁשּלא הגם ליתרֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹּכׁשּנׁשּבע
אמר ה' ימים ׁשּׁשבעת והראיה ְְְְִִִֶַַַָָָָָלהּתיר,

י')לֹו ג' ּפרעה(ׁשמֹות אל ואׁשלח לכה ְְְְְֲֶֶַָָֹ
ׁשּיהיה טעם מאיזה רֹוצה היה לא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּוא
לדבר ׁשּנתרּצה עד עּמֹו ה' ונתן ְְְְִִִֶַַַַָָָָונׂשא
יּתיר כן ּוכמֹו נדרֹו, והּתיר והל ְְְְְִִִִִֵַַָָמצוה
ּכאן ׁשאין והגם מׁשה, ּגזרת ׁשבּועת ְְֲֵֵֶֶַַַַָה'
את להראֹותֹו מצוה ּדבר ּכאן יׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָּפתח
ּנא אעּברה ּכאֹומרֹו הּטֹובה ְְְְֶֶַָָָָָהארץ
ּדין ּדמיֹון מה ּתאמר ואם וגֹו', ְְְְְִִִֶֶַַֹואראה
ּדין ּכי מׁשה, לׁשאלת רמּב"ם ְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּכתב
הּמצוה המקּים הּוא הּמּתיר ְְְִִֵַַַַַַָָרמּב"ם
ה' ּׁשּלפנינּו מה אבל לֹו, מּתירין ְְֲִִֵֶֶַַָָָולזה
ׁשעֹוׂשה הּוא מׁשה ּובהּתרתֹו ְְִֶֶֶַַָָנׁשּבע
מׁשה ּדקּדק לזה הארץ, הליכת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָמצות

ואמר Ec·Úּבדבריו מה‡˙ ּכי וידּוע ְְִַָָָ∆«¿¿ְִַַָ
רּבֹו: קנה עבד ֶֶֶַָָָָּׁשּקנה

aÚ‡.'B‚Â¯‰כה) ‰‡¯‡Â ‡pלדעת צרי ∆¿¿»»¿∆¿∆¿ִַַָָ
אֹומרֹו הצר�‡,ּכּונת לּמה ּגם ְַַָ»ְַַָָֻ

העניןÂ‡¯‡‰לֹומר ּכׁשּיעבר, הלא וגֹו' ַ¿∆¿∆ְְְֲֲִֶַָָֹֹ
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i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי)חמה אֹומר∑ÌÎ�ÚÓÏ.נתמּלא הּוא וכן לי. ּגרמּתם אּתם "וּיקציפּוקו)(תהליםּבׁשבילכם, : «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ל וּירע מריבה ּבעבּורם"עלֿמי קׁשה,(ספרי)∑¯·CÏŒ.מׁשה ּכּמה הרב, יאמרּו: ּומפציר.ׁשּלא סרבן ּכּמה והּתלמיד, ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

מּזה הרּבה ,"רבֿל" אחר: לּדבר הּצפּון רבֿטּוב ,ל החיים.ׁשמּור אור ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ÏÂ‡כו ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּולי וכּו', ׁשּיראה מּובן ְְְְִֵֶֶַַָמעצמֹו
הּדברים על ּתׁשּובה להׁשיב ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּנתּכּון
ז"ל ּכאֹומרם לארץ ּביאתֹו ְְְִִֶַָָָָהּמֹונעים
ׁשל זמּנֹו ׁשהּגיע לפי א' ב', ְְִִִֵֶֶֶַַׁשהם

למל מלכּות(ּתנחּומא)יהֹוׁשע ואין ְְְְְִֵַַַָֹֻ
ב' נימא, ּכמלא אפּלּו ּבחברּתּה ְְֲֲִִִֶַַַָָֹנֹוגעת
לחטא יׂשראל ׁשעתידין הקב"ה ְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹׁשּצפה

על חמתֹו להׁשלי וחׁשבויצטר יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
המקּדׁש הּבית ּבׁשבילם למׁשּכן ְְְְִִִֵַַַַָָֻה'
ּכאֹומרם מׁשּכן מׁשּכן ּבתבת ְְְְְִִֵַַָָָָּכרמּוז

פנ"א)ז"ל ּתקוה(שמו"ר יׁש ּובזה ,ְִֵֶָָ
ז"ל ּוכמאמרם ליׂשראל טֹוב ְְְְְֲִִֵַַָָָותכלית

ע"ט) ּתהּלים לאסף(מדרׁש מזמֹור ּבּפסּוק ְְְְִִִִַַָָָ
קינּה מזמֹור וגֹו' גֹוים ּבאּו ְְֱִִִִָָֹאלהים
על חמתֹו ׁשהׁשלי אּלא ליה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָמּבעי
יׂשראל על הׁשליכּה ולא ואבנים ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹעצים
ּבית ּבֹונה מׁשה היה ואם ע"כ, ְְִֵֶֶָָוכּו'

ז"ל אמרּו ט'.)הּמקּדׁש ׁשּלא(סֹוטה ְְִֶַָָָֹ
וזה ּבֹו ׁשֹולטת ולׁשֹון אּמה ְְְֶֶֶָָָָֻהיתה
לכּלֹותם, עליהם חמתֹו לׁשּפ ְְְֲֲִֵֵֶַָָֹיסֹובב
ּבּפסּוק ּדברים ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֶַַַָָָָּוכמֹו

ל"ז) התאּנף:(א' ּבי ְִִַַַּגם
‰ÊÏ'ב על להּׂשיג ּבדבריו מׁשה נתּכּון »∆ְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשאינּה הּמלכּות ּכנגד אּלּו, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָּדברים
אמר וכּו' p‡נֹוגעת ‰¯aÚ‡ּפרּוׁש ְַַַָ∆¿¿»»ֵ

ּבדר ׁשּלא העֹוברים ּכדר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָֹאעּברה
ּבני עם מחּוׁש ּוכנגד וכבֹוד, ְְְְִֵֶֶַָָָׂשררה
הּמקּדׁש ּבית להם ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל

אמר נפׁשם לאÂ‡¯‡‰לפדיֹון ּפרּוׁש ְְְִַַָָ¿∆¿∆ֵֹ
הּוסרּו ּובזה לבד, לראֹות אּלא ְְְְִִֶֶַָָלבנֹות

ּתבת לֹו' ודקּדק הּמחּוׁשים, ּפרּוׁשp‡ב' ְְִִִֵֵַַ»ֵ
להּׂשיג ּכדי מּמלכּותֹו יעבר עּתה ְְְֲִִֵֵַַַַָֹהן

זֹו: ְִָּתקוה
„BÚּכל לעבר ׁשּימהר לבּקׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹנתּכּון

ׁשּיׁש לאעֹוד ׁשעדין ּבּיֹום ׁשהּות ְֲִֵֶֶַַֹ
ּבפרּוׁש ּׁשּכתבּתי ּולמה ימיו, לֹו ְְְִֵֶַַָָָָּכלּו
הּגזרה זמן אל ׁשּנתּכּון ההיא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבעת
ׁשממהר לֹומר נתּכּון המרּגלים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַׁשל

רּבים,לעבר ימיו ׁשעדין זה ּבזמן ְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹ
לבּטל ׁשּנתּכּון ּתׂשּכיל הּדברים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּומּתֹו

ׁשּימּותּו היתה ּגזרתם ּכי יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּגזרת
עד ּכרת מיתת ימּותּו ולא ְְִִֵַַַָָָֹּבּמדּבר
יּכנס ואם ׁשנה, ס' ּבני ּכּלם ְְְִִִֵֵֶָָָָֻׁשּיהיּו
ׁשּיּכנסּו מעצמֹו מּובן הּדבר אז ְְִֵֶֶַַָָָָָמׁשה
ׁשּימּותּו עליהם ה' ּגזר ׁשּלא יׂשראל ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ּכרת: ִֵַָמיתת
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על (במד"ריתּבאר ְְִֵֶֶַָָ

לעםפי"ט) המקּוה הּגֹואל ְִֵֶַַָָֻּכי
הּזהר ּובספר עצמֹו, מׁשה הּוא ְְְִֵֶֶַַַַַֹהמקּוים

ק"כ) ּבּפסּוק(ח"ב רמזּוה ּכן (קהלתּגם ְֵֶֶַַָָָֹ

הּנביאא') והן ׁשּיהיה, הּוא ּׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָמה
סֹודֹו ה' ּגּלה ּכי הּדברים ידע ְִִִֶַַָָָמׁשה
אחר זמן ׁשּיבֹוא ּביתֹו נאמן עבּדֹו ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָאל
לזה וגֹו', הארץ אל הּירּדן את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעבר
הּוא ּׁשּׁשֹואל מה ּכי ּבתפּלתֹו ְְִִִִֵֵֶַָּדקּדק

אֹומרֹו והּוא עּתה, �‡ׁשּיעבר ‰¯aÚ‡ ְְֲֶַַָֹ∆¿¿»»
זה: ְִֶָּבזמן

„BÚאֹומרֹו לפרׁש p‡,נראה ‰¯aÚ‡ ְְְִֵֶָ∆¿¿»»
הּבא טעם על ּגם להׁשיב ְְִִֵֶַַַַַַָָׁשּנתּכּון

ז"ל מת(רּבה)ּבדבריהם מׁשה לּמה ְְִֵֵֶֶַָָָ
מדּבר מתי מּׁשּום ׁשהּוא לארץ ְְִִֵֵֶֶָָָָּבחּוצה
וכּו' מׁשל הּבא לעֹולם ְֲִַַָָָָָָלהביאם

אמר לזה p‡יעש"ד, ‰¯aÚ‡ּפרּוׁש ֶַָָ∆¿¿»»ֵ
אעּברה רק להׁשּתּקע לא העברה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדר
ה' לֹו ׁשּיאמר הּזמן ּוכׁשּיּגיע ְְְְִֶֶַַַַַַָֹּברגלי
הּמקֹום אל יבֹוא למּות ימי ְֶֶַָָָָָקרבּו

אליו: ה' יאמר ֲֵֶַָֹאׁשר
„BÚּבּלׁשֹון ּדרaÚ‡¯‰,נתּכּון על ְִֵַַָ∆¿¿»ֶֶַ

ז"ל קי"א.)אֹומרם ּכל(ּכתּבֹות ְְָָֻ
לֹו יׁש יׂשראל ּבארץ אּמֹות ד' ְְִֵֵֵֶֶַַָההֹול

לֹו אמר לזה הּבא, לעֹולם ‡aÚ¯‰חלק ֵֶֶַַָָָָָ∆¿¿»
‡pנפׁשי לתֹועלת ּבחּיים עּתה ּפרּוׁש »ְְִִֵֶֶַַַַָ

הּבא: עֹולם ׁשהּוא המקּוה ְֲֶֶַַַַָָֻלּתענּוג
¯L‡.Ôc¯i‰ ¯·Úaלפי ּכן, לֹומר הצר ¬∆¿≈∆««¿≈ְְִֵַַֻ

ארץ ׁשהיא טֹובה ארץ ִֵֶֶֶֶֶֶָׁשּיׁש
אֹומרֹו, ּכדר קט"ז)העליֹונה (ּתהּלים ְְְְִִֶֶֶָָ

החּיים, ּבארצֹות ה' לפני ְְְְִִֵֵֶַַַַאתהּל
והּלבנֹון, הּטֹוב ההר לפרט ְְְְְֵַַַָָָָֻוהצר

ׁשאמרּו ז"ל י"ד)לדבריהם ׁשּכּונת(סֹוטה ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
ּבארץ, הּנֹוהגֹות מצוֹות לקּים היה ְְֲִֵֶֶַַָָָָמׁשה

ׁשחפץ לֹומר הּמקֹומֹות ּכל ּפרט ְֵֵֵֶֶַַָָָלזה
ּבכל הּנֹוהגֹות הּמצוֹות ּכל לקּים ְְְֲִֵַַַָָהּוא
לֹומר מׁשה נתחּכם עֹוד ְְִֵֶַַַהּמקֹומֹות.
לה' מקֹום יהיה לבל האּלה ְְְִִֵֶֶַַַָָָּכּדברים
ולא הארץ את מּׁשם ׁשּיראה ְְִִֶֶֶֶַָָָֹלֹומר
ּכל את ּפרט לזה לעבר, ְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹיצטר
ּכל לראֹות מציאּות ׁשאין ְְְִִֵֶַָהּמקֹומֹות

יעבר: לא אם מרחֹוק ֲִֵֶַָֹֹזה
aÚ˙iÂ.'B‚Â¯כו) ÚÓL ‡ÏÂ 'B‚Â ּכפל‰' «ƒ¿«≈¿¿…»«¿ַָ

הפסיק ּגם ׁשמע, ולא וּיתעּבר ְְְִִִֵַַַַַָֹלֹומר
וּיתעּברÌÎ�ÚÓÏּבתבת מאמר ּבין ְֵַ¿««¿∆ְֲִֵֵַַַַ

ה' וּיתעּבר ׁשהיל"ל ׁשמע ולא ְְְֲִֵֶַַַַַָֹלמאמר
אמר ּגם למענכם, אלי ׁשמע ולא ְְְִֵֶַַַַַַָָֹּבי

למעלהÌÎ�ÚÓÏּתבת אמר ׁשּכבר אחר ֵַ¿««¿∆ְְְֶַַַַָָָ
ל"ז) ÌÎÏÏ‚a,(א' '‰ Ûp‡˙‰ Èa Ìb«ƒƒ¿««ƒ¿«¿∆

ּׁשאמר ּבּמה ּׁשּפרׁשנּו מה ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָיתּבאר
להתּפּלל ׁשּנתכּון לאמר ההיא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבעת
ּכנגד לזה יׂשראל, על וגם עצמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָעל
אמר יׂשראל על ּבתפּלתֹו ּׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמה

ÌÎ�ÚÓÏ Èa '‰ ¯aÚ˙iÂלמען ּפרּוׁש «ƒ¿«≈ƒ¿««¿∆ְֵַַ
ּׁשהתּפּלל מה ּוכנגד לכם, ּׁשּנֹוגע ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמה

אמר עצמֹו ‡ÈÏעל ÚÓL ‡ÏÂּפרּוׁש ְַַַָ¿…»«≈«ֵ
לׁשֹון אמר לא ּובזה לי, ּׁשּנֹוגע ְְִֵֶֶַַַָָֹלמה
היא עצמֹו על מׁשה ׁשאלת ּכי ְְְִִֵֶֶַַַָעברה
ּכמֹו הּנׁשמעת ּבטענה חכם ְְְְֲִֵַַַַַָָָׁשאלת
יׂשראל ּכן ּׁשאין מה למעלה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתבנּו
ב"מ ּכליה ונתחּיבּו ה' את ְְְְְִִִֶֶַָָׁשהקציפּו

וּיתעּבר: אמר ְִֵֶַַַָָלזה
B‡הּדר זה על Èaירצה '‰ ¯aÚ˙iÂ ְִֶֶֶֶַַ«ƒ¿«≈ƒ

מּטעם למענכם לארץ חּוץ ְְִֶֶַַַַָָָלמּות
הּבא, לעֹולם עּמֹו ׁשּיעמדּו ּכדי ְְִֵֶַַַַַָָָָהּידּוע

לֹומר ּדקּדק ולזה ז"ל, aÚ˙iÂ¯ּכאֹומרם ְְְְִֵֶַָָ«ƒ¿«≈
אֹומרֹו ּדר על עברה א')לׁשֹון (צפני' ְְְְְֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשהּוא ההּוא הּיֹום עברה ְֶֶַַָיֹום
ואֹומרֹו ‡ÈÏהּמיתה, ÚÓL ‡ÏÂׁשּלא ְְִַָ¿…»«≈«ֶֹ

אפּלּו עּקר, ּכל לארץ ׁשּיּכנס ה' ֲִִִֵֶֶָָָָָָָרצה
ויּקבר ּכ אחר מּמּנה ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבתנאי
מתי עם נקּבר ׁשּבֹו ההּוא ְִִֵֵֶַַַָּבּמקֹום
ּבּמאמר למעלה ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָמדּבר

ּנא: ְְֶָָאעּברה

opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðîéúå äðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨
éðéòá äàøe äçøæîe:äfä ïcøiä-úà øáòú àì-ék E ¦§¨−¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«

i"yx£EÈ�ÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את "וּיראהּו:(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הארץ ּכל את החיים."ה' אור ֶֶָָָ

(çë)éðôì øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ
:äàøz øLà õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä̈¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬¦§¤«

i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑הּמריבֹות ועל הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות e‰ˆn‡Â.על e‰˜fÁÂ∑,לּבֹוּבדבר יר ׁשּלא ¿«∆¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ¿«¿≈¿«¿≈ְְִִֵֶַָֹ
ינחיל והּוא יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ליענׁש סֹופי ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם ÚÈ·¯.לֹומר: ‡e‰ŒÈk∑ ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹƒ«¬…

לפניהם יעבר יׁשב:אם והּוא העי אל העם מן ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו, לא לאו, ואם ז)ינחלּו, "וּיּכּו(יהושע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אמר ּפניו, על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", העי אנׁשי ּכתיב,מהם 'ל 'קם ,"ל "קם ּומׁשּלחלֹו: ּבמקֹומ העֹומד הּוא אּתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

לאו ואם עֹוברין, עֹובר, הּוא אם :רּב למׁשה אמרּתי ּכ 'לא ,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאת
עֹוברין'?! החיים.אין אור ְִֵ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי),אלילים לעבֹודת והּכלוונצמדּתם אלֿהחּקים", ׁשמע יׂשראל, "ועּתה כן: ּפי על אף «≈∆«»¿¿ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ

לי לּמחל זכיתי לא ואני ,ל החיים.מחּול אור ְֲִִִִִֵַָָָֹ

ÚÓÏ¯·‡כז CÈ�ÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈ�ÈÚ· ÈÊÁÂ ‡Á�È„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡�etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

‡¯Èכח È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡�·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯Ó‡iÂ.ÛÒBz Ï‡ 'B‚Â CÏ ·¯ 'B‚Âּכפל «…∆¿«»¿«∆ַָ
ּבא ּתֹוסף, אל ל רב ֶַַַָָלֹומר
ּבתפּלת הּבאים ּדברים לב' ְְְְִִִִִַַָָָלהׁשיב
עצמֹו על ּׁשהתּפּלל מה ּכנגד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַמׁשה,

BÏ ¯Ó‡רב ּבתבת לֹו רמז ל רב »«ְֵַַַַָָ
את לעבר מׁשה ּתפּלת טעם ּכלּום ְְֲִִֶֶַַַַֹּכי
הּתלּויֹות מצוֹות לקּים ּכדי הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָהארץ
לזה צרי ׁשאינֹו הׁשיבֹו לזה ִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבארץ,
ה', לֹו יּתן אׁשר טּוב רב לֹו יׁש ֲִִֵֵֶַּכי
לׁשּום צרי ואינ ל רב אֹומרֹו ְְְְְִֵַָָוהּוא
מתּפּלל ּׁשהיה מה ּוכנגד זכּות, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹוספת
לֹו ואמר ּבגערה הׁשּתיקֹו יׂשראל ְְְְִִִִֵַַָָָָעל

וגֹו': ּדּבר ּתֹוסף ְֵֶַַאל
B‡ּכל ּכי הּדר זה על לֹומר ְִִֵֶֶֶַַַַָנתּכּון

מן הארץ לבאי ׁשּתּגיע ְְִִֵֶֶַַָָָזכּות
חלק ל יׁש ּבארץ הּתלּויֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָהּמצוֹות
הּוא ׁשאּתה החלק הּוא ּזה ּומה ְֵֶֶֶַַַָָֻּבכּלן

אֹומ' והּוא לעׂשֹות, אֹותם ¯·המצּוה ְְְֲֶַַַָ«
CÏהּמצוה קּיּום ׁשל הרּבנּות ּפרּוׁש »ְִִֵֶַַָָָ

ּכל עם חלק ל יׁש ּכן ואם היא ְְְִִִֵֵֵֶָל
ואׁשר ׁשם יעׂשּו אׁשר מעׂשה ּבכל ְֲֲֲֲֶֶֶַַַָָא'
זה: ּבדבר ּדּבר ּתֹוסף אל ְֵֶֶַַָָע"כ

„BÚּבּמאמר CÏנתּכּון על¯· להׁשיב ְֲִֵַַַַ«»ְִַָ
ׁשרצה ׁשּפרׁשנּו ּנא אעּברה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָטענת
מּׁשּום מהּמלכּות ׁשּיעבירהּו ְֲִִֵֵֶַַַַלֹומר

אמר לזה יהֹוׁשע, CÏמלכּות ּפרּוׁש¯· ְְֶַַַָָֻ«»ֵ

ּומיחדת מיעדת היא והרּבנּות ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֻֻהּגדּלה
אפׁשר ולא ּבּנמצא ׁשאּתה זמן ּכל ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹל
,חּיּות ּבחּיים לתלמיד הּגדּלה ְְְְְִִֵַַַַַָָֻלתת
מלכּות אין לטעם ּתּקּון אין ְְִֵֵֵַַַַָּומעּתה

וכּו'נֹוגעת מח:)ּבחברּתּה ּולדר(ּברכֹות , ְְְְֲֶֶֶַַַָָ
לעצמֹו צרי ּתֹוסף אל הּמאמר ְְֲִֶֶַַַַַָזה

מיּתר: ְְֵָֻואינֹו
„BÚל רב הּדר זה על לפרׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָנראה

ואֹומרֹו ÛÒBzלגּופא, Ï‡נמׁש ְְְָ«∆ְִָ
עלה מאמר ׁשהּוא ּׁשּלאחריו מה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָעם
ׁשאמר לפי ּפרּוׁש וגֹו', הּפסּגה ְְְִִֵֶַַָָֹראׁש
חצי ׁשּנתקּבלה וגֹו' ראׁש עלה ה' ְְְֲֲִִֵֶַָֹלֹו
הארץ את ואראה ׁשאמר ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָּתפּלתֹו
אֹוסיף מׁשה ׁשּיאמר ה' חׁש ִֶֶַַָָֹהּטֹובה,
ׁשמע ה' ּכי האֹות ל וזה ׂשיחי ְְְִִִִֶַָָֹלׁשּפ
ּתֹוסף אל לֹו אמר לזה ּבׂשיחי, ְִִִֶֶַַָָקֹולי

‰f‰וגֹו' ¯·caׁשאני זה ּבדבר ּפרּוׁש ְ«»»«∆ְֲִֵֶֶָָ
אמר ּׁשּגמר מה והּוא Ï‡אֹומר, Èk ְֵֶֶַַָֹƒ…

¯·Úz:הּוא מחלט זה ּדבר ּפרּוׁש «¬…ְֵֶָָָֻ
ּתבת·e.EÈ�ÈÚ¯‡‰כז) לֹומר הצר ¿≈¿≈∆ְֵַַַֻ

,EÈ�ÈÚaׁשאמר אחר ּגם ּומה ¿≈∆ֶַַַַַָ
ּכי לֹו לֹומר נתּכּון ,עיני ׂשא ְְִִֵֵֶַַָָּבסמּו
לארץ הליכתֹו ידי על לראֹות ּׁשּׁשאל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמה
נס ה' לֹו יעׂשה ואראה אעּברה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַָּכאֹומרֹו
הליכה ּבלא לבד עיניו ּבאמצעּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹויראה
ׁשּיעבר, אחר לראֹות ּׁשּׁשאל מה ְֲִֶֶַַַַַָָֹּכל

לראֹות, ּתּוכל הּזּולת עין ׁשאין ּדבר ְְִֵֵֶַַַָָוהּוא
ּבכּנּוי: עיני ּבמאמר ּׁשּדקּדק מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַוהּוא

„BÚׁשּיקריבּו חכמֹות ׁשּיּמצאּו לפי ְְְְְִִִִֶֶֶַָָירצה
אמצעי ּדבר ידי על ְְִֵֶַָָָָָהרחֹוק
למּול עיניהם ּבין אֹותֹו ְְִִֵֵֵֶֶׁשּמׂשימין
ּכאּלּו ויראם ויקרבם הרחֹוקים ְְְְְְִִִִֵֵָָמקֹומֹות
אליו ה' אמר זה ּדבר ולׁשלל לפניו, ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹהם
אמצעּות ּבלא ּפרּוׁש מּמׁש בעיני ְְְְֵֵֵֶֶַָָֹּוראה

אחר: ֵַָָּדבר
ÂˆÂ.ÚLB‰Èכח) מה‡˙ לדעת צרי ¿«∆¿À«ִַַַָָ

אמרּו ּובספרי זֹו, מצוה (ּפנחסהיא ְְְְְִִִִִָָָ

ד"אקל"ו) הּגבעֹונים על צּוהּו ְְִִִַַָוז"ל
זה ואין ע"כ, וכּו' הּמריבֹות על ְְְִִֵֶַַָצּוהּו
ׁשהם נאמר אם זּולת ּבּכתּוב ְִֵֶַַַָָֹֹמפרׁש

ּבפׁשטּדב לֹומר ואפׁשר קּבלה, רי ְְְְִִֵֶַַַָָָ
ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִֵֶֶַַָָהּכתּוב

ּדכתיב מלכּות אּלא צו י"ג)אין (ש"א ְְִִֵֶַַָ
ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין וגֹו', לנגיד ה' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָויצּוהּו

י"ג)ּבּפסּוק ו' ּבני(ׁשמֹות אל ויצּום ְְְְֵֵֶַַָ
ה' מאמר ּבא כן ּכמֹו וגֹו', ְְְֲִֵֵַַָָיׂשראל
על יהֹוׁשע ימל ׁשּבחּייו למׁשה ְְְְִֶֶַַַָָֹֻּכאן
ּכל לעיני ּבמלכּותֹו ויחּזקהּו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָיׂשראל

ְִֵָיׂשראל:
LpÂ.'B‚Â·כט) ‡Èbaּכּונת לדעת צרי «≈∆«»¿¿ִַַַַָָָ

ּבמאמר להֹודיע ּבא מה ְְֲִַַַַָָָהּכתּוב
מה עם לא לֹו יׁש ּקׁשר ּומה ִֵֶֶֶַַֹזה,
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(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðîéúå äðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨
éðéòá äàøe äçøæîe:äfä ïcøiä-úà øáòú àì-ék E ¦§¨−¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«

i"yx£EÈ�ÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את "וּיראהּו:(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הארץ ּכל את החיים."ה' אור ֶֶָָָ

(çë)éðôì øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ
:äàøz øLà õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä̈¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬¦§¤«

i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑הּמריבֹות ועל הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות e‰ˆn‡Â.על e‰˜fÁÂ∑,לּבֹוּבדבר יר ׁשּלא ¿«∆¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ¿«¿≈¿«¿≈ְְִִֵֶַָֹ
ינחיל והּוא יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ליענׁש סֹופי ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם ÚÈ·¯.לֹומר: ‡e‰ŒÈk∑ ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹƒ«¬…

לפניהם יעבר יׁשב:אם והּוא העי אל העם מן ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו, לא לאו, ואם ז)ינחלּו, "וּיּכּו(יהושע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אמר ּפניו, על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", העי אנׁשי ּכתיב,מהם 'ל 'קם ,"ל "קם ּומׁשּלחלֹו: ּבמקֹומ העֹומד הּוא אּתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

לאו ואם עֹוברין, עֹובר, הּוא אם :רּב למׁשה אמרּתי ּכ 'לא ,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאת
עֹוברין'?! החיים.אין אור ְִֵ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי),אלילים לעבֹודת והּכלוונצמדּתם אלֿהחּקים", ׁשמע יׂשראל, "ועּתה כן: ּפי על אף «≈∆«»¿¿ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ

לי לּמחל זכיתי לא ואני ,ל החיים.מחּול אור ְֲִִִִִֵַָָָֹ

ÚÓÏ¯·‡כז CÈ�ÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈ�ÈÚ· ÈÊÁÂ ‡Á�È„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡�etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

‡¯Èכח È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡�·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯Ó‡iÂ.ÛÒBz Ï‡ 'B‚Â CÏ ·¯ 'B‚Âּכפל «…∆¿«»¿«∆ַָ
ּבא ּתֹוסף, אל ל רב ֶַַַָָלֹומר
ּבתפּלת הּבאים ּדברים לב' ְְְְִִִִִַַָָָלהׁשיב
עצמֹו על ּׁשהתּפּלל מה ּכנגד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַמׁשה,

BÏ ¯Ó‡רב ּבתבת לֹו רמז ל רב »«ְֵַַַַָָ
את לעבר מׁשה ּתפּלת טעם ּכלּום ְְֲִִֶֶַַַַֹּכי
הּתלּויֹות מצוֹות לקּים ּכדי הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָהארץ
לזה צרי ׁשאינֹו הׁשיבֹו לזה ִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבארץ,
ה', לֹו יּתן אׁשר טּוב רב לֹו יׁש ֲִִֵֵֶַּכי
לׁשּום צרי ואינ ל רב אֹומרֹו ְְְְְִֵַָָוהּוא
מתּפּלל ּׁשהיה מה ּוכנגד זכּות, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹוספת
לֹו ואמר ּבגערה הׁשּתיקֹו יׂשראל ְְְְִִִִֵַַָָָָעל

וגֹו': ּדּבר ּתֹוסף ְֵֶַַאל
B‡ּכל ּכי הּדר זה על לֹומר ְִִֵֶֶֶַַַַָנתּכּון

מן הארץ לבאי ׁשּתּגיע ְְִִֵֶֶַַָָָזכּות
חלק ל יׁש ּבארץ הּתלּויֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָהּמצוֹות
הּוא ׁשאּתה החלק הּוא ּזה ּומה ְֵֶֶֶַַַָָֻּבכּלן

אֹומ' והּוא לעׂשֹות, אֹותם ¯·המצּוה ְְְֲֶַַַָ«
CÏהּמצוה קּיּום ׁשל הרּבנּות ּפרּוׁש »ְִִֵֶַַָָָ

ּכל עם חלק ל יׁש ּכן ואם היא ְְְִִִֵֵֵֶָל
ואׁשר ׁשם יעׂשּו אׁשר מעׂשה ּבכל ְֲֲֲֲֶֶֶַַַָָא'
זה: ּבדבר ּדּבר ּתֹוסף אל ְֵֶֶַַָָע"כ

„BÚּבּמאמר CÏנתּכּון על¯· להׁשיב ְֲִֵַַַַ«»ְִַָ
ׁשרצה ׁשּפרׁשנּו ּנא אעּברה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָטענת
מּׁשּום מהּמלכּות ׁשּיעבירהּו ְֲִִֵֵֶַַַַלֹומר

אמר לזה יהֹוׁשע, CÏמלכּות ּפרּוׁש¯· ְְֶַַַָָֻ«»ֵ

ּומיחדת מיעדת היא והרּבנּות ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֻֻהּגדּלה
אפׁשר ולא ּבּנמצא ׁשאּתה זמן ּכל ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹל
,חּיּות ּבחּיים לתלמיד הּגדּלה ְְְְְִִֵַַַַַָָֻלתת
מלכּות אין לטעם ּתּקּון אין ְְִֵֵֵַַַַָּומעּתה

וכּו'נֹוגעת מח:)ּבחברּתּה ּולדר(ּברכֹות , ְְְְֲֶֶֶַַַָָ
לעצמֹו צרי ּתֹוסף אל הּמאמר ְְֲִֶֶַַַַַָזה

מיּתר: ְְֵָֻואינֹו
„BÚל רב הּדר זה על לפרׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָנראה

ואֹומרֹו ÛÒBzלגּופא, Ï‡נמׁש ְְְָ«∆ְִָ
עלה מאמר ׁשהּוא ּׁשּלאחריו מה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָעם
ׁשאמר לפי ּפרּוׁש וגֹו', הּפסּגה ְְְִִֵֶַַָָֹראׁש
חצי ׁשּנתקּבלה וגֹו' ראׁש עלה ה' ְְְֲֲִִֵֶַָֹלֹו
הארץ את ואראה ׁשאמר ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָּתפּלתֹו
אֹוסיף מׁשה ׁשּיאמר ה' חׁש ִֶֶַַָָֹהּטֹובה,
ׁשמע ה' ּכי האֹות ל וזה ׂשיחי ְְְִִִִֶַָָֹלׁשּפ
ּתֹוסף אל לֹו אמר לזה ּבׂשיחי, ְִִִֶֶַַָָקֹולי

‰f‰וגֹו' ¯·caׁשאני זה ּבדבר ּפרּוׁש ְ«»»«∆ְֲִֵֶֶָָ
אמר ּׁשּגמר מה והּוא Ï‡אֹומר, Èk ְֵֶֶַַָֹƒ…

¯·Úz:הּוא מחלט זה ּדבר ּפרּוׁש «¬…ְֵֶָָָֻ
ּתבת·e.EÈ�ÈÚ¯‡‰כז) לֹומר הצר ¿≈¿≈∆ְֵַַַֻ

,EÈ�ÈÚaׁשאמר אחר ּגם ּומה ¿≈∆ֶַַַַַָ
ּכי לֹו לֹומר נתּכּון ,עיני ׂשא ְְִִֵֵֶַַָָּבסמּו
לארץ הליכתֹו ידי על לראֹות ּׁשּׁשאל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמה
נס ה' לֹו יעׂשה ואראה אעּברה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַָּכאֹומרֹו
הליכה ּבלא לבד עיניו ּבאמצעּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹויראה
ׁשּיעבר, אחר לראֹות ּׁשּׁשאל מה ְֲִֶֶַַַַַָָֹּכל

לראֹות, ּתּוכל הּזּולת עין ׁשאין ּדבר ְְִֵֵֶַַַָָוהּוא
ּבכּנּוי: עיני ּבמאמר ּׁשּדקּדק מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַוהּוא

„BÚׁשּיקריבּו חכמֹות ׁשּיּמצאּו לפי ְְְְְִִִִֶֶֶַָָירצה
אמצעי ּדבר ידי על ְְִֵֶַָָָָָהרחֹוק
למּול עיניהם ּבין אֹותֹו ְְִִֵֵֵֶֶׁשּמׂשימין
ּכאּלּו ויראם ויקרבם הרחֹוקים ְְְְְְִִִִֵֵָָמקֹומֹות
אליו ה' אמר זה ּדבר ולׁשלל לפניו, ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹהם
אמצעּות ּבלא ּפרּוׁש מּמׁש בעיני ְְְְֵֵֵֶֶַָָֹּוראה

אחר: ֵַָָּדבר
ÂˆÂ.ÚLB‰Èכח) מה‡˙ לדעת צרי ¿«∆¿À«ִַַַָָ

אמרּו ּובספרי זֹו, מצוה (ּפנחסהיא ְְְְְִִִִִָָָ

ד"אקל"ו) הּגבעֹונים על צּוהּו ְְִִִַַָוז"ל
זה ואין ע"כ, וכּו' הּמריבֹות על ְְְִִֵֶַַָצּוהּו
ׁשהם נאמר אם זּולת ּבּכתּוב ְִֵֶַַַָָֹֹמפרׁש

ּבפׁשטּדב לֹומר ואפׁשר קּבלה, רי ְְְְִִֵֶַַַָָָ
ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִֵֶֶַַָָהּכתּוב

ּדכתיב מלכּות אּלא צו י"ג)אין (ש"א ְְִִֵֶַַָ
ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין וגֹו', לנגיד ה' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָויצּוהּו

י"ג)ּבּפסּוק ו' ּבני(ׁשמֹות אל ויצּום ְְְְֵֵֶַַָ
ה' מאמר ּבא כן ּכמֹו וגֹו', ְְְֲִֵֵַַָָיׂשראל
על יהֹוׁשע ימל ׁשּבחּייו למׁשה ְְְְִֶֶַַַָָֹֻּכאן
ּכל לעיני ּבמלכּותֹו ויחּזקהּו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָיׂשראל

ְִֵָיׂשראל:
LpÂ.'B‚Â·כט) ‡Èbaּכּונת לדעת צרי «≈∆«»¿¿ִַַַַָָָ

ּבמאמר להֹודיע ּבא מה ְְֲִַַַַָָָהּכתּוב
מה עם לא לֹו יׁש ּקׁשר ּומה ִֵֶֶֶַַֹזה,
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ã(à)íéètLnä-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤©¦§¨¦½
íúàáe eéçz ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©¦«§À¨¤Æ
ïúð íëéúáà éäìà äåäé øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬

:íëìהחיים אור ¨¤«

(á)àìå íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½§¬Ÿ
ì epnî eòøâúøLà íëéäìà äåäé úåöî-úà øîL ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¬

:íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעּו ולא תֹוסיפּו ב)לא (ד, ְְְִִֹֹ
ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל הּקּיּום ׁשלמּות על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו"ר ו)ׁשמעּתי ד, .(ישעיה . ּתהיה וסּכה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

לא זר"ם, מּפני הן ׁשֹומרת והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ּפחֹות אחד הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלמחסה

תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן ְְְְִִִֵֵֹתגרעּו,

Ècא ‡i�È„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡�‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

wÙÓ„ב ‡�‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּׁשּלאחריו, מה עם ולא ְְְֲִֶֶַַָָָֹּׁשּלפניו
הּכתּוב יּׁשבּו ּבספרי ז"ל ְְְְִִִֵַַָורּבֹותינּו
לא ז"ל ּולדבריהם ז"ל, רׁש"י ְְְֱִִִֵֶַֹוהביאֹו

אֹומרֹו ּכּונת ׁשּלאLpÂ·נתיּׁשב ּכיון ְְִֵַַַָ«≈∆ֵֶָֹ
ּגם ּפעֹור, מעׂשה להֹודיע אּלא ְְֲִֵֶַַַָָּבא

BÚt¯מאמר ˙Èa ÏeÓמׁשמעּות לּה אין ֲַַ≈¿ְֵַָָ
עבֹודת להזּכיר אּלא הּכתּוב ּבא לא ְְֲִִֶַַַָָָֹאם
לבעל וּתּצמד לֹומר לֹו היה ְְִֵַַַַָָָּפעֹור,
ּגמר הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ונראה ְְְְִֶֶַַַַָָּפעֹור,
הּפרׁשה ּבתחּלת ּבֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִֶַַָָָָענין
ׁשּלא אמר וגמר וגֹו', ה' אל ְְְֶֶֶֶַַַָָֹֹואתחּנן
וּנׁשב הּירּדן את לעבר ּבתפּלתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהֹועיל
עֹולם, עד עּכבה אּלא יׁשיבה אין ְְִֵֶַַַָָָָָָּבּגיא

ּגבֹוההÈba‡ואֹומרֹו יׂשראל ׁשארץ לפי ְְ«»¿ְְְִִֵֶֶֶָָ
ּדכתיב הארצֹות י"ז)מּכל י"ג (ּבּמדּבר ְְֲִִִִַָָָָ

[מּול] ואֹומרֹו ּבּנגב, זה BÚt¯עלּו ˙Èa ְְֲֶֶֶַ≈¿
ׁשם קבּורתֹו מּטעמי א' פ'רמז (פדר"א ְֲִֵַַָָָ

לבלמ"ו) ּפעֹור עֹון מּול ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶַּכדי
יׂשראל: על לקטרג ראׁש ְְְִִֵֵַַָָֹירים

zÚÂ.'B‚Â‰א) Ï‡¯NÈׁשּנתּכּון אּולי ¿«»ƒ¿»≈¿ְִֵֶַַ
לֹו ׁשארעּו ּדברים ב' אחדּכנגד , ְְְִֵֶֶֶֶָָ

לֹו אמר ׁשה' הּסלע הּכאת ְְִֶֶַַַַַַָָּבענין
הּמצוה לעׂשֹות וחׁשב הּכה והּוא ְְְְֲִִֵַַַַָָָלדּבר
ׁשּׁשגג זמרי ּבענין ב' ּגדֹול. ְְְְִִִִִֶַַָָּבזריזּות
ּפֹוגעים קּנאים ּדין לעׂשֹות נתאּמץ ְְְֲִִִִֵַַַָֹולא
לפניו ה' ׁשהזמין ה' ּבקּדּוׁש זכה ְְְְִִִֶָָָָֹולא
קּדׁש לא אׁשר הראׁשֹון מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹלתּקן
ּבמקֹומן, הּדברים ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֶַַָָה'

הׁשיבֹו ּפנחס, לפניו ׁשּדן (סנהדריןוהגם ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָ

ּפרונקאפב.) להּוי דאּגרּתא ְְְְְְִִֵַַַַַָָָקרינא
הּׁשלֹום ּברית ונטל ּבּדבר ּפנחס ְְְְִִַַַָָָָָָָוזכה

למׁשה: מּוכן ְֶֶָָָׁשהיה
¯LÙ‡Âלפי הּוא מׁשה ׁשל טעמֹו ּכי ¿∆¿»ְֲִִֶֶַ

ידים מחּזּוק ידיו ִִֵֶַָָָָׁשרפּו
ּכי ׁשחׁש ואּולי ּבראׁשֹונה, ְִִֶֶַָָָָָׁשעׂשה
אּלא ּבֹו ּפֹוגעים קּנאים ה' אמר ְִִֶַַָָָֹלא
לפּגע אחרים לבּקׁש אבל ראהּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָָֹאם
עׂשה ולא ויׁשב ונׁשמר לא, ְְְְִַַָָָֹֹּבֹו
להּכֹות ׁשּנזּדרז ּבּסלע ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ׁשגג האמת ואחר ּתּקלה לֹו ְְְֱֶַַַַָָָָָָויצתה
ּבני לעם להזהירם ּבא ולזה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבזה,
ׁשגג ׁשּבהם הּדברים ב' עם ְְִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל
צבאֹות ה' הר אל מעלֹות ְְְֲִֵֶַַָונמנע
וגֹו', מּול ּבּגיא וּנׁשב לנּו עז ְְִֵֶַַָָֹעיר

להם ‡Ïואמר ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ְֶַָָ¿«»ƒ¿»≈¿«∆
ÌÈwÁ‰חּקים ׁשהם הּמצוֹות ׁשהם «Àƒְִִֵֵֶֶַֻ

לֹו ׁשאמר הּסלע מעׂשה ּדמיֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַַָוזה
זה ודבר נכוה, ׁשּבֹו לּסלע ּדּבר ְְִֵֶֶֶַַַָָָה'

ואֹומרֹו חּקה, אליו Ï‡Âיתיחס ְְְִֵֵַָָֻ¿∆
ÌÈËtLn‰ׁשהערי הּמׁשּפטים ּכנגד «ƒ¿»ƒְְֱִִִֶֶֶֶַָ

ּבֹועל מׁשּפט ּדמיֹון ׁשהם ּבתֹורתֹו ְְְִִֵֵֶַָה'
ׁשּׁשגג ּבֹו ּפֹוגעים ׁשּקּנאים ְֲִִִֶֶַַָָָארמית
נגזרה ׁשניהם ּומאמצעּות מׁשה ְְְְִֵֵֶֶֶָָּבֹו

ּכּנזּכר: ּגזרה ְְִֵַַָָָעליו
¯Ó‚ÂאמרÌzL¯ÈÂ Ì˙‡·e eÈÁz ÔÚÓÏ ¿»«ֶֹ¿««ƒ¿»∆ƒƒ¿∆

ı¯‡‰ ּכאׁשר‡˙ לכם יקרה ולא ∆»»∆ְְֲִֶֶֶַָֹ

וגמר הּירּדן, את עֹובר ׁשאינּני לי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקרה
˙eÙÒאמר ‡Ïיארע ׁשּלא להזהירם ֶֹ……ƒְְֱִֶֶַַָֹ

מה ּדר על לֹו, ׁשארע ּכדר ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהם
ּבּבריתא אחרי)ּׁשאמרּו ר"פ היה(ת"כ ְְֲֵֶַַַָָָָָ

לרֹופא מֹוׁשלֹו עזריה ּבן אלעזר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָרּבי
אמרׁשּנכ ואחד וכּו' חֹולה אצל נס ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

וכּו' ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל ְְְִֵַַַָֹלֹו
זרזֹו זה ּפלֹוני ׁשּמת ּכדר ּתמּות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא
ּבּמה כן ּכמֹו ע"כ, הראׁשֹון מן ְִִֵֵֶַָיֹותר
יארע ׁשּלא לזרזם מׁשה נתּכּון ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּׁשּלפנינּו
ּׁשהֹוסיף מה על לֹו ׁשארע ּכמֹו ְִֵֶֶֶַַַָלהם

ואמר הּסלע, ˙eÙÒלהּכֹות ‡Ïּפרּוׁש ְְֶַַַַָ……ƒֵ
החּקים אל ׁשמע לכם אֹומר ּׁשאני ְֲִִֵֶֶֶַַַָֻמה
הּוא ּתנאי ּובאתם ּתחיּו למען ְְְְִֶַַַָוגֹו'
יֹוסיפּו ׁשאם וגֹו' ּתֹוסיפּו ׁשּלא ְִִִֶֶַָָֹהּדבר
לא הּסלע ּבמעׂשה הּוא ׁשעׂשה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹּכדר
ּגזרה עליו ׁשּנגזרה ּכדר וגֹו' ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָיבֹואּו

זה: ְִִֶּבׁשביל
B¯ÓB‡Â,¯ÓLÏ 'B‚Â eÚ¯‚˙ ‡ÏÂּפרּוׁש ¿¿¿…ƒ¿¿¿ƒ¿…ֵ

ׁשּזכר מׁשּפט ּדבר לידם ְְְְִֶַַָָָָּבבֹוא
לא הּמׁשּפטים ואל ּדבריו ְְְְִִִִֶַַָָָֹּבתחּלת
ּבענין הּוא ׁשעׂשה ּכדר מּמּנּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָיגרעּו
וגרע ּבֹו לפּגע מּלבּקׁש ׁשּנׁשמר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹזמרי

אֹומרֹו והּוא ˙‚¯eÚהּמׁשּפט, ‡ÏÂהגם ְְְִַָ¿…ƒ¿¿ֲַ
ׁשהּגרעֹון ּפרּוׁש לׁשמר ּכּונתכם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהיה
לבל להּׁשמר הּׁשמירה צד ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָיהיה

הארמית: ּבֹועל ֲֲִֵַָָֹיהרג
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ÌÎÈ�ÈÚ.'B‚Âג) ÏÚ· È¯Á‡ 'B‚Â ˙B‡¯‰ ≈≈∆»…¿«¬≈««¿

החמרא ראיתם אּתם ְְִֵֶֶַַָֻּפרּוׁש
העברֹות ּכל על יתר זרה ֲֲֵֵֶַַָָָָָָׁשּבעבֹודה
אּלא עבדּוה ׁשּלא אֹותם ֲֲִֶֶֶָָָָֹׁשאפּלּו
לעבּדֹו אחריו והלכּו ּבלּבם ְְְְְְֲִֶַָָָָָׁשחׁשבּו
ה', הׁשמידם עדין עבדּוה ׁשּלא ְֲֲֲִִִֶַַָָָֹהגם

אֹומרֹו ּדר על לט:)והּוא למען(קּדּוׁשין ְְְִִֶֶַַַ
וגֹו': יׂשראל ְְְִֵָֹּתפׂש

Ìz‡Â.'B‚Âד) ÌÈ˜·c‰לּמה לדעת צרי ¿«∆«¿≈ƒ¿ִַַָָָָ
עלÌz‡Âאמר ּכמֹוסיף וא"ו ּבתֹוס' ַָ¿«∆ְְִֶַָ

ּבה' הּנדּבקים ידמּו ולא ראׁשֹון ְְְְִִִִִַַָָֹענין
אֹומרֹו עֹוד ּפעֹור, ּבעל אחרי ְְְֲִֵַַַַלהֹולכים

ÌÈ˜·c‰מצינּו ולא הידיעה ּבה"א «¿≈ƒְְְִִֵַָָֹ
לֹומר ׁשּיצּדק זה ּדבקּות זכרֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָֻׁשּקדם

הּדבקים: ְִֵַָָעליו
ÈÏe‡Âּׁשּדרׁשּו מה ּדר על ׁשּיתּבאר ¿«ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבסנהדרין ּבּפסּוק(קח.)ז"ל ְְְִֶַַָ
ח) ו' ה'(ּבראׁשית ּבעיני חן מצא ונח ְְְִֵֵֵֵַָָֹ

לא מהם ׁשּנׁשּתּיר נח אפּלּו ונח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹֹוז"ל
ּכמֹו ע"כ, חן ׁשּמצא אּלא ּכדאי ְְֵֶֶַָָָָָהיה

ּבּמאמר נתּכּון וגםÌz‡Âכן ּפרּוׁש ְֲִֵֵַַַַ¿«∆ְֵַ
לצד אּלא להׁשמד ראּוי' הייתם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָאּתם
נתקרבּתם ּפרּוׁש ּדבּוקים ְְְְֱִִֵֶֶַָהיֹותכם
אּתם ּבזה ּבה' ונדּבקּתם ְְְְִִֶֶֶַַַָָּבתׁשּובה

לֹומר ודקּדק ׁשּלאÌÎlkחּיים, להעיר ְְִִֵַַÀ¿∆ְִֶָֹ
על אּלא אֹומר הּוא מהם חלק ֵֵֵֶֶֶַַָעל
ּבפרׁשת הּכתּוב אֹומר הּוא וכן ְְֵֵַַָָָָֻּכּלם,

ּפעֹור ּבמעׂשה י"א)ּפנחס ולא(כ"ה ְְְְֲִֵַָֹ
הא ּבקנאתי, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָכּליתי
ּכּלם, להּׁשמד היּו ׁשעֹומדים ְְְִִֵֶַָָָָָֻלמדּת
הּכּליֹון, מהם ׁשּמנע הּוא ׁשּפנחס ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהגם
אחר ּתׁשּובה ׁשעׂשּו מכרח זה ּכל ְְִֶֶַַָָָָֻעם
ּפנחס מֹועיל היה לא כן לא ׁשאם ְִִִֵֶָָָָֹֹּכ
ולא עׂשּוהּו ּׁשּכבר למה לכּפר ְְְְֲֵֶֶַַָָֹאּלא

ּׁשעתיד: ְִֶַָלמה
„BÚּׁשּפרׁשּתי מה לפי וא"ו ּבתֹוס' ְְְְִִִֵֶֶֶַַָירצה

וגֹו' בעל אחרי הל אׁשר ְְְֲֲֵֶַַַַָּבאֹומרֹו
חׁשב אּלא עבד ׁשּלא הגם לֹו' ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתּכּון

ׁשל ּבוא"ו נתּכּון לעבד, Ìz‡Âּבדעּתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָֹ¿«∆

ּכדר הראׁשֹון ּבדמיֹון ּתֹוספת ְְְִִֶֶֶֶַָלֹומר
ּׁשּלפניו ּבּמה הּמחׁשבה על ה' ְְֶֶֶַַַַַָָָָָׁשענׁש
ג"כ כן ּכמֹו מעׂשה עׂשּו ׁשּלא ְֲֲֵֶֶַַָֹהגם
הּמחׁשבה ּבה' ּדבקּותכם ּבענין ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָאּתם
אמרּו וכן למעׂשה, מצרפּה הקב"ה ְְְְְֲֵֶֶַָָָָּבזה

מ.)ז"ל הקב"ה(קּדּוׁשין טֹובה מחׁשבה ְִִַָָָ
אין רעה מחׁשבה למעׂשה ְְְְֲֵֶַַָָָָָָמצרפּה
ּבע"ז, זּולת למעׂשה מצרפּה ְְְְֲֶַַָָהקב"ה

לֹומר ‰ÌÈ˜·c,ודקּדק Ìz‡Âיתּבאר ְְִֵַ¿«∆«¿≈ƒְִֵָ
ז"ל אֹומרם ּדר ז.)על ּבּפסּוק(ּברכֹות ְְֶֶַַָָָ

ט"ז) ל"ג ועּמונ(ׁשמֹות אני פלינּו ְְְְְֲִִִַ
ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא מה' מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּבּקׁש
ׁשם ּופרׁשנּוהּו העֹולם, אּמֹות ְֵַַָָָֻעל
מעׂשיהם, יכׁשירּו אפּלּו הּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָׁשהּכּונה
אּתם ּפרּוׁש אּתם ּכאן ׁשאמר ְֵֶֶֶַַַָָוהּוא
ׁשאם עּכּו"ם ולא ּבה' הּדבקים ְְִִֵֵֶַַַֹהם
יזּכּו לא ּבה' להּדבק ירצּו ְְְִִִֵַַָָֹהעּכּום
הּוא הּדבקים מאמר זה ּולדר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָלזה,
אּתם: למאמר ּכן ּגם הּדּבּור ְְֲִֵֵֶַַַַַַּגזרת

ÌÈ˜·c‰.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰aּפי על יתּבאר «¿≈ƒ«¡…≈∆ְִִֵַָ
מהל' ּבפ"ו רמּב"ם ּׁשּכתב ְְְִֵֶַַַָָמה
הוי"ה הם ׁשמֹות וז' וז"ל הּתֹורה ְְְֲֵֵֵַָָָיסֹודי
מּז' אחת אֹות אפּלּו הּמֹוחק ּכל ְֲִִֵַַַָוכּו'
לה' הּנטּפל ּכל לֹוקה אּלּו ְִֵֵֶַַָָׁשמֹות
מּלאחריו וכּו' למחקֹו מּתר ְְְְֲֳִִַָָָָָֻמּלפניו
אלהיכם ׁשל כם אלהי ׁשל ' ְֱֱֵֶֶֶֶֶֹֹּכגֹון
אֹותּיֹות ּכׁשאר הם והרי נמחקים ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאינם
והּוא ע"כ, מקּדׁשם ׁשהּׁשם ׁשם ְְְֵֵֶֶַַָׁשל
ּבּמאמר להם לֹומר ּׁשּנתּכּון ְֲִֵֶֶַַַַַַָמה

,'‰a ÌÈ˜·c‰זה ׁשּׁשם ּולפי ּפרּוׁש «¿≈ƒ«ְִֵֵֶֶ
נדּבקת אֹות אין הוי"ה ׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָֻהמיחד
ּכגֹון מּלפניו אּלא מּלאחריו לֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָונסמכת
ּבהם אין אּלּו ואֹותּיֹות ּכה' ּבה' ְִֵֵֶַַַָלה'
ּתהיה ּכן ואם למחקם ּומּתר ְְְְֳִִֵֶָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשאין זה ּבדר ּבה' יׂשראל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָּדבקּות

אמר ּגמר לזה מקּדׁשם, ‡ÌÎÈ‰Ïהּׁשם ְְֵֶֶַַַָָָֹ¡…≈∆
ּבה' ּדבקים ׁשאּתם זה ּדבקּות ְְִֵֵֵֶֶֶַַּפרּוׁש
אּלא ׁשּמלפניו האֹותּיֹות ּכדבקּות ְְִִִֵֵֶֶָָָָָאינּה
ׁשל כם ׁשהם ׁשּמלאחריו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָּכאֹותּיֹות

האֹותּיֹות ּכׁשאר קדֹוׁשים ׁשהם ְְֱִִִֵֵֶֶָָֹאלהיכ'
הּׁשם: ֵֶַׁשל

Ìbּבתבת והּואa‰'רמז נעים יעּוד «ְֵַַָ«ְִִָ
הא מּלאחריו מקּדׁש אינֹו זה ְְֲִֵֵֵֶַַָָׁשם
בׁשמֹות הּוא יׂשראל ׁשּדבקּות ְְְְִֵֵֵֶַָָָלמדּת
ׁשם ּבאֹור נפׁשם אֹור מתאחדים ְְְְֲִִֵַַַָָעצמם
הּוא ׁשהּכּונה ּתבין ׁשּלא ּוכדי ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכּבד,
ּבהם ואין מּלפניו הּנטּפלים ְְְְִִִִֵֶַָָָָּכאֹותּיֹות

אמר ּגמר מעּתה‡ÌÎÈ‰Ï,קדּׁשה אמר ְֶַָָֹֻ¡…≈∆ֱֵַָֹ
אֹומרֹו ּכּונת ּביחּודa‰'ּכי היא ְִַַָ«ְִִ

מה והּוא הּכתּובהאֹותּיֹות, ּׁשאמר ְִֶַַַָָָ
ט') ל"ב הרי(ּדברים עּמֹו, ה' חלק ּכי ְֲִִֵֵֶַָ

הוי"ה מּׁשם יׂשראל הם א' חלק ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָּכי
ואּולי זה, ּפרּוׁשנּו ּתצּדיק ּובזה ְְִֵֵֶֶַַָב"ה,
הּדרגֹות ב' ּכנגד הּכתּוב ידּבר ְְְִֵֶֶַַַָָּכי
והבן: מּזֹו למעלה זֹו ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּיׁשנם

„BÚּבּמאמר a‰'נתּכּון ÌÈ˜·c‰ ְֲִֵַַַַ«¿≈ƒ«
ÌÎÈ‰Ï‡ז"ל אֹומרם ּדר על ¡…≈∆ְֶֶַָ
רל"ח) ח"ג ׁשֹורה(זהר מצוה העֹוׂשה ּכי ְִִֶֶַָָֹ

עֹוׂשה ׁשּבֹו האבר על הוי"ה ֲֵֵֶֶַָָָָׁשם
הם עׂשה מצוֹות ּכי ואמרּו ְְְְֲִִִֵֵַָָהּמצוה,
תעׂשה לא ּומצוֹות הוי"ה ּבּׁשם ְְֲֲִִֵֶַַָָֹרמּוזים
ּכאן אֹומרֹו והּוא אלהים, ּבּׁשם ְְְֱִִֵַָֹרמּוזים

ÌÈ˜·c‰ Ìz‡Âמצוֹות קּיּום ידי על ¿«∆«¿≈ƒְְִִֵַ
ׁשם אּלּו ׁשמֹות ּבב' ּתעׂשה ולא ְְֲֲֵֵֵֵֶַֹעׂשה
אלהיכם: ּבה' ּכאֹומרֹו ואלהים ְְֱֲִֵֵֶַָָֹֹהוי"ה

„BÚּדבקים ּכׁשאּתם הּדר זה על ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַירצה
ּבֹו חפץ ׁשּלּבכם ּפרּוׁש ְִֵֵֶֶַָּבה'
אלהיכם נקרא הּוא ּבזה ְְְֱִִֵֶֶָָָֹּובמצוֹותיו

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על (ילקּוטּביחּוד, ְְְִֶֶֶַַַָ

נח) יׂשראלס"פ ּתהּלֹות יׁשב ּבּפסּוק ְְִִֵֵַַָָֹ
צבא מהלל ּבכל ה' נתרּצה ְְְֲִֶַַַָָָֹׁשּלא
ה' ּברּו ּבתהּלֹותיו ׁשאמרּו עד ְְִִִֶַַַָָָָהּׁשמים
ׁשּתתיחד ּבחר לא ּכי יׂשראל ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאלהי
ּתמצא ולזה יׂשראל, על אּלא ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹאלהּותֹו
ּבאלהי מתהּלל ולא מתּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשאין
ּבאלהי ולא הארץ ּבאלהי ולא ְְִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹֹׁשמים

יׂשראל: אלהי אּלא ְְֱִִֵֵֶַָָָֹמלאכים
ÌÈiÁ.ÌBi‰ ÌÎlkלמעלה נמׁשכת «ƒÀ¿∆«ְְְִֶֶַָ
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ÌÎÈ�ÈÚ.'B‚Âג) ÏÚ· È¯Á‡ 'B‚Â ˙B‡¯‰ ≈≈∆»…¿«¬≈««¿

החמרא ראיתם אּתם ְְִֵֶֶַַָֻּפרּוׁש
העברֹות ּכל על יתר זרה ֲֲֵֵֶַַָָָָָָׁשּבעבֹודה
אּלא עבדּוה ׁשּלא אֹותם ֲֲִֶֶֶָָָָֹׁשאפּלּו
לעבּדֹו אחריו והלכּו ּבלּבם ְְְְְְֲִֶַָָָָָׁשחׁשבּו
ה', הׁשמידם עדין עבדּוה ׁשּלא ְֲֲֲִִִֶַַָָָֹהגם

אֹומרֹו ּדר על לט:)והּוא למען(קּדּוׁשין ְְְִִֶֶַַַ
וגֹו': יׂשראל ְְְִֵָֹּתפׂש

Ìz‡Â.'B‚Âד) ÌÈ˜·c‰לּמה לדעת צרי ¿«∆«¿≈ƒ¿ִַַָָָָ
עלÌz‡Âאמר ּכמֹוסיף וא"ו ּבתֹוס' ַָ¿«∆ְְִֶַָ

ּבה' הּנדּבקים ידמּו ולא ראׁשֹון ְְְְִִִִִַַָָֹענין
אֹומרֹו עֹוד ּפעֹור, ּבעל אחרי ְְְֲִֵַַַַלהֹולכים

ÌÈ˜·c‰מצינּו ולא הידיעה ּבה"א «¿≈ƒְְְִִֵַָָֹ
לֹומר ׁשּיצּדק זה ּדבקּות זכרֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָֻׁשּקדם

הּדבקים: ְִֵַָָעליו
ÈÏe‡Âּׁשּדרׁשּו מה ּדר על ׁשּיתּבאר ¿«ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבסנהדרין ּבּפסּוק(קח.)ז"ל ְְְִֶַַָ
ח) ו' ה'(ּבראׁשית ּבעיני חן מצא ונח ְְְִֵֵֵֵַָָֹ

לא מהם ׁשּנׁשּתּיר נח אפּלּו ונח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹֹוז"ל
ּכמֹו ע"כ, חן ׁשּמצא אּלא ּכדאי ְְֵֶֶַָָָָָהיה

ּבּמאמר נתּכּון וגםÌz‡Âכן ּפרּוׁש ְֲִֵֵַַַַ¿«∆ְֵַ
לצד אּלא להׁשמד ראּוי' הייתם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָאּתם
נתקרבּתם ּפרּוׁש ּדבּוקים ְְְְֱִִֵֶֶַָהיֹותכם
אּתם ּבזה ּבה' ונדּבקּתם ְְְְִִֶֶֶַַַָָּבתׁשּובה

לֹומר ודקּדק ׁשּלאÌÎlkחּיים, להעיר ְְִִֵַַÀ¿∆ְִֶָֹ
על אּלא אֹומר הּוא מהם חלק ֵֵֵֶֶֶַַָעל
ּבפרׁשת הּכתּוב אֹומר הּוא וכן ְְֵֵַַָָָָֻּכּלם,

ּפעֹור ּבמעׂשה י"א)ּפנחס ולא(כ"ה ְְְְֲִֵַָֹ
הא ּבקנאתי, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָכּליתי
ּכּלם, להּׁשמד היּו ׁשעֹומדים ְְְִִֵֶַָָָָָֻלמדּת
הּכּליֹון, מהם ׁשּמנע הּוא ׁשּפנחס ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהגם
אחר ּתׁשּובה ׁשעׂשּו מכרח זה ּכל ְְִֶֶַַָָָָֻעם
ּפנחס מֹועיל היה לא כן לא ׁשאם ְִִִֵֶָָָָֹֹּכ
ולא עׂשּוהּו ּׁשּכבר למה לכּפר ְְְְֲֵֶֶַַָָֹאּלא

ּׁשעתיד: ְִֶַָלמה
„BÚּׁשּפרׁשּתי מה לפי וא"ו ּבתֹוס' ְְְְִִִֵֶֶֶַַָירצה

וגֹו' בעל אחרי הל אׁשר ְְְֲֲֵֶַַַַָּבאֹומרֹו
חׁשב אּלא עבד ׁשּלא הגם לֹו' ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתּכּון

ׁשל ּבוא"ו נתּכּון לעבד, Ìz‡Âּבדעּתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָֹ¿«∆

ּכדר הראׁשֹון ּבדמיֹון ּתֹוספת ְְְִִֶֶֶֶַָלֹומר
ּׁשּלפניו ּבּמה הּמחׁשבה על ה' ְְֶֶֶַַַַַָָָָָׁשענׁש
ג"כ כן ּכמֹו מעׂשה עׂשּו ׁשּלא ְֲֲֵֶֶַַָֹהגם
הּמחׁשבה ּבה' ּדבקּותכם ּבענין ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָאּתם
אמרּו וכן למעׂשה, מצרפּה הקב"ה ְְְְְֲֵֶֶַָָָָּבזה

מ.)ז"ל הקב"ה(קּדּוׁשין טֹובה מחׁשבה ְִִַָָָ
אין רעה מחׁשבה למעׂשה ְְְְֲֵֶַַָָָָָָמצרפּה
ּבע"ז, זּולת למעׂשה מצרפּה ְְְְֲֶַַָָהקב"ה

לֹומר ‰ÌÈ˜·c,ודקּדק Ìz‡Âיתּבאר ְְִֵַ¿«∆«¿≈ƒְִֵָ
ז"ל אֹומרם ּדר ז.)על ּבּפסּוק(ּברכֹות ְְֶֶַַָָָ

ט"ז) ל"ג ועּמונ(ׁשמֹות אני פלינּו ְְְְְֲִִִַ
ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא מה' מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּבּקׁש
ׁשם ּופרׁשנּוהּו העֹולם, אּמֹות ְֵַַָָָֻעל
מעׂשיהם, יכׁשירּו אפּלּו הּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָׁשהּכּונה
אּתם ּפרּוׁש אּתם ּכאן ׁשאמר ְֵֶֶֶַַַָָוהּוא
ׁשאם עּכּו"ם ולא ּבה' הּדבקים ְְִִֵֵֶַַַֹהם
יזּכּו לא ּבה' להּדבק ירצּו ְְְִִִֵַַָָֹהעּכּום
הּוא הּדבקים מאמר זה ּולדר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָלזה,
אּתם: למאמר ּכן ּגם הּדּבּור ְְֲִֵֵֶַַַַַַּגזרת

ÌÈ˜·c‰.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰aּפי על יתּבאר «¿≈ƒ«¡…≈∆ְִִֵַָ
מהל' ּבפ"ו רמּב"ם ּׁשּכתב ְְְִֵֶַַַָָמה
הוי"ה הם ׁשמֹות וז' וז"ל הּתֹורה ְְְֲֵֵֵַָָָיסֹודי
מּז' אחת אֹות אפּלּו הּמֹוחק ּכל ְֲִִֵַַַָוכּו'
לה' הּנטּפל ּכל לֹוקה אּלּו ְִֵֵֶַַָָׁשמֹות
מּלאחריו וכּו' למחקֹו מּתר ְְְְֲֳִִַָָָָָֻמּלפניו
אלהיכם ׁשל כם אלהי ׁשל ' ְֱֱֵֶֶֶֶֶֹֹּכגֹון
אֹותּיֹות ּכׁשאר הם והרי נמחקים ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאינם
והּוא ע"כ, מקּדׁשם ׁשהּׁשם ׁשם ְְְֵֵֶֶַַָׁשל
ּבּמאמר להם לֹומר ּׁשּנתּכּון ְֲִֵֶֶַַַַַַָמה

,'‰a ÌÈ˜·c‰זה ׁשּׁשם ּולפי ּפרּוׁש «¿≈ƒ«ְִֵֵֶֶ
נדּבקת אֹות אין הוי"ה ׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָֻהמיחד
ּכגֹון מּלפניו אּלא מּלאחריו לֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָונסמכת
ּבהם אין אּלּו ואֹותּיֹות ּכה' ּבה' ְִֵֵֶַַַָלה'
ּתהיה ּכן ואם למחקם ּומּתר ְְְְֳִִֵֶָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשאין זה ּבדר ּבה' יׂשראל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָּדבקּות

אמר ּגמר לזה מקּדׁשם, ‡ÌÎÈ‰Ïהּׁשם ְְֵֶֶַַַָָָֹ¡…≈∆
ּבה' ּדבקים ׁשאּתם זה ּדבקּות ְְִֵֵֵֶֶֶַַּפרּוׁש
אּלא ׁשּמלפניו האֹותּיֹות ּכדבקּות ְְִִִֵֵֶֶָָָָָאינּה
ׁשל כם ׁשהם ׁשּמלאחריו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָּכאֹותּיֹות

האֹותּיֹות ּכׁשאר קדֹוׁשים ׁשהם ְְֱִִִֵֵֶֶָָֹאלהיכ'
הּׁשם: ֵֶַׁשל

Ìbּבתבת והּואa‰'רמז נעים יעּוד «ְֵַַָ«ְִִָ
הא מּלאחריו מקּדׁש אינֹו זה ְְֲִֵֵֵֶַַָָׁשם
בׁשמֹות הּוא יׂשראל ׁשּדבקּות ְְְְִֵֵֵֶַָָָלמדּת
ׁשם ּבאֹור נפׁשם אֹור מתאחדים ְְְְֲִִֵַַַָָעצמם
הּוא ׁשהּכּונה ּתבין ׁשּלא ּוכדי ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכּבד,
ּבהם ואין מּלפניו הּנטּפלים ְְְְִִִִֵֶַָָָָּכאֹותּיֹות

אמר ּגמר מעּתה‡ÌÎÈ‰Ï,קדּׁשה אמר ְֶַָָֹֻ¡…≈∆ֱֵַָֹ
אֹומרֹו ּכּונת ּביחּודa‰'ּכי היא ְִַַָ«ְִִ

מה והּוא הּכתּובהאֹותּיֹות, ּׁשאמר ְִֶַַַָָָ
ט') ל"ב הרי(ּדברים עּמֹו, ה' חלק ּכי ְֲִִֵֵֶַָ

הוי"ה מּׁשם יׂשראל הם א' חלק ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָּכי
ואּולי זה, ּפרּוׁשנּו ּתצּדיק ּובזה ְְִֵֵֶֶַַָב"ה,
הּדרגֹות ב' ּכנגד הּכתּוב ידּבר ְְְִֵֶֶַַַָָּכי
והבן: מּזֹו למעלה זֹו ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּיׁשנם

„BÚּבּמאמר a‰'נתּכּון ÌÈ˜·c‰ ְֲִֵַַַַ«¿≈ƒ«
ÌÎÈ‰Ï‡ז"ל אֹומרם ּדר על ¡…≈∆ְֶֶַָ
רל"ח) ח"ג ׁשֹורה(זהר מצוה העֹוׂשה ּכי ְִִֶֶַָָֹ

עֹוׂשה ׁשּבֹו האבר על הוי"ה ֲֵֵֶֶַָָָָׁשם
הם עׂשה מצוֹות ּכי ואמרּו ְְְְֲִִִֵֵַָָהּמצוה,
תעׂשה לא ּומצוֹות הוי"ה ּבּׁשם ְְֲֲִִֵֶַַָָֹרמּוזים
ּכאן אֹומרֹו והּוא אלהים, ּבּׁשם ְְְֱִִֵַָֹרמּוזים

ÌÈ˜·c‰ Ìz‡Âמצוֹות קּיּום ידי על ¿«∆«¿≈ƒְְִִֵַ
ׁשם אּלּו ׁשמֹות ּבב' ּתעׂשה ולא ְְֲֲֵֵֵֵֶַֹעׂשה
אלהיכם: ּבה' ּכאֹומרֹו ואלהים ְְֱֲִֵֵֶַָָֹֹהוי"ה

„BÚּדבקים ּכׁשאּתם הּדר זה על ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַירצה
ּבֹו חפץ ׁשּלּבכם ּפרּוׁש ְִֵֵֶֶַָּבה'
אלהיכם נקרא הּוא ּבזה ְְְֱִִֵֶֶָָָֹּובמצוֹותיו

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על (ילקּוטּביחּוד, ְְְִֶֶֶַַַָ

נח) יׂשראלס"פ ּתהּלֹות יׁשב ּבּפסּוק ְְִִֵֵַַָָֹ
צבא מהלל ּבכל ה' נתרּצה ְְְֲִֶַַַָָָֹׁשּלא
ה' ּברּו ּבתהּלֹותיו ׁשאמרּו עד ְְִִִֶַַַָָָָהּׁשמים
ׁשּתתיחד ּבחר לא ּכי יׂשראל ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאלהי
ּתמצא ולזה יׂשראל, על אּלא ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹאלהּותֹו
ּבאלהי מתהּלל ולא מתּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשאין
ּבאלהי ולא הארץ ּבאלהי ולא ְְִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹֹׁשמים

יׂשראל: אלהי אּלא ְְֱִִֵֵֶַָָָֹמלאכים
ÌÈiÁ.ÌBi‰ ÌÎlkלמעלה נמׁשכת «ƒÀ¿∆«ְְְִֶֶַָ
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dzLøì änL: −̈¨§¦§¨«

(å)éðéòì íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½§¥¥−
÷ø eøîàå älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénòä̈«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤§¨«§À©µ

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íò©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«
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העּמים לעיני .ּונבֹונים ְְִִֵֵַָ

(æ)äåäék åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék¦µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®©«Ÿ̈´
åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà: ¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

(ç)ìëk í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®§ŸÆ
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ּומקּבליםהגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)-úà çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧¤
éðéò eàø-øLà íéøácäéîé ìk Eáálî eøeñé-ïôe E ©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½−Ÿ§¥´

éiçéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E ©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ חכמים∑¯˜ ּתחׁשבּו אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא אז, «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשֹוטים ּתחׁשבּו ׁשכחה, מּתֹו אֹותם ּתעּותּו ואם .ּונבֹונים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָ

„Èה ‡Ók ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È�„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ È�ÈÚÏ ÔBÎ˙e�˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

dÏז ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡�‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡�Á�‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח ÔÈ�È„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡�‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט CLÙ� ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈ�ÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL�˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ�· È�·ÏÂ CÈ�·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּדר זה על למעלה נמׁשכת ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָּולמּטה,
נקרא ה' ּכי חּיים ה'אלהיכם (לקּמן ְְֱִִִֵֶַַָָֹ

ג"ככ"ג) למּטה ונמׁשכת חּיים, ְְְֱִִִֶֶַַָֹאלהים
הּדּבּור ּבׁשעּור והּכּונה ּכּלכם, ְְְִִִֶַַַַָָֻחּיים
נמׁשכים ׁשהחּיים להעיר הּדר זה ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָעל
ּבזה והּכּונה החּיים, מּמקֹור ְְִִֶֶַַַַָָָָלהם
ׁשּיתנֹועע הגם חּיים יּקרא לא זה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּזּולת

קר ּבחּייהם ׁשהרׁשעים וכּו' ּוייםויאכל ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
יח:)מתים מקֹור(ּברכֹות ׁשּמקֹורם לצד ְְְְִֵֶַָָ

ׁשּמחּדׁש החּדּוׁש הּוא וזה ְְִִֵֶֶַַַָהּמיתה,
ׁשהם ׁשּמֹודיעם זה ּבמאמר מׁשה ְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָלהם

החּיים: מּמקֹור ְִִִַַַחּיים
¯eÚLÂ'ּבב הּוא מׁשה ּדברי ּכּונת ¿ƒְְִֵֶַַָ

הּדר זה על הּוא א' ְִֶֶֶַַָּדרכים,
חּיים אלהיכם ּבה' ּדבקים ׁשאּתם ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹמּצד

ב' ,ּבסמּו ׁשּכתבנּו ּכמֹו חּיים ְְְִֶֶַַַָָאּתם
להּדבק ׁשּזכיתם טעם הּדר זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָעל
ּפרּוׁש חּיים ׁשאּתם לפי אלהיכם ְֱִִֵֵֶֶֶַַַֹּבה'
הרׁשע מּמטעּמי ׁשּנׁשמרּתם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָצּדיקים
ּבחּיים ּובחרּת הּמות ּבחינת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהם

הּכתּוב: נתּכּון ְְְִִֵֵֶַַָולׁשניהם
¯ÓB‡ÂÌÎlkהּפרטי לכללּות נתּכּון ¿≈À¿∆ְְְִִִֵַַָָ

,הּדר זה על הּכללי ְְִֶֶֶַַַָָּוכללּות
ּכּלֹו הי' מהם אחד ׁשּכל הּפרטי ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֻּכללּות
ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על ּגרּוע אבר ּבלא ְְֵֶֶֶַַַַָָָֹחי

קטז.)ּבחּלין החי(זבחים מּכל ּבּפסּוק ְְִִִַַָָָָֻ
ואין אבריה ראׁשי ׁשחיים ּבהמה ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהבא
ּכּלם היּו ּׁשּלפנינּו מה כן ּכמֹו מּום, ְְֵֵֶַָָָָֻּבּה
רּבֹותינּו אמרּו וכן מּום, ּבלא ְְְְִִֵֵַָֹּתמימים

סיני(מכילתא)ז"ל הר על ׁשעמדּו ׁשּכל ְְְִִֶֶַַַָָָ

העם וכל ּדכתיב סּומין ּבהם היּו ְְִִִֶָָָָָֹלא
למדּת הא ע"כ, וכּו' ולא וגֹו' ְְְְִַָָָֹרֹואים
ּבחזקתם, ועמדּו מּומין ּבהם היּו ְְְְִֶֶֶָָָָָֹׁשּלא
מּומי על ּבין הּגּוף מּומי על ּבין ְְִֵֵֵֵֵַַַַונתּכּון
ׁשּבּגּוף ׁשּמּום העירֹותי ּוכבר ְֲִִֶֶֶֶַַָהּנפׁש,
ׁשאין מּום אין ּכי הּנפׁש ּפגם על ְִִֵֵֶֶֶַַַַיּגיד
ה' ּפסלֹו ּכן על ואׁשר ּבּנפׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַָּדמיֹונֹו
ּבדברי ועּין הּמזּבח, מעל מּום ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַלבעל

ד')הּזהר היה(ח"ג ׁשּלא הּכללי ּוכללּות , ְְִֶַַַָָָָֹֹ
חי יּקרא ׁשּלא הגּון ׁשאינֹו אחד ִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבהם

ואֹומרֹו צּדיקים, ּכּלם לא‰ÌBiאּלא ְְִִֶַָָֻ«ֹ
אּלא ּכּלם חּיים היֹותם מאמר ֱֱֲִִֶֶַַַָָָֻהחליט
למחר יהיה אׁשר יאמר מי ּכי ְְֲִִִֶֶַַָָֹהּיֹום
ואין הּוא ּבחירי ׁשאדם מעׂשיהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמּצד
החּיים: לארץ לכּתֹו יֹום עד ּבֹו ְְֱִֶֶֶַַַָאמּונה
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i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑,ּבחֹורב עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר מּמּנּו: ׁשּלמעלה מקרא על ראיתמּוסב אׁשר ¬∆»«¿»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּלּפידים ואת הּקֹולֹות לאחרים∑Ôe„nÏÈ.לעצמםילפּון∑Ôe„ÓÏÈ.את החיים.יאּלפּון אור ְִִֶֶַַַƒ¿¿ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
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.ÌÈÓi‰ Ïkאֹומרם ּדר על יתּבאר »«»ƒְְִֵֶֶַָָ
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ּבפרׁשת ּופרׁשּתי זהמתן, ּפסקה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻסיני
מאמצעּות היתה זהמתן ׁשּפסיקת ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻיתרֹו
ׁשּיצתה עד אלהים ּדברי ְְְֱִִֵֶַָָֹּגבּורֹות
והּוא מהם, זהמה הסרת וזהּו ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֻנׁשמתם

È¯·cמאמר ˙‡ ÌÚÓL‡Âעׂשרת ּפרּוׁש ֲַַ¿«¿ƒ≈∆¿»»ֲֵֶֶ
ּדכתיב ּבגבּורֹות ׁשּבאּו (ׁשמֹותהּדּברֹות ְְְְִִִִֶַָ

א') הּדברים,כ' ּכל את אלהים ְְֱִִֵֶַַַָָֹוידּבר
ּכל אתי ליראה זה ׁשעׂשיתי ְְְִִִִֶֶַַָָָֹוטעם
מהם זהמתן הפסק ּבאמצעּות ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻהּימים
את מּלירא האדם את הּמֹונע ִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
את מרּו לא ׁשּיׂשראל סּבה וזה ְְִִֵֶֶֶָָָֹה',
רּבים ימים צרֹות ּכּמה וסבלּו ְְְִִַַָָָָָּכבֹודם
ה' יראת מׁשמרת ועל מסּפר ְְְְִִִֵֶֶַַָאין
נפׁשם וטבע זהמתן ּפסקה ּכי ְְְְֲִִֶַַָָָָָֻעֹומדים
זהמא ׁשאין ּכל ּכי ה', את ְְֲִִֵֶֶָָָֻליראה
ה' לירא מּטבעֹו ה' לבין ּבינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָמבּדלת

ב"ה: ְִַָהּנכּבד
ÏB˜.ÌÈÚÓLיב) Ìz‡ ÌÈ¯·cאֹומרֹו ¿»ƒ«∆…¿ƒְ

,ÌÈ¯·c ÏB˜ּפי על יתּבאר ¿»ƒְִִֵַָ
ז"ל יּׁשקני)ּדבריהם פ' ׁשאמרּו(שהש"ר ְְִִִֵֵֶֶָָ

היה ה' מּפי יֹוצא ׁשהיה ּדּבּור ִִִֵֶֶָָָָָׁשּכל
על עֹומד והיה מלא מּמּנּו ְְִֵֶַַָָָָנֹוצר
וכּו' מקּבלני אּתה לֹו ואֹומר ְְְְִֵֵַַָָָָהאדם
יתּבאר זה ּוכפי ע"כ, וכּו' מחּבקֹו ְְְְְְִִֵֶַָָָוהיה

נכֹון על ÌÈ¯·cהּכתּוב ÏB˜ּפרּוׁש ַַָָ¿»ƒֵ
נבראים ׁשהיּו ה' ּדּבר אׁשר ְְֲִִִִֵֶֶַָָָהּדברים
מלאכים אֹותם קֹול מלאכים ְְִִֵֶַַָָָמהם
ועּין ׁשֹומעים, אּתם ּדברים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּנקראים
ׁשמעּו ׁשּלא יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹמה
וגֹו' אנכי אּלא הּגבּורה מּפי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹיׂשראל
ּדּברֹות הּׁשמֹונה אבל וגֹו' ל יהיה ְְְְְְֲִִֶַָָֹולא
הּדּברֹות עׂשרת יחד ּכאחד ׁשּיצאּו ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָהגם
והח' ב' אּלא לׁשמע לסּבל יכלּו ְְְְִִֶַַָָֹֹֹלא
יתּבר מּקֹולֹו ׁשּנחצבּו הּמלאכים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָעמדּו
וחזרּו נׁשמתם ׁשחזרה עד ְְְְִֶֶַָָָָָָּבהם

הּדברים ׁשהם הּמלאכים מּפי ְְְִִִִֵֶַַַָָָּוׁשמעּום
ׁשהּוא ּומצוה מצוה ּכל והיתה ְְְְְִִֶַָָָָָָעצמן
ואֹומר האדם על עֹומד ּומלא ְְְֵֵַַַָָָָָמלא

וכּו': מקּבלני אּתה ְְְִֵַַָלֹו
‰�eÓ˙e.'B‚Â ÌÈ‡¯ ÌÎ�È‡אי קׁשה ¿»≈¿∆…ƒ¿ֵֶָ

הּתמּונה על לאמר È˙ÏeÊיצּדק ְְֵַַַָֹֻ»ƒ
ÏB˜מה ּולפי הּׁשמיעה, ְְִִִֶַַָׁשהיא

ׁשהּמלא זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּׁשּכתבּתי
עם מדּבר היה עצמֹו הּדּבּור ְְִִֵֶַַַָָׁשהּוא
אֹותֹו, רֹואים יׂשראל והיּו אחד ְְִִֵֶָָָָּכל
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּתמצא ְְְִֵֵֶַָָוכן

את(מכילתא) ראים העם וכל ּבּפסּוק ְְְִִֶַָָָָָֹ
ׁשּיחׁשבּו מׁשה חׁש ּומעּתה ְְֵֶֶַַַָָהּקֹולֹות,
אׁשר יׂשראל אלהי הּוא זה ּכי ְֱֲִִֵֵֶֶָֹח"ו

אמר לזה עיניהם, ‡ÌÎ�Èראּו ‰�eÓ˙e ֵֵֶֶַָָָ¿»≈¿∆
ÏB˜ È˙ÏeÊ ÌÈ‡¯הּקֹול לבד ּפרּוׁש …ƒ»ƒְֵַַ

ׁשהי ׁשהיההּוא ּתמּונתֹו רֹואים יתם ְִִֶֶֶָָָָ
מקּבלני אּתה ואֹומר עּמכם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָמדּבר

ְוכּו':
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‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (L�Î‡) LB�k ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰È�a ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

eËÂ¯‡יא ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡��Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

ÔBÎ˙Èיג „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe�·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡�cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈ�È„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡˙ÌÚÓL‡ÂÈי) ‰‡¯ÈÏ 'B‚Â È¯·c ˙‡ ¿«¿ƒ≈∆¿»»¿¿ƒ¿»…ƒ
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ּבפרׁשת ּופרׁשּתי זהמתן, ּפסקה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻסיני
מאמצעּות היתה זהמתן ׁשּפסיקת ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻיתרֹו
ׁשּיצתה עד אלהים ּדברי ְְְֱִִֵֶַָָֹּגבּורֹות
והּוא מהם, זהמה הסרת וזהּו ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֻנׁשמתם

È¯·cמאמר ˙‡ ÌÚÓL‡Âעׂשרת ּפרּוׁש ֲַַ¿«¿ƒ≈∆¿»»ֲֵֶֶ
ּדכתיב ּבגבּורֹות ׁשּבאּו (ׁשמֹותהּדּברֹות ְְְְִִִִֶַָ

א') הּדברים,כ' ּכל את אלהים ְְֱִִֵֶַַַָָֹוידּבר
ּכל אתי ליראה זה ׁשעׂשיתי ְְְִִִִֶֶַַָָָֹוטעם
מהם זהמתן הפסק ּבאמצעּות ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻהּימים
את מּלירא האדם את הּמֹונע ִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
את מרּו לא ׁשּיׂשראל סּבה וזה ְְִִֵֶֶֶָָָֹה',
רּבים ימים צרֹות ּכּמה וסבלּו ְְְִִַַָָָָָּכבֹודם
ה' יראת מׁשמרת ועל מסּפר ְְְְִִִֵֶֶַַָאין
נפׁשם וטבע זהמתן ּפסקה ּכי ְְְְֲִִֶַַָָָָָֻעֹומדים
זהמא ׁשאין ּכל ּכי ה', את ְְֲִִֵֶֶָָָֻליראה
ה' לירא מּטבעֹו ה' לבין ּבינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָמבּדלת

ב"ה: ְִַָהּנכּבד
ÏB˜.ÌÈÚÓLיב) Ìz‡ ÌÈ¯·cאֹומרֹו ¿»ƒ«∆…¿ƒְ

,ÌÈ¯·c ÏB˜ּפי על יתּבאר ¿»ƒְִִֵַָ
ז"ל יּׁשקני)ּדבריהם פ' ׁשאמרּו(שהש"ר ְְִִִֵֵֶֶָָ

היה ה' מּפי יֹוצא ׁשהיה ּדּבּור ִִִֵֶֶָָָָָׁשּכל
על עֹומד והיה מלא מּמּנּו ְְִֵֶַַָָָָנֹוצר
וכּו' מקּבלני אּתה לֹו ואֹומר ְְְְִֵֵַַָָָָהאדם
יתּבאר זה ּוכפי ע"כ, וכּו' מחּבקֹו ְְְְְְִִֵֶַָָָוהיה

נכֹון על ÌÈ¯·cהּכתּוב ÏB˜ּפרּוׁש ַַָָ¿»ƒֵ
נבראים ׁשהיּו ה' ּדּבר אׁשר ְְֲִִִִֵֶֶַָָָהּדברים
מלאכים אֹותם קֹול מלאכים ְְִִֵֶַַָָָמהם
ועּין ׁשֹומעים, אּתם ּדברים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּנקראים
ׁשמעּו ׁשּלא יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹמה
וגֹו' אנכי אּלא הּגבּורה מּפי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹיׂשראל
ּדּברֹות הּׁשמֹונה אבל וגֹו' ל יהיה ְְְְְְֲִִֶַָָֹולא
הּדּברֹות עׂשרת יחד ּכאחד ׁשּיצאּו ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָהגם
והח' ב' אּלא לׁשמע לסּבל יכלּו ְְְְִִֶַַָָֹֹֹלא
יתּבר מּקֹולֹו ׁשּנחצבּו הּמלאכים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָעמדּו
וחזרּו נׁשמתם ׁשחזרה עד ְְְְִֶֶַָָָָָָּבהם

הּדברים ׁשהם הּמלאכים מּפי ְְְִִִִֵֶַַַָָָּוׁשמעּום
ׁשהּוא ּומצוה מצוה ּכל והיתה ְְְְְִִֶַָָָָָָעצמן
ואֹומר האדם על עֹומד ּומלא ְְְֵֵַַַָָָָָמלא

וכּו': מקּבלני אּתה ְְְִֵַַָלֹו
‰�eÓ˙e.'B‚Â ÌÈ‡¯ ÌÎ�È‡אי קׁשה ¿»≈¿∆…ƒ¿ֵֶָ

הּתמּונה על לאמר È˙ÏeÊיצּדק ְְֵַַַָֹֻ»ƒ
ÏB˜מה ּולפי הּׁשמיעה, ְְִִִֶַַָׁשהיא

ׁשהּמלא זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּׁשּכתבּתי
עם מדּבר היה עצמֹו הּדּבּור ְְִִֵֶַַַָָׁשהּוא
אֹותֹו, רֹואים יׂשראל והיּו אחד ְְִִֵֶָָָָּכל
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּתמצא ְְְִֵֵֶַָָוכן

את(מכילתא) ראים העם וכל ּבּפסּוק ְְְִִֶַָָָָָֹ
ׁשּיחׁשבּו מׁשה חׁש ּומעּתה ְְֵֶֶַַַָָהּקֹולֹות,
אׁשר יׂשראל אלהי הּוא זה ּכי ְֱֲִִֵֵֶֶָֹח"ו

אמר לזה עיניהם, ‡ÌÎ�Èראּו ‰�eÓ˙e ֵֵֶֶַָָָ¿»≈¿∆
ÏB˜ È˙ÏeÊ ÌÈ‡¯הּקֹול לבד ּפרּוׁש …ƒ»ƒְֵַַ

ׁשהי ׁשהיההּוא ּתמּונתֹו רֹואים יתם ְִִֶֶֶָָָָ
מקּבלני אּתה ואֹומר עּמכם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָמדּבר

ְוכּו':
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(åè)-ìk íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨
:Làä CBzî áøça íëéìà äåäé øac íBéa äðeîz§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«

(æè)ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨¨®¤
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑צּורה. »∆ָ

(æé)ðk øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðázó ©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈
:íéîMa óeòz øLà£¤¬¨−©¨¨«¦

(çé)-øLà äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬£¤
:õøàì úçzî íéna©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(èé)éðéò àOz-ïôe-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²

éäìà äåäé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåíúà E §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈
:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦

i"yx£EÈ�ÈÚ ‡OzŒÔÙe∑אחריהם לטעֹות לב ולתת ּבדבר ‰ÌÈÓÚ.להסּתּכל ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑(ח (מגילה ∆ƒ»≈∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ¬∆»«¿¿…»«ƒ
לאלהּות, אחר: ּדבר להם. העֹולם,להאיר מן לטרדם הבליהם ּבדברי החליקם אּלא אחריהם, מּלטעֹות מנען לא ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

אֹומר הּוא לׂשנאלו)תהלים(וכן עונֹו למצא ּבעיניו אליו החליק "ּכי :". ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֹ

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå äåäé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä äåäéåéøáò ézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³¨§¦Æ
äåäé øLà äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑עסקיכם על אֹודֹותיכם החיים.על אור ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

Ï‡טו È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ�Ï ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜� B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

Ïkיז ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

�È�eיח Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈ�ÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

ÔBÎ˙Èכ ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡�c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡�ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈzÏ·Ïe‰'כא) 'B‚Â ÈzÏ·Ï 'B‚Â Ûp‡˙‰ «ƒ¿««¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

.'B‚Âזה מאמר עֹוד לֹומר חזר ¿ֲֶַַַָָ
ּדברים ּבפרׁשת ּׁשאמר מה הסּפיק ְְְְִִִֶַַַָָָָֹולא

ל"ז)ּדכתיב וגֹו',(א' התאּנף ּבי ּגם ְְְִִִִַַַ
לֹו' ּכפל לֹומרÈzÏ·Ïּגם ּפעמים, ב' ַַָ¿ƒ¿ƒְִַָ

מּלבד עליו ׁשּנגזרה אחרת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּגזרה
ׁשּלא עליו ּגזר עֹוד ּבּמדּבר ְִֶֶַַָָָָָֹׁשּימּות
ּכדר ּבארץ להּקבר עצמֹותיו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָיעלּו
ּוכדר יֹוסף לעצמֹות הּוא ְְְֵֶֶֶַָָׁשעׂשה
הּׁשבטים לׁשאר יׂשראל ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָׁשעׂשּו

ה"י) פ"א סֹוטה אֹומרֹו(ירּוׁשלמי והּוא , ְְְְִַָ
ּבחּיים ּפרּוׁש עברי a‡לבלּתי ÈzÏ·Ïe ְְְִִִִֵַַָ¿ƒ¿ƒ…

הּטֹובה, הארץ אל מיתה לאחר ְִֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש
ּבסמּו עֹוד ּׁשאמר מה ‡�ÈÎוהּוא ְְֶַַָָ»…ƒ

˙Ó'וגֹוÔc¯i‰ ˙‡ ¯·BÚ Èp�È‡ּפרּוׁש ≈ְ≈∆ƒ≈∆««¿≈ֵ
וגמר מיתה, לאחר ּבין מיתה קדם ְְִִֵֵֶַַַָָָֹּבין

יׂשראל ּכנגד ÌÈ¯·BÚאמר Ìz‡ולא ְְִֵֶֶֶָֹ«∆¿ƒְֹ
ּבחּיים אפּלּו אּלא לבד מיתה ְְֲִִִֶַַַַַָָלאחר

אֹומרֹו ּבדרÌzL¯ÈÂוהּוא ודּבר וגֹו', ְְƒƒ¿∆ְְְִֵֶֶ
ואֹומרֹו זֹו. אף זֹו ÌÎÈ¯·cלא ÏÚ ְְַֹ«ƒ¿≈∆

ז"ל ב')ּכאֹומרם למי(דב"ר מׁשל ְְְִָָָ
ּדינר ּביניהם ּופּזר מעֹות לֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנאבדּו
מׁשה ׁשּיעמד עת כן ּכמֹו וכּו', ְְֲֵֵֶֶַָָֹזהב
הּוא הּמדּבר ּדֹור ּכל עּמֹו ְְִִַַַָָיעמדּו
יֹוציאם הּוא מּמצרים ְִִִִִַָָהֹוציאם
לעתיד הּבא לעֹולם ויביאם ְְִִִִֵֵַַָָָָָמהּמדּבר
אֹומרֹו והּוא ע"כ, הּצּדיקים עם ְְִִִַַָלבֹוא

ÌÎÈ¯·c ÏÚלהביאם סּבת טעם ׁשּזּולת «ƒ¿≈∆ֲִִֶַַַַַָ
יּכנסּו לבל נׁשּבע היה לא הּבא ְְְִִַַַָָָָָָֹלעֹולם
הּטֹובה: לארץ מׁשה ׁשל ְֶֶֶַַָָָָעצמֹותיו
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:CLÙ� ÏÎ·e¿»«¿»
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌzLw·e¯vaכט) 'B‚Â E··Ï ÏÎa 'B‚Â ƒ«¿∆¿¿»¿»¿¿««

.'B‚Â EÏאּלּו הּבאים ּכתּובים ב' ¿¿ְִִֵַָ
הדרגֹות ב' יׁש ּכי ּדע ּבאּור ְְִִִֵֵַַָצריכין
עֹוׂשים ׁשּיׂשראל ּתׁשּובה יׁש ְְְִִֵֵֶָָָּתׁשּובה,

ויכפּו הּבֹורא עם חּיּובם ׁשּיּכירּו ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹמעצמן
ידי על ׁשעֹוׂשים ּתׁשּובה ויׁש ְְְְִִֵֵֶַָָיצרם,
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(ì)íéîiä úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½
éäìà äåäé-ãò záLå:Bì÷a zòîLå E §©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

(àì)éäìà äåäé íeçø ìà ékEúéçLé àìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®
éúáà úéøa-úà çkLé àìå:íäì òaLð øLà E §³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«

i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב רפיֹון,מּלהחזיק ל יּתן לא הּוא, יפעיל לא לׁשֹון ,"ירּפ "לא ּולׁשֹון אֹותּבידיו. יפריׁש לא …«¿¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ
וכן ג)מאצלֹו, ארּפּנּו.(שיר ננקד ׁשּלא ארּפּנּו", ולא "אחזּתיו ּכמֹו: ּומתּפעל, מפעיל לׁשֹון על מּוסב רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ד) ב רפיֹון."הרּפהֿלּה",(מלכים לּה ט)ּתן מּמּני",(דברים מּמּני"הרף .התרּפה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE-ïîì ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦
íéäìà àøa øLà íBiä|äö÷îìe õøàä-ìò íãà ©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤§¦§¥¬

Bà äfä ìBãbä øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³©¨Æ©¤½−
:eäîk òîLðä£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈ�BL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ימים ‰ÌÈÓM.ראׁשֹוניםעל ‰ˆ˜ÓÏe∑,קצה אל מּקצה אׁשר הּברּואים לכל ׁשאל וגם ¿»ƒƒƒִִִַָ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּפׁשּוטֹו. יב)זהּו אדם,(חגיגה ׁשל קֹומתֹו על מלּמד אׁשרּומדרׁשֹו: עצמֹו הּׁשעּור והּוא הּׁשמים, עד הארץ מן ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

קצה אל ‰f‰.מּקצה ÏB„b‰ ¯·ck ‰È‰�‰∑וגֹו'ּו עם "הׁשמע הּגדֹול? הּדבר ."מהּו ִֶֶֶָָ¬ƒ¿»«»»«»«∆ְֲַַַַָָָָָ

(âì)-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤
:éçiå äzà zòîL̈©¬§¨©¨−©¤«¦

‰‡ÔÈlל ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡�ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈL�zÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ויצעקּו האֹויב להם יצר אׁשר ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָיּסּורין
מׁשה ּדּבר הדרגֹות ב' ּוכנגד לב, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָמּכאב
ּתׁשּובה העֹוׂשה ּכנגד יׂשראל, ּכל ְְְִֵֶֶֶֶָָָָאל
אמר נֹוגׂש קֹול ׁשמע ׁשּלא ֲֵֶַַַָָֹהגם
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ÌMÓ ÌzLw·eƒ«¿∆ƒ»∆¡…∆
אלהיהם, לחּבת הּלבבֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַָֹׁשּיתעֹוררּו
עברֹות ּביד ׁשּיׁש והגם ְְֲֲֵֵֶַַָָָָּומצאת,
ׁשם ועבדּתם ּבסמּו ּכאמּור ְְֲֲֶַַָָָָחמּורֹות
כן ּפי על אף וגֹו' אחרים ְֱֲִִִֵֵַַֹאלהים
לכם ודי מהּיּסּורין אּתם ְְִִִֵֶֶַַַָּפטּורים
ּבכל תדרׁשּנּו ּכי והּטעם ְְְְְִִֶַַַַָָהּתׁשּובה,
ּתׁשּובה היא ּכזֹו ׁשּתׁשּובה ְְְְִֶָָָָלבב

נפׁש: ּובכל לב ּבכל ְְְֵֵֶֶָָָׁשלמה
„‚�Îeאמר הּיּסּורין מּצד הּבאה ּתׁשּובה ¿∆∆ְִִִַַַַָָָָ

Ee‡ˆÓe EÏ ¯va'וגֹוz·LÂ'וגֹו ««¿¿»ְ¿«¿»ְ
ל יצר אׁשר הּיּסּורין מחמת ְֲֲִִֵֵֵֶַַָּפרּוׁש
לבב ּבכל הזּכיר לא וכאן ,ְְְְְְִִֶָָָֹאֹויב
ׁשב, הּוא הּיּסּורין ּבאמצעּות ּכי ְְְִִִֶַָָוגֹו'
יּסּורין מחמת לּׁשבים ּׁשחסר ֲִִִֵֵֶַַַָָּומה
מׁשלימין הּתׁשּובה הדרגת ְְְְִִִִַַַַַָָּבבחינת
ׁשעברּו עצמן הּיּסּורין ּבבחינת ְְְִִִִֶַַַָָאֹותֹו
העוֹונֹות ממרקין הּיּסּורין ּכי ְְֲֲִִִִֵֶַָָעליהם
לּכת ּׁשחסר ּומה הּנפׁש, את ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָּומטהרין

עליהם עברּו ׁשּלא מּצד ְֲִִֵֶֶַָָָֹהראׁשֹונה
מעלת ּבבחינת אֹותֹו מׁשלימין ְְֲִִִִִִַַַַיּסּורין
ל ּבּצר מאמר זה ּוכפי ְְְֲִֶַַַַַָהּתׁשּובה,
ׁשעּורֹו וזה ּׁשּלפניו מה עם ְְְִִִֶֶַָָָנמׁש

ÌzLw·e'וגֹו˙‡ˆÓeוהּטעםÈk ƒ«¿∆ְ»»»ְַַַƒ
epL¯„˙'וגֹוEÏ ¯va B‡'וגֹוz·LÂ ƒ¿¿∆ְ««¿ְ¿«¿»

ונתן וגֹו', לבב ּבכל ּתהיה ׁשּלא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָֹהגם
ׁשלמה ּתׁשּובה ה' לקּבלת טעם ְְְֵַַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשאינּה ּתׁשּובה אֹו יּסּורין ּבלא ְְְִִֵֶַָָָֹלבּדה
ה' רחּום אל ּכי יּסּורין ידי על ְְִִִֵֵֵַַָׁשלמה

:ֱֶֹאלהי
„BÚהּדר זה על הּכתּובים ְְֲִִֶֶֶַַַָיתּבארּו

ÌMÓ ÌzLw·eּוכׁשּתהיּו ּפרּוׁש ƒ«¿∆ƒ»ְְִֵֶ
ותתּפּללּו ּתבקׁשּוהּו ׁשם האּמֹות ְְְְְִֵַַָָֻּבין
לחּיּותכם, לכם הּצריכים לּדברים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאליו

הּגאּלה, ּבבּקׁשת מדּבר Óeˆ‡˙ואינֹו ְְְְֵֵַַַַָָֻ»»»
ב"מ, יאבדּו כן לא ׁשאם לכם ְִִֵֵֶֶֶָָֹֹׁשּיּמצא
לכּלם ׁשּלא לֹומר יחיד לׁשֹון ְְְִֶַַָָָֹֻואמר
אּלא העּמים ּבארץ ּכׁשּיקראּוהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָיּמצא

והּטעם סגּלה, ˙„¯epLליחידי Èk'וגֹו ְְִִֵַַַָֻƒƒ¿¿∆ְ
ּגדֹול התעּצמּות ה' מבּקׁש צרי ְְְִִֵֵַַָָּפרּוׁש
יחידי זה ּבסדר הּבּקׁשה יּׂשיגּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָואּולי

ַעם:

B¯ÓB‡ÂEÏ ¯vaמדּבר זה ּכתּוב ¿¿««¿ְֵֶַָ
לעם ּבּצר ּכי הּגאּלה ְְְְִַַַַַַָָֻּבהבטחת

הּגלּות זמן ׁשהּוא לֹויׂשראל עֹוד ְְִֵֶַַָָ
האּלה הּדברים ּכל ְְְִִֵֶֶַָָָׁשּימצאּוהּו
מן הׁשמדה ׁשהם ּבסמּו ְְֲִִֵֶַָָָָהאמּורים
והמעטה האּמֹות ּבין והפצה ְְֲֲֵַַָָָָָָָָֻהאדמה
ּבאחרית יהיה זה מסּפר מתי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשּיּׁשארּו
יהיה ולא מׁשיח, חבלי והם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹהּימים
ּבזמּנים ּבתמידּות הּצרֹות ּכל ְְִִִִֶַַָָָלהם
ּומבטיחם הּימים, ּבאחרית אּלא ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֻארּכים
ּבתׁשּובה, לׁשּוב אז לבבם ה' ְְְִֵֶָָָָָׁשּיעֹורר

אֹומרֹו ‰',והּוא „Ú z·LÂטעם ונתן ְְ¿«¿»«ְַַַָ
אלהי ה' רחּום אל ּכי זֹו ְְֱִֵֶַַָָֹלהבטחה
וגֹו': לׁשּוב לּב ויחּזק וגֹו' ירּפ ְְְְְִִֵַַָֹלא

ÈÏe‡Â'ה לפני מיכאל טענת היא ׁשּזֹו ¿«ְֲִִִֵֵֶַַָ
חדׁש ּבזהר ל')ׁשהביא ׁשהרי(ּדף ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

ּכל אֹותם ּומצאּו הּימים אחרית ְֲִִַַָָָָָּבאּו
לּבם ה' יעֹורר לא ולּמה ְְְִִֵַָָָָֹהּדברים
אחר, ּבמקֹום הּמאמר ּופרׁשּתי ְְֲִֵֵַַַַָָָלׁשּוב,
רּוח אֹוצר לפּתח צֹופּיֹות לה' ְְִִֵֵַַַַֹועינינּו
ּולהּטֹות עּורֹות עינים לפקח ְְְֳִִִֵַַַָָֹטהרה
ערבּות נעימּות להּכיר ה' עם ְְְֲִִִֵַַלבבֹות

ְִידידּותֹו:
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(ãì)Bà|éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤¼
òBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©
äåäé íëì äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯

éðéòì íéøöîa íëéäìà:E ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q�‰ B‡∑לכ הן, ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת לבא אלּה, ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפּתח: ּבחטף הן הנּסהנקּודֹות הׁשמע, הנׁשמע, ּכגֹון:∑qÓa˙.הנהיה, ּגבּורֹותיו, הֹודיעם נסיֹונֹות ידי (שמותעל ְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָ¿«…ְְְְִִֵַָָ
עלי",ח) נּסיֹון"התּפאר זה הרי ּכן, לעׂשֹות אּוכל ּכגֹון∑a‡˙˙.אם מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשהּוא להאמין (שםּבסימנים, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿……ְְְְֲִִִֶֶַָָ
ּביד"?:ד) ּזה מפלאֹות∑ÌÈ˙ÙBÓ·e."מה מּכֹות עליהם ׁשהביא נפלאֹות, ׁשּנאמר∑ÓÁÏÓ·e‰.הם יד)ּבּים, :(שם ְֶֶַָ¿¿ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ¿ƒ¿»»ֱֶֶַַָ

להם נלחם ה' .""ּכי ְִִֶָָ

(äì)ãBò ïéà íéäìàä àeä äåäé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−
:Bcálî¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑ׁשּקרע ּוכׁשם רקיעים, ׁשבעה להם ּפתח הּתֹורה, את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּנתן 'אתחזיתא', ּכתרּגּומֹו: »¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לדעת הראת "אּתה נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו הּתחּתֹונים, את קרע ּכ העליֹונים, ."את ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c zegiy ihewl)

מּלבּדֹו עֹוד אין . . לדעת הראית לה)אּתה (ד, ְְִֵֵַַַַָָָָ
ּגםהראית להיֹות צריְך אְך זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ׁשל ּבאחדּותֹו נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל –לדעת- ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבׂשכלֹו. ׁשמבינֹו ּדבר ּכן ּׁשאין מה ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ׂשכלית. והבנה ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיׁש

זה הרי הּיחּוד, לתֹוכֹו חדר ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ּבאמּונת ּבמיחד חׁשּוב ּומנּגדוהּדבר לּיחּוד.הפְך ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

(åì)õøàä-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©¨À̈¤
CBzî zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨¦¬

:Làäהחיים אור ¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑"אהב אׁשר "ּתחת זה ÂÈ�Ùa.וכל E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו הּמנהיג יד)ׁשּנאמרּכאדם "וּיּסע(שם : ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹותיו, ּבפני ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר מאחריהם". וּיל וגֹו' ההל האלהים נגדעח)תהלים(מלא" : ְְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהרי יחיד, ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל פלא". עׂשה יחידאבֹותם ּבלׁשֹון אחריו(שם)ּכתבם ּבזרעֹו "וּיבחר :". ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìEàéáäì E §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®©«£¦«£À
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì̈«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈ�tÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑רֹואה אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶֶַַָ
.הּיֹום ַ

dÏלד ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq� B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈq�a ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈ�ÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈ�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

d¯ÓÈÓלו Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈
:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B�··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓלח CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÓ.'B‚Âלו) ÌÈÓM‰,הּוא הּכתּוב ּכּונת ƒ«»«ƒ¿ַַַָָ
יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִִֵֶַַַָָלפי

אלהים וידּבר א')ּבּפסּוק והעירֹותי(כ' ְֱֲִִִֵַַַַָֹ
ּבּפסּוק למעלה ּותמּונה(י"ב)עליו ְְְַַָָָָָ

ּכי נכֹון, על יתיּׁשב וגֹו' ראים ְְְִִִֵֵֶַַָֹאינכם

הּדרגֹות ּבב' להם ּבאּו הּדברים ְְְֲִֶֶֶַַָָָָעׂשרת
אנכי ׁשהם דּברֹות ב' ,הּדר זה ְִִֵֶֶֶֶַַָֹעל
ליׂשראל הּדברים הּגיעּו ל יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹולא
ּובתגּברּתם, הּדברים ּבכח להם ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹמה'

אמר ‡˙ּוכנגּדם EÚÈÓL‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ ְְֶַָָƒ«»«ƒƒ¿ƒ¬∆

,BÏB˜למרק ּפרּוׁש ליּסר ְְְְֵֵֶַַַַָוהּטעם
מהם להעברת סּבה היה זה ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻזהמת
ּפעמים, ּכּמה ׁשּכתבנּו ּכמֹו זהמא ְְְֲִֶַַָָָָָֻּכל
ׁשמעּו העׂשרה ּתׁשלּום ּדּברֹות ְְְְֲִַָָָָוח'
מהאדֹון ׁשּיצאּו עצמן מהּדברים ְְְִֵֵֶַַָָָָָָאֹותם



לז opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(ãì)Bà|éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤¼
òBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©
äåäé íëì äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯

éðéòì íéøöîa íëéäìà:E ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q�‰ B‡∑לכ הן, ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת לבא אלּה, ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפּתח: ּבחטף הן הנּסהנקּודֹות הׁשמע, הנׁשמע, ּכגֹון:∑qÓa˙.הנהיה, ּגבּורֹותיו, הֹודיעם נסיֹונֹות ידי (שמותעל ְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָ¿«…ְְְְִִֵַָָ
עלי",ח) נּסיֹון"התּפאר זה הרי ּכן, לעׂשֹות אּוכל ּכגֹון∑a‡˙˙.אם מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשהּוא להאמין (שםּבסימנים, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿……ְְְְֲִִִֶֶַָָ
ּביד"?:ד) ּזה מפלאֹות∑ÌÈ˙ÙBÓ·e."מה מּכֹות עליהם ׁשהביא נפלאֹות, ׁשּנאמר∑ÓÁÏÓ·e‰.הם יד)ּבּים, :(שם ְֶֶַָ¿¿ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ¿ƒ¿»»ֱֶֶַַָ

להם נלחם ה' .""ּכי ְִִֶָָ

(äì)ãBò ïéà íéäìàä àeä äåäé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−
:Bcálî¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑ׁשּקרע ּוכׁשם רקיעים, ׁשבעה להם ּפתח הּתֹורה, את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּנתן 'אתחזיתא', ּכתרּגּומֹו: »¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לדעת הראת "אּתה נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו הּתחּתֹונים, את קרע ּכ העליֹונים, ."את ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c zegiy ihewl)

מּלבּדֹו עֹוד אין . . לדעת הראית לה)אּתה (ד, ְְִֵֵַַַַָָָָ
ּגםהראית להיֹות צריְך אְך זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ׁשל ּבאחדּותֹו נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל –לדעת- ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבׂשכלֹו. ׁשמבינֹו ּדבר ּכן ּׁשאין מה ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ׂשכלית. והבנה ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיׁש

זה הרי הּיחּוד, לתֹוכֹו חדר ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ּבאמּונת ּבמיחד חׁשּוב ּומנּגדוהּדבר לּיחּוד.הפְך ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

(åì)õøàä-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©¨À̈¤
CBzî zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨¦¬

:Làäהחיים אור ¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑"אהב אׁשר "ּתחת זה ÂÈ�Ùa.וכל E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו הּמנהיג יד)ׁשּנאמרּכאדם "וּיּסע(שם : ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹותיו, ּבפני ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר מאחריהם". וּיל וגֹו' ההל האלהים נגדעח)תהלים(מלא" : ְְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהרי יחיד, ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל פלא". עׂשה יחידאבֹותם ּבלׁשֹון אחריו(שם)ּכתבם ּבזרעֹו "וּיבחר :". ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìEàéáäì E §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®©«£¦«£À
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì̈«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈ�tÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑רֹואה אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶֶַַָ
.הּיֹום ַ

dÏלד ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq� B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈq�a ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈ�ÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈ�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

d¯ÓÈÓלו Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈
:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B�··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓלח CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÓ.'B‚Âלו) ÌÈÓM‰,הּוא הּכתּוב ּכּונת ƒ«»«ƒ¿ַַַָָ
יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִִֵֶַַַָָלפי

אלהים וידּבר א')ּבּפסּוק והעירֹותי(כ' ְֱֲִִִֵַַַַָֹ
ּבּפסּוק למעלה ּותמּונה(י"ב)עליו ְְְַַָָָָָ

ּכי נכֹון, על יתיּׁשב וגֹו' ראים ְְְִִִֵֵֶַַָֹאינכם

הּדרגֹות ּבב' להם ּבאּו הּדברים ְְְֲִֶֶֶַַָָָָעׂשרת
אנכי ׁשהם דּברֹות ב' ,הּדר זה ְִִֵֶֶֶֶַַָֹעל
ליׂשראל הּדברים הּגיעּו ל יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹולא
ּובתגּברּתם, הּדברים ּבכח להם ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹמה'

אמר ‡˙ּוכנגּדם EÚÈÓL‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ ְְֶַָָƒ«»«ƒƒ¿ƒ¬∆

,BÏB˜למרק ּפרּוׁש ליּסר ְְְְֵֵֶַַַַָוהּטעם
מהם להעברת סּבה היה זה ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻזהמת
ּפעמים, ּכּמה ׁשּכתבנּו ּכמֹו זהמא ְְְֲִֶַַָָָָָֻּכל
ׁשמעּו העׂשרה ּתׁשלּום ּדּברֹות ְְְְֲִַָָָָוח'
מהאדֹון ׁשּיצאּו עצמן מהּדברים ְְְִֵֵֶַַָָָָָָאֹותם
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‰e‡לט ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dz�ÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

‡�‡מ Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ ·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ·‰È»≈»»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר ּוכנגּדם הּוא, ּברּוı¯‡‰ ÏÚÂ ְְֶַָָָ¿«»»∆
BL‡ ˙‡ E‡¯‰הּקֹולֹות ראּית הּוא ∆¿¬∆ƒְִַַ

ה', ּבדבר ׁשּנחצבּו אׁש להבֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַׁשהם
י אֹותם ּדכתיבוראּו ט"ו)ׂשראל כ' (יתרֹו ְְְְִִִִֵָָָ

ּוכמֹו הּקֹולת, את ראים העם ְְִֶַָָָֹֹוכל
ּבּפסּוק וגֹו',(י"ב)ׁשּפירׁשּתי ּותמּונה ְְְִֵֶַַָָ

‰‡Lואֹומרֹו CBzÓ zÚÓL ÂÈ¯·„e ְְ¿»»»«¿»ƒ»≈
ּדּברֹות הח' ּכי נכֹון על יבֹוא ְְִִִֵַַָָָלדברנּו
האמּורה האׁש מּתֹו אֹותם ְֲִֵָָָָָׁשמעּו
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לֹוהט אׁש מלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַׁשהּוא

ּותמּונה:(י"ב)ּבּפסּוק ְַָָ
ידיעת‰zÚ„ÈÂ.ÌBiלט) מה לדעת צרי ¿»«¿»«ְִִַַַַָָ

לּבֹו, אל ּיׁשיב מה מּימים ִִִִֶַָָיֹום
הּצריכין להערֹות ׁשּנתּכּון ְְְְִִִֵֶֶַַַָואּולי
האדם. ּבלב הּׁשֹוכן הּיצר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָלהכניע

ז"ל‡' אֹומרם ּדר ה'.)על אם(ּברכֹות ְְִֶֶַָָ
יזּכר לאו ואם וכּו' זה מנּול ּב ְְְְְִִֶַָָָֹֻּפגע
לבבֹו, נכנע יהיה ּובזה הּמיתה יֹום ְְְִִִֶֶַָָָָלֹו

אֹומרֹו הּיֹוםzÚ„ÈÂוהּוא ּבדעּתֹו יּתן ְְ¿»«¿»ְְִֵַַ
ּובזה הּמיתה יֹום ׁשהּוא L‰Â·˙הּידּוע ִֶֶַַַָָָ«¬≈…»

E··Ï Ï‡הּטֹוב ּדר אל להׁשיבֹו ∆¿»∆ֲִֶֶֶַַ
לֹומר ודקּדק רּביםE··Ïוהּיׁשר, ל' ְְְִֵַַָָ¿»∆ִַ

הרע: ויצר הּטֹוב יצר יצרים לב' ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלרמז
ז"ל·' אֹומרם ּדר נ"ב.)על (סּכה ְֶֶַָָֻ

את הקב"ה יביא לבֹוא ְִִֶֶָָָׁשּלעתיד
וצּוה יׂשראל, ּכל לעיני וׁשֹוחטֹו ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָהּׂשטן
ההּוא הּיֹום ּבידיעתֹו האדם ׁשּיּתן ִִִֵֶֶַַָָָָמׁשה
ויׁשחט חרּבֹו ה' יׁשלף ׁשּבֹו ְְְְִִֶַַַָֹהּגדֹול
לדר לבבֹו אל יׁשיב ּובזה הרׁשע ְְִֶֶֶֶָָָָָָס"מ

לפניו: הּׂשטן יּכנע ּכי ְִִַַַָָָָָָָהּיׁשר
הּגדֹול‚' הּיֹום לֹו ׁשּיזּכר ירצה ְְִִֶֶַַָֹעֹוד

יקּום ּכי ּיעׂשה מה הּדין יֹום ֲִִֶֶַַַָׁשהּוא
ּתגּדל וכּמה יׁשיבּנּו מה יפקד וכי ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹאל
עליֹונים ועדה קהל לפני ְְְְִִֵֵֶֶָָָָחרּפתֹו

והׁשבת ּובזה וגֹו':ותחּתֹונים ְְְֲִֵֶַַָָֹ
ז"ל„' אֹומרם ּדר פ"ד.)על לּמה(ב"ב ְֶֶַָָָ

לפי וכּו' אדּמים ּפניה ּבּבקר ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻהחּמה
והּוא וכּו', ּגיהּנם ּפתחּהׁשל על ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹׁשעֹוברת

הּיֹוםzÚ„ÈÂאֹומר מעׂשה לדעת לּב ּתן ֵ¿»«¿»ְֲִֵֵַַַַָ

לעֹוברי ּדין יׁש ּכי ּבּׁשמׁש הּכרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָותראה
וגֹו': לבב אל ּתׁשיב ּובזה ְְְְִֶֶָָָרצֹונֹו

ׁשֹונים‰' אמת אנׁשי אֹומרם ּדר ְְֱִֵֶֶֶַַָעל
ּתּקרא הּקדּׁשה ּבחינת ּכי ְְְִִִֵַַָָֻּבש"ע
ועל לילה ּתּקרא הּזרּות ּובחינת ְְְִִֵַַַַָָָיֹום
יֹום מּבחינת יּכחד אדם מעׂשה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָידי
התּפּלל ולזה לילה, ּבמּדת חלקֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָויהיה

ואמר צ"א)ּדוד ּבּלילֹות,(ּתהלים מּפחד ְְִִִִֵַַַַָָ
אֹומרֹו ‰ÌBiוהּוא zÚ„ÈÂהׁשּתּדל ּפרּוׁש ְְ¿»«¿»«ְִֵֵַ

ּובזה הּיֹום ׁשּנקראת זֹו מּדה ְִִֵֶֶַַַָָָלדעת
הּנכֹון: לּדר לבב ּתּטה מעצמ ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָאּתה

'Âהּזהר ּבספר ז"ל אֹומרם ּדר (ח"געל ְְֵֶֶֶַַַָֹ
חׁשּבנאקעח.) מארי אינּון מאן ְְְִֵָָָֻוז"ל

חׁשּבנא עבּדין לילה ּדבכל ְְְְְְִִַַָָָֻאינּון
יֹומא ּבההּוא ּדעבּדין ּבּמה ְְְְְְִֶַַַַַָּבנפׁשיהּו
אם והּנה ע"כ, וכּו' ארחיהּו ְְְְְְִִִֵַַָּומתּקנין
ּביֹומֹו יֹום ּדבר הּזה ּכּדבר עֹוׂשה ְְֶֶַַַָָָָָהאדם
על ויׁשּוב הרעים ּבמעׂשיו ְְְֲִִַַַָָָָירּגיׁש
זה וזּולת העבר, על ויתוּדה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָהּׁשגגֹות
עׂשֹות יתמיד ּבהם הרּגׁשתֹו מעּוט ְְְֲִִֶַַַָָָלצד
לא יׁשּוב ּכי וגם מהם ּוגדֹולים ְְִִֵֶֶַָָֹּכהם
עליהם, להתוּדֹות עברּוהּו אׁשר את ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָֹיזּכר
הּיֹום וידעּת ּבּמאמר מׁשה צּוה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָולזה
אֹותֹו ׁשל מעׂשהּו ידע יֹום ׁשּבכל ְֲֵֵֵֶֶַַָּפרּוׁש
ּובזה ּדחׁשּבנא מארי ּדר והּוא ְְְְֵֶֶֶָָָֻיֹום
ּבהם יתמיד ׁשּלא לבב אל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוהׁשבת
להרע: יֹוסיף ׁשּלא לֹומר צרי ְְִִֵֶַַָָֹואין

'Êהּזהר ּבספר אֹומרם ּדר (ח"אעל ְְֵֶֶֶַַַָֹ
מעֹולםרלג:) ּבאה ׁשהּנפׁש יֹום ִֵֶֶֶַָָָּכי

ּומתרה הּתֹורה על ה' מׁשּביעּה ְְְִֶֶַַַַָָָהעליֹון
מרּבים ּוביעּודים מרּבין ּבענׁשין ְְֳִִִִִָָָֻֻּבּה
יֹום ּוכנגד הּזהר, ּבספר ועּין ּתטיב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאם

‰ÌBiאמרזה zÚ„ÈÂׁשּנסע הּיֹום ּפרּוׁש ֶַָ¿»«¿»»«ֵֶַַָ
העליֹון מעֹולם נפׁשֹו נסיעת יֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָֹׁשּיזּכר
וכּו': לּבֹו אל יׁשיב וזה התראֹות, ְְְְִִֶֶַַָָָּבכּמה

'Áז"ל אֹומרם ּדר י"ב:)על ּכי(חגיגה ְֲִִֶֶַָָ
העליֹון ועֹולם לילה יּקרא הּזה ְְְִֵֶֶַַָָָָָעֹולם
האדם ׁשּיראה לצד והּנה יֹום, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָיּקרא
רׁשע לֹו ורע צּדיק בעה"ז מנּגדי' ְְְִִִַַָָָָֻּדברים

מּבחר לבבֹו יּטהּו חקר, לאין לֹו ְְְְִֵֵֵֶַָֹוטֹוב
ּבעֹולם הרׁשעים ויראהּו הּנצחי ְְְְִִִֵַַַָָָָּבּטֹוב
אליו ויאמר ּומרויחין ׁשּמסריחין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹהּזה
אמר לזה הּוא, טֹוב ּכי ּתראה ְֲִִֶֶַָָֹהלא

ÌBi‰ zÚ„ÈÂאליו הּמתיחס עֹולם ׁשהּוא ¿»«¿»«ְִֵֵֶַַָָ
E··Ïיֹום Ï‡ ˙·L‰Âּכי נּצחת ּתׁשּובה «¬≈…»∆¿»∆ְִִַַָ

ּומׁשּלם לידידיו הּקּיּום ּבֹוחר ְִִִֵֵַַָה'
וכּו': ְְְָלׂשֹונאיו

'Ëז"ל אֹומרם ּדר פ"ח.)על ּבּפסּוק(ׁשּבת ְֶֶַַַָָָ
ל"א) א' יֹום(ּבראׁשית וגֹו' ערב ויהי ְְְִִֵֶֶַ

ּבראׁשית מעׂשה עם ה' ׁשהתנה ְְֲִִִִִֵֵֶַַָהּׁשּׁשי,
ּׁשרמז מה והּוא וכּו', ּתֹורה מּתן יֹום ְְֶַַַַַָָעל

‰ÌBiּבאֹומרֹו zÚ„ÈÂהּנכּבד הּיֹום ּפרּוׁש ְְ¿»«¿»«ְִֵַַָ
מעׂשיו ּנֹורא מה סיני הר על ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּנגלה
ּובזה העֹולם עם הּתנאי ּבא ְְִֶֶַַָָָָָָוׁשעליו
זה ּולדר הּתֹורה, לדר לבב ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָּתׁשיב

‰‡ÌÈ‰Ïאֹו' ‡e‰ '‰ Èkמה עם נמׁש ƒ»¡…ƒְִִַָ
ידי ׁשעל לבב אל והׁשבת ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּלמעלה
אין ּכי העֹולם לכל הּכר ההּוא ְִֵַַַָָָֻהיֹום
הארץ, ועל וגֹו' ּבּׁשמים זּולתֹו ְְֱִִֶַַַָָָָֹאלהים

ז"ל ה')ּוכאֹומרם אנכי פ' ּבּפסּוק(מכילתא ְְְְִִַָָָָֹ
מ"ח) ּדּברּתי:(יׁשעי' ּבּסתר מראׁש לא ְְְִִֵֵֶַַַָֹֹ

'Èז"ל אֹומרם ּדר על (שמו"ריתּבאר ְְִֵֶֶַָָ
כ"ה) הּתֹורהפ' ּכל ּכנגד ׁשּבת ְֶֶַַָָָָׁשקּול

ויאמר הּיצר ׁשּיבֹוא לפי והּנה ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֻּכּלּה,
ּכל לקּים תיחל ּכי ּכח מה ְְֲִֵֵַַַָָָָֹלאדם
ּומה האדם, ׁשלמּות ׁשהיא ּכּלּה ְִֵֶַַָָָָָֻהּתֹורה
ירחיקהּו רּבֹות רעֹות ׁשעברּוהּו אדם ְֲִֵֶַַַָָָָּגם
ּפעלּו אׁשר את לתּקן ּתּוכל מה ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָהּיצר

מׁשה אמר לזה מהרעֹות, ידיzÚ„ÈÂ ֵֶֶֶַָָָָָ¿»«¿»
ÌBi‰ׁשהּוא הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב אֹותֹו «ֶֶַָ

ּדכתיב כ"ה)הּׁשּבת ט"ז ׁשּבת(ׁשמֹות ּכי ְְִִִַַַָָ
אל ּתׁשיב ּובֹו עליו ּדעּת ּתן ְְִֵֶַַָָָהּיֹום
הּתֹורה, ּכל ּכנגד ׁשקּול הּוא ּכי ְְְִֶֶַָָָָלבב
לתּקן ּבין טענֹות ב' לסּתר יֹועיל ְְְֲִִֵֵֶַַֹוזה
להׁשלמת ּבין מהּמרדים ּׁשעברּוהּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָמה
הּוא הרי ׁשמירתֹו ידי ׁשעל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָהּנפׁש,

מצוֹות: תרי"ג קּים ְְִִִֵּכאלּו
‰Ô˙�.ÌÈÓiמ) Ïk EÏׁשאמר לפי ּפרּוׁש …≈¿»«»ƒְִֵֶַָ
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i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑לּדבר חרד להיֹות לב י)ׁשּיבּדילם.נתן ׁשּבארץ(מכות אֹותן ׁשיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ּפי על ואף »«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אקּימּנה' לקּימּה, ׁשאפׁשר 'מצוה מׁשה: אמר LÓL.ּכנען, ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa∑עבר ׁשלּבאֹותֹו ׁשּבמזרחֹו ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»»∆ְְְִֵֶֶֶָ

LÓL.ירּדן ‰Á¯ÊÓ∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא הּׁשמׁשלפי זריחת מקֹום ׁשמׁש, ׁשל .מזרח ְֵַƒ¿¿»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

ערים ׁשלׁש מׁשה יבּדיל מא)אז (ד, ְִִֶַָָָֹֹ
ּכנען ׁשּבארץ אֹותן ׁשּיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ּפי על ואף ׁשּיבּדילם, לּדבר חרד להיֹות לב (רש"י)נתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מנּׁשה ׁשבט וחצי ראּובן ּובני ּגד ּבני והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ׁשהבּדלּו עד הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיׁש

מקלט, לערי צריכים היּו ׁשּלא לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את לאלּתר יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התיּׁשבּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכבר

ּכּכתּוב ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ד)ּכי פסוק לענין(לעיל ּכלל ׁשּיכים היּו ולא הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

מּדרּגתם ירדּו הסּתּלקּותֹו ּולאחרי זֹו, לדבקּות יׂשראל את ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ּומּצב החּיים. הפְך ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשל

מקלט. לערי ְְְְְִֵָָֻוהצרכּו

(áî)úòã-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå-ïî úçà-ìà ñðå íL §²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦

:éçå ìàä íéøòä¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)úîàø-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤¨³Ÿ
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî):ìàøNé éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)äLî øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaCìî ïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ¤´¤
ìàøNé éðáe äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½

:íéøönî íúàöaהחיים אור §¥−̈¦¦§¨«¦

Úa·¯‡מא ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á�„Ó ‡�c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

È˙מב ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ È�Ò ‡Ï ‡e‰Â ÈÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô�˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰M�Ó„ƒ¿«∆
È�aמד Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

האדמה על ימים ּתארי למען ְֲֲִִֶַַַַָָָָָלהם
ׁשעל היא ׁשהּכּונה ׁשּיאמרּו מׁשה ְִֶֶֶֶַַַָָָֹחׁש
ימיהם מארי ׁשה' הּוא מעׂשיהם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַידי

ּדבר ּומּמֹוצא האדמה, למדעל אּתה ֲִֵַַָָָָָָָָ
ּכדר הארץ נתינת ימי ה' ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהגּביל

ּדכתיב האדם חּיי י"ד)ׁשהגּביל (אּיֹוב ְְִִִִִֵֶַָָָ

להארי והבטיחם ימיו חרּוצים ְְְֲֲִִִִִַָָָאם
ּגמר לזה יׁשר, ּבדר ּכׁשּילכּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָימיהם

ּובאר Ïkאמר EÏ Ô˙� EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ֵֵֶֹ¬∆¡…∆…≈¿»
ÌÈÓi‰לעֹולמי היא ה' מּתנת ּכי ּפרּוׁש «»ƒְְְִִֵֵַַ

אֹומרֹו ּומעּתה מגּבל, לזמן לא ְְְִֵַַָָָֹֻעד
ÌÈÓÈ CÈ¯‡z ÔÚÓÏeימּותּו ׁשּלא ּפרּוׁש ¿«««¬ƒ»ƒֵֶָֹ

אֹומרֹו ּדר על ׁשנים ּבקצרּות (עקבּבּה ְְְִֵֶֶֶַַָָ

כ"א) ואֹומרֹוי"א וגֹו', ימיכם ירּבּו ְְְְְְִֵֶַַלמען
ÌÈÓi‰ Ïkּביד הארץ העמדת היא »«»ƒְֲִֶַַַָָָ

ְִֵָיׂשראל:
L‡.ÌÈ¯ˆnÓ¯מו) Ì˙‡ˆa 'B‚Â ‰LÓ ‰k‰ ¬∆ƒ»∆¿¿≈»ƒƒ¿»ƒ

הּכה הארּבעים ּבׁשנת והלא ְְֲִִִֶַַַָָָָֹקׁשה
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אקּימּנה' לקּימּה, ׁשאפׁשר 'מצוה מׁשה: אמר LÓL.ּכנען, ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa∑עבר ׁשלּבאֹותֹו ׁשּבמזרחֹו ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»»∆ְְְִֵֶֶֶָ

LÓL.ירּדן ‰Á¯ÊÓ∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא הּׁשמׁשלפי זריחת מקֹום ׁשמׁש, ׁשל .מזרח ְֵַƒ¿¿»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

ערים ׁשלׁש מׁשה יבּדיל מא)אז (ד, ְִִֶַָָָֹֹ
ּכנען ׁשּבארץ אֹותן ׁשּיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ּפי על ואף ׁשּיבּדילם, לּדבר חרד להיֹות לב (רש"י)נתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מנּׁשה ׁשבט וחצי ראּובן ּובני ּגד ּבני והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ׁשהבּדלּו עד הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיׁש

מקלט, לערי צריכים היּו ׁשּלא לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את לאלּתר יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התיּׁשבּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכבר

ּכּכתּוב ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ד)ּכי פסוק לענין(לעיל ּכלל ׁשּיכים היּו ולא הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

מּדרּגתם ירדּו הסּתּלקּותֹו ּולאחרי זֹו, לדבקּות יׂשראל את ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ּומּצב החּיים. הפְך ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשל

מקלט. לערי ְְְְְִֵָָֻוהצרכּו

(áî)úòã-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå-ïî úçà-ìà ñðå íL §²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦

:éçå ìàä íéøòä¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)úîàø-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤¨³Ÿ
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî):ìàøNé éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)äLî øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaCìî ïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ¤´¤
ìàøNé éðáe äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½

:íéøönî íúàöaהחיים אור §¥−̈¦¦§¨«¦

Úa·¯‡מא ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á�„Ó ‡�c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

È˙מב ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ È�Ò ‡Ï ‡e‰Â ÈÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô�˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰M�Ó„ƒ¿«∆
È�aמד Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

האדמה על ימים ּתארי למען ְֲֲִִֶַַַַָָָָָלהם
ׁשעל היא ׁשהּכּונה ׁשּיאמרּו מׁשה ְִֶֶֶֶַַַָָָֹחׁש
ימיהם מארי ׁשה' הּוא מעׂשיהם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַידי

ּדבר ּומּמֹוצא האדמה, למדעל אּתה ֲִֵַַָָָָָָָָ
ּכדר הארץ נתינת ימי ה' ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהגּביל

ּדכתיב האדם חּיי י"ד)ׁשהגּביל (אּיֹוב ְְִִִִִֵֶַָָָ

להארי והבטיחם ימיו חרּוצים ְְְֲֲִִִִִַָָָאם
ּגמר לזה יׁשר, ּבדר ּכׁשּילכּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָימיהם

ּובאר Ïkאמר EÏ Ô˙� EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ֵֵֶֹ¬∆¡…∆…≈¿»
ÌÈÓi‰לעֹולמי היא ה' מּתנת ּכי ּפרּוׁש «»ƒְְְִִֵֵַַ

אֹומרֹו ּומעּתה מגּבל, לזמן לא ְְְִֵַַָָָֹֻעד
ÌÈÓÈ CÈ¯‡z ÔÚÓÏeימּותּו ׁשּלא ּפרּוׁש ¿«««¬ƒ»ƒֵֶָֹ

אֹומרֹו ּדר על ׁשנים ּבקצרּות (עקבּבּה ְְְִֵֶֶֶַַָָ

כ"א) ואֹומרֹוי"א וגֹו', ימיכם ירּבּו ְְְְְְִֵֶַַלמען
ÌÈÓi‰ Ïkּביד הארץ העמדת היא »«»ƒְֲִֶַַַָָָ

ְִֵָיׂשראל:
L‡.ÌÈ¯ˆnÓ¯מו) Ì˙‡ˆa 'B‚Â ‰LÓ ‰k‰ ¬∆ƒ»∆¿¿≈»ƒƒ¿»ƒ

הּכה הארּבעים ּבׁשנת והלא ְְֲִִִֶַַַָָָָֹקׁשה



opgz`eמ zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|éðL ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈§¥Æ
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, .ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çî)àeä ïàéN øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬¦−Ÿ¬
:ïBîøç¤§«

(èî)äáøòä íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®
ô :äbñtä úcLà úçz©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

ß a`Îmgpn 'i iriax mei ß

ä(à)òîL íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À§©³
øác éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬

:íúNòì ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàaהחיים אור §¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà äåäéהחיים אור §Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)eðzà ék úàfä úéøaä-úà äåäé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£e�È˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑'וגֹו אּתנּו ּכי וגֹו', ה' ּכרת החיים.ּבלבד אור …∆¬…≈ְְְִִִַָָָ

(ã)íéðt|íënò äåäé øac íéðôa:Làä CBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨¨−¦¬¨¥«
i"yx£ÌÈ�Ùa ÌÈ�t∑ׁשהּסרסּור ּכדר דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל מׁשה: אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

עּמכם' מדּבר עצמֹו הּמֹוכר הרי לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין .עֹוׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

kÏÓ‡מז ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô�˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á�„Ó ‡�c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

Á�È„ÓÏ‡מט ‡�c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

ÚÓLא ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡�‡ Èc ‡i�Èc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב ÌÈ˜ ‡�nÚ ¯Êb ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡�˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡�Á�‡ ‡�nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡�lkÀ»»«»ƒ

eËa¯‡ד ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי סיחֹון, ארץ ְְִִֵֶֶֶֶַַַמׁשה
מּוכן היה מּמצרים יציאתם מעת ְְִִִִִֵֵַָָָָָּכי

הי לא ׁשאם להּכֹותֹו מעׂשהלפניהם ה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשנּיה ּבׁשנה אֹותֹו מּכים היּו ְְְְִִִַַַָָָָהמרּגלים

מצרים: מארץ ְְִִֵֵֶֶַָלצאתם
„BÚיׂשראל ׁשּיצאּו מעת ּכי לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָנתּכּון

עליו נפלּו מות אימֹות ְְִִִֵֶַָָָָמּמצרים
אֹומרם ּדר על ועֹומד מּכה והיה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֻמהם

פ')ז"ל ּפרק וכּו',(ב"ר ּבידם ׁשּמסרת ְְֶֶֶֶָָָֹ
מאמר סמ למאמרÌ˙‡ˆaולזה ְֲֶַַַָָ¿≈»ְֲַַ

את וּיירׁשּו אמר ּכ ואחר ְְִֶַַַַַַָָָָההּכאה
ּכדברנּו: להעיר ְְְֲִִֵַַָארצֹו

ּכלiÂ.‰LÓ˜¯‡א) ׁשּירׁשּו לפי אּולי «ƒ¿»∆ְְִֶַָָ
מפּזרים יׂשראל היּו ההם ְְֲִִֵֵָָָָָָֻהארצֹות
לקרא הצר לזה ההם הּמקֹומֹות ְְְְִֵֶַַָָָֹֻּבכל

מדּבר היה עּתה ׁשעד אפׁשר אֹו ְְְֵֶֶַַַָָָָָֻלכּלן,
עׂשרת לֹומר ּוכׁשרצה האנׁשים ְֲֲִִֶֶֶַָָָָעם
ּכמעמד והּטף לּנׁשים ּגם קרא ְְְֲִִַַַַַַַָָָהּדּברֹות

יׂשראל: ּכל ּכאֹומרֹו סיני ְְְִִֵַַָָהר
ÈÈ.'B‚Âב) ˙¯k e�È‰Ï‡ּבאר לא הּנה ¡…≈»«¿ִֵֵֵֹ

ּברית אם זה הּוא ּברית מה ְְִִִֶֶַמׁשה
ּדכתיב ה' ּתֹורת לקּים יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשּכרתּו

כ"ד) ּכרת(ׁשמֹות אׁשר הּברית ּדם הּנה ְְֲִִֵֶַַַָ
ּברית אֹו הּדברים, ּכל על עּמכם ְְִִִֶַַָָָה'
ּבאּמה יחליפם ׁשּלא ליׂשראל ה' ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּכרת

ּדכתיב ל"ד)אחרת אנכי(ׁשמֹות הּנה ְְִִִִֵֶֶַָֹ
ּופרׁשּו וגֹו' עּמ ּכל נגד ּברית ְְְְִֵֵֶֶַָֹּכרת
ׁשּלא זאת על ּברית להם ׁשּכרת ְִֶֶֶַַָָֹֹז"ל
והּדעת האּמֹות, על ׁשכינתֹו ְְְִִֶַַַַָָֻּתׁשרה
אֹומר, הּוא זה ּברית ׁשעל ְְִֵֶֶַַַַמכרעת

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה ‡e�È‰Ïוהּוא '‰ ְְְֶַַָ¡…≈
e�nÚ ˙¯kאלהינּו ׁשּיהיה על ּפרּוׁש »«ƒ»ְֱִֵֵֶֶַֹ

ועליו ּברית עּמנּו ּכרת לזּולתינּו ְְְְִִֵַָָָָָֹולא
ׁשאמר הּזאת הּברית מאמר ְֲִֵֶַַַַַָֹחֹוזר
לׁשבח הּמאמר ּכּונת ּוכפ"ז ְְֲֶַַַַַָָאח"כ,
ּבּפסּוק ועּין להם, מה' הּמּׂשג ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻיׂשראל

ֶׁשאח"ז:
Ï.'B‚Â‡ג) ˙¯k e�È˙·‡ ּפירׁש‡˙ רׁש"י …∆¬…≈»«¿ִֵֵַ

הּכתּוב נתּכּון לזה אם וקׁשה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבלבד,
ּכרת אמר ׁשּכבר לֹומר צרי היה ְִֶַַַָָָָָָֹלא
ה' ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי ְְִִִֵֶַַַָָעּמנּו,
יׁשרה ׁשּלא לּברית ׁשחֹוזר וגֹו' ְְְֱִֵֵֶֶֶַַֹֹאלהינּו
זה על יתּבאר האּמֹות על ְְִִֵֶַַָָָֻׁשכינתֹו

,הּדר˙¯k e�È˙B·‡ ˙‡ ‡Ïהּברית ֶֶַ…∆¬≈»«ְִַ
להאבֹות ׁשּנׁשּבע מצינּו ׁשּלא עּקר ְְִִִֶֶַָָָָָֹּכל
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחרת, אּמה על ׁשכינתֹו יׁשרה ְְִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּלא
עּמנּו ּכרת ּבּמאמר הסּפיק לא זה ְְֲִִִִֶַַַַָָֹּוכפי
לׁשלל ואינֹו עּמהם ּגם להתּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיכֹול
את לא לֹומר חזר לזה ֶֶַַָָָָֹהאבֹות,
יׂשראל ׁשּזכּו ּבזה והּכּונה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאבֹותינּו,
האבֹות: ּבהם הבטחּו ׁשּלא ְְְִֶֶָָָָֹֻּדברים

e�lk.ÌÈiÁׁשּכרת אֹותן ּכל והלא קׁשה À»«ƒֲֶֶַַָָָָֹ
חּיים אינם הּברית עּמהם ְִִִֵֶַַָָה'
אֹותם ּכל לא ּגם ּבּמדּבר, ְִֵֶַַָָָֹׁשּמתּו
נֹולדּו ׁשהרי אז היּו מדּבר היה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשעּמהם
ׁשּנתעּכבּו ׁשנה ּבל"ח וכּמה ְְְְִֶַַַָָָָּכּמה
החלק על ׁשאמר ליּׁשב ויׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּמדּבר,

ּבא מה עֹוד ּדחּוק, ׁשהּדבר ֶֶַַָָָָָאּלא
ּבתבת ÌÈiÁללמדנּו e�lkּבּה אין ְְְֵֵַַÀ»«ƒֵָ

לֹומר ׁשּנתּכּון לֹומר יׁש ואּולי ְְִִֵֵֶַַַַחּדּוׁש,
ה' ׁשּדּבר הגם חּיים נׁשארּו ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻׁשּכּלם
האׁש מּתֹו וגֹו' ּבפנים ּפנים ְְִִִִֵֶָָָָעּמהם
ּׁשאמרּו מה והּוא מהם, א' מת ְְְֵֵֶֶַָֹולא
קֹול ׁשמע אׁשר ּבׂשר ּכל מי ְֲִֶַַָָָָלבּסֹוף
ּכמֹונּו האׁש מּתֹו מדּבר חּיים ְֱִִִֵֵַַָָֹאלהים
נמׁש חּיים ּכּלנּו מאמר זה ּוכפי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֻויחי,
ּׁשּלפניו: מה עם ולא ּׁשּלאחריו מה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹעם

עּמכםÈÎ�‡.'B‚Âה) ה' ּדּבר חלק ּפרּוׁש »…ƒ¿ִִֵֵֵֶֶָ
לבד ׁשהּוא וחלק ּבפנים ְְְִִֵֶֶַָָּפנים

ּבׁשליחּות, אני ּדּברּתי הּדברים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָמעׂשרת
ּפנים הּכל עּמכם ה' דּבר ׁשּלא ְִִִֵֶֶַַַָָֹֹוטעם

וגֹו': יראתם ּכי ְְְִִֵֶָּבפנים
‡ÏÂ.¯Ó‡Ï ¯‰a Ì˙ÈÏÚואסר ּפרּוׁש ¿…¬ƒ∆»»≈…ְֵַָ

לאמר ּבׁשביל ּבהר עלֹות ה' ְֲִִֵֶָָָֹלכם
וגֹו': ה' ְִָֹאנכי

BÓL.'B‚Â¯יב) ÌBÈ ז"ל‡˙ רּבֹותינּו »∆¿ֵַ
כ"ז.)אמרּו ּבדּבּור(ר"ה וׁשמֹור זכֹור ְְְִָָָ

ּכי לֹו' אפׁשר ּולדבריהם נאמרּו, ְְְְִִֵֶֶֶֶָא'
ˆEeאֹומרֹו ¯L‡kׁשמֹור על להעירם ְ«¬∆ƒ¿ֲִַַָָ

הּמעמד, יֹום ה' מּפי עליה ּגם ְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוּו
ז"ל אמרּו ּבׁשמֹור ּפסּוקוהּכּונה (מכילתא ְְְְְִַַָָָָָָ
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„ÌÈ¯ˆÓו ‡Ú¯‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ח Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט ‡�‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡�NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡i�a ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

È¯Ë�Ïeי ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא ‡�bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחרת, אּמה על ׁשכינתֹו יׁשרה ְְִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּלא
עּמנּו ּכרת ּבּמאמר הסּפיק לא זה ְְֲִִִִֶַַַַָָֹּוכפי
לׁשלל ואינֹו עּמהם ּגם להתּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיכֹול
את לא לֹומר חזר לזה ֶֶַַָָָָֹהאבֹות,
יׂשראל ׁשּזכּו ּבזה והּכּונה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאבֹותינּו,
האבֹות: ּבהם הבטחּו ׁשּלא ְְְִֶֶָָָָֹֻּדברים

e�lk.ÌÈiÁׁשּכרת אֹותן ּכל והלא קׁשה À»«ƒֲֶֶַַָָָָֹ
חּיים אינם הּברית עּמהם ְִִִֵֶַַָָה'
אֹותם ּכל לא ּגם ּבּמדּבר, ְִֵֶַַָָָֹׁשּמתּו
נֹולדּו ׁשהרי אז היּו מדּבר היה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשעּמהם
ׁשּנתעּכבּו ׁשנה ּבל"ח וכּמה ְְְְִֶַַַָָָָּכּמה
החלק על ׁשאמר ליּׁשב ויׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּמדּבר,

ּבא מה עֹוד ּדחּוק, ׁשהּדבר ֶֶַַָָָָָאּלא
ּבתבת ÌÈiÁללמדנּו e�lkּבּה אין ְְְֵֵַַÀ»«ƒֵָ

לֹומר ׁשּנתּכּון לֹומר יׁש ואּולי ְְִִֵֵֶַַַַחּדּוׁש,
ה' ׁשּדּבר הגם חּיים נׁשארּו ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻׁשּכּלם
האׁש מּתֹו וגֹו' ּבפנים ּפנים ְְִִִִֵֶָָָָעּמהם
ּׁשאמרּו מה והּוא מהם, א' מת ְְְֵֵֶֶַָֹולא
קֹול ׁשמע אׁשר ּבׂשר ּכל מי ְֲִֶַַָָָָלבּסֹוף
ּכמֹונּו האׁש מּתֹו מדּבר חּיים ְֱִִִֵֵַַָָֹאלהים
נמׁש חּיים ּכּלנּו מאמר זה ּוכפי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֻויחי,
ּׁשּלפניו: מה עם ולא ּׁשּלאחריו מה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹעם

עּמכםÈÎ�‡.'B‚Âה) ה' ּדּבר חלק ּפרּוׁש »…ƒ¿ִִֵֵֵֶֶָ
לבד ׁשהּוא וחלק ּבפנים ְְְִִֵֶֶַָָּפנים

ּבׁשליחּות, אני ּדּברּתי הּדברים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָמעׂשרת
ּפנים הּכל עּמכם ה' דּבר ׁשּלא ְִִִֵֶֶַַַָָֹֹוטעם

וגֹו': יראתם ּכי ְְְִִֵֶָּבפנים
‡ÏÂ.¯Ó‡Ï ¯‰a Ì˙ÈÏÚואסר ּפרּוׁש ¿…¬ƒ∆»»≈…ְֵַָ

לאמר ּבׁשביל ּבהר עלֹות ה' ְֲִִֵֶָָָֹלכם
וגֹו': ה' ְִָֹאנכי

BÓL.'B‚Â¯יב) ÌBÈ ז"ל‡˙ רּבֹותינּו »∆¿ֵַ
כ"ז.)אמרּו ּבדּבּור(ר"ה וׁשמֹור זכֹור ְְְִָָָ

ּכי לֹו' אפׁשר ּולדבריהם נאמרּו, ְְְְִִֵֶֶֶֶָא'
ˆEeאֹומרֹו ¯L‡kׁשמֹור על להעירם ְ«¬∆ƒ¿ֲִַַָָ

הּמעמד, יֹום ה' מּפי עליה ּגם ְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוּו
ז"ל אמרּו ּבׁשמֹור ּפסּוקוהּכּונה (מכילתא ְְְְְִַַָָָָָָ
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(âé):Ezëàìî-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

(ãé)éäìà äåäéì úaL éòéáMä íBéå-ìë äNòú-àì E §Æ©§¦¦½©¨−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨
äzà äëàìî|ðáeEøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E §¨¹̈©¨´¦§«¦¤´§©§§«©«£¨¤À§«§³©«£«Ÿ§Æ

éøòLa øLà Eøâå Ezîäa-ìëåEcáò çeðé ïòîì E §¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©©§§¬
:EBîk Eúîàå©«£¨«§−¨«

(åè)äåäé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
éäìàäåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ§Ÿ̈´

éäìàñ :úaMä íBé-úà úBNòì E ¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑,ּפדא ּכן מנת מצותיועל ותׁשמר עבד לֹו .ׁשּתהיה ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k zegiy ihewl)

הּׁשּבת יֹום את . . מצרים ּבארץ היית עבד ּכי טו)וזכרּת (ה, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים ּבראׁשית,(מורה למעׂשה זכר יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ׁשהּטעם , ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ּתיּתֹו אמנם . . והגדילֹו הּיֹום ּכבֹוד וצוֹותֹולנּוהּוא הּׁשּבת ימיאֹותנּוּתֹורת ּבׁשׁשת נבראּו הם ׁשּגם העּמים, ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּכֹולל ּבּׁשער ּוראה לׁשּבת. יכֹולים היינּו ולא . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, עבדים היֹותנּו לסּבת . . הּוא ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹּבראׁשית)

סכ"ט) לתפּלת(פי"ז ּכן ׁשאין מה ּבראׁשית, למעׂשה זכר אֹומרים ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ההבּדל ׁשּזהּו ,ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

החייםׁשחרית. אור ֲִַ

(æè)éáà-úà ãakéäìà äåäé Eeö øLàk Enà-úàå EE ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ïòîì|éîé ïëéøàé-øLà äîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E §©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà äåäéñ :Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑(נו ׁשּנאמר(סנהדרין ּבמרה, נצטּוּו ואם אב ּכּבּוד על טו)אף ּומׁשּפט(שמות חק לֹו ׂשם "ׁשם החיים.": אור «¬∆ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(æé)ñ çöøú àìäðòú-àìå ñ áðâú àìå ñ óàðú àìå ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ©«£¤¬
ñ :àåL ãò Eòøá§¥«£−¥¬¨«§

i"yx£Û‡�˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף לׁשֹון .אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

(çé)ñ Eòø úLà ãîçú àìåEòø úéa äeàúú àìå §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
ñ :Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

i"yx£‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑,חמּדה לׁשֹון הּוא אף ּתרֹוג, ב)ּכמֹולא למחזי'(בראשית 'ּדמרּגג ּדמתרּגמינן: למראה" "נחמד :. ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

Cz„·Ú:יג Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡יד C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú Áe�È Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

Ú¯‡a‡טו ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»«≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

ÈÈטז C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»¬¿»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
CÏ ·ËBÈc ÏÈ„·e CÈÓBÈ ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¿»¡»»»≈»

˙‚�B·יז ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ� ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ�)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡¯˜L„¿ƒ¿»

Èa˙יח ‚B¯˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
d¯ÓÁÂ d¯Bz d˙Ó‡Â d„·ÚÂ dÏ˜Á C¯·Á«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לּמהזכֹור) לדעת ויׁש מּלאחריו, לׁשמר ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ
ואּולי זכֹור, עם ׁשמֹור ׁשם נאמרה ְְִֶֶַָָָָֹלא
ׁשּמאמר יחׁשבּו לבל להפרידם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָׁשּנתּכּון
מאמר עליו ׁשּבא זמן על הּוא ְֲֶַַַָָָָָׁשמֹור
ׁשּיזּכר הּדר זה על מּלפניו ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹזכֹור
העיר ּׁשהפרידם ּובּמה הּׁשּבת, ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלׁשמר
ואחת ּבהכנסה אחת מצוֹות ב' ְְְְִֵֶַַַַַָָׁשהם

ה' אמר לא לעֹולם ּכי ואּולי ְְִִִַַָָָֹּביציאה,
נׁשמעת ׁשאחת אּלא זכֹור ְִֶֶֶַַַַָָָאּלא
ה' ּוכׁשאמר ּדעת, למביני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָמחברּתּה
עליו ּדעת ּבנתינת ׁשּיזּכר נתּכּון ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹזכֹור
ּדבר ּומּמֹוצא ּבֹו ׁשגיֹון לֹו יהיה ְְְִִִֶַָָָלבל
מצּוה, הּוא לאחריו על ׁשּגם למד ְְֲֵֶֶַַַַַָָָאּתה
ּׁשאמר ּבּמה מׁשה ּׁשּפירׁש מה ְִֵֶֶֶֶַַַָוהּוא

וזה ּבזכֹור, נכללת היא ׁשּגם ְְְִִֶֶֶֶַָָׁשמֹור
אפׁשר: ּבדר ְְְִֶֶֶַָָּכתבּתי

והּכּונהz¯ÎÊÂ.'B‚Âטו) מׁשה, ּדברי הם ¿»«¿»¿ְְִֵֵֶַַָָ
הערה ּכן ּגם ּבֹו יׁש הּׁשּבת יֹום ִֵֵֶַַַָָָּכי
ּכׁשהּוא מצרים, יציאת לזּכר ְְְְִִִִֶַַָָָֹלאדם
הּוא ה' ּכי ירּגיׁש ׁשעּבּוד ּבלא ְְְִִִֵַֹׁשֹובת
לּבֹו ויּתן צריהם מּכל לעּמֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמניח

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy

ß a`Îmgpn `"i iying mei ß

(èé)øäa íëìä÷-ìk-ìà äåäé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹¨À̈
íázëiå óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«

i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑פסק',מ 'ולא ּפֹוסק,תרּגמינן: היה לא ּכן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ודם ּבׂשר ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה וקּים,ּומּׁשּלא חזק קֹולֹו ּפמּביּכי ּבאֹותֹו להראֹות הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר .לעֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסף ולא ּגדֹול יט)קֹול ׁשעמדּו(ה, הּנביאים ּכל נתנּבאּו ו)ׁשּמּמּנּו כח, רבה ּכל(שמות נּתנּו ּתֹורה ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבתֹור רק לא יחיד, ּבתֹור יהּודי לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹחּדּוׁשי

ׁשּבא עד נתּגּלּו ׁשּלא אּלא יהּודי, לכל אֹותם אֹומר יתּברְך ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: הּנביאים לדברי הּדין והּוא מהּכלל. ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחלק

ּפלֹוני. חכם אֹו החייםנביא אור ְִִָָָ

(ë)øòa øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈Ÿ¥´
:íëéð÷æå íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làä¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«

(àë)Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà äåäé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´§¤¨§½
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìà¡Ÿ¦²¤¨«¨¨−¨¨«

(áë)úàfä äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ¨−©®Ÿ
íéôñé-íà|ì eðçðàãBò eðéäìà äåäé ìB÷-úà òîL ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−

eðúîå: ¨¨«§

(âë)øaãî íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯
:éçiå eðîk Làä-CBzî¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

(ãë)eðéäìà äåäé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
zàå|éìà eðéäìà äåäé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãzE §©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−

:eðéNòå eðòîLå§¨©¬§§¨¦«
i"yx£e�ÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑חרדים ׁשאינכם ראיתי ּכי ידי, את ּורפיתם עליכם ׁשּנצטערּתי ּכנקבה, ּכחי את הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ללמד לכם יפה היה לא וכי מאהבה. אליו החיים.להתקרב אור ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

Ïkיט ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡��Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i�·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

ÎBLÁ‡כ BbÓ ‡Ï˜ ˙È ÔBÎÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«¬»»»ƒ¬»
ÈLÈ¯ Ïk È˙ÂÏ Ôez·¯˜Â ‡˙M‡a ¯Úa ‡¯eËÂ¿»»≈¿∆»»¿»∆¿¿»ƒ»≈≈

:ÔBÎÈ·ÒÂ ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿»≈

d¯˜Èכא ˙È ‡�‰Ï‡ ÈÈ ‡�ÈÊÁ‡ ‡‰ Ôez¯Ó‡Â«¬«¿»«¿¿»»¿»¡»»»»¿»≈
BbÓ ‡�ÚÓL d¯ÓÈÓ Ï˜ ˙ÈÂ d˙e·¯ ˙ÈÂ¿»¿≈¿»«≈¿≈¿«¿»ƒ
ÌÚ ÈÈ ÏlÓÈ È¯‡ ‡�ÈÊÁ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ‡˙M‡∆»»»»≈¬≈»¬≈¿«≈¿»ƒ

:Ìi˜˙ÈÂ ‡L�‡¬»»¿ƒ¿«»

‡M˙‡כב ‡�pÏÎÈ˙ È¯‡ ˙eÓ� ‡ÓÏ ÔÚÎe¿«¿»¿¬≈≈¿ƒ»»∆»»
˙È ÚÓLÓÏ ‡�Á�‡ ÔÈÙÒBÓ Ì‡ ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»ƒ¿ƒ¬«¿»¿ƒ¿«»
:‡�Á�‡ ÔÈ˙ÈÓe „BÚ ‡�‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï»̃≈¿»«¿»¡»»»»¿ƒ¬«¿»

ÓÈÓ¯‡כג Ï˜ ÚÓL È„ ‡¯Na Ïk ÔÓ È¯‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
‡�˙Âk ‡˙M‡ BbÓ ÏlÓÓ ‡Ói˜ ÈÈ„«¿»«»»¿«≈ƒ∆»»¿»»»

:Ìi˜˙‡Â¿ƒ¿«»

‡Ï‰�‡כד ÈÈ ¯ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ·¯¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡�‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡�nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚ�Â Ïa˜�e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מעבּדּות, הּמֹוציא ּגזרֹות ְְְִֵֵֵַַַלקּבל
אמרּו ז"ל קי"ז:)ורּבֹותינּו מּכאן(ּפסחים ְְְִִֵַָָָ

יציאת הּיֹום ּבקּדּוׁש להזּכיר ְְְְִִִִֶַַַָׁשּצרי
ְִִַמצרים:

Ì‡Âהּׁשּבת טעם הׁשמיט לּמה ּתאמר ¿ƒְִִַַַַַָָָֹ
ׁשהּוא ראׁשֹונֹו' ּבדּברֹות ה' ְְִִֶֶַָׁשאמר
הּוא זה טעם וגֹו', ימים ׁשׁשת ְִִֵֶֶַַָּכי
החּיּוב טעם לא מעּקרא הּמצוה ְִִִֵַַַַַַָָָֹטעם

טעם אמּונת חּיּוב טעם אמר ֱִֶַַַַַַָּומׁשה
רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְִִֵֶַַַַָָהּמצוה,

ּכ אחר ּבמקֹום ּוכתבנּוהּו יציאתז"ל י ְְְְִִֵַַָָ
העֹולם ּבריאת אמּונת ּגּלתה ְְְֱִִִִַַַָָָמצרים

י"ב) ּבאֹומרֹו(ש"ר ּׁשרׁשם מה ְְְֶַַָוהּוא
z¯ÎÊÂחזקה ּביד וגֹו' וּיצא וגֹו' ¿»«¿»ְְְֲֲִַָָָֹ

אדֹון הּוא ּכי ראית וׁשם נטּויה ְְְֲִִִַָָָָֹּובזרע
האמּור טעם ל יתאּמת ּובזה ְְִֵֶַַַַָָָֹהּכל

ימים ׁשׁשת ּכי ראׁשֹונֹות ְְִִִִֵֶָּבדּברֹות
ְוגֹו':

B‚Â'.‡˙יט) ÌÈ¯·c‰,ּכל אמר ולא ∆«¿»ƒ¿ְַָָֹ
ּדּברם ׁשּלא האמּורים מהּדברים יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּכי
מאמר ּגם צּו ּכאׁשר מאמר ּכגֹון ְְֲֲֲִֶַַַַַַה'

ְְַָָוזכרּת:
e�ÚÓLÂ,אֹומרֹוe�ÚÓLÂ.e�ÈNÚÂכד) ¿»«¿¿»ƒְ¿»«¿

להׁשיב למׁשה אמרּו ׁשהם ְְְְִִֵֶֶָָלפי
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ß a`Îmgpn `"i iying mei ß

(èé)øäa íëìä÷-ìk-ìà äåäé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹¨À̈
íázëiå óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«

i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑פסק',מ 'ולא ּפֹוסק,תרּגמינן: היה לא ּכן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ודם ּבׂשר ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה וקּים,ּומּׁשּלא חזק קֹולֹו ּפמּביּכי ּבאֹותֹו להראֹות הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר .לעֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסף ולא ּגדֹול יט)קֹול ׁשעמדּו(ה, הּנביאים ּכל נתנּבאּו ו)ׁשּמּמּנּו כח, רבה ּכל(שמות נּתנּו ּתֹורה ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבתֹור רק לא יחיד, ּבתֹור יהּודי לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹחּדּוׁשי

ׁשּבא עד נתּגּלּו ׁשּלא אּלא יהּודי, לכל אֹותם אֹומר יתּברְך ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: הּנביאים לדברי הּדין והּוא מהּכלל. ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחלק

ּפלֹוני. חכם אֹו החייםנביא אור ְִִָָָ

(ë)øòa øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈Ÿ¥´
:íëéð÷æå íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làä¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«

(àë)Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà äåäé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´§¤¨§½
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìà¡Ÿ¦²¤¨«¨¨−¨¨«

(áë)úàfä äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ¨−©®Ÿ
íéôñé-íà|ì eðçðàãBò eðéäìà äåäé ìB÷-úà òîL ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−

eðúîå: ¨¨«§

(âë)øaãî íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯
:éçiå eðîk Làä-CBzî¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

(ãë)eðéäìà äåäé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
zàå|éìà eðéäìà äåäé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãzE §©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−

:eðéNòå eðòîLå§¨©¬§§¨¦«
i"yx£e�ÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑חרדים ׁשאינכם ראיתי ּכי ידי, את ּורפיתם עליכם ׁשּנצטערּתי ּכנקבה, ּכחי את הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ללמד לכם יפה היה לא וכי מאהבה. אליו החיים.להתקרב אור ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

Ïkיט ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡��Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i�·‡«¿«»ƒ»ƒƒ
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מעבּדּות, הּמֹוציא ּגזרֹות ְְְִֵֵֵַַַלקּבל
אמרּו ז"ל קי"ז:)ורּבֹותינּו מּכאן(ּפסחים ְְְִִֵַָָָ

יציאת הּיֹום ּבקּדּוׁש להזּכיר ְְְְִִִִֶַַַָׁשּצרי
ְִִַמצרים:

Ì‡Âהּׁשּבת טעם הׁשמיט לּמה ּתאמר ¿ƒְִִַַַַַָָָֹ
ׁשהּוא ראׁשֹונֹו' ּבדּברֹות ה' ְְִִֶֶַָׁשאמר
הּוא זה טעם וגֹו', ימים ׁשׁשת ְִִֵֶֶַַָּכי
החּיּוב טעם לא מעּקרא הּמצוה ְִִִֵַַַַַַָָָֹטעם

טעם אמּונת חּיּוב טעם אמר ֱִֶַַַַַַָּומׁשה
רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְִִֵֶַַַַָָהּמצוה,

ּכ אחר ּבמקֹום ּוכתבנּוהּו יציאתז"ל י ְְְְִִֵַַָָ
העֹולם ּבריאת אמּונת ּגּלתה ְְְֱִִִִַַַָָָמצרים

י"ב) ּבאֹומרֹו(ש"ר ּׁשרׁשם מה ְְְֶַַָוהּוא
z¯ÎÊÂחזקה ּביד וגֹו' וּיצא וגֹו' ¿»«¿»ְְְֲֲִַָָָֹ

אדֹון הּוא ּכי ראית וׁשם נטּויה ְְְֲִִִַָָָָֹּובזרע
האמּור טעם ל יתאּמת ּובזה ְְִֵֶַַַַָָָֹהּכל

ימים ׁשׁשת ּכי ראׁשֹונֹות ְְִִִִֵֶָּבדּברֹות
ְוגֹו':

B‚Â'.‡˙יט) ÌÈ¯·c‰,ּכל אמר ולא ∆«¿»ƒ¿ְַָָֹ
ּדּברם ׁשּלא האמּורים מהּדברים יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּכי
מאמר ּגם צּו ּכאׁשר מאמר ּכגֹון ְְֲֲֲִֶַַַַַַה'

ְְַָָוזכרּת:
e�ÚÓLÂ,אֹומרֹוe�ÚÓLÂ.e�ÈNÚÂכד) ¿»«¿¿»ƒְ¿»«¿

להׁשיב למׁשה אמרּו ׁשהם ְְְְִִֵֶֶָָלפי
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העם יׁשמע ּבעבּור מאמר על ְֲֲִַַַַַַָָלה'
עּמ ט')ּבדּברי י"ט ׁשרצֹונם(ׁשמֹות ְְְְִִֶַָָ

לזה ּתלמיד, מּפי ולא ה' מּפי ְְְִִִִִִֶַַָֹֹלׁשמע
לדבריהם סתירה ואמרּו חזרּו ְְְְְְִִֵֶַָָָָעּתה
ואֹומרֹו וגֹו', וׁשמענּו ְְְְְִִַָָהראׁשֹונים

,e�ÈNÚÂלעׂשֹות הּיהּודים וקּבלּו קּימּו ¿»ƒְְְְֲִִִַַ
הּׁשכינה: מּפי ׁשמעּו ּכאּלּו ּדבריו ְְְְִִִִַָָָָָּכל

e·ÈËÈ‰.e¯acכה) ¯L‡ Ïkּפרּוׁש ≈ƒ»¬∆ƒ≈ֵ
ּדברי לעׂשֹות עצמם על ְְְֲִִֵֶַַַָׁשּקּבלּו
אמר ּגמר זה ועל ּולהצּדיקֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹהּנביא

ז"ל ואמרּו וגֹו', והיה יּתן (ע"זמי ְְְְִִֵָָָ
ּתןה') לֹו אמר ׁשּלא מׁשה ֵֶֶֶַַָָֹׁשּׁשגג

היּו לא ּכן אֹומר היה ׁשאּלּו ִֵֵֶַָָָָֹאּתה
ּבׁשּלּוח לא מׁשה, אחר ְְְֲִִֶַַַַֹמהרהרין

קרח: ּבמחלקת ולא ְְְְֲִֶַַַֹֹֹמרּגלים
ÈÏ.'B‚Â¯‡‰כו) ¯ÓLÏÂ È˙‡ׁשּלא טעם ¿ƒ¿»…ƒ¿ƒ¿…¿ֶַַֹ

מאמר ּבכלל הּׁשמירה לכלל ְְְֲִִִַַַַַָָֹסמ
הּיראה ׁשּמּצד לפי ּכי אּולי ְְְְִִִִִֶַַַָָליראה,
ׁשעׂשּו סּבה היה ׁשּזה רע א' ּפרט ְִֶֶֶַָָָָָָָיצא
ּבֹוׁשׁש ּכי ּכׁשראּו העגל את ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָיׂשראל
ּכיון ופחד אימתה עליהם נפל ֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָמׁשה

ׁשּיהיה מׁשה עּמהםׁשאין לדּבר ׁשליח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
לזה ּכבראׁשֹונה, עּמהם לדּבר ה' ְְִִֵֶֶַָָָָָיׁשּוב

ׁשּיהיה לחׁשבם העגל לעׂשֹות ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָמהרּו
ה', ּדברי את אליהם וידּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָלאמצעי

ז"ל ׁשאמרּו ּתּׂשא)ותמצא פ' (ּתנחּומא ְְְְִִֶַָָָָ

ּבֹו וטעּו מּמׁש מדּבר היה ְְֵֵֶֶַַָָָָָׁשהעגל
ואמר ּבמאמרֹו ה' ּדקּדק לזה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָלאמצעי,

¯ÓLÏÂ È˙‡ ‰‡¯ÈÏׁשּתהיה מצֹותי ¿ƒ¿»…ƒ¿ƒ¿…ְְִִֶֶַ
יׁשּגּו ולא לׁשמר ּכן ּגם להם ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹהּיראה

הּיראה: מּצד ְִִֶַַָָּבהם
ÔÚÓÏ.'B‚Â ·ËÈÈמי אֹומרֹו ּכי ּפרּוׁש ¿««ƒ«¿ְִִֵ

לאֹומרֹו הּמֹועיל לצד לא וגֹו' ְְְְִִֵַַֹיּתן
עליו: להּנאמר הּטֹוב לאהבת ְְֱֲֶֶַַַַָָָָאּלא

z‡Â.'B‚Â‰כח) ‰tׁשּלא לפי ּפרּוׁש ¿«»…¿ְִֵֶֹ
לקּבל ׁשליח למׁשה יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַָָעׂשּו
ּבעדם ּגמר ה' לזה עּתה, עד ה' ְֲֵֶַַַַָָָָּפקּודי
וגֹו' ּפה ואּתה לֹו ואמר לׁשליח ְְְְְִַַַָָָָֹּוקבעֹו

‰Âˆn‰ Ïk ˙‡ EÈÏ‡ ‰¯a„‡Â,'וגֹו «¬«¿»≈∆≈»«ƒ¿»ְ
הּמצוה ׁשּבהּגיע לֹומר ׁשּנתּכּון ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָואּולי
ליׂשראל נתקּבלה ּכאּלּו למׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָמה'
ׁשליח ּוכדין ׁשליח עׂשאּוהּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָׁשהרי
ׁשּקּבלם ׁשּכיון קּדּוׁשיה לקּבל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאּׁשה
ידֹו ּכי האּׁשה ליד ּבאּו ּכאּלּו ְְִִִִַַַָָָָָהּׁשליח
הּמצוה מׁשה ּכׁשּיקּבל כן ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכידּה,
אֹומרֹו והּוא יׂשראל, קּבלּוה ְְְְְִִִֵָָּכאּלּו

EÈÏ‡ ‰¯a„‡Âאלי הּדבר ּובהּגיע «¬«¿»≈∆ְִֵֶַַַָָ
והּוא אֹותּה, ועׂשּו להם ּתֹודיע ְְִֶַַָָָָאּתה

ועׂשּו: ּתלּמדם ְְְְֵַָאֹומרֹו
ÏÎaÌÎÏל) ·BËÂ ÔeÈÁz ÔÚÓÏ 'B‚Â C¯c‰ ¿»«∆∆¿¿««ƒ¿¿»∆

.'B‚Â ÌzÎ¯‡‰Âאריכּות ּתחיּון ּפרּוׁש ¿«¬«¿∆¿ְֲִִֵ
ואֹומרֹו הּזה, ּבעֹולם ÌÎÏימים ·BËÂ ְְִֶַָָָ¿»∆
ואֹומרֹו הּבא, עֹולם ÌzÎ¯‡‰Âטֹובת ְְַַָָ¿«¬«¿∆

הארץ מעל יׂשראל יגלּו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹוגֹו'
יעקב רּבי ולסברת ל"ט:)לעֹולם, (קּדּוׁשין ְְְֲִִִִַַַָָֹ

ליּכא, הּזה ּבעֹולם מצוה ׂשכר ְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר
צּדיק ׁשהּוא ּבמי יעקב ר' ׁשּיֹודה ְְֲִִִֶֶֶֶַַֹנראה
ּגם ׁשּיזּכה הּתֹורה ּכל וׁשמר ְְִֶֶַַַָָָָּגמּור
אּלא יעקב ר' אמר ולא הּזה, ְֲֶֶַַַָָָָֹֹּבעֹולם
ׁשאמרּו ּתמצא וכן זכּיֹות, ׁשרּבֹו ְְְְְִֵֶֶָָָָֻֻּבאדם
ּבריתא מאֹותּה ּכׁשהקׁשה ּבקּדּוׁשין ְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשם
לֹו מרעין זכּיֹות ׁשרּבֹו מי ּכל ְְְִִִֶֶָָָֻֻׁשאמרה
יעקב: ּכרּבי ּבּׁש"ס והעמיד ְְְֱֲִִֶַַַַֹוכּו'

‰pnÓeּכל ּׁשאמר מּמה לדּון לנּו יׁש ƒ∆»ִֵֶַַָָָָ
למדּת הא זכּיֹות ׁשרּבֹו ְְִֶַָָָֻֻמי
אּלא עברֹות ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִֵֵֶֶַָָָּדוקא
עליו ׁשאֹומר הּוא זכּיֹותיו ְֵֶֶַָָָֻׁשרּבּו
זכּיֹות ׁשּכלֹו מי אבל וכּו' לֹו ְְְֲִִִֶָֻֻמרעין
ּבעֹולם ּגם ה' לֹו יטיב ּכי ִִֵֶַָָיֹודה

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

å(à)äåäé äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§Ÿ́©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬
íéøáò ízà øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«

(á)éäìà äåäé-úà àøéz ïòîìì Eåéúwç-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîeða-ïáe Eéîé ìk E ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´

éiçéîé ïëøàé ïòîìe E:E ©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)øLàå Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬
éúáà éäìà äåäé øac øLàk ãàî ïeaøzúáæ õøà Cì E ¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬

ô :Láãe áìç̈¨−§¨«

ß a`Îmgpn a"i iyiy mei ß

(ã)îLòäåäé eðéäìà äåäé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ e�È‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא ׁשּנאמרה' אחד, ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ולא עּתה ¡…≈∆»ְְְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ג) ונאמר(צפניה ה'", ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי יד): ּוׁשמֹו(זכריה אחד ה' יהיה ההּוא "ּבּיֹום : ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
החיים."אחד אור ֶָ

(ä)éäìà äåäé úà záäàåELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−
:Eãàî-ìëáe§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי)ּכׁשהּוא מיראה, רּבֹו אצל העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה מאהבה עֹוׂשה ּדֹומה אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו והֹול מּניחֹו עליו, נד)∑E··ÏŒÏÎa.מטריח יצרי.(ברכות חלּוקּבׁשני לּב יהיה ׁשּלא ,"לבב "ּבכל אחר: ּדבר ְְִִֵַַַָָ¿»¿»¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ה נפׁשELÙ�ŒÏÎ·e∑.ּמקֹוםעל את נֹוטל הּוא ב)∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו סא ׁשּממֹונֹו(שם אדם ל יׁש :ממֹונ ּבכל ַַָ¿»«¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆ְְְֵֶָָָָָ
ּבמּדה ּבין ,ל ׁשּמֹודד ּומּדה מּדה ּבכל ,"מאד "ּבכל אחר: ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ מּגּופֹו, עליו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹחביב

אֹומר הּוא ּבדוד וכן ּפרענּות, ּבמּדת ּבין וגֹו'קטז)תהלים(טֹובה, אמצא ויגֹון צרה וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס החיים.": אור ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

ÈÈא „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד ÈÈ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

�CLÙה ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ� ÏÎ·e¿»ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּׁשאֹומר מה והּוא ‰C¯cהּזה, ÏÎa ְֵֶֶַַ¿»«∆∆
‰eˆ ¯L‡לֹומר ּדקּדק ÏÎaוגֹו' ¬∆ƒ»ְְִֵַ¿»

הּכל ׁשּׁשֹומר ּבמי ׁשּמדּבר ְְְִִֵֵֶֶַַָֹלהעיר
ּכאֹומרֹו הּבא ּבעֹולם יׁשנֹו ּכזה ְְְְִֶֶַָָָָּולאיׁש
יׁשנֹו ּגם וגֹו', וטֹוב ּתחיּון ְְְְְִֶַַַלמען

אֹומרֹו והּוא הּזה ÌzÎ¯‡‰Âּבעֹולם ְְֶַָָ¿«¬«¿∆
ÔeL¯Èz ¯L‡ ı¯‡a ÌÈÓÈאמר ולא »ƒ»»∆¬∆ƒ»ְַָֹ

ׁשּנתּכּון ׁשּנפרׁש סתם ימים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהארכּתם
:אר ׁשּכּלֹו ְֶָָֹֻלעֹולם

ÚÓL.'B‚Âד) e�È‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈטעם ¿«ƒ¿»≈¡…≈¿ַַ
לֹומר הסּפיק ולא ּפעמים ב' ה' ְְְִִִֶֶַָֹּכפל
נתּכּון אחד, אלהינּו ה' הּדר זה ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ׁשהּוא האחד לה', ׁשּיׁש הּדרגֹות ְְֵֶֶֶַַָָָלב'
ּבזה והּכּונה אחד, ׁשהּוא והּב' ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו,
עלינּו יתּבר אלהּותֹו מקּבלין אנּו ְְְֱִִִֵַַָָָֹּכי

ּבּמציאּות היה ׁשאּלּו הגם ּׁשּמּמּנּו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָלמה
ּבֹוחרים אנּו אין הרּבה אלהּות ְֱֲִֵֵֶַָָֹׁשהיּו
ּובזה אלהינּו, הּוא הוי"ה זה ּבׁשם ְֱֲֵֵֶֶֶָָָָֹאּלא
הּטֹוב, אהבת א' ּפרטים, ּכּמה ְְֲִִַַַַָָָנכלל
לֹו ועֹוד הערב, אהבת הּמֹועיל, ְֲֲִֵֶַַַַַָאהבת
ּבעֹולם אלּה זּולתֹו ואין אחד ְֱֵֶֶַָָָָֹׁשהּוא
להתחּיב יסּפיק ּכן ּגם זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַוטעם
ׁשהיה הגם ּולמצוֹותיו לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָלהׁשּתעּבד
ׁשּמּצּדם הּטעמים היּו ׁשּלא ְְִִִִֶֶַַָָָֹּבּמציאּות

לאלּה: ְְֵַַֹּבחרנּוהּו
e�ÈˆÓ�הּטעמים מּב' ׁשּבאחד אֹומרים ƒ¿ƒְְְִִִֶֶַָָ

למאמריו להׁשּתעּבד ְְְְְֲִִֵַַַָָיסּפיק
אמר ּכן על אׁשר ‡e�È‰Ïּולמצוֹותיו, '‰ ְְֲִֵֶַַָָ¡…≈

„Á‡ ּכדאי‰' א' ׁשּכל חלּקֹות ּבב' ∆»ְְֲֶַָֻ
ה' הּכתּוב אֹומר היה ואם ְְְִֵַַָָָלעצמֹו,

ּׁשהם מה ּכי ּבּנׁשמע היה אחד ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹאלהינּו
להיֹותֹו הּוא עליהם אלהּותֹו ְְְֱֲִִֵֶַֹמקּבלין
העבד יתחּיב מּלבּדֹו, עֹוד ואין ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאחד
לרצֹונֹו מּמּנּו מנֹוס ואין רּבֹו את ְְֲִִֵֶֶַַָֹלעבד
אלהינּו עם אנּו כן ולא לרצֹונֹו, ְְְֱִִֵֵֶָֹֹֹוׁשּלא
הּטֹוב אהבת ּבאלהּותֹו חפצים ֱֲֲִֵֶֶַַַָֹׁשאנּו
אחד היֹותֹו על נֹוסף טֹוב ּׁשהּוא ֱֶֶֶַַָָּבּמה

ְָֻּומיחד:
לֹומרz·‰‡Â.ה) וא"ו, ּבתֹוספת אמר ¿»«¿»ְֶֶַַָָ

ׁשהּוא יׂשראל ׁשמע מצות ְְְְִִִֵֶַַַָמּלבד
מצות היא ׁשמים מלכּות על ְְִִִַַַַַָָֹקּבלת
להּקֹודם להעיר ירצה עֹוד ה'. ְְְֲִִֵֶַַַָאהבת

ז"ל אֹומרם ּדר על ח"גלאהבה (זהר ְֲֶֶַַַָָָֹ

עדנ"ו) האהבה גדר מּׂשיג אדם ֲִֵֶֶַַַָָָָאין
אֹומרֹו והּוא הּיראה, ּבֹו ְְְְִִֶַַָׁשּתקּדים



מה opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

å(à)äåäé äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§Ÿ́©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬
íéøáò ízà øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«

(á)éäìà äåäé-úà àøéz ïòîìì Eåéúwç-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîeða-ïáe Eéîé ìk E ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´

éiçéîé ïëøàé ïòîìe E:E ©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)øLàå Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬
éúáà éäìà äåäé øac øLàk ãàî ïeaøzúáæ õøà Cì E ¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬

ô :Láãe áìç̈¨−§¨«

ß a`Îmgpn a"i iyiy mei ß

(ã)îLòäåäé eðéäìà äåäé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ e�È‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא ׁשּנאמרה' אחד, ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ולא עּתה ¡…≈∆»ְְְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ג) ונאמר(צפניה ה'", ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי יד): ּוׁשמֹו(זכריה אחד ה' יהיה ההּוא "ּבּיֹום : ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
החיים."אחד אור ֶָ

(ä)éäìà äåäé úà záäàåELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−
:Eãàî-ìëáe§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי)ּכׁשהּוא מיראה, רּבֹו אצל העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה מאהבה עֹוׂשה ּדֹומה אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו והֹול מּניחֹו עליו, נד)∑E··ÏŒÏÎa.מטריח יצרי.(ברכות חלּוקּבׁשני לּב יהיה ׁשּלא ,"לבב "ּבכל אחר: ּדבר ְְִִֵַַַָָ¿»¿»¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ה נפׁשELÙ�ŒÏÎ·e∑.ּמקֹוםעל את נֹוטל הּוא ב)∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו סא ׁשּממֹונֹו(שם אדם ל יׁש :ממֹונ ּבכל ַַָ¿»«¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆ְְְֵֶָָָָָ
ּבמּדה ּבין ,ל ׁשּמֹודד ּומּדה מּדה ּבכל ,"מאד "ּבכל אחר: ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ מּגּופֹו, עליו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹחביב

אֹומר הּוא ּבדוד וכן ּפרענּות, ּבמּדת ּבין וגֹו'קטז)תהלים(טֹובה, אמצא ויגֹון צרה וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס החיים.": אור ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

ÈÈא „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד ÈÈ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

�CLÙה ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ� ÏÎ·e¿»ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּׁשאֹומר מה והּוא ‰C¯cהּזה, ÏÎa ְֵֶֶַַ¿»«∆∆
‰eˆ ¯L‡לֹומר ּדקּדק ÏÎaוגֹו' ¬∆ƒ»ְְִֵַ¿»

הּכל ׁשּׁשֹומר ּבמי ׁשּמדּבר ְְְִִֵֵֶֶַַָֹלהעיר
ּכאֹומרֹו הּבא ּבעֹולם יׁשנֹו ּכזה ְְְְִֶֶַָָָָּולאיׁש
יׁשנֹו ּגם וגֹו', וטֹוב ּתחיּון ְְְְְִֶַַַלמען

אֹומרֹו והּוא הּזה ÌzÎ¯‡‰Âּבעֹולם ְְֶַָָ¿«¬«¿∆
ÔeL¯Èz ¯L‡ ı¯‡a ÌÈÓÈאמר ולא »ƒ»»∆¬∆ƒ»ְַָֹ

ׁשּנתּכּון ׁשּנפרׁש סתם ימים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהארכּתם
:אר ׁשּכּלֹו ְֶָָֹֻלעֹולם

ÚÓL.'B‚Âד) e�È‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈטעם ¿«ƒ¿»≈¡…≈¿ַַ
לֹומר הסּפיק ולא ּפעמים ב' ה' ְְְִִִֶֶַָֹּכפל
נתּכּון אחד, אלהינּו ה' הּדר זה ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ׁשהּוא האחד לה', ׁשּיׁש הּדרגֹות ְְֵֶֶֶַַָָָלב'
ּבזה והּכּונה אחד, ׁשהּוא והּב' ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו,
עלינּו יתּבר אלהּותֹו מקּבלין אנּו ְְְֱִִִֵַַָָָֹּכי

ּבּמציאּות היה ׁשאּלּו הגם ּׁשּמּמּנּו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָלמה
ּבֹוחרים אנּו אין הרּבה אלהּות ְֱֲִֵֵֶַָָֹׁשהיּו
ּובזה אלהינּו, הּוא הוי"ה זה ּבׁשם ְֱֲֵֵֶֶֶָָָָֹאּלא
הּטֹוב, אהבת א' ּפרטים, ּכּמה ְְֲִִַַַַָָָנכלל
לֹו ועֹוד הערב, אהבת הּמֹועיל, ְֲֲִֵֶַַַַַָאהבת
ּבעֹולם אלּה זּולתֹו ואין אחד ְֱֵֶֶַָָָָֹׁשהּוא
להתחּיב יסּפיק ּכן ּגם זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַוטעם
ׁשהיה הגם ּולמצוֹותיו לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָלהׁשּתעּבד
ׁשּמּצּדם הּטעמים היּו ׁשּלא ְְִִִִֶֶַַָָָֹּבּמציאּות

לאלּה: ְְֵַַֹּבחרנּוהּו
e�ÈˆÓ�הּטעמים מּב' ׁשּבאחד אֹומרים ƒ¿ƒְְְִִִֶֶַָָ

למאמריו להׁשּתעּבד ְְְְְֲִִֵַַַָָיסּפיק
אמר ּכן על אׁשר ‡e�È‰Ïּולמצוֹותיו, '‰ ְְֲִֵֶַַָָ¡…≈

„Á‡ ּכדאי‰' א' ׁשּכל חלּקֹות ּבב' ∆»ְְֲֶַָֻ
ה' הּכתּוב אֹומר היה ואם ְְְִֵַַָָָלעצמֹו,

ּׁשהם מה ּכי ּבּנׁשמע היה אחד ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹאלהינּו
להיֹותֹו הּוא עליהם אלהּותֹו ְְְֱֲִִֵֶַֹמקּבלין
העבד יתחּיב מּלבּדֹו, עֹוד ואין ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאחד
לרצֹונֹו מּמּנּו מנֹוס ואין רּבֹו את ְְֲִִֵֶֶַַָֹלעבד
אלהינּו עם אנּו כן ולא לרצֹונֹו, ְְְֱִִֵֵֶָֹֹֹוׁשּלא
הּטֹוב אהבת ּבאלהּותֹו חפצים ֱֲֲִֵֶֶַַַָֹׁשאנּו
אחד היֹותֹו על נֹוסף טֹוב ּׁשהּוא ֱֶֶֶַַָָּבּמה

ְָֻּומיחד:
לֹומרz·‰‡Â.ה) וא"ו, ּבתֹוספת אמר ¿»«¿»ְֶֶַַָָ

ׁשהּוא יׂשראל ׁשמע מצות ְְְְִִִֵֶַַַָמּלבד
מצות היא ׁשמים מלכּות על ְְִִִַַַַַָָֹקּבלת
להּקֹודם להעיר ירצה עֹוד ה'. ְְְֲִִֵֶַַַָאהבת

ז"ל אֹומרם ּדר על ח"גלאהבה (זהר ְֲֶֶַַַָָָֹ

עדנ"ו) האהבה גדר מּׂשיג אדם ֲִֵֶֶַַַָָָָאין
אֹומרֹו והּוא הּיראה, ּבֹו ְְְְִִֶַַָׁשּתקּדים
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(å):Eááì-ìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑ּומּדּבקּו הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה", הּדברים "והיּו אהבה? מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

C„wÙÓו ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

z·‰‡Âואֹומרֹו הּיראה, ּגדר ‡˙מּלבד ¿»«¿»ְְְְִִֶֶַַָ≈
מתּדּבק‰' אדם האהבה ידי על ְְֲִֵֵֵַַַָָָָּפרּוׁש

ה': את אֹומרֹו והּוא ְְֵַּבה'
„BÚיּׂשיג ה' אהבת ידי ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַירצה

ׁשמֹו מיחד ה' ׁשּיהיה זֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָמדרגה
אֹומרֹו ּכדר ּביחּוד כ"חעליו (ּבראׁשית ְְְְִִֵֶֶָָ

ּופירׁשּוי"ג) יצחק, אלהי אברהם ְְְֱֱִֵֵֵַָָָֹֹאלהי
ׁשּיתיחד עצמֹו ּבפני ראּוי אחד ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכל
ׁשאברהם ותמצא עליו, אלהּותֹו ְְְֱִֵֶַָָָָָֹׁשם
ּדכתיב אהּוב ׁשהיה הּכתּוב ּבֹו ְִִֵֵֶַָָָָּבאר

מ"א) כן(יׁשעי' ּוכמֹו אהבי, אברהם זרע ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ
יּקרא ה' ׁשאהּוב ׁשּכל ּכאן הּכתּוב ִֵֶֶַַָָָָָָרמז
לפניה נמׁשכת ה' ותבת ּביחּוד, אלהֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָֹה'

ְֲֶַָּולאחריה:
„BÚלעֹורר יׂשראלירצה איׁש לב ְְְִִִֵֵֵֶָ

ז"ל אֹומרם ּדר על ה' ְְֲֶֶַַַָלאהבת
נח) ס"פ ּתהּלֹות(ילקּוט יׁשב ּבּפסּוק ְְִֵַַַָֹ

הּתהּלֹות מּכל ה' ּבחר ׁשּלא ְְִִִֵֶַַָָָֹיׂשראל
ה' ּברּו לפניו ואמרּו ּכׁשהּללּוהּו ְְְְְִֶַָָָָזּולת
מלכּות ּכּסא על יׁשב אז יׂשראל ְְֱִִֵֵֵַַַָָָֹאלהי

אֹומרֹו והּוא ‰'עֹולם, ˙‡ z·‰‡Âלטעם ְְָ¿»«¿»≈ְַַ
,אלהי אּלא להיֹות ּבחר ׁשּלא ְֱִֶֶֶֶַָָֹֹזה
ּכאלּו לפרטים לּבֹו האדם ְְִִִִֵָָָָָָּובהעיר
מּמקֹומּה ותּתר נפׁשֹו ְְְְִִִֵַַַָּתתנּתק
הּנאהב ּבאהבת ורם נפלא ְְְְְְֱֲִִֶַַַָָָּבהתעֹוררּות

ּכבֹודֹו: ּתפארת רּום ְְְִִֶֶֶַיתעּלה
„BÚ'ּבג האדם לב לעֹורר ׁשּנתּכּון ְְְִֵֵֵֶַַָָָאּולי

ּבהּכרה ׁשּיׁשנם אהבה ְְֲִֵֶֶַַָָָָמיני
אהבת הּטֹוב, אהבת והם ְְֲֲִִֵַַַַַַָלּנבראים,
ה' ּדבר ּבא לזה הּמֹועיל, אהבת ְֲִֵֶֶַַַַָָָהערב,

‰'לׁשלׁשּתם, ˙‡ z·‰‡Âהעיר זה ּבׁשם ְְִָָ¿»«¿»≈ְִֵֵֶ
ּׁשהּוא ּבּמה הּטֹוב אהבת לבחינת ְֲִִֵֶֶַַַַַַהּלב

ּכאֹומרֹו ּבּׁשם הרמּוז קמ"ה)טֹוב (ּתהּלים ְְְִִֵַָָ

ּבסֹוד הערב ּבחׁשק ּגם לּכל, ה' ְְֵֵֶֶַַָֹטֹוב
ל"ד) ּכי(ּתהּלים ה', טֹוב ּכי ּוראּו טעמּו ְְֲִִִִַ

למּולּה זה ׁשם יֹוכיח אׁשר הּנפׁש ְֲִֵֶֶֶֶַַָָּכל
אליו ׁשּיּכנס הּנבראים ּבכל ערבּות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָאין
אֹומרֹו האֹות ל וזה הּנׁשּתּוּו, ְְְְְִֵֶֶַַָּבער

ה') ּתׂשּכיל(שה"ש ּגם בדּברֹו, יצאה ְְְְְִִַַַַָָנפׁשי
ל"ג)ּבּפסּוק ּתתנּתק(ּבּמדּבר ּכי ה', ע"פ , ְְִִִֵַַַָָ

ּבּפרדה ּתרּגיׁש ולא מהּגּוף ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּנפׁש
הרי מהּטֹוב, הערב הרגׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהפלגת
הערב ואהבת הּטֹוב אהבת ְְֲֲֵֶַַַַַַָָׁשמענּו
רמזּה הּמֹועיל ואהבת ה', ְְֲִִֵַַַַָָמּתבת

אֹומרֹו ּדר על אלהי (ּתהּליםּבאֹומרֹו ְְְְֱִִֶֶֶַֹ

ּובזהכ"ב) ,ּבסמּו ּכמ"ש ּתהּלֹות ְְְִֵֶָָיֹוׁשב
ּבזה ּכי הּמֹועיל אהבת ּכן ּגם ְֲִִִֵֶַַַַָָנכלל
ׁשלמה ּכמאמר ּומלֹואֹו עֹולם ְְְְְֲִַַַָֹֹהרוחנּו

י"ב) העֹולם(קהלת ּכל האדם ּכל זה ּכי ִֶֶֶָָָָָָָֹ
לזה לצוֹות אּלא נברא לא (ׁשּבתּכּלֹו ְְִִֶֶַָָָָֹֻ

ל:):

ÏÎa.'B‚Â ÏÎ·e E··Ïאמרּו ז"ל רּבֹותינּו ¿»¿»¿¿»¿ְֵַָ
ׁשם(ספרי) יעּין ּׁשאמרּו מה ּבזה ְְְִִֶֶַַָָָֻ

ּבמאמר ה' ׁשּנתּכּון ונראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָּדבריהם,
והּוא אהביו, מּלב טינא להסיר ְְֲִִִֵֶָָָֹזה

ז"ל רּבֹותינּו כ"ח.)ׁשאמרּו ּבני(מוע"ק ְֵֵֶַָָ
מּלתא ּתליא ּבזכּותא לאו ּומזֹוני ְְְְִִֵֵַַָָָָחּיי
אּלּו ּדברים ג' והּנה ע"כ, ּבמּזלא ְְְְִִֵֵֶַָָָאּלא
ּבעֹולם, וחפצֹו האדם חׁשק ּכללּות ְְְֵֵֶֶָָָָָָהם
אחד והחסר והּמזֹונֹות, והּבנים, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהחּיים,
אינם ּוׁשלׁשּתם מת, יּקרא ב"מ ְְִֵֵֵֵֵָָָָָמהּנה
ה' עבֹודת ּבאמצעּות להּׂשיגם ְְְְֲִִֶַַָָּתלּויים
מאֹוהבי ההרחקה יסֹובב וזה ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָואהבתֹו,
ׁשנים להאֹוהב ּבהתקּבץ ּגם ּומה ְְְְִִֵֵַַַַָה',
לבבֹו יתחּמץ והעני הּבנים חסר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמהם
לבבֹו לבבֹו עם ׁשּיתחּזק והגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבקרּבֹו,
ירחיקּנּו אליו הּמרּגׁש ּכי לֹו יׁשמע ְְְִִִֵֶַַַָָֹֻלא

לאהּוב ְִַָָֹמׁשמע
‰ÊÏהּדבר על לֹו וצּוה ה' ּדבר ּבא »∆ְְִַַַָָָָ

ּבג' ּבלּבֹו ה' אהבת ׁשּיערי ְְְֲִִֶֶַַַַהּזה
ׁשּיּטלם הגם הּבניםּדברים ּכנגד מּמּנּו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

E··Ïאמר ÏÎaאֹומרֹו ּדר (ּבראׁשיתעל ַָ¿»¿»¿ְְִֵֶֶַ

ב') וגֹו'כ"ב אהבּת אׁשר וגֹו' ּבנ ְְְְֲִֶֶַָָאת
הממּלאת אהבה היא ּכזֹו ְְֲֲִֵַַַַָָָָוהאהבה

אמר חּיי ּוכנגד וחׁשקֹו, אדם ÏÎ·eלב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָ¿»
,ELÙ�אמר מזֹוני E„‡Ó,ּוכנגד ÏÎ·e «¿¿ְְֵֶֶַָ¿»¿…∆

ּכי ּבה', יחד ׁשלׁשּתם ּבדעּתֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָָׁשּיערי
ּבנים, מעׂשרה ליׂשראל טֹוב ְְֲִִֵֵָָָָהּוא
ּכמאמר מאד הּוא עליֹון ּגבֹוּה ְְְְְֲֶַַַָָֹֻוׁשלחן

פ"ו)הּתּנא ּגדֹול(אבֹות ׁשּׁשלחנ ְְֶַַָָָָֻ
חּיים, ּתֹוצאת מּמּנּו והחּיים ְְְִִִִֶַַַָָֹֻמּׁשלחנם,
חי יּקרא הּצּדיק מֹות אחרי ּכי ְֲִִִֵֵַַַַַָואף

כ"ג)ּכאֹומרֹו יהֹוידע(ש"ב בן ּובניהּו ְְְְֶָָָָ
מיתה אחר ׁשאפּלּו הרי חי איׁש ֲֲִִִֵֶֶַַַָּבן

חי י"ח.):יּקרא (ּברכֹות ְִֵַָָ

B‡הּכתּוב ּבא ּכי הּדר זה על ִֶֶֶַַַַָָֹיאמר
ּכל ׁשּמחּיב האהבה ׁשעּור ְְֲִֵֶַַָָָָֻלׁשער
ואמר הּבֹורא, לאהב יׂשראל ְְֱִִֵֵֶַַָָֹאיׁש

ּבלב יבֹוא אׁשר ההרּגׁש ּבׁשעּור ְְְֲִֵֵֶֶֶַָׁשהּוא
ּדברים לג' ידֹו ּתּׂשיג אׁשר ּבעת ְְְֲִִֵֶַָָָָָהאדם
חׂשּו ׁשהיה אדם ׁשּתאמר ּכמֹו ְְֲֶֶַָָָָֹּכא',
ּבדבר נביא ּובא למּות ונטה ועני ְְְִִִִַָָָָָָָּבנים
אמר ּגם מחליֹו יקּום ּכי ּובּׂשרֹו ְְִִֵַַָָָה'
וכי ּבן ויֹולדת הרה אׁשּת הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָאליו
ּבהם, להעׁשיר לֹו נזּדּמן ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶַַַָָרוח
האדֹון אהבת יפליא ּמאד מה ּכזה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹאדם
מרּגׁשת האהבה ותהיה ׁשעּור ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻּבאין
הטיב אׁשר על מפלא ּבחׁשק ְְְֲִִֵֵֶֶַָֻּבלּבֹו
יצו כן ּכמֹו טֹובֹות, מעלֹות ּכּמה ְְֲִֵַַַָעּמֹו
ּבאהבתֹו עׂשֹות יׂשראל איׁש ּכל על ְְֲֲִִֵַַָָָה'

אֹומרֹו והּוא ‰'ּתמיד, ˙‡ z·‰‡Â'וגֹו ְְִָ¿»«¿»≈ְ
E··Ï ÏÎaּכל ל נתן ּכאּלּו ּפרּוׁש ¿»¿»¿ְְִֵַָָ

הּבנים, ׁשהם לבב ּבכל ְְְְֲִֵֶַַָָָמחסֹור
הּמׁשל ּדמיֹון להעיר ּבכל לֹו' ְְְְְִִִֵַָָָָודקּדק
ּוכמֹו לֹו, ה' ויּתנם מהּבנים חסר ְְְִִֵֵֵֶַָָׁשהּוא

�ELÙכן ÏÎ·eאחר נפׁש ל ׁשּנתן ֵ¿»«¿¿ְְְֶַַַַָ
מות, לׁשערי הּגיעE„‡Ó ÏÎ·eּכאּלּו ְֲֲִֵֶַַָ¿»¿…∆ְִ

ואמר חפץ ׁשאּתה ממֹונ ּכל ל ְְְֵֶַַַָָָָָָנתן
הּמׁשל: ּדמיֹון להעיר ְְִִַָָָָּכל

‰p‰Âזה ּכל ה' חׁשק ּבענין הּמׂשּכיל ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַָ
ּׁשהּנפׁש מה ּבער הּוא קל ְֵֶֶֶֶַַַָָּדבר
זה ּדבר והמׁשלּתי ּבּבֹורא, ְְְִִֵֶֶֶַַָָחֹוׁשקת
ׁשרצה ּבנכסים ּומפלא ּגדֹול ְְְִִֶָָָָָָָֻלאדם
מקֹום סּכנת לצד רחֹוק למקֹום ְְֶֶַַַָָָָָללכת
ּבקנּית נכסיו ּכל ואסף ּבֹו ְְְִִֶַַָָָָָָׁשהיה
זהב ּדינרי אלפי ּבאלף ּגדֹולה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמרּגלּיֹות
אׁשר רחֹוקה לעיר ּפעמיו לּדר ְְְְֲִֶֶֶַָָָָוׂשם
והֹונֹו ּבממֹונֹו ּבטּוח לּבֹו נכֹון ְְִָָָָׁשם
ּבדעּתֹו ּפנה אׁשר לעיר ׁשהּגיע ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹוקדם
ּדינר ואין צידתֹו ּכלתה ׁשּמה ְְִֵֵֶֶָָָָָָָללכת
ּגדֹול ּובעני ּבדּלּות מסּתּפק והיה ְְְְְִִִֵַַָָָֹּבכיסֹו
זה והּנה ּכסף, אפס ּכי רב ְְְִִִֵֵֶֶֶַָוׁשפלּות
וצער ּבדחק מתהּל ׁשהּוא הגם ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹהאיׁש
עלצים וכליֹותיו ׂשמח לּבֹו זה ּכל ְְֲִִִִֵֵֶַָָָעם
הּמסּתּכן מּמקֹום ויצא והֹונֹו אֹונֹו רב ְְְִִִֵֵֵַַַָּכי
ּגדֹולה האבן נֹוׂשא ּברּנה יבֹוא ְְִֵֶֶָָָָּובֹוא
ׁשּזכה אדם הּזה הּדבר ּכן ,הער ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיקרת

י ּכלּבדבקּותֹו קּבץ ּובֹו ואהבתֹו תּבר ְְְֲִִִֵֵַַָָָ
ּדבר קנֹות ּבעיניו ויבז והֹונֹו ְְְְִֵֶָָָָממֹונֹו
נֹוסף הּמקֹום סּכנת לצד הּזה ְֶַַַַַָָָָָּבעֹולם
לאלהים ה' לֹו ולקח ׁשויֹו מעּוט ְְִִֵַַָָֹעל
למעלה זה ּכקנין ּבעֹולם קנּיה ל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָאין

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

‰ÌBi.(ספרי)ּבדרכיו EeˆÓ∑(שם),סֹופנּה אדם ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו ּכחדׁשהלא רציןאּלא ׁשהּכל ְִָָ¿«¿«ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמכּתב הּבאה הּמל מצות ּדיֹוטגמא, החיים.לקראתּה. אור ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

(æ)éðáì ízðpLåEzëìáe Eúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìz�pLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד אּלאלׁשֹון ּבֹו, לגמּגם צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי מחּדדים ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
מּיד לֹו הּתלמידים.∑EÈ�·Ï.אמר ׁשּנאמראּלּו ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל יד)מצינּו אּתם(דברים "ּבנים : ֱִָֹ¿»∆ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ואֹומר אלהיכם", ב)לה' ב ּבחזקּיהּו(מלכים וכן אל", ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני ּבנים,: קראם יׂשראל, לכל ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
כט)ׁשּנאמר ב ּכ(ד"ה אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו", עּתה "ּבני : ְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ק ׁשּנאמרהרב אב, ב)רּוי ב וגֹו'"(מלכים יׂשראל רכב אבי "אבי :.Ìa z¯a„Â∑(ספרי),ּבם אּלא ּדּבּור עּקר יהא ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ¿ƒ«¿»»ְְִִֵֶֶַָָֹ

C·zÓaז ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ�·Ï Ôep�˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מי ּכי ׁשּבּמׁשל יקרה לֹומהאבן ידמה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
יהיה לּו ּכזה ואדם לֹו, יׁשוה ְְְִִִֶֶֶָָָּומי
מּועטים ּבימים ּומצטער ּדחּוק ְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּיהיה
ּבה' ּבטּוח לּבֹו נכֹון ּבעה"ז, לֹו ִֵֶַַָָָאּלה
ּכבֹודֹו, ויגל לּבֹו ויׂשמח עֹולם ְְְְִִֵַָָאֹור
הּקּים עֹולם ׁשהּוא חפצֹו למחֹוז ְְְִִֶֶַַַַָָּובהּגיע
חּבת ּומעּתה אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה ְְִִִֵֵַַַַָָָוהּבטּוח
הלא ּבֹו ּודבקּותֹו הּיֹוצר הּוא ְֲֵֵֶַַֹֹהּקדׁש
ׂשאת: ּוביתר ּוממֹונֹו וחּייו ּבניו ְְְֵֶֶַָָָָהּוא

eÈ‰Â.'B‚Âו) ÌÈ¯·c‰ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿»«¿»ƒ¿ְְִִֵֶַַ
לֹומר ירצה ה', את ואהבּת ְְְִֵֶַַַָָָּבּפסּוק
על רטּיה האמּורים הּדברים יׂשים ְְֲִִִִִַַָָָָּכי
יראה ּכי אּלה, מּג' אחת ּבראֹות ְְִִִִִֵֶֶַַלּבֹו
חסרֹון אֹו צּדיק, לאיׁש הּלחם ְְְִִֶֶֶֶַַחסרֹון
אין ּכי ידע הּבנים, חסרֹון אֹו ְִִִֵֵֶַַַַָהחּיים,
ּׁשהּׂשיג מה ההּׂשג חסרֹון לצד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּדבר
חׁשּובים אּלּו ׁשּדברים אּלא ְֲִִֵֶֶָָָזּולתֹו,

נגּדֹו: ְְִֶַּכאין
„BÚּדר יׂשראל ּבני ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָירצה

לאהב אצלם הּדברים ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹׁשּיתקּבלּו
ׁשּיכריח מעׂשה אינּה האהבה ּכי ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָה',
אּלא הּמל מצות לעׂשֹות רצֹונֹו ְְֲִֶֶֶַַַָָָָהאדם
לא ׁשהּלב וכל ּבּלב ׁשּתלּוי ּדבר ְֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא
אינֹו החׁשק ּבֹו ׁשּיפעל ּדבר ְְִִֵֵֶֶַַָָֹירּגיׁש
הכרח, מין ּבכל ׁשּיכריחּנּו הגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָאֹוהב

ואמר יֹועץ מאל העצה ּבאה eÈ‰Âלזה ְֵֵֵֵֶַָָָָָָ¿»
‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰'וגֹו,E··Ï ÏÚּפרּוׁש «¿»ƒ»≈∆ְ«¿»¿ֵ

יּולד לּבֹו על הּדברים ׂשימת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּיתמיד
לּבֹו וירּוץ הרּוחניּות ּתאוה חׁשק ְְֲִִִֵֶַָָָָּבלּבֹו
זה ודבר צּוהּו, אׁשר ּבכל ה' ְְְֲֲִֶֶַַָָָָלאהבת
ּכי מרּגיׁשים אנּו ּדיתמי יתמי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָאנחנּו
עֹולם אלהי וחׁשק ּבלּבנּו ּתאוה ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָֹרּבה
מלכּות ּוכבֹוד עֹולם הֹון מּכל ְְִֵַָָיֹותר
ּבער ונמס לנמבזה נרּגׁש ערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָוכל
הוית מהרּגׁש הּמּׂשג הּמּועט ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֻחלק

ּטֹוב מה אׁשרינּו לּבנּו על ְְִִֵֵַַַַָהּדברים
אּלּו ּבדברים העירֹותי ּוכבר ְְְֲִִִִֵֵֶָָחלקנּו,

מקֹומֹות: ְְַָּבכּמה
„BÚהּדרגֹות לׁשלׁשה הּכתּוב ְְְִִֵַַַָָָֹנתּכּון

האחד האהבה, ּגדרי ּכֹולל ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהם
וא' הּלב, חמּדת הּוא ההרּגׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַּכנגד
את המחּיה מזֹון ׁשהּוא הּצר ְְֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכנגד
ּכּמה עד הּׁשעּור ּבגדר ואחד ְְִֶֶֶַַַָָָָָהאדם,
ּכנגד האהבה, חֹובת ידי לצאת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָצרי

אמר ההרּגׁש E··Ï,ּגדר ÏÎaהּנה ְֵֶֶֶַַָ¿»¿»¿ִֵ
להֹון אֹו לאכל האדם ׁשּיתאּוה ְְֱֲִֶֶֶַַָָָֹהגם
הגם הערבּות עצם ּכ ּכל יהיה ְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹלא
למׁשל אדם יכֹול לאכל חפצה ְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהּנפׁש
מה ּבנקל, מהּדבר עצמֹו למנע ְְְְִֵֵַַַַָָָֹּברּוחֹו
הּלב חמּדת ּבלּבֹו ּכׁשּנכנס ּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּׁשאין
יתרּבה ּכי ּגם ּומה יפה לאּׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָויתאּוה
עד ההרּגׁש ּבֹו יפעיל ּבלבבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָחׁשקּה
לּבֹו להּטֹות ּברּוחֹו למׁשל יכֹול ְְְִִֵֶַָֹׁשאינֹו
רצֹונֹו ּׁשאין מה לעׂשֹות אֹותֹו ְְֲֵֶַַָֹויכף
יֹוסף נתעּצם ּכּמה ּולמד צא ְְִֵֵֵַַַָָעׂשֹות,
אׁשת ּבמעׂשה הּלב חמּדת לכף ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּצּדיק

לֹו: יּגיד ּוׂשכרֹו ְִִַַָּפֹוטיפר
„‚�Îeהקב"ה אמר זה ‡˙ּגדר z·‰‡Â ¿∆∆ֵֶַָָ¿»«¿»≈

E··Ï ÏÎa EÈ‰Ï‡ ׁשּיׁשּתּדל‰' ¡…∆¿»¿»¿ְִֵֶַ
וילהיבּנּו ּבלבבֹו ה' אהבת ְְְְְֲִִִֶַַַַָלהכניס
ּבלּבֹו הרּגׁש ׁשּיּׂשיג ּגדר עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָּבאהבתֹו
ּבֹו, להרּגיׁש הּלב ׁשּיכֹול ׁשעּור ְְְִִֵֶַַָָּככל

לֹומר ּדקּדק ׁשהּלבÏÎa,ולזה לפי ְְִֵֶַָ¿»ְִֵֶַ
ּוביֹותר ּבּנאה ּוביֹותר אּׁשה ּבכל ְְְֲִֵֵַַָָָָֹיחמד
למעלה ׁשאין ּבמי ּוביֹותר יפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹּבכלילת
הרּגׁשת ׁשּתהיה הּכתּוב וחּיב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנה,
הּגדֹול ּבּגדר יתּבר ּבאהבתֹו ְְֲִֵֵַַַַַָָָָהּלב
ּדבר הּוא זה ודבר מּמּנּו, למעלה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
לֹו וערבה מהּותֹו ידע ֲֲֵֵֶַַַַָׁשהּטֹועמֹו
זה ׁשּגדר ּולפי לּה, ׁשעּור אין ְְִִִֵֵֶֶָָָטעימתֹו

ּכדר התעֹוררּות ידי על הּוא ְְְְְִִֵֶֶַמציאּותֹו
פ"ו)אֹומרם חֹומד,(במד"ר ולב רֹואה עין ְְִֵֵַָָ

מעצמֹו הּלב יתעֹורר לא זה זּולת ְְֲִֵֵֵֶַַַָֹאבל
ּבגדר ב' ּבמאמר ה' העיר לזה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹלחמד,

ואמרה ּצרELÙ� ÏÎ·eּדברים ׁשהם ְֶַַָֹ¿»«¿¿ְִֵֶָ
אכילה ּכגֹון להם ּצריכה ְְֲִִֶֶֶֶַָָָׁשהּנפׁש
מתעֹורר ׁשהאדם וכּדֹומה ְְְִִֵֶֶַָָָָּוׁשתּיה
ּכמֹו ּדבר, אמצעּות ּבלא להם ְְְְֵֶֶַָָָָֹמעצמֹו

אֹומרֹו והּוא ה', אהבת ּתהיה ÏÎaכן ְְְֲִֵֶַַ¿»
ELÙ�ּכמאכל ה' אהבת ּתהיה ׁשּמּטבעֹו «¿¿ְְְֲֲִִִֶֶַַַָ

יׁשנם אּלּו הדרגֹות ׁשני והּנה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּומׁשקה,
ׁשהּמאכל והּמתּגּדר, הּמצטער ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבגדר
מּמּנּו יחּדל ׁשתֹו ואחרי אֹוכלֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָאחרי
אחר לּבֹו ּתאות כן ּוכמֹו ּבֹו, ְֲִֵֵֶַַַַַהחפץ

ּבעלמה ּגבר ּדר מעׂשה ל'ּגמר (מׁשלי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ

זמן,י"ט) אחר עד אצלֹו הּדבר ְְְִֶֶַַַַַָָָיׁשּתּנה
ּבגדר ג' ּבהדרגה ה' ּדבר ּבא ְְְְֶֶֶַַָָָָלזה

ואמר E„‡Óהּׁשעּור ÏÎ·eּבכל ּפרּוׁש ְִַַָ¿»¿…∆ְֵָ
ׁשהּממֹון ּוכׁשם ּבֹו, חפץ ׁשאּתה ְֵֵֶֶַַָָָָממֹון

הּכתּוב ה')אמר לא(קהלת ּכסף אהב ֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
לקנֹות מּגיע ּכׁשאדם ּכי ּכסף, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָיׂשּבע
לחּפץ חפצֹו יתעּצם אז עצּום ְְְְִִֵֶַַָָָֹקנין
ּוגדלה, ּתאותֹו והֹולכת הֹונֹות ְְְֲֵֵֶֶַָָּבהֹוני
ּתׁשּתער ׁשּלא ּבאהבתֹו ה' יצו כן ְְְְֲִֵֵֶַַַָֹּוכמֹו
ּבֹו ּתגּדל א' ּגדר ּוכׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָֻותגּבל
זה ּולדר מּזה, עליֹון לגדר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָהאהבה

אֹומרֹו אּלאE„‡Óׁשעּור ּׁשּקנה מה לא ְִ¿…∆ֶֶַָָָֹ
מה ּכן ּגם יתיּׁשב ּובזה לקנֹות, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשחפץ
מה אֹומר אּתה אם ּבֹו קׁשה ִֵֶֶַַָָָָּׁשהיה
ּבּכל ׁשוה זֹו מצוה אין ּכן אם ְִִִֵֵֶַָָָָָֹּׁשּקנית
ּגם זֹו, מצוה ּבן אינֹו עני אדם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
הּמצוה להם ּתהיה לא ממֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבאנׁשי
לבב ּבמצות ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּבהׁשואה,
ּדרּכנּו ּולפי ּבֹו, ׁשוים ׁשהּכל ְְְְְִִֵֶַַַָֹונפׁש

נכֹון: על ַָָיבֹוא
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‰ÌBi.(ספרי)ּבדרכיו EeˆÓ∑(שם),סֹופנּה אדם ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו ּכחדׁשהלא רציןאּלא ׁשהּכל ְִָָ¿«¿«ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמכּתב הּבאה הּמל מצות ּדיֹוטגמא, החיים.לקראתּה. אור ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

(æ)éðáì ízðpLåEzëìáe Eúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìz�pLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד אּלאלׁשֹון ּבֹו, לגמּגם צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי מחּדדים ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
מּיד לֹו הּתלמידים.∑EÈ�·Ï.אמר ׁשּנאמראּלּו ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל יד)מצינּו אּתם(דברים "ּבנים : ֱִָֹ¿»∆ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ואֹומר אלהיכם", ב)לה' ב ּבחזקּיהּו(מלכים וכן אל", ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני ּבנים,: קראם יׂשראל, לכל ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
כט)ׁשּנאמר ב ּכ(ד"ה אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו", עּתה "ּבני : ְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ק ׁשּנאמרהרב אב, ב)רּוי ב וגֹו'"(מלכים יׂשראל רכב אבי "אבי :.Ìa z¯a„Â∑(ספרי),ּבם אּלא ּדּבּור עּקר יהא ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ¿ƒ«¿»»ְְִִֵֶֶַָָֹ

C·zÓaז ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ�·Ï Ôep�˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מי ּכי ׁשּבּמׁשל יקרה לֹומהאבן ידמה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
יהיה לּו ּכזה ואדם לֹו, יׁשוה ְְְִִִֶֶֶָָָּומי
מּועטים ּבימים ּומצטער ּדחּוק ְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּיהיה
ּבה' ּבטּוח לּבֹו נכֹון ּבעה"ז, לֹו ִֵֶַַָָָאּלה
ּכבֹודֹו, ויגל לּבֹו ויׂשמח עֹולם ְְְְִִֵַָָאֹור
הּקּים עֹולם ׁשהּוא חפצֹו למחֹוז ְְְִִֶֶַַַַָָּובהּגיע
חּבת ּומעּתה אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה ְְִִִֵֵַַַַָָָוהּבטּוח
הלא ּבֹו ּודבקּותֹו הּיֹוצר הּוא ְֲֵֵֶַַֹֹהּקדׁש
ׂשאת: ּוביתר ּוממֹונֹו וחּייו ּבניו ְְְֵֶֶַָָָָהּוא

eÈ‰Â.'B‚Âו) ÌÈ¯·c‰ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿»«¿»ƒ¿ְְִִֵֶַַ
לֹומר ירצה ה', את ואהבּת ְְְִֵֶַַַָָָּבּפסּוק
על רטּיה האמּורים הּדברים יׂשים ְְֲִִִִִַַָָָָּכי
יראה ּכי אּלה, מּג' אחת ּבראֹות ְְִִִִִֵֶֶַַלּבֹו
חסרֹון אֹו צּדיק, לאיׁש הּלחם ְְְִִֶֶֶֶַַחסרֹון
אין ּכי ידע הּבנים, חסרֹון אֹו ְִִִֵֵֶַַַַָהחּיים,
ּׁשהּׂשיג מה ההּׂשג חסרֹון לצד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּדבר
חׁשּובים אּלּו ׁשּדברים אּלא ְֲִִֵֶֶָָָזּולתֹו,

נגּדֹו: ְְִֶַּכאין
„BÚּדר יׂשראל ּבני ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָירצה

לאהב אצלם הּדברים ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹׁשּיתקּבלּו
ׁשּיכריח מעׂשה אינּה האהבה ּכי ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָה',
אּלא הּמל מצות לעׂשֹות רצֹונֹו ְְֲִֶֶֶַַַָָָָהאדם
לא ׁשהּלב וכל ּבּלב ׁשּתלּוי ּדבר ְֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא
אינֹו החׁשק ּבֹו ׁשּיפעל ּדבר ְְִִֵֵֶֶַַָָֹירּגיׁש
הכרח, מין ּבכל ׁשּיכריחּנּו הגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָאֹוהב

ואמר יֹועץ מאל העצה ּבאה eÈ‰Âלזה ְֵֵֵֵֶַָָָָָָ¿»
‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰'וגֹו,E··Ï ÏÚּפרּוׁש «¿»ƒ»≈∆ְ«¿»¿ֵ

יּולד לּבֹו על הּדברים ׂשימת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּיתמיד
לּבֹו וירּוץ הרּוחניּות ּתאוה חׁשק ְְֲִִִֵֶַָָָָּבלּבֹו
זה ודבר צּוהּו, אׁשר ּבכל ה' ְְְֲֲִֶֶַַָָָָלאהבת
ּכי מרּגיׁשים אנּו ּדיתמי יתמי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָאנחנּו
עֹולם אלהי וחׁשק ּבלּבנּו ּתאוה ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָֹרּבה
מלכּות ּוכבֹוד עֹולם הֹון מּכל ְְִֵַָָיֹותר
ּבער ונמס לנמבזה נרּגׁש ערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָוכל
הוית מהרּגׁש הּמּׂשג הּמּועט ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֻחלק

ּטֹוב מה אׁשרינּו לּבנּו על ְְִִֵֵַַַַָהּדברים
אּלּו ּבדברים העירֹותי ּוכבר ְְְֲִִִִֵֵֶָָחלקנּו,

מקֹומֹות: ְְַָּבכּמה
„BÚהּדרגֹות לׁשלׁשה הּכתּוב ְְְִִֵַַַָָָֹנתּכּון

האחד האהבה, ּגדרי ּכֹולל ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהם
וא' הּלב, חמּדת הּוא ההרּגׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַּכנגד
את המחּיה מזֹון ׁשהּוא הּצר ְְֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכנגד
ּכּמה עד הּׁשעּור ּבגדר ואחד ְְִֶֶֶַַַָָָָָהאדם,
ּכנגד האהבה, חֹובת ידי לצאת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָצרי

אמר ההרּגׁש E··Ï,ּגדר ÏÎaהּנה ְֵֶֶֶַַָ¿»¿»¿ִֵ
להֹון אֹו לאכל האדם ׁשּיתאּוה ְְֱֲִֶֶֶַַָָָֹהגם
הגם הערבּות עצם ּכ ּכל יהיה ְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹלא
למׁשל אדם יכֹול לאכל חפצה ְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהּנפׁש
מה ּבנקל, מהּדבר עצמֹו למנע ְְְְִֵֵַַַַָָָֹּברּוחֹו
הּלב חמּדת ּבלּבֹו ּכׁשּנכנס ּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּׁשאין
יתרּבה ּכי ּגם ּומה יפה לאּׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָויתאּוה
עד ההרּגׁש ּבֹו יפעיל ּבלבבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָחׁשקּה
לּבֹו להּטֹות ּברּוחֹו למׁשל יכֹול ְְְִִֵֶַָֹׁשאינֹו
רצֹונֹו ּׁשאין מה לעׂשֹות אֹותֹו ְְֲֵֶַַָֹויכף
יֹוסף נתעּצם ּכּמה ּולמד צא ְְִֵֵֵַַַָָעׂשֹות,
אׁשת ּבמעׂשה הּלב חמּדת לכף ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּצּדיק

לֹו: יּגיד ּוׂשכרֹו ְִִַַָּפֹוטיפר
„‚�Îeהקב"ה אמר זה ‡˙ּגדר z·‰‡Â ¿∆∆ֵֶַָָ¿»«¿»≈

E··Ï ÏÎa EÈ‰Ï‡ ׁשּיׁשּתּדל‰' ¡…∆¿»¿»¿ְִֵֶַ
וילהיבּנּו ּבלבבֹו ה' אהבת ְְְְְֲִִִֶַַַַָלהכניס
ּבלּבֹו הרּגׁש ׁשּיּׂשיג ּגדר עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָּבאהבתֹו
ּבֹו, להרּגיׁש הּלב ׁשּיכֹול ׁשעּור ְְְִִֵֶַַָָּככל

לֹומר ּדקּדק ׁשהּלבÏÎa,ולזה לפי ְְִֵֶַָ¿»ְִֵֶַ
ּוביֹותר ּבּנאה ּוביֹותר אּׁשה ּבכל ְְְֲִֵֵַַָָָָֹיחמד
למעלה ׁשאין ּבמי ּוביֹותר יפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹּבכלילת
הרּגׁשת ׁשּתהיה הּכתּוב וחּיב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנה,
הּגדֹול ּבּגדר יתּבר ּבאהבתֹו ְְֲִֵֵַַַַַָָָָהּלב
ּדבר הּוא זה ודבר מּמּנּו, למעלה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
לֹו וערבה מהּותֹו ידע ֲֲֵֵֶַַַַָׁשהּטֹועמֹו
זה ׁשּגדר ּולפי לּה, ׁשעּור אין ְְִִִֵֵֶֶָָָטעימתֹו

ּכדר התעֹוררּות ידי על הּוא ְְְְְִִֵֶֶַמציאּותֹו
פ"ו)אֹומרם חֹומד,(במד"ר ולב רֹואה עין ְְִֵֵַָָ

מעצמֹו הּלב יתעֹורר לא זה זּולת ְְֲִֵֵֵֶַַַָֹאבל
ּבגדר ב' ּבמאמר ה' העיר לזה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹלחמד,

ואמרה ּצרELÙ� ÏÎ·eּדברים ׁשהם ְֶַַָֹ¿»«¿¿ְִֵֶָ
אכילה ּכגֹון להם ּצריכה ְְֲִִֶֶֶֶַָָָׁשהּנפׁש
מתעֹורר ׁשהאדם וכּדֹומה ְְְִִֵֶֶַָָָָּוׁשתּיה
ּכמֹו ּדבר, אמצעּות ּבלא להם ְְְְֵֶֶַָָָָֹמעצמֹו

אֹומרֹו והּוא ה', אהבת ּתהיה ÏÎaכן ְְְֲִֵֶַַ¿»
ELÙ�ּכמאכל ה' אהבת ּתהיה ׁשּמּטבעֹו «¿¿ְְְֲֲִִִֶֶַַַָ

יׁשנם אּלּו הדרגֹות ׁשני והּנה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּומׁשקה,
ׁשהּמאכל והּמתּגּדר, הּמצטער ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבגדר
מּמּנּו יחּדל ׁשתֹו ואחרי אֹוכלֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָאחרי
אחר לּבֹו ּתאות כן ּוכמֹו ּבֹו, ְֲִֵֵֶַַַַַהחפץ

ּבעלמה ּגבר ּדר מעׂשה ל'ּגמר (מׁשלי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ

זמן,י"ט) אחר עד אצלֹו הּדבר ְְְִֶֶַַַַַָָָיׁשּתּנה
ּבגדר ג' ּבהדרגה ה' ּדבר ּבא ְְְְֶֶֶַַָָָָלזה

ואמר E„‡Óהּׁשעּור ÏÎ·eּבכל ּפרּוׁש ְִַַָ¿»¿…∆ְֵָ
ׁשהּממֹון ּוכׁשם ּבֹו, חפץ ׁשאּתה ְֵֵֶֶַַָָָָממֹון

הּכתּוב ה')אמר לא(קהלת ּכסף אהב ֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
לקנֹות מּגיע ּכׁשאדם ּכי ּכסף, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָיׂשּבע
לחּפץ חפצֹו יתעּצם אז עצּום ְְְְִִֵֶַַָָָֹקנין
ּוגדלה, ּתאותֹו והֹולכת הֹונֹות ְְְֲֵֵֶֶַָָּבהֹוני
ּתׁשּתער ׁשּלא ּבאהבתֹו ה' יצו כן ְְְְֲִֵֵֶַַַָֹּוכמֹו
ּבֹו ּתגּדל א' ּגדר ּוכׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָֻותגּבל
זה ּולדר מּזה, עליֹון לגדר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָהאהבה

אֹומרֹו אּלאE„‡Óׁשעּור ּׁשּקנה מה לא ְִ¿…∆ֶֶַָָָֹ
מה ּכן ּגם יתיּׁשב ּובזה לקנֹות, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשחפץ
מה אֹומר אּתה אם ּבֹו קׁשה ִֵֶֶַַָָָָּׁשהיה
ּבּכל ׁשוה זֹו מצוה אין ּכן אם ְִִִֵֵֶַָָָָָֹּׁשּקנית
ּגם זֹו, מצוה ּבן אינֹו עני אדם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
הּמצוה להם ּתהיה לא ממֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבאנׁשי
לבב ּבמצות ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּבהׁשואה,
ּדרּכנּו ּולפי ּבֹו, ׁשוים ׁשהּכל ְְְְְִִֵֶַַַָֹונפׁש

נכֹון: על ַָָיבֹוא
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טפל ּתעׂשם ואל עּקר אפּלּו(שם)∑EaÎL·e.עׂשם יכל ,"ּובקּומ" לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּבחצי ׁשכב אפּלּו יכל ְֲֲִֵֵֵַַָָ¿»¿¿ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּבבית ּבׁשבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּלילה? ּבחצי ּוזמןעמד ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה ארץ ּדר ,"בּדר ּובלכּת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.קימה ִָ

(ç)éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e:E §©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין EÈ�ÈÚ.אּלּו ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑,ׁשּבראׁש ּתפּלין ד)אּלּו (סנהדרין ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ
נקראּו ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ׁשּתיםועל ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתפי טט .טטפת, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr hi zegiy ihewl)

עיניָך ּבין לטֹוטפֹות והיּו ידָך על לאֹות ח)ּוקׁשרּתם אחד(ו, ּגֹוי יׂשראל ּכעּמָך ּומי ּבהּו, ּכתיב מה עלמא ּדמארי ּתפּלין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבארץ ו, ּבעלי(ברכות הם ראש' ׁשל וה'ּתפּלין הּפׁשּוטים, הּיהּודים הם הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ׁשה'ּתפּלין אֹומר, טֹוב ׁשם הּבעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

על, ּבקּבלת ה' את העֹובד ּפׁשּוט, יהּודי ׁשל עבֹודתֹו ּגם ּכְך ראׁש, ׁשל ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ׁשל ּתפּלין ׁשהּנחת ּכׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתֹורה.

מֹוחין ּבעל לעבֹודת 133)קֹודמת עמ' ת"ש השיחות על,(ספר וקּבלת יראה ׁשל ׁשהּבּטּול החסידּות, ּבתֹורת הּידּוע ּפי על לבאר ויׁש . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ראׁש. ׁשל ּתפּלין מעבֹודת ׁשּלמעלה ׁשּבּנפׁש, יחידה הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי לּבּטּול קׁשּור ּתּתאה, יראה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאפּלּו

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«
i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחתמזזֹות וׁשערי∑EÈ¯ÚL·e.אּלא מדינֹות וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵַַַַ

יא)עירֹות .(יומא ֲָ

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà äåäéòaLð øLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯
éúáàìúìãb íéøò Cì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ

:úéðá-àì øLà úáèåהחיים אור §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
zòèð-àì øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:zòáNå zìëàå§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא .לפי ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

(áé)õøàî EàéöBä øLà äåäé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²¥¤¬¤
:íéãáò úéaî íéøöî¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית .ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

(âé)éäìà äåäé-úà:òáMz BîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¨−§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©
i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑ׁשּמּתֹו ּתּׁשבע, ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ׁשאּתה הּללּו, הּמּדֹות ּכל ּב יׁש אם ƒ¿ƒ»≈«ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּתּׁשבע לא לאו, ואם ,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא .ׁשאּתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

(ãé)øLà íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñ§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ּתֹועים סביבֹותי את רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, הּדין והּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּביֹותר עליהם להזהיר הצר .אחריהם, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֻ

ÔÈaח ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈ�ÈÚ≈»

·C˙Èט ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»

˜ÌÈiי Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«
:‡˙È�· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ�¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

„ÈÈיב ‡zÏÁ„ ˙È ÈL�˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÁÏÙzיג È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ�¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

åè)(éäìà äåäé àp÷ ìà ékäåäé-óà äøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³
éäìàñ :äîãàä éðt ìòî EãéîLäå Ca E ¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«

(æè):äqna íúéqð øLàk íëéäìà äåäé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−©©¨«
i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש :. ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(æé)åéúãòå íëéäìà äåäé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)úàáe Cì áèéé ïòîì äåäé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈À̈¨
éúáàì äåäé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå:E §¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«

i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eñ :äåäé øac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את .""והּמתי «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà äåäé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E�· EÏ‡LÈŒÈk∑זמן אחר ׁשהּוא מחר .יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַָָָ

(àë)ðáì zøîàåeðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯
:ä÷æç ãéa íéøönî äåäé§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà äåäé ïziå|íéøöîa ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa: §©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)äàøéì älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì äåäé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈
íBiäk eðúiçì íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà äåäé-úà¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬

:äfä©¤«

(äë)äåönä-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´
ñ :eðeö øLàk eðéäìà äåäé éðôì úàfäהחיים אור ©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

C�Èaטו dz�ÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

�Ôe˙qטז È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq�˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èq�a¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

Ók‡יט CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

Ú¯ÙÏ‰כא ‡�ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C�·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡��ÈÚÏ d˙Èa L�‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

È˙�‡כג ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡�˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡�˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡�„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡�Ï ·ËÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה ˙È „aÚÓÏ ¯h� È¯‡ ‡�Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡�„wÙ«¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e.'B‚Âˆ„˜‰כה) e�Ï ‰È‰zלדעת צרי ¿»»ƒ¿∆»¿ִַַָָ
ּבּמאמר ורמּב"ןˆ„˜‰,הּכּונה ֲַַַַַָָ¿»»ְְַָ

יהיה ּכי הּמצוֹות ׂשכר אל ׁשחֹוזר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפרׁש

אנחנּו עבדים ּכי מה' צדקה ְְְֲֲִִֵַַָָָּבתֹורת
ע"כ, ׂשכר ּדין לנּו ואין לעבד ְְֲִִֵַַָָָָֹוחּיבים
לדבריו נכֹון על מיּׁשב הּכתּוב ְְְִֵַַָָָָָֻואין

אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי עֹוד È�ÙÏז"ל, ְִַַַַָָָƒ¿≈
e�eˆ ¯L‡k וגֹו':‰' «¬∆ƒ»ְ

ÔÎ‡הדרגֹות ב' ׁשּיׁש לפי היא הּכּונה »≈ְְִִֵֶַַַָָָ



מט opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

åè)(éäìà äåäé àp÷ ìà ékäåäé-óà äøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³
éäìàñ :äîãàä éðt ìòî EãéîLäå Ca E ¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«

(æè):äqna íúéqð øLàk íëéäìà äåäé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−©©¨«
i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש :. ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(æé)åéúãòå íëéäìà äåäé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)úàáe Cì áèéé ïòîì äåäé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈À̈¨
éúáàì äåäé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå:E §¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«

i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eñ :äåäé øac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את .""והּמתי «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà äåäé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E�· EÏ‡LÈŒÈk∑זמן אחר ׁשהּוא מחר .יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַָָָ

(àë)ðáì zøîàåeðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯
:ä÷æç ãéa íéøönî äåäé§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà äåäé ïziå|íéøöîa ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa: §©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)äàøéì älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì äåäé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈
íBiäk eðúiçì íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà äåäé-úà¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬

:äfä©¤«

(äë)äåönä-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´
ñ :eðeö øLàk eðéäìà äåäé éðôì úàfäהחיים אור ©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

C�Èaטו dz�ÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

�Ôe˙qטז È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq�˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èq�a¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

Ók‡יט CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

Ú¯ÙÏ‰כא ‡�ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C�·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡��ÈÚÏ d˙Èa L�‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

È˙�‡כג ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡�˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡�˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡�„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡�Ï ·ËÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה ˙È „aÚÓÏ ¯h� È¯‡ ‡�Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡�„wÙ«¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e.'B‚Âˆ„˜‰כה) e�Ï ‰È‰zלדעת צרי ¿»»ƒ¿∆»¿ִַַָָ
ּבּמאמר ורמּב"ןˆ„˜‰,הּכּונה ֲַַַַַָָ¿»»ְְַָ

יהיה ּכי הּמצוֹות ׂשכר אל ׁשחֹוזר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפרׁש

אנחנּו עבדים ּכי מה' צדקה ְְְֲֲִִֵַַָָָּבתֹורת
ע"כ, ׂשכר ּדין לנּו ואין לעבד ְְֲִִֵַַָָָָֹוחּיבים
לדבריו נכֹון על מיּׁשב הּכתּוב ְְְִֵַַָָָָָֻואין

אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי עֹוד È�ÙÏז"ל, ְִַַַַָָָƒ¿≈
e�eˆ ¯L‡k וגֹו':‰' «¬∆ƒ»ְ

ÔÎ‡הדרגֹות ב' ׁשּיׁש לפי היא הּכּונה »≈ְְִִֵֶַַַָָָ



opgz`eנ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

ß a`Îmgpn b"i ycew zay ß

æ(à)éäìà äåäé Eàéáé ék-àá äzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬¨
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL|éðtîéLbøbäå ézçä E −̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧

íéBâ äòáL éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½
:jnî íéîeöòå íéaø©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏL�Â∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל(דברים "ונׁשל :". ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

(á)éäìà äåäé íðúðeéðôì Eíéøçz íøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³©«£¦Æ
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúàŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ א(ע"ז ּדבר הּזה'! ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן להםלא ּתּתן לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ .חנּיה ֲִֶָָָ

(â)çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬
ðáì:E ¦§¤«

(ã)ða-úà øéñé-ékäøçå íéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa äåäé-óà©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó E�aŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח מאחרי,(קידושין ּבּת לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ּכנעני, ׁשל ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמר לא ׁשהרי ּבנּה, אּלא ּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל ,ּבנ קרּוי הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלמדנּו

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ את ּתסיר ּכי ּתּקח 'לא ּבּתֹו: ."על ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

(ä)íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«

i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ּבנין אֹותם∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחתאבן∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין .אילנֹות ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

ÏÏÚא z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡�Ú�Îe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

nb¯‡ב ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

d¯·Ïג Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד È�ÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯e�a Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּיראה, עבֹודה היא א' ה', ְֲֲִִִַַָָּבעבֹודת
ׁשּכל הּנבראים ּכל על חּיּוב היא ְְִִִִֶֶַַָָָוזה

אֹומרֹו ּדר על מרּבֹו ירא (מלאכיעבד ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

והּואא') מֹוראי, אּיה אני אדֹונים ְְֲִִִִֵַָָואם
הּכתּוב י"ב)מאמר י' אלהי(עקב ה' מה ֱֲֵֶֶַַַָָֹ

היא ב' ליראה. אם ּכי מעּמ ְְִִִִִֵֵָָׁשֹואל
רּבה מצוה והיא מאהבה, ְְֲֲִִֵַַָָָָעבֹודה
היֹות לצד חּיּובּה אין אבל ְֱֲֲִֵַַָָָועצּומה,
ׁשּלא ּדי אֹוהב, ׁשּיהיה עבד ְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹהאדם
ּדבר הּוא וזה ,הּצרי ויעבד ְְְֲִִֶַַָָָָֹיׂשנא
חּיב רּבֹו ּוכנגּדֹו לרּבֹו, העבד ְְְֶֶֶֶַַַַָָָׁשחּיב
חּיּוב ּכנגד רּבֹו, ּכיד ּולפרנסֹו ְְְְְְִֶֶַַַלזּונֹו
הּכתּוב אמר עבד היֹותֹו לצד ְֱֶֶַַַַָָָֻהּמּטל

לזה ‰',ׁשּקדם ˙‡ ‰‡¯ÈÏ '‰ epÂˆÈÂ ֶֶֶָֹ«¿«≈¿ƒ¿»∆
אמר e�Ïוגמר ·BËÏ'וגֹוe�È˙iÁÏ,'וגֹו ְֶַָֹ¿»ְ¿«…≈ְ

ליראה ּבחּיּוב ּבאה ה' מצות ְְְְִִִֵַָָָּפרּוׁש
להטיב ה' על וגם למלּכֹו, עבד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַּכמׁשּפט
לחּיֹותינּו ּולכלּכלה לפרנסה הּמל ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָּכיד

עבּדֹו: ּבפרנסת האדֹון חּיב ְְְִַַַַָָָָּכי
B¯ÓB‡Â.‰f‰ ÌBi‰kׁשהּוא ּכסדר ּפרּוׁש ¿¿¿««∆ְֵֵֶֶ

זן ׁשהּוא הּזה הּיֹום ֶֶֶַַָעֹוׂשה
ּומכּסה וגֹו' הּמן מֹוריד ְְְְִֵֶַַַָּומפרנס

ז"ל פ"ז)ּכאֹומרם ּתבא ׁשהיתה(מד"ר ְְְֶָָָָֹ
והעננים ּכחֹומט עּמהם ּגדלה ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָּכסּותם
עבֹודה ּוכנגד הּבגדים, ְְְֲֲִִֶֶַַָָמגהצים

אינֹו זה אמר העבדמאהבה ּבחּיּוב ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבדר �ÓL¯אּלא Èk e�Ï ‰È‰z ‰˜„ˆ ְֶֶֶָ¿»»ƒ¿∆»ƒƒ¿…
האהבה ּתכלית ּבזה רׁשם ה', לפני ְְְֲִִֵֶַַַָָָָוגֹו'

ז"ל אֹומרם ּדר ׁשערעל הּלבבֹות (חֹובת ְְֶֶַַַַַָָ

פ"א) ה' ּכלֹותאהבת היא האהבה וז"ל ְְֲֲִַַַָָ
היא וזֹו הּבֹורא, אל ּונטֹותּה ְְִֵֶֶֶַַָהּנפׁש
הּוא הּנערב אֹור לפני הּנפׁש ְְֱִֵֵֶֶֶַַָּדבקּות

ואֹומרֹו אלהינּו, ˆe�eה' ¯L‡kּפרּוׁש ְְֱֵֹ«¬∆ƒ»ֵ
מצות לעׂשֹות אּלא ּפנּיה ׁשּום לצד ְְְֲִִֶַַַָָֹלא

אֹומרֹו ּכדר מ')ה' לעׂשֹות(ּתהּלים ְְְֲִִֶֶַ
עׂשֹות הּוא ׁשּזה חפצּתי, אלהי ְְְֱֲִֶֶַָָֹרצֹונ
מה ועּין ׁשלמה ּבאהבה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָהּמצוה
ּבּפסּוק מֹות אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָּׁשּפרׁשּתי
ּבֹו זה ודבר וגֹו', מצרים ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָּכמעׂשה

opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(å)éäìà äåäéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|äåäé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàéðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

:äîãàä̈«£¨¨«

(æ)íëa äåäé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìíëa øçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑חׁשק" לפיכ טֹובה. לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים אּתם ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבכם" ‰ËÚÓ.ה' Ìz‡ŒÈk∑ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין מׁשה(בראשית ּוכגֹון ואפר", עפר "ואנכי : ֶָƒ«∆«¿«ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשאמרּו טז)ואהרן ׁשאמר(שמות ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): ׁשאמר(ישעיה וסנחריב לעליֹון", "אּדּמה לו): "מי(שם : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשאמר וחירם הארצֹות", אלהי כח)ּבכל יׁשבּתי"(יחזקאל אלהים מֹוׁשב אני "אל :.ËÚÓ‰ Ìz‡ Èk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹƒ«∆«¿«ְֲִֵֵַ

'ּדהא' החיים.ּבלׁשֹון אור ְְִָ

(ç)øLà äòáMä-úà BøîMîe íëúà äåäé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³
Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà äåäé àéöBä íëéúáàì òaLð¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦
i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑אתכם ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' B¯ÓMÓe.הרי ƒ≈«¬«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻƒ»¿

‰Ú·M‰ ׁשמרֹו∑‡˙ הּׁשבּועהמחמת .את ∆«¿À»ְְֲֵֶַַָָ

(è)éäìà äåäé-ék zòãéåïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîLóìàì åéúåöî éøîL Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤

:øBc«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן מּיראה,(דברים העֹוׂשין מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן "לאלפים". : ¿∆∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

לאלף, אֹומר לאלפיםהּוא אֹומר הּוא ּגדֹול, יֹותר ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל סמּו ׁשהּוא .ּולהּלן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ÂÈ·‰B‡Ï∑מאהבה העֹוׂשין ÂÈ˙ÂˆÓ.אּלּו È¯ÓLÏe∑מּיראה העֹוׂשין החיים.אּלּו אור ¿¬»ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½
ìà:Bì-ílLé åéðt- ¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈ�tŒÏ‡ ÂÈ‡�NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבאּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו החיים.ּכדי אור ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

Caו C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

Ècח ‡ÓÈ˜ ˙È ¯Ë�cÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë� ‡�ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯Ë�Ïe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

ÔÈ„·Úי Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡�ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡�ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּדין, ּכפי ּגם לׂשכר ויקו אדם ְְְִִִִֵַַַַָָָָיצטּדק
ׂשכר לׁשּלם עלינּו האמת ׁשּכפי ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָוהגם
ערבּות ׁשהטעימנּו הּוא ּברּו ְֲִִֵֵֵֶָָֹלאלהינּו
מתּוקים ּבלּבנּו אהבתֹו מתיקּות ְְְְֲִִִִֵַָנעימּות
אדם ׁשּיּטל אּלא ּתכלית, לאין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוערבים
טעם ׁשהּׂשיג עד התעּצמּותֹו על ְְִִִֶַַַַַָָׂשכר

ִַַּבחּיים:
„BÚׁשּבאמצעּות נעלם רמז הּכתּוב ְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָרמז

חלקנּו לנּו ּתהיה הּמצוֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשמירת
צדקה הּנקראת יתּבר (ּתּקּוניׁשכינתֹו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

תכ"א) והבן:זהר ְֵַָֹ

‰Èk.ËÚÓז) Ìz‡מאמר הסּפיק לא ƒ«∆«¿«ְֲִִַַֹ
ּבּנׁשמע יׁשנֹו ׁשאז מרּבכם, ְְְִֵֶֶֶַָָֹֻלא
לֹומר ּתלמּוד ׁשוים אּלא מרּבים ְְִִֵֶֶַַָָָֻׁשאינם

המעט: ְֶַַַאּתם
È¯ÓLÏe.¯Bcט) ÛÏ‡Ï Â˙BˆÓרּבֹותינּו ¿…¿≈ƒ¿»¿∆∆ֵַ

אמרּו לא.)ז"ל ׁשּלעֹוׂשים(סֹוטה ְִֶָָָ
מאהבה ולעֹוׂשים ּדֹור לאלף ְְְֲִִִֵֶֶַָָָמּיראה

ּכאֹומרֹו ו')אלפים כ' חסד(ׁשמֹות ועֹוׂשה ְְְְֲִֶֶֶָ
ּכפל לא ּכי ונראה וגֹו', לאהבי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָֹֹלאלפים
ׁשעֹוׂשה ּבוּדאי ּכי אלפים יּגיד ְְֲִִִֶֶַַַַָלבד
ולאלפים מעׂשיו, לׂשכר קץ אין ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָמאהבה

ּבאֹוהביו לֹומרהאמּור יכלנּו רּבים לׁשֹון ְְְֲִַַָָָָֹ
ּכי סתם ׁשאמר וטעם אלף, מאה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָעד
אֹוהב ּבין ויׁש לאהבה ׁשוה ׁשעּור ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאין
קטן אּלא ּכפלים ּכפלי ְְְִִִֵֵֶַָָָלאֹוהב
ׁשּביראים: ּכּגדֹול ּכפלים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשּבאֹוהבים

ÌlLÓe.'B‚Âי) ÂÈ‡�NÏאמר לּמה קׁשה ¿«≈¿¿»¿ֶַָָָָ
ÂÈ‡�Nאמר וגמר רּבים ÂÈ�tלׁשֹון ¿»ְְִֶַַָֹ»»
B„È·‡‰Ïטעם ּכי ואּולי יחיד, לׁשֹון ¿«¬ƒְְִִַַַָ

לרׁשע יׁשּלם לא ּכי רּבים לׁשֹון ְְְִִֵַַָָָֹאֹומרֹו
הּוא לא ּכי ּכׁשּיראה אּלא ּפניו ְְִִֶֶֶֶָָָֹאל
מּמּנּו הּבאים ּגם אּלא ׂשֹונא ְִִִֵֶֶַַַָָּבלבד



ני opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(å)éäìà äåäéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|äåäé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàéðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

:äîãàä̈«£¨¨«

(æ)íëa äåäé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìíëa øçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«
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ּבכם" ‰ËÚÓ.ה' Ìz‡ŒÈk∑ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין מׁשה(בראשית ּוכגֹון ואפר", עפר "ואנכי : ֶָƒ«∆«¿«ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשאמרּו טז)ואהרן ׁשאמר(שמות ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): ׁשאמר(ישעיה וסנחריב לעליֹון", "אּדּמה לו): "מי(שם : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשאמר וחירם הארצֹות", אלהי כח)ּבכל יׁשבּתי"(יחזקאל אלהים מֹוׁשב אני "אל :.ËÚÓ‰ Ìz‡ Èk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹƒ«∆«¿«ְֲִֵֵַ
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i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑אתכם ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' B¯ÓMÓe.הרי ƒ≈«¬«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻƒ»¿

‰Ú·M‰ ׁשמרֹו∑‡˙ הּׁשבּועהמחמת .את ∆«¿À»ְְֲֵֶַַָָ

(è)éäìà äåäé-ék zòãéåïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈
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לאלף, אֹומר לאלפיםהּוא אֹומר הּוא ּגדֹול, יֹותר ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל סמּו ׁשהּוא .ּולהּלן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ÂÈ·‰B‡Ï∑מאהבה העֹוׂשין ÂÈ˙ÂˆÓ.אּלּו È¯ÓLÏe∑מּיראה העֹוׂשין החיים.אּלּו אור ¿¬»ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½
ìà:Bì-ílLé åéðt- ¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈ�tŒÏ‡ ÂÈ‡�NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבאּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו החיים.ּכדי אור ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

Caו C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
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:‡iÓÓÚ«¿«»

Ècח ‡ÓÈ˜ ˙È ¯Ë�cÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
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:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë� ‡�ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯Ë�Ïe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

ÔÈ„·Úי Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡�ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡�ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּדין, ּכפי ּגם לׂשכר ויקו אדם ְְְִִִִֵַַַַָָָָיצטּדק
ׂשכר לׁשּלם עלינּו האמת ׁשּכפי ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָוהגם
ערבּות ׁשהטעימנּו הּוא ּברּו ְֲִִֵֵֵֶָָֹלאלהינּו
מתּוקים ּבלּבנּו אהבתֹו מתיקּות ְְְְֲִִִִֵַָנעימּות
אדם ׁשּיּטל אּלא ּתכלית, לאין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוערבים
טעם ׁשהּׂשיג עד התעּצמּותֹו על ְְִִִֶַַַַַָָׂשכר

ִַַּבחּיים:
„BÚׁשּבאמצעּות נעלם רמז הּכתּוב ְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָרמז

חלקנּו לנּו ּתהיה הּמצוֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשמירת
צדקה הּנקראת יתּבר (ּתּקּוניׁשכינתֹו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

תכ"א) והבן:זהר ְֵַָֹ

‰Èk.ËÚÓז) Ìz‡מאמר הסּפיק לא ƒ«∆«¿«ְֲִִַַֹ
ּבּנׁשמע יׁשנֹו ׁשאז מרּבכם, ְְְִֵֶֶֶַָָֹֻלא
לֹומר ּתלמּוד ׁשוים אּלא מרּבים ְְִִֵֶֶַַָָָֻׁשאינם

המעט: ְֶַַַאּתם
È¯ÓLÏe.¯Bcט) ÛÏ‡Ï Â˙BˆÓרּבֹותינּו ¿…¿≈ƒ¿»¿∆∆ֵַ

אמרּו לא.)ז"ל ׁשּלעֹוׂשים(סֹוטה ְִֶָָָ
מאהבה ולעֹוׂשים ּדֹור לאלף ְְְֲִִִֵֶֶַָָָמּיראה

ּכאֹומרֹו ו')אלפים כ' חסד(ׁשמֹות ועֹוׂשה ְְְְֲִֶֶֶָ
ּכפל לא ּכי ונראה וגֹו', לאהבי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָֹֹלאלפים
ׁשעֹוׂשה ּבוּדאי ּכי אלפים יּגיד ְְֲִִִֶֶַַַַָלבד
ולאלפים מעׂשיו, לׂשכר קץ אין ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָמאהבה

ּבאֹוהביו לֹומרהאמּור יכלנּו רּבים לׁשֹון ְְְֲִַַָָָָֹ
ּכי סתם ׁשאמר וטעם אלף, מאה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָעד
אֹוהב ּבין ויׁש לאהבה ׁשוה ׁשעּור ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאין
קטן אּלא ּכפלים ּכפלי ְְְִִִֵֵֶַָָָלאֹוהב
ׁשּביראים: ּכּגדֹול ּכפלים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשּבאֹוהבים

ÌlLÓe.'B‚Âי) ÂÈ‡�NÏאמר לּמה קׁשה ¿«≈¿¿»¿ֶַָָָָ
ÂÈ‡�Nאמר וגמר רּבים ÂÈ�tלׁשֹון ¿»ְְִֶַַָֹ»»
B„È·‡‰Ïטעם ּכי ואּולי יחיד, לׁשֹון ¿«¬ƒְְִִַַַָ

לרׁשע יׁשּלם לא ּכי רּבים לׁשֹון ְְְִִֵַַָָָֹאֹומרֹו
הּוא לא ּכי ּכׁשּיראה אּלא ּפניו ְְִִֶֶֶֶָָָֹאל
מּמּנּו הּבאים ּגם אּלא ׂשֹונא ְִִִֵֶֶַַַָָּבלבד



opgz`eנב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(àé)íéètLnä-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦À
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעׂשֹותם יא)הּיֹום ׂשכרם(ז, לּטֹול הּבא לעֹולם אֹורלעׂשֹותם(רש"י)ּולמחר נמׁשְך ידּה ׁשעל הּזה, ּבּזמן העבֹודה הינּו – ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבהעלם. רק אבל העֹולם, ׂשכרםּבגׁשמיּות ּבחינֹותלקּבל ׁשּתי ּומצינּו העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, לעתיד העליֹון הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה ּבּזמן ּגם החֹולאּלה ימי ּבדבריםׁשׁשת ּוקדּׁשה אֹור להמׁשיְך היא הּמּטרה מלאכּתָך, ּתעׂשה ימים ׁשׁשת , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ

אְך ׁשּבתׁשּבתּגׁשמּיים. ּבערב ּׁשּטרח מי ּכמאמר הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג, לּׁשּבת וקראת הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת. ְַַָֹיאכל

סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנןקי"ח פרשת חסלת

i�Èc‡יא ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿

Ù Ù Ù

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð ïðçúàå úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

והּוא ּתקוה, לֹו אין ׁשּבזה ּבֹו ְְִֵֵֶֶַָָּכּיֹוצא
ÂÈ‡�NÏאֹומרֹו ÌlLÓeאבל רּבים, לׁשֹון ְ¿«≈¿¿»ְֲִַָ

וזרע הּוא, אּלא ׂשֹונא יהיה לא ְְִִֵֶֶֶַָֹאם
מזּכה ּברא ׂשֹונא, יהיה לא מּמּנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהּבא

להאבידֹו: לֹו יׁשּלם ולא ְְְֲִֵַַַָֹאּבא
¯Ó‚Âמדּבר ּביחיד ּכי יחיד ּבלׁשֹון אמר ¿»«ְְְִִִִֵֶַָָֹ

ּבּדבר ׁשהעיר אּלא ְִֵֶֶַַָָָָהּכתּוב
רּבים, ל' לׂשנאיו ּׁשאמר ּבּמה ְְְִֶֶַַַָָָָהאמּור

לֹומר Á‡È¯וחזר ‡Ïואם ּפרּוׁש וגֹו' ְַַָ…¿«≈ְְִֵ

לבד הּוא אּלא ּברּבים ּבא הרׁשע ְְִֵֶַַָָָָָאין
ה' יתחּכם אחריו הּבאים ולא ְְֲִִֵֵַַַָָֹׂשֹונא
ּבעֹולם לֹו יאחר (ו)לא אחר ּבאפן ְְְִֵֵֶַַָָֹֹעּמֹו
ירׁשיע ׁשּלא ּכדי ענׁשֹו לֹו לׁשּלם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּזה
לׁשּלם ימהר אּלא ּתקותֹו ותאבד ְְְְִֵֵֶַַַָָֹעֹוד
ּכיון יּסּורין אֹו ּבּה חּיב ׁשהּוא מיתה ִִִֵֶַָָָָלֹו
ּבנֹו: ּבאמצעּות ׁשּיזּכה ּתקוה לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש

B¯ÓB‡ÂÂÈ�t Ï‡ז"ל אֹומרם ּדר על ¿¿∆»»ְֶֶַָ
פ"ג) ע"ז ׁשהּצּדיקים(ירּוׁשלמי ְְִִִֶַַַ

עֹולמם מעין למיתתם סמּו ה' ְְִִֵֵַָָָָָָמטעימם
ׂשמחה, מּתֹו ויׁשנים ׂשבע' ְְְְִִִִֵֵַָָָונפׁשם
המזּמנת הרעה להם מראה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהרׁשעים

מהעֹולם צאתם קדם פ'להם רּבה (אסּתר ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

וׁשּתי) הּמלּכה אֹומרֹווּתמאן והּוא ,¯Á‡È ‡Ï ְְְְְִֵַַַַָָ…¿«≈
ÂÈ�t Ï‡ B‡�NÏקדם הּזה ּבעֹולם ּפרּוׁש ¿¿∆»»ֵֶֶַָָֹ

ּתׁשלּומיו יראהּו ּבעפר ּפניו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָׁשּיטמנּו
ׁשּמה: ּבֹואֹו עד יאחר ְְֵַַָָֹולא

ÔpÁ˙‡Â ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«»∆¿««

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc oileg(ipy meil)

dhigydèLååa.envréøîeçå áøc éøîeç déìò àðéîø ,àáø øîà §¥¤¨©¨¨§¦¨£¥§¥§©§§¥
déì àðôéøèå ìàeîLcax ly ezxneg df xey lr ep` milihn - ¦§¥§¨¦§¨¥

:eixac z` `ax x`ane .xeyd z` mitixhne l`eny ly ezxnege
z` eilr ep` milihn,áø øîàc ,áøc éøîeçhyed uaxeza awp §¥§©§¨©©

elit` dtixh dndad z` dyeraawp,eäMîrecn l`yz m`e §©¤
,dtxh dndad,áø øîàäå`ed edyna elit` sixhn awpy mrhd §¨¨©©

hyed uaxezy meyn,àeä äèéçL íB÷îuaxezd jezig ok m`e §§¦¨
ixd ,`ed dhigy mewny oeike ,dhigyd dyrnn wlg `ed `ld
hgy `l` ,cala awp did `l ef dhigya ixdy ,`id dxyk dhigy
iably meyn ,`ax dper .hyed uaxeza lgd wxe hyed lk z`

mixingn ep` dhigy mewnøîàc ,ìàeîLkhyed uaxez mewny ¦§¥§¨©
,àeä äèéçL íB÷î åàìdhigy my oi` ,df mewna jezig ok m`e ¨§§¦¨

l`yz m`e .dtixh dndad z` dyer okle ,awp mzq `l` eilr
,aeyéàk dz` xingnøîàä ,ìàeîLsixhn awp oi`yuaxeza ¦§¥¨¨©

jzgp m` `l` hyed,Baeøawx hyed uaxeza jzg ixd df dxwnae §
dndad recne ,dnvr hyea dyr dhigyd aex z` ixdy ,edyn

.dtxhmixingn ep` df oicay ,`ax dperøîàc ,áøkezaewpy §©§¨©
,eäMîaipy cvne ,edyna awpy axk cg` cvn mixingny `vnpe §©¤

.dtxh dndad okle ,dhigy mewn epi`y l`enyk
zxtqn .`ax ly df wqt lr ednz mi`xen`dy `xnbd d`ian

:`xnbddén÷ì éàèî àúléî ìbìbéàdf oic wqt] xacd lblbzd - ¦©§©¦§¨§©§©¥
iptl ribde ,[`ax lyàøBz ,eäì øîà ,àaà éaøc[xeyd-]ïéa §©¦©¨¨©§¨¥

ì ïéa áøìéøL ,ìàeîLxaeqd axl ixdy ,dlik`a xzen - §©¥¦§¥¨¥
yi ok m`e ,`ed dhigy mewny meyn `ed edyna ezaewpy
,dhigy mewn epi`y meyne eilr awp zxezy l`enyle ,xiykdl

.eaexa jzgp m` `l` sxh epi`óñBé áøc déøáì déì eøîà eìéæ¦¦§¥¦§¥§©¥
àîç øa,[`ax `edy] `ng oa sqei iax ly epal el exn` ekl - ©¨¨

ìcdéøîì àøBz éîc íélLmeyn ,eilral xeyd inc z` mlyiy - ¦§©¥§¥¨§¨¥
miyer `ly `id zyxetn `ziixay ,oick `ly eze` sixhdy

.zwlegd drcd ly ezxnegk ipy cvne zg` drc ly ezxnegk
:`ax lr dywdy `xen` cer d`ian `xnbddéøa øî øîà[epa-] ¨©©§¥

àáøc déàðñ étìk àzáeéz àðéáúBî ,àðéáøc`iyew ip` dywn - §¨¦¨§¦¨§§¨§©¥¨§¥§¨¨
oeyla z`f xn` wx ,envr `ax itlk epiid] `ax ly e`pey itlk

,`ziixaa epipy jky ,[diwpe dkxíìBòìzia ewlgpy mewn lka §¨
e i`nylld ziaàúëìä[`id dkldd-]äöBøäå ,ìlä úéa éøáãk ¦§§¨§¦§¥¥¦¥§¨¤

,äNBò ,éànL úéa éøáãk úBNòìzeyrl dvexdeúéa éøáãk ©£§¦§¥¥©©¤§¦§¥¥
.äNBò ,ìlädyer m` la`élewîzlewk -e ,éànL úéa,ipy cvn ¦¥¤¦¥¥©©

dyer ,xg` oic iabl ,oipr eze`aéìewîzlewk -,ìlä úéa`ed ixd ¦¥¥¦¥
.òLø̈¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' ב



נג

לשבוע פרשת ואתחנן תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' מנחם-אב
מפרק לט 

עד סוף פרק מג 

יום רביעי - י' מנחם-אב
מפרק נה

עד סוף פרק נט  

יום שני - ח' מנחם-אב
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א מנחם-אב
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' מנחם-אב
פרק כ

מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב מנחם-אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג מנחם-אב
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

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 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc oileg(ipy meil)

dhigydèLååa.envréøîeçå áøc éøîeç déìò àðéîø ,àáø øîà §¥¤¨©¨¨§¦¨£¥§¥§©§§¥
déì àðôéøèå ìàeîLcax ly ezxneg df xey lr ep` milihn - ¦§¥§¨¦§¨¥

:eixac z` `ax x`ane .xeyd z` mitixhne l`eny ly ezxnege
z` eilr ep` milihn,áø øîàc ,áøc éøîeçhyed uaxeza awp §¥§©§¨©©

elit` dtixh dndad z` dyeraawp,eäMîrecn l`yz m`e §©¤
,dtxh dndad,áø øîàäå`ed edyna elit` sixhn awpy mrhd §¨¨©©

hyed uaxezy meyn,àeä äèéçL íB÷îuaxezd jezig ok m`e §§¦¨
ixd ,`ed dhigy mewny oeike ,dhigyd dyrnn wlg `ed `ld
hgy `l` ,cala awp did `l ef dhigya ixdy ,`id dxyk dhigy
iably meyn ,`ax dper .hyed uaxeza lgd wxe hyed lk z`

mixingn ep` dhigy mewnøîàc ,ìàeîLkhyed uaxez mewny ¦§¥§¨©
,àeä äèéçL íB÷î åàìdhigy my oi` ,df mewna jezig ok m`e ¨§§¦¨

l`yz m`e .dtixh dndad z` dyer okle ,awp mzq `l` eilr
,aeyéàk dz` xingnøîàä ,ìàeîLsixhn awp oi`yuaxeza ¦§¥¨¨©

jzgp m` `l` hyed,Baeøawx hyed uaxeza jzg ixd df dxwnae §
dndad recne ,dnvr hyea dyr dhigyd aex z` ixdy ,edyn

.dtxhmixingn ep` df oicay ,`ax dperøîàc ,áøkezaewpy §©§¨©
,eäMîaipy cvne ,edyna awpy axk cg` cvn mixingny `vnpe §©¤

.dtxh dndad okle ,dhigy mewn epi`y l`enyk
zxtqn .`ax ly df wqt lr ednz mi`xen`dy `xnbd d`ian

:`xnbddén÷ì éàèî àúléî ìbìbéàdf oic wqt] xacd lblbzd - ¦©§©¦§¨§©§©¥
iptl ribde ,[`ax lyàøBz ,eäì øîà ,àaà éaøc[xeyd-]ïéa §©¦©¨¨©§¨¥

ì ïéa áøìéøL ,ìàeîLxaeqd axl ixdy ,dlik`a xzen - §©¥¦§¥¨¥
yi ok m`e ,`ed dhigy mewny meyn `ed edyna ezaewpy
,dhigy mewn epi`y meyne eilr awp zxezy l`enyle ,xiykdl

.eaexa jzgp m` `l` sxh epi`óñBé áøc déøáì déì eøîà eìéæ¦¦§¥¦§¥§©¥
àîç øa,[`ax `edy] `ng oa sqei iax ly epal el exn` ekl - ©¨¨

ìcdéøîì àøBz éîc íélLmeyn ,eilral xeyd inc z` mlyiy - ¦§©¥§¥¨§¨¥
miyer `ly `id zyxetn `ziixay ,oick `ly eze` sixhdy

.zwlegd drcd ly ezxnegk ipy cvne zg` drc ly ezxnegk
:`ax lr dywdy `xen` cer d`ian `xnbddéøa øî øîà[epa-] ¨©©§¥

àáøc déàðñ étìk àzáeéz àðéáúBî ,àðéáøc`iyew ip` dywn - §¨¦¨§¦¨§§¨§©¥¨§¥§¨¨
oeyla z`f xn` wx ,envr `ax itlk epiid] `ax ly e`pey itlk

,`ziixaa epipy jky ,[diwpe dkxíìBòìzia ewlgpy mewn lka §¨
e i`nylld ziaàúëìä[`id dkldd-]äöBøäå ,ìlä úéa éøáãk ¦§§¨§¦§¥¥¦¥§¨¤

,äNBò ,éànL úéa éøáãk úBNòìzeyrl dvexdeúéa éøáãk ©£§¦§¥¥©©¤§¦§¥¥
.äNBò ,ìlädyer m` la`élewîzlewk -e ,éànL úéa,ipy cvn ¦¥¤¦¥¥©©

dyer ,xg` oic iabl ,oipr eze`aéìewîzlewk -,ìlä úéa`ed ixd ¦¥¥¦¥
.òLø̈¨
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a`Îmgpnנד 'f oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ז' ראשון יום
אגרתא ,aw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéçúåô .à,204 'nr cr:ùôðáù óåâäå

ycewd zxb`1

.àr"p l"f xagnd oe`bd ipa mipaxd mipiivn ,"`ipz"d xtql mznkqda

qxhpew"d mb llek) "ycewd zxb`" ipniq lky ,("`ipz"l "`ean"a dqtcp)

cewd zxb`" ixg` `ad "oexg`azka eazkp .(eixg`ly ycewd zexb`e "y

ly yecwd epeylae eycw ci

" myd .owfd epaxzxb`"ycewd

mipniqd aexy iptn ,ozip

md ,df wlgayzexb`eglypy

(miciqg l`) owfd epax ici lr

da ekli jxcd 'd mrl zexedl"

df llbae ,"oeyri xy` dyrnde

oe`bd ipa ,mipaxd oekpl e`vn

el` ycew zexb` sxvl ,xagnd

."`ipz"d xtql

,dpey`xd zxb`d zligza

cr bedpy bdpn) miciqg oia minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn

itke) q"yd z` miwlgn ,miciqg ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil

oipra aey owfd epax oc my - "oexg` qxhpew" seqa `aenydfoi` m`ay -

lr ,(xg` "oipn"n miyp` mdil` mitxvn ,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a

z`xwl ycgn dwelgde meiqd z`y bedpe .dpyd jyna eze` cenll zpn

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer - d`ad dpyd

myky ,(q"yd meiq zrya) zeax minrt xak xaic `"hily iaxd]

dk`ln dze` oi` m` ixd ,miyp` ipy ici lr zaya ziyrpd dk`lnay

z` dyr mdn cg` lky xacd `xwp ,mdn cg` ici lr zeyridl dlekilk

dk`lnd2miyrp q"yd meiqe cenily oeeiky ,df oipr iabl mb xacd jk -

lk z` cenli cg` lky rpnpd one) dwelga mitzzynd dl` lk ici lr

.[q"yd lk z` milyde cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd

siqen ,dt lray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

zeppeazdae dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dnypd z` xfe` dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba

.eizecne elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba

g"yz oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`3:(

x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

miwlg dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

zkll hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya

zpiga ode" cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl

bde zerexfdyhixfnn ay owfd epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

exen zkxaae aehÎmyÎlrad epxen zcewta ,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe

i"g yecwd4eznyp zcixi zxhn - owfd epax w"k ced - `ed in dlib ,

azk - jka zexeywd zeipgex zeytp zepkqe dlecbd zeixg`de dyecwd

"ozepd `ed in j`"n ycewd zxb` ly ipyd dwlg z` owfd epax w"k ced

."ytpd ievin cr" cr

,epal xtqn owfd epax w"k ced

,irvn`d x"enc` w"k ced

x"enf`` w"k ced ,eckple

eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd

zepey`xd mipya zeiniptd

axd exen el xqne riced f`n

epax exen ly zegilyd cibnd

dpen`d .aehÎmyÎlrad

epax w"k ced xne` ,dheytd

axd icinlz ,epl dzidy ,owfd

cgi ,cibnd axd w"ka ,cibnd

lk z` rval ,fer swez il dwiprd ,eil` ytp zexiqn ly zexqnzdd mr

xeark .zizenvre zinipt ytp zexiqnae xenb weica cibnd epax ly eiieeiv

ixd ,mipey miaeyiae zexiira eayiizd ,iicinlz ,mikxa`dyk ,mipy dnk

myd zxfra ,rval icke ,cibnd epax w"k ilr lihdy dqnrnd ilbxl

zxb`a iztqed - df mlerl iznyp zcixi ly ziniptd dpeekd z` ,jxazi

oebke 'ek zezaya j` .`pe `p 'ek mrtd dzre" rhwd z` "dkxaa oigzet"

.'"eke dxez `l` aeh oi`e 'ek `c

áBè ék 'äì úBãBäìe Cøáì ,äëøáa ïéçúBt5.äáBè äòeîL §¦¦§¨¨§¨¥§©¦§¨¨
¯ ,éLôð éçzå äòîL,iytp z` dziigdy daeh dreny izrny ¨§¨©§¦©§¦

¯ ,äøBz àlà áBè ïéà,dxezl `id dpeekd "aeh" mixne`yk ¥¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk6ep` dxez ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn"äîéîz 'ä úøBz"7`idy itk 'd zxez lry ± ©§¦¨
z` zpprxne dign `id ,"ytp zaiyn" `idy aezk ixd "dninz"

ytpd,ñ"Mä ìk úîìLä Bæ8Blk9¯elek q"yd lk meiq10,áøa ©§¨©¨©©ª§Ÿ
¯ ,ù"ðàî íéðéðîe úBøéò,miciqgøáòä ìò äàãBälr dcez ± £¨¦§¨¦¥¨¨©¤¨¨

,xara z`f eyry¯ ,ãéúòä ìò äLwáemb z`f zeyrl dywae ©¨¨©¤¨¦
,cizraïzé äk,'d ±éñBé äëåíéøBaba íaì õnàì 'ä ó11,écî Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦¦¥

.äøBz ìL äøeáâa ,äðLa äðLly eztqeze) 'd siqeie ozi jk ± ¨¨§¨¨¦§¨¤¨
envr xwird xy`n xzei dtqed ixd `id z"iyd12aviile wfgl ,(

dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby) miwfgd oia mdizeal z`

.dwiprn dxezdy wfegaeäøBz ìL dúøeáb íãà éðáì òéãBäìe§¦©¦§¥¨¨§¨¨¤¨
ät ìòaL13¯ ,æò dçëålray dxezl dpeekd ,dxez ly dxeab ¤§©¤§Ÿ¨Ÿ

dxezy ,(zepeilrd zexitqa) dxezd yxeya xacd jky ,`wec dt
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ùã÷ä úøâà
ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá

äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî

éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
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התשובה'".1. "אגרת דהשם אגב הוא "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי

2.267.וצ"ע. ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרים השילוני.4.ספר ˘ËÈÏ"‡:5.אחי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

וא"ו)". פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו"ט ועל מ"ג.6."בקשר ח.7.פ"ו יט, ‡„ÂÓ"¯8.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת ˘ËÈÏ"‡:9."מכאן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ט"ז (עיין ככולו רובו לשלול "הכוונה

בתיו"ט הועתק פיהמ"ש, ראה - סיפור אלא שאינן (ואף ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים

Ì˘."(.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ê‡˘."זה במובן גם ˘ËÈÏ"‡:11."תמימה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה "אולי

(בהיותו דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ביותר".ÏÁ˜ת"ת הלב) (לאמץ ותוצאותיו ד.12.מהרבים) פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

a`Îmgpn 'f oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,(cqg) oinid ewa ixd `id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay

"dpia"a `id dt lray dxez eli`e14il dpia ip`") dpiad zxitqe ,

"dxeab15dxeab) l`nyd ewa `id (16dxeabd oipr ricedl icke .(

- icedi ly eznypl dt lray dxez dwiprnyLøthxit ± ¥©
,xiaqdeåéìò Cìnä äîìL§ŸŸ©¤¤¨¨
íBìMä17:æòá äøâç" ©¨¨§¨§Ÿ

¯ "'eë äéðúî,"lig zy`" ¨§¤¨
zenype l`xyi zqpk

dipzn z` zxbeg ,l`xyi

"fer") ,dxez ly "fer"a

dxez epiid18`l` fer oi`" ,

"dxez19zwfgn dxezdy ,(

myk ,dnyp ly dipzn

lr envr z` wfgn xeaby

.dxebga envr xbegy ici

oipr ,`eti` ,`ed dn

,dnypl qgia "miipzn"d

zwfgne zxbeg dxezdy

- ?mze`íä ,"íéðúî"¨§©¦¥
íò óebä ìk ãéîònä øác̈¨©©£¦¨©¦
ãîBòå ávpä Làøä̈Ÿ©¦¨§¥
íéëéìBnä íäå ,íäéìò£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîesebd z` ± §¦¦
,y`xde¯ ,óebä úeiîLâa àeäL Bîëe .Böôç æBçîì¦§¤§§¤§©§¦©

mewnl eze` mi`iane sebd lk z` miaviine micinrn "miipzn"dy

,my zeidl dvex `edyàeä Ck,mb ±Lôpä úeiðçeø úðéçáa ¨¦§¦©£¦©¤¤
¯ ,úéäìàäly sebd lk cner ,dnypd ly "miipzn"d lry ¨¡Ÿ¦

dnypd z` `ian df xace ,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd

df ixd ?dnypd ly "miipzn"d ,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl

-ãçà 'äa úézîàä äðeîàä,`edy ±óBñ-ïéà,uw ila ± ¨¡¨¨£¦¦©¤¨¥
ïéîìò ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøazenlerd lk `lnn `edy ± ¨§¦§©¥¨¨§¦

,cgeina `xap lkl zn`zene znvnevnd zinipt zeigaìk ááBñå§¥¨
¯ ,ïéîìò`idy zeiga mze` digne zenlerd lk siwne aaeq `ede ¨§¦

mda lawzdl dleki ef zeig oi` okl xy`e ,mdn dlrn dlrnl

,mdilr dtiwn `id `l` ,zeinipta¯ ,dépî éeðt øúà úéìåoi` §¥£©¨¦¥
didiy (dbixcne) mewn,my ievn didi `ly ,epnn ieptãò äìòîì§©§¨©

õ÷ ïéàdlrp ezeide ely zelrzdd zpigal uwe seq oi` ± ¥¥

,mlerdn "hyten" ezeidne ,mlerdn¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦
ote`a mlera ezeyalzdle dhn dhn ezcixi gekl uwe seq oi`y

mb `id ely "zeiteq oi`"dy ,ixd ± zewl`d lr xizqn mlerdy

.dhnl mbe dlrnlïéøèñ 'ãì ïëåzrax` itlk xacd jke ± §¥§¦§¦
mexc ,axrn ,gxfn ,miccvd

,oetveóBñ-ïéà úðéçáa¦§¦©¥
¯ ,Lnî`ed xen`d lk ©¨

yya ,"mewn"l qgia

,dlrn :mewn ly zeevwd

.zegex rax`e dhnïëå± §¥
mb xacd jkeäðL úðéçáa¦§¦©¨¨

òãBpk ,Lôðå,oky ± §¤¤©©
,"mler"l zwlgzn d`ixad

aezky itk) "ytp"e "dpy"

dxivi xtqa20± mler :(

'ce dhn ,dlrn) mewn

,xar) onf ± dpy ,(zegex

.zeig ± ytpe (cizre ded

"cg`" `edy myk ,ixd

"mler"a "seq oi`"e

mb xacd jk ,(mewna)

."ytp"ae (onfa) "dpy"a

úàø÷ð Bæ äðeîà äpä¦¥¡¨¦§¥
"íéðúî" úðéça íLa21,¯ytpd ly mipznd22,ãéîònä øác §¥§¦©¨§©¦¨¨©©£¦
¯ ,Làøä úà íi÷îe,ytpd ly÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä àeä §©¥¤¨Ÿ©¥¤©¦§¥©£¦

¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòc©©¦§ª©¥¨¦§¦©¨¨¨¤¤
ef dpen` .mi`xapd lk ly zeige onf ,mewna iteqÎoi` `edy itk

iiwnmiiwzne cner eilr ceqid oky ,lkyd ,y`xd z` dwifgne zn

zeppeazdde .'ied zecg`a dpen`d `ed 'd zelcba dpadde lkyd

mb `idåéúBàìôðå Bcñç áøáe¯ ,"BáBø÷ íò" úBéäì ,eðnòmr §Ÿ©§§¦§§¨¦¨¦§©§
,eil` aexw `edyBa ä÷áãìe,jxazi ±òãBpk ,Lnîitke ± §¨§¨©¨©©

,reciy¯ øîànîl"f epinkg23:äáeLúa úçà äòL äôé" ¦©£©¨¨¨¨©©¦§¨
¯ ,"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe?recn z`f ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

,meynàeäL`ed ,`ad mlerd ±úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø ¤©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥
"äðéëL"`edy iptn "dpiky" `xwp `ede ±¯ ,'eë ïëBMämi`xapa §¦¨©¥

zekiiy dl yiy dbxcne dpiga ef ixd ok m`e .mze` digne

zernyna o`k mipeekzn eil`y ,ocr oba ielibd oky ,mi`xapl
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ùã÷ä úøâà
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
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נה a`Îmgpn 'f oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,(cqg) oinid ewa ixd `id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay

"dpia"a `id dt lray dxez eli`e14il dpia ip`") dpiad zxitqe ,

"dxeab15dxeab) l`nyd ewa `id (16dxeabd oipr ricedl icke .(

- icedi ly eznypl dt lray dxez dwiprnyLøthxit ± ¥©
,xiaqdeåéìò Cìnä äîìL§ŸŸ©¤¤¨¨
íBìMä17:æòá äøâç" ©¨¨§¨§Ÿ

¯ "'eë äéðúî,"lig zy`" ¨§¤¨
zenype l`xyi zqpk

dipzn z` zxbeg ,l`xyi

"fer") ,dxez ly "fer"a

dxez epiid18`l` fer oi`" ,

"dxez19zwfgn dxezdy ,(

myk ,dnyp ly dipzn

lr envr z` wfgn xeaby

.dxebga envr xbegy ici

oipr ,`eti` ,`ed dn

,dnypl qgia "miipzn"d

zwfgne zxbeg dxezdy

- ?mze`íä ,"íéðúî"¨§©¦¥
íò óebä ìk ãéîònä øác̈¨©©£¦¨©¦
ãîBòå ávpä Làøä̈Ÿ©¦¨§¥
íéëéìBnä íäå ,íäéìò£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîesebd z` ± §¦¦
,y`xde¯ ,óebä úeiîLâa àeäL Bîëe .Böôç æBçîì¦§¤§§¤§©§¦©

mewnl eze` mi`iane sebd lk z` miaviine micinrn "miipzn"dy

,my zeidl dvex `edyàeä Ck,mb ±Lôpä úeiðçeø úðéçáa ¨¦§¦©£¦©¤¤
¯ ,úéäìàäly sebd lk cner ,dnypd ly "miipzn"d lry ¨¡Ÿ¦

dnypd z` `ian df xace ,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd

df ixd ?dnypd ly "miipzn"d ,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl

-ãçà 'äa úézîàä äðeîàä,`edy ±óBñ-ïéà,uw ila ± ¨¡¨¨£¦¦©¤¨¥
ïéîìò ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøazenlerd lk `lnn `edy ± ¨§¦§©¥¨¨§¦

,cgeina `xap lkl zn`zene znvnevnd zinipt zeigaìk ááBñå§¥¨
¯ ,ïéîìò`idy zeiga mze` digne zenlerd lk siwne aaeq `ede ¨§¦

mda lawzdl dleki ef zeig oi` okl xy`e ,mdn dlrn dlrnl

,mdilr dtiwn `id `l` ,zeinipta¯ ,dépî éeðt øúà úéìåoi` §¥£©¨¦¥
didiy (dbixcne) mewn,my ievn didi `ly ,epnn ieptãò äìòîì§©§¨©

õ÷ ïéàdlrp ezeide ely zelrzdd zpigal uwe seq oi` ± ¥¥

,mlerdn "hyten" ezeidne ,mlerdn¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦
ote`a mlera ezeyalzdle dhn dhn ezcixi gekl uwe seq oi`y

mb `id ely "zeiteq oi`"dy ,ixd ± zewl`d lr xizqn mlerdy

.dhnl mbe dlrnlïéøèñ 'ãì ïëåzrax` itlk xacd jke ± §¥§¦§¦
mexc ,axrn ,gxfn ,miccvd

,oetveóBñ-ïéà úðéçáa¦§¦©¥
¯ ,Lnî`ed xen`d lk ©¨

yya ,"mewn"l qgia

,dlrn :mewn ly zeevwd

.zegex rax`e dhnïëå± §¥
mb xacd jkeäðL úðéçáa¦§¦©¨¨

òãBpk ,Lôðå,oky ± §¤¤©©
,"mler"l zwlgzn d`ixad

aezky itk) "ytp"e "dpy"

dxivi xtqa20± mler :(

'ce dhn ,dlrn) mewn

,xar) onf ± dpy ,(zegex

.zeig ± ytpe (cizre ded

"cg`" `edy myk ,ixd

"mler"a "seq oi`"e

mb xacd jk ,(mewna)

."ytp"ae (onfa) "dpy"a

úàø÷ð Bæ äðeîà äpä¦¥¡¨¦§¥
"íéðúî" úðéça íLa21,¯ytpd ly mipznd22,ãéîònä øác §¥§¦©¨§©¦¨¨©©£¦
¯ ,Làøä úà íi÷îe,ytpd ly÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä àeä §©¥¤¨Ÿ©¥¤©¦§¥©£¦

¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòc©©¦§ª©¥¨¦§¦©¨¨¨¤¤
ef dpen` .mi`xapd lk ly zeige onf ,mewna iteqÎoi` `edy itk

iiwnmiiwzne cner eilr ceqid oky ,lkyd ,y`xd z` dwifgne zn

zeppeazdde .'ied zecg`a dpen`d `ed 'd zelcba dpadde lkyd

mb `idåéúBàìôðå Bcñç áøáe¯ ,"BáBø÷ íò" úBéäì ,eðnòmr §Ÿ©§§¦§§¨¦¨¦§©§
,eil` aexw `edyBa ä÷áãìe,jxazi ±òãBpk ,Lnîitke ± §¨§¨©¨©©

,reciy¯ øîànîl"f epinkg23:äáeLúa úçà äòL äôé" ¦©£©¨¨¨¨©©¦§¨
¯ ,"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe?recn z`f ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

,meynàeäL`ed ,`ad mlerd ±úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø ¤©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥
"äðéëL"`edy iptn "dpiky" `xwp `ede ±¯ ,'eë ïëBMämi`xapa §¦¨©¥

zekiiy dl yiy dbxcne dpiga ef ixd ok m`e .mze` digne

zernyna o`k mipeekzn eil`y ,ocr oba ielibd oky ,mi`xapl
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a`Îmgpnנו 'g ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ח' שני יום

,204 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,204 'nr cr:'åë ùôðä éåöéî

,"dpiky" zpigan dx`d ± wx `ed ,"`ad mler"àøáðåmlerde ± §¦§¨
,e`xap ocrd obe `adúçà ã"eéa,c"ei ,zg` ze`a ±Cøaúé BîMî §©©¦§¦§¨¥
l"f epinkg xn`nk ±24weqtd lr25,"minler xev 'd d"ia :ìáà ,'eë£¨

,eli`e ±íäéáàì ìàøNé ïéáø÷î íéáBè íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦§¨§¦¦§¨¥©£¦¤
Búeäîì ,Lnî íéîMaL¤©¨©¦©¨§©
¯ ,ìBëéák Búeîöòå§©§¦§¨
d"awd zenvrle zednl

`edy ,envr-ïéà úðéça§¦©¥
áeúkL Bîëe ,Lnî óBñ26: ©¨§¤¨

BãBä"`ed ,cala ±ìò©
éîLå õøà¯ ,íly zeigd ¤¤§¨¨¦

eife ced `id miny lye ux`

,jxazi epnn calaíøiå©¨¤
¯ ,"'eë Bnòì ïø÷enrle ¤¤§©

`id dkyndd l`xyi

"oxw" ."zenvr"n ,"oxw"n27

mxi"e ,xacd mvr ixd `ed

oi`"n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyi ipaly ,epiid "enrl oxw

,"seq."'eë eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà"zeevnay ,xnelk ± £¤¦§¨§¦§¨§¦¨
lcaene yecw `edy ef dyecwl ,`ed ezelrzdl epze` dlrd

ly oexg`d wxta lirl xkfpk ,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn

ecqga opeazn mc`yke ,oey`xd wlga ok iptle ,"daeyzd zxb`"

,ynn jxazi ea miweace eaexw mr zeidl ,epz` d"awd ly lecbd

- xxerle zelbl xacd ixd jixv"'eë íéðtä íénë"å28,ãéìBäì §©©¦©¨¦§¦
Bæ äðeázî,epz` lecbd ecqge d"awd ly ezelcb oian `edy ± ¦§¨

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ±íéiìëNzervn`a zeclepd ± §¦§¦¦§¦¦
,lkyd¯ ,íéiòáè Bàly dnyp lka raha opyiy d`xide dad`d ¦§¦¦

cala oze` milbn zeppeazdde lkyde ,icedi29,úBéäì,elv` ± ¦§
¯ ,"'ä ìà íaì ÷òö" úðéçadwacl d"awdl rbrbzde wrv mal §¦©¨©¦¨¤

.zewiace mirebrb ,"dwrv" ly ote`a dad` idef .eaBà±

ea xxerz zeppeazddyúðéçaly dad` ±úáäìLå Là étLø §¦©¦§¥¥§©§¤¤
¯ ,"àBöø" úðéçáa ,äfò©¨¦§¦©¨
,d"awdl oeilke oe`nv

Ck øçàåxxerzdy ixg` ± §©©¨
"advex `edy ,"`evx

,d"awda llkidle zelkidl

okn xg`l zeidl eilr

¯ ,"áBL" úðéçáaaeyl ¦§¦©
jez seba dnyp ,enewn l`

,d"awd l` lehiaúBéäì± ¦§
,didiy jkBaìa 'ä ãçt©©§¦

¯ ,'eë Búlãbî LBáìå§¥¦§ª¨
dzpigaa didz d`xidy

ipta yiiazdl ,zilrpd

rx `edy xac zeyrln eze` zrpend dyea ,d"awd ly ezelcb

,d"awd ipiraàeäå`id ,dyeae cgt ,d`xi ly dpigad ±úðéça §§¦©
¯ ,"äçBc ìàîN"`ly dgecd ,dlrnly dxeabe l`ny zpiga §Ÿ¨

"ipwagz epini"n d`ad) dad` ly aexiwa cenrl30cgta `l` (

,dyeaeäøBz ïzîa áeúkL Bîk31:eãîòiå eòðiå íòä àøiå" §¤¨§©©¨©©§¨¨©¨ª©©©§
÷çøîlehiae d`xi l`xyi ipaa dlrt dxez ozn ly zelbzdd ± ¥¨Ÿ

,ycewd l` zybl `xiy ,xeg`l dbiqpa mi`hazndïäå ,"'eë± §¥
od ,d`xide dad`d:LôpaL óeâäå úBòBøfä úBðéça± dad` §¦©§§©¤©¤¤

`rexc" `id ,dxeab ± d`xie ,(oini rexf) "`pini `rexc" `id ,cqg

(l`ny rexf) "`l`ny32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càz`xwpd dpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn"Làøä íi÷ìe ãéîòäì§©£¦§©¥¨Ÿ

úBòBøfäåz` wifgdle cinrdl ef dpen`l gekd z` ozep in ± §©§
myd zad` z`e ,ytpay "y`x"d ,'d zelcba opeaznd lkyd

"zerexf"d ,myd z`xie

dpen`l yiyk mb ?ytpay

aezky enk ,dly "oefn"d33:

`id `linne ,"dpen` drxe"

fere gek ozep dn ± ieliba

z` 'eke cinrdl ef dpen`l

?dpen`n dlrnly dpigaa "zerexf"de "y`x"dàeä,df ixd ±

¯ ,ät ìòaL äøBza úBëìä ãenìå ÷ñòoefnde mgld `id dxez ¥¤§¦£¨©¨¤§©¤
aezky itk ,dnypd ly dpen`l34dpeekdy ,"ingla engl ekl" :

,dt lray dxez cenill cgeinae ,dxezl `idàéäLlray dxez ± ¤¦
`id ,dt¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaly ote`a `ed oeilrd oevxd §¦©¦§¨¤§

dxeza `wec edf - eihxt lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib"

edn weicae zexidaa mircei `l azkay dxezd on ,oky ,dt lray

devna oeilrd oevxd
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,bw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íòôä äúòå,bw 'nr cr:'åëå äøåú àìà

'ä ïeLøãé íBé íBé,ea dwacle d"awd l` aexw zeidl ±íaì ìëa ¦§§§¨¦¨
¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáeixd dltz §¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦Ÿ©§¥

ytpd zkity z`xwp46,éøôña äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦§¥
weqtd lr ±47"jytp lkae"

zeidl dltzd lryãò"©
¯ :"'eë Lôpä éevî¦©¤¤
z`hazne zvxtzn ytpdy

zad` ly zektzyda

"ievin" dlnd .myd

enk ,mizrl zyxtzn

e` oiid z` helwl xzei mewn da oi`e d`ln `idyk ziag lynl

,dwyndn zvw dvegd ± miwcqd jxc ± uxtzn ,oiwyn x`y

mvrdy dnn xvep df ixd ,dwyndn edyna xaecny zexnly

z`tn dvegd z`f wgec

oaen mb jk .ezeyicb

ytpd mvry dryay

ixd ,dad`a jtzyn

`vei ,zeipeviga ,zelbzda

uxtznd ,cala edyn jkn

.zeipeviga d`xp `edy cr

éñBé éðpä ,íòtä äzòåäLwáe ,øeàa úôñBúa éãé úéðL ó §©¨©©©¦§¦¦¥¦¨¦§¤¤¥©¨¨
íéáBøwä íéîBìL éLðà ìk éðôì äNeøôe äçeèL äìeôk§¨§¨§¨¦§¥¨©§¥§¦©§¦
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iptl lltzi in lxeba elriy
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.dltzÎlrad didi in rawii
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íéiç çøà Ceøò ïçìLa50,lk miweqrd miwqrd ilra lry - §ª§¨¨Ÿ©©¦
,dltzle dxezl xzei ax onf zezaya yicwdl ,reaydBîëe§

äLî úøBúa áeúkL51: ¤¨§©Ÿ¤
'eë ãáòz íéîé úLL"¥¤¨¦©£Ÿ
'äì úaL éòéáMä íBéå§©§¦¦©¨©

éäìàà÷éc "Elky ± ¡Ÿ¤©§¨
'dl zeidl jixv zayd

'd ly mipiprl ,jiwl`

aeh meia enk `ly ,jiwl`

jixvy ,"mkl" mb ea xn`py

zaya eli`e ,mkl mb zeidl

zeidl jixv,'äì Blk- ª©
'd ly mipiprl lkd xeqnl

`ed df lky oeeikn .jiwl`

zyy" ixg` `a dfy iptn

ixg` ,"cearz mini

micaer legd ini zyyay

ilraa ixd ,miinyb mipipra

ini lkay ,dnecke miwqr

miweqr md reayd

mipipra dceara ,"cearz"a

jixvy i`cea ,miinyb
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:'åë ùôðä éåöéî

äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó
ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
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טו.46. א, א' ה.47.שמואל ו, ˘ËÈÏ"‡:48.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שערים מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב סב, מזח"א "ולהעיר

ב". ט, שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ˘ËÈÏ"‡:49.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מאריכים היו הראשונים חסידים דאפילו ב) לב, (ברכות "ומש"כ

העמידה". לתפלת הכוונה שם – אחת שעה עצמה בהגהה.50.בתפלה ס"ב ˘ËÈÏ"‡:סר"צ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתנך מי ד"ה תו"א "וראה

ט.51. כ, יתרו

a`Îmgpn 'i iriax mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ìëå Bì øLôàL éî ìk̈¦¤¤§¨§¨
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jezne zekix`a lltzdl

,dpeekäéäé ¯ ìvòúîe¦§©¥¦§¤
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äôì BàBáa íéãé ézLa äçãð úBéäì,owfd epax l` ±ìòîL ¦§¦§¤¦§¥¨©¦§§Ÿ¦§Ÿ©
,"íéiç íéäìà éøác"- ¦§¥¡Ÿ¦©¦

,zeciqg ixacåàì ììkîe¦§©¨
.ïä òîBL äzà ¯± ©¨¥©¥

,"od" rney dz` "e`l"dn

zceara jix`iy iny

,'eke edeaxwi dltzd

àáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨Ÿ
ïéàå ,áBè úkøa íäéìò£¥¤¦§©§¥
:'eëå äøBz àlà áBè¤¨¨§

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.áxq`na `elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

exexgy .zeciqgd zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk

.zeciqgd zxez zehytzdl dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ly ezhiy lr dlrnl bexhwn

zxez z` "cixedl" ,owfd epax

itk ,dpadae lkya zeciqgd

,c"ag zeciqga `hazn xacdy

`a dhnl xexgydy ,oaen ixd ,l`xyin cg` lk l` ribzy ote`a dvitdle

mqxtl gek ozipe dnkqd dpzip - daxc`e ,dlrnl bexhwd lehian d`vezk

zxb` owfd epax azk f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z`

ycewefdtewzd dlgd f`y ,fnxnd xac .a oniqdipydzxez zehytzda

azkp dfy oiievy ixg` "a wxt" aezk o`ky ,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye

."a"tn ez`ia xg`"

dncwd ,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

dligza aezk ,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd)

z`aen epiptly zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq"

dipyd dtewzd - 'a oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza

zeciqgd oeyla e`)2.bxeaxhtn ez`ia ixg` dlgd ("ipy zelcb"

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3epia` awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
d"awdy zexnl .eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza

el gihad ixd4ixd ,"jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde"

oiba - "micqgd lkn izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly

cgtn `ede xzei ohw awri dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk

d"awdy ,"`p iplivd" ycgn ywal wewf `edy avna oezp `edy

" milind wx weqtdn `ian owfd epaxy dn] .eze` livilkn

micqgdwx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn" milind z`e ,"

yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e "lkne" dlnd

`ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd ,i"yx

dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el gihad

mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady

ixd - owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"

epax oi` okl .ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l

dlnd z` `ian `edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd

"lknelr fnxn mbe "

df ixd ,"'ebe"a "zn`"d

,xac ly ezin`ly iptn

dghaedy dghad zniiw

jledd l`xyin cg` lkl

,zeevnde dxezd jxca

okn xg`l zeaezkd zekxad lk eilr elegi "eklz izewega m`"y

dyxta5zhiy mqxtl eytp xqend l`xyia `iypl cgeinae ,

owfd epaxl zyxetn dghad ef dzid `ly oeeik ,`l` .zeciqgd

`l) mlrd ly ote`a `id dghadd ,hxta eil` qgia ixd ,hxta

ly ote`a z`f fnxn owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy ,ielba

.['"ebe" dlna mlrd,Leøti"yx ixdy -6`a "izphw"dy ,yxtn ¥
ehrnzp"y ,xnelk ,zn`d lke micqgd lkn d`vezkizeiekflr

oekp epi`e" o"anxd xne` jk lr ."inr ziyry zn`de micqgd ici

oeyla,"izphw" aezk weqta ixdy ,"aezkdip`xzei ohw iziyrp

zenka herin `le zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy `le7o"anxde ,

xg` ote`a yxtn8ip`y ,"izphw"d z`icn ohwlk z` helwl

"izphw"d ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda .zn`de micqgd

i`kf epi`e icn ohw `edy m` ik ,zn`de micqgdn d`vez epi`

,i"yx yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd lkl

izphw" weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy

micqgd lkny ,"nepaxy `l` ."izphw" dyrp zn`de micqgd

`edy ,envr mc`d lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd

dy `le) zn`de micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envrzeiekf

`ed mb ohwzp jk llbae ehrnzpe ephwzp9`ed "izphw"dy `l` ,

d`vezdxiyixne` owfd epaxy dn df .(zn`de micqgdn

"yexit`a df z`f lkae ,mc`d lr ok` aqen "izphw" ,xnelk ,"

,zn`de micqgdn d`vezk-Ceøa-LBãwäL ãñçå ãñç ìëaL¤§¨¤¤¨¤¤¤©¨¨

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã
éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè

.á''ôî åúàéá øçà

éúðè÷ á'éô .'åë ìëîå íéãñçä ìëî
ä"á ùåã÷äù ãñçå ãñç ìëáù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.1.74 ע' ח"א שיחות לקוטי ואילך.2.ראה שסז ע' במדבר התורה אור יא.3.ראה לב, טו.4.וישלח כח, ג.5.ויצא כו, הערת6.בחוקותי

א". לב, שבת בש"ס "מיוסד שליט"א: אדמו"ר ˘ËÈÏ"‡:7.כ"ק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:8."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

כאן". בב"ר הוא ˘ËÈÏ"‡:9."וכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם "כבחדא"ג
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,"íéiç íéäìà éøác"- ¦§¥¡Ÿ¦©¦

,zeciqg ixacåàì ììkîe¦§©¨
.ïä òîBL äzà ¯± ©¨¥©¥

,"od" rney dz` "e`l"dn

zceara jix`iy iny

,'eke edeaxwi dltzd

àáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨Ÿ
ïéàå ,áBè úkøa íäéìò£¥¤¦§©§¥
:'eëå äøBz àlà áBè¤¨¨§

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.áxq`na `elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

exexgy .zeciqgd zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk

.zeciqgd zxez zehytzdl dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ly ezhiy lr dlrnl bexhwn

zxez z` "cixedl" ,owfd epax

itk ,dpadae lkya zeciqgd

,c"ag zeciqga `hazn xacdy

`a dhnl xexgydy ,oaen ixd ,l`xyin cg` lk l` ribzy ote`a dvitdle

mqxtl gek ozipe dnkqd dpzip - daxc`e ,dlrnl bexhwd lehian d`vezk

zxb` owfd epax azk f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z`

ycewefdtewzd dlgd f`y ,fnxnd xac .a oniqdipydzxez zehytzda

azkp dfy oiievy ixg` "a wxt" aezk o`ky ,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye

."a"tn ez`ia xg`"

dncwd ,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

dligza aezk ,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd)

z`aen epiptly zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq"

dipyd dtewzd - 'a oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza

zeciqgd oeyla e`)2.bxeaxhtn ez`ia ixg` dlgd ("ipy zelcb"

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3epia` awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
d"awdy zexnl .eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza

el gihad ixd4ixd ,"jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde"

oiba - "micqgd lkn izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly

cgtn `ede xzei ohw awri dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk

d"awdy ,"`p iplivd" ycgn ywal wewf `edy avna oezp `edy

" milind wx weqtdn `ian owfd epaxy dn] .eze` livilkn

micqgdwx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn" milind z`e ,"

yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e "lkne" dlnd

`ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd ,i"yx

dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el gihad

mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady

ixd - owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"

epax oi` okl .ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l

dlnd z` `ian `edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd

"lknelr fnxn mbe "

df ixd ,"'ebe"a "zn`"d

,xac ly ezin`ly iptn

dghaedy dghad zniiw

jledd l`xyin cg` lkl

,zeevnde dxezd jxca

okn xg`l zeaezkd zekxad lk eilr elegi "eklz izewega m`"y

dyxta5zhiy mqxtl eytp xqend l`xyia `iypl cgeinae ,

owfd epaxl zyxetn dghad ef dzid `ly oeeik ,`l` .zeciqgd

`l) mlrd ly ote`a `id dghadd ,hxta eil` qgia ixd ,hxta

ly ote`a z`f fnxn owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy ,ielba

.['"ebe" dlna mlrd,Leøti"yx ixdy -6`a "izphw"dy ,yxtn ¥
ehrnzp"y ,xnelk ,zn`d lke micqgd lkn d`vezkizeiekflr

oekp epi`e" o"anxd xne` jk lr ."inr ziyry zn`de micqgd ici

oeyla,"izphw" aezk weqta ixdy ,"aezkdip`xzei ohw iziyrp

zenka herin `le zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy `le7o"anxde ,

xg` ote`a yxtn8ip`y ,"izphw"d z`icn ohwlk z` helwl

"izphw"d ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda .zn`de micqgd

i`kf epi`e icn ohw `edy m` ik ,zn`de micqgdn d`vez epi`

,i"yx yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd lkl

izphw" weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy

micqgd lkny ,"nepaxy `l` ."izphw" dyrp zn`de micqgd

`edy ,envr mc`d lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd

dy `le) zn`de micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envrzeiekf

`ed mb ohwzp jk llbae ehrnzpe ephwzp9`ed "izphw"dy `l` ,

d`vezdxiyixne` owfd epaxy dn df .(zn`de micqgdn

"yexit`a df z`f lkae ,mc`d lr ok` aqen "izphw" ,xnelk ,"

,zn`de micqgdn d`vezk-Ceøa-LBãwäL ãñçå ãñç ìëaL¤§¨¤¤¨¤¤¤©¨¨
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ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã
éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè

.á''ôî åúàéá øçà
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a`Îmgpnס 'i iriax mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøö íãàì äNBò àeäC,envrl mc`d ±.ãàîa çeø ìôL úBéäì ¤¨¨¨¨¦¦§§©©¦§Ÿ
,d"awd ez` dyry cqgdn d`vezk xzeia jenp envr wifgdl ±

ãñç ék,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±,àðéîé àòBøc`ed - ¦¤¤§¨§¦¨
,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigad"éð÷açz Bðéîéå"10, ¦¦§©§¥¦

z` siwn dlrnly oinid -

,mc`dúðéça àéäL¤¦§¦©
øúéa Lnî íéäìà úáø÷¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤

,íéðôlî úàNcqga - §¥¦§¨¦
,mc`d mr d"awd dyery

l` xzei aexw mc`d dyrp

iptl did xy`n d"awd

,cqgd ez` dyrpyìëå§¨
úàN øúéa 'ä ìà áBøwä©¨¤§¤¤§¥

äìòîì dábäå¯ äìòî §©¨Ÿ©§©§¨©§¨
éøöúBéäì C,envr jeza ± ¨¦¦§

ähîì çeø ìôL øúBé¥§©©§©¨
,ähîenvr wifgdl eilr - ©¨

,ce`n ce`n jenpBîk§
áeúkL11:'ä ÷Bçøî" ¤¨¥¨

."éì äàøðd"awdyk ± ¦§¨¦
cqgd ici lr mc`l d`xp

jixv ± ez` dyer `edy

mc`d lr lertl xacd

,"wegxn" ly dybxd

wegixa envr wifgdl

,`id dpeekdy e` ,zekinpae

envr wifgn mc`dyk `ed ± "il d`xp 'd" z` helwl ilkdy

.zekinpae "wegxn",áéLç àìk ¯ à÷åc "dén÷" àlëc ,òãBpëå§©©§ª¨©¥©§¨§¨¨¦
aygp lkdy recike -eiablzilrpd dbixcnd elit` ,melkk `wec

`lk" `id ,jxazi eil` aexw ,eiptl zeidl ,"'inw" zeidl ,xzeia

aygp `l eiabl ,oky) llk zniiw dppi` eli`ke dlha `id ,"aiyg

,(xac mey miiw `leøúBé "dén÷" àeäL ìk ïk íàåin lk ± §¦¥¨¤©¥¥
,jxazi eil` xzei aexw ,"eiptl" xzei `edyïéàå àìk øúBé àeä¥§Ÿ§©¦

.ñôàåz`han ± "qt`"e "oi`" ,"`lk" ± milind ylyn zg` lk ± §¤¤
,jxazi eil` aexiwd cvn ,"'inw"d cvn `ad cgein zelhazd ote`

Bæå`id ±ãñçå äMã÷aL ïéîé úðéçajynpd ±,íäøáàì- §§¦©¨¦¤¦§ª¨§¤¤§©§¨¨
weqtd oeylk12dpigaa df ixd ,"mdxa`l cqg awril zn` ozz" :

.lehia ly ote`aeøîàL13::epia` mdxa` -."øôàå øôò éëðàå" ¤¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
` epia` mdxa` lr "lrt" cqgd ±wifgdy cr ,lehiad zilkz z

jk `ed dlrnl dyecway oinidy oeeik ,oky ;"xt`e xtr"l envr

eil` jynpy ina mb xacd lret okl ± lehia `ed cqgd oipry ±

,zelhazdd oipr ± cqgd.á÷òé ìL Búcî ïk íb àéä Bæå± §¦©¥¦¨¤©£Ÿ
.zelhazdd zilkz ea lrt cqgdyìvðúä úàæáe,awri ±ìò ¨Ÿ¦§©¥©

àìå ,åNò éðtî Búàøé,did ±Búçèáäa Bì éc:4d"awd ly - ¦§¨¦§¥¥¨§Ÿ©§©§¨¨
:eil`,"'eë Cnò éëðà äpäå","jlz xy` lka jizxnye" -éðtî §¦¥¨Ÿ¦¦¨¦§¥

íéãñçä éeaø úîçî ,åéðéòa ãàî ãàîa á÷òé ïè÷ úBéä± ¡¨¨©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ§¥¨¥£©¦©£¨¦
xn`y itk14:,"'eë éì÷îa ék"dzre dfd ocxid z` izxar" - ¦§©§¦

-y xaqe ,"zepgn ipyl iziid,'eë ìöpäì ììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨§¦¨¥
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe15:,cgt awriy -íøâé ànL" §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦§Ÿ

,"àèçä,lvpii `ly -.àèçL åéðéòa äîãpLlrt jk ick cr ± ©¥§¤¦§¤§¥¨¤¨¨
df .`heg ly avna envr wifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea

lkn izphw" yexit

micqgd ieaixy ,"micqgd

yibxdl ,"izphw" ea lrt

icil cr ,jenpe ohw envr

`ed wewfe ,`hg `ny cgt

iplivd" ycgn ywal okl

ghaed xaky zexnl ,"`p

jnr ikp` dpde" el

"jlz xy` lka jizxnye

lkl xen`dn d`xedd .'eke

lky ,`id l`xyin cg`

,ez` dyer d"awdy cqg

ixvea lertl xacd j

ohw envr wifgdl ,"izphw"

xne` owfd epaxy dn .jenpe

yxit ,"cqge cqg lkay"

,`"hily iaxd mrt

ibeq ipyl `id dpeekdy

xcq ly cqg epyi :micqg

oipra `ad zelylzydd

mc`d mr dyrpd cqg ly

cqg epyie ,rahd it lr

mc`d mr dyrpd cqg ly oipra `ad zelylzydn dlrnly

`rexc cqg ik" mrhd mb xne` `ed okl .rahd on dlrnly ote`a

cqg" oky ,ipy oipr dfy ,"ipwagz epini"e ,cg` oipr dfy ,"`pini

xcq ly cqg ,zepeilrd zexitqd ly cqg `ed "`pini `rexc

,xa`a geke zeig `edy rexfd enk ,ilka xe` dfy ,zelylzyd

,zelylzydn dlrnly oeilr cqge oini `ed "ipwagz epinie"e

yalzn epi`e) siwn ly ote`a mc`d z` cala (aaeq) wagny

zeyalzdn dlrnl dfy iptn ,(xa`a rexfd zeig enk zeinipta

.milka zexe`,äæ únòì äæa ïk ïéàM äîcqgl cbepd cvd - ©¤¥¥§¤§ª©¤
,dyecw ly,ätì÷c ãñç ìàòîLé àeäly cqgl cebipd ,oky - ¦§¨¥¤¤¦§¦¨

,wgvil cebipde ;"dtilw" ly cqg ,l`rnyi `ed ,mdxa`l ,dyecw

in lv` ,eiably ,dtilw ly dxeab ,eyr `ed ,dyecw ly dxeab

- l`rnyi zpigaa `edyìãâå CìBä àeä ¯ ìBãb ãñçäL ìk̈¤©¤¤¨¥§¨¥
.Baì áçøå çeøä úeqâå dáâaxdfidle xnyidl icedi lre - §Ÿ©§©¨©§Ÿ©¦

zelcb eilr e"g lerti `l df cqgy ,l`rnyi ly df cqg ote`n

ly ote`a elv` didi cqgdy lczydl eilr `l` ,gexd zeqbe

lret cqgdy ,awri lv`e mdxa` lv` didy enk ,dyecw ly cqg

.depre lehiaúàæìå,okle ±äaø äòãBî íéòéãBnä ïî éúàa §¨Ÿ¨¦¦©¦¦¨¨©¨
,L"ðà úeììëì,miciqgd lkl -ìécâä øLà íéãñçä éeaø ìò ¦§¨©¦©£¨¦£¤¦§¦

,eðnò úBNòì 'ä"dlecb" mya z`xwp ixd cqg zpigay - ©£¦¨
weqta zeiepn ody itk zepeilrd zecnd)16dlecbd 'd jl" :
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ùã÷ä úøâà
ãñç éë .ãàîá çåø ìôù úåéäì êéøö íãàì äùåò
úáø÷ 'éçá àéäù .éð÷áçú åðéîéå .àðéîé àòåøã
ìà áåø÷ä ìëå .íéðôìî úàù øúéá ùîî íéäìà
úåéäì êéøö .äìòî äìòîì äáâäå úàù øúéá 'ä
äàøð 'ä ÷åçøî ù"îë äèî äèîì çåø ìôù øúåé
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
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מנחםֿ י"א חמישי אביום
אגרתג ,cw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùáìéå .â,208 'nr cr:[å"ç] ìåáâå

dlecbe ,(cqgd zcnl `id "dlecbd"a dpeekd ixd ,'eke "dxeabde

xne` okl ,mzq cqg xy`n cqga xzei ddeab dbixcn z`han

cqgd ,"epnr zeyrl 'd licbd xy`" owfd epiaxlecbd'd dyry

rti ± owfd epiax ly ezle`ba ± miciqg ± epz`df cqg leæçàì¤¡Ÿ
¯ á÷òé ìL åéúBcîa§¦¨¤©£Ÿ
úéøàL"e "Bnò øàL"§¨©§¥¦

,"ìàøNél`xyi ipa - ¦§¨¥
"enr x`y" ixd mi`xwp17

"l`xyi zix`y'e18yiy ,

lye "x`y" ly dcnd mda

,"zix`y"Bîöò íéNnL± ¤¥¦©§
,envr wifgneíéøéLk§¦©¦

úBøúBîe19oi`y xac - ¨
miixiy `l` ,llk xwir `ed

,xzein `edy xacnLnî©¨

,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì ,Cøö íeL Ba ïéàLmicbpnd - ¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤
,owfd epiax ly exq`nl enxby,ät íäéìò áéçøäì àìå`ly - §Ÿ§©§¦£¥¤¤

,oegvip ly drepzae zeagxa mdil` xaclì Bàñç íäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤©
,äàøBð äøäæàa øékæälî ñä ,íBìLå,z`f zeyrl `ly -÷ø §¨©¦§©§¦§©§¨¨¨¨©

,íaìå íçeø ìétLäì§©§¦¨§¦¨
éðtî ,á÷òéì úîà úcîa§¦©¡¤§©£Ÿ¦§¥
,çeø úeëéîða ,íãà ìk̈¨¨¦§¦©
,äîç áéLî Cø äðòîe©£¤©¥¦¥¨

"'eë äàëð çeøå"20élëå , §©§¥¨§ª¥
éìeàå éàä,df lk ici lre ± ©§©

,ile`eíäéçà áìa 'ä ïzé¦¥§¥£¥¤
,micbpnd ±íéðtä íénk"©©¦©¨¦

"'Bâå21:lhai dfy - §
ebdpzi md mbe mzecbpzd

.dfk ote`a

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

dnwp ly miyeale ,l`xyi ipal dreyie dwcv ly miyeal yali

ilkdy oeeik j` ,mlerd zene` itlk (weqta miiqn `edy itk)

(zeedzdl e`) zhilwl

dlrnly mipiprd2xvep -

l`xyi ipay mipiprd on

dnbece oirn dhnl miyer
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יא.17. יא, ישעי' ועוד.18.ראה ו. לא, ט. ו, ירמי' א.19.ראה יז, ר"ה ˘ËÈÏ"‡:20.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מה (1 מובן: אינו "לכאורה

כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז, יג. טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה. מוסיף

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן הענין כל מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם .‚¯Ì(ואדרבא

כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן וי"ג ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. הפנים כמים כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו יט.21.גם כז, 1.משלי

יז. נט, ˘ËÈÏ"‡:2.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(באייר י"ג יום (היום ממך – למע' מה דע אדה"ז ב.3."וכפי' ט, ‡„ÂÓ"¯4.ב"ב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."סכ"ט לקמן "כמשנ"ת



סי a`Îmgpn `"i iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿ י"א חמישי אביום
אגרתג ,cw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùáìéå .â,208 'nr cr:[å"ç] ìåáâå

dlecbe ,(cqgd zcnl `id "dlecbd"a dpeekd ixd ,'eke "dxeabde

xne` okl ,mzq cqg xy`n cqga xzei ddeab dbixcn z`han

cqgd ,"epnr zeyrl 'd licbd xy`" owfd epiaxlecbd'd dyry

rti ± owfd epiax ly ezle`ba ± miciqg ± epz`df cqg leæçàì¤¡Ÿ
¯ á÷òé ìL åéúBcîa§¦¨¤©£Ÿ
úéøàL"e "Bnò øàL"§¨©§¥¦

,"ìàøNél`xyi ipa - ¦§¨¥
"enr x`y" ixd mi`xwp17

"l`xyi zix`y'e18yiy ,

lye "x`y" ly dcnd mda

,"zix`y"Bîöò íéNnL± ¤¥¦©§
,envr wifgneíéøéLk§¦©¦

úBøúBîe19oi`y xac - ¨
miixiy `l` ,llk xwir `ed

,xzein `edy xacnLnî©¨

,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì ,Cøö íeL Ba ïéàLmicbpnd - ¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤
,owfd epiax ly exq`nl enxby,ät íäéìò áéçøäì àìå`ly - §Ÿ§©§¦£¥¤¤

,oegvip ly drepzae zeagxa mdil` xaclì Bàñç íäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤©
,äàøBð äøäæàa øékæälî ñä ,íBìLå,z`f zeyrl `ly -÷ø §¨©¦§©§¦§©§¨¨¨¨©

,íaìå íçeø ìétLäì§©§¦¨§¦¨
éðtî ,á÷òéì úîà úcîa§¦©¡¤§©£Ÿ¦§¥
,çeø úeëéîða ,íãà ìk̈¨¨¦§¦©
,äîç áéLî Cø äðòîe©£¤©¥¦¥¨

"'eë äàëð çeøå"20élëå , §©§¥¨§ª¥
éìeàå éàä,df lk ici lre ± ©§©

,ile`eíäéçà áìa 'ä ïzé¦¥§¥£¥¤
,micbpnd ±íéðtä íénk"©©¦©¨¦

"'Bâå21:lhai dfy - §
ebdpzi md mbe mzecbpzd

.dfk ote`a

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

dnwp ly miyeale ,l`xyi ipal dreyie dwcv ly miyeal yali

ilkdy oeeik j` ,mlerd zene` itlk (weqta miiqn `edy itk)

(zeedzdl e`) zhilwl

dlrnly mipiprd2xvep -

l`xyi ipay mipiprd on

dnbece oirn dhnl miyer
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ipa ly dwcvd zcearay

dwcvy oiprd epyi l`xyi

oibnd oeixy enk ,yeal `id
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:ä÷ãvä äNòî àeämiywywe miawp ly oiprd epyi dwcva mby - ©£¥©§¨¨
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יא.17. יא, ישעי' ועוד.18.ראה ו. לא, ט. ו, ירמי' א.19.ראה יז, ר"ה ˘ËÈÏ"‡:20.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מה (1 מובן: אינו "לכאורה

כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז, יג. טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה. מוסיף

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן הענין כל מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם .‚¯Ì(ואדרבא

כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן וי"ג ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. הפנים כמים כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו יט.21.גם כז, 1.משלי

יז. נט, ˘ËÈÏ"‡:2.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(באייר י"ג יום (היום ממך – למע' מה דע אדה"ז ב.3."וכפי' ט, ‡„ÂÓ"¯4.ב"ב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."סכ"ט לקמן "כמשנ"ת



a`Îmgpnסב `"i iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ly -íéøîà éèewìa "ïéîìò ìk ááBñ"å "ïéîìò ìk àlîî"5, §©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -(íL ïiòdl` miyeal - ©¥¨

mieedzn ,"oinlr lk aaeq" zpigany,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnlny zexxerzda.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe 'ä úåöî àéä- ¦¦§©§¨¤§¨
`id devndy oeeikyoevx

oevx ly dpigad ,oeilrd

- aaeqe (siwn gk `edy)

dci lr mikynp okl

lk aaeq" zpigan miyeal

."oinlrBæ äëLîä øwòå§¦©©§¨¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨
éwî øBà"å Leáì àeä"ó §§©¦

úBøéôñ 'éìzrax` ly - §§¦
,zenlerd¯ úeìéöàc©£¦

,äiNò ¯ äøéöé ¯ äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨
ìzLnäúBìLxyr - ©¦§©§§

ly zexitqdzrax`

zelylzyn ,zenlerd

äâøãnîe älòì älòî¥¦¨§¦¨¦©§¥¨
úBàø÷pä ,'eë äâøãîì± §©§¥¨©¦§¨

,ze`xwp zexitqdíLa§¥
."ïéîìò ìk àlîî"± §©¥¨¨§¦

seq oi` xe`n dkyndd

oinlr lk aaeqe `ed jexa

,zeevnd ici lr zkynpd

siwne yeal xwira ziyrp

onvr zexitqdy oeeik ,dxe`kl ,mxa .zexitqd ly ozelylzydl

zyxcp ,`eti` ,recn ,zenlerd ly ± zewl`d ± zewl` ixd od

?zexitql yealk seq oi` xe`n dkynd,Leøt,`id dpeekd -ék ¥¦
ìzLä ìk CBúa øéàîe Laìúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàúeìL ¥¨¦§©¥¥¦§¨¦§©§§

úBøéôñ øNòä,zenlerd ly ±,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc ¨¤¤§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨
,zeyalzd ly ote`a ,zeinipta mda xi`n `ed ,xnelk -àeäå§

ìzLnä ,úeìéöàc úBøéôñ øNòä ìéöànä-äàéøáì úBìL ©©£¦¨¤¤§¦©£¦©¦§©§§¦§¦¨
,äiNò-äøéöémler ly mitevxtde zexitqdy recik - §¦¨£¦¨

mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera mixi`n ,"zeliv`"d

ly dlv`dd zrvazn cvik ,j` .dl` zenleray zewl`d mieedn

,xi`n seq oi` xe`y dne "zeliv`"d mler ly zexitqd

- df ixd ?zenlerd x`y ly zexitqd zelylzydaéãé ìò©§¥
a øàáîä íeöò íeöîöxtq ±,íéiç õòmevnv mzq df oi`y - ¦§¨©§Ÿ¨§¥©¦

herineedf ,`l` ,xe`d lyweliqoi` `edy xe`y ote`a xe`d ly

,leab ly ote`a xi`dle lv`p zeidl lkei leab ilae seqàø÷ðå§¦§¨
,"éîéðt øBà"itl mvnevn `ed oky ,zeinipta yalznd xe` - §¦¦

.yalzn `ed eay xacd jxrøBà" CLîð úBönä íei÷ éãé ìòå§©§¥¦©¦§¦§¨
éwî-úeìéöàc úBøéôñ øNòä CBz øéàîe ,ìéòì økæpä "ó ©¦©¦§¨§¥¥¦¨¤¤§¦©£¦

Nò-äøéöé-äàéøa,"éîéðt øBà"ä íò ãçéúîe ,äixi`n ixd - §¦¨§¦¨£¦¨¦§©¥¦¨§¦¦
oi` zpigaa `edy xe` (zelylzydd xcqa) iniptd xe`d jeza f`

,seqéøa-àLã÷ ãeçé" àø÷ðåàeä-C,lcaene yecw `edy dn ± §¦§¨¦ª§¨§¦
,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn dlrnl,"dézðéëLexe`d mr - §¦§¥

,zelylzyda yalzne okeyy my lr ,"dpiky" `xwpd iniptd

øçà íB÷îa øàaúpL Bîk6,ly cegi dyrp zeevn ici lry - §¤¦§¨¥§¨©¥
mr `ed jixa `ycew

mixne` okly ,ely dpikyd

myl" zeevnd meiw iptl

`ed jixa `ycew cegi

zeevnd oky ,"'izpikye

"zelret"df cegizkynd ,

"oinlr lk aaeq"d xe`

± "`ed jixa `ycew" `xwpd

"oinlr lk `lnn"d xe`a

,ok m` ,df ."dpiky" `xwpd

zkynpd dkyndd xwir

zeevn ici lr seq oi` xe`n

seq oi` xe`n dkyndd ±

ly zexitqd zelylzyda

,zenlerdäøàäc äøàäîe¥¤¨¨§¤¨¨
éwî øBà"îøkæpä "ó ¥©¦©¦§¨

,áø íeöîö éãé ìò ,ìéòì§¥©§¥¦§©
úBðéçáì Leáì äNòð©£¤§¦§¦
ìL äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨¤
ïBzçzä ïãò ïâa íãàä̈¨¨§©¥¤©©§

eìëeiL ,ïBéìòäåÎytpd ± §¨¤§¤§
,mc`d ly dnypÎgex

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî äøàäå äâOä äæéà âéOäìe úBðäéì¥¨§©¦¥¤©¨¨§¤¨¨¥¥¨
`idy ,dnypd dzid `l ,df yeal xcrda ik ,ocr oba xi`nd -

xe`n dx`d biydle lawl dleki ,leab zlraseq oi`ila `edy

,leab.øçà íB÷îa øàBáîL Bîk"ycewd zxb`"a oldl ±7.äæå §¤§¨§¨©¥§¤
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL8:àîìò éàäa äåöî øëN" ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©¦§¨§©©§¨

,"àkéìmixne` `l l"f epinkg .oi` ± dfd mlera devn xky - ¥¨
epi` devn xkyyozipmd `l` ,`ad mlera m` ik dfd mlera

dfd mleray ,mixne`oi`.devn xky meyéîLbä äfä íìBòa ék¦¨¨©¤©©§¦
å ìeáb ìòáe-a `id eay zeigd ±,ãàî ãàî íeöòå áø íeöîö ©©§§¦§©§¨§Ÿ§Ÿ
øLôà éà,okl ±Laìúäì,dfd mlera ±-ïéà-øBàî äøàä íeL ¦¤§¨§¦§©¥¤¨¨¥¥

íà ék ,àeä-Ceøa óBñwxe j` ,`l` ±éãé ìòzervn`a ±'é ¨¦¦©§¥
"àôeb" íéàø÷pä ,úBøéôñ9:LBãwä øäfaowfd epiaxy itk - §¦©¦§¨¦¨©Ÿ©©¨

jexr oi`a `ed sebdy ,dnypl sebd z`eeydky oldl cin xiaqn

xg`ne ,seq oi` iabl jexr oi`a od zexitqd jk ,dnypd iabl

leki `ed oi` ± "seq oi`"n dkynd `ed zeevnd dyrnl xkydy

oi` ,"`kil ± `nlr i`da devn xky" okle ,df mlera yalzdl

zekyndd ,oky ,efk zizeyalzd dkynd beq dfd mlera

ze`xwpd zexitq xyrd ici lr wx ze`a df mlera zeyalznd

,"`teb" yecwd xdefa."'eë àðéîé àòBøc ãñç"`xwp ± cqg ± ¤¤§¨§¦¨
.d`ld jke ,l`ny rexf ± dxeabe ,oini rexfCøò ïéàL BîkL ,éôì§¦¤§¤¥¨Ÿ
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ùã÷ä úøâà
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
ä"á ñ"à øåàî åæ äëùîä ø÷éòå .ä"á ïåéìòä ïåöøå

é÷î øåàå ùåáì àåääìéòî úåìùìúùîä ò"éáàã ñ"éì ó
.ò"ë àìîî íùá úåàø÷ðä 'åë äâøãîì äâøãîîå äìéòì
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì

é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó
ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã

é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó
ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
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מ"ח.5. ˘ËÈÏ"‡:6.פרק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוון שלזה לומר אין אבל פמ"א. מח"א ·ÂÊ"להעיר

לסוכ"ע". בנוגע כ"ט.7.האגרת ב.8.סימן לט, ˘ËÈÏ"‡9.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אוא"ס – דילי' לנשמה בירידה ערוך "שבאין :

a`Îmgpn `"i iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úBøéôñ 'éì ììk Cøò ïéà Ck ,äîLpä éaâì éîLbä óebäì Bì§©©©§¦§©¥©§¨¨¨¥¨Ÿ§¨§§¦
ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ìéöànä éaâì úeìéöàc,oky ± ©£¦§©¥©©£¦¨¤§¥¨¦

,äàlò äîëç elôà,dpeilr -,ïúéLàø àéäLxyrd ly - £¦¨§¨¦¨¨¤¦¥¦¨
,zexitq,àeä-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò úðéçáa àéä¯ ¦¦§¦©£¦¨¨¦§©¥¥¨

ly zipteb diyry myk

ytpd mvrn zwgexn mc`d

,elyøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.íéøîà éèewìawlga ± §¦¥£¨¦

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

'a wxtay ddbda10.éàå§¦
,úàæì,okle -äNòîa ¨Ÿ§©£¥

,íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä©§¨¨§¦£¨¦
ïäéúBøtî ìëBà íãàL¤¨¨¥¦¥¥¤

äfä íìBòa11,m` ,ixd - ¨¨©¤
yi micqg zelinbe dwcva

zexitd ± xky edyn mc`l

`id dpeekd ,dfd mlera ±

cxei ok` el` zeevnay

xe`dn edyn dfd mlerl

iptn z`fe ,lirl xkfpd

yCøc ìò ,íéá÷ð Lé¥§¨¦©¤¤
ïBéìòä Leála ,ìLî̈¨©§¨¤§

éwnäìò ózpiga ± ©©¦©
'éc íéìkä íä ,"àôeb"¨¥©¥¦§

,úBøéôñmiawpd jxc ecxi zexitqd xyr ly milkdn edyny - §¦
,dfd mlerlãñç"î òôLå øBà òétLäìe íäî øéàäì`edy ± §¨¦¥¤§©§¦©§¤©¥¤¤

zpiga"àðéîé àòBøcjynp ,zipnid rexfd ±íìBòa íéîé Cøà §¨§¦¨Ÿ¤¨¦¨¨
ãBáëå øLòå ,éîLbä äfä,dfd mlera mikynp ±àòBøc"î ©¤©©§¦§Ÿ¤§¨¦§¨

,"àìàîN,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabd zxitqn -ïëå §¨¨§¥
dhnl drtyd zkynp ±úøàôúa,zx`tzd zxitqn ±ãBäå §¦§¤¤§

'eëå äåãçå øãäå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -lk .'e §¨¨§¤§¨§
lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed xen`d

.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yeala mixvepdéãk Cà©§¥
äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé àlL,zetilwd ±òôLå øBàî ¤Ÿ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©

ìzLnä,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéå ìLdrya - ©¦§©§¥§¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦
mipevigd elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy

wx md ezhilwl ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil

ixg` dhnl cxei xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd

mipevigdy e"g mewn yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv

,df xe`n dwipi lawl elkeiähîì ïëåjxev yi dhnl mb jke ± §¥§©¨
ìe íãàä ìò ïâäìúeiîLâa òø øác ìkî Bìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦¦¨¨¨©§©§¦

,úeiðçeøáeoipr dfy - §£¦
ici lr dhnl zeidl lekiy

jxev yie ± mipevigd zwipi

,z`f repnlúàæì,okle ± ¨Ÿ
éwnä øBà øéàîe øæBçó ¥¥¦©©¦
Cøc ìò ,á÷pä íúBñå§¥©¤¤©¤¤

,ìLîici lr xvepy awpd - ¨¨
zelinbe dwcvd dyrn

ick ,mzqpe xfeg micqg

lawl elkei `l mipevigdy

drtyddn dwipi mey

awpd ici lr zrtypd

siwnd xe`dn oky ,lynl

,dwipi lawl mileki md oi`

àeä ék`a siwnd xe`d ± ¦
ááBñå óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥§¥
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk± ¨¨§¦©¦§¨§¥

mileki mipevigd oi` myny

mby ,ixd .dwipi lawl

zelinbe dwcvd dyrna

miawpd .miawpd z` minzeqd miywywe miawp ly oipr yi micqg

"odizexit" ecxi dkxc ,yealae siwnd xe`a dgiztk miynyn

z` mzeqd siwnd xe`d md miywywde .dfd mleray mc`l xkyk

oeekn df ixd df itle ,mipevigl dwipi zeidl lkez `ly miawpd

.miawpd lr mipibnd miywywe miawpn ieyrd oeixyd lynleäæå§¤
:äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàLlk ztxhvn oeixyay myk - ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨

dwcva jk ,lecb oeixyl dtilwe dtilwúôøèöî"dhext lk ± ¦§¨¤¤
,dhextec "ìBãb ïBaLçì,à÷é,weica `ed "lecb" dlnd -ék" §¤§¨©§¨¦

"ãàî ìläîe 'ä ìBãb13:[íBìLå ñç] ìeáâe úéìëúå óBñ éìa , ¨§ª¨§Ÿ§¦§©§¦§©§¨
lecb" ly dpigadn mikiynn dwcv ly zehextd ici lry ixd -

zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d

zekln dpexg` 'de ,zecnd14n lawn ±seq oi`"dlecb" zpigaa ode

."seq oi`"n
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ùã÷ä úøâà
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל �ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש"כ ואף„‡„¯·‡על .

מוסיף (ועוד) פ"ד המקום"Á"·"דבאגה"ת מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, קידושין11.וכהסיום

א. ˘ËÈÏ"‡:12.מ, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לתהילים בצ"צ הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה

שהיא מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד א) ÈÏÂÎקד,

ב.13.דכהנ"ל". מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ראה



סג a`Îmgpn `"i iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úBøéôñ 'éì ììk Cøò ïéà Ck ,äîLpä éaâì éîLbä óebäì Bì§©©©§¦§©¥©§¨¨¨¥¨Ÿ§¨§§¦
ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ìéöànä éaâì úeìéöàc,oky ± ©£¦§©¥©©£¦¨¤§¥¨¦

,äàlò äîëç elôà,dpeilr -,ïúéLàø àéäLxyrd ly - £¦¨§¨¦¨¨¤¦¥¦¨
,zexitq,àeä-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò úðéçáa àéä¯ ¦¦§¦©£¦¨¨¦§©¥¥¨

ly zipteb diyry myk

ytpd mvrn zwgexn mc`d

,elyøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.íéøîà éèewìawlga ± §¦¥£¨¦

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

'a wxtay ddbda10.éàå§¦
,úàæì,okle -äNòîa ¨Ÿ§©£¥

,íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä©§¨¨§¦£¨¦
ïäéúBøtî ìëBà íãàL¤¨¨¥¦¥¥¤

äfä íìBòa11,m` ,ixd - ¨¨©¤
yi micqg zelinbe dwcva

zexitd ± xky edyn mc`l

`id dpeekd ,dfd mlera ±

cxei ok` el` zeevnay

xe`dn edyn dfd mlerl

iptn z`fe ,lirl xkfpd

yCøc ìò ,íéá÷ð Lé¥§¨¦©¤¤
ïBéìòä Leála ,ìLî̈¨©§¨¤§

éwnäìò ózpiga ± ©©¦©
'éc íéìkä íä ,"àôeb"¨¥©¥¦§

,úBøéôñmiawpd jxc ecxi zexitqd xyr ly milkdn edyny - §¦
,dfd mlerlãñç"î òôLå øBà òétLäìe íäî øéàäì`edy ± §¨¦¥¤§©§¦©§¤©¥¤¤

zpiga"àðéîé àòBøcjynp ,zipnid rexfd ±íìBòa íéîé Cøà §¨§¦¨Ÿ¤¨¦¨¨
ãBáëå øLòå ,éîLbä äfä,dfd mlera mikynp ±àòBøc"î ©¤©©§¦§Ÿ¤§¨¦§¨

,"àìàîN,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabd zxitqn -ïëå §¨¨§¥
dhnl drtyd zkynp ±úøàôúa,zx`tzd zxitqn ±ãBäå §¦§¤¤§

'eëå äåãçå øãäå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -lk .'e §¨¨§¤§¨§
lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed xen`d

.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yeala mixvepdéãk Cà©§¥
äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé àlL,zetilwd ±òôLå øBàî ¤Ÿ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©

ìzLnä,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéå ìLdrya - ©¦§©§¥§¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦
mipevigd elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy

wx md ezhilwl ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil

ixg` dhnl cxei xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd

mipevigdy e"g mewn yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv

,df xe`n dwipi lawl elkeiähîì ïëåjxev yi dhnl mb jke ± §¥§©¨
ìe íãàä ìò ïâäìúeiîLâa òø øác ìkî Bìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦¦¨¨¨©§©§¦

,úeiðçeøáeoipr dfy - §£¦
ici lr dhnl zeidl lekiy

jxev yie ± mipevigd zwipi

,z`f repnlúàæì,okle ± ¨Ÿ
éwnä øBà øéàîe øæBçó ¥¥¦©©¦
Cøc ìò ,á÷pä íúBñå§¥©¤¤©¤¤

,ìLîici lr xvepy awpd - ¨¨
zelinbe dwcvd dyrn

ick ,mzqpe xfeg micqg

lawl elkei `l mipevigdy

drtyddn dwipi mey

awpd ici lr zrtypd

siwnd xe`dn oky ,lynl

,dwipi lawl mileki md oi`

àeä ék`a siwnd xe`d ± ¦
ááBñå óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥§¥
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk± ¨¨§¦©¦§¨§¥

mileki mipevigd oi` myny

mby ,ixd .dwipi lawl

zelinbe dwcvd dyrna

miawpd .miawpd z` minzeqd miywywe miawp ly oipr yi micqg

"odizexit" ecxi dkxc ,yealae siwnd xe`a dgiztk miynyn

z` mzeqd siwnd xe`d md miywywde .dfd mleray mc`l xkyk

oeekn df ixd df itle ,mipevigl dwipi zeidl lkez `ly miawpd

.miawpd lr mipibnd miywywe miawpn ieyrd oeixyd lynleäæå§¤
:äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàLlk ztxhvn oeixyay myk - ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨

dwcva jk ,lecb oeixyl dtilwe dtilwúôøèöî"dhext lk ± ¦§¨¤¤
,dhextec "ìBãb ïBaLçì,à÷é,weica `ed "lecb" dlnd -ék" §¤§¨©§¨¦

"ãàî ìläîe 'ä ìBãb13:[íBìLå ñç] ìeáâe úéìëúå óBñ éìa , ¨§ª¨§Ÿ§¦§©§¦§©§¨
lecb" ly dpigadn mikiynn dwcv ly zehextd ici lry ixd -

zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d

zekln dpexg` 'de ,zecnd14n lawn ±seq oi`"dlecb" zpigaa ode

."seq oi`"n
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ùã÷ä úøâà
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל �ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש"כ ואף„‡„¯·‡על .

מוסיף (ועוד) פ"ד המקום"Á"·"דבאגה"ת מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, קידושין11.וכהסיום

א. ˘ËÈÏ"‡:12.מ, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לתהילים בצ"צ הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה

שהיא מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד א) ÈÏÂÎקד,

ב.13.דכהנ"ל". מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ראה



a`Îmgpnסד b"iÎa"i w"ayÎiyiy mei Ð cÎb zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב י"ב שישי יום

,208 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,dw 'nr cr:åðùøãú
áà-íçðîâ"é-á"é÷"áù-éùéùíåé

מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום
אגרתגֿד ,dw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé ïéà .ã,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

éîLbä äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤©©§¦
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî15,wxy ,dfk xe`y ,mxebd dn - ¦§¦©¦§¨¦¨

dfd mlera dhnl cxi ± eil` milk od "zeliv`" ly zexitqd xyr

- ?inybd,ìéòì økæpä ãeçiä àeäjixa `ycew" ly cegid - ©¦©¦§¨§¥
ly cegid ,"'izpikye `ed

"seq oi`" zpigaay xe`d

zeinipta xi`ny xe`d mr

,zelylzyde zexitqa

,zeevnd ici lr dyrpd

äøàä úôñBz àéäL¤¦¤¤¤¨¨
-øBà úðéçaî äòtLäå§©§¨¨¦§¦©
ïBéìòä ìéöànä óBñ-ïéà¥©©£¦¨¤§

,àeä-Ceøaliv`ny - ¨
mler ly zexitqd xyr

,"zeliv`"dìò úàN øúéa§¤¤§¥©
äòtLääå äøàää± ©¤¨¨§©©§¨¨

,"zeliv`"a zekynpd

úeìéöàä úlçúaLly ± ¤¦§¦©¨£¦
,"zeliv`"d mler

ìzLääåúeìLly ± §©¦§©§§
,zexitqd.'eëåoeeik ,ixd ± §

,df xe` iable ,"zeliv`"n dlrn dlrnly xe` ztqez zkynpy

jynidl leki okl ± (seq oi` `ed xe`d ik) zeey "diyr"e "zeliv`"

dfd mlerl "zeliv`" ly zexitq xyrn drtyd df xe` cvn

.inybdääå äøàää úôñBz úéLàøå,äòtLzkynpd - §¥¦¤¤©¤¨¨§©©§¨¨
,"zeliv`"c zexitqa.úBøéôñ 'éä úéLàøì àéäzxitql ± ¦§¥¦©§¦

.zexitqd xyr ly oziy`x `idy "dnkg"dàeä äæåaezky dn ± §¤
- "oeixyk dwcv yalie" ixg`"äòeLé" ¯ "BLàøa äòeLé òáBëå"§©§¨§Ÿ§¨

lî àeä"Búçðî ìàå ìáä ìà 'ä òLiå" ïBL16,dreyiy ixd - ¦§©¦©¤¤¤§¤¦§¨
,jynpe dptp d"awdy ,dipt oeyln `idúãéøé àeäåzkynde ± §§¦©

c òôMäå øBàäzpiga ly ±ïéøBäð ò"ù,zexe` ±øäfaL ¨§©¤©§§¦¤©Ÿ©

LBãwä17,ly zexitqd xyrn dlrn dlrnl `edy xe` - ©¨
dbixcna mdy itk ,oigend 'b ,c"ag zpiga lr fnxn 'yd :"zeliv`"

zg` lky itk zecnd 'f lr fnxn 'rde ,ze`n yly ± ze`n ly

jynp ("dreyi raeke") df dlrp xe` ,miray ± xyr zllek odn

ly oziy`xa ,"ey`xa"

.zexitqd xyrBîëe§
áeúkL18:åéðt 'ä øàé"± ¤¨¨¥¨¨

zeinipt ,ely zeiniptd

,seq oi` xe` ly rtyd

éìà,"El`xyi ipa l` - ¥¤
,dhnl o`kåéðt øàé"± ¨¥¨¨

,ely zeiniptdeðzà¦¨
"äìñ19- ."eðzà"ick ± ¤¨¦¨

jxazi eipt ly xe`dy

didie jyniiepz`o`k

,dhnläNòî éãé ìò àeä©§¥©£¥
.ä÷ãväàeä äæådn ± ©§¨¨§¤
aezky20:¯ úB÷ãö òøBæ"¥©§¨

."úBòeLé çéîöî± ©§¦©§
oipr d`ian dwcvy

dginv eidiy ,zereyid

.oixedp r"y ly xe`dn ,dreyi zpigan ielibeäëëå21åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨
ãòì úãîBò íú÷ãö ,íäéìà22,,dxen`d dkyndd ,oky - £¥¤¦§¨¨¤¤¨©

dzr zcxeiy"oxw"d eli`e ,cala zexitdn `id ixd dhnl ieliba

,mlrda x`yp `l` ,dhnl ieliba dzr cxei eppi` ,xkyd "mvr"e

o`k envr devnd xky dlbzi f`y ,digzd mlera `eal cizrl cr

itk ± .dhnl "oinlr lk aaeq"d xe`d yalzie xi`i f` ,oky ,dhnl

,a"l oniq "ycewd zxb`"a oldl z`f xiaqn owfd epaxyíðø÷å§©§¨
"ä÷ãö çîö" ,"äòeLé ïø÷ çéîöî" úòeLéa íeøzd"awdy ± ¨¦©©§¦©¤¤§¨¤©§¨¨

,l`xyi mr dyerLôðk ,ìéòì økæpä "äòeLé òáBk"äî¥©©§¨©¦§¨§¥§¤¤
:epLøãz.eze` zyxecd ytpd itk - ¦§§¤

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"lr ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

dwcv ici lry ,dwcv ici

oeivl l`xyi ipa miay

.zelbdn mil`bpe:áéúk- §¦
aezk3:,"Cläé åéðôì ÷ãö"¤¤§¨¨§©¥

."Cìé" :øîéîì déì éåäå± ©£¥¥§¥©¥¥

eli`e ,jli ± wcvd ± `edy `id "jli" zernyn ,oky ,"jldi" `le

"jldi" xn`py dnn .zkll xg` xacl mexbi `edy ± "jldi"

dpeekdy ,`eti` ,xazqn

± wcvdy xg` oipr lr `id

.dkild ea mxeb ± dwcvCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét ìò ¨¦§¨©¦©
áeúkM4:éaì øîà Eì" ¤¨§¨©¦¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë

ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé
ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
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.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– עוה"ז".„‡Ò"‡Â"שלמעלה לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ ד.16.– ד, ח"ג17.בראשית ב. ד, זח"א ראה

ובכ"מ. ב. כה.18.קלג, ו, ב.19.נשא סז, שחרית.20.תהלים של ק"ש ברכות ˘ËÈÏ"‡:21.נוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אדה"ז פניית – "מכאן

הצדקה". נותני – האגרת ג.22.למקבלי קיב, ט.1.תהלים סימן סוף לקמן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת כז.2.ראה א, פה,3.ישעי' תהלים

ח.4.יד. כז, שם

a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשבתקודשי"גמנחֿםאבאגרתד

,"éðô eLwajzegilyae jl - ,`ed weqtd ly heytd eyexit - ©§¨¨
itk) ily zeiniptde miptd z` ytg :ial il xne` (d"awd ly)

ok` ip` ,"ywa` 'd jipt z`" :miiqn `ede ,(df weqt yxtn i"yxy

epiid "ipt"y ,df itl ,mxa .'d ,jly "mipt"d ytgn ip`e jk dyer

zeiniptd ,dlrnly miptd

,jixv did `l ,dlrnly

okn xg`l xnel ,dxe`kl

jipt z`"'d`l` ,"ywa`

z`"jiptmb ixdy "ywa`

weqtd ly oey`xd ewlga

miptd lr xacn `ed

o`k yxtn ,okl .dlrnly

epiid "ipt"y ,owfd epax

icedid ald ly zeiniptd

dpeekd "'d jipt"e)

(dlrnly zeiniptl,Leøt¥
,epiid "ipt eywa" -eLwa©§

.álä úeéîéðtdppi`y ± §¦¦©¥
dytgl yie ,ielba

.dzelbleáäìa ,äpä ék¦¦¥§©©
úé÷ìàä Làä ãBñé§¨¥¨¡Ÿ¦

álaLdad`d `idy ± ¤©¥
deednd zewl`l zhdeld

ytpd ly y`d ceqi

epax xn`y itk ,ziwl`d

wlgay 'b wxta owfd

,"`ipz"d ly oey`xdçqð)ª¨
ãBñé] áläa ,äpä :øçà©¥¦¥§©¥§
([álaL úé÷ìàä Làä̈¥¨¡Ÿ¦¤©¥
úðéça :úBðéça 'á Lé¥§¦§¦©

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç.zinipt dad`e zipevig dad` ± ¦¦§¦©§¦¦
úeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç,dad` ly ±úáäìúnä ¦¦©¥¦¦§©£©¦§©¤¤

úòcäå äðéaä úðéçaî,zewnrzdd ±'ä úlãâaedy ±,` ¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©
ãéìBäìe ,Búlãâa [ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¥§¦§¥¦§ª¨§¦

.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázîald zeipevig dfy ± ¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§
zlecba dpade lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly

ezad` z` yibxn mc`dy okid ala zybxene dielb ef dad` .'d

.'dlà÷îòå álä úeiîéðôaL äc÷pä àéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦©§ª¨¤¦§¦¦©¥§¨§¨
,àaìc,ald wnere -úòcä úðéçaî äìòî äìòîì àéäL §¦¨¤¦§©§¨©§¨¦§¦©©©©

,'ä úlãâa Baìa ïðBaúäì íãàä ìëeiL äðeázäåmc`d - §©§¨¤©¨¨¨§¦§¥§¦¦§ª©
dad` eaxwa xevil mrt s` leki did `l ,ezeppeazdae elkya

xiaqiy itk ,dnypl dlrnln zpzip `id `l` ,efk dwenre dlecb

.ekeza ef dad` zelbl mc`d lre ,oldláeúkL Bîëe5: §¤¨

éúàø÷ íéwîònî""àaìc à÷îòî" ¯ "'ä Eokl .ald wnern ± ¦©£©¦§¨¦¥¨§¨§¦¨
,wnerl wnere wner yi ala oky ,miax oeyl "miwnrnn" xn`p

,àîìòc élîa Bîk ,ìLî Cøc ìòå)ipipra `l ,mlerd ipipra - §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcearíãàä úeiç ìkL ãàî ãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ§Ÿ¤¨©¨¨¨

òâBðå Ba éeìz,oiprd ±ãò ¨§¥©©
ãòå álä úeiîéðt úc÷ð§ª©§¦¦©¥§©
íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa¦§¨§¥¦§¨¦
øaãìe íéNòî úBNòì©£©£¦§©¥
úòãa àlL íéøác§¨¦¤Ÿ§©©

.*(ììkrbep xacd oky ± §¨
dlrnly ytpd mvra

.dpadne zrcnúnòì äæå§¤§ª©
,äæmpyi 'd zceara - ¤

ipipra mpyiy mipipr mze`

ilinay myk okle ,mlerd

oipr minrtl epyi `nlrc

dlrnly zeinipta rbepd

,zrcnnî àeä äëkL ¨¨©¨
.álaL äãBáòaezad`a ± ©£¨¤©¥

dpyiy ± d"awdl icedi ly

mvra zrbepd dad`

dlrnl `idy ,dnypd

.dpadne zrcnéôì ,eðéäå§©§§¦
úéîéðt úc÷ð úðéçaL¤§¦©§ª©§¦¦
úðéçaî äìòîì àéä álä©¥¦§©§¨¦§¦©
Laìúîe èMtúnä úòcä©©©©¦§©¥¦§©¥
zhytzn zrcdy ±

zyalzne dnewnnúBcna©¦
-äðéa-äîëçî eãìBpL¤§¥¨§¨¦¨

÷ø ,òãBpk úòczcewp ± ©©©©©
,ald zeiniptäìòîlL äðBéìò äîëç úøàä úðéça àéä¦§¦©¤¨©¨§¨¤§¨¤§©§¨

dáe ,úòcäå äðéaäî,dpeilrd dnkga ±'ä øBà æeðâå Laìî ¥©¦¨§©©©¨§ª¨§¨
áeúkL Bîk ,Lnî6:,"'eë äîëça 'ä"yaeln seq oi` xe` - ©¨§¤¨§¨§¨

,"dnkg"aLôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéä àéäå§¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤
.ìàøNiî"zrc"n ixnbl dlrnl `edy "iwl`d uevipd"n ± ¦¦§¨¥

zrcn dlrnly ,ald zeiniptay dad`d d`a ± "dbyd"e

dbydne7.álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM äîe©¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥
àaìc à÷îòî,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáadad`y oeeik - ¥¨§¨§¦¨¦§¦©§¦¦

ixd df iwl` uevipe ± dnypay iwl`d uevipd cvn ze`a ef dceare

ribdl cg` lk ,`eti` ,jixv did ± l`xyin cg` lka miiw

dbixcnlefdcearleef-Bìöà àéä Bæ äðéçaL éôì eðéä©§§¦¤§¦¨¦¤§
,Lnî äðéëMä úeìb úðéça àéäå ,äéáLå úeìb úðéçáa- ¦§¦©¨§¦§¨§¦§¦©¨©§¦¨©¨

,icedi ly eytpaàéä ék,dpikyd ±úeäìà õBöéð úðéça àéä ¦¦¦§¦©¦¡Ÿ
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יוםשבתקודשי"גמנחֿםאבאגרתד

,"éðô eLwajzegilyae jl - ,`ed weqtd ly heytd eyexit - ©§¨¨
itk) ily zeiniptde miptd z` ytg :ial il xne` (d"awd ly)

ok` ip` ,"ywa` 'd jipt z`" :miiqn `ede ,(df weqt yxtn i"yxy

epiid "ipt"y ,df itl ,mxa .'d ,jly "mipt"d ytgn ip`e jk dyer

zeiniptd ,dlrnly miptd

,jixv did `l ,dlrnly

okn xg`l xnel ,dxe`kl

jipt z`"'d`l` ,"ywa`

z`"jiptmb ixdy "ywa`

weqtd ly oey`xd ewlga

miptd lr xacn `ed

o`k yxtn ,okl .dlrnly

epiid "ipt"y ,owfd epax

icedid ald ly zeiniptd

dpeekd "'d jipt"e)

(dlrnly zeiniptl,Leøt¥
,epiid "ipt eywa" -eLwa©§

.álä úeéîéðtdppi`y ± §¦¦©¥
dytgl yie ,ielba

.dzelbleáäìa ,äpä ék¦¦¥§©©
úé÷ìàä Làä ãBñé§¨¥¨¡Ÿ¦

álaLdad`d `idy ± ¤©¥
deednd zewl`l zhdeld

ytpd ly y`d ceqi

epax xn`y itk ,ziwl`d

wlgay 'b wxta owfd

,"`ipz"d ly oey`xdçqð)ª¨
ãBñé] áläa ,äpä :øçà©¥¦¥§©¥§
([álaL úé÷ìàä Làä̈¥¨¡Ÿ¦¤©¥
úðéça :úBðéça 'á Lé¥§¦§¦©

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç.zinipt dad`e zipevig dad` ± ¦¦§¦©§¦¦
úeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç,dad` ly ±úáäìúnä ¦¦©¥¦¦§©£©¦§©¤¤

úòcäå äðéaä úðéçaî,zewnrzdd ±'ä úlãâaedy ±,` ¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©
ãéìBäìe ,Búlãâa [ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¥§¦§¥¦§ª¨§¦

.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázîald zeipevig dfy ± ¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§
zlecba dpade lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly

ezad` z` yibxn mc`dy okid ala zybxene dielb ef dad` .'d

.'dlà÷îòå álä úeiîéðôaL äc÷pä àéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦©§ª¨¤¦§¦¦©¥§¨§¨
,àaìc,ald wnere -úòcä úðéçaî äìòî äìòîì àéäL §¦¨¤¦§©§¨©§¨¦§¦©©©©

,'ä úlãâa Baìa ïðBaúäì íãàä ìëeiL äðeázäåmc`d - §©§¨¤©¨¨¨§¦§¥§¦¦§ª©
dad` eaxwa xevil mrt s` leki did `l ,ezeppeazdae elkya

xiaqiy itk ,dnypl dlrnln zpzip `id `l` ,efk dwenre dlecb

.ekeza ef dad` zelbl mc`d lre ,oldláeúkL Bîëe5: §¤¨

éúàø÷ íéwîònî""àaìc à÷îòî" ¯ "'ä Eokl .ald wnern ± ¦©£©¦§¨¦¥¨§¨§¦¨
,wnerl wnere wner yi ala oky ,miax oeyl "miwnrnn" xn`p

,àîìòc élîa Bîk ,ìLî Cøc ìòå)ipipra `l ,mlerd ipipra - §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcearíãàä úeiç ìkL ãàî ãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ§Ÿ¤¨©¨¨¨

òâBðå Ba éeìz,oiprd ±ãò ¨§¥©©
ãòå álä úeiîéðt úc÷ð§ª©§¦¦©¥§©
íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa¦§¨§¥¦§¨¦
øaãìe íéNòî úBNòì©£©£¦§©¥
úòãa àlL íéøác§¨¦¤Ÿ§©©

.*(ììkrbep xacd oky ± §¨
dlrnly ytpd mvra

.dpadne zrcnúnòì äæå§¤§ª©
,äæmpyi 'd zceara - ¤

ipipra mpyiy mipipr mze`

ilinay myk okle ,mlerd

oipr minrtl epyi `nlrc

dlrnly zeinipta rbepd

,zrcnnî àeä äëkL ¨¨©¨
.álaL äãBáòaezad`a ± ©£¨¤©¥

dpyiy ± d"awdl icedi ly

mvra zrbepd dad`

dlrnl `idy ,dnypd

.dpadne zrcnéôì ,eðéäå§©§§¦
úéîéðt úc÷ð úðéçaL¤§¦©§ª©§¦¦
úðéçaî äìòîì àéä álä©¥¦§©§¨¦§¦©
Laìúîe èMtúnä úòcä©©©©¦§©¥¦§©¥
zhytzn zrcdy ±

zyalzne dnewnnúBcna©¦
-äðéa-äîëçî eãìBpL¤§¥¨§¨¦¨

÷ø ,òãBpk úòczcewp ± ©©©©©
,ald zeiniptäìòîlL äðBéìò äîëç úøàä úðéça àéä¦§¦©¤¨©¨§¨¤§¨¤§©§¨

dáe ,úòcäå äðéaäî,dpeilrd dnkga ±'ä øBà æeðâå Laìî ¥©¦¨§©©©¨§ª¨§¨
áeúkL Bîk ,Lnî6:,"'eë äîëça 'ä"yaeln seq oi` xe` - ©¨§¤¨§¨§¨

,"dnkg"aLôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéä àéäå§¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤
.ìàøNiî"zrc"n ixnbl dlrnl `edy "iwl`d uevipd"n ± ¦¦§¨¥

zrcn dlrnly ,ald zeiniptay dad`d d`a ± "dbyd"e

dbydne7.álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM äîe©¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥
àaìc à÷îòî,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáadad`y oeeik - ¥¨§¨§¦¨¦§¦©§¦¦

ixd df iwl` uevipe ± dnypay iwl`d uevipd cvn ze`a ef dceare

ribdl cg` lk ,`eti` ,jixv did ± l`xyin cg` lka miiw

dbixcnlefdcearleef-Bìöà àéä Bæ äðéçaL éôì eðéä©§§¦¤§¦¨¦¤§
,Lnî äðéëMä úeìb úðéça àéäå ,äéáLå úeìb úðéçáa- ¦§¦©¨§¦§¨§¦§¦©¨©§¦¨©¨

,icedi ly eytpaàéä ék,dpikyd ±úeäìà õBöéð úðéça àéä ¦¦¦§¦©¦¡Ÿ
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.úéäìàä BLôðaLly iwl`d uevipd ly ef dpiga xy`ke ± ¤§©§¨¡Ÿ¦
zpigay oeeike ,"dpiky"d zelb df ixd ± zelba z`vnp dnypd

didzy ytpa zlret `id oi` ,zelba z`vnp iwl`d uevipd

`d ly dceard.ald zeiniptn dad,úeìbä úañåuevipd ly - §¦©©¨
,dnypay iwl`dàeä

øîàî8íðBøëæ eðéúBaø ©£©©¥¦§¨
äëøáì9:¯ ìááì eìb" ¦§¨¨¨§¨¤

,"íänò äðéëLiabl - §¦¨¦¨¤
ihxtd uevipd ly zelbd

,l`xyin cg` lkay

`edy dryay ,`id dpeekd

dyer `ed ,"laa"a `vnp

z`vnp ± "laa" iyrn

.zelba ez` cgi dpikyd

LéaìäL éðtî eðéäc§©§¦§¥¤¦§¦
úc÷ð úéîéðt úðéça§¦©§¦¦§ª©
,"äæ únòì äæ"a Bááì- §¨§¤§ª©¤

,"df znerl" mdy mipipra

,dyecwl ,cebipdeðéäc± §©§
envr yialdyíéLeáìa¦§¦

àîìòc élîc íéàBö± ¦§¦¥§©§¨
,mlerd ly oileg ixac

àø÷pä ,äfä íìBò úåàúå§©£©¨©¤©¦§¨
,"ìáa" íLa,jk llbae - §¥¨¤

ly ± dpikyd zelb dpyi

± ely iwl`d uevipd

mler ipipra ,"laa"a

.zee`zeàéäådf oipre ± §¦
,`ed ytpa-å úéøaä ìò äqëîä äìøò úðéçaÎd lräc÷ð §¦©¨§¨©§©¨©©§¦§§ª¨

øîàð äæ ìòå .álaL úéîéðtä10:."íëááì úìøò úà ízìîe" ©§¦¦¤©¥§©¤¤¡©©§¤¥¨§©§©§¤
xiqdl ,"mkaal zlxr z` mzlne" ly dceard zeidl dkixvy ±

`aeny itk .alay ziniptd dcewpd lr xizqnd dqknd z`11

dlin oipraefly zillkd dpikyd zelbay myky ,daeyzd oipr ±

k"oil`bp od cin ± daeyz oiyer l`xyi m`" ixd ,l`xyi ipa l12,

iwl`d uevipd ly zelba mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy

dpikyl dle`bd d`a daeyz ici lry ,l`xyin cg` lkay

mixqen mlrdde ieqikdy ,ely iwl`d uevipl ± ely zihxtd

.ziniptd dcewpd zilbzpeéðL Lé äìéna ,äpäåizy ±:úBðéça §¦¥©¦¨¥§¥§¦
.äwc ätì÷e äqb äìøò ïäL ,äòéøôe äìéîdxiqn "dlin" ± ¦¨§¦¨¤¥¨§¨©¨§¦¨©¨

lr dqknd dwcd dtilwd z` dxiqn "drixt"e ,dqbd dlxrd z`

,zixadïëåxacd jke ±álä úìøòaz` mzlne" aezk diabl ± §¥§¨§©©¥
,"mkaal zlxrúBqb úBàz ïk íb Lédlxrd enk lynl ody ± ¥©¥©£©

,dqbdúBwãå,dwcd dtilwd enk lynl ody zewc zee`ze ± §©
zee`zde zeqbd zee`zd ,dwcd dtilwde dqbd dlxrd zxqde

ici lr `id ,zewcd;äòéøôe äìéî,ytpd ly zipgexd dceara - ¦¨§¦¨

"ìî àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e13,zlin iabl oicd `ed jk - ¨§Ÿ¨©§¦Ÿ¨
z` mzlne") zipgexd dlina mb jke ,sebd zlxr ,zinybd dlxrd

zee`zd ly dqknd z` xiqn `ed oi` m`y ,("mkaal zlxr

,dlind oipr lk f` xqg ,drixtd oipr ,zewcdóBñ óBqL éðtî¦§¥¤
álä úéîéðt úc÷ð ïéãò£©¦§ª©§¦¦©¥
÷N Leáìa äqëî àéä¦§ª¨¦§©

,÷c,dtilw ly -úðéçáa ©¦§¦©
.äéáLå úeìbdcewpd ± ¨§¦§¨

z`vnp ealay ziniptd

`wece ,diaye zelba oiicr

ly oiprd mb epyiyk

zewcd zee`zd ly ,drixt

dcewpd zl`bp f` ±

.ziniptdúìéî ìò ,äpäå§¦¥©¦©
Lnî äìøòäzxqd ± ¨¨§¨©¨
,zeqbd zee`zdáéúk- §¦

:aezkúìøò úà ízìîe"©§¤¥¨§©
à ¯ "íëááì.íëîöòa íz §©§¤©¤§©§§¤

,elenz mz`y ,"mzlne" ±

icedi lk ly egeka z`f z`

ici lr ,oky ,envra zeyrl

xiqne lhan `ed daeyz

xzqdde dqknd z`

zexizqne zeqkn zee`zdy

.alay ziniptd dcewpd lr

,äwcä ätìwä øéñäì Cà©§¨¦©§¦¨©©¨
,zewcd zee`zdn zxvepd -

,íãàä ìò äLwä øác eäæ¤¨¨©¨¤©¨¨¨
øîàð äæ ìòå14éäìà 'ä ìîe" :çéLnä úàéáa,'eë Eááì úà E §©¤¤¡©§¦©©¨¦©¨¡Ÿ¤¤§¨§

éäìà 'ä úà äáäàìéiç ïòîì ELôð ìëáe Eááì ìëa E,"E §©£¨¤¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§©©©¤
éiç ìk àeä Bcáì 'ä ék ïòîì øîBìk,Lnî Edidz `ly - §©§©©¦§©¨©¤©¨

`idy ote`a dad` `l` ,ytpdn cala ielibe gek `idy dad`

`l` ,epnn cxtp xack eiig z` yibxn epi` mc`y myke .ynn jiig

`l` ,cxtp xack dad`d z` eyibxi `ly jk ,envr `ed df

.llk zybxp dpi`y zinvr dad`kà÷îòî àéä Bæ äáäà ïëlL¤¨¥©£¨¦¥¨§¨
àaìc,ald wnern d`a ±,ìéòì økæpk Lnî úéîéðt äc÷pî- §¦¨¦§ª¨§¦¦©¨©¦§¨§¥
`ide.úòcä úðéçaî äìòîìe.dybxde dpadn dlrnl ±ïëìå §©§¨¦§¦©©©©§¨¥

,ìàøNé úeììëì úòcä çqäa àa çéLîdidi l`xyi llka - ¨¦©¨§¤©©©©¦§¨¦§¨¥
,zrcd gqida dfàéäå,giynd z`ia ±úéîéðt äc÷ð úðéça éelb §¦¦§¦©§ª¨§¦¦

,úéììkä,l`xyi ipa lk ly -úéììkä äðéëMä úàéöéåly ± ©§¨¦¦¦©©§¦¨©§¨¦
,l`xyi llk.íéîìBò éîìBòìe ãòì ,äéáMäå úeìbäîitk ± ¥©¨§©¦§¨¨©§§¥¨¦

uevipd ± zihxtd dpikyd z`ivie zle`b iabl xaqen xacdy

iabl mb jk ± dbyde zrcn dlrnl ,zrcd gqida `idy ± iwl`d

dz`ivi didz ,l`xyi llk ly zillkd dpikyd ly d`ivid

le`be zelbdn.zrcd gqida giynd ici lr l`xyi llk ly ez
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ùã÷ä úøâà
úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä
éë úàæ úòãåî êà .'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá
à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
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a`Îmgpnסח b"i ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì ïk íb äæå"äòéøt" ïBLdtilwd zxqdy ,lirl xaqenk ± §¤©¥§§¦¨
,zewcd zee`zd ,dwcd

ixd ,"drixt" mya z`xwp

dlnd yexit ok mb df

- "drixt"úòéøt ïéðò¦§©§¦©
áBç19ãaòzLðå áiçúpL ,¤¦§©¥§¦§©§¥

eäæå .Bááì úeiîéðt úc÷ð ìò Ba eìLnL íéðBöéçìdn ± ©¦¦¤¨§©§ª©§¦¦§¨§¤
xne` weqtdyäéáLå"§¨¤¨

"ä÷ãöaeidy dl` mby ± ¦§¨¨
,diay zpigaa mipezp

ici lr mil`bpe mictp

.dwcv
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ùã÷ä úøâà
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå
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.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצות להצ"צ סהמ"צ ועיין בסופו. תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין

ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc oileg(ipy meil)

z`f zngne ,eze` zgzene eze`éããä éãäa ïéæcðäéîc ïéðîæ± ¦§¦§¦©§§¦©£¥£¨¥
yi df mrhne ,df cbpk df mipeekn zeidl miawpd epncfiy minrt
la` ,dtixh dndad z` dyery df cbpk `ly df eawipl yeygl

aéà÷ éà÷ãk çééð çðéîc ïá÷øe÷cg` avna gp cinzy oawxewa - §§¨§¥©¨¥©¦§¨¥¨¥
lkn ,miawp ipy mpyiy s` ,ueekzdle gzndl ila enewn lr cnere
cbpk `ly df md ixd mlerle micner mnewna miawpd ipy mewn

.`xaqd jtid `tt ax xn` recne ,dxiykdl yi df mrhne ,df
ax mya drenyd z` zpwzne `xnbd da zxfeg ef dprh zngn

:`xnbd zx`an .`tt,éMà áøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©¥§©©¦
ïðéøîà éëämixacd exn`p jk -øîàc àøèeæ øîc déîMî ¨¦©§¦¨¦§¥§©§¨§¨©

éúååk ,àtt áøc déîMîC.xyk oawxewae leqt hyeeay ,jixack - ¦§¥§©¨¨§¨¥

:mzqp jk xg`e hyeed awipa dpc `xnbdäìòL íeø÷ ,äaø øîàå§¨©©¨§¤¨¨
äkî úîçîy awpd z` mzeqeíeø÷ Bðéà ,èLååadf mexw oi` - ¥£©©¨§¥¤¥§

epi`y meyn ,dar mexwdy elit`e dxiykdl dnizqk aygp
.miiwzn

:hyeel dwica yi m` dpc `xnbdä÷éãa Bì ïéà èLåå ,äaø øîàå§¨©©¨¥¤¥§¦¨
õeçaîze`xl oevigd xera dwica ici lr exiykdl xyt` i` - ¦©

,mc ztih ea xkip oi`e mec` xerdy meyn ,awip `lyàlàwx ¤¨
íéðôa.ewceal xyt`e mc ea xkip oal xerdy ¦§¦

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìdf welign `vei oic dfi` - §©©§¨¦¨
.hyeed zwica ipte`ay
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc oileg(iriax meil)

leki epi` m` `l` jka ztxhp dpi`y e` ,eciakny df `ed ilegy
.cala genipy iptn cenrl

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef `ira cenrz ± ¥
:sqep oicéøîà áø éam` ,exn` ax ly eyxcn ziaa ±ñîñîúð ¥©¨§¥¦§©§¥
,ìeñtm` eli`eæîæîúð,eil`n gend zvwn owexzp ±øLk. ¨¦§©§¥¨¥

:df oica dpc `xnbdéáéúéî,`ziixan daiyid ipa jk lr eywd ± ¥¦¥
.äôøè ,dçBî æîæîúpL äîäa ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøixde ©¦¦§¤¤§¨¨¥§¥¨¤¦§©§¥¨§¥¨

:`xnbd dgec .dxiyky exn`y ax ia ixack `ly dfàéää± ©¦
,xyk fnfnzpy `ziixaa my x`eandøîzéà 'ñîñîúð'[xn`p-] ¦§©§¥¦§©

qnqnzpy dnda' xfrl` oa oerny iax xn` jke ,'fnfnzp' `le
.ax ia ixacke ,ztxhp dpi` fnfnzp m`e ,'dtixh dgen

:`xnbd dywn .dgen fnfnzpa ztxhp dpi` ok` m`d dpc `xnbd
éðéà,ztxhp dpi` dgen fnfnzp m`y xacd oekp m`d ±àäå ¥¦§¨

[`lde-]àúeqî éa áéúé äåä éåì,ugxna ayei did ±àeääì àééæç ¥¦£¨¨¦¥©¨©§¨§©
déLéøì dééøèc àøábgihde dkdy my didy mc` eze` z` d`x ± ©§¨§©§¥§¥¥

,lzeka ey`xøîày el ie` ,yi`l ezb`c jezn ieldéçBî æîæîúð ¨©¦§©§¥¥
ïéãc.[df ly egen-]ééç àìc åàìdf yi`y eixac zpeek oi` m`d ± §¥¨§Ÿ¨¥

:`xnbd dgec .dgen fnfnzp m` ztxhpy gkene ,digi `løîà̈©
àì ,éiaà`ay `l` ,ezpeek eføîBìcenll yi egen fnfnzpy oeiky ©©¥Ÿ©

,ãéìBî BðéàL.ztxhp dpi` mlerle ¤¥¦
:`xnbd zxxan .dxcyd heg ly eteq okid zx`an `xnbdãò©

ïëéä`edäøãMä èeç.dtixh didz wqti m`y,äãeäé áø øîà ¥¨©¦§¨¨©©§¨
,úBLøtä ïéa ãò ,ìàeîL øîàeli`e ,dtixh ,my cr wqtp m`y ¨©§¥©¥©¨¨

.dxiyk ,my wqtp m`e ,hegd ly ezeaiyg dzgt jli`e o`kn
:df mewn zpiga zece` miyrn d`ian `xnbd÷çöé øa éîéc áø©¦¦©¦§¨

éàæBç éáì ìæéîì éòa à÷ äåäezkild mcew .i`fegl zkll utg ± £¨¨¨¥§¥©§¥¨¥
di` rcil utg.zeyxtd oia mewn `edàúàwgvi xa inic ax [`a-] ¨¨

dén÷ì[eiptl-]éaøcdéì øîà ,äãeäé,dcedi axløî éì éeçéì± §©¥§©¦§¨¨©¥¦©¥¦©
ipec` il d`xiúBLøtä ïéa,dtixhn hegd zwiqt oi` jli`e myny ¥©¨¨

àëéä.`ed [okid-]déì øîà,wgvi xa inic axl dcedi axìéæ ¥¨¨©¥¦
Cì éeçàå éãb éì ézééà.j`x`e ,icb `ade jl ±déì ézééà`iad ± ©§¥¦§¦©£©¥¨©§¥¥

wgvi xa dax eläðéîL éãbel dzid `ly itl .hytene hegy §¦§¥¨
wgvi xa inic ax utg ,icbd xya z` rxwiy cr akrzdl zedy

.uegan zeyxtd oia z` ep`xiydéì øîàdf ote`a ,dcedi ax ¨©¥
itl ,zeyxtd oia z` ze`xl lkez `l ,exya z` mirxew eppi`y

epney iptnyòéãé àìå éôè äòéìai`e ,daxd seba hegd rela ± §¦¨§¥§Ÿ§¦©
.wiiecna eizeleab z` jl xnele mvnvl df ote`a xyt`déì ézééà©§¥¥

icb el `iad aey ±,Leçkzeyxtd oia z` eze`xdl lkei eay xaqe ¨
.ezeyigk awrdéì øîàoia z` ze`xl lkez `l o`k s` ,dcedi ax ¨©¥

y itl ,wiiecna zeyxtdéôè ïèéìa,xzeia ,eizenvr ,od zehlea ± §¦¨§¥
òéãé àìåxyad z` wgec `nh`c `weady itl ,hegd reci oi`e ± §Ÿ§¦©

xy`k .xkip epi`e wc dyrpy cr ,eilrn lvtznd hegd gen z`e
oia mewn z` inic axl ze`xdl ecia riizqn `ly dcedi ax d`x

,zeyxtdàøîb Cøîâà àz ,déì øîàizlaiwy dn jcnl`e dad ± ¨©¥¨©§§¨§¨¨
,izeaxn,ìàeîL øîà éëäe x`evd on hegd wqtiy mewn lkãò ¨¦¨©§¥©

d 'zeyxtd oia'úçà,[oey`xd-].äôøèoia'a hegd wqtp m`e ©©§¥¨
d 'zeyxtd.äøLk ,úéLéìLd 'zeyxtd oia'a wqtp m` eli`e,äiðL §¦¦§¥¨§¦¨
òãBé éðéàwtqa xacde ,dxiykd llkn e` ,dtixhd llkn `ed m`. ¥¦¥©

:l`eny ly epica zewitq xtqn d`ian `xnbdéòa[wtzqp-]áø ¨¥©
,òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª

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

המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' ב



סט היום יום . . . 

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקֹטְנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים ֹקֶדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפֹוְתִחין ּבִ ִאּגֶ

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט דער 
עיקר - אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ָחֵסר  ַמִים, ִאם  ׁשָ ְוִיְרַאת  ֲחִסידּות  ת  ֻעּלַ ּפְ ַמִהי  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
לֹום ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועֹוד ּגֹוֵרם ַחס ְוׁשָ ר – ַאֲהַבת ִיׂשְ ָהִעּקָ

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת  ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ עּוִרים ַהּשַׁ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשִׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ִמְנָחה.
י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ

חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

ה ְוסּוְגַית  ָאב ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לֹוֵמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם – ָהָיה אֹוֵמר ֵאיָכה.  ּלָ ָהָיה אֹוְמָרם ּכֻ ינֹות – ׁשֶ ּבֶֹקר ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּקִ ִקין. ּבַ ּזָ ֶפֶרק ַהּנִ י יֹוָחָנן ּדְ ַרּבִ

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ ָהָיה עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְלַמְפִטיר, ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

ואחרי  כו'",  נכאה  "ורוח  הי' אגה"ק קטנתי מסיימת  מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י ולא 
כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים וגו'", ובזה נטע בהחסידים מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי מָאנט 

מדת אמת.

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ ֲאָמר "ּכַ ַהּמַ ִליָאְזָנא –  ּבְ ָעִמים –  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ר ָאַמר  ְוַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ְנֵכָאה כּו'",  "ְורּוַח 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc oileg(ipy meil)
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היום יום . . . ע
ִנים ְוגֹו'", ּוָבֶזה ָנַטע  י ַהאי – ַהּפָ בֹות "ְוֻכּלֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף ַהּתֵ "י ְוֹלא ּכְ ֵפרּוׁש ַרׁשִ ִנים" ּגֹו' ּכְ ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ּבְ
י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ ֹלׁש ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ

ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ – ָהיּו לֹו עֹוד ֲחִמּשִׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך ּבְ ׁשְ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ּבִ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש, ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתֹו ]=ִאׁשְ ּבֵ
ַמע ָהָיה "ַנֲחמּו  ּשָׁ ׁשֶ ֲאָמר ָהִראׁשֹון  ְוַהּמַ ם,  ֵאר ׁשָ ְלִהּשָׁ ק ִאם  בּוַעִים ָהָיה ְמֻסּפָ ַסח תקכ"ה. ׁשְ ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  בּוַעִים ׁשֶ ֲאָמר ָהִראׁשֹון ְלבֹואֹו, אֹו ָהִראׁשֹון ְלַאַחר ַהּשְׁ ֶזה ָסֵפק ִאם הּוא ַהּמַ ַנֲחמּו". ְוֵיׁש ּבָ

ר. ֵאר ְוִנְתַקּשֵׁ ְלִהּשָׁ

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס וועגען: 
ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט הָאלט א 
אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א חלק אלקה 
ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא הָאט מען 

הָאלט דעם אויבערשטען.

ם טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ מֹו ׁשֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשְׁ ּגִ ם ַהּמַ ׁשֵ ֵקן – ָאַמר ּבְ י – ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ רּוׁש ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך": ּכַ מֹוָך" הּוא ּפֵ ְלֵרֲעָך ּכָ
ר אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ַעל, ֲהֵרי ׁשֶ תֹוכֹו ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמּמַ ן ְיהּוִדי ֵיׁש לֹו ֲהֵרי ּבְ ּכֵ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ  – ם  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ּגֹו'",  ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ
ְדֵרגֹות:  ל ַהּמַ אן ּכָ ה ִחּלּוֵקי ַמְדֵרגֹות, ּוְמָבֵאר ּכָ ּמָ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּגּוָפא ֵיׁש ּכַ ר". ָאְמָנם ּבְ תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ
ם  ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד  ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ּתֹוָרה. ְבֶלְכּתְ ּבַ
ֶדֶרְך עֹוָלם ֶזה ַעד ְיֵמי ִזְקָנה  ִמי, ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת ּבְ ׁשְ גּוף ּגַ ׁש ּבְ ְחּתֹון ְלִהְתַלּבֵ ה ָלעֹוָלם ַהּתַ ּבֹוָאּה ְלַמּטָ
ָאבֹות,  י ּדְ ּשִׁ ׁשִ ְמֹבָאר ּבְ ֹמר ָעָליו ּכַ ׁשְ ה ַהּתֹוָרה ּתִ תֹו, ְוַגם ָאז ִהּנֵ ֻקּדָ בֹוא ְיֵמי ּפְ ָך ּבְ ְכּבְ יָבה, ַעד ּוְבׁשָ ְוׂשֵ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ַעד ּוְבקּוֶמָך ּכָ
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ה'תשע"א מנ"א ז' ראשון יום שקובע ה'עונג'

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰òáB÷ íéøáã äMMî ãçà¤¨¦¦¨§¨¦¥©

äøîâpL øáãa àlà ïéòáB÷ ïéà ïlëå .úaMäå ...úBøOòîì úBøtä©¥§©©§§©©¨§ª¨¥§¦¤¨§¨¨¤¦§§¨

.Bzëàìî§©§

נקראת שבת שאכילת למדים עונג" לשבת "וקראת מהפסוק

ולכן, במעשר. המחייבת קבע אכילת היא שכך ומכיון 'עונג',

חשכה אם - לבית הגיעו לא שעדיין אף מלאכתן, שנגמרו פירות

שיעשר עד מהם לאכול ואין נקבעו שבת, ליל לד,(ביצהעליהם

ב).

למלך' ה'משנה הכ"ג)וכתב כאן,(פ"ה הרמב"ם בדברי לבאר

שזהו מלאכתו, שנגמרה בדבר אלא למעשר קובעת אינה ששבת

קובעת עצמה בשבת אכילה אבל שבת, במוצאי אכילה לענין רק

מלאכתו. נגמרה שלא בדבר אף

(גם טבל של בשמן שבת נר הדלקת לענין לומר יש זה ולפי

בציווי נכללת הנר והדלקת שהיות – מלאכתו) נגמרה לא אם

עונג' לשבת רס"ג'וקראת סי' או"ח אדה"ז נחשבתס"א)(שו"ע היא הרי

שבת אכילת כמו ס"ט)קבע עמ' הלכות, תרומות, ציון .(כרם

שהוסיף מי י"ב):ויש סי' א"ח יצחק' ('עין

למעשר, וקובעת 'עונג' נקראת בשבת פירות שאכילת כשם

שאף – סעודה במקום קידוש לענין גם ל'עונג' נחשבת היא כך

סעודת לקיים אפשר כן ואם – עונג" לשבת מ"וקראת נלמד הוא

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

י"א) ואדה"זס"ק המג"א פסקו להלכה אך ח'). סע' יוצאים(שם שאין

אכילת אם אף כי פירות, באכילת סעודה במקום קידוש ידי

'מזון'. אינם פירות כי סעודה, היא אין קבע, היא בשבת פירות

ה'תשע"א מנ"א ח' שני יום לבית וכניסה מלאכה גמר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBøOòîì òa÷ð ìáhä ïéà¥©¤¤¦§¨§©©§

.Búéáì epñéðëiL ãò äøBzä ïî¦©¨©¤©§¦¤§¥

ב)בגמרא פז, הטבל(ב"מ אין ינאי: רבי במעשרaiigzn"אמר

הטבל "אין כותב הרמב"ם אך הבית". פני שיראה rawpעד

למעשרות".

רש"י א)והנה, פח, ויכנס(שם לקיטתו כל שיגמר "עד מפרש:

מחייבת לבית שהכניסה היינו היא", מלאכה גמר לאו – לבית

גמר קודם טבל נעשים הפירות אין כי מלאכה', 'גמר מדין

המלאכה. של הסופי השלב היא לבית והכניסה מלאכתן

הרמב"ם מ"ג)אך פ"ח תרומות לבית(פיה"מ שהכניסה מפרש

שאכילה בעוד קבע אכילת נחשבת בבית אכילה רק כי מחייבת

ממעשר. ופטורה עראי אכילת נחשבת בחצר

השיטות: בין מינה' ו'נפקא

של מלאכתם גמר קודם שהפקיר בתנאי ממעשר פטור הפקר

בעת אם הפקר, הם טבל איסור חל שאז המירוח ובעת הפירות

אינו והחיוב במעשר נתחייבו כבר הבעלים של היו המירוח

קודם המלאכה גמר לאחר הפקיר ואם הפקר. ידי על פוקע

הר"ש לדעת לבית מ"ו)הכניסה פ"א לפטור(פאה מועיל ההפקר

כתב הרמב"ם אך ה"כ)ממעשר, פ"ג –(לעיל גמרו "ואם :t"r`

xyrn erawp `ly."יפקיר לא –

גמר היא לבית שהכניסה רש"י כדעת נקט הר"ש כלומר,

הכניסה לבית, הכניסה קודם הפקיר אם ולכן המחייב מלאכה

המירוח בעת הוא המלאכה גמר הרמב"ם לדעת אך תחייב לא

קודם מהם לאכול שמותר אלא טבל שם עליהם חל וכבר

את יפטור לא ההפקר אך עראי, אכילת זו כי לבית הכניסה

המלאכה. בגמר חל שכבר החיוב

הטבל "אין וכתב הרמב"ם שדייק עדrawpוזהו למעשרות

שאכילתו אלא טבל, נעשה שכבר היינו לביתו", שיכניסנו

כעראי. נחשבת

(fk 'iq n"a mixeriy iqxhpew)

ה'תשע"א מנ"א ט' שלישי יום ה'חבר' השפעת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìò ïîàð àäé àlL ,eøæb...¨§¤Ÿ§¥¤¡¨©

,÷ôñ ïäéúBøt Z õøàä énò ìáà ;íéðîàð íéLðà àlà úBøOònä©©©§¤¨£¨¦¤¡¨¦£¨©¥¨¨¤¥¥¤¨¥

.éàîã àø÷pä eäæå .ïä ïéøOòî øîBì ïéðîàð ïéàå§¥¤¡¨¦©§ª¨¦¥§¤©¦§¨§©

שמתבונן שמים, ירא מלון בית בבעל הדין מה לעיין: יש

הוא האם ומעשרות, תרומות מפריש המשגיח כיצד יום יום

המעשרות. על לנאמן הופך

להלן ה"ב)והנה, -(פ"י חכמים תלמיד "כל הרמב"ם: כתב

ועבדיו ביתו ובני ובניו אחריו. בדיקה צריך ואינו לעולם, נאמן

נאמנין". ואשתו...

על נאמן חכם לתלמיד המתלווה שכל הכוונה ולכאורה

ואומר מוסיף אף והרמב"ם ומעשרות. תרומות הל'הפרשת (שם

זמןג) כל חבר, אצל למודין שהן הארץ עם של עבדו או "בנו :

שרגיל המלון בעל כן, ואם כחבר". הן הרי החבר אצל שהן

יש שני, מצד אך כ'חבר'. הוא הרי חכם, התלמיד אצל להיות

תמיד לראות פנוי אינו המלון בעל עיסוקיו בגלל כי להחמיר

ביתו מבני בשונה ומעשרות, תרומות מפריש חכם התלמיד איך

חברות, דברי עצמו על לקבל עליו אלא תדיר, אליו המתלווים

להלן ה"א)כמבואר .(שם

ואוכלים אצלו רגילים ה'חבר' של משפחתו בני לחלק, ויש

רק ואוכלים האחריות תחושת את לעצמם ומסגלים שולחנו על

המלון, בעל הוא הבית בעל כאשר זאת, לעומת מתוקנים. דברים

ואינו שולחנו על אוכל אינו הת"ח, במחיצת להימצא שרגיל אף

חברות, דברי עצמו על שיקבל עד כ'חבר' ואינו ממעשיו לומד

בפונדקאית הרמב"ם שפסק הי"ב)וכמו פי"א מעשר(מעשר שהת"ח

שמא חושש כי ממנה, שמקבל מה ואת לה שנותן מה את

כיצד מתבוננת שאם אומרים ולא התבשילים את לו תחליף

נאמנת. היא גם מפריש הת"ח

(10 ,jzir zpen`)



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א מנ"א ז' ראשון יום שקובע ה'עונג'

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰òáB÷ íéøáã äMMî ãçà¤¨¦¦¨§¨¦¥©

äøîâpL øáãa àlà ïéòáB÷ ïéà ïlëå .úaMäå ...úBøOòîì úBøtä©¥§©©§§©©¨§ª¨¥§¦¤¨§¨¨¤¦§§¨

.Bzëàìî§©§

נקראת שבת שאכילת למדים עונג" לשבת "וקראת מהפסוק

ולכן, במעשר. המחייבת קבע אכילת היא שכך ומכיון 'עונג',

חשכה אם - לבית הגיעו לא שעדיין אף מלאכתן, שנגמרו פירות

שיעשר עד מהם לאכול ואין נקבעו שבת, ליל לד,(ביצהעליהם

ב).

למלך' ה'משנה הכ"ג)וכתב כאן,(פ"ה הרמב"ם בדברי לבאר

שזהו מלאכתו, שנגמרה בדבר אלא למעשר קובעת אינה ששבת

קובעת עצמה בשבת אכילה אבל שבת, במוצאי אכילה לענין רק

מלאכתו. נגמרה שלא בדבר אף

(גם טבל של בשמן שבת נר הדלקת לענין לומר יש זה ולפי

בציווי נכללת הנר והדלקת שהיות – מלאכתו) נגמרה לא אם

עונג' לשבת רס"ג'וקראת סי' או"ח אדה"ז נחשבתס"א)(שו"ע היא הרי

שבת אכילת כמו ס"ט)קבע עמ' הלכות, תרומות, ציון .(כרם

שהוסיף מי י"ב):ויש סי' א"ח יצחק' ('עין

למעשר, וקובעת 'עונג' נקראת בשבת פירות שאכילת כשם

שאף – סעודה במקום קידוש לענין גם ל'עונג' נחשבת היא כך

סעודת לקיים אפשר כן ואם – עונג" לשבת מ"וקראת נלמד הוא

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

י"א) ואדה"זס"ק המג"א פסקו להלכה אך ח'). סע' יוצאים(שם שאין

אכילת אם אף כי פירות, באכילת סעודה במקום קידוש ידי

'מזון'. אינם פירות כי סעודה, היא אין קבע, היא בשבת פירות

ה'תשע"א מנ"א ח' שני יום לבית וכניסה מלאכה גמר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBøOòîì òa÷ð ìáhä ïéà¥©¤¤¦§¨§©©§

.Búéáì epñéðëiL ãò äøBzä ïî¦©¨©¤©§¦¤§¥

ב)בגמרא פז, הטבל(ב"מ אין ינאי: רבי במעשרaiigzn"אמר

הטבל "אין כותב הרמב"ם אך הבית". פני שיראה rawpעד

למעשרות".

רש"י א)והנה, פח, ויכנס(שם לקיטתו כל שיגמר "עד מפרש:

מחייבת לבית שהכניסה היינו היא", מלאכה גמר לאו – לבית

גמר קודם טבל נעשים הפירות אין כי מלאכה', 'גמר מדין

המלאכה. של הסופי השלב היא לבית והכניסה מלאכתן

הרמב"ם מ"ג)אך פ"ח תרומות לבית(פיה"מ שהכניסה מפרש

שאכילה בעוד קבע אכילת נחשבת בבית אכילה רק כי מחייבת

ממעשר. ופטורה עראי אכילת נחשבת בחצר

השיטות: בין מינה' ו'נפקא

של מלאכתם גמר קודם שהפקיר בתנאי ממעשר פטור הפקר

בעת אם הפקר, הם טבל איסור חל שאז המירוח ובעת הפירות

אינו והחיוב במעשר נתחייבו כבר הבעלים של היו המירוח

קודם המלאכה גמר לאחר הפקיר ואם הפקר. ידי על פוקע

הר"ש לדעת לבית מ"ו)הכניסה פ"א לפטור(פאה מועיל ההפקר

כתב הרמב"ם אך ה"כ)ממעשר, פ"ג –(לעיל גמרו "ואם :t"r`

xyrn erawp `ly."יפקיר לא –

גמר היא לבית שהכניסה רש"י כדעת נקט הר"ש כלומר,

הכניסה לבית, הכניסה קודם הפקיר אם ולכן המחייב מלאכה

המירוח בעת הוא המלאכה גמר הרמב"ם לדעת אך תחייב לא

קודם מהם לאכול שמותר אלא טבל שם עליהם חל וכבר

את יפטור לא ההפקר אך עראי, אכילת זו כי לבית הכניסה

המלאכה. בגמר חל שכבר החיוב

הטבל "אין וכתב הרמב"ם שדייק עדrawpוזהו למעשרות

שאכילתו אלא טבל, נעשה שכבר היינו לביתו", שיכניסנו

כעראי. נחשבת

(fk 'iq n"a mixeriy iqxhpew)

ה'תשע"א מנ"א ט' שלישי יום ה'חבר' השפעת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìò ïîàð àäé àlL ,eøæb...¨§¤Ÿ§¥¤¡¨©

,÷ôñ ïäéúBøt Z õøàä énò ìáà ;íéðîàð íéLðà àlà úBøOònä©©©§¤¨£¨¦¤¡¨¦£¨©¥¨¨¤¥¥¤¨¥

.éàîã àø÷pä eäæå .ïä ïéøOòî øîBì ïéðîàð ïéàå§¥¤¡¨¦©§ª¨¦¥§¤©¦§¨§©

שמתבונן שמים, ירא מלון בית בבעל הדין מה לעיין: יש

הוא האם ומעשרות, תרומות מפריש המשגיח כיצד יום יום

המעשרות. על לנאמן הופך

להלן ה"ב)והנה, -(פ"י חכמים תלמיד "כל הרמב"ם: כתב

ועבדיו ביתו ובני ובניו אחריו. בדיקה צריך ואינו לעולם, נאמן

נאמנין". ואשתו...

על נאמן חכם לתלמיד המתלווה שכל הכוונה ולכאורה

ואומר מוסיף אף והרמב"ם ומעשרות. תרומות הל'הפרשת (שם

זמןג) כל חבר, אצל למודין שהן הארץ עם של עבדו או "בנו :

שרגיל המלון בעל כן, ואם כחבר". הן הרי החבר אצל שהן

יש שני, מצד אך כ'חבר'. הוא הרי חכם, התלמיד אצל להיות

תמיד לראות פנוי אינו המלון בעל עיסוקיו בגלל כי להחמיר

ביתו מבני בשונה ומעשרות, תרומות מפריש חכם התלמיד איך

חברות, דברי עצמו על לקבל עליו אלא תדיר, אליו המתלווים

להלן ה"א)כמבואר .(שם

ואוכלים אצלו רגילים ה'חבר' של משפחתו בני לחלק, ויש

רק ואוכלים האחריות תחושת את לעצמם ומסגלים שולחנו על

המלון, בעל הוא הבית בעל כאשר זאת, לעומת מתוקנים. דברים

ואינו שולחנו על אוכל אינו הת"ח, במחיצת להימצא שרגיל אף

חברות, דברי עצמו על שיקבל עד כ'חבר' ואינו ממעשיו לומד

בפונדקאית הרמב"ם שפסק הי"ב)וכמו פי"א מעשר(מעשר שהת"ח

שמא חושש כי ממנה, שמקבל מה ואת לה שנותן מה את

כיצד מתבוננת שאם אומרים ולא התבשילים את לו תחליף

נאמנת. היא גם מפריש הת"ח

(10 ,jzir zpen`)



v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א מנ"א י' רביעי יום חשוד? אדם על לסמוך אפשר מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰BðéàL énî úBøt ç÷Blä©¥©¥¦¦¤¥

:ïîàð BðéàL ãçà Bì øîà íà ...ïøOòì çëLå úBøOònä ìò ïîàð¤¡¨©©©©§§¨©§©§¨¦¨©¤¨¤¥¤¡¨

.úaL dúBàa åét ìò ìëBà Z ïä ïéøOòî§ª¨¦¥¥©¦§¨©¨

מאותן יאכל לא השבת שבמוצאי הוסיף, הבאה ובהלכה

שבת". אותה לצורך "אלא האמינוהו לא כי שיעשר, עד הפירות

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

י"ז)להלן –(הל' אחרים של על שהעיד "חשוד הרמב"ם כתב

כאן כתב מדוע כן, ואם לו". ולא חוטא אדם אין חזקה, נאמן,

לאכול לו אסור המעשרות על נאמן שאינו ממי שהלוקח

אחרים? של על נאמן חשוד גם הרי שבת, במוצאי

הב"ח הרשב"א):וביאר כתב ד"ה (שם

הרמב" דעת פיאכן, על אף דבר על החשוד ש"כל היא ם

אחרים" של על הוא נאמן – עצמו של על נאמן שמיטהשאינו (הל'

הי"ז) קודםפ"ח מעושרים שהפירות העיד שהלה בתנאי זאת אך ,

ועל מעושרים, בחזקת היו הקניה שבשעת כך הפירות, קניית

טבל, בחזקת היו הפירות הקניה בשעת כאן ואילו נקנו, כן דעת

לעשרם, דעת על ונקנו הם שמעושרים עדות היתה לא שהרי

לא. ותו השבת לצורך רק החשוד עדות על לסמוך התירו ולכן

שם אדם מכיר ואינו לעיר הנכנס הרמב"ם: כתב ז' ובהלכה

נאמן זה הרי פלוני, איש אחד: לו ואמר נאמן? כאן מי ואמר,

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

ולכאורה: דרכים. בעוברי נפש חיי משום חכמים שהקילו ביאר

אחרים? של על נאמן חשוד הרי זה, לטעם צריכים מדוע

חדש' ה'פרי סי"ז)וביאר שם באיסורים(יו"ד נאמן אחד עד :

פלוני איש על להעיד אבל מתוקן, שהוא עצמו הדבר על במעיד

חכמים. הקילו דרכים שבעוברי אלא עדים, שני צריך נאמן שהוא

ה'תשע"א מנ"א י"א חמישי יום מעושר ייצוא

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBøtî ïäL òeãiL úBøt¥¤¨©¤¥¦¥

.éàîãa ïéáiç elà éøä ...àéøeña úBàöîð ïäL ét ìò óà ...õøàä̈¨¤©©¦¤¥¦§¨§§¨£¥¥©¨¦¦§©

לחו"ל? המיוצאים הארץ פירות את לעשר יש האם

תרומות הכ"ב)בהלכות ארץ(פ"א "פירות הרמב"ם: כתב

מביא אני 'אשר שנאמר פטורין... לארץ לחוצה שיצאו ישראל

פטורין'". לה ובחוצה חייבין, אתם שמה – שמה' אתכם

מהאחרונים רבים ועוד)לדעת ומשל"מ אמורים(רדב"ז הדברים

– בארץ נתמרחו אם אך מירוח קודם מהארץ יצאו כאשר רק

פוקע. אינו שוב טבל איסור עליהן שחל כיון

מקרה, בכל שפטורים לכאורה מוכח כאן הרמב"ם מדברי אך

במשנה הוא ההלכה מקור מ"א)כי פ"ב שפירות(תרומות נאמר ושם ,

"מתעשרין מא"י שהן mewnשידוע lkaיצאו כאשר אף (היינו "

על ולא סוריא על רק שהמדובר מפרש הרמב"ם אך לחו"ל),

אין ובחו"ל מאחר משנה': ה'כסף ומבאר כפשוטו. מקום' 'כל

מדובר שכאן מפרש תרומות, בהלכות רבינו כדברי לעשר, צריך

לסוריא. שיצאו

קודם כשיצאו רק הוא לחו"ל שיצאו פירות של הפטור ואם

המשנה של הפשוטה מהמשמעות לשנות לרמב"ם למה מירוח,

לפרש ניתן והרי בלבד, סוריה היינו מקום' ש'בכל ולפרש

אלא מקום, בכל חייבים ולכן מרוח לאחר כשיצאו שמדובר

יתחייבו לא לחו"ל שיצאו הארץ פירות הרמב"ם שלדעת

מירוח לאחר כשיצאו אפילו קעא)במעשר ע' זרעים – הגרא"ז .(חידושי

פירות אמנם אחר: באופן הרמב"ם את המפרשים יש אך

כאן אך בחו"ל, אפילו במעשר חייבים ישראל בארץ שהתמרחו

יש בחו"ל כן ואם עושרו, אלו פירות האם ספק כאשר מדובר

ב) בחו"ל. היה שהמירוח יתכן א) ספיקא': 'ספק משום לפטור

שהחיוב הרמב"ם מפרש ולכן עושרו. אולי בא"י נתמרחו אם אף

ספק ואין עושרו האם אחד ספק רק קיים שם בסוריא רק הוא

הרי בסוריא היה המירוח אם אפילו כי נתמרחו, היכן נוסף

במעשרות ט)(חידושיחייבים הע' שם, .הגרא"ז

ה'תשע"א מנ"א י"ב שישי יום גבוה? ממון שני מעשר

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïBîî Z éðL øOòî©£¥¥¦¨

.äMàä úà Ba ïéLc÷î ïéàå ...äðzîa äð÷ð Bðéà Cëéôì ...àeä dBáb̈©§¦¨¥¦§¤§©¨¨§¥§©§¦¤¨¦¨

מאיר כרבי פוסק ב)הרמב"ם נב, ממון(קדושין שני שמעשר

ולא לאחר להקנותו יכול אינו ולכן האדם, של ממונו ולא גבוה

בהלכות שכתב למה סתירה זו הרי ולכאורה אישה. בו לקדש

ומצה ה"ח)חמץ בירושלים",(פ"ו שני מעשר של במצה "יוצאין

אסי רב ביאר א)ובגמרא לח, שמעשר(פסחים מאיר רבי שלשיטת

ידי בה יוצאים ואין 'שלכם', נחשבת המצה אין גבוה ממון שני

'משלכם' להיות הצריכה מצה שם)?(כס"מחובת ומצה חמץ הל' ולח"מ

משנה' ה'כסף מהרי"ק)ותירץ בשם ה"ד פ"ו בכורים הרמב"ם(הל' :

אסי רב על החולק אבין בר חייא כרב א)נוקט לה, וסובר(סוכה

במצה לצאת יכול גבוה, ממון שני שמעשר מאיר לרבי שאף

בהיתר די אלא ממונית בבעלות צורך אין כי שני מעשר של

ונחשב לנטילה כשר שני מעשר של שאתרוג כשם אכילה,

באכילה. שמותר כיון 'שלכם'

משנה' שם)וה'לחם חו"מ תירץ:(הל'

כחכמים סובר א)הרמב"ם לח, ממון(פסחים שני שמעשר

שני". מעשר של במצה "יוצאין ושם בירושלים. זה וכל הדיוט,

הוא נחשב לירושלים, הובא לא שהמעשר זמן כל בגבולין, אבל

חכמים לדעת גם גבוה ב)לממון קי"ב, בסנהדרין מבואר ודברי(וכך .

בגבולין. היינו גבוה, ממון שני שמעשר כאן הרמב"ם

המלך' ה"ח)וה'שער פ"ו ומצה מיישב:(חמץ

אליעזר כרבי ב)הלכה מו, שביד(פסחים הואיל כי האומר

הוא והרי כשלו, המעשר נחשב המעשר, על להישאל הבעלים

שמעשר אף שני, מעשר במצת יוצאים ולכן 'משלכם'. בכלל

גבוה. ממון הוא שני
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ה'תשע"א מנ"א י"ג קודש שבת שקול אינו הספק כאשר
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חולין מעות מניחים המשתמשים מחצית אם להבין: וצריך

הן שהמעות ואומרים מקילים מדוע מעשר, מעות ומחציתם

שב"מעות ובפרט לחומרא, דאורייתא ספיקא והרי חולין,

למעשר" חולין בין י"ב)הנמצאות לחומרא?(שבהל' הרמב"ם נקט

קורקוס: הר"י ומבאר

לקופת חולין של מטבעות קופת בין שנמצאו במעות

מעשר י"ב)מטבעות שקול,(בהל' ספק יש הקופות מאחת ונפלו

המעשר, מן ולא נשמט החולין מן שדווקא לומר הסתברות ואין

בתיבה שהונחו במעות אבל תורה. של ספק ככל מחמירים ולכן

מעשר או חולין הם אם זוכר י"א)ואינו מעשר(בהל' שמעות כיון ,

שהאדם מסתבר לב תשומת ביתר נעשה בהן והטיפול הם קודש

מעות כנראה ספק, מתעורר ואם אלו במעות עשה מה יזכור

הן. חולין

עוד)והצל"ח ד"ה א ז, תירץ:(פסחים

שמא ספק בהן שיפול עד חולין בחזקת הן מעות סתם

איזה שקול ספק יש כאשר ולכן, מעשר, פירות בהן נתחללו

בתיבה הונחו י"א)מעות וחולין(בהל' חזקתן על אותן מעמידים ,

מעשר לקופת חולין קופת בין שנמצאו מעות משא"כ ,(בהי"ב)הן,

ואין – נפלו קופה מאיזה – בקופות אלא במעות אינו הספק

של ספק ככל לחומרא והולכים מאחרת, יותר אחת לקופה חזקה

תורה.

השלחן' ח)וב'ערוך קכט, סי' מבאר:(מע"ש

מניחין רוב ואם . . מעשר מניחין רוב "אם הרמב"ם מלשון

אלו בו שמסתפקים אחד באדם מדובר שאין משמע חולין"

וכאשר מעותיהם, כאן המניחים רבים באנשים אלא הניח, מעות

המשתמשים כי להיתר, רוב כאן יש למחצה' 'מחצה הוא הספק

(לא חולין למעות גם בה משתמשים ודאי מעשר למעות בתיבה

לחולין הוא שהשימוש שיתכן חולין למעות המשתמשים כמו

י"ב בהלכה אך חולין. אלו הרי להיתר, רוב שיש וכיון בלבד),

ואחת מעשר אחת קופותיו, בין המעות את שמצא באדם מדובר

להחמיר. יש השקול ובספק חולין,

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

...כותב בתחלת מכתבו ע"ד נסיעה לכאן, ולמרות רצוני ואי הנעימות בדבר מוכרחני להודיע עוד 

הפעם השקפתי בזה, אשר כאו"א מאתנו מוכרח להתנהג ע"פ שולחן ערוך ובפרט ע"פ המבואר בזה בתורת 

ג"כ שפרנסה  ומבואר  לעצמו,  וגם  לב"ב  פרנסה הם מחובת האדם  עניני  בהנ"ל מבואר אשר  החסידות, 

)יעוין  תעשה  אשר  בכל  ה"א  וברכך  הכתוב,  דבר  מלא  ומקרא  וביגיעה,  בעשי'  היא  קשורה  הזה  בעולם 

קונטרס ומעין מאמר כ"ג ואילך ובכ"מ( עוד מבואר בהנ"ל אשר פרעון חוב מוכרחי הוא גם מצד עצמו...

ע"פ הנ"ל מבואר בהחלט שאין שום מקום להוצאות שאפשר להמנע מהם, ומהם הוצאות נסיעה 

האמורה, ואפילו באם היתה רק למשך איזה ימים או שבועות, שגם זה הוא היפך הפס"ד בנגלה וחסידות 

בפרט, ואם באמת יש לו משלו על הכרטיסים, הרי לכל לראש יתחיל בסילוק החובות האמורים. אפשר 

ג"כ שיכתוב לי, שהנסיעה מוכרחת בשביל מי שהוא מהמשפחה ועניני', ועונה אני על זה טרם ישאל, שאין 

זה אלא "תירוץ" נוסף על שאין זה מוכרח כלל גם להמשפחה כו'.

המורם בהאמור, שבמה שכותב אלי, שלכאורה יש לפרש זה שרוצה לדעת דעתי בזה, הרי ברורה 

היא, שימשיך עבודתו בקדש הפצת המעינות ועניניהם וחיזוק מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר ב... ולכשיבוא 

הזמן שתהי' עבודה מסודרת ובהרחבה לכשירחיב היציאה מהחובות וכו' אזי יתענין בנסיעה לכאן, והלואי 

שיקבל דברים אלו כמו שנאמרו, ז.א. בהעדר כוונות וכו' ורק בשביל הטוב לפניו ולפני ב"ב שי' באמת, אלא 

שביחד עם זה נוגע זה גם לענינים הכללים, והלואי שיבשר טוב בכל האמור ובקרוב.

בברכה לבשו"ט.
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ה'תשע"א מנחםֿאב ז' ראשון יום

xVrn zFkld¦§©£¥
וׁשנה ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר להפריׁש והּוא אחת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָמצוה

הּזריעה ללוּים.1מּׁשנת אּלּו:ולּתנֹו ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָ

ראׁשֹון 2ּפרק
¤¤¦

גדֹולה4ׁשּמפריׁשין3אחר‡. מעּׂשרה5ּתרּומה אחד מפריׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
את ּכי נאמר: ּובֹו ראׁשֹון. מעּׂשר הּנקרא וזהּו הּנׁשאר. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמן
הּזה והּמעּׂשר וגֹומר. ליי ירימּו אׁשר יּׂשראל ּבני 6מעּׂשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּונקבֹות7ללוּיים זכרים לוי8, ולבני ׁשּנאמר: ּכל9; נתּתי הּנה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לנחלה. ּביּׂשראל ְְְֲֲִֵֵַַָָמעּׂשר

ליּׂשראל·. ּבאכילה מּתר ראׁשֹון לאכלֹו10מעּׂשר ּומּתר , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר11ּבטמאה מקֹום וכל ּכלל. קדּׁשה ּבֹו ׁשאין ; ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּומּנין ׁשני. מעּׂשר אּלא אינֹו - ּפדּיה אֹו קדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשרֹות

ּכּדגן ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּמעּׂשר
ויקב ּגרן מה הּיקב; מן וכמלאה הּגרן לכל12מן חּלין - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעּׂשר אף ּדבר.13ּדבר, לכל חּלין - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
ׁשּנׁשּבית14לפיכ לוי ּבת זנּות15, ּבעילת ׁשּנבעלה -16אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ואֹוכלת הּמעּׂשר לּה ׁשּׁשמעה17נֹותנין מי אבל ׁשּמת18. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
אחד עד לּה העיד אֹו ונּסת19ּבעלּה ּבעלּה20, ּבא ּכ ואחר , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אסּורה ׁשּתהיה חכמים אֹותּה קנסּו ּבמעּׂשר.21- ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ
ראׁשֹון22לוּיים‚. מעּׂשר מפריׁשין להפריׁש23וכהנים ּכדי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹ

מעּׂשר ּתרּומת ּתרּומֹות24מּמּנּו ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן .25 ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹ
הּכל26ּומעּׂשרֹות מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי יכֹול27לעצמן. , ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹ

אּתם. גם ּתרימּו ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ּפרֹותיהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאכלּו
- אּתם' 'ּגם הלוּים; אּלּו - 'אּתם' למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמּפי

הּכהנים. את ְֲִֶַַֹלרּבֹות
הּמעּׂשר„. מֹוציאין הּכהנים28אין ּכי29מּיד ׁשּנאמר: ; ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

יּׂשראל ּבני מאת ּכהּנה30תקחּו מּתנֹות ּכל וכן אין31. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת ודין2)למעט קדושה. בו יש ואם לאוכלו, מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר
בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין פירותיו האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם בטבלם. פירותיהם יאכלו הכהנים אם
בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום על זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ והולך אוכל להיות מותר אם
ודין באומד. מעשרים ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר. שפטורים והדברים ידך. על מעשר הריני לחבירו האומר

מעשר. הוא אם מעשר מקצת ההפרשה.3)המפריש סדר הוא מעשר4)שכן מפריש - לכהן התרומה נתן לא שעדיין ואף
הנתינות. סדר על ולא ההפרשות, סדר על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך שנאמר: שמה "תרומה5)ראשון, נקראת

מחמישים. אחד היא גדולה תרומה ואילו ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס לבעלים.6)גדולה" שהוא שני למעשר בניגוד
לכהן.7) אף ראשון מעשר שאמר: עזריה בן אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי בעילת8)כדעת נבעלה או שנשבית לוייה גם שהרי

ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא ואוכלת, מעשר לה נותנים ללויים,9)זנות, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק
לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן שהוא מאיר10)אבל כרבי דלא

לזרים". אסור ראשון "מעשר בקבר".11)שאמר "אפילו מקום", בכל אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו
ומעשרות.12) תרומות מהם בו.13)שהופרשו המעורבת מעשר תרומת משום באכילה אסור תרומתו שניטלה קודם אבל
חולין.14) שהוא לגוי.15)לפי נבעלה שמא מתרומה.16)וחוששים נפסלת הייתה כהן בת הייתה שאם כנעני. לעבד או לגוי
שכיחה.17) אינה שזנות משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו ששמע18)ולא עד מפי או תומו לפי המסיח גוי מפי

אחרת. לעדות כשרים אינם אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד כך19)מפי ואחר וניסת עדים שני לה העידו שאם נראה
ומזה מזה תצא עדים בשני ניסת שאפילו ה, הלכה י פרק שם רבינו פסק לבעלה חזרה שלעניין פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא
יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה שהרי קנסוה, לא מעשר לעניין -

שכיח]. לא זה גם שקר, העידו העדים ששני ויתברר לא20)בעלה שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת לא אם אבל
איסור. מעשר.21)עשתה באכילת אף שאסורה מעשר22)משמע מפרישים לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים

ללוי. ליתן מנת על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו כדי ולא מעשר תרומת ממנו להפריש כדי רק ראשון
כאן23) אין לתת שלא דעת על הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר שבישראל פי על ואף לעצמן. ומשאירים

כן. הדבר אין וכהנים בלויים - מצוה, הבדל24)שום יש זאת ובכל לאחרים ליתנו כדי המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר מפרישים הלויים ביניהם:

לעצמם. מעשר תרומה.25)תרומת נקראות שכולן וביכורים, וחלה תרומה שני26)כגון במעשר שהרי מובנים, הדברים אין
שהרי מיושב לא זה גם אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות כתב [וה"פרישה" חלק לכהן אין עני ובמעשר
פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר

ומעשר"]. תרומות "שאר או ומעשרות" תרומות אותן.27)"שאר ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים כלומר,
התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, ראשון.28)וכיוון מעשר

הלויים.29) מיד אותו מוציאים שאין שכן מעשר30)וכל נותנים כהנים אין אבל ללויים, מעשר נותנים "ישראל בספרי. הוא כן
מכאן הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר, את לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא בספרי הוא וכן ללויים".

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין וקיבה.31)אמרו ולחיים זרוע תרומות,

xyrn zekld - a`Îmgpn 'f oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכהן מּכהן אֹותן ּבזמּנֹו32מֹוציאין הלוּים את קנס ועזרא .33 ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
להן יּתנּו לפי34ׁשּלא לּכהנים, יּנתן אּלא ראׁשֹון, מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לירּוׁשלים עּמֹו עלּו .35ׁשּלא ִִִֶַָָֹ
ּפרֹותיו‰. הּמעּׂשר37טבלין36האֹוכל ׁשאכל לוי וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּפי38ּבטבלֹו על אף לּׁשמים39, מיתה חּיבין אין40ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּמּתנֹות -42לבעליהן41מׁשּלמין לה' ירימּו אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ּבהן ל מּתר43אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה והֹול אֹוכל להיֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָלאדם

ְַַּומעּׂשרֹות.
.Âזה מּמקֹום לעּׂשר44מעּׂשרין צרי ואינֹו אחר, מקֹום על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמּקף מינֹו45מן ׁשאינֹו על מּמין מעּׂשרין אין אבל ולא46. , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ
עּׂשר ואם החּיב; על הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב ְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹמן

מעּׂשר. אינֹו -ְֵָֻ
.Êזה על מּזה ּתֹורמין אין ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ּכ47ּכל , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבתרּומה: ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשר:
ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּתרם -48אם הפריׁש אם ּבמעּׂשר: ּכ , ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעּׂשרֹות. ּפטּור49מעּׂשרֹותיו - ְְְְְִֶַַַַָָָָֹ
הּתֹורם וכל הּמעּׂשר; לא50מן ּבהן: ׁשאמרנּו ּכל מעּׂשר. - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

- עּׂשרּו אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתן - ּתרמּו ואם ְְְְְְִִִִָָָָָֹיתרמּו,
ּתרּומה ּתרּומתֹו ׁשאין וכל מעּׂשרֹות. אין51מעּׂשרֹותיהן ּכ , ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מעּׂשרֹות .52מעּׂשרֹותיהן ְְְֵֶַַַ
.Áידי על מעּׂשר הריני לחברֹו: צרי53האֹומר אינֹו - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יעּׂשר לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו אמר54לעמד ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
עּמֹו לעמד צרי - ידי על עּׂשר לחברֹו: .55הּוא ֲֲִִֵֵַַַַַָָֹ

.Ëמּדבריהם56החרּובין אּלא ּבמעּׂשרֹות חּיבין אינן -57, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
[רב מאכל ׁשאינן ּבגדלן58לפי ּבין הּמרים, והּׁשקדים אדם. [ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּפטּורין - ּבקטנן אכל59ּבין ׁשאינן לפי ,60. ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
.È:ׁשּנאמר מּמעּׂשרֹות; ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָאילן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכהנים].32) מיד ולא הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת שתרומה שם: שאמרו למעלה33)[ומה ראה
[=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו שדעת א) (הלכה

זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא לכהןכלל יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מכן לאחר אבל עזרא של בזמנו אלא היה לא
בזמן ומעשרות שתרומות רבינו שלדעת וכתב התורה, מן מצוה עזרא עקר איך שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או

שפיר. אתי התורה מן אינם מעשר34)עזרא ללוי ישראל נתן אם בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי מן מוציאין אין אבל
אמר". מי מינייהו משקל להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין אמרו שכן שלו, הוא הרי והמקור35)ראשון,

שם". מצאתי לא לוי ומבני ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים, עימו עלו שלא אבל36)לזה, פירותיו, דווקא
מיתה. חייב אינו אחר של טבל פירות תרומה37)על הפריש אם אבל ראשון, מעשר או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

מיתה. חייב אינו עני, מעשר הפריש ולא ראשון מעשר.38)ומעשר תרומת ממנו הפריש שלא אף39)כלומר, לומר: ורוצה
לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא הרי כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה שחיוב פי על

ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם זכה את40)שלא לאוכל "מנין ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין הוא כן
חלול חלול ויליף מדבר הכתוב לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא דכתיב במיתה שהוא הטבל

יחללוהו". כי בו ומתו (בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה". כאן אף במיתה תרומה מה והיינו41)מתרומה
ומשלם. לוקה שאינו מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל אם אבל בשוגג, הינם42)כשאכל והלויים הכהנים

רוצים. שהם למי אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא המתנות, ומואב.43)בעלי ועמון שנער מצרים, היינו
אחר.44) במקום הנמצאת תבואה על זה במקום הנמצאת מתבואה חביות".45)כלומר, שתי מקיפין "אין כמו סמוך כלומר,

שכן שכל רבינו וסובר המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים, ב בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד
כדי מעשר, בתרומת אלא אינו זה המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר

חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה בתרומה להם יתחלף ב46)שלא פרק תרומות בירושלמי הוא כן
ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה מעשרין ולא תורמין שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה אני "ואף ד: הלכה

זה. הארץ.47)לעניין פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת שנה פירות על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון48)כגון
בשוגג. הטהור על הטמא מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע והשכחה49)מן הלקט או אדם, מאכל שאינו דבר כגון

והעוללות. והפרט תרומה.50)והפאה תרומתם אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל שאינו ואינו51)זה המדבר כגון
והסומא. והשיכור והערום מדבר, ואינו ששומע והאלם שם.52)שומע, המנויים מהחמישה אחד מתקן53)כגון הריני כלומר,

בשבילך. את54)המעשרות המשלח כשביקש היינו להחמיר, אלא להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין פי על שאף
להקל. אף שליחותו עושה שליח חזקה אומרים עצמו, הציע השליח אם אבל אין55)השליח, מהשליח ביקש שהוא שכיוון

שליחותו. עושה שליח חזקה בני56)אומרים רוב מאכל חרובין שאר אבל מדרבנן, אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
התורה. מן וחייבין הם מדרבנן.57)אדם כלומר סופרים, הגירסא:58)מדברי רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך כן

מן רבינו דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם שאם הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי
מפרי לומר תלמוד וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן, פירות לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי
דעת אבל דאורייתא. מחיוב רק צלמונה חרובי נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר רבינו וסובר העץ", פרי כל ולא העץ

לגמרי. פטורים צלמונה חרובי כן ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות שמעשר בר'59)הראב"ד ישמעאל כר'
קטנים. בין גדולים בין מרים שקדים וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר אינם60)יוסי בגדלן כלומר,

שבגדלם משום ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין הרי מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל
ממעשר. לפטרם יותר פשוט



עה xyrn zekld - a`Îmgpn 'f oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכהן מּכהן אֹותן ּבזמּנֹו32מֹוציאין הלוּים את קנס ועזרא .33 ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
להן יּתנּו לפי34ׁשּלא לּכהנים, יּנתן אּלא ראׁשֹון, מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לירּוׁשלים עּמֹו עלּו .35ׁשּלא ִִִֶַָָֹ
ּפרֹותיו‰. הּמעּׂשר37טבלין36האֹוכל ׁשאכל לוי וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּפי38ּבטבלֹו על אף לּׁשמים39, מיתה חּיבין אין40ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּמּתנֹות -42לבעליהן41מׁשּלמין לה' ירימּו אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ּבהן ל מּתר43אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה והֹול אֹוכל להיֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָלאדם

ְַַּומעּׂשרֹות.
.Âזה מּמקֹום לעּׂשר44מעּׂשרין צרי ואינֹו אחר, מקֹום על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמּקף מינֹו45מן ׁשאינֹו על מּמין מעּׂשרין אין אבל ולא46. , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ
עּׂשר ואם החּיב; על הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב ְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹמן

מעּׂשר. אינֹו -ְֵָֻ
.Êזה על מּזה ּתֹורמין אין ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ּכ47ּכל , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבתרּומה: ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשר:
ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּתרם -48אם הפריׁש אם ּבמעּׂשר: ּכ , ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעּׂשרֹות. ּפטּור49מעּׂשרֹותיו - ְְְְְִֶַַַַָָָָֹ
הּתֹורם וכל הּמעּׂשר; לא50מן ּבהן: ׁשאמרנּו ּכל מעּׂשר. - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

- עּׂשרּו אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתן - ּתרמּו ואם ְְְְְְִִִִָָָָָֹיתרמּו,
ּתרּומה ּתרּומתֹו ׁשאין וכל מעּׂשרֹות. אין51מעּׂשרֹותיהן ּכ , ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מעּׂשרֹות .52מעּׂשרֹותיהן ְְְֵֶַַַ
.Áידי על מעּׂשר הריני לחברֹו: צרי53האֹומר אינֹו - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יעּׂשר לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו אמר54לעמד ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
עּמֹו לעמד צרי - ידי על עּׂשר לחברֹו: .55הּוא ֲֲִִֵֵַַַַַָָֹ

.Ëמּדבריהם56החרּובין אּלא ּבמעּׂשרֹות חּיבין אינן -57, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
[רב מאכל ׁשאינן ּבגדלן58לפי ּבין הּמרים, והּׁשקדים אדם. [ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּפטּורין - ּבקטנן אכל59ּבין ׁשאינן לפי ,60. ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
.È:ׁשּנאמר מּמעּׂשרֹות; ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָאילן
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הכהנים].32) מיד ולא הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת שתרומה שם: שאמרו למעלה33)[ומה ראה
[=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו שדעת א) (הלכה

זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא לכהןכלל יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מכן לאחר אבל עזרא של בזמנו אלא היה לא
בזמן ומעשרות שתרומות רבינו שלדעת וכתב התורה, מן מצוה עזרא עקר איך שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או

שפיר. אתי התורה מן אינם מעשר34)עזרא ללוי ישראל נתן אם בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי מן מוציאין אין אבל
אמר". מי מינייהו משקל להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין אמרו שכן שלו, הוא הרי והמקור35)ראשון,

שם". מצאתי לא לוי ומבני ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים, עימו עלו שלא אבל36)לזה, פירותיו, דווקא
מיתה. חייב אינו אחר של טבל פירות תרומה37)על הפריש אם אבל ראשון, מעשר או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

מיתה. חייב אינו עני, מעשר הפריש ולא ראשון מעשר.38)ומעשר תרומת ממנו הפריש שלא אף39)כלומר, לומר: ורוצה
לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא הרי כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה שחיוב פי על

ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם זכה את40)שלא לאוכל "מנין ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין הוא כן
חלול חלול ויליף מדבר הכתוב לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא דכתיב במיתה שהוא הטבל

יחללוהו". כי בו ומתו (בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה". כאן אף במיתה תרומה מה והיינו41)מתרומה
ומשלם. לוקה שאינו מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל אם אבל בשוגג, הינם42)כשאכל והלויים הכהנים

רוצים. שהם למי אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא המתנות, ומואב.43)בעלי ועמון שנער מצרים, היינו
אחר.44) במקום הנמצאת תבואה על זה במקום הנמצאת מתבואה חביות".45)כלומר, שתי מקיפין "אין כמו סמוך כלומר,

שכן שכל רבינו וסובר המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים, ב בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד
כדי מעשר, בתרומת אלא אינו זה המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר

חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה בתרומה להם יתחלף ב46)שלא פרק תרומות בירושלמי הוא כן
ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה מעשרין ולא תורמין שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה אני "ואף ד: הלכה

זה. הארץ.47)לעניין פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת שנה פירות על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון48)כגון
בשוגג. הטהור על הטמא מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע והשכחה49)מן הלקט או אדם, מאכל שאינו דבר כגון

והעוללות. והפרט תרומה.50)והפאה תרומתם אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל שאינו ואינו51)זה המדבר כגון
והסומא. והשיכור והערום מדבר, ואינו ששומע והאלם שם.52)שומע, המנויים מהחמישה אחד מתקן53)כגון הריני כלומר,

בשבילך. את54)המעשרות המשלח כשביקש היינו להחמיר, אלא להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין פי על שאף
להקל. אף שליחותו עושה שליח חזקה אומרים עצמו, הציע השליח אם אבל אין55)השליח, מהשליח ביקש שהוא שכיוון

שליחותו. עושה שליח חזקה בני56)אומרים רוב מאכל חרובין שאר אבל מדרבנן, אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
התורה. מן וחייבין הם מדרבנן.57)אדם כלומר סופרים, הגירסא:58)מדברי רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך כן

מן רבינו דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם שאם הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי
מפרי לומר תלמוד וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן, פירות לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי
דעת אבל דאורייתא. מחיוב רק צלמונה חרובי נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר רבינו וסובר העץ", פרי כל ולא העץ

לגמרי. פטורים צלמונה חרובי כן ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות שמעשר בר'59)הראב"ד ישמעאל כר'
קטנים. בין גדולים בין מרים שקדים וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר אינם60)יוסי בגדלן כלומר,

שבגדלם משום ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין הרי מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל
ממעשר. לפטרם יותר פשוט
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הּׂשדה הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר לי,61עּׂשר ויראה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מּדבריהם ּבמעּׂשרֹות חּיב העֹומדת62ׁשהּוא ּתאנה ׁשהרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכאחת אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב - .63ּבחצר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
.‡Èּבקרקע64ּבצלים הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָ

מּפלת עליהן נפלה הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין - והרי65עלּיה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּבמעּׂשרֹות. וחּיבין ּבּׂשדה ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהן

.·Èּׂשדהּו את66המׁשּמר ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ּׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים

והּמדלעֹות הּמקׁשאֹות הענבים67מּפני את ואסף אחר ּובא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מקּפיד הּׂשדה ׁשּבעל ּבזמן ּבּׂשדה: המפּזרים ׁשם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּנׁשארים

ּבמעּׂשר68עליהן חּיבין ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּׁשּום69ּובתרּומה מּתרין - עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

הּמעּׂשר מן ּופטּורין .70ּגזל, ְֲִִֵֵַַָ
.‚Èאת ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּמבחר. מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאין

יקב; וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו
ׁשּמעּׂשר ׁשּבֹו71ּכׁשם החלב מן - הלוּים ּכ72ׁשּמפריׁשים , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

החלב מן - הּיקב ּומן הּגרן מן יּׂשראל ׁשּמפריׁשים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעּׂשר
.73ׁשּבֹו ֶ

.„Èּבאמד מעּׂשרין אֹו74אין ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מׁשּבח75ּבמנין - ּבׁשעּור המדקּדק וכל והּמרּבה76. . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

מערב הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעּׂשרֹותיו - ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמעּׂשרֹות
מתּקנין.77ּבהן ּופרֹותיו , ְִֵֶָָָֻ

.ÂËמעּׂשר מקצת מעּׂשר78הּמפריׁש אינֹו ּכמי79- אּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הערמה את החלק80ׁשחלק מּזה [להפריׁש] צרי אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הפריׁש81ׁשּיֹוציא סאה, מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
להפריׁש יכֹול ואינֹו מעּׂשר, אינֹו - מעּׂשר לׁשם חמּׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָמהם

אחר ּבמקֹום מעּׂשר סאין החמׁש מהן82על מפריׁש אּלא ,83 ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּלהן. הּמעּׂשר ׁשהיא סאה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָחצי

.ÊËזה מעּׂשר ּתחּלה84הּמפריׁש ׁשּמברכין85מבר ּכדר , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּמצֹות ועל86על עני מעּׂשר ועל ׁשני מעּׂשר על מבר וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָ

עצמֹו ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעּׂשר. מן ואם87מעּׂשר ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּכֹוללן - ּביניהן סח ולא מּיד זה אחר זה הּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהפריׁש

ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות להפריׁש :ּומבר אחת .88ּבברכה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָ
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לאכלן‡. ּפרֹותיו הּגֹומר אּלא הּתֹורה מן להפריׁש חּיב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאינֹו
וחּיב הּתֹורה מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָלעצמֹו.
חּיב אינֹו - ואכלּת וגֹו' ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּדבריהם;

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר ְְְֵֶַָָָָאּלא
.·,זרע ּתבּואת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - הּלֹוקח ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוכן

אחר ּבׁשּלקחן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחּיב
- לֹוקח ּביד נגמרּו אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנגמרּו

הּתֹורה. מן לעּׂשר ְִֵַַַָָחּיב
וכּיֹוצא‚. הּבסר ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויים ׁשאינן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפרֹות

ׁשּנאמר: אכל; ויעּׂשּו ׁשּיגּדלּו עד ּבמעּׂשר חּיבין אינן - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹבֹו
הּתבּואה וכן ּפרי. ׁשּיהיה עד - העץ מּפרי הארץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּזרע
ׁשּתעּׂשה עד - זרע ּתבּואת ּכל את ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהּקטנּיֹות;
הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעּׂשרֹות. עֹונת היא וזֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹּתבּואה.
ּובכל ּׁשירצה מה ּכל מהן לאכל מּתר - זֹו לעֹונה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוהּפרֹות

ׁשּירצה. ְִֶֶֶֶּדר
הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּמלפפֹונֹות,
חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבלבד,
הּמעּׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן ׁשּמּתחּלת ּבקטנן; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבמעּׂשר

הזריע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעּׂשרֹות? עֹונת היא זֹו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַאי
- הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולצמח,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חייבים.61) בשדה ואם63)מדרבנן.62)דווקא ופטור. אחת אחת אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק מעשרות
שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי לדברי שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה, כהנטוע בחצר שהנטוע הרי חייב", צירף
אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא אינו זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה, מן לפטור הירושלמי

המשנ דברי סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב"ד הראב"ד].לדעת בהשגת ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל ה
רוצה64) שאינו ומכיוון מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא שהפטור נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך

חכמים. חייבוהו לא הבצלים של שדה.65)בהשרשתם אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט גם66)היינו בו ויש
ענבים. וגם והדלועין.67)תאנים הקישואין צמיחת מהם.68)מקום יטלו שלא מקפיד שהוא בו שיודעין כלומר,69)היינו,

השדה. בעל לו נתן אם או הפירות מן גזל המעשר.70)אם מן פטור והפקר הפקר שהן מעשר,71)משום תרומת כלומר,
המעשר. מן מעשר ממנו".72)שהיא חלבו את "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן היפה.73)כלומר, מן שתורמים

כמעשר.74) מעשר ותרומת באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, המונה75)דווקא להלכה אבל בתלמוד, הרגיל הסדר תפס
משניהם. משובח והשוקל המונה מן משובח והמודד יותר,76)משובח מדוקדק שהוא והשוקל המונה, מן משובח המודד כלומר

משניהם. טבל.77)משובח הוא והרי עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף מעשירית78)כלומר, פחות הפריש כלומר,
מתוקנים מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא: שאמרו ומה ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר שלפניו. התבואה

להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" השלים.79)ופירותיו שלא חלקים,80)כיוון לשני סתם הטבל את שחלק כמי כלומר,
לפניו. טבל ערוגות שתי החיוב81)והרי מן כמפריש שנראה אחר ממקום ולא ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש

הפטור. אחר.82)על ממקום הסאין.83)כלומר, ראשון.84)מחמשת ההפרשה.85)מעשר מברך86)לפני המצוות "כל
לעשייתן". עובר אחד87)עליהן כל במפריש זה וכל המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות". חמש לברך "צריך
ביניהן. בהפסקה, תרומה".88)לחוד, הפרשת "על מברך לאחרים שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק שאינו1)וראה יבאר

איזו ודין הראויות. או בקוטנן לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן פירותיו הגומר אלא התורה מן להפריש חייב

xyrn zekld - a`Îmgpn 'f oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאכ ראּויים ׁשּיהּו עד רּכים עּׂשריםמּׁשּיעּׂשּו אחר ילה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
והם והּבאּוׁשים, הענבים אסיפתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָוארּבע
ׁשּלהם החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות ּבין ׁשּלהן הּפרח מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּבחּוץ.
האפרסקין ּכּׂשאֹור. מּׁשּיּפתחּו - הּתמרים מים. מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויצא
האכל מּׁשּיתּפרׁש - האגֹוזים אדּמים. גידים מּׁשּיטילּו -ְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ
מּׁשּתתּפרׁש - הּמתּוקים הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמהּקלּפה
ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין - הּמרים החיצֹונה; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָקלּפתן
מּׁשּיעּׂשּו - והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻקלּפֹות,
ׁשמן מּׁשּיעּׂשּו - הּזיתים לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקלּפה
וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעּׂשֹות ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאחד
ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשליׁש
מּׁשּיאּדימּו. - והאֹוג הּתּותים קטּנים. ּכׁשהם לאכילה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָראּויין
מּׁשּיעּׂשּו - החרּובין מּׁשּיאּדימּו. - להאּדים ׁשּדרּכן ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּׁשּיּנקדּו. - להׁשחיר ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחֹורֹות. נקּדֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻנקּדֹות
מּׁשּיעּׂשּו - והעזרדין והּפריׁשים והּקרּוסטמלין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻהאּגסים
מּׁשּיקרחּו - להלּבין ׁשּדרּכן ּכל וכן לבנֹות. קרחֹות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָקרחֹות
מּׁשּיהיה - הּתלּתן ׁשליׁש. מּׁשּתביא - הּתבּואה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָקרחֹות.
והּדלּועין הּקׁשּואין ּובּירק: נזרע. אם לצמיחה ראּוי ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָזרעּה
ּבקטנן, חּיבין - ּבהן ּכּיֹוצא וכל והמלפפֹונֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהאבּטיחין
ׁשּיגּדיל עד לאכילה ראּוי ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכמֹו
ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול לאכילה. ראּוי ׁשּיהא עד חּיב אינֹו -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכּלֹו. הּגיע ּוכאּלּו למעּׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו - יחידי גרּגיר ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַֻֻאפּלּו
אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, אׁשּכֹול אֹותֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּגפן

חּבּור. ּכּלּה - ִַַָֻאחת
.Âּפ אדם ימּכר למילא הּמעּׂשרֹות לעֹונת מּׁשּבאּו רֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

הּבּכּורֹות, את נֹוטל - ּבּכרּו ואם הּמעּׂשרֹות. על נאמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
וכן הּמעּׂשרֹות. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין הּׁשאר למּכר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֻּומּתר
על נאמן ׁשאינֹו למי זּגיו ואת ּגפּתֹו את אדם ימּכר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
מהם הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין מׁשקין; מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעּׂשרֹות
למי ּתבּואה מּמּנּו ללקט ּתבנֹו את ולא ּבמעּׂשרֹות. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹחּיבין
ּבמעּׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה נאמן; ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Êּומצא ׁשלׁשה נתן אם וסּננן: מים עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמרי
ואינֹו אחר. מּמקֹום הּיתר מּזה מעּׂשר מֹוציא - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
הּכל, על ּבלּבֹו - ּבּתחּלה ׁשהּתֹורם ּתרּומה; עליו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹמפריׁש
ּפי על אף מארּבעה, ּפחֹות מצא בּתרּומה. ׁשּבארנּו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
ּפטּור. - יין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף מּדתֹו על יתר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמצא

.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש
ואם ּבמעּׂשר. חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדאן ואחר ּופדאן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעּׂשר
- ּפדאן ּכ ואחר הּגזּבר ּביד והם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

ְִּפטּורין.

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
זרה לא ועדין ודׁשּה ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹנגמרה
עד עראי אכילת מהן לאכל מּתר - מרחּה ולא ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻאֹותּה
מהן לאכל אסּור - מלאכּתן ּומּׁשּתּגמר מלאכּתן. ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתּגמר

ֲַעראי.
אבל·. ּבּׁשּוק; למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּבּמה

לאכ מּתר זה הרי - ּבּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה מהןאם ל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
למעּׂשר. ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעראי

החצר,‚. למעּׂשרֹות: הּפרֹות קֹובע דברים מּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
אין וכּלן והּׁשּבת. והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין
ׁשּנגמרה„. ּפי על אף לּבית, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?

נכנסּו לּבית; ׁשּנכנסּו עד עראי אכילת מהן אֹוכל - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמלאכּתן
ׁשּיעּׂשר. עד מהן לאכל ואסּור למעּׂשרֹות, נקּבעּו - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלּבית
הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָוכן
ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהם ׁשּבת נכנסה אֹו ּתרּומה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמהן
ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי על ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאף
מלאכּתן לגמר התחיל עראי. מהן אֹוכל זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן
הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב - לּבית ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר
לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל - ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹקּׁשּואין
הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעּׂשר. הּכל נקּבעּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאחת
חּוץ עראי. מהן לאכל מּתר - מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּפרֹות
- מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם ּתאנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּכלּכּלת

למעּׂשר. ְְְֲִֵַָנקּבעה
ּתמרה‰. מכּבדי ּתאנים, ּובהם ּתאנה סֹוכי לּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמביא

לא - ּפֹועלים אֹו ּתינֹוקֹות הכניסּום אם ּתמרים: ְְֲִִִִִִֶָָֹּובהם
ּבמעּׂשר. חּיב - הּבית ּבעל הכניסן ואם למעּׂשר; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָנקּבעּו
לאכלן נקּבעּו; לא - עּסה מהן לעּׂשֹות ׁשּבלים ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַָָָֹהכניס
ּבתבּואה; אמּורים? ּדברים ּבּמה למעּׂשר. נקּבעּו - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָמלילֹות

למעּׂשר. נקּבעּו לא - ּבקטנּיֹות ְְְְְֲֲִִִֵַָֹאבל
.Âׁשּתהיה ּכדי ּבּמֹוץ, להכניסּה הּתבּואה על להערים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּתר

אחר מעט מעט וזֹורה הּמעּׂשר. מן ּופטּורה אֹוכלת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָּבהמּתֹו
הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן לעֹולם ּופטּור לביתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהכניס

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ְְֲִִֵֵֶַַֹֹׁשהרי
.Êהּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר

ׁשּלא למעּׂשר ׁשּקֹובעים דברים הּׁשּׁשה מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפרֹותיו
למעּׂשר. טבלּו אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָמּדעּתֹו

.Áוהּדלּועין הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן גמר זהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאי
ּכמֹו ׁשעליהן, הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין
ּובאבּטיח ערמה; מּׁשּיעמיד - מׁשפׁשף אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּׂשער
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו אדם ימכור אם המעשרות. עונת מחוברין.1)היא כשהן פירותיו המקדיש יבאר
גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה שאחד ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת שהגיעו פירות
או בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי, אוכל אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של מלאכתן

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים פירות המקדיש לעשר. חייב אם בזה וכיוצא גרוגרות
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לאכ ראּויים ׁשּיהּו עד רּכים עּׂשריםמּׁשּיעּׂשּו אחר ילה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
והם והּבאּוׁשים, הענבים אסיפתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָוארּבע
ׁשּלהם החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות ּבין ׁשּלהן הּפרח מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּבחּוץ.
האפרסקין ּכּׂשאֹור. מּׁשּיּפתחּו - הּתמרים מים. מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויצא
האכל מּׁשּיתּפרׁש - האגֹוזים אדּמים. גידים מּׁשּיטילּו -ְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ
מּׁשּתתּפרׁש - הּמתּוקים הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמהּקלּפה
ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין - הּמרים החיצֹונה; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָקלּפתן
מּׁשּיעּׂשּו - והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻקלּפֹות,
ׁשמן מּׁשּיעּׂשּו - הּזיתים לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקלּפה
וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעּׂשֹות ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאחד
ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשליׁש
מּׁשּיאּדימּו. - והאֹוג הּתּותים קטּנים. ּכׁשהם לאכילה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָראּויין
מּׁשּיעּׂשּו - החרּובין מּׁשּיאּדימּו. - להאּדים ׁשּדרּכן ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּׁשּיּנקדּו. - להׁשחיר ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחֹורֹות. נקּדֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻנקּדֹות
מּׁשּיעּׂשּו - והעזרדין והּפריׁשים והּקרּוסטמלין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻהאּגסים
מּׁשּיקרחּו - להלּבין ׁשּדרּכן ּכל וכן לבנֹות. קרחֹות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָקרחֹות
מּׁשּיהיה - הּתלּתן ׁשליׁש. מּׁשּתביא - הּתבּואה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָקרחֹות.
והּדלּועין הּקׁשּואין ּובּירק: נזרע. אם לצמיחה ראּוי ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָזרעּה
ּבקטנן, חּיבין - ּבהן ּכּיֹוצא וכל והמלפפֹונֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהאבּטיחין
ׁשּיגּדיל עד לאכילה ראּוי ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכמֹו
ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול לאכילה. ראּוי ׁשּיהא עד חּיב אינֹו -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכּלֹו. הּגיע ּוכאּלּו למעּׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו - יחידי גרּגיר ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַֻֻאפּלּו
אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, אׁשּכֹול אֹותֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּגפן

חּבּור. ּכּלּה - ִַַָֻאחת
.Âּפ אדם ימּכר למילא הּמעּׂשרֹות לעֹונת מּׁשּבאּו רֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

הּבּכּורֹות, את נֹוטל - ּבּכרּו ואם הּמעּׂשרֹות. על נאמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
וכן הּמעּׂשרֹות. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין הּׁשאר למּכר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֻּומּתר
על נאמן ׁשאינֹו למי זּגיו ואת ּגפּתֹו את אדם ימּכר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
מהם הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין מׁשקין; מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעּׂשרֹות
למי ּתבּואה מּמּנּו ללקט ּתבנֹו את ולא ּבמעּׂשרֹות. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹחּיבין
ּבמעּׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה נאמן; ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Êּומצא ׁשלׁשה נתן אם וסּננן: מים עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמרי
ואינֹו אחר. מּמקֹום הּיתר מּזה מעּׂשר מֹוציא - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
הּכל, על ּבלּבֹו - ּבּתחּלה ׁשהּתֹורם ּתרּומה; עליו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹמפריׁש
ּפי על אף מארּבעה, ּפחֹות מצא בּתרּומה. ׁשּבארנּו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
ּפטּור. - יין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף מּדתֹו על יתר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמצא

.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש
ואם ּבמעּׂשר. חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדאן ואחר ּופדאן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעּׂשר
- ּפדאן ּכ ואחר הּגזּבר ּביד והם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

ְִּפטּורין.
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לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
זרה לא ועדין ודׁשּה ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹנגמרה
עד עראי אכילת מהן לאכל מּתר - מרחּה ולא ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻאֹותּה
מהן לאכל אסּור - מלאכּתן ּומּׁשּתּגמר מלאכּתן. ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתּגמר

ֲַעראי.
אבל·. ּבּׁשּוק; למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּבּמה

לאכ מּתר זה הרי - ּבּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה מהןאם ל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
למעּׂשר. ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעראי

החצר,‚. למעּׂשרֹות: הּפרֹות קֹובע דברים מּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
אין וכּלן והּׁשּבת. והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין
ׁשּנגמרה„. ּפי על אף לּבית, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?

נכנסּו לּבית; ׁשּנכנסּו עד עראי אכילת מהן אֹוכל - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמלאכּתן
ׁשּיעּׂשר. עד מהן לאכל ואסּור למעּׂשרֹות, נקּבעּו - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלּבית
הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָוכן
ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהם ׁשּבת נכנסה אֹו ּתרּומה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמהן
ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי על ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאף
מלאכּתן לגמר התחיל עראי. מהן אֹוכל זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן
הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב - לּבית ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר
לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל - ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹקּׁשּואין
הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעּׂשר. הּכל נקּבעּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאחת
חּוץ עראי. מהן לאכל מּתר - מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּפרֹות
- מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם ּתאנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּכלּכּלת

למעּׂשר. ְְְֲִֵַָנקּבעה
ּתמרה‰. מכּבדי ּתאנים, ּובהם ּתאנה סֹוכי לּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמביא

לא - ּפֹועלים אֹו ּתינֹוקֹות הכניסּום אם ּתמרים: ְְֲִִִִִִֶָָֹּובהם
ּבמעּׂשר. חּיב - הּבית ּבעל הכניסן ואם למעּׂשר; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָנקּבעּו
לאכלן נקּבעּו; לא - עּסה מהן לעּׂשֹות ׁשּבלים ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַָָָֹהכניס
ּבתבּואה; אמּורים? ּדברים ּבּמה למעּׂשר. נקּבעּו - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָמלילֹות

למעּׂשר. נקּבעּו לא - ּבקטנּיֹות ְְְְְֲֲִִִֵַָֹאבל
.Âׁשּתהיה ּכדי ּבּמֹוץ, להכניסּה הּתבּואה על להערים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּתר

אחר מעט מעט וזֹורה הּמעּׂשר. מן ּופטּורה אֹוכלת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָּבהמּתֹו
הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן לעֹולם ּופטּור לביתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהכניס

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ְְֲִִֵֵֶַַֹֹׁשהרי
.Êהּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר

ׁשּלא למעּׂשר ׁשּקֹובעים דברים הּׁשּׁשה מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפרֹותיו
למעּׂשר. טבלּו אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָמּדעּתֹו

.Áוהּדלּועין הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן גמר זהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאי
ּכמֹו ׁשעליהן, הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין
ּובאבּטיח ערמה; מּׁשּיעמיד - מׁשפׁשף אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּׂשער

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו אדם ימכור אם המעשרות. עונת מחוברין.1)היא כשהן פירותיו המקדיש יבאר
גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה שאחד ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת שהגיעו פירות
או בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי, אוכל אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של מלאכתן

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים פירות המקדיש לעשר. חייב אם בזה וכיוצא גרוגרות
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היה אבּטיח. ּבצד אבּטיח ּבמקצה אֹותֹו מּׁשּיסּדיר -ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֻ
מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת אחת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמׁשפׁשף
הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין קּׁשּואין ְְְִִִִִִִֵֶַַַֹותֹורמין

ֲֵֵֶמעליהן.
.Ëאת מּׁשּימּלא - אֹוגד אינֹו אם מּׁשּיאגד. - הּנאגד ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּירק

ׁשּילּקט עד עראי אֹוכל זה הרי - ממּלא אינֹו [אם] ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַהּכלי.
צרּכֹו. ְָָּכל

.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלים ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכלּכלה
ממּלא אינֹו אם הּכלי. את מּׁשּימּלא - מחּפה אינֹו אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבהן.

צרּכֹו. ּכל ׁשּילּקט עד -ְְֵֶַַָָ
.‡Èחציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו גדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי

ׁש עד נטּבל אינֹו - ּכּלֹו את למּלאת ּבדעּתֹו היה ּימּלאנטּבל. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
נטּבלּו לא - ׁשניהם את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו ּכּלֹו. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻאת

ׁשניהם. ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶַַעד
.·Èלאגדֹו ׁשּבדעּתֹו ּפי על אף ּבּׂשדה, ּגדֹול אגד הּירק ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאגד

והּצּמּוקין הּפרד נטּבל. זה הרי - לּׁשּוק קטּנֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֻאגּדֹות
- והּבצלים ּגּגֹו. ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהחרּובין
ואם מעליהן. להׁשליכם ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּיסיר

ערמה. ׁשּיעמיד עד - מסיר ֲֲִִֵֵֵֶַַָאינֹו
.‚Èּפני המיּפה זה ממרח? זהּו ואי מּׁשּימרח. - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבּואה

ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ּברחת ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּכרי
ערמה. ׁשּיעמיד עד - ממרח אינֹו אם מעּׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
[אם] ואֹוכל. הּכברה מּתחת ונֹוטל מּׁשּיכּבר. - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקטנּיֹות
מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. עד - ּכֹובר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו

ואֹוכל. הּתבן ּׁשּבתֹו ּומּמה הּצדדין ּומן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהּקֹוטעים
.„Èמעל והחרצּנין הּזּגין ויׁשלה ּבחבּיֹות מּׁשּיּניחּנּו - ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָהּיין

להעמידֹו ּכׁשּיגּביהּנּו הּבֹור, ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּפי
הּצּנֹור ּומן העליֹונה הּגת מן וקֹולט עראי. ׁשֹותה - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחבית

וׁשֹותה. מקֹום ְִֶָָּומּכל
.ÂËמן נֹוטל - ׁשּירד ּפי על אף לעּוקה. מּׁשּירד - ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשמן

ּולתמחּוי קטּנה לקערה ונֹותן הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעקל
מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם, ׁשהּוא ּפי על אף הּתבׁשיל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַלתֹו
לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ּביֹותר חם היה ואם ׁשני. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלי

מתּבּׁשל. ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, ְְְִִִֵֵֵֶַיּתן
.ÊË.מּׁשּידּוׁש - הּגרֹוגרֹות מּׁשּיחליקּנּו. - ּדבלה ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהעּגּול

היה הּמגּורה. ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל - למגּורה הכניסן ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָואם
[נׁשּברה הּמגּורה, ּפי על העּגּול אֹו ּבחבית הּגרֹוגרֹות ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָדׁש
עד יאכל לא זה הרי - הּמגּורה] ׁשנפּתחה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחבית

ְֵֶַׁשּיעּׂשר.
.ÊÈעראי מהן לאכל מּתר - ׁשּבּמקצה וענבים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּתאנים

- אחר למקֹום והֹולי הּמקצה מן נטל אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמקֹומן.
ׁשּלא ּפי על אף מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי, מהן יאכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלא

צרּכן. ּכל ְְָָָָיבׁשּו
.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה
עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈמּמּנּו לאכל אסּור - ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון ְֱֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַָֹמעּׂשר
מּכת אֹותֹו מּכין - אכל ואם ּתרּומתֹו; ׁשּיפריׁש קדם ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹעראי
ּׂשעֹורים מקּלף ׁשהיה ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָמרּדּות.
חּיב - ידֹו לתֹו וכנס קלף ואם אחת. אחת מקּלף - ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָואֹוכל
ליד מּיד מנּפה - חּטים ׁשל מלילֹות מֹולל היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלעּׂשר.
לֹומר צרי ואין לעּׂשר. חּיב - חיקֹו לתֹו נּפה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָואֹוכל.
ונֹותן הּיין מן נֹוטל וכן עראי. זה ׁשאין ּבכלי, נּפה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאם
הּקדרה לתֹו לא אבל ואֹוכל, צֹונן ּתבׁשיל לתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹלּקערה
סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא מּפני צֹוננת, ׁשהיא ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאף
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ּבּׂשרֹו, על ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹזיתים

.Îמּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר מלאכּתן,ּוכׁשם נגמרה ׁשּלא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכ
ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה מה ּכל מהן ּומפקיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה
ולא יפקיר לא - למעּׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹּגמרּו,
ׁשּיעּׂשר. עד קבע אכילת ּולעֹופֹות ּולחּיה לבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיאכיל
הּבית. ּבתֹו ואפּלּו הּטבל מן עראי לבהמה להאכיל ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻּומּתר

חבילֹות. ׁשּיעּׂשם עד עמיר ּפקיעי ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָּומאכיל
.‡Îהרי - קציצֹות ּׂשדה ּבצד אפּלּו ,ּבּדר קציצֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַהּמֹוצא

רב ּדרסּו אם גרֹוגרֹות, מצא הּמעּׂשר. מן ּפטּורין ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹאּלּו
ׁשּנגמרה מּדבר ׁשחזקתן לעּׂשר; חּיב - האדם רב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּגרֹוגרֹות
מּדבר ׁשהם ׁשּידּוע דבלה; ּפלחי מצא אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמלאכּתן.

ַָהּגמּור.
.·Îּברׁשּות לעּׂשר, חּיב - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות: ְְְְִִִִֵַַַָָָָמצא

ּבמעּׂשר. חּיבֹות מקֹום ּבכל - והאלּמֹות ּפטּורֹות. - ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֻהרּבים
על ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות אֹותּה עֹוּׂשה - מרּוחה ּתבּואה ְְְְֶַַַָָָָָמצא
חּיבת - מחּפה ּכלּכּלה מצא חֹוׁשׁש. ואינֹו אחרֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּפרֹות
- לּׁשּוק מכניסין ׁשהרב ּבמקֹום ּכלּכּלה: מצא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּבמעּׂשרֹות.
ׁשהרב ּובמקֹום ּדמאי; ּומתּקנּה עראי, מּמּנה לאכל ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאסּור
מחצה וּדאי; ּומתּקנּה עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמכניסין
ּבּמה וּדאי. מתּקנּה - לּבית הכניסּה ואם ּדמאי; - ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָלמחצה
ּבדבר אבל מלאכה; גמר לֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָּדברים
אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף מלאכה, גמר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה, להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָצרי

מלאכּתן. ׁשּנגמרה ְְְְְִֶַָָָָּבׁשעה
.‚Îהּנמצ הרי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים אחדרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכל גֹוררין היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעּׂשרֹות; חּיב ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבהן
ְַַָהּלילה.

.„Îחּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
ּתחת ּתאנים מצא נפלּו. זה ׁשּמאילן ׁשחזקתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמעּׂשר;
ּבעפר, ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק; הם הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה

ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא
.‰Îמלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדאן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

ּכ ואחר ההקּדׁש ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין היּו חֹובתן ׁשּבׁשעת הּמעּׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּפדאן
מן ּפטּורה - למנחֹות קמה הּמקּדיׁש הּמעּׂשרֹות. ְְְְִִִִַַַַַָָָָמן

ְַַַהּמעּׂשרֹות.
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ׁשּיכניסּנּו2אין‡. עד הּתֹורה מן למעּׂשרֹות נקּבע 3הּטבל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּבית4לביתֹו מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ׁשּיכניסּנּו5; והּוא . ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: הּׁשער; הכניס6ּדר אם אבל . ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּגּגֹות ּדר הּתרּומה8וקרּפיפֹות7ּתבּואתֹו מן ּפטּור ּומן9- ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

.10הּמעּׂשרֹות ְַַַ
א·. על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, עדיראה הּטבל כילת ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

אבל הּׁשמּועה; מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּקבע
ׁשּמנינּו דברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע עליו11אם לֹוקין אין - ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן מּדבריהן. מרּדּות מּכת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאּלא
מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר לּׁשּוק אּלא12להֹוליכן לֹוקה אינֹו - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבמעּׂשר חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹמּכת
מּדבריהם. ְִִֵֶֶָאּלא

אינֹו‚. - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ׁשּלמּטה13קֹובע ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגים וכן . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אּמֹות,14קֹובע ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ואם . ְְְִֵַַַַַַַַַַָָֹ
הּמעּׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע הּבית ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכגֹון

הּבית אויר ּכמקצת זה גג הרי .15אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
עּמּודים17והּברּגנין16הּצריפין„. ארּבעה והּוא הּקיץ, ּובּתי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֻ

ׁשעֹוּׂשין סּכֹות וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן, על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻותקרה
ּבהן ׁשּדרין ּפי על אף הּקיץ, ּבימי הּגּנֹות ּובני הּכרמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבני
קֹובעין אינן - ותרנגֹולין רחים ּבהם ויׁש הּקיץ ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכל

הּיֹוצרים סּכת וכן ּבחג19החיצֹונה18למעּׂשר. החג 20וסּכת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
קבע ּדירתן אין אּלּו ׁשּכל קֹובעין. אינן -21. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּפי22הּצריפין‰. על אף לבעליהן, טֹובלין - והּברּגנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻ
אדם לכל טֹובלין וכן23ׁשאינן הּספר24. ּובית25ּבית ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשהם26הּמדרׁש מּפני ּומלּמד, ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
לאחרים.27ּכביתֹו טֹובלין ואין , ְְְֲִִֵֵֵַ

.Âּדירה ּבית ּבהן יׁש אם הּמדרׁש: ּובית הּכנסת -28ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
האּוריארֹות29קֹובעין קֹובעין. אין - לאו ואם והאֹוצרֹות30, ְְְְְִִִֵַָָָָ

למכּנס העּׂשּויֹות קֹובעין31ׁשּבּׂשדֹות אינן היּו32- ואם ; ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
קֹובעין.33לדירה - ְְִִָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ארבע1) על אמות ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית. שיכנס עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר
הטעונה וגפן למעשר קובע חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן תאנים המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות.

התורה.2)בחצר. מן קובעת חצר שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי אחר.3)כר' ובין התבואה בעל אבל4)בין
אחר. של לבית על5)לא ואף דברים שישה ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית כשנכנסו מקרא של ופשוטו
לבית. נכנס שלא למעשר.6)פי קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה בתבואה בד7)ומדובר לבית נכנסו רךשלא

קובע. אינו עצמו והגג שבגג. ארובה דרך אלא לדירה.8)הרגילה, שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף אחורית. בדרך לבית שנכנסו
[ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות, דרך גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו: לה: ובברכות
יוחנן, רבי של היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה בחצר והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה שם

התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו "תרומה".9)והוא רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר מדבריהם10)יש אבל
קבע. באכילת מדבריהם.11)אסור אלא למעשר קובעים הדברים ששת באחד12)שאין נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים. הדברים בית.13)מששת קרוי ואינו לדירה ראוי חצר14)שאינו של שהם פי על אף פטורין "הגגות שם: [במשנה
- משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין והכוונה קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה ורבינו החייבת".
מן תאנים "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו: בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי לפי

שחייב]. כרבי פסק רבינו אבל פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן לבית15)השדה נכנס לא סוף סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, למטה.16)דרך ומרחיב והולך מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא העשויים17)וצריף מגדלים

בדרכים. ובחיצונה18)לשמור קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו, לפנים זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
למכור. קדרותיו ומוציא מלאכתו עושה קובעת.19)הוא הפנימית בסוכה20)אבל לדור המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג השאר21)לאחר ואף חיים, אינם חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל
לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים למילתייהו חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות. בהם לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן

בלבד. עראי דירת אלא אינה החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה היוצרים סוכת לבעל22)ממש. טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין, גם רבינו למד ומזה שהיא23)הבורגנין". בית, גם הרי לעיין יש

(ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית פירותיו במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו למי טובל אינו קבע, דירת
קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע - קבע דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו נקבע שבביתו

קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים תלמוד24)אינן ובית ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
למשנה". לסופר מקרא.25)טובלין בו וגמרא.26)שמלמדים משנה בו דרים27)שמלמדים אינם שהרי ממש, "ביתו" ולא

לאחרים. קובעים אינם ולפיכך לשמש.28)שם או לפי29)לחזן אדם, כל לבין שם הדרים אותם בין רבינו חילק לא כאן
שה פי על ואף בקביעות, פירות בו הכניסו אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית לשמש קבע דירת ישנה דירהשכאן

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית שהוא הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת בית בתוך מחסנים.30)אינה
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם דירה.32)לכנס הוא33)שאינן פשוט כן לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,

שקובעים.
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ׁשּיכניסּנּו2אין‡. עד הּתֹורה מן למעּׂשרֹות נקּבע 3הּטבל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּבית4לביתֹו מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ׁשּיכניסּנּו5; והּוא . ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: הּׁשער; הכניס6ּדר אם אבל . ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּגּגֹות ּדר הּתרּומה8וקרּפיפֹות7ּתבּואתֹו מן ּפטּור ּומן9- ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

.10הּמעּׂשרֹות ְַַַ
א·. על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, עדיראה הּטבל כילת ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

אבל הּׁשמּועה; מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּקבע
ׁשּמנינּו דברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע עליו11אם לֹוקין אין - ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן מּדבריהן. מרּדּות מּכת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאּלא
מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר לּׁשּוק אּלא12להֹוליכן לֹוקה אינֹו - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבמעּׂשר חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹמּכת
מּדבריהם. ְִִֵֶֶָאּלא

אינֹו‚. - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ׁשּלמּטה13קֹובע ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגים וכן . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אּמֹות,14קֹובע ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ואם . ְְְִֵַַַַַַַַַַָָֹ
הּמעּׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע הּבית ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכגֹון

הּבית אויר ּכמקצת זה גג הרי .15אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
עּמּודים17והּברּגנין16הּצריפין„. ארּבעה והּוא הּקיץ, ּובּתי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֻ

ׁשעֹוּׂשין סּכֹות וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן, על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻותקרה
ּבהן ׁשּדרין ּפי על אף הּקיץ, ּבימי הּגּנֹות ּובני הּכרמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבני
קֹובעין אינן - ותרנגֹולין רחים ּבהם ויׁש הּקיץ ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכל

הּיֹוצרים סּכת וכן ּבחג19החיצֹונה18למעּׂשר. החג 20וסּכת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
קבע ּדירתן אין אּלּו ׁשּכל קֹובעין. אינן -21. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּפי22הּצריפין‰. על אף לבעליהן, טֹובלין - והּברּגנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻ
אדם לכל טֹובלין וכן23ׁשאינן הּספר24. ּובית25ּבית ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשהם26הּמדרׁש מּפני ּומלּמד, ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
לאחרים.27ּכביתֹו טֹובלין ואין , ְְְֲִִֵֵֵַ

.Âּדירה ּבית ּבהן יׁש אם הּמדרׁש: ּובית הּכנסת -28ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
האּוריארֹות29קֹובעין קֹובעין. אין - לאו ואם והאֹוצרֹות30, ְְְְְִִִֵַָָָָ

למכּנס העּׂשּויֹות קֹובעין31ׁשּבּׂשדֹות אינן היּו32- ואם ; ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
קֹובעין.33לדירה - ְְִִָ
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ארבע1) על אמות ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית. שיכנס עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר
הטעונה וגפן למעשר קובע חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן תאנים המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות.

התורה.2)בחצר. מן קובעת חצר שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי אחר.3)כר' ובין התבואה בעל אבל4)בין
אחר. של לבית על5)לא ואף דברים שישה ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית כשנכנסו מקרא של ופשוטו
לבית. נכנס שלא למעשר.6)פי קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה בתבואה בד7)ומדובר לבית נכנסו רךשלא

קובע. אינו עצמו והגג שבגג. ארובה דרך אלא לדירה.8)הרגילה, שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף אחורית. בדרך לבית שנכנסו
[ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות, דרך גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו: לה: ובברכות
יוחנן, רבי של היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה בחצר והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה שם

התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו "תרומה".9)והוא רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר מדבריהם10)יש אבל
קבע. באכילת מדבריהם.11)אסור אלא למעשר קובעים הדברים ששת באחד12)שאין נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים. הדברים בית.13)מששת קרוי ואינו לדירה ראוי חצר14)שאינו של שהם פי על אף פטורין "הגגות שם: [במשנה
- משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין והכוונה קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה ורבינו החייבת".
מן תאנים "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו: בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי לפי

שחייב]. כרבי פסק רבינו אבל פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן לבית15)השדה נכנס לא סוף סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, למטה.16)דרך ומרחיב והולך מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא העשויים17)וצריף מגדלים

בדרכים. ובחיצונה18)לשמור קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו, לפנים זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
למכור. קדרותיו ומוציא מלאכתו עושה קובעת.19)הוא הפנימית בסוכה20)אבל לדור המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג השאר21)לאחר ואף חיים, אינם חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל
לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים למילתייהו חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות. בהם לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן

בלבד. עראי דירת אלא אינה החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה היוצרים סוכת לבעל22)ממש. טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין, גם רבינו למד ומזה שהיא23)הבורגנין". בית, גם הרי לעיין יש

(ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית פירותיו במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו למי טובל אינו קבע, דירת
קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע - קבע דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו נקבע שבביתו

קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים תלמוד24)אינן ובית ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
למשנה". לסופר מקרא.25)טובלין בו וגמרא.26)שמלמדים משנה בו דרים27)שמלמדים אינם שהרי ממש, "ביתו" ולא

לאחרים. קובעים אינם ולפיכך לשמש.28)שם או לפי29)לחזן אדם, כל לבין שם הדרים אותם בין רבינו חילק לא כאן
שה פי על ואף בקביעות, פירות בו הכניסו אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית לשמש קבע דירת ישנה דירהשכאן

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית שהוא הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת בית בתוך מחסנים.30)אינה
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם דירה.32)לכנס הוא33)שאינן פשוט כן לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,

שקובעים.



xyrnפ zekld - a`Îmgpn 'g ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êׁשהּבית קֹובעת34ּכׁשם החצר ּכ למעּׂשר, קֹובע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּומּׁשּיּכנסּו35למעּׂשר הּׁשער36; ּדר על37לחצר אף נקּבעּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ְְִִִִֶַַָֹּפי
.Áנׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא זֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאי
ּבתֹוכּה38כּהּבתֹו מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין אֹו חצר,39, אֹו . ְְֱִֵֵֶֶָָָָָֹ

מבּקׁש אּתה מה לֹו: אֹומרין - לּה אדם יּכנס וכן40ׁשאם ? ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
דיֹורין ׁשני ּבּה ׁשּיׁש ׁשאחד41חצר ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

והן הֹואיל ונֹועל, יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ונכנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּפֹותחּה
קֹובעת. זֹו הרי - ונֹועלין ְְֲֲִִֵַַּפֹותחין

.Ëׁשער והאכסדרה42ּבית חצר הן43ׁשל הרי - והּמרּפסת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
קֹובעת היתה אם קֹובעין44ּכחצר: אינן45- - לאו ואם , ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

.46קֹובעין ְִ
.Èקֹובעֹות ׁשּתיהן - מּזֹו לפנים זֹו חצרֹות סּכת47ׁשּתי . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻ

קֹובעת הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו אינּה48הּיֹוצרים והחיצֹונה , ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָ
ּכבית49קֹובעת קֹובעת - והחנּות .50. ְְֲִַַַַַַ

.‡Èלמקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו נכנס51הּמֹולי ׁשהּוא ּפי על אף , ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
נקּבעּו52ּבהן לא - ּבּדר ולחצרֹות אֹוכל53לבּתים אּלא , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבחזרה54עראי וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע .55עד ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
.·Èּבעירֹות הּמחזירין לחצר56הרֹוכלין מחצר נכנסין ׁשהן , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

עראי אֹוכלין ּבֹו57- ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין .58עד ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא

מּתר59הּמעּׂשרֹות זה הרי - ּביתֹו לתֹו והכניסן ׁשכח , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ
עראי מהן ולאכל וכן60להֹוציאן .61- לּגג והעלן ׁשכח אם ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וׁשכח ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן עראי. ּבּגג מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל
חברֹו חצר לתֹו ׁשּיעּׂשר.62והכניסן עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ

.„Èנעּדרת63חצר ּבתֹוכּה64ׁשהיא ואֹוכלין ּכגּנה, היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
רּבּה65עראי ׁשּיעדר והּוא אֹוכלין66. אין - רּבּה זרע ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

רּבּה נטע אם וכן חצר67עראי. לנֹוי נטע ואם הֹואיל68. , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
נעּדרת הרי69והיא אילנֹות- מאֹותן עראי אֹוכל .70זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂËּבחצר העֹומדת אחת71ּתאנה אחת מּמּנה אֹוכל -72 ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
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במשנה)34) האמורים למעשר הקובעת חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן בר שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי
למדו". הבית חצר35)מן קובעת - התורה מן קובע בית שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור בתוס' מדבריהם.

חצר.37)הפירות.36)מדבריהם. לעניין רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא הפתח,38)בבא בצד שומר שישנו והיינו
להחמיר. שם) במשנה התנאים (כל כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו בחצר שאין פי על פי39)ואף על ואף

בתוכה. נשמרים הכלים בתוכה.40)שאין לאכול בוש ואדם נשמרת שאינה פי על גדולות42)שכנים.41)ואף לחצירות כי
שער. בית הוא שבינתיים ומה שערים, רוחותיו.43)שני משלוש המוקף מקורה לחצר.45)למעשר.44)מקום טפלים שהם

כבורגנין.46) אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף דירה. אינם דריסת47)שהם לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - עליה החמה.48)הרגל לימות אלא שאינה אף היא, קבע כנ"ל.49)שדירת קבע דירת שאינה

לה להיות כך כל חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה החיצונה אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף
שער. בית כחצר.50)החיצונה למעשר היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית, דר שאינו המדובר51)ואף כי אומרים יש

לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה שאינו כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר פי על ואף למכרם, כשמוליכם
מיד. לפירותיו.53)עמהם.52)נקבעו סופית מגמה לו אין כן אם אלא קובעים וחצרו חברו בית קבע54)שאין אכילת אבל

המיועד.55)אסורה. למקום שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך בו חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני למכור56)היינו,
לנשים. למעשר.57)בשמים מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם, לאכלם שנטלום מגמה58)מפירות לפירות שאין שכיוון

למעשר. קובע אחר בית אף - משתמרת.59)אחרת ה60)שאינה בתוך אבל מדעת, הכניסו אם אלא קובע הבית ביתשאין
עראי. אפילו לאכול, כי61)אסור ויתכן עראי". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו הגג לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא

בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו פי על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך להיות צריך
קובע. אינו בשכחה, שהעלם62)אלא אף המשתמרת חצרו דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא "הבית" להיות: צריך

השדה מן תאנים "הביא בירושלמי הוא וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר, נקבעו בעלמא, בהעברה לגג
מחייב. רבי גגו בראש לאוכלן לחצירו עראי.63)והעבירן בתוכה אוכלין כגינה היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני

ממנה.65)נחרשת.64) חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה ימשיכו66)שהחרישה בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון
נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן כולה, פטורה,67)לעדור רובה נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

הדא. מן ילפא וההיא נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא הדא חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר
מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת) רובה (זרע ההיא מן ילפא הדא
מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים: של [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת הייתה שאם הדא
בלתי שנשאר שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו חצר,
הרוב, של בכוחו אין לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר
כבית הוא הרי הרוב כן ואם חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את אליו לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע

עצמו. החצר כמו למעשרות קובע הוא שגם לחצר, ולא68)שער ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות, היא זו שנטיעה
ונעדר. שניטע הרוב אל שתהא69)נעדר, והוא לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י שהגיה מה לפי שם, ירושלמי

האילנות. שסביב השטח בכל ולהשתמש להלך אפשר נעדרה, לא שאם החוץ.70)נעדרת". מן פירות לתוכה הכניס אם הדין הוא
חייבת71) בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה. שלא או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, בדבר72)במעשר אלא קובעת חצר שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ כלומר,
מלאכתו. שנגמרה

xyrn zekld - a`Îmgpn 'g ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

צרף ואם ּבמעּׂשר73ּופטּור; חּיב אמּורים?74- ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּתאנה לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע; עֹומד -75ּבׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

חיקֹו קֹובע78ׁשם77ואֹוכל76ממּלא חצר אויר ׁשאין ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
.79למעּׂשר ְֲֵַ

.ÊËלגּנה80היתה ונֹוטה ּבחצר אֹוכל81עֹומדת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּכדרּכֹו ּבּגּנה ּבּגּנה82מּמּנה נטּועה היתה היתה83ּכאּלּו . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ

ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבגּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנטּועה
[אחת] אחת אּלא ׁשם .84אֹוכל ֵֶַַַַָָ

.ÊÈּבחצר ׁשּנטּועה ויאכל,85ּגפן האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
אחד אחד מגרּגר ּכל86אּלא את יּטל לא - ּברּמֹון וכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּפֹורטהרּמֹון אּלא ּבאילן87, הרּמֹון הּפרד88את ואֹוכל ,89 ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹופתֹו - ּבאבּטיח וכן ׁשם91ּבּקרקע90מּׁשם. היה92ואֹוכלֹו . ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ

ּבאׁשּכֹול לחצר94ּבּגּנה93אֹוכל הּגּנה מן ונכנס ּפי95, על אף , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
החצר מן ׁשּיעּׂשר96ׁשּיצא עד יגמר לא -97. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÁÈּבחצר98ּכסּבר מקרסם99הּזרּועה עלה100- עלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ
צרף101ואֹוכלֹו ואם לעּׂשר102; חּיב ּבזה.103- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

למעּׂשר‡. נקּבעּו - לאכלן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָהּלֹוקח
את מּׁשּיּתן יּקבעּו? ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּדבריהם,
והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּדמים,
ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֻּבֹורר
ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר. נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּגמר
רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר מעּׂשר, ּבלּבֹו מּׁשּגמר -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ְֲִַלהחזיר.
לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי. מהן לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
ּתאנים‚. חמׁש ּבֹו לי ותן זה אּסר ל הא לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

לעּׂשר. חּיב - צרף ואם ּופטּור; אחת אחת אֹוכל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
אחת אחת ּבֹורר - לי ׁשאבר ּתאנים ּבעּׂשרים זה אּסר ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהא

ואֹוכל. ּבאילן מּמּנּו מגרּגר - לי ׁשאבר ּבאׁשּכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואֹוכל.
לי ׁשאבר ּבאבּטיח ואֹוכל. ּבאילן ּפֹורטֹו - לי ׁשאבר ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּברּמֹון
אֹו וצרפם, הּתאנים את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע ּכֹופת -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
קנה לא ׁשהרי לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּקּצץ
ּתאנים ּבׁשּתי אּסר ל הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאּלא
ּבׁשני אּלּו, רּמֹונים ּבׁשני אּלּו, אׁשּכֹולֹות ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶאּלּו,
ׁשּלא ּופטּור; עראי ואֹוכל ּכדרּכֹו קֹוצץ - אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹאבּטיחים

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ּבמּקח, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָֻנקּבעּו
נקּבעּו„. ׁשניהן - לאכל וזה לאכל זה חברֹו: עם ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹהּמחליף

- לקצֹות וזה לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלמעּׂשרֹות,
נגמרה ׁשּלא ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו; לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשניהן
לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמלאכּתֹו,
חּיב לאכילה ׁשּלקח זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָולקח

למעּׂשר. נקּבע לא להקצֹותן ׁשּלקח וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹלעּׂשר,
ואני‰. מּׁשּלי, ּתאנים עּׂשרים ל ולּקט צא לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהאֹומר

חליפין זה ׁשאין ּפטּורים, ׁשניהם - מּׁשּל ּכרסי את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַאמּלא
חּיב. - ואכל צרף ואם מכר. ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכדי

.Âעֹובר ׁשהיה הארץ עם ּכמכר. קֹובעת אינּה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּמּתנה
ׁשאין ּופטּורין, אֹוכלים - ּתאנים לכם טלּו ואמר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבּׁשּוק
מכניסים העם רב אם לבּתיהן: הכניסּו ואם קֹובעת. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּתנה
- לּׁשּוק מכניסים העם רב ואם וּדאי; מעּׂשרים - ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹלּבּתים
לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר עּׂשר ׁשּמא דמאי, אּלא מתּקנים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין
לּבית ּכׁשּמכניס - לּבּתים והכניסּו לכם טלּו אמר: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָואם
ואכל טל לֹו: אמר אפּלּו מרּבה, דבר לֹו נתן ּדמאי. ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻמעּׂשר
ׁשּיתּקן עד אֹוכל ׁשאינֹו והכנס, טל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין דבר לֹו נתן אם וכן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמאי.
ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאדם

.Êוהכנס טל לּׁשני: ואמר ואכל, טל לאחד: אמר ׁשנים, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהיּו
וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה -ְְֵֵֶֶַָָ

.Á:להם ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שניים.73) גורנה",74)שקצץ כעמיר קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי
משתיים. פחות קיבוץ החצר.75)ואין כאוויר הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו כיוון אלא דווקא, לאו התאנה אף76)וראש
מלאכתם. גמר שזהו פי עראי.77)על לחצר".78)אכילת יוריד שלא קובע.79)"ובלבד כן הבית שאוויר שם80)מכלל

ופטור". כדרכו אוכל לגינה, ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: לגינה.81)משנה נוטים ופירותיה שצירףו82)שענפיה אף
עראי. באכילת ומותר חייב. אינו הדבר83)בידו, כאן - העיקר) לגבי בטל (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה וכשנוטה החצר פני בראיית חייב.84)תלוי שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל שהנוף פי על אף כאן, בעודו86)החייבת.85)ואף האשכול מן כלומר,

מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל לגפן, "פורד".87)מחובר כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו האבטיח90)גרגיר שיגיע אותו כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב (פרק ובר"ש

חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך אכילת92)במחובר.91)לפיו
מאשכול.93)עראי. בהיתר.94)כלומר, לאכלו והתחיל שם קובעת.95)שתלשו החצר אין - ונכנס שכח שאילו בכוונה.
לגמור.96) אליעזר ר' מתיר אז למעשר.97)שרק קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה לאכלו, זה אשכול שתלש והוא98)שכיוון

בתורה. האמור גד החצר.99)זרע שם מבטלת אינה לקרקע.101)תולש.100)וזריעה מחוברת שניים.102)כשהכסבר
קובעתן.103) והחצר מלאכתן, וזה1)שנגמרה לאכול זה חבירו עם המחליף למעשר. נקבעו מאימתי תלושין פרות הלוקח יבאר

ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא ודין בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר. קובעת המתנה אם לאכול.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע. אם במים יין המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות. עליו להם

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה
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צרף ואם ּבמעּׂשר73ּופטּור; חּיב אמּורים?74- ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּתאנה לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע; עֹומד -75ּבׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

חיקֹו קֹובע78ׁשם77ואֹוכל76ממּלא חצר אויר ׁשאין ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
.79למעּׂשר ְֲֵַ

.ÊËלגּנה80היתה ונֹוטה ּבחצר אֹוכל81עֹומדת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּכדרּכֹו ּבּגּנה ּבּגּנה82מּמּנה נטּועה היתה היתה83ּכאּלּו . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ

ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבגּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנטּועה
[אחת] אחת אּלא ׁשם .84אֹוכל ֵֶַַַַָָ

.ÊÈּבחצר ׁשּנטּועה ויאכל,85ּגפן האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
אחד אחד מגרּגר ּכל86אּלא את יּטל לא - ּברּמֹון וכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּפֹורטהרּמֹון אּלא ּבאילן87, הרּמֹון הּפרד88את ואֹוכל ,89 ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹופתֹו - ּבאבּטיח וכן ׁשם91ּבּקרקע90מּׁשם. היה92ואֹוכלֹו . ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ

ּבאׁשּכֹול לחצר94ּבּגּנה93אֹוכל הּגּנה מן ונכנס ּפי95, על אף , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
החצר מן ׁשּיעּׂשר96ׁשּיצא עד יגמר לא -97. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÁÈּבחצר98ּכסּבר מקרסם99הּזרּועה עלה100- עלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ
צרף101ואֹוכלֹו ואם לעּׂשר102; חּיב ּבזה.103- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

למעּׂשר‡. נקּבעּו - לאכלן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָהּלֹוקח
את מּׁשּיּתן יּקבעּו? ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּדבריהם,
והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּדמים,
ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֻּבֹורר
ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר. נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּגמר
רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר מעּׂשר, ּבלּבֹו מּׁשּגמר -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ְֲִַלהחזיר.
לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי. מהן לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
ּתאנים‚. חמׁש ּבֹו לי ותן זה אּסר ל הא לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

לעּׂשר. חּיב - צרף ואם ּופטּור; אחת אחת אֹוכל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
אחת אחת ּבֹורר - לי ׁשאבר ּתאנים ּבעּׂשרים זה אּסר ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהא

ואֹוכל. ּבאילן מּמּנּו מגרּגר - לי ׁשאבר ּבאׁשּכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואֹוכל.
לי ׁשאבר ּבאבּטיח ואֹוכל. ּבאילן ּפֹורטֹו - לי ׁשאבר ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּברּמֹון
אֹו וצרפם, הּתאנים את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע ּכֹופת -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
קנה לא ׁשהרי לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּקּצץ
ּתאנים ּבׁשּתי אּסר ל הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאּלא
ּבׁשני אּלּו, רּמֹונים ּבׁשני אּלּו, אׁשּכֹולֹות ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶאּלּו,
ׁשּלא ּופטּור; עראי ואֹוכל ּכדרּכֹו קֹוצץ - אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹאבּטיחים

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ּבמּקח, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָֻנקּבעּו
נקּבעּו„. ׁשניהן - לאכל וזה לאכל זה חברֹו: עם ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹהּמחליף

- לקצֹות וזה לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלמעּׂשרֹות,
נגמרה ׁשּלא ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו; לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשניהן
לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמלאכּתֹו,
חּיב לאכילה ׁשּלקח זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָולקח

למעּׂשר. נקּבע לא להקצֹותן ׁשּלקח וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹלעּׂשר,
ואני‰. מּׁשּלי, ּתאנים עּׂשרים ל ולּקט צא לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהאֹומר

חליפין זה ׁשאין ּפטּורים, ׁשניהם - מּׁשּל ּכרסי את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַאמּלא
חּיב. - ואכל צרף ואם מכר. ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכדי

.Âעֹובר ׁשהיה הארץ עם ּכמכר. קֹובעת אינּה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּמּתנה
ׁשאין ּופטּורין, אֹוכלים - ּתאנים לכם טלּו ואמר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבּׁשּוק
מכניסים העם רב אם לבּתיהן: הכניסּו ואם קֹובעת. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּתנה
- לּׁשּוק מכניסים העם רב ואם וּדאי; מעּׂשרים - ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹלּבּתים
לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר עּׂשר ׁשּמא דמאי, אּלא מתּקנים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין
לּבית ּכׁשּמכניס - לּבּתים והכניסּו לכם טלּו אמר: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָואם
ואכל טל לֹו: אמר אפּלּו מרּבה, דבר לֹו נתן ּדמאי. ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻמעּׂשר
ׁשּיתּקן עד אֹוכל ׁשאינֹו והכנס, טל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין דבר לֹו נתן אם וכן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמאי.
ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאדם

.Êוהכנס טל לּׁשני: ואמר ואכל, טל לאחד: אמר ׁשנים, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהיּו
וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה -ְְֵֵֶֶַָָ

.Á:להם ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שניים.73) גורנה",74)שקצץ כעמיר קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי
משתיים. פחות קיבוץ החצר.75)ואין כאוויר הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו כיוון אלא דווקא, לאו התאנה אף76)וראש
מלאכתם. גמר שזהו פי עראי.77)על לחצר".78)אכילת יוריד שלא קובע.79)"ובלבד כן הבית שאוויר שם80)מכלל

ופטור". כדרכו אוכל לגינה, ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: לגינה.81)משנה נוטים ופירותיה שצירףו82)שענפיה אף
עראי. באכילת ומותר חייב. אינו הדבר83)בידו, כאן - העיקר) לגבי בטל (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה וכשנוטה החצר פני בראיית חייב.84)תלוי שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל שהנוף פי על אף כאן, בעודו86)החייבת.85)ואף האשכול מן כלומר,

מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל לגפן, "פורד".87)מחובר כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו האבטיח90)גרגיר שיגיע אותו כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב (פרק ובר"ש

חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך אכילת92)במחובר.91)לפיו
מאשכול.93)עראי. בהיתר.94)כלומר, לאכלו והתחיל שם קובעת.95)שתלשו החצר אין - ונכנס שכח שאילו בכוונה.
לגמור.96) אליעזר ר' מתיר אז למעשר.97)שרק קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה לאכלו, זה אשכול שתלש והוא98)שכיוון

בתורה. האמור גד החצר.99)זרע שם מבטלת אינה לקרקע.101)תולש.100)וזריעה מחוברת שניים.102)כשהכסבר
קובעתן.103) והחצר מלאכתן, וזה1)שנגמרה לאכול זה חבירו עם המחליף למעשר. נקבעו מאימתי תלושין פרות הלוקח יבאר

ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא ודין בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר. קובעת המתנה אם לאכול.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע. אם במים יין המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות. עליו להם

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה
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ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ּופטּורין, אֹוכלין אּלּו הרי - ואכלּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַטלּו
לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא דמאי. ׁשּיעּׂשרּו עד יאכלּו לא ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהחנּות
ּבארנּו, ּוכבר ּכבּתיהם. הם ׁשהרי לבּתיכם, והכניסּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטלּו
ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו לֹו קֹובע ׁשּלֹו ׁשאינֹו הּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַׁשאין

.Ëּבתלּוׁשין ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועלים את ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר
ׁשהן ּבמה הּתֹורה מן לאכל להם ויׁש הֹואיל ּבמחּברין, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבין
התנה ואם הּמעּׂשר. מן ּופטּורים אֹוכלין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָעֹוּׂשין
ׁשהתנה ּכגֹון ּתֹורה, להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעּמהן
אֹו ּבּׂשכרֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבניו ׁשּיאכלּו הּפֹועל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹעּמהן
לאכל אסּור זה הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיאכל
ּכלֹוקח. זה הרי הּתנאי, מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַעד

.Èּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּׂשכרֹו
- צרף ואם ּופטּור; אחת אחת האילן מן אֹוכל זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ַָחּיב.
.‡Èעלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּׂשכרֹו

ליטרא ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ חּיב. - צרף ואם ואֹוכל; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעלה
לעּׂשר. חּיב - צרף ואם אחת; אחת אֹוכל - זיתים ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי - קצּוב ּדבר אֹוכל והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהֹואיל
ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּכדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, לא נקּבע. -ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא ּׁשּירצה. מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; - אחת אחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּבמלח:

[ּבּמלח]. ְְִֶַַנקּבעּו
.·È,ׁשבע ּבבנֹות יאכל לא - ּבלבסין עֹוּׂשה ׁשהיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּפֹועל

לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד ּבלבסין, יאכל לא - ׁשבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבבנֹות
הּיפֹות. למקֹום ׁשּיּגיע עד עצמֹו ְְְִִִֶַַַַַַָֹלמנע

.‚Èׁשאין ּבזמן ּבּׂשדה: מלאכה לֹו לעּׂשֹות ּפֹועלים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹוציא
מן ּופטּורין ׁשּבּׂשדה מּפרֹות אֹוכלין - מזֹונֹות עליו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלהן
עליו להן יׁש אם אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמעּׂשר;
ׁשאין מלאכּתן; נגמרה ׁשּלא ּפי על ואף יאכלּו לא - ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמזֹונֹות
הּתאנה, מן אחת אחת אֹוכלין אבל הּטבל. מן חֹוב ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּפֹורעין

הּמקצה. מן ולא הּקּפה מן ולא הּסל מן לא ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹֹֻֻאבל
.„Èקֹובע - הּכֹובׁש ואחד הּׁשֹולק ואחד המבּׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחד

זה הרי - ׁשהכׁשירן עד הּפרֹות את הּמעׁשין אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלמעּׂשר.
ֵָספק.

.ÂËׁשהכׁשירן עד ּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּטֹומן
למעּׂשר. נקּבעּו לא - ְְְֲֲִִֵַַָֹלאכילה

.ÊËבאלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
- חּמים ּבמים יין מזג למעּׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּכׁשהן
ׁשאסּור - ּבּגת ואפּלּו הּיין ּבּׁשל אם לֹומר, צרי ואין ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנקּבע.

ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו ְְִִֵֶֶַַלׁשּתֹות
.ÊÈ- ּבׁשמן ּבּׂשדה ׁשּׁשחקן והחרּדל והּׁשחלים ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּום

נקּבע; - הּכֹוס לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעּׂשר. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָנטּבלּו
נקּבע. אינֹו - הּתמחּוי ְְְִֵַַָלתֹו

.ÁÈאחד אחד הּזיתים טבל נקּבעּו. - ּבּׂשדה ּפרֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹולח
מהם הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. - ואכל ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
ּבמלח אחד אחד טֹובל - הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ּפטּור. -ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - לפניו ונתן מלח ואם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואֹוכל;

.ËÈ- ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי מהן יאכל ולא למעּׂשר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר. ְִִֵַַָהּׁשנּיה
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

לא אפּלּו מהן יאכל ולא ׁשּיעּׂשר.נקּבעּו, עד הּׁשּבת חר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Îלא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו. עד ׁשּבת למֹוצאי ְְְְֵֶַַַָָֹיאכלּו
.·Îולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת. והּׁשּבת לׁשּבת, ְְְִַַַַַָָָֻמיחדין

.‚Îיגמר לא - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול אֹוכל ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהיה
הרי - ׁשּבת לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר. עד ּבׁשּבת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאכילתֹו

גֹומרֹו. ְֶזה

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

מּׁשּום‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין
הּגרעינין ּכגֹון ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפסד.
ׁשּלא הּמעּׂשר ּומן הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ - ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻנּטלה
ּבטבל מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻלזרים
נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּובמעּׂשר

לֹומר·. צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין
טהֹורה ּתרּומה מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת.
אין - טמאה ּתרּומה אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין -ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָל
ּפרֹות‚. ואפּלּו הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע אסּור - מלאכּתן נגמרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
העֹוקר אבל ּבהן; וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּדברים
הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשתילים
וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻזה
להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ּבמקֹום ּוׁשתלם ּוצנֹונֹות לפת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹוקר
- ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ׁשתלן ואם מּתר. - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבגּופן
טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָאסּור,

עּׂשר„. היא והרי והׁשּביחּה ׁשּזרעּה טבּול מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליטרא
מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא ואֹותּה ּבמעּׂשר, חּיבת - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָליטרין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טבל.1) שהם וזכר לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין בטבל. אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר
ודין נשתתפו. או ירשו או באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי. מן או מישראל שדה והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין
שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא זיתים המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין, פירות מכרו או שלקחו ולוי כהן

לגוי. בקבלה שדהו והנותן ממורח, טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר מנת על לישראל

xyrn zekld - a`Îmgpn 'g ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אינֹו - ּוזרעם ׁשּתּקנם ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאחר
ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻמעּׂשר

זרען‰. ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָזרעֹונים
ּבמעּׂשר חּיבין אם ספק זה הרי - ּכלה זרעם ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהֹוסיפּו,
הּזרע ׁשהרי חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּדבריהם,
דֹומים אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻׁשעדין

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלבצלים,
.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ואם ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין - ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָזרעֹו
היה ואם חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻצמח
ׁשלׁש עד אסּורין, גּדּולין גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָדבר
מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ּומּפני מּתר. - והרביעי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָֻּגרנֹות;
מעּׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ׁשּבּה. גדֹולה ּותרּומה מעּׂשר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתרּומת

נּט לצרׁשּלא אּלא הּטבל את מֹוכרין אין ּתרּומתֹו. לה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּמא לחבר, חבר ואפּלּו הּטבל את לׁשלח ואסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּולחבר.

הּטבל. ויאכל זה על זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָיסמכּו
.Êלתּקנֹו אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמֹוכר

- נאכלּו אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
אין אֹו קּימין ׁשהם ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
אחרֹות. מּפרֹות מעּׂשרֹות עליהן להֹוציא צרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָקּימין

.Áטבל ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין אּלא מּמ לקחּתי לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי,
טבל. ׁשּמכר מּפני לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכֹופין

.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.Èאם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי - להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו - ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם

.‡È.זה על מּזה מעּׂשר - מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח
לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ּכ ואחר ּתֹורם - ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּיּׂשראל:
לעצמֹו; מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנֹותן
מֹוציא - אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָואם

לֹו. נֹותן ּכ ואחר ְֲֵֵַַַַָהּמעּׂשר
.·Èנֹותן ּכ ואחר מעּׂשר - ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

ּכֹוכבים, העֹובד מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלֹו.
ליּׂשראל. וימּכרּנה ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונמצאת
קנסּוהּו - ּכֹוכבים העֹובד מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָוכן
ּכדי מעּׂשר, ּכֹוכבים לעֹובד חלקֹו יּתן ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּיעּׂשר
עד אבֹותיו, ּׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ליּׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, לפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּתּׁשאר
.‚Èהּקרקע ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאי

ּבין הרּבה עּׂשתה ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבדבר
מּמה ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - מקּבל מעט. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּׂשתה
- ּׂשֹוכר ּביניהן. ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּתעּׂשה,

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר ְְֵֶַַַָהּוא
.„È- נׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים

ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיכֹול
ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָואני
ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹיין
הּטבל. את ׁשּמֹוכרין מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּׂשעֹורים,

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ונֹותנין מידיהן והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
ׁשּלא ּכדי להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹאֹותם
מּתנֹות להפקיע ּכדי טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיקּפצּו
אין - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם קנּו ואם הּכהנים. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאחיהם

מּידם.מֹוצי אים ִִִָָ
.ÊËקדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה. לוי ְִִֵֶֶאֹו
.ÊÈ,ּבחּלין ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּכהן

ונֹותן חלקֹו נֹוטל והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכ
אֹו מּכהן ּׂשדה ׁשּקּבל יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלכל
הּמּתנֹות ּוׁשאר הּׂשדה, לבעל הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּלוי

חֹולקין. -ְִ
.ÁÈאֹו מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל

ּכ ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֻלוי
הּוא. חׁשּוב ׁשהּׁשמן מּפני ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחֹולקין

.ËÈׁשהּמעּׂשר מנת על לֹו: ואמר ליּׂשראל ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכהן
- מנת על ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו. הן הרי - לעֹולם ׁשּלי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה
בנֹו הרי - הּכהן מת ואם הּמעּׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹנעּׂשה
לי ׁשהּמעּׂשרֹות מנת על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּכׁשאר
ּכל ׁשּלי ׁשהּמעּׂשרֹות מנת על ּבנֹו. יּטלם - הּוא מת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָולבני,
- ּולקחּה ׁשחזר ּפי על אף לאחר, מכרּה ,לפני ׁשהיא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזמן

הּמעּׂשרֹות. אֹותם לּכהן ְֵֵַַַַָֹאין
.Îּׂשדה ׁשּקּבל מנתיּׂשראל על לֹו: ואמר ולוי מּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מנת על מּתר; - ׁשנים חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעּׂשרֹות
לוי ּבן וכן ּכהן. עֹוּׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם ׁשּלי ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
גֹובה זה יּׂשראל יהיה לא - ליּׂשראל חֹוב עליו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהיה
זה לוי ׁשאין חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרים
מאחרים. מעּׂשר ׁשּיגּבה אחר ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעֹוּׂשה

.‡Îאבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו מאבי ממרח טבל ׁשּירׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיּׂשראל
מּמּנּו מפריׁש זה הרי - יּׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאּמֹו
ּכמֹו - לּתרם הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשרֹותיו

הּורמּו. ׁשּלא ּפי על אף הן, ְְִֵֶֶַַֹׁשהּורמּו
.·Îׁשאינֹו למי אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּבקּבלה ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

מעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְְֱִֶֶַַַַַַַַַָָֹנאמן
ּבאּו ׁשּלא עד הארץ: לעם נתנּה ידם. על לעּׂשר צרי -ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו - הּמעּׂשרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָלעֹונת
עֹוּׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי - הּמעּׂשרֹות ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָלעֹונת
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל, הּגרן על ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעֹומד
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אינֹו - ּוזרעם ׁשּתּקנם ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאחר
ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻמעּׂשר

זרען‰. ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָזרעֹונים
ּבמעּׂשר חּיבין אם ספק זה הרי - ּכלה זרעם ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהֹוסיפּו,
הּזרע ׁשהרי חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּדבריהם,
דֹומים אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻׁשעדין

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלבצלים,
.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ואם ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין - ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָזרעֹו
היה ואם חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻצמח
ׁשלׁש עד אסּורין, גּדּולין גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָדבר
מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ּומּפני מּתר. - והרביעי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָֻּגרנֹות;
מעּׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ׁשּבּה. גדֹולה ּותרּומה מעּׂשר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתרּומת

נּט לצרׁשּלא אּלא הּטבל את מֹוכרין אין ּתרּומתֹו. לה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּמא לחבר, חבר ואפּלּו הּטבל את לׁשלח ואסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּולחבר.

הּטבל. ויאכל זה על זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָיסמכּו
.Êלתּקנֹו אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמֹוכר

- נאכלּו אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
אין אֹו קּימין ׁשהם ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
אחרֹות. מּפרֹות מעּׂשרֹות עליהן להֹוציא צרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָקּימין

.Áטבל ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין אּלא מּמ לקחּתי לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי,
טבל. ׁשּמכר מּפני לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכֹופין

.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.Èאם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי - להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו - ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם

.‡È.זה על מּזה מעּׂשר - מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח
לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ּכ ואחר ּתֹורם - ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּיּׂשראל:
לעצמֹו; מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנֹותן
מֹוציא - אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָואם

לֹו. נֹותן ּכ ואחר ְֲֵֵַַַַָהּמעּׂשר
.·Èנֹותן ּכ ואחר מעּׂשר - ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

ּכֹוכבים, העֹובד מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלֹו.
ליּׂשראל. וימּכרּנה ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונמצאת
קנסּוהּו - ּכֹוכבים העֹובד מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָוכן
ּכדי מעּׂשר, ּכֹוכבים לעֹובד חלקֹו יּתן ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּיעּׂשר
עד אבֹותיו, ּׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ליּׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, לפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּתּׁשאר
.‚Èהּקרקע ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאי

ּבין הרּבה עּׂשתה ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבדבר
מּמה ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - מקּבל מעט. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּׂשתה
- ּׂשֹוכר ּביניהן. ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּתעּׂשה,

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר ְְֵֶַַַָהּוא
.„È- נׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים

ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיכֹול
ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָואני
ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹיין
הּטבל. את ׁשּמֹוכרין מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּׂשעֹורים,

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ונֹותנין מידיהן והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
ׁשּלא ּכדי להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹאֹותם
מּתנֹות להפקיע ּכדי טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיקּפצּו
אין - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם קנּו ואם הּכהנים. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאחיהם

מּידם.מֹוצי אים ִִִָָ
.ÊËקדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה. לוי ְִִֵֶֶאֹו
.ÊÈ,ּבחּלין ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּכהן

ונֹותן חלקֹו נֹוטל והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכ
אֹו מּכהן ּׂשדה ׁשּקּבל יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלכל
הּמּתנֹות ּוׁשאר הּׂשדה, לבעל הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּלוי

חֹולקין. -ְִ
.ÁÈאֹו מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל

ּכ ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֻלוי
הּוא. חׁשּוב ׁשהּׁשמן מּפני ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחֹולקין

.ËÈׁשהּמעּׂשר מנת על לֹו: ואמר ליּׂשראל ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכהן
- מנת על ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו. הן הרי - לעֹולם ׁשּלי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה
בנֹו הרי - הּכהן מת ואם הּמעּׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹנעּׂשה
לי ׁשהּמעּׂשרֹות מנת על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּכׁשאר
ּכל ׁשּלי ׁשהּמעּׂשרֹות מנת על ּבנֹו. יּטלם - הּוא מת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָולבני,
- ּולקחּה ׁשחזר ּפי על אף לאחר, מכרּה ,לפני ׁשהיא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזמן

הּמעּׂשרֹות. אֹותם לּכהן ְֵֵַַַַָֹאין
.Îּׂשדה ׁשּקּבל מנתיּׂשראל על לֹו: ואמר ולוי מּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מנת על מּתר; - ׁשנים חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעּׂשרֹות
לוי ּבן וכן ּכהן. עֹוּׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם ׁשּלי ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
גֹובה זה יּׂשראל יהיה לא - ליּׂשראל חֹוב עליו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהיה
זה לוי ׁשאין חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרים
מאחרים. מעּׂשר ׁשּיגּבה אחר ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעֹוּׂשה

.‡Îאבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו מאבי ממרח טבל ׁשּירׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיּׂשראל
מּמּנּו מפריׁש זה הרי - יּׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאּמֹו
ּכמֹו - לּתרם הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשרֹותיו

הּורמּו. ׁשּלא ּפי על אף הן, ְְִֵֶֶַַֹׁשהּורמּו
.·Îׁשאינֹו למי אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּבקּבלה ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

מעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְְֱִֶֶַַַַַַַַַָָֹנאמן
ּבאּו ׁשּלא עד הארץ: לעם נתנּה ידם. על לעּׂשר צרי -ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו - הּמעּׂשרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָלעֹונת
עֹוּׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי - הּמעּׂשרֹות ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָלעֹונת
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל, הּגרן על ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעֹומד

להן. ֲִֶַָָאחראין
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יין‡. ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיּו הּתֹורה2מי מן ואמר:3טבּול , ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּתרּומה הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ועּׂשרה4ׁשני , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ׁשני מעּׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, עד5מעּׂשר ויׁשּתה יתחיל לא - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ
ּכ ואחר יפריׁש אּלא ּומעּׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּניח

ׁשהּני זה אֹומרין: ואין ּתחּלהיׁשּתה. נברר ּכאּלּו ּבּסֹוף ,6ח ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָ
הּתֹורה מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב אֹומרין7מּפני ואין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

נברר ּכאּלּו נחׁשב ּתֹורה: ׁשּיברר8ּבׁשל עד ,9. ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹ
החבית·. ּבפי מעּׂשרֹותיו מּׁשּוליה10הּקֹובע יׁשּתה לא -11, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

מערבין ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה, יׁשּתה לא - אבל12ּבׁשּוליה . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמגּורה13הּקֹובע -14ּבפי ּבׁשּוליה קבע מּׁשּוליה, אֹוכל - ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּפיה .15אֹוכל ִִֵָ
לקּבע‚. לאדם ּופֹודהּו16ויׁש ׁשני מעּׂשר17מעּׂשר ועֹוּׂשהּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹ

הּפרֹות אֹותן על מעּׂשר18ראׁשֹון ּתרּומת אחר19אֹו .20למקֹום ְְֲִֵֵֵַַַַַָָ
עליהן„. מפריׁש להיֹות ּפרֹות -22מעּׂשרֹות21הּמּניח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַ

ׁשּיעּׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין ׁשהן ּבחזקת עליהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמפריׁש
- ׁשאבדּו מצאן לּלוי. ונֹותן מעּׂשר ׁשהּניח הּפרֹות אֹותן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשהפריׁש לכל חֹוׁשׁש זה וּדאי23הרי מעּׂשר ואינֹו ,24. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
להיֹות‰. העני ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

הּמעֹות אֹותן על ּבחזקת26מחלקֹו25מפריׁש עליהן מפריׁש - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו קּימין, הּלוי27ׁשהן אֹו הּכהן מתּו אֹו28ׁשּמא ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני .29העׁשיר ֱִִֶֶָ
.Âעליהן מפריׁש ראׁשֹון30ּכיצד מעּׂשר אֹו ּתרּומה מפריׁש ? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשני מעּׂשר לאֹותֹו31אֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו מּמּנּו32ּכהן לּטל רגילין היּו ואם . ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ידי על לזּכֹות צרי אינֹו - להן אּלא יּתן ׁשּלא רגיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
ׁשהפריׁש33אחר זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש ואחר . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּמלוה מן הּתרּומה34ּומנּכה ּומֹוכר חֹובֹו. ּכל ׁשּיּפרע עד , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּירצה ּכהן הּמעּׂשרֹות35לכל ואֹוכל ,36. ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

.Êׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב לֹו37ּכׁשהּוא יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ה ּכּׁשער ואין38ּזֹוללחּׁשב רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַ

זה חֹוב מׁשּמטת -39הּׁשביעית לחזר הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהן1) מפריש להיות פירות המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע למפרע. הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר
משיכה. בלי קנה אם בידי לך יש מעשר כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות ללוי או לכהן מעות המלוה מעשרות.

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות שתי לפניו שהיו כתב2)מי ולא וכו'", הכותים מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
אסור. יינם הרי עליהם שגזרו לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים שגזרו לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת

התורה.3) מן נוהגות ומעשרות תרומות שהיו בזמן בינונית.4)כלומר, עין שהיא מחמישים, אחד ותשעה5)כלומר, עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר שהרי דווקא, שמה6)לאו למפרע הדבר הוברר ונאמר כלומר,

מתחילה. הופרש כאילו בסוף, בזמן7)שנשתייר נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו נראה, רבינו לשון מיתור
ברירה. בהם אומרים אין התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא למפרע.8)הזה הדבר הוברר כלומר,9)כלומר,

למפרע. לא אבל הפרשתו, חלה והמעשרות.10)משיברור התרומות יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, אפילו11)של כלומר,
החבית. מעורב12)מתחתית יין טיפת שבכל ומעשרות.ונמצא תרומות ומעשרות.13)ין תבואה.14)תרומות של אוצר

מתערבת.15) ואינה היא יבש דבר תבואה כסף.17)להפריש.16)שהרי על שני18)מחללו מעשר כשהקדים המדובר
ממנו. הופרשה כבר גדולה תרומה אבל ראשון. שהרי19)למעשר הפרישה, לא עוד אם גדולה תרומה לעשותו שיכול הדין הוא

תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני ממעשר וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה פרק למעלה רבינו כתב
תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר הפריש שאם להפריש20)הרי רשאי "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על אבל

לכתחילה". המעשר קודם מעשר שלפניו.21)תרומת פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן "תרומה22)כלומר, שם: במשנה
המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה תרומה ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה, כאן השמיט ורבינו ומעשרות",

המוקף. מן שלא אף אפשר לעשר זה23)אבל "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש, שהתחיל מעת למפרע, כלומר,
כרבים. רבינו ופסק וכו'" אלעזר ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי לעת", מעת ומעשר24)חושש חוזר אינו כלומר,

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות שהיו שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה כשיפריש25)פעם הזה המלווה כלומר,
עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב התרומה ימכור תרומותיו

והעני. הלוי על לו שיש חוב "מחלקן".26)בפירעון להיות רשות27)צריך שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,
היורשין. חיישינן".28)מן לא מת שמא אמר "רבא כח: שכיחא".29)שם לא "עשירות ל: ידי30)שם יוצא איך כלומר,
נתינה? עני".31)חובת "מעשר אברבנאל: לו.32)בכתבֿיד מחזירם אחר כבר33)ואותו להם, אלא נותן שאינו שכיוון

בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר שני ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם הכהנים כל הסיחו
לבעלים. הנאה ריבית.34)טובת מהם נוטל וגם גוזלם, הוא הרי המלוה מן מנכה אינו לזרים.35)שאם אסורה שתרומה

לזרים.36) המלווה.37)שמותרים מן לנכות הלכה38)כדי ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק הלוואה שבכל פי על אף
הרי וכו'", בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם), פירות לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין "אין א
מנת על שלא שהלוה כיוון שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה עם בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים
ההלוואה שבשעת פי על ואף השער. יצא שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו ולכן למכר, דומה זה הרי להיפרע,

נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע סאים ארבעה רבית.היו משום חושש אינו בסלע, סאין משמטת39)עשרה שביעית שאין
אלא חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן אבל יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב אלא
כבר שהחוב ועוד כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה של שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה
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חֹוזר -40אינֹו לחזר הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ; ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבעלים41חֹוזרין מהן נתיאׁשּו עליהן42. מפריׁשין אין -43; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

האבּוד על מפריׁשין העני44ׁשאין אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת . ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עד הּזֹו ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהלום

הּיֹורׁשין מן רׁשּות אפּלּו45ׁשּיּטל קרקע להן ׁשּיּניח והּוא . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ
מחט הּיֹורׁש46מלא רׁשּות אין - ּכספים הּניח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

מעֹות47מֹועלת על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבבית הלום ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הּיֹורׁשין מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו - מחלקם העׁשיר48אּלּו . ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּדין, ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעני
ׁשּבידֹו ּבמה הּלה .49וזכה ְְְֶַַָָָָ

.Áלוי50יּׂשראל לבן מעּׂשר51ׁשאמר ּכר ּבידי52: ל 53יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
רּׁשאי אחר54- מקֹום על מעּׂשר ּתרּומת לעּׂשֹותֹו לוי 55ּבן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָ

מׁש ׁשּלא ּפי על אחר56אף ללוי הּיּׂשראל נתנֹו ואם .57- ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּתרעמת אּלא עליו לֹו .58אין ְֵֶֶַָָָֹ

.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה59מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

סאין60לעני ׁשמֹונה יפריׁש לא ויאכלם,61- הּמגּורה מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ
אם אבל קּימין; מעּׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
לפי אּלא עליהן מפריׁש אינֹו - והעני הּלוי מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאכלּו

הּסאין מּׁשתי הּנׁשאר .62חׁשּבֹון ְְְְִִִֵֶַַָ
.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים

עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה סאה63לֹו ונטלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּגרן מהם64מן ׁשּנטל זה ּפי65- על אף הּמעּׂשר, מן ּפטּור ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּבית ּבעל ּברׁשּות מּמּנּו66ׁשּנעּׂשה ׁשּנטלּו וזה אף68חּיב67; , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּפטּורין מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ּפי .69על ְְִִֵֵֶֶֶַַַ

.‡Èׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי
מע70ּתרּומתן ואמר: זֹו, הראׁשֹונה72בזֹו71ּׂשרֹות - ְְְְִַַָָָָָָ
הראׁשֹונה73מעּׂשרת - בזֹו וזֹו בזֹו זֹו מעּׂשרֹות אמר: . ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ

הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעּׂשרֹותיה קבע ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמעּׂשרת,
נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּׂשרת,

ּבמעּׂשר חּיבת היא ׁשעדין הּׁשנּיה ׁשּתיהן.74על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
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המלווה. ברשות הפרעון שהרי ועומד, בידם.40)נגוש המעות שיישארו כדי היא חכמים מעות41)תקנת לו "נתן שנינו שהרי
בו". לחזור יכול פירות הימנו משך עמהם42)ולא התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר ושמעו שדותיו שנשתדפו כגון

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, שנה שתבואות ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם מיכן43)שיפריש לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב על שהלווה45)כלומר, במעות תרומותיו הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף

לכך. מסכימים אינם [=היורשים] הם שמא רשותם.46)לו, מועטה חוב, לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כי47)כיוון
החוב. נפקע הרי אביהם, חוב לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל משועבדים אינם יתומים של להם48)מטלטלים אין ואפילו

כדי היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב להטיל דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש קרקע
להלוואה. כשיצטרכו מלווים זכ49)שימצאו הזה הלווה עלכלומר, אלא לשלם מנת על הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה

- והעני והלוי הכהן לטובת חכמים תקנו שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר ומכיוון עני ממעשר לנכות מנת
בזה. תקנו ולא כלל שכיחה אינה מעשרותיהם.50)עשירות לתת חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, לוי51)ודווקא כל

המוקף. מן אלא תורם אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם שהכוונה וייתכן לוי. בן לו52)קרוי כשאמר דווקא
כמות מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי יוכל לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו, המעשר כמות

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי אפילו54)שעישרתי המוקף מן לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין. מן
מעשר. ואין55)תרומת הרא"ש). בשם שם מקובצת (שיטה תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות מנותן גרוע אינו כי

במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה יעשו לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל נתנו שמא לחשוש
כשהבטיחו, המקבל של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן הוא הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא זה

אמון. מחוסרי כלומר, אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם משך56)ולכן אם כי שם, מציעא בבבא הברייתא העמידו כך
גביה". ליה אית ממונא דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן: אמרו מדוע אצלו, והפקיד על57)וחזר שעבר

הנ"ל. חכמים שכיוון58)דברי ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת עליו לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף
טבלים. באכילת שהכשילו ונמצא תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר הפירות.59)שנתן שם שמכניסים ואמר60)אוצר

עני. ומעשר ראשון מעשר עליהם אלה יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש לאחר61)להם: שהרי בדיוק זה אין
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר, מן עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה דבריו62)שנתן לפרש ואין

"ברירה". אומרים אנו אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע לכשיפריש המעשרות פטורים63)שיחולו שהם
במעשרות.64)ממעשרות. חייב מהעניים.65)שהוא הבית אלא66)בעל הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין אם [כלומר:

בעל של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות, מן פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו לעניים להם שנתחלפו
עשאום שאם פי על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים כשמצרף למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית,
שמי העין, למראית לחשוש אין בחליפין כאן - ופאה שכחה לקט של שהם יודעים הכל שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן
גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים ויש ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין גם ישמע מהחליפין ששמע

לחליפין]. יוצא קול כי נתחייבו, לא הבית.67)בשדה, מבעל חייבים68)העניים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.
לוקח. כדין התורה, מן במעשר לפטרם69)הם מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף שהוא שכיוון לומר, רבינו כוונת אם

זה. מטעם לפטרם אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו אינו70)ממעשרות, תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
מעשר תרומת שגם לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או בצפון מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול

מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, אחת.71)כבר בכלכלה72)כלכלה
שנייה.73)שנייה. בכלכלה מעשרותיה החיוב.74)כי על הפטור מן ומעשרין תורמין אין כי
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חֹוזר -40אינֹו לחזר הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ; ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבעלים41חֹוזרין מהן נתיאׁשּו עליהן42. מפריׁשין אין -43; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

האבּוד על מפריׁשין העני44ׁשאין אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת . ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עד הּזֹו ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהלום

הּיֹורׁשין מן רׁשּות אפּלּו45ׁשּיּטל קרקע להן ׁשּיּניח והּוא . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ
מחט הּיֹורׁש46מלא רׁשּות אין - ּכספים הּניח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

מעֹות47מֹועלת על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבבית הלום ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הּיֹורׁשין מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו - מחלקם העׁשיר48אּלּו . ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּדין, ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעני
ׁשּבידֹו ּבמה הּלה .49וזכה ְְְֶַַָָָָ

.Áלוי50יּׂשראל לבן מעּׂשר51ׁשאמר ּכר ּבידי52: ל 53יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
רּׁשאי אחר54- מקֹום על מעּׂשר ּתרּומת לעּׂשֹותֹו לוי 55ּבן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָ

מׁש ׁשּלא ּפי על אחר56אף ללוי הּיּׂשראל נתנֹו ואם .57- ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּתרעמת אּלא עליו לֹו .58אין ְֵֶֶַָָָֹ

.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה59מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

סאין60לעני ׁשמֹונה יפריׁש לא ויאכלם,61- הּמגּורה מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ
אם אבל קּימין; מעּׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
לפי אּלא עליהן מפריׁש אינֹו - והעני הּלוי מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאכלּו

הּסאין מּׁשתי הּנׁשאר .62חׁשּבֹון ְְְְִִִֵֶַַָ
.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים

עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה סאה63לֹו ונטלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּגרן מהם64מן ׁשּנטל זה ּפי65- על אף הּמעּׂשר, מן ּפטּור ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּבית ּבעל ּברׁשּות מּמּנּו66ׁשּנעּׂשה ׁשּנטלּו וזה אף68חּיב67; , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּפטּורין מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ּפי .69על ְְִִֵֵֶֶֶַַַ

.‡Èׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי
מע70ּתרּומתן ואמר: זֹו, הראׁשֹונה72בזֹו71ּׂשרֹות - ְְְְִַַָָָָָָ
הראׁשֹונה73מעּׂשרת - בזֹו וזֹו בזֹו זֹו מעּׂשרֹות אמר: . ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ

הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעּׂשרֹותיה קבע ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמעּׂשרת,
נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּׂשרת,

ּבמעּׂשר חּיבת היא ׁשעדין הּׁשנּיה ׁשּתיהן.74על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
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המלווה. ברשות הפרעון שהרי ועומד, בידם.40)נגוש המעות שיישארו כדי היא חכמים מעות41)תקנת לו "נתן שנינו שהרי
בו". לחזור יכול פירות הימנו משך עמהם42)ולא התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר ושמעו שדותיו שנשתדפו כגון

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, שנה שתבואות ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם מיכן43)שיפריש לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב על שהלווה45)כלומר, במעות תרומותיו הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף

לכך. מסכימים אינם [=היורשים] הם שמא רשותם.46)לו, מועטה חוב, לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כי47)כיוון
החוב. נפקע הרי אביהם, חוב לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל משועבדים אינם יתומים של להם48)מטלטלים אין ואפילו

כדי היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב להטיל דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש קרקע
להלוואה. כשיצטרכו מלווים זכ49)שימצאו הזה הלווה עלכלומר, אלא לשלם מנת על הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה

- והעני והלוי הכהן לטובת חכמים תקנו שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר ומכיוון עני ממעשר לנכות מנת
בזה. תקנו ולא כלל שכיחה אינה מעשרותיהם.50)עשירות לתת חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, לוי51)ודווקא כל

המוקף. מן אלא תורם אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם שהכוונה וייתכן לוי. בן לו52)קרוי כשאמר דווקא
כמות מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי יוכל לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו, המעשר כמות

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי אפילו54)שעישרתי המוקף מן לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין. מן
מעשר. ואין55)תרומת הרא"ש). בשם שם מקובצת (שיטה תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות מנותן גרוע אינו כי

במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה יעשו לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל נתנו שמא לחשוש
כשהבטיחו, המקבל של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן הוא הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא זה

אמון. מחוסרי כלומר, אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם משך56)ולכן אם כי שם, מציעא בבבא הברייתא העמידו כך
גביה". ליה אית ממונא דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן: אמרו מדוע אצלו, והפקיד על57)וחזר שעבר

הנ"ל. חכמים שכיוון58)דברי ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת עליו לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף
טבלים. באכילת שהכשילו ונמצא תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר הפירות.59)שנתן שם שמכניסים ואמר60)אוצר

עני. ומעשר ראשון מעשר עליהם אלה יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש לאחר61)להם: שהרי בדיוק זה אין
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר, מן עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה דבריו62)שנתן לפרש ואין

"ברירה". אומרים אנו אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע לכשיפריש המעשרות פטורים63)שיחולו שהם
במעשרות.64)ממעשרות. חייב מהעניים.65)שהוא הבית אלא66)בעל הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין אם [כלומר:

בעל של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות, מן פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו לעניים להם שנתחלפו
עשאום שאם פי על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים כשמצרף למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית,
שמי העין, למראית לחשוש אין בחליפין כאן - ופאה שכחה לקט של שהם יודעים הכל שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן
גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים ויש ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין גם ישמע מהחליפין ששמע

לחליפין]. יוצא קול כי נתחייבו, לא הבית.67)בשדה, מבעל חייבים68)העניים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.
לוקח. כדין התורה, מן במעשר לפטרם69)הם מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף שהוא שכיוון לומר, רבינו כוונת אם

זה. מטעם לפטרם אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו אינו70)ממעשרות, תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
מעשר תרומת שגם לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או בצפון מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול

מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, אחת.71)כבר בכלכלה72)כלכלה
שנייה.73)שנייה. בכלכלה מעשרותיה החיוב.74)כי על הפטור מן ומעשרין תורמין אין כי
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.·Èמהן אחת ּכל מעּׂשר אּלּו ּכלּכּלֹות ׁשּתי מעּׂשרֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָאמר:
ׁשם קרא - ּבחברּתּה ּבהן,75קבּוע מעּׂשרֹותיהן קבע ּוכבר , ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עליהן להֹוציא יכֹול ואינֹו ׁשּלהן, הּמעּׂשרֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּומֹוציא
אחר. מּמקֹום ְִֵַַַָמעּׂשרֹות

.‚Èמהן מאחת ׁשּתיהן מעּׂשר מֹוציא מעּׂשרן? אֹו76וכיצד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשוֹות היּו אם מּמּנה, מהן אחת ּכל היתה77מעּׂשר ואם . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מעּׂשר הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָאחת
הּגדֹולה78הּגדֹולה ּומן הּקטּנה79, .80מעּׂשר ְְְְִַַַַַַָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

מע‡. ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם הןהּפרֹות - ּׂשר ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הן - מעּׂשרֹותיהן ׁשאר מהן הפריׁש ואם חּלין. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻהּנקראין

מקֹום. ּבכל מתּקנין חּלין ְְְִִִִַָָָָֻֻהּנקראין
אפׁשר·. ׁשאי ּבמינֹו, מין מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻטבל

על מֹוציא - אחרֹות ּפרֹות לֹו יׁש אם הּטעם: אחר ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַלהּל
ּפרֹות לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי ּומעּׂשרֹות ּתרּומה טבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָאֹותֹו
עד אסּור הּכל הרי - טבל אֹותֹו על להֹוציא ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹאחרֹות
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש.

ׁשּבּטבל. מעּׂשר ְֲֵֶֶֶַַַּתרּומת
ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ּומאה, אחד הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין, חּלין ותׁשע תׁשעים ויּׁשאר טבל, -ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
מפסיד - לתרּומה טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסאה
ולּמה מעּׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר: ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. הּוא ׁשּנׁשארּו והּמאה חּלין, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
ּוכדי הּטבל מגּביּה - החּלין על מרּבה אֹו החּלין מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻּפחֹות
ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין; מן ׁשּבּטבל מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול הּטבל היה אם ְֲִִֵֶֶַַָָָָמעּׂשר,
ּבכל„. אֹוסר - מתּקנין ּבחּלין טבּול מעּׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן

מעּׂשר על אֹותֹו מֹוציא - אחר מעּׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעּׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעּׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעּׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול. ׁשּבּמעּׂשר מעּׂשר ְֲֲֵֵֶַַַַַָּתרּומת
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעּׂשר מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעּׂשר, - ׁשהפריׁש וכל ועּׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים

מפריׁשמ - מּמּנּו ּפחּותים אֹו הּטבּול הּמעּׂשר על רּבין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻ
החּלין. מן הּטבּול ׁשּבּמעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻהּמעּׂשר

.Â- ּכּמעּׂשר הּטבל היה אם טבּול, ּבמעּׂשר ׁשּנתערב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָטבל
סאה מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעּׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמפסיד
וזה ּומאה, אחד מפריׁש - מעּׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטבל
היה טבל. - הּנׁשארֹות ותׁשע ותׁשעים מעּׂשר, - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש
ולא ּבלבד, הּמעּׂשר מפריׁש - הּמעּׂשר על מרּבה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֻהּטבל
מעּׂשר לתרּומת ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיפסיד
טבל ׁשל מעּׂשר ּבתרּומת מדּמע הּמעּׂשר נמצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּנטּבל,
ׁשם קֹורא - הּטבל על מרּבה הּמעּׂשר היה עּמֹו. ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשעלתה
מעּׂשר ּתרּומת ּוכדי הּטבל ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַלתרּומת
ּכּלֹו הּטבל ויהיה הּמעּׂשר; מן מּמאה, אחד טבלֹו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
ונמצא ׁשּבֹו. ּתרּומֹות ׁשּתי מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֻמדּמע,
ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ׁשּבֹו, מּמאה אחד הּמעּׂשר מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמפסיד
- מעּׂשר מאתים עם טבל מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשר
מאה ׁשל מעּׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש, מאה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמפריׁש
לטעֹות יבֹוא ׁשּלא ּכדי מּמאתים, מעּׂשר ּתרּומת וׁשעּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטבל
ּכׁשהיּו. מעּׂשר והם קצ"ז, ויּׁשאר ּבכמֹותֹו, נתערבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאם

.Êוקבע יין, ּכּדי עּׂשר עּׂשר ׁשל ׁשּורֹות עּׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
ידּוע ואין אחר, מקֹום על מעּׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּכד
ּבאלכסֹון חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא החיצֹונה ׁשּורה זֹו ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָאי

מהן. ּומפריׁש ׁשּתיהן ְְְִֵֵֵֶֶַָּומערב
.Áואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ׁשּורהקבעּה חצי זֹו אי ידּוע ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

אחת ּבׁשּורה קבעּה זוּיֹות. מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהיא
אחת ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה זֹו אי ידּוע ואין ְִֵֵֵֵֶַַַָָָמהן,
ׁשּורה חצי זֹו אי ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאלכסֹון.
מּכל חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה, ְְֲִִֵַָָחצי
.Ë- היא זֹו אי ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעּׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

אחת ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב הּמאה מן וכד ּכד מּכל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָנֹוטל
ֲֵַּומעּׂשר.

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול, ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי
זהירים ׁשהּכל ּומצאּו יּׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית
ּומעּׂשר ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותּה, ּומפריׁשין גדֹולה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּבתרּומה
ולא עצמן על מקּלין מּיּׂשראל הארץ עּמי היּו עני ּומעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחר.75) ממקום מעשרות עליהן להוציא יכול שאינו זה לעניין הפרשתו, חלה שוות.76)כלומר, היו ומזו77)אם זו על ומזו
שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול אינו שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש, יכול אינו זו על

החיוב. על הפטור חלק78)מן בגדולה ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על מעשר הקטנה מן מפריש כלומר,
הקטנה. על יפריש שממנו טבל.79)טבל שנשאר היתר מן עצמו.80)כלומר, מתוקנין1)ומעשר חולין שנקראו הפירות יבאר

שורה זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד כד וקבע יין כדי של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה בטבל נתערבו אם
התכוון. עליו.1)חיצונה מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות כמה הם. מעושרין לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

הודאי. על ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל חבירו את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין וכיצד
נאמן. אינו והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי. משל שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין

xyrn zekld - a`Îmgpn 'i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

על נאמן יהא ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ אֹותן. מפריׁשין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיּו
ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל נאמנים; אנׁשים אּלא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעּׂשרֹות
דמאי. הּנקרא וזהּו הן. מעּׂשרין לֹומר נאמנין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻספק,

ּתרּומת·. אּלא הּדמאי מן מפריׁש אדם יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהתקינּו,
ּבזה ׁשאין ׁשני, ּומעּׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעּׂשר,
ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותֹו; אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָהפסד,
ספק, ׁשהּוא מּפני הּדמאי, מן מפריׁש אין - עני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעּׂשר
לעני: אֹו לּלוי אֹומר לפיכ הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָוהּמֹוציא

מעּׂשרֹות. וטל מעּׂשר ׁשאינֹו ראיה ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻהבא
.‚צרי - הּדמאי מן עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

מפרי ואינֹו ׁשם, לֹו ּכאןלקרֹות ּׁשּיׁש מה עּׂשּור ואֹומר: ׁש. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבׁשליׁשית עני ׁשּמעּׂשר ׁשני; מעּׂשר לקּבע ּכדי עני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּׂשר

הּׁשבּוע. ׁשני ׁשאר ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבמקֹום - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָוׁשּׁשית
אין„. - ׁשני ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין

להפריׁש מּתר לפיכ ספק. ׁשהּוא לפי עליהן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמברכין
ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעּׂשר,‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
זה אֹומר: ּכ ואחר לֹו. סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָזה
על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעּׂשר ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
ׁשאינֹו לּכהן. ונֹותנּה אֹותּה ונֹוטל לֹו. הּסמּו הּמעּׂשר ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאר
ואחר לכּתחּלה. הּמעּׂשר קדם מעּׂשר ּתרּומת להפריׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָֹרּׁשאי

ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְֲִִֵֵַַָּכ
.Âואם ּבדמאי. הראׁשֹון קדם ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר

ּבדרֹומם, אֹו ּבצפֹונם אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני מעּׂשר אֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָרצה,
הּנחּתֹום מן ּכּכר הּלֹוקח וכן הּמעֹות. על מחּלל הּוא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻוהרי
אחד ואֹומר: וחּלה, מעּׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמּמאה
הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
הרי ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש מּמאה אחד על והּיתר לֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסמּו
הּוא והרי ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה ׁשני ּומעּׂשר חּלה; ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָהּוא

ואֹוכל. הּמעֹות. על ְְֵַַָָֻמחּלל
.Êמאמינֹו אינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את הּמזמין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹוכן

עתיד ּׁשאני מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעּׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
וזה לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלהפריׁש
לֹו; הּסמּו ׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשעּׂשיתי
על מחּלל הּוא והרי ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻּומעּׂשר
הּדמאי על אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּמעֹות.
אּלא מתנה אינֹו - ּבוּדאי אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאף

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר ְִֶַָָעל
.Áּבבית והּוא ּבביתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

לעּׂשר יכֹול ואינֹו ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרׁש

הן הרי להפריׁש עתיד ׁשאני ּתאנים ׁשני אֹומר: - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת
ותׁשע ראׁשֹון; מעּׂשר - אחריהן מפריׁש ׁשאני ועּׂשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּתרּומה;
ואֹוכל. מפריׁש ּולמחר ׁשני. מעּׂשר - אחריהן מפריׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאני

.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבּׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוצרי
ּתנאי עליו ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמתּקן
ּבצד עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש. קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר - ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה
.Èעתיד ּׁשאני מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי הּכֹוס ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּסמּו הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻלֹו;

הּכֹוס. ּבׁשּולי מעּׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַוׁשֹותה
.‡Èזה ּכתנאי מתנה - ּבׁשּבת לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּפֹועל וכן אצלֹו. ׁשּיסעד ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
נֹו - הּבית לבעל מאמין זֹוׁשאינֹו ואֹומר: אחת ּגרֹוגרת טל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ

עתיד ׁשאני הּמאה על מעּׂשר עּׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותׁשע
הּבאֹות העּׂשר על מעּׂשר ּתרּומת - האחת וזֹו ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלאכל;
הּוא והרי האחרֹונֹות, העּׂשר הּוא ׁשני ּומעּׂשר ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחריה;
והּפֹועל לכהן, ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות. על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻמחּלל
הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעּׂשר ּדמי לעצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַמפריׁש
מּׁשל ׁשני ּומעּׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעּׂשר ּתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּתהיה

ֵּפֹועל.
.·Èמן ׁשני מעּׂשר להפריׁש חכמים חּיבּום לא - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומים

ּבטהרה ׁשּיפריׁשּנה ּכדי ּבלבד, מעּׂשר ּתרּומת אּלא ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדמאי,
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?
אף להפריׁש חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָלפלטר

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן
מעּׂשר מּמּנּו להפריׁש חּיב הּיין מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא -ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ונֹוטל למחצה, מחצה היּו ּכיצד? הארץ. עם חלק על ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדמאי
ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - יין לג מאתים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחציֹו
הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, מעּׂשר ועּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשר,
אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה וּדאי ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמעּׂשר

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש - רביע אֹו ׁשליׁש ְְְְְִִִִֶַַָָהיה

ה'תשע"א מנחםֿאב י' רביעי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמעּׂשרֹות‡. על נאמן להיֹות עליו יהיּו2המקּבל ולא ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּדמאי אֹוכל3ּפרֹותיו ׁשהּוא את מעּׂשר להיֹות צרי ואת4- , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנישאת1) אשתו או חבר בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות. על נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר
אגודת לו לקנות לחבר מנה שנתן ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ עם במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל חבר רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים את להאכיל מותר אם לומר2)ירק.
מעושרים. דמאי.3)שפירותיו פירותיו יהיו לא זו קבלה ידי שעל על4)כלומר, שחשוד ממי שלקח אלה בין שלו פירות בין
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על נאמן יהא ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ אֹותן. מפריׁשין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיּו
ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל נאמנים; אנׁשים אּלא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעּׂשרֹות
דמאי. הּנקרא וזהּו הן. מעּׂשרין לֹומר נאמנין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻספק,

ּתרּומת·. אּלא הּדמאי מן מפריׁש אדם יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהתקינּו,
ּבזה ׁשאין ׁשני, ּומעּׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעּׂשר,
ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותֹו; אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָהפסד,
ספק, ׁשהּוא מּפני הּדמאי, מן מפריׁש אין - עני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעּׂשר
לעני: אֹו לּלוי אֹומר לפיכ הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָוהּמֹוציא

מעּׂשרֹות. וטל מעּׂשר ׁשאינֹו ראיה ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻהבא
.‚צרי - הּדמאי מן עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

מפרי ואינֹו ׁשם, לֹו ּכאןלקרֹות ּׁשּיׁש מה עּׂשּור ואֹומר: ׁש. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבׁשליׁשית עני ׁשּמעּׂשר ׁשני; מעּׂשר לקּבע ּכדי עני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּׂשר

הּׁשבּוע. ׁשני ׁשאר ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבמקֹום - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָוׁשּׁשית
אין„. - ׁשני ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין

להפריׁש מּתר לפיכ ספק. ׁשהּוא לפי עליהן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמברכין
ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעּׂשר,‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
זה אֹומר: ּכ ואחר לֹו. סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָזה
על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעּׂשר ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
ׁשאינֹו לּכהן. ונֹותנּה אֹותּה ונֹוטל לֹו. הּסמּו הּמעּׂשר ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאר
ואחר לכּתחּלה. הּמעּׂשר קדם מעּׂשר ּתרּומת להפריׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָֹרּׁשאי

ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְֲִִֵֵַַָּכ
.Âואם ּבדמאי. הראׁשֹון קדם ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר

ּבדרֹומם, אֹו ּבצפֹונם אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני מעּׂשר אֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָרצה,
הּנחּתֹום מן ּכּכר הּלֹוקח וכן הּמעֹות. על מחּלל הּוא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻוהרי
אחד ואֹומר: וחּלה, מעּׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמּמאה
הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
הרי ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש מּמאה אחד על והּיתר לֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסמּו
הּוא והרי ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה ׁשני ּומעּׂשר חּלה; ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָהּוא

ואֹוכל. הּמעֹות. על ְְֵַַָָֻמחּלל
.Êמאמינֹו אינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את הּמזמין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹוכן

עתיד ּׁשאני מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעּׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
וזה לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלהפריׁש
לֹו; הּסמּו ׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשעּׂשיתי
על מחּלל הּוא והרי ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻּומעּׂשר
הּדמאי על אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּמעֹות.
אּלא מתנה אינֹו - ּבוּדאי אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאף

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר ְִֶַָָעל
.Áּבבית והּוא ּבביתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

לעּׂשר יכֹול ואינֹו ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרׁש

הן הרי להפריׁש עתיד ׁשאני ּתאנים ׁשני אֹומר: - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת
ותׁשע ראׁשֹון; מעּׂשר - אחריהן מפריׁש ׁשאני ועּׂשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּתרּומה;
ואֹוכל. מפריׁש ּולמחר ׁשני. מעּׂשר - אחריהן מפריׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאני

.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבּׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוצרי
ּתנאי עליו ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמתּקן
ּבצד עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש. קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר - ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה
.Èעתיד ּׁשאני מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי הּכֹוס ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּסמּו הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻלֹו;

הּכֹוס. ּבׁשּולי מעּׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַוׁשֹותה
.‡Èזה ּכתנאי מתנה - ּבׁשּבת לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּפֹועל וכן אצלֹו. ׁשּיסעד ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
נֹו - הּבית לבעל מאמין זֹוׁשאינֹו ואֹומר: אחת ּגרֹוגרת טל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ

עתיד ׁשאני הּמאה על מעּׂשר עּׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותׁשע
הּבאֹות העּׂשר על מעּׂשר ּתרּומת - האחת וזֹו ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלאכל;
הּוא והרי האחרֹונֹות, העּׂשר הּוא ׁשני ּומעּׂשר ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחריה;
והּפֹועל לכהן, ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות. על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻמחּלל
הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעּׂשר ּדמי לעצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַמפריׁש
מּׁשל ׁשני ּומעּׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעּׂשר ּתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּתהיה

ֵּפֹועל.
.·Èמן ׁשני מעּׂשר להפריׁש חכמים חּיבּום לא - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומים

ּבטהרה ׁשּיפריׁשּנה ּכדי ּבלבד, מעּׂשר ּתרּומת אּלא ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדמאי,
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?
אף להפריׁש חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָלפלטר

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן
מעּׂשר מּמּנּו להפריׁש חּיב הּיין מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא -ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ונֹוטל למחצה, מחצה היּו ּכיצד? הארץ. עם חלק על ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדמאי
ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - יין לג מאתים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחציֹו
הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, מעּׂשר ועּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשר,
אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה וּדאי ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמעּׂשר

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש - רביע אֹו ׁשליׁש ְְְְְִִִִֶַַָָהיה

ה'תשע"א מנחםֿאב י' רביעי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמעּׂשרֹות‡. על נאמן להיֹות עליו יהיּו2המקּבל ולא ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּדמאי אֹוכל3ּפרֹותיו ׁשהּוא את מעּׂשר להיֹות צרי ואת4- , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנישאת1) אשתו או חבר בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות. על נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר
אגודת לו לקנות לחבר מנה שנתן ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ עם במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל חבר רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים את להאכיל מותר אם לומר2)ירק.
מעושרים. דמאי.3)שפירותיו פירותיו יהיו לא זו קבלה ידי שעל על4)כלומר, שחשוד ממי שלקח אלה בין שלו פירות בין
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מֹוכר לֹוקח5ׁשהּוא ׁשהּוא ואת עם6, אצל מתארח ואינֹו , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּוכׁשּיבֹואּו7הארץ ּברּבים. אּלּו ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבהם9נאמנין8עדים רגיל וׁשהּוא ּברּבים אּלּו ּדברים ׁשּקּבל ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הן.10ּתמיד מעּׂשרין לֹומר ּפרֹותיו על נאמן זה הרי - ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
נאמן·. לעֹולם חכם ּתלמיד ּבדיקה11ּכל צרי ואינֹו , ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָ

ּכמֹוהּו. הם הרי - [ואׁשּתֹו] ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָאחריו.
- הּיֹום ּבאֹותֹו ּכנסם אפּלּו ּפרֹות, והּניח ׁשּמת חכם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּתלמיד

מתּקנין ּבחזקת הן .12הרי ְְְֲִֵֵֶַָֻ
אׁשּתֹו‚. אֹו הארץ עם ועבּדֹו13ּבת לחבר, ׁשּנמּכר14ׁשּנּסת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּתחּלה עליהם לקּבל צריכין - אׁשּתֹו15לחבר אֹו חבר ּובת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הן הרי - הארץ לעם ׁשּנמּכר ועבּדֹו הארץ, לעם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנּסת

ׁשהיּו16ּבחזקתן חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו ׁשּיחׁשדּו. עד ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל17למּודין עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין - הארץ עם אצל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אצלֹו ׁשהן זמן ּכל חבר: אצל למּודים ׁשהיּו הארץ -18עם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הארץ ּכעם הן הרי - יצאּו ּכחבר; הן .19הרי ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

נאמן„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ,20מי ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד ,21אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

לדבר. חֹוׁשׁשין ְְְִֵָָָואינן
מּמּנּו‰. לֹוקחים - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן הּוא ,22היה ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

אצלֹו מתארחין אינֹו23ואין והּוא נאמנת אׁשּתֹו [היתה . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
מּמּנּו לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין - מארה24נאמן ותבֹוא . ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

נאמן]. אינֹו והּוא נאמנת ׁשאׁשּתֹו ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶָלמי
.Âחבר יׁשּמׁש ּבסעּדתֹו,25לא ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻ

ידֹו מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם לפיכ,26אּלא . ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

הרי - ּבסעּדתֹו אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרֹואה
הא עּמי עם מסב ראּוהּו ּומעּׂשר. מתּקן ּבחזקת -הּכל רץ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

הּתנאים על החבר ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאין
סֹומ27ׁשּבלּבֹו .28הּוא ְִֵֶ

.Êּכ ּתנאֹו, על וסֹומ הארץ עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם
ּבנֹו על מתנה להיֹות צרי ּבמקֹום29הּוא ּבנֹו היה ואפּלּו , ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר.
ּבּמׁשּתה עּמֹו היה מסב30ואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּבמׁשּתה
עליו. התנה ְִִָָָָאביו

.Áירק אגּדת לי קח לֹו: ואמר לחבר מעה ׁשּנתן הארץ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻעם
גלּוסקא אֹו לֹו31אחת לֹוקח - ּופטּור33סתם32אחת ְְְֵַַַַַָָָ

הּמעה34מּלעּׂשר את החליף ואם לעּׂשר35. חּיב ואחר36- ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אמר אּלא סתם, לקחן ולא החבר ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּכ
אֹותּה, קֹונה אני לחברי - מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלחנוני:
חּיב - לעצמֹו ׁשּלקח זֹו אֹותּה, קֹונה אני לעצמי - ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָוזֹו
ואם לעּׂשרּה. צרי אינֹו - לחברֹו ׁשּלקח וזֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלעּׂשרּה,

-37נתערבּו חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לֹו לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל .38מתּקן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
והביא ׁשּבהן39ירק, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבלבד חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין להן40אין הביא . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּכל41ּבערּבּוב לעּׂשר צריכין ׁשּבהם חברים -42. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ

.È- מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעושר. זה כשיאמר דבריו על ונסמוך אוכלין שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל מה על נאמן אינו שאם המעשרות,
אצלו.5) שגדלו למכור.6)מפירות מנת -7)על תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר' ולא קמא כתנא שם, משנה

אצלו. כשהזמינו אלא כן התירו או8)לא להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט זרה (עבודה הריטב"א לדעת
וכן החתיכה". על במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על הוא נאמן ולפיכך לתקנו בידו אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד עד דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה
על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה, על להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש לתקנם, בידו שהרי הפירות,

לתקנו]. בידו זה אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל לא9)המעשרות, [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
פירותיו מעשר שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם מוסרים אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,

הארץ]. עם הוא הרי נאמנות.10)כראוי חזקת מקבל הוא חכם11)ואז "תלמיד טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים החמירו שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך על12)אינו ש"חזקה

מתוקן". שאינו דבר ידו מתחת מוציא שאינו שנתגרשה.13)חבר או לאחר.14)שנתאלמנה נמכר עברי עבד שאין הכנעני,
אין15) ואשתו נאמן הוא "היה ג פרק דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני נאמנות לקבל שצריכים [והכוונה

מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין ואין ממנו לוקחין הראשון16)נאמנת, שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17)בידם. החבר].18)רגילין אצלו,19)[=אצל הלימודים על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו, שפסקה

אצלו. הלימודים על החבר אדונו.20)מהשפעת תחת נאמן להיות עצמו על שקבל הפירות21)כלומר, על שמעידים והיינו
הם. מוכר.22)שמתוקנים שהוא מה מתקן מתוקן.23)שוודאי שאינו דבר להאכיל חשודה אשתו אינה24)כי אשתו [אם
זה]. על המעשרות.25)מעידה על אצלו.26)הנאמן לרחוש27)כשהזמינו צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן שולחנו.29)ולא על סמוך שהוא כיוון בגדול, לו.30)אפילו אחראי שאינו
היטב.31) מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם ואינו33)מעם בסתם שלוקח עבורו, ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

בסיפא. כמו בשבילי וזה בשבילו זה שהרי34)מפרש בשליחותו, עבורו שלקח הגלוסקא היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה והרי ברירה, יש אומרים הארץ.35)בדרבנן עם לו במעה36)שנתן שקונה שכיוון

ואסור. דמאי לו נותן הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה הוא הרי יג.37)שלו הלכה ט פרק למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין לתקן.38)שבנתערבו שאפשר מאחר במאה, בטל הארץ.39)ואינו על40)מעם אחראים הם שאין

הארץ. עם של זה.41)חלקו באופן ברירה אומרים שאין אצלו, נתערבו מכן ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח שלא42)כלומר,

xyrn zekld - a`Îmgpn 'i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עראי החבר מהן ּומעּׂשרן43אֹוכל אמר45[ּדמאי44, ואם .[ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו ללקט הארץ לעם האחר46החבר זה - אחר חבר וׁשמע , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשאינֹו47אֹוכל דבר מֹוציא החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אף אחר. מּמקֹום עליה ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמתּקן

הּמּקף מן ׁשּלא לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי ּכדי48על , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡Èהענּיים את להאכיל האֹורחים49מּתר .51ּדמאי50ואת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֻ
- לתּקן רצּו אם והאֹורח, עצמֹו והעני להֹודיען. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי

ְְִַמתּקנין.
·È.סתם ּגֹובין צדקה אדם52ּגּבאי סתם53מּכל ,54ּומחּלקים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

יתּקן. - לתּקן ְְְֵֵֶַַָוהרֹוצה
.‚Èהארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר עם55רֹופא מּפרֹות ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפיו56הארץ לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן היה57- ואם . ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ידע אם וכן יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו - רֹופא ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּדמאי

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו - וּדאי טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא

עּׂשר אחד 1ּפרק
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דמאי,‡. לֹו לׁשלח אֹו הארץ לעם הּדמאי את למּכר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹאסּור
מֹוכרין אבל האסּור. ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמּפני
אֹוכל חכם ּתלמיד ׁשאין חכמים; לתלמידי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומׁשּלחין

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעד
ּומֹוכרי·. הּסיטֹונֹות ּכגֹון גּסה, ּבמּדה הּמׁשּפיעין ְְְְִִִִֵַַַַָָָּכל

ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; הּדמאי את למּכר מּתרין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּתבּואה
זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה חכמים התקינּו הּמּדה, על ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמֹוסיפין
הּמֹודדין אבל ּדמאי. מעּׂשר הּמפריׁש הּוא לֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָׁשּנׁשּתּלחּו
ולא מפריׁש, הּוא - מּׂשּתּכר והּמֹוכר הֹואיל דּקה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹּבמּדה

מתּקן. אּלא יׁשלח ולא ְְְְִִֶַָָֹֹֻימּכר
מּדה‚. - ּובלח סאה, חצי - ּביבׁש גּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח. דבר מאֹותֹו דינר ׁשוה ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמחזקת

ׁשהּוא„. ּפי על אף ירק, ׁשל וקּפֹות וענבים זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי
ּדמאי. למכרן אסּור - אכסרה ְְְְְְַַָָָָָמֹוכרן

ׁשהיה‰. ּבין האּלּו, הּפרֹות ּונתּקן ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
מעּׂשר, ּתרּומת מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמֹוכר
הּוא. ּדין ּבית ּתנאי זה ודבר ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּלֹוקח

.Âהּוא יכֹול - הארץ עם אביהן את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָחבר
ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָֹלֹומר:
ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָּפלֹוני,
הּלח אּתה טל ּׂשעֹורים, ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא ְֲֲִִִִַַַַַַָָָֹֹֹֹאבל

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני הּיבׁש, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק נֹוּׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

ׁשּיעּׂשר, עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּבדמאי. אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתקלה ּתהא ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכדי

.Áולא ׁשקל ׁשּלא ּפי על אף ,ּומׁש הּׁשּוק מן ירק ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹהּלֹוקח
לא - החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָֹֹמדד

ׁשּיעּׂשר. עד ְֲִֵֶַַַיחזיר
.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם :ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא

למּכר מכניסין רב ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמּלעּׂשר,
דמ אּלּו הרי - ּדמאי.ּבּׁשּוק - למחצה ּומחצה אי; ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָ

.Èעד אֹותן יׁשהא לא - להצניע ונמל לאכלן ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹנטלן
מּתחּלה נטלם ואם לאחרים. תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיעּׂשר,
לאכלן ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא

ּדמאי. אֹותן ויעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן ְְְְְִֵַַָָָָָאֹו
.‡È.הּדמאי מן ּפטּורה זֹו הרי - ּבּגּנה הּנמצאת ירק ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָקניבת

האׁשּפה ּגּבי ׁשעל חּיבת. - ּבּבית הּנמצאת הּבית ּבעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָוׁשל
מּתרת. מקֹום ּבכל -ְֶֶָָֻ

.·Èאת מעּׂשר - לֹו ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָֻהּנֹותן
את ּומעּׂשר לאחרים, תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי לּה, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
זה ׁשל להחליף חׁשּודה ׁשהיא מּפני מּמּנה, נֹוטל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הארץ. לעם דמאי כנותנים כמכר.43)יהיו למעשר קובעת המתנה אין קבע.44)שהרי לאכול רוצה הוא כגירסת45)אם
מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי מהן אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו "האומר שם: בעירובין הר"ח
שאמרו שכשם נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא רבינו השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין עראי
נגמרה לא אם כן כמו הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא
למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה זה הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר אם ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם,
בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות שבעל ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא אינו "אם י: הלכה ג פרק
עד מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט זמן שיעור
הכלכלה, את שמילא שיידע עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר זה שאין זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה

וודאי]. מעשרין הארץ.46)ולפיכך לעם רשות.47)כלומר, הארץ עם לו נתן בתרומה48)אם אבל מעשר, תרומת כלומר,
בלבד. חכמים לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין ש"אין לכל היא הלכה שאם49)גדולה הארץ, עמי אפילו

עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה לחבירים, רק שמאכילין אומר עניים.50)אתה הם כאן הם, עשירים שבביתם ואף
האורחים.51) והכנסת הצדקה מצוות עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ עמי העניים.52)שרוב עבור מאכלים
[אחרי53) אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ, שקבלו מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים ואינם מעמיֿהארץ, אף

ייתן ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם צדקה הנותן
לעםֿהארץ.54)יותר]". מותר.שא55)אף הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו הרופא.56)ין של שאיסור57)שאינם אף

פיו. לתוך בנותן אלא גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה אסור לע"ה1)דרבנן דמאי למכור שאסור יבאר
נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ ועם חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין דמאי. לו ולשלוח
עם אצל פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר ירק

הגוי. אצל או הארץ
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עראי החבר מהן ּומעּׂשרן43אֹוכל אמר45[ּדמאי44, ואם .[ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו ללקט הארץ לעם האחר46החבר זה - אחר חבר וׁשמע , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשאינֹו47אֹוכל דבר מֹוציא החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אף אחר. מּמקֹום עליה ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמתּקן

הּמּקף מן ׁשּלא לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי ּכדי48על , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡Èהענּיים את להאכיל האֹורחים49מּתר .51ּדמאי50ואת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֻ
- לתּקן רצּו אם והאֹורח, עצמֹו והעני להֹודיען. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי

ְְִַמתּקנין.
·È.סתם ּגֹובין צדקה אדם52ּגּבאי סתם53מּכל ,54ּומחּלקים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

יתּקן. - לתּקן ְְְֵֵֶַַָוהרֹוצה
.‚Èהארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר עם55רֹופא מּפרֹות ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפיו56הארץ לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן היה57- ואם . ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ידע אם וכן יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו - רֹופא ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּדמאי

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו - וּדאי טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

דמאי,‡. לֹו לׁשלח אֹו הארץ לעם הּדמאי את למּכר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹאסּור
מֹוכרין אבל האסּור. ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמּפני
אֹוכל חכם ּתלמיד ׁשאין חכמים; לתלמידי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומׁשּלחין

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעד
ּומֹוכרי·. הּסיטֹונֹות ּכגֹון גּסה, ּבמּדה הּמׁשּפיעין ְְְְִִִִֵַַַַָָָּכל

ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; הּדמאי את למּכר מּתרין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּתבּואה
זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה חכמים התקינּו הּמּדה, על ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמֹוסיפין
הּמֹודדין אבל ּדמאי. מעּׂשר הּמפריׁש הּוא לֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָׁשּנׁשּתּלחּו
ולא מפריׁש, הּוא - מּׂשּתּכר והּמֹוכר הֹואיל דּקה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹּבמּדה

מתּקן. אּלא יׁשלח ולא ְְְְִִֶַָָֹֹֻימּכר
מּדה‚. - ּובלח סאה, חצי - ּביבׁש גּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח. דבר מאֹותֹו דינר ׁשוה ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמחזקת

ׁשהּוא„. ּפי על אף ירק, ׁשל וקּפֹות וענבים זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי
ּדמאי. למכרן אסּור - אכסרה ְְְְְְַַָָָָָמֹוכרן

ׁשהיה‰. ּבין האּלּו, הּפרֹות ּונתּקן ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
מעּׂשר, ּתרּומת מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמֹוכר
הּוא. ּדין ּבית ּתנאי זה ודבר ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּלֹוקח

.Âהּוא יכֹול - הארץ עם אביהן את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָחבר
ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָֹלֹומר:
ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָּפלֹוני,
הּלח אּתה טל ּׂשעֹורים, ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא ְֲֲִִִִַַַַַַָָָֹֹֹֹאבל

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני הּיבׁש, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק נֹוּׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

ׁשּיעּׂשר, עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּבדמאי. אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתקלה ּתהא ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכדי

.Áולא ׁשקל ׁשּלא ּפי על אף ,ּומׁש הּׁשּוק מן ירק ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹהּלֹוקח
לא - החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָֹֹמדד

ׁשּיעּׂשר. עד ְֲִֵֶַַַיחזיר
.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם :ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא

למּכר מכניסין רב ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמּלעּׂשר,
דמ אּלּו הרי - ּדמאי.ּבּׁשּוק - למחצה ּומחצה אי; ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָ

.Èעד אֹותן יׁשהא לא - להצניע ונמל לאכלן ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹנטלן
מּתחּלה נטלם ואם לאחרים. תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיעּׂשר,
לאכלן ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא

ּדמאי. אֹותן ויעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן ְְְְְִֵַַָָָָָאֹו
.‡È.הּדמאי מן ּפטּורה זֹו הרי - ּבּגּנה הּנמצאת ירק ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָקניבת

האׁשּפה ּגּבי ׁשעל חּיבת. - ּבּבית הּנמצאת הּבית ּבעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָוׁשל
מּתרת. מקֹום ּבכל -ְֶֶָָֻ

.·Èאת מעּׂשר - לֹו ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָֻהּנֹותן
את ּומעּׂשר לאחרים, תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי לּה, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
זה ׁשל להחליף חׁשּודה ׁשהיא מּפני מּמּנה, נֹוטל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הארץ. לעם דמאי כנותנים כמכר.43)יהיו למעשר קובעת המתנה אין קבע.44)שהרי לאכול רוצה הוא כגירסת45)אם
מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי מהן אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו "האומר שם: בעירובין הר"ח
שאמרו שכשם נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא רבינו השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין עראי
נגמרה לא אם כן כמו הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא
למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה זה הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר אם ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם,
בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות שבעל ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא אינו "אם י: הלכה ג פרק
עד מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט זמן שיעור
הכלכלה, את שמילא שיידע עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר זה שאין זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה

וודאי]. מעשרין הארץ.46)ולפיכך לעם רשות.47)כלומר, הארץ עם לו נתן בתרומה48)אם אבל מעשר, תרומת כלומר,
בלבד. חכמים לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין ש"אין לכל היא הלכה שאם49)גדולה הארץ, עמי אפילו

עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה לחבירים, רק שמאכילין אומר עניים.50)אתה הם כאן הם, עשירים שבביתם ואף
האורחים.51) והכנסת הצדקה מצוות עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ עמי העניים.52)שרוב עבור מאכלים
[אחרי53) אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ, שקבלו מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים ואינם מעמיֿהארץ, אף

ייתן ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם צדקה הנותן
לעםֿהארץ.54)יותר]". מותר.שא55)אף הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו הרופא.56)ין של שאיסור57)שאינם אף

פיו. לתוך בנותן אלא גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה אסור לע"ה1)דרבנן דמאי למכור שאסור יבאר
נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ ועם חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין דמאי. לו ולשלוח
עם אצל פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר ירק

הגוי. אצל או הארץ
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ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנּׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ[ּבזה].
לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות ּפת לׁשכנּתֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹאֹו
חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעּׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
לעּסה ּׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָלהחליף.
מעּׂשרֹות מּׁשּום חֹוׁשׁש - נתן לא אם אבל לּקדרה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹותבלין
- ׁשמּטה ׁשנת היתה אם ,ּולפיכ ׁשביעית. מּׁשּום ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָוחֹוׁשׁש

הּוא. ׁשביעית מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְִִִִֵֶַָָאסּור,
.‚È,ּבחזקתן הן הרי - הארץ עם לטֹוחן חּטיו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמֹולי

הרי - ּכֹוכבים עֹובד לטֹוחן הֹוליכן להחליף. חׁשּוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאינֹו
וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטים החליפן ׁשּמא ּדמאי, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם

ׁשאי ּבחזקתן, הן הרי - הארץ עם אצל חׁשּודהּמפקיד נֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּפּקדֹון. ְֲִִַַָלהחליף

.„Èּפי על אף חבר, ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם
ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻׁשהחבר

ֱִֶהחליף.
.ÂËהן הרי - ּכֹוכבים העֹובד אצל ּפרֹותיו ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון. להחליף ׁשחזקתֹו ּכֹוכבים; עֹובד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכפרֹותיו
מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ּפרֹות היּו אם ּדינם? ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוהיא
מפריׁש - הּפּקדֹון ׁשּלקח אחר יּׂשראל ּביד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָונגמרּו
טבלים ׁשהפקיד ּפרֹות היּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעּׂשרֹותיו,
העֹובד החליף לא ׁשּמא להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגמרה
ספק. - ׁשּיפריׁש ׁשהּמעּׂשרֹות לי, יראה ּולפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכֹוכבים.
ּכלּום; להפריׁש צרי אינֹו - מתּקנין חּלין הפקיד אם ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֻֻאבל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, - ּכֹוכבים העֹובד החליף ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאפּלּו

ּכֹוכבים. עֹובד דגן ולא - ּדגנ ּתרּומֹות: ְְְְְְְִִֵַָָֹּבהלכֹות

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

וׁשכח‡. הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח
הרי - לעּׂשר יכֹול ׁשאינֹו טֹוב יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָלעּׂשרן,
ּבׁשּבת. ּפיו על אֹוכל - הן מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻזה
על אֹוכל - הן מעּׂשרין נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכן
מתּקנין אחרֹות ּפרֹות לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻּפיו
עֹובר ואינֹו הארץ, עּמי על ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין. ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאֹותֹו

עברה. ֲֵָָּבּה
לא·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

על ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹיאכל
והאמינּוהּו הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת ׁשאכל על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,

לצ לּה,אּלא סמּו טֹוב ויֹום ׁשּבת היתה ׁשּבת. אֹותּה ר ְְְֶֶַַָָָָָָָָֹ
נראה ׁשּלא מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּוׁשאלֹו

ּגלּיֹות. ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני וכן ּבינתים. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר
מאמינֹו‚. אינֹו והּוא ּבׁשּבת, עּמֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנׁשּבע

הראׁשֹונה ּבּׁשּבת ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואל - הּמעּׂשרֹות ְְִִֵֵַַַַַַַָָָעל
אם הנאה מּמּנּו ׁשּנדר ּפי על אף ׁשנּיה, ּבׁשּבת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד;

ּדמאי. ׁשּיעּׂשר עד יאכל לא - אצלֹו יאכל ְְְֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלא
מעּׂשר„. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין ּבפנינּו, ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוהּו ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפרֹותיו
נאמן - הפרׁשּתיה ואמר: וחזר למקֹומּה, ּבין אחר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמקֹום
הארץ, עּמי על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו. על ואֹוכל ּבחל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאפּלּו
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן עליהם, ּדּמּוע אימת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכ

ראׁשֹון‰. מעּׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעּׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
- ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ואמר ּבפנינּו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהפריׁש
על נאמן אינֹו - הּׁשני על והּנאמן ׁשּלֹו. ׁשהּׁשני נאמן; ְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאינֹו
מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן - הראׁשֹון על והּנאמן ְְֱֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהראׁשֹון,
ראׁשֹון מעּׂשר אּלּו ואמר: מּביתֹו ּפרֹות ׁשהֹוציא נאמן ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
אמר: ואם ּומעּׂשרֹות; ּתרּומֹות מהן מפריׁשין ואין נאמן, -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מהן ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני מעּׂשר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאּלּו

ּכּלם. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעּׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשהּוא מּמי לי קח הּמעּׂשרֹות: על נאמן ׁשאינֹו למי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהאֹומר

קח לֹו: אמר ואם נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמעּׂשר,
ׁשהרי לקחּתי, מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני מאיׁש ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלי
לא ואמר: ּפלֹוני, מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמתירא

נאמן. אינֹו - נאמן ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמצאתיו
.Ê?נאמן ּכאן מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּנכנס

לֹו: אמר נאמן. אינֹו - אני אחד: לֹו ואמר מעּׂשר? ּכאן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמי
ּפי על אף ּפלֹוני מאֹותֹו ולֹוקח נאמן; זה הרי - ּפלֹוני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָאיׁש
וׁשאל מּמּנּו, ולקח הל ּפיו. על ואֹוכל והֹול מּכירֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
אף אצלי, ׁשּׁשלח זה לֹו: אמר יׁשן? יין מֹוכר ּכאן מי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו:

נאמנין. אּלּו הרי - זה את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָעל
.Áאבל ׁשם; אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

ׁשהה ואם הּממחה. מן אּלא יּקח לא - ׁשם אדם מּכיר ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
לא - ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף יֹום, ׁשלׁשים ְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשם

הּממחה. מן אּלא ְִִֶֶַַָֻיּקח
.Ëאבל ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומֹות אּלא אּלּו דברים הּתירּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹולא

מן אּלא יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלענין
ְֶַֻהּממחה.

.Èאינם אּלּו ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין
קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - מתּקנין חברי ּופרֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻמתּקנים,

ּביניהן. ֵֵֶָעּׂשּו
.‡Èיּׂשר ארץ מּׁשל ואמר: ּבסּוריא ּפרֹות -הּמֹוכר הם אל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; - הן מעּׂשרין לעּׂשר. הּלֹוקח ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻחּיב
נאמן; - הן מעּׂשרין לעּׂשר. חּיב - הן מּׁשּלי ׁשהּתיר. ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּפה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נאמן1) אינו והוא בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע לעשר. יכול שאינו שבת ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר
לעיר הנכנס מעשר. שהוא ממי לי קח נאמן שאינו למי האומר מפירותיו. מעשר תרומת שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו.
ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו עניים הם. ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות המוכר אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל

הם. טבל לך שמכרתי פירות אמר כך ואחר פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד נאמנים. הם אם הם,

xyrn zekld - a`Îmgpn `"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפה
לעּׂשר; מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבסּוריא

הביאם. ׁשּמּׂשדהּו ְֱִִֵֶֶֶָָָׁשחזקתֹו
.·Èהרי - ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּפאה והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
ּבֹו ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמצּויים.
ּכל נאמנין אּלּו הרי - הם עני מעּׂשר ׁשל אמרּו: ואם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּיֹום.
אדם ּבני ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין ואינן ּכּלּה. ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהּׁשנה

ְִלּתנֹו.
.‚Èאּלּו הרי - הם ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו חּטים ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?

נאמנין. אינם - הּוא ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל זה קמח ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנאמנים.
ענּיים מּמּתנֹות לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואין

ּדמאי. מתעּׂשרין אּלא ְְְִִֶַַָהּוא.
.„Èחי ּבין עליו, נאמנין ואין ארז, ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאמנין

ּבין הּגריסין, על נאמנין ואין הּפֹול, על נאמנין מבּׁשל. ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבין
עני מעּׂשר ׁשל לֹומר הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחּיין
הּירק על נאמנין הם. נּקּוף זיתי ׁשל לֹומר נאמנין ואין ְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא,
ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט. דבר היה ּכן אם אּלא מבּׁשל, ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻחי
ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ירק מעט לּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּתים
ּבּׁשלּתיו אני לֹומר: יכֹול לי, נתנֹו הּבית הּבעל ְְֲִִִִִַַַַַַַַָָלֹומר:

ְִַַמּמּתנֹותי.
.ÂËׁשּנּטלה ראׁשֹון מּמעּׂשר אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

- הם ּכׁשםּתרּומתֹו מעּׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
עליו נאמן אינֹו אבל גדֹולה; ּתרּומה על נאמן ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיּׂשראל

ׁשני. מּמעּׂשר ְְֲִִֵֵַָלפטרֹו
.ÊËׁשאינֹו הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן; ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
ּתרּומה זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלׁשם
ואין ׁשמן. ּבהם ׁשּנֹותנין מּפני דגים, קרבי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּומעּׂשר,
מּפני מּמּנּו; לּקח מּתר - אצרֹו אבל ׁשּלפניו, ּכל אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאסּור
הּדבר יּודע ׁשּמא ּבאֹוצרֹו, ּתרּומה לערב מתירא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא
- חּלין לׁשם למכרן ׁשני למעּׂשר החׁשּוד וכן הּכל. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻויפסיד

קנס זה וכל מעּׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
ְִִֵֶמּדבריהם.

.ÊÈאדם אין חזקה נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשּוד
הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו ּדמאי, וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
- אחרים ּבׁשל מתּקנין, ּפרֹות אּלּו אמר: נאמן. - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוּׂשה יראּו ׁשּלא והּוא ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמן.

.ÁÈאמר ידֹו מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבּׂשר הּבּׂשר הן, טבלים ל ׁשּמכרּתי ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - נס יין הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה,
הרי - האמינֹו ואם עצמֹו. על מחמיר והּזריז חבר, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תשע"א מנחםֿאב י"א חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
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ההפקר‡. מן ׁשחזקתן הּׁשיתין2ּפרֹות ּכגֹון 4והרימין3, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּוח ּובנֹות ׁשקמה5והעזרדין ונֹובלֹות7והּגפנין6ּובנֹות ְְְְְְְְְִִִַַָָָֻֻ

ּׂשאֹור8ּתמרה הּטילּו לא ׁשעדין והן הּנצּפה9, 11והּכסּבר10, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
הּדמאי מן ּפטּורין - בהן -12וכּיֹוצא הארץ מעם והּלֹוקחן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשני מעּׂשר ולא מעּׂשר ּתרּומת מהן להפריׁש צרי ,13אינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
אינם הארץ: עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּפני
לֹו ׁשּיּודע עד הּמעּׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמעּׂשרין

הּׁשמּור מן .14ׁשהן ִֵֶַָ
הּדמאי16והּסיפֹות15הּבּכּורֹות·. מן ּפטּורין - ׁשּבּבקעה :17, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

חּיבין - הּבּכּורֹות:18וׁשּבּגּנה הן ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּבקעה על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ּפרֹותיה ׁשּיקּפלּו19לׁשמר אחר ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן והּסיפֹות . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשֹומר20הּמקצּועֹות ּבלא ויּניחּום החמץ21ׁשּבּׂשדֹות וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

הּתמדים מן הּדמאי22העּׂשּוי מן ּפטּור -23. ְְִִִֶַַַָָָ
הארץ‚. ּפרֹות על אּלא גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

ּבלבד ּבבל עֹולי ּבּה ולפנים.24ׁשהחזיקּו מּכזיב ׁשהּוא , ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבל.1) עולי בה שהוחזקו הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו הדמאי. מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר
גזרו שלא דברים בה. שנכנסו לארץ חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר והלוקח לצור. פירות שהביאו החמרים ודין

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל הדמאי. על כשגזרו רבינו2)עליהם ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
פטור. שלהם וודאי אף כן ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי יוחנן התאנים3)כר' ממיני "מין

גרוע.4)המדבריות". פרי המגדל שנים".5)סנה לג' שנים מג' פרייה הנותנת הלבנות התאנים ממיני מדבריות.6)"מין תאנים
סתווניות.7) ענבים כלומר, גופני", "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות כשהרוח8)מין הדקל מן הנופלים התמרים "הם

הפקר" רובו כן גם והוא ונפוחים9)מנשבת רפים להיות הבישול בעת התמרים מנהג זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין כלומר,
החמץ. שבדמאי.10)כלחם הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה" וגם הצלף. מדבריו11)הוא ונראה גד. זרע הוא

המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר משמע יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק ולא מקום, בכל פטור שהוא
הוודאי.12)בחצר. מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו פרק13)"דמאי" למעלה צריךראה הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט

בדמאי.14)להפרישם. אפילו לעשר חייב שאז שם, משמרים ישראל שרוב ממקום תחילה.15)היינו שנתבשלו הפירות
בסוף.16) הוודאי.17)שמתבשלות מן הדין דמאי.18)הוא אפילו כלֿכך19)לעשר, הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות אינן שעדיין וענבים".20)מועטות, תאנים עליהן שמייבשין מהן.21)"המחצלאות הבעלים שנתייאשו ונראה
כאן22) נקט ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר הענבים מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם

רבים. בלשון הוודאי.23)"תמדים" מן עולי24)ואף אלא בה החזיקו שלא הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
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קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפה
לעּׂשר; מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבסּוריא

הביאם. ׁשּמּׂשדהּו ְֱִִֵֶֶֶָָָׁשחזקתֹו
.·Èהרי - ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּפאה והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
ּבֹו ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמצּויים.
ּכל נאמנין אּלּו הרי - הם עני מעּׂשר ׁשל אמרּו: ואם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּיֹום.
אדם ּבני ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין ואינן ּכּלּה. ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהּׁשנה

ְִלּתנֹו.
.‚Èאּלּו הרי - הם ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו חּטים ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?

נאמנין. אינם - הּוא ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל זה קמח ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנאמנים.
ענּיים מּמּתנֹות לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואין

ּדמאי. מתעּׂשרין אּלא ְְְִִֶַַָהּוא.
.„Èחי ּבין עליו, נאמנין ואין ארז, ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאמנין

ּבין הּגריסין, על נאמנין ואין הּפֹול, על נאמנין מבּׁשל. ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבין
עני מעּׂשר ׁשל לֹומר הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחּיין
הּירק על נאמנין הם. נּקּוף זיתי ׁשל לֹומר נאמנין ואין ְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא,
ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט. דבר היה ּכן אם אּלא מבּׁשל, ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻחי
ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ירק מעט לּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּתים
ּבּׁשלּתיו אני לֹומר: יכֹול לי, נתנֹו הּבית הּבעל ְְֲִִִִִַַַַַַַַָָלֹומר:

ְִַַמּמּתנֹותי.
.ÂËׁשּנּטלה ראׁשֹון מּמעּׂשר אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

- הם ּכׁשםּתרּומתֹו מעּׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
עליו נאמן אינֹו אבל גדֹולה; ּתרּומה על נאמן ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיּׂשראל

ׁשני. מּמעּׂשר ְְֲִִֵֵַָלפטרֹו
.ÊËׁשאינֹו הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן; ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
ּתרּומה זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלׁשם
ואין ׁשמן. ּבהם ׁשּנֹותנין מּפני דגים, קרבי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּומעּׂשר,
מּפני מּמּנּו; לּקח מּתר - אצרֹו אבל ׁשּלפניו, ּכל אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאסּור
הּדבר יּודע ׁשּמא ּבאֹוצרֹו, ּתרּומה לערב מתירא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא
- חּלין לׁשם למכרן ׁשני למעּׂשר החׁשּוד וכן הּכל. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻויפסיד

קנס זה וכל מעּׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
ְִִֵֶמּדבריהם.

.ÊÈאדם אין חזקה נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשּוד
הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו ּדמאי, וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
- אחרים ּבׁשל מתּקנין, ּפרֹות אּלּו אמר: נאמן. - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוּׂשה יראּו ׁשּלא והּוא ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמן.

.ÁÈאמר ידֹו מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבּׂשר הּבּׂשר הן, טבלים ל ׁשּמכרּתי ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - נס יין הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה,
הרי - האמינֹו ואם עצמֹו. על מחמיר והּזריז חבר, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תשע"א מנחםֿאב י"א חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ההפקר‡. מן ׁשחזקתן הּׁשיתין2ּפרֹות ּכגֹון 4והרימין3, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּוח ּובנֹות ׁשקמה5והעזרדין ונֹובלֹות7והּגפנין6ּובנֹות ְְְְְְְְְִִִַַָָָֻֻ

ּׂשאֹור8ּתמרה הּטילּו לא ׁשעדין והן הּנצּפה9, 11והּכסּבר10, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
הּדמאי מן ּפטּורין - בהן -12וכּיֹוצא הארץ מעם והּלֹוקחן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשני מעּׂשר ולא מעּׂשר ּתרּומת מהן להפריׁש צרי ,13אינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
אינם הארץ: עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּפני
לֹו ׁשּיּודע עד הּמעּׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמעּׂשרין

הּׁשמּור מן .14ׁשהן ִֵֶַָ
הּדמאי16והּסיפֹות15הּבּכּורֹות·. מן ּפטּורין - ׁשּבּבקעה :17, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

חּיבין - הּבּכּורֹות:18וׁשּבּגּנה הן ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּבקעה על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ּפרֹותיה ׁשּיקּפלּו19לׁשמר אחר ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן והּסיפֹות . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשֹומר20הּמקצּועֹות ּבלא ויּניחּום החמץ21ׁשּבּׂשדֹות וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

הּתמדים מן הּדמאי22העּׂשּוי מן ּפטּור -23. ְְִִִֶַַַָָָ
הארץ‚. ּפרֹות על אּלא גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

ּבלבד ּבבל עֹולי ּבּה ולפנים.24ׁשהחזיקּו מּכזיב ׁשהּוא , ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
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בבל.1) עולי בה שהוחזקו הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו הדמאי. מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר
גזרו שלא דברים בה. שנכנסו לארץ חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר והלוקח לצור. פירות שהביאו החמרים ודין

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל הדמאי. על כשגזרו רבינו2)עליהם ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
פטור. שלהם וודאי אף כן ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי יוחנן התאנים3)כר' ממיני "מין

גרוע.4)המדבריות". פרי המגדל שנים".5)סנה לג' שנים מג' פרייה הנותנת הלבנות התאנים ממיני מדבריות.6)"מין תאנים
סתווניות.7) ענבים כלומר, גופני", "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות כשהרוח8)מין הדקל מן הנופלים התמרים "הם

הפקר" רובו כן גם והוא ונפוחים9)מנשבת רפים להיות הבישול בעת התמרים מנהג זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין כלומר,
החמץ. שבדמאי.10)כלחם הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה" וגם הצלף. מדבריו11)הוא ונראה גד. זרע הוא

המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר משמע יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק ולא מקום, בכל פטור שהוא
הוודאי.12)בחצר. מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו פרק13)"דמאי" למעלה צריךראה הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט

בדמאי.14)להפרישם. אפילו לעשר חייב שאז שם, משמרים ישראל שרוב ממקום תחילה.15)היינו שנתבשלו הפירות
בסוף.16) הוודאי.17)שמתבשלות מן הדין דמאי.18)הוא אפילו כלֿכך19)לעשר, הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות אינן שעדיין וענבים".20)מועטות, תאנים עליהן שמייבשין מהן.21)"המחצלאות הבעלים שנתייאשו ונראה
כאן22) נקט ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר הענבים מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם

רבים. בלשון הוודאי.23)"תמדים" מן עולי24)ואף אלא בה החזיקו שלא הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
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ולחּוץ מּכזיב הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. - עצמּה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּוכזיב
הּדמאי מן ּפטּורין ּבֹו25- ׁשּנמצאּו מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן ,26. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּידּוע„. עֹולי27ּפרֹות ּבּה ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר צרי ואין ּבסּוריא, נמצאֹות ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבבל,

מצרים עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו חּיבין29ּבלבד28ּבארץ אּלּו הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשני.30ּבדמאי ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
ּבארץ31לפיכ אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

והחרּובין הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו
הּגדֹול32הּׁשוים והּכּמֹון ּביֹותר, הּלבן והארז מתעּׂשרין33, - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

יּׂשראל ארץ ּבכל ּבפרֹות35ּובסּוריא34ּדמאי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.36אּלּו ֵ

לצֹור‰. ּפרֹות ׁשהביאּו ּבדמאי;37החּמרים חּיבין - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ .38ׁשחזקתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

לֹו39והארז חֹוׁשׁשין אין חּוצה40- הּנמצא הארז ּכל אּלא , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
לארץ קרֹובה ׁשהיא מן41לארץ ּפטּור - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

נּכר היה ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.42הּדמאי, ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Âהּדמאי מן ּפטּור - ּבצֹור אֹוצרֹות מּבעלי ואין43הּלֹוקח , ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

אצרּו הארץ מּפרֹות ׁשּמא ׁשּנכנס44אֹומרין יחידי חמֹור וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׂשדה ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלצֹור

.45העיר ִָ

.Êמּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
היא מּצֹור46ׁשּקרֹובה מּפרֹות47יֹותר ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבצידֹון החּמרים מן הּלֹוקח אבל ּבבל. עֹולי ׁשהחזיקּו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
לארץ מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן ּפטּור -48. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Áּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ ּכֹוכבים העֹובד מן ,49הּלֹוקח ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיּׂשראל ׁשּלֹוקח ּכֹוכבים עֹובד ּתּגר היה ּפרֹותיו50אם הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּביד יּׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ּבראׁשֹונה, ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדמאי.
ּדמאי, מעּׂשר - ּכֹוכבים עֹובד ּתּגר מּכל הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָיּׂשראל,

הארץ. מעם ְֵֵֶַַָָּכלֹוקח
.Ëּפעמים וׁשלׁש ׁשּתים ׁשהביא זה ּתּגר? זהּו אבל51אי . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אחת, ּבבת מּׂשֹואֹות ׁשלׁש הביא אפּלּו אחת, ּפעם הביא ְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָאם
ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ּתּגר52אֹו החזק לא עדין -53. ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻ

.Èלארץ חּוצה ּפרֹות על גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו
לארץ .54ׁשּנכנסּו ְְִֶֶָָ

.‡Èאּלּו הרי - לארץ חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ 55ּפרֹות ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבדמאי הארץ,56חּיבין ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל . ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אגֹוזים ּכגֹון לארץ, מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתן ּדברים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָוכן
הּדמאי.57ודרמסקעֹות מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָ

.·Èלארץ חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו אחר58לא לא ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹ
הּטעם59הּמראה אחר ׁשרּבּוולא ּכל הרב: אחר אּלא והריח, ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
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גזרו. לא - המעשרות.25)מצרים מן פטורים והם גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים אמרו, נאמר26)שם "ולא
לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל ארץ פירות מקום27)שמא מאותו נמצאים שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל

מסוריא.28)מקורם. יותר חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום לומר", צריך "אין בלשון כלומר,29)נקט
בבל. עולי בה החזיקו חיובם.30)ולא פקע לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו דברים31)שכיוון "ואלו ב: פרק שם משנה

והכמון". האורז והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי מיושרים.32)מתעשרים בקיפרוס?33)כלומר: כמון "והא שם:
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם הוא. ישר ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עולי34)עקום בו שהחזיקו במקום אף כלומר,

בלבד. רבינו35)מצרים שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ לא אבל
שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם נגמרה אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם: המשנה בפירוש

במעשרות]. לארץ.36)חייבים בחוצה כמותם לארץ.37)שאין חוץ שמשדה38)שהיא מסתבר לא בשיירה, שבאו שכיוון
ככל ממעשרות, הם פטורים כן לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו והיינו אחר. ממקום אלא הביאו, העיר

לארץ. לחוצה שיצאו ישראל ארץ לארץ.39)פירות חוצה ישראל".40)של ארץ של באורז נתערב אף41)"שמא כלומר,
בבל. עולי בה שהחזיקו לארץ קרובה שהיא פי ביותר.42)על לבן באו.43)שהיה העיר מאותה אומרים אף44)שאנו

לה. קרובה ישראל הוא.45)שארץ מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר שממקום תולים שבשיירה ודרך46)ואף
קרוב. ממקום להביא פירות מהרי"ט,47)האוצרים זה על העיר וכבר מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו דברי

כי הוכחה ישנה בפסוקים גם [אולם וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה מפני [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך
רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי ואת עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור, יותר קרובה הייתה צידון
כרחנו ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה שהרי נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה מצור, יותר

ממנה]. קטנה אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון" בשם ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים שדרך48)אנו
רחוק. ממקום להביא הדמאי.49)החמרים על בה שהרי50)שגזרו רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור מגויים, לוקח אם אבל

מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי מעשר - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות בקונה המדובר
פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים יהודה ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי מן מתחזק51)לו בפעמיים [אם

משאיות, שתי הביא הפעמים שתי מאותן אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה אבל שכן? כל לא בשלוש - לתגר
משאיות]. שלוש הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות, שלוש הן שם.52)שביחד נפשטה שלא גם53)בעיא

דמאי, כמפריש גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו אפשר אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא בהביא
וודאי. כדין מפריש שכל54)אלא מדוברמכיוון וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה לאחר הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני

שאם ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים אינם שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ שנכנסו באופן
דמאי. עליהם גזרו - התורה מן במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם שבארץ.55)נגמרה הפירות אחר56)כל שהולכין

הדמאי,57)הרוב. על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה שדמשק פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן לארץ.58)וכמו מחוץ או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,59)כלומר,

xyrn zekld - a`Îmgpn `"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבל60לֹו ּבעיר רּבּו ּכיצד? אסּור. - לֹו רּבּו וׁשּלא מּתר, -ְֲִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּבּמדינה ולא61לא ּבהר ּבעיר; רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹ

לבעל ולא לחנוני רּבּו ּבהר; ולא ּבּבקעה ּבּבקעה, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹרּבּו
ּומקֹום מּתר, - ּבֹו ׁשרּבּו זה לחנוני; ולא הּבית לבעל ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהּבית,

ּבדמאי. חּיב - ּבֹו רּבּו ְִֶַַַָֹׁשּלא
.‚Èּבּׁשּוק לארץ חּוצה ּפרֹות הּׁשּוק62רּבּו חזר - ונתמעטּו ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

ּבדמאי. חּיב - מּמּנּו והּלֹוקח ְְְְִִֵֶַַַַָָליׁשנֹו,
.„È:הּדמאי על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן גזרּו ׁשּלא דברים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּלּו

ּפרֹות לּבהמה64לזריעה63הּלֹוקח להאכיל קמח65אֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
למלּוגמא66לעֹורֹות לרטּיה67אֹו הּנר68אֹו להדלקת ׁשמן , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו הארץ69אֹו עם וחּלת ,70, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשני71והמדּמע מעּׂשר ּבכסף והּלקּוח הּמנחֹות72, ּוׁשירי ,73, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

הּבּכּורים וכיון74ותֹוספת הּדמאי, מן ּפטּורים אּלּו ּכל . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לעּׂשר צרי אינֹו - הם מתּקנין הארץ: עם לֹו .75ׁשאמר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

.ÂËלבהמה עליהם ונמל לאכילה ּפרֹות הרי76הּלֹוקח - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּכֹוכבים לעֹובד ימּכרם לא לבהמה77זה יאכילם ולא ,78, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ
אחרים לבהמת ּדמאי.79אפּלּו ׁשּיתּקנם עד , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

.ÊËערב לאכילה80ׁשמן חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור -81. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מּפני82ׁשמן הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר לתּתֹו הּסֹורק ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבּצמר נבלע ּבין83ׁשהּוא לסּו האֹורג ׁשּלֹוקח ׁשמן אבל . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני ּבדמאי, חּיב - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו

מקֹום. ּבכל ּכׁשתּיה ְְִִִָָָהיא
.ÊÈמּיּׂשראל ׁשּׁשאל ּכֹוכבים לֹו84עֹובד על86ׁשמן85לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבוּדאי אסּור - ּבדמאי87מּכתֹו ּומּתר ּכֹוכבים88, העֹובד נתן . ְְִִֵַַַַַָָָָָָֻ
להתעּגל89ׁשמן טבלא ּגּבי מּׁשעמד90על - מּתר91עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

אחרי ליׁשב .92וליּׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָ
.ÁÈּבּׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ואינֹו93מי מׁשפׁשפֹו - ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

למּוריס94חֹוׁשׁש יין הּלֹוקח לאלּונתית95. קטנּיֹות96אֹו אֹו , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
טחינין ּבדמאי97לעּׂשֹות חּיב הּלֹוקח98- אבל ׁשּיׁש99. מּוריס ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו אלּונתית, אֹו יין, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּבֹו
הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על גזרּו ׁשּלא הּדמאי; ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
וטעמֹו הֹואיל ּוּׂשאֹור, ּתבלין ּכגֹון ׁשּנתערב ּבדמאי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשחּיב

ּבדמאי חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ּבטלים, אינן - .100נּכר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.ËÈאם עליהם, גזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ּדמאי ׁשני101התקינן ומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהם והפריׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבוּדאי102 הּדמאי את ּתּקן אם אבל עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה -103 ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּומעּׂשרֹות גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו את104והפריׁש ׁשּתּקן אֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבדמאי ּכלּום105הּוּדאי עּׂשה לא -106. ְְִַַַַָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הולכים. הצבע, אחר אבל עין. בטביעת הניכר הארץ.60)המראה פירות על לארץ חוצה לעיר.61)פירות מחוץ המקומות בכל
השוק.62) את הארץ.63)והתירו מעם שעורים, או חיטים שזורע.64)כלומר, לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה היה שאילו
במעשר.65) חייב היה וודאי טבל היה אילו כאן, העורות".66)אף בהם המלוגמא.67)"לעבד בתוך נמאס היא68)והקמח

הקודש. לשון והשנייה יוונית שהראשונה אלא רטייה, היא והרי69)מלוגמא לגמרי, בטל והיין העיניים משחת לתוך היין שנותן
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בו לסוך שמן קונה כאילו הארץ70)הוא עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה בין

מצוה. אכילת על גזרו שלא חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר, מחולין71)ואינו המעורב דבר "הוא
כגון הארץ, עם אצל שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב: שאמר מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה
ונדמעו הארץ מעם פירות לקח אם ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן. ונתנה ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה

עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת שאוכלם שכיוון שני".72)אצלו מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם והנותר73)ובין קמצו, מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
הכתוב". עליהם שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים שפטורה74)ההוא אמרו ה הלכה ג פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא

הוודאי. מן אם75)אף פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין בירושלמי שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים הקלו שלא
עילה. ידי על - שואלו? לי למה השבת כבוד לזרע.76)מפני עליהם וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי

טבל.77) למכור ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו של78)שכשקנה הנאה ממנו נהנה שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,
טבל.79)כילוי. מוכר הוא שהרי טוב.80)בשכר, ריח ואף81)הנותן לסיכה. החמירואלא לא - כשתייה, שסיכה פי על

לאכילה. העומד בשמן אלא דמאי, לעניין בסיכה.82)בסיכה גם החמירו ולפיכך לאכילה העומד בשמן והרי83)והמדובר
הכלים. את בו שסכים כשמן המכה.85)חבר.84)הוא גבי על השמן יתן עצמו שהישראל ישראל.86)כלומר, של

ואסור.87) כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי, טבל של בשמן חכמים,88)כלומר, הקלו חולה שהוא שכיוון
ולאורחים. לעניים דמאי להאכיל שהתירו וודאי.89)כמו של ובין דמאי של מן91)להתגלגל.90)בין מעט ונשתייר הגוי,

הטבלא. על תרומה92)השמן שגם התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת תרומה מחמת אלא טבל איסור שאין
הכהן. של גופו גבי על בשרו.93)מתחללת על שמן שנפל ישראל כיוון94)כלומר, - דמאי של בשמן סכין שאין פי על ואף

שבו. התרומה קדושת נתחללה בשרו, על יין.95)שנפל לתוכו מטילים שהיו דגים, של ציר שמן.96)הוא בו שנותנים יין הוא
דבש.97) בהם ששמים טחונות בעין.98)קטניות הדמאי לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו פי על מעם99)אף

בכולה.100)הארץ. ניכר שטעמם דמאי.101)לפי שמתקנים כדרך תקנם נזכר102)כלומר, לא ובתוספתא שם. ירושלמי
שני. מעשר וודאי.103)אלא כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות: מעשר,104)צריך תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. מעשר או שני שני.105)מעשר ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי, כדין כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
ליתנם106) מנת על עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה שהפריש וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:

חייב אינו עני ומעשר ראשון ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה גדולה שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי
הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו הפריש ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת

הפרשה. ואינה גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו ידע שאילו בטעות,
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אבל60לֹו ּבעיר רּבּו ּכיצד? אסּור. - לֹו רּבּו וׁשּלא מּתר, -ְֲִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּבּמדינה ולא61לא ּבהר ּבעיר; רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹ

לבעל ולא לחנוני רּבּו ּבהר; ולא ּבּבקעה ּבּבקעה, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹרּבּו
ּומקֹום מּתר, - ּבֹו ׁשרּבּו זה לחנוני; ולא הּבית לבעל ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהּבית,

ּבדמאי. חּיב - ּבֹו רּבּו ְִֶַַַָֹׁשּלא
.‚Èּבּׁשּוק לארץ חּוצה ּפרֹות הּׁשּוק62רּבּו חזר - ונתמעטּו ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

ּבדמאי. חּיב - מּמּנּו והּלֹוקח ְְְְִִֵֶַַַַָָליׁשנֹו,
.„È:הּדמאי על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן גזרּו ׁשּלא דברים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּלּו

ּפרֹות לּבהמה64לזריעה63הּלֹוקח להאכיל קמח65אֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
למלּוגמא66לעֹורֹות לרטּיה67אֹו הּנר68אֹו להדלקת ׁשמן , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו הארץ69אֹו עם וחּלת ,70, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשני71והמדּמע מעּׂשר ּבכסף והּלקּוח הּמנחֹות72, ּוׁשירי ,73, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

הּבּכּורים וכיון74ותֹוספת הּדמאי, מן ּפטּורים אּלּו ּכל . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לעּׂשר צרי אינֹו - הם מתּקנין הארץ: עם לֹו .75ׁשאמר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

.ÂËלבהמה עליהם ונמל לאכילה ּפרֹות הרי76הּלֹוקח - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּכֹוכבים לעֹובד ימּכרם לא לבהמה77זה יאכילם ולא ,78, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ
אחרים לבהמת ּדמאי.79אפּלּו ׁשּיתּקנם עד , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

.ÊËערב לאכילה80ׁשמן חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור -81. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מּפני82ׁשמן הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר לתּתֹו הּסֹורק ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבּצמר נבלע ּבין83ׁשהּוא לסּו האֹורג ׁשּלֹוקח ׁשמן אבל . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני ּבדמאי, חּיב - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו

מקֹום. ּבכל ּכׁשתּיה ְְִִִָָָהיא
.ÊÈמּיּׂשראל ׁשּׁשאל ּכֹוכבים לֹו84עֹובד על86ׁשמן85לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבוּדאי אסּור - ּבדמאי87מּכתֹו ּומּתר ּכֹוכבים88, העֹובד נתן . ְְִִֵַַַַַָָָָָָֻ
להתעּגל89ׁשמן טבלא ּגּבי מּׁשעמד90על - מּתר91עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

אחרי ליׁשב .92וליּׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָ
.ÁÈּבּׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ואינֹו93מי מׁשפׁשפֹו - ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

למּוריס94חֹוׁשׁש יין הּלֹוקח לאלּונתית95. קטנּיֹות96אֹו אֹו , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
טחינין ּבדמאי97לעּׂשֹות חּיב הּלֹוקח98- אבל ׁשּיׁש99. מּוריס ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו אלּונתית, אֹו יין, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּבֹו
הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על גזרּו ׁשּלא הּדמאי; ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
וטעמֹו הֹואיל ּוּׂשאֹור, ּתבלין ּכגֹון ׁשּנתערב ּבדמאי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשחּיב

ּבדמאי חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ּבטלים, אינן - .100נּכר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.ËÈאם עליהם, גזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ּדמאי ׁשני101התקינן ומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהם והפריׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבוּדאי102 הּדמאי את ּתּקן אם אבל עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה -103 ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּומעּׂשרֹות גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו את104והפריׁש ׁשּתּקן אֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבדמאי ּכלּום105הּוּדאי עּׂשה לא -106. ְְִַַַַָָֹ
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הולכים. הצבע, אחר אבל עין. בטביעת הניכר הארץ.60)המראה פירות על לארץ חוצה לעיר.61)פירות מחוץ המקומות בכל
השוק.62) את הארץ.63)והתירו מעם שעורים, או חיטים שזורע.64)כלומר, לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה היה שאילו
במעשר.65) חייב היה וודאי טבל היה אילו כאן, העורות".66)אף בהם המלוגמא.67)"לעבד בתוך נמאס היא68)והקמח

הקודש. לשון והשנייה יוונית שהראשונה אלא רטייה, היא והרי69)מלוגמא לגמרי, בטל והיין העיניים משחת לתוך היין שנותן
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בו לסוך שמן קונה כאילו הארץ70)הוא עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה בין

מצוה. אכילת על גזרו שלא חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר, מחולין71)ואינו המעורב דבר "הוא
כגון הארץ, עם אצל שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב: שאמר מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה
ונדמעו הארץ מעם פירות לקח אם ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן. ונתנה ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה

עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת שאוכלם שכיוון שני".72)אצלו מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם והנותר73)ובין קמצו, מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
הכתוב". עליהם שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים שפטורה74)ההוא אמרו ה הלכה ג פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא

הוודאי. מן אם75)אף פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין בירושלמי שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים הקלו שלא
עילה. ידי על - שואלו? לי למה השבת כבוד לזרע.76)מפני עליהם וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי

טבל.77) למכור ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו של78)שכשקנה הנאה ממנו נהנה שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,
טבל.79)כילוי. מוכר הוא שהרי טוב.80)בשכר, ריח ואף81)הנותן לסיכה. החמירואלא לא - כשתייה, שסיכה פי על

לאכילה. העומד בשמן אלא דמאי, לעניין בסיכה.82)בסיכה גם החמירו ולפיכך לאכילה העומד בשמן והרי83)והמדובר
הכלים. את בו שסכים כשמן המכה.85)חבר.84)הוא גבי על השמן יתן עצמו שהישראל ישראל.86)כלומר, של

ואסור.87) כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי, טבל של בשמן חכמים,88)כלומר, הקלו חולה שהוא שכיוון
ולאורחים. לעניים דמאי להאכיל שהתירו וודאי.89)כמו של ובין דמאי של מן91)להתגלגל.90)בין מעט ונשתייר הגוי,

הטבלא. על תרומה92)השמן שגם התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת תרומה מחמת אלא טבל איסור שאין
הכהן. של גופו גבי על בשרו.93)מתחללת על שמן שנפל ישראל כיוון94)כלומר, - דמאי של בשמן סכין שאין פי על ואף

שבו. התרומה קדושת נתחללה בשרו, על יין.95)שנפל לתוכו מטילים שהיו דגים, של ציר שמן.96)הוא בו שנותנים יין הוא
דבש.97) בהם ששמים טחונות בעין.98)קטניות הדמאי לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו פי על מעם99)אף

בכולה.100)הארץ. ניכר שטעמם דמאי.101)לפי שמתקנים כדרך תקנם נזכר102)כלומר, לא ובתוספתא שם. ירושלמי
שני. מעשר וודאי.103)אלא כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות: מעשר,104)צריך תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. מעשר או שני שני.105)מעשר ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי, כדין כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
ליתנם106) מנת על עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה שהפריש וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:

חייב אינו עני ומעשר ראשון ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה גדולה שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי
הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו הפריש ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת

הפרשה. ואינה גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו ידע שאילו בטעות,
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.Îוּדאי מֹוכרין העיר ואין107ּכל ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח מּמי ּתרּומה108ידּוע מפריׁש מתּקן? ּכיצד ּותרּומת109- ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

לּכהן ונֹותנן ּבלבד110מעּׂשר ׁשני מעּׂשר ּומפריׁש והרי111, , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹ
ּדמאי ׁשל ׁשני ּכמעּׂשר .112הּוא ְְֲִֵֵֶַַ

.‡Î,מתּקן ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכן
מהם אחת ּתרּומה113ואבדה הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּומפריׁש ׁשּירצה, ּכהן לכל ונֹותנן מעּׂשר ּותרּומת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹגדֹולה
ּבדמאי ּבלבד ׁשני .114מעּׂשר ְְֲִִִֵֵַַַ
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לא‡. - ׁשנּיה ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר הּסיטֹון מן ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּלֹוקח
מּקּפה אפּלּו אחד, מין ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻיעּׂשר
מּפני היא. ׁשהיא החבית את ׁשּמּכיר ּפי על אף ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחת,
זה לקח וׁשּמא ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּסיטֹון
ּבסֹוף ׁשּלקח וזה ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּתחּלה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמכר
מן מעּׂשרין ׁשאין ּבארנּו ּוכבר מתּקנין, ׁשּפרֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻמחבר
אמר ואם החּיב. על הּפטּור מן ולא הּפטּור על ְְִִַַַַַַַַַָָָָָֹהחּיב

נאמן. - הן אחד מּׁשל ֱִִֵֶֶֶַָָהּסיטֹון:
.·- לפניו וצֹוברין מביאין והן ירק, אֹו ּכׁשּות מֹוכר ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָהיה

ואגּדה, אגּדה ּומּכל ּוכׁשּות, ּכׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּלֹוקח
ּו ּתמרה תמרה.ּומּכל ְְִָָָָָ

מעּׂשר‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו. אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשחזקתֹו
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן ּבּׁשּוק: ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

מּגּנֹות לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו
לא - ׁשנּיה ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות,

זה. על מּזה ְִֵֶֶַַיעּׂשר
על‰. החּמה מן יעּׂשר לא - הּנחּתֹום מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

וׁשל אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל חּטים אֹומר: ׁשאני ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת;
אחר. מּׁשל ִֵֶַַהּיֹום

.Â- הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על אף הּפלטר, מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַהּלֹוקח
עֹוּׂשה לּמנּפֹול ׁשּמֹוכר ׁשהּנחּתֹום הּכל; על מאחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹמעּׂשר
מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח אבל הרּבה. ּדפּוסין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעּסתֹו

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ׁשהּמנּפֹול ּודפּוס; ְְְְְִִֵֵֶַַַַּדפּוס

.Êואחד הֹואיל נחּתֹומין, מעּׂשרה ׁשּלקחּו מנּפֹולין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתׁשעה
מעּׂשר - הּתׁשעה מן מאחד הּלֹוקח ּכל מּׁשנים, לקח ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהן

ּודפּוס. ּדפּוס ְְִָמּכל
.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח

ּובגרֹוגרֹות ּובתמרים ואחת. אחת מּכל מעּׂשר - דבלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפלחי
אבל מרּבה; ׁשהּמּתנה ּבזמן אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל -ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

מעּׂש - ּומּתנה.ּבמּועטת מּתנה מּכל ר ְְִֵֶֶַַַָָָָָ
.Ëועּׂשאן הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, ועּׂשאּה הּפת את ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחק

הּכל. על מאחד מעּׂשר - ְְֵֵֵֶַַַָָֹּדבלה
.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים

ואחת. אחת מּכל מעּׂשר - ְְְִֵַַַַַָּפרּוסֹות
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָסלקּו
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לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) ׁשני. מעּׂשר להפריׁש א) פרטן: וזהּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתעּׂשה,
ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ אדם ּבני צרכי ּבׁשאר דמיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָלהֹוציא
ּבאנינּות. לאכלֹו ׁשּלא ד) ּבטמאה. לאכלֹו ׁשּלא ג) ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֻוסיכה.
ׁשּלא ו) לירּוׁשלים. חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹה)
מעּׂשר לאכל ׁשּלא ז) לירּוׁשלים. חּוץ ּתירֹוׁש מעּׂשר ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹלאכל
ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות ח) לירּוׁשלים. חּוץ ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻיצהר
ט) ּדבר. לכל ׁשני ּכמעּׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלהאכל

הּמעּׂשר. וּדּוי להתוּדֹות
הלכותמע"שונטערבעי

ְְֲִִֵַַַ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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מפריׁשין‡. ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
.זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעּׂשר
מעּׂשר חלף עני מעּׂשר מפריׁשין וׁשּׁשית ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּובׁשנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַׁשני,
ּתבּואֹות·. למעּׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹּבאחד

אחד הּוא הּׁשנה, ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות. ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוקטנּיֹות
למעּׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבׁשבט עּׂשר ּובחמּׁשה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּבתׁשרי.
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהאילנֹות.
ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלפני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דמי".108)טבל.107) מחצה על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים אין קביעותם, ממקום שלקח שאף109)וכיוון
טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, כאן - גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי ליתן110)על חכמים החמירו הוא שספק פי על שאף

בדמאי. הוא וכן במיתה. שהן כיוון לכהן, לה111)אותם צריך אינו עני ומעשר ראשון מעשר שםאבל להם לקרוא אלא פריש,
בדמאי. כמו לו112)בלבד, ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים כמו זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

הם. מעשרים הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני מעשר דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
מהם.113) איזו יודע כדמאי.114)ואינו להיות: מן1)צריך הלוקח שנייה. פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר

פרוסות. והותירו אוכלין שהיו ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה שלקחו מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר
החרובין1) אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני. מעשר וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

שמנע הסריסים הבצלים ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו
שנייה שנה פירות ודין איפכא. או לירק עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא המצרי ופול יום. שלשים מים מהם

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית. שנה בפירות שנתערבו
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לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבּׁשליׁשית
מפריׁשין - ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש לאחר אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּמעּׂשרֹות
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות וכן עני. מעּׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהן
ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לׁשעבר, מתעּׂשרין - ׁשליׁשית ׁשנה ּבסֹוף ּכן אחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונאספּו
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעּׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף רביעית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
ּבאּו ואם עני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ּברביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר הּמעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
עּׂשר‚. חמּׁשה קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחרּובין,

מּדברי ּומתעּׂשרֹות הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבׁשבט
ּבחרּובי אּלא אמּורין הּדברים ׁשאין לי, יראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָסֹופרים.
והן האדם, רב למאכל ראּויין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹצלמֹונה
יראה - החרּובין ׁשאר אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמתעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהן

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן ְִִִֵֵֶָָָלי,
ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבא ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹראׁש
נלקט ואם עני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָונגמר

ׁשני. מעּׂשר - ְֲִִִֵֵַָּברביעית
ּכירק‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ּכיצד? לׁשביעית. ּבין למעּׂשר ּבין לקיטתֹו, אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָוהֹולכין
מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָאם
נלקט אם וכן ּבּׁשנּיה. ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעּׂשר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמּנּו
מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית
מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּברביעית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָעני.

ׁשני. מעּׂשר ֲִִֵֵֶַמּמּנּו
.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

חּיבת - ּככּכר ונעּׂשת ּכזית היתה אפּלּו לׁשביעית, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנכנסה
ְְַַּבמעּׂשרֹות.

.Êוחמרי אילן חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻֻהאבּיֹונֹות
ונלקטּו לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָָָזרעים:
ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹקדם
לענּיים נֹותנֹו ׁשּפֹודהּו ואחר ּופֹודהּו, אחר מעּׂשר מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכ
ׁשהפריׁש ּכמי ונמצא ׁשני, מעּׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

עני. ּומעּׂשר ׁשני ְֲִִֵֵַַַָמעּׂשר
.Áׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף והּׁשמׁשמין, והּפרגין והּדחן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻהארז

הּפרי, ּגמר אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם
ׁשּמקצתֹו ּפי על אף הּמצרי, ּפֹול וכן להּבא. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּומתעּׂשרין
ּגרנֹו צֹובר - לאחריו ּומקצתֹו הּׁשנה ראׁש לפני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהׁשריׁש
ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ּכאחד, הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלתֹוכֹו

ְִַהּפרי.
.Ëלפני יֹום ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּסריסים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּבצלים

ראׁש לפני עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹראׁש
על אף מּכאן, ּפחֹות מהם מנע לׁשעבר. מתעּׂשרין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשנה

קד ליבׁש ׁשהתחילּו להּבא.ּפי מתעּׂשרין - הּׁשנה ראׁש ם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ
.Èזרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול

זרעֹו להּבא. מתעּׂשר - לירק זרעֹו לׁשעבר, מתעּׂשר - ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע
מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלזרע
ראׁש לפני ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹמּזרעֹו
ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - לזרע זרעֹו אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה:
אבל הּׁשנה; ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא עּׂשּורֹו. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלקיטתֹו
מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר מּמּנּו לּקט ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאם
מחׁשבּתֹו. אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע זרעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָלהּבא.
עליו, חלה זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזרעֹו
ׁשליׁש ׁשהביא והּוא ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
- לאחריו אּלא ׁשליׁש הביא לא אם אבל הּׁשנה; ראׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלפני
לזרע זרעֹו ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאף
מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש לפני ּגמּורים קצצין ּכּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻועּׂשה
גמּורין קצצין עּׂשה מקצתֹו לקיטתֹו. ּבׁשעת וירקֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלׁשעבר,
ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר ׁשאמרּו: זה - עּׂשה לא ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹּומקצתֹו

זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו ְְְְִִֵַַַַַָָמעּׂשר
.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשליׁשית
ׁשּמעּׂשר עני; מעּׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמפריׁש
ׁשהן ּפרֹות וכן חל. עני ּומעּׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן מפריׁש - ׁשליׁשית ּפרֹות אֹו הם ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור - ראׁשֹון מּמעּׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

ּבׁש חּיב - ּבראׁשֹון ׁשחּיב מֹוציאוכל - הּתֹורם וכל ניהם. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מי ּכל זה. מעּׂשר מֹוציא אינֹו - ּתֹורם ׁשאינֹו וכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמעּׂשר;
הרי - זה מעּׂשר עּׂשר אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאם
הֹוציא אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעּׂשר; ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּוא

מעּׂשר. אינֹו - זה ֲֲֵֵֵֶַַמעּׂשר
.‚Èלמעּׂשר ׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעּׂשר מהן ׁשהֹוציא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּפרֹות

ׁשאין ׁשני; מעּׂשר ׁשּיֹוציא קדם עראי מהן אֹוכל זה הרי -ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
ּפי על אף למעּׂשר, מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהראׁשֹון
ׁשּיֹוציא עד עראי מהן לאכל אסּור - הראׁשֹון את ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהֹוציא

עני. מעּׂשר את אֹו הּׁשני ְִִֵֶֶַַַָאת
.„Èמביאין אין - מקֹום הבאת וטעּון הֹואיל ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָמעּׂשר

חּיבּו לא לפיכ ּבהמה. ּכבכֹור לארץ, מחּוצה ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹאֹותֹו
ׁשני ׁשּמעּׂשר לי, ויראה ּבסּוריא. ׁשני מעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהפריׁש
ּומביאין אֹותֹו ּפֹודין - ּובמצרים ׁשנער ּבארץ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָׁשּמפריׁשים
אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, יראה וכן לירּוׁשלים. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדמיו
ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי עני, מעּׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשר
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לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבּׁשליׁשית
מפריׁשין - ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש לאחר אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּמעּׂשרֹות
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות וכן עני. מעּׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהן
ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לׁשעבר, מתעּׂשרין - ׁשליׁשית ׁשנה ּבסֹוף ּכן אחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונאספּו
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעּׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף רביעית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
ּבאּו ואם עני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ּברביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר הּמעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
עּׂשר‚. חמּׁשה קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחרּובין,

מּדברי ּומתעּׂשרֹות הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבׁשבט
ּבחרּובי אּלא אמּורין הּדברים ׁשאין לי, יראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָסֹופרים.
והן האדם, רב למאכל ראּויין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹצלמֹונה
יראה - החרּובין ׁשאר אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמתעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהן

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן ְִִִֵֵֶָָָלי,
ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבא ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹראׁש
נלקט ואם עני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָונגמר

ׁשני. מעּׂשר - ְֲִִִֵֵַָּברביעית
ּכירק‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ּכיצד? לׁשביעית. ּבין למעּׂשר ּבין לקיטתֹו, אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָוהֹולכין
מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָאם
נלקט אם וכן ּבּׁשנּיה. ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעּׂשר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמּנּו
מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית
מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּברביעית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָעני.

ׁשני. מעּׂשר ֲִִֵֵֶַמּמּנּו
.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

חּיבת - ּככּכר ונעּׂשת ּכזית היתה אפּלּו לׁשביעית, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנכנסה
ְְַַּבמעּׂשרֹות.

.Êוחמרי אילן חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻֻהאבּיֹונֹות
ונלקטּו לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָָָזרעים:
ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹקדם
לענּיים נֹותנֹו ׁשּפֹודהּו ואחר ּופֹודהּו, אחר מעּׂשר מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכ
ׁשהפריׁש ּכמי ונמצא ׁשני, מעּׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

עני. ּומעּׂשר ׁשני ְֲִִֵֵַַַָמעּׂשר
.Áׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף והּׁשמׁשמין, והּפרגין והּדחן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻהארז

הּפרי, ּגמר אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם
ׁשּמקצתֹו ּפי על אף הּמצרי, ּפֹול וכן להּבא. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּומתעּׂשרין
ּגרנֹו צֹובר - לאחריו ּומקצתֹו הּׁשנה ראׁש לפני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהׁשריׁש
ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ּכאחד, הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלתֹוכֹו

ְִַהּפרי.
.Ëלפני יֹום ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּסריסים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּבצלים

ראׁש לפני עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹראׁש
על אף מּכאן, ּפחֹות מהם מנע לׁשעבר. מתעּׂשרין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשנה

קד ליבׁש ׁשהתחילּו להּבא.ּפי מתעּׂשרין - הּׁשנה ראׁש ם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ
.Èזרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול

זרעֹו להּבא. מתעּׂשר - לירק זרעֹו לׁשעבר, מתעּׂשר - ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע
מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלזרע
ראׁש לפני ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹמּזרעֹו
ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - לזרע זרעֹו אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה:
אבל הּׁשנה; ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא עּׂשּורֹו. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלקיטתֹו
מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר מּמּנּו לּקט ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאם
מחׁשבּתֹו. אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע זרעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָלהּבא.
עליו, חלה זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזרעֹו
ׁשליׁש ׁשהביא והּוא ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
- לאחריו אּלא ׁשליׁש הביא לא אם אבל הּׁשנה; ראׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלפני
לזרע זרעֹו ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאף
מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש לפני ּגמּורים קצצין ּכּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻועּׂשה
גמּורין קצצין עּׂשה מקצתֹו לקיטתֹו. ּבׁשעת וירקֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלׁשעבר,
ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר ׁשאמרּו: זה - עּׂשה לא ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹּומקצתֹו

זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו ְְְְִִֵַַַַַָָמעּׂשר
.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשליׁשית
ׁשּמעּׂשר עני; מעּׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמפריׁש
ׁשהן ּפרֹות וכן חל. עני ּומעּׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן מפריׁש - ׁשליׁשית ּפרֹות אֹו הם ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור - ראׁשֹון מּמעּׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

ּבׁש חּיב - ּבראׁשֹון ׁשחּיב מֹוציאוכל - הּתֹורם וכל ניהם. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מי ּכל זה. מעּׂשר מֹוציא אינֹו - ּתֹורם ׁשאינֹו וכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמעּׂשר;
הרי - זה מעּׂשר עּׂשר אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאם
הֹוציא אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעּׂשר; ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּוא

מעּׂשר. אינֹו - זה ֲֲֵֵֵֶַַמעּׂשר
.‚Èלמעּׂשר ׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעּׂשר מהן ׁשהֹוציא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּפרֹות

ׁשאין ׁשני; מעּׂשר ׁשּיֹוציא קדם עראי מהן אֹוכל זה הרי -ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
ּפי על אף למעּׂשר, מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהראׁשֹון
ׁשּיֹוציא עד עראי מהן לאכל אסּור - הראׁשֹון את ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהֹוציא

עני. מעּׂשר את אֹו הּׁשני ְִִֵֶֶַַַָאת
.„Èמביאין אין - מקֹום הבאת וטעּון הֹואיל ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָמעּׂשר

חּיבּו לא לפיכ ּבהמה. ּכבכֹור לארץ, מחּוצה ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹאֹותֹו
ׁשני ׁשּמעּׂשר לי, ויראה ּבסּוריא. ׁשני מעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהפריׁש
ּומביאין אֹותֹו ּפֹודין - ּובמצרים ׁשנער ּבארץ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָׁשּמפריׁשים
אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, יראה וכן לירּוׁשלים. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדמיו
ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי עני, מעּׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשר

עליהם. סֹומכים ְְֲִִֵֵֶָיּׂשראל

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



iraxצו rhpe y"rn zekld - a`Îmgpn a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ב שישי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

נאכל‡. ׁשני ירּוׁשלים;3לבעליו2מעּׂשר מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
לׁשּכן יבחר אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

הּבית ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹומר. ׁשם אבל4ׁשמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
הּבית ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל ּדגנ5אינֹו מעּׂשר ׁשּנאמר . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

למדּו: הּׁשמּועה מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּתירׁש
לא ׁשני מעּׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל
ּבׁשויֹו·. הּזה ּבּזמן ׁשני מעּׂשר ׁשּפֹודין חסידּות, ,6מּדת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

רצה ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
ּבפרּוטה מנה ׁשוה לא7לפּדֹות ּפֹודה. - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּקדׁש מן חמּור זה הּגדֹול8יהיה לּים הּפרּוטה ּומׁשלי .9. ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

חּלל10וכן‚. מּפרֹות11אם ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מחּלל12אחרֹות זה הרי וּׂשֹורף13- ׁשחּלל14. הּפרֹות את ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

לאחרים תּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי רבעי15עליהם, נטע ּכפדיֹון . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָּבּזמן

ּבירּוׁשלים„. הּזה ּבּזמן ׁשני מעּׂשר אֹוכלין ׁשאין ,16ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּפֹודין אין ׁשם17ּכ אֹותֹו18אֹותֹו מחּללין ואין ואין19, ְְְְִִֵֵֵַָָ
אֹותֹו אין20מֹוכרין - הּזה ּבּזמן אף ּבירּוׁשלים נכנס ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

מּׁשם אֹותֹו ׁשּירקב21מֹוציאין עד ׁשם אֹותֹו ּומּניחים וכן22, . ְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּירקב עד אֹותֹו מּניחין - מּׁשם והֹוציאֹו עבר .23אם ְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּזה,24לפיכ ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מפריׁשים אין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ּופֹודהּו ׁשם25ׁשם הפריׁשֹו ואם ירקב.26. - הּזה ּבּזמן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּׁשתה‰. אֹו ׁשני מעּׂשר ּכזית האֹוכל רביעית27ּכל מּמּנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ירּוׁשלים28יין לחֹומת תּוכל29חּוץ לא ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹ

ולֹוקה וגֹומר. ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאכל
ׁשלׁשּתן אכל אם ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל 30על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

לחֹומה לפני31חּוץ ואכלּת ׁשּנאמר: מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
תּוכל לא ונאמר: ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ְְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹיי
אמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹומר. ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
ּבפני ואחד אחד ּכל על לחּיב ?ּבׁשערי תאכלם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא

.32עצמֹו ְַ
.Âאחר ׁשּיאכלּנּו עד הּתֹורה מן לֹוקה לחֹומתאינֹו ׁשּנכנס ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ואכלּת וגֹומר, ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹירּוׁשלים.
- ּבחּוץ ואכלֹו אכילתֹו למקֹום ׁשּנכנס ּכיון ;אלהי יי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלפני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הזה.1) בזמן בירושלים אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין זמן. בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר
ירושלים בתוך ועברו מלאכתן שנגמרה פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס שני מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל

לחומה. חוץ נוטה ונופו החומה מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו שני מעשר פירות ששותים2)ויצאו. הדין הוא
צרכים. לשאר יוציאוהו שלא ובלבד בו, וסכים נאכל3)אותו אלא ללוי או לכהן ליתנו צריך אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,

לאחר. שנאכל הדין הוא אבל נוהגת4)לבעלים. נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון במעשר למדו קרח פרשת ובספרי
הבית". בפני ושלא הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא הבית רבינו5)בפני שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי

וכמו בית, בלי מזבח היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות ש"מקריבין ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק
מדותיו על להן העיד ואחד המזבח מקום על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים "ושלושה ד הלכה ב בפרק שם שכתב

בית". שם שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין להן העיד ואי6)ואחד בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
רבינו ולדעת משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש בית שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא לומר אפשר

החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח כך ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים בפחות7)להלן, לא אבל
בפרוטה.8)מפרוטה. ואפילו לכתחילה הזה בזמן לפדותם "ומשליך9)שמותר כתב יז הלכה אסורות מאכלות מהלכות י בפרק

המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב הלכה ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע פדיון של =) פרוטה אותה
שחיקה. טעון - לנהר זורקו אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה שאינה מכאן נראה10)ונראה רבינו מלשון
כן. מפרש אינו משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא, הגאונים מהוראת זו הלכה להלן11)שאף שכתב ומה

על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות על שני מעשר מחללין
המין.12)הרע. מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין פחות13)כלומר, על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף

בדיעבד. חילול חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל שהיא14)משוויין, טמאה כתרומה ודינו המעשר, כשנטמא המדובר
לוקה.15)נשרפת. - בירושלים בטומאה מזבח.16)שהאוכלן שם שאין מעות.17)כיוון אין18)על שבירושלים מפני

קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים שאין וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה
אף בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל ובנויות. עולות הן כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא, ולעתיד לשעתה
בירושלים. אפילו אותו פודין שנטמא, שני מעשר אבל טהור, שני במעשר זה וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור

פירות.19) דמ20)על לו שיש מתחלל,אף או נפדה שאינו פי על ואף אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי ים,
בקדושתו. נשאר עולות.21)אלא הן כאילו שרואין ירושלים, מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שקלטוהו22)שלחומרא שכיוון

שירקב. עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו וכיוון23)מחיצות, לירושלים, יחזור יצא, אם אף מחיצות, שקלטוהו שכיוון
ירקב. לפדותו, יכול בירושלים.24)שאינו אותו פודין שאין לפי רבינו27)בירושלים.26)ואוכלו.25)כלומר, כתב לא

לוקה. בכזית".28)שהסך שתייה כך בכזית תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות מהלכות י כלומר,29)בפרק
לתוכה. שנכנס אחר ויצהר.30)יצא תירוש החומה.31)דגן, מן לפנים שנכנסו כיוון32)לאחר הווי, לא שבכללות "ולאו

צורות כל את כולל (שהלאו אש" צלי אם כי תאכל "לא כגון - שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי, דאכולה
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול
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אֹותֹו מּכין - לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו קדם אכלֹו אם אבל ְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה.
מּדבריהם מרּדּות .33מּכת ְְִִֵֶַַַ

.Êמּזה34מקצת האֹוכל מּבחּוץ: ּומקצתֹו ּבפנים מעּׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - נכנס לא ּבחּוץ35ׁשעדין והאֹוכל ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ׁשּנכנס לֹוקה36מּזה -37. ְִִֶֶֶַ
.Áנטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ;38אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

נפּדה,39ׁשּנאמר הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום מּמ ירחק ּכי : ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּבחּוץ ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה מקֹום. ּבקרּוב נפּדה ,40ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבקנה אֹותֹו אֹוחז היה -41אפּלּו הּמעּׂשר נכנס ולא הֹואיל , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי

.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ׁשני אסּור42מעּׂשר ,43 ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מחיּצֹות קלטּוהּו ׁשּכבר מּׁשם; ּפרֹות44להֹוציאֹו וכן . ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

מעּׂשר ּבכסף אלהי45הּנלקחין יי לפני ואכלּת ׁשּנאמר: ;46. ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו והֹוציאן ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָעבר

מעּׂשר47ּבירּוׁשלים אפּלּו מּדבריהם. - מחיצֹות ּוקליטת . ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ
ּפרּוטה ׁשוה ּבחמׁשֹו מחיצֹות48ׁשאין - מּדבריהם ׁשהּוא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

- ׁשני מעּׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו. ואסּור אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָקֹולטֹות
ויֹוצאין לירּוׁשלים .49נכנסין ְְְִִִִִַָָ

.È50ּפרֹות- ויצאּו ירּוׁשלים ּבתֹו ועברּו מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעּׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו

לירּוׁשלים ויאכל51נכנסּו ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר יחזר אּלא , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבחּוץ52ּבירּוׁשלים נפּדה ואינֹו הּפרֹות53, ּכל עּׂשה אפּלּו . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּלא54האּלּו אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו אחר ׁשני מעּׂשר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחזרּו - ּבמחיצֹות55נכנסּו הּוא חמר ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

קלטּו. - וקלטּו הֹואיל ְְְְִִַָָָירּוׁשלים,
.‡È,ויצאּו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות

לּגת ענבים סּלי ּבמקצה56ּכגֹון ּתאנים לפּדֹות57וסּלי מּתר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
ּבחּוץ ׁשּלהם ׁשני ּדמאי58מעּׂשר ּפרֹות וכן ּפי59. על אף , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

מעּׂשרׁשּנג ּפֹודין - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן מרה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבחּוץ. ׁשּלהן ִֵֶֶַָׁשני

.·Èּופדאן ּבירּוׁשלים ׁשּנטמאּו ׁשני מעּׂשר אם60ּפרֹות : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּטמאה ּבולד להֹוציאן61נטמאּו אסּור יאכלּו62- אּלא , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מּדבריהם63ּבפנים הּטמאה ׁשּולד מּפני נטמאּו64; ואם .65 ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
הּטמאה הּטמאה66ּבאב ּבולד ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו ,67, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻֻ

ּבכל ונאכלין נפּדין אּלּו הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ּפי על ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאף
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אסור.33) פדיון שבלי הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו פי על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, בפנים.35)ברייתא נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואחר36)ואינו

יצא. - עדיין.37)שנכנס נכנס לא שמקצת פי על ואין38)אף בכסף", ונתת וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
פניו". מאת משאות "וישא שנאמר: אכילה, אלא בירושלים.39)שאת טהור שני מעשר פודין שאין ההלכה, ראש על מוסב זה

חומת40) לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו מחוץ "הוא אמרו שם:
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא ההוא להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו שוב ירושלים,
רב "בעי שם: עוד בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא שכיוון לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
כגון אומר "רבינא אמרו: כ. שם ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ המשא ואוחז בפנים הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא
מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל בית דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא ותפשוט בקניא, ליה דנקיט

לקולא. הבעיא נפשטה זה החומה,41)ולפי מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ, ומשאו בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
שאפשר בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק כי גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא צריך
המעשר נכנס ולא הואיל כן פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו

לפדותו]. מותר אבל42)- לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה ויוצא לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני י44)מדרבנן.43)ממעשר חומות להוציאם45)רושלים.כלומר, אסור לירושלים, שנכנסו

בין אלא חילקו שלא הרי יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות "מעות שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם.
פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה שעצם ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים, אינם פירות כן ואם למעות, פירות

מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר בכסף לקוח משם.46)שהרי להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא זו הוא47)ואין בשעריך וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב, שם:

למזיד. שוגג בין חילקו ולא מותרין", וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, פרוטות,48)דלא ד' שווה המעשר שאין כלומר,
פרוטה. מלגיו, בפירות.49)שחומשן אלא חכמים החמירו שני.50)שלא מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם

ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כמו53)כדין הן הרי ומעשרות) תרומות מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות
שמחיצה54)שהורמו. פי על אף לחומרא, רבינו ופסקה נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו, לירושלים שנכנסו

דרבנן. המעשרֿשני.55)לקלוט וגם הפירות, וסחיטה.56)כל לדריכה במשנה,57)שעומדים הוא וכן למוקצה, כלומר,
לייבוש. שהורמו.58)והכוונה כמו הם שלהם שמתנות לומר שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן, נגמרה שלא שכיוון

בירושלים.59) ויאכלהו יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם הופרש לא לפדותן,60)שעדיין מותר שנטמאו, שכיוון
בירושלים. שנטמאו61)אפילו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון כדלהלן, מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

מדבריהם. אלא לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה, לחולין,62)באב ויצאו פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
ויצא. לירושלים שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: בטהרה.63)שלא חולין אוכל שאינו למי פדייתם שני64)לאחר כאן וישנם

המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם מדרבנן ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים. הפירות היו בכניסתם א. חסרונות:
אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות, יתפשום שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם נשתייר שעדיין לפי

נכנס. כך ואחר בחוץ נטמא קדושת66)הפירות.65)אם מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא, בטומאה כלומר,
בחוץ. ולאכלם לפדותם יכול תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף לעיר68)מדרבנן.67)מעשר, שכניסתם שכיוון



צז irax rhpe y"rn zekld - a`Îmgpn a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹותֹו מּכין - לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו קדם אכלֹו אם אבל ְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה.
מּדבריהם מרּדּות .33מּכת ְְִִֵֶַַַ

.Êמּזה34מקצת האֹוכל מּבחּוץ: ּומקצתֹו ּבפנים מעּׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - נכנס לא ּבחּוץ35ׁשעדין והאֹוכל ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ׁשּנכנס לֹוקה36מּזה -37. ְִִֶֶֶַ
.Áנטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ;38אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

נפּדה,39ׁשּנאמר הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום מּמ ירחק ּכי : ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּבחּוץ ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה מקֹום. ּבקרּוב נפּדה ,40ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבקנה אֹותֹו אֹוחז היה -41אפּלּו הּמעּׂשר נכנס ולא הֹואיל , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי

.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ׁשני אסּור42מעּׂשר ,43 ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מחיּצֹות קלטּוהּו ׁשּכבר מּׁשם; ּפרֹות44להֹוציאֹו וכן . ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

מעּׂשר ּבכסף אלהי45הּנלקחין יי לפני ואכלּת ׁשּנאמר: ;46. ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו והֹוציאן ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָעבר

מעּׂשר47ּבירּוׁשלים אפּלּו מּדבריהם. - מחיצֹות ּוקליטת . ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ
ּפרּוטה ׁשוה ּבחמׁשֹו מחיצֹות48ׁשאין - מּדבריהם ׁשהּוא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

- ׁשני מעּׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו. ואסּור אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָקֹולטֹות
ויֹוצאין לירּוׁשלים .49נכנסין ְְְִִִִִַָָ

.È50ּפרֹות- ויצאּו ירּוׁשלים ּבתֹו ועברּו מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעּׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו

לירּוׁשלים ויאכל51נכנסּו ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר יחזר אּלא , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבחּוץ52ּבירּוׁשלים נפּדה ואינֹו הּפרֹות53, ּכל עּׂשה אפּלּו . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּלא54האּלּו אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו אחר ׁשני מעּׂשר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחזרּו - ּבמחיצֹות55נכנסּו הּוא חמר ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

קלטּו. - וקלטּו הֹואיל ְְְְִִַָָָירּוׁשלים,
.‡È,ויצאּו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות

לּגת ענבים סּלי ּבמקצה56ּכגֹון ּתאנים לפּדֹות57וסּלי מּתר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
ּבחּוץ ׁשּלהם ׁשני ּדמאי58מעּׂשר ּפרֹות וכן ּפי59. על אף , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

מעּׂשרׁשּנג ּפֹודין - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן מרה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבחּוץ. ׁשּלהן ִֵֶֶַָׁשני

.·Èּופדאן ּבירּוׁשלים ׁשּנטמאּו ׁשני מעּׂשר אם60ּפרֹות : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּטמאה ּבולד להֹוציאן61נטמאּו אסּור יאכלּו62- אּלא , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מּדבריהם63ּבפנים הּטמאה ׁשּולד מּפני נטמאּו64; ואם .65 ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
הּטמאה הּטמאה66ּבאב ּבולד ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו ,67, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻֻ

ּבכל ונאכלין נפּדין אּלּו הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ּפי על ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאף
.68מקֹום ָ
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אסור.33) פדיון שבלי הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו פי על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, בפנים.35)ברייתא נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואחר36)ואינו

יצא. - עדיין.37)שנכנס נכנס לא שמקצת פי על ואין38)אף בכסף", ונתת וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
פניו". מאת משאות "וישא שנאמר: אכילה, אלא בירושלים.39)שאת טהור שני מעשר פודין שאין ההלכה, ראש על מוסב זה

חומת40) לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו מחוץ "הוא אמרו שם:
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא ההוא להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו שוב ירושלים,
רב "בעי שם: עוד בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא שכיוון לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
כגון אומר "רבינא אמרו: כ. שם ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ המשא ואוחז בפנים הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא
מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל בית דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא ותפשוט בקניא, ליה דנקיט

לקולא. הבעיא נפשטה זה החומה,41)ולפי מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ, ומשאו בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
שאפשר בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק כי גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא צריך
המעשר נכנס ולא הואיל כן פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו

לפדותו]. מותר אבל42)- לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה ויוצא לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני י44)מדרבנן.43)ממעשר חומות להוציאם45)רושלים.כלומר, אסור לירושלים, שנכנסו

בין אלא חילקו שלא הרי יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות "מעות שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם.
פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה שעצם ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים, אינם פירות כן ואם למעות, פירות

מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר בכסף לקוח משם.46)שהרי להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא זו הוא47)ואין בשעריך וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב, שם:

למזיד. שוגג בין חילקו ולא מותרין", וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, פרוטות,48)דלא ד' שווה המעשר שאין כלומר,
פרוטה. מלגיו, בפירות.49)שחומשן אלא חכמים החמירו שני.50)שלא מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם

ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כמו53)כדין הן הרי ומעשרות) תרומות מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות
שמחיצה54)שהורמו. פי על אף לחומרא, רבינו ופסקה נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו, לירושלים שנכנסו

דרבנן. המעשרֿשני.55)לקלוט וגם הפירות, וסחיטה.56)כל לדריכה במשנה,57)שעומדים הוא וכן למוקצה, כלומר,
לייבוש. שהורמו.58)והכוונה כמו הם שלהם שמתנות לומר שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן, נגמרה שלא שכיוון

בירושלים.59) ויאכלהו יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם הופרש לא לפדותן,60)שעדיין מותר שנטמאו, שכיוון
בירושלים. שנטמאו61)אפילו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון כדלהלן, מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

מדבריהם. אלא לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה, לחולין,62)באב ויצאו פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
ויצא. לירושלים שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: בטהרה.63)שלא חולין אוכל שאינו למי פדייתם שני64)לאחר כאן וישנם

המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם מדרבנן ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים. הפירות היו בכניסתם א. חסרונות:
אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות, יתפשום שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם נשתייר שעדיין לפי

נכנס. כך ואחר בחוץ נטמא קדושת66)הפירות.65)אם מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא, בטומאה כלומר,
בחוץ. ולאכלם לפדותם יכול תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף לעיר68)מדרבנן.67)מעשר, שכניסתם שכיוון



iraxצח rhpe y"rn zekld - a`Îmgpn a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èאמּורים ּדברים ׁשּלא69ּבּמה מנת על ּכׁשהכניסן ? ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ
הּמחיצֹות הרי70ּתתּפּׂשם ונכנס הֹואיל התנה, לא אם אבל ; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹ

ולד [ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור ׁשני71הּוא מן72מטּמא ְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
יֹוצא ואינֹו מחיצֹות קלטּוהּו ּוכבר .73הּתֹורה], ְְְְִֵֵַָָָ

.„Èצמחֹונין לאכלּה מּתר - ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשּכ74ּתלּתן , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
לאכילה ראּויה ׁשני75היא מעּׂשר ּכרׁשיני וכן יאכלּו76. - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

ואם77צמחֹונין מהם78. להּכנס79עּׂשה מּתרת זֹו הרי - עּסה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
ּולהֹוציאּה ׁשאינן80לירּוׁשלים הּפרֹות81, ואם82ּבכלל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבחּוץ.83נטמאּו ויאכלּו יּפדּו - ּבירּוׁשלים ְְְְִִִִֵַַָָָ
.ÂËלחֹומה חּוץ נֹוטה ונֹופֹו החֹומה מן לפנים ׁשעֹומד ְְִִִִֵֶֶַַָָָאילן

ׁשני מעּׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין ּתחת84- ׁשּנכנס ׁשני ּומעּׂשר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַ
לירּוׁשלים. ׁשּנכנס ּכמי הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָנֹופֹו

.ÊËהחֹומה ׁשּבצד החֹומה85ּבּתים מן לפנים ׁשּפתחיהם ,86 ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לכל87וחללן ּכלפנים - ולפנים החֹומה מּכנגד לחּוץ: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
ולחּוץ88ּדבר החֹומה ּומּכנגד אֹוכלין89; אין ואין90- ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

להחמיר ׁשם לחּוץ:91ּפֹודין ּופתחיהם לפנים חללן היה . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹוכלין ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, - ולחּוץ החֹומה ;92מּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
ּפֹו ואין ׁשם אֹוכלין אין - ולפנים החֹומה דיןּומּכנגד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכלפנים93להחמיר. -94. ְְְְְֳִִִִַַַַָָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ולא‡. ׁשּנאמר: לֹוקה; - ּבטמאה ׁשני מעּׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל
ּבין טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעּׂשר ּבין ּבטמא. מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
ּבירּוׁשלים ׁשּיאכלּנּו והּוא טמא. והאֹוכל טהֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּמעּׂשר
ּבמקֹום אּלא ּבטמאה אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו ׁשּיּפדה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקדם
מּכין - לירּוׁשלים חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל ְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָֻאכילתֹו;

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
עד·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את [ּבֹו] להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו

ּבטמא. מּמּנּו בערּתי לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּפדה;
ּפֹודין‚. - ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכבר

ּכמֹו מעּׂשר, ּפרֹות ּבתֹורת ּבטהרה ּדמיו את ואֹוכלין ְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָויאכל.
מפריׁש - טבל ּכׁשהן ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּיתּבאר.

ּופֹודהּו. ּבטמאה ׁשני ְְֲִֵֵֵַָֻמעּׂשר
הּתֹורה,„. מן לֹוקה - ׁשני מעּׂשר אכל ואם ּכּטמא, - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהערל

קדׁש, קרּויה ׁשהּתרּומה ּתרּומה; אכילת על ׁשּלֹוקה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכדר
וטמא ליי. קדׁש ּבֹו: נאמר ׁשהרי קדׁש, קרּוי ׁשני ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּומעּׂשר
ׁשמׁשֹו. העריב ׁשּלא ּפי על אף ׁשני מעּׂשר אֹוכל - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּטבל

ׁשּנאמר:‰. לֹוקה; - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעּׂשר ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל
אכילתֹו, ּבמקֹום ׁשּיאכלּנּו והּוא מּמּנּו. באני אכלּתי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא
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שם. ונאכלים בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל מדבריהם אלא שאינה אף בטומאה, שנטמאו69)הייתה שפירות
בחוץ. ונאכלים נפדים ונכנסו, הטומאה בוולד אפילו תנאי70)בחוץ, בלא אף דאורייתא, בטומאה אבל הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. במשקין.71)יכול שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד אחר.72)כלומר, בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא
בתחילתו.74) כשהוא אדם.75)כלומר, לאכילת ראוי אינו כשנתקשה אבל אדם, אלא76)לאכילת כלל, אדם מאכל שאינם

רעבון. כלל.77)בשני נאכלת אינה שלהם הפת אבל הדחק, ידי על הם נאכלים עיסה78)שאז לעשות "כדי שם: ירושלמי
הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה לעשותם כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר, ולחזור עיסה לעשות כדי ולחזור
קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות אף אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן מתניתא בהשגות].
שייכנסו, קודם עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה ולמסקנא כאן, מודים חכמים [שאף בכרשינין שהקלו הוא

מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו בו,79)שהרי הקלו לא עיסה ממנו עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
ולכן רעבון, בשני אלא לאדם כלל נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו, אוכלים אדם בני רוב בתחילתו, שתלתן

כדלהלן. בעיסתם, אינם80)הקלו ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן אם אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
בפנים. עיסה עשאם אם אף מהם.81)יוצאים העיסה שנעשתה הכרשינים, שהכרשינים82)כלומר, כיוון מחיצות, שקלטום

בעיסתם. החמירו לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם מדבריהם.83)עצמם בטומאה ואפילו הכרשינים, ואין84)כלומר,
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים, הוא הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אלא85)אומרים, החומה, בעובי ופתחו הבית חלל שאין

מהם. אחד החומה.86)רק עובי בתוך כלומר, ירושלים. חלול.87)חומת שתוכו עצמו, שני88)הבית מעשר לאכול ומותר
שם. שהוא מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם. לפדותו ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח כלומר,89)תחת

הבית. לעיר.90)בחלל חוץ כדין שני, לצד91)מעשר והחלל הפתח ואם להחמיר, הפתח אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין
לקולא. אף דבר, לכל צד כאותו דינו החומה של לחומרא.92)אחד בין לקולא בין העמידו93)כלומר, שם שבפסחים ואף

רבינו פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע השווה ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא זו משנה
שם, כבפסחים שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי החלונות "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות
לא קלים קדשים ושחיטת קדשים קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע

שם. בפסחים הברייתא לשון וכפשטות שבית94)נתקדשו, רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ב בפרק שלהלן ואף
ש כר' ולא לב. בערכין יהודה כר' חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה, לחוד,הבנוי ירושלים חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,

בתי דין לגבי כלפנים אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף מעשרות בירושלמי וראה לחוד. חומה ערי בתי ודין
החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה, ערי בתי שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, בטומאה1)ערי שני מעשר שהאוכל יבאר

מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ. לעם שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני מעשר והאוכל לוקה.
שני מעשר של שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו דבר שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד אסור שני
המקדיש בזה. וכיוצא האשה בו מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני מעשר ודין דבש. לתוכו שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן

הבית. לבדק שלו שני מעשר

irax rhpe y"rn zekld - a`Îmgpn a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבפנים ׁשאכלֹו אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּדבריהם ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַּבאנינּות

.Âׁשהּוא הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזהּו
הּתֹורה, מן אֹונן הּוא - הּמיתה ּוביֹום עליהן. להתאּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
הּיֹום חּטאת ואכלּתי ׁשּנאמר: מּדבריהן. אֹונן - ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובּלילה
הּמת נׁשּתהה מּתר. - ולילה אסּור, - הּיֹום יי; ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻהּייטב
יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ּכל - נקּבר ּכ ואחר רּבים ְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָימים
יֹום ואין מּדבריהן. אֹונן הּוא הּקבּורה יֹום עד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּמיתה

לילֹו. ּתֹופּׂש ְֵֵַָהּקבּורה
.Êאכלן אם ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא

מּכין - ּדבריהן ׁשל ּובאנינּות לֹוקה; - ּתֹורה ׁשל ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבאנינּות
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעּׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, מעֹות ולא מעּׂשר, ּבמעֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹהּנלקחֹות
ּבאנינּות, ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻּבחזקת
מעּׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל והּוא הארץ; לעם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹולּתנֹו
יד ּתחת הּמעּׂשר ונמצא ימּות ׁשּמא חבר, אצל אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשני
אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר מפקידים אבל הארץ; עם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו

הארץ. ֶַָָעם
.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעּׂשר

לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים. ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו
מעּוט? הּוא וכּמה ּבּדרכים. ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמעּוט
ּכגרֹוגרת אבל ּבפרּוס. ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין מּכגרֹוגרת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּפחֹות

וה אֹותֹו. מאּבדין אין ּפחֹות- ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּמפריׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ
אבל ּכנגּדֹו; ואֹוכל הארץ לעם נֹותנֹו זה הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּכגרֹוגרת
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלא

.Èלפני ואכלּת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה; לאכילה נּתן ׁשני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעּׂשר
צרכיו, ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. - וסיכה .אלהי ְְְְְְְֱִִִִִֶָָָָָָָֹיי
מּמּנּו נתּתי לא ׁשּנאמר: ועבדים; ּובגדים ּכלים ּבֹו לּקח ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכגֹון
את מקּים ׁשאינֹו ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלמת.
מצוה, ּבדבר אפּלּו ּדברים, ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָהּגּוף.
אֹוכל זה הרי - מצוה למת ותכריכין ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכגֹון

מעּׂשר. ּבתֹורת ְְְֲֵֶַַּכנגּדֹו
.‡Èׁשּדרּכֹו דבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעּׂשר

אבל וחמץ, יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹלׁשּתֹות,
מהן להֹוציא הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹס
את מפּטמין [ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמׁשקין,
לאכל אֹותֹו מחּיבין ואין הּיין.] את מפּטמין אבל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשמן,
אדם מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח, וׁשמן ׁשעּפׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפת

מּמּנּו. קדּׁשה ְְִֶָָָֻּפקעה
.·Èׁשני ּבמעּׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל

עליהם ׁשּנתן ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלאכלֹו
ּדמאי וׁשל ּכחּלין. מּתר וׁשני ּכּמעּׂשר, אסּור ראׁשֹון - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻֻמים

מּתר. ראׁשֹון אפּלּו -ֲִִָֻ
.‚È- והׁשּביחּו ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעּׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין

ׁשל קפלֹוטֹות עם ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשבח
חׁשּבֹון. לפי הּׁשבח - והׁשּביחּו ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַמעּׂשר

.„È.לּׁשני הּׁשבח - והׁשּביחה ׁשאפאּה ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעּסה
לפי הּׁשבח - ּבּמּדה הֹותיר אם נּכר: ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹזה
וכל ּבלבד; לׁשני הּׁשבח - הּמּדה הֹותיר לא ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹחׁשּבֹון,
ּבלבד. לׁשני הּׁשבח - הּמּדה הֹותיר אפּלּו נּכר, ׁשבחֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

.ÂËׁשּׁשוה מעּׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד
והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו

הּדברים. ּבׁשאר זה ּדר על וכן ּורביע. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבארּבעה
.ÊËאֹותֹו נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעּׂשר

קמיע מּמּנּו עֹוּׂשין ואין חזזית, ּגּבי על ולא צּנית ּגּבי על ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו, ְְֲִִֵֵֶַַָֹוכּיֹוצא

.ÊÈלפיכ הּוא. ליי ׁשּנאמר: הּוא, ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעּׂשר
והמקּבל הּטבל לֹו נתן ּכן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינֹו
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעּׂשר. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש
ואין אֹותֹו, מחליפין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַאֹותֹו,

אֹותֹו. ְִִַמרהינין
.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד

ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ּומׁשּכנֹו עבר ׁשּלֹו. ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּׂשר
ויהיה זה מעּׂשר ל הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין

מ אין ּכיצד מעֹות. עליו לי ותן ,לאּביד אֹותֹו? חליפין ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אֹומר אבל מעּׂשר. ׁשמן לי ותן מעּׂשר יין ל הא לֹו: ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר
ׁשמן לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן, לי ׁשאין יין ל הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלֹו:
ואם לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי מּתר; -ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

יּתן. - לּתן הּלה ִִֵֵַָָָרצה
.ËÈ,זהב דינרי אפּלּו ּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמעּׂשר

יכּון לא ׁשּמא ּגזרה אחר. ׁשני מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹואפּלּו
ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרים, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין מעּׂשר מֹוציא נמצא אחר, מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Î.זה ּכנגד זה ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעּׂשר ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאחים

מֹוכרין ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלים אין - ׁשני מעּׂשר מעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָוכן
לׁשלחני יּתנם ולא מרהינין. ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותם,
הלון ואם ּבהן. להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהתנאֹות

מּתר. - חלּודה יעלה ֲֲֶֶַָָֹֻׁשּלא
.‡Îמהן עֹוּׂשין ואין הּמלוה, את מהם ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

מהם ּפֹוסקין ואין הּגמּולין, מהן מׁשּלמין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשֹוׁשבינּות,
ּגמילּות ׁשהן ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ּבבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָצדקה

להֹודיע. וצרי ְְֲִִִַָָחסדים.
.·Îהאּלּו הּפרֹות את העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא

מּמעּׂשר ּׂשכר ּכנֹוטל זה ׁשּנמצא ;חלק מהן וטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלירּוׁשלים
ׁשּנאכלם העלם לֹו: אֹומר אבל לירּוׁשלים. הבאתֹו על ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני

ּבירּוׁשלים. ְְִִִֵֶַָוׁשּנׁשּתם
.‚Îמעּׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר

סיכתֹו. ּבּׂשכר זה ואין ידֹו, ׁשּנּסֹוכה ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשני,
.„Îאנּו לפיכ הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר

ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו - ׁשני מעּׂשר ׁשהּגֹונב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאֹומרים,
חמׁש. מׁשּלם אינֹו - ְְְֵֵֶַַֹוהּגֹוזלֹו
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ּבפנים ׁשאכלֹו אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּדבריהם ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַּבאנינּות

.Âׁשהּוא הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזהּו
הּתֹורה, מן אֹונן הּוא - הּמיתה ּוביֹום עליהן. להתאּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
הּיֹום חּטאת ואכלּתי ׁשּנאמר: מּדבריהן. אֹונן - ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובּלילה
הּמת נׁשּתהה מּתר. - ולילה אסּור, - הּיֹום יי; ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻהּייטב
יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ּכל - נקּבר ּכ ואחר רּבים ְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָימים
יֹום ואין מּדבריהן. אֹונן הּוא הּקבּורה יֹום עד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּמיתה

לילֹו. ּתֹופּׂש ְֵֵַָהּקבּורה
.Êאכלן אם ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא

מּכין - ּדבריהן ׁשל ּובאנינּות לֹוקה; - ּתֹורה ׁשל ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבאנינּות
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעּׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, מעֹות ולא מעּׂשר, ּבמעֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹהּנלקחֹות
ּבאנינּות, ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻּבחזקת
מעּׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל והּוא הארץ; לעם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹולּתנֹו
יד ּתחת הּמעּׂשר ונמצא ימּות ׁשּמא חבר, אצל אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשני
אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר מפקידים אבל הארץ; עם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו

הארץ. ֶַָָעם
.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעּׂשר

לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים. ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו
מעּוט? הּוא וכּמה ּבּדרכים. ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמעּוט
ּכגרֹוגרת אבל ּבפרּוס. ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין מּכגרֹוגרת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּפחֹות

וה אֹותֹו. מאּבדין אין ּפחֹות- ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּמפריׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ
אבל ּכנגּדֹו; ואֹוכל הארץ לעם נֹותנֹו זה הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּכגרֹוגרת
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלא

.Èלפני ואכלּת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה; לאכילה נּתן ׁשני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעּׂשר
צרכיו, ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. - וסיכה .אלהי ְְְְְְְֱִִִִִֶָָָָָָָֹיי
מּמּנּו נתּתי לא ׁשּנאמר: ועבדים; ּובגדים ּכלים ּבֹו לּקח ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכגֹון
את מקּים ׁשאינֹו ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלמת.
מצוה, ּבדבר אפּלּו ּדברים, ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָהּגּוף.
אֹוכל זה הרי - מצוה למת ותכריכין ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכגֹון

מעּׂשר. ּבתֹורת ְְְֲֵֶַַּכנגּדֹו
.‡Èׁשּדרּכֹו דבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעּׂשר

אבל וחמץ, יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹלׁשּתֹות,
מהן להֹוציא הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹס
את מפּטמין [ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמׁשקין,
לאכל אֹותֹו מחּיבין ואין הּיין.] את מפּטמין אבל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשמן,
אדם מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח, וׁשמן ׁשעּפׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפת

מּמּנּו. קדּׁשה ְְִֶָָָֻּפקעה
.·Èׁשני ּבמעּׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל

עליהם ׁשּנתן ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלאכלֹו
ּדמאי וׁשל ּכחּלין. מּתר וׁשני ּכּמעּׂשר, אסּור ראׁשֹון - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻֻמים

מּתר. ראׁשֹון אפּלּו -ֲִִָֻ
.‚È- והׁשּביחּו ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעּׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין

ׁשל קפלֹוטֹות עם ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשבח
חׁשּבֹון. לפי הּׁשבח - והׁשּביחּו ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַמעּׂשר

.„È.לּׁשני הּׁשבח - והׁשּביחה ׁשאפאּה ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעּסה
לפי הּׁשבח - ּבּמּדה הֹותיר אם נּכר: ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹזה
וכל ּבלבד; לׁשני הּׁשבח - הּמּדה הֹותיר לא ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹחׁשּבֹון,
ּבלבד. לׁשני הּׁשבח - הּמּדה הֹותיר אפּלּו נּכר, ׁשבחֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

.ÂËׁשּׁשוה מעּׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד
והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו

הּדברים. ּבׁשאר זה ּדר על וכן ּורביע. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבארּבעה
.ÊËאֹותֹו נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעּׂשר

קמיע מּמּנּו עֹוּׂשין ואין חזזית, ּגּבי על ולא צּנית ּגּבי על ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו, ְְֲִִֵֵֶַַָֹוכּיֹוצא

.ÊÈלפיכ הּוא. ליי ׁשּנאמר: הּוא, ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעּׂשר
והמקּבל הּטבל לֹו נתן ּכן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינֹו
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעּׂשר. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש
ואין אֹותֹו, מחליפין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַאֹותֹו,

אֹותֹו. ְִִַמרהינין
.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד

ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ּומׁשּכנֹו עבר ׁשּלֹו. ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּׂשר
ויהיה זה מעּׂשר ל הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין

מ אין ּכיצד מעֹות. עליו לי ותן ,לאּביד אֹותֹו? חליפין ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אֹומר אבל מעּׂשר. ׁשמן לי ותן מעּׂשר יין ל הא לֹו: ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר
ׁשמן לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן, לי ׁשאין יין ל הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלֹו:
ואם לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי מּתר; -ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

יּתן. - לּתן הּלה ִִֵֵַָָָרצה
.ËÈ,זהב דינרי אפּלּו ּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמעּׂשר

יכּון לא ׁשּמא ּגזרה אחר. ׁשני מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹואפּלּו
ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרים, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין מעּׂשר מֹוציא נמצא אחר, מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Î.זה ּכנגד זה ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעּׂשר ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאחים

מֹוכרין ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלים אין - ׁשני מעּׂשר מעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָוכן
לׁשלחני יּתנם ולא מרהינין. ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותם,
הלון ואם ּבהן. להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהתנאֹות

מּתר. - חלּודה יעלה ֲֲֶֶַָָֹֻׁשּלא
.‡Îמהן עֹוּׂשין ואין הּמלוה, את מהם ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

מהם ּפֹוסקין ואין הּגמּולין, מהן מׁשּלמין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשֹוׁשבינּות,
ּגמילּות ׁשהן ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ּבבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָצדקה

להֹודיע. וצרי ְְֲִִִַָָחסדים.
.·Îהאּלּו הּפרֹות את העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא

מּמעּׂשר ּׂשכר ּכנֹוטל זה ׁשּנמצא ;חלק מהן וטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלירּוׁשלים
ׁשּנאכלם העלם לֹו: אֹומר אבל לירּוׁשלים. הבאתֹו על ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני

ּבירּוׁשלים. ְְִִִֵֶַָוׁשּנׁשּתם
.‚Îמעּׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר

סיכתֹו. ּבּׂשכר זה ואין ידֹו, ׁשּנּסֹוכה ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשני,
.„Îאנּו לפיכ הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר

ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו - ׁשני מעּׂשר ׁשהּגֹונב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאֹומרים,
חמׁש. מׁשּלם אינֹו - ְְְֵֵֶַַֹוהּגֹוזלֹו
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.‰Îּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש
ּולמעּׂשר ׁשּלֹו את להקּדׁש לּתן מנת על ׁשּפֹודהּו מי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו

ׁשּלֹו. את ִֵֶֶׁשני

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבדמיהן‡. אֹותן ּפֹודה - ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לפּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹוצה
הּפרֹות אֹו האּלּו, הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות הרי ְֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָואֹומר:
הפריׁש אּלא ּפרׁש לא ואם האּלּו. הּמעֹות על מחּללֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻהאּלּו
ויצאּו לפרׁש. צרי ואינֹו ּדיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעֹות
ׁשם. ויֹוציאם לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין, ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות

ּׂשאתֹו. תּוכל לא ּכי הּדר מּמ ירּבה וכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
.·- אחרֹות ּפרֹות על הּמעּׂשר ּפרֹות לחּלל רצה אם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוכן

על מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות הּפרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעלּו
ואם הּמין. ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאינֹו

מחּללֹות. הן הרי - ְֲִֵֵֵָֻחּלל
וצּונּו‚. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ׁשני מעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּפֹודה

ׁשחּלל אֹו אחרֹות ּפרֹות על חּללן ואם ׁשני. מעּׂשר ּפדיֹון ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָעל
מעּׂשר חּלּול על :מבר - הּפרֹות על והּפֹודהמעֹות ׁשני. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּברכה. צרי אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר המחּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מעּׂשר,„. לׁשם אֹותֹו ּפֹודין אין - הּמעּׂשר את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּפֹודין

ואף אּלּו? חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין: חּלין. לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻאּלא
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

ּבין‰. אחרֹות. מעֹות על ׁשני מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאין
הראׁשֹונֹות [אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ואּלּו אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהיּו
ּכסף. והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו] נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָּכסף

מחּללין. אּלּו הרי - וחּלל עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם
.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין

ועֹוף חּיה ּבהמה על יחּללם ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹהּפרֹות
עדרים מהם יגּדל ׁשּמא מעּׂשר, קנה לא - חּלל ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיין;
הּפרֹות, ּכׁשאר הן הרי - ׁשחּוטים על חּלל אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָעדרים.

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻויעלּו
.Ê.נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבׁשעת

מעֹות ויחּלל ויחזר רוח ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף. מעֹות על ְְֶֶֶַַַהּנחׁשת

.Áּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללים - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעּׂשר
על ּונחׁשת נחׁשת, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעל

ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות אֹותן ויעלּו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּפרֹות.
.Ëוצרּת ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא מעּׂשר ּפרֹות ּפֹודין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין

החמׁש יהיה לא - חמׁש והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכסף.
אּלא מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. כסף, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
וצרּת [ׁשּנאמר: ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבכסף
הּנקרא והּוא ּבֹו, וכּיֹוצא ּכסף ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכסף].

מּפני מּפרּוטה, ּבפחּות ּפֹודין ואין ּכלּום. עּׂשה לא - ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹאסימֹון
ּבאסימֹון. ּכפֹודה ְֲִֶֶַׁשהּוא

.È;מקֹום ּובאֹותֹו זמן ּבאֹותֹו יֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָאין
ׁשּיהיה עד - נפׁש ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף ונתּת ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
מּׁשמם יֹוצא אם הראׁשֹונים, מלכים ּומטּבע להֹוצאה. ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָראּוי

ּבֹו. ּפֹודין -ִ
.‡Èוצרּת ׁשּנאמר: ּברׁשּותֹו; ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּפֹודה - להֹוציאֹו יכֹול והּוא לבֹור ּכיסֹו נפל .ּביד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּכסף
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֶּבֹו,

.·Èיכֹול אם ּכנגּדֹו: ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
לאו, ואם ׁשּבביתֹו; ּפרֹות ּבהן ּפֹודה - הּדחק ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהּציל
הּללּו הּמעֹות על מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש ּפרֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻואמר:

ּכלּום. אמר לא -ְַָֹ
.‚Èזה הרי - ׁשני מעּׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח

לכל חֹוׁשׁש - ׁשאבדּו מצאן קּימים. ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה
למפרע. ּבהן ּׁשּפדה ְְֵֶֶַַַָָָמה

.„È- ּבבבל (ּבבל) מעֹות לֹו ויׁש ּבטבריא עֹומד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמי
טב מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהם. מחּלל -אינֹו ּבבבל ריא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהם. ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָֹמחּלל

.ÂËמּכיס ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ׁשאפרט ּפּונדיֹון על זה, זהב מּדינר ׁשאפרט סלע על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה,
ׁשּיפרט אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל, זה הרי - זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּסלע

מעּׂשר. ְֲִֵַּתהי
.ÊË- ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל מעּׂשר הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל, ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹלא
.ÊÈמעּׂשר ׁשאמר: ּכגֹון ׁשּיפריׁשּנּו, קדם ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּפֹודה

ולא ּכלּום, אמר לא - אּלּו ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶַָָָֹֹׁשני
ּבצפֹון ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר ואמר: קבע אם אבל מעּׂשר. ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקבע

ּפדּוי. זה הרי - אּלּו הּמעֹות על מחּלל ּבדרֹום ְְֲֵֵֶַַָָָָֻאֹו
.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין - ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין

ׁשהּוא ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול: ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
ׁשהּוא ּכמֹות לא ּפֹורט, ׁשהּׁשלחני ּכמֹות הּמעֹות ונֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמֹוכר.
ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמצרף.

מחּלל. זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְֲֵֶֶֶַָָָָֻמנה
.ËÈהיתה אם מּׁשתּות, ּפחֹות אֹו ׁשתּות חסרה הּסלע ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיתה

סלע ּבׁשוה לכּתחּלה עליה מחּלל - הּדחק ידי על ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיֹוצאת
יחליפּנה. - רעה ונמצאת ּבסלע ּפדה חֹוׁשׁש. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו

.Îאֹו ּבמּדתֹו מדקּדק אּלא אכסרה, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
ּפיּבמׁשקלֹו על יּפדה - ידּועים דמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

ׁשהתחיל יין ּכגֹון ידּועים, ּדמיו ׁשאין ּדבר ואם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאחד;
על יּפדה - ׁשהחלידּו מעֹות אֹו ׁשהרקיבּו, ּופרֹות ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָלהחמיץ,
אֹו ּכֹוכבים עֹובד מהן אחד היה ואפּלּו ּתּגרים, ׁשלׁשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על1) מעשר מעות מחללין ואם מברך. מאי הפודה פירות. על פירות המחלל או אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר
בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד מי שני. מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח שני. מעשר פודין כסף זה באי אחרות. מעות

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני מעשר הפודה זה. מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל יהיה שני מעשר האומר

irax rhpe y"rn zekld - a`Îmgpn b"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפיהם. על ּפֹודין - נׁשיו ּוׁשּתי איׁש אפּלּו הּמעּׂשר. ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּבעל
מן ּבמעּׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוכֹופין

ְֵֶַההקּדׁש.
.‡Î.ׁשם לפּדֹותם למקֹום מּמקֹום מעּׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין

למקֹום הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי
ּפֹודין - דמאי היּו ואם הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּיקר

ּבזֹול. להּמכר ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער ְְְְִִִֵַַַַָאֹותֹו
.·Îיציאֹות עליהם והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו

העיר ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו
יציאֹותיו. ְְְִִִָוהפסיד

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

לעצמֹו‡. מעּׂשרֹו ׁשּלֹו2הּפֹודה ׁשהּוא ּבין ׁשּנפל3- ּבין , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבירּׁשה מּתנה4לֹו ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין הרי5, - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

חמּׁשה נֹותן - ארּבעה ׁשוה היה אם חמׁש. עליו מֹוסיף .6זה ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
עליו. יסף חמׁשיתֹו מּמעּׂשרֹו, איׁש יגאל ּגאל ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

לעצמּה7ואּׁשה·. ׁשּלּה ׁשני מעּׂשר מֹוסיפה8ׁשּפדת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אּׁשה ולא - מּמעּׂשרֹו איׁש למדּו: הּׁשמּועה מּפי .9חמׁש. ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ

הּמעּׂשר11אם10וכן ּפרֹות ּפדיֹון מֹוסיף12ּפדה - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
.13חמׁש ֶֹ

הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעּׂשרֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה
ׁשנּיה ּפעם ּבלבד,14לעצמֹו הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

החמׁש על חמׁש מֹוסיף .15ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ
ׁשני„. ּפרּוטה16מעּׂשר ׁשוה ּבחמׁשֹו מֹוסיף17ׁשאין אינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

חמׁש ידּועין18עליו ּדמיו ׁשאין מעּׂשר וכן ּדּיֹו19. - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּזה20ׁשּיאמר הּסלע על מחּלל וחמׁשֹו הּוא וכל21: מעּׂשר22. ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

מּׁשּלֹו ּפֹודהּו אינֹו חמׁש23ׁשהּוא מֹוסיף אינֹו ּומעּׂשר24- . ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
חמׁש עליו מֹוסיף אינֹו - ּדמאי ׁשל .25ׁשני ְִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעּׂשר לֹו והיה ׁשני, מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה
ּבחמׁשֹו אין אם ׁשּיאמר26נפּדה, ּדּיֹו - ּפרּוטה הּוא27ׁשוה : ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ

לאדם אפׁשר ׁשאי לפי הראׁשֹונֹות; מעֹות על מחּלל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻֻוחמׁשֹו
מעֹותיו. את ְְְֵֶַָלצמצם

.Âּדמיו על ּביֹותר מעּׂשר הּתֹוספת28הּפֹודה נתּפסה לא - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ְֲֵַלמעּׂשר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על1) ביותר מעשר והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת האשה ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר
לעצמו שני מעשר והפודה שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים מותר ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו.

הכסף. על מעשר פירות עם מעשר כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר מעות החומש. את נתן לומר2)ולא רוצה
המעות) =) הפדיון וגם הפירות גם אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל שלו, הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם

שלו. התורה3)הם שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון שהרי לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות שהפרישו
חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, חידשה4)שעשאתו - הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר כלומר,

השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, הוא והרי המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין במתנה".5)התורה לו "שנותן שם: במשנה
בטבליה". ניהליה דיהיב "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר מאיר שלרבי נד: בקידושין "חומש6)ואמרו היינו

מלבר חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר (=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא אמרו וכן מלבר"
מלבר". "חומשא החליטו: ובמסקנא אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר איש7)(=מבחוץ, דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין

אשה". ולא רחמנא זה.8)אמר באופן חומש מוסיף שהאיש שלה, המעות וגם הפירות גם הבעל,9)כלומר: של הפירות ואם
כמותו. אדם של ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה כמו10)והיא חומש, מוסיף שני מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,

חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה עליהן11)כן מוסיף פודן כשהוא לשלמים, שני מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
למעשר". ואחד לקודש, אחת חומשין, עליהן.12)שני המעשר, פירות שפדה שני, מעשר מעות על13)כלומר, ולא הקרן, על

הראשון. חומש.14)החומש מוסיף חומש.15)שהוא על חומש שמוסיף בשוגג, תרומה לאוכל "תנו16)בניגוד נג: שם
בו אין אמר אמי רב איתמר פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא ממעשרו ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן
בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי. כרב רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני במעשר פרוטה שווה אין =)

רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו שאין שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר אינו פרוטה, שווה
מבחוץ).17) =) מלבר הוא והחומש פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו ועיין18)כשהמעשר מדבריהם. קדוש עצמו הוא אבל

הראשונות". מעות על מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן שחילל מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה
מדבריהם.19) אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז פרוטות, ארבע בו שאין פי20)ואפשר על לפדותו צריך ואין כלומר,

אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה, מן כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה כמו תגרים, שלושה
פרוטה. שווה בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו שיהא עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם אלא

אחר21) שני מעשר עליו, חיללו שכבר סלע על הוא22).כלומר, שאינו מעשר כל יוחנן, ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי
(כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי ר' חומש. מוסיף אינו משלו ופדיונו

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי עליו, יוסיף משלו) וכלשון23)חמישית משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח: מעשה בכתבֿיד
התורה.24)הירושלמי. מן חל הפדיון עיקר שני25)אבל מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו שהחומש כיוון

יפריש, שלא אמרו ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש כדרך אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי, של
פדיון". בלא לירושלים חוץ "ויאכלנו עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש, לו אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני

נפדה.26) שלא המעשר אחר".27)של עם שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין אמרינן "ולא כלומר,28)כלומר,
על יותר שפדאו הקדש יוחנן ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות. יותר שווים פודה, הוא שעליהם הדמים,
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ּפיהם. על ּפֹודין - נׁשיו ּוׁשּתי איׁש אפּלּו הּמעּׂשר. ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּבעל
מן ּבמעּׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוכֹופין

ְֵֶַההקּדׁש.
.‡Î.ׁשם לפּדֹותם למקֹום מּמקֹום מעּׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין

למקֹום הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי
ּפֹודין - דמאי היּו ואם הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּיקר

ּבזֹול. להּמכר ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער ְְְְִִִֵַַַַָאֹותֹו
.·Îיציאֹות עליהם והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו

העיר ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו
יציאֹותיו. ְְְִִִָוהפסיד

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

לעצמֹו‡. מעּׂשרֹו ׁשּלֹו2הּפֹודה ׁשהּוא ּבין ׁשּנפל3- ּבין , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבירּׁשה מּתנה4לֹו ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין הרי5, - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

חמּׁשה נֹותן - ארּבעה ׁשוה היה אם חמׁש. עליו מֹוסיף .6זה ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
עליו. יסף חמׁשיתֹו מּמעּׂשרֹו, איׁש יגאל ּגאל ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

לעצמּה7ואּׁשה·. ׁשּלּה ׁשני מעּׂשר מֹוסיפה8ׁשּפדת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אּׁשה ולא - מּמעּׂשרֹו איׁש למדּו: הּׁשמּועה מּפי .9חמׁש. ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ

הּמעּׂשר11אם10וכן ּפרֹות ּפדיֹון מֹוסיף12ּפדה - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
.13חמׁש ֶֹ

הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעּׂשרֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה
ׁשנּיה ּפעם ּבלבד,14לעצמֹו הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

החמׁש על חמׁש מֹוסיף .15ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ
ׁשני„. ּפרּוטה16מעּׂשר ׁשוה ּבחמׁשֹו מֹוסיף17ׁשאין אינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

חמׁש ידּועין18עליו ּדמיו ׁשאין מעּׂשר וכן ּדּיֹו19. - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּזה20ׁשּיאמר הּסלע על מחּלל וחמׁשֹו הּוא וכל21: מעּׂשר22. ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

מּׁשּלֹו ּפֹודהּו אינֹו חמׁש23ׁשהּוא מֹוסיף אינֹו ּומעּׂשר24- . ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
חמׁש עליו מֹוסיף אינֹו - ּדמאי ׁשל .25ׁשני ְִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעּׂשר לֹו והיה ׁשני, מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה
ּבחמׁשֹו אין אם ׁשּיאמר26נפּדה, ּדּיֹו - ּפרּוטה הּוא27ׁשוה : ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ

לאדם אפׁשר ׁשאי לפי הראׁשֹונֹות; מעֹות על מחּלל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻֻוחמׁשֹו
מעֹותיו. את ְְְֵֶַָלצמצם

.Âּדמיו על ּביֹותר מעּׂשר הּתֹוספת28הּפֹודה נתּפסה לא - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ְֲֵַלמעּׂשר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על1) ביותר מעשר והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת האשה ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר
לעצמו שני מעשר והפודה שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים מותר ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו.

הכסף. על מעשר פירות עם מעשר כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר מעות החומש. את נתן לומר2)ולא רוצה
המעות) =) הפדיון וגם הפירות גם אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל שלו, הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם

שלו. התורה3)הם שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון שהרי לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות שהפרישו
חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, חידשה4)שעשאתו - הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר כלומר,

השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, הוא והרי המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין במתנה".5)התורה לו "שנותן שם: במשנה
בטבליה". ניהליה דיהיב "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר מאיר שלרבי נד: בקידושין "חומש6)ואמרו היינו

מלבר חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר (=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא אמרו וכן מלבר"
מלבר". "חומשא החליטו: ובמסקנא אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר איש7)(=מבחוץ, דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין

אשה". ולא רחמנא זה.8)אמר באופן חומש מוסיף שהאיש שלה, המעות וגם הפירות גם הבעל,9)כלומר: של הפירות ואם
כמותו. אדם של ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה כמו10)והיא חומש, מוסיף שני מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,

חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה עליהן11)כן מוסיף פודן כשהוא לשלמים, שני מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
למעשר". ואחד לקודש, אחת חומשין, עליהן.12)שני המעשר, פירות שפדה שני, מעשר מעות על13)כלומר, ולא הקרן, על

הראשון. חומש.14)החומש מוסיף חומש.15)שהוא על חומש שמוסיף בשוגג, תרומה לאוכל "תנו16)בניגוד נג: שם
בו אין אמר אמי רב איתמר פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא ממעשרו ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן
בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי. כרב רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני במעשר פרוטה שווה אין =)

רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו שאין שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר אינו פרוטה, שווה
מבחוץ).17) =) מלבר הוא והחומש פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו ועיין18)כשהמעשר מדבריהם. קדוש עצמו הוא אבל

הראשונות". מעות על מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן שחילל מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה
מדבריהם.19) אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז פרוטות, ארבע בו שאין פי20)ואפשר על לפדותו צריך ואין כלומר,

אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה, מן כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה כמו תגרים, שלושה
פרוטה. שווה בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו שיהא עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם אלא

אחר21) שני מעשר עליו, חיללו שכבר סלע על הוא22).כלומר, שאינו מעשר כל יוחנן, ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי
(כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי ר' חומש. מוסיף אינו משלו ופדיונו

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי עליו, יוסיף משלו) וכלשון23)חמישית משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח: מעשה בכתבֿיד
התורה.24)הירושלמי. מן חל הפדיון עיקר שני25)אבל מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו שהחומש כיוון

יפריש, שלא אמרו ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש כדרך אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי, של
פדיון". בלא לירושלים חוץ "ויאכלנו עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש, לו אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני

נפדה.26) שלא המעשר אחר".27)של עם שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין אמרינן "ולא כלומר,28)כלומר,
על יותר שפדאו הקדש יוחנן ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות. יותר שווים פודה, הוא שעליהם הדמים,
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.Êאֹומר הּבית ואחר30ּבסלע29ּבעל ּבעל31, - ּבסלע אֹומר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ
אֹומר הּבית ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּבית

ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ואחר מּפני32ּבסלע, קֹודם, האחר - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּקרן על .33ׁשּמֹוסיף ִֶֶֶַַ

.Áלהערים אדם34מּתר אֹומר ּכיצד? מעּׂשרֹו. ּפדיֹון על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
העברי ּולעבּדֹו הּגדֹולים ּולבּתֹו ל35לבנֹו הא הּמעֹות36: את ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אבל חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי הּמעּׂשר, ּבהן ל ּופדה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהאּלּו
ּבהן לי ּפדה לֹו: יאמר לי37לא ּפדה לֹו: אמר אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

חמׁש מֹוסיף אינֹו - 38מּׁשּל. ְִִֵֶֶֹ
.Ëלפּדֹות הּמעֹות יּתן לא הּקטּנים39אבל ּולבּתֹו 40לבנֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

ּכידֹו ׁשּידן מּפני הּכנענים, וׁשפחתֹו לׁשפחתֹו41ּולעבּדֹו נתן . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
מעציץ ׁשהיה ּכגֹון מּדבריהם, זה ׁשני מעּׂשר אם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעברּיה,
היא, קטּנה העברּיה ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאינֹו

לאחרים זֹוכה הּקטן מּדבריהם42ואין ׁשהּוא ּבדבר .43אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
.Èּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעּׂשר ונֹותן מערים ואֹומר44וכן , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבּבית מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות הרי .45הּנֹותן: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
.‡Èּובנֹו [אב ׁשּתפין, ׁשני אֹו אחין לזה46ׁשני זה ּפֹודין - [ ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ

לבעלּה ׁשהכניסה אּׁשה חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי ׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמעּׂשר
קנה לא - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל ׁשני, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמעּׂשר

ּפדהּו אם ,לפיכ חמׁש47ּבעל. מֹוסיף אינֹו -48. ְִִִֵֶַַָָָֹ

.·Èׁשני מעּׂשר נתן49הּפֹודה ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
- נתחּלל והרי מעּכב החמׁש ׁשאין ּפי על אף החמׁש, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹאת

ׁש עד יאכל יפׁשעלא ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. ואפּלּו החמׁש, ּיּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
יּתן. ְִֵֹולא

.‚Èלצרפם רצה אם ׁשני, מעּׂשר ּכדי50מעֹות זהב ּבדינרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ
מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרפן. - מּׂשאן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָלהקל

ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמׁש,
.„Èׁשני מעּׂשר מּמעֹות סלע ּבין51הּפֹורט ּבירּוׁשלים ּבין , ֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

יצרפּנה לא - לירּוׁשלים נחׁשת52חּוץ ּבמעֹות אּלא53ּכּלּה , ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ
נחׁשת מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות .54ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶ

.ÂËהּכסף על מעּׂשר ּפרֹות עם מעּׂשר ּכסף לחּלל .55מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
דינר56והּוא מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ּבהן57ׁשּיהּו היה אם אבל ; ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

דינר הּכסף58ׁשוה עם יחּללם לא עצמן.59- ּבפני אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעּׂשר ׁשל דינרין ּוׁשלׁשה דינר ׁשוה ּפרֹות לֹו היּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל אינֹו - ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשני
אחד. ּדינר על ׁשניהם מחּלל - מעֹות דינר וחצי ּפרֹות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָדינר

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

.‡- ּומּכן מּכן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעּׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות
ואם חּלין. והּׁשאר ׁשּיׁשלים, עד למעּׂשר, לּקט ּׁשּלּקט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין מה הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו שני מעשר הכל, את תפס דמיו
אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו, שנאכל שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו מרבה להיות מצוי אדם

שוויו)". ראשון.29)על לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי מ31)לפדיון ובכסף ז הלכה ט פרק להלן שם,ראה שנה
הפירות. בעל מדעת שלא לחלל יכול ואיסר".32)שאחר "בסלע שם: זה33)במשנה של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

החומש". מן ולפוטרו המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא אבין רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית)
מרמה".34) תיקרא להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר והוא35)"תחבולת בלבד. ידיו מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

על אלא גמורה מתנה זו שאין שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר משנה כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו
שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות. אוכל והבעל קנתה - להחזיר מנת
מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין מהלכות א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה נותן, הוא יפה בעין

גמורה]. להחזיר].36)במתנה מנת על מתנה היא שזו סה. בגיטין רש"י מדברי לשון37)[נראה אלא מתנה לשון זו שאין
בחומש. וחייב המעות38)שליחות "על לו: שאמר שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה מעות לך הא כלומר:
מתנה. זו הרי - שפדיונו40)עליהן.39)שלך" הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים, לעונת בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת

בחומש.41)פדיון. וחייב ברשותו, שהמעות אחרת42)ונמצא שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף כלומר,
אחרים. של שני מעשר לפדות כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן התורה.43)מקנה מן שהוא בדבר לא קודם44)אבל

במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר שכיוון מכן, לאחר ולא הכרי, מן במעות45)שהפריש כן עושין היו "בראשונה
עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן נוטלין היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות מקנה היה (כלומר,

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם בפירות וכתב46)כן הוסיף לאביו, פודה שבן ח), הלכה (למעלה רבינו כתב שכבר ואף
לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב שהבן פי על אף לבנו, פודה האב שאף שלו.47)כאן, מעות אם48)על כן וכמו

חומש. מוסיפה אינה האשה, חומש.49)פדתה מוסיף ורוצה51)לפרטם.50)שהוא שני מעשר של סלע לו יש כלומר:
נחושת. של מעות על נחושת,53)יפרטנה.52)לפרטו במעות כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא שאינו שכיוון

כסף. על מחולל כשהוא למעשר הוא נחושת54)שכבוד על כסף מחללין אין שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף מחללין שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על כסף וכשמחלל הדחק. בשעת אלא
קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא, שמאי ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות זו משנה נמנתה לא ולכן

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על כסף לחלל ביחד55)שהתירו - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. הפירות, (כלומר,56)עם כסף כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה לקיש בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

עמהם). כסף מחללין (שאין מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם

שאסור". פירות דינרי ושני כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי
עצמם.57) בפני לחללם עצמם.58)שקשה בפני לחללם כסף.59)שאפשר על כסף מחללים חולין1)שאין מעות יבאר

בזוית ונמצא זו בזוית מעשר לבנו האומר שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן. מכאן ולקט שנתפזרו מעשר ומעות
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ח ּומצא אחד מּצד ׁשּלּקט אֹו וחפן לפיּבלל זה הרי - סר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני מעּׂשר מאתים היּו ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחׁשּבֹון.
מאה הרי - וׁשבעים מאתים נמצאּו הּכל, וחפן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובללן
הּמתלּקטין הּכלל: זה חּלין. ותׁשעים מעּׂשר, מהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻּוׁשמֹונים
אם ואֹומר: מתנה חׁשּבֹון. לפי - והּנבללין ׁשני, למעּׂשר -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הרי - חּלין הן ואם חּלין; הּׁשאר - הּמעּׂשר הן ׁשּבידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻֻאּלּו

עליהם. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעּׂשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻמעֹות
ּבסלע·. מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע

ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמעֹות,
ּבֹורר ּכ ואחר האּלּו; הּמעֹות על מחּללת ׁשהיא מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
ותחזר עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

למעּׂשר. הּיפה ְֲֵֶַַַַָָהּסלע
אחרת‚. ּבזוית ונמצא זֹו, ּבזוית ׁשני מעּׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר

- מאתים ונמצא מנה, ׁשם הרי לֹו: אמר חּלין. אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
חּלין. הּוא הרי - מנה ונמצא מאתים, ׁשם הרי חּלין. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשאר
אפּלּו מנה, ונמצא מאתים מאתים, ונמצא מעּׂשר מנה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּניח

חּלין. הּכל - ּכיסין ּבׁשני ְִִִִֵֵַֹֻהן
ׁשם„. ּומצא הל ּבּבית, לי ׁשני מעּׂשר ּכיס אביו: לֹו ֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאמר

ואף חּלין. והּׁשאר מעּׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻׁשלׁשה
הּגדֹול. על ׁשּיחּללם עד הּקטּנים מן יאכל לא כן, ּפי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹעל

ּפלֹוני,‰. ּבמקֹום ׁשּל ׁשני מעּׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָמי
ׁשּבֹודקין ּכדר ּפעמים, ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹוהרּכין

קּימין. דבריו והרי ְְֲִִִֵַַָָָלגּטין,
.Âמבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו

ּׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף ּפלֹוני, ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהרי
מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי מעּׂשר. אינֹו - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹלֹו

.Ê,זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים אּתם אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
מּפניהם מעֹות טמן חּלין. אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻונמצאּו
אם הן, ׁשני מעּׂשר ׁשל אֹו הן, ּפלֹוני ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו - ּכמתּכּון ואם לדבריו, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים

.Áמעּׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מ' עליו וכתּוב ּכלי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
ואם קרּבן. - ק' ּתרּומה. - ת' טבל. - ט' ּדמאי. - ד' ְְְְִִֵֶֶַָָָׁשני.
ּכֹותבין היּו ׁשּכן קרּבן. ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא ? מּתכת ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיה

הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת ְִִֵַַַַַַָָאֹות
.Ëהּכסף עם זהב דינרי אפּלּו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעֹות

ירּוׁשלים וׁשּוקי הֹואיל חּלין, אּלּו הרי - הּמעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻועם
הרי - מעּׂשר ּבֹו וכתּוב חרס ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמתּכּבדין
הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאּלּו

מעּׂשר. הּכל - ּברגל ֲֲֵֶֶַַָָֹאבל
.Èלעֹולם - ּבירּוׁשלים ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

ּבֹו וקֹונין מעּׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמעּׂשר;

ׁשחזקתן חּלין; לעֹולם - הּבית ּבהר והּנמצאֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבהמֹות.
ּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּתרּומת

.‡Èּבתֹוכּה ונמצא ׁשני, ּומעּׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּתבה
רב ואם מעּׂשר; הּמעֹות הרי - מעּׂשר מּניחין רב אם ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות:

חּלין. - למחצה מחצה חּלין; - חּלין ְֱֱִִִִִֶֶַָָֻֻֻמּניחין
.·Èיּפלּו - ּתרּומה לפרֹות מעּׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא

אסּורין ׁשניהן: ּכחמרי יאכלּו - למחצה מחצה ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלּקרֹוב.
ּכתרּומה; - ׁשמׁש והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָלזרים
הּמעֹות וכן ּכמעּׂשר. - מקֹום הבאת ּוטעּונים לאֹונן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָואסּורים

למעּׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות
.‚Èיאכלּו - ׁשּנתערבּו וּדאי וׁשל ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעּׂשר

ׁשּבהן. ֶֶֶָָּכחמּור
.„Èהּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות

נתערבּו אם ,לפיכ הּמעּׂשר. את יפּדה אֹו ּבּמקֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה
והּוא הֹואיל ּכמנין; ׁשהן ּבכל אסּורין - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים
הּכל ויאכל מּתירין; לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

ְֳָָּבטהרה.
.ÂËהּגּדּולים - לירּוׁשלים ׁשּנכנס אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע

ּבדבר ואפּלּו חּלין, הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו ׁשני. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמעּׂשר
זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה. זרעֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשאין

.ÊËּבמעּׂשר אמרּו? מעּׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
אי ׁשהרי מחיצֹות. ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים ׁשםׁשּנכנס ן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנכנס מאחר לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמחיצֹות
לֹו ׁשאין דבר ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואף
מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּתירין,

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּברחּוק‡. נפּדין אינן - ׁשני מעּׂשר ּבכסף הּנלקחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות
הן יעלּו אּלא הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמקֹום,

ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְִִֵַַָָָעצמן
ואם·. עצמן. מעּׂשר מּפרֹות מעּׂשר ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יּפדּו - מּדבריהם הּטמאה ּבולד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻנטמא
מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעּׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

המפרׁש הּפרט ּכגֹון הארץ, מן גּדּוליו ּגּדּולי אֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ,
ּובּׁשכר. ּובּיין ּובּצאן ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה:

ּכמהין„. ומלח, מים מעּׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ
מחּברין ּפרֹות ולא הארץ. מן ּגּדּוליהם ׁשאין לפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופטרּיֹות,
לפי לירּוׁשלים, להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּקרקע,

וצאן. לבקר ּדֹומין ְִֵֶָָָָֹׁשאינן
על‰. ׁשאף וצאן; ּכבקר הן הרי - והחלב והּביצים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבׁש

גּדּוליה. ּגּדּולי הן הרי קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי או שנשתתק מי אחרת.
תיבה ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק'. או ת' או ט' או ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר בפניהם מעות

לירושלים. שנכנס אחר שני מעשר הזורע שנתערבו. דמאי ושל ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה חומר1)שנשתמש יבאר
בזה. וכיוצא מעשר בכסף תרומות לוקחין אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים ושאין עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח
חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום. בה ונפל לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים חוץ בהמה או פירות הלוקח
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ח ּומצא אחד מּצד ׁשּלּקט אֹו וחפן לפיּבלל זה הרי - סר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני מעּׂשר מאתים היּו ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחׁשּבֹון.
מאה הרי - וׁשבעים מאתים נמצאּו הּכל, וחפן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובללן
הּמתלּקטין הּכלל: זה חּלין. ותׁשעים מעּׂשר, מהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻּוׁשמֹונים
אם ואֹומר: מתנה חׁשּבֹון. לפי - והּנבללין ׁשני, למעּׂשר -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הרי - חּלין הן ואם חּלין; הּׁשאר - הּמעּׂשר הן ׁשּבידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻֻאּלּו

עליהם. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעּׂשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻמעֹות
ּבסלע·. מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע

ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמעֹות,
ּבֹורר ּכ ואחר האּלּו; הּמעֹות על מחּללת ׁשהיא מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
ותחזר עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

למעּׂשר. הּיפה ְֲֵֶַַַַָָהּסלע
אחרת‚. ּבזוית ונמצא זֹו, ּבזוית ׁשני מעּׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר

- מאתים ונמצא מנה, ׁשם הרי לֹו: אמר חּלין. אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
חּלין. הּוא הרי - מנה ונמצא מאתים, ׁשם הרי חּלין. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשאר
אפּלּו מנה, ונמצא מאתים מאתים, ונמצא מעּׂשר מנה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּניח

חּלין. הּכל - ּכיסין ּבׁשני ְִִִִֵֵַֹֻהן
ׁשם„. ּומצא הל ּבּבית, לי ׁשני מעּׂשר ּכיס אביו: לֹו ֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאמר

ואף חּלין. והּׁשאר מעּׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻׁשלׁשה
הּגדֹול. על ׁשּיחּללם עד הּקטּנים מן יאכל לא כן, ּפי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹעל

ּפלֹוני,‰. ּבמקֹום ׁשּל ׁשני מעּׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָמי
ׁשּבֹודקין ּכדר ּפעמים, ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹוהרּכין

קּימין. דבריו והרי ְְֲִִִֵַַָָָלגּטין,
.Âמבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו

ּׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף ּפלֹוני, ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהרי
מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי מעּׂשר. אינֹו - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹלֹו

.Ê,זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים אּתם אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
מּפניהם מעֹות טמן חּלין. אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻונמצאּו
אם הן, ׁשני מעּׂשר ׁשל אֹו הן, ּפלֹוני ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו - ּכמתּכּון ואם לדבריו, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים

.Áמעּׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מ' עליו וכתּוב ּכלי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
ואם קרּבן. - ק' ּתרּומה. - ת' טבל. - ט' ּדמאי. - ד' ְְְְִִֵֶֶַָָָׁשני.
ּכֹותבין היּו ׁשּכן קרּבן. ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא ? מּתכת ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיה

הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת ְִִֵַַַַַַָָאֹות
.Ëהּכסף עם זהב דינרי אפּלּו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעֹות

ירּוׁשלים וׁשּוקי הֹואיל חּלין, אּלּו הרי - הּמעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻועם
הרי - מעּׂשר ּבֹו וכתּוב חרס ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמתּכּבדין
הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאּלּו

מעּׂשר. הּכל - ּברגל ֲֲֵֶֶַַָָֹאבל
.Èלעֹולם - ּבירּוׁשלים ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

ּבֹו וקֹונין מעּׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמעּׂשר;

ׁשחזקתן חּלין; לעֹולם - הּבית ּבהר והּנמצאֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבהמֹות.
ּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּתרּומת

.‡Èּבתֹוכּה ונמצא ׁשני, ּומעּׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּתבה
רב ואם מעּׂשר; הּמעֹות הרי - מעּׂשר מּניחין רב אם ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות:

חּלין. - למחצה מחצה חּלין; - חּלין ְֱֱִִִִִֶֶַָָֻֻֻמּניחין
.·Èיּפלּו - ּתרּומה לפרֹות מעּׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא

אסּורין ׁשניהן: ּכחמרי יאכלּו - למחצה מחצה ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלּקרֹוב.
ּכתרּומה; - ׁשמׁש והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָלזרים
הּמעֹות וכן ּכמעּׂשר. - מקֹום הבאת ּוטעּונים לאֹונן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָואסּורים

למעּׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות
.‚Èיאכלּו - ׁשּנתערבּו וּדאי וׁשל ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעּׂשר

ׁשּבהן. ֶֶֶָָּכחמּור
.„Èהּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות

נתערבּו אם ,לפיכ הּמעּׂשר. את יפּדה אֹו ּבּמקֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה
והּוא הֹואיל ּכמנין; ׁשהן ּבכל אסּורין - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים
הּכל ויאכל מּתירין; לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

ְֳָָּבטהרה.
.ÂËהּגּדּולים - לירּוׁשלים ׁשּנכנס אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע

ּבדבר ואפּלּו חּלין, הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו ׁשני. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמעּׂשר
זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה. זרעֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשאין

.ÊËּבמעּׂשר אמרּו? מעּׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
אי ׁשהרי מחיצֹות. ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים ׁשםׁשּנכנס ן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנכנס מאחר לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמחיצֹות
לֹו ׁשאין דבר ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואף
מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּתירין,

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּברחּוק‡. נפּדין אינן - ׁשני מעּׂשר ּבכסף הּנלקחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות
הן יעלּו אּלא הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמקֹום,

ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְִִֵַַָָָעצמן
ואם·. עצמן. מעּׂשר מּפרֹות מעּׂשר ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יּפדּו - מּדבריהם הּטמאה ּבולד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻנטמא
מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעּׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

המפרׁש הּפרט ּכגֹון הארץ, מן גּדּוליו ּגּדּולי אֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ,
ּובּׁשכר. ּובּיין ּובּצאן ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה:

ּכמהין„. ומלח, מים מעּׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ
מחּברין ּפרֹות ולא הארץ. מן ּגּדּוליהם ׁשאין לפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופטרּיֹות,
לפי לירּוׁשלים, להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּקרקע,

וצאן. לבקר ּדֹומין ְִֵֶָָָָֹׁשאינן
על‰. ׁשאף וצאן; ּכבקר הן הרי - והחלב והּביצים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבׁש

גּדּוליה. ּגּדּולי הן הרי קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי או שנשתתק מי אחרת.
תיבה ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק'. או ת' או ט' או ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר בפניהם מעות

לירושלים. שנכנס אחר שני מעשר הזורע שנתערבו. דמאי ושל ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה חומר1)שנשתמש יבאר
בזה. וכיוצא מעשר בכסף תרומות לוקחין אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים ושאין עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח
חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום. בה ונפל לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים חוץ בהמה או פירות הלוקח
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.Âמּפני מעּׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - החמיץ ׁשּלא עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתמד,
עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח - ּומּׁשהחמיץ ּכמים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

מעּׂשר. קנה - והחמיץ החמיץ ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹׁשּלא
.Êּפחֹות ּומצא מים ׁשלׁשה ּבנתן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבּמה

זה הרי - ארּבעה והֹוציא ׁשלׁשה נתן אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמארּבעה;
מעּׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּכיין

.Á;נלקחין אין - ימּתיקּו ׁשּלא עד והחרּובין, זרדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלּולבי
והּתרמֹוסין והחרּדל הּלּוף אבל נלקחין. - ׁשּימּתיקּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֻאחר
המּתיקּו ׁשּלא עד ּבין מּׁשּימּתיקּו ּבין הּנכּבׁשים, ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּוׁשאר

מעּׂשר. ּבכסף נלקח - והּקֹור נלקחין. -ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
.Ëּכל וכן למראה. אּלא ׁשאינֹו נלקח, אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכרּכֹום

לאכילת ואינן הֹואיל וטעם, ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכּיֹוצא
מעּׂשר. ּבכסף נלקחין אינן - ׁשּנֹותנין לטעם אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגּופן,
וחּלֹות והחלּתית והּקׁשט והּפלּפלין ּבּׂשמים ראׁשי ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלפיכ

מעּׂשר. ּבכסף נלקחין אינן - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחריע
.Èּבכסף נלקחת אינּה - ּבקדרה טעם לּתן אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבת,

נלקחת - ּגּופּה אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו, וכּיֹוצא לכמ ואם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמעּׂשר;
הרי - ׁשמן לתֹוכֹו נתן אם ומלח, מים ערב מעּׂשר. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבכסף
הּמים ּדמי ּומבליע מעּׂשר. ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהן

הּׁשמן. ּבדמי ְְִֵֶֶֶַַַוהּמלח
.‡Èממעט ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין

מערבי ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאכילתֹו
מּתר והּמעּׂשר מקֹום; ּבכל ונאכלת לאֹונן, ּומּתרת ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשמׁש,
אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ואסּור יֹום, ולטבּול ְְְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָלזרים
הּתרּומה. ואכילת מעּׂשר אכילת ממעט נמצא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבירּוׁשלים;

.·È,הּמעּׂשר מּכסף הּׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹוקחין
ּבהמֹות לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
הּמזּבח; מעל להבריחם ּכדי ׁשני, מעּׂשר מּכסף חּלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻלאכלן
אּלא מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּגזרּו
לׁשלמים. ראּויין ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָלׁשלמים.

.‚Èחּיב ׁשהּוא לפי מעּׂשר, ּבכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶַָלבער,
.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח

ּפי על אף הּמעּׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין
לחּלין. הּמעֹות ְְִֶַָָֻׁשּיצאּו

.ÂË- ּבׁשֹוגג מעּׂשר: ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
ּכמֹות מעּׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
אין ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו - ּבמזיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהיּו;

ׁשּירקבּו. עד יּניחם - ְְִִֵֵֶַַָָמקּדׁש
.ÊË.לירּוׁשלים חּוץ מעּׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ּתעלה ּבמזיד למקֹומן; הּדמים יחזרּו - ּבׁשֹוגג לקח: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר - מקּדׁש אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמע אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי - הּמֹוכר ּברח אם ֹותּבׁשֹוגג, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

חּוץ ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעּׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּבירּוׁשלים
מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעּׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
הּדמים יחזרּו - קּים הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל -ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלמקֹומן.

ּכנגּדן. יאכל - ְְֲֵֶַַָֹמעּׂשר
.ÁÈהרי - ּתאוה לבּׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלקח

ּבהמה לקח ׁשלמים. קנה ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹזה
ּופֹודה מעּׂשר, קדּׁשת מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלׁשלמים
לעצמֹו ּפדאּה אם כן, ּפי על ואף מעּׂשר. הּדמים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאֹותּה

חמׁש. מֹוסיף -ִֶֹ
.ËÈ;ׁשלמים קנּו לא - לׁשלמים מעּׂשר מעֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּמתּפיס

ׁשהּמעּׂשר מעּׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּקדּׁשת
עצמן הּמעּׂשר התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָממֹון

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא - ְְִִִֶָָָֹלׁשלמים
.Îּפרֹות אם ּבמזיד: אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל

אכל מעּׂשר ּכסף ואם ׁשמים; ידי יצא - אכל עצמן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמעּׂשר
יאכל אֹו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו למקֹומם דמים יחזרּו -ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ

הּדמים. את להחזיר יכֹול אין אם ּבירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכנגּדן
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ּבין‡. ּבמכר, ּבין לפרֹותיו. הּגּוף אדם ּביןמקנה ּבמּתנה, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לעֹולם, ּבא ׁשּלא דבר מקנה זה ואין מרע. ׁשכיב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמּתנת
לּׂשֹוכר דֹומה? זה למה הא לּפרֹות. ּומקנה מצּוי הּגּוף ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
הנאת אּלא הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא לחברֹו, ּׂשדה אֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית

ַהּגּוף.

לזמן·. ּבין לפרֹותיה, ּׂשדה ׁשּנתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
הּדין והּוא לֹוקח, ׁשל אֹו מֹוכר ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצּוב,
ּבהמה אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן ּולנֹותן ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל - ידיו למעּׂשה עבד אֹו לולּדֹותיהם, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנֹותיו
לֹוקח‚. ׁשל קנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס, עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמכר

אין - הּקנס ּתפּׂש ואם קנה; לא לפיכ ספק. זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
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עצמֹו לגּבי פרׁש, ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות. מקֹום ׁשּיר הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹ
מׁשּיר. יפה ְְִֵַַָָּבעין

מכירה;‰. זה הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר
זמן ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש

לבעליה. ּתחזר ּובּסֹוף ְְֲִִֶַַַָָֹהּמכירה,
.Âהּמקנה ּובין קצּוב לזמן קרקע הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּומה

צּורת לׁשּנֹות יכֹול אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותּה
- קצּוב לזמן הּקֹונה אבל יהרס; ולא יבנה ולא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּקרקע,
ׁשעֹוּׂשה ּכמֹו הּקצּוב זמּנֹו ּבכל ועֹוּׂשה והֹורס, ּבֹונה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָהּוא

לעֹולם. עֹולם קנין ְְִֶַַָָהּקֹונה
.Êהּמֹוכר ּובין לפרֹותיה זֹו ּׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומה

לּלֹוקח אין - הּׂשדה ּפרֹות ׁשהּמֹוכר לחברֹו? זֹו ּׂשדה ֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפרֹות
הֹוצאת ּבׁשעת אּלא להּכנס, אפּלּו ּכלל, זֹו ּבּׂשדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
אבל ּכחפצֹו; ּבּה להׁשּתּמׁש הּׂשדה לבעל ויׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּפרֹות,
ּבּה להּכנס יכֹול הּׂשדה ּבעל אין - לפרֹותיה ּׂשדה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר
ּכחפצֹו. ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ויׁש הּלֹוקח, מּדעת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאּלא

.Áהּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה זֹו ּׂשדה הּקֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומה
אֹו לנטעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ּׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּׂשדה
ּכמֹו כן, אינֹו והּׂשֹוכר להֹובירּה; אֹו ׁשּירצה זמן ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלזרעּה
אבל להּׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ואין ּׂשכירּות. ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּיתּבאר

ּׁשּקנה. מה ּכל לאחרים מקנה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּקֹונה
.Ëזה ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּיּולדּו יֹונים מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹמֹוכר
אֹו לפרֹותיו ׁשֹוב מֹוכר הּוא אּלא לּכּורת, ׁשּיבֹוא דבׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשהּוא לחברֹו, הּמים אּמת ּכּׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכּורת
לפרֹותיו, זה ׁשֹוב הקנה זה ּכ ּבּה, ּׁשּיּצֹוד מה ּבכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנהנה
ּבית הּׂשֹוכר ּכדין ּכּלם ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכמֹו
וכן ּבֹו. ׁשּיׁש הניֹות ּבכל נהנה ׁשהּוא ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמחברֹו,

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Èאֹותם קנה לא - ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

היא, חכמים ּגזרת זה ודבר ּפרחּו. ׁשּלא זמן ּכל ׁשֹוב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבעל
הּב על האם תּקח 'לא הרֹוצהּומּׁשּום ,לפיכ בּה. נגעּו נים' ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו ּוביצים אפרֹוחים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלהקנֹות
אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו האּמהֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיפרחּו
ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגּבי על אֹו ּבקנין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלחברֹו

ּבהן. נקנין ְְְִִִִֶֶַַָׁשהּמּטלטלין
.‡Èּכל לּטל יכֹול אינֹו - מחברֹו ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

נמצא ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּגֹוזלֹות
.הּׁשֹוב ליּׁשב ּכדי מהן מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחריב

.·Èמכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה
ּכדי האּמהֹות, ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ּבריכה מּניח - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפרֹות
הּבנֹות ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּיצטּותּו
ּכדי ּבריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם;
הּנֹולד וכל ׁשהֹולידּו; הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל ּבריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ֲִֵֵֶָאּמהֹות

.‚Èזה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל - מחברֹו ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּלֹוקח
ליּׁשב ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל - ואיל מּכאן זה; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר

הּכּורת. ֶֶֶַַאת
.„È,חּלֹות ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש חּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּלֹוקח

להן. וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹּכדי
.ÂËלארץ סמּו האילן מּניח - לקץ מחברֹו זיתים ֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח

מג - ׁשקמה ּבתּולת לקח וקֹוצץ. גרֹופּיֹות ׁשלׁשהׁשּתי ּביּה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּובׁשאר טפחים. ׁשני - ׁשקמה ׁשל סּדן וקֹוצץ. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטפחים
ּולמעלה. הּפקק מן - ּובגפנים ּבקנים וקֹוצץ. טפח - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאילנֹות
מחליף. ּגזעֹו ׁשאין לפי ּומׁשרׁש, חֹופר - וארזים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבדקלים

ה'תשע"א מנחםֿאב ח' שני יום
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ׁשלׁש‡. היּו ואפּלּו ּׂשדהּו, ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר
קרקע לּלֹוקח יׁש הרי - אילן בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָנטיעֹות
קרקע לֹו יׁש - נקצצּו אֹו האילנֹות יבׁשּו ואפּלּו להם. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהראּוי

ׁשּביניהם. האילנֹות ּכל וקנה להם, ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהראּוי
ּוביניהם·. ּתחּתיהם להם? הראּוי הּקרקע היא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּמה

מלא ׁשהּוא הּמקֹום וזה וסּלֹו. האֹורה ּכמלא להם ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוחּוצה
מּדעת אּלא לזרעֹו יכֹול מּׁשניהם אחד אין וסּלֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאֹורה

ֲֵחברֹו.
עֹומדין‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבּמה

הּקדרה, את עליהן ׁשּׁשֹופתין ּכירה ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּומרחק ּביניהן מכּון והּׁשליׁשי זה ּכנגד זה ׁשנים הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהרי
ועד אּמֹות מארּבע ואילן אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן.

עּׂשרה. ְֵֵֶׁשׁש
אבל„. אילנֹות. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּומהיכן

ּפחֹות מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּכּצּורה עֹומדין היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עּׂשרה מּׁשׁש יֹותר מרחקין אֹו אּמֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמארּבע
ואחד ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
הרי - ּביניהם הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק

ׁשּבינ האילנֹות קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין ואםזה יהם; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן ְִִֵֵַַָָָיבׁש

הגּדילּו‰. אם קרקע, לֹו ויׁש אילנֹות ׁשלׁשה ׁשּקֹונה מי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכל
הּׂשדה. ּבעל על הּדר ימעט ׁשּלא ּכדי יקץ, - חטר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹוהֹוציאּו
הּׁשרׁשים מן ואפּלּו מהם, הּיֹוצאים והאמירים הּׂשריגין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.Â.קרקע לֹו אין - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה

ׁשני הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ
יצמחּו ׁשּמא יקץ; - ואמירים ּׂשריגים והֹוציאּו ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָֹאילנֹות
לי ויׁש לי מכרּת אילנֹות ׁשלׁשה לּמֹוכר: ויאמר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹבארץ,

ְַַקרקע.
.Êמן העֹולה מהן: האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבעל ׁשל הּוא הרי - החּמה ּפני הרֹואה והּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגזעים,
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עצמֹו לגּבי פרׁש, ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות. מקֹום ׁשּיר הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹ
מׁשּיר. יפה ְְִֵַַָָּבעין

מכירה;‰. זה הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר
זמן ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש

לבעליה. ּתחזר ּובּסֹוף ְְֲִִֶַַַָָֹהּמכירה,
.Âהּמקנה ּובין קצּוב לזמן קרקע הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּומה

צּורת לׁשּנֹות יכֹול אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותּה
- קצּוב לזמן הּקֹונה אבל יהרס; ולא יבנה ולא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּקרקע,
ׁשעֹוּׂשה ּכמֹו הּקצּוב זמּנֹו ּבכל ועֹוּׂשה והֹורס, ּבֹונה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָהּוא

לעֹולם. עֹולם קנין ְְִֶַַָָהּקֹונה
.Êהּמֹוכר ּובין לפרֹותיה זֹו ּׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומה

לּלֹוקח אין - הּׂשדה ּפרֹות ׁשהּמֹוכר לחברֹו? זֹו ּׂשדה ֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפרֹות
הֹוצאת ּבׁשעת אּלא להּכנס, אפּלּו ּכלל, זֹו ּבּׂשדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
אבל ּכחפצֹו; ּבּה להׁשּתּמׁש הּׂשדה לבעל ויׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּפרֹות,
ּבּה להּכנס יכֹול הּׂשדה ּבעל אין - לפרֹותיה ּׂשדה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר
ּכחפצֹו. ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ויׁש הּלֹוקח, מּדעת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאּלא

.Áהּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה זֹו ּׂשדה הּקֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומה
אֹו לנטעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ּׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּׂשדה
ּכמֹו כן, אינֹו והּׂשֹוכר להֹובירּה; אֹו ׁשּירצה זמן ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלזרעּה
אבל להּׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ואין ּׂשכירּות. ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּיתּבאר

ּׁשּקנה. מה ּכל לאחרים מקנה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּקֹונה
.Ëזה ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּיּולדּו יֹונים מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹמֹוכר
אֹו לפרֹותיו ׁשֹוב מֹוכר הּוא אּלא לּכּורת, ׁשּיבֹוא דבׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשהּוא לחברֹו, הּמים אּמת ּכּׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכּורת
לפרֹותיו, זה ׁשֹוב הקנה זה ּכ ּבּה, ּׁשּיּצֹוד מה ּבכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנהנה
ּבית הּׂשֹוכר ּכדין ּכּלם ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכמֹו
וכן ּבֹו. ׁשּיׁש הניֹות ּבכל נהנה ׁשהּוא ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמחברֹו,

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Èאֹותם קנה לא - ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

היא, חכמים ּגזרת זה ודבר ּפרחּו. ׁשּלא זמן ּכל ׁשֹוב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבעל
הּב על האם תּקח 'לא הרֹוצהּומּׁשּום ,לפיכ בּה. נגעּו נים' ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו ּוביצים אפרֹוחים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלהקנֹות
אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו האּמהֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיפרחּו
ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגּבי על אֹו ּבקנין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלחברֹו

ּבהן. נקנין ְְְִִִִֶֶַַָׁשהּמּטלטלין
.‡Èּכל לּטל יכֹול אינֹו - מחברֹו ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

נמצא ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּגֹוזלֹות
.הּׁשֹוב ליּׁשב ּכדי מהן מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחריב

.·Èמכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה
ּכדי האּמהֹות, ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ּבריכה מּניח - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפרֹות
הּבנֹות ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּיצטּותּו
ּכדי ּבריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם;
הּנֹולד וכל ׁשהֹולידּו; הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל ּבריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ֲִֵֵֶָאּמהֹות

.‚Èזה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל - מחברֹו ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּלֹוקח
ליּׁשב ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל - ואיל מּכאן זה; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר

הּכּורת. ֶֶֶַַאת
.„È,חּלֹות ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש חּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּלֹוקח

להן. וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹּכדי
.ÂËלארץ סמּו האילן מּניח - לקץ מחברֹו זיתים ֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח

מג - ׁשקמה ּבתּולת לקח וקֹוצץ. גרֹופּיֹות ׁשלׁשהׁשּתי ּביּה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּובׁשאר טפחים. ׁשני - ׁשקמה ׁשל סּדן וקֹוצץ. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטפחים
ּולמעלה. הּפקק מן - ּובגפנים ּבקנים וקֹוצץ. טפח - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאילנֹות
מחליף. ּגזעֹו ׁשאין לפי ּומׁשרׁש, חֹופר - וארזים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבדקלים

ה'תשע"א מנחםֿאב ח' שני יום
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ׁשלׁש‡. היּו ואפּלּו ּׂשדהּו, ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר
קרקע לּלֹוקח יׁש הרי - אילן בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָנטיעֹות
קרקע לֹו יׁש - נקצצּו אֹו האילנֹות יבׁשּו ואפּלּו להם. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהראּוי

ׁשּביניהם. האילנֹות ּכל וקנה להם, ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהראּוי
ּוביניהם·. ּתחּתיהם להם? הראּוי הּקרקע היא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּמה

מלא ׁשהּוא הּמקֹום וזה וסּלֹו. האֹורה ּכמלא להם ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוחּוצה
מּדעת אּלא לזרעֹו יכֹול מּׁשניהם אחד אין וסּלֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאֹורה

ֲֵחברֹו.
עֹומדין‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבּמה

הּקדרה, את עליהן ׁשּׁשֹופתין ּכירה ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּומרחק ּביניהן מכּון והּׁשליׁשי זה ּכנגד זה ׁשנים הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהרי
ועד אּמֹות מארּבע ואילן אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן.

עּׂשרה. ְֵֵֶׁשׁש
אבל„. אילנֹות. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּומהיכן

ּפחֹות מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּכּצּורה עֹומדין היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עּׂשרה מּׁשׁש יֹותר מרחקין אֹו אּמֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמארּבע
ואחד ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
הרי - ּביניהם הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק

ׁשּבינ האילנֹות קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין ואםזה יהם; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן ְִִֵֵַַָָָיבׁש

הגּדילּו‰. אם קרקע, לֹו ויׁש אילנֹות ׁשלׁשה ׁשּקֹונה מי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכל
הּׂשדה. ּבעל על הּדר ימעט ׁשּלא ּכדי יקץ, - חטר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹוהֹוציאּו
הּׁשרׁשים מן ואפּלּו מהם, הּיֹוצאים והאמירים הּׂשריגין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.Â.קרקע לֹו אין - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה

ׁשני הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ
יצמחּו ׁשּמא יקץ; - ואמירים ּׂשריגים והֹוציאּו ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָֹאילנֹות
לי ויׁש לי מכרּת אילנֹות ׁשלׁשה לּמֹוכר: ויאמר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹבארץ,

ְַַקרקע.
.Êמן העֹולה מהן: האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבעל ׁשל הּוא הרי - החּמה ּפני הרֹואה והּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגזעים,
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ּפני רֹואה ׁשאינֹו והּוא הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאילנֹות;
לבעל אין - ּובדקלים הּׂשדה. ּבעל ׁשל הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהחּמה

גזע. לֹו ׁשאין לפי ּכלּום, העֹולה מן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָהּדקל
.Áהּקרקע חצי לֹו יׁש הרי - אילנֹות וׁשּיר קרקע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר

'עקר הּלֹוקח לֹו אֹומר הרי ּבּקרקע, ׁשּיר לא ׁשאּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּכּלּה;
קרקע לֹו יׁש - ּבלבד האילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן .'ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאילנ
לֹו אֹומר הּלֹוקח היה הּקרקע, ׁשּיר לא ׁשאּלּו להם; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהראּוי

.'ול אילנ ְֲִֵָָֹ'עקר
.Ëלבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

הּקרקע את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו להם, הראּוי קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאילנֹות
זה והחזיק ּבאילנֹות זה והחזיק לאחר, האילנֹות ואת ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלאחד
ׁשהחזיק וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּקרקע

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע
.È- לבן ּׂשדה נטל ואחד ּפרּדס נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאחין

סמּוכֹות לבן ּׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל ְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
צרי ואין חלקּו. ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס; ׁשל האילנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסֹוף

ידּוע. דבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר ְְִֵֵֶֶָָָָָָלפרׁש
.‡Èחּוץ' לֹו ואמר ּדקלים, ּבּה והיּו לחברֹו, ּׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

הּדקל אֹותֹו - הּוא ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם ּפלֹוני': ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֻמּדקל
ׁשּׁשּיר הּוא רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלבּדֹו

ּכלּום. הּדקלים מן קנה לא -ְְִִַָָָֹ
.·Èּבֹו יׁש אם האילנֹות': מן 'חּוץ לֹו ואמר ּׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

- ּבלבד גפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר - ּבלבד ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָדקלים
- ּודקלים ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשּיר
אּלא ׁשּיר לא - ּוגפנים אילנֹות הּגפנים; אּלא ׁשּיר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
- ׁשהּמֹוכר אילנֹות; ׁשּיר - ּודקלים אילנֹות וכן ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָאילנֹות;
ּכל אּלא ׁשּיר לא - ׁשּיר הּדקלים ואם מֹוכר. הּוא יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבעין
לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר ּבחבל, לֹו ׁשעֹולים ּגבֹוּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּדקל
ּכל אּלא ּבהם ׁשּיר לא - ׁשּׁשּיר הּוא האילנֹות ׁשאר ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹואם
לֹוקח, ׁשל הּוא הרי - ּכֹובׁשֹו ׁשהעל וכל ּכֹובׁשֹו; העל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשאין

נחׁשב. הּׂשדה ְְִֶֶַַָָּובכלל
.‚Èלא אפּלּו ,ל מֹוכר אני ּודקלים קרקע לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹהאֹומר

- דקלים ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם דקלים, לֹו זההיּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
אּלא לֹוקח איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין הּמקח, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנקנה
מֹוכר אני ּבדקלים קרקע אמר: ואם דקלים. ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָקרקע
טעּות מקח - לאו ואם קנה; - דקלים ׁשני בֹו היּו אם ,ְְְִִִֵֶָָָָָָָָל
ל מֹוכר אני ּדקלים ׁשל קרקע לֹו: אמר ואם וחֹוזר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהּוא,
הראּוי קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון ׁשאין דקלים; לֹו אין -ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ְִִָלדקלים.
.„Èדקלים ל קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר

ׁשּלא ּפי על אף אּלּו ּכל ׁשּקנה ּפי על ואף והּוצין. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּותמרים
צרי לחברֹו, קרקע הּמֹוכר וכן הם. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָּפרׁש
להסּתּלק ּכדי ּכלּום; זה ּבמכר לפני הּנחּתי ולא לֹו: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלכּתב

והּטענֹות. הּדינין ְְִִִַַָמן
.ÂËל 'והקניתי לֹו ׁשּכתב ּפי על אף לחברֹו, ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

עד הּתהֹום מּקרקע ל 'קנה לֹו לכּתב צרי ורּומֹו', ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹעמקֹו
ׁשּקנה וכיון ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק רקיע'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹרּום

והעמק ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה - והרּום ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהעמק
ׁשּבּמעמּקים הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא
הרקיע' רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוׁשּבאויר;
והּמחילֹות והּמעזיבֹות הּקרקע, ׁשּבעבי והּדּות הּבֹור קנה -ְְְְְֲֳִִִֶַַַַַַַַָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ְְֲִֵֶַַַָׁשּבין
.ÊË- ׁשּלי עליֹונה ׁשּדיֹוטא מנת על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

נפלה ואם מֹוציא. - זיזין ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו. זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּבֹונה - ּגּבּה על לבנֹות רצה ואם אֹותּה. ּובֹונה חֹוזר -ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מּקדם. ְִֶֶָָֹּכׁשהיה
.ÊÈּביתהּמֹוכ אֹו מעמדֹו, מקֹום אֹו קברֹו, ּדר אֹו קברֹו, ר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

מּׁשּום ּכרחֹו, ּבעל ׁשם וקֹוברים מׁשּפחה ּבני ּבאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהסּפדֹו
על אף לּלֹוקח, ּבֹו ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגם

ּפרׁש. ׁשּלא ִֵֶַֹּפי

ה'תשע"א מנחםֿאב ט' שלישי יום
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את‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר
לא - הּבית את מכר ּכיצד? ּפרׁש. ּכן אם אּלא ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתׁשמיׁשין,
ּפתּוח ׁשהּוא ּפי על אף הּבית, ׁשּסביבֹות הּיציע את ְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָמכר
ארּבע הּיציע רחב ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלתֹוכֹו.
וכן הּבית. ּבכלל הּוא הרי - מּזה ּפחֹות אבל יתר; אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאּמֹות
ּבמעזיבת ּבארּבה לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגּבי ׁשעל ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻהעלּיה

הּבית. ּבכלל הּוא הרי - ְֲִִִֵַַַַַהּבית
מּמּנּו,·. ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּמֹוכר

ּבזמן הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמצר ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹאף
אּמֹות, ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עּׂשרה מעקה לֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁש
ּבּבֹור, הּבנּוי הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור הּבֹור את ְְְֶֶֶַַַַַַַָָֹֹולא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו והרּום, העמק לֹו ׁשּמכר ּפי על ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאף
להּכנס‚. ּכדי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי

מֹוכר. יפה ּבעין - הּמֹוכר ׁשּכל ׁשּׁשּיר; לּדּות אֹו זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבבֹור
- הּדּות אֹו הּבֹור מן חּוץ הּבית ל מכרּתי לֹו: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָואם
- ּבלבד דּות אֹו ּבֹור הּמֹוכר וכן .דר לֹו לקנֹות צרי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאין
ׁשל ּביתֹו לתֹו נכנס אּלא ,דר לֹו לקנֹות צרי הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין

ּוממּלא. הּדּות עד ְֵֵַַַמֹוכר
לׁשנ„. ׁשניהם מכר מּזה, לפנים זה ּבּתים נתןׁשני אֹו ים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לֹומר צרי ואין זה; על זה ּדר להם אין - לׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשניהם
ונתן החיצֹון מכר אם אבל הּפנימי. ּומכר החיצֹון נתן ְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָָאם
יֹותר נֹותן יפה ּבעין - הּנֹותן ׁשּכל ;ּדר לֹו יׁש - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּפנימי

הּמֹוכר. ִֵַמן
ואת‰. הּכירים, ואת הּתּנּור את מכר - הּבית את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמֹוכר

הּנגר ואת הּדלת ואת ּבטיט, הּמחּברין הּפתחים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמלּבנֹות
הּמכּתׁשת את ּומכר הּמפּתח. לא אבל הּמנעּול, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹואת
האצטרּביל, את ּומכר הּמּטלטלת. את לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקבּועה,
כפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו, יֹורד ׁשהּקמח הּכלי את לא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאבל
את ולא הּמּטה, ּכרעי מלּבנֹות את מכר ולא עץ. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
ׁשהן מּפני ּבטיט, מחּברין ׁשהן ּפי על אף החּלֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמלּבנֹות
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כּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלנֹוי.
ְִמכּורין.

.Â,ׁשּבתֹוכּה ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות מכר - החצר את ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמֹוכר
החֹול, ּבהן ׁשּיׁש ּובּתים והּפנימים, החיצֹונים הּבּתים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוכל
- לתֹוכּה ּפתּוחֹות ׁשאינן אבל לתֹוכּה; הּפתּוחֹות ְְְְְֲֲֵֶַַָָָָֻוהחנּיֹות
רב אם ּולכאן: לכאן ּפתּוחֹות היּו עּמּה. נמּכרֹות ְְְְִִִֵָָָָָָֹאינן
נמּכרֹות אינן - לאו ואם עּמּה; נמּכרֹות - לתֹוכּה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּתׁשמיׁשן
'היא ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר ולא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה.
לא - ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֻוכל

ׁשּבתֹוכּה. הּבד ּבית ולא הּמרחץ את ְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹמכר
.Êהּבנּויה הּגדֹולה האבן את מכר - הּבד ּבית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוכר

ארז ׁשל הּכלֹונסאֹות ואת זיתים, עליה ׁשּטֹוחנים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבארץ
ואת היקבים, ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּסֹומכין

הּכתּוׁשין הּזיתים את ּבהן ׁשּנֹותנין הּמפרכֹות;הּכלים והם , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
וכל 'הּוא ׁשאמר ּובזמן העליֹונה. הרחים את מכר לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מכר לא - ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמה
ולא הּגלּגל, את ולא הּזיתים, ּבהן ׁשּמכּבׁשין הּכֹובׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת

הּמרצּופין. את ולא הּׂשּקין, את ולא הּקֹורה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹאת
.Áּכּלן - ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל הּבד ּבית לֹו: ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻאמר

אֹו הּזיתים ּבהן ׁשּׁשֹוטחים חנּיֹות לּה חּוצה היּו ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻמכּורין.
קנה - ׁשּלהן החיצֹונים מצרים לֹו מצר אם ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמׁשמין:

ּׁשּבתֹוכּה. מה אּלא קנה לא - לאו ואם ְְִֶֶַַָָָָָֹֹהּכל;
.Ëׁשּיֹוׁשבין הּנסרים ּבית את מכר - הּמרחץ את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

הּמים, ּבהן ׁשּנֹוטלין היקמים ּבית ואת ערּמים, ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
ּכׁשהן הּמרחץ ּבחצר עליהן ׁשּיֹוׁשבין הּספסלין ּבית ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָואת
מכר לא אבל ּבהן; ׁשּמסּתּפגין הּוילאֹות ּבית ואת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבּוׁשים,
הּספסלין את ולא עצמן, היקמים ואת עצמן, הּנסרים ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
וכל 'הּוא לֹו ׁשאמר ּובזמן עצמן. הּוילאֹות את ולא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹעצמן,
מכר לא - ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמה
ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ּבין מים לֹו המסּפקֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָהּברכֹות
וכל מרחץ לֹו: אמר ואם העצים. ּכּנּוס ּבית ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּגׁשמים,
ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הן הרי - ל מֹוכר אני ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּתׁשמיׁשיו

לֹו. חּוצה ֵֶָׁשהן

ה'תשע"א מנחםֿאב י' רביעי יום
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ּומערֹות,‡. ׁשיחין ּובֹורֹות ּבּתים, מכר - העיר את ְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר
ׁשּבּה הּׁשלחין ּובית הּבּדים, ּובית וׁשֹובכֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּומרחצאֹות,
הּׂשדֹות ואת לּה, הּמּקפין החרׁשין ואת לּה, ְְְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהּסמּוכין

ׁש הּביברין ואת לּה, ׁשּפניהםהידּועֹות ודגים ועֹופֹות חּיה ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכנגּדּה,
מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּמּטלטלין
ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי - 'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
החרׁשין ולא ּבנֹותיה, את ולא ׁשיריה, את לא מכר לא -ְְְְֳִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
החלק את ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא מּמּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּמקצין

ׁשאין ודגים ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיׁש
ּכנגּדּה. ְְְֵֶֶָּפניהם

לגדר,·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
לצרּכּה. ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה את ּומכר לצרּכּה. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את ּומכר להּקצר. ׁשהּגיע ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּברת
ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמחיצת
אף ּבטיט, העּׂשּויה הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים. עבים ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה
ואת מרּכב ׁשאינֹו החרּוב את ּומכר קבּועה. ׁשאינּה ּפי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעל
הּדקלים ּכל ּומכר עבים. ׁשהן ּפי על אף הּׁשקמה, ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבתּולת
ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את מכר לא אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּבּה.
ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ׁשאינן האבנים ֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת
ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ;לכ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּוכנֹות
ולא ;לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּגפנים,
צריכה ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה הּתבּואה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאת
ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
ּבית‚. ׁשהיא הּקנים מחיצת מכר לא - ּכ ּובין ּכ ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבין

מכר ולא ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
ּכגֹון עצמֹו, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבּׂשמים ׁשל קטּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָערּוגה
ּבזמן הּׁשֹומרה את ולא ּפלֹוני. ׁשל ורּדא ּבי לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּקֹורין
ולא ּבארץ. קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עּׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
הן ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל סּדן ולא הּמרּכב החרּוב את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמכר
את ולא הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדּקים.

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,ְֲִִֵֵֵֵַָהּׁשֹוב
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

אֹותֹו אֹו הּגת אֹותֹו אֹו הּדּות אֹותֹו אֹו הּבֹור אֹותֹו ַַַַַעד
'חּוץ ואמר ּפרׁש ואם הּׂשדה. ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹוב

.[דר] לֹו לּקח צרי אינֹו - ִִֵֵֵֶֶַָמאּלּו'
לּלֹוקח‰. לֹו ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

קנה - מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלפרׁש
הּבד. ּבבית ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבּׂשדה, ּבין ּכּלן; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּכל המקּבל קנה - ּבמּתנה קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיפרׁש. עד לּה, ְְֵֶַַָָָֻהמחּבר
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה - ּבּׂשדה החזיק הּגר, ּבנכסי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוהּמחזיק
ּכּלן. הקּדיׁש - הּׂשדה ְִִֶֶַָָֻאת

.Êבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמענינים
ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו; ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג. על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ּבית ׁשּקֹורין אֹו לבּדֹו, לּבית ּבית אּלא קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן

סביבֹו וכל לׁשֹוןלּבית אחר הֹולכין - ּגּביו ׁשעל ּולכל תיו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ
אֹו עיר אֹו ּׂשדה אֹו חצר ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנׁשי
הּכל. ּבפי הערּוכֹות הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹמּטלטלין
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כּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלנֹוי.
ְִמכּורין.

.Â,ׁשּבתֹוכּה ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות מכר - החצר את ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמֹוכר
החֹול, ּבהן ׁשּיׁש ּובּתים והּפנימים, החיצֹונים הּבּתים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוכל
- לתֹוכּה ּפתּוחֹות ׁשאינן אבל לתֹוכּה; הּפתּוחֹות ְְְְְֲֲֵֶַַָָָָֻוהחנּיֹות
רב אם ּולכאן: לכאן ּפתּוחֹות היּו עּמּה. נמּכרֹות ְְְְִִִֵָָָָָָֹאינן
נמּכרֹות אינן - לאו ואם עּמּה; נמּכרֹות - לתֹוכּה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּתׁשמיׁשן
'היא ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר ולא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה.
לא - ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֻוכל

ׁשּבתֹוכּה. הּבד ּבית ולא הּמרחץ את ְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹמכר
.Êהּבנּויה הּגדֹולה האבן את מכר - הּבד ּבית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוכר

ארז ׁשל הּכלֹונסאֹות ואת זיתים, עליה ׁשּטֹוחנים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבארץ
ואת היקבים, ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּסֹומכין

הּכתּוׁשין הּזיתים את ּבהן ׁשּנֹותנין הּמפרכֹות;הּכלים והם , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
וכל 'הּוא ׁשאמר ּובזמן העליֹונה. הרחים את מכר לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מכר לא - ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמה
ולא הּגלּגל, את ולא הּזיתים, ּבהן ׁשּמכּבׁשין הּכֹובׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת

הּמרצּופין. את ולא הּׂשּקין, את ולא הּקֹורה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹאת
.Áּכּלן - ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל הּבד ּבית לֹו: ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻאמר

אֹו הּזיתים ּבהן ׁשּׁשֹוטחים חנּיֹות לּה חּוצה היּו ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻמכּורין.
קנה - ׁשּלהן החיצֹונים מצרים לֹו מצר אם ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמׁשמין:

ּׁשּבתֹוכּה. מה אּלא קנה לא - לאו ואם ְְִֶֶַַָָָָָֹֹהּכל;
.Ëׁשּיֹוׁשבין הּנסרים ּבית את מכר - הּמרחץ את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

הּמים, ּבהן ׁשּנֹוטלין היקמים ּבית ואת ערּמים, ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
ּכׁשהן הּמרחץ ּבחצר עליהן ׁשּיֹוׁשבין הּספסלין ּבית ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָואת
מכר לא אבל ּבהן; ׁשּמסּתּפגין הּוילאֹות ּבית ואת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבּוׁשים,
הּספסלין את ולא עצמן, היקמים ואת עצמן, הּנסרים ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
וכל 'הּוא לֹו ׁשאמר ּובזמן עצמן. הּוילאֹות את ולא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹעצמן,
מכר לא - ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמה
ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ּבין מים לֹו המסּפקֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָהּברכֹות
וכל מרחץ לֹו: אמר ואם העצים. ּכּנּוס ּבית ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּגׁשמים,
ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הן הרי - ל מֹוכר אני ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּתׁשמיׁשיו

לֹו. חּוצה ֵֶָׁשהן

ה'תשע"א מנחםֿאב י' רביעי יום

ועּׂשרים ׁשּׁשה ¦§¤§¨¦¤¤ּפרק

ּומערֹות,‡. ׁשיחין ּובֹורֹות ּבּתים, מכר - העיר את ְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר
ׁשּבּה הּׁשלחין ּובית הּבּדים, ּובית וׁשֹובכֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּומרחצאֹות,
הּׂשדֹות ואת לּה, הּמּקפין החרׁשין ואת לּה, ְְְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהּסמּוכין

ׁש הּביברין ואת לּה, ׁשּפניהםהידּועֹות ודגים ועֹופֹות חּיה ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכנגּדּה,
מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּמּטלטלין
ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי - 'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
החרׁשין ולא ּבנֹותיה, את ולא ׁשיריה, את לא מכר לא -ְְְְֳִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
החלק את ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא מּמּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּמקצין

ׁשאין ודגים ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיׁש
ּכנגּדּה. ְְְֵֶֶָּפניהם

לגדר,·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
לצרּכּה. ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה את ּומכר לצרּכּה. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את ּומכר להּקצר. ׁשהּגיע ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּברת
ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמחיצת
אף ּבטיט, העּׂשּויה הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים. עבים ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה
ואת מרּכב ׁשאינֹו החרּוב את ּומכר קבּועה. ׁשאינּה ּפי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעל
הּדקלים ּכל ּומכר עבים. ׁשהן ּפי על אף הּׁשקמה, ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבתּולת
ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את מכר לא אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּבּה.
ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ׁשאינן האבנים ֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת
ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ;לכ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּוכנֹות
ולא ;לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּגפנים,
צריכה ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה הּתבּואה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאת
ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
ּבית‚. ׁשהיא הּקנים מחיצת מכר לא - ּכ ּובין ּכ ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבין

מכר ולא ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
ּכגֹון עצמֹו, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבּׂשמים ׁשל קטּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָערּוגה
ּבזמן הּׁשֹומרה את ולא ּפלֹוני. ׁשל ורּדא ּבי לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּקֹורין
ולא ּבארץ. קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עּׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
הן ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל סּדן ולא הּמרּכב החרּוב את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמכר
את ולא הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדּקים.

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,ְֲִִֵֵֵֵַָהּׁשֹוב
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

אֹותֹו אֹו הּגת אֹותֹו אֹו הּדּות אֹותֹו אֹו הּבֹור אֹותֹו ַַַַַעד
'חּוץ ואמר ּפרׁש ואם הּׂשדה. ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹוב

.[דר] לֹו לּקח צרי אינֹו - ִִֵֵֵֶֶַָמאּלּו'
לּלֹוקח‰. לֹו ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

קנה - מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלפרׁש
הּבד. ּבבית ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבּׂשדה, ּבין ּכּלן; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּכל המקּבל קנה - ּבמּתנה קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיפרׁש. עד לּה, ְְֵֶַַָָָֻהמחּבר
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה - ּבּׂשדה החזיק הּגר, ּבנכסי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוהּמחזיק
ּכּלן. הקּדיׁש - הּׂשדה ְִִֶֶַָָֻאת

.Êבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמענינים
ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו; ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג. על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ּבית ׁשּקֹורין אֹו לבּדֹו, לּבית ּבית אּלא קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן

סביבֹו וכל לׁשֹוןלּבית אחר הֹולכין - ּגּביו ׁשעל ּולכל תיו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ
אֹו עיר אֹו ּׂשדה אֹו חצר ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנׁשי
הּכל. ּבפי הערּוכֹות הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹמּטלטלין

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



dxiknקח zekld - a`Îmgpn a"iÎ`"i iyiyÎiying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áלׁשֹון אחר הֹולכין ּומּתן מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול: עּקר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
ׁשאין מקֹום אבל הּמנהג. ואחר הּמקֹום ּבאֹותֹו אדם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּבני
ויׁש ּכ קֹורין יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא מנהג ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻידּוע
אּלּו. ּבפרקים חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוּׂשים - ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּקֹורין

ה'תשע"א מנחםֿאב י"א חמישי יום

ועּׂשרים ׁשבעה ¦§¤§¨§¦¤¤ּפרק

ואת‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר
ואת אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנים
ואת עליה, ויֹורדין לּספינה ּבהן ׁשעֹולין והאסּכלה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכבׁש
והיא הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה; הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
לּיּבׁשה; הּקרֹובים הּמים על ּבּה ׁשהֹולכים הּקטּנה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָהּספינה
הּמּלחים ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את ולא ּבהן, העֹוּׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת
לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּסחֹורה את ולא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּמרצּופין,
מכּורין. ּכּלן הרי - מֹוכר' אני ּׁשּבתֹוכּה מה וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ'היא

ׁשאינן·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר הּקרֹון. את מכר לא - הּפרדֹות את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות

מכ לא - הּצמד מכראת לא - הּבקר את מכר הּבקר; את ר ֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבקר. לּצמד מקצתן ׁשּקֹורין ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

לא‚. - הּפרה את מכר הּפרה; את מכר - העל את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר
את מכר הּבקר; את מכר - העגלה את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
אּלּו ּבכל ראיה הּדמים ואין העגלה. את מכר לא - ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבקר

בהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים
האּכף,„. ואת הּמרּדעת את מכר - החמֹור את הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻוכן

מרּכבת ולא הּׂשק את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאף
הּמכר. ּבׁשעת עליו היּו ואפּלּו ְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּנׁשים,

.‰- טֹועה ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם ראיה. הּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואין
ואם ולֹוקח; הּמֹוכר ּכל ּכדין מקח, ּבּטּול אֹו אֹונאה לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
מּתנה ׁשּזה הּמקח, ּבטל לא - טֹועה הּדעת ׁשאין ּבכדי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹטעה
בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׂשּקים. ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין לֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנתן

הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין ְְִִִִֵַָָָאין
.Âהם אפּלּו ׁשעליה, ּכלים מכר - הּׁשפחה את ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר

ולא הּטּבעֹות ולא הּנזמים ולא הּׁשירים מכר לא אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹמאה;
מה וכל 'ׁשפחה לֹו אמר ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשל ּכלים עליה ׁשּיׁש ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הרי - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשעליה'

מנה. ֵֶָָמאה
.Êּפרה ,ל מֹוכר אני מעּברת ׁשפחה לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהאֹומר

מניקה ׁשפחה הּולד. את לֹו מכר - ל מֹוכר אני ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמעּברת
את לֹו מכר לא - ל מֹוכר אני מניקה ּפרה ,ל מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאני
הּסיח; את לֹו מכר - ל מֹוכר אני מניקה חמֹורה ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּולד.

לחלבּה. חמֹורה קֹונה אדם ֲֲֵֶֶַָָָָָׁשאין
.Áחמֹור ראׁש אֹו זה עבד ראׁש לחברֹו: אניהאֹומר זה ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשהּנׁשמה איבר ּבכל הּדין וכן חציֹו. מכר זה הרי - ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמֹוכר
מֹוכר אני זה חמֹור יד אֹו זה עבד יד לֹו: אמר ּבֹו. ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָּתלּויה
הּנׁשמה ׁשאין איבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם. מׁשּמנין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָל

מכר לא - ל מֹוכר אני זֹו ּפרה ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ְֲִֵַַָָָָָָֹֹּתלּויה
ּבּמטּבחים. ּתמיד נמּכרת ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד; הראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא

.Ë;הרגלים את מכר לא - גּסה ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
- הּקנה את מכר הראׁש. את מכר לא - הרגלים את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמכר
הּקנה. את מכר לא - הּכבד את מכר הּכבד; את מכר ֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
הרגלים; את מכר - הראׁש את מכר דּקה: ּבבהמה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאבל
- הּקנה את מכר הראׁש. את מכר לא - הרגלים את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמכר
הּקנה. את מכר לא - הּכבד את מכר הּכבד; את ֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמכר

.Èהאׁשּפה את מכר מימיו. את מכר לא - הּבֹור את ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹוכר
- ׁשֹוב מכר ּדבֹורים. מכר - ּכּורת מכר זבלּה. את מכר -ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּיֹונים. את ִֶַַָמכר
.‡Èׁשהּוא אּלּו, ּבדברים הּגדֹול העּקר מעיני ילּוז ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאל

ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ולא ּביחּוד לֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּובמקֹום
ּכמֹו חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּתּוף

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ב שישי יום

ועּׂשרים ׁשמֹונה ּפרק
יוםחמישֿישישיי"אֿי"במנחֿםאב

¤¤§¨§¤§¦

.‡ּבתֹו והיּו ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָהאֹומר
ּפי על אף טפחים, עּׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּׂשדֹות
אין - טפחים עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאין
מעֹותיו לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ּבכלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמּדדין
אּלּו ולֹוקח מקֹומֹות. ׁשלׁשה אֹו ּכׁשנים ונראין אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבמקֹום
ּפחֹות היּו דמים. ּבלא ּכֹור הּבית ּבכלל והּסלעים ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהּגאיֹות

עּמּה. נמּדדין - ְִִִִָָָמּכאן
ארּבעה·. ּבית אּלא ּבהן היה ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּמה

קּבין, חמׁשת ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעה והיּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻקּבין,
ארּבעה על יתר היתה אבל ּׂשדה; ׁשל רּבּה ּבתֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻּומבלעין
ּפי על אף מבלעין, אינן אֹו הרּבה, מפּזרין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻקּבין,
רּבן נבלעין היּו עּמּה. נמּדדין אינן - עּׂשרה ּבהן ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻׁשאין
ׁשוה חּוט ּכמֹו מחלקין ׁשהיּו אֹו ּברּבּה, מעּוטן אֹו ְְְְִִִֶֶָָָָָָֻֻּבמעּוטּה
ׁשהיּו אֹו ּבּצדדין, ׁשהיּו אֹו מׁשּלׁש, ּכמֹו אֹו עּגּול ּכמֹו ְְְְִִֶֶַָָָָֻאֹו
הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, אּלּו ּכל - עקּלתֹון ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָדר
מלמעלה סלע אֹו מּלמּטה, וסלע מלמעלה עפר היּו אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוכן

ספק. זה הרי - מּלמּטה ְְֲִֵֵֶַָָָָועפר
נמּדד‚. אין - לכֹור רבע ּבית אפּלּו יחידי, סלע ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה

נמּדד זה אין - ׁשהּוא ּכל אפּלּו לּמצר, סמּו היה ואם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעּמּה.
ספק. זה הרי - לּמצר סלע ּבין עפר הפסיק ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעּמּה.

ּבּה„. היּו אפּלּו ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּכבית לֹו: ְֲֲִִֵֵַָָָָָָאמר
ּגבֹוהים סלעים אֹו יֹותר, אֹו טפחים עּׂשרה עמּקֹות ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָֻּגאיֹות

עּמּה. נמּדדין אּלּו הרי - יֹותר אֹו טפחים ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָעּׂשרה
ּבחבל,‰. מּדה ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

ּכל הֹותיר ואם הּדמים; מן לֹו מנּכה - ׁשהּוא ּכל ּפחת ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאם
ל יחזיר - ֹו.ׁשהּוא ֲִֶַ

.Âׁשּפרׁש ּכמי זה הרי - ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמר:
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הּמּדה מן ּפחת ואם יתר. ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור ּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָואמר:
הֹותיר אֹו סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועּׂשרים, מארּבעה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ּכל על עּמֹו יחׁשב - ּכן על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹּכ
- ּכֹור מּבית ׁשּפחת וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻהרבעים
לֹו. יחזיר - ּכֹור ּבית על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹינּכה

.Êמּתׁשעה ּפחּותה הּתֹוספת היתה אם לֹו? מחזיר הּוא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּומה
הּמֹוכר; ּכח ליּפֹות הּמכירה, ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר - ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹקּבין
מחזיר - מֹוכר ׁשל אחרת לּׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָואם
ּׂשדֹותיו לׁשאר אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע; הּתֹוספת אֹותּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
- קּבין ּתׁשעה על יתרה הּתֹוספת היתה ּכלּום. מפסיד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואינֹו
אם הרבעים, על יתר והּנׁשאר ּוסאה, סאה לכל רבע ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹנֹותנין
מן הּיתר עם ּכּלן הרבעים ּכל לֹו נֹותן - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻיׁש

מּמּנּו. ׁשּלקחּה ּכּׁשעה לֹו ונֹותנֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָהּקרקע,
.Áממּכר ּבׁשעת ּבזֹול ּכׁשהיא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּבּמה

והּוזלה ּביקר היתה אם אבל הּיתר; החזרת ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהֹוקירה
ּתן - ּכּלּה הּתֹוספת דמי לֹו לּתן רצית אם לּלֹוקח: אֹומרין -ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּכמֹו לֹו ּתן - קרקע לֹו לּתן רצית ואם הּממּכר, ּכפי דמים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלֹו

עכׁשו. ְֶַָָָׁשּׁשוה
.Ëׁשאם ּבּׂשדה: קּבין ּתׁשעה ּכדין - ּבגּנה קב חצי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָודין

לֹו מחזיר אינֹו - הרבעים על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
עם הרבעים ּכל את לֹו מחזיר - קב חצי הֹותיר דמים; ְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא

החזרה. עת ׁשל הּזֹול ּכׁשעת קרקע אֹו ּבדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיתר
.Èּׂשדה ונעּׂשית גּנה אֹו לֹוקח, ּביד ּגּנה ונעּׂשית ּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר

אֹו הּמכר ּבעת ׁשהיתה ּכּדין לֹו מחּׁשב אם ספק זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עּתה. ׁשהּוא ִֶַַָּכּדין

.‡Èמּדה ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָהאֹומר
,ל מֹוכר אני ּכֹור ּבית ׁשאמר: אֹו יתר, ּבין חסר ּבין ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבחבל,
הּפחּות אחר הּל - ּבחבל מּדה יתר, ּבין חסר ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין

יתר. אם חסר אם ּכּדין, אּלא לֹו ואין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּלׁשֹונֹות,
.·Èּפחת ּובּמצרים, ּבּסימנין לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ְְִִִִֵֵַַַַָָָָמכר

ינּכה - ׁשתּות על יתר ּפחת הּגיעֹו; - ׁשתּות הֹותיר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשתּות
אֹו דמים לֹו יּתן - ׁשתּות על יתר לֹו הֹוסיף הּדמים; מן ְִִִִִֵֵַַָָָלֹו
מּתׁשעה ּפחֹות ּבּׂשדה הּנׁשאר אם הּׁשּיּור. לפי הּכל ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹקרקע,
הּמֹוכר לּׂשדה סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹקּבין,

הּדמים. לֹו מחזיר -ֲִִַַָ
.‚Èמצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ּׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

מאתים', ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו אמר אפּלּו ּבּה, הרּגל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּוכבר
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ּׂשדה ּכמֹו יפה ׁשהּוא ּכלֹומר, - החׁשּבֹון לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָוזה

מאתים. ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש ְִִִֵֶֶֶַַָָָאחרת
.„Èעל אף ,ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּכֹור ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָהאֹומר

אּלא לֹו מכר ׁשּלא הּגיעֹו; - לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּפי
צרי לפיכ ּכֹור. ּבית הּנקרא ראיהמקֹום להביא הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

ּבמקֹום ׁשּלי ּכרם לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור. ּבית נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
הּגיעֹו; - גפנים ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ,ל מֹוכר אני ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּפלֹוני
זה ּפרּדס לחברֹו: האֹומר וכן ּכרם. אֹותֹו קֹורין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוהּוא

ׁשּיּקרא והּוא הּגיעֹו; - רּמֹונים ּבֹו אין אפּלּו ,ל מֹוכר ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶָָאני
בהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹּפרּדס.

.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום - האּלּו הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוכל
ואחר הּמנהג, אחר הּל - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבארנּו;

להן. הידּועים הּמקֹום אנׁשי רב ְְְִֵֶַַַָָֹלׁשֹון

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

ועּׂשרים ּתׁשעה ¦§¤§¨§¦¤¤ּפרק

ּתֹורה:‡. ּדין ממּכר, ממּכרן ואין מקח מּקחן אין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
החרׁש ׁשּיהיה ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחרׁש,

חּייו. ּכדי מּׁשּום קּימין, ּומעּׂשיו ונֹותן נֹוּׂשא ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּקטן
מדּבר,·. ולא ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוּׂשא ּכיצד ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹהחרׁש

הּמּטלטלין ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַאֹו
יתקּימּו לא ּבמּטלטלין ואף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹֹּברמיזה,
ּבּדבר. ּומתיּׁשבין רּבֹות ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמעּׂשיו

מק‚. - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע מקחאּלם חֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבין ּבמּטלטלין ּבין ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוממּכרֹו
ּבכתב יכּתב אֹו לגּטין, ׁשּבֹודקין ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבקרקע.

ָידֹו.
ואין„. ממּכר ממּכרֹו ואין מקח מקחֹו אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשֹוטה

לׁשֹוטים, אּפֹוטרֹוּפֹוס מעמידים ּדין ּובית קּימֹות. ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּתנֹותיו
לקטּנים. ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֶֶֶַַּכדר

ּבעת‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ּככל ולאחרים לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעּׂשיו ּכל ׁשפּוי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבסֹוף ׁשּמא היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבן

ּׁשעּׂשה. מה עּׂשה ׁשטּותֹו ּבתחּלת אֹו ְְְִִֶַַָָָָׁשטּותֹו
.Âּומּׁשׁש ּכלּום; לאחרים הקניתֹו אין - ׁשנים ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָקטן

מקח, מקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם ׁשּיגּדיל, עד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים
ּבדבר ּבין מרּבה, ּבדבר ּבין קּימת. ּומּתנתֹו ממּכר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּוממּכרֹו
זה ודבר מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבריא, ּבמּתנת ּבין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּועט;
יּמצא ולא יּבטל, ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּדברי
אבל ּבמּטלטלין; והּכל מּמּנּו. יּקח ולא לֹו, ׁשּימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹֹֹמי

ׁשּיגּדיל. עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹּבקרקע
.Êאבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום, מעּׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

קּים. - ּבמּטלטלין ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָמקחֹו
.Áאינֹו אֹו ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם הּקטן את ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹודקין

ׁשבע, ּבן והּוא יֹודע ׁשהּוא ונבֹון, חכם קטן ׁשּיׁש לפי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודע;
מּׂשא ּבטיב יֹודע אינֹו עּׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשאפּלּו אחר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָויׁש
אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ׁשאין ּומּתן מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּתן.
ּפחֹות הּגדֹול: ּכדין ּדינֹו - וטעה ּבמּטלטלין ונתן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשא

ׁשתּות מחילה, - ׁשתּותמּׁשתּות על יתר ההֹוניה, מחזיר - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
הּקטן מּקח ׁשאין אֹומר, ואני ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקח, ּבטל -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אבל ;המׁשי אֹו ּבׁשמׁש אּלא קּימין ּבמּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוממּכריו
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הּמּדה מן ּפחת ואם יתר. ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור ּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָואמר:
הֹותיר אֹו סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועּׂשרים, מארּבעה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ּכל על עּמֹו יחׁשב - ּכן על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹּכ
- ּכֹור מּבית ׁשּפחת וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻהרבעים
לֹו. יחזיר - ּכֹור ּבית על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹינּכה

.Êמּתׁשעה ּפחּותה הּתֹוספת היתה אם לֹו? מחזיר הּוא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּומה
הּמֹוכר; ּכח ליּפֹות הּמכירה, ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר - ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹקּבין
מחזיר - מֹוכר ׁשל אחרת לּׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָואם
ּׂשדֹותיו לׁשאר אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע; הּתֹוספת אֹותּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
- קּבין ּתׁשעה על יתרה הּתֹוספת היתה ּכלּום. מפסיד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואינֹו
אם הרבעים, על יתר והּנׁשאר ּוסאה, סאה לכל רבע ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹנֹותנין
מן הּיתר עם ּכּלן הרבעים ּכל לֹו נֹותן - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻיׁש

מּמּנּו. ׁשּלקחּה ּכּׁשעה לֹו ונֹותנֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָהּקרקע,
.Áממּכר ּבׁשעת ּבזֹול ּכׁשהיא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּבּמה

והּוזלה ּביקר היתה אם אבל הּיתר; החזרת ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהֹוקירה
ּתן - ּכּלּה הּתֹוספת דמי לֹו לּתן רצית אם לּלֹוקח: אֹומרין -ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּכמֹו לֹו ּתן - קרקע לֹו לּתן רצית ואם הּממּכר, ּכפי דמים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלֹו

עכׁשו. ְֶַָָָׁשּׁשוה
.Ëׁשאם ּבּׂשדה: קּבין ּתׁשעה ּכדין - ּבגּנה קב חצי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָודין

לֹו מחזיר אינֹו - הרבעים על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
עם הרבעים ּכל את לֹו מחזיר - קב חצי הֹותיר דמים; ְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא

החזרה. עת ׁשל הּזֹול ּכׁשעת קרקע אֹו ּבדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיתר
.Èּׂשדה ונעּׂשית גּנה אֹו לֹוקח, ּביד ּגּנה ונעּׂשית ּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר

אֹו הּמכר ּבעת ׁשהיתה ּכּדין לֹו מחּׁשב אם ספק זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עּתה. ׁשהּוא ִֶַַָּכּדין

.‡Èמּדה ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָהאֹומר
,ל מֹוכר אני ּכֹור ּבית ׁשאמר: אֹו יתר, ּבין חסר ּבין ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבחבל,
הּפחּות אחר הּל - ּבחבל מּדה יתר, ּבין חסר ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין

יתר. אם חסר אם ּכּדין, אּלא לֹו ואין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּלׁשֹונֹות,
.·Èּפחת ּובּמצרים, ּבּסימנין לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ְְִִִִֵֵַַַַָָָָמכר

ינּכה - ׁשתּות על יתר ּפחת הּגיעֹו; - ׁשתּות הֹותיר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשתּות
אֹו דמים לֹו יּתן - ׁשתּות על יתר לֹו הֹוסיף הּדמים; מן ְִִִִִֵֵַַָָָלֹו
מּתׁשעה ּפחֹות ּבּׂשדה הּנׁשאר אם הּׁשּיּור. לפי הּכל ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹקרקע,
הּמֹוכר לּׂשדה סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹקּבין,

הּדמים. לֹו מחזיר -ֲִִַַָ
.‚Èמצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ּׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

מאתים', ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו אמר אפּלּו ּבּה, הרּגל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּוכבר
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ּׂשדה ּכמֹו יפה ׁשהּוא ּכלֹומר, - החׁשּבֹון לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָוזה

מאתים. ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש ְִִִֵֶֶֶַַָָָאחרת
.„Èעל אף ,ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּכֹור ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָהאֹומר

אּלא לֹו מכר ׁשּלא הּגיעֹו; - לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּפי
צרי לפיכ ּכֹור. ּבית הּנקרא ראיהמקֹום להביא הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

ּבמקֹום ׁשּלי ּכרם לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור. ּבית נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
הּגיעֹו; - גפנים ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ,ל מֹוכר אני ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּפלֹוני
זה ּפרּדס לחברֹו: האֹומר וכן ּכרם. אֹותֹו קֹורין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוהּוא

ׁשּיּקרא והּוא הּגיעֹו; - רּמֹונים ּבֹו אין אפּלּו ,ל מֹוכר ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶָָאני
בהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹּפרּדס.

.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום - האּלּו הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוכל
ואחר הּמנהג, אחר הּל - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבארנּו;

להן. הידּועים הּמקֹום אנׁשי רב ְְְִֵֶַַַָָֹלׁשֹון
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ּתֹורה:‡. ּדין ממּכר, ממּכרן ואין מקח מּקחן אין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
החרׁש ׁשּיהיה ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחרׁש,

חּייו. ּכדי מּׁשּום קּימין, ּומעּׂשיו ונֹותן נֹוּׂשא ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּקטן
מדּבר,·. ולא ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוּׂשא ּכיצד ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹהחרׁש

הּמּטלטלין ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַאֹו
יתקּימּו לא ּבמּטלטלין ואף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹֹּברמיזה,
ּבּדבר. ּומתיּׁשבין רּבֹות ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמעּׂשיו

מק‚. - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע מקחאּלם חֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבין ּבמּטלטלין ּבין ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוממּכרֹו
ּבכתב יכּתב אֹו לגּטין, ׁשּבֹודקין ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבקרקע.

ָידֹו.
ואין„. ממּכר ממּכרֹו ואין מקח מקחֹו אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשֹוטה

לׁשֹוטים, אּפֹוטרֹוּפֹוס מעמידים ּדין ּובית קּימֹות. ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּתנֹותיו
לקטּנים. ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֶֶֶַַּכדר

ּבעת‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ּככל ולאחרים לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעּׂשיו ּכל ׁשפּוי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבסֹוף ׁשּמא היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבן

ּׁשעּׂשה. מה עּׂשה ׁשטּותֹו ּבתחּלת אֹו ְְְִִֶַַָָָָׁשטּותֹו
.Âּומּׁשׁש ּכלּום; לאחרים הקניתֹו אין - ׁשנים ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָקטן

מקח, מקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם ׁשּיגּדיל, עד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים
ּבדבר ּבין מרּבה, ּבדבר ּבין קּימת. ּומּתנתֹו ממּכר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּוממּכרֹו
זה ודבר מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבריא, ּבמּתנת ּבין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּועט;
יּמצא ולא יּבטל, ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּדברי
אבל ּבמּטלטלין; והּכל מּמּנּו. יּקח ולא לֹו, ׁשּימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹֹֹמי

ׁשּיגּדיל. עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹּבקרקע
.Êאבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום, מעּׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

קּים. - ּבמּטלטלין ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָמקחֹו
.Áאינֹו אֹו ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם הּקטן את ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹודקין

ׁשבע, ּבן והּוא יֹודע ׁשהּוא ונבֹון, חכם קטן ׁשּיׁש לפי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודע;
מּׂשא ּבטיב יֹודע אינֹו עּׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשאפּלּו אחר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָויׁש
אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ׁשאין ּומּתן מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּתן.
ּפחֹות הּגדֹול: ּכדין ּדינֹו - וטעה ּבמּטלטלין ונתן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשא

ׁשתּות מחילה, - ׁשתּותמּׁשתּות על יתר ההֹוניה, מחזיר - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
הּקטן מּקח ׁשאין אֹומר, ואני ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקח, ּבטל -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אבל ;המׁשי אֹו ּבׁשמׁש אּלא קּימין ּבמּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוממּכריו
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ׁשּפרע, מי מקּבל אינֹו - ּבֹו וחזר המּקח על מעֹות נתן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאם
ׁשּפרע. מי מקּבלין - ּבֹו ׁשחזרּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָואחרים

.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הּׂשּכיר אֹו הּקטן מּיד קנּו אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן
ּבּדין, הּקטן מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח; קנה לא - ּבֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחזר
העדים ואין ּבׁשטר, ׁשהּקנין ּכלּום; הּקטן מּיד קנין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין

ּגדֹול. אדם ׁשל ׁשטר על אּלא ְְִֶֶַָָָָָחֹותמין
.Èהּמקֹום מהם וּׂשכר מּידֹו, וקנּו מּטלטלין, ׁשּקנה קטן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן

ּבהן ׁשּזֹוכין ּבּדרכים זֹוכה ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא -ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אּמֹות ארּבע ולא קטן ׁשל חצר ׁשאין לּדבר: ראיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹולים.
ידֹו, מּדין ולא ׁשליחּות מּדין ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלֹו
ּגדֹול הּמקֹום ּׂשכירּות אֹו הּקנין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכמֹו
ּתקנה - מּידּה חצרּה ׁשּנתרּבתה הּקטּנה, אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמחצרֹו.
מקֹום. ּבּׂשכירּות אֹו מּידּה קנּו אם מאחרים ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָהּמּטלטלין

.‡Èוהחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ּתעמד - ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹּבּקרקע
ׁשּלא לאדם וזכין הּוא, ּבפנינּו ׁשאינֹו ּכמי ׁשהּקטן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכלּום;

ּבפניו. אּלא לֹו חבין ואין ְְְִֵֶָָָָָָּבפניו,
.·Èׁשלׁש אחר ּׂשערֹות ׁשּתי הּזכר והביא ׁשהגּדיל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָקטן

יֹודע ׁשאינֹו ּפי על אף עּׂשרה, ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעּׂשרה
ּומּתנתֹו ממּכר ּוממּכרֹו מקח מקחֹו - ּומּתן מּׂשא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּבטיב
עד קּימין מעּׂשיו אין - ּבקרקע אבל ּבמּטלטלין; ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָמּתנה

ׁשהגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
.‚Èׁשּירׁש קרקע אבל ׁשּלֹו; ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה

ׁשּיהיה עד ממּכר ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאבֹותיו
ּבטיב ויֹודע ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עּׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבן
אחר נֹוטה ׁשּדעּתֹו מּפני ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׂשא

העֹולם. ּבדרכי דעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹהּמעֹות,

.„Èּבין ּבריא מּתנת ּבין עּׂשרים, מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו
הניה לֹו הּגיע לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי - מרע ׁשכיב ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמּתנת
ואמרּו ּתמיד, מצּוי ׁשאינֹו דבר והּוא נתן, לא - ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹגדֹולה

נׁשמעין. דבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, ּתתקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמים:
.ÂËּכׁשהּוא אביו קרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

סימני לֹו ּכׁשּנֹולדּו אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי ּכׁשהביא עּׂשרים? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּבן
- סריס נעּׂשה ולא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא לא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֹסריס;
עד ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר, ּבקרקע ממּכרֹו ואין הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקטן

ׁשנֹותיו. לרב ְְְִֶַָֹׁשּיגּדיל
.ÊËּובאּו ומת, אביו ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי

- לבדקֹו ּובקׁשּו הּמכר, ּבׁשעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָקרֹוביו
ּבּמיתה. מׁשּתּנין ׁשהּסימנים ועֹוד, לנּולֹו. להם ׁשֹומעין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָאין
ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין העדים ׁשאין היא, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזקה

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ְְֵֶַַַָָידעּו
.ÊÈּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עּׂשרים מּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות

מן ּומֹוציא עּׂשרים. אחר ּבין עּׂשרים קדם ּבין הּלֹוקח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמּיד
ׁשּנטע אֹו הֹוצאֹות הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו הּזה ּכּדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו ׁשמין - ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָוזרע
אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
ׁשּכיון לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עּׂשרים ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוכׁשּנעּׂשה
ּבן ּכׁשהּוא לפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ונׁשּתּמׁש הּמעֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלקח
רצה ׁשהרי הּלֹוקח, ּבידי נתקּימה - מחה ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעּׂשרים

ְְִָּבממּכרֹו.
.ÁÈ.קּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מקח, מקחֹו - ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָהּׁשּכֹור

ואינֹו ׁשעֹוּׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעּׂשיו אין - עֹוּׂשה מה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָיֹודע

ׁשׁש. מּבן ּפחֹות ְִֵֶָָָּכקטן

�

zeevnd xtq m"anx ixeriyn b"iÎ'f -`"ryz'd a`Îmgp

ה'תשע"א מנחםֿאב ז' ראשון יום

ה'תשע"א מנחםֿאב ח' שני יום

ה'תשע"א מנחםֿאב ט' שלישי יום

ה'תשע"א מנחםֿאב י' רביעי יום

― הקכ"ז להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
"וכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, מּצמח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמעׂשר

לה'" וגֹו' הארץ l)מעׂשר ,fk `xwie)ֿאת ["ּכי ְְִֶֶַַַָָ
ּתרּומה" לה' ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמעׂשר

(ck ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[(`k ,gi xacna), ְֵֵַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבמּסכת
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָואינֹו

ה'תשע"א מנחםֿאב י"א חמישי יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
·‡ŒÌÁ�Ó‡"ÈŒ'ÊÈ̆ÈÓÁŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

― הקכ"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע (mixacּכלֿתבּואת ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
(ak ,ciספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt)― ׁשנה "ׁשנה : ְְִֵָָָָ

לחברּתּה מּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין (`oiמלּמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
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a`Îmgpn b"iÎa"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

leain xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl

(zxg` dpyּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְִִַַַַַַָָהּכתּוב,

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" עּׂשר bk)לֹומר, ,my), ְְֵֵַַַַָָֹ
אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים עֹולה זה ׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמעׂשר

מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. hiw)אֹותֹו dyr zevn) ְְְִִֶַָָֹ
ּבהלכֹות הּכתּוב עסק ּוכבר זה ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאתּֿדבריהם
מחמת להביאֹו אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמצוה
הּבחירה לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרחּוק
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָויֹוציאם

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ (my,"וכיֿירחק ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(ckׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ּגם ,ְְְְִִִֶַַָָָָ

אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף לעצמֹו אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַָֹיפדה
חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש יגאל "ואםּֿגאל ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֹיתעּלה:

עליו" l`)יסף ,fk `xwie)ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִֵֵָָָָָֹ
חֹובה אינה היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה
מעׂשר ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל (zyxtזה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ
(d`xמה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְֲֲִִִֵֵַַַָ

ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא נאכל אינֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבכֹור
הּבית". ּבפני אּלא נאכל יהא ְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלא

― הקנ"ב מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשני מעׂשר Ð)ּדמי dctpe milyexin wegx didy), ְֲִֵֵֵַ

"ולאֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, האכילה ְְְְְְֲִִַַָָָָֹּבזּולת
למת" מּמּנּו ci)נתּתי ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,yix) ְְְִִִֵֵֶַָ
(`eaz ik zyxtארֹון מּמּנּו לקחּתי "ׁשּלא :ְִִֶֶַָָֹ

יאכל ― ּדבר איזה מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹותכריכין".
אתֿהּמת והזּכיר ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכנגּדֹו,
― מצוה ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו ְְְִִִִִֶַַַָֹלחּזּוק
ׁשּכיון לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּצּוה

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ci,ּבלבד, my) ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
(ekּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא הרי ―ְְֲִִֵַַַָ

ּבכ לּמת ּתֹועלת ׁשאין למת, xikfdנתנֹו okle) ְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
(znd ikxv.

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ב שישי יום

.‡�˜ .�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשי"בֿי"גמנחֿםאב

― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֻֻׁשהזהרנּו
אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. עד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ׁשני ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמעׂשר

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר הּוא(hi:)ּכמֹו זה על והאזהרה . ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי ci)אמרֹו: ,ek mixac), ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבּקּבלה my)ּובא ,zekn)והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָטהֹור
לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָנתּבאר

(lek`l)עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֻֻמהם
ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ּובתנאי לֹוקה, ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ּפדיֹון ּבלי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבירּוׁשלים

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(my)ּוכבר ְְְְֲִִִֵַָָָ

― הקנ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות ׁשני eiaexwnמעׂשר cg` zny mei eze`a) ֲֲִִֵֵַָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl aiig mdilr,

מּמּנּו" באני "לאֿאכלּתי יתעּלה: אמרֹו ,(my)והּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
הּמׁשנה a)ּולׁשֹון dpyn a wxt mixeka)ׁשהּמעׂשר , ְְֲִֵֶַַַָ

מקֹום הבאת טעּונין ּוטעּונין(milyexil)והּבּכּורים ְְְֲִִִִַַָָ
לאכל אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין ְֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹוּדּוי
ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ְֳִִֵֶַַַָָָּבּקדׁשים
הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

ה'" hi)ּבעיני ,i `xwie)האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָ
מּפסחים ח' מּזבחים(v`:)ּבפרק ב' ,(fh.)ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני מעׂשר אֹו קדׁשים ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָוהאֹוכל
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― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my) ֲִֵֵֶַָָ

"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, ְְְִִִֶַַַָָֹחּוץ
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac). ְְְֱֲִֶֶַַָָֹ
ּפדיֹו ּבלי ׁשני מעׂשר ודוקאוהאֹוכל לֹוקה; ― ן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ׁשּיאכלּנּו(hi:)ּבתנאי והּוא: , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

ּכלֹומר:(milyexil)ּבחּוץ הּבית, ּפני ׁשראה אחר ְְִֵֶַַַַַַָָ
מאימתי ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלפנים

הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? vi`חּיבין jk xg`e) ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
(elk`e milyexin.
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קיי a`Îmgpn b"iÎa"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

leain xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl

(zxg` dpyּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְִִַַַַַַָָהּכתּוב,

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" עּׂשר bk)לֹומר, ,my), ְְֵֵַַַַָָֹ
אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים עֹולה זה ׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמעׂשר

מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. hiw)אֹותֹו dyr zevn) ְְְִִֶַָָֹ
ּבהלכֹות הּכתּוב עסק ּוכבר זה ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאתּֿדבריהם
מחמת להביאֹו אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמצוה
הּבחירה לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרחּוק
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָויֹוציאם

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ (my,"וכיֿירחק ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(ckׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ּגם ,ְְְְִִִֶַַָָָָ

אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף לעצמֹו אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַָֹיפדה
חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש יגאל "ואםּֿגאל ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֹיתעּלה:

עליו" l`)יסף ,fk `xwie)ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִֵֵָָָָָֹ
חֹובה אינה היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה
מעׂשר ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל (zyxtזה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ
(d`xמה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְֲֲִִִֵֵַַַָ

ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא נאכל אינֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבכֹור
הּבית". ּבפני אּלא נאכל יהא ְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלא

― הקנ"ב מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשני מעׂשר Ð)ּדמי dctpe milyexin wegx didy), ְֲִֵֵֵַ

"ולאֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, האכילה ְְְְְְֲִִַַָָָָֹּבזּולת
למת" מּמּנּו ci)נתּתי ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,yix) ְְְִִִֵֵֶַָ
(`eaz ik zyxtארֹון מּמּנּו לקחּתי "ׁשּלא :ְִִֶֶַָָֹ

יאכל ― ּדבר איזה מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹותכריכין".
אתֿהּמת והזּכיר ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכנגּדֹו,
― מצוה ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו ְְְִִִִִֶַַַָֹלחּזּוק
ׁשּכיון לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּצּוה

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ci,ּבלבד, my) ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
(ekּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא הרי ―ְְֲִִֵַַַָ

ּבכ לּמת ּתֹועלת ׁשאין למת, xikfdנתנֹו okle) ְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
(znd ikxv.
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― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֻֻׁשהזהרנּו
אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. עד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ׁשני ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמעׂשר

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר הּוא(hi:)ּכמֹו זה על והאזהרה . ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי ci)אמרֹו: ,ek mixac), ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבּקּבלה my)ּובא ,zekn)והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָטהֹור
לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָנתּבאר

(lek`l)עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֻֻמהם
ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ּובתנאי לֹוקה, ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ּפדיֹון ּבלי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבירּוׁשלים

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(my)ּוכבר ְְְְֲִִִֵַָָָ

― הקנ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות ׁשני eiaexwnמעׂשר cg` zny mei eze`a) ֲֲִִֵֵַָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl aiig mdilr,

מּמּנּו" באני "לאֿאכלּתי יתעּלה: אמרֹו ,(my)והּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
הּמׁשנה a)ּולׁשֹון dpyn a wxt mixeka)ׁשהּמעׂשר , ְְֲִֵֶַַַָ

מקֹום הבאת טעּונין ּוטעּונין(milyexil)והּבּכּורים ְְְֲִִִִַַָָ
לאכל אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין ְֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹוּדּוי
ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ְֳִִֵֶַַַָָָּבּקדׁשים
הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

ה'" hi)ּבעיני ,i `xwie)האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָ
מּפסחים ח' מּזבחים(v`:)ּבפרק ב' ,(fh.)ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני מעׂשר אֹו קדׁשים ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָוהאֹוכל
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― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my) ֲִֵֵֶַָָ

"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, ְְְִִִֶַַַָָֹחּוץ
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac). ְְְֱֲִֶֶַַָָֹ
ּפדיֹו ּבלי ׁשני מעׂשר ודוקאוהאֹוכל לֹוקה; ― ן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ׁשּיאכלּנּו(hi:)ּבתנאי והּוא: , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

ּכלֹומר:(milyexil)ּבחּוץ הּבית, ּפני ׁשראה אחר ְְִֵֶַַַַַַָָ
מאימתי ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלפנים

הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? vi`חּיבין jk xg`e) ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
(elk`e milyexin.
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― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני והּוא(oii)מעׂשר לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹאמרֹו
"ותירׁש ּדגנ(my)ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ; ְְְְְְְִֶָָֹ

ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּנתּבאר ְְְְִֵֶַַַַָָָהּתנאי

― הקמ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל ׁשני zif)מעׂשר ony),לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל אמרֹו: ְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹוהּוא
"ויצהר ותירׁש ּדגנ(my)מלקּות חּיב והאֹוכל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

על ּתתמּה וׁשּמא ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָּובאֹותֹו
יצהר, ּומעׂשר ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָׁשּמנינּו
― ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת על ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה
הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו אינֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזה

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש "אכל(c:)לחּלק. : ְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ותירֹוׁש ּדגן ְְְְִִַַַַַַָָָָָמעׂשר
יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָואחת.

dwely)ּכתיב cnll xzein weqt ep`vn)מּכדי . ְְִִִ
(dpd)ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ּכתיב: ,ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש(bk ,ci my)למהּדר לי ּולמה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ
לכּלהֹו `zלמכּתבינהֹו hxtne xfeg dn jxevl) ְְְְְְִִֻ

(?mlek"לחּלק מינּה hextaׁשמע ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl" ,sqepd

(envr iptaא מּכֹות ּובגמרא ּכתיב:. "מּכדי, מרּו: ְְְְִִִִַָָָ
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואכלּת
אֹותם לאכל לאֿתּוכל רחמנא: לכתֹוב ,"ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָֹֹויצהר

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי(yxtne xfeg)לכּלהּו ְְְְְִִֶֶַָָֻ
ליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? לכלֿחד(cgil)למה לאו ְְְְִִֵַַַַָָָ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ׁשּכלֿמה נתּבאר הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחד".
להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ּכלֿענין ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל הּלאוין ְִֶַַַָָָָָׁשאר
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(ÁÎ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ לקיים:‡˙‰ יכולת בידך ויש ‰‡Ó‰.(‡)רצה:‰Ï‡Â.(ËÎ)שליט, ‚˙Óהימים ובדברי

א) יח הפלשתים,(א בכל רודה מקל שהוא שם על האמה, מתג נקראת והיא פלשתים, מיד גת את דוד ויקח כתיב:

בגת אלא מלכות, שם ובאשקלון ובעקרון ובאשדוד בעזה פלשתים סרני בכל מצינו שלא מלכים, של מטרפולין

יא)מצינו, כא גת:(שמואלֿא מלך אכיש :.‚˙Ó:בלע"ז עץ:‰‡Ó‰.אגויילו"ן של המרדע ˘�È(·)הוא „„ÓÈÂ
.˙ÈÓ‰Ï ÌÈÏ·Áשנאמר ואחיו, אמו ואת אביו את שהרגו ד)לפי כב ולא(שמואלֿא מואב, מלך פני את וינחם :

משם: שיצאו הדדעזר:·Â˙ÎÏ.(‚)מצינו Â„È.כשהלך ·È˘‰Ïהארץ מן שכבש תחומיה, לאשנאה כתרגומו:

גבולו: את והרחיב ארצו, לגבול ‰¯Î·.(„)חוץ ÏÎ ˙‡ „Â„ ¯˜ÚÈÂטז)משום יז סוסים:(דברים לו ירבה לא :

.·Î¯ ‰‡Ó Â�ÓÓ ¯˙ÂÈÂשנאמר כמו סוסים, ארבעה והרכב מרכבתו, לכדי לו צריכין יז)שהיו א הימיםֿב :(דברי

סוסים: ארבעה שהרכב למדנו כאן ומאה, בחמשים וסוס כסף מאות בשש ‰Ê‰·.(Ê)מרכבה ÈËÏ˘אשפתות הם

אמר דאת כמה החצים, בהם יא)שנותנים נא אצל(ירמיהו סמכן הללו הפרשיות כל השלטים. מלאו החצים הברו :

הבית: לצרכי הקדשות קיבץ הללו, המלחמות שמכל לפי המקדש, בית של פרשה

cec zcevn
(ÊÎ).‰˙ÈÏ‚ 'ÂÎÂ ‰˙‡ ÈÎוהודעתני הואיל לומר: רצה

עליה, להתפלל לבי את מצאתי לזה מלכות, בית לי שתבנה
כזה: גדול דבר על להתפלל לגשת לבי ערב לא זאת ולולי

(ÁÎ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ דבריך:‡˙‰ למלאות הכח בידך כן אם
.˙Ó‡ ÂÈ‰È Í¯·„Â:דבריך תקיים אשר ידעתי Â‚Â'.גם ¯·„˙Â

נתן דברי כי הזאת, הטובה עלי דברת ה' שאתה ידעתי גם
המה: ה' דבר וכןÚÂ˙‰.(ËÎ)הנביא והואיל לומר: רצה

שאלתי אולם הדבר, על עוד להתפלל מעתה צורך אין הוא,
לומר: רצה לפניך, לעולם להיות וגו' וברך נא הואל היא:
ראוים שיהיו בכדי בתורתך, ללכת טהור לב במתנת ברכם

הזה: הגדול החסד „·¯˙.לקבל 'Â‚Â ‰˙‡ ÈÎ,ריקם ישוב ולא
בעונם: המלוכה תסור לבל שמו, וחושבי ה' יראי להיות לעולם, מברכותיך יבורך עבדיך שבית אשאל ‰‡Ó‰.(‡)ואך ‚˙Ó

הימים א)ובדברי יח מטרפולין(א היותה על כן ונקראה בנותיה, עם לגת כולל שם הוא האמה מתג ואולי ובנותיה, גת נאמר:
החמור כמתג בידו, ונתונים למשמעתו סרים היו וכולם בגת, אם כי מלך, היה לא הגדולים עריהם חמשת ובכל פלשתים, בארץ

ירצה: אשר לכל להוליכו איש, ידי באמת ·Ï·Á.(·)הנתונה Ì„„ÓÈÂ:'וגו בארץ שהשכיבם ואמר מדדם, איך ומפרש וחוזר
.‰Á�Ó È‡˘Â�:בשנה שנה מנחה לו מביאים Â„È.(‚)היו ·È˘‰Ï Â˙ÎÏ·:ארצו גבול להרחיב לאחור, מקומו להשיב כשהלך

(„).¯˜ÚÈÂשנאמר טז)משום יז סוסים:(דברים לו ירבה ולא :(Â).ÌÈ·Èˆ�:בהם ולמשול המס לגבות וממונים פקידים

oeiv zcevn
(ÊÎ).‡ˆÓוכן הזמנה, יג)ענין ט המציאו:(ויקרא העולה ואת :
(ËÎ).ÏÈ‡Â‰כמו וחפץ, כא)רצה ב משה:(שמות ויואל :

(‡).‚˙Óכמו הבהמה, בה להנהיג עשויה רסן כעין (משליהוא

ג) ÂÓÁÏ¯.:כו ‚˙Óוכן הזרוע, אמת יא)האמה. ג באמת(דברים :
‰Ï·Á.(·)איש: ‡ÏÓÂ:שלם חבל מלשוןÈ˘‰Ï·.(‚)מדת

הרגיליםÌÈ˘¯Ù.(„)מקומו:Â„È.השבה: הסוסים רוכבי הם
בבהמה,ÚÈÂ˜¯.בזה: העיקר שהם הרגלים, והם העיקר, הסיר
ו)וכן יא תעקר:(יהושע סוסיהם :.·Î¯:סוסים מארבעה הם
(Â).ÌÈ·Èˆ�:וממונים מגן:˘ÈËÏ.(Ê)פקידים ‡Ïכעין

.È„·Ú:עבדי לכידה:Î·˘.על ענין

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז מנ"א, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל זוסמאן שי'

שלום וברכה! 

טוב  האמיתי  טוב  בשו"ט  לבשר  ויצליח  השי"ת  ויזכהו  מנ"א,  מי"א  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

לשמים וטוב לבריאות ובאופן דמוסיף והולך.

ובפרט שהרי מתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים בו כאו"א אומר בכל יום ה' אורי וישעי, 

יהי רצון שבעגלא דידן נזכה לקיום רמז כתוב זה, וכלשון הבחיי )הובא מכ"ק אדמו"ר הצ"צ בפירושו על 

התהלים שם( שעל הבטחה דבנין בית השלישי וחזרת השכינה הוא שאמר דוד המלך ה' אורי וישעי.

במ"ש בעניני סופרות וציור האותיות כפי שיטת חב"ד לא אזדמן מילתא לשמוע בזה הוראות, והרי 

בכגון דא העיקר הוא מסורת מסופר לסופר, פה אל פה, ויש לחפש את אלו שיש להם מסורה בזה ולחקור 

מהם.

בברכה לבשו"ט.
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çàiå ïë-éøçà éäéåìt-úà ãåc Cìt ãiî änàä âúî-úà ãåc çwiå íòéðëiå íézL:íézLáiåC ©§¦Æ©£¥¥½©©¬¨¦²¤§¦§¦−©©§¦¥®©¦©¬¨¦²¤¤¬¤¨©−̈¦©¬§¦§¦«©©́
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(ÁÎ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ לקיים:‡˙‰ יכולת בידך ויש ‰‡Ó‰.(‡)רצה:‰Ï‡Â.(ËÎ)שליט, ‚˙Óהימים ובדברי

א) יח הפלשתים,(א בכל רודה מקל שהוא שם על האמה, מתג נקראת והיא פלשתים, מיד גת את דוד ויקח כתיב:

בגת אלא מלכות, שם ובאשקלון ובעקרון ובאשדוד בעזה פלשתים סרני בכל מצינו שלא מלכים, של מטרפולין

יא)מצינו, כא גת:(שמואלֿא מלך אכיש :.‚˙Ó:בלע"ז עץ:‰‡Ó‰.אגויילו"ן של המרדע ˘�È(·)הוא „„ÓÈÂ
.˙ÈÓ‰Ï ÌÈÏ·Áשנאמר ואחיו, אמו ואת אביו את שהרגו ד)לפי כב ולא(שמואלֿא מואב, מלך פני את וינחם :

משם: שיצאו הדדעזר:·Â˙ÎÏ.(‚)מצינו Â„È.כשהלך ·È˘‰Ïהארץ מן שכבש תחומיה, לאשנאה כתרגומו:

גבולו: את והרחיב ארצו, לגבול ‰¯Î·.(„)חוץ ÏÎ ˙‡ „Â„ ¯˜ÚÈÂטז)משום יז סוסים:(דברים לו ירבה לא :

.·Î¯ ‰‡Ó Â�ÓÓ ¯˙ÂÈÂשנאמר כמו סוסים, ארבעה והרכב מרכבתו, לכדי לו צריכין יז)שהיו א הימיםֿב :(דברי

סוסים: ארבעה שהרכב למדנו כאן ומאה, בחמשים וסוס כסף מאות בשש ‰Ê‰·.(Ê)מרכבה ÈËÏ˘אשפתות הם

אמר דאת כמה החצים, בהם יא)שנותנים נא אצל(ירמיהו סמכן הללו הפרשיות כל השלטים. מלאו החצים הברו :

הבית: לצרכי הקדשות קיבץ הללו, המלחמות שמכל לפי המקדש, בית של פרשה

cec zcevn
(ÊÎ).‰˙ÈÏ‚ 'ÂÎÂ ‰˙‡ ÈÎוהודעתני הואיל לומר: רצה

עליה, להתפלל לבי את מצאתי לזה מלכות, בית לי שתבנה
כזה: גדול דבר על להתפלל לגשת לבי ערב לא זאת ולולי

(ÁÎ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ דבריך:‡˙‰ למלאות הכח בידך כן אם
.˙Ó‡ ÂÈ‰È Í¯·„Â:דבריך תקיים אשר ידעתי Â‚Â'.גם ¯·„˙Â

נתן דברי כי הזאת, הטובה עלי דברת ה' שאתה ידעתי גם
המה: ה' דבר וכןÚÂ˙‰.(ËÎ)הנביא והואיל לומר: רצה

שאלתי אולם הדבר, על עוד להתפלל מעתה צורך אין הוא,
לומר: רצה לפניך, לעולם להיות וגו' וברך נא הואל היא:
ראוים שיהיו בכדי בתורתך, ללכת טהור לב במתנת ברכם

הזה: הגדול החסד „·¯˙.לקבל 'Â‚Â ‰˙‡ ÈÎ,ריקם ישוב ולא
בעונם: המלוכה תסור לבל שמו, וחושבי ה' יראי להיות לעולם, מברכותיך יבורך עבדיך שבית אשאל ‰‡Ó‰.(‡)ואך ‚˙Ó

הימים א)ובדברי יח מטרפולין(א היותה על כן ונקראה בנותיה, עם לגת כולל שם הוא האמה מתג ואולי ובנותיה, גת נאמר:
החמור כמתג בידו, ונתונים למשמעתו סרים היו וכולם בגת, אם כי מלך, היה לא הגדולים עריהם חמשת ובכל פלשתים, בארץ

ירצה: אשר לכל להוליכו איש, ידי באמת ·Ï·Á.(·)הנתונה Ì„„ÓÈÂ:'וגו בארץ שהשכיבם ואמר מדדם, איך ומפרש וחוזר
.‰Á�Ó È‡˘Â�:בשנה שנה מנחה לו מביאים Â„È.(‚)היו ·È˘‰Ï Â˙ÎÏ·:ארצו גבול להרחיב לאחור, מקומו להשיב כשהלך

(„).¯˜ÚÈÂשנאמר טז)משום יז סוסים:(דברים לו ירבה ולא :(Â).ÌÈ·Èˆ�:בהם ולמשול המס לגבות וממונים פקידים

oeiv zcevn
(ÊÎ).‡ˆÓוכן הזמנה, יג)ענין ט המציאו:(ויקרא העולה ואת :
(ËÎ).ÏÈ‡Â‰כמו וחפץ, כא)רצה ב משה:(שמות ויואל :

(‡).‚˙Óכמו הבהמה, בה להנהיג עשויה רסן כעין (משליהוא

ג) ÂÓÁÏ¯.:כו ‚˙Óוכן הזרוע, אמת יא)האמה. ג באמת(דברים :
‰Ï·Á.(·)איש: ‡ÏÓÂ:שלם חבל מלשוןÈ˘‰Ï·.(‚)מדת

הרגיליםÌÈ˘¯Ù.(„)מקומו:Â„È.השבה: הסוסים רוכבי הם
בבהמה,ÚÈÂ˜¯.בזה: העיקר שהם הרגלים, והם העיקר, הסיר
ו)וכן יא תעקר:(יהושע סוסיהם :.·Î¯:סוסים מארבעה הם
(Â).ÌÈ·Èˆ�:וממונים מגן:˘ÈËÏ.(Ê)פקידים ‡Ïכעין

.È„·Ú:עבדי לכידה:Î·˘.על ענין
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(‡).'‰Ï Â·‰אילי בני אתם לו והכינו לה' הכינו

לשון הבו חבר ומנחם אבות, שאומרים מכאן הארץ

שרים אלים ÊÂÚÂ.:(סא"א)נתינה, „Â·Î '‰Ï Â·‰מכאן

גבורות: ˘ÂÓ.(·)שאומרים „Â·Îהשם קדושת זו

י"ח תקנו וכנגדן אזכרות עשרה שמנה זה במזמור ויש

‰ÌÈÓ.(‚)ברכות: ÏÚ '‰ ÏÂ˜ירעם סוף ים על

וגו' ה' י"ח)משמים בלעז:‰¯ÌÈÚ.:(לעיל טורמינטאו"ש

(„).ÁÎ· '‰ ÏÂ˜קולו את צמצם תורה מתן בשעת

בקול יעננו והאלהים שנאמר ישראל של כחן (שמותלפי

משה:י"ט) של ‡¯ÌÈÊ.(‰)בקולו ¯·Â˘ '‰ ÏÂ˜
שנאמר כענין ז')האומות על(ש"א גדול בקול ה' וירעם

אשור יחת ה' מקול כי וגו', ל')פלשתים ובשעת(ישעיה

ויחי וגומר בשר כל מי כי תורה ד')מתן אתה(דברים

ומתים: שומעים העולם ואומות וחיית שמעת

(Â).Ï‚Ú ÂÓÎ Ì„È˜¯ÈÂשבאו ההרים ואת הארזים את

תורה: מתן ÔÂÈ¯˘Â.לשמוע ÔÂ�·Ï:ההרים שמות

(Ê).˘‡ ˙Â·‰Ï ·ˆÂÁפירשו ורבותינו בלעז, טיילנ"ט

אש בלהבות יוצא הדברות עשרת של הדבור שהיה

כתבניתם: הלוחות על ונחקק Ó„·¯.(Á)מפיו ÏÈÁÈ
כיולדה חיל ו')לשון ˜„˘.:(ירמיה ¯·„Ó '‰ ÏÈÁÈהוא

שמות ה' שבת במסכת רבותינו שאמרו כמו סיני מדבר

מדבר קדש מדבר צין מדבר סיני מדבר לו נקראו

ישראל שנתקדשו קדש מדבר פארן, מדבר קדמות

עליו:

cec zcevn
(‡).ÌÈÏ‡ È�·:המלאכים Ï‰'.הם Â·‰מהו ומפרש חוזר

המה והעוז הכבוד ואמרו שבחו ר"ל ועוז כבוד לה' הבו ואמר
˘ÂÓ.(·)לה': „Â·Îשמותיו כל כי לשמו הראוי הכבוד

כבודו: על והוא·‰„¯˙.מורים בקדושה מהודר שהוא במקום
‰'.(‚)בה"מ: ÏÂ˜לנחלי הנמשלים להחריד ה' קול ישאג אז
בקול:‰¯ÌÈÚ.מים: ¯·ÌÈ.ירעם ÌÈÓ ÏÚ בקול‰' ירעם ה'

להתמדת ושלש פעמים הדבר וכפל רבים למים הנמשלים על
רב:·ÁÎ.(„)הדבר: בכח ולפאר·‰„¯.ישאג להדר בעבור

למחסה: להם להיות ישראל על‡¯ÌÈÊ.(‰)את משל הוא
וחזקים: גבורים הרעדה:Ì„È˜¯ÈÂ.(Â)אנשים ÔÂÈ¯˘Â.בתנועת ÔÂ�·Ï:מארזים המליצה אשÂÁˆ·.(Ê)כפל להבות כורת

גילולים: העובדי את יחרידו והמה הברקים והם הארץ פני על Ó„·¯.(Á)לשלחם ÏÈÁÈ:מדבר יושבי ˜„˘.ירעיד ¯·„Ó
ורחבה: גדולה שהיא

oeiv zcevn
(‡).Â·‰אשתי את הבה כמו כ"ט)תנו תנו(בראשי' לומר רצה

תפלה נתן ולא כמו ואמרו א')בפה כמו‡ÌÈÏ.:(איוב חזקים
מואב ט"ו)אילי ורעש:‰¯ÌÈÚ.(‚):(שמות רעם מלשון

(‰).ÔÂ�·Ï‰:ישראל בארץ יער עניןÌ„È˜¯ÈÂ.(Â)שם
ודלוג: ÔÂÈ¯˘Â.קפיצה ÔÂ�·Ï:הרים ¯‡ÌÈÓ.שמות Ô·ראש

יונה ובן וכן י"ג)קטן וחתוךÂÁˆ·.(Ê):(ויקרא חטיבה ענין
שבעה עמודיה חצבה ט')כמו מלשוןÏÈÁÈ.(Á):(משלי יחולל

וחלחלה: חיל

xe` ldi
בלק"תמזמורא ועוז. כבוד לה' הבו אלים בני לה' הבו לדוד

הבו ענין ג"כ וזהו וז"ל פ"ג המזבח חנוכת זאת בד"ה נשא ס"פ
בחינות ז' שהם כו' קולות ז' המים על ה' קול ואח"כ כבוד לה'
וכח חסד הוא מים סי"ט) קו"ף מא"א (ע' המדות בז' המשכות
שלמעלה דאתכסייא מעלמא הוא וההמשכה כו' גבורה הוא
לז"א חיות דא"ק דפה במל' שרשה וקול שם (במא"א מהמידות
מוצא בפי' המן את ויאכילך סד"ה עקב פ' בלק"ת וע' קול הנק'
ע"י הוא המשכה וכל פ"ג) המטות ראשי ע"פ ובביאור הוי' פי
זו והשפלה ירידה שיהי' בכדי ולכן כו' צמצום יו"ד הוי' שם
כבוד לה' הבו בחי' מקדימים האלו קולות בז' הוי' שם מבחינת
קולות. הז' אח"כ נמשך להיות כדי יתירה והארה מקיף ענין הוא
וע"ש עכ"ל. כו' וכלה חתן לכבוד מתנה שנותנין הענין הוא וכן
ימי בששת ההשפעה שע"י מט"ט בנער אפי' כמו עד"מ שזהו
בכ"ה סד"ה כמ"ש לנער חנוך צ"ל עולם של שרו ונק' המעשה
האצילות גילוי נמשך בשבת אשר הנמשל עד"ז כמ"כ בכסלו.
מקור בחי' ג"כ צ"ל הנ"ל. קולות ז' והיינו נער מבחי' שלמעלה
לגני באתי בד"ה נתבאר ועד"ז המדות. מן מלמעלה זו להמשכה

צריך מהחכמה ההמשכה שיהי' שכדי מורי אריתי בענין
שצריך הרב עד"מ כמו מהחכמה מלמעלה תחלה להמשיך
שכלו להיות שמוכרח עמוק שכל איזה לתלמידו להסביר
הם קולות ז' כי כאן הענין כמ"כ כו'. הרבה יותר גדול בעצמו
ראשונות ג' נגד שהם הבו ג"פ לומר מקדימים ולכן מדות ז'
להיות יוכל אזי דגדלות מוחין שהם בז"א ג"ר המשכת שעי"ז
כבוד לה' הבו הפי' ואפ"ל כו'. המדות ז' וגילוי המשכה אח"כ
אשר בלבד ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד מבחי' להמשיך היינו
ע"פ במ"א כמ"ש דאצילות הוי' בשם אור תוס' נמשך משם
העונה כל מארז"ל בענין ה' סי' שופטים בישראל פרעות בפרוע
כח נא יגדל ועתה וע"פ כחו בכל מברך רבא שמיה יהא אמן
להמשיך וכדי כו'. שמו כבוד וכן ועוז. כבוד לה' הבו וזהו כו'.
שהם ותוקף כח לשון ג"כ אלים בני לה' הבו ע"י זהו משם האור
המעלים דאצילות חג"ת המרכבה הן הן האבות כי האבות.
להבין בד"ה יתרו פ' בת"א כמ"ש ב"ה לאוא"ס ג"ר ומקשרים
כמ"ש כו' דברו עושי כח גבורי כענין ג"כ וזהו האבות. ענין
ונאוה: אני שחורה ע"פ א'. קצ"א בלק פ' הזהר מאמר ע"פ

zay zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' לב ätäדף úeìáð ïBòa1úBaø úBøö ,2e ,3úBL÷ úBøæâ ©£©§©¤¨©§¥¨

íéúî ìàøNé éàðBN éøeçáe ,úBLcçúî4úBðîìàå íéîBúé , ¦§©§©¥§¥¦§¨¥¥¦§¦§©§¨

:øîàpL ,íéðòð íðéàå íé÷òBö(ט ïk(ישעיה ìò"5åéøeça ìò6 £¦§¥¨©£¦¤¤¡©©¥©©¨

'ä çîNé àì7íçøé àì åéúðîìà úàå åéîúé úàå ,8Blë ék , Ÿ¦§©§¤§Ÿ¨§¤©§§Ÿ¨Ÿ§©¥¦ª

ðçòøîe ó9ät ìëå ,10äìáð øác11Btà áL àì úàæ ìëa ,12, ¨¥¥©§¨¤Ÿ¥§¨¨§¨ŸŸ¨©

"äéeèð Bãé ãBòå13éàî .14"äéeèð Bãé ãBòå" ,15ïépç áø øîà ? §¨§¨©§¨§¨¨©©©¦

ìk àlà ,ätçì äñðëð änì älk ,ïéòãBé ìkä :àáø øa©¨¨©Ÿ§¦©¨¨¨¦§§¨§ª¨¤¨¨

elôà ,åét úà ìaðîä16íéòáL ìL ïéc øæb åéìò ïéîúBç ©§©¥¤¦£¦§¦¨¨§©¦¤¦§¦

äðL17øîà ,àìéL øa äaø øîà .äòøì åéìò ïéëôBä ,äáBèì ¨¨§¨§¦¨¨§¨¨¨©©¨©¦¨¨©

ípäéb Bì ïé÷éîòî åét [úà] ìaðîä ìk :àcñç áø18, ©¦§¨¨©§©¥¤¦©£¦¦¥¦Ÿ

:øîàpL(כב äçeL"19äwîò20"úBøæ(משלי ét21ïîçð áø . ¤¤¡©¨£ª¨¦¨©©§¨

òîBL óà :øîà ÷çöé øa22÷úBLå23:øîàpL "24íeòæ(שם), ©¦§¨¨©©¥§¥¤¤¡©§

'ä25"íL ìté26÷øînä ìk :àéòLBà éaø øîà .27úà ¦¨¨¨©©¦©§¨¨©§¨¥¤

Bîöò28äøáòì29úBøeaç ,30íéòöôe31:øîàpL ,Ba ïéàöBé ©§©£¥¨©§¨¦§¦¤¤¡©

כ) òöt(שם úBøaç"32"òøa ÷eøîz33a ïBcpL àlà ,ãBò àìå .34ï÷Bøãä35øîàpL (שם):36, ©ª¤©©§§¨§Ÿ¤¨¤¦§¦§¨¤¤¡©

"ïèá éøãç úBkîe"37äøáòì ïîéñ :÷çöé øa ïîçð áø øîà .38ï÷Bøãä ,39. ©©§¥¨¤¨©©©§¨©¦§¨¦¨©£¥¨¦§¨

i"yx

.çîùé àì:zexfbe zexv ixdúàå
.íçøé àì åéúåðîìà úàå åéîåúé
ik dn oera oiprp opi`e oiwrev ixd

.dlap xaec dt lke rxne spg elk

mc` ly eizepy lk cre oeyl cer

eilr diehp oicd ci dpy 'r ody

:df oera eizeikf lhalïéòãåé ìëä
.'åëdnl yxtl mc`l jxved `le

elit` jka eit lapnde dqpkp

:'eke.ä÷åîò äçåùitl zpken

.zexf(itl):dxf eity [inl]'ä íåòæ
.íù ìåôé`ed d"awd ly merf

ayeid zexf it lv` my okey

ly enerf iexw rneye elv`

:d"awd.åîöò ÷øîîäeal dptn

miwqr x`yn envr wxnn jkl

:zexiara wqrzdl.òøá ÷åøîú
:rxa wxnnd.ï÷åøãä:`ed ileg

l"fg zecb`a mixeriy jezn

הּׁשמיטה1) [=ּבׁשנֹות ּבׁשּבתתכם ׁשבתה לא אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת
ׁשמיטה אז ׁשמרּתם ׁשּלא עליה", ּבׁשבּתכם ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלכם],

ּכׁשאּתם(שם) ׁשֹוממה, הארץ ּתהיה ׁשנים אֹותן ּכמסּפר .ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אֹויביכם. ּבארצֹות צניעּות,2)ּבּגלּות, חסר ׁשל ּדּבּורים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

אחרֹות.3) עברֹות ּבגלל מאׁשר יֹותר כן4)מתרּבֹות, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
נהֹור.5) סּגי לׁשֹון ונקט יׂשראל, לבחּורי [=ּבגלל6)הּכּונה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

המתא הּפסּוק, ּבהמׁשְך זה]המבאר ּבגלל נּבּול־ּפה, ר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּפי7) על אף ּכּפרה, להּוֹות צריְך היה מֹותם אׁשר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ[אּלה
עּמהם,8)כן] יטיב לא ּכאׁשר9)" הענׁש, אחר [אפּלּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

מּדּוע?] ויתֹומים, אלמנֹות ּכבר להחניף10הם [ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ
רעה], ּברמז11)ּולדּבר ואפּלּו ׁשהיא! צּורה ּבכל ּדהינּו: ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

הפיק12) לא ואיׁש לכן, קדם ּכמֹו האסֹונֹות אחר ,"ְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ
נּבּול לבין האסֹונֹות ׁשּבין הּקׁשר את לראֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָלקחים,

מהם],13)הּפה. הּקּב"ה ׁשל ּכעסֹו הפסיק [=לא ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשאלּו14) זֹו לׁשֹון על הענׁשים. נׁשלמּו לא עדין ְְְֲֲֳִִִַַַָָָָֹּכלֹומר:

הּתלמּוד: הּכּונה:15)חכמי ּומה הּפרּוׁש עֹוד16)מה מי ועל ְְְִֵֵַַַַַַַַַָָ
ענׁשים? חּייו18אם17)יּגיעּו ּכל ׁשהּוא19)ּדהינּו: ּבאפן ְְְֳִִִֶֶַַַָָָֹ

לעֹולמים. מּׁשם לצאת יּוכל וחפירה20)לא [=ּתעלה ְְֲִִִֵַַָָָָָָֹ
והיא] למלּכדת, מּמּנה,21)המיעדת לצאת [ׁשאי־אפׁשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

עבּור] ׁשּמּוכן העמק הּגיהּנם ּדברים22)זהּו המדּבר ּפה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
נּבּול־ּפה ׁשל למחֹות,24)נּבּול־ּפה23זרים "ׁשּוחה25)מּבלי ְְִִִִִִֶֶֶָָ
זרֹות, ּפי עליו]26)עמּקה ּכֹועס ׁשהּקּב"ה ּבאֹותּה27)[=מי ְֲִִֵֶַָָָָָָָֻ

זרֹות" "ּפי ׁשל עּסּוקיו,29)מכין28)ׁשּוחה מּכל לּבֹו ּומפנה ְִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּפנּוי ׁשּיהיה ולא30)ּכדי לעׂשֹותּה, מראׁש ותכנן ׁשחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

הּדעת, ּובהסח ּבאקראי הּנראה31)ׁשּנכׁשל ּפנימי ּפצע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַ
חּוץ. מּמּנה32)ּכלּפי ׁשֹותת ׁשהּדם ּופתּוחה, מגּלה מּכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
הרף ּבגלל]33)ללא עברה34)[ּבאים מחלת35)ּתכנּון ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

נֹוזלים36) מהצטּברּות הּנגרמת ּבתֹוְך]37)ּבּצקת לֹו [יבֹואּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
הּבטן38) חדרי אל חֹודרת מּכה היא מים ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהדרֹוקן
ּוזנּות.39) נאּוף ערוה, אּסּורי ְְִִֵֶֶָׁשל
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הּׁשמיטה1) [=ּבׁשנֹות ּבׁשּבתתכם ׁשבתה לא אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת
ׁשמיטה אז ׁשמרּתם ׁשּלא עליה", ּבׁשבּתכם ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלכם],

ּכׁשאּתם(שם) ׁשֹוממה, הארץ ּתהיה ׁשנים אֹותן ּכמסּפר .ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אֹויביכם. ּבארצֹות צניעּות,2)ּבּגלּות, חסר ׁשל ּדּבּורים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

אחרֹות.3) עברֹות ּבגלל מאׁשר יֹותר כן4)מתרּבֹות, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
נהֹור.5) סּגי לׁשֹון ונקט יׂשראל, לבחּורי [=ּבגלל6)הּכּונה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

המתא הּפסּוק, ּבהמׁשְך זה]המבאר ּבגלל נּבּול־ּפה, ר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּפי7) על אף ּכּפרה, להּוֹות צריְך היה מֹותם אׁשר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ[אּלה
עּמהם,8)כן] יטיב לא ּכאׁשר9)" הענׁש, אחר [אפּלּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

מּדּוע?] ויתֹומים, אלמנֹות ּכבר להחניף10הם [ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ
רעה], ּברמז11)ּולדּבר ואפּלּו ׁשהיא! צּורה ּבכל ּדהינּו: ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

הפיק12) לא ואיׁש לכן, קדם ּכמֹו האסֹונֹות אחר ,"ְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ
נּבּול לבין האסֹונֹות ׁשּבין הּקׁשר את לראֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָלקחים,

מהם],13)הּפה. הּקּב"ה ׁשל ּכעסֹו הפסיק [=לא ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשאלּו14) זֹו לׁשֹון על הענׁשים. נׁשלמּו לא עדין ְְְֲֲֳִִִַַַָָָָֹּכלֹומר:

הּתלמּוד: הּכּונה:15)חכמי ּומה הּפרּוׁש עֹוד16)מה מי ועל ְְְִֵֵַַַַַַַַַָָ
ענׁשים? חּייו18אם17)יּגיעּו ּכל ׁשהּוא19)ּדהינּו: ּבאפן ְְְֳִִִֶֶַַַָָָֹ

לעֹולמים. מּׁשם לצאת יּוכל וחפירה20)לא [=ּתעלה ְְֲִִִֵַַָָָָָָֹ
והיא] למלּכדת, מּמּנה,21)המיעדת לצאת [ׁשאי־אפׁשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

עבּור] ׁשּמּוכן העמק הּגיהּנם ּדברים22)זהּו המדּבר ּפה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
נּבּול־ּפה ׁשל למחֹות,24)נּבּול־ּפה23זרים "ׁשּוחה25)מּבלי ְְִִִִִִֶֶֶָָ
זרֹות, ּפי עליו]26)עמּקה ּכֹועס ׁשהּקּב"ה ּבאֹותּה27)[=מי ְֲִִֵֶַָָָָָָָֻ

זרֹות" "ּפי ׁשל עּסּוקיו,29)מכין28)ׁשּוחה מּכל לּבֹו ּומפנה ְִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּפנּוי ׁשּיהיה ולא30)ּכדי לעׂשֹותּה, מראׁש ותכנן ׁשחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

הּדעת, ּובהסח ּבאקראי הּנראה31)ׁשּנכׁשל ּפנימי ּפצע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַ
חּוץ. מּמּנה32)ּכלּפי ׁשֹותת ׁשהּדם ּופתּוחה, מגּלה מּכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
הרף ּבגלל]33)ללא עברה34)[ּבאים מחלת35)ּתכנּון ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

נֹוזלים36) מהצטּברּות הּנגרמת ּבתֹוְך]37)ּבּצקת לֹו [יבֹואּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
הּבטן38) חדרי אל חֹודרת מּכה היא מים ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהדרֹוקן
ּוזנּות.39) נאּוף ערוה, אּסּורי ְְִִֵֶֶָׁשל



`oifgeקטז mipy` cenr an sc ± oey`x wxtzereay

äéì äåä àì÷ äãìéã àúéà íà àîéúã åäî.xwync irci rcine Ðïì òîùî à÷
`l eda` iaxe xfrl` iaxc `d :`pixg` `pyil .lit` ilet` xni`c xfrl` iax Ð

rnyn `w ,cili iceli `ni` `nizc edn ,zclei zler iiez`l :opiqxb ikde ,opiqxb

jixhvi`e ,oizipzn `nwezn dy` el yiyae .dl zi` `lw cile`c `zi` m`c ol

:`nizc ednc ,"llkd df"a diipznl `pzl

,cile` `rpiva xaq ,ifgc o`nl dl yegip

`cg ,`ed xwire ,izrny df .ol rnyn `w

lka "`nizc edn" i`de exn` `l `dc Ð

lirlc "ep`y `l"c ,i`xen`c `zzrny jpd

edn :exn` `nw "llkd df"c oizipzn` Ð

edn" xninl `xnbc `gxe`e ,`nizc

el oi`ya ,cere .oizipznc llk` "`nizc

iiez`l "llkd df" diipznl dil dnl dy`?

.dl yegip i`nl ,`hiyt

èçåùä êìò ïøãä

äðùîúåôéøè åìà.edyna awp lk Ð

ä÷åñô.daexa dagxl Ðúéáì
åììç`tiq ipzw llgl ribd `l m`e Ð

.dxykc [`,cp oileg]÷ñôðå äøãùä äøáùð
èåçäheg meyn dcic zetxhe ,`id `cg Ð

`gxe` Ð ipzwc dxcyd dxaype .`ed

zxiay ici lr hegd zwiqtc ,hwp `zlinc

.`id dxcyäøñçù åàjixt `xnba Ð

.awp epiid :(a,fn oileg)úåðåôîñzepwepw Ð

raep mcdy d`ixd jeza zehytznd zephw

.dze` mikzegyk daúéîéðôä ñøëäÐ

.yxtn (a,p oileg) `xnbaäá÷éðùÐ

.edynaäðåöéçä áåø(a,p oileg) `xnba Ð

.yxtnäðè÷å äìåãâdwce dqb `l Ð

m` ,lecb xeye ohw [xey] lr `l` ,xn`w

.`aex ied `lc ab lr s` xeya gth rxwp

ññîä.l"iietpiv* Ðúåñåëä úéáåseq Ð

iexwe raekk ieyr `"vpt** oixewy qxkd

aiaq aiaqe ,ea xaegn qqnde .zeqekd zia

otece dfl otec yi olican dz`yk mxeaigl

.df jezl df oiktey od rvn`ae ,dfl

,qqndl zeqekd zian qpkp lk`nde

.oiwcl dawdne ,dawl qqndneåá÷éðù
õåçìeawipy oebke ,uegan d`xp awpdy Ð

iwet`l .oxeaig mewna `ly df e` df e`

,odizeptec izya oxeaig mewna eawipy

.df ly ellgl df ly ellgn jled awpde

ââä ïî äìôðs` .dtxh Ð cin dhgye Ð

oiyyeg ,da d`xp xay oi`y it lr

mrh oi`e .dixa` ewxtzpe ewqxzpy

`xnbae .od ipiqn dynl dkldy ,zetxha

zrl zrn dzdy m`y xn` (a,`p oileg)

.dcnr `ly it lr s`e ,dxyk Ð dhgye

äéúåòìö áåø åøáúùðdlitp mey `la Ð

i`n yxtn (`,ap oileg) `xnbae .dtxh Ð

.aexáàæä úñåøãlihne eipxtva dkdy Ð

`l Ð dqba la` ,dwca .dtxeye qx` da

.diilwinl dixdif mil`dqba ix` zqexce.dqbl inp diilwnl a`fc dixdif mil` :xaq `nw `pze .dwca oky lke Ðõðä.x"ieexty`* Ð÷ãä óåòá.mipeie mixtv Ð

ñâä úñåøãå.x"iiehqe`** Ðñâä óåòá.milebpxze zefee` Ðììëä äæ.i`n iiez`l yxtn (`,cp oileg) `xnba Ðäéç äåîë ïéàù ìëdiewl dnda oi`y dkn dzwly Ð

.zeigl die`x dznbecàøîâäôøè äãùá øùáådtxh rnyn "dtxh" mewn lkn ,ezvignn ueg `viy miycw xya (`,gi zekn) `nlra dipin opitlic ab lr s`e Ð

.ynnàìà.dig dpi` dtxh `nl` ,dtxh dig denk oi`y lk :ipzwc oizipzn iyextl .zeigl dteq oi`y dtxhl oipn Ðäéçä úàæ.dig z`f :dia ixw Ðøîàã ïàîìå
äéç äôøè.mipy ylye mizy zeniiwzn daxd `lde :el exn` ,(a,fp oileg) oiwxta onwl Ðäéçä úàæzeig ody zenda mzq Ð z`f :rnyn ikde ,`ed `herin "z`f" Ð

.lek`úøçà äéç.lk`z `l Ð dig `idy it lr s`c ,dtxh oebk Ðìëàú àì øùà äéçä ïéáå.lk`z `l Ð digy it lr s` Ðúåôøè äøùò äðåîù`xwn e`l Ð

.od ipiqn dynl dkld `l` ,irnzyinwàëéì åúå.xyr dpeny `l` Ð
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åìàiaxc `zbelt` i`wc yxtl yi "el`e" opiqxb i`e .`gip Ð "el`" opiqxb i` Ð zetxh

ezhigy" ipd lk` i`w e` .dlapc `aiwr iax el dcede ,[`,al oileg] `aiwr iaxe aayi

.zetxh od el`e :`kd xn`we ,dlap iede dhigya rxi`y leqt dedc ,lirlc "dleqt

á÷éðoiwc ody ,"ellg zial" ipzinl jixhvi` `l iaewp x`ya Ð ellg zial ald

awip `l m` llk mda aeyg awp oi`y `hiyte

jzrc `wlq ,ar `edy al la` .ellg zial

ald lhipe .awp aeyg `edy wnera awip m`y

llkac ,ipzinl jixhvi` `l oiwcde d`ixde

`xnba xn` leghac ab lr s`c .`ed miaewp

ipd lka ,dtxh awipe xyk lhipc [`,dp oileg]

dawipe .lhip oky lkc `hiyt `pzc miaewp

lkne .dtixhc lhip oky lkc d`xp inp dxnd

melk dpnid xiizyp `le cakd dlhip mewn

`le cakd lk lhipc zeidl xyt`c ,jixhvi`

dxnd x`ype cakd xya lk lhipy ,dxnd

oileg) opzc `de .zepetnqde cakd iciba dweac

ellg zial `le ald awip :zexyk el`e iab (`,cp

dedc ,opirny ded `l `kdnc xnel jixv Ð

awpil eteqc ,ellg zial jenq oicd `ed :`pin`

dxyk zxbxbd dawip :ipzwc `de .llgd zia cr

dxaype dwcqp :ipzinl irac meyn epiid Ð

i`c ,jixhvi` ,dly hegd wqtp `le dxcyd

ded ,inp i` .`d e` `d e` `pin` ded `kdn

ilz hegac ol rnyn `w ,izxz `irac `pin`

zifk dpnid xiizyp `le cakd lhipe .`zlin

.`tiql `yix (`,en oileg) `xnba jixt

åàe` :[a,gn] `xnba yxtn Ð dxqgy

`l miptan oexqg xn`c o`nle .miptan dxqgy

dxqgy e` ,opaxl Ð dawip :yxtn oexqg diny

zial awpizy cr :xn`c ,oerny iaxl Ð

.dcen `edy lk oexqgae ,zepetnqdúñåøã
`l` ,ipzinl jiiy `ed ser zetxh iab Ð upd

.`kd dil `pz dcedi iax meyn

úñåøã[iyily wxt] `ztqeza opiqxb Ð upd

hiitd cqi oke ['c up jxr] jexrae

upe qbd qxcn l`xyi zlgez" :zegilqa

eteqc meyn `l `nrhe ."mivexw migext`

`nrh i`dne ,`id daewp llka ok m`c ,awpil

.`xyial `ince `zeicl `inc oizipzna ipz `l

dteqe sxey qx`dy Ð dqexcc `nrh `l`

.zenlúàæjexa yecwd qtzy cnln digd

aiyg `lc `de Ð dynl d`xde oine oin lk `ed

dyly iab (`,hk zegpn) "dax unewd"a dil

,mivxye ycgy`x dxepn :dyn dywzpy mixac

y` rahn oink :yxcna xn`c `d inp aiyg `le

"epzi df" aizkc ,dynl `ed jexa yecwd d`xd

,ipd la` .dywzpc icin `l` aiyg `l `ny Ð

dnzy `l` ,oda dywzp `l ed`xdy it lr s`

ed`xd ,eytp xtek ozil mc` lkei dn xacd lr

ricedle ahid oigadl `ed jexa yecwd

`id efi` l`xyil ze`xdl ,`kd oke .l`xyil

.zxzen `id efi`e dxeq`
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äãìéc àúéà íà :àîéúc eäî¯à÷ ,déì äåä àì÷ ©§¥¨¦¦¨§¨§¨¨¨£¨¥¨
.ìétà éìetà øîéà ,ïì òîLî©§©¨¥©©¥©¥

èçåùä êìò ïøãä

àel.úøbøbä ú÷eñôe ,èLåeä úáe÷ð :äîäaa úBôøè ¥§¥©§¥¨§©©¤¤§©©©§¤¤
,Bììç úéáì álä áwéð ,çBî ìL íeø÷ áwéð¦©§¤©¦©©¥§¥£¨
àìå ãákä ìhéð ,dlL èeçä ÷ñôðå äøãMä äøaLð¦§§¨©¦§¨§¦§©©¤¨¦©©¨¥§Ÿ
éaø ;äøñçL Bà äáwépL äàéøä .íeìk epîéä øéizLð¦§©¥¥¤§¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©¦
äáwéð .úBðBtîqä úéáì áwpézL ãò :øîBà ïBòîL¦§¥©¤¦©¥§¥©¦§¦§¨
úéîéðtä ñøkä .ïéwcä eáwéð ,äønä äáwéð ,äáwä©¥¨¦§¨©¨¨¦§©©¦©¨¥©§¦¦
:øîBà äãeäé éaø ;äðBöéçä áBø òø÷pL Bà äáwépL¤¦§¨¤¦§©©¦¨©¦§¨¥
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,äwca áàfä úñeøc :øîBà äãeäé éaø ;áàfä úñeøãe§©©§¥©¦§¨¥§©©§¥©©¨
úñeøãe ,÷cä óBòa õpä úñeøc ,äqba éøà úñeøãe§©£¦©©¨§©©¥§©©§©
äiç äBîk ïéàL ìk :ììkä äæ .ñbä óBòa ñbä¯ ©©§©©¤©§¨¨¤¥¨¨©¨

.äôøèàøîâäôøèì æîø :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà §¥¨¨©©¦¦§¤¨¦¤¤¦§¥¨
?ïépî äøBzä ïî¯àì äôøè äãOa øNáe" !?ïépî ¦©¨¦©¦¦©¦¨¨©¨¤§¥¨Ÿ

äøBzä ïî äiç dðéàL äôøèì æîø ,àlà !"eìëàúŸ¥¤¨¤¤¦§¥¨¤¥¨©¨¦©¨
äiç äBîk ïéàL ìk :ììkä äæ ,àôéñ éðú÷c ,ïépî¦©¦§¨¨¥¥¨¤©§¨¨¤¥¨¨©¨
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"eìëàú øLà äiçä úàæ" :ìàòîLé éaø éác àðúã¯ §¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ©©¨£¤Ÿ§

äàøäå ïéîe ïéî ìkî àeä Ceøa LBãwä ñôzL ãnìî§©¥¤¨©©¨¨¦¨¦¦§¤§¨
.ìBëéz àì úàæå ìBëà úàæ :Bì øîàå ,äLîì Bì¯ §¤§¨©Ÿ¡§Ÿ¨¥
!ìàòîLé éaø éác àðúãëì déì éòaî ,éîð Cãéàå¯ §¦¨©¦¦¨¥¥§¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

.éîð éëä ïéà¯?déì àðî äiç äôøè àlà¯à÷ôð ¦¨¦©¦¤¨§¥¨©¨§¨¥¨§¨
éaø éác àðúã ,ìàòîLé éaø éáã àðz Cãéàî déì¥¥¦¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦
àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä äiçä ïéa" :ìàòîLé¦§¨¥¥©©¨©¤¡¤¤¥©©¨£¤Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc oileg(oey`x meil)

,dleqt ezhigyy dy` el yi m`y jka yecig yi :`xnbd zvxzn
àîéúc eäî,xne` iziid ±déì äåä àì÷ äãìéc àúéà íàm` ± ©§¥¨¦¦¨§¨§¨¨¨£¨¥

i`ce lew `vi `l m`e ,lew dfl `vei did ixd ,zclei ezy` dzid
ezhigye ,melk izy` zler myl xne`y eixaca oi`e ,dcli `ly

,dxykïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y xfrl` iax eprinyn ± ¨©§©¨
ìétà éìetà øîéàezy`y erny `ly it lr s`y exn`i miyp` ± ¥©©¥©¦

oeik jk lr erny `l okle ,dlitd ezy` `ny mewn lkn ,dcli
okle ,ezy`l zclei zler `ian `ed eiykry exaqie ,lew dfl oi`y

.dleqt ezhigy

èçåùä êìò ïøãä

úåôøè åìà ¯ éùéìù ÷øô
äðùî

. zetixhd ipin dxyr dpeny z` dpen dpynd
elàd ipin mdúBôøèzekiiyyäîäááèLåeä úáe÷ð ,dyrpy - ¥§¥¦§¥¨§©©¥¤

.hyeea edyna elit` awpúøbøbä ú÷eñôedpw ly eaex jzgpy - §©©©§¤¤
.eagexl dniypdçBî ìL íeø÷ áwéðyi zleblebl gend oiay - ¦©§¤©

.edyna awipe mexwálä áwéðcrBììç úéáì.ald ixcg mdy ¦©©¥§¥£¨
äøãMä äøaLð,dndad ab jxe`l zeilegd mdyèeçä ÷ñôðå ¦§§¨©¦§¨§¦§©©

dlLzeileg jeza xaerd oal heg oink `edy ,dxcyd heg - ¤¨
.dtixh `id ixd ,eaex rxwp m`e ,df heg siwn wc mexwe ,dxcyd

íeìk epîéä øéizLð àìå ãákä ìhéðäáwépL äàéøä .äøñçL Bà ¦©©¨¥§Ÿ¦§©¥¥¤§¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨
.d`ixd zepe` zyngn cg` jzgpy -,øîBà ïBòîL éaøawp oi` ©¦¦§¥

`l` zetixh mxeb d`ixaá÷pézL ãòd`ixd ly ipevigd wlgdn ©¤¦¨¥
cr,úBðBtîqä úéáìlkl xie`d z` miliaend miwxerd mdy §¥©¦§

.d`ixd zepe`äønä äáwéð .äáwä äáwéðïéwcä eáwéð .ipa - ¦§¨©¥¨¦§¨©¨¨¦§©©¦
.miirndñøkäúéîéðtääáwépL,edyna elit`áBø òø÷pL Bà ©¨¥©§¦¦¤¦§¨¤¦§©

qxkd,øîBà äãeäé éaø .äðBöéçäqxkd zrixwa wlgl yi ©¦¨©¦§¨¥
oia dpevigd,lbr oirk dphw dnda oial xey oirk dlecb dnda

dndaa,äìBãbädpevigd qxka drxwp m`,çôèicka jka yi ©§¨¤©
,dtixhdlådndaa,äpèwäwxarxwpdaeø`id ixd qxkd ly §©§©¨§¨

.dtixhññîäúBñBkä úéáeeáwépLd`xpy crawpd.õeçì ¤§¥¥©¤¦§©
y dndaeâbä ïî äìôð,m` ,dizenvra xay da d`xp oi`y elit` ¨§¨¦©©

meyn ,dtixh `id ixd ,cin dhgy `l` zrl zrn ddzyp `l
dnda oke .dixa` ewqxzpy miyyegyyáBø eøazLðäéúBòìö ¦§©§©§¤¨

.dltp `ly elit`áàfä úñeøãea`f ici lr dqxcpy dnda - §©©§¥
oiae ,fre yakk dwc dndaa oia ,qx` da lihde eipxetiva da dkdy

qx`a gk yi ,xeyk dqbaziyrp df ici lre dtxeyl a`f ly
.dtixháàfä úñeøc ,øîBà äãeäé éaø`l` dpi`adnda,äwã ©¦§¨¥§©©§¥§©¨

,dtixh dpi` dqb dndaa la` ,dtxeyl qx`d gka yiy meyn
.dtxeyl qx`d gka oi`y meyn,éøà úñeøãeelit`adndaäqâ §©£¦§©¨

.dtxeyl ely qx`a gk yi
dpy ,zenda iabl dqbl dwc dnda oia welig dcedi iax dpyy ab`

:zetera dqexc oic iabl mb df weligõpä úñeøcqxcpy ser - §©©¥
`ed ixd ,up oebk ,eipxetiva qxecd [wc e` ohw] ser ici lr dkede

dtixh÷cä óBòamixtvk ,wcd ser ipinn cg` qxcpd did xy`k ± §©©
mifee`k qbd sera la` .mtxeyl qx`d gka yiy meyn ,mipeie

.mixyke mtxeyl up ly qx`d gka oi` ,milebpxze,ñbä úñeøãe- §©©©
elit` ,eipxetiva dkdy lecb qxec serñbä óBòa,eci lr qxcpy §©©

.etxeyl ely qx`d gka yiy ,dtixh dyrp
ipin x`y zeaxl cnlp epnny zetixh zeklda llk d`ian dpynd

:dpyna epnp `ly zetixhìk ,ììkä äædkna dzwly dnda ¤©§¨Ÿ
ïéàLdkna diewld zxg` dndaäiç äBîkjiyndl die`x - ¤¥¨¨©¨

`id ixd ,zeigle.äôøè§¥¨

àøîâ
:dtixh oic ceqia zwqery `xnin d`ian `xnbdïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§

ïépî äøBzä ïî äôøèì æîø ,Lé÷ì ïaxeqi` dxeza fnexn okid - ¤¨¦¤¤¦§¥¨¦©¨¦©¦

.dtixh
xxal jixv df xac ike :ezl`y lr `xnbd ddnz,ïépî`lde ¦©¦

xn`py ,dxeza `ed yxetn(l ak zeny)àì äôøè äãOa øNáe'¨¨©¨¤§¥¨Ÿ
,'eìëàú.dtixh lek`l dxezd dxq`y ixd Ÿ¥

:xg` ote`a yiwl oa oerny iax ixac z` `xnbd zyxtnàlàjk ¤¨
,oerny iax ly ezl`y zpeek `idïî äiç dðéàL äôøèì æîø¤¤¦§¥¨¤¥¨©¨¦

ïépî äøBzä,meyn `ed dtixh dxez dxq`y dn `ld xnelk ©¨¦©¦
,dpynd ixaca epl x`ean z`fe ,zeigl die`x dpi`y,àôéñ éðz÷c§¨¨¥¥¨

ìk ,ììkä äædndaäiç äBîk ïéàL`id ixdììkî ,äôøèixac ¤©§¨Ÿ¤¥¨¨©¨§¥¨¦§¨
rnyp dpynd,äiç dðéà äôøèc,yiwl oa oerny iax xxan jk lre ¦§¥¨¥¨©¨

ïì àðî.dxeza df xac fnxp okid - §¨¨
:yiwl oa oerny iax aiynáéúëczendad ipina zwqerd dyxta ¦§¦

ze`nhde zexedhd(a `i `xwie)úàæå'äiçä,'eìëàz øLàeyxce §Ÿ©©¨£¤Ÿ§
mr xnelk 'dig' zeidl dkixv dndad z`fy 'digd' oeyln minkg

`idy dnda ,yexcl yi jke ,zeigl die`x `dzy ,zEig,äiç©¨
,zeigl die`xy,ìBëàdnda la`,ìeëéz àì ,äiç dðéàLeììkî ¡¤¥¨©¨Ÿ¥¦§¨
renyl yi dfäôøèc`idy meyn df ixd lek`l dxez dxq`yàì ¦§¥¨Ÿ

,äiç.dig dpi` dtixhy ixd ©¨
dtixhy xaeqd epizpyn ly `pzl dxezd on xewn epcnl dk cr
dtixhy ,zxaeqe zwlegd drc `xnbd d`ian dzr ,dig dpi`
jkl d`iane ,dxez dzxq` ok it lr s`e mipy dnk zeigl dleki

:`xnbd zl`ey .dxeza xewndéì àðî ,äiç äôøè øîàc ïàîìe§©§¨©§¥¨©¨§¨¥
:`xnbd daiyn .zeigl dleki dtixhydéì à÷ôðdf xac ecnl - ©§¨¥

îweqta xn`py dn(a `i `xwie)'eìëàz øLà äiçä úàæ',oeylny ¦Ÿ©©¨£¤Ÿ§
`weecy ,yexcl yi jke ,zxg` dnda hrnl `ay rnyn 'z`f'úàæŸ

,äiçä,zeigl die`xy dnda mzq xnelk,ìBëàla`úøçà äiç ©©¨¡©¨©¤¤
,zeigl die`xy zxg` dnda -,ìeëéz àìzeigl die`xy it lr s` Ÿ¥

e ,dtixh ipin oebkeììkîrenyl yi df.äiç äôøèc ¦§¨¦§¥¨©¨
:`xnbd zl`eyCãéàå`le dig dpi` dtixhy zxaeqd drcd - §¦¨

,herinl z`f eyxcdéì ãéáò éàî 'úàæ' éàädnn yxec dn - ©Ÿ©¨¦¥
.'z`f' weqta xn`py:`xnbd daiyndéì éòaéîdf weqt el jxvp - ¦¨¥¥

ìyexc,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLé éaø éác àðúãëxn`p ¦¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥
weqtaàeä Ceøa LBãwä ñôzL ãnìî ,'eìëàz øLà äiçä úàæ'Ÿ©©¨£¤Ÿ§§©¥¤¨©©¨¨

ïéîe ïéî ìkî,zeigde zendad ibeq lk ly,äLîì Bì äàøäå ¦¨¦¦§¤§¨§Ÿ¤
,ìeëéz àì úàæå ,ìBëà úàæ ,Bì øîàåipal dyn d`xiy ick §¨©Ÿ¡§ŸŸ¥

md dne dlik`a zexzend md dn zeigde zendad z` l`xyi
.dlik`a zexeq`d

:`xnbd zl`eyCãéàådtixhy 'z`f'n cenll zxaeqd drcd ± §¦¨
,digdéì éòaî énðjxvp df weqt mzrcl s` `ld -éác àðúãëì ©¦¦¨¥¥§¦§¨¨§¥

,ìàòîLé éaøoipne ,dig dtixhy cenll xzein weqtd oi` ok m`e ©¦¦§¨¥
.dig dtixhy el

d`iane ,dig dtixhy 'z`f'n eyxcy cenild on `xnbd da zxfeg
:xg` xewn,énð éëä ïéàdf weqtn yxec dig dtixhy xaeqd s` ¥¨¦©¦

,l`rnyi iax zyxckàlà,xxale xefgl yi ,jk m`yäôøèyäiç ¤¨§¥¨©¨
déì àðî:`xnbd jk lr daiyn .df xac ecnl okidn -déì à÷ôð §¨¥©§¨¥

ìàòîLé éaø éác àðz Cãéàîzxg` dyxcn z`f `ed cnel ± ¥¦¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epyy,ìàòîLé éaø éác àðúcseqa §¨¨§¥©¦¦§¨¥
ze`nhde zexedhd zendad zyxtweqta xn`p(fn `i `xwie)ïéa'¥

,'ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä äiçäzenda yiy xnelk ©©¨©¤¡¤¤¥©©¨£¤Ÿ¥¨¥
ok it lr s`e zeigl zeie`xd zenda yie ,mlk`zy zeigl zeie`xy
opi`y zeigl zeie`xd yiy minkg eyxc o`kne ,mlk`z `l

,zelk`pelàmdeøîàpL úBôøè äøNò äðBîLdkldäLîì ¥§¤¤§¥§¥¤¤¤§§Ÿ¤
,éðéqîmirney ,'lk`z `l xy` dig' dtixhl aezkd `xwy jkne ¦¦©

.zeigl die`x dtixhy ep`
dpeny dpny l`rnyi iax ly eixac mvr lr `xnbd dpc dzr

:`xnbd dywn .cala zetixh dxyràkéì eúåxzei oi` ike - §¥¨
,zetixhàkéà àäå,zeziixaae zeipyna zetixh cer yi ixde - §¨¦¨
mpniqyøbñaàúzòîL áLå ,mdy ,zereny ray cer yi oke - ©§©§©§©§¨¨

.dpyna epyp `le mi`xen`d epny zetixh ibeq
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קיז oifge` mipy` cenr an sc ± oey`x wxtzereay

äéì äåä àì÷ äãìéã àúéà íà àîéúã åäî.xwync irci rcine Ðïì òîùî à÷
`l eda` iaxe xfrl` iaxc `d :`pixg` `pyil .lit` ilet` xni`c xfrl` iax Ð

rnyn `w ,cili iceli `ni` `nizc edn ,zclei zler iiez`l :opiqxb ikde ,opiqxb

jixhvi`e ,oizipzn `nwezn dy` el yiyae .dl zi` `lw cile`c `zi` m`c ol

:`nizc ednc ,"llkd df"a diipznl `pzl

,cile` `rpiva xaq ,ifgc o`nl dl yegip

`cg ,`ed xwire ,izrny df .ol rnyn `w

lka "`nizc edn" i`de exn` `l `dc Ð

lirlc "ep`y `l"c ,i`xen`c `zzrny jpd

edn :exn` `nw "llkd df"c oizipzn` Ð

edn" xninl `xnbc `gxe`e ,`nizc

el oi`ya ,cere .oizipznc llk` "`nizc

iiez`l "llkd df" diipznl dil dnl dy`?

.dl yegip i`nl ,`hiyt

èçåùä êìò ïøãä

äðùîúåôéøè åìà.edyna awp lk Ð

ä÷åñô.daexa dagxl Ðúéáì
åììç`tiq ipzw llgl ribd `l m`e Ð

.dxykc [`,cp oileg]÷ñôðå äøãùä äøáùð
èåçäheg meyn dcic zetxhe ,`id `cg Ð

`gxe` Ð ipzwc dxcyd dxaype .`ed

zxiay ici lr hegd zwiqtc ,hwp `zlinc

.`id dxcyäøñçù åàjixt `xnba Ð

.awp epiid :(a,fn oileg)úåðåôîñzepwepw Ð

raep mcdy d`ixd jeza zehytznd zephw

.dze` mikzegyk daúéîéðôä ñøëäÐ

.yxtn (a,p oileg) `xnbaäá÷éðùÐ

.edynaäðåöéçä áåø(a,p oileg) `xnba Ð

.yxtnäðè÷å äìåãâdwce dqb `l Ð

m` ,lecb xeye ohw [xey] lr `l` ,xn`w

.`aex ied `lc ab lr s` xeya gth rxwp

ññîä.l"iietpiv* Ðúåñåëä úéáåseq Ð

iexwe raekk ieyr `"vpt** oixewy qxkd

aiaq aiaqe ,ea xaegn qqnde .zeqekd zia

otece dfl otec yi olican dz`yk mxeaigl

.df jezl df oiktey od rvn`ae ,dfl

,qqndl zeqekd zian qpkp lk`nde

.oiwcl dawdne ,dawl qqndneåá÷éðù
õåçìeawipy oebke ,uegan d`xp awpdy Ð

iwet`l .oxeaig mewna `ly df e` df e`

,odizeptec izya oxeaig mewna eawipy

.df ly ellgl df ly ellgn jled awpde

ââä ïî äìôðs` .dtxh Ð cin dhgye Ð

oiyyeg ,da d`xp xay oi`y it lr

mrh oi`e .dixa` ewxtzpe ewqxzpy

`xnbae .od ipiqn dynl dkldy ,zetxha

zrl zrn dzdy m`y xn` (a,`p oileg)

.dcnr `ly it lr s`e ,dxyk Ð dhgye

äéúåòìö áåø åøáúùðdlitp mey `la Ð

i`n yxtn (`,ap oileg) `xnbae .dtxh Ð

.aexáàæä úñåøãlihne eipxtva dkdy Ð

`l Ð dqba la` ,dwca .dtxeye qx` da

.diilwinl dixdif mil`dqba ix` zqexce.dqbl inp diilwnl a`fc dixdif mil` :xaq `nw `pze .dwca oky lke Ðõðä.x"ieexty`* Ð÷ãä óåòá.mipeie mixtv Ð

ñâä úñåøãå.x"iiehqe`** Ðñâä óåòá.milebpxze zefee` Ðììëä äæ.i`n iiez`l yxtn (`,cp oileg) `xnba Ðäéç äåîë ïéàù ìëdiewl dnda oi`y dkn dzwly Ð

.zeigl die`x dznbecàøîâäôøè äãùá øùáådtxh rnyn "dtxh" mewn lkn ,ezvignn ueg `viy miycw xya (`,gi zekn) `nlra dipin opitlic ab lr s`e Ð

.ynnàìà.dig dpi` dtxh `nl` ,dtxh dig denk oi`y lk :ipzwc oizipzn iyextl .zeigl dteq oi`y dtxhl oipn Ðäéçä úàæ.dig z`f :dia ixw Ðøîàã ïàîìå
äéç äôøè.mipy ylye mizy zeniiwzn daxd `lde :el exn` ,(a,fp oileg) oiwxta onwl Ðäéçä úàæzeig ody zenda mzq Ð z`f :rnyn ikde ,`ed `herin "z`f" Ð

.lek`úøçà äéç.lk`z `l Ð dig `idy it lr s`c ,dtxh oebk Ðìëàú àì øùà äéçä ïéáå.lk`z `l Ð digy it lr s` Ðúåôøè äøùò äðåîù`xwn e`l Ð

.od ipiqn dynl dkld `l` ,irnzyinwàëéì åúå.xyr dpeny `l` Ð
àîìùá
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åìàiaxc `zbelt` i`wc yxtl yi "el`e" opiqxb i`e .`gip Ð "el`" opiqxb i` Ð zetxh

ezhigy" ipd lk` i`w e` .dlapc `aiwr iax el dcede ,[`,al oileg] `aiwr iaxe aayi

.zetxh od el`e :`kd xn`we ,dlap iede dhigya rxi`y leqt dedc ,lirlc "dleqt

á÷éðoiwc ody ,"ellg zial" ipzinl jixhvi` `l iaewp x`ya Ð ellg zial ald

awip `l m` llk mda aeyg awp oi`y `hiyte

jzrc `wlq ,ar `edy al la` .ellg zial

ald lhipe .awp aeyg `edy wnera awip m`y

llkac ,ipzinl jixhvi` `l oiwcde d`ixde

`xnba xn` leghac ab lr s`c .`ed miaewp

ipd lka ,dtxh awipe xyk lhipc [`,dp oileg]

dawipe .lhip oky lkc `hiyt `pzc miaewp

lkne .dtixhc lhip oky lkc d`xp inp dxnd

melk dpnid xiizyp `le cakd dlhip mewn

`le cakd lk lhipc zeidl xyt`c ,jixhvi`

dxnd x`ype cakd xya lk lhipy ,dxnd

oileg) opzc `de .zepetnqde cakd iciba dweac

ellg zial `le ald awip :zexyk el`e iab (`,cp

dedc ,opirny ded `l `kdnc xnel jixv Ð

awpil eteqc ,ellg zial jenq oicd `ed :`pin`

dxyk zxbxbd dawip :ipzwc `de .llgd zia cr

dxaype dwcqp :ipzinl irac meyn epiid Ð

i`c ,jixhvi` ,dly hegd wqtp `le dxcyd

ded ,inp i` .`d e` `d e` `pin` ded `kdn

ilz hegac ol rnyn `w ,izxz `irac `pin`

zifk dpnid xiizyp `le cakd lhipe .`zlin

.`tiql `yix (`,en oileg) `xnba jixt

åàe` :[a,gn] `xnba yxtn Ð dxqgy

`l miptan oexqg xn`c o`nle .miptan dxqgy

dxqgy e` ,opaxl Ð dawip :yxtn oexqg diny

zial awpizy cr :xn`c ,oerny iaxl Ð

.dcen `edy lk oexqgae ,zepetnqdúñåøã
`l` ,ipzinl jiiy `ed ser zetxh iab Ð upd

.`kd dil `pz dcedi iax meyn

úñåøã[iyily wxt] `ztqeza opiqxb Ð upd

hiitd cqi oke ['c up jxr] jexrae

upe qbd qxcn l`xyi zlgez" :zegilqa

eteqc meyn `l `nrhe ."mivexw migext`

`nrh i`dne ,`id daewp llka ok m`c ,awpil

.`xyial `ince `zeicl `inc oizipzna ipz `l

dteqe sxey qx`dy Ð dqexcc `nrh `l`

.zenlúàæjexa yecwd qtzy cnln digd

aiyg `lc `de Ð dynl d`xde oine oin lk `ed

dyly iab (`,hk zegpn) "dax unewd"a dil

,mivxye ycgy`x dxepn :dyn dywzpy mixac

y` rahn oink :yxcna xn`c `d inp aiyg `le

"epzi df" aizkc ,dynl `ed jexa yecwd d`xd

,ipd la` .dywzpc icin `l` aiyg `l `ny Ð

dnzy `l` ,oda dywzp `l ed`xdy it lr s`

ed`xd ,eytp xtek ozil mc` lkei dn xacd lr

ricedle ahid oigadl `ed jexa yecwd

`id efi` l`xyil ze`xdl ,`kd oke .l`xyil

.zxzen `id efi`e dxeq`

`de
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äãìéc àúéà íà :àîéúc eäî¯à÷ ,déì äåä àì÷ ©§¥¨¦¦¨§¨§¨¨¨£¨¥¨
.ìétà éìetà øîéà ,ïì òîLî©§©¨¥©©¥©¥

èçåùä êìò ïøãä

àel.úøbøbä ú÷eñôe ,èLåeä úáe÷ð :äîäaa úBôøè ¥§¥©§¥¨§©©¤¤§©©©§¤¤
,Bììç úéáì álä áwéð ,çBî ìL íeø÷ áwéð¦©§¤©¦©©¥§¥£¨
àìå ãákä ìhéð ,dlL èeçä ÷ñôðå äøãMä äøaLð¦§§¨©¦§¨§¦§©©¤¨¦©©¨¥§Ÿ
éaø ;äøñçL Bà äáwépL äàéøä .íeìk epîéä øéizLð¦§©¥¥¤§¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©¦
äáwéð .úBðBtîqä úéáì áwpézL ãò :øîBà ïBòîL¦§¥©¤¦©¥§¥©¦§¦§¨
úéîéðtä ñøkä .ïéwcä eáwéð ,äønä äáwéð ,äáwä©¥¨¦§¨©¨¨¦§©©¦©¨¥©§¦¦
:øîBà äãeäé éaø ;äðBöéçä áBø òø÷pL Bà äáwépL¤¦§¨¤¦§©©¦¨©¦§¨¥
úBñBkä úéáe ññîä .daeøa äðèwäå çôè äìBãbä©§¨¤©§©§¨¨§¨¤§¥¥©
.äéúBòìö áBø eøazLð .âbä ïî äìôð .õeçì eáwépL¤¦§©¨§¨¦©©¦§©§©§¤¨
,äwca áàfä úñeøc :øîBà äãeäé éaø ;áàfä úñeøãe§©©§¥©¦§¨¥§©©§¥©©¨
úñeøãe ,÷cä óBòa õpä úñeøc ,äqba éøà úñeøãe§©£¦©©¨§©©¥§©©§©
äiç äBîk ïéàL ìk :ììkä äæ .ñbä óBòa ñbä¯ ©©§©©¤©§¨¨¤¥¨¨©¨

.äôøèàøîâäôøèì æîø :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà §¥¨¨©©¦¦§¤¨¦¤¤¦§¥¨
?ïépî äøBzä ïî¯àì äôøè äãOa øNáe" !?ïépî ¦©¨¦©¦¦©¦¨¨©¨¤§¥¨Ÿ

äøBzä ïî äiç dðéàL äôøèì æîø ,àlà !"eìëàúŸ¥¤¨¤¤¦§¥¨¤¥¨©¨¦©¨
äiç äBîk ïéàL ìk :ììkä äæ ,àôéñ éðú÷c ,ïépî¦©¦§¨¨¥¥¨¤©§¨¨¤¥¨¨©¨

äôøè¯:áéúëc ?ïì àðî ,äiç dðéà äôøèc ììkî §¥¨¦§©¦§¥¨¥¨©¨§¨¨¦§¦
"eìëàz øLà äiçä úàæå"¯äiç äðéàL ,ìBëà äiç §Ÿ©©¨£¤Ÿ§©¨¡¤¥¨©¨

øîàc ïàîìe .äiç àì äôøèc ììkî ,ìBëéz àì̈¥¦§©¦§¥¨¨©¨§©§¨©
?déì àðî äiç äôøè¯äiçä úàf"î déì à÷ôð §¥¨©¨§¨¥¨§¨¥¦Ÿ©©¨

"eìëàz øLà¯àì úøçà äiç ,ìBëà äiçä úàæ £¤Ÿ§Ÿ©©¨¡©¨©¤¤¨
éàî "úàæ" éàä ,Cãéàå .äiç äôøèc ììkî ,ìBëéz¥¦§©¦§¥¨©¨§¦¨©Ÿ©

?déì ãéáò¯,ìàòîLé éaø éác àðúãëì déì éòaéî ¨¥¥¦¨¥¥§¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
"eìëàú øLà äiçä úàæ" :ìàòîLé éaø éác àðúã¯ §¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ©©¨£¤Ÿ§

äàøäå ïéîe ïéî ìkî àeä Ceøa LBãwä ñôzL ãnìî§©¥¤¨©©¨¨¦¨¦¦§¤§¨
.ìBëéz àì úàæå ìBëà úàæ :Bì øîàå ,äLîì Bì¯ §¤§¨©Ÿ¡§Ÿ¨¥
!ìàòîLé éaø éác àðúãëì déì éòaî ,éîð Cãéàå¯ §¦¨©¦¦¨¥¥§¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

.éîð éëä ïéà¯?déì àðî äiç äôøè àlà¯à÷ôð ¦¨¦©¦¤¨§¥¨©¨§¨¥¨§¨
éaø éác àðúã ,ìàòîLé éaø éáã àðz Cãéàî déì¥¥¦¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦
àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä äiçä ïéa" :ìàòîLé¦§¨¥¥©©¨©¤¡¤¤¥©©¨£¤Ÿ

"ìëàú¯äLîì eøîàpL úBôøè äøNò äðBîL elà ¥¨¥¥§¤¤§¥§¥¤¤¤§§¤
!àúúòîL áLå ø"âñá àkéà àäå ?àkéì eúå .éðéqî¦¦©§¥¨§¨¦¨§©§©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc oileg(oey`x meil)

,dleqt ezhigyy dy` el yi m`y jka yecig yi :`xnbd zvxzn
àîéúc eäî,xne` iziid ±déì äåä àì÷ äãìéc àúéà íàm` ± ©§¥¨¦¦¨§¨§¨¨¨£¨¥

i`ce lew `vi `l m`e ,lew dfl `vei did ixd ,zclei ezy` dzid
ezhigye ,melk izy` zler myl xne`y eixaca oi`e ,dcli `ly

,dxykïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y xfrl` iax eprinyn ± ¨©§©¨
ìétà éìetà øîéàezy`y erny `ly it lr s`y exn`i miyp` ± ¥©©¥©¦

oeik jk lr erny `l okle ,dlitd ezy` `ny mewn lkn ,dcli
okle ,ezy`l zclei zler `ian `ed eiykry exaqie ,lew dfl oi`y

.dleqt ezhigy

èçåùä êìò ïøãä

úåôøè åìà ¯ éùéìù ÷øô
äðùî

. zetixhd ipin dxyr dpeny z` dpen dpynd
elàd ipin mdúBôøèzekiiyyäîäááèLåeä úáe÷ð ,dyrpy - ¥§¥¦§¥¨§©©¥¤

.hyeea edyna elit` awpúøbøbä ú÷eñôedpw ly eaex jzgpy - §©©©§¤¤
.eagexl dniypdçBî ìL íeø÷ áwéðyi zleblebl gend oiay - ¦©§¤©

.edyna awipe mexwálä áwéðcrBììç úéáì.ald ixcg mdy ¦©©¥§¥£¨
äøãMä äøaLð,dndad ab jxe`l zeilegd mdyèeçä ÷ñôðå ¦§§¨©¦§¨§¦§©©

dlLzeileg jeza xaerd oal heg oink `edy ,dxcyd heg - ¤¨
.dtixh `id ixd ,eaex rxwp m`e ,df heg siwn wc mexwe ,dxcyd

íeìk epîéä øéizLð àìå ãákä ìhéðäáwépL äàéøä .äøñçL Bà ¦©©¨¥§Ÿ¦§©¥¥¤§¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨
.d`ixd zepe` zyngn cg` jzgpy -,øîBà ïBòîL éaøawp oi` ©¦¦§¥

`l` zetixh mxeb d`ixaá÷pézL ãòd`ixd ly ipevigd wlgdn ©¤¦¨¥
cr,úBðBtîqä úéáìlkl xie`d z` miliaend miwxerd mdy §¥©¦§

.d`ixd zepe`äønä äáwéð .äáwä äáwéðïéwcä eáwéð .ipa - ¦§¨©¥¨¦§¨©¨¨¦§©©¦
.miirndñøkäúéîéðtääáwépL,edyna elit`áBø òø÷pL Bà ©¨¥©§¦¦¤¦§¨¤¦§©

qxkd,øîBà äãeäé éaø .äðBöéçäqxkd zrixwa wlgl yi ©¦¨©¦§¨¥
oia dpevigd,lbr oirk dphw dnda oial xey oirk dlecb dnda

dndaa,äìBãbädpevigd qxka drxwp m`,çôèicka jka yi ©§¨¤©
,dtixhdlådndaa,äpèwäwxarxwpdaeø`id ixd qxkd ly §©§©¨§¨

.dtixhññîäúBñBkä úéáeeáwépLd`xpy crawpd.õeçì ¤§¥¥©¤¦§©
y dndaeâbä ïî äìôð,m` ,dizenvra xay da d`xp oi`y elit` ¨§¨¦©©

meyn ,dtixh `id ixd ,cin dhgy `l` zrl zrn ddzyp `l
dnda oke .dixa` ewqxzpy miyyegyyáBø eøazLðäéúBòìö ¦§©§©§¤¨

.dltp `ly elit`áàfä úñeøãea`f ici lr dqxcpy dnda - §©©§¥
oiae ,fre yakk dwc dndaa oia ,qx` da lihde eipxetiva da dkdy

qx`a gk yi ,xeyk dqbaziyrp df ici lre dtxeyl a`f ly
.dtixháàfä úñeøc ,øîBà äãeäé éaø`l` dpi`adnda,äwã ©¦§¨¥§©©§¥§©¨

,dtixh dpi` dqb dndaa la` ,dtxeyl qx`d gka yiy meyn
.dtxeyl qx`d gka oi`y meyn,éøà úñeøãeelit`adndaäqâ §©£¦§©¨

.dtxeyl ely qx`a gk yi
dpy ,zenda iabl dqbl dwc dnda oia welig dcedi iax dpyy ab`

:zetera dqexc oic iabl mb df weligõpä úñeøcqxcpy ser - §©©¥
`ed ixd ,up oebk ,eipxetiva qxecd [wc e` ohw] ser ici lr dkede

dtixh÷cä óBòamixtvk ,wcd ser ipinn cg` qxcpd did xy`k ± §©©
mifee`k qbd sera la` .mtxeyl qx`d gka yiy meyn ,mipeie

.mixyke mtxeyl up ly qx`d gka oi` ,milebpxze,ñbä úñeøãe- §©©©
elit` ,eipxetiva dkdy lecb qxec serñbä óBòa,eci lr qxcpy §©©

.etxeyl ely qx`d gka yiy ,dtixh dyrp
ipin x`y zeaxl cnlp epnny zetixh zeklda llk d`ian dpynd

:dpyna epnp `ly zetixhìk ,ììkä äædkna dzwly dnda ¤©§¨Ÿ
ïéàLdkna diewld zxg` dndaäiç äBîkjiyndl die`x - ¤¥¨¨©¨

`id ixd ,zeigle.äôøè§¥¨

àøîâ
:dtixh oic ceqia zwqery `xnin d`ian `xnbdïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§

ïépî äøBzä ïî äôøèì æîø ,Lé÷ì ïaxeqi` dxeza fnexn okid - ¤¨¦¤¤¦§¥¨¦©¨¦©¦

.dtixh
xxal jixv df xac ike :ezl`y lr `xnbd ddnz,ïépî`lde ¦©¦

xn`py ,dxeza `ed yxetn(l ak zeny)àì äôøè äãOa øNáe'¨¨©¨¤§¥¨Ÿ
,'eìëàú.dtixh lek`l dxezd dxq`y ixd Ÿ¥

:xg` ote`a yiwl oa oerny iax ixac z` `xnbd zyxtnàlàjk ¤¨
,oerny iax ly ezl`y zpeek `idïî äiç dðéàL äôøèì æîø¤¤¦§¥¨¤¥¨©¨¦

ïépî äøBzä,meyn `ed dtixh dxez dxq`y dn `ld xnelk ©¨¦©¦
,dpynd ixaca epl x`ean z`fe ,zeigl die`x dpi`y,àôéñ éðz÷c§¨¨¥¥¨

ìk ,ììkä äædndaäiç äBîk ïéàL`id ixdììkî ,äôøèixac ¤©§¨Ÿ¤¥¨¨©¨§¥¨¦§¨
rnyp dpynd,äiç dðéà äôøèc,yiwl oa oerny iax xxan jk lre ¦§¥¨¥¨©¨

ïì àðî.dxeza df xac fnxp okid - §¨¨
:yiwl oa oerny iax aiynáéúëczendad ipina zwqerd dyxta ¦§¦

ze`nhde zexedhd(a `i `xwie)úàæå'äiçä,'eìëàz øLàeyxce §Ÿ©©¨£¤Ÿ§
mr xnelk 'dig' zeidl dkixv dndad z`fy 'digd' oeyln minkg

`idy dnda ,yexcl yi jke ,zeigl die`x `dzy ,zEig,äiç©¨
,zeigl die`xy,ìBëàdnda la`,ìeëéz àì ,äiç dðéàLeììkî ¡¤¥¨©¨Ÿ¥¦§¨
renyl yi dfäôøèc`idy meyn df ixd lek`l dxez dxq`yàì ¦§¥¨Ÿ

,äiç.dig dpi` dtixhy ixd ©¨
dtixhy xaeqd epizpyn ly `pzl dxezd on xewn epcnl dk cr
dtixhy ,zxaeqe zwlegd drc `xnbd d`ian dzr ,dig dpi`
jkl d`iane ,dxez dzxq` ok it lr s`e mipy dnk zeigl dleki

:`xnbd zl`ey .dxeza xewndéì àðî ,äiç äôøè øîàc ïàîìe§©§¨©§¥¨©¨§¨¥
:`xnbd daiyn .zeigl dleki dtixhydéì à÷ôðdf xac ecnl - ©§¨¥

îweqta xn`py dn(a `i `xwie)'eìëàz øLà äiçä úàæ',oeylny ¦Ÿ©©¨£¤Ÿ§
`weecy ,yexcl yi jke ,zxg` dnda hrnl `ay rnyn 'z`f'úàæŸ

,äiçä,zeigl die`xy dnda mzq xnelk,ìBëàla`úøçà äiç ©©¨¡©¨©¤¤
,zeigl die`xy zxg` dnda -,ìeëéz àìzeigl die`xy it lr s` Ÿ¥

e ,dtixh ipin oebkeììkîrenyl yi df.äiç äôøèc ¦§¨¦§¥¨©¨
:`xnbd zl`eyCãéàå`le dig dpi` dtixhy zxaeqd drcd - §¦¨

,herinl z`f eyxcdéì ãéáò éàî 'úàæ' éàädnn yxec dn - ©Ÿ©¨¦¥
.'z`f' weqta xn`py:`xnbd daiyndéì éòaéîdf weqt el jxvp - ¦¨¥¥

ìyexc,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLé éaø éác àðúãëxn`p ¦¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥
weqtaàeä Ceøa LBãwä ñôzL ãnìî ,'eìëàz øLà äiçä úàæ'Ÿ©©¨£¤Ÿ§§©¥¤¨©©¨¨

ïéîe ïéî ìkî,zeigde zendad ibeq lk ly,äLîì Bì äàøäå ¦¨¦¦§¤§¨§Ÿ¤
,ìeëéz àì úàæå ,ìBëà úàæ ,Bì øîàåipal dyn d`xiy ick §¨©Ÿ¡§ŸŸ¥

md dne dlik`a zexzend md dn zeigde zendad z` l`xyi
.dlik`a zexeq`d

:`xnbd zl`eyCãéàådtixhy 'z`f'n cenll zxaeqd drcd ± §¦¨
,digdéì éòaî énðjxvp df weqt mzrcl s` `ld -éác àðúãëì ©¦¦¨¥¥§¦§¨¨§¥

,ìàòîLé éaøoipne ,dig dtixhy cenll xzein weqtd oi` ok m`e ©¦¦§¨¥
.dig dtixhy el

d`iane ,dig dtixhy 'z`f'n eyxcy cenild on `xnbd da zxfeg
:xg` xewn,énð éëä ïéàdf weqtn yxec dig dtixhy xaeqd s` ¥¨¦©¦

,l`rnyi iax zyxckàlà,xxale xefgl yi ,jk m`yäôøèyäiç ¤¨§¥¨©¨
déì àðî:`xnbd jk lr daiyn .df xac ecnl okidn -déì à÷ôð §¨¥©§¨¥

ìàòîLé éaø éác àðz Cãéàîzxg` dyxcn z`f `ed cnel ± ¥¦¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epyy,ìàòîLé éaø éác àðúcseqa §¨¨§¥©¦¦§¨¥
ze`nhde zexedhd zendad zyxtweqta xn`p(fn `i `xwie)ïéa'¥

,'ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä äiçäzenda yiy xnelk ©©¨©¤¡¤¤¥©©¨£¤Ÿ¥¨¥
ok it lr s`e zeigl zeie`xd zenda yie ,mlk`zy zeigl zeie`xy
opi`y zeigl zeie`xd yiy minkg eyxc o`kne ,mlk`z `l

,zelk`pelàmdeøîàpL úBôøè äøNò äðBîLdkldäLîì ¥§¤¤§¥§¥¤¤¤§§Ÿ¤
,éðéqîmirney ,'lk`z `l xy` dig' dtixhl aezkd `xwy jkne ¦¦©

.zeigl die`x dtixhy ep`
dpeny dpny l`rnyi iax ly eixac mvr lr `xnbd dpc dzr

:`xnbd dywn .cala zetixh dxyràkéì eúåxzei oi` ike - §¥¨
,zetixhàkéà àäå,zeziixaae zeipyna zetixh cer yi ixde - §¨¦¨
mpniqyøbñaàúzòîL áLå ,mdy ,zereny ray cer yi oke - ©§©§©§©§¨¨

.dpyna epyp `le mi`xen`d epny zetixh ibeq
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`oifgeקיח mipya cenr an sc ± oey`x wxtzereay

ïãéã àðúì àîìùá`pz `l mewn lkn ,dxyr dpeny `l` `pz `lc ab lr s` Ð

."llkd df"a `iz` `pz `lce ,`pz `pzc xninl `ki`e ,`piipnéáã àðúì àìà
ìàòîùé éáø`ziixae dpyne ,`ed oniq Ð x"bqa `ki` `de :`iyw ,`piipn `pzc Ð

oexqg dnk ,(a,er oileg) "dywnd dnda" wxta Ð dilbx ekzgpy dnda :od

,[a dpyn iyily wxt] zelid`a dxcya

.[my] `zexg oke ,[`,cp oileg] oiwxta dcelb

epny zetxh ray Ð `zzrny aye

eid ode ,dpyna epyp `le mi`xen`d

milbx ixw mipexg`d .oaxn milaewn

mewn ,l"iiepii* = daekx` .mici ixw miptlye

myn dze` oiwxtny jxide weyd xeaig

.dhytd zryaøæòìà ïá ïåòîù éáøÐ

iax :ikd dl ipzw [iyily wxt] `ztqeza

dlekiy iptn xiykn xfrl` oa oerny

dizlinc `tiq hwp `kde .zeigle zeekil

xfrl` oa oerny iax `zyd hwp `le

:opikxte .xiyknúååëéì äìåëéã áâ ìò óà
úåéçìå`ki` ikd elit`c ,`id `iyw Ð

o`nlc ,oerny iax bilt `l dtxh`c xninl

`pzc l`rnyi iax iac `pz` Ð opiazen `w

xn`wc ,dil `xiaq dig dtxh edi`e ,`piipn

dl ixwc ,"lk`z `l xy` digd oiae"

iaxk dl xaq :wixt ikd `l` !dig dtxhl

iax :mzd ipzwck ,`id dxyk xn`c oerny

.xiykn xfrl` oa oernyïåøñç äîë
äøãùárbna `l` ,ld`a `nhz `ly Ð

dxcy eli`c ,dxeryk mvr oick `ynae

aexe epiipn aexe dnly zleblebe dnly

(` dpyn ipy wxt) zelid`a opz ,epiipa

.xya odilr oi`y it lr s`e ld`a oi`nhnc

äôøèì ïëådtxh `ied `l i`ny zial Ð

`ilega lld ziale ,zeileg izyn xivaa

.`txhin zg`ãçë åäðéáùçiab `dc Ð

.inc cgke ,iknq iccdäãåìâ àëéàäåÐ

oigy zngn e` ,dlek dhytede dxer lhipy

oileg) oizipzn ipzwc ,dk`ln zngn e`

:ipyne .milqet minkge :(`,cpéáøë äì øáñ
àúåøç àëéàäå .øéùëîã øéàîipzwc Ð

icia `zexg :zexyk el` (my) oizipzn

mc` icia :(a,dp oileg) onwl `ipze ,miny

Ð `zexg `id efi`e .dtxhdwnvy lk

,lwc ly zeixgk dywzpe dly d`ix

miny icia `ide ,cxae zelewn zwnevy minrte .elewa mc` dzirady zngn

.`ixa `xcd `l ez mc` icia la` ,`ixa `xcdeäì éðú÷ ïàî äøîdaygc Ð

iqei iaxe ,`id d`cigi Ð oizipzna zetxh dxyr dpenyc `piipna dxnd dawip

l`rnyi iax iac `pze .oizrnya (`,bn oileg) oiwxta onwl dl ipzw dcedi iaxa

.`zexg liire dxn wit`e ,dxn dil zilàîèàã à÷åá.jxid zilew =óùã
äéúëåãîoileg) onwle .ea aegz `edy dil` mvray xeg ,enewnn utwy Ð

,xega aegze ey`x lebr ,`pkea enk Ð `wea .iaip lekri`c `ede :miiqn (a,cp

.zyzknd xega aegzd df ilrkúçà àéìåëá äú÷ìonwle .odizya oky lke Ð

.uixg mewnl `zewl `ihnc `ede :da miiqn (`,dp oileg)äôøè á÷éð ìáàÐ

.dxyk diylewa la` ,dar `idy mewn epeilra awip :yxtn [a,dp oileg] onwle

åìãìãð.hrn o`ke hrn o`k oixaegne zenewn dnka eylzp Ðòìö äø÷òðÐ

p :oizipzna opzc ab lr s`opira mzd Ð exazyp `wec ,dizerlv aex exazy

oileg) onwl yxtnck dziileg ivg cr dxwirn zg` rlv dxwrp la` ,`aex

.dtxh (`,apäñáçðù úìåâìåâåawip `le dzgtp `le zeax zekn dzkedy Ð

* = dqagp .dtxh Ð dqagp daex m` ,mexwd1.frla x"iivpincñøëä áåø úà äôåçä øùáå* oixewy ar mexw edf Ð2z` oikzege dndad z` oigzetyk `"ptph

eaexe ,qegqde dfgd zerlv jeza `agp qxkd heriny iptn Ð qxkd z` dteg dil ixw `le qxkd aex z` dteg dil ixwc i`de .d`xp `ede dndad jxe`l xyad

.xyaa dqeknñøë* Ð3ied xya dilek iabl rxw `eddl zxryn ikc iab lr s` ,qxkd cbpk xya ly eaex rxwp m`e .qqnde zeqekd zia `la ,dcal `"vpt

`xiaq `l l`enye .dtxh Ð `eddc `aex rxwin m`e ,qxkd cbpky dna `l` opixryn `l Ð mikxid cr jlede mirnd ipa lk wifgn xya eze` ixdy ,`herin

onwl oizipznl yxtn edi`e .opireny`l l`eny `z` dn ok m`c ,qxkd aex z` dtegd xya epiidc oizipznc dpevigd aex (a,p oileg) onwl yixtc o`nk dil

.izixg` `zlinaååä àéðîú éáå÷ð.oizipznc iaewp `ipnz edl eyt izk` Ð dxnl dl zilcne ,cga zeqekd ziae qqndl zayg ike Ðïéøú é÷åñôzxbxb Ð

.hegeàøéåò áøã.leghd awip Ð
àìà
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àäå`icda `ipzc ,micibd znev lhipn jixt `lc :dniz Ð dilbx ekzgpy dnda `ki`

ekzgpy dnda llka iedc xnel yie !dtxhc (`,er oileg) "dywnd dnda" wxta

.dilbx

øîàå:zlebleb iab ipzwc ,dcedi ax wiic `tiqn Ð dtxhl oke l`eny xn` dcedi ax

i`ny zia ?zlebleba oexqg dnk

ick :mixne` lld ziae ,gcwn `lnk :mixne`

dzin xeriyac `nl` .zenie igd on lhpiy

icda dcedi axc aiyg ikdle .oexqg aiyg

dl aiyg `le ,wiic oizipznnc meyn Ð zeipyn

lr s` `xier axc `zln aiygck `zrny icda

`l i`n` ,xn`z m`e .xnz` oizipzn`c ab

dcedi axc oeik ,zlebleb `ki` `de :inp jixt

`l dcedi axc ,mz epiax xne`e !i`w edlek`

zleblebc oexqgc oizrc `wlqc .zlebleb` i`w

mexwd zaiwpa `txhin dndae ,mexwd mr ied

oexqg ira `lfn dil zi`c mc` la` ,dicegl

oiaexira xn`c `de .mexwd zaiwp mr zlebleb

oebk iccd` ixzqc ixneg ixz aiygc (a,f)

i` .zlebleb hwp dxcy ab` Ð zleblebe dxcy

inp "dtxhl oke" i`w mc` zetxh oiprl ,inp

`xneg ,`lewe `xneg dia zgkync ,zlebleb`

oeict oiprl Ð `lewe ,ytpd z` bxed oiprl Ð

jixv odkd oi`y miyly jez sxhp m` xeka

.dtxh exiag dyr oiprle ,elaw m` xifgdl

iaxa iqei iax xn`c `d iab jenqac :dyw edine

opax dil eywnc ,dtxh dxnd dawip dcedi

oa enk ,jka `txhin dnda oi`c rnyn ,aei`n

dwexie dnec` iab (a,fn oileg) onwl cere .mc`

dy` eiptl z`ay ozp iaxcn iziin dxyk

iig mc`a iigc i`n `nl` ,'ek dpa z` dlny

oexqgc ,yxtl d`xp dide !dndaa inp

seqy itl Ð dtxhe ,mexwd `la Ð zleblebd

,zleblebn `kd jixt `l ikdle .wqtil mexwd

i` la` .gen ly mexwd awip :dl ipzw `dc

lhipy daxd mc` ipa yi ixdy ,ok yxtl xyt`

.miig oiicre gcwn `lnn xzei mdly zleblebn

mexw zaiwp mr ied zleblebd oexqgc ,d`xpe

oexqg `la la` .wqtil d`zz seqc ,oeilrd

d`zz seq oi` Ð oeilrd mexw awip m` ,mvr

oileg) xn`c o`nl `ki` dndaa oke .wqtil

`nxw :xn`c o`nl elit`e .oibn d`zz (`,dn

Ð dtxh d`zz aiwpi` `lc ab lr s` d`lir
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קיט oifge` mipya cenr an sc ± oey`x wxtzereay

ïãéã àðúì àîìùá`pz `l mewn lkn ,dxyr dpeny `l` `pz `lc ab lr s` Ð

."llkd df"a `iz` `pz `lce ,`pz `pzc xninl `ki`e ,`piipnéáã àðúì àìà
ìàòîùé éáø`ziixae dpyne ,`ed oniq Ð x"bqa `ki` `de :`iyw ,`piipn `pzc Ð

oexqg dnk ,(a,er oileg) "dywnd dnda" wxta Ð dilbx ekzgpy dnda :od

,[a dpyn iyily wxt] zelid`a dxcya

.[my] `zexg oke ,[`,cp oileg] oiwxta dcelb

epny zetxh ray Ð `zzrny aye

eid ode ,dpyna epyp `le mi`xen`d

milbx ixw mipexg`d .oaxn milaewn

mewn ,l"iiepii* = daekx` .mici ixw miptlye

myn dze` oiwxtny jxide weyd xeaig

.dhytd zryaøæòìà ïá ïåòîù éáøÐ

iax :ikd dl ipzw [iyily wxt] `ztqeza

dlekiy iptn xiykn xfrl` oa oerny

dizlinc `tiq hwp `kde .zeigle zeekil

xfrl` oa oerny iax `zyd hwp `le

:opikxte .xiyknúååëéì äìåëéã áâ ìò óà
úåéçìå`ki` ikd elit`c ,`id `iyw Ð

o`nlc ,oerny iax bilt `l dtxh`c xninl

`pzc l`rnyi iax iac `pz` Ð opiazen `w

xn`wc ,dil `xiaq dig dtxh edi`e ,`piipn

dl ixwc ,"lk`z `l xy` digd oiae"

iaxk dl xaq :wixt ikd `l` !dig dtxhl

iax :mzd ipzwck ,`id dxyk xn`c oerny

.xiykn xfrl` oa oernyïåøñç äîë
äøãùárbna `l` ,ld`a `nhz `ly Ð

dxcy eli`c ,dxeryk mvr oick `ynae

aexe epiipn aexe dnly zleblebe dnly

(` dpyn ipy wxt) zelid`a opz ,epiipa

.xya odilr oi`y it lr s`e ld`a oi`nhnc

äôøèì ïëådtxh `ied `l i`ny zial Ð

`ilega lld ziale ,zeileg izyn xivaa

.`txhin zg`ãçë åäðéáùçiab `dc Ð

.inc cgke ,iknq iccdäãåìâ àëéàäåÐ

oigy zngn e` ,dlek dhytede dxer lhipy

oileg) oizipzn ipzwc ,dk`ln zngn e`

:ipyne .milqet minkge :(`,cpéáøë äì øáñ
àúåøç àëéàäå .øéùëîã øéàîipzwc Ð

icia `zexg :zexyk el` (my) oizipzn

mc` icia :(a,dp oileg) onwl `ipze ,miny

Ð `zexg `id efi`e .dtxhdwnvy lk

,lwc ly zeixgk dywzpe dly d`ix

miny icia `ide ,cxae zelewn zwnevy minrte .elewa mc` dzirady zngn

.`ixa `xcd `l ez mc` icia la` ,`ixa `xcdeäì éðú÷ ïàî äøîdaygc Ð

iqei iaxe ,`id d`cigi Ð oizipzna zetxh dxyr dpenyc `piipna dxnd dawip

l`rnyi iax iac `pze .oizrnya (`,bn oileg) oiwxta onwl dl ipzw dcedi iaxa

.`zexg liire dxn wit`e ,dxn dil zilàîèàã à÷åá.jxid zilew =óùã
äéúëåãîoileg) onwle .ea aegz `edy dil` mvray xeg ,enewnn utwy Ð

,xega aegze ey`x lebr ,`pkea enk Ð `wea .iaip lekri`c `ede :miiqn (a,cp

.zyzknd xega aegzd df ilrkúçà àéìåëá äú÷ìonwle .odizya oky lke Ð

.uixg mewnl `zewl `ihnc `ede :da miiqn (`,dp oileg)äôøè á÷éð ìáàÐ

.dxyk diylewa la` ,dar `idy mewn epeilra awip :yxtn [a,dp oileg] onwle

åìãìãð.hrn o`ke hrn o`k oixaegne zenewn dnka eylzp Ðòìö äø÷òðÐ

p :oizipzna opzc ab lr s`opira mzd Ð exazyp `wec ,dizerlv aex exazy

oileg) onwl yxtnck dziileg ivg cr dxwirn zg` rlv dxwrp la` ,`aex

.dtxh (`,apäñáçðù úìåâìåâåawip `le dzgtp `le zeax zekn dzkedy Ð

* = dqagp .dtxh Ð dqagp daex m` ,mexwd1.frla x"iivpincñøëä áåø úà äôåçä øùáå* oixewy ar mexw edf Ð2z` oikzege dndad z` oigzetyk `"ptph

eaexe ,qegqde dfgd zerlv jeza `agp qxkd heriny iptn Ð qxkd z` dteg dil ixw `le qxkd aex z` dteg dil ixwc i`de .d`xp `ede dndad jxe`l xyad

.xyaa dqeknñøë* Ð3ied xya dilek iabl rxw `eddl zxryn ikc iab lr s` ,qxkd cbpk xya ly eaex rxwp m`e .qqnde zeqekd zia `la ,dcal `"vpt

`xiaq `l l`enye .dtxh Ð `eddc `aex rxwin m`e ,qxkd cbpky dna `l` opixryn `l Ð mikxid cr jlede mirnd ipa lk wifgn xya eze` ixdy ,`herin

onwl oizipznl yxtn edi`e .opireny`l l`eny `z` dn ok m`c ,qxkd aex z` dtegd xya epiidc oizipznc dpevigd aex (a,p oileg) onwl yixtc o`nk dil

.izixg` `zlinaååä àéðîú éáå÷ð.oizipznc iaewp `ipnz edl eyt izk` Ð dxnl dl zilcne ,cga zeqekd ziae qqndl zayg ike Ðïéøú é÷åñôzxbxb Ð

.hegeàøéåò áøã.leghd awip Ð
àìà

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

àäå`icda `ipzc ,micibd znev lhipn jixt `lc :dniz Ð dilbx ekzgpy dnda `ki`

ekzgpy dnda llka iedc xnel yie !dtxhc (`,er oileg) "dywnd dnda" wxta

.dilbx

øîàå:zlebleb iab ipzwc ,dcedi ax wiic `tiqn Ð dtxhl oke l`eny xn` dcedi ax

i`ny zia ?zlebleba oexqg dnk

ick :mixne` lld ziae ,gcwn `lnk :mixne`

dzin xeriyac `nl` .zenie igd on lhpiy

icda dcedi axc aiyg ikdle .oexqg aiyg

dl aiyg `le ,wiic oizipznnc meyn Ð zeipyn

lr s` `xier axc `zln aiygck `zrny icda

`l i`n` ,xn`z m`e .xnz` oizipzn`c ab

dcedi axc oeik ,zlebleb `ki` `de :inp jixt

`l dcedi axc ,mz epiax xne`e !i`w edlek`

zleblebc oexqgc oizrc `wlqc .zlebleb` i`w

mexwd zaiwpa `txhin dndae ,mexwd mr ied

oexqg ira `lfn dil zi`c mc` la` ,dicegl

oiaexira xn`c `de .mexwd zaiwp mr zlebleb

oebk iccd` ixzqc ixneg ixz aiygc (a,f)

i` .zlebleb hwp dxcy ab` Ð zleblebe dxcy

inp "dtxhl oke" i`w mc` zetxh oiprl ,inp

`xneg ,`lewe `xneg dia zgkync ,zlebleb`

oeict oiprl Ð `lewe ,ytpd z` bxed oiprl Ð

jixv odkd oi`y miyly jez sxhp m` xeka

.dtxh exiag dyr oiprle ,elaw m` xifgdl

iaxa iqei iax xn`c `d iab jenqac :dyw edine
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oa enk ,jka `txhin dnda oi`c rnyn ,aei`n

dwexie dnec` iab (a,fn oileg) onwl cere .mc`

dy` eiptl z`ay ozp iaxcn iziin dxyk

iig mc`a iigc i`n `nl` ,'ek dpa z` dlny

oexqgc ,yxtl d`xp dide !dndaa inp

seqy itl Ð dtxhe ,mexwd `la Ð zleblebd

,zleblebn `kd jixt `l ikdle .wqtil mexwd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc oileg(oey`x meil)

àîìLaelld zetixhd ipin epyp `l recn xacd oaen -ïãéc àpúì ¦§¨¨§©¨¦¨
meyn ,zetixhd oipn z` aezkl hwp `ly ,epizpyn ly `pzl -

xnel yiyàðz àðúc,dpyna eazk ixd ,`pzd dpyy dny - §¨¨¨¨
øéiLãe,eazk `le xiiyy dne -ììkä äæa àéúàllkp `ed ixd - §©©©§¨§¤©§¨

`iad dfae ,dtxh dig denk oi`y lky llk dpynd dxn`y dna
,mitqepd zetixhd ibeq lk z` `pzdìàòîLé éaø éác àpúì àlà¤¨§©¨§¥©¦¦§¨¥

ce zetixhl oipn hwpøîàmd ixdy,úBôøè äøNò äðBîLrnyn §¨©§¤¤§¥§¥
,zeywdl yi jk lr ,elld dxyr dpeny `l` zetixh xzei oi`y

àkéì eúå,zetixh cer oi` ike -àkéà àäåx"bqa z` yi ixde - §¥¨§¨¦¨
.`zzrny aye

:cxtpa oic lkn dywne zetixhd el` z` zhxtne `xnbd dpene
dpyna epipyy dnn `ed epnn zeywdl yiy oey`xd oicd(.er),

äéìâø eëzçpL äîäaäáekøàä ïîweyd oia xagnd wxtd on - §¥¨¤¤§§©§¤¨¦¨©§¨
,jxideäìòîìe`id ixd ,dpnn.äôøè,sqep dtixh oin epivny ixd §©§¨§¥¨

iax iac `pz :`xnbd zvxzn .l`rnyi iax iac `pz e`pn `l recne
l`rnyiàéä äìBëé øîàc ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk déì øáñ̈©¥§©¦¦§¤¤§¨¨§¨©§¨¦

,úBéçìå úBåkéìdknd `txzz ,jzgd mewn lr diek dyri m`y ¦¨§¦§
uexiz `xnbd dgec .dtxhk d`pn `l okle ,zeigl dndad lkeze

:dfáb ìò óàxeaqiy,úBéçìå úBåkéì äìBëécixdy ,ayiin df oi` ©©©¦¨¦¨§¦§
øîà÷ ïàîìepkxved eixac lr `iyewd zngny `pzd edin - §©¨¨©

`ld ,xfrl` oa oerny iaxk xaeqy cinrdléaø éác àpúì§©¨§¥©¦
ìàòîLéixde ,dxyr dpeny `ed zetixhd oipny hwpyéác àðz ¦§¨¥¨¨§¥

déì àøéáñ äiç äôøè ,ìàòîLé éaødxeq`d dtixhy xaeq `ed - ©¦¦§¨¥§¥¨©¨§¦¨¥
dxiykn epi` zeigl `id die`xy dny epiide ,zeigl `id die`x
dlekiy xaeqy cinrp m` s` ok m`e ,dxeq`d dtixh zeidln
dyw aeye ,dilr dtixh my oiicr ,diekd ici lr zeigl dndad

.zetixhd oipna ef dtixh aiygd `l recn
:xg` ote`a uexizd z` zyxtne `xnbd da zxfegàlàmrhd ¤¨

ekzgpy dnda zetixhd oipna dpn `l l`rnyi iax iac `pzy
c meyn ,dlrnle daekx`d on dilbxk dì øáñly epicïBòîL éaø ¨©¨§©¦¦§

øîàc ,øæòìà ïaef dnday,àéä äøLkiaxy ,enrhn `l mle` ¤¤§¨¨§¨©§¥¨¦
meyn ,zeigle zeekil dlekiy meyn dxiykd xfrl` oa oerny
`pz la` ,dtxh dpi` zeigl dlekiy lke dig dpi` dtxhy xaqy
xaeqy ,xg` mrhn dxiykn dig dtxhy xaeqd l`rnyi iax ixac

.dtxh dpi` diek `la elit`e ,dtixhdl icka ef dkna oi`y
iax ixac `pz e`pn `ly zetixh ly sqep ote`n dywn `xnbd

:l`rnyiàkéàäåly dtxh yi ixde -ïBøqçzeileg.äøãMa §¨¦¨¦¨©¦§¨
dpyna(b ,`"n a"t zeld`)`nhn dxery xeriyk znd on mvry ,epipy

cg` ld`a did m`y epiide ,ld`a `le `ynae dribpa mc`d z`
aex mdy zenvr yi m` la` .znd ld` oick `nhp epi` ef mvr mr
ld` eze`a mnr `vnpd mc`d z` md mi`nhn ,znd ly oipne oipa

.m`yp e` mda rbp `ly elit`
ïðúcdpyna(my),ïBøqç änkexqgi zeileg -äøãMa`ly ick ¦§©©¨¦¨©¦§¨

oipne oipa aexn xqgi jkay meyn ,ld`a znd zenvr e`nhi
,eizenvrúBéìeç ézL ,íéøîBà éànL úéa.dxcydnìlä úéáe ¥©©§¦§¥§¥¦¥
,íéøîBàwx elit`ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå .úçà àéìeç §¦§¨©©§¨©©§¨¨©§¥§¥

oicd,äôøèìdxcydn zeileg izy exqg m` wx i`ny zialy ¦§¥¨
ziale ,dtixh dpi` zg` dileg wx dxqgyk j` ,dtxh dndad
sqep xac epivny ixd .dtxh `id ixd zg` dileg dxqg m` s` lld
llka l`rnyi iax iac `pz e`pn `l recne ,dtixh dyerd

.eizetxh
dyer df xacy xaeq l`rnyi iax iac `pz s` ok` :`xnbd zvxzn
aygny `l` ,ely zetixhd oipna llkp s`e ,dtixhl dndad z`

y ,dpynd dzpny dnn xg` ote`a zetixhd oipn z`úéáe ññîä¤§¥¥
ézøúa eäì záLç à÷c úBñBkäiax iac `pz ,zetxh izyk - ©§¨¨©§§§§©§¥

l`rnyiàãça eäðéáLç,dfl df mikenqy meyn zg` dtxhk - ©§¦§©£¨
`linneàãç ìéiòå àãç ÷étàe` qqnd] mdn cg` z` `ved - ©¥£¨§©¥£¨

dxcya oexqg epiid enewna xg` cg` qpkde [zeqekd zia`vnpe ,

.dxyr dpeny `l` zetixhd oipna oi`y
:`xnbd dywn ceräãeìb àkéàäåslwzpe dxer lhipy dnda - §¨¦¨§¨

dpyna epipyy ,dk`ln e` oigy zngn ,miiga dcera elek(.cp)

l`rnyi iax iac `pz :`xnbd zvxzn .dtxh `idyéaøk dì øáñ̈©¨§©¦
øéLëîc øéàî.dcelba ¥¦§©§¦

:`xnbd dywn ceràúeøç àkéà àäå(my dpyn)dnda `ide , §¨¦¨£¨
zeig dz`xy e` ix`e mc` lewn dzrapy zngn ,dz`ix dwnvy

d dawip :`xnbd zvxzn .zerxäøî,dtxhk dpyna dzpnpyïàî ¨¨©
dì éðz÷`ld ,jka ztxhpy xaeqe dpyna d`pyy `pzd `ed in - ¨¨¥¨

`ed,äãeäé éaøa éñBé éaøeilr miwelg minkgy ,`id cigi zrce ©¦¥§©¦§¨
(.bn)xaq l`rnyi iax iac `pz ok m` ,dxnd dawipa exiykde

e ,eizetxha d`pn `l okle ,mixiyknd minkgkìéiòå äøî ÷étà©¥¨¨§©¥
àúeøç,dnewna `zexg z` qpkde ,zetxhd oipnn dxn z` `ved - £¨

.zetxh dxyr dpenyn xzei oi`y `vnpe
mde zeziixa e` zeipyna epypy zetxhn `xnbd dzywd dk cr
ly zerenyn `xnbd dywn dzr ,`xnbd d`iady x"bqa

`xen`.l`rnyi iax iac `pz m`pn `ly zexg` zetxh epny mi
:`xnbd dywnàúzòîL áL àkéàäåray cer epivn ixde - §¨¦¨©§©§¨¨

`l recne ,mitqep zetixh ibeq mday mi`xen`d epny zereny
.l`rnyi iax iac `pz m`pn

:dpey`x dreny .zerenyd z` zhxtne `xnbd dpeneáø øîàc§¨©©
dézëecî óLc àîèàc à÷ea éàä ,àðúîz`xwpd] jxid mvr - ©§¨©¨§©§¨§¨¦§¥

d`viy ob`d mvray rwy jeza daegze zxaegn `idy [zilew
`id ixd ,dnewnnäôøè. §¥¨

:dipy drenyäú÷ì ,áøc déîMî àtt øa Léëø øîàåici lr §¨©¨¦©¨¨¦§¥§©¨§¨
elit` dknàéìeëa[dilk-]úçà.äôøè §§¨©©§¥¨

:ziyily drenyïðúedpyna(.cp),áø øîàå ,äøLk ìBçhä ìhéð §©¦©©§§¥¨§¨©©
eðL àì ,àáøc déîMî àøéåòdxyk dndady df oic dpyp `l - £¦¨¦§¥§¨¨Ÿ¨

àlàa `weecìhéð,leghdáwéð ìáàleghdäôøè. ¤¨¦©£¨¦©§¥¨
:ziriax drenyíéðnéñ ,ìàeîL øîà äðç øa øa äaø øîàåly §¨©©¨©©¨¨¨©§¥¦¨¦

[hyee dpw] dhigydïaeøa eìcìcpLaexa onewnn exwrpy - ¤¦©§§§¨
,seba mxeaig zenewn.äôøè§¥¨

:ziying drenyøîà àðúî áø øîà àìéL áø øa äaø øîàå§¨©©¨©©¦¨¨©©©§¨¨©
døwéòî òìö äø÷òð ,ìàeîLivg mr rlvd lk dxwrpy ± §¥¤¤§¨¤©¥¦¨¨

,dilegdn.äôøè§¥¨
:ziyiy drenyäñaçpL úìBbìeâåzekna dzkedy -daeøa- §§¤¤¤§§¨§¨

.dtxh `id ixd ,diwlg aexa
:ziriay drenyäôBçä øNáe[dqkn]ñøkä áBø úàrxwpy ¨¨©¤¤©¤¤

Baeøa.äôøè ,m`pn `l recn zeywdl yi zerenyd el` lkne §§¥¨
.l`rnyi iax iac `pz

:`xnbd zvxzneåä àéðîz éáe÷ðdpynd dzpny zetxhd lk - §¥§©§¨£
,dpeny md ixd awp mda yiy zngnãça eäðéáLç`pz el` lke - ©§¦§§©

ly cg` oina md millkpy meyn ,zg` dtixhk l`rnyi iax iac
ok m`e ,'miaewp'áL ìéiòå áL ÷étàjezn] zetxh ray `ved - ©¦©§©¥©

'awp' meyn enxbpy [dpenyd,mnewna el` zereny ray qpkde ,
.zetxh dxyr dpenyn xzei oi`y `vnpe

:`xnbd zl`eyéëä éàmipte` dnk llek l`rnyi iax iac `pzy ¦¨¦
`ld ,dtxh oin eze` mdy meyn ,cg` mya zetxh lyénð é÷eñt§¥©¦

ãça eäðéáLç eåä éøzekzgpy meyn zexeq`y zetxhd - §¥¨©§¦§§©
zetixh ibeq izy md s` ,[wqtpy dxcyd hege zxbxbd zweqtk]

c ixd ok m`e ,'dweqt' mya zg` dtxhk mzepnl yiyeäì øöä©§
àãç.cg` zetxhd oipnn xqgpy ±ãBòådrenyd ixd ,dywáøc £¨§§©

,àáøc déîMî àøéåò,dtxh leghd awipy xn`yàéä 'äáe÷ð' énð £¦¨¦§¥§¨¨©¦§¨¦
el` llka `id ixde 'daewp' oicn `ed dzetixh `id s` `ld ±
xqgiy `vnpe ,dnvr ipta dtixhk dze` dpnp `le zeaewpd zpeny
oipnd cenrie [leghd awipe ,zeweqtd on zg`] mizy zetxhd oipnn

.zetxh dxyr yy lr wx
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc oileg(ipy meil)

zrca dligza dxaqy dnn `xnbd da zxfeg el` zeiyew zngn
:l`rnyi iax iac `pzðä àlà÷etéz àì ,z÷tàc ézøz Cipy - ¤¨¨¨©§¥§©¥§§Ÿ¥

oipnn z`vedy [dcelbe dilbx ekzgpy dnda] elld zetxhd
iax iac `pzy `xnbd dcinrd dligzay ,m`ivez l` ,zetxhd
`ly meyn z`fe ,el` zetxh ipya xiyknd `pzk xaeq l`rnyi
dzr la` ,zetxh dxyr dpenyn xzei yi ok m`y eilr dywi
miaewpd lky ,zg` dtixhk cg` myn zetixhd lk z` epipny
oipnn xqgy ixd ,zg` dtixhk miweqtd lke ,zg` dtixhk
iax iac `pz xaqy xnel jixv gxkda okl ,zetxh izy zetxhd

,el` mixwna mitixhnd minkgk l`rnyioipn mlyp jkae
zetixhdcala dxyr dpenyl.

:mipin dnk okeza zellekd zetxh ipin dpen `xnbd,àleò øîà̈©¨
äLîì Bì eøîàð úBôøè éðéî äðBîLepiax,éðéñazelelk mdae §¤¦¥§¥¤¤§§Ÿ¤§¦©

.` :mde ,zetixhd lk,äáe÷ðmda yiy zngn zexeq`y el` lkk §¨
.a .awp,ä÷eñôe.b .zxbexbd zweqt oebk dteba xa` jzgpy §¨
,äìeèð.c .cakd lhipk xa` dpnn xqgpy,äøeñçådndaa xqgpy §¨©£¨

.d .dxqgy d`ixk ,mieqn xa`n wlg,äòeø÷xa`a rxw dyrpy §¨
.e .qxkd aex rxwpk,äñeøãe.f .da eipxetv a`f e` ix` urpy §¨

äìeôð.g .bbd onäøeáLe`ler zpeeke .zlebleba e` zenvra §¨§¨
el` millkaàúe÷ì é÷etàìzngn dilkd dzwly ote` hrnl - §©¥¨¨

,dknàtt øa Léëøc.dtixh dpi`y xaq `lere ,df dxwna sixhd §¨¦©¨¨
:daewp oin llek zetxh dnk `xnbd zx`anàáø øa àéiç øîà, ¨©¦¨©¨¨

äðBîLly mipte`äáe÷ða Lé úBôøè,eøîàz íàixd ,dywz - §¤§¥¥¦§¨¦Ÿ©
exkfed dpynaòLzdn z` siqedl yi oky ,daewp ly mipte` ¥©

d dawipy ,aiydl yi .'dxnd dawip' epipyyéaøa éñBé éaø ,äøî̈¨©¦¥§©¦
dì éðz÷ äãeäé,ezenk dkld oi`e `id cigi zrce ,`id dtixhy §¨¨¨¥¨

àéðúc,`ziixaaäáéwä äáwéðy e`íéwcä eáwéð[miirn-],äôøè §©§¨¦§¨©¥¨¦§©©¦§¥¨
äãeäé éaøa éñBé éaøe siqenäønä äáwéð óà ,øîBàyie ,dtixh ©¦¥§©¦§¨¥©¦§¨©¨¨

`nw `pzl j` ,`id jk dcedi iaxa iqei iax zrc wxy o`kn renyl
.miaewpd oipnn dpi`y `ax xa `iig xaq okle ,dtixh dpi`

,opgei iax mya sqei iaxa wgvi iax xn`y zexnin d`ian `xnbd
zexnin cer d`ian zepey`xd ab`e ,dxna awp ly oecipa zewqerd

:enya,ïá÷øe÷å ,äøî ,úéfk ,øáç ,úBëìä)md el` zeaizïnéñ ¦§¨¥©©¦¨¨§§§¨¦¨
`ax xa `iig lr wleg day dpey`x `xnin .(e`aeiy zexninl

:dxnd dawipa xiykdy,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨
äãeäé éaøa éñBé éaøk äëìä.dtixh dxnd dawipy £¨¨§©¦¥§©¦§¨

dipy `xnin:éàî ,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨©
déøáç déì eøcäà[minkg] eixag el eaiydy dprhd dn -éaøì £©§¥£¥¥§©¦
äãeäé éaøa éñBé,wgvi iax x`an .dtixh dxnd dawip xaqy ¥§©¦§¨

envr lr aei` xn`e ,ea rebtl ohyl zeyx 'd ozpy aei`a xn`py
(bi fh aei`),'éúøøî õøàì CBtLé',aei` ly ezxn dktypy ixdås` ¦§¨¨¤§¥¨¦§
ok it lr,íéi÷ áBià ïééãòdzin mxeb dxna oexqg oi`y gken £©¦¦©¨

.dndal dtixh mexbi `ly oicd `ede ,mc`líäì øîàiqei iax ¨©¨¤
,dcedi iaxaíéqð äNòî ïéøékæî ïéà,odn di`x `iadlàì éàc ¥©§¦¦©£¥¦¦§¦Ÿ
,éëä àîézok m` ,qp did `l aei`l ohyd dyrny xeaqz `l` ¥¨¨¦

envr lr aei` cer xn` ea weqtd z` yxtz ji`(my)éúBéìk çlôé'§©©¦§©
,'ìîçé àìåzeilka dwly mc` ikeééç à÷ éî,zeigl leki m`d - §Ÿ©§Ÿ¦¨¨¥

àlàc xnel jixv gxkdaéðàL àqéðlky df dxwn `ed dpey - ¤¨¦¨©¦
qip dyrn ,ohyd ea rbty xg` aei` ly eneiw'd deiv oky ,did mi

,ohyd z`áéúëc(e a my)jcia epd ohyd l` 'd xn`ie'[Cà] (÷ø) ¦§¦¦©©
,'øBîL BLôð úàzeen zkn aei` z` zekdl ohyl zeyx ozipy ixd ¤©§§

,eytp z` xenyl deehvp jkleénð àëädktypy ezxn iabl ¨¨©¦
,ux`l,éðàL àqéðepnn di`x `iadl oi` did miqip dyrny oeike ¦¨©¦

.dtixh dxnd dawipay xeaql lekie ,dtixh oicl
epnid xiizyp `le cakd lhipay x`azp dpyna :ziyily `xnin
elit` cakd on xiizyp m`y rnyne ,dtixh dndad ziyrp melk

onwl `xnbde ,dxyk edyn(.en)zxg` dpynn dxizq dywn(.cp),
zegtay rnyn ,dxyk zifk xiizype cakd lhipay da x`eany

lka ic m` `id mi`pz zwelgny ,`xnbd zvxzne .dtixh zifkn
lre ,dxiykdl zifk xeriy `weec jixvy e` dxiykdl icka `edy

:ef `xnin z`aen ef zwelgnéaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦
øîBàä éøáãk äëìä ,ïðçBéxiizyiy jixvyúéfklhipy caka ¨¨£¨¨§¦§¥¨¥©©¦

.dxiykdl icka
:`xnbd dywn,éëä ïðçBé éaø øîà éîecaka zifk xeiy jixvy ¦¨©©¦¨¨¨¦

,xiykdl ick lhipy,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
äðLî íúñk äëìä`pzd edin yxtzpy `la oic wx dpypy okid ± £¨¨¦§¨¦§¨

,dpyn dze`k dkld ,df oic xn`yïðúe,epizpynaãákä äìhéð §©¦§¨©¨¥
k äpîéä øéizLð àìåíeìrnyn ,dtixhøéizLð àäedyn da §Ÿ¦§©¥¥¤¨§¨¦§©¥

éåä àìc áb ìò óà ,äøLkxeriy ea oi`y -,úéfkdpyn s`y oeike §¥¨©©©§Ÿ¨¥©©¦
,dxyk `edy lk xiizypy lky dzenk dkld ixd mzqa dxn`p ef
dkld weqtl yiy mzqa epypy zeipyn izy epiptl `vnpe
iaxa wgvi iax d`x dn ,ef z` ef zeipynd zexzeqy oeike ,mdizyk
xeiy jixvy renyl yi dpnny dpyn mzqd z` sicrdl dcedi
s` dxiykdy zxg`d dpyn mzqk weqtl `le ,dxiykdl zifk

.`edy lk xiizypa
:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàdf llk - £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

e` exn` opgei iax m`d mi`xen`d ea ewlgp dpyn mzqk dkldy
xaq ,zifka dkldy opgei iax mya xn`y sqei iaxa wgvi iaxy ,`l
oic lka `l` ,dpyn mzqk dkld ly llkd z` xn` `l opgei iaxy
ozp `le ,dpyn dze`k dkld yxetna xn` ezenk dkld xaqy
llk xn` opgei iaxy xaqy `xen`de .zeipynd lk lr xaca llk

.zifka dkld wqt `l opgei iaxy xaq ,df
:ziriax `xninäøî ,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨¨¨

äáwépLcakl dweaic mewnadzîúBñ ãáëå,awpläøLkd`x] ¤¦§¨§¨¥¤§¨§¥¨
dxnd dawipay xaeqd dcedi iaxa iqei iax zrcl elit`e ,[` xei`
.cakd ici lr awpd mzqpy meyn dxyky dcen df dxwna ,dtixh

:ziying `xninwéð ,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàåá §¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨¦©
ïá÷øewä[serd ly ezaiw]BlL ñéëåly ziniptd dtilwd - ©§§¨§¦¤

oiicr ,daiwdíéi÷,zenilyaøLk. ©¨¨¥
:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéà,jtidl rxi` xy`kñékä áwéð ¦©§¨§¦©©¦

iniptdïá÷øe÷åenvríéi÷,zenilyaéàî.epic dn - §§§¨©¨©
:`xnbd zhyet,äæ àìa äæ áwéð ,ïîçð áø øîàc ,òîL àze` ¨§©§¨©©©§¨¦©¤§Ÿ¤

oke ely qikd wx e` oawxewd wx awip m` epiid ,df cbpk `ly df
,df cbpk `ly df mdipy eawp m`.øLkeawp `ly lky x`ean ¨¥

.dxyk df cbpk df mdipy
`xnbd d`ian ,`l e` mdipy eawip oia oawxewa oicd welig ab`

:hyeea s` df oecipàáø øîà,èLåeì Bì Lé úBøBò éðL ,xerd ¨©¨¨§¥¥©¥¤
d,ïáì éîéðôe íBãà ïBöéçm`,äæ àìa äæ áwéðcg` wx awipy ¦¨§¦¦¨¨¦©¤§Ÿ¤

,mdn.øLk:`xnbd zxxanøîéîì éì änìz` dax hxit recn - ¨¥¨¨¦§¥©
dy hyeed xer rav,ïáì éîéðôe íBãà ïBöéçm` wx ielz lkd ixd ¦¨§¦¦¨¨

d zyxtn .`l e` yletn awpditl zexerd rav z` hwp dax :`xnb
,dkldl `veid oic lcad dfa yiyéìç éàcóirav etlgzd m`y - §¦¨¦

`id ixd ,mec` inipte oal didp oevigdy zexerd.äôøè§¥¨
:oawxewae hyeea awp oica zwtzqn `xnbdeäì àéòaàewtzqp - ¦¨£¨§

,daiyid ipaíäéðL eáwéð[ely qike oawxewd oke hyeed zexer ipy] ¦§§¥¤
,äæ ãâðk àlL äædf `l` ipyd awpd cbpk oeekn awpd oi`y ¤¤Ÿ§¤¤¤
,dhnl dfe dlrnleäî.epic dn - ©

:wtqd z` zhyet `xnbd,àtt áøc déîMî àøèeæ øî øîà̈©©§¨¦§¥§©¨¨
èLååadf cbpk df oeekn awpd oi` m`,øLkla`,ïá÷øe÷aelit` §¥¤¨¥§§§¨

,qika awpd cbpk oeekn oawxewa awpd oi`yìeñtmeyn ,[dtixh] ¨
`veiy cr awpd jeza lglgne oawxeway awpa xahvn lk`ndy

.ipyd awpa
:`xnbd dywné÷úîéMà áø dì óax mya `xhef xn ixac lr ©§¦¨©©¦

,`tt,äaøcà,oekpd `ed mixacd jtid `lddéa äìëàc èLåå ©§©¨¥¤§¨§¨¥
déa àéòôejenqy dpwa lew d`ivene ,ea zlke`y oeik hyeed - ©§¨¥

,eil`çååø,agxzn hyeed ±déì äèLôe déì àãîbzveekne ± ¨©©§¨¥¨§¨¥
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קכי oifge` mipy` cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

ú÷ôàã êðä àìà.dcelbde dilbx ekzgpy dnda Ð÷åôéú àì`xiaq opaxck Ð

,cga iweqt oixze ,cga `xier axc jde iaewp aiyge .l`rnyi iax iac `pzl dil

silg oebk ,d`ixa (`,fn oileg) onwl opipnc zetxh jpd lke .xity edl zgkyne

e` dawipy d`ix llka edlek Ð d`ixa meh`e ,`zriale `xyal `ince ,ipe`c

mewnn dxqg epiid Ð silg ;edpip dxqgy

Ð `zefg jpde .my zeidl die`x `idy

`iede ,awpil dteq `zewl lke ,edpip `zewl

Ð hyeec minexw ipyc silge .daewp dl

,zeidl oiie`x ody mewnn milehp mdipy

.efn dlecb daewp jl oi`eäìåèðdlhip Ð

.cakdäìåôðllka dcelbe .bbd on dltp Ð

llka dilbx ekzgpe .dxer lhipy ,dlehp

oke .dlehp llka dizkecn sye ,dxeqg

zqiage ,rlv zxiwre ,mipniq elclcp

Ð dtegd xyae .dxeay llka Ð zlebleb

.drexw epiidùéëøã àúå÷ì éèåòîìÐ

`ler bilte ,el` llka dpi`y ,`ilekc

ikid ,daewp llka dpyi :xn`z m`e .dilr

,`id `zlin e`l !d`ixc `zewla opixn`c

o`nl `kil `de ,`ilekd dawip dil dedc

`ilekd dawipc icen yikx elit`c ,xn`c

.sixhc `ed `zewlae ,dxykéðéî äðåîù
äáå÷ðá úåôøèmexwde hyeed zaewp Ð

,iniptd qxk ,oiwcde daiwde d`ixde alde

.`ipnz `d ,`ed `cg zeqekd ziae qqnde

òùú øîàú íàådxn inp `ki` `dc ,yi Ð

.dizeek `zkld zile `id d`cigi `idd Ð

.`iigl dil zil `xier axceéúåéìë çìôé
.dtxhe ,`zewl epiid Ðäùòî ïéøéëæî ïéà

íéñð.odn dii`x `iadl Ðåùôð úà ÷ø
øåîùdeehvp jkle ,edkd zen zekn Ð

`aa) "oitzeyd"a opixn`ck ,eytp xenyl

,aei` lyn ohy ly exrv lecb :(`,fh `xza

.dpii xenye ziag xeay :ecarl xne`l lyn

úéæëá øîåàä éøáãë äëìäzifk opirac Ð

oiwxta `id `zbelte .cakd lhipa xeiy

,iccd` oizipznc inzq opinxc (`,en oileg)

ipzwc`le cakd lhip Ð zetxh el` :`yix

,dxyk Ð xiizyp `d ,melk dpnn xiizyp

el` :ipz xcde .zifk `kilc ab lr s`e

.zifk dpnn xiizype cakd lhip Ð zexyk

meyn dl iziin `kde .i`pzk dl opinwene

iaxc dinyn sqei xa wgvi iaxc `zzrny

.opgeiíúñë äëìä ïðçåé éáø øîà àäå
äðùî`nle` i`ne ,`id `nzq inp `de Ð

`yixn `tiqcåäðéð éàøåîà ?wgvi iaxe Ð

mzqk dkld xninl opgei iax liik `lc xaq

`icda xn` dil `xiaqc `kid `l` ,dpyn

xn` `pixg` `xen`e .ef dpynk dkld

.dpyn mzqk dkld :opgei iaxc dinyn

i` ,iccd` oxzqc inzq ixz `ki`c `kide

ik ,dzxagn `cg inel`l `nrh `ki`

`da `nrh opigkyn ded i` ,ixz ipdae .ediipn cgk `zkld eda raw `le dil `wtqn Ð `l i`e ,dxza opgei iax lif` Ð (a,cl) "zepenn ipic cg`"c oixcdpqc `idd

.opgei iaxc `llk i`d dil zil wgvi iaxc iiepyl ol jixhvi` Ð inel`l `kilc meyne ,i`xen`a dl opinwen ded `l Ð wgvi iaxcäúîúåñ ãáëåmewna daewpy Ð

.awpd z` mzeq cakd xeage ,caka dweaicäøùë.dcedi iaxa iqei iaxl elit` Ðåìù ñéë.ziniptd dtilw Ðäæ ãâðë àìù äæ.dhnl dfe dlrnl df oebk Ð

ìåñô ïá÷øå÷á.ipyd awp jxc `veiy cr awpa qpkpe lglgne my sq`zn lk`ndy meyn ,dil `xiaq ikd Ðäéá àéòôå,lew `iven dpwdy it lr s`y .zwrev Ð

.znypn Ð `irt :izrny ip`e .enr hytzn hyeed `di `ly xyt` i`àãîâ.frla x"ihx* ,zveek =ïéæãðäéî.iccd` ipeekinc onxzin Ðíåø÷ åðéàawip m`e Ð

mexw ihernl Ð edf .exykdl xfegy leqt edfe ,xyk mzqp ,leqt awip :dkty zexka (`,er) zenaia opixn`ck ,zniiwzn dpi` Ð dar dnizq ea dzlr elit` ,mzqpe

,dxna cak znizqle ,dznzeq otece dawipy d`ixl inc `le .onf xg`l eda `wlqc ,dnizq edl `ipdn `l zetxhc iaewp lkc .mexw epi`y ,d`ixa dkn zngn dlry

.`id `xwirn dnizq `iddc ,(`,p oileg) onwlc zleglga mikxic dnizqleõåçáî ä÷éãá åì ïéà.ea zxkp mc zth oi`e ,mec` oevigd xerdy itl Ð
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êðä`pzn axc `idd (`,cp oileg) onwl dil zilc o`nl :xn`z m`e Ð wetiz `l zwt`c

dtxh ied iaip lekri`ac :xnel yie ?zetxh dxyr dpeny edpip i`n ,`nh`c `weac

xa yikxc dil zile ,yi zetxh ipin dpeny jenqa xn`c `lerl :xn`z m`e .`nlr ilekl

yikxle ,`cg aiyg oicibd znev lhipc :xnel yie ?zetxh dxyr dpeny edip i`n ,`tt

o`nl :dyw cere .dilbx ekzgp llka `ied

aex z` dtegd xya edf dpevig aex rxwp xn`c

!izxza edl aiyg `kdc ,`cg edl xqg ,qxkd

,oizipznk ixaq onwlc `idde `lerc ,d`xp okl

"zetxh el`" :xn`c [`,cp oileg] opgei iaxke

lr s` `pzn axc ihernl "el`" `z`e ,`weec

,yikxc oky lke ,oizipzna dlehpl `incc ab

dil zile .oizipznc jpdl llk `inc `lc

ivne .ipiqn dynl exn`p zetxh dxyr dpeny

m`e .izxza dtegd xya dil zilc :inp xninl

ok m` ,`cgk iweqt ixz aiygc ikid ike :xn`z

!cgk inp aeygp dxcyc oexqge dxqgy d`ix

d`ixc oexqgc ,dey oxeriy oi`c itl :xnel yie

i`ny zia `zbelt dxcyc oexqge ,`edy lka

.mvra dfe xyaa dfy itl :inp i` .lld ziae

z` dtegd xyae dpevigd aex rxwp :xn`z m`e

aexc :xnel yie !cgk aeygp inp qxkd aex

aex z` dtegd xyae ,qxkd aex `ed dpevigd

aex cbpky dnn aex `l` xya aex epi` qxkd

oexqg aiyg `l i`n`e :xn`z m`e .qxkd

`nrhc :xnel yie ?xqi`ka iedc zxbxbd

.aexk iedc ,wqtil dteqc meyn oexqgc

çìôé:qxhpewa yxit Ð iig `w in izeilk

dil `pnc :dywe .`ed `zewl i`de

dia `iedc `zewl ied aei`c `zewl i`dc

onwl xn`ck ,dxykc `zewl `ki` `d ?dtxh

mikf min ,dtxh `lben `iln (a,dp oileg)

iig `w in "izeilk glti" :jixt ikd `l` !dxyk

egnc (`,cp oileg) onwl xn`w `d ?d`etx `la

aei`e ,iig `nq dil exca i`e ,dilhwe `zileka

!d`etx mey el eyry epivn `l

àäås` Ð dpyn mzqk dkld opgei iax xn`

(`,cp oileg) oizipznc `tiqc ab lr

gkn jixt mewn lkn ,dil riiqn "zexyk el`"c

`nzq jd dinle` i`ncyxitck ,`nzq jdn

mewna xwir `ed oexg`dy meyn i`e .qxhpewa

lkn ,`zkqn `cga oebk ,dpynl xcq yiy

Ð "zexyk el`"e "zetxh el`"c dpyn jd mewn

awri epiax axde .xcq oi`e aiyg `aa `cgk

iax xn` `de :jixt ikdc uxiz y"piilxe`n

`nzq jgxk lre ,dpyn mzqk dkld opgei

i`c ,`id `ziilrn `nzq e`l "zexyk el`"c

iax jixhvi` i`n` Ð `id `ziilrn `nzq

`cg opgei iax xn` `d ?ezenk dkld xnel opgei

!dpyn mzqk dkldc `pnif

`idd
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ðä àlàézøz Cz÷tàcäðîL ,àleò øîà .÷Btéz àì ¤¨¨¨©§¥§©¥§§¨¥¨©¨§Ÿ¨
äáe÷ð :éðéña äLîì Bì eøîàð úBôøè éðéîä÷eñôe, ¦¥§¥¤¤§§¤§¦©§¨§¨

äìeèðäøeñçåäòeø÷ ,äñeøãeäìeôð ,äøeáLeé÷etàì ; §¨©£¨§¨§¨§¨§¨§©¥
äðîL :àáø øa àéiç øîà .àtt øa Léëøc àúe÷ì§¨§¨¦©©¨¨©¦¨©¨¨§Ÿ¤
éñBé éaø äøî ¯ òLz :øîàz íà ;äáe÷ða Lé úBôøè§¥¥¦§¨¦Ÿ©¥©¨¨©¦¥
eáwéð ,äáéwä äáwéð :àéðúc ,dì éðú÷ äãeäé éaøa§©¦§¨¨¨¥¨§©§¨¦§¨©¥¨¦§

íéwcä¯äáwéð óà :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ;äôøè ©©¦§¥¨©¦¥§©¦§¨¥©¦§¨
) .äønäúåëìäéaø øîà (ïîéñ ïá÷øå÷å äøî úéæë øáç ©¨¨¨©©¦

éaøa éñBé éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¥§©¦
éàî :ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàå .äãeäé§¨§¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨©
õøàì CtLé" ?äãeäé éaøa éñBé éaøì déøáç déì eøcäà©©©¥©§¥§©¦¥§©¦§¨¦§Ÿ¨¨¤

éúøøîäNòî ïéøékæî ïéà :íäì øîà !íéi÷ áBià ïééãòå ," §¥¨¦©£©¦¦©¨¨©¨¤¥©§¦¦©£¥
" ,éëä àîéz àì éàc .íéqðçlôéàìå éúBéìkìBîçééî " ¦¦§¦¨¥¨¨¦§©©¦§©§Ÿ©§¦

,"øîL BLôð úà ÷ø" :áéúëc ,éðàL àñéð àlà ?éiç à÷̈©¥¤¨¦¨¨¥¦§¦©¤©§§Ÿ
éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàå .éðàL àñéð éîð àëä̈¨©¦¦¨¨¥§¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦
?éëä ïðçBé éaø øîà éîe .úéfk øîBàä éøáãk äëìä :ïðçBé¨¨£¨¨§¦§¥¨¥©©¦¦¨©©¦¨¨¨¦

:ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàäåíúñk äëìä §¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§©
àä ,íeìk äpîéä øéizLð àìå ãákä äìhéð :ïðúe ;äðLî¦§¨§©¦§¨©¨¥§Ÿ¦§©¥¥¤¨§¨

øéizLð¯!úéfk éåä àìc áb ìò óà äøLk¯éàøBîà ¦§©¥§¥¨©©©§¨¨¥©©¦£¨¥
óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàc .ïðçBé éaøc àaélàå eäðéð¦§§©¦¨§©¦¨¨§¨©©¦¦§¨§©¦¥

dzîúBñ ãáëå äáwépL äøî :ïðçBé éaø øîà¯.äøLk ¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨§¨¥©§¨§¥¨
áwéð :ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàåïá÷øewä §¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨¦©©§§¨

ñéëåíéi÷ BlL¯ñékä áwéð :eäì àéòaéà .øLkïá÷øe÷å §¦¤©¨¨¥¦©£¨§¦©©¦§§§¨
äæ àìa äæ áwéð :ïîçð áø øîàc ,òîL àz ?éàî ,íéi÷©¨©¨§©§¨©©©§¨¦©¤§Ÿ¤

¯,íBãà ïBöéç ,èLåeì Bì Lé úBøBò éðL :àáø øîà .øLk̈¥¨©¨¨§¥¥©¥¤¦¨
éîéðôeäæ àìa äæ áwéð ,ïáì¯ïBöéç :øîéîì él änì .øLk §¦¦¨¨¦©¤§Ÿ¤¨¥¨¨¦§¥©¦

?ïáì éîéðôe íBãà¯éìç éàceáwéð :eäì àéòaà .äôøè ó ¨§¦¦¨¨§¦¨¥§¥¨¦©£¨§¦§
déîMî àøèeæ øî øîà ?eäî ,äæ ãâðk àlL äæ íäéðL§¥¤¤¤Ÿ§¤¤¤©¨©©§¨¦§¥

:àtt áøcèLåea¯,øLkïá÷øewa¯é÷úî .ìeñtdì ó §©©¨©¥¤¨¥©§§¨¨©§¦¨
déa äìëàc èLåå ,äaøcà :éLà áøàéòôedéa¯,çååø ©©¦©§©¨¤¤§¨§¨¥¨£¨¥¨©

déì àãîbïéðîæ ,déì äèLôeïéæcðäéîc;éããä éãäa ¨§¨¥¨§¨¥¦§¦§¦©§§¦©£¥£¨¥
déøa àçà áø déì øîà !éà÷ éà÷ãk ,çééð çðéîc ïá÷øe÷§§¨§¥©¨¥¦§¨¥¨¥£©¥©©¨§¥
,àøèeæ øîc déîMî ïðéøîà éëä :éLà áøì óñBé áøc§©¥§©©¦¨¦¨§¦©¦§¥§©§¨

éúååk àtt áøc déîMî øîàcäìòL íeø÷ :äaø øîàå .C ©£©¦§¥§©©¨§¨¥§¨©©¨§¤¨¨
èLåea äkî úîçî¯èLåå :äaø øîàå .íeø÷ Bðéà ¥£©©¨©¥¤¥§§¨©©¨¤¤

?dpéî à÷ôð éàîì ,íéðôa àlà õeçaî ä÷éãa Bì ïéà¥§¦¨¦©¤¨¦§¦§©¨§¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc oileg(ipy meil)

zrca dligza dxaqy dnn `xnbd da zxfeg el` zeiyew zngn
:l`rnyi iax iac `pzðä àlà÷etéz àì ,z÷tàc ézøz Cipy - ¤¨¨¨©§¥§©¥§§Ÿ¥

oipnn z`vedy [dcelbe dilbx ekzgpy dnda] elld zetxhd
iax iac `pzy `xnbd dcinrd dligzay ,m`ivez l` ,zetxhd
`ly meyn z`fe ,el` zetxh ipya xiyknd `pzk xaeq l`rnyi
dzr la` ,zetxh dxyr dpenyn xzei yi ok m`y eilr dywi
miaewpd lky ,zg` dtixhk cg` myn zetixhd lk z` epipny
oipnn xqgy ixd ,zg` dtixhk miweqtd lke ,zg` dtixhk
iax iac `pz xaqy xnel jixv gxkda okl ,zetxh izy zetxhd

,el` mixwna mitixhnd minkgk l`rnyioipn mlyp jkae
zetixhdcala dxyr dpenyl.

:mipin dnk okeza zellekd zetxh ipin dpen `xnbd,àleò øîà̈©¨
äLîì Bì eøîàð úBôøè éðéî äðBîLepiax,éðéñazelelk mdae §¤¦¥§¥¤¤§§Ÿ¤§¦©

.` :mde ,zetixhd lk,äáe÷ðmda yiy zngn zexeq`y el` lkk §¨
.a .awp,ä÷eñôe.b .zxbexbd zweqt oebk dteba xa` jzgpy §¨
,äìeèð.c .cakd lhipk xa` dpnn xqgpy,äøeñçådndaa xqgpy §¨©£¨

.d .dxqgy d`ixk ,mieqn xa`n wlg,äòeø÷xa`a rxw dyrpy §¨
.e .qxkd aex rxwpk,äñeøãe.f .da eipxetv a`f e` ix` urpy §¨

äìeôð.g .bbd onäøeáLe`ler zpeeke .zlebleba e` zenvra §¨§¨
el` millkaàúe÷ì é÷etàìzngn dilkd dzwly ote` hrnl - §©¥¨¨

,dknàtt øa Léëøc.dtixh dpi`y xaq `lere ,df dxwna sixhd §¨¦©¨¨
:daewp oin llek zetxh dnk `xnbd zx`anàáø øa àéiç øîà, ¨©¦¨©¨¨

äðBîLly mipte`äáe÷ða Lé úBôøè,eøîàz íàixd ,dywz - §¤§¥¥¦§¨¦Ÿ©
exkfed dpynaòLzdn z` siqedl yi oky ,daewp ly mipte` ¥©

d dawipy ,aiydl yi .'dxnd dawip' epipyyéaøa éñBé éaø ,äøî̈¨©¦¥§©¦
dì éðz÷ äãeäé,ezenk dkld oi`e `id cigi zrce ,`id dtixhy §¨¨¨¥¨

àéðúc,`ziixaaäáéwä äáwéðy e`íéwcä eáwéð[miirn-],äôøè §©§¨¦§¨©¥¨¦§©©¦§¥¨
äãeäé éaøa éñBé éaøe siqenäønä äáwéð óà ,øîBàyie ,dtixh ©¦¥§©¦§¨¥©¦§¨©¨¨

`nw `pzl j` ,`id jk dcedi iaxa iqei iax zrc wxy o`kn renyl
.miaewpd oipnn dpi`y `ax xa `iig xaq okle ,dtixh dpi`

,opgei iax mya sqei iaxa wgvi iax xn`y zexnin d`ian `xnbd
zexnin cer d`ian zepey`xd ab`e ,dxna awp ly oecipa zewqerd

:enya,ïá÷øe÷å ,äøî ,úéfk ,øáç ,úBëìä)md el` zeaizïnéñ ¦§¨¥©©¦¨¨§§§¨¦¨
`ax xa `iig lr wleg day dpey`x `xnin .(e`aeiy zexninl

:dxnd dawipa xiykdy,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨
äãeäé éaøa éñBé éaøk äëìä.dtixh dxnd dawipy £¨¨§©¦¥§©¦§¨

dipy `xnin:éàî ,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨©
déøáç déì eøcäà[minkg] eixag el eaiydy dprhd dn -éaøì £©§¥£¥¥§©¦
äãeäé éaøa éñBé,wgvi iax x`an .dtixh dxnd dawip xaqy ¥§©¦§¨

envr lr aei` xn`e ,ea rebtl ohyl zeyx 'd ozpy aei`a xn`py
(bi fh aei`),'éúøøî õøàì CBtLé',aei` ly ezxn dktypy ixdås` ¦§¨¨¤§¥¨¦§
ok it lr,íéi÷ áBià ïééãòdzin mxeb dxna oexqg oi`y gken £©¦¦©¨

.dndal dtixh mexbi `ly oicd `ede ,mc`líäì øîàiqei iax ¨©¨¤
,dcedi iaxaíéqð äNòî ïéøékæî ïéà,odn di`x `iadlàì éàc ¥©§¦¦©£¥¦¦§¦Ÿ
,éëä àîézok m` ,qp did `l aei`l ohyd dyrny xeaqz `l` ¥¨¨¦

envr lr aei` cer xn` ea weqtd z` yxtz ji`(my)éúBéìk çlôé'§©©¦§©
,'ìîçé àìåzeilka dwly mc` ikeééç à÷ éî,zeigl leki m`d - §Ÿ©§Ÿ¦¨¨¥

àlàc xnel jixv gxkdaéðàL àqéðlky df dxwn `ed dpey - ¤¨¦¨©¦
qip dyrn ,ohyd ea rbty xg` aei` ly eneiw'd deiv oky ,did mi

,ohyd z`áéúëc(e a my)jcia epd ohyd l` 'd xn`ie'[Cà] (÷ø) ¦§¦¦©©
,'øBîL BLôð úàzeen zkn aei` z` zekdl ohyl zeyx ozipy ixd ¤©§§

,eytp z` xenyl deehvp jkleénð àëädktypy ezxn iabl ¨¨©¦
,ux`l,éðàL àqéðepnn di`x `iadl oi` did miqip dyrny oeike ¦¨©¦

.dtixh dxnd dawipay xeaql lekie ,dtixh oicl
epnid xiizyp `le cakd lhipay x`azp dpyna :ziyily `xnin
elit` cakd on xiizyp m`y rnyne ,dtixh dndad ziyrp melk

onwl `xnbde ,dxyk edyn(.en)zxg` dpynn dxizq dywn(.cp),
zegtay rnyn ,dxyk zifk xiizype cakd lhipay da x`eany

lka ic m` `id mi`pz zwelgny ,`xnbd zvxzne .dtixh zifkn
lre ,dxiykdl zifk xeriy `weec jixvy e` dxiykdl icka `edy

:ef `xnin z`aen ef zwelgnéaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦
øîBàä éøáãk äëìä ,ïðçBéxiizyiy jixvyúéfklhipy caka ¨¨£¨¨§¦§¥¨¥©©¦

.dxiykdl icka
:`xnbd dywn,éëä ïðçBé éaø øîà éîecaka zifk xeiy jixvy ¦¨©©¦¨¨¨¦

,xiykdl ick lhipy,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
äðLî íúñk äëìä`pzd edin yxtzpy `la oic wx dpypy okid ± £¨¨¦§¨¦§¨

,dpyn dze`k dkld ,df oic xn`yïðúe,epizpynaãákä äìhéð §©¦§¨©¨¥
k äpîéä øéizLð àìåíeìrnyn ,dtixhøéizLð àäedyn da §Ÿ¦§©¥¥¤¨§¨¦§©¥

éåä àìc áb ìò óà ,äøLkxeriy ea oi`y -,úéfkdpyn s`y oeike §¥¨©©©§Ÿ¨¥©©¦
,dxyk `edy lk xiizypy lky dzenk dkld ixd mzqa dxn`p ef
dkld weqtl yiy mzqa epypy zeipyn izy epiptl `vnpe
iaxa wgvi iax d`x dn ,ef z` ef zeipynd zexzeqy oeike ,mdizyk
xeiy jixvy renyl yi dpnny dpyn mzqd z` sicrdl dcedi
s` dxiykdy zxg`d dpyn mzqk weqtl `le ,dxiykdl zifk

.`edy lk xiizypa
:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàdf llk - £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

e` exn` opgei iax m`d mi`xen`d ea ewlgp dpyn mzqk dkldy
xaq ,zifka dkldy opgei iax mya xn`y sqei iaxa wgvi iaxy ,`l
oic lka `l` ,dpyn mzqk dkld ly llkd z` xn` `l opgei iaxy
ozp `le ,dpyn dze`k dkld yxetna xn` ezenk dkld xaqy
llk xn` opgei iaxy xaqy `xen`de .zeipynd lk lr xaca llk

.zifka dkld wqt `l opgei iaxy xaq ,df
:ziriax `xninäøî ,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨¨¨

äáwépLcakl dweaic mewnadzîúBñ ãáëå,awpläøLkd`x] ¤¦§¨§¨¥¤§¨§¥¨
dxnd dawipay xaeqd dcedi iaxa iqei iax zrcl elit`e ,[` xei`
.cakd ici lr awpd mzqpy meyn dxyky dcen df dxwna ,dtixh

:ziying `xninwéð ,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé éaø øîàåá §¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨¦©
ïá÷øewä[serd ly ezaiw]BlL ñéëåly ziniptd dtilwd - ©§§¨§¦¤

oiicr ,daiwdíéi÷,zenilyaøLk. ©¨¨¥
:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéà,jtidl rxi` xy`kñékä áwéð ¦©§¨§¦©©¦

iniptdïá÷øe÷åenvríéi÷,zenilyaéàî.epic dn - §§§¨©¨©
:`xnbd zhyet,äæ àìa äæ áwéð ,ïîçð áø øîàc ,òîL àze` ¨§©§¨©©©§¨¦©¤§Ÿ¤

oke ely qikd wx e` oawxewd wx awip m` epiid ,df cbpk `ly df
,df cbpk `ly df mdipy eawp m`.øLkeawp `ly lky x`ean ¨¥

.dxyk df cbpk df mdipy
`xnbd d`ian ,`l e` mdipy eawip oia oawxewa oicd welig ab`

:hyeea s` df oecipàáø øîà,èLåeì Bì Lé úBøBò éðL ,xerd ¨©¨¨§¥¥©¥¤
d,ïáì éîéðôe íBãà ïBöéçm`,äæ àìa äæ áwéðcg` wx awipy ¦¨§¦¦¨¨¦©¤§Ÿ¤

,mdn.øLk:`xnbd zxxanøîéîì éì änìz` dax hxit recn - ¨¥¨¨¦§¥©
dy hyeed xer rav,ïáì éîéðôe íBãà ïBöéçm` wx ielz lkd ixd ¦¨§¦¦¨¨

d zyxtn .`l e` yletn awpditl zexerd rav z` hwp dax :`xnb
,dkldl `veid oic lcad dfa yiyéìç éàcóirav etlgzd m`y - §¦¨¦

`id ixd ,mec` inipte oal didp oevigdy zexerd.äôøè§¥¨
:oawxewae hyeea awp oica zwtzqn `xnbdeäì àéòaàewtzqp - ¦¨£¨§

,daiyid ipaíäéðL eáwéð[ely qike oawxewd oke hyeed zexer ipy] ¦§§¥¤
,äæ ãâðk àlL äædf `l` ipyd awpd cbpk oeekn awpd oi`y ¤¤Ÿ§¤¤¤
,dhnl dfe dlrnleäî.epic dn - ©

:wtqd z` zhyet `xnbd,àtt áøc déîMî àøèeæ øî øîà̈©©§¨¦§¥§©¨¨
èLååadf cbpk df oeekn awpd oi` m`,øLkla`,ïá÷øe÷aelit` §¥¤¨¥§§§¨

,qika awpd cbpk oeekn oawxewa awpd oi`yìeñtmeyn ,[dtixh] ¨
`veiy cr awpd jeza lglgne oawxeway awpa xahvn lk`ndy

.ipyd awpa
:`xnbd dywné÷úîéMà áø dì óax mya `xhef xn ixac lr ©§¦¨©©¦

,`tt,äaøcà,oekpd `ed mixacd jtid `lddéa äìëàc èLåå ©§©¨¥¤§¨§¨¥
déa àéòôejenqy dpwa lew d`ivene ,ea zlke`y oeik hyeed - ©§¨¥

,eil`çååø,agxzn hyeed ±déì äèLôe déì àãîbzveekne ± ¨©©§¨¥¨§¨¥
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`oifgeקכב mipya cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

äñåøã ÷ôñìwizyw edi` :[a,bp oileg] onwlck edl yginl `ki`c jpd oebk Ð

dxeq` dpi`e ,dwica dkixv exn`y dqexc :(my) onwl opixn`e .oxwxwn `w edpi`e

`l` ,awipy `le .onvr mipniqd enic`iy cr Ð mipniqae ,llgd cbpk mic`iy cr

`l` zeninc`d xkip epi` hyeeae .ellgl cxeie lglgne oniqd mic`n qx`dy

.oal xerdy ,miptan'åëå äñåøã ÷ôñ àéää
,dlgz dpwd wcea Ð did ser m` Ð

dpwd hgye (a,gk oileg) ipy wxta opixn`ck

dnda m`e .hyeed wca jk xg`e exiykde

awp iab `nlyac ,`zpwz da zi` inp Ð `id

,hgy awp mewna `nlic xninl `ki` Ð

elit` ,mic`n enewnc oeik dqexc iab la`

.edyna xkid yi Ð ea hgyàîã éèøå÷Ð

.qpkpe qx`d lgligyééáàì éãåãçìick Ð

.l`yiyõå÷ åì áùéuew lk`y oebk Ð

ezaewp d`xp epi`e hyeed jezl agzpe

.mipta da oi` mc hxewe ,ueganïéùùåç ïéà
dlry mexw dede ,`ixade did awp `ny Ð

:izrny ip`e .mexw epi`e hyeea dkn zngn

mze` `xae" enk ,awip oeyl Ð `ixade

.(bk l`wfgi) "mzeaxga÷ôñî àðù éàî
äñåøãopixn` ediipia `ix` lrc meync Ð

.[`,bp oileg] dwica dil opikxvne qxc `ny

xera edyn awpc ,dwcainl xyt` `l `kde

.xkpin `l hyee ly oevigïéùùåç ïéà øáñ÷
äñåøã ÷ôñì`id l`enye axc `zbeltc Ð

.(`,bp oileg) oiwxtaúåëéúç éúùîm`y Ð

`ianc ,`id efi` rcei epi`e odn zg` lk`

.wtqd lr ielz my`÷æçúéà àì àëä
àøåñéàoi` daiwp `la uew zaiyiy Ð

.melkä÷åãá ïéëñá èçåùäwfgzi` `lc Ð

.dhigy mcew `xeqi`àúåòéø ãéìéúéàÐ

cilizi` `d Ð `yixa wfgzi` `l i`e

icina xninl jiiy "wfgz`" .seqal

icina xninl jiiy "ciliizi`" .`xwirnc

:opiqxb ikd .seqalcä íúä àìààúëìé
äèåñî äì éøéîâoiae d`neh oiprl oia Ð

opixnb `le ,xaca mrh oi`e ,dxdh oiprl

dheq zkqna dheqn dl ixinb ikdc ,dpin

dheq dnc .(`,b) dcpc `nw wxtae (a,gk)

s` Ð wtqn dxeq`e cigid zeyxa dzxizq

.`nh ewtq cigid zeyxa d`neh wtq

øîúéà úàöîð.daigz `la ÐïðéùééçÐ

.oevigd `ixade eawip zexerd ipy `ny

`ziixa.mixriae xt`a zerexd Ðõáøåú
èùååä.igla eweac mewn Ðåäùîám` Ð

.my awipàåä äèéçùä íå÷îhgy m`e Ð

ixinb ike .hyeek epic jkld ,dxyk my

`l hyeea la` ,ixinbc `ed dpwa Ð dnxbd

.dnxbd `kiiyáéçøîåawpd it gztp Ð

,i`w jzg` `l aigxn i`de .zgzn` it oink

.hyeed llg it lber` `l`ãîåòå åëúåç
åîå÷îáoikzegyke ,`ed jx hyeedy Ð

`ed y`xd cvl la` ,aigxn epi` eze`

.frla y"iicc* ,dywznõéåëå,y"ihx** Ð

it lber mzqpe ellg cva awpd it ltkpe

.llgdéëä øîà àì øî.ok xne` epi` iax Ðàúòìáî.c`n awpd y`xl jenq ,uaxez iexw drilad zia mewn Ðàúøòùî úåçô.dxery jxe`n Ðäéá ìéçúàãÐ

.edyn dhigyåäùîá øîàã.`ed dhigy mewn e`l i`de Ðìàåîùë.awp iede Ðéøù àøùéî ìàåîùì ïéáå áøì ïéá.`id `ziilrn dhigye ,`ed dhigy mewn Ð axl Ð

.eaexa ezaewp xn`c Ð `ed awp xn`c l`enyleóñåé øá áøã äéøá àáø.iia`c dizbelt xa ,`xnb ilekc `ax `ede ,`ed `iig xa Ðäéøîì àøåú éîãelik`d xaky Ð

.ixneg ixzk opicar `lc ,`id zyxetn dpyn xac `de ,xfeg dpyn xaca drh (`,e oixcdpqa) ol `niiwc .dlik`a ixzyine dia xcd ded onw ded eli`c .mialkléôìë
àáøã äéàðñ.[a zldw] "jled jyega liqkde" iaeze`l irac meyn ,`ilrn `pyil Ð

éøîåçî
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àéää`ki` awp iab `nlyac .`zpwz `ki` inp dndaac :qxhpewa yxit Ð dqexc wtq

elit` Ð mic`n dnewnc oeik ,dqexc iab la` ,hgy awp mewna `nlc xninl

:xn`wc `fee` xa iab (`,gk oileg) ipy wxta izyxity dn itle .edyna xkid yi da hgy

.ok xnel okzi `l Ð ixii` dqexc wtqac ,higy awp mewna `nlc hyeel dihgypáùé
oi` mc hxewe :qxhpewa yxit Ð hyeea uew el

miptan yi elit` yegl oi`c d`xpe .miptan ea

.`ixad `ny opiyiig `lc oeik ,uegan oi` m`

øáñ÷onwl Ð dqexc wtql oiyyeg oi` `ler

m`e ,dqexc wtql opiyiigc opiwqt (a,bp oileg)

`ny inp oiyyeg Ð hyeea uew el ayi ok

dhgyp :`nip ?i`n`e :xn`z m`e .`ixad

`a iab (`,h oileg) `nw wxta opixn`ck ,dxzed

!miaewp odyk oxifgde miirn ipa z` lhpe a`f

Ð miign `witq dclepy `kd ip`y ,`niz ike

eli`e :(a,l zenai) "oig` drax`" wxta xn` `d

,ipzw `l el aexw wtq dl aexw wtq oiyexib iab

.dvilg `la weyl dexr zxv zxzene :yexit

xzid zwfga ef dy`c meyn :`nrh yxtne

,`nl` .wtqn dpxq`z l`e zcner weyl

dn zwfga dl opinwen dlra znc `zyd

`kde .dexrl hb wxfy mcew dlra iiga dzidy

dzidy dn zwfga dpcinrp dhgyp ik ,inp

zwfga dpcinrde ,dqexc wtq da clepy mcew

dqexcc `kd ip`yc :xnel yie !dqexc dpi`y

ix` iab (`,bp oileg) onwl opixn`c `de .`giky

ly eab lr oxetv `vnpe mixeeyd oial qpkpy

xninl `ki`e ikd xninl `ki`c oeik ,mdn cg`

oi` xn`c dinrhl ax .diwfg` `xez iwe` ikd

oiyyeg xn`c o`nl la` ,dqexc wtql oiyyeg

zelzl inc inp mzd Ð diwfg` dil opinwen `l

.`nlra dqexc wtqa enk ix` zqexca xzei

éðàùzg` dkizgae Ð `xeqi` wfgzi`c mzd

`lc ab lr s`e oney ly wtq alg ly wtq

la` ,`xzid inp wfgzi` `l Ð `xeqi` wfgzi`

.dxyk zwfga dzid `xwirn `kdìàåîùë
o`nl elit`e Ð `ed dhigy mewn e`l xn`c

yily mixbd (`,hi oileg) `nw wxta xiyknc

e`txhin `lc zxbxb ip`y Ð yily ipy hgy

.`aex `ki`c cr edynaéàxn` `d l`enyk

`nw wxta lqet l`enyc ab lr s` Ð eaexa

iab ,yily ipy hgye yily mixbd (`,k oileg)

dwilnl xyk sxera ecbpk dhigya xykd lk

,`nrh i`dn liqt `l `axc xninl ira `kd Ð

.l`enyc ixnege axc ixneg meyn `l`ìéæ
drhc ab lr s`e Ð dixnl `xez inc mily

ixzqc ixneg ixzk opicar `l ,`ed dpyn xaca

.mialkl elik`d micia Ð iccd`
iaxe
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,äaøc dén÷ì éàúàc äñeøc ÷ôñ àéää .äñeøc ÷ôñì§¨¥§¨©¦¨¥§¨©£©§©¥§©¨
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dndade awpl miyyeg oi` ,zexerd ipy z` uewd awpy epi`x `ly

.dxyk
.äàîè ,ïékña ,úBëéúç ,ñøc)md el` zeaizïîéñlr zeiyewl ¨©£¦§©¦§¥¨¦¨

`ler.(mixg` mixwnl oeincn `ler lr zeywdl d`ian `xnbd
:`xnbd dywn .wtqn mixeq`yàleòìewtq yiy mewna xiykdy §¨

,hyea awp did m`÷ôqî àðL éàî`id m` dndaa,äñeøcoebk ©§¨¦¨¥§¨
qx` da qipkd `ny miyyeg ep`y zenda xcrl dix` qpkpy

.dwica dkixve
:`xnbd zvxznàleò øáñ÷ax zrck(.bp)y÷ôñì ïéLLBç ïéà ¨¨©¨¥§¦§¨¥

,äñeøc.hyea uew el ayia s` xiykd okle §¨
:cer `xnbd zl`eyàðL éàîehyea uew ayiy ote`a df wtq ©§¨

úBëéúç ézLî,epiptl zegpend,ïneL ìL úçàå áìç ìL úçà ¦§¥£¦©©¤¥¤§©©¤¨
lk` m`e ,mlk`l xeq`y ,oney dne alg dn oigadl rcei epi`e
ixd ,zxk xeqi` wtq lr `ad ielz my` oaxwa aiig mdn cg`
`ler recne ,elke`l xeq` epiptl xeqi` wtq yiyky dfa x`ean

.wtqn dndad z` xizd
:`xnbd zvxznàøeqéà ÷æçúéà íúä,`xeqi` wfgz` `l `kde ¨¨¦§£©¦¨

i`cey xg`n xeqi`l xacd wfged zekizg izy ly dxwna ,xnelk
la` ,wtqn dlik`a dxeq` dkizg lk okle ,xeq`d xac o`k axern
xacd mvr oky ,xeqi`l dndad jka dwfged `l uew ayia o`k
dxeq`e awipy rxi` m` yi wtq wxe ,melk epi` hyeea uew ayeiy

.`l e`
:cer `xnbd zl`eyïékña èçBMäî àðL éàîeda did `le dweca ©§¨¥©¥§©¦

,mbt meyådhigyd xg`úàöîðoikqd,äîeât` dndadydxeq §¦§¥§¨
oikqa hgyy `vnpe ,dhigyd mcew xera oikqd dnbtp `ny wtqn
did `ly s` wtqn dxeq` dndady epivn ixd ,`id dlapy dnebt

.xaca xeqi` zwfg
:`xnbd zvxzníúä,dligza xeqi` wfged `ly it lr s` my - ¨¨

seqa la`ïékña àúeòéø dì ãéìééúéàz` zrxnd daiq clep - ¦§§¦¨¥¨§©¦
cvl yegl yi okl dnebt oikq epiptly oeike ,oikqd zenily zwfg
uew ayia la` ,dhigy mcew dnebt dzid `ny wtqn xeq`le df
oi` ok m` ,zexerd ipy z` xaer uewd oi`y mi`ex epiptly hyea

.mzqpe awp didy yeygl daiq epiptl

:cer `xnbd zl`ey÷ôqî àðL éàîez`vnp m`úeLøa äàîeè ©§¨¦§¥§¨¦§
ãéçiä`nhp m` rcei epi`e my xaerd mc`a oicdyàîè B÷ôñc- ©¨¦¦§¥¨¥

.wtqn xiykd `ler recne ,wtqn d`neh oic el yiy
:oywnd lr dl`ya `xnbd daiynéîòèéìåCywany jzhiyl - §¦©§¥

jpd dncn recn ,d`neh wtq oicl `ler ly epic z` zencl dz`
,daxc` ,dywn df gkne `nhy cigid zeyxa d`neh wtql

dééncéðdncp -,íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñì`ed oicdy ¦©§¥¦§¥§¨¦§¨©¦
,`nhp m` rcei epi`e my xaerdy,øBäè B÷ôñcreiq df oic `die ¦§¥¨

.`ler ixaclàlàx`yl d`neh oic oia zeeydl oi`y dn gxkda ¤¨
c meyn `ed zewitqäèBqî dì éøéîb àúëìä íúädf oicy - ¨¨¦§§¨§¦¥¨¦¨

ipiqn dynl dkldn cnlp `ed ,xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy
s` `nh ewitq cigid zeyxa d`neh wtqy df oic oke ,dheq oicn

dheq oicn ipiqn dynl dkldn cnlp `ed`xaqe mrh oi`e ,
.zewitq x`yl mdn cenll xyt` i` okle ,el` zeklda

:hyea uew ayi oica zwlegd drc d`ian `xnbdàeää áéúé̈¦©
úàöîð ,øîà÷å áéúéå ,àðäk áøc dén÷ ïðaøîhyea uewøîzéà ¥©¨¨©¥§©©£¨§¨¦§¨¨©¦§¥¦§©

dfa hyea uew `vnp m` wxy epiide ,epic z` `ler xn` jk lr ±
,zexerd ipy erxwpy miyyeg `ly ycigìáàm`áLéxera uewd £¨¨©

,ea agzpy epiide ,hyedïðéLééçoi`y s`e ,zexerd ipy erxwp `ny ©§¦¨
epi`y dknd zngn mexw ici lr mzqp `ny yegl yi z`f mi`ex

.awpl dnizqk aygpdéì eúéöz àì ,àðäk áø eäì øîàl` - ¨©§©©£¨Ÿ§¦¥
elit` `lery xnel xaca yi `xaqy meyn ,df mkg ixacl ernyz

aáLéhyea uew eløîzéàerxwpy miyyeg `ly ,epic z` xn` - ¨©¦§©
,eixaca yecig yi hyea uew ayiy dfa wxy meyn ,zexerd ipy

ìáàaúàöîðhyea uewéøèöéà àìàleòì déì Coic eprinydl £¨¦§¥Ÿ¦§§¦¥§¨
,zexerd ipy erxwpl miyyeg `ly dféöB÷ àúééøa éåéç eäleëc§§¥¥¨©§¨¥

ïìëà`le ,mivew zelke` zexria zerexd xad zeig lk ixdy - ¨§¨
z` xn` `lery gxkda `l` ,mivewd zngn dtixh eidiy eprny

.hyea awpl miyyeg `ly yecig yi dfay ,ayia epic
d ipica weqrl dkiynn `xnbd:hyeed uaxez `xwpd wlga hye

øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -õaøez,èLåeähyeed zligz `edy ¦§©§©©¥¤
,igll dxeaig mewna,øîà áøawpaeäMîa,dtxh `idìàeîLe ©¨©§©¤§¥

,øîàjzgpa wxBaeøa.dtxh ¨©§
:mzwelgn z` `xnbd zx`an,eäMîa øîà áøxaqy meyn ©¨©§©¤

hyed uaxez mewny,àeä äèéçL íB÷îhgyi m`y envr hyeeke §§¦¨
.dtxh edyna awipy hyeek epic ok m`e ,dxyk `dz myìàeîLe§¥

øîàjzgpa wxy,Baeøahyeed uaxezy xaqy meyníB÷î åàì ¨©§¨§
,àeä äèéçLezaewpy hyeek epic oi` okle ,hyeedn wlg epi`e §¦¨

eaex jzgpae ,dtxh jzgp m`y ,envr ipta oic el yi `l` ,edyna
.elek jzgpk aeyg

:`xnbd zxxaneäéð éä`ed okid cr okidn xnelk ,`ed dn - ¥¦
`xwpd mewnd.èLåeä õaøez§©©¥¤
:`xnbd daiynìk ,ìàeîL øîà àá÷eò øî øa éøî øîàmewn ¨©¨¦©©§¨¨©§¥¨
áéçøîe BëúBçL,agxzn hyed llgy -,èLåeä õaøez àeä äæ ¤§©§¦¤§©©¥¤

m` la`å BëúBç` agxzn epi``lBîöò èLåå eäæ ,BîB÷îa ãîBò. §§¥¦§¤¥¤©§
,étt áø eäì øîàixdeéëä øîà àì øî,ok xne` epi` iax -epîe ¨©§©©¦©Ÿ¨©¨¦©
`ed ,iax edine -àlà ,éiaà øa éáéa áøuaxez mewn z` yxtn ©¦¦©©©¥¤¨

y ,jk hyedìkmewn,èLåeä õaøez äæ ,BîB÷îa ãîBòå BëúBçL Ÿ¤§§¥¦§¤§©©¥¤
õéåëå BëúBçL ìk ,Bîöò èLåå eäæéà àlàz` jzeg xy`ky ± ¤¨¥¤¥¤©§¨¤§§¨¦

.ohw hyed llg lebir dyrpe mipt itlk ueekzn jzgd zty hyed
iax :hyed uaxez mewn yexita ziyily drcàøéæ øîà äðBé¨¨©¥¨

àzòìáî.hyed itl xzeia jenqd wlgd `ede ,drilad zia mewn ± ©§©§¨
:`xnbd zxxanänëå:`xnbd daiyn .drilad ziaa df xeriy `ed §©¨

éãòå àzøòOî úBçt ,àéåà áø øîààúhéçî ó`ed exeriy - ¨©©©§¨¨¦§©§¨§¨¦¥¦§¨
.dhig xibxb ly jxe`n xzeie dxery xibxb ly jxe`n zegt

:hyed uaxez oica dkld wqte dyrn d`ian `xnbdàøBz àeää©¨
äåäcdy xeya dyrn -jiiy didéa ìéçúàc ,àá÷eò áø éðáì- ©£¨¦§¥©§¨§©§¦¥

d z` ea ligzdyäèéçLhrnøîâå ,èLåeä õaøeúaaex z` §¦¨§§©©¥¤§¨©
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc oileg(iyily meil)

cg` oipra dyer m`eåéìò ,ìlä úéa éøîeçîe éànL úéa éøîeçî¥§¥¥©©¥§¥¥¦¥¨¨
áeúkäøîBà(ci a zldw),'CìBä CLça ìéñkä'meyn z`fe ©¨¥©§¦©Ÿ¤¥

`ly dyer lwind okle ,ef z` ef zexzeq odizexnege odizelewy
,liqk `ed ixd xingnde ,`ed ryxe oickéà àlàdvex m` - ¤¨¦

zeyrléànL úéák,ixnbl mzhiyk dyri,ïäéøîeçëe ïäéle÷k §¥©©§¥¤§§¥¤
eéàzeyrl dvex,ìlä úéák,ixnbl mzhiyk bdpiïäéle÷k ¦§¥¦¥§¥¤

,ïäéøîeçëehrn hgyy dxwna `ax lr zeywdl yi jk m`e §§¥¤
axezamdizexneg `lde ,mdipy zrck xingd recn ,hyeed u

`ed `ld ,dhigy mewn `ed hyed uaxez m`y ,ef z` ef zexzeq
eaexa eleqt ixd ,dhigy mewn epi` m`e ,dhigyd dyrnn wlg

.edyn awpa `le
ixac mvr lr dywn `id `iyewd lr daiyn `xnbdy iptl

:df z` df mixzeqd `ziixadàéL÷ àôeb àäcvn ef `ziixa - ¨¨©§¨
dligzay ,`id dyw dnvr,ìlä úéa éøáãk äëìä íìBòì zøîà̈§©§§¨£¨¨§¦§¥¥¦¥

,bedpl jixv mdixacky rnynéðz øãäå,seqal zipy aeye - ©£©¨¥
,äNòé éànL úéa éøáãk úBNòì äöBøäåixack zeyrl ozip ji`e §¨¤©£§¦§¥¥©©©£¤
.lld ziak dkld dwqtpy xg` i`ny zia

:`xnbd zvxzníãB÷ ïàk ,àéL÷ àìd`viyìB÷ úadwqte Ÿ©§¨¨¤©
zeyrl ozipy dteqa `ziixad ixac md el`e ,lld ziak dkld

,i`ny zia ixackìB÷ úa øçàì ïàk`l aeye ,lld ziak dwqty ¨§©©©
dkldy dzligza `ziixad ixac md el`e ,i`ny ziak zeyrl ozip

.lld ziak
:sqep uexiz,àîéà úéòa éàåmd `ziixad ixac seq zn`aóà §¦¨¥¥¨©

ìB÷ úa øçàìzeyrl ozip ok it lr s`e ,lld ziak dkld dwqty §©©©
,i`ny ziakåky meynàéä òLBäé éaø,zxaeqïéçébLî ïéà øîàc §©¦§ª©¦§¨©¥©§¦¦
,ìB÷ úáadit lr oikneq oi` xnelk,dixack dkld reawle weqtl §©

,dyer i`ny zia ixack zeyrl dvexd okle ,`ed lewy xacd `l`
miyer mlerly `ziixad zligz ixac la` ,dyer lld zia ixacke
dkld dwqty lew zaa migibyny zxaeqd drck md ,lld ziak

.i`ny ziak zeyrl ozip `l aeye ,lld ziak
:`ax lr `iyewl `xnbd zxfeg ,`ziixad ixac exxazpy ixg`

àéL÷ íB÷î ìkîizy ixack xingd ji` ,`ax lr `ziixad ixacn ¦¨¨©§¨
dyerd liqk aygpy `ziixaa x`ean ixd ,ef z` ef zexzeqd zerc

.ok
:`ax ixac uxzl ax zrca xg` xe`ia d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àãáò áøk dlek ,úeáèmeyn epi` ,xeyd z` xq`y `ax - ¨¨§©¨§¨
,ax ixack wx wqt `l` ,l`eny zrcke ax zrck xingdyéëc§¦

àúà`a xy`k -ìà÷æçé øa éîø,laal l`xyi ux`nàì ,øîà ¨¨¨¦©§¤§¥¨©Ÿ
áøc déîMî éçà äãeäé ìééëc éììk éðäì eäì eúéözernyz l` - §¦§§¨¥§¨¥§¨¥§¨¨¦¦§¥§©

hyed uaxezy ,ax ly enyn dcedi ig` xne`y zekldd mze`l
`l` ,dhigy mewn `edíéîëç [Ba] eðúð èLåå ,áø øîà éëä̈¦¨©©¥¤¨§£¨¦

øeòéLjenq dlrnl oia ea dhigyl xykd mewn `ed okid cr ¦
,qxkl jenq dhnl oiae y`xlììkî,rnyp eixacèLåeä õaøeúc ¦§¨§§©©¥¤

,àeä äèéçL íB÷î åàì,ea hegyl lekie `ed hyed llka m`y ¨§§¦¨
i`ce uaxezdn dlrnl ixdy ,dlrnl xeriy ozil jixv oi` `ld
,dlrnl hyea epzpy xeriy yiy jkne ,igl `l` llk hye epi`

,dhigy mewn llka epi` uaxezdy gxkdaåok it lr s`øîà÷ax §¨¨©
elit` dtixh dyrpyaawipeäMî,dyrpy `ax xaq jk meyne §©¤

dhigy mewn epi`e hyed uaxeza hrn ehgyy oeik ,dtixh xeyd
.sxhp edynae

zxxan .hyea minkg epzpy xeriyd edn `xnbd zx`an dzr
:`xnbdäìòîìhyeaänk ãòdaiyn .dhigyl xykd mewn `ed §©§¨©©¨
:`xnbd,ïîçð áø øîàgipi dlrn itlk hyea hegyl `ayk ¨©©©§¨

y`xl hyed xeaig mewnn,ãé úñéôz éãk ãòyly xeriy epiide ©§¥§¦©¨
o`kne ,hegyi `l mye hye epi` df mewnae ,zerav` rax` e`

.dhigyl xyke hyed zligz `ed dhn itlk jli`e
:`xnbd zxxanähîìhyeaänk ãò.dhigyl xykd mewn `ed §©¨©©¨
:`xnbd daiyn,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàhgey xy`k ¨©©©§¨¨©©¨©£©

qxka hyed xeaig mewnn gipi dhn itlkøéòNiL éãk ãòcr - ©§¥¤©§¦
`l mye ,xriy oink qxka zeidl jxcy ,xriyd my dlky mewn
jli`e myn `l` ,dhigyl xykd hye epi` `edy meyn hegyi

.dhigyl xykd hyed `ed dlrn itlk
llk oi` hyea la` xriy yi qxka wxy dpiad `xnbd`vnp ,xriy

jk meyne ,qxkl xeaig mewn cr dhigyl elek hyed xyky
:dywn `xnbdéðéà,`ed jk m`d -àáéðb øîà àðéáø øîàäå ¥¦§¨¨©¨¦¨¨©§¦¨
,áøc déîMîxeriyCeîñ èLååa çôèexeaig mewnleäæ ,ñøëì ¦§¥§©¤©§¥¤¨§¤¤¤

`xwpdéîéðtä ñøkxyk `ed xriy oi`y mewn lk m`e ,hye `le ¤¤©§¦¦
dhigyle ,qxkl jenqd gthd hegyl lekiy `vnpéànàrecn - ©©

`lde ,dhigyl xyk `edèéçL à÷ ñøëa ,èçL à÷ ékxy`k - ¦¨¨©§¤¤¨¨¦
`le hgey `ed qxkay `vnp qxkl jenqd gtha hyeea hgey `ed

.llk hye `le iniptd qxkd `ed df gthy oeik ,hyea
:ax mya `aipb ixac z` xg` ote`a zqxeb `xnbd `iyewd zngn

àîéà[xen`-]Ceîñ ñøëa çôèexeaig mewnlñøk eäæ ,èLååì ¥¨¤©§¤¤¨§¥¤¤¤¤
éîéðtä,oevigd qxkd `ledhigy mewne qxkd cr ribn hyed la` ©§¦¦

.ongp ax ixack `ed
:sqep uexiz,àîéà úéòaéàenk md ax mya `aipb ixac zn`a ¦¨¥¥¨

,iniptd qxk `ed qxkl jenq hyed gthy ,dligza epqxbyoi`e
xyk hyed lky yxity dea` xa dax ixacl `iyew eixacn

y meyn ,qxkl exeaig mewn cr dhigylàøBúa áø øîà÷ ék¦¨¨©©§¨
éôè øéòNîcxriydy ,xzei xriy ea yiy xeya epic z` xn` ax - §©§¦§¥

`vnpyxriyd dlky mewnne ,gth xeriya hyea mb qpkp qxka
exeaig mewnl jenqd hyeea gth ok` dfae ,dhigy mewn `ed my
mewn zenda x`ya mle` ,iniptd qxk `l` hye epi` qxka

.exeriyk cg` lk xriyd ribny okid cr `ed oin lka dhigyd
:igla exeaig mewnn hyed xwrp oica dpc `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨

Blek ìhépL èLåeä õaøez ,ìàeîL øîàelek jzgp -îmewn ¨©§¥§©©¥¤¤¦©¦
a exeaigàðez àðúå .øLk ,éçlonwl dpynd ly `pzde -(.cp) ¤¦¨¥§¨¨¨

,ixacl riiqn,`pzd dpy jky.øLk ,ïBzçzä éçì ìhéðoeike ¦©§¦©©§¨¥
eylzpy `vnp ,lhip `ede oezgzd igla mixaegn mipniqdy

.`pzd xiykd ok it lr s`e ,mipniqd
:`xnbd dywné÷úîíéðîéñ øewéò àkéàäå ,àtt áø dì óixde - ©§¦¨©¨¨§¨¦¨¦¦¨¦

sebl xaegn hyed oi`y `vnp ,igla exeaig mewnn hyed jzgp m`
seba mxeaig mewnn mipniqd exwrpy enk epic ixde dndad

.ef dnda l`eny xiykn cvike ,jka dtixh ziyrp dndade
:dl`ya daiyn `xnbdìezprhïéúéðúî àéL÷ àtt áøepipyy §©¨¨©§¨©§¦¦

da,øLk ïBzçzä éçì ìhéð.mipniq xewir o`k yi ixde ¦©§¦©©§¨¥
:`tt ax lr dpyndn dyw `l recn ,dziiyew z` `xnbd zx`an

àéL÷ àì àtt áøì ïéúéðúî àîìLadyw `l recn xacd oaen - ¦§¨¨©§¦¦§©¨¨Ÿ©§¨
,wlgl yiy meyn ,`tt ax lr dpyndnàä ,éøe÷òéà øe÷òéàc àä̈§¦£¦£¥¨

íéðnéñ éåléòî éîebéà íebéàchyed xwrpy ote`a xacn `tt ax ± §¦¦¥¥¦¨¥¦¨¦
,dhigyl cer xyk epi`y mipniq xewir edfe ,xyadn mbe igldn
j` ,hyel xaegny xyadn igld cxtp wxy xaecn dpyna la`
xyke ,mipniq xewirl aygp df oi`e ,xyal xaegn hyed oiicr

.dhigylì àlàìàeîL,'elek lhipy' hyed uaxezy xn`y ¤¨¦§¥
ok m` ,llk xyal cer xaegn epi`y ,lhip envr hyeedy rnyn

àéL÷xiykd ji`e ,mipniq xewir o`k yiy ,`tt ax zprhk eixacl ©§¨
.df ote`a

:`xnbd zvxznBaeø àîéà àlà Blek àîéz àìxn`z l` - Ÿ¥¨¤¨¥¨
xwrpy `l` ,igldn hyed uaxez lk xwrpy ote`a l`eny xaicy
aygp df oi`y ,xyk okle ,igla eherina xaegn oiicr la` ,eaex wx

.mipniq xewirl
:`xnbd dywníéðnéñ ,ìàeîL øîà äðç øa øa äaø øîàäåly §¨¨©©¨©©¨¨¨©§¥¦¨¦

[hyee dpw] dhigydïaeøa eìcìcpLaexa onewnn exwrpy - ¤¦©§§§¨
,seba mxeaig zenewn,äôøèmipniqd mixaegn m` elit`y x`ean §¥¨

exwrpyk l`eny xiykd ji`e ,dtixh `id ixd xyaa mherina
.xaegn mherin wxe maexa
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קכה oifge` mipy` cenr cn sc ± oey`x wxtzereay

ììä úéá éøîåçîå éàîù úéá éøîåçîixza :(`,f) oiaexirc `nw wxta yxtn Ð

iabl lld ziae i`ny zia belt`c zleblebe dxcyc jd oebk ,iccd` oxzqc ixneg

,ld`a `nhn zeileg izy xqgzy cr :ixn`e `xnegl i`ny zia edl eedc ,ld`

,dtxhe oexqg ied `ileg `cga lld zialc ,dtxhl oke :opixn`we .`lewl lld ziae

i`ny zia edl eede ,dxyk i`ny ziale

ciarc o`ne .`xnegl lld ziae `lewl

ixnegk d`nehae lld zia ixnegk zetxha

dil aiyg `kdc ,`ed liqk Ð i`ny zia

`axc ipde .oexqg dil aiyg `l `kde oexqg

edyna ezaewp xn`c oeikc ,iccd` oxzq inp

ixnege ,`ed dhigy mewnc meyn `nrh Ð

,`ed dhigy mewn e`l xn`c Ð l`enyc

.iccd` `axc dizlin oxzqc gkzy`eúá
ìå÷za dzvi :(a,bi) oiaexirc `nw wxta Ð

.lld ziak dkld dxn`e lewòùåäé éáøã
.(a,hp) "adfd"a `rivn `aaa Ðíå÷î ìëî

àéù÷opicar `l ixneg ixzkc Ð!mzq

ded dcedi ax i`xza ixca axc dizzrny

.`yxcn iaa edl xn`øåòéù åá åðúðcr Ð

.dhigyl xyk `ed dnkäèéçù íå÷î åàì
àåäicin ,edyna ax xn` ikd elit` Ð

`ly oia dhigy mewna oiac ,zxbxb` dedc

.dixeriy dey dhigy mewnaéãë ãò
ãé úñéôúylyk y`xd cvl gipdl jixv Ð

ip`e .owfd ixen oeyl ,rax`e zerav`

d`xp oey`xde .mipxtv iceg zfig` :izrny

.ci zqitz ixwin `l `peeb i`d ikc ,ipiraãò
øéòùéù íå÷îoixxeby xry my yiy Ð

.iniptd qxkn oikqaèùååá çôèixwin Ð

jeza xry lif` `lc jzrc `wlq `we .qxk

mewn cr zxn` z`e ,icin `le hyeed

xiryiy?ivn elek hyeed seq cr `dc

higy ivn ikid `ed hyee e`lc oeike ,higy

diahyeel jenq qxka gth `ni` ?Ð

,iniptd qxk ied qxk ly oey`x gth ,epiidc

mewna `agp `edy itle .edyna ezaewpe

lke ,inipt dil ixw dfgd zerlv oia xvind

zipecipe ,dpevigd oizipzna iexw qxkd x`y

.eaex zrixwaáø øîà÷ éëhyeea gth Ð

.qxk ixwnéôè øéòùîã àøåúáxrydy Ð

mewn mlerle .gth hyeed jeza qpkp

.xryd mewn cr hyeea ied dhigyõáøåú
åìåë ìèéðù èùååä`de :jixt dinwl Ð

.mipniq xewir `ki`àðåú àðúå`pz Ð

.ocic `pz :enk Ð `pez .dil riiqn oiwxtc oizipzncøùë ïåúçúä éçì ìèéðÐ

.mixaegn md oezgzd iglay ,mipniqd eylzp igld lhipy oeikeïéúéðúî àéù÷Ð

.xyk ipzwcéøå÷òéà øå÷òéàã àäone igld on hyeed xwrpyk ,mipniq xewir Ð

.xyadíéðîéñ éåìéòî éîåâéà íåâéàã àälr lheny xyad on igld mnbpy Ð

.xyaa oixern mipniqdy ,`ed xewir e`lc ,oniqde igld oia mipniqdàìà
àéù÷ ìàåîùìuaxez :xn`wc ,mipniq xewir `ki` diciclc .`tt axc `d Ð

ecal hyeedy rnync ,lhipy hyeed.xyad on ylzpe wzipéìåô÷à ìô÷àãÐ

zkqnc "mipa`d z` eltwe" el dnece ,slwpe :enk Ð ltw` .xyad lrn slwpy

.(a,dl) dheqé÷åøôà ÷åøôéàãhrn o`ke hrn o`k xwrpy ,gka xwrpd xack Ð

xcd `lc ,`ed xeag e`l jklid ,cgia xaegn epi` xaegnd herin eze`c .eaex cr

.`ixa
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éáøålld ziak ol `niiwc :dniz Ð lew zaa oigibyn oi` xn`c `id ryedi

lew zaa opiyiig `le ,`ed izeny xfril` iaxc ol `niiwe ,lew za meyn

dzvi `ly mzd ip`yc :xnel yie !(a,hp `rivn `aa) "adfd" wxta dizeek wqty

riiqn lld ziac lew zac ,cere .egikei minyd on :xn`c ,xfril` iaxc eceakl `l`

,"zehdl miax ixg`" (bk zeny) aizkc ,`xw

`wtqn `xwirnc `l` ,eed `aex lld ziac

za la` .ith oiccegn i`ny ziac meyn ol

eed dilr ibiltc opax Ð xfril` iaxc lew

ipn `d :`kd xn`w i`n` ,xn`z m`e .`aex

?lew zaa oigibyn oi` xn`c `id ryedi iax

,xfril` iaxc `caer` `l` xn`w `l edi` `d

!xfril` iaxc lew zak ol `niiw `l inp op`c

Ð "`id minya `l" xn`wc oeikc :xnel yie

oigibyn oi` `zkec meyac dil zi`c rnyn

.lew zaa

äìåëopinx :lirl opixn`c `de Ð `car axk

Ð l`enyc ixnege axc ixneg dilr

:xninl ivn dede .oizrc `wlqc i`nl epiid

,`ed dhigy mewn e`lc ,`car l`enyk dlek

,miyily ipy hgye yily mixbda inp xq`e

.ixeqi`a axk ol `niiwc meyn axk hwp `l`

øîà÷ãî`le Ð 'ek xeriy minkg ea epzp

`lcnc ,dhnl xeriy ea epzpc xninl ira

dhnl oia dlrnl oia `nzqn Ð eixac yxit

.xn`wéãërax` :qxhpewa yxit Ð ci zqitz

wgvi epiax yxite ?i`n serac :dniz .zerav`

,milecb min`xa zerav` rax` :xi`n epiax oa

.lecb `edy dn itl cge cg lk jli`e o`kn

hiwpck Ð ci zqitz ick yxtn zelecb zekldae

yie dlaw ixac mdixace .eizerav` izya yipi`

iab (a,p oileg) onwl ixwc i`de .mdilr jenql

epiidc ,`xezc `cha `lnk ci zqitza zleglg

,mzq "dqitz ick" hwp mzd Ð zerav` rax`

ick :rnync ,xn`w "ci zqitz ick" `kd la`

.`edy lk elit`e ,zerav` izya qetzl lkeiy

àëéàäåpniq xewirqxhpewd yexitl Ð mi

xewirac (`,k oileg) `nw wxtc

dil `hiyt ikidc :dniz ,dtxh `ied mipniq

uaxeza dtxhp dpi` jgxk lr ?dtxh `iedc

enke ,envr hyeea enk `nlra awpa hyeed

`xiaqc ,`niz ike !dxyk elek lhipc `nip ok

dtxh `idy zxbxbd zhenyn rxb `lc dil

eaexac ipyn `wc ,cere .lecb wgec edf Ð

eaexa :opz zxbxbd zweqtc it lr s` ,dxyk

`lc iab lr s` ,mipniq xewir `ki` `de :xity jixt zelecb zekld yexitle .dtxh

edine ?dhigya xzid el oi`c oeik xyki dna mewn lkn ,ef dhenya dtxh `ied

elclcpy mipniq dpg xa xa dax xn`de :jixt i`nc ,zelecb zekld yexitl dyw

`ied dtxh i`c ,diteb dpg xa xa dax` dil dywz oywnd itl ?dtxh oaexa

zlren dhigy oi`y `l` dtxh `ied `lc ol `niiwc xewir edn ok m` ,ikda

leclc`c `de (iletw` ltw`c `d) `iyw `l :`xwirn iqxbc mixtq ,edine ?ea

wexti`c ixii` dpg xa xa daxc ,seqal wiqnck oywnd rceiy :xnel yie .ileclc`

`lc oipniq xewire ,dtxh iede `ixa `xcd `lc ,hrn o`ke hrn o`k ,gka iwext`

xa xa daxc leclcn jixt mewn lkne .xyad lrn zgpa iletw` letw`c Ð dtxh ied

xa dax lyk epi` izxn`y leclcc el yxtne xfege ,uxznd xikfdy leclc oeyl` dpg

iaewp` aewp`c `d ,`iyw `l :eaexa l`eny xn` `de xza iqxbc mixtql la` .dpg xa

"iwexti` wext`"c yxtnc l`ppg epiax yexitl dyw oke .dyw Ð iletw` ltw`c `d

xa xa daxc jl dywz jinrhile :xninl ivn ded dpg xa xa daxn jixt ikc :xnel yie !icin jixt ded `l ok m`c ,zn`d rcei did oywndy xninl `kil ,dfn df oipniqd ecxtpy

?dl zgkyn ikid mipniq xewir ,`ied dtxh i` ,diteb dpg

ikid
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`oifgeקכו mipya cenr cn sc ± oey`x wxtzereay

äéáåò áåø,`ed yeaiye .llgl ribd `ly it lr s` ,otecd iaer aex :mixne` yi Ð

xyk iniptd xer `la oevigd xer awip hyee eli`c ,hyeed on dpwd xeng ok m`c

.opixryn diaer aexa Ð daex opixryn ik ,xnelk Ð diaer aex .llgl awpiy cr

x`evd agexle ,jxe` ied dfgle y`xd on eli`c ,x`evle xerd on epiid dpwd iaere

iaer inp ixw x`evd iaerle ,dpwd agex ied

mcewe ,jepzd iaer ccnp df xeriya .dpwd

zeptcd mr diaer aex ied llg ivgl ribiy

cvle dlrnln ar dpwd otecy iptn ,llgde

wqtpyk `nzqe ,wc mexw `l` epi` x`evd

ipdne ,wqtp `ed dhnl dlrnln Ð dpwd

herinae ,`aexl inely`l jepzd iaer

.eaex e` llgd ivg ied oezgzdäììç áåø
iaere ,llgd aex wqtiy cr dtxh dpi` Ð

.aexl milyn epi` jepzdáåøá äì éøîàå
äììç.i`xen` ibilt axc `ail` Ðäøãù

.daxc dinwl ax Ðéèéùô éøúñéà øñéìúá
miheyt mdy ,dpicn irlq = ixzqi` Ð

,ixev oirlq epiid mzq "ixzqi`" .milwe

`ed "ihiyt ixzqi`"e ,mixpic rax` rlqdy

epiidc ,ixev rlqay zipiny ,dpicn rlq

"exiag z` laegd"a opixn`ck ,xpic ivg

ixwe ,`fefc `blt `xzqi` :(a,v `nw `aa)

.dpicn rlq mzd diløñà øñéî àìÐ

`le ,diaer aexa diwcainl ira ded ikdc

.daxc dinwl dexcye ,micinlz deway

àøáñá àéìúãiwetql `ki` mzdc Ð

dax `kde .`ilrn `xaq ied `l `nlc

zweqtc diaxn xinb ikdc ,jenq dixnb`

`xaqa `ilzc `zln .dllg aexa zxbxbd

`nlc xninl `ki`c ,d`ixa oitiwn oebk Ð

`xyal `inc oebke ,xity `zefg encin `l

`ince `zrial `ince `cakl `ince

`ki`e zexyk ediipin `ki`c ,`wixenl

mc`y minrte ,[a,fr oileg] zetxh ediipin

.odize`xna drehàãùç íåùî`lc Ð

,diab lifen dildip `ixyc meyn :exnil

.ez`xed lr xky lhepk d`xpeïéãä úà ïã
.dfl df oia ,zilh lr e` dcy lr Ðïëå

åãéòäù íéãòody zilh lr e` dcy lr Ð

.ipelt lyç÷éì íéàùø ïìåë.utg eze` Ð

øåòéëä ïî ÷çøäjk liaya :exn`i `ly Ð

.lefa el dppziy ,dfl edkifàøëåá éøùÐ

,enen ze`xl xeka eiptl `ian odk didyk

xyan epnn gwel did `l Ð exizn dide

mz `edyke ,dfd onfa bdep xeka .xeka eze`

.uega miycw hgeyc ,melkl ie`x epi`áø
àãñçoihiba opixn`ck ,ded odk Ð

mipdk mig` mibef mipeny :(`,fp) "oiwfipd"a

xeka .zepdk zeig` zebef mipeny oi`eyp

opixn`ck ,lwyna `le cne`a xknp

oiycwend ileqt lk :(`,`l) zexekaa

,`xhila oixknpe filhi`a oixknpe oihgyp

.xyrnde xekad on uegçëåî àì÷úîÐ

xpica `xhil lwey `edy oi`ex lkdy

.cin zernd ozepe mixg`l ezenkàëéà éàî
.ipcygl oileki dna Ðàúééìòî àöîåà íåùî.xyad ahinn `xhild il oilweyy Ðéîð àîåé ìë.ahind on il oixkene ,ceak il oiwleg Ðåîöòì äôøè äàåøä äæ

.dxqe`e dilr qg epi`e ,xzidl mrhe xeqi`l mrh ea d`xpe ,ezndaa zetxh wtq clepyk Ðåîöòì äôøè äàåøäepi` ely lr s`y ,`ed mixg` zepzn `pey i`ce Ð

.xzidl rixkdl cnegíéîëç éãéîìú ùîùå.cenlz epiide ,ef z` ef zexzeqd zeipyne dpynd inrh uxzl ,`xnb Ðìëàú éë êéôë òéâécneg epi` ely lrc oeikc Ð

.lefble aepbl mixg` lya cneg epi`y oky lk Ðäéì éðîæî.mlv` lek`l Ð
éøå÷ééúà
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éëéä`edd iab (`,hn oileg) onwlc :xn`z m`e Ð 'ek `nihy mkg `ipz `de ikd ciar

xa `c` ax sixh ici` axc dixa xa `ped ,`cakc `petnqa gkzyi`c `hgn

iab (a,k) dcpc ipy wxt seqa opixn`ck .jinq dixnb` mzdc :xnel yie !xiykn ineipn

iaxa wgvi axc dinw zizii`e ,dl inhe dpg xa xa daxc dinwl `nc zizii`c `zli

,'ek `nihy mkgn dilr jixte ,dl ikce dcedi

lk :dxn`c oeik ,dl ienh inh `xwirnc :ipyne

,`peeb i`dk dpg xa xa dax il ikc ded `nei

:mzd irae .dl ikc ded ,dipira yg `nei `edde

e` zpn`p :yexit ?edn ,mkg ipelt il xizd dfk

`zlic `caern hytinl irae ?zpn`p dpi`

dixnb` dcedi iaxa wgvi ax :ipyne .zpn`pc

jci`n dia xcdc qxhpewa my yxite .jnq

oeikc .dl inh iienh `xwirn :ipyc `iepy

,exiag xq`y dn xizdl i`yx Ð jnq dixnb`c

epiide Ð xizdl i`yx exiag oi`c xn` ike

wiqnc i`nl ,inp oizrnya ,eyexitle .`xaqn

`l ax :ipync i`nl jixv `l Ð jnq dixnb`c

dxe`kle .uxzn zn`dc `l` ,icin `le xq`

Ð jnq dixnb` dcpc ,dkldd hyt d`xp did

`iiepyl oikixv lirle .dixacl oin`d okle

`caer `idde .dl inh iienh `xwirnc ,`nw

`petnqa z`vnpy hgnc (`,hn oileg) onwlc

yxcnd ziaa mdipy eid `ny Ð `cakc

`l ,inp i` .mdipyl mdiptl dl`yd dl`ype

.exiag xq`y rciïëåmlek ecirdy micrd

,miceyg mpi` mipyc Ð 'ek gwil oi`yx

mewn lkne ,(a,dk) zenaic ipy wxta opixn`ck

j`id micre :xn`z m`e .wigxdl aeh ytp lral

dy` hb lr minezg `nlya ?'ek gwil oi`yx

,dyrnl minkg eyg `l Ð gwn xhy lr e`

opixn`ck ,ixn` `xeac la` .icar `l dyrnc

exn` :micrl xn` ,(`,fq oihib) "lawzd" wxta

dyrz `l Ð enzgie micrle aezkl xteql

oke .micr xikyz `ny opiyiigc ,z`fk l`xyia

`l `d ?dp`yi j`id eipta dvlgy e` dp`in

xnbpy xac lkc :xnel yie !dyrn mzd icar

`l` epi`y mzd la` ,dyrn aiyg mdit lr

xteqd l` lrad on xne`y ,`nlra xeac

eyri `l mdy xyt`e ,mezgl micrle aezkl

mpi` xacd oixneb oi` m` mbe ,yxbzz `le

j`id ,`kdc oicd z` oc :xn`z m`e .oiyyeg

gknc !"oc" ipzwcn ,ded cigi `lde ?gwil i`yx

iziin ,oicd z` oc :opzc (a,gk) zexekac oizipzn

mdipic epcy mipyc (`,e) oixcdpqc `nw wxta

oi`e !cg` oicd `ed `l` mipy `wec e`le ,oic

ipy wxta opixn` `dc ,ciyg `l oiicc xnel

xcpa dy`d z` xq`y mkgd :(a,dk) zenaic

eipir `ny ,ith mzd opiyiig `nye !dp`yi `lc

`gken zexekac `iddc :xnel yi cere .da ozp

dgnen epi`y in :`yix ipzwc ,ixii` cigiac ith

zexeka) "dnk cr" wxta 'ek xekad z` d`xe

.oixcdpqa dpin wiic ikdle ,(a,gkåäæéà
oir zriaha ezcia` dil ixcdnc Ð mkg cinlz

.envrl dtxh d`exd df Ð

oitxhvn
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ú÷eñt àéää .dììç áBø :dì éøîàå ,déáBò áBø§¨§¨§¦¨£¨¨©¦§©
áBøa dì ÷éãa à÷å áéúé ,áøc dén÷ì éàúàc úøbøbä©©§¤¤©£©§©¥§©¨¥§¨¨¥¨§
eðzãnéì :áøì éñà áøå àðäk áø déì eøîà ;déáBò§¨£©¥©¨£¨§©©¦§©¦©§¨
,äpç øa øa äaøc dén÷ì déøãL !dììç áBøa eðéaø©¥§£¨¨§¨¥§©¥§©¨©©©¨

äììç áBøa d÷ãadøLëàåéøézñéà øñéìúa dpéî ïáæe , §©¨§£¨¨§©§§¨§©¦¨¦§¥©¦§¥¥
ànéhL íëç ,àéðúäå ?éëä ãéáò éëéäå .àøNéa éèéLt§¦¥¦§¨§¥¦£¥¨¦§¨©§¨¨¨¤¦¥

¯øñà ,øäèì éàMø Bøéáç ïéà¯éàMø Bøéáç ïéà ¥£¥©©§©¥¨©¥£¥©©
éøBàc ïåéëå .øñéî øñà àì áøc ,àëä éðàL !øézäì§©¦¨¥¨¨§©¨£©¥©§¥¨§¥

" :áéúk àäå ?dpéî ìëà éëéä ,íëç daøîàå'ä däà ¨¨¨¥¦£©¦¨§¨§¦¨Ÿ©£¨
ézìëà àì äôøèe äìáðe äànèî àì éLôð äpä íéäìà¡Ÿ¦¦¥©§¦Ÿ§ª¨¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦

éøeòpîàá àìå äzò ãòåéôaéLôð äpä" ,"ìebt øNa ¦§©§©©¨§Ÿ¨§¦§©¦¦¥©§¦
"äànèî àì¯äàîeè éãéì àáì íBia ézøäøä àlL Ÿ§ª¨¨¤Ÿ¦§©§¦©¨Ÿ¦¥§¨

"ézìëà àì äôøèe äìáðe" ,äìéla¯ézìëà àlLøNa ©©§¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¤Ÿ¨©§¦§©
"ìebt øNa éôa àá àìå" ,íìBòî "ñBk ñBk"¯àlL ¥¨§Ÿ¨§¦§©¦¤Ÿ

:eøîà ïúð éaø íeMî ;íëç da äøBäL äîäaî ézìëà̈©§¦¦§¥¨¤¨¨¨¨¦©¦¨¨¨§
éléî éðä !äéúBðzî eîøeä àlL äîäaî ézìëà àlL¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤Ÿ§©§¤¨¨¥¦¥

¯äpç øa øa äaø ,àøáña àéìúc àúléî¯déøîbà ¦§¨§©§¨¦§¨¨©¨©©©¨©§¨¥
.Cîñ¯!àãLç íeMî déì ÷Btéúå;ïécä úà ïc ,àéðúc §©§¥¥¦£¨¨§©§¨¨¤©¦

ànéè ,áéiçå äkéæøäéèåíéãòä ïëå ,øézäå øñà , ¦¨§©¨¦¥§¦¥¨©§¦¦§¥¨¥¦
eãéòäL¯÷çøä :íéîëç eøîà ìáà ,çwéì ïéàMø ïlek ¤¥¦¨©¨¦¦©£¨¨§£¨¦©§¥

ïîøeòékä!Bì äîBcä ïîe¯éléî éðä¯éãéîïéaæîc ¦©¦¦©¤¨¥¦¥¦¥¦§©¥
àîeMîàëä ,¯àì÷úîàøL äaøc àä ék .çëBî ¦¨¨¨©§¨¨©¦¨§©¨§¨

:àcñç áø úa déì äøîà ,àøNéa dpéî ïáæe àúôøè§¥§¨§©¦¨¦§¨£©¨¥©©¦§¨
éðä :dì øîà !àøNéa dépéî ïáæ àìå àøëea éøL àaà©¨¨¥§¨§¨§©¦¥¦§¨£©¨¨¥

àøëea éléîàîeMàcéàî ;çëBî àì÷úî àëä ,ïacæî ¦¥§¨§©¨¦§©©¨¨©§¨¨©©
àöîeà àîBé ìk ?àúéélòî àöîeà íeMî ,àkéà¦¨¦§¨§©©§¨¨¨§¨

àúéélòîeðaæíëç ãéîìz eäæéà :àcñç áø øîà !éì¯ §©©§¨©§¦¨©©¦§¨¥¤©§¦¨¨
.Bîöòì äôøè äàBøä äæàðBN" eäæéà :àcñç áø øîàå ¤¨¤§¥¨§©§§¨©©¦§¨¥¤¥

"äéçé úðzî¯àøèeæ øî Løc .Bîöòì äôøè äàBøä äæ ©¨Ÿ¦§¤¤¨¤§¥¨§©§¨©©§¨
àøBwL éî ìk :àcñç áøc déîMîäôøè äàBøå ,äðBLå ¦§¥§©¦§¨¨¦¤¥§¤§¤§¥¨
íéîëç éãéîìz LnéLå ,Bîöòì¯:øîBà áeúkä åéìò §©§§¦¥©§¦¥£¨¦¨¨©¨¥

"òéâéétkéøLà ìëàú ék E:øîà ãéáæ áø ."Cì áBèå E §¦©©¤¦Ÿ¥©§¤§¨©§¦¨©
,àaä íìBòäå äfä íìBòä ,úBîìBò éðL ìçBðå äëBæ¤§¥§¥¨¨¨©¤§¨¨©¨

éøLà""E¯"Cì áBèå" ,äfä íìBòa¯éaø .àaä íìBòì ©§¤¨¨©¤§¨¨¨©¨©¦
éãéî äàéNð éaî déì éøcLî eåä ék øæòìà¯,ìé÷L àì ¤§¨¨¦£§©§¦¥¦¥§¦¨¦¥¨¨¥

déì éðnæî eåä éëå¯øî éòa à÷ àì :øîà ,ìéæà àì §¦£§©§¦¥¨¨¥£©¨¨¨¥¨
éçéàc" áéúëc ?àðBNåék àøéæ éaø ."äéçé úBðzî §¥¥¦§¦§¥©¨¦§¤©¦¥¨¦

déì éøcLî¯déì ïéðnæî eåä ék ,ìé÷L àì¯:øîà ,ìéæà §©§¦¥¨¨¥¦£§©§¦¥¨¥£©
éøå÷ééúà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc oileg(iyily meil)

itl mixryndéáBò áBødaex wqtp m`y ,uegan zxbxbd ly §¨
.dllg aex epi`y s` ,dtixhdì éøîàåax mya exn`y yie ± §¨§¥¨

a mixryny xn`yäììç áBø,daex wqtp uegany s`y ,`weec £¨¨
zxbxbd iaer oi`y ,dllg aex wqtp `l m` dtixh ziyrp dpi`

.aexl sxhvn
:df oipra dyrndén÷ì éàúàc ,úøbøbä ú÷eñt àéääd`ay-] ©¦§©©©§¤¤©£©§©¥

[eiptláøc,dtixh m` dxiyk m` ,dpic dn le`yláéúé,ax [ayi-] §©¨¦
dì ÷éãa à÷ådwqtp m`d,déáBò áBøayie dwqtpy `vne §¨¨¦¨§§¨

.dtixhdleðéaø eðzãnéì ,áøì éqà áøå àðäk áø déì eøîà̈§¥©©£¨§©©¦§©¦©§¨©¥
wqtzy cr ztxhp dpi`ydììç áBøadwcea jpd recne ,`weec §£¨¨

.diaer aexadéøãLef dl`y gly ±dén÷ì[eiptl-]øa øa äaøc ©§¥§©¥§©¨©©
d÷ãa ,äðçdax,dììç áBøa,aexd wqtp `ly d`xedøLëàå ¨¨©§¨§£¨¨§©§§¨

,dlik`låokn xg`làøNéa éèéLt éøézñéà øñéìúa dpéî ïáæ± §¨©¦¨¦§¥©¦§¦¥§¦¥¦§¨
.dpicn irlq dxyr yly ieeya ef dndan xya dax dpw

:`xnbd zl`ey .dax ly ewqta dpc `xnbdéëä ãéáò éëéäå± §¥¦¨¦¨¦
,xeqi`l dxed axy xg` xzidl dxedy ,ok dax dyr cvike

àéðúäå,`ziixaaL íëçdxdhe d`neh ipiipra dl`y eiptl d`a §¨©§¨¨¨¤
eBøéáç ïéà ,ànéh[xg` mkg-]øäèì éàMøoke ,dl`y dze`a ¦¥¥£¥©©§©¥

e xzide xeqi` ipiipra dl`y eiptl d`ay mkgBøéáç ïéà ,øñà̈©¥£¥
.øézäì éàMø:`xnbd zvxznøñéî øñà àì áøc àëä éðàLz` ©©§©¦©¦¨¨§©Ÿ¨©¥©

xg` mle` ,dxqe`le diaer aexa dwceal dvx mpn`y ,dndad
daxl did xzen ok lre ,dxqe`ln rpnp ,jk lr eicinlz edel`yy

.dxizdl
:`xnbd zl`ey .dlk`e dax dpnn dpwy dn oipra dpc `xnbd

c ïåéëåe zetxh wtq da clep ef dndaéøBà[dxede-]íëç da[dax] §¥¨§¥¨¨¨
,dxizdláéúk àäå ,dpéî ìëà éëéä(ci c l`wfgi)'ä däà øîàå' ¥¦¨©¦¨§¨§¦¨Ÿ©£¨

éøeòpî ézìëà àì äôøèe äìáðe äànèî àì éLôð äpä íéäìà¡Ÿ¦¦¥©§¦Ÿ§ª¨¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©
,'ìebt øNa éôa àá àìå äzò ãòå,weqtd z` yxtl yieäpä' §©¨¨§Ÿ¨§¦§©¦¦¥
ézøäøä àlL ,'äànèî àì éLôðdxiar xedxdàáì íBiaeci lr ©§¦Ÿ§ª¨¨¤Ÿ¦§©§¦©¨Ÿ

äàîeè éãéìixw lyàlL ,'ézìëà àì äôøèe äìáðe' .äìéla ¦¥§¨©©§¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¤Ÿ
'ñBk ñBk' øNa ézìëà]['hegy hegy'-,íìBòîxyal dpeekde ¨©§¦§©¥¨

mcew dze` hegye xdn dilr mixne`y zenl zpkeqnd dnda
.zenzyäîäaî ézìëà àlL ,'ìebt øNa éôa àá àìå'§Ÿ¨§¦§©¦¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨

Le zetxh zl`y da dxxerzdíëç da äøBä.xzidléaø íeMî ¤¨¨¨¨¦©¦
,eøîà ïúðepiid 'lebit xya ita `a `le'äîäaî ézìëà àlL ¨¨¨§¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨

äéúBðzî eîøeä àlLodk didy s`e ,dawde miigld rexfd ody ¤Ÿ§©§¤¨
dndan lek`l oi`y `vnpe .ef dnxd `la dlke`l el did xzene

:`xnbd zvxzn .dax dpnn lk` ji`e ,mkg da dxedyéléî éðä̈¥¦¥
did mkgd ly exzid xy`kàøáña àéìúc àúléîald zxaqa ± ¦§¨§©§¨¦§¨¨

eli`e ,xaca zerh dltp `ny wtzqdl yi f`y zrcd lewiyae
df dxwnadéøîbà äðç øa øa äaø[eaxn ezlaw lr-]Cîñ ©¨©©¨¨©§¨¥¨©

,dllg aexa `l` zxbxbd zweqt oi`y eaxn laiw oky ,dxizdl
.dzlik`n rpndl oi` jkle ,xaca zerh zkiiy oi`ye

:`xnbd zl`eyàãLç íeMî déì ÷etéúåxen`d `la mb `lde ± §¥¥¦£¨¨
meyn ,dlke`le ef dndan zepwl `ly daxl el did lirl

,ez`xed lr xkyk lefa dlaiwy edecygiyàéðúcmkg ,`ziixaa §©§¨
yïécä úà ïcly oilhlhn e` rwxw lr epiiczpy mc`l mc` oia ¨¤©¦

e ,md inäkéæely mdy dxede cg`d z`áéiçådxede xg`d z` ¦¨§¦¥
dxdhe d`neh ipiipra dl`y eiptl d`ay mkg oke ,ely mpi`y

eøäéèå ànéèxzide xeqi` ipiipra dl`yd dzidy e` ,[xdih e`-] ¦¥§¦¥
øézäå øñàå,[xizd e`-]eãéòäL íéãòä ïëåoilhlhn e` rwxw lr ¨©§¦¦§¥¨¥¦¤¥¦

,ipelt ly mdyçwéì ïéàMø ïleke` eilr epcy df utg [zepwl-] ¨©¨¦¦©
mdl xzen didi m` `ny miyyeg oi`e ,eilr ecird e` eilr exed

exkni okn xg`ly zpn lr zn` epi`y oic eciri e` exei ezepwl
,lefa mdlíéîëç eøîà ìáàyeygl oi`y it lr s` ,crle oiicl £¨¨§£¨¦

z`f lka ,zn` opi`y zecrle d`xedle oicd ziihdlïî ÷çøä©§¥¦
,Bì äîBcä ïîe øeòékäzxedy exn`ie ja ecygi `ny yeygl yiy ©¦¦©¤

diipwn rpndl jl yi ok lre ,lefa okn xg`l elawl icka zcrd e`
`edy dxedy df xya zepwln dax rpnp `l recn dyw dzrn .ef

:`xnbd zvxzn .xzenéléî éðäa[àîeMa] (àîåùî) ïéafîc éãéî ¨¥¦¥¦¦§¦©¥§¨
edexkny mkgd z` ceygl miieyr dfay ,dkxrda xknpd xac ±

mle` ,dligzn exizd z`f xeare lefa elàëäxknpd ,df xyaa ¨¨
,lwynaçëBî àì÷úîs`e ,lefa elaiw `ly giken lwynd ± ©§§¨©

.llk ea ceygl miieyr oi`e ,df xigna xknp `ed mixg`l
:`xnbd d`ianàä ék[df dyrnk-]àøL [àaøc] (äáøã) ¦¨§©¨¨¨

àøNéa dpéî ïáæå àúôøè,xya dpnn dpwe dtixh xizd -äøîà §¥§¨§¨©¦¨¦§¨¨§¨
àcñç áø úa déì,ezy`àaà[`cqg ax]ïáæ àìå àøëea éøL ¥©©¦§¨©¨¨¥§¨§Ÿ¨©

àøNéa dépéîze`xl dxedh dnda xeka eiptl odk `iad xy`k ± ¦¥¦§¨
xyan zipw cvike ,dlik`l exyan dpw `l ,exizde ,men ea ltp m`

.zxzdy dndaddì øîà,`axïacæî àîeMàc àøëea éléî éðä ¨©¨¨¥¦¥§¨§©¨¦§©¥
miieyre ,`neya xknpy ,xekaa `l` zkiiy dpi` bdpy ef dbdpd ±
,exizd ok lrye xzei lef xigna elaiwy xiznd mkgd z` ceygl

mle`àëä,lwyna xknpd xyaaçëBî àì÷úîgiken lwynd ± ¨¨©§§¨©
,df xigna xknp `ed mixg`l s`e ,dlfed lk exigna dzid `ly

.cygl mewn oi`eàkéà éàî,ipcygl mileki dna ±àöîeà íeMî ©¦¨¦§¨
àúéélòî`nye ,xzei dlernd xyad z` il lwyy meyn ± §©§§¨

ipecygiy yeygl oi` .dndad z` izxzd z`f xeary ipecygi
y meyn ,jkaéì eðaæ àúéélòî àöîeà àîBé ìkil miwleg cinz ± ¨¨§¨§©§§¨©§¦

d`ay dndan `l s` ,xzei dlernd xyad z` il milweye ceak
.dizxzde iptl

:oenn zribp mewna dndaa d`xed oipra mixac d`ian `xnbd
Bîöòì äôøè äàBøä äæ ,íëç ãéîìz eäæéà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¥¤©§¦¨¨¤¨¤§¥¨§©§
xzidl mrh el d`xpe ,ezndaa zetxh wtq clepy xnelk ,ezndaa

qg epi`e ,xeqi`l mrhe.dxqe`e epenn lr
eäæéà ,àcñç áø øîàå(fk eh ilyn)äàBøä äæ ,'äéçé úðzî àðBN' §¨©©¦§¨¥¤¥©¨Ÿ¦§¤¤¨¤

Bîöòì äôøèwtqa rixkdl epenn z` cneg epi` m`y .ezndaa §¥¨§©§
.digiy xn`p eilre ,mixg` zepzn `pey `edy i`ce ,xzidd cvk

àøBwL éî ìk ,àcñç áøc déîMî àøèeæ øî LøcdxezaäðBLå ¨©©§¨¦§¥§©¦§¨¨¦¤¥§¤
,dpyna,Bîöòì äôøè äàBøå,xen`ke da yiy wtqa xingny §¤§¥¨§©§

íéîëç éãéîìz LnéLåzeipynd ixac z` oiadl cvik mdn cenll §¦¥©§¦¥£¨¦
,odipiay zexizqd z` uxzleøîBà áeúkä åéìò(a gkw mildz)òéâé' ¨¨©¨¥§¦©

étkéøLà ìëàú ék E,'Cì áBèå Eely epenn z` cneg epi`y oeiky ©¤¦Ÿ¥©§¤§¨
mixg` ly oenn cneg epi`y oky lk ,envrl dtixh ea d`ex `ede

.el aehe eixy` ok lre ,eitk ribi lke` `ed `l` ,elfeble eapebláø©
,àaä íìBòäå äfä íìBòä ,úBîìBò éðL ìçBðå äëBæ ,øîà ãéáæ§¦¨©¤§¥§¥¨¨¨©¤§¨¨©¨

,yexcl yie ,'jl aehe jixy`' eilr xn`pyéøLà',äfä íìBòa 'E ©§¤¨¨©¤
.àaä íìBòì 'Cì áBèå'§¨¨¨©¨

éãéî äàéNð éaî déì éøcLî eåä ék øæòìà éaøel egly xy`k ± ©¦¤§¨¨¦£§©§¥¥¦¥§¦¨¦¦
,`iypd zian zepznìé÷L àì,ogwel did `l ±déì éðnæî eåä éëå Ÿ¨¦§¦£§©§¥¥

,mlv` cerqlìéæà àìe .jled did `l ±øîàz` x`al `iypl Ÿ¨¦¨©
,ef ezbdpdéçéàc øî éòa à÷ àì,dig`y utg ipec` oi` m`d ± Ÿ¨¨¥©§¥¦

,'äéçé úðzî àðBNå' áéúëc.zepzn lawl dvex ipi` ok lre ¦§¦§¥©¨Ÿ¦§¤
déì éøcLî ék àøéæ éaø,zepzn el egly xy`k ±ìé÷L àì`l ± ©¦¥¨¦§©§¥¥Ÿ¨¦

mle` ,ogwel diddéì ïéðnæî eåä ék,mnr cerql edepnif xy`k ± ¦£§©§¦¥
ìéæàe .rpnp `le ,jled did ±øîà,ef ezbdpd z` x`al ¨¦¨©
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc oileg(iyily meil)

itl mixryndéáBò áBødaex wqtp m`y ,uegan zxbxbd ly §¨
.dllg aex epi`y s` ,dtixhdì éøîàåax mya exn`y yie ± §¨§¥¨

a mixryny xn`yäììç áBø,daex wqtp uegany s`y ,`weec £¨¨
zxbxbd iaer oi`y ,dllg aex wqtp `l m` dtixh ziyrp dpi`

.aexl sxhvn
:df oipra dyrndén÷ì éàúàc ,úøbøbä ú÷eñt àéääd`ay-] ©¦§©©©§¤¤©£©§©¥

[eiptláøc,dtixh m` dxiyk m` ,dpic dn le`yláéúé,ax [ayi-] §©¨¦
dì ÷éãa à÷ådwqtp m`d,déáBò áBøayie dwqtpy `vne §¨¨¦¨§§¨

.dtixhdleðéaø eðzãnéì ,áøì éqà áøå àðäk áø déì eøîà̈§¥©©£¨§©©¦§©¦©§¨©¥
wqtzy cr ztxhp dpi`ydììç áBøadwcea jpd recne ,`weec §£¨¨

.diaer aexadéøãLef dl`y gly ±dén÷ì[eiptl-]øa øa äaøc ©§¥§©¥§©¨©©
d÷ãa ,äðçdax,dììç áBøa,aexd wqtp `ly d`xedøLëàå ¨¨©§¨§£¨¨§©§§¨

,dlik`låokn xg`làøNéa éèéLt éøézñéà øñéìúa dpéî ïáæ± §¨©¦¨¦§¥©¦§¦¥§¦¥¦§¨
.dpicn irlq dxyr yly ieeya ef dndan xya dax dpw

:`xnbd zl`ey .dax ly ewqta dpc `xnbdéëä ãéáò éëéäå± §¥¦¨¦¨¦
,xeqi`l dxed axy xg` xzidl dxedy ,ok dax dyr cvike

àéðúäå,`ziixaaL íëçdxdhe d`neh ipiipra dl`y eiptl d`a §¨©§¨¨¨¤
eBøéáç ïéà ,ànéh[xg` mkg-]øäèì éàMøoke ,dl`y dze`a ¦¥¥£¥©©§©¥

e xzide xeqi` ipiipra dl`y eiptl d`ay mkgBøéáç ïéà ,øñà̈©¥£¥
.øézäì éàMø:`xnbd zvxznøñéî øñà àì áøc àëä éðàLz` ©©§©¦©¦¨¨§©Ÿ¨©¥©

xg` mle` ,dxqe`le diaer aexa dwceal dvx mpn`y ,dndad
daxl did xzen ok lre ,dxqe`ln rpnp ,jk lr eicinlz edel`yy

.dxizdl
:`xnbd zl`ey .dlk`e dax dpnn dpwy dn oipra dpc `xnbd

c ïåéëåe zetxh wtq da clep ef dndaéøBà[dxede-]íëç da[dax] §¥¨§¥¨¨¨
,dxizdláéúk àäå ,dpéî ìëà éëéä(ci c l`wfgi)'ä däà øîàå' ¥¦¨©¦¨§¨§¦¨Ÿ©£¨

éøeòpî ézìëà àì äôøèe äìáðe äànèî àì éLôð äpä íéäìà¡Ÿ¦¦¥©§¦Ÿ§ª¨¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¦§©
,'ìebt øNa éôa àá àìå äzò ãòå,weqtd z` yxtl yieäpä' §©¨¨§Ÿ¨§¦§©¦¦¥
ézøäøä àlL ,'äànèî àì éLôðdxiar xedxdàáì íBiaeci lr ©§¦Ÿ§ª¨¨¤Ÿ¦§©§¦©¨Ÿ

äàîeè éãéìixw lyàlL ,'ézìëà àì äôøèe äìáðe' .äìéla ¦¥§¨©©§¨§¥¨§¥¨Ÿ¨©§¦¤Ÿ
'ñBk ñBk' øNa ézìëà]['hegy hegy'-,íìBòîxyal dpeekde ¨©§¦§©¥¨

mcew dze` hegye xdn dilr mixne`y zenl zpkeqnd dnda
.zenzyäîäaî ézìëà àlL ,'ìebt øNa éôa àá àìå'§Ÿ¨§¦§©¦¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨

Le zetxh zl`y da dxxerzdíëç da äøBä.xzidléaø íeMî ¤¨¨¨¨¦©¦
,eøîà ïúðepiid 'lebit xya ita `a `le'äîäaî ézìëà àlL ¨¨¨§¤Ÿ¨©§¦¦§¥¨

äéúBðzî eîøeä àlLodk didy s`e ,dawde miigld rexfd ody ¤Ÿ§©§¤¨
dndan lek`l oi`y `vnpe .ef dnxd `la dlke`l el did xzene

:`xnbd zvxzn .dax dpnn lk` ji`e ,mkg da dxedyéléî éðä̈¥¦¥
did mkgd ly exzid xy`kàøáña àéìúc àúléîald zxaqa ± ¦§¨§©§¨¦§¨¨

eli`e ,xaca zerh dltp `ny wtzqdl yi f`y zrcd lewiyae
df dxwnadéøîbà äðç øa øa äaø[eaxn ezlaw lr-]Cîñ ©¨©©¨¨©§¨¥¨©

,dllg aexa `l` zxbxbd zweqt oi`y eaxn laiw oky ,dxizdl
.dzlik`n rpndl oi` jkle ,xaca zerh zkiiy oi`ye

:`xnbd zl`eyàãLç íeMî déì ÷etéúåxen`d `la mb `lde ± §¥¥¦£¨¨
meyn ,dlke`le ef dndan zepwl `ly daxl el did lirl

,ez`xed lr xkyk lefa dlaiwy edecygiyàéðúcmkg ,`ziixaa §©§¨
yïécä úà ïcly oilhlhn e` rwxw lr epiiczpy mc`l mc` oia ¨¤©¦

e ,md inäkéæely mdy dxede cg`d z`áéiçådxede xg`d z` ¦¨§¦¥
dxdhe d`neh ipiipra dl`y eiptl d`ay mkg oke ,ely mpi`y

eøäéèå ànéèxzide xeqi` ipiipra dl`yd dzidy e` ,[xdih e`-] ¦¥§¦¥
øézäå øñàå,[xizd e`-]eãéòäL íéãòä ïëåoilhlhn e` rwxw lr ¨©§¦¦§¥¨¥¦¤¥¦

,ipelt ly mdyçwéì ïéàMø ïleke` eilr epcy df utg [zepwl-] ¨©¨¦¦©
mdl xzen didi m` `ny miyyeg oi`e ,eilr ecird e` eilr exed

exkni okn xg`ly zpn lr zn` epi`y oic eciri e` exei ezepwl
,lefa mdlíéîëç eøîà ìáàyeygl oi`y it lr s` ,crle oiicl £¨¨§£¨¦

z`f lka ,zn` opi`y zecrle d`xedle oicd ziihdlïî ÷çøä©§¥¦
,Bì äîBcä ïîe øeòékäzxedy exn`ie ja ecygi `ny yeygl yiy ©¦¦©¤

diipwn rpndl jl yi ok lre ,lefa okn xg`l elawl icka zcrd e`
`edy dxedy df xya zepwln dax rpnp `l recn dyw dzrn .ef

:`xnbd zvxzn .xzenéléî éðäa[àîeMa] (àîåùî) ïéafîc éãéî ¨¥¦¥¦¦§¦©¥§¨
edexkny mkgd z` ceygl miieyr dfay ,dkxrda xknpd xac ±

mle` ,dligzn exizd z`f xeare lefa elàëäxknpd ,df xyaa ¨¨
,lwynaçëBî àì÷úîs`e ,lefa elaiw `ly giken lwynd ± ©§§¨©

.llk ea ceygl miieyr oi`e ,df xigna xknp `ed mixg`l
:`xnbd d`ianàä ék[df dyrnk-]àøL [àaøc] (äáøã) ¦¨§©¨¨¨

àøNéa dpéî ïáæå àúôøè,xya dpnn dpwe dtixh xizd -äøîà §¥§¨§¨©¦¨¦§¨¨§¨
àcñç áø úa déì,ezy`àaà[`cqg ax]ïáæ àìå àøëea éøL ¥©©¦§¨©¨¨¥§¨§Ÿ¨©

àøNéa dépéîze`xl dxedh dnda xeka eiptl odk `iad xy`k ± ¦¥¦§¨
xyan zipw cvike ,dlik`l exyan dpw `l ,exizde ,men ea ltp m`

.zxzdy dndaddì øîà,`axïacæî àîeMàc àøëea éléî éðä ¨©¨¨¥¦¥§¨§©¨¦§©¥
miieyre ,`neya xknpy ,xekaa `l` zkiiy dpi` bdpy ef dbdpd ±
,exizd ok lrye xzei lef xigna elaiwy xiznd mkgd z` ceygl

mle`àëä,lwyna xknpd xyaaçëBî àì÷úîgiken lwynd ± ¨¨©§§¨©
,df xigna xknp `ed mixg`l s`e ,dlfed lk exigna dzid `ly

.cygl mewn oi`eàkéà éàî,ipcygl mileki dna ±àöîeà íeMî ©¦¨¦§¨
àúéélòî`nye ,xzei dlernd xyad z` il lwyy meyn ± §©§§¨

ipecygiy yeygl oi` .dndad z` izxzd z`f xeary ipecygi
y meyn ,jkaéì eðaæ àúéélòî àöîeà àîBé ìkil miwleg cinz ± ¨¨§¨§©§§¨©§¦

d`ay dndan `l s` ,xzei dlernd xyad z` il milweye ceak
.dizxzde iptl

:oenn zribp mewna dndaa d`xed oipra mixac d`ian `xnbd
Bîöòì äôøè äàBøä äæ ,íëç ãéîìz eäæéà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¥¤©§¦¨¨¤¨¤§¥¨§©§
xzidl mrh el d`xpe ,ezndaa zetxh wtq clepy xnelk ,ezndaa

qg epi`e ,xeqi`l mrhe.dxqe`e epenn lr
eäæéà ,àcñç áø øîàå(fk eh ilyn)äàBøä äæ ,'äéçé úðzî àðBN' §¨©©¦§¨¥¤¥©¨Ÿ¦§¤¤¨¤

Bîöòì äôøèwtqa rixkdl epenn z` cneg epi` m`y .ezndaa §¥¨§©§
.digiy xn`p eilre ,mixg` zepzn `pey `edy i`ce ,xzidd cvk

àøBwL éî ìk ,àcñç áøc déîMî àøèeæ øî LøcdxezaäðBLå ¨©©§¨¦§¥§©¦§¨¨¦¤¥§¤
,dpyna,Bîöòì äôøè äàBøå,xen`ke da yiy wtqa xingny §¤§¥¨§©§

íéîëç éãéîìz LnéLåzeipynd ixac z` oiadl cvik mdn cenll §¦¥©§¦¥£¨¦
,odipiay zexizqd z` uxzleøîBà áeúkä åéìò(a gkw mildz)òéâé' ¨¨©¨¥§¦©

étkéøLà ìëàú ék E,'Cì áBèå Eely epenn z` cneg epi`y oeiky ©¤¦Ÿ¥©§¤§¨
mixg` ly oenn cneg epi`y oky lk ,envrl dtixh ea d`ex `ede

.el aehe eixy` ok lre ,eitk ribi lke` `ed `l` ,elfeble eapebláø©
,àaä íìBòäå äfä íìBòä ,úBîìBò éðL ìçBðå äëBæ ,øîà ãéáæ§¦¨©¤§¥§¥¨¨¨©¤§¨¨©¨

,yexcl yie ,'jl aehe jixy`' eilr xn`pyéøLà',äfä íìBòa 'E ©§¤¨¨©¤
.àaä íìBòì 'Cì áBèå'§¨¨¨©¨

éãéî äàéNð éaî déì éøcLî eåä ék øæòìà éaøel egly xy`k ± ©¦¤§¨¨¦£§©§¥¥¦¥§¦¨¦¦
,`iypd zian zepznìé÷L àì,ogwel did `l ±déì éðnæî eåä éëå Ÿ¨¦§¦£§©§¥¥

,mlv` cerqlìéæà àìe .jled did `l ±øîàz` x`al `iypl Ÿ¨¦¨©
,ef ezbdpdéçéàc øî éòa à÷ àì,dig`y utg ipec` oi` m`d ± Ÿ¨¨¥©§¥¦

,'äéçé úðzî àðBNå' áéúëc.zepzn lawl dvex ipi` ok lre ¦§¦§¥©¨Ÿ¦§¤
déì éøcLî ék àøéæ éaø,zepzn el egly xy`k ±ìé÷L àì`l ± ©¦¥¨¦§©§¥¥Ÿ¨¦

mle` ,ogwel diddéì ïéðnæî eåä ék,mnr cerql edepnif xy`k ± ¦£§©§¦¥
ìéæàe .rpnp `le ,jled did ±øîà,ef ezbdpd z` x`al ¨¦¨©
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc oileg(iriax meil)

éa eøwééúîc àeä éøewééúàcreq ip`y dna ia md micakzn ± ¦§©¥§¦§©§¦
.dpzn zaygp dpi`e `id mz`pde ,mlv`
:zxbxbd zweqt ipica oecl day `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

äáwéðmiwc miawpa dtwida zxbxbdkd iawpíéôøèöî ,äôð ¦§¨§¨¨¦§¨§¦
miawpdìxeriyàaeøcgi miawpd ikezig lka yi m`y ,[aex-] §¨

zweqt' zetxh ,xnelk .dtixh ,zxbxbd swid aex ly xeriy
dpyna epipyy 'zxbxbd(.an)tixh ziyrp dndady ,xy`k d

lirl xen`k ,daex dkzgp(.cn)jeziga dkzgp xy`k wx dpi` ,
.mikezig dnke dnk sexiva mb `l` ,cg`

:ax ixaca dpc `xnbdáéúî[dywn-],äéîøé áøzeld`a epipy ¨¦©¦§§¨
(b"n a"t)dawip m`y ,lde`a z`nhn `idy zn ly zlebleb zece`

zia' ,oexqgd xeriy edn my xn`pe ,z`nhn dpi` ,dpnn xqge
igd on lhpiy ick mixne` lld ziae ,gcwn `elnk mixne` i`ny

`xnba ex`iae ,'zenie(.gl zexeka)igd on lhpiy ick' awp xeriyy
oic yxtl `ziixad d`ae ,mi`tex ly gcwn `elnk `ed 'zenie

,gcwnk milebr mpi`y miawp,CBøà ãçà á÷ð da LiL úìBbìeâáe§§¤¤¥¨¤¤¤¨¨
e`äaøä íéá÷ð da Lé eléôà,miphw mde,çc÷î àìîì íéôøèöî £¦¥¨§¨¦©§¥¦§¨§¦¦§Ÿ©§¥©

`eln ea did m` ,lebira did eghy eli` mixryn jex`d awpay
cgi mleka yi m` mghy z` mixryn miphwd miawpae ,gcwn

.gcwn `ln xeriyàîìàc [gken-]døeòéLc ïåékzlebleb ly ©§¨¥¨§¦¨
a `ed dxqgy,çc÷î àìîmiax miawp mb ok lrçc÷î àìîì §Ÿ©§¥©¦§Ÿ©§¥©

,ïéôøèöî,xg` xeriy mdl mipzep oi`eénð éëäie`x did jk ± ¦§¨§¦¨¦©¦
c ,o`k mb zeidldéøeòéLc ïåéka `ed zxbxba awp ly,øqéàë ¥¨§¦¥§¦¨

oldl dpyna xen`k(.cp)miawpdy did ie`x ,,ïéôøèöî øqéàëì¦§¦¨¦§¨§¦
,jka sxhz xqi` xeriy cgi mleka yi m`y ,md cg` awp eli`k
mpic z` ax dlz j`ide ,zxbxbd aex swid xeriy mda oi`y s`

.cala aex xeriya
:`xnbd dgecdéúèéîzLéà,dinxi axl [el hnyp-]àämixac ± ¦§§¦§¥¨

el`íéá÷ð ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç éaø øîàc§¨©©¦¤§¨©©¨¨©§¨¨©©§¨¦
zxbxba,øqéàëì ïéôøèöî ,ïBøqç ïäa LiLmlek ghya yi m`y ¤¥¨¤¦¨¦§¨§¦¦§¦¨

,dtixh ,xqi` ghy xeriy ,lecb cg` awp eid eli` ,cgiïäa ïéàLå§¤¥¨¤
,ïBøqç,cala mikezig md `l`,àaeøì ïéôøèöîlka yi m`y ¦¨¦§¨§¦§¨

aex swid xeriy ,jex` cg` jezig did eli` ,cgi mikezigd
xaic ,'`aexl mitxhvn dtpk dawip' xn`y ax .dtixh ,zxbxbd

.cala aexa mxriy ok lre ,oexqg mda oi`y miawpa
:zxbxba miawp oipra mitqep mixacéaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦

äìhéð ,éåì ïa òLBäé[dkzgp-]äpîéä[zxbxbd on-],äòeöø §ª©¤¥¦¦§¨¥¤¨§¨
î,øqéàëì úôøèö,eplbrp xy`k ,zxbxbay oexqgd ghy m`y ¦§¨¤¤¦§¦¨

.dtixh ,xqi` ghyk didi
dépéî àòa[epnid l`y-],éåì ïa òLBäé éaøî éðîçð øa ÷çöé éaø ¨¨¦¥©¦¦§¨©©§¨¦¥©¦§ª©¤¥¦

äáwéðzxbxbdeäî ,äôðk.`l e` jka ztxhp m`d ,dpicdéì øîà ¦§¨§¨¨©¨©¥
,[el-],eøîà éøäíéá÷ðzxbxbaïéôøèöî ,ïBøqç ïäa LiL £¥¨§§¨¦¤¥¨¤¦¨¦§¨§¦

,àaeøì ïéôøèöî ,ïBøqç ïäa ïéàLå ,øqéàëì.lirl x`azpy itke ¦§¦¨§¤¥¨¤¦¨¦§¨§¦§¨
:`xnbd zxxan .ser ly zxbxba miawp oic z` zx`an `xnbd

miphw miawp zxbxbd dawipàôBòaxnel oi` ephew aexny ,[sera-] §¨
,xqi`k miawpd xeriyyéàîzx`an .mda sixhdl xeriyd edn ± ©

:`xnbdéaøc dépéî éì àLøtî éãéãì ,éðîçð øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¨¦§¦¦¦©§¨¦¦¥§©¦
øæòìàz` il xqny ,xfrl` iaxn mixacd yexit z` izrny ± ¤§¨¨

,dfa xeriydBìt÷î,miawpd eay df mewnl,äðwä ét ìò Bçépîe §©§©¦©¦©¨¤
ltwl lkeiy cr mdicivae miawpdn dhnl jzegy ici lr ok dyere

dpwd it lr gipdle,wceae ,íàdn mb llek ,miawpd eay df ghy ¦
,mdipiayäôBç[mzeq xnelk ,sher-]áBø úàly egzt,äðwä ¤¤©¨¤
,äôøèghyd mb sxhvn ,aex xeriy oi` mcal miawpay s`e §¥¨

.dtpd iawpk dfl df mikenq mdy ote`ae ,df xeriyl mdipiayíàå§¦
,åàì,dpwd it aex z` dteg epi`y.äøLk ¨§¥¨

:df xeriyl oniq d`ian `xnbdéðîéñå ,àtt áø øîàCdf oniqe ± ¨©©¨¨§¦¨¥
xn`pd xeriyk `ed xeriydy xn`ze gkyz `ly jcia didi

,aexl e` xqi`kl sexiv ici lr `edy dndaaàéôð,dtpd ziiyrk ± ©§¨

ok ,qeqd apfn dieyrd drixi eit lr migipne lebirk swid milhepy
el` miawp mi`vnp eay mewnd z` milhepy ici lr mixryn o`k mb
dtpk dawip zl`yy ,jciay oniqd edfe .dpwd it lr mze` migipne

.dtpd dyrnk ea mixryny jeaiyde ,[sera] edn
zxxan .zxbxba mipey mikezig ly mpic z` d`ian `xnbd

:`xnbdäúçôðzxbxbd,úìãkdkizg dpnid dkzgpy epiidc ¦§£¨§¤¤
da zcnere cvd on zxbxbl zxaegn dkizgdy ,dylzp `l mle`
edn [b xei` d`x] ,dciva el zxaegne gzta zcnerd zlck

:`xnbd zx`an .sixhdl dxeriy,ïîçð áø øîàsixhdl dxeriy ¨©©©§¨
dkeziga yi m` `edBaçøì øqéà ñðkiL éãk. §¥¤¦¨¥¦¨§¨§

:`xnbd zxxanä÷cñð.jka ztxhp m`d ,dkxe`l zxbxbdøîà ¦§§¨¨©
eléôà ,áøe ,xzeia jex` wcqdda øéizLð àì`ly [zxbxba-] ©£¦Ÿ¦§©¥¨

dwcqp.äøLk ,ähîì úçà àéìeçå äìòîì úçà àéìeç àlà¤¨§¨©©§©§¨§§¨©©§©¨§¥¨
da exzepe zxbxbd lk dwcqp m`y `vnpe .zerah yly `id `ileg

.dxyk ,ewcqp `ly dhnl zerah ylye dlrnl zerah yly
:`xnbd zxne` .'dwcqp' oic oipra zwleg drc d`ian `xnbd

äeøîà,ax xn`y ef dkldldén÷[eiptl-]øîà ,ïðçBé éaøciax £¨¨©¥§©¦¨¨¨©
,opgeiøîà÷c àéìeç äîe àéìeç äî[xn`y-],áøod dn xne`k ©§¨©§¨§¨¨©©

oda ielz oicd oi`y ,el` zeileg mkl dnle xn`y zeileg oze`
.llkàîéà àlày ,xeriyd edfy ,[xne` jk-]øéizLð àì eléôà ¤¨¥¨£¦Ÿ¦§©¥
dawcqp `ly,ähîì eäMîe äìòîì eäMî àlàok mb,äøLk ¨¤¨©¤§©§¨©¤§©¨§¥¨

.cv lka dnily `ileg xiizyzy jxev oi`eäeøîàef dkldl £¨¨
lka edyn xzep m` mby ,opgei iax xn`y,dxyk cvdén÷[eiptl-] ©¥

déîMî ïðçBé éaøc[enya-]éëä ïúðBé éaøciax xn` mb jky ± §©¦¨¨¦§¥§©¦¨¨¨¦
,cala edyna ielz xacdy ,ozpeieäì øîàexn`y el`l ,mdl-] ¨©§

ike ,zelrtzda [z`f elàîòè éàä ék éLeøôì éàìáa ïéøáç ïéòãé̈§¦©§¦©§¨¥§¨¥¦©©§¨
jxev oi`y ,izxn`y itk ok yxtl miilaad epixag md mircei ±

.cv lkn edyn x`yiy ice ,dwcqp `ly dnily `ileg x`yzy
:zxbxba dhigy mewn `ed okid cr dpc `xnbdàðz[dpy-]éaø ¨¨©¦

óñBé øa àéiç`ziixadén÷[eiptl-]Blek øàevä ìk ,ïðçBé éaøc ¦¨©¥©¥§©¦¨¨¨©©¨
ì øLk,äèéçL,dhgeyl leki eay mewn lkayäìBãbä úòahî ¨¥¦§¦¨¦©©©©§¨

,dndad y`x oeeikl dpwd ly cg`d ecivayéôðk ãò[zepe`-] ©©§¥
d.äðBzçzä äàéø¥¨©©§¨

:dpezgzd d`ix itpka dpeekd dnl zyxtn `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
d d`ixd itpkl 'dpezgzd d`ix itpk'a `ziixad zpeekäðBzçz©§¨

f`y ,dlrnl zeixeg`d dilbxe dndad z` gahd dlez xy`k
,dhnl itlk dpnn lylzyn dpwde dlrnl d`ixdàéäLd`ix ¤¦

äðBéìòzlylzyn da dielzd d`ixd f`e dpwa mifge` xy`k ¤§¨
`ed ,ea d`ixdy cva dpwa dhigy mewn seqy ,xnelk .dhn itlk

cr`edy cr odipia jiynn dpwdy s` ,d`ixd zepe` zligz cbpk
,'dpezgz' `ziixad zxne`y dny xn`z `ly .d`ixl xagzn
dzpeek yxtzz f`y ,dhn itlk d`ixde dpwa mifge` xy`k epiid
izxn`y dne .[d xei` d`x] d`ixd ixg` cr `ed dhigy mewny

itl ,okøîBà éðàL`ed dhigy mewnydøàeö úèLBtL ìk ¤£¦¥¨¤¤¤©¨¨
äòBøåwlg mle` ,xzei `le dhigyl xykd x`evd edf ,drxna §¨

,odipian `vei epi` drex `id xy`k s`y d`ixd zepe` oiay dpwd
,dhigyl xyk epi` df wlgñðàz àlL ãáìáe[gxkez `ly-] ¦§¨¤Ÿ¥¨¥

oian `veiy d`ixd wlgy ,mc` ekyny ici lr dx`ev heytl
zgzeny ici lr `le ,dx`ev z` jyen mc` xy`k d`ixd zepe`

.dhigyl xyk epi` ,dnvra dx`ev z`
:df oipra wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqp-]àîéúéàå àðéðç áø ¨¥©£¦¨§¦¥¨

[ly enya wtqd z` exn`y yie-]äñðà ,äéððç áø[dgixkd-] ©£©§¨¨§¨
dîöò,dhigy zrya c`n dx`ev heytleäîwlg m`d ,dfa oicd ©§¨©

dwiqn .dhigyl xyk ,d`ix itpk cbpk oian jk ici lr `viy dpwd
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef `ira cenrz ± ¥

:dfa mitqep mixac d`ian `xnbdáéúé[eayi-]éaøå ïðçBé éaø ¨¦©¦¨¨§©¦
éî ÷ôð ,Lé÷ì ïa ïBòîLeäééðéaî àúl,mdipian xac `vi ±ñðà ¦§¤¨¦¨©¦§¨¦¥©§¨©

dndad z`,íéðnéña,gka mkynyèçLåmcew didy df mewna §¦¨¦§¨©
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קכט oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

éá éø÷ééúî éøå÷ééúàef oi`e ,`id mz`pde ,mlv` creq ip`y dna md oicakp Ð

.dpznäôðë.dtpk miwc miawp dtwidl aiaq aiaq zxbxbd Ðíéá÷ðä ïéôøèöî
àáåøì.dtxh Ð wqtp `aex did cgi mixaegn olek eid eli` Ðúìåâìåâáåiabl Ð

:`tiq ipzw ,dxcya oexqg dnkc `idda (b dpyn ipy wxt zeld`) `ipz znd ld`

ied zenie igd on lhpiy ick zleblebae

:(`,gl) zexekaa opixn`e .`nhn `le oexqg

ly gcwn `lnk Ð zenie igd on lhpi dnk

cg` awp ea yi m`c ,dlr ipze .mi`tex

epzi m` ,eze` mi`ex Ð lebr oi`y jex`

,oexqg ied Ð gcwn `lnk iede elbrl ekx`

olek Ð daxd miphw miawp ea yi elit` e`

.gcwn `lnkl oitxhvnàîìàoeik Ð

Ð `ed gcwn `lnk zlebleb oexqg xeriyc

eli`k gcwn `lnkl miphwd miawp oitxhvn

`xeriy eda opiadi `le ,awp cg ied

.`pixg`éîð àëäåzeweqtac ab lr s` Ð

oizipzna opz daewp iab ,`aexl `xeriy

xqi`k cr Ð xqgz dnk cr :(`,cp oileg)

,xqi`ka eztixh dpwd awp `nl` ,iwlhi`d

!edpixeryl xqi`k ira miphw miawp iabe

äéúèéîúùéà.dywn i`dl Ðïéôøèöî
àáåøì`lc `nlra dwiqtk eedc Ð

.oexqg `kilca Ð inp dtpk dawipe ,`xqgin

äòåöø äðîéä äìèéðkx`l Ð`ki`c ,d

.oexqgøñéàëì úôøèöîzlbrn ik i` Ð

.dtxh Ð xqi` `ied dlàôåòámiawp Ð

dicic zxbxba xninl `kilc ,sera oexqgc

dixeriy ied dnka ,xqi`kåìô÷î ?jzeg Ð

ltwl lkeiy cr mdicvae miawpd on dhnl

egipne ,dpwd it itlk da ody drevxd

.dpwd it lr miawpd mewnläôåç íàoia Ð

aex z` awpl awp oiay mlyde miawpd

.`aex `kil icixb miawpac ab lr s` ,dpwd

äôéøèxeriye .oexqg oda yie li`ed Ð

dawip` `dc ,dtpk dfl df miawp zkinq

.opiniiw dtpkêéðîéñågkyz `ly Ð

oitxhvn e` xqi`k `niz `le ,ef dreny

.`aexlàéôð,dtpd oiyery oirk Ðoigipny

dfe .lberd it lr qeqd apf zerixi my

dyrne Ð zl`y dtpk dawp :jl `di oniq

.jeaiyd dtpúìã ïéîë äúçôð`le Ð

oirk my sewf cnere ielz `l` ,zgtd lhp

.ezfefna zlcåáçøì øñéà ñðëéù éãëÐ

opira `kdc ,xqi`n df `ed lecb xeriye

zlcde ,oexqg o`k oi`c meyn ,`veie qpkp

.awpd z` mzeqä÷ãñð`liwe ,dkx`l Ð

,dkx`l la` .frla `"xcley* ,milg xcd `le ,ixnbl jlede wzip Ð dlrnl jyen x`evde dhnl zkyen d`ixdy jezn ,`aexa dagxl wqtpc `kidc .edlekn

.milg xcd jkld ,jlede xbeq wcqd Ð jynp x`evdy dnk lkàéìåçjexkiy ick :(`,hl) zegpna opixn`ck ,zerah yly ody d`xp ipirae .izrny zrah Ð

.ziviv iabl `ileg `ied ylyie dpyieàéìåç äîå àéìåç äîax xn`wc elld zeilegd mkl dnl Ð?:ïðéñøâ éëäéëä ïúðåé éáøã äéîùî ïðçåé éáøã äéî÷ äåøîà
."ixn`c `ki`" opiqxb `le Ðéëä.ozpei iaxc dinyn dinw dexn` ,dhnl edyne dlrnl edyn opgei iax xn`wck Ðéàìáá ïéøáç.wilq laan ozpei iax Ðéàä éë

àîòè.xn`w gayl Ðäìåãâä úòáèîraek ietync qepbihp` oa `pipg iaxk ol `niiw op` ,edin .dl hwp (`,gi oileg) `nw wxta ezwelgne dcedi iaxa iqei iaxk Ð

.zrahd on dlrnl epiidc ,dxyk dhnleäàéø éôðë.d`ix ipe` Ðäðåúçúäoifge`yk dpeilr `idy ,zephw zepe` epiidc ,dielz dndadyk dpezgz :`ax yxtnck Ð

.dhnl dielz d`ixde dpwaéôðë.oxeaig mewn cr mdipia cxei dpwdy it lr s` ,dlrnl mitpk oiyxete oigznp ody zenk Ðäòåøå äøàåö úèùåôù ìë øîåà éðàù
.d`ixd lk cbpk epiidc ,dpwd oifge`yk dpezgz :xn`z `ly ,dpeilr `idy dpezgz yxtn ip` jkl .xzei `le Ðñðàú àìù.mc` icia dfgl ueg mipniqd jeynl Ð

äîöò äñðàedn ,dhigy zrya dx`ev c`n heytl Ðå÷éú ?.dkld oke ,`xnegle Ðäæçä ïî äèîì.dhigyl ie`x oi`y mewnl Ðäàéøë ïåãéð`le ,edyn awpa Ð

.zxbxbk aexaäæç åäæéà ïðáø åðú.mipdkl ozipd minly ly weye dfg iabl Ðò÷ø÷ä úà äàåøäoezgzd oneyd `l` ,melk oiccvd daeba zerlvd on xayn epi` Ð

.zerlvd iy`xay qegqga `edy zenk'åëå ñøëä ãò äìòîìzephwd zerlv izy jzege .eze` milhep eid hiytdl dielz dndadyk .qxkd cr dlrnl ekx` xeriye Ð

.`"livxet* oi`xwpe dpwd aiaqy ode ,o`kn cg`e o`kn cg` zeptc izyn enr zepeilrdäàìéò àîø÷.miptan zleblebl xaegnd Ðäàúú áé÷ðéà àìã áâ ìò óàåÐ

.ekeza gpen gendy jxd mexwdàúééç.ixhiwc `ziig (a,ci `rivn `aa) enk ,wy Ðàçåî äéá çðúîã.ekeza gpen gendy Ðøëéð íéöéáá åãâðëdz` xkf iviaa Ð

ekid`xpe ixnbl xkip oi`e c`n wc gen ly oezgzd mexwy jezne .ea migpen miviady cg`e oevig cg`de ,qikd cal minexw ipy yi odl mby .gend zviax xikdl l

.miviaa oniq el ozep `ed ,envr genkäøã÷áù äî ìë.`a `ed gend on dxcyd heg ixdy ,heg zeyril dxcwd on z`vl ligzd `ly cr ,zlebleba Ðçåîë ïåãéð
.edyn awpa Ðêùîéì.hegd cvl dxcwd on z`vl Ðèåçë ïåãéð.aexd zwiqta Ð
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ïéôøèöîziac meyn `l` ,i`ny ziak mzqinl erac meyn e`l Ð gcwn `lnkl

.i`ny ziac `xeriy hwp xeriy eyxit i`nyäéúèéîúùéà`wlq Ð 'ek xn`c `d

,dtpk hwpcn ,daexl oitxhvnc xn`w oexqg mda yiy miawpa elit`c dinxi axc dizrc

dtp hwp `le ,ixii` oexqg oda oi`yac wiqne .ixii` oexqg mda yiy dtp iawpk :rnync

oeyle .dtpk miawp d`lnc xnel `l`

.dyw "dizhinzyi`"äìèéðdrevx dpnn

dawip opirenyil :dniz Ð xqi`kl ztxhvn

!drevx oky lkeéãëÐ eagxl xqi` qpkiy

eagx lr my edaiyeiy ,xqi` ly eagxl :yexit

.eiaer jxc iwet`l ,qpkieäñðàÐ dnvr

zei dy`x dhyty.xeaa wxi lehil i`cn x

êúåçepiax yxit Ð o`kne o`kn zerlv izy

`l dfg i`de .o`kn mizye o`kn mizy :l`ppg

my eid `ly (`,`l) cinz zkqnc `eddk ied

.[my] "oiztek eid `l" wxta opzck ,zerlv mey
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äáwéð :äaøäôðk¯íéôøèöîàaeøìáø áéúî . ©¨¦§¨§¨¨¦§¨§¦§¨§¦©

úìBbìeâáe :äéîøéLé eléôà ,CBøà ãçà á÷ð da LiL ¦§§¨§§¤¤¥¨¤¤¤¨¨£¦¥
äaøä íéá÷ð da¯,àîìà ;çc÷î àìîì íéôøèöî ¨§¨¦©§¥¦§¨§¦¦§Ÿ©§¥©©§¨

çc÷î àìî døeòéLc ïåék¯;ïéôøèöî çc÷î àìîì ¥¨§¦¨§Ÿ©§¥©¦§Ÿ©§¥©¦§¨§¦
ïåék ,éîð àëädéøeòéLcøñéàk¯øñéàëì!ïéôøèöî ¨¨©¦¥¨§¦¥§¦¨¦§¦¨¦§¨§¦
déúèéîzLéàøa ànç áø øîà Baìç éaø øîàc àä ¦§§¦§¥¨§¨©©¦¤§¨©©©¨©

ïBøñç ïäa LiL íéá÷ð :áø øîà àéøeb¯ïéôøèöî §¨¨©©§¨¦¤¥¨¤¤§¦§¨§¦
ïBøñç ïäa ïéàLå ,øñéàëì¯øîà .àaeøì ïéôøèöî ¦§¦¨§¤¥¨¤¤§¦§¨§¦§¨¨©
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?éàîìò Bçépîe Bìt÷î ,øæòìà éaøc dépéî éì àLøtî éãéãì :éðîçð øa ÷çöé éaø øîà ©£©©¦¦§¨©©§¨¦§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦¤§¨¨§©§©¦©

äôBç íà ,äðwä étäðwä áBø úà¯åàì íàå ,äôøè¯éðîéñå :àtt áø øîà .äøLkC¯ ¦©¨¤¦¤¤©¨¤§¥¨§¦¨§¥¨£©©©¨§¦¨¥
äúçôð .àéôðúìãk¯ä÷cñð .Baçøì øqéà ñðkiL éãk :ïîçð áø øîà¯:áø øîàeléôà ¨§¨¦§£¨§¤¤£©©©§¨§¥¤¦¨¥¦¨§¨§¦§§¨£©©£¦

,äìòîì úçà àéìeç àlà da øéizLð àìàéìeçåähîì úçà¯dén÷ äeøîà .äøLk Ÿ¦§©¥¨¤¨§¨©©§©§¨§§¨©©§©¨§¥¨£©¨©¥
:àîéà àlà ?áø øîà÷c àéìeç äîe àéìeç äî :øîà ,ïðçBé éaøcøéizLð àì eléôà §©¦¨¨£©©§¨©§¨§¨¨©©¤¨¥¨£¦Ÿ¦§©¥

ähîì eäMîe äìòîì eäMî àlà da¯.äøLkïúðBé éaøc déîMî ïðçBé éaøc dén÷ äeøîà ¨¤¨©¤§©§¨©¤§©¨§¥¨£©¨©¥§©¦¨¨¦§¥§©¦¨¨
dén÷ óñBé øa àéiç éaø àðz ?àîòè éàä ék éLeøôì éàìáa ïéøáç ïéòãé :eäì øîà ,éëä̈¦£©§¨§¦©§¦©§¨¥§¨¥¦©©§¨§¨©¦¦¨©¥©¥

ì øLk Blek øàevä ìk :ïðçBé éaøc,äèéçLúòahîøîà .äðBzçzä äàéø éôðk ãò äìBãbä §©¦¨¨¨©©¨¨¥¦§¦¨¦©©©©§¨©©§¥¥¨©©§¨¨©
úèLBtL ìk :øîBà éðàL ,äðBéìò àéäL äðBzçz :àáøàlL ãáìáe ,äòBøå døàeöñðàz. ¨¨©§¨¤¦¤§¨¤£¦¥¨¤¤¤©¨¨§¨¦§©¤Ÿ¥¨¥

ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaø áéúé .e÷éz ?eäî ,dîöò äñðà :äéððç áø àîéúéàå ,àðéðç áø éòä¥©£¦¨§¦¥¨©£©§¨¨§¨©§¨©¥§¥©¦¨¨§©¦¦§¤
àúléî ÷ôð ,Lé÷ìeäééðéaîèçLå íéðîéña ñðà :¯äæçä ïî ähîì äðwä áwéð ,äìeñt¯ ¨¦§©¦§¨¦¥©§¨©§¦¨¦§¨©§¨¦©©¨¤§©¨¦¤¨¤

ïBcéðäàéøkäæç eäæéà :ïðaø eðz .¯ähîì ;ò÷øwä úà äàBøä äæ¯äìòîì ,øàevä ãò ¦¨¥¨¨©¨©¥¤¨¤¤¨¤¤©©§©§©¨©©©¨§©§¨
¯.íéðäkì ïzépä äæç eäæå ,Cìéàå Cìéà úBðôã ézMî úBòìö ézL CúBç .ñøkä ãòáwéð" ©©¨¥¥§¥§¨¦§¥§¨¥¨§¥¨§¤¨¤©¦¨©Ÿ£¦¦©

áé÷péà àìc áb ìò óà ,äàléò àîø÷ :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ."çBî ìL íeø÷§¤©©§¥§¨§¦©§©§§¨¨¦¨¨©©©§¨¦§¦
éðîéñå ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .äàzz áé÷péàc ãò :dì éøîàå .äàzzàúééç :C ©¨¨§¨§¦¨©§¦§¦©¨¨¨©©¦§¥©©§¨¦§¦¨¥©§¨

äaø øîà .àçBî déa çðzîc:éåì ïa òLBäé éaø øîà äpç øa øaBcâðkíéöéaa §¦§©¥¨¨©©¨©©©¨¨©©¦§ª©¤¥¦¤¤§©¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc oileg(iriax meil)

éa eøwééúîc àeä éøewééúàcreq ip`y dna ia md micakzn ± ¦§©¥§¦§©§¦
.dpzn zaygp dpi`e `id mz`pde ,mlv`
:zxbxbd zweqt ipica oecl day `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

äáwéðmiwc miawpa dtwida zxbxbdkd iawpíéôøèöî ,äôð ¦§¨§¨¨¦§¨§¦
miawpdìxeriyàaeøcgi miawpd ikezig lka yi m`y ,[aex-] §¨

zweqt' zetxh ,xnelk .dtixh ,zxbxbd swid aex ly xeriy
dpyna epipyy 'zxbxbd(.an)tixh ziyrp dndady ,xy`k d

lirl xen`k ,daex dkzgp(.cn)jeziga dkzgp xy`k wx dpi` ,
.mikezig dnke dnk sexiva mb `l` ,cg`

:ax ixaca dpc `xnbdáéúî[dywn-],äéîøé áøzeld`a epipy ¨¦©¦§§¨
(b"n a"t)dawip m`y ,lde`a z`nhn `idy zn ly zlebleb zece`

zia' ,oexqgd xeriy edn my xn`pe ,z`nhn dpi` ,dpnn xqge
igd on lhpiy ick mixne` lld ziae ,gcwn `elnk mixne` i`ny

`xnba ex`iae ,'zenie(.gl zexeka)igd on lhpiy ick' awp xeriyy
oic yxtl `ziixad d`ae ,mi`tex ly gcwn `elnk `ed 'zenie

,gcwnk milebr mpi`y miawp,CBøà ãçà á÷ð da LiL úìBbìeâáe§§¤¤¥¨¤¤¤¨¨
e`äaøä íéá÷ð da Lé eléôà,miphw mde,çc÷î àìîì íéôøèöî £¦¥¨§¨¦©§¥¦§¨§¦¦§Ÿ©§¥©

`eln ea did m` ,lebira did eghy eli` mixryn jex`d awpay
cgi mleka yi m` mghy z` mixryn miphwd miawpae ,gcwn

.gcwn `ln xeriyàîìàc [gken-]døeòéLc ïåékzlebleb ly ©§¨¥¨§¦¨
a `ed dxqgy,çc÷î àìîmiax miawp mb ok lrçc÷î àìîì §Ÿ©§¥©¦§Ÿ©§¥©

,ïéôøèöî,xg` xeriy mdl mipzep oi`eénð éëäie`x did jk ± ¦§¨§¦¨¦©¦
c ,o`k mb zeidldéøeòéLc ïåéka `ed zxbxba awp ly,øqéàë ¥¨§¦¥§¦¨

oldl dpyna xen`k(.cp)miawpdy did ie`x ,,ïéôøèöî øqéàëì¦§¦¨¦§¨§¦
,jka sxhz xqi` xeriy cgi mleka yi m`y ,md cg` awp eli`k
mpic z` ax dlz j`ide ,zxbxbd aex swid xeriy mda oi`y s`

.cala aex xeriya
:`xnbd dgecdéúèéîzLéà,dinxi axl [el hnyp-]àämixac ± ¦§§¦§¥¨

el`íéá÷ð ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç éaø øîàc§¨©©¦¤§¨©©¨¨©§¨¨©©§¨¦
zxbxba,øqéàëì ïéôøèöî ,ïBøqç ïäa LiLmlek ghya yi m`y ¤¥¨¤¦¨¦§¨§¦¦§¦¨

,dtixh ,xqi` ghy xeriy ,lecb cg` awp eid eli` ,cgiïäa ïéàLå§¤¥¨¤
,ïBøqç,cala mikezig md `l`,àaeøì ïéôøèöîlka yi m`y ¦¨¦§¨§¦§¨

aex swid xeriy ,jex` cg` jezig did eli` ,cgi mikezigd
xaic ,'`aexl mitxhvn dtpk dawip' xn`y ax .dtixh ,zxbxbd

.cala aexa mxriy ok lre ,oexqg mda oi`y miawpa
:zxbxba miawp oipra mitqep mixacéaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦

äìhéð ,éåì ïa òLBäé[dkzgp-]äpîéä[zxbxbd on-],äòeöø §ª©¤¥¦¦§¨¥¤¨§¨
î,øqéàëì úôøèö,eplbrp xy`k ,zxbxbay oexqgd ghy m`y ¦§¨¤¤¦§¦¨

.dtixh ,xqi` ghyk didi
dépéî àòa[epnid l`y-],éåì ïa òLBäé éaøî éðîçð øa ÷çöé éaø ¨¨¦¥©¦¦§¨©©§¨¦¥©¦§ª©¤¥¦

äáwéðzxbxbdeäî ,äôðk.`l e` jka ztxhp m`d ,dpicdéì øîà ¦§¨§¨¨©¨©¥
,[el-],eøîà éøäíéá÷ðzxbxbaïéôøèöî ,ïBøqç ïäa LiL £¥¨§§¨¦¤¥¨¤¦¨¦§¨§¦

,àaeøì ïéôøèöî ,ïBøqç ïäa ïéàLå ,øqéàëì.lirl x`azpy itke ¦§¦¨§¤¥¨¤¦¨¦§¨§¦§¨
:`xnbd zxxan .ser ly zxbxba miawp oic z` zx`an `xnbd

miphw miawp zxbxbd dawipàôBòaxnel oi` ephew aexny ,[sera-] §¨
,xqi`k miawpd xeriyyéàîzx`an .mda sixhdl xeriyd edn ± ©

:`xnbdéaøc dépéî éì àLøtî éãéãì ,éðîçð øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¨¦§¦¦¦©§¨¦¦¥§©¦
øæòìàz` il xqny ,xfrl` iaxn mixacd yexit z` izrny ± ¤§¨¨

,dfa xeriydBìt÷î,miawpd eay df mewnl,äðwä ét ìò Bçépîe §©§©¦©¦©¨¤
ltwl lkeiy cr mdicivae miawpdn dhnl jzegy ici lr ok dyere

dpwd it lr gipdle,wceae ,íàdn mb llek ,miawpd eay df ghy ¦
,mdipiayäôBç[mzeq xnelk ,sher-]áBø úàly egzt,äðwä ¤¤©¨¤
,äôøèghyd mb sxhvn ,aex xeriy oi` mcal miawpay s`e §¥¨

.dtpd iawpk dfl df mikenq mdy ote`ae ,df xeriyl mdipiayíàå§¦
,åàì,dpwd it aex z` dteg epi`y.äøLk ¨§¥¨

:df xeriyl oniq d`ian `xnbdéðîéñå ,àtt áø øîàCdf oniqe ± ¨©©¨¨§¦¨¥
xn`pd xeriyk `ed xeriydy xn`ze gkyz `ly jcia didi

,aexl e` xqi`kl sexiv ici lr `edy dndaaàéôð,dtpd ziiyrk ± ©§¨

ok ,qeqd apfn dieyrd drixi eit lr migipne lebirk swid milhepy
el` miawp mi`vnp eay mewnd z` milhepy ici lr mixryn o`k mb
dtpk dawip zl`yy ,jciay oniqd edfe .dpwd it lr mze` migipne

.dtpd dyrnk ea mixryny jeaiyde ,[sera] edn
zxxan .zxbxba mipey mikezig ly mpic z` d`ian `xnbd

:`xnbdäúçôðzxbxbd,úìãkdkizg dpnid dkzgpy epiidc ¦§£¨§¤¤
da zcnere cvd on zxbxbl zxaegn dkizgdy ,dylzp `l mle`
edn [b xei` d`x] ,dciva el zxaegne gzta zcnerd zlck

:`xnbd zx`an .sixhdl dxeriy,ïîçð áø øîàsixhdl dxeriy ¨©©©§¨
dkeziga yi m` `edBaçøì øqéà ñðkiL éãk. §¥¤¦¨¥¦¨§¨§

:`xnbd zxxanä÷cñð.jka ztxhp m`d ,dkxe`l zxbxbdøîà ¦§§¨¨©
eléôà ,áøe ,xzeia jex` wcqdda øéizLð àì`ly [zxbxba-] ©£¦Ÿ¦§©¥¨

dwcqp.äøLk ,ähîì úçà àéìeçå äìòîì úçà àéìeç àlà¤¨§¨©©§©§¨§§¨©©§©¨§¥¨
da exzepe zxbxbd lk dwcqp m`y `vnpe .zerah yly `id `ileg

.dxyk ,ewcqp `ly dhnl zerah ylye dlrnl zerah yly
:`xnbd zxne` .'dwcqp' oic oipra zwleg drc d`ian `xnbd

äeøîà,ax xn`y ef dkldldén÷[eiptl-]øîà ,ïðçBé éaøciax £¨¨©¥§©¦¨¨¨©
,opgeiøîà÷c àéìeç äîe àéìeç äî[xn`y-],áøod dn xne`k ©§¨©§¨§¨¨©©

oda ielz oicd oi`y ,el` zeileg mkl dnle xn`y zeileg oze`
.llkàîéà àlày ,xeriyd edfy ,[xne` jk-]øéizLð àì eléôà ¤¨¥¨£¦Ÿ¦§©¥
dawcqp `ly,ähîì eäMîe äìòîì eäMî àlàok mb,äøLk ¨¤¨©¤§©§¨©¤§©¨§¥¨

.cv lka dnily `ileg xiizyzy jxev oi`eäeøîàef dkldl £¨¨
lka edyn xzep m` mby ,opgei iax xn`y,dxyk cvdén÷[eiptl-] ©¥

déîMî ïðçBé éaøc[enya-]éëä ïúðBé éaøciax xn` mb jky ± §©¦¨¨¦§¥§©¦¨¨¨¦
,cala edyna ielz xacdy ,ozpeieäì øîàexn`y el`l ,mdl-] ¨©§

ike ,zelrtzda [z`f elàîòè éàä ék éLeøôì éàìáa ïéøáç ïéòãé̈§¦©§¦©§¨¥§¨¥¦©©§¨
jxev oi`y ,izxn`y itk ok yxtl miilaad epixag md mircei ±

.cv lkn edyn x`yiy ice ,dwcqp `ly dnily `ileg x`yzy
:zxbxba dhigy mewn `ed okid cr dpc `xnbdàðz[dpy-]éaø ¨¨©¦

óñBé øa àéiç`ziixadén÷[eiptl-]Blek øàevä ìk ,ïðçBé éaøc ¦¨©¥©¥§©¦¨¨¨©©¨
ì øLk,äèéçL,dhgeyl leki eay mewn lkayäìBãbä úòahî ¨¥¦§¦¨¦©©©©§¨

,dndad y`x oeeikl dpwd ly cg`d ecivayéôðk ãò[zepe`-] ©©§¥
d.äðBzçzä äàéø¥¨©©§¨

:dpezgzd d`ix itpka dpeekd dnl zyxtn `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
d d`ixd itpkl 'dpezgzd d`ix itpk'a `ziixad zpeekäðBzçz©§¨

f`y ,dlrnl zeixeg`d dilbxe dndad z` gahd dlez xy`k
,dhnl itlk dpnn lylzyn dpwde dlrnl d`ixdàéäLd`ix ¤¦

äðBéìòzlylzyn da dielzd d`ixd f`e dpwa mifge` xy`k ¤§¨
`ed ,ea d`ixdy cva dpwa dhigy mewn seqy ,xnelk .dhn itlk

cr`edy cr odipia jiynn dpwdy s` ,d`ixd zepe` zligz cbpk
,'dpezgz' `ziixad zxne`y dny xn`z `ly .d`ixl xagzn
dzpeek yxtzz f`y ,dhn itlk d`ixde dpwa mifge` xy`k epiid
izxn`y dne .[d xei` d`x] d`ixd ixg` cr `ed dhigy mewny

itl ,okøîBà éðàL`ed dhigy mewnydøàeö úèLBtL ìk ¤£¦¥¨¤¤¤©¨¨
äòBøåwlg mle` ,xzei `le dhigyl xykd x`evd edf ,drxna §¨

,odipian `vei epi` drex `id xy`k s`y d`ixd zepe` oiay dpwd
,dhigyl xyk epi` df wlgñðàz àlL ãáìáe[gxkez `ly-] ¦§¨¤Ÿ¥¨¥

oian `veiy d`ixd wlgy ,mc` ekyny ici lr dx`ev heytl
zgzeny ici lr `le ,dx`ev z` jyen mc` xy`k d`ixd zepe`

.dhigyl xyk epi` ,dnvra dx`ev z`
:df oipra wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqp-]àîéúéàå àðéðç áø ¨¥©£¦¨§¦¥¨

[ly enya wtqd z` exn`y yie-]äñðà ,äéððç áø[dgixkd-] ©£©§¨¨§¨
dîöò,dhigy zrya c`n dx`ev heytleäîwlg m`d ,dfa oicd ©§¨©

dwiqn .dhigyl xyk ,d`ix itpk cbpk oian jk ici lr `viy dpwd
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef `ira cenrz ± ¥

:dfa mitqep mixac d`ian `xnbdáéúé[eayi-]éaøå ïðçBé éaø ¨¦©¦¨¨§©¦
éî ÷ôð ,Lé÷ì ïa ïBòîLeäééðéaî àúl,mdipian xac `vi ±ñðà ¦§¤¨¦¨©¦§¨¦¥©§¨©

dndad z`,íéðnéña,gka mkynyèçLåmcew didy df mewna §¦¨¦§¨©
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חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף מה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקל mipya cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåô.u"plb* =äøã÷ä éô ìò.zleblebde x`evd xeag mewnl Ðïîöò ïéìåôåÐ

.oiletd cbpky genìåãâ ììç.irvn`d llg Ðïè÷ ììçmiphw mixcg daxd Ð

.aiaq el yiìåãâ ïåôîñ.dne`ay irvn` Ðéðú÷ úåðåôîñä úéáì íúä`le Ð

."ellg zial" `l` "millgd zial" ipz `l `kd la` ,"oetnqd zial" ipzáìä äð÷
.yxtn onwl Ðåäùîáalg lk .awip m` Ð

epi` "oney"e ,xedh oia `nh oia ,"alg" ixwn

zekizg izy iab oebk ,minkg oeyl `l`

,[a,bn oileg] oney ly zg`e alg ly zg`

alg iabc meyn oney dil ixw jgxk lrc

.diipzúåðôã éáâ ìòzerlvd lr cxeid Ð

.dxcyd onêúòã à÷ìñ úåðôã éáâ ìòÐ

dia `ilz `zeig i`neéðôåã éáâ ìòù ?
äàéøzebexr izy oia cxeiy oney dpw Ð

.ald llgl xaegne ,dxcya weace d`ixd

ååä éð÷ àúìúdfgl qpkp dpwdy xg`l Ð

.dylyl lvtznäàéøì ùéøô ãçÐ

.zepetnq od ode ,dkeza wlgzneéë äàéøã
äàéø.edyn awpa Ðàãáë éë àãáëãÐ

:cak iab (`,an oileg) opzck ,elek lhpiy cr

.melk dpnn xiizyp `leéâéìô àáéìãax Ð

.lirl l`enyeàëôéà éðúîcr d`ixc Ð

,edyna d`ix ik `cakce ,`cakk lhpiy

`nw `pyilke .l`enye ax ibilt `ailce

,dizeek opgei iax dil mw `dc ,`xazqn

dfgd on dhnl awip :[` cenr] lirl xn`c

.d`ixk oecipáøã àúòîùì äøîàxn`c Ð

ded `l izk`e .l`enyc dinw ,edyna

,daiyi y`x ded `xeqa axc ,dil riny

ded l`enye ,dizzrny xn` ded mzde

.`rcxdpaàáàdil ixw ded ikd ax Ð

:izrny ip` .dipin sicr ded axc ,l`eny

."ixag `a`" iqxbc zi`e ,"`a`"éáø äøåä
`le ,xingdl dxede ecil dyrn `ay Ð

.eixac lr jnqåøåò áåøaex jzgp m` Ð

cxtp `l gendy it lr s` ,aiaq exer swid

.dtxh Ð melkåçåî áåø äì éøîàåoeikc Ð

ab lr s` ,miptan gend cxtpe wqtpy

.dtxh Ð miiw elek xerdyáåø ïëù ìë
åøåòex ixdy Ðwqtpy oeike ,ewifgn xerd a

.z`vle cxtl gend seq Ð xerdéìåéðÐ

.mkg myåøåò áåøá ÷éãá`lc gky`e Ð

egen aexa wcainl ira xcde ,diaex wiqti`

.miiw inp iedipcñîñîúð ìåñô êøîúð
ìåñôlr s` .i`w dxcyd heg`e ,opiqxb Ð

yxtnck dkxndn `liw dqnqndc ab

`pz i`c ,ediieexz `pz ikd elit` ,lif`e

jtyp epiidc opiyxtn ded dcegl dqnqnd

dkkxzpy ,jxen oeyl Ð dkxnd .oeziwk

.awpd jxc `vei did eze` oiawep eid m`e ,ey`xl eteqne eteql ey`xn jtype ,mink mexwd jeza gend ziyrpeãåîòì ìåëé åðéàåjk lk `l la` ,lelv dyrpy iptn Ð

.ltepe stkp `ed ecin dlrnl ezvw gipne eze` oifge`yk la` ,min ly oeziwk jtyp didiyåãáë éðôîedn ,miptan jkxzp `l la` cake ar `edy Ð?df `ed ileg

`l e` ,eciakny?:oxn`c ab lr s` .dfn lecb weqit oi` Ð inp i` .wqtile awpil cizr df iewil jezny opaxl edl miwc ,od hegd wqtp llka qnqnzpe jxnzp ipd lke

.`l dkxnda la` ,dcxtda ilin ipd Ð cixen `le dlrn `l df genå÷éú.`xnegl `xeqi`c ewiz lke Ðìåñô ñîñîúð.zxn`wck Ðøùë æîæîúðxcd ikdle Ð

.`z` dilr ibelti`le `ed `cg qnqnzpe fnfnzp `niz `lc ,leqt qnqnzp hwpæîæîúð.eil`n ezvwn gendn owexzp Ðäééøè.frla x"iivpin* Ðïéãã äéçåî æîæîúð
.egen fnfnzpy dfl el ie` :xne`e ,eilr did b`ec Ðãéìåî åðéàù`edy ,dxcyd hegl oixaegn olek diiebd cibe jxi ly dypd ciby ,d`a `id gend on yi`d zeclez Ð

.ekezl qpkpe mikxid lv` cib dyrpe dxcyd zgzn `veie lvtznäøãùä èåç ïëéä ãòezwiqta dtxh dnda zeidl heg ly egk okid cr Ð?gend on `vei hegd

.apfd seq cr dil`de dxcyd lk ipt lr jledeúåùøôä ïéá ãòef jxil cg` y`x `veie ,lvtil ligzn `ed mikxid cbpk .oilevt lvtzne yxtzn `edy mewn cr Ð

wqtp m`e .eteq cr zenewn daxda oke ,lvtzn cer mdn dhnle ,dylyl cer lvtzne xfeg `ed zerav` izy cbpk oilevit oze`n dhnle .apfl cxei irvn`de ,efl cg`e

.jka dzn dpi`e ,ezxcy z` oicinrn mikixide ,egk yyz xak Ð wqtp zeyxtd oian dhnl m`e .dtxh Ð eaex my wqtpy mewn lk ,elld zeyxtd oia cre gend on

ïîù éãâ äéì éúééàqpkpyk uegan cxtpe `ed oal hegdy ,uegan el d`xn dide ,miptan oilevitd el d`xie eprxwiy cr akrl zedy el did `le .hytene hegy Ð

.mvrl zgzn o`kle o`kl dil`d xyaaòéãé àìå.dxyk Ð o`kl wqtp m`e ,dtxh Ð o`kl wqtp m`y ,dxryd heg `ln cr oeekl jixv `ede .uegan hegd Ðïèéìá
éôè.xkip epi`e wc dyrpy cr eilr lvtpd hegd gen z` ea wgece waecne xyad wgec `nh`c `wea ly mvrde Ðúçà ãòdyxtd oia cr x`evd on wqtiy mewn lk Ð

.rcei ipi` Ð dipy ,dxyk Ð ziyily dyxtd oia wqtp .dtxh Ð dpey`x
ãò
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øîopgei iax dil miwc ,`nw `pyilk `xazqnc qxhpewa yxit Ð `kti` ipzn `iig xa

opilf`c d`xpe .d`ixk oecip dfgd on dhnl dpwd awip :xn`c ,lirl dizhiya

dpwd awip :xn`c opgei iax mbe ,xnk `le xnk `l `zkld xnzi` `lcn ,`xnegl edleka

`xnegl wqt l`ppg epiax oke .d`ixk oecp `cakc oia d`ixc oia :rnyn ,dfgd on dhnl

oia alc oia cakc oia ,edyna ozaewp ozylyc

.d`ixc

ïàî`nlcc Ð i`n egen aex exer aex xn`c

hwpe ,dtxh Ð cal egen aexa oicd `ed

.aex ira exer elit`c opireny`l exer aex

mz epiaxeaex inp ira i` dil iranc :yxtn

lkne ,xwir `edy iptn Ð hwpc exere .egen

.dtixh dpi` inp egen `la mewn

æîæîúðoa wgvi epaxl dniz Ð oicc digen

y`xc genn di`x iziinc ,xi`n

dxcyd heg genl ,edyn awpa exeriyc

.eaexa exeriyc
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ét ìò ïéçpeî Lé ïéìBôïî ;äøãwäïéìBtäíéðôìå¯ ¦¥¨¦©¦©§¥¨¦©¦§¦§¦
ïéìBtä ïî ,íéðôìkõeçìå¯,õeçìkïéìBôeéðéà ïîöò §¦§¦¦©¦§©§©¦©§¨¥¦

äéîøé éaø .íéðôìk àøazñîe ,òãBé÷ãaçkLàå àôBòa ¥©¦§©§¨§¦§¦©¦¦§§¨§©§¨§©§©
úéáì álä áwéð" .äøãwä ét ìò ïéçpeî ïéìBô éðL ïéîk§¦§¥¦¨¦©¦©§¥¨¦©©¥§¥
ììç úéáì Bà ïè÷ ììç úéáì :àøéæ éaø éòa ."Bììç£¨¨¥©¦¥¨§¥¨¨¨¨§¥¨¨
,ïðz àì éî ?Cì éòaéz éàî :ééaà déì øîà ?ìBãb̈£©¥©©¥©¦¨¥¨¦¨§©

á÷pzL ãò :øîBà ïBòîL éaøøîàå ;úBðBtîqä úéáì ©¦¦§¥©¤¦¨¥§¥©¦§§¨©
:áø øîà àaà øa äéîøé éaø øîà àôéìçz øa äaø©¨©©£¦¨¨©©¦¦§§¨©©¨¨©©

á÷pzL ãòïBtîñì?ìBãb¯úéáì" íúä ?àzLä éëä ©¤¦¨¥§¦§¨¨¦¨§¨¨¨§¥
éðú÷ "úBðBtîqä¯àëéäìéëôLcàëäå ,eälek úBðBtîñ¯ììç él äî ,éðú÷ "Bììç úéáì" ©¦§¨¨¥§¥¨§¨§¦¦§§§¨¨§¥£¨¨¨¥©¦¨¨

äð÷ !ïè÷ ììç él äî ìBãbálä¯äð÷ eäéð éä .Baeøa :øîà ìàeîLe ,eäMîa :øîà áø ¨©¦¨¨¨¨§¥©¥©¨©§©¤§¥¨©§¥¦§¥
.úBðôã éab ìòL áìç :áø øîà ÷çöé øa äaø øîà ?álä¯:àlà ?Czòc à÷ìñ úBðôc ©¥¨©©¨©¦§¨¨©©¥¤¤©©¥§¨§¨¨§¨©§¨¤¨

Léøt ãç ,eåä éð÷ àúìz :ïîçð áøc déîMî øîéîà øîà .äàéø éðôBc éab ìòLàaéììãçå , ¤©©¥§¥¥¨¨©©¥¨¦§¥§©©§¨§¨¨¨¥¨©¨¥§¦¨§©
LéøtäàéøìLéøt ãçå ,àcáëìäàéøc ;¯àcáëc ,äàéøk¯àcáëkàaéìc ,¯øa øî .éâéìt ¨¥¨¥¨§©¨¥§©§¨§¥¨§¥¨§©§¨§©§¨§¦¨§¦¦©©

äàéøc :àëtéà éðúî àéiç¯àcáëc ,àcáëk¯àaéìc ,äàéøk¯óñBé øa àéiç éaø ìæà .éâéìt ¦¨©§¥¦§¨§¥¨§©§¨§©§¨§¥¨§¦¨§¦¦£©©¦¦¨©¥
ì døîààìå úBôøèa òãé àì ,àaà øîà éëä éà :déì øîà ,ìàeîLc dén÷ áøc àúòîL £¨¨¦§©£¨§©©¥¦§¥£©¥¦¨¦£©©¨¨¨©¦§¥§¨

÷ñôpL äøãMä èeç :ïðaø eðz ."äøãMä øaLð" .íeìë¯:øîBà á÷òé éaø ;éaø éøác ,Baeøa §¦§©©¦§¨¨©¨©©¦§¨¤¦§©§¦§¥©¦©¦©£Ÿ¥
áø ?Baeø änëå .á÷òé éaøk äëìä ïéà :àðeä áø øîà .á÷òé éaøk éaø äøBä .áwéð eléôà£¦¦©¨©¦§©¦©£Ÿ¨©©¨¥£¨¨§©¦©£Ÿ§©¨©

BçBî áBø øîàc ïàî .BçBî áBø :dì éøîàå ,BøBò áBø :øîà¯øîàc ïàîì ;BøBò áBø ïkL ìk ¨©§¨§¦¨©§¨©¨¤¥§©§¨©
øîàc ,òîL àz ?éàî BçBî áBø ,BøBò áBøéìBiðeøîàL Baeø :àðeä áø øîà¯,BøBò áBø ©¨§©§¨©©¦¨©©¨¤¨§

äæ çBî¯à÷å ,BøBò áBøa ÷ãa ;áøc dén÷ áéúé äåä ïéáà øa ïúð áø .ãéøBî àìå äìòî àì ©¤Ÿ©£¤§Ÿ¦©¨¨©¨¦£¨¨¥©¥§©§©§§¨
äaø øîà .ãéøBî Bðéàå äìòî Bðéà äæ çBî ,íéi÷ BøBò áBø íà :déì øîà ,BçBî áBøa ÷éãä¥§£©¥¦©¨©¤¥©£¤§¥¦¨©©¨

:éåì ïa òLBäé éaø øîà äpç øa øaCøîúð¯ñîñîúð ,ìeñt¯éäBæéà .ìeñtäëøîäéäBæéàå , ©©©¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥¨¦§©§¥¨¥¦©§¨¨§¥¦
äñîñîääëøîä ?¯CtLpL ìkïBúé÷k,äñîñî¯ìk:äéîøé éaø éòa .ãBîòì ìBëé BðéàL £©§¨¨©§¨¨¨¤¦§¨§¦©§¨¨¨¤¥¨©£¨¥©¦¦§§¨

ñîñîúð :éøîà áø éa .e÷éz ?éàî ,Bcák éðtî ãBîòì ìBëé Bðéà¯æîæîúð ,ìeñt¯.øLk ¥¨©£¦§¥¨§©¥¥©¨§¦¦§©§¥¨¦§©§¥¨¥
æîæîúpL äîäa :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,éáéúéîdçBî¯!äôøè¯"ñîñîúð" àéää ¥¦¥©¦¦§¤¤§¨¨¥§¥¨¤¦§©§¥¨§¥¨©¦¦§©§¥

.øîzéà¯,àúeqî éa áéúé äåä éåì àäå ?éðéààééæçàøáb àeääìdééøèc:øîà ,déLéøì ¦§©¦¦§¨¥¦£¨¨¥¥©¨©§¥§©©§¨§©§¥§¥¥£©
æîæîúð"déçBîïéãc.ãéìBî BðéàL øîBì ,àì :ééaà øîà ?éiç àìc åàì ,"èeç ïëéä ãò ¦§©§¥¥§¥¨§¨©¥£©©©¥¨©¤¥¦©¥¨

ïéa ãò :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?äøãMäúBLøtäéòa à÷ äåä ÷çöé øa éîéc áø . ©¦§¨¨©©§¨¨©§¥©¥©¨¨©¦¦©¦§¨£¨¨¨¥
:déì øîà ,äãeäé éaøc dén÷ì àúà ,éàæBç éáì ìæéîìéåçéìøîà ?àëéä úBLøtä ïéa øî éì §¥©§¥©£¨§©¥§©¦§¨£©¥¦§¥¦¨¥©¨¨¥¨£©

éãb éì éúééà ìéæ :déìéåçàå:déì øîà ,äðénL éãb déì éúééà .Cìäòéìaéúééà .òéãé àìå éôè ¥¦©§¥¦§¦§©§¥¨©§¥¥§¦©¦¨£©¥§¦¨§¥§¨§¦©©§¥
:déì øîà ,Leçk déìïèéìa:ìàeîL øîà éëä ,àøîb Cøîâà àz :déì øîà .òéãé àìå éôè ¥¨£©¥§¦¨§¥§¨§¦©£©¥¨©§§¨§¨¨¨¦£©§¥

úçà ãò¯úéLéìL ,äôøè¯äiðL ,äøLk¯:òLBäé áøc déøa àðeä áø éòa .òãBé éðéà ©©©§¥¨§¦¦§¥¨§¦¨¥¦¥©¨¥©¨§¥§©§ª©
ãò

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc oileg(iriax meil)

ïéìBt[zehela-]Léd my,äøãwä ét ìò ïéçpeî`vnpd lkeïî ¦¥¨¦©¦©§¥¨¦
íéðôìå ïéìBtäoecip ,dxicwd jez oeeikl,íéðôìk,genk xnelk ©¦§¦§¦§¦§¦

`vnpd lke ,awpa sxhpeõeçìå ïéìBtä ïîoecip ,dxcyd heg oeeikl ¦©¦§©
,õeçìk,eaex wqtp m` wx ztxhpe ,dxcyd hegk xnelkïéìBôe ¦§©¦
,ïîöò,mcbpky gend xnelkòãBé éðéà,oecip `ed inkàøazñîe ©§¨¥¦¥©¦§©§¨

oecip `edy,íéðôìk.dndad ztxhp awip m`e §¦§¦
:xexiaa mze`xl ozip okid zxtqn `xnbda ÷ãa äéîøé éaøegen ©¦¦§§¨¨©§

lyàôBò,[sera-]çkLàåmy [`vne-]L ïéîkìò ïéçpeî ïéìBt éð ¨§©§©§¦§¥¦¨¦©
,äøãwä étoigadl lw seray epiide .ipngp xa wgvi iax ixack ¦©§¥¨

.dndaa xy`n mda
dpyna epipy(.an),dndad z` mitixhnd mixacaúéáì álä áwéð¦©©¥§¥

Bììç. £¨
:dtixhn ezaiwpy llgd edfi` zxxan `xnbdéòa[wtzqp-]éaø ¨¥©¦

,àøéæald awipy dpynd zpeek m`dïè÷ ììç úéáìeayBà ¥¨§¥¨¨¨¨
awipy dpeekdyìBãb ììç úéáì.cala eayéiaà déì øîàiaxl §¥¨¨¨¨©¥©©¥

,`xifCì éòaéz éàî,jka zwtzqp recn ±ïðz àì éî`l m`d ± ©¦¨¥¨¦Ÿ§©
dpyna epipy(.an lirl),dndad z` sixhnd d`ixay awp zece`éaø©¦
øîBà ïBòîLsixhn awpd oi`á÷pzL ãòd`ixdúBðBtîqä úéáì ¦§¥©¤¦¨¥§¥©¦§

,day,áø øîà àaà øa äéîøé éaø øîà àôéìçz øa äaø øîàå§¨©©¨©©£¦¨¨©©¦¦§§¨©©¨¨©©
`id dpeekdìBãb ïBtîñì á÷pzL ãòirvn`d dpwd `edy ,day ©¤¦¨¥§¦§¨

oetnql iepik `ed d`ixa xen`d 'zepetnqd zia'y myke ,`ne`ay
llgd `ed ala xen`d 'ellg zia'y yxtl yi ok enk ,day lecbd

:`xnbd dgec .eay lecbdàzLä éëädzr jipira d`xp jk ike ± ¨¦©§¨
,ok xnel yiy,myl o`k oia yi ax welig `ldíúäzetxha ,my ± ¨¨

awpzy cr' ,d`ixdéðz÷ 'úBðBtîqä úéáì,miax oeyla ,[epipy-] §¥©¦§¨¨¥
`id dpeekdeeälek úBðBtîñ éëôLc àëéäìlk mikteyy mewnl ± §¥¨§¨§¥¦§§

mzqy iptn `le ,lecbd oetnql dpeekdy miyxtn jkle ,zepetnqd
,xnel zxaqy itk lecbd `ed oetnqåeli`àëäzetxha ,o`k ± §¨¨

ald awip' `ld ,aldéðz÷ 'Bììç úéáì,cigi oeyla ,[epipy-]äî §¥£¨¨¨¥©
,ïè÷ ììç él äî ìBãb ììç éllecbd llgl dpeekdy xnel oi`y ¦¨¨¨©¦¨¨¨¨

`l` ,'millgd zial' dpyna dpey `pzd did ok m`y ,`weec
.ztxhp el awipy lky ,lecbk ohw ,eay llge llg lkl `id dpeekd

:`xnbd zxne` .ald dpw ly epic z` zx`an `xnbd,álä äð÷§¥©¥
,l`enye ax ea ewlgp ,edn x`azi onwleøîà áøea awp xeriy ©¨©

`ed dndad z` sixhnd,eäMîa,dtxhp edylk awpa awip m`y §©¤
,øîà ìàeîLeexeriy,Baeøa.ztxhp eaexa wqtp m` wxy §¥¨©§

:`xnbd zxxan .ald dpw edn zx`an `xnbdeäéð éä[edn-]äð÷ ¥¦§¥
álä,l`enye ax ea ewlgpy,áø øîà ÷çöé øa äaø øîàxaecn ©¥¨©©¨©¦§¨¨©©

a,úBðôc éab ìòL áìç,l`enyl eaexa e` axl edyna awip m`y ¥¤¤©©¥§¨
.dtxhp

algd `ed xen`d algde ,sebd zeptcl dpeekdy dpian `xnbd
:`xnbd zl`ey .dxcyd on zerlvd lr cxeidCzòc à÷ìñ úBðôc§¨©§¨©§¨

mey oi` ixd ,el` zeptcay awpa sxhzy xnel jzrca dler ike ±
:`xnbd zx`an .oda dielz zeigàlàsehrd dpwl dzid ax zpeek ¤¨

algaL`vnpéðôBc éab ìòd,äàéøm` l`enye `ed ewlgp eay ¤©©¥§¥¥¨
.aexa e` edyna eztixh

:mewn eze`ay mipwd zece` mitqep mixac d`ian `xnbdøîà̈©
eåä éð÷ àúìz ,ïîçð áøc déîMî øîéîàmilvtzn mipw dyely ± £¥©¦§¥§©©§¨§¨¨¨¥£

,dfgl dribny xg` zxbxbdnãçmdnàaéìì Léøtribne yxet ± ©¨¦§¦¨
,ald l`ãçåxg`Léøt[yxet-]äàéøìdkeza wlgzne §©¨¦§¥¨
,zepetnqlãçåsqepàcáëì Léøtoice .cakl ribne yxet ± §©¨¦§©§¨

,df `ed el` mipwa zetxhdcd ly dpwdäàéø`ed,äàéøkmyky §¥¨§¥¨
dpway awpa ztxhp mb jk ,edyna dawip xy`k dndad ztxhpy

dpwd oke .edyna awip xy`kàcáëcepic [cakd ly-]àcáëk §©§¨§©§¨
dpwa eli`e .elek lhip xy`k `l` ztxhp dpi`y ,[cakk-]àaéìc§¦¨

[ald ly-]éâéìt,aexa e` edyna exeriy m` ,l`enye ax [ewlgp-] §¦¥
.lirlcke

:zxg` oeyl d`ian `xnbdàëtéà éðúî àéiç øa øîdpy-] ©©¦¨©§¥¦§¨
dpwd ,[jtidläàéøcepicàcáëkztxhp dndad oi`y ,[cakk-] §¥¨§©§¨

d`ixd dpw ici lr ztxhp dpi` oke ,eaex lhip xy`k `l` eci lr
dpwde ,eaex lhip m` `l`àcáëc`ed epic [cakd ly-],äàéøk §©§¨§¥¨

xy`k ztxhp mb jk ,edyna d`ixd dawip xy`k ztxhpy myky
dpwa eli`e .edyna ,cakl cxeid dpwd awipàaéìc[ald ly-] §¦¨

éâéìt.lirlcke ,aexa e` edyna exeriy m` ,l`enye ax [ewlgp-] §¦¥
:ax ly ezrc rnynl l`eny xn` dn zxtqn `xnbdìæà[jld-] ¨©

óñBé øa àéiç éaøeì døîààzòîL[epicl-],áøcedyn awpy ©¦¦¨©¥£¨¨¦§©§¨§©
,dndad z` sixhn ald dpwadén÷[eiptl-]déì øîà .ìàeîLc ©¥¦§¥¨©¥

,sqei xa `iig iaxl l`enyàaà øîà éëä éà,ax xn` jk m` ± ¦¨¦¨©©¨
y gken.íeìk àìå úBôøèa òãé àìz` rci `ly itl z`f xn`e Ÿ¨©¦§¥§Ÿ§

.`xeqa did axe `rcxdpa did `edy ,ax zrc
dpyna epipy cer(.an),dndad z` mitixhnd mixacaøaLð¦§©

äøãMä.dly hegd wqtpe ©¦§¨
:hegd zwiqt xeriy zece` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaBaeøa ÷ñôpL äøãMä èeç,dndad z` sixhnéøác ©¦§¨¤¦§©§¦§¥
eléôà ,øîBà á÷òé éaø .éaøwx,áwéð.sixhnéaø äøBädyrna ©¦©¦©£Ÿ¥£¦¦©¨©¦

xingde ecil `ayá÷òé éaøkdxcyd heg awipy dnda sixhdy §©¦©£Ÿ
.eaexa wqtiy cr lwdl ez`xed lr jnq `le ,dly

:ef zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbdïéà ,àðeä áø øîà̈©©¨¥
,á÷òé éaøk äëìäok m` `l` dndad z` sixhn dxcyd heg oi`e £¨¨§©¦©£Ÿ

.eaexa wqtp
:`xnbd zxxan .'eaex' edn zx`an `xnbdänëå`edBaeøly §©¨

,xaca ewlgp .sixhn wqtp m`y iax xn`y hegd,øîà áøepiid ©¨©
wqtpyáBøswidBøBòiniptd gend on wqtp `ly s`e ,hegd ly

,[h-g mixei`] melk `ledì éøîàå`ed aexdy exn`y yie ±áBø §¨§¥¨
,BçBî`ede llk xerd wqtp `ly s`e ,dtixh ,miptan wqtp m`y
.miiw

:`xnbd zxne` .zepeyld oia zwelgnd z` zx`an `xnbdïàî©
øîàc`ed ezwiqta ztxhp `idy iax xn`y eaexyìk ,BçBî áBø §¨©¨
ïkLwqtp xy`k ztxhpyáBøswid,BøBòz` wifgnd `ed xerdy ¤¥

wqtp eli`ke ,z`vl gend seq ,exer aex wqtpy oeike ,z`vln gend
mpn` .egen aexøîàc ïàîì`ed iax xn`y eaexyáBøswid,BøBò §©§¨©

,wtzqdl yiBçBî áBø,wqtpyéàîe` jka ztxhp m`d ,[edn-] ©
.cala xerd zwiqta `l` ztxhp dpi`y

:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz,xacl di`xøîà éìåéð øîàc ¨§©§¨©¦§¦¨©
Baeø ,àðeä áø,dxcyd heg lyeøîàL`ed ,dtixh wqtp m`y ©¨¤¨§

,BøBò áBøeli`e,ãéøBî àìå äìòî àì äæ çBî.ea ztxhp dpi`e ©¤Ÿ©£¤§Ÿ¦
:dfa `veik ax dxed eay dyrn d`ian `xnbdïéáà øa ïúð áø©¨¨©¨¦

áéúé äåä[ayei did-]dén÷[eiptl-],áøcheg mdiptl ribde £¨¨¦©¥§©
e ,wqtpyBøBò áBøa ÷ãa,eherin `l` wqtp `ly e`vneåaeyà÷ ¨©§§¨

÷éãa[wcea did-]BçBî áBøa.dptixhie eaexa wqtp `ed `nyøîà ¨¦§¨©
déì,ax,ãéøBî Bðéàå äìòî Bðéà äæ çBî ,íéi÷ BøBò áBø íà ¥¦©¨©¤¥©£¤§¥¦

.ewceal jixv jpi`e ,dxiyk ,eaex wqtp elit`y
:dxcyd hega zetxh ly mitqep mipte` d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

Cøîúð ,éåì ïa òLBäé éaø øîà äðç øa øahegd jezay gend ©©¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥
,ìeñtm` oke.ìeñt ñîñîúðe,äñîñîä éäBæéàå äëøîä éäBæéà ¨¦§©§¥¨¥¦©§¨¨§¥¦£©§¨¨
äëøîä`idCtLpL ìkhegay gendïBzé÷kjkxzpy ,min ly ©§¨¨¨¤¦§¨§¦

awpp hegd did m`y cr cvl cvn hega jtype mink dyrpe gend
,dtixh df ote`ay ,df awp jxc jtyp didäñîñî`idìkjkxzpy ©§¨¨¨

dfk xeriya lelv dyrpe gendBðéàL[hegd oi`y-]ãBîòì ìBëé ¤¥¨©£
didi wlg eze`y ,cid lrn hlea epnn wlgyk ecia eze` wifgi m`
`l aewp did eli`e mink dyrpy cr jkxzp `ly s`e ,ltepe stkp

.`id dtixh z`f lka ,`vei gend did
minkgl did reciy meyn ,'hegd wqtp' llka od el` zeietxh

.wqtdle awpdl hegd cizr ef dqnqne dkxnd jezny
:df oica wtqéòa[wtzqp-],äéîøé éaønqnzp m`y lirl x`azpq ¨¥©¦¦§§¨

y ote`a wtzqdl yie ,dtixh cenrl leki epi`y crBðéàoi`y-] ¥
[hegd,Bcák éðtî ãBîòì ìBëéiptn `l j` ,cake dar dyrpy ¨©£¦§¥¨§

,gend jkxzpyéàî,df ote`a mb ztxhp m`d ,dfa oicd edn ± ©
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קלי oifge` mipya cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåô.u"plb* =äøã÷ä éô ìò.zleblebde x`evd xeag mewnl Ðïîöò ïéìåôåÐ

.oiletd cbpky genìåãâ ììç.irvn`d llg Ðïè÷ ììçmiphw mixcg daxd Ð

.aiaq el yiìåãâ ïåôîñ.dne`ay irvn` Ðéðú÷ úåðåôîñä úéáì íúä`le Ð

."ellg zial" `l` "millgd zial" ipz `l `kd la` ,"oetnqd zial" ipzáìä äð÷
.yxtn onwl Ðåäùîáalg lk .awip m` Ð

epi` "oney"e ,xedh oia `nh oia ,"alg" ixwn

zekizg izy iab oebk ,minkg oeyl `l`

,[a,bn oileg] oney ly zg`e alg ly zg`

alg iabc meyn oney dil ixw jgxk lrc

.diipzúåðôã éáâ ìòzerlvd lr cxeid Ð

.dxcyd onêúòã à÷ìñ úåðôã éáâ ìòÐ

dia `ilz `zeig i`neéðôåã éáâ ìòù ?
äàéøzebexr izy oia cxeiy oney dpw Ð

.ald llgl xaegne ,dxcya weace d`ixd

ååä éð÷ àúìúdfgl qpkp dpwdy xg`l Ð

.dylyl lvtznäàéøì ùéøô ãçÐ

.zepetnq od ode ,dkeza wlgzneéë äàéøã
äàéø.edyn awpa Ðàãáë éë àãáëãÐ

:cak iab (`,an oileg) opzck ,elek lhpiy cr

.melk dpnn xiizyp `leéâéìô àáéìãax Ð

.lirl l`enyeàëôéà éðúîcr d`ixc Ð

,edyna d`ix ik `cakce ,`cakk lhpiy

`nw `pyilke .l`enye ax ibilt `ailce

,dizeek opgei iax dil mw `dc ,`xazqn

dfgd on dhnl awip :[` cenr] lirl xn`c

.d`ixk oecipáøã àúòîùì äøîàxn`c Ð

ded `l izk`e .l`enyc dinw ,edyna

,daiyi y`x ded `xeqa axc ,dil riny

ded l`enye ,dizzrny xn` ded mzde

.`rcxdpaàáàdil ixw ded ikd ax Ð

:izrny ip` .dipin sicr ded axc ,l`eny

."ixag `a`" iqxbc zi`e ,"`a`"éáø äøåä
`le ,xingdl dxede ecil dyrn `ay Ð

.eixac lr jnqåøåò áåøaex jzgp m` Ð

cxtp `l gendy it lr s` ,aiaq exer swid

.dtxh Ð melkåçåî áåø äì éøîàåoeikc Ð

ab lr s` ,miptan gend cxtpe wqtpy

.dtxh Ð miiw elek xerdyáåø ïëù ìë
åøåòex ixdy Ðwqtpy oeike ,ewifgn xerd a

.z`vle cxtl gend seq Ð xerdéìåéðÐ

.mkg myåøåò áåøá ÷éãá`lc gky`e Ð

egen aexa wcainl ira xcde ,diaex wiqti`

.miiw inp iedipcñîñîúð ìåñô êøîúð
ìåñôlr s` .i`w dxcyd heg`e ,opiqxb Ð

yxtnck dkxndn `liw dqnqndc ab

`pz i`c ,ediieexz `pz ikd elit` ,lif`e

jtyp epiidc opiyxtn ded dcegl dqnqnd

dkkxzpy ,jxen oeyl Ð dkxnd .oeziwk

.awpd jxc `vei did eze` oiawep eid m`e ,ey`xl eteqne eteql ey`xn jtype ,mink mexwd jeza gend ziyrpeãåîòì ìåëé åðéàåjk lk `l la` ,lelv dyrpy iptn Ð

.ltepe stkp `ed ecin dlrnl ezvw gipne eze` oifge`yk la` ,min ly oeziwk jtyp didiyåãáë éðôîedn ,miptan jkxzp `l la` cake ar `edy Ð?df `ed ileg

`l e` ,eciakny?:oxn`c ab lr s` .dfn lecb weqit oi` Ð inp i` .wqtile awpil cizr df iewil jezny opaxl edl miwc ,od hegd wqtp llka qnqnzpe jxnzp ipd lke

.`l dkxnda la` ,dcxtda ilin ipd Ð cixen `le dlrn `l df genå÷éú.`xnegl `xeqi`c ewiz lke Ðìåñô ñîñîúð.zxn`wck Ðøùë æîæîúðxcd ikdle Ð

.`z` dilr ibelti`le `ed `cg qnqnzpe fnfnzp `niz `lc ,leqt qnqnzp hwpæîæîúð.eil`n ezvwn gendn owexzp Ðäééøè.frla x"iivpin* Ðïéãã äéçåî æîæîúð
.egen fnfnzpy dfl el ie` :xne`e ,eilr did b`ec Ðãéìåî åðéàù`edy ,dxcyd hegl oixaegn olek diiebd cibe jxi ly dypd ciby ,d`a `id gend on yi`d zeclez Ð

.ekezl qpkpe mikxid lv` cib dyrpe dxcyd zgzn `veie lvtznäøãùä èåç ïëéä ãòezwiqta dtxh dnda zeidl heg ly egk okid cr Ð?gend on `vei hegd

.apfd seq cr dil`de dxcyd lk ipt lr jledeúåùøôä ïéá ãòef jxil cg` y`x `veie ,lvtil ligzn `ed mikxid cbpk .oilevt lvtzne yxtzn `edy mewn cr Ð

wqtp m`e .eteq cr zenewn daxda oke ,lvtzn cer mdn dhnle ,dylyl cer lvtzne xfeg `ed zerav` izy cbpk oilevit oze`n dhnle .apfl cxei irvn`de ,efl cg`e

.jka dzn dpi`e ,ezxcy z` oicinrn mikixide ,egk yyz xak Ð wqtp zeyxtd oian dhnl m`e .dtxh Ð eaex my wqtpy mewn lk ,elld zeyxtd oia cre gend on

ïîù éãâ äéì éúééàqpkpyk uegan cxtpe `ed oal hegdy ,uegan el d`xn dide ,miptan oilevitd el d`xie eprxwiy cr akrl zedy el did `le .hytene hegy Ð

.mvrl zgzn o`kle o`kl dil`d xyaaòéãé àìå.dxyk Ð o`kl wqtp m`e ,dtxh Ð o`kl wqtp m`y ,dxryd heg `ln cr oeekl jixv `ede .uegan hegd Ðïèéìá
éôè.xkip epi`e wc dyrpy cr eilr lvtpd hegd gen z` ea wgece waecne xyad wgec `nh`c `wea ly mvrde Ðúçà ãòdyxtd oia cr x`evd on wqtiy mewn lk Ð

.rcei ipi` Ð dipy ,dxyk Ð ziyily dyxtd oia wqtp .dtxh Ð dpey`x
ãò

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

øîopgei iax dil miwc ,`nw `pyilk `xazqnc qxhpewa yxit Ð `kti` ipzn `iig xa

opilf`c d`xpe .d`ixk oecip dfgd on dhnl dpwd awip :xn`c ,lirl dizhiya

dpwd awip :xn`c opgei iax mbe ,xnk `le xnk `l `zkld xnzi` `lcn ,`xnegl edleka

`xnegl wqt l`ppg epiax oke .d`ixk oecp `cakc oia d`ixc oia :rnyn ,dfgd on dhnl

oia alc oia cakc oia ,edyna ozaewp ozylyc

.d`ixc

ïàî`nlcc Ð i`n egen aex exer aex xn`c

hwpe ,dtxh Ð cal egen aexa oicd `ed

.aex ira exer elit`c opireny`l exer aex

mz epiaxeaex inp ira i` dil iranc :yxtn

lkne ,xwir `edy iptn Ð hwpc exere .egen

.dtixh dpi` inp egen `la mewn

æîæîúðoa wgvi epaxl dniz Ð oicc digen

y`xc genn di`x iziinc ,xi`n

dxcyd heg genl ,edyn awpa exeriyc

.eaexa exeriyc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc oileg(iriax meil)

ïéìBt[zehela-]Léd my,äøãwä ét ìò ïéçpeî`vnpd lkeïî ¦¥¨¦©¦©§¥¨¦
íéðôìå ïéìBtäoecip ,dxicwd jez oeeikl,íéðôìk,genk xnelk ©¦§¦§¦§¦§¦

`vnpd lke ,awpa sxhpeõeçìå ïéìBtä ïîoecip ,dxcyd heg oeeikl ¦©¦§©
,õeçìk,eaex wqtp m` wx ztxhpe ,dxcyd hegk xnelkïéìBôe ¦§©¦
,ïîöò,mcbpky gend xnelkòãBé éðéà,oecip `ed inkàøazñîe ©§¨¥¦¥©¦§©§¨

oecip `edy,íéðôìk.dndad ztxhp awip m`e §¦§¦
:xexiaa mze`xl ozip okid zxtqn `xnbda ÷ãa äéîøé éaøegen ©¦¦§§¨¨©§

lyàôBò,[sera-]çkLàåmy [`vne-]L ïéîkìò ïéçpeî ïéìBt éð ¨§©§©§¦§¥¦¨¦©
,äøãwä étoigadl lw seray epiide .ipngp xa wgvi iax ixack ¦©§¥¨

.dndaa xy`n mda
dpyna epipy(.an),dndad z` mitixhnd mixacaúéáì álä áwéð¦©©¥§¥

Bììç. £¨
:dtixhn ezaiwpy llgd edfi` zxxan `xnbdéòa[wtzqp-]éaø ¨¥©¦

,àøéæald awipy dpynd zpeek m`dïè÷ ììç úéáìeayBà ¥¨§¥¨¨¨¨
awipy dpeekdyìBãb ììç úéáì.cala eayéiaà déì øîàiaxl §¥¨¨¨¨©¥©©¥

,`xifCì éòaéz éàî,jka zwtzqp recn ±ïðz àì éî`l m`d ± ©¦¨¥¨¦Ÿ§©
dpyna epipy(.an lirl),dndad z` sixhnd d`ixay awp zece`éaø©¦
øîBà ïBòîLsixhn awpd oi`á÷pzL ãòd`ixdúBðBtîqä úéáì ¦§¥©¤¦¨¥§¥©¦§

,day,áø øîà àaà øa äéîøé éaø øîà àôéìçz øa äaø øîàå§¨©©¨©©£¦¨¨©©¦¦§§¨©©¨¨©©
`id dpeekdìBãb ïBtîñì á÷pzL ãòirvn`d dpwd `edy ,day ©¤¦¨¥§¦§¨

oetnql iepik `ed d`ixa xen`d 'zepetnqd zia'y myke ,`ne`ay
llgd `ed ala xen`d 'ellg zia'y yxtl yi ok enk ,day lecbd

:`xnbd dgec .eay lecbdàzLä éëädzr jipira d`xp jk ike ± ¨¦©§¨
,ok xnel yiy,myl o`k oia yi ax welig `ldíúäzetxha ,my ± ¨¨

awpzy cr' ,d`ixdéðz÷ 'úBðBtîqä úéáì,miax oeyla ,[epipy-] §¥©¦§¨¨¥
`id dpeekdeeälek úBðBtîñ éëôLc àëéäìlk mikteyy mewnl ± §¥¨§¨§¥¦§§

mzqy iptn `le ,lecbd oetnql dpeekdy miyxtn jkle ,zepetnqd
,xnel zxaqy itk lecbd `ed oetnqåeli`àëäzetxha ,o`k ± §¨¨

ald awip' `ld ,aldéðz÷ 'Bììç úéáì,cigi oeyla ,[epipy-]äî §¥£¨¨¨¥©
,ïè÷ ììç él äî ìBãb ììç éllecbd llgl dpeekdy xnel oi`y ¦¨¨¨©¦¨¨¨¨

`l` ,'millgd zial' dpyna dpey `pzd did ok m`y ,`weec
.ztxhp el awipy lky ,lecbk ohw ,eay llge llg lkl `id dpeekd

:`xnbd zxne` .ald dpw ly epic z` zx`an `xnbd,álä äð÷§¥©¥
,l`enye ax ea ewlgp ,edn x`azi onwleøîà áøea awp xeriy ©¨©

`ed dndad z` sixhnd,eäMîa,dtxhp edylk awpa awip m`y §©¤
,øîà ìàeîLeexeriy,Baeøa.ztxhp eaexa wqtp m` wxy §¥¨©§

:`xnbd zxxan .ald dpw edn zx`an `xnbdeäéð éä[edn-]äð÷ ¥¦§¥
álä,l`enye ax ea ewlgpy,áø øîà ÷çöé øa äaø øîàxaecn ©¥¨©©¨©¦§¨¨©©

a,úBðôc éab ìòL áìç,l`enyl eaexa e` axl edyna awip m`y ¥¤¤©©¥§¨
.dtxhp

algd `ed xen`d algde ,sebd zeptcl dpeekdy dpian `xnbd
:`xnbd zl`ey .dxcyd on zerlvd lr cxeidCzòc à÷ìñ úBðôc§¨©§¨©§¨

mey oi` ixd ,el` zeptcay awpa sxhzy xnel jzrca dler ike ±
:`xnbd zx`an .oda dielz zeigàlàsehrd dpwl dzid ax zpeek ¤¨

algaL`vnpéðôBc éab ìòd,äàéøm` l`enye `ed ewlgp eay ¤©©¥§¥¥¨
.aexa e` edyna eztixh

:mewn eze`ay mipwd zece` mitqep mixac d`ian `xnbdøîà̈©
eåä éð÷ àúìz ,ïîçð áøc déîMî øîéîàmilvtzn mipw dyely ± £¥©¦§¥§©©§¨§¨¨¨¥£

,dfgl dribny xg` zxbxbdnãçmdnàaéìì Léøtribne yxet ± ©¨¦§¦¨
,ald l`ãçåxg`Léøt[yxet-]äàéøìdkeza wlgzne §©¨¦§¥¨
,zepetnqlãçåsqepàcáëì Léøtoice .cakl ribne yxet ± §©¨¦§©§¨

,df `ed el` mipwa zetxhdcd ly dpwdäàéø`ed,äàéøkmyky §¥¨§¥¨
dpway awpa ztxhp mb jk ,edyna dawip xy`k dndad ztxhpy

dpwd oke .edyna awip xy`kàcáëcepic [cakd ly-]àcáëk §©§¨§©§¨
dpwa eli`e .elek lhip xy`k `l` ztxhp dpi`y ,[cakk-]àaéìc§¦¨

[ald ly-]éâéìt,aexa e` edyna exeriy m` ,l`enye ax [ewlgp-] §¦¥
.lirlcke

:zxg` oeyl d`ian `xnbdàëtéà éðúî àéiç øa øîdpy-] ©©¦¨©§¥¦§¨
dpwd ,[jtidläàéøcepicàcáëkztxhp dndad oi`y ,[cakk-] §¥¨§©§¨

d`ixd dpw ici lr ztxhp dpi` oke ,eaex lhip xy`k `l` eci lr
dpwde ,eaex lhip m` `l`àcáëc`ed epic [cakd ly-],äàéøk §©§¨§¥¨

xy`k ztxhp mb jk ,edyna d`ixd dawip xy`k ztxhpy myky
dpwa eli`e .edyna ,cakl cxeid dpwd awipàaéìc[ald ly-] §¦¨

éâéìt.lirlcke ,aexa e` edyna exeriy m` ,l`enye ax [ewlgp-] §¦¥
:ax ly ezrc rnynl l`eny xn` dn zxtqn `xnbdìæà[jld-] ¨©

óñBé øa àéiç éaøeì døîààzòîL[epicl-],áøcedyn awpy ©¦¦¨©¥£¨¨¦§©§¨§©
,dndad z` sixhn ald dpwadén÷[eiptl-]déì øîà .ìàeîLc ©¥¦§¥¨©¥

,sqei xa `iig iaxl l`enyàaà øîà éëä éà,ax xn` jk m` ± ¦¨¦¨©©¨
y gken.íeìk àìå úBôøèa òãé àìz` rci `ly itl z`f xn`e Ÿ¨©¦§¥§Ÿ§

.`xeqa did axe `rcxdpa did `edy ,ax zrc
dpyna epipy cer(.an),dndad z` mitixhnd mixacaøaLð¦§©

äøãMä.dly hegd wqtpe ©¦§¨
:hegd zwiqt xeriy zece` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaBaeøa ÷ñôpL äøãMä èeç,dndad z` sixhnéøác ©¦§¨¤¦§©§¦§¥
eléôà ,øîBà á÷òé éaø .éaøwx,áwéð.sixhnéaø äøBädyrna ©¦©¦©£Ÿ¥£¦¦©¨©¦

xingde ecil `ayá÷òé éaøkdxcyd heg awipy dnda sixhdy §©¦©£Ÿ
.eaexa wqtiy cr lwdl ez`xed lr jnq `le ,dly

:ef zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbdïéà ,àðeä áø øîà̈©©¨¥
,á÷òé éaøk äëìäok m` `l` dndad z` sixhn dxcyd heg oi`e £¨¨§©¦©£Ÿ

.eaexa wqtp
:`xnbd zxxan .'eaex' edn zx`an `xnbdänëå`edBaeøly §©¨

,xaca ewlgp .sixhn wqtp m`y iax xn`y hegd,øîà áøepiid ©¨©
wqtpyáBøswidBøBòiniptd gend on wqtp `ly s`e ,hegd ly

,[h-g mixei`] melk `ledì éøîàå`ed aexdy exn`y yie ±áBø §¨§¥¨
,BçBî`ede llk xerd wqtp `ly s`e ,dtixh ,miptan wqtp m`y
.miiw

:`xnbd zxne` .zepeyld oia zwelgnd z` zx`an `xnbdïàî©
øîàc`ed ezwiqta ztxhp `idy iax xn`y eaexyìk ,BçBî áBø §¨©¨
ïkLwqtp xy`k ztxhpyáBøswid,BøBòz` wifgnd `ed xerdy ¤¥

wqtp eli`ke ,z`vl gend seq ,exer aex wqtpy oeike ,z`vln gend
mpn` .egen aexøîàc ïàîì`ed iax xn`y eaexyáBøswid,BøBò §©§¨©

,wtzqdl yiBçBî áBø,wqtpyéàîe` jka ztxhp m`d ,[edn-] ©
.cala xerd zwiqta `l` ztxhp dpi`y

:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz,xacl di`xøîà éìåéð øîàc ¨§©§¨©¦§¦¨©
Baeø ,àðeä áø,dxcyd heg lyeøîàL`ed ,dtixh wqtp m`y ©¨¤¨§

,BøBò áBøeli`e,ãéøBî àìå äìòî àì äæ çBî.ea ztxhp dpi`e ©¤Ÿ©£¤§Ÿ¦
:dfa `veik ax dxed eay dyrn d`ian `xnbdïéáà øa ïúð áø©¨¨©¨¦

áéúé äåä[ayei did-]dén÷[eiptl-],áøcheg mdiptl ribde £¨¨¦©¥§©
e ,wqtpyBøBò áBøa ÷ãa,eherin `l` wqtp `ly e`vneåaeyà÷ ¨©§§¨

÷éãa[wcea did-]BçBî áBøa.dptixhie eaexa wqtp `ed `nyøîà ¨¦§¨©
déì,ax,ãéøBî Bðéàå äìòî Bðéà äæ çBî ,íéi÷ BøBò áBø íà ¥¦©¨©¤¥©£¤§¥¦

.ewceal jixv jpi`e ,dxiyk ,eaex wqtp elit`y
:dxcyd hega zetxh ly mitqep mipte` d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

Cøîúð ,éåì ïa òLBäé éaø øîà äðç øa øahegd jezay gend ©©¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥
,ìeñtm` oke.ìeñt ñîñîúðe,äñîñîä éäBæéàå äëøîä éäBæéà ¨¦§©§¥¨¥¦©§¨¨§¥¦£©§¨¨
äëøîä`idCtLpL ìkhegay gendïBzé÷kjkxzpy ,min ly ©§¨¨¨¤¦§¨§¦

awpp hegd did m`y cr cvl cvn hega jtype mink dyrpe gend
,dtixh df ote`ay ,df awp jxc jtyp didäñîñî`idìkjkxzpy ©§¨¨¨

dfk xeriya lelv dyrpe gendBðéàL[hegd oi`y-]ãBîòì ìBëé ¤¥¨©£
didi wlg eze`y ,cid lrn hlea epnn wlgyk ecia eze` wifgi m`
`l aewp did eli`e mink dyrpy cr jkxzp `ly s`e ,ltepe stkp

.`id dtixh z`f lka ,`vei gend did
minkgl did reciy meyn ,'hegd wqtp' llka od el` zeietxh

.wqtdle awpdl hegd cizr ef dqnqne dkxnd jezny
:df oica wtqéòa[wtzqp-],äéîøé éaønqnzp m`y lirl x`azpq ¨¥©¦¦§§¨

y ote`a wtzqdl yie ,dtixh cenrl leki epi`y crBðéàoi`y-] ¥
[hegd,Bcák éðtî ãBîòì ìBëéiptn `l j` ,cake dar dyrpy ¨©£¦§¥¨§

,gend jkxzpyéàî,df ote`a mb ztxhp m`d ,dfa oicd edn ± ©
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc oileg(iying meil)

l ezpeek ,'dtixh zg` cr' l`eny xn`y dn m`d,ììëa ãòå ãò©§©¦§¨
x`evd ony hegd lkk `ed oey`xd zeyxtd oia ly hegd mby

,wqtp m` ztxhpy ,jli`eàîìc Bàl ezpeek [`ny-]ãò àìå ãò ¦§¨©§Ÿ©
,ììëaoia mcewy hegd wqtp m` `l` i`cea dtixh dpi`y ¦§¨

ixd envr oey`xd zeyxtd oiaa wqtp m` eli`e ,oey`xd zeyxtd
.'rcei ipi`' eilr xn`y ipyd zeyxtd oia lr wtqd llka df

:sqep wtqéòa[wtzqp-]øîBì éöîz íà ,àtt áøax ly ewitqa ¨¥©¨¨¦¦§¥©
l ezpeek l`eny xn`y 'zg` cr'y ryedi axc dixa `pedàìå ãò©§Ÿ

,ììëa ãòly ewitq llka `ed oey`xd zeyxtd oiaay hegde ©¦§¨
wqtp m` wtzqdl yi dzrn ,dtixh i`ce epi` wqtp m`e l`eny

ay hegd,äLøt étoey`xd levitd `vei epnn hega mewnd `ede ¦¨¨¨
,[oey`xd zeyxtd oia ligzn eixg` ciny] o`kle o`kleäî,epic ©

hegky e` ,dtixh wtq `ide ,eixg`ly oey`xd zeyxtd oiak m`d
l`eny xn`y dn m`d ,`ed wtqd ceqi .dtixh i`ce `ide eiptly
lky ,`weeca `ed ,i`cea dtixh [llka cr `le] 'zeyxtd oia cr'y

i`ce llka `ed ynn zeyxtd oia cry hegddyxtd ite ,dtixh
mewn xg` `edy] zeyxtd oial mcew `edy [levitd mewn]
mewn mb `l` ,`weec zeyxtd oial ezpeek oi`y e` ,llka ,[levitd
i`ce dpi` hegd ea wqtp m`e ,zeyxtd oia llka eiptly levitd

.dtixh
,'zeyxtd oia cr' l`eny xn`y dn m` `l` jiiy epi` df wtq
,'llka cre cr' dzid ezpeek eli`y ,'llka cr `le cr' dpeekd
oky lk ,dtixh oey`xd zeyxtd oiay hegd wqtp m` elit`e

.el mcew `edy ,dyxtd itay hegd wqtp m` ztxhpy
:sqep wtqéòa[wtzqp-]øîBì éöîz íà ,äéîøé éaøly ewitqa ¨¥©¦¦§§¨¦¦§¥©

l ezpeek l`eny xn`y 'zg` cr'y ryedi axc dixa `ped axãò©
,ììëa ãòålevitd xg`] oey`xd zeyxtd oiaay hegd wqtp m`e §©¦§¨

,dtixh i`ce `id [oey`xddîöò äLøtxnelk ,hegdn dwqtpy ¨¨¨©§¨
,dxcyd hegl mxeaig mewna ewqtpy miccvl milvtznd mihegd

eäî.jka ztxhp m`d ,dfa oicd ©
:oexg`d wtqd z` heytl xyt` m` dpc `xnbdòîL àz`ea ± ¨§©

,`ziixaa epipyy ,xacl di`x rnyeäLøtälvtznd hegd-] ©¨¨¨
,dxcyd hegl dxeaig mewna dwqtpy [dxcyd hegnøNák ïBcéz¦§¨¨
:`xnbd zxne` .ztxhp dpi`e melk df oi`y ,wqtpyåàì éàî± ©¨

l dpeekd oi` m`däiðLe äðBLàø äLøtlevita lvtznd hegl ± ¨¨¨¦¨§¦¨
oia envr dxcyd heg wqtp m`y s`y ,ipyd levitae oey`xd
ipyd oiay mewna wqtp m`e ,dtixh ipyd levitl oey`xd levitd

t'd dwqtp m` z`f lka ,wtq iyilylhegd xnelk ,dnvr 'dyx
,oey`xa elit`e ipyd levita od dxcyd hegn jzgpy lvtznd

:`xnbd dgec .dinxi iax ly ewitq hytpe ,ztxhp dpi`àìgikez Ÿ
dyxta `ziixad ixac z` cinrdl ozipy ,xac myn,úéLéìL§¦¦

oeik ,ztxhp dpi`y ,iyilyd levita lvtznd hegd wqtp m`y
dtixh dpi` ecbpky envr hegd wqtp m` mby.

:`xnbd zxne` .sera mewnd `ed okid zx`an `xnbdàôBòa§¨
myn wqtp m`y ,dxcyd heg ly enewn meiq `ed okid [sera-]

,dtixh dpi` jli`e,øîBà éàpé éaø`ed df mewnïî ähîìmewn ©¦©©¥§©¨¦
íétâàä,sebd z` wifgdl hegd gk `ed my cry ,sebl [miitpkd-] ¨£©©¦

oi` jli`e myn eli`e ,dtixhe zenl zcner wqtp m` ok lre
.xac ezwiqta,øîà Lé÷ì Léøådxcyd heg wqtp m` ztxhp dpi` §¥¨¦¨©

`l`ãòcbpkïéadíétâàmiitb`d cbpy mewna eli`e ,[miitpkd-] ©¥£©©¦
.llk dtixhn hegd zwiqt oi` mnvr
welgn zece` dyrn d`ian `xnbd:ef zàðîéà÷ äåä ,àìeò øîà̈©¨£¨¨¦§¨

dén÷[eiptl cner iziid-]cmya mkgàôBò dén÷ì ezéiàå ,éft ïá ©¥§¤©¦§©§§©¥¨
e` mly `ed m` eay dxcyd heg z` wecal ser eiptl e`iade ±

,wqtpy÷ãáeezligzn eaãòcbpkïéadå ,íétâàdwicaa ribdyk ¨©©¥£©©¦§
mewn eze`lìæàå í÷å äàéNð éác déì çìL`iypd on el egly ± ¨©¥§¥§¦¨§¨§¨©

jlde mw `l` ,dwicad z` jiynd `le ,el mikixv eidy itl `eal
.cinàðòãé àìåjynd z` mb wecal jiynd `l recn rcei ipi`e ± §Ÿ¨©§¨

,miitb`d oia xg`y hegdéøö àìc íeMî éàéôè ÷cáîì Cm`d ± ¦¦§Ÿ¨¦§¦§©§¥
,yiwl yix zrcke ,xzei wecal jxev oi`y llbaãBák íeMî éà¦¦§

äàéNð,eil` `ealn akrzdl utg `ly ,`iypd ceak meyn e` ± §¦¨
.i`pi iax zrcke ,ezwicaa jiynn did z`f ileli`e

dpyna epipy(.an),dndad z` mitixhnd mixacaãákä äìhéð¦§¨©¨¥
'eëå.melk dpnid xiizyp `le §

dywn .caka zetxh iabl zeipynd oia dxizq zx`an `xnbd
calae dndad ztxhp cakd lhip xy`ky xn`p epzpyna :`xnbd

,dpynd ixacn cenll yie ,xac epnn xiizyp `lyàä[la`-] ¨
íeìk äpîéä øéizLð,[edyn-]áb ìò óà ,äøLkcdf xeiyéåä àì ¦§©¥¥¤¨§§¥¨©©©§Ÿ¨¥

lceba [epi`-]ïðúäå ,úéfkoldl dpyna(.cp)mi`lgde zelagd oia ©©¦§¨§©
,dndad z` mitixhn mpi`yúéfk äpîéä øéizLðå ãákä ìhéð¦¨©¨¥§¦§©¥¥¤¨©©¦

,äøLkixde ,dtixh ,zifk dpnid xiizyp `l eli`y rnyne §¥¨
.ef z` ef zexzeq zeipynd

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,óñBé áø øîàdpyna xen`d ± ¨©©¥Ÿ©§¨¨
zrck ,dtixh zifk dpnn xiizyp `ly caky oldlàéiç éaø,`id ©¦¦¨

àäzifkn zegt dpnn xiizypy caky cenll yi dpnny epizpyn ± ¨
zrck ,dxiykéaø øa ïBòîL éaø,`idàä ék,el` miyrnk ± ©¦¦§©©¦¦¨

dì ÷éøæ àéiç éaøcezrcly itl ,zifk dcakn x`yp `ly dndal §©¦¦¨¨¦¨
,`id dtixhdì ìéaèî éaø øa ïBòîL éaøåunega ef dnda xyal §©¦¦§©©¦©§¦¨

.`id dxiyk ezrcly itl ,lke`e zqexga e`éðîéñåCsilgz `ly §¦¨¥
,zenyd oia,'ïéön÷î ïéøéLò',xiyr didy iax xa oerny iaxy £¦¦§©§¦

oerny iaxe `iig iax zwelgn .df xya wxef epi`e lke`e unwn did
`id ,dxiyk e` dtixh zifk epnn xiizyp `ly cak m` ,iax xa

oldlc dpynde epizpyn oia zwelgnd.
:zifkd ly enewn iabl oic cenll yi epnn dyrn d`ian `xnbd

àñeîìet àeääoehlyd lig eze` ±àúàc[`ay-],àúéãaîeôì ©§¨§¨¨§§§¦¨
e÷øòeiptn [egxa-]eäa òât .óñBé áøå äaø[mda ybt-],àøéæ éaø ¨§©¨§©¥¨©§©¦¥¨

eäì øîà,[mdl-]éà÷Bøòy df oic ipnn ecnil ,[migxea-]úéfk ¨©§¨¨¥©©¦
cakeøîàLoi` df xeriya epnn x`yp m`y ,cakl xeiy `edy ¤¨§

ok xzep xy`k `l` z`f oi` ,dtixh dndad,äøî íB÷îa,xnelk ¦§¨¨
.ea zxaegne caka dxnd dielz ea mewna

:zwleg drc d`ian `xnbd,øîà äáäà øa àcà áøexn`y zifk ©©¨©©£¨¨©
x`yiy jixvàéäL íB÷îa[cakdy-]äiçea mewnd ,xnelk ,myn ¦§¤¦©¨

.zeilkd zgz `ede ,dndad seba dxerne weac ielz cakd
:dkldd zrxkd,àtt áø øîà,xaca ewlgpy oeikCkìäicka ¨©©¨¨¦§¨

,dcakn wlg lhipy dnda xiykdlïðéòax`yiy [jixv-]úéfk §¦¨©©¦
å ,äøî íB÷îaokïðéòáx`yiy [jixv-].äiç àéäL íB÷îa úéfk ¦§¨¨§§¦¨©©¦¦§¤¦©¨

:xen`d zifkd oipra zewtq dnk d`ian `xnbdéòa[wtzqp-]éaø ¨¥©¦
,äéîøé`ed `l` cg` mewna `vnp epi` df zifk m`èwìúî ¦§§¨¦§©¥

mewnn zifk ivge cg` mewnn zifk ivg ,zenewn dnkn [sq`p-]
,xg`eäîyi cere .xeiy aygp epi`y e` xeiy aygp m`d ,dfa oicd ©

ezxev `l` mly yebk epi` df zifk m` wtzqdläòeöøkdkex` ¦§¨
,dxveeäî.xeiy aygp `ed df ote`a mb m`d ,dfa oicd ©
éòa[wtzqp-],éMà áø,xeiy aygp drevxk zifk mby xn`p m` ¨¥©©¦

ãceøî úéfk[rwexn-],eäî.`l e` ,xeiy aygp `ed s` m`d ©©¦§¨©
:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zeira ecnri ± ¥

:cakay xg` ileg zece` wtqdépéî àòaepnn l`y ±à÷éøæ éaø ¨¨¦¥©¦§¦¨
ãák äìcìcð ,énà éaøîseba dzfig` zenewnn daxdn dxwrpe ¥©¦©¦¦©§§¨¨¥

,dndadå`ed oiicr mle`äøBòî[xaegn-]déLtøèa,eytxha ± §§¤§©§§¥
,hrn o`ke hrn o`keäîyi mly `edy oeik m`d ,dfa oicd ©

.`id dtixhy e` ,dndad z` xiykdl
déì øîà,`wixf iaxl ixn` iaxäæ ìecìczxaegn dpi`y ,zxn`y ¨©¥¦§¤

,dlclcpy ixnbleäî òãBé éðéàel oi`y ,df oipra cixen e` dlrn ¥¦¥©©
ixdy ,`id dxyk i`cee ,zernyn meyéà[m`-]øîàc ïàîì ¦§©§¨©

zifk x`yzy jixvyàkéà àä ,äøî íB÷îa,dx`yp ok` `ld ± ¦§¨¨¨¦¨
oke ,zniiw dlek ixdyéà[m`-]øîàc ïàîìzifk x`yzy jixvy ¦§©§¨©

àkéà àä ,äiç àéäL íB÷îa.xen`ke ,dx`yp ok` `ld ± ¦§¤¦©¨¨¦¨
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קלג oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxtzereay

ììëá ãòå ãò"oia" eze` lke ,dpey`x dyxtd oia cre y`xd on :xn`w ikde Ð

Ð ziyily ,dtxh Ð llka cr `le cr :xn`w ikd `nlc e` .dtxh Ð llka

`le ,rnzyn `linne ,dil `wtqnc dpey`xl oicd `ed Ð rcei ipi` dipy ,dxyk

`le zg` cr dtxh i`ce xn`c oeikc ,"rcei ipi` dipye dpey`x" iyextl jixhv`

ziyily cre o`knc llkn Ð llka `id

`lc ,hwpc `ed ediipin `cge .dil `wtqn

.`lewl ziyilyk dipy `nizéöîú íà
åäî äùøô éô ììëá ãò àìå ãò øîåìÐ

oilevtd it cbpk lecbd hegd wqtp

dtxh llka ?edn ,levit mewna mipey`xd

opixn` in ?`ed "rcei ipi`" llka e` ,`ed

e`l e` ,dtxh dyxtd ite ,`wec oia cr

`wecììëá ãòå ãò øîåì éöîú íàå ?Ð

i`cec ,icin dyxtd ita irainl `kil

ipy oiay wqtd cbpky heg elit`c ,dtxh

.oey`xd levit it oky lke ,dtxh milevitd

levitd wqtp :dil `irain `w ikd `l`

edn hegd on envr?.i`w dpey`x dyxtae

øùáë ïåãéúÐ levitd wqtp m`y Ð

:opiqxb ikd .dxykäéðùå äðåùàø åàì éàî
úéùéìù àìs`e ,oey`x levit e`l i`n Ð

,zetxh llka oiicr dixg` ly hegc ab lr

`ed wtq llka e`?.ixen oeyl .ipy oke

zephw zerlv od "zeyxtd oia" :xg` oeyl

oia yixtnd xya `ed "zeyxt" ,dil` ly

zerlv Ð zeyxtd [it] (oia) ,rlvl rlv

.dyxtl dyxt oiayïîù éãâ.ig Ðäòéìá
éôè`edyk oixkip oi`e oirlap zerlvd Ð

.igéôè éèéìádnec lkde xyad hytpe Ð

itne ,il d`xp epi` df oeyl lke .zerlvl

.eizrny oe`búçà ãòdyxtd oia cr Ð

.dil` ly dpey`x rlv epiidc ,dpey`x

äôøè.hegd wqtp m` Ðãò àðåä áø éòá
ììëá ãòårlv cbpk hegd wqtp m`y Ð

izy oia i`w inp edi`c ,dtxh Ð oey`xd

.zelecbd zerlvl epia yxtd yiy ,zeyxt

ììëá ãò àìå.`ed "rcei ipi`" llkae Ðéô
äùøô`le mvrd zlgz lv` hegd wqtp Ð

ipi`e aiyg mvr icda ?i`n ,ynn ecbpk

dtxhe aiyg `ziinw dyxt icda e` ,rcei?
`le ,`id dyxtd on i`ce `dc ,`xidp `le

!dyxtd oianäîöò äùøôhegd wqtp Ð

oey`x rlv oiay xya ,dipy dyxt cbpk

edn ,ipyl?,dtxhe dil opicy oey`x icda

rcei ipi`e dil opicy ipy rlv xza e`?
øùáë ïåãéú."dipy dyxt e`l i`n" :qxb `pyil i`dle .ecbpk hegd wqtp m` Ð

oey`xd ixen oeyle .envr rlvd xayp Ð envr dyxt :izrny xg` oe`b itne

.xwir `ede zelecb zeklda el iz`vn biiqe ,oebdäèîì ãòheg gk ied eitpkn Ð

.dilic dxcydíéôâà ïéá ãâðë ãò ùé÷ì ùéøìå.`l eze Ðäàéùð éáã äéì åçìùå
.mlv` jliy eliaya egly Ðïðú ïðà àäåoileg) oizipzna zexyk el` iab Ð

.(`,cpäì ÷éøæ.dtxh xaqwc ,cakd on zifk da xiizyp `ly dndal Ðäì ìéáèîipira d`xp la` ,izrny jk .zqexg e` uneg leaih ici lr mlk`n lke ,dlke` Ð

aiyg ded `lc ,elke` did `le ,dnda lk ly cakl dl wixf `iig iax :xn`w ikdc `xazqne .dia jiiy `l liahne wixfe ,ipzinl jiiy ded xykne sixh xzide xeqi`ac

`niiwck ,ea dielz dnyp xaqwc ,`ze`ixa meyn dil lik`w Ð `ed xya e`lc ab lr s`c ,dil liahn oerny iaxe .dilopixn`cke ,ytp aiyn ytp lk :(a,cn zekxa) ol

zelrdl ick ira `l `iig iaxle .dtxh Ð `txie xefgiy dkex` zelrdl zifk xiizyp `l m` ,jklid .dytp `vzy mcew xya zifk jzeg Ð `ixaiy dvexd :(`,bl oileg)

.onwlck opira dxn mewna `xeiyc ,dxnc `ilz mewn `zxet `xeiy `l` ,dkex`ïéöî÷î ïéøéùò.oxvr oeyl "unwn"e ,did `iyp ly epa iax oa oerny iax Ðàñåîìåô
.oehlyd lig Ðéà÷åøò.`di dxn mewna exn`y zifk :`zlin `d i`pin exinb Ðäéç àéäù íå÷îádweac dxern `idyk dziilz mewn epiidc ,myn dig cakdy Ð

.oiytxh ode ,frla y"xai`* ,cakd zxzeia :`pixg` `pyil .eiz`vne il d`xp df .zeilkd zgzåäî è÷ìúîivge o`k zifk ivg `l` ,cg` mewna `le hwlzn zifk Ð

.o`k zifkããåøî.drevxkn rxbe ,frla `"apih** rwexn Ðäìãìãð.daxd zenewna dxwrp Ðäéùôøèá äøåòîå.zniiw dleke ,hrn o`ke hrn o`k Ðàëéà àäÐ

.zniiw dlek ixdïîçð áø.dil `xiaq d`zz `nxw Ðàãøåã àðåúéëonwl opixn`ck ,`ed mec` oezgz mexwy my lr Ð `cxe .ea zgpen d`ixdy mec` yealn Ð

.`wneq `pid`k :(a cenr)ãéìâàã.(`,cp oileg) oizipznc dcelb enk ,hytede oeilrd mexw lhipy Ð
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ãòexriyc `xeriy lk :(`,dp oileg) oiwxita xn`cn Ð llka cr `le cr e` llka cre

`kd la` ,`ziixaa e` dpyna ilin ipdc ,icin hytnl `kil Ð xingdl minkg

.`id `xniníàål`eny xn`y it lr s` Ð edn dyxt it llka cr `le cr xnel ivniz

ipy levit cr oey`x levit iaer zlgzn `nlcc ,dil `wtqn mewn lkn ,zeyxtd oia cr

`le cre ,oey`x zeyxtd oia iexw epnid dhnly

levit iaer seqn `ny e` .rcei ipi`e ,llka cr

la` ,ynn zeyxtd oia edfy ,zeyxtd oia iexw

ixwin `l lvtznd hegd iaer cbpk `edy dn

`wtqn ikd meyn :inp i` .dtxhe ,zeyxtd oia

levit iaer epiidc ,onvr zeyxt it `ny ,dil

itl ,l`eny xn`wc "zeyxtd oia" ied ,oey`x

lvtznd hegl l`nyl lvtznd heg oia `edy

`le ,"zeyxtd oia cr" l`eny hwpc `de .oinil

z`vl ligzn cg`dy itl Ð "zeyxtd cr" hwp

cr `le cr m` `wece .exiagl mcew lvtzdle

m` la` ,dpey`x dyxt ita dil `irai` llka

dipy dyxt it :irainl ivn `l Ð llka cre cr

oia enk "rcei ipi`" llka ied jytp dnnc ?edn

xn`w oey`x zeyxtd oia cr `dc ,ipy zeyxtd

iexw epi` dyxt itc `zi` m`e .`l eze dtxhc

dtxh `diy opixn` `l ixd Ð "zeyxtd oia"

m`e .zeyxtd oia df oi`e ,zeyxtd oia cr `l`

,rcei ipi` dipy :xn`d Ð zeyxtd oia iexw `ed

.zeidl el yi dipy llkae

íàådnvr dyxt llka cre cr xnel ivniz

levitd wqtp :qxhpewa yxit Ð edn

ivniz m`c elit`c ,d`xpe ?edn hegd on dnvr

irainl ivn ded llka cr `le crc xnel

.dtxh dyxt itc xnel ivnz m` ,dnvr dyxta

,iranl `kil i`ce f` Ð dxyk dyxt it i` la`

`iranc ,xnel yi cere .dnvr dyxt oky lkc

,exeaig mewnn wegxa levitd wqtp m` dil

levitl oey`x levit oiay dxcyd heg cbpk

ivn `l `zyde .oey`x zeyxtd oia `edy ,ipy

.llka cre cr xnel ivnz m` `l` iranl

éàî,dipy hwpc `d Ð dipye dpey`x e`l

lk iranl jiiy ded Ð dtxh `ied i`c meyn

.dpey`xa enk dipya zeira jpdäèîìon

mewnn dhnl m` wtzqdl yi Ð mitb`d

zeakeyy mewnn dhnl m` ,xn`w seba oxeaig

spk ly mvr seqn dhnl epiidc ,serd lr

.seba xaegndéà÷åøòdid `l `xif iax Ð

bdpc ,did jln ly i`ab eia`c ,gexal jixv

xn`ck ,oipy xqilz `z`eaba"xxea df" wxta

`znl `xdp yix iz` ded ikc (a,dk oixcdpq)

."jixcga `a inr jl" edl xn` opax ifg ded ikêëìäzifke dxn mewna zifk opira

.zifka xne`d ixack dkld :(`,bn) lirl opiwqtck ,ol `niiw ikd Ð dig `idy mewna

éøîàåjenqa opiwqt `d Ð `cixb d`zz i`c ,d`lir mr ,xnelk Ð d`zz `nxw dl

.l`enyk `le axk `l dil ded `l ok m`e ,ediiexz opirac

aiwpi`

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

ãò¯ãò àîìc Bà ,ììëa ãòå¯éòa ?ììëa ãò àìå ©§©¦§¨¦§¨©§Ÿ©¦§¨¨¥
äLøt ét ,ììëa ãò àìå ãò øîBì éöîz íà :àtt áø©©¨¦¦§¥©©§Ÿ©¦§¨¦¨¨¨
,ììëa ãòå ãò øîBì éöîz íà :äéîøé éaø éòa ?eäî©¨¥©¦¦§§¨¦¦§¥©©§©¦§¨
;øNák ïBcéú äLøtä :òîL àz ?eäî dîöò äLøẗ¨¨©§¨©¨§©©¨¨¨¦§¨¨

?äiðLe äðBLàø äLøt ,åàì éàî¯.úéLéìL ,àì ©¨¨¨¨¦¨§¦¨¨§¦¦
àôBòa¯ïî ähîì :øîBà éàpé éaøíétâàäLé÷ì Léøå , §¨©¦©©¥§©¨¦¨£©©¦§¥¨¦

ïác dén÷ àðîéà÷ äåä :àleò øîà .íétâà ïéa ãò :øîà̈©©¥£©©¦¨©¨£¨¨¥§¨©¥§¤
déì çìLe ,íétâà ïéa ãò ÷ãáe àôBò dén÷ì eúééàå ,éæẗ¦§©§§©¥¨§©©¥£©©¦§©¥
éøö àìc íeMî éà ,àðòãé àìå ;ìæàå í÷å äàéNð éácC §¥§¦¨§¨§¨©§¨¨©§¨¦¦§¨§¦

"ãákä äìhéð" .äàéNð ãBák íeMî éà ,éôè ÷cáîìåëå.' §¦§¨§¥¦¦§§¦¨¦§¨©¨¥
íeìk äpîéä øéizLð àä¯éåä àìc áb ìò óà ,äøLk ¨¦§©¥¥¤¨§§¥¨©©©§¨¨¥
ãákä ìhéð :ïðúäå ?úéfkøéizLðåúéfk äpîéä¯!äøLk ©©¦§¨§©¦©©¨¥§¦§©¥¥¤¨©©¦§¥¨

àä ,àéL÷ àì :óñBé áø øîà¯àä ,àéiç éaø¯éaø £©©¥¨©§¨¨©¦¦¨¨©¦
àéiç éaøc àä ék ;éaø øa ïBòîLïBòîL éaøå ,dì ÷éøæ ¦§©©¦¦¨§©¦¦¨¨¥¨§©¦¦§

éðîéñå .dì ìéaèî éaø øaàeää .ïéön÷î ïéøéLò :C ©©¦©§¦¨§¦¨¥£¦¦§©§¦©
,àúéãaîeôì àúàc àñeîìete÷øòòât ;óñBé áøå äaø §¨©£¨§§§¦¨£©©¨§©¥§©

:eäì øîà ,àøéæ éaø eäaéà÷BøòeøîàL úéfk ,¯íB÷îa §©¦¥¨£©§£©¥©©¦¤¨§¦§
øîà .äiç àéäL íB÷îa :øîà äáäà øa àcà áø .äøî̈¨©©¨©©£¨¨©§¨¤¦©¨£©
úéfk ïðéòáe ,äøî íB÷îa úéfk ïðéòa ,Ckìä :àtt áø©©¨¦§¨¨¥©©©¦¦§¨¨¨¥©©©¦
?eäî ,èwìúî :äéîøé éaø éòa .äiç àéäL íB÷îa§¨¤¦©¨¨¥©¦¦§§¨¦§©¥©

äòeöøk.e÷éz ?eäî ,ãceøî úéfk :éLà áø éòa ?eäî , ¦§¨©¨¥©©¦©©¦§¨©¥
ãák äìcìcð :énà éaøî à÷éøæ éaø dépéî àòaäøeòîe §¨¦¥©¦§¦¨¥©¦©¦¦©§§¨¨¥§¨

;eäî òãBé éðéà äæ ìecìc :déì øîà ?eäî ,äéLtøèa§©§¨¤¨©£©¥¦§¤¥¦¥©©
äøî íB÷îa øîàc ïàîì éà¯øîàc ïàîì éà ,àkéà àä ¦§©§¨©¦§¨¨¨¦¨¦§©§¨©

äiç àéäL íB÷îa¯.àkéà àäáø ."äáwépL äàéøä" §¨¤¦©¨¨¦¨¨¥¨¤¦§¨©
:dì éøîàå ,äàléò àîø÷ :éøîàã éñà áøå ìàeîLe§¥§©©¦§¨§¦§¨¨¦¨¨§¨§¦¨
áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà .äàzz àîø÷§¨¨©¨¨£©©¥©©§¥¨©©

éðîéñå ,ïîçðàðBzék :Càcøåc.äàéø déa àçpîc ©§¨§¦¨¥¦¨§©§¨§©§¨¥¥¨
äàzz áé÷péà àìå äàléò áé÷péà éà :àèéLt¯ §¦¨¦¦§¦¦¨¨§¨¦§¦©¨¨

ãéìbàc äàéø éàä :äaø øîàc ,äaøãk ,ïéâî äàzz©¨¨¨¥¦§©¨§¨©©¨©¥¨§¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc oileg(iying meil)

l ezpeek ,'dtixh zg` cr' l`eny xn`y dn m`d,ììëa ãòå ãò©§©¦§¨
x`evd ony hegd lkk `ed oey`xd zeyxtd oia ly hegd mby

,wqtp m` ztxhpy ,jli`eàîìc Bàl ezpeek [`ny-]ãò àìå ãò ¦§¨©§Ÿ©
,ììëaoia mcewy hegd wqtp m` `l` i`cea dtixh dpi`y ¦§¨

ixd envr oey`xd zeyxtd oiaa wqtp m` eli`e ,oey`xd zeyxtd
.'rcei ipi`' eilr xn`y ipyd zeyxtd oia lr wtqd llka df

:sqep wtqéòa[wtzqp-]øîBì éöîz íà ,àtt áøax ly ewitqa ¨¥©¨¨¦¦§¥©
l ezpeek l`eny xn`y 'zg` cr'y ryedi axc dixa `pedàìå ãò©§Ÿ

,ììëa ãòly ewitq llka `ed oey`xd zeyxtd oiaay hegde ©¦§¨
wqtp m` wtzqdl yi dzrn ,dtixh i`ce epi` wqtp m`e l`eny

ay hegd,äLøt étoey`xd levitd `vei epnn hega mewnd `ede ¦¨¨¨
,[oey`xd zeyxtd oia ligzn eixg` ciny] o`kle o`kleäî,epic ©

hegky e` ,dtixh wtq `ide ,eixg`ly oey`xd zeyxtd oiak m`d
l`eny xn`y dn m`d ,`ed wtqd ceqi .dtixh i`ce `ide eiptly
lky ,`weeca `ed ,i`cea dtixh [llka cr `le] 'zeyxtd oia cr'y

i`ce llka `ed ynn zeyxtd oia cry hegddyxtd ite ,dtixh
mewn xg` `edy] zeyxtd oial mcew `edy [levitd mewn]
mewn mb `l` ,`weec zeyxtd oial ezpeek oi`y e` ,llka ,[levitd
i`ce dpi` hegd ea wqtp m`e ,zeyxtd oia llka eiptly levitd

.dtixh
,'zeyxtd oia cr' l`eny xn`y dn m` `l` jiiy epi` df wtq
,'llka cre cr' dzid ezpeek eli`y ,'llka cr `le cr' dpeekd
oky lk ,dtixh oey`xd zeyxtd oiay hegd wqtp m` elit`e

.el mcew `edy ,dyxtd itay hegd wqtp m` ztxhpy
:sqep wtqéòa[wtzqp-]øîBì éöîz íà ,äéîøé éaøly ewitqa ¨¥©¦¦§§¨¦¦§¥©

l ezpeek l`eny xn`y 'zg` cr'y ryedi axc dixa `ped axãò©
,ììëa ãòålevitd xg`] oey`xd zeyxtd oiaay hegd wqtp m`e §©¦§¨

,dtixh i`ce `id [oey`xddîöò äLøtxnelk ,hegdn dwqtpy ¨¨¨©§¨
,dxcyd hegl mxeaig mewna ewqtpy miccvl milvtznd mihegd

eäî.jka ztxhp m`d ,dfa oicd ©
:oexg`d wtqd z` heytl xyt` m` dpc `xnbdòîL àz`ea ± ¨§©

,`ziixaa epipyy ,xacl di`x rnyeäLøtälvtznd hegd-] ©¨¨¨
,dxcyd hegl dxeaig mewna dwqtpy [dxcyd hegnøNák ïBcéz¦§¨¨
:`xnbd zxne` .ztxhp dpi`e melk df oi`y ,wqtpyåàì éàî± ©¨

l dpeekd oi` m`däiðLe äðBLàø äLøtlevita lvtznd hegl ± ¨¨¨¦¨§¦¨
oia envr dxcyd heg wqtp m`y s`y ,ipyd levitae oey`xd
ipyd oiay mewna wqtp m`e ,dtixh ipyd levitl oey`xd levitd

t'd dwqtp m` z`f lka ,wtq iyilylhegd xnelk ,dnvr 'dyx
,oey`xa elit`e ipyd levita od dxcyd hegn jzgpy lvtznd

:`xnbd dgec .dinxi iax ly ewitq hytpe ,ztxhp dpi`àìgikez Ÿ
dyxta `ziixad ixac z` cinrdl ozipy ,xac myn,úéLéìL§¦¦

oeik ,ztxhp dpi`y ,iyilyd levita lvtznd hegd wqtp m`y
dtixh dpi` ecbpky envr hegd wqtp m` mby.

:`xnbd zxne` .sera mewnd `ed okid zx`an `xnbdàôBòa§¨
myn wqtp m`y ,dxcyd heg ly enewn meiq `ed okid [sera-]

,dtixh dpi` jli`e,øîBà éàpé éaø`ed df mewnïî ähîìmewn ©¦©©¥§©¨¦
íétâàä,sebd z` wifgdl hegd gk `ed my cry ,sebl [miitpkd-] ¨£©©¦

oi` jli`e myn eli`e ,dtixhe zenl zcner wqtp m` ok lre
.xac ezwiqta,øîà Lé÷ì Léøådxcyd heg wqtp m` ztxhp dpi` §¥¨¦¨©

`l`ãòcbpkïéadíétâàmiitb`d cbpy mewna eli`e ,[miitpkd-] ©¥£©©¦
.llk dtixhn hegd zwiqt oi` mnvr
welgn zece` dyrn d`ian `xnbd:ef zàðîéà÷ äåä ,àìeò øîà̈©¨£¨¨¦§¨

dén÷[eiptl cner iziid-]cmya mkgàôBò dén÷ì ezéiàå ,éft ïá ©¥§¤©¦§©§§©¥¨
e` mly `ed m` eay dxcyd heg z` wecal ser eiptl e`iade ±

,wqtpy÷ãáeezligzn eaãòcbpkïéadå ,íétâàdwicaa ribdyk ¨©©¥£©©¦§
mewn eze`lìæàå í÷å äàéNð éác déì çìL`iypd on el egly ± ¨©¥§¥§¦¨§¨§¨©

jlde mw `l` ,dwicad z` jiynd `le ,el mikixv eidy itl `eal
.cinàðòãé àìåjynd z` mb wecal jiynd `l recn rcei ipi`e ± §Ÿ¨©§¨

,miitb`d oia xg`y hegdéøö àìc íeMî éàéôè ÷cáîì Cm`d ± ¦¦§Ÿ¨¦§¦§©§¥
,yiwl yix zrcke ,xzei wecal jxev oi`y llbaãBák íeMî éà¦¦§

äàéNð,eil` `ealn akrzdl utg `ly ,`iypd ceak meyn e` ± §¦¨
.i`pi iax zrcke ,ezwicaa jiynn did z`f ileli`e

dpyna epipy(.an),dndad z` mitixhnd mixacaãákä äìhéð¦§¨©¨¥
'eëå.melk dpnid xiizyp `le §

dywn .caka zetxh iabl zeipynd oia dxizq zx`an `xnbd
calae dndad ztxhp cakd lhip xy`ky xn`p epzpyna :`xnbd

,dpynd ixacn cenll yie ,xac epnn xiizyp `lyàä[la`-] ¨
íeìk äpîéä øéizLð,[edyn-]áb ìò óà ,äøLkcdf xeiyéåä àì ¦§©¥¥¤¨§§¥¨©©©§Ÿ¨¥

lceba [epi`-]ïðúäå ,úéfkoldl dpyna(.cp)mi`lgde zelagd oia ©©¦§¨§©
,dndad z` mitixhn mpi`yúéfk äpîéä øéizLðå ãákä ìhéð¦¨©¨¥§¦§©¥¥¤¨©©¦

,äøLkixde ,dtixh ,zifk dpnid xiizyp `l eli`y rnyne §¥¨
.ef z` ef zexzeq zeipynd

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,óñBé áø øîàdpyna xen`d ± ¨©©¥Ÿ©§¨¨
zrck ,dtixh zifk dpnn xiizyp `ly caky oldlàéiç éaø,`id ©¦¦¨

àäzifkn zegt dpnn xiizypy caky cenll yi dpnny epizpyn ± ¨
zrck ,dxiykéaø øa ïBòîL éaø,`idàä ék,el` miyrnk ± ©¦¦§©©¦¦¨

dì ÷éøæ àéiç éaøcezrcly itl ,zifk dcakn x`yp `ly dndal §©¦¦¨¨¦¨
,`id dtixhdì ìéaèî éaø øa ïBòîL éaøåunega ef dnda xyal §©¦¦§©©¦©§¦¨

.`id dxiyk ezrcly itl ,lke`e zqexga e`éðîéñåCsilgz `ly §¦¨¥
,zenyd oia,'ïéön÷î ïéøéLò',xiyr didy iax xa oerny iaxy £¦¦§©§¦

oerny iaxe `iig iax zwelgn .df xya wxef epi`e lke`e unwn did
`id ,dxiyk e` dtixh zifk epnn xiizyp `ly cak m` ,iax xa

oldlc dpynde epizpyn oia zwelgnd.
:zifkd ly enewn iabl oic cenll yi epnn dyrn d`ian `xnbd

àñeîìet àeääoehlyd lig eze` ±àúàc[`ay-],àúéãaîeôì ©§¨§¨¨§§§¦¨
e÷øòeiptn [egxa-]eäa òât .óñBé áøå äaø[mda ybt-],àøéæ éaø ¨§©¨§©¥¨©§©¦¥¨

eäì øîà,[mdl-]éà÷Bøòy df oic ipnn ecnil ,[migxea-]úéfk ¨©§¨¨¥©©¦
cakeøîàLoi` df xeriya epnn x`yp m`y ,cakl xeiy `edy ¤¨§

ok xzep xy`k `l` z`f oi` ,dtixh dndad,äøî íB÷îa,xnelk ¦§¨¨
.ea zxaegne caka dxnd dielz ea mewna

:zwleg drc d`ian `xnbd,øîà äáäà øa àcà áøexn`y zifk ©©¨©©£¨¨©
x`yiy jixvàéäL íB÷îa[cakdy-]äiçea mewnd ,xnelk ,myn ¦§¤¦©¨

.zeilkd zgz `ede ,dndad seba dxerne weac ielz cakd
:dkldd zrxkd,àtt áø øîà,xaca ewlgpy oeikCkìäicka ¨©©¨¨¦§¨

,dcakn wlg lhipy dnda xiykdlïðéòax`yiy [jixv-]úéfk §¦¨©©¦
å ,äøî íB÷îaokïðéòáx`yiy [jixv-].äiç àéäL íB÷îa úéfk ¦§¨¨§§¦¨©©¦¦§¤¦©¨

:xen`d zifkd oipra zewtq dnk d`ian `xnbdéòa[wtzqp-]éaø ¨¥©¦
,äéîøé`ed `l` cg` mewna `vnp epi` df zifk m`èwìúî ¦§§¨¦§©¥

mewnn zifk ivge cg` mewnn zifk ivg ,zenewn dnkn [sq`p-]
,xg`eäîyi cere .xeiy aygp epi`y e` xeiy aygp m`d ,dfa oicd ©

ezxev `l` mly yebk epi` df zifk m` wtzqdläòeöøkdkex` ¦§¨
,dxveeäî.xeiy aygp `ed df ote`a mb m`d ,dfa oicd ©
éòa[wtzqp-],éMà áø,xeiy aygp drevxk zifk mby xn`p m` ¨¥©©¦

ãceøî úéfk[rwexn-],eäî.`l e` ,xeiy aygp `ed s` m`d ©©¦§¨©
:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zeira ecnri ± ¥

:cakay xg` ileg zece` wtqdépéî àòaepnn l`y ±à÷éøæ éaø ¨¨¦¥©¦§¦¨
ãák äìcìcð ,énà éaøîseba dzfig` zenewnn daxdn dxwrpe ¥©¦©¦¦©§§¨¨¥

,dndadå`ed oiicr mle`äøBòî[xaegn-]déLtøèa,eytxha ± §§¤§©§§¥
,hrn o`ke hrn o`keäîyi mly `edy oeik m`d ,dfa oicd ©

.`id dtixhy e` ,dndad z` xiykdl
déì øîà,`wixf iaxl ixn` iaxäæ ìecìczxaegn dpi`y ,zxn`y ¨©¥¦§¤

,dlclcpy ixnbleäî òãBé éðéàel oi`y ,df oipra cixen e` dlrn ¥¦¥©©
ixdy ,`id dxyk i`cee ,zernyn meyéà[m`-]øîàc ïàîì ¦§©§¨©

zifk x`yzy jixvyàkéà àä ,äøî íB÷îa,dx`yp ok` `ld ± ¦§¨¨¨¦¨
oke ,zniiw dlek ixdyéà[m`-]øîàc ïàîìzifk x`yzy jixvy ¦§©§¨©

àkéà àä ,äiç àéäL íB÷îa.xen`ke ,dx`yp ok` `ld ± ¦§¤¦©¨¨¦¨
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`oifgeקלד mipya cenr en sc ± oey`x wxtzereay

à÷îåñ àðéäàë.dnec` dxnzk `ide ,oezgzd mexwa zx`ypy ÐàùååàãÐ

:opiqxb ikd .dpnn `vei gex eli`k lew zrnyn dze` oigtepykàëéäî ïðéòãé éà
à÷åø åà àìéâ åà àôãâ äìò ïðéáúåî àùååà,spk mewn eze` lr oiaiyen Ð

*1.frla d"neltàìéâ.yw =àöáöáî éàrecia Ð dgitpd zngn `wex `idd Ð

.myn `vei gexdy awp my yiyäôøèÐ

.dawpy d`ix meynàì éàåopirci Ð

oigadl leki oi`y minrt ,`yee` `kidn

.rnyp df lew okidn ofe`d zrinylïðéúééî
àúìëéùî* Ð2.frla `"iipewéøåùô àéîã
ïðéáúåîåmewn lky ,dkezl d`ix dlekl Ð

.mind evavai awp da yiyäì ïöååëãÐ

.dti dwica ef oi`e mzqp awpdeäì éùøèîã
awp my oi` m`e .oa`k dze` oiywn Ð

rxwzn Ð oezgza awp yie oeilrd mexwa

mixwd mine ,yelw `edy zngn oeilrd

* oixewy dywznyk dze` oigzen3.y"xiic

áé÷ðéà äàúújxc miptan `vei gexde Ð

mexw iptn ueg z`vl leki epi`e ,awpd

ipy oial gexd qpkpe ,oibny oeilrd

inexwd.lew zrnyn `id jkitl ,m

äîéãàäù* Ð4.`"cxhewpyàéðú àì éî
íéùîøå íéö÷ù øàùåoebk ,miphw Ð

ueg ,jx oxery mdl dnece mircxtv

odilr aiig epi` dyw oxery mivxy dpenyn

.mc ztih mdn `vzy cr laeg meyn zaya

uegan oxer mic`de mcd xxvpy it lr s`e

xdnn `ed jx oxery jeznc ,`zewl df oi`

i`n`e ,mic`dl xdnn inp `kde .mic`dl

awp dil zaygíéöøù äðåîùì àîéú éëå ?
äì ïðéîãîdpeny" wxta eda `pzc Ð

.(a,fw zay) "mivxyíãä øøöðsq`pe Ð

s` uegan xerd mic`d epiidc ,cg` mewna

dxeag mzd dil ixwe .`vi `ly it lr

uegan xerd mic`dy oeikc ,zxfeg dpi`y

awpil eteqe miptn xerd rxwpy recia

zayg d`ixc mexw i`dl ,inp `kde .z`vle

jpdac ,mzd yxtn ikde .xenb xerk dil

edl zilc jpdae ,dlag `ied xer edl zi`c

jde .mc zxixv jd dlag `aiyg `l xer

.`ipz `kid `prci `l `ziinw `zipznàìà
àðù àìÐ dzvwn oiae dlek oiac Ð

dnec` :(a,fn oileg) onwl xn`ck ,dxiyk

`l Ð `py `l inp `kd .ozp iaxcn dxyk

.opiqxbdyai `id efi`xeka inen iabl Ð

.i`wøîåà íìåùîä ïá éñåé éáølr s`e Ð

yaizy cr dyai ef oi` mc d`iven oi`y it

.oxetva zkxtp `dzy jk lkxie`e gex

:opiqxb ikd .dknd z` lwlwne yi`anéãìéâ éãìéâ .àéøá àøãä àøéåà äá èéìù àìã ïåéë àëä* zetilw zetilw Ð1* zekn oirk frla z"hyexw2.y"fplnéîëåà éîëåà
* Ð3.zexegy ,frla y"iihàúåæç àúåæç.zeklda onwlc jpde dwexi dnec` oebk ,eda `txhin `lc mipeeb jpd `wece .mipeeb mipeeb Ðéòåáá ïéôé÷î ïéàdawipy drea Ð

daweple dlv` axwle siwdl zxg` drea oi`ian oi` dhigy xg`l m` dhigy mcew m` reci oi`e ,`gaha diilzinl `kilc ,`gahc `ci `ynynn `lc `kid d`ixa

zepzydl ieyry ,da xkip d`xn oi` drea da ziyrpy oeik la` ,d`ix ilin ipdc .d`ixa oitiwn :(`,p oileg) oiwxita onwl opixn`ck ,miey miawpd d`xn m` ze`xle

.(a,al) dvia zkqnc "zeiag izy oitiwn oi`" enk ,efl ef oiaxwn oitiwn oeyl .dpzype el did xg` d`xn `nye ,dry lkàúå÷éãá åäì úéìawp zngn ef `kxiqy Ð

* oink dkeza ar dyrp dwynde dwyn ipin lk za`ey d`ixdy jezny .d`a `id4.mipe`bd zaeyza iz`vn jk .mexw dyrpe dtwp ,awpd jxc hrn hrn `veie `"xiilb

.xzqil eteqy ,mexw epi` d`ixa dkn zngn dlry mexw :[a,fn oileg] oxn` `d Ð gex `iven oi`e awpd mzeq `edy it lr s`eïøãñë àìùzepevigd mizy oebk Ð

.dizgzn e` zirvn`l lrnn `kxiqa ewacpåäééúéáø åðééä`ly odyk la` .wfge jled mexwde ,zewxtzn opi` ef lr ef zeakeyy jezny ,`ixa `xcde ef lr dpibn ef Ð

it z` izl`ye icil `a dyrn ,dlv` `ide `ne`a dkexqd dpe`e .dilr biltc o`n `kilc ,dkld oke .xzqpe wxtzn mexwde ,o`kl zkled efe o`kl zkled ef Ð oxcqk

oxcqk la` :`ax xn`ck ,ipe`a `l` xzedy ep`vn `le ,yi awp ixd :mixne` oixqe`d .mnrhe enrh il xn` `ede .oixqe`y yie ,lek`l il dxizde xwi iax xa awri epiax

,dtxh `ne`ae dxyk ipe`a ,otecl dkenqd d`ixa ixdy ,rcze .`ixa `xcde ,zenngzne dfgd xvina oicnery meyn ipe`c `nrhe .xn`w `l ine` la` ,ediiziax epiid

eyn enrh yxit `axe .`xie` da hly `lc lirl oxn` d`ixd lka `dc ,meg meyn enrh xn` `l `axe .`xnba `ne` epivn `l :ixen mrhe .(gn oileg) onwlckepiidc m

s`e .dtxh oxcqk `lyc ol ixe`c dizlin xwirc meyn ipe` hwpc `axe .`ne` `py `le ipe` `py `l jkld ,efn ef zewxtzn oi`e ef mr ef zelicb od jk xnelk ,ediiziax

zewxtzn opi`e otecd lv` cinz zeakey od xv llgdy oeikc ,`nrh epiid mzdc `ax opirny` ,(`,gn oileg) onwl opixn`ck ,dxyk ied oteca ipe` ikixq `ied i`c ab lr

`kixhvi` `l oxcqk `ly `ne`e `pe`a la` .efn ef ewxtzi `ly ocinrn otecd wgec `niz `le ,ozwxtn zirvn` ixdy ,od zewxtzn Ð oxcqk `lyc la` ,efn ef epnn

ewxtzi `ly da wifgi in zecner od llgd agexac oeikc ,iiexe`l ol?`kaqc `kid lk ,`cxeec `zipepire .zn` ixac mixkipe ,mipe`bd zaeyza eixacl iz`vn biiqe

.edpip oxcqk `ly dcic dabl idlekc ,dtixh
éúøú
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áé÷ðéàira `l gen ly mexw iab (`,dn oileg) lirl Ð i`n d`lir aiwpi` `le d`zz

.wfge ar `edy ,oibn d`lirc `hiytc ,ikd

àúëìäå`le ,`lewl `piaxk ol `niiw (a,bv oileg) izkec lka Ð 'ek sqei axck oibn

.sqei axc iiez`l irac meyn `l` o`k weqtl jxvedàìàÐ `py `l

,eyexitle .dtxhe ,`py `l :l`ppg epiax yxit

ozp iaxcn dxyk dnec` [a,fn] onwl xn`c `d

,dgitp ici lr zpalznyk epiid xnel jixv Ð

meyxb epiaxc zetxh zekld jezn rnyn oke

:yxit qxhpewae .mz epiax ly zelecb zekldae

zeklda wqt oke .onwlck dxyke ,`py `l

did oia` iax xa awri epiaxe ,qtl` axe zelecb

.dcenéîëåà,y"iih :qxhpewa yxit Ð inke`

:jenqa opixn`c `de .zexegy ze`xn da yiy

.jk daexyk epidc yxtl yi Ð dtxh `zeick

dzid `lyk xiykde mz epiax iptl `a dyrne

onwl xn`c oeikc :dniz la` .dxegy daex

`ed mec` xegyc meyn dtxhc (a,fn oileg)

?dzvwn il dn daex il dn ok m` ,dwly `l`

`nke`c ,yxtl d`xpe !`id `zewl ici lrc oeik

(my) onwl xn`c ,`lgek ik epiid `kdc

.mz epiax ly zelecb zeklda yxit oke .dxykc

ïéà`lc `kid dawipyk Ð ireaa oitiwn

i`c .qxhpewa yxitck `gahc `ci `ynynn

irea ixz `ki`c `kidn xa ,dxyk Ð dawip `l

.[`,fn] jenqack ,iccdl ikinqc

ìáàoxcqk :il d`xp Ð ediiziax epiid oxcqk

ef zeakey ody enk oipr eze`a `wec Ð

it lr s` ,ef lr ef zeakey md m` la` .ef lv`

.oxcqk df oi`c ,dtxh Ð efl ef zekenq mdy

:l`ppg epiax mya ['b o` jxr] jexra aezk cere

ixz okixq elit` ,ax itn ax dlaw Ð oxcqk

lke .dtxh Ð iccdn iwxtn oxwire rvn`a ipe`

mr dpey`xd ,ef iab lr ef zeweac m` oky

.dtxh i`cec ,ziyilyd mr dipyd e` dipyd

lr `kxiq `cgc oeik :eazk mipe`bd epizeaxe

ol ztki` `le ,`ziax `id Ð dzxag iab

lr dcedi epiax dinz daxde .`kxiq `idda

zekld lka `vn `ly azke ,l`ppg epiax zlaw

iwxtin oia welig mey d`xy epizeax ly zetxh

.iwxtin `ll oxwirn

åðééäyxitc ,qxhpewd yexit lr Ð ediiziax

epiaxl dyw ,d`a `id awp zngn `kxiqdc

zkynp dpi`c idp ?dxyk oxcqk i`n`c :wgvi

zngn dlry mexw `l` `di `l Ð o`kle o`kl

mexwd oi`y it lr s` ,mexw epi`y d`ixa dkn

`d opixn` ded i`e .xg` mewnl weac
oxcqkc
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à÷neñ àðéäàk¯áé÷péà àìå äàzz áé÷péà .äøLk §©¦¨¨¨§¥¨¦§¦©¨¨§¨¦§¦
äàléò¯àçà áø da éâéìt ?ïéâî àì Bà ,ïéâî,àðéáøå ¦¨¨¨¥¨¨¥§¦¦¨©©¨§¨¦¨

,ïéâî :àúëìäå .ïéâî :øîà ãçå ,ïéâî àì :øîà ãç©¨©¨¨¥§©¨©¨¥§¦§§¨¨¥
éà ,àLååàc äàéø éàä :óñBé áø øîàc .óñBé áøãk¦§©¥§¨©©¥©¥¨§¨§¨¦

àLååà àëéä ïðéòãé¯Bà ,àweø Bà ,àôãb dìò ïðéáúBî ¨§¦©¥¨¨§¨§¦©£¨©§¨¨
àìébàöaöáî éà ,¯àì éàå ,äôøè¯àì éàå .äøLk ¦¨¦§©§§¨§¥¨§¦¨§¥¨§¦¨

àLååà àëéä ïðéòãé¯ïðéúééîàúìëéúî,éøeLt àiîc ¨§¦©¥¨¨§¨©§¦©§¦§§¨§©¨§¥
;deâa dì ïðéáúBîeéîéîçaàì¯éöååkc,éøéø÷aàì §¦©¨§©¨©£¦¥¨§¨§¦¦§¦¥¨

¯ïðéáúBî àlà ;éLøèîcéøeLôa,àðéçôðåéà ,dì ¦§¨§¦¤¨§¦©¦§¥§¨§¦¨¨¦
àöaöáî¯àì éàå ,äôøè¯,áé÷péà äàzz ;äøLk §©§§¨§¥¨§¦¨§¥¨©¨¨¦§¦

àLååàc éàäå ,áé÷péà àì äàléò¯éðéác à÷éæéðéa.àeä ¦¨¨¨¦§¦§©§¨§¨¦¨§¥¥¥¥
ðéäà):àáø øîà ,àôeb (ïîéñ ,éãìéâ ùáéã à÷îåñ é¨¨©¨¨

äàéø éàäãéìbéàcà÷neñ àðéäàk¯øîàå .äøLk ©¥¨§¦§¦§©¦¨¨¨§¥¨§¨©
äîéãàäL äàéø :àáødúö÷î¯dlek ,äøLk¯ ¨¨¥¨¤¤¡¦¨¦§¨¨§¥¨¨

àîòè éàî dúö÷î :àáøì àðéáø déì øîà .äôøè§¥¨£©¥¨¦¨§¨¨¦§¨¨©©§¨
¯éîð dlek ,àéøa àøãäc¯àì éî !àéøa àøãä §¨§¨¨¦¨©¦¨§¨¨¦¦¨

íéNîøe íéö÷L øàLe :àéðz¯?íc íäî àöiL ãò ©§¨§¨§¨¦§¨¦©¤¥¥¥¤¨
:àîéz éëåìøøöð :àéðúc ,dì ïðénãî íéöøL äðBîL §¦¥¨¦§¨§¨¦§©¦©¨§©§¨¦§©

dúö÷î eléôà ,éëä éà ;àöé àlL ét ìò óà ícä©¨©©¦¤Ÿ¨¨¦¨¦£¦¦§¨¨
äLáiL äàéø :àáø øîàå .àðL àì ,àlà !éîðdúö÷î ©¦¤¨¨§¨§¨©¨¨¥¨¤¨§¨¦§¨¨

¯éãk :àáøc déîMî étt áø øîà ?änëå .äôøè§¥¨§©¨¨©©©¦¦§¥§¨¨§¥
CøtzLïøBtöa,àéðúc ?íleLîä ïa éñBé éaøk ,ïàîk . ¤¦¨¥§¦¤§©§©¦¥¤©§¨§©§¨

äLáé àéä Bæéà¯äàéöBî dðéàå á÷péz íàL ¥¦§¥¨¤¦¦¨¥§¥¨¦¨
éãk äLáé :øîBà íleLîä ïa éñBé éaø ;íc útéè¦©¨©¦¥¤©§¨¥§¥¨§¥

?ïøBtöa úëøôð àäzL¯éab ;ïðaø àîéz eléôà ¤§¥¦§¤¤§¦¤£¦¥¨©¨©©¥
à÷éæ déa èélL à÷c ,øBëa ïæBà¯,àéøa àøãä àì ¤§§¨©¦¥¦¨¨¨§¨¨¦

àøéåà déa èéìL à÷ àìc äàéø ìáà¯.àéøa àøãä £¨¥¨§¨¨¨¥¥£¦¨¨§¨¨¦
éîkeà ,écìéb écìéb àîéé÷c äàéø éàä :àáø øîàå§¨©¨¨©¥¨§©§¨¦§¥¦§¥¨¥

àúeæç àúeæç ,éîkeà¯.äøLkdéîMî øîéîà øîà ¨¥£¨£¨§¥¨¨©©¥¨¦§¥
ïéôéwî ïéà :àáøcéòeáaézøz éðä :àáø øîàå . §¨¨¥©¦¦§¥§¨©¨¨¨¥©§¥
éããäì ïëéøñc éðeà¯ïøîà àìå .ä÷éãa eäì úéì ¥¦§¦¨©£¨¥¥§§¦¨§¨£©©

ïøãñk ìáà ,ïøãñk àlL àlà¯.eäééúéáø eðééä ¤¨¤Ÿ§¦§¨£¨§¦§¨©§§¦©§
øîàå
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc oileg(iying meil)

zi`xpeà÷neñ àðéäàkoezgzd mexwd iptn ,dnec` dxnzk ± ©£¦¨¨¨
,miiw oiicry.äøLkm` xxal yi mpn`áé÷péà àìå äàzz áé÷péà §¥¨¦§¦©¨¨§Ÿ¦§¦

äàléòmexwd m`d ,oeilrd mexwd awip `le oezgzd mexwd awip ± ¦¨¨
ecal oeilrdïéâî`id ixde ,dpnn xie`d `vi `ly d`ixd lr ¥¦

,dtixh dpi`e dnilykBàecal oeilrd mexwd `nyïéâî àì,dilr Ÿ¥¦
.dtixh `ide

:`xnbd zxne` .xaca zwelgn d`ian `xnbdda éâéìtewlgp ± §¦¥¨
xaca,àðéáøå àçà áølr oibdl leki ecal oeilrd mexwd m` ©©¨§¨¦¨

,ea ic oi`y e` d`ixdãçmdnãçå ,ïéâî àì øîàmdn.ïéâî øîà ©¨©Ÿ¥¦§©¨©¥¦
:ef zwelgna drixkn `xnbdàúëìäåmexwd mby [`id dkldd-] §¦§§¨

ecal oeilrdïéâî,d`ixd lróñBé áøãk,jenqa `aenke ok xn`y ¥¦¦§©¥
oeilrd awip m` d`ixd inexw eawipa ztxhp dndad oi` ok lre

.mdipy eawpiy cr ,ecal oezgzd e` ecal
dndad oi`y cenll yi mdn sqei ax ixac z` d`ian `xnbd

:minexwd ipy eawpiy cr ztxhpéàä ,óñBé áø øîàcd [ef-]äàéø §¨©©¥©¥¨
àLååàcz`ivi lyk ygx lew drinyn `id da migtepy zray ± §©§¨

,xie`àLååà àëéä ïðéòãé éàlew `vei okidn ep` mircei m` ± ¦©§¦¨¥¨©§¨
,xie`ddìò ïðéáúBîdf mewn lr ep` migipn ±àôãb[spk zvep-] §¦¨£¨©§¨

àweø Bà[wex-]àìéb Bà,da migtepe ,[yw-]àöaöáî éàm` ± ¨¦¨¦§©§§¨
ipya mewn eze`a awp yiy `ed ze` ,cpcpzne uavan el`n cg`

`id ok lre ,eze` dgec awpd jxc `veid xie`de ,minexwd,äôøè§¥¨
,'dawipy d`ix' meynéàå[m`e-]àìawp my oi`y `ed ze` ,uava §¦Ÿ

eàLååà àëéä ïðéòãé àì éàå .äøLk`vei okidn mircei eppi` m`e ± §¥¨§¦Ÿ©§¦¨¥¨©§¨
,xie`d lewéøBLt àiîc àúìëéúî ïðézééîzibib mi`ian ep` ± ©§¦©§¦§§¨§©¨¨¥

,mixyet min daedeâa dì ïðéáúBîed`ixd z` ep` migipne ± §¦©¨§©¨
.oldlck dze` miwceae ,dkeza

mixyet zeidl mind lr mrh dne :mixyet min recn x`an sqei ax
,mixw e` ming `le `weecàì éîéîçameyn ,ming mind eidi `l ± ©£¦¥Ÿ

éöåeëck ici lre ,wnhvdl d`ixl minxeb mdy ±awpd leki j §©§¥
oke ,dti dlrz `l dwicade mzqdlàì éøéø÷amind eidi `l ± ¦§¦¥Ÿ

meyn ,mixwéLøèîcs`e ,oa`k zeywzdl d`ixl minxeb mdy ± §¦¨§¥
ef zeywzd ici lry ixd ,ecal oezgzd mexwa `l` epi` awpd m`

.yelwe wc ezeid iptn ,cid yenyna oeilrd mexwd mb rxwp
:dwicad ote`éøBLôa ïðéáúBî àlàd`ixd z` ep` migipn ± ¤¨§¦©§¨¥

,mixyet min day zibibadì àðéçôðå,da migtepe ±àöaöáî éà §©§¦¨¨¦§©§§¨
,d`ixdn xie` z`ivi mina zxkip m` ±,äôøèdaewp `idy itl §¥¨

,minexwd ipyaàì éàå,d`ixdn xie` z`ivi mina zxkip,äøLk §¦Ÿ§¥¨
wxy gkeny itláé÷péà àì äàléò áé÷péà äàzzmexwd ± ©¨¨¦§¦¦¨¨Ÿ¦§¦

,oeilrd `l j` ,awip ecal oezgzdàLååàc éàäålew dlery dne ± §©§©§¨
,dzgitp zra d`ixdn ygxàeä éðéa éðéác à÷éæ`veid xie`d ± ¦¨§¥¥¥¥

,df lew dlrnd `ed minexwd oial sgcpe oezgzd mexway awpdn
.mdipy eawip `ly itl ztxhp dpi`e

),d`ixd zetxh ipiipra `ax ly zexnin rax` d`ian `xnbd
'écìéb Láéc à÷neñ éðéäà'mdïîéñel` zexninl.( £¦¥¨¨§¨¥¦§¥¦¨

àôeb.dfa eixac x`yae ,lirl e`aedy `ax ixaca weqrl aeyp ± ¨
ãéìbàc äàéø éàä ,àáø øîàzi`xpe dly oeilrd mexw lhipy ± ¨©¨¨©¥¨§¦§¦

à÷neñ àðéäàkoiicry oezgzd mexwd iptn ,dnec` dxnzk ± ©£¦¨¨¨
,miiw,äøLk.dinexw ipy elhpiy cr ztxhp dpi`y itl §¥¨

:sqep oicäîéãàäL äàéø ,àáø øîàåda drxi`y dlag ici lr §¨©¨¨¥¨¤¤¡¦¨
a ok rxi` m` ,dkeza mcd xxvp dzngnydúö÷î,d`ixd ly ¦§¨¨

,äøLka ok rxi` m` eli`e.äôøè ,dlek §¥¨¨§¥¨
:df oica ozne `yn d`ian `xnbddéì øîà[el-],àáøì àðéáø ¨©¥¨¦¨§¨¨

dnic`d m`y zxn`y dndúö÷î,dxiykàîòè éàîmrh edn ± ¦§¨¨©©§¨
meyn ,xacda àøãäcàéø,jka ztxhp dpi`e ,`ixaze xefgzy ± §©§¨©§¨

dnic`d m` `ldénð dlek[ok mb-]àéøa àøãä,`ixaze xefgz ± ¨©¦©§¨©§¨
éî[m`d-]àéðz àìmda laegd dxezay mivxy dpeny ,`ziixaa ¦Ÿ©§¨

,mxer zgz xxvp `l` mnc `vi `l m` s` aiig zayaøàLe§¨
íéNîøe íéö÷Llaegd oi` ,jx mxery ,dnecke mircxtvk ,miphw §¨¦§¨¦

aiig mda,íc íäî àöiL ãòmic`de mxer zgz mcd xxvpy s`y ©¤¥¥¥¤¨
`veike .mic`dl xdnn xerdy `l` ,mda yiy zewl ef oi` ,xerd
dxery itl ,melk epi` dnic`dy dny ,d`ixa xnel yi xaca

.jka dtixhdl oi`e ,mic`dl xdnnàîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨
yìdì ïðénãî íéöøL äðBîLmday ,[d`ixd z` ep` mincn-] ¦§¨§¨¦§©¦©¨

,dlag zaygp xerd znc`dàéðúc`ziixaa(:fw zay)cg` cvd' , §©§¨
yiy mivxya ,aiig oda laegde dxeza mixen`d mivxy dpenyn

,zxfeg dpi`y dxeag `id efi`e ,zexer odløøöð[uawzpe sq`p-] ¦§©
ícäxerd zgz,'àöé àlL ét ìò óà,uegan xerd mic`dy oeiky ©¨©©¦¤Ÿ¨¨

,z`vle xera aewpl mcd ly eteqe miptan xerd rxwpy recia
d`ix dncn dz` jkly xn`z m` .zxfeg dpi` ef oebk dxeagy

,xenb xerk dly mexwd z` aiygn dz`y iptn ,dnic`dyéà¦
éëä[jk m`-]eléôàwx dnic`dénð dúö÷îjilr [ok mb-] ¨¦£¦¦§¨¨©¦

:`piax wiqn .dtixhdlàðL àì àlàdlek oia welig oi` ± ¤¨Ÿ§¨
.sixhn epi` dnic`dy dn mlerle ,dzvwnl

:sqep oic.äôøè ,dúö÷î äLáiL äàéø ,àáø øîàåzx`an §¨©¨¨¥¨¤¨§¨¦§¨¨§¥¨
:`xnbdänëå,yaei xeriy `eddéîMî étt áø øîà[enya-] §©¨¨©©©¦¦§¥

éãk ,àáøc[xeriya-]CøtzLda eynyni xy`k [xxetzzy-] §¨¨§¥¤¦¨¥
.ïøBtöa§¦¤

zxne` .mi`pz zwelgna iepy xen`d xeriyd m` dpc `xnbd
jxtzy ick `ed d`ixa zeyaid xeriyy ,el` mixac :`xnbd

,oxetivaïàîk`weec md m`d ,exn`p in itk ±ïa éñBé éaøk §©§©¦¥¤
àéðúc ,íìeLîälka xekad z` hegyl mixiznd minen zece` ©§¨§©§¨

,dpynd zx`ane ,dyaiy epfe` mdipiae ,mewn,äLáé àéä Bæéàlk ¥¦§¥¨
íc útéè äàéöBî dðéàå á÷péz íàL,dzeyai aexnïa éñBé éaø ¤¦¦¨¥§¥¨¦¨¦©¨©¦¥¤

,øîBà íìeLîä`l` ,mc d`iven oi`y jka ic oi`äLáé`idéãk ©§¨¥§¥¨§¥
[xeriya-]úëøôð àäzLda eynyni xy`k [zxxetzn-].ïøBtöa ¤§¥¦§¤¤§¦¤

`dz ,xekad ofe` zeyai xeriy zece` zexekaa zwelgnd dxe`kl
cr yaiizzy lk `nw `pzly ,d`ixd zetixh iabl eppiipra mb
dtixh `dz `l mleynd oa iqei iaxl wxe ,dtixh mc `ivez `ly
mya itt ax ixace ,cid yenyna xxetzzy xeriya yaiizzy cr

.mleynd oa iqei iax zhiya md `ax
:`xnbd dgecàîéz eléôàitl mb `id epizpyny [xn`z-]ïðaø £¦¥¨©¨¨

l ,mc d`iven dpi` awpiz m`y jka icy xekaa mixaeqdïæBà éab©¥¤
à÷éæ déa èéìL à÷c øBëada zhleye uegany xa` `idy ± §§¨¨¦¥¦¨

,gexdàéøa àøãä àìxeriya dyai m` d`ixane zxfeg dpi` ± Ÿ©§¨©§¨
,dfäàéø ìáà,miptany xa` `idyàøéåà déa èéìL à÷ àìc± £¨¥¨§Ÿ¨¨¦¥£¦¨

ef zeyai xeriya ,gexd da zhley oi`yàéøa àøãäzxfeg ± ©§¨©§¨
`dzy cr dyai m` `l` ztxhp dpi` mzrcl s` ok lre ,d`ixane

.oxetiva zkxtp
:sqep oicàîéé÷c äàéø éàä ,àáø øîàå[da yiy-]écìébécìéb §¨©¨¨©¥¨§©§¨¦§¥¦§¥

iclbk seliwd d`xne zenewn dnka dtlwpy ,miclb miclb-]
,[dkndéîkeà éîkeà,[mixegy minzk-]àúeæç àúeæçmipeeb-] ¨¥¨¥£¨£¨
,[mipeyäøLk. §¥¨

:d`ixd zetixh ipiipra `ax ly zetqep zexninøîéîà øîà̈©£¥©
éòeáa ïéôéwî ïéà ,àáøc déîMîdrea lv` drea miaxwn oi` ± ¦§¥§¨¨¥©¦¦§¥

reci oi`e ,d`ixa daewp drea dpyi xy`k ,xnelk .ef lr efn cenll
oi` ,dxiyke dawip dhigy xg`l e` dtixhe dawip dhigy mcew m`
didi m`y odipia mieyne dze` miawepe day zxg` drea mi`ian
s`e .dhigy xg` dawip `id s`y epnid ecnli dey miawpd d`xn
ici lr eyrp izni` diawp z` wecal ,dnvr d`ixa mitiwny

oldl xen`k ,dhigy xg` eyrpy miawpl mz`eeyd(.p)it lr s` ,
,zepzydl ieyr zeread d`xny meyn ,dizereaa mitiwn oi` ok
df awp d`xnl dnec epi`y xg` d`xn dl did okl mcewy xyt`e

.zxg`d dreaa dhigy xg` dyrpy
:d`ixa `kxiq zece` ,sqep oicéðeà ézøz éðä ,àáø øîàåel` ± §¨©¨¨¨¥©§¥¥

,zepe`d izyéããäì ïëéøñcyiy xnelk] efl ef zeweac ody ± ¦§¦¨©£¨¥
,[odipia `kxiqeäì úéì[odl oi`-]ä÷éãaawp my did m` xxal ¥§§¦¨
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc oileg(iyiy meil)

:sqep oicéããäì éëéîñc éòea ézøz éðä ,àáø øîàåzerea izy ± §¨©¨¨¨¥©§¥¥¦§¦¥©£¨¥
,efl ef zekenqdeäì úéì¥§

àúe÷éãameyn ,`l e` awp mda yi m` wecal zexyt` oi` ± §¦¨
zerea dlrde d`ixa didy awp iptn `l` zekenq opi`y xexay

drea dpyi m` mle` .eiaiaq el`àãç[zg`-]ézøúk àéæçúîe± £¨¦§©§¨§©§¥
drea m` reci oi`e ,dzirvn`ay wcq ici lr zerea izyk zi`xpe

,xen`k dtixhe zerea izy e` dxiyke `id zg`àåìéñ ïðézééî©§¦©¦§¨
dì ïðéòæáe,cg` cv miawpne uew mi`ian ±éããäì ïëôL éàm` ± ©§¦©¨¦¨§¨©£¨¥

l zg`n oda yiy dn jtypdrea ik `id ze` ,dzxagàãç[zg`-] £¨
äøLëe ,àéä,àì éàåik `id ze` ,efl efn jtypeäðéð ézøzizy ± ¦§¥¨§¦Ÿ©§¥¦§

,od zerea.äôøèe§¥¨
:sqep oicéðeà àLîç ,àáø øîàå[zepe` yng-]úéà[yi-]dì §¨©¨¨©§¨¥¦¨
,äàéøìxy`kàøáb étìk dtàxaecne ,mc`d len l` dipt ± §¥¨©¨§©¥©§¨

f` e` ,gahd itlk dpha cve dilbxa dielz `id xy`kàúìz§¨¨
àìàîNî ézøúå àðéniî.dl`nyn mizye dpinin zepe` yly ± ¦©¦¨§©§¥¦§¨¨

øéñçwx e` oinin zepe` izy wx dl yiy oebk ,zg` `pe` dxqgp ± £¦
,l`nyn zg` `pe`øéúé Bàdl yiy oebk ,dxizi `pe` dtqep ± §¦

,oinin zepe` rax` e` l`nyn zepe` ylyéìç Bàóoipn slgzd ± £¦
,l`nyn ylye oinin zepe` izy dl yiy ,l`nyl oinin zepe`d

.äôøè§¥¨
`pe` da dzidy d`ix zece` dyrn d`ian `xnbd:dxiziàeää©

àúøéúé,dxizi `pe` da dzidy d`ix dze` ±dén÷ì éàúàc §¥§¨©£©§©¥
[eiptl d`ay-],øîéøîc.dtixh m` `id dxiyk m` le`yläåä ¦§¥©£¨

áéúé[ayei did-]àáaà àçà áø,xnixn ly ezia gzt lr ±øîà ¨¦©©¨©¨¨¨©
déì,le`yl `ay gahl `g` ax [el-]éàî[dn-]Cì øîàxnixn ¥©¨©¨

.ef d`ix ly dpicadéì øîàxnixn ,`g` axl gahddøLëà ¨©¥©§§¨
éìäéð.il dxiykd ±déì øîà,gahl `g` axdén÷ dìéiò øãä± ¦£¦¨©¥£©©§¨©¥

`g` ax .xaca ahid oiir `ly ip` yyegy ,eiptl dze` qpkde xefg
`ed xiziy `ax xn`y itke ,dtixhdl xnixnl el didy xaq
,ef d`ix ly dpicl aey xnixn z` l`ye qpkpe gahd xfg .dtixh

.`g` ax edxedy dn it lrdéì øîà,gahl xnixndéì àîéà ìéæ ¨©¥¦¥¨¥
àáaà áéúéc ïàîìaxl xnelk ,gztd lr ayeil el xen` jl ± §©§¨¦©¨¨

,`g`úøúéa àáøc déúååk àúëìä úéìoica `axk dkld oi` ± ¥¦§§¨§¨¥§¨¨¦¤¤
.`id dxiyke ,dxizi `pe` da yiy d`ix

:xzidd z` liabde xnixn siqedéléî éðäåd`ixy el` mixace ± §¨¥¦¥
e`a `l` mpi` ,dxiyk dxizi `pe` da yiyotéðeàc àøãa àîéé÷c§©§¨§¨¨§¥

,odn zg`k zepe`d zxeya zcner dxizi `pe` dze`y ±ìáàm` £¨
zcner `idéðéa éðéa,oxcqk `ly zepe`d oia ±äôøè. ¥¥¥¥§¥¨

:oexg`d oicd oipra dyrnàeäädzidy `pe` dze` ±éðéa éðéa± ©¥¥¥¥
,oxcqk `ly zepe`d oiadén÷ì àúàc[eiptl de`iady-]éMà áøc §¨¨§©¥§©©¦

,dpic dn el`eyldôøèéîì éMà áø øáñ`pe` oick ,[dtixhdl-] ¨©©©¦§¦§§¨
.zepe`d xcqk `ly zcnerd dxizidéì øîà[el-]øî àðeä áø ¨©¥©¨©

àéåà øa,iy` axlàúééøa éåéç éðä ìkmirexd miigd ilra lk ± ©©§¨¨¨¥¥¥¨¨¨¨
drxnaeäì úéà éëä,ef `pe` mdl yi ±éçaè dì eø÷åmigahde ± ¨¦¦§§¨¨©¨¥

mya dze` mipkn,àcøååc àúéðeðéòdxiyke ,llk dxizi dpi`e ¦¦¨§©§¨
.`id

:`zipepird xykda dlabdéléî éðäå`zipepiry el` mixace ± §¨¥¦¥
`l` mpi` ,zepe`d zxeya dpi`y elit` dtixhn dpi` `cxeec

z`vnp `id xy`kéàebîl` dpetd dciva xnelk ,d`ixd zgzn ± ¦©©
,dpha

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc oileg(iying meil)

awp lr dcirn `kxiqy meyn ,dndad z` sixhdl yi `l` ,`l e`
.mewn eze`aïøîà àìåzepe`d oiay `kxiqy [epxn` `l-] §Ÿ£¨¨

,dndad z` dtixhnàlàzepe`a,ïøãñk àlLopi`y ,xnelk ¤¨¤Ÿ§¦§¨
dpnn dwegx `pe` l` zg` `pe`n dribd `kxiqdy ,efl ef zekenq
ef zerp od ,zekenq opi`y oeiky ,odipiay zxg` `pe` lr belic jez

.awpdle xefgl awpd lry dnizqd ly dteqe efnìáàzepe` m` £¨
od odipia `kxiqdy el`,ïøãñk,efl ef zekenq odyeäééúéáø eðééä §¦§¨©§§¦©§

,ef lr ef zeakeye zekenq ody oeik ,xnelk ,mzlicb jxc `id jk ±
.`ixane xfeg `kxiql mxby awpde ,ef lr dpibn ef
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc oileg(ycew zay meil)

dãäì ãák,dxnd ea dawipy mewn eze` cbpk ±éàîoicd [edn-] ¨¥©£¨©
`id `ld ,dfa,äôøèok m`éðúéìoia dpyna `pzd [dpyiy-] §¥¨¦§¥

mb zetixhd x`y,'ãákä úáe÷ð'awp cbpk dxna awp yiy ote`ae §©©¨¥
.jka ztxhp `idy ,dfàlày ,z`f ayiil xn`z dnék[xy`k-] ¤¨¦

äáwéðawpàôøhéî dépéî åàìcztxhp envr awpd zngn `ly ± ¦§¨§¨¦¥¦¨§¨
dxna awpd `l` dtixhn cakd awp `ly ,xg` xac zngn `l`

,ecbpkyéðz÷ àìzngn dpi`y ,ef dtixh dpyna `pzd dpy `l ± Ÿ¨¨¥
,envr cakdénð àëä`l recn ,jziiyew z` ayiil xn`z mb jk ± ¨¨©¦

awpd cbpk d`ixa awp yiy ote`ae 'otecd zaewp' `pzd dpy
,otecayàôøhéî dépéî åàìc ïåék`id otecay df awpn `ly ± ¥¨§¨¦¥¦¨§¨

,ecbpky d`ixay awpdn `l` ztxhpéðz÷ àì`pzd dpy `l ± Ÿ¨¨¥
.dnvr otecd zngn dpi`y ,ef dtixh dpyna

:zereara` da yiy d`ix ipicdépéî àòa[el`y-]øa øa äaø §¨¦¥©¨©©
äúìòä ,ìàeîMî äðçd`ixdïéçîö,[zereara`-]eäî.dpic ¨¨¦§¥¤¤§¨§¨¦©

déì øîà,dpg xa xa daxl l`eny [el-]déì øîà .äøLkxa dax ¨©¥§¥¨¨©¥
,l`enyl dpg xaïk øîBà éðà óà,dxiyk `idyàlà ©£¦¥¥¤¨

ïéæpcæî íéãéîìzäL[minbnbn-],øáca,dtixhdl yiy mzrce ¤©©§¦¦¦§©§¦©¨¨
àéìî ,àðúî áø øîàc[d`ln-],äôøè àìâeîd`ln,íékæ íéî §¨©©©§¨©§¨§¨§¥¨©¦©¦

,äøLk.otixhdl yie od dlben ze`ln d`ixa zereara`eøîà §¥¨¨©
déì,dpg xa xa daxl l`enyàéää,`pzn ax ly df oic ±àéìeëa ¥©¦§§¨

øîzàdpi` dlben d`ln dreara` s` d`ixa eli`e ,[xn`p-] ¦§©
.dze` dtixhn

:df oipra dyrnìéæà÷ äåä óñBé øa ÷çöé éaø[jled did-]déøúa ©¦¦§¨©¥£¨¨¨¦©§¥
[eixg`-]éçaèc à÷eLa äéîøé éaøc,[migahd weya-]eäðæç §©¦¦§§¨§¨§©¨¥£©§

ðäìéçîö éçîö ïéîéi÷c Cze`ixd z` sqei oa wgvi iax d`x ± §¨¨§©¨¦¦§¥¦§¥
,zeax zereara` oda yie my zexknpddéì øîà,dinxi iaxl [el-] ¨©¥

àöîeà øî éòa àìel`ye .xya zkizg zepwl xn jixv oi` m`d ± Ÿ¨¥©§¨
.el` ze`ix `ed xiykn m` ze`xl dvxy itl ,okdéì øîàiax ¨©¥

,sqei xa wgvi iaxl dinxiéèéøt éì úéìicka zehext il oi` ± ¥¦§¦¥
zelbl dvx `ly meyn ,jka edgc dinxi iax .xyad xear mlyl

.xaca ezrc eldéì øîà,dinxi iaxl sqei xa wgvi iaxàðà ïôwà ¨©¥©§¨£¨
mleyiy il epin`i migahdy meyn ,dtwda dpwzy zeyrl lke` ±

.xg` onfa mdldéì øîà,sqei xa wgvi iaxl dinxi iaxãéáòà äî ¨©¥¨¤¡¦
Cì,izrc jl xneln hnydl leki ipi`y ip` d`ex ,jl dyr` dn ± ¨

jl xne` okaeeúà éëcda yiy d`ix lr le`yl [e`a xy`ky-] §¦¨
mignvdén÷ì[eiptl-]dén÷ì eäì øcLî ,ïðçBé éaøcdid ± §©¥§©¦¨¨§©©§§©¥

eiptl le`yl mgleyéøBîc ,ïBòîL éaøa äãeäé éaøcdidy-] §©¦§¨§©¦¦§§¥
[dxendéîMî da[enyn-]æòìà éaøcàøézéäì ïBòîL éaøa ø ¨¦§¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¤¥¨

,[xizdl-]déì àøéáñ àì déìåyiy xaq `l envr opgei iax mle` ± §¥Ÿ§¦¨¥
jkle .eaxn z`f rny `ly itl xeqi`l dxed `ly `l` ,xizdl
ie`xy opgei iax ly ezrc meyn ,el` ze`ix zepwl dvex ipi`

.otixhdl
:df oipra mitqep miyrnïðébñî äåä ék ,àáø øîàepiid xy`k-] ¨©¨¨¦£¨§©¦©

[mirqetdéøúa[eixg`-]à÷eLa ïîçð áøc ©§¥§©©§¨§¨
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קלז oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

éããäà éëéîñã éòåá éúøúdidy awp zngn `l` zekenq opi`c `axl dil miw Ð

.eiaiaq elld zeread z` awpd dlrde ,d`ixaéúøúë àéæçúîå àãçzg` m`e Ð

.mizyl dnece dzirvn`a wcq oink d`xpe `idäì ïðéòæá.dicvn zg`a Ðzlz

`pinin.gahd itlk dirn ipae dilbxa dielz `idyk gahd oinil `ide ,dndac Ð

øéúé.inc lehpkc `axl dil `xiaq Ð

,jenqa opixn`ck ,dizeek `zkld zile

la` .awri epiax ixen dxiykdy izi`xe

o`n `kilc ,ezenk dkld silge xiqga

.biltcäéì øîà`viyk gahl `g` ax Ð

.ziad onêì øîà éàî.xnixn Ðøîà
äéì.gahl `g` ax Ðäéî÷ äìééò øãä

dil `xiaqc ,xity da oiir `l `nlc Ð

.`axc `d `g` axléìéî éðäåzxzic Ð

.ipe`c `xca `niiwc Ð dxykéðéá ìáà
éðéá`zipepirk ,dbexrl dhnln oebk Ð

,dhnln zebexrd izy oia `idy `cxeec

`ly dab lr `ne`d rvn`a zg` yiy e`

.dtxh Ð ipe`c `kezig xcqkàúééøáÐ

ze`ixa = `ziixa :dl ixn`e .xt`a zerex

.zepnyeàúéðåðéòÐ "`zipepi`" enk Ð

dzyilw my lr ,`cxeec dphw dpe`

.dnec`eéàåâî éìéî éðäåo`kn] .zgzn Ð

[a cenrl jiiyàñàã àôøèë åìéôàÐ

iy` ax xaqcne .qcd ly dlrk dphw

ipdae .dgxe` e`l dpin rny dtxhinl

yie .dxyk Ð `zipepir da zilc d`ix `pigkyn i` ,edcic `aexa zi`c ocic

.`id zxzie li`ed ,ediicda dl oitxhvn Ð oinid zepe` exqg m`y mixne`

li`ed ,ipira d`xp xacd oi`e ,izrny `l la` ,ok iz`vn miilaad zaeyzae

`iede ,zexqg Ð zeidl zeie`xd mze`e .`id zxzi Ð edcic `xca `niiw `le

ewlgpy owfd ixen itn izrny ,`zipepir izxz ogkzyncke .dtxhe silgk dl

il d`xpe .ezrc il yxit `le ,eixiage jexa iax oa dcedi iax xecd ilecb da

oxyk` `l dteb `cgc ,dgxe` e`le ,`id ipia ipiac zxzi `dc ,dtxh `idy

.edl zi` ikd `ziixa jpd lkc meyn `l`
àéîãã
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ok m` Ð awpd lr dpibn dzxagc ,efl ef zepe`d zekenqy mewna epiid dxyk oxcqkc

miyxtn epiid m`e .oxcqk elit` welig did m` ,oxcqk `lyl oxcqk oia wlgn ded mpga

epiax la` .`gip ded ,awp `la my `al `kxiqd dlibxy ,dlecib edfy Ð "ediiziax epiid"

d`xp dide .ezriax jxc epiid ,xnelk ,"ediiziraxn" enk ied "ediiziax" :yxit l`ppg

d`ixa mewn lka `al `kxiqd dlibxc :yxtl

.dwyn ipin lk za`ey `idy jezn ,awp `la

dteqy meyn epiid Ð oxcqk `ly dtxhc `de

la` .awpl dteqy oeik daewpk aiyge ,wxtzdl

d`ix iab (`,gn oileg) onwl xn`c `dn dyw

wica sqei axc dixa dingp axc ,otecl dkenqd

`l mlerl `de ?jiiy dwica i`ne ,ixeyta dl

,edine !awp `la dler `kxiqdc oeik ,uavaz

`id awp zngnc inp opixn` ikc ,dyw ikd e`la

uavaz `ly ici lr rcei did ji` Ð d`a

d`ixd dawip inp ik ?otec zngn ef dkxiqdy

dtxhe .awpd z` mzeq mexwdy ,uavaz `l

dfgd xvina dkexq dpi`yk wqtil eteqc ,`id

mzd ip`y `l` !onwlck ,ipe`c `ziax mewna

yi oicd onc ,ciarc `ed `nlra `xnegc

wcea did `ede ,`zerix `ki`c oteca zelzl

ded Ð `vavan `idc inxzn i`c ,xingdl

axc `d :`xhef xn xn`wc ,dyw edine .sixh

,dl opipzn `axc` Ð ixeyta dl wicac dingp

dwica `idde .oxcqk `ly ikixqc ipe` ixz`

`zyde ,`vavan `l i` xiykdl ick `ied

la` ,oteca opilz `kd `nlya :dilr jixtc `d epiid ,edine !uavaz `l mlerl `lde

`kd `nlya :qxhpewa my yxite !dtxh Ð awpi` i`d i`e ,dtxh Ð awpi` i`d i` mzd

oteca dilzinl `ki`c oeikc ,dnzqpe dawipc opixn` `l Ð `vavan `l i`c ,dl wica

ide ,dzid dkn zngn ef `kxiq ickn ,ipe` izxz iab `kd `l` .dxyke oteca opilz Ð

eyexitl ,edine .dnzqe da dlr mexw Ð `wif `wtn `lc `de ,dtxh Ð aewpi`c ediipin

:`l` ,"aiwpi` i`d i`" xninl dil ded `lc ,oeyld dyw ,awp `la dler mexwy yxity

ab lr s` ,qxhpewd yexit ayiil yie ."aiwpin" enk ied "aiwpi`" `nye ."aiwpin i`d i`"

`idyk la` ,mewn meya jexq epi`yk epiid Ð mexw epi` dkn zngn dlerd mexwc

,edine .wfge jled mexwdy ,xzei dpibne dznzeq Ð wxtzdl zcner dpi`y mewna dkexq

piaxl sqei ax jixtc `d,dawipc oeik :oxcqk iccd` ikinqc ipe` ixz `ax xyknc i`n` iieyw`l ivn ded inp ikd Ð 'ek dtxh i`n` jiaq `l i` :dznzeq otece dawipy d`ix iab `

meyxb epiax ly zetxh zekld jezne .dlr jixt inp ded `axc `zlin dil riny ded i`e ,dlr jixte `yixa `piaxc `d rny sqei axc `l` ?`kxqd znizq ici lr xyk i`n`

oiay xyaa e` zerlva zekexqe zekenq e` ,oxcqk efl ef zekexq zepe`dyk dgitp oikixvny .d`a `id awp zngn `kxqdy inp rnyn mlr aeh sqei iax axd azky mipe`bd zaeyze

zngn `l` `kxiq oi`c xn`c e`l m` .ipe`c `ziax mewna otecl dkexqd d`ixa oke !wxtzz `lc oeik ?dgitp jixv dnl oxcqk ok m` ,awp `la ze`a zekxqd m` ,`zyde .zerlvd

il dxizde xwi iaxa awri epiax it z` izl`ye icil `a dyrn :qxhpewa yxit ,dlv` `ide `ne`l dkexqd `pe`e .awpd mzqp `l oiicr `ny dgitpa dl opiwcac xity iz` f`e ,awp

xiykd `l `axc ,oixqe`d mrh d`xpc .l`xyia zetxh lik`n Ð `ne`a dkexq dpe` lik`nd lkc xn`e ,xeqi`l wqt mz epiaxe .ixyc el d`xpe .oixqe`d mrhe enrh il yxite ,lek`l

llka dpi`y itl Ð "`ne`" mipey`x de`xw jkle .dil iran dray Ð `zi` m`e ,d`ixl dl yi ipe` yng :`ax xn`ck ,d`ix my `l` dilr `pe` my oi` `ne`e ,ipe` ixza `l`

xiznd lre ,xizd `l Ð d`ix epiidc `ne`a la` .zwxtzn dpi`e onwlck dfgd xvina zcnery Ð qxhpewa yxtny enk ,`ax xizd ipe`ae .d`ixd xwir edfy ,dilr d`ix myc ,zepe`

.xzid hyty dnly epiax ly enewnn ueg ,xeqi`l mewn lka mibdep oke .mipe`bd mr jexra xkfpe `"fiihpetc dyn epiax axde mipe`bd zaeyzae zelecb zeklda oke .di`x `iadl

epiaxe l`eny epiaxe l`ppg epiaxe oe`b oeygp epiaxe meyxb epiaxy ,dkxal epexkf wgvi epiax axd azke .i"yx ly xzid hyty mewnn ep`e ,owfd (ly) eaxn ueg ,oixqe` eizeax lke

oia ,mzq xn` `axe ,l`nya oxcqk `ly `vnz `l Ð ipe` llka `ne` ded `l i`c ,xy` oa wgvi iax mya xizdl iz`vn dcedi epiax zetqezae .mixizn mlek dcedi epiax oa wgvi

oi` m` elit`c ,d`xp inp cere .ipe` dyngl `l` ,silge xiqg zeidl ekxc oi` `ne`c ,dyng hwp silge xiqg meyn Ð d`ixl dl zi` ipe` dray xn` `lc `de .l`nya oia oinia

`ly elit` `pe`a `pe`c `pin` ded `ni`l dkexqd `pe` hwp ded i`e ,qxhpewa yxtnck ,dtxh oxcqk `ly ipe`a elit`c opirny`l ipe` `ax hwp mewn lkn ,dilr `pe` my `ne`

.dxyk oxcqkéà.inc lehpk Ð xzi lkc ,mrhd yxite .dtxh Ð zene` e` zepe` iletiya epiidc ,d`ix iletiya zereac ,zelecb zekld lra azk Ð dxyke `id `cg iccd` ikty

seqa cnerykc ,mrhd `nye !iccd` iktyc `kid opixykn `dc ,zerea izyk d`xpy iptn xeq`l oi`e !rvn`a inp ikd Ð d`ix seqa xzi dil aiyg i`e ?df lv` df oipr dnc :dnize

.dxyk Ð `xyia `pxced dl xcdn i`c azke ,meyxb epiax wqt oke .dlaw ixac mdixac lky ,xdfil aehe .awpile wqtil eteq Ðéàåepiax ly zetxh zeklda aezk Ð dtxh e`l

la` ,`lben oda yiy zerea `wec :dcedi epiax azke .dxyke ,iccd` ikinq aiyg `l Ð oiheg ipyk odipia `ki` i`c rnyn .dtxh Ð dxryd hegk mdipia wqtd yi elit`c ,meyxb

.l`eny epiax yxit oke .dxyk ikinq elit` Ð oiyw mignvìë.`cxec `zipeprl dnec oi`e ,daxd dlecbc `kid epiid ,dtxh ipia ipiac xn`c `de Ð edl zi` ikd `ziixa ifir ipd

.dxyk Ð zg` elit` dl oi` m`e .edl zi` ikd `ziixa ifir ipd lkc meyn `l` xyk` `l dteb `cgc ,dgxe` e`l ipiae ipiac zxzi `dc ,dtxhc Ð izxz ogkzyn ikc qxhpewa yxit

meyn dxykc xn`w mipy lr elit` i`ce `l` .edl zi` edlek `dc ,dtxhnl iy` ax xeaq did `le ,"edl zi` ikd `ziixa ifir ipd lk" xne` did `l zg` lrc ,xne` mixt` epiaxe

dxtc (a,hi zexeka) "dnda gweld" wxta ogky`ck ,mdlyn zewelg `nyc ,eply zendan di`x oi`c d`xpe .dtxh Ð zg` elit` el oi` m` jkitle ,edl zi` ikd `ziixa ifir ipdc

:xn`wcn .i"yxk xac `nre .ziriax dpy cr clz `l aeye dgk yyz dipy dpya zcleiykc xn`py `l m` .dipy dpya minrtl zeclei eply zendae ,odkl i`ce dcliy dyly za

`zipepird oi` Ð zepe`d on zg` xqg m`e ,dtxh Ð dkexq `idy mewn lkae .dipy` i`wc xnel llk xazqn `lc .`id `l` my oi`c ,eyexitk rnyn "`cxeec `zipepir" igah dl exwe

.milydl ztxhvn
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`oifgeקלח mipya cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

àúôåàì àéîãã.yxtncke ,mivr zrwa =àúùéâá.urk dyeyn dywy Ð

àæéçôã.`zyibk inp epiide ,dyw Ðàçéôðãinp epiide ,zrwak dpal zyrp Ð

xkip yxtd d`xn oink `l` ,wcqae xenb jeziga `kzgn `lc `kide .`zefga

ea.`id `zte` ik `riy e`lc ,dxyk Ðàìçåëëd`xnk `edy ,legk rav =

*1,x"efl.xegy `le wexi `làúåéãë=

.xegy `ede ,yai eic hxewàðéðç éáøãÐ

.dcp mc oiprlä÷ìù àìà`zewl `nl` Ð

.awpile awxil eteqe ,`edä÷åøéoink Ð

.onwlck ,miayräîåãà* =2.`"cexhewpy

äøùë.ozp iaxcn ,`ixa `xcdc Ðéðéúîä
åìytp gewit ipta cnerd xac jl oi`c Ð

zekitye zeixr ielibe dxf dcearn ueg

.mincåîã åá òìáéùrlap enc `diy Ð

iede ,xyal xer oia jled enc didy .exyaa

jezne ,ytpd `ed mcde ,mc el oi`y ink

.dlw dkna zn `ed zeig ea oi`yàãáëë
äøùëcakl dnec dly d`xny d`ix Ð

.dxyk Ðäôøè àøùéáë,edl miw ikde Ð

.`zewl `ied `l ikdae `zewl `ied ikdac

àúåùëë`l` ,miayrk `le ,dwexi Ð

* `zeyk d`xnk3d`xnk e` ,o"elned

dl` lke .dvia d`xnk e` ,mekxk `wixen

lke ,dfn dpeyn dfy `l` ,od wexi oin

* d`xn4.wexi `xwp b"exwäàéøá íåèàÐ

.dieba `wif liir `le mhnhnc `zkec

àìâåî* Ð1.`"xehiieewäìò íéçéðîlr Ð

.rxwpy xg`l meh` eze`àöáöáî éàÐ

.`wif dia liir `dc ,dxyk `wex ciipcéàå
àì.dtxhe ,`ed `zewl Ðmexw epi`Ð

mexw d`ixc ikxiq lke .xzqil eteqy

`lc ab lr s` jkld ,od dkn zngn dlerd

`wif witp.dtxhàùååàã äàéø éàä`d Ð

.lirl ziyixtéöååëîã.awpd oinzeq Ð

éùøèîã.dze` oiywny ,miyxh oeyl Ð

xzqp Ð dywzn `edyk wcd mexwe

,d`lir aiwpi` `lc oipnfc .cid yenyna

.dl wica ik awpineïåúé÷ë äëôùðùÐ

,dly minexw jeza genip d`ixd xya

dy`xl dteqne dteql dy`xn jtype

dlek dlgzny ,`id oexqge .minexwd jeza

.zipwix divg eiykre d`lnäá÷éð åðééäÐ

.mexwd awpi `ly dxqgl xyt` i`yàì
ïåòîù éáøì àëéøö`d Ð`kixhvi`c

oerny iaxl dxqg ipzinle opireny`l

biltc oizipznc `pz opireny`l ,jixhvi`

yiy awpac ,dxqg` `le dawip` oerny iax

.icen oexqg eaàðåôîéñ éîéé÷ã`ly Ð

.zepwepwd ewenipïðéòãé àðî`ny Ð

.odn zg` dwenipàéðå÷ã àòö ïðéúééîÐ

oixewy xa`a dtegnd qxg ly dxrw

*2.dti d`xpe ,`id `riyc ,frla d"`inelt

äååâá äì ïðéëôùålkde mexwd mirxew Ð

.jtypéøååéç é÷ééøåùÐ3*.frla y"wh

äôøèzepetnqd ieginy d`xp i`ce f`c Ð

.`edä÷åîéð,dzvwn dil`n dpwexzp Ð

`l dzvwna j` ,oeziwk dktyp dpi`e

.melk x`ypúéòéáø ú÷æçî åìéôàllg Ð

.beld ziriax wifgnd oexqg
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ìáà,l`ny cvl `zipepird z`vnp m`c d`xpe Ð dtxh `q`c `txhk elit` dab`

zi` ikd `ziixa ifirc meyn `nrh yxtn `dc .dtxh Ð ikda `gxe` e`lc oeik

m`e .oinia elit` ihernl dab hwp Ð l`ny cvl hrnn `le dab` hrnnc `de .edl

ixza sixhn dnly epiax ik s`e .`wec dab hrnncn ,xizdl d`xp did dnewn dzpiy

,dnewna zcner dpi` zg`y it lr s` `zipepir

ixen j` .mipy `zi`c e`l m` xqe` did `l

laewn didy xn` dkxal epexkf icec axd

digxe` e`lc meyn `nrhc xyt`e ,xeq`l

.ikda

åìéôàia` meyn Ð dtxh `q`c `txhk

epiax axd azk o"a` epiax axde ixfrd

d`ixd abe zepe` x`ya `wecc ,extqa wgvi

dpezgzd ,oinid cvay zepe`d la` ,dtxh `ied

dkxcc ,dxyk Ð x`evl dkenqd dpeilr `idy

`ied `l elit`c daeyza azke .lvtzdl

i`e .dtxh Ð dgitp ici lr `l` `q`c `txhk

Ð `q`c `txhk dgitp xza elit` `ied `l

.dxyk `idy ixfrd ia`l d`xp

àòéùãla` .ixnbl dwlgy epiid Ð `zte`k

Ð `nlra xkid mey da yi m`

.dxyk

éùéìùixzac xaqc d`xp Ð iptl ez`iad

,(a,cq zenai) iaxk ,dwfg `ied ipnif

.ipiznd dl xn`cnàìàinc ikid dwexi

lkde ,"ozxkk" oda aezky mixtq yie Ð izxkk

ly mebxze ,wexi rav `edc jexra azke .cg`

y"icpi` rav `edc d`xpe .izxk `ed "xivg"

`edy rnyn `dc ,riwxl inc `edc ,frla

opixn`ck ,zlkzl zvw dnecick :(a,h zekxa)

mil dnec zlkz :xn`e .izxkl zlkz oia xikiy

xne` jk jezne .[`,ht oileg] riwxl dnec mie

"lefbd alel" wxta opilqtc `dc ,mz epiax

rava `wec Ð ozxkk wexid bexz` (a,cl dkeq)

xiykdl oi` df gknc d`xp edine .y"icpi`

ihernl ozxkk hwp `lc ,miwexid mibexz` x`y

,ozxkk `wec ied `l inp `kde .zEwxi ipipr x`y

yxit ,ozp iaxcn dxyk dwexi iab lirlc

e`l ozxkk `nl` ,miayrk dwexi :qxhpewa

`incc `l` ihernl iz` `lc ,d`xp oke .`wec

b"exw ipin lkc .`zriae `wixene `zeykl

`ztqez) mirbp zkqna xn`ck ,ixwi` miwexi

o`nl `ki`e ,qeeh spkk wxwxi :(b dkld ` wxt

"mixcp drax`" wxta opixn`e .deryk xn`c

owixedy Ð "eikipg z` wxie" :(`,al mixcp)

mdipir epzi `ly (zeilbxne zeaeh mipa`a)

mipa`a `le zeytp zlvda ewqrzie ,oenna

.zeilbxne zeaeh

ìáàdcen oerny iax elit` oexqg ea yiy awp

d`ixd zi`xpyk xeq`l evxy yie Ð

elit` ,d`ixd lr oexqge wcqe hnw yiy ,dxqg

mdl aiyde .miiw xyade xerde dgitpa dler

ok m`c ,mcia `ed zerhc xy` oa wgvi epiax

ded `le ,lkd ixacke ikd `kd iiepyl dil ded

dlerc oeik i`ce `l` .oerny iaxk `nwe`l dil

.owfd qenipelw epiax wqt oke ,dxyk Ð dgitpa
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eléôà ,dabà ìáààôøèkàñàc¯:íøôø øîà .äôøè £¨©©¨£¦§©§¨§¨¨§¥¨¨©©§¨
àéîãc äàéø éàäàzôeàì¯:éøîàã àkéà .äôøè ©¥¨§¨§¨§§¨§¥¨¦¨§¨§¦

àúeæça:éøîàã àkéàå ,àzLéâa:éøîàã àkéà ,äçéôðc, ©£¨§¦¨§¨§¦§¦§¨¦¨§¨§¦¦§¦¨
:éøîàã àkéàåàæéçôcúéìc ,àòéLc :éøîàã àkéàå , §¦¨§¨§¦¦§¦¨§¦¨§¨§¦§¦¨§¥

.épeàc àëezéç dì:àáø øîààìçeëk¯,äøLk ¨¦¨§¥¨©¨¨§§¨§¥¨
àúBéãk¯øBçL :àðéðç éaø øîàc .äôøè¯íBãà ¦§¨§¥¨§¨©©¦£¦¨¨¨

äweøé ;ä÷lL àlà ,àeä¯äneãà ;ïúð éaøcî ,äøLk ¤¨¤¨¨§¨§¥¨¦§©¦¨¨£¨
¯íòt :øîBà ïúð éaø ,àéðúc .ïúð éaøcî ,äøLk§¥¨¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©©

,éðôì úçà äMà äúàa ,íiä ékøëì ézëìä úçà©©¨©§¦¦§©¥©¨¨¨¦¨©©§¨©
ïBLàø dða äìnL¯éðL ,úîe¯éLéìL ,úîe¯ ¤¨¨§¨¦¥¥¦¥§¦¦

ezàéáä,éza :dì ézøîà ,íBãà äéäL åéúéàø .éðôì ¡¦©§¨©§¦¦¤¨¨¨¨©§¦¨¦¦
òìaiL ãò Bì éðézîäBúBà äìîe Bì äðézîä .Bîc Ba ©§¦¦©¤¦¨©¨¦§¦¨¨¨

áeLå .éîL ìò "éìáaä ïúð" BúBà ïéøB÷ eéäå ,äéçå§¨¨§¨¦¨¨©©§¦©§¦§
äMà äúàa ,ài÷èBt÷ úðéãîì ézëìä úçà íòt©©©©¨©§¦¦§¦©©§¦¨¨¨¦¨

ïBLàø dða äìnL ,éðôì¯éðL ,úîe¯éLéìL ,úîe §¨©¤¨¨§¨¦¥¥¦¥§¦¦
¯,÷Bøé äéäL åéúéàø ,éðôì ezàéáäézööäàìå Ba ¡¦©§¨©§¦¦¤¨¨¨¥©§¦§Ÿ

ãò Bì éðézîä ,éza :dì ézøîà ;úéøa íc Ba äéä̈¨©§¦¨©§¦¨¦¦©§¦¦©
eéäå ,äéçå BúBà äìîe ,Bì äðézîä .Bîc Ba ìBtiL¤¦¨¦§¦¨¨¨§¨¨§¨
:àðäk áø øîà .éîL ìò "éìáaä ïúð" BúBà ïéøB÷¦¨¨©©§¦©§¦¨©©¨£¨

àcáëk¯,äøLkàøNák¯éðîéñå ,äôøèøNáe" :C §©§¨§¥¨§¦§¨§¥¨§¦¨¥¨¨
äàéø éàä :àáøc déøa ànñ áø øîà ."äôøè äãOa©¨¤§¥¨¨©©©¨§¥§¨¨©¥¨

àéîãcàúeLëkà÷éøBîëe ,àúòéa ïBâëe ,¯.äôøè §¨§¨¦§¨§¦¨§¥£¨§¥¨
¯?àéîc éëéä äøLëc äweøé àlà¯.ézøëkøîà ¤¨§¨¦§¥¨¥¦¨§¨§©§¦¨©

äàéøa íeèà :àðéáø¯àðékñ ïðéúééîïðéòø÷åéà ,dì ¨¦¨¨¨¥¨©§¦©©¦¨§¨§¦©¨¦
àìâeî da úéà¯;äøLëe ,àeä àìâeî úîçî éàcå ¦¨§¨©©¥£©§¨§¥¨

àì éàå¯àöaöáî éà ,àweø Bà àôãb dìò ïðéáúBî §¦¨§¦©£¨©§¨¨¦§©§§¨
¯àì éàå ,äøLk¯íeø÷ :óñBé áø øîà .äôøè §¥¨§¦¨§¥¨¨©©¥§

äàéøa äkî úîçî äìòL¯áø øîàå .íeø÷ Bðéà ¤¨¨¥£©©¨¨¥¨¥§§¨©©
àLååà àëéä ïðéòãé éà ,àLååàc äàéø éàä :óñBé¯ ¥©¥¨§¨§¨¦¨§¦©¥¨¨§¨

àöaöáî éà ,àweø Bà ,àìéb Bà ,àôãb dìò ïðéçpî©§¦©£¨©§¨¦¨¨¦§©§§¨
¯àì éàå ,äôøè¯dì ïðéòãé àì éàå .äøLk¯ §¥¨§¦¨§¥¨§¦¨¨§¦©¨

éúééîàúeëéLî;deâa dì ïðéáúBîe ,éøeLt àiîc ¨§¥§¦¨§©¨§¥§¦©¨§©¨
àì éîéîça¯àì éøéø÷a ,éöååkc¯àlà ;éLøèîc ©£¦¥¨§¨§¦¦§¦¥¨¦§¨§¦¤¨

àöaöáî éà ,éøeLôa dì ïðé÷ãa¯àì éàå ,äôøè ¨§¦©¨¦§¥¦§©§§¨§¥¨§¦¨
¯éàäå ,áé÷péà àì äàléò ,áé÷péà äàzz ;äøLk§¥¨©¨¨¦§¦¦¨¨¨¦§¦§©

àLååàc¯.àeä éðéáe éðéác à÷éæøîà àleò øîà §¨§¨¦¨§¥¥¥¥¨©¨¨©
äëtLpL äàéø :ïðçBé éaøïBúé÷k¯àîìà .äøLk ©¦¨¨¥¨¤¦§§¨§¦§¥¨©§¨

íéðôaî ïBøñç :øáñ÷¯déáéúéà .ïBøñç déîL àì ¨¨©¤§¦¦§¦¨§¥¤§¥¦¥
éàî ;äøñçL Bà äáwépL äàéøä :àleòì àaà éaø©¦©¨§¨¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©

õeçaî àîéìéà ?äøñç¯åàì àlà !äáwéð eðééä¯ ¨§¨¦¥¨¦©©§¦§¨¤¨¨
íéðôaî ïBøñç :dpéî òîLe ,íéðôaî¯.ïBøñç déîL ¦¦§¦§©¦¨¤§¦¦§¦§¥¤§

¯íìBòì ,àì¯äáwéð eðééä :zøîà à÷ãe ,õeçaî¯:øîàc ,ïBòîL éaøì ,àëéøö àì ¨§¨¦©§¨£©§§©§¦§¨¨§¦¨§©¦¦§§¨©
úBðBtîqä úéáì á÷pzL ãò¯déa úéàc á÷ð ìáà ,ïBøñç déa úéìc á÷ð éléî éðä ©¤¦¨¥§¥©¦§¨¥¦¥¤¤§¥¥¤§£¨¤¤§¦¥

ïBøñç¯ìç äéððç éaø .äãBî ïBòîL éaø eléôà,ïBúé÷k äëtLpL äàéø dén÷ eúéià ,øBcä éìBãb ìëå ïúð éaø déaâì ìò ,L ¤§£¦©¦¦§¤©¦£©§¨£©©§©¥©¦¨¨§¨§¥©©§©¥¥¨¤¦§§¨§¦
ïðéúééî :déì øîà ?ïðéòãé àðî :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .úBðBtîñ éîéé÷c àeäå :àáø øîà .døLëàå§©§§¨£©¨¨§§©§¦¦§£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦§¨¨§¦©£©¥©§¦©

àòö,àéðe÷cïðéëôLåéøeéç é÷ééøeL da úéà éà ;déeâa dì¯àì éàå ,äôøè¯ä÷BîépL äàéø :ïîçð áø øîà .äøLk, ¨¨§§¨§¨§¦©¨§©¥¦¦¨©§¥¦¨¥§¥¨§¦¨§¥¨¨©©©§¨¥¨¤¦¨
íeø÷eíéi÷ dlL¯,ä÷BîépL äàéø :éëä éîð àéðz .äøLkíeø÷eúéòéáø ú÷æçî eléôà ,íéi÷ dlL¯äìhéð .äøLk §¤¨©¨§¥¨©§¨©¦¨¦¥¨¤¦¨§¤¨©¨£¦©£¤¤§¦¦§¥¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc oileg(iyiy meil)

ìáàz`vnp `id m`dabàoeeikl dpetd dciva ,d`ixd ab lr ± £¨©©¨
,dabeléôà`l` epi` dlcebàqàc àtøèk`idy ,qcd dlrk ± £¦§©§¨§©¨

,ce`n dphw,äôøè.dnewn df oi`y meyn §¥¨
:d`ixd d`xn zece` mipey mipic `xnbd d`ian jli`e o`knøîà̈©

íøôøàzôeàì àéîãc äàéø éàä ,,mivr zrwal dnecd d`ix ± ©§¨©¥¨§¨§¨§§¨
.äôøè§¥¨

ewlgpy dnicwne ,mxtx ixac xe`iaa zepeyl dnk d`ian `xnbd
:zrwal d`ixd z` mxtx dnic `yep dfi`a zercdéøîàc àkéà¦¨§¨§¥

zrwal dnecd d`ixl `id mxtx zpeek ,[exn`y yi-]àúeæça©£¨
.[d`xna-],éøîàc àkéàåzrwal dnecd d`ixl `id ezpeeky §¦¨§¨§¥
àzLéâazrwak `id ik miyg dze` miyynn xy`ky ,[dyeyiba-] §¦§¨

.mivr
:mxtx ixaca zepeyd zercd z` `xnbd d`ian dzréøîàc àkéà¦¨§¨§¥

`id mxtx ly ezpeeky eyxite ,xen`ke ,d`xna `ed oeincdy
äçéôðcmxtx xn`e ,mivr zrwak dpal dzyrpe degtpy ± ¦§¦¨

.`id dtixhyéøîàc àkéàå,xen`ke ,dyeyina `ed oeincdy §¦¨§¨§¥
`id mxtx ly ezpeeky eyxiteàæéçôcm`y ,zrwak dyw `idy ± ¦§¦¨

.dtixh `id ixd ,dywl dktdp,éøîàc àkéàå`ed oeincdy §¦¨§¨§¥
,xg` ote`a dyeyinaàòéLc,zrwak dwlg `idy ±dì úéìc §¦¨§¥¨

éðeàc àëezéç,cg` seb dlek `l` ,da zekezg zepe`d oi`y ± ¦¨§¥
.dtixh `id ixd ,el` mikezig da oi` m`y

:d`ixd d`xn iepiy zece` ,sqep oic,àáø øîàdpzypy d`ix ¨©¨¨
`ede dravàìçeëk,[zlkzk-].äøLk`ede dpzyp m`eàúBéãk §§¨§¥¨¦§¨

,dxegy `idy xnelk ,yai eic hxewk ±àðéðç éaø øîàc ,äôøè§¥¨§¨©©¦£¦¨
rav ,dcp mc oiprlä÷lL àlà ,àeä íBãà ,øBçLlre lwlwzpy ± ¨¨¤¨¤¨¨

dlwlwzpy `id ze` ,lewlw lr dxen xegyy oeik .xigyd ok
dpzyp m`e .jka ztxhp dndade ,awpdle awxdl dteqe d`ixd

`ide draväweøé,miayrk,äøLk`ed jkl xewnde,ïúð éaøcî §¨§¥¨¦§©¦¨¨
`ide dpzyp m`e .onwlckäneãà,dkeza da xxvpy mcn,äøLk £¨§¥¨

`ed jkl xewnd s`e,ïúð éaøcîmicnl ozp iax ixacn .onwlck ¦§©¦¨¨
.oda sixhdl oi` ok lre ,`txzdl micizr el` oebk ze`xnyàéðúc§©§¨

,`ziixaaíiä ékøëì ézëìä úçà íòt ,øîBà ïúð éaømixrl-] ©¦¨¨¥©©©©¨©§¦¦§©¥©¨
,[ux`l uegayäúàa[d`a-]äìnL éðôì úçà äMàz`dða ¨¨¦¨©©§¨©¤¨¨§¨

d,úîe ïBLàød dpa z` dln aeye,úîe éðLd dpa clepykeéLéìL ¦¥¥¦¥§¦¦
,elenl dkixv dzideéðôì ezàéáä.`l e` elenl m` eilr le`yl ¡¦©§¨©

e ea izlkzqdäéäL åéúéàøed`xn,éza ,dì ézøîà .íBãà §¦¦¤¨¨¨¨©§¦¨¦¦
Bì éðézîäelenln,Bîc Ba òìaiL ãòed`xn aeyiyk epiide ©§¦¦©¤¦¨©¨

rlaiy cr oizndl dl izvri ,jk meyn .libx d`xnl.xyaa mcd
,ok`eBì äðézîäenc rlapy creokn xg`l.äéçå ,BúBà äìî ¦§¦¨¨¨§¨¨

,éîL ìò ,éìáaä ïúð BúBà ïéøB÷ eéäå.ef dvr diz`yd ip`y iptn §¨¦¨¨©©§¦©§¦
äúàa ,ài÷èBt÷ úðéãîì ézëìä úçà íòt áeLå[d`a-]äMà §©©©©¨©§¦¦§¦©©§©¨¨¨¦¨

äìnL éðôìz`dðad,úîe ïBLàød dpa z` dln aeye,úîe éðL §¨©¤¨¨§¨¦¥¥¦¥
d dpa clepykeéLéìL,elenl dkixv dzideéðôì ezàéáäle`yl §¦¦¡¦©§¨©

e ea izlkzqd .`l e` elenl m` eilräéäL åéúéàøed`xn.÷Bøé §¦¦¤¨¨¨
ézööä[izhad-]å ,Baizi`xy,dì ézøîà .úéøa íc Ba äéä àì ¥©§¦§Ÿ¨¨©§¦¨©§¦¨

,Bîc Ba ìBtiL ãò Bì éðézîä ,ézad`xnl ed`xn aeyiyk epiide ¦¦©§¦¦©¤¦¨
,ok`e .libxdBì äðézîä,mc ea letiy creokn xg`l,BúBà äìî ¦§¦¨¨¨

,éîL ìò ,éìáaä ïúð BúBà ïéøB÷ eéäå .äéçådiz`yd ip`y iptn §¨¨§¨¦¨¨©©§¦©§¦
.ef dvr

`ede ,`ixadl eteq wexi d`xne mec` d`xny epcnl el` miyrnn
z` sixhdl oi`e ,`ixadl mteq el` ze`xny dnda z`ixa oicd

.dndad
:d`ixd d`xna mitqep mipic,àðäk áø øîàdly d`xndy d`ix ¨©©©£¨

`edàcáëk,[cakk-].äøLk`ed dly d`xndy d`ixeàøNák §©§¨§¥¨§¦§¨
,[xyak-].äôøèoi` ,cakk zi`xp `id m`y ,eplaewn jky §¥¨

ileg da yiy di`x ef ixd ,xyak zi`xp `id m` eli`e ,dtixhdl
.dze` sixhndéðîéñåCweqtd ,drhz `ly(l ak zeny)äãOa øNáe' §¦¨¥¨¨©¨¤

,'äôøè.dtixh `id ixd xyak zi`xp `id m`yànñ áø øîà §¥¨¨©©©¨

déøa[epa-]àéîãc äàéø éàä ,àáøcdly d`xna dnecd d`ix ± §¥§¨¨©¥¨§¨§¨
àúeLëk[zeykk-]à÷éøBîëe[mekxkke-]àúòéa ïBâëe ¦§¨§¦¨§¥£¨

,wexi rav ly mipey mipeeb el` lky ,[dviake-].äôøè§¥¨
xg`n :`xnbd zl`ey .`axc dixa `nq ax ixaca dpc `xnbd

,d`ixa sixhn ,dviae mekxk ,zeyk ly wexi d`xnyàlàok m` ¤¨
zece` lirl `ax xn`y dnàéîc éëéä ,äøLëc äweøédna ± §¨¦§¥¨¥¦¨§¨

dwexia md `ax ixac :`xnbd daiyn .xaecnézøëk. §©§¦
:d`ixa dnizq zece` oicäàéøa íeèà ,àðéáø øîàd`ixa mewn ± ¨©¨¦¨¨§¥¨

ok lre ,eaih dn ewceal yi ,llk xie` ea qpkp oi`y mezqe xebqd
dì ïðéòø÷å àðékñ ïðézééî,meh`d z` mikzege oikq mi`ian ± ©§¦©©¦¨§©§¦©¨

,miwceaeúéà éà[yi m`-]da,df meh`aúîçî éàcå ,àìâeî ¦¦¨§¨©©¥£©
àeä àìâeî,xie` da qpkp `lyàì éàå ,äøLëe,dlben my d`vnp §¨§¥¨§¦Ÿ

dìò ïðéáúBî,d`ixa jzgd mewn lr ep` migipn ±àôãbzevep-] §¦¨£¨©§¨
[spkàweø Bà,da migtepe ,[wex-]àöaöáî éàel`n cg` m` ± ¨¦§©§§¨

,xie` xarn mewn my yi ixdy mhe` df oi`y ze` ,cpcpzne uavan
ok lreàì éàå ,äøLkdndade `ed meh` ok` ,uavan.äôøè §¥¨§¦Ÿ§¥¨

:d`ixa miawp zece` mipic ipyúîçî äìòL íeø÷ ,óñBé áø øîà̈©©¥§¤¨¨©£©
dzidyàéøa äkîíeø÷ Bðéà ,äeteqy meyn ,dilr obdl lirend ©¨§¥¨¥§

,dpnn gexd dzr z`vei oi` mexw eze` zngny s` ok lre ,awpdl
.`id dtixhéàä ,óñBé áø øîàåd [ef-]àLååàc äàéøzray ± §¨©©¥©¥¨§©§¨

,xie` z`ivi lyk ygx lew drinyn `id da migtepyïðéòãé éà¦©§¦¨
àLååà àëéä,xie`d lew `vei okidn ep` mircei m` ±dìò ïðéçpî ¥¨©§¨©§¦©£¨

df mewn lr ep` migipn ±àôãb[zevep spk-]àìéb Bà[yw-]Bà ©§¨¦¨
àweø,da migtepe ,[wex-]àöaöáî éàuavan el`n cg` m` ± ¨¦§©§§¨

xie`de ,minexwd ipya mewn eze`a awp yiy `ed ze` ,cpcpzne
`id ok lre ,eze` dgec awpd jxc `veid,äôøèd`ix' meyn §¥¨

,'dawipyéàå[m`e-]àìe awp my oi`y `ed ze` ,uavaéàå .äøLk §¦Ÿ§¥¨§¦
dì ïðéòãé àì,xie`d lew `vei okidn mircei eppi` m`e ±ézééî Ÿ©§¦¨¨©§¦

éøBLt àiîc àúeëéLî,mixyet min dae zibib `ian ±ïðéáúBîe §¦¨§©¨¨¥§¦©
deâa dì.oldlck dze` miwceae ,dkeza d`ixd z` ep` migipne ± ¨§©¨

,mixw e` ming `le `weec mixyet zeidl mind lr mrh dne
àì éîéîçameyn ,ming mind eidi `l ±éöåeëcminxeb mdy ± ©£¦¥Ÿ§©§¥

dlrz `l dwicade mzqdl awpd leki jk ici lre ,wnhvdl d`ixl
oke ,dtiàì éøéø÷ameyn ,mixw mind eidi `l ±éLøèîcmdy ± ¦§¦¥Ÿ¦§¨§¦

mexwa `l` epi` awpd m` s`e ,oa`k zeywzdl d`ixl minxeb
oeilrd mexwd mb rxwp ef zeywzd ici lry ixd ,ecal oezgzd

.yelwe wc ezeid iptn ,cid yenynaéøBLôa dì ïðé÷ãa àlà± ¤¨©§¦©¨§¨¥
,da migtepe ,mixyet min day zibiba dze` ep` miwceaéà¦

àöaöáî,d`ixdn xie` z`ivi mina zxkip m` ±,äôøè`idy itl §©§§¨§¥¨
,minexwd ipya daewpàì éàå,d`ixdn xie` z`ivi mina zxkip §¦Ÿ

,äøLkwxy gkeny itláé÷péà àì äàléò áé÷péà äàzzmexwd ± §¥¨©¨¨¦§¦¦¨¨Ÿ¦§¦
,oeilrd `l j` ,awip ecal oezgzdàLååàc éàäålew dlery dne ± §©§©§¨

,dzgitp zra d`ixdn ygxàeä éðéáe éðéác à÷éæ`veid xie`d ± ¦¨§¥¥¥¥
,df lew dlrnd `ed minexwd oial sgcpe oezgzd mexway awpdn

.mdipy eawip `ly itl ztxhp dpi`e
:dkeza dzwly d`ix oicäàéø ,ïðçBé éaø øîà àleò øîà̈©¨¨©©¦¨¨¥¨

äëtLpLdkezaïBúé÷k,einexw jeza genip dxyay ,xnelk ,min ¤¦§§¨§¦
`id jk ici lre ,dy`xl dteqne dteql dy`xn mkeza jtyp `ede

,owix divg dzre ,xya d`ln dlek dzid dligzny ,dxqg.äøLk§¥¨
:`xnbd dywn .df oica dpc `xnbdøáñ÷ àîìà`eti` gken ± ©§¨¨¨©

y opgei iax xaeqydéîL àì íéðôaî ïBøqç[aygp epi`-],ïBøqç ¦¨¦¦§¦Ÿ§¥¦¨
,uegan dawp `ly lkdéáéúéà[dywd-]àleòì àaà éaøxn`y ¥¦¥©¦©¨§¨

lirl dpyna epipy ,opgei iax mya z`f(.an),dndaay zeietxhd oia
,äøñçL Bà äáwépL äàéøä,dpynd ixaca oecl yieéàîidn-] ¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©

[dzpeekàîéìéà ,'äøñç'd`ixd dxqgy `id dzpeeky xn`p m` ± ¨§¨¦¥¨
,õeçaî,dpnn wlg lhipy ici lreðééä[edf `ld-],'äáwéð'i`y ¦©©§¦§¨

ycgzp dne ,ef zetixh dxkfed xake ,awpzy `la xqgzy xyt`
,'dawip' llka epi`y 'dxqg'aåàì àlà-dxqgy dpeekd oi` m`d ¤¨¨
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קלט oifge` mipya cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

àúôåàì àéîãã.yxtncke ,mivr zrwa =àúùéâá.urk dyeyn dywy Ð

àæéçôã.`zyibk inp epiide ,dyw Ðàçéôðãinp epiide ,zrwak dpal zyrp Ð

xkip yxtd d`xn oink `l` ,wcqae xenb jeziga `kzgn `lc `kide .`zefga

ea.`id `zte` ik `riy e`lc ,dxyk Ðàìçåëëd`xnk `edy ,legk rav =

*1,x"efl.xegy `le wexi `làúåéãë=

.xegy `ede ,yai eic hxewàðéðç éáøãÐ

.dcp mc oiprlä÷ìù àìà`zewl `nl` Ð

.awpile awxil eteqe ,`edä÷åøéoink Ð

.onwlck ,miayräîåãà* =2.`"cexhewpy

äøùë.ozp iaxcn ,`ixa `xcdc Ðéðéúîä
åìytp gewit ipta cnerd xac jl oi`c Ð

zekitye zeixr ielibe dxf dcearn ueg

.mincåîã åá òìáéùrlap enc `diy Ð

iede ,xyal xer oia jled enc didy .exyaa

jezne ,ytpd `ed mcde ,mc el oi`y ink

.dlw dkna zn `ed zeig ea oi`yàãáëë
äøùëcakl dnec dly d`xny d`ix Ð

.dxyk Ðäôøè àøùéáë,edl miw ikde Ð

.`zewl `ied `l ikdae `zewl `ied ikdac

àúåùëë`l` ,miayrk `le ,dwexi Ð

* `zeyk d`xnk3d`xnk e` ,o"elned

dl` lke .dvia d`xnk e` ,mekxk `wixen

lke ,dfn dpeyn dfy `l` ,od wexi oin

* d`xn4.wexi `xwp b"exwäàéøá íåèàÐ

.dieba `wif liir `le mhnhnc `zkec

àìâåî* Ð1.`"xehiieewäìò íéçéðîlr Ð

.rxwpy xg`l meh` eze`àöáöáî éàÐ

.`wif dia liir `dc ,dxyk `wex ciipcéàå
àì.dtxhe ,`ed `zewl Ðmexw epi`Ð

mexw d`ixc ikxiq lke .xzqil eteqy

`lc ab lr s` jkld ,od dkn zngn dlerd

`wif witp.dtxhàùååàã äàéø éàä`d Ð

.lirl ziyixtéöååëîã.awpd oinzeq Ð

éùøèîã.dze` oiywny ,miyxh oeyl Ð

xzqp Ð dywzn `edyk wcd mexwe

,d`lir aiwpi` `lc oipnfc .cid yenyna

.dl wica ik awpineïåúé÷ë äëôùðùÐ

,dly minexw jeza genip d`ixd xya

dy`xl dteqne dteql dy`xn jtype

dlek dlgzny ,`id oexqge .minexwd jeza

.zipwix divg eiykre d`lnäá÷éð åðééäÐ

.mexwd awpi `ly dxqgl xyt` i`yàì
ïåòîù éáøì àëéøö`d Ð`kixhvi`c

oerny iaxl dxqg ipzinle opireny`l

biltc oizipznc `pz opireny`l ,jixhvi`

yiy awpac ,dxqg` `le dawip` oerny iax

.icen oexqg eaàðåôîéñ éîéé÷ã`ly Ð

.zepwepwd ewenipïðéòãé àðî`ny Ð

.odn zg` dwenipàéðå÷ã àòö ïðéúééîÐ

oixewy xa`a dtegnd qxg ly dxrw

*2.dti d`xpe ,`id `riyc ,frla d"`inelt

äååâá äì ïðéëôùålkde mexwd mirxew Ð

.jtypéøååéç é÷ééøåùÐ3*.frla y"wh

äôøèzepetnqd ieginy d`xp i`ce f`c Ð

.`edä÷åîéð,dzvwn dil`n dpwexzp Ð

`l dzvwna j` ,oeziwk dktyp dpi`e

.melk x`ypúéòéáø ú÷æçî åìéôàllg Ð

.beld ziriax wifgnd oexqg
úéçåôìù
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ìáà,l`ny cvl `zipepird z`vnp m`c d`xpe Ð dtxh `q`c `txhk elit` dab`

zi` ikd `ziixa ifirc meyn `nrh yxtn `dc .dtxh Ð ikda `gxe` e`lc oeik

m`e .oinia elit` ihernl dab hwp Ð l`ny cvl hrnn `le dab` hrnnc `de .edl

ixza sixhn dnly epiax ik s`e .`wec dab hrnncn ,xizdl d`xp did dnewn dzpiy

,dnewna zcner dpi` zg`y it lr s` `zipepir

ixen j` .mipy `zi`c e`l m` xqe` did `l

laewn didy xn` dkxal epexkf icec axd

digxe` e`lc meyn `nrhc xyt`e ,xeq`l

.ikda

åìéôàia` meyn Ð dtxh `q`c `txhk

epiax axd azk o"a` epiax axde ixfrd

d`ixd abe zepe` x`ya `wecc ,extqa wgvi

dpezgzd ,oinid cvay zepe`d la` ,dtxh `ied

dkxcc ,dxyk Ð x`evl dkenqd dpeilr `idy

`ied `l elit`c daeyza azke .lvtzdl

i`e .dtxh Ð dgitp ici lr `l` `q`c `txhk

Ð `q`c `txhk dgitp xza elit` `ied `l

.dxyk `idy ixfrd ia`l d`xp

àòéùãla` .ixnbl dwlgy epiid Ð `zte`k

Ð `nlra xkid mey da yi m`

.dxyk

éùéìùixzac xaqc d`xp Ð iptl ez`iad

,(a,cq zenai) iaxk ,dwfg `ied ipnif

.ipiznd dl xn`cnàìàinc ikid dwexi

lkde ,"ozxkk" oda aezky mixtq yie Ð izxkk

ly mebxze ,wexi rav `edc jexra azke .cg`

y"icpi` rav `edc d`xpe .izxk `ed "xivg"

`edy rnyn `dc ,riwxl inc `edc ,frla

opixn`ck ,zlkzl zvw dnecick :(a,h zekxa)

mil dnec zlkz :xn`e .izxkl zlkz oia xikiy

xne` jk jezne .[`,ht oileg] riwxl dnec mie

"lefbd alel" wxta opilqtc `dc ,mz epiax

rava `wec Ð ozxkk wexid bexz` (a,cl dkeq)

xiykdl oi` df gknc d`xp edine .y"icpi`

ihernl ozxkk hwp `lc ,miwexid mibexz` x`y

,ozxkk `wec ied `l inp `kde .zEwxi ipipr x`y

yxit ,ozp iaxcn dxyk dwexi iab lirlc

e`l ozxkk `nl` ,miayrk dwexi :qxhpewa

`incc `l` ihernl iz` `lc ,d`xp oke .`wec

b"exw ipin lkc .`zriae `wixene `zeykl

`ztqez) mirbp zkqna xn`ck ,ixwi` miwexi

o`nl `ki`e ,qeeh spkk wxwxi :(b dkld ` wxt

"mixcp drax`" wxta opixn`e .deryk xn`c

owixedy Ð "eikipg z` wxie" :(`,al mixcp)

mdipir epzi `ly (zeilbxne zeaeh mipa`a)

mipa`a `le zeytp zlvda ewqrzie ,oenna

.zeilbxne zeaeh

ìáàdcen oerny iax elit` oexqg ea yiy awp

d`ixd zi`xpyk xeq`l evxy yie Ð

elit` ,d`ixd lr oexqge wcqe hnw yiy ,dxqg

mdl aiyde .miiw xyade xerde dgitpa dler

ok m`c ,mcia `ed zerhc xy` oa wgvi epiax

ded `le ,lkd ixacke ikd `kd iiepyl dil ded

dlerc oeik i`ce `l` .oerny iaxk `nwe`l dil

.owfd qenipelw epiax wqt oke ,dxyk Ð dgitpa

zigetly
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¯éàäå ,áé÷péà àì äàléò ,áé÷péà äàzz ;äøLk§¥¨©¨¨¦§¦¦¨¨¨¦§¦§©

àLååàc¯.àeä éðéáe éðéác à÷éæøîà àleò øîà §¨§¨¦¨§¥¥¥¥¨©¨¨©
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àòö,àéðe÷cïðéëôLåéøeéç é÷ééøeL da úéà éà ;déeâa dì¯àì éàå ,äôøè¯ä÷BîépL äàéø :ïîçð áø øîà .äøLk, ¨¨§§¨§¨§¦©¨§©¥¦¦¨©§¥¦¨¥§¥¨§¦¨§¥¨¨©©©§¨¥¨¤¦¨
íeø÷eíéi÷ dlL¯,ä÷BîépL äàéø :éëä éîð àéðz .äøLkíeø÷eúéòéáø ú÷æçî eléôà ,íéi÷ dlL¯äìhéð .äøLk §¤¨©¨§¥¨©§¨©¦¨¦¥¨¤¦¨§¤¨©¨£¦©£¤¤§¦¦§¥¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc oileg(iyiy meil)

ìáàz`vnp `id m`dabàoeeikl dpetd dciva ,d`ixd ab lr ± £¨©©¨
,dabeléôà`l` epi` dlcebàqàc àtøèk`idy ,qcd dlrk ± £¦§©§¨§©¨

,ce`n dphw,äôøè.dnewn df oi`y meyn §¥¨
:d`ixd d`xn zece` mipey mipic `xnbd d`ian jli`e o`knøîà̈©

íøôøàzôeàì àéîãc äàéø éàä ,,mivr zrwal dnecd d`ix ± ©§¨©¥¨§¨§¨§§¨
.äôøè§¥¨

ewlgpy dnicwne ,mxtx ixac xe`iaa zepeyl dnk d`ian `xnbd
:zrwal d`ixd z` mxtx dnic `yep dfi`a zercdéøîàc àkéà¦¨§¨§¥

zrwal dnecd d`ixl `id mxtx zpeek ,[exn`y yi-]àúeæça©£¨
.[d`xna-],éøîàc àkéàåzrwal dnecd d`ixl `id ezpeeky §¦¨§¨§¥
àzLéâazrwak `id ik miyg dze` miyynn xy`ky ,[dyeyiba-] §¦§¨

.mivr
:mxtx ixaca zepeyd zercd z` `xnbd d`ian dzréøîàc àkéà¦¨§¨§¥

`id mxtx ly ezpeeky eyxite ,xen`ke ,d`xna `ed oeincdy
äçéôðcmxtx xn`e ,mivr zrwak dpal dzyrpe degtpy ± ¦§¦¨

.`id dtixhyéøîàc àkéàå,xen`ke ,dyeyina `ed oeincdy §¦¨§¨§¥
`id mxtx ly ezpeeky eyxiteàæéçôcm`y ,zrwak dyw `idy ± ¦§¦¨

.dtixh `id ixd ,dywl dktdp,éøîàc àkéàå`ed oeincdy §¦¨§¨§¥
,xg` ote`a dyeyinaàòéLc,zrwak dwlg `idy ±dì úéìc §¦¨§¥¨

éðeàc àëezéç,cg` seb dlek `l` ,da zekezg zepe`d oi`y ± ¦¨§¥
.dtixh `id ixd ,el` mikezig da oi` m`y

:d`ixd d`xn iepiy zece` ,sqep oic,àáø øîàdpzypy d`ix ¨©¨¨
`ede dravàìçeëk,[zlkzk-].äøLk`ede dpzyp m`eàúBéãk §§¨§¥¨¦§¨

,dxegy `idy xnelk ,yai eic hxewk ±àðéðç éaø øîàc ,äôøè§¥¨§¨©©¦£¦¨
rav ,dcp mc oiprlä÷lL àlà ,àeä íBãà ,øBçLlre lwlwzpy ± ¨¨¤¨¤¨¨

dlwlwzpy `id ze` ,lewlw lr dxen xegyy oeik .xigyd ok
dpzyp m`e .jka ztxhp dndade ,awpdle awxdl dteqe d`ixd

`ide draväweøé,miayrk,äøLk`ed jkl xewnde,ïúð éaøcî §¨§¥¨¦§©¦¨¨
`ide dpzyp m`e .onwlckäneãà,dkeza da xxvpy mcn,äøLk £¨§¥¨

`ed jkl xewnd s`e,ïúð éaøcîmicnl ozp iax ixacn .onwlck ¦§©¦¨¨
.oda sixhdl oi` ok lre ,`txzdl micizr el` oebk ze`xnyàéðúc§©§¨

,`ziixaaíiä ékøëì ézëìä úçà íòt ,øîBà ïúð éaømixrl-] ©¦¨¨¥©©©©¨©§¦¦§©¥©¨
,[ux`l uegayäúàa[d`a-]äìnL éðôì úçà äMàz`dða ¨¨¦¨©©§¨©¤¨¨§¨

d,úîe ïBLàød dpa z` dln aeye,úîe éðLd dpa clepykeéLéìL ¦¥¥¦¥§¦¦
,elenl dkixv dzideéðôì ezàéáä.`l e` elenl m` eilr le`yl ¡¦©§¨©

e ea izlkzqdäéäL åéúéàøed`xn,éza ,dì ézøîà .íBãà §¦¦¤¨¨¨¨©§¦¨¦¦
Bì éðézîäelenln,Bîc Ba òìaiL ãòed`xn aeyiyk epiide ©§¦¦©¤¦¨©¨

rlaiy cr oizndl dl izvri ,jk meyn .libx d`xnl.xyaa mcd
,ok`eBì äðézîäenc rlapy creokn xg`l.äéçå ,BúBà äìî ¦§¦¨¨¨§¨¨

,éîL ìò ,éìáaä ïúð BúBà ïéøB÷ eéäå.ef dvr diz`yd ip`y iptn §¨¦¨¨©©§¦©§¦
äúàa ,ài÷èBt÷ úðéãîì ézëìä úçà íòt áeLå[d`a-]äMà §©©©©¨©§¦¦§¦©©§©¨¨¨¦¨

äìnL éðôìz`dðad,úîe ïBLàød dpa z` dln aeye,úîe éðL §¨©¤¨¨§¨¦¥¥¦¥
d dpa clepykeéLéìL,elenl dkixv dzideéðôì ezàéáäle`yl §¦¦¡¦©§¨©

e ea izlkzqd .`l e` elenl m` eilräéäL åéúéàøed`xn.÷Bøé §¦¦¤¨¨¨
ézööä[izhad-]å ,Baizi`xy,dì ézøîà .úéøa íc Ba äéä àì ¥©§¦§Ÿ¨¨©§¦¨©§¦¨

,Bîc Ba ìBtiL ãò Bì éðézîä ,ézad`xnl ed`xn aeyiyk epiide ¦¦©§¦¦©¤¦¨
,ok`e .libxdBì äðézîä,mc ea letiy creokn xg`l,BúBà äìî ¦§¦¨¨¨

,éîL ìò ,éìáaä ïúð BúBà ïéøB÷ eéäå .äéçådiz`yd ip`y iptn §¨¨§¨¦¨¨©©§¦©§¦
.ef dvr

`ede ,`ixadl eteq wexi d`xne mec` d`xny epcnl el` miyrnn
z` sixhdl oi`e ,`ixadl mteq el` ze`xny dnda z`ixa oicd

.dndad
:d`ixd d`xna mitqep mipic,àðäk áø øîàdly d`xndy d`ix ¨©©©£¨

`edàcáëk,[cakk-].äøLk`ed dly d`xndy d`ixeàøNák §©§¨§¥¨§¦§¨
,[xyak-].äôøèoi` ,cakk zi`xp `id m`y ,eplaewn jky §¥¨

ileg da yiy di`x ef ixd ,xyak zi`xp `id m` eli`e ,dtixhdl
.dze` sixhndéðîéñåCweqtd ,drhz `ly(l ak zeny)äãOa øNáe' §¦¨¥¨¨©¨¤

,'äôøè.dtixh `id ixd xyak zi`xp `id m`yànñ áø øîà §¥¨¨©©©¨

déøa[epa-]àéîãc äàéø éàä ,àáøcdly d`xna dnecd d`ix ± §¥§¨¨©¥¨§¨§¨
àúeLëk[zeykk-]à÷éøBîëe[mekxkke-]àúòéa ïBâëe ¦§¨§¦¨§¥£¨

,wexi rav ly mipey mipeeb el` lky ,[dviake-].äôøè§¥¨
xg`n :`xnbd zl`ey .`axc dixa `nq ax ixaca dpc `xnbd

,d`ixa sixhn ,dviae mekxk ,zeyk ly wexi d`xnyàlàok m` ¤¨
zece` lirl `ax xn`y dnàéîc éëéä ,äøLëc äweøédna ± §¨¦§¥¨¥¦¨§¨

dwexia md `ax ixac :`xnbd daiyn .xaecnézøëk. §©§¦
:d`ixa dnizq zece` oicäàéøa íeèà ,àðéáø øîàd`ixa mewn ± ¨©¨¦¨¨§¥¨

ok lre ,eaih dn ewceal yi ,llk xie` ea qpkp oi`y mezqe xebqd
dì ïðéòø÷å àðékñ ïðézééî,meh`d z` mikzege oikq mi`ian ± ©§¦©©¦¨§©§¦©¨

,miwceaeúéà éà[yi m`-]da,df meh`aúîçî éàcå ,àìâeî ¦¦¨§¨©©¥£©
àeä àìâeî,xie` da qpkp `lyàì éàå ,äøLëe,dlben my d`vnp §¨§¥¨§¦Ÿ

dìò ïðéáúBî,d`ixa jzgd mewn lr ep` migipn ±àôãbzevep-] §¦¨£¨©§¨
[spkàweø Bà,da migtepe ,[wex-]àöaöáî éàel`n cg` m` ± ¨¦§©§§¨

,xie` xarn mewn my yi ixdy mhe` df oi`y ze` ,cpcpzne uavan
ok lreàì éàå ,äøLkdndade `ed meh` ok` ,uavan.äôøè §¥¨§¦Ÿ§¥¨

:d`ixa miawp zece` mipic ipyúîçî äìòL íeø÷ ,óñBé áø øîà̈©©¥§¤¨¨©£©
dzidyàéøa äkîíeø÷ Bðéà ,äeteqy meyn ,dilr obdl lirend ©¨§¥¨¥§

,dpnn gexd dzr z`vei oi` mexw eze` zngny s` ok lre ,awpdl
.`id dtixhéàä ,óñBé áø øîàåd [ef-]àLååàc äàéøzray ± §¨©©¥©¥¨§©§¨

,xie` z`ivi lyk ygx lew drinyn `id da migtepyïðéòãé éà¦©§¦¨
àLååà àëéä,xie`d lew `vei okidn ep` mircei m` ±dìò ïðéçpî ¥¨©§¨©§¦©£¨

df mewn lr ep` migipn ±àôãb[zevep spk-]àìéb Bà[yw-]Bà ©§¨¦¨
àweø,da migtepe ,[wex-]àöaöáî éàuavan el`n cg` m` ± ¨¦§©§§¨

xie`de ,minexwd ipya mewn eze`a awp yiy `ed ze` ,cpcpzne
`id ok lre ,eze` dgec awpd jxc `veid,äôøèd`ix' meyn §¥¨

,'dawipyéàå[m`e-]àìe awp my oi`y `ed ze` ,uavaéàå .äøLk §¦Ÿ§¥¨§¦
dì ïðéòãé àì,xie`d lew `vei okidn mircei eppi` m`e ±ézééî Ÿ©§¦¨¨©§¦

éøBLt àiîc àúeëéLî,mixyet min dae zibib `ian ±ïðéáúBîe §¦¨§©¨¨¥§¦©
deâa dì.oldlck dze` miwceae ,dkeza d`ixd z` ep` migipne ± ¨§©¨

,mixw e` ming `le `weec mixyet zeidl mind lr mrh dne
àì éîéîçameyn ,ming mind eidi `l ±éöåeëcminxeb mdy ± ©£¦¥Ÿ§©§¥

dlrz `l dwicade mzqdl awpd leki jk ici lre ,wnhvdl d`ixl
oke ,dtiàì éøéø÷ameyn ,mixw mind eidi `l ±éLøèîcmdy ± ¦§¦¥Ÿ¦§¨§¦

mexwa `l` epi` awpd m` s`e ,oa`k zeywzdl d`ixl minxeb
oeilrd mexwd mb rxwp ef zeywzd ici lry ixd ,ecal oezgzd

.yelwe wc ezeid iptn ,cid yenynaéøBLôa dì ïðé÷ãa àlà± ¤¨©§¦©¨§¨¥
,da migtepe ,mixyet min day zibiba dze` ep` miwceaéà¦

àöaöáî,d`ixdn xie` z`ivi mina zxkip m` ±,äôøè`idy itl §©§§¨§¥¨
,minexwd ipya daewpàì éàå,d`ixdn xie` z`ivi mina zxkip §¦Ÿ

,äøLkwxy gkeny itláé÷péà àì äàléò áé÷péà äàzzmexwd ± §¥¨©¨¨¦§¦¦¨¨Ÿ¦§¦
,oeilrd `l j` ,awip ecal oezgzdàLååàc éàäålew dlery dne ± §©§©§¨

,dzgitp zra d`ixdn ygxàeä éðéáe éðéác à÷éæ`veid xie`d ± ¦¨§¥¥¥¥
,df lew dlrnd `ed minexwd oial sgcpe oezgzd mexway awpdn

.mdipy eawip `ly itl ztxhp dpi`e
:dkeza dzwly d`ix oicäàéø ,ïðçBé éaø øîà àleò øîà̈©¨¨©©¦¨¨¥¨

äëtLpLdkezaïBúé÷k,einexw jeza genip dxyay ,xnelk ,min ¤¦§§¨§¦
`id jk ici lre ,dy`xl dteqne dteql dy`xn mkeza jtyp `ede

,owix divg dzre ,xya d`ln dlek dzid dligzny ,dxqg.äøLk§¥¨
:`xnbd dywn .df oica dpc `xnbdøáñ÷ àîìà`eti` gken ± ©§¨¨¨©

y opgei iax xaeqydéîL àì íéðôaî ïBøqç[aygp epi`-],ïBøqç ¦¨¦¦§¦Ÿ§¥¦¨
,uegan dawp `ly lkdéáéúéà[dywd-]àleòì àaà éaøxn`y ¥¦¥©¦©¨§¨

lirl dpyna epipy ,opgei iax mya z`f(.an),dndaay zeietxhd oia
,äøñçL Bà äáwépL äàéøä,dpynd ixaca oecl yieéàîidn-] ¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©

[dzpeekàîéìéà ,'äøñç'd`ixd dxqgy `id dzpeeky xn`p m` ± ¨§¨¦¥¨
,õeçaî,dpnn wlg lhipy ici lreðééä[edf `ld-],'äáwéð'i`y ¦©©§¦§¨

ycgzp dne ,ef zetixh dxkfed xake ,awpzy `la xqgzy xyt`
,'dawip' llka epi`y 'dxqg'aåàì àlà-dxqgy dpeekd oi` m`d ¤¨¨
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc oileg(ycew zay meil)

úéçetìL[mgxd-]äNòî äéä äæ ,dlL ãák òéìúä .äøLk ,dlL ©§¦¤¨§¥¨¦§¦©¨¥¤¨¤¨¨©£¤
,zg` dnda ly cak rilzdyìL àéñò éða äéìò eìòåíéìâø äL §¨¨¤¨§¥©§¨§Ÿ¨§¨¦

äðáéìmiinrtae ,dtixh e` `id dxiyk m` ,jk lr le`yl §©§¤
e ,xaca dpai inkg erixkd `l oiicr myl elry zepey`xdìâøì§¤¤

éLéìLe mixqe`d lr mixiznd eaxe oipnl ecnr.íäì äeøézä §¦¦¦¦¨¨¤
:dndad otecl dweacd d`ix oicøîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©

äëeîqä äàéø ,ïîçð áø[dweacd-],ïôBãìzerlvl xnelk ©©§¨¥¨©§¨§¤
.dndaddì ïéLLBç ïéàdf mewna awp da didy xnel ,d`ixl ¥§¦¨

,oteca dkn dzidy mixne` `l` ,zerlvl dwacp mexw dlrdyke
m` mle` .d`ixd dil` dwacp d`ixade dzig xy`keäúìòä¤¤§¨

d`ixdíéçîödkenq `id ea mewn eze` zeaiaq [zereara`-] §¨¦
,dpewizk dpi`y d`ixa [yyg mewn] `zerix yiy `vnpe ,otecl

dì ïéLLBç.zerlvl dwacp dknd iptne awp da did `ny §¦¨
:zwleg drc d`ian `xnbdãçà ,øîà éîéáàc déîMî äãeäé øî©§¨¦§¥©£¦¦¨©¤¨

,äæ ãçàå äæ,mignv dzlrd `l m` oiae mignv dzlrd m` oia ¤§¤¨¤
dì ïéLLBç.awp da did `ny §¦¨

`id recn wecal ozip ,awpl miyyegy ote`a cvik zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .oteca dweacïðécáò éëéäok` m` miwcea cvik ± ¥¦©§¦¨

,z`f dnxb oteca dkn wxy e` otecl dwacp okle awp d`ixa did
døañà àáL øa ïéáø ,àáø øîà[x`ia-]àðékñ ïðézééî ,éì ¨©¨¨¨¦©§¨©§§¨¦©§¦©©¦¨

déîet Léìçc,dti jzegd ahid ccegn oikq mi`ian ±ïðé÷øôîe §¨¦¥§¨§¦©
dì,otecay mewn eze`a mippeazne otecd on d`ixd z` micixtne ± ¨

àúeòéø àkéà éà[dkn yi m`-]ïôBc øúa ïðéìz ,ïôBãamilez ± ¦¦¨¥¨§¤¨¦¨¨©¤
,oteca yiy `zerix dze`a oteca d`ixd dwacy dn z`àì éàå§¦Ÿ

y gken ,dkn my d`vnpàéä äàéø úîçî,otecl dwacpy dn ¥£©¥¨¦
,äôøèe,dwacp ezngne awp da didy gkeny itlàìc áb ìò óàå §¥¨§©©©§Ÿ

à÷éæ à÷tî à÷xie`d dpnn `vei oi`e d`ixd dwcapy s`e ± ¨©§¨¦¨
liren epi`e ,mexw dlrde awp my didy xyt`y itl ,mewn eze`a

.oldl df cenra xen`k ,dnizqk aygdl
:df oipra sqep oicdì ÷éãa ,óñBé áøc déøa äéîçð áødid wcea ± ©§¤§¨§¥§©¥¨¦¨

,dkn ea e`vne otecd on decixtdy xg`l ,d`ixd z`éøeLôa± ¦§¥
,awp da yi m` wecal min zxrw jeza dgtpn didy ,mixyet mina

lirl xen`k(:fn)ax did `ly ,xnelk .d`ix zwica jxc zece`
z` wcea did mb `l` ,oteca `zerix yiy jk lr jneq dingp

.awp yi da mby xxazi `ny ,dnvr d`ixd
oiprl jiiy `ed ok` m` ,dingp ax zece` lirl xen`a dpc `xnbd

:oteca dknétt áøc déøa àðeä áøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©¨§¥§©©¦
àä ,àðéáøì[df dyrn-]óñBé áøc déøa äéîçð áøcwcea didy §¨¦¨¨§©§¤§¨§¥§©¥

,mixyeta d`ixd z`dì eúéðúî àäà ïezàdidy mzipy m`d ± ©©¨©§¦¨
xh yyga ok dyerdcxtedy xg` oteca dkenqd d`ix ly zet

,dkn ea d`vnpe epnndì ïðéðúî àáøcà ïðàdidy epipy ep` ± £¨©§¨¨©§¦©¨
,`ax da xaicy xg` zetxh yyga ok dyerézøz éðä ,àáø øîàc§¨©¨¨¨¥©§¥

äàéøc éðeà,d`ixd zepe` izy el` ±éããäì ïëéøñczeweac ody ± ¥§¥¨¦§¦¨©£¨¥
,[odipia `kxiq yiy xnelk] efl efeäì úéì[odl oi`-]àúe÷éãa ¥§§¦¨

éøeLëàì,dndad z` xiykzye awp my oi`y gikezy dwica ± §©§¥
lr .mewn eze`a awp lr dcirn `kxiqy meyn ,`id dtixh `l`

y epipy ,`pe`l `pe`n `kxiq dzidy ,df ote`áøc déøa äéîçð áø©§¤§¨§¥§©
éøeLôa dì ÷éãa óñBémina zekxiqd mewn z` did wcea ± ¥¨¦¨¦§¥

.dndad z` xiykn did awp my `vn `l m`e ,mixyet
ok bdp sqei axc dixa dingp axy `piax ixac z` dgec `xnbd

:zepe`d oia zekxiq ly ote`aé÷úîéàî éàä ,éMà áø dì óedn ± ©§¦¨©©¦©©
,llk xn`idl epzip `ly el` mixac ly myexitàëä àîìLa± ¦§¨¨¨¨

d`ixd z` wcea didy ,otecl dkenqd d`ixa ,o`k xacd oaen
awp da `vnp `l m`y ,mixyetaïðéìz[milez-]ïôBãadzngny ¨¦¨§¤

,awp oi` dnvr d`ixae ,d`ixd da dwacäøLëe,dndadìáà §¥¨£¨
íúädliren dn ,dfl df zekexq zepe` izy eidy ote`a [my-] ¨¨

,dkn zngn d`a ef `kxiq `ld ,dwicadáéwð éàä éà`pe` m`-] ¦©©¦
[dawip efôøèáéwð éàä éàå ä[dawip ef `pe` m`e-],äôøèm`e §¥¨§¦©©¦§¥¨

.dnzqe mexw da dlry meyn df ixd awp da `vnp `l

:`xnbd zl`ey .otecl dkenqd d`ix oica oecl day `xnbdéîe¦
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dzîúBñ ãáëå äáwépL äøî ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé¦§¨©¥¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨§¨¥©§¨
,awpd cbpk mewn eze`a,äøLkmy s` `ldáé÷péà eléà[awip-] §¥¨¦¦§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד דלו



קמי oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

úéçåôìù:`ipz (a,dp oileg) oiwxita onwl .u"ixn* frlae ,da gpen cledy mexw Ð

.zigetly `id ,zgtxh `id ,m`d `idíäì åøñàåmilbxd ipyae .opiqxb `l Ð

.edexizde oixiznd eaxe ,oipnl ecnr iyilyae ,melk mdl exn` `lïôåãì äëåîñä
.zerlva dweac Ðäì ïéùùåç ïéà,oteca `zerix opilz `l` .dawip `ny Ð

:opixn`edzigyke ,ea dzid dkn df otec

.dlv` d`ixd dhlwäúìòä.d`ixd Ð

ïéçîö.otecl dzkinq zeaiaq u"pln** Ð

dknl opilz Ð `zerix da opifge li`ed

.dcicaäéîåô ùéìçãwce cecg eit Ð

ekyena d`ixd mexw rxwi `ly ,dti jzege

.otecd on dze`éøåùôá äì ÷éãáxg`l Ð

ca dkn e`vne dewxityi` ,da gtpn Ð ote

ikd .dawip ixdy ,dtxh Ð `in `vavan

:opiqxbäøùëå ïôåãá ïðéìú àëä àîìùáÐ

."oteca `zerix `ki` i`" opiqxb `le

`l i`c ,dl wica `kd `nlya ,xnelk

oeikc ,dnzqpe dawip opixn` `l `vavan

,da opilz Ð oteca diilzinl `ki`c

.dxykeàëä àìàickn ,ipe` izxz iab Ð

ediipin id ,dzid dkn zngn ef `kxq

Ð `wif `wtn `lc i`de ,dtxh aiwp`c

.dnzqe da dlr mexwïîçð áø øîà éîå
éëällkn ,dl oiyyeg oignv dzlrdc Ð

dl ipdn `l d`ixd dawipc ol `hiyt i`c

otecd znizqàúéáø íå÷îá íúä ?Ð

oikenqe cg`k oilcb otecde d`ixdy mewna

jklid ,`kxiq `idd wxtin `lc ,cinz

Ð dl oiyyeg ongp ax xn` ike .dxyk

.dlecbd `ne`d cbpk ,llgd agexa dlrnl

`wxtin Ð otecd on d`ixd dwegxc oeikc

dzlrd `l ik ,ikd elit`e .dnizq `idd

dl ilzc ,dl oiyyeg oi` xn` Ð mignv

oiyyegc ,ol `xiaq inia`k `dae .oteca

.`ziixe`ca opilf` `xnegle ,dlíå÷î
éðåàã éëåúéçxvina x`evl jenq ody Ð

`kilc ,ongp axk `zklid `dae .llgd

.dilr biltcàøùéáá êéáñãzkaqpy Ð

,zerlvd izy oiay xyaa d`ixd zfg`pe

la` .`wxtin `lc `xixy dnizq iedc

.zniiw `kxiq ef oi` Ð onvr zerlvaàîìà
àåä á÷ð,dl zxykn jiaq ik ikd elit`e Ð

.dawpy d`ixl dnizq `ipdnc `nl`á÷éð
.mc` ly cibd Ðìåñôzexk meyn Ð

.dktyúúåù àåäù éðôîdxei epi`e Ð

rxf zaky lk :(`,bn dcp) ol `niiwe ,ugk

.cilen epi` ugk dxei epi`yíúñðawpd Ð

.ok ixg`øùë`edy iptn ldwa `al Ð

.cileníåø÷ åðéàãÐ otec znizq la` Ð

.`id `ziilrn dnizqé÷úî'åë ó`zyd Ð

otecdy `l` d`ixa `ed awp zxn`c

cbpk d`ix dcdl otec aiwpi` eli` ,eznzeq

`lf`c ,dtxh Ð i`n ,onf xg`l d`ixd otec

.otec znizq dléðúéìzaewp oizipzna Ð

dnda yic ,zetxh x`y icda otecd

!jka dtxhpyàôøèî äéðéî åàìãÐ

.`a d`ix zngn zetxhcïéçîö.u"lpn* Ð

øáãá ïéæðãæî.oinbnbn Ðïéçîöepiid Ð

.`lbenàöîåà øî éòá àìdid dvex Ð

.e`l m`e dpxiyki m` zrcléèéøô éì úéì.did edgec Ðàðà ïô÷à.dpn` oeyl ,(fh dpyn b wxt zea`) "siwn ipeepgd" enk .dpn`a il etiwi migahd Ðàì äéìå
äéì àøéáñ.diaxn dil `riny `lc ,ediildip dl sixh ded `l inp sxhine ,ixeyk`l dil `xiaq `l opgei iaxl Ðïðéâñî.rqet oeyl Ð ibqn .opilf` Ð
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ùúéçåôìdne .dtxh Ð lhip e` ozyd qik awip la` .gpen cledy mewna epiid Ð

.oiwcd eawip llka ied `ny Ð `xnba `le dpyna `l xkfed `ly

ïðéúééîÐ mignv dzlrd la` ,mignv dzlrd `lyk epiidc Ð dinet yilgc `pikq

.oteca opilz `l oteca `zerix `ki` elit`

áøÐ ixeyta dl wica sqei axc dixa dingp

yxitck ,i`w oteca `zerix `ki``

,zekxiqd lk sixhdl oibdep dzre .qxhpewa

.ixeyta `le oteca `l oze` oiwcea oi`e

øîà:yexit Ð `xyaa jiaqc `ede `piax

xnv" enk ,xyaa ahid jaeqne fg`p

hwp `le "jiaq" hwp ikdle .[a,l oileg] "jaeqn

k oe`b mely xy ax zaeyzae ."jixq"oiac :az

zile .dxyk Ð jixqe jiaq `l oiae ,jiaqe jixq

d`ix :xn`c ongp axk `l` ,`piaxk `zkld

jezn rnyne .dxyk dznzeq otece dawipy

,ongp ax ly eixac yxtl `a `l `piaxc eixac

jixtcn ,d`xp oke .xn`w diytpc `xaq `l`

ax xn` ine :dl oiyyeg mignv dzlrdc dilr

otece dawipy d`ix ongp ax xn`de ?ikd ongp

`lc `d jiaqc `d :ipyn `le !dxyk dznzeq

axl `le `piaxl sqei ax jixtcn ,cere .jiaq

`le jiaq `l ira `l ongp axlc rnyn Ð ongp

edine .eznzeq otecy ,my lqet awp oi`e ,jixq

`piaxk dkld `di `ly dil `pn opirci `l

`edy `nzq `piax df oi` `nye ?`xza `edy

clepy ,iy` ax ly exiag didy cenlzd lka

.eixac lr aiydl sqei ax `acn ,`ax zny meia

d`ixc azk meyxb epiax ly zetxh zekldae

,ipe`c ediiziax mewna s` otecl dkenqd

zerlva e` zerlvd oiay xyaa dkeaqe dkexqe

e` ,zerlvd mr dgitpa edl `piwca Ð onvr

dler m` ,dl oigtpne `kxiqd mr xyad oixxeb

zniiw `kxiqdy oeikc .dxyk Ð dgitpa

oeik ,cer wxtzi `l Ð awpd lk znzeqe

jiaqc yxit qxhpewae .`niiw ediiziax mewnac

la` ,zerlvd oiay xyaa `wec epiid `xyaa

.`l onvr zerlvaàìdlry mexw ihernl

:xninl ivn ded inp ikd Ð d`ixa dkn zngn

.ediiziax mewna `ly ihernl

äúìòä`de Ð dxyk dil xn` edn oignv

dkexqa epiid Ð dl oiyyegc lirl xn`c

.awp zngn `kxiqdy `zlin `gkenc ,otecl
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:déì øîà .éèéøt éì úéì :déìïôwàéaøc dén÷ì eúà éëc ,Cì ãéáòà äî :déì øîà .àðà ¥¥¦§¦¥£©¥©§¨£¨£©¥¨©£¥¨§¦£§©¥§©¦
éaøa øæòìà éaøc déîMî da éøBîc ,ïBòîL éaøa äãeäé éaøc dén÷ì eäì øcLî ,ïðçBé¨¨§©©§§©¥§©¦§¨§©¦¦§§¥¨¦§¥§©¦¤§¨¨§©¦

,àøézéäì ïBòîLdéìåäåä ék :àáø øîà .déì àøéáñ àìïðébñîà÷eLa ïîçð áøc déøúa ¦§§¤¥¨§¥¨§¦¨¥£©¨¨¦£¨§©¥©©§¥§©©§¨§¨
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`oifgeקמב mipya cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

éàãìâã.oiprvx =éãðë éãðë.d`ixa micak milecb oignv Ðéøðéèmignv Ð

oi`e ,d`ixa eply zendaa oievnd oze` od el`e .rlqk eywed xake icpkn milecb

oileg] d`ixa meh` epiid e`le .`lben d`xnk oinec `l` ,d`ixl dnec odi`xn

.dgitpa dler oi`y `l` ,d`ixd on dpzyn epi`e gnv my oi` meh`c ,[a,fnèçî
äàéøá úàöîðùdaewp d`ixd oi`e Ð

.dpnn `vei gexd oi`e ,ueganïåøñç
íéðôáîeizeaiaq xyad lke` lfxady Ð

:opiqxb ikd .exqgne my ddeyykéìåëã àì
ïåøñç äéîù àì àîìòikd `dc Ð

d`ix ixyk`c [a,fn oileg] lirl `pniwe`

ilekc" opiqxb i` ,cere .oeziwk dktypy

hwp `petnq inp i` ,"oexqg diny `nlr

`vnpy oeik mewn lkn ,yxtnck `z`e

oexqg `la xyt` i` Ð d`ixd xyaa

.ziyixtckàúàå è÷ð àðåôîñjxc Ð

zepetnqd one ,zepetnqa `ae qpkp dpwd

.awip `l oevigd mexw mewn lkne ,xyal

elit` ,relal dpwd jxc oi`y it lr s`e

opifg `le onw d`ixl `zi`c li`ed ,ikd

,lre hwp `petnq jgxk lr Ð `awpi`c

.opiwfgn `l opifg `lc `zerixeáé÷ð éáå÷ð
dpwd jxc oi`y ,qpkpe `a hyeed jxc Ð

z` dawpe d`vie ,oiwcd z` dawpe .relal

jpdk `zklde .dkezl qpkpe d`ixd mexw

Ð yiwl yixe opgei iax `dc ,ixyknc opax

ediizhiya dil mwc ,cere .opgei iaxk dkld

eibl `tew i` :onwl ixn`c ,iy` axe in` iax

dpw `ciar `nl` .`z`e hwp `petnq Ð

`xeqi` opiwfgn `le ,hgn ekezl qpkiy

dlek `z` ik `wece .ea xkip awp oi`e li`ed

epiptl `ay mcew dkzgp la` ,onwl d`ix

opiyiig Ðded onw d`ix ded i` `nlc

.oizrnya onwl in` iax wqt ikde .daewp

àëåúéçácg`a z`vnp dkzgpy xg`l Ð

.zekizgdäøåùëàì øáñ`petnq xaqwc Ð

.oexqg diny `l miptan oexqge ,hwpäøãù
÷çöé éáøã äéî÷,`iyew jd meyn `le Ð

oileg) lirl opipyck diiepyl `ki` `dc

.jixhvi` oerny iaxle ,uegan mlerl :(a,fn

jnq `l d`ixd dkzgpc meyn `l`

i` `nlcc ,lre hwp `petnq xninl dixnb`

meync rcze .daewp i`ed onwl d`ix ded

dexcd` xcd ik `dc ,dia xcd `witq jd

.`nrh i`dn dtxh dinwïðáø àäåÐ

iaxe xfrl` iaxe opgei iax ,ixykn lirlc

.`pipgåøéùëä íòè äæéàî ïéòãåéùixdy Ð

.dqpkp dpwd jxc jigxk lr jkld ,dnly de`xe mdiptl d`ixd lk z`aàîìã.dawip i`ce qpkp hyeea i`e ,oiqpkp hyeed jxc Ð oiqpkpd aexy ,daewp ded Ðàúéà àä
.dawip `le d`ixl Ðäøùëxyal d`vie oetnqd dawip jgxk lre ,z`vnp zepetnqa `l ixd Ð `a oetniqd jxcc inp idpe .lre hwp `petnqac `nrh meyne Ð

!dtxh Ð aiwpi`c `petnq i`d :ongp ax xn`e .d`ixdøîúà åøéáçì,`ed dyw exiag otecc oeikc .exiag ly otec lv` ,awip exiagn lvtznyk levit lv` Ð

`nlic opixn` `l `de .eilr oibne awpl qpkp jx `edy d`ixd xya Ð wegxa elevit xg`l awip la` .dilr oibn `le awpd mzeq epi`e ,ecbpk cner Ð frla y"xiic*

,hyeed jxc `l` oirlap oi` oirlapd aexy ef `id dwfg jgxk lrc ,onw d`ixl `zilc `kid oebk ,wefgzi` `l i` opiwfgn `l `zerix iwefg`c Ð dixagl aiwpi`

.d`ixe oiwc zaiwp `la d`ixd jeza dzvi `l myneàúðë.xedh alg ,frla l"ixhp`** Ðàúðëã àøåãä.dlebrk aiaq eze` oiaaeqd oiwc Ðäéøáçì áé÷ðéàãÐ

.olekay oevig awip `ly ,exagl epiay cv eze`a awipyäéçå ïàëî äëúåçå äúîå ïàëî äëúåç éøäùmvrd xayp `le oicibd znevn dlrnl milbx xya jzgp Ð

lr s`e ,(`,er oileg) "dywnd dnda" wxta ,oicibd znev lhipy oke :onwl opixn`ck ,dtxh Ð o`kn jenpy it lr s` ,oicibd znev mewna dhnl dkzgp .dxyk Ð

.mvrd jzgp `ly itéàôåøè ïðáø.d`ixa z`vnpy hgnl itxhc ,oerny iaxe yiwl yixe ipn iax ,lirlc opax jpd Ðåäééúòîùë,`witqn `zerix iwfgnc Ð

.dzvie oiwc e` qxk dawipe ,dlgz dqpkp hyeed jxc `ny opiyiigcçëúùéà äáø àðåôîñáã ïåéëdqpkp hyee jxc m` oetnq eze`l dpeekn in Ð?mixac jkld

.d`ixd zepetnql `ae ,dpwd jxc lre ,hwp `petnqac epgxk lr mixkipéøè äåäøî ó`ed dtxh cakd zaewp ike ,xnelk .dinza Ðåéâì àôå÷ éà ?dy`x m` Ð

epnne cakl `vie oetnqd z` dceg awip jk xg`e ,hwp `petnq i`ce Ð dndad llg jezl `vei d"hpet*** oixewy dcege ,cakd jeza `agp ea daewp `idy ard

.cakl dit qpkpe dzvie ,oiwcd dawipe ,dlgz dqpkp hyeed jxc i`ce Ð cakd jezl dite dndad llgl ,xal `tew i`e .ueglàúîéìàádleki dpi`y dar hgn Ð

.odly `tew jxc elit` xya oiawpny eply oihgn oebk ,`zpihwa la` .dly `tew jxc awpl
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äøãùlirlc ,qxhpewa yxitck ,mziyewl lawy iptn `l Ð `gtp wgvi iaxc dinwl

ded i` `nlcc meyn `l` .oerny iaxl `l` `kixv `lc epipy [a,fn oileg]

oizipznn `lerl ef `iyew lirl dywd in` iaxy it lr s`e .dawpin ded onw d`ix

diaizi`" :lirl iqxbc mixtq yie .`ler ly evexiz laiw Ð dxqgy e` dawipy d`ixdc

."`lerl `g` iaxàîìãonw d`ix ded i`

aiwpin hyeed jxcc meyn `l Ð dawpn ded

dkizga jenqa xykn i`n` ok m`c ,i`z`e

,`vi zepetnqd jxc :xninl ira `l` ?`cakc

.uegan d`ixa qpkpeéà`tew i` eibl `tew

cakl ueg dzvwn hgndyk yxtl oi` Ð xal

dxyk Ð cakd jeza elek la` ,ekeza dzvwne

i`n ok m`c .`z`e hiwp `petnqc ,oipr lka

lrc ?zeqekd zia iaera `vnpy hgnn jixt

i`c .ixii` zeqekd zia jeza `edyk mzd jgxk

dawip `ly ,cg` cvn :xn`w ikid ,sebd llga

hyeed jxc i`ce `d ?dxyk Ð cg` xer `l`

ly oetnq cvl Ð eibl `tew i` `l` !`z`e aiwp

,d`xpe .cakd jeza dlek elit`e ,xn`w cak

`tewl eibl `tew oia welig yi cak iab `wecc

daexwc ,oipr lka dxyk Ð d`ixa la` ,xal

.lecb llge geix dl yi d`ixc `petnqe ,dpwl

jxcy ,xyk Ð oawxewd jeza z`vnp m` oke

ielz oawxewdy ,lk`nd mr hgn `a hyeed

.hyeea
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ðä éæç ,ïðaøc à÷eLa :dì éøîàå ,éàcìâcCïîéé÷cécðk §¦§¨¥§¨§¦¨§¨§©¨©£¦¨¨§¨§¨©§¥
eåä éñà éaøå énà éaø .éãéî àìå eäì øîà àìå écðk©§¥§¨£©§§¨¦¥©¦©¦§©¦©¦£

à÷eLa éôìçàéøaèc,éæçðäàìå éøpéè éøpéè éîéé÷c C ¨§¦§¨§¦¤§¨£¦¨¨§¨§¦¦¨¥¦¨¥§¨
äàéøa úàöîpL èçî ,øîzà .éãéî àìå eäì éøîà¯ ¨§¦§§¨¦¥¦§©©©¤¦§¥¨¥¨

ïBòîL éaø ,éøLëî àðéðç éaøå øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨§©¦£¦¨©§§¦©¦¦§
íé÷éìà ïa ïBòîL éaøå Léht øa éðî éaøå Lé÷ì ïa¤¨¦§©¦¨¦©©¦§©¦¦§¤¤§¨¦
íéðôaî ïBøñç :øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .éôøè¯ ¨§¦¥¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¤§¦¦§¦

?ïBøñç déîL àì :øáñ øîe ,ïBøñç déîL¯éleëc ,àì §¥¤§¨¨©¨§¥¤§¨§¥
àäa àëäå ,ïBøñç déîL àì íéðôaî ïBøñç :àîìò̈§¨¤§¦¦§¦¨§¥¤§§¨¨§¨

:øáñ øîe ,éàúàå è÷ð àðBtîñ :øáñ øî ,éâìtéî÷éáewð ¨¦©§¦¨¨©¦§¨§©©£©¨¨©©¥
çkzLàc àèçî àéää .éàúàå áéwðàëezéça,äàéøc ©¥©£©©¦©§¨§¦§©©§¦¨§¥¨

déáéúéà .døeLëàì øáñ ,énà éaøc dén÷ì äeúééà©§¨§©¥§©¦©¦¨©§©§¨¥¦¥
Bà äáwépL äàéøä :à÷éøæ éaø àîéúéàå ,äéîøé éaø©¦¦§§¨§¦¥¨©¦§¦¨¨¥¨¤¦§¨

õeçaî àîéìéà ?äøñç éàî ,äøñçL¯!äáwéð eðééä ¤¨§¨©¨§¨¦¥¨¦©©§¦§¨
åàì àlà¯déîL íéðôaî ïBøñç :dpéî òîLe ,íéðôaî ¤¨¨¦¦§¦§©¦¨¤§¦¦§¦§¥

øáñ ,àçtð ÷çöé éaøc dén÷ì äeøãL øãä !ïBøñç¤§£©§©¨§©¥§©¦¦§¨©¨¨¨©
,äéîøé éaø déáéúéà ;døeLëàìéàî ;äøñçL Bà äáwépL äàéøä :ä÷éøæ éaø àîéúéàå §©§¨¥¦¥©¦¦§§¨§¦¥¨©¦§¦¨¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©

õeçaî àîéìéà ?äøñç¯åàì àlà !äáwéð eðééä¯íéðôaî ïBøñç :dpéî òîLe ,íéðôaî ¨§¨¦¥¨¦©©§¦§¨¤¨¨¦¦§¦§©¦¨¤§¦¦§¦
déîLéøîà .dôøèe énà éaøc dén÷ì äeøãL øãä !ïBøñçøîà !éøLëî ïðaø àäå :déì §¥¤§£©§©¨§©¥§©¦©¦§¨¨¨§¦¥§¨©¨©©§§¦£©

ïä :ïäìeøéLëä¯äåä éà àîìc ?øéLëð íòè äæéàî ïðà ,eøéLëä íòè äæéàî íéòãBiL ¨¤¥¦§¦¤§¦¥¥¤©©¦§¦£©¥¥¤©©©§¦¦§¨¦£¨
äá÷péî ïn÷ äàéø!¯äá÷péî àìå àúéà àä ,àúéìc àîòè¯:ïîçð áø øîàäå ?äøLk ¥¨©¨¦©§¨©§¨§¥¨¨¦¨§¨¦©§¨§¥¨§¨¨©©©§¨

áé÷péàc äàéøc àðBtîñ éàä¯!äôøè¯àeää¯.øîzà Bøéáçì¯éàä :ïîçð áø øîàäå ©¦§¨§¥¨§¦§¦§¥¨©©£¥¦§©§¨¨©©©§¨©
àøeãäàzðëcdéøáç éãäì áé÷ðéàc¯?éããäì énãî à÷ úBôøè :éLà áø øîà !déìò ïéâî £¨§©§¨§¦§¦©£¥©§¥¨¥£¥£©©©¦§¥¨§©¥©£¨¥

ïàkî dëúBç éøäL ,Bæì äîBc Bæ úBôøèa ïéøîBà ïéà¯ïàkî dëúBç ,äúîe¯àéää !äiçå ¥§¦¦§¥¨¨¤£¥§¨¦¨¥¨§¨¦¨§©¨©¦
çkzLéàc àèçîàðBtîñaïðaøc dén÷ì äeéúà ,äàéøc äaøéàôBøèàì da eøîà àì , ©§¨§¦§©©§¦§¨©¨§¥¨©§¨§©¥§©¨©§¨¥¨£©¨¨

da éøîà àì øzéä ;øzéä àìå øeqéà¯eäéézòîLkïåék ,da éøîà àì éîð øeqéà ,àðBtîñác ¦§¨¤¥¤¥¨¨§¦¨¦§©§©§¦©¦¨¨§¦¨¥¨¦§¦§¨
çkzLéà äaø¯.éàúàå è÷ð àðBtîñ :àîéàçkzLéàc àèçî àéäääëéúça,àcáëc ©¨¦§©©¥¨¦§¨§©©£©©¦©§¨§¦§©©©£¦¨§©§¨

éàäk àøNáa çkzLà eléà :éLà áø déì øîà .dôøèéîì óñBé áøc déøa øî øáñ§©¨§¥§©¥§¦§§¨£©¥©©¦¦¦§©©§¦§¨§©
éøè äåä ,àðååbøáì àôB÷ éà ,àðéæç :éLà áø øîà àlà ?øî ó¯,éàúàå áé÷ð éáewð ©§¨£¨¨¥¨¤¨£©©©¦¨¥¨¦¨§©©¥¨¥©£©
åéâì àôB÷ éà¯éléî éðäå .éàúàå è÷ð àðBtîñ¯ìáà ,àúîélàaàzðéè÷¯àì ¦¨§¥¦§¨§©©£©§¨¥¦¥§©¦§¨£¨§¦§¨¨

øáì àôB÷ àðL àì ,åéâì àôB÷ àðL¯èçnî àðL éàîe .éàúàå áé÷ð éáewðúàöîpL §¨¨§¥¨§¨¨§©©¥¨¥©£©©§¨¦©©¤¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oileg(ycew zay meil)

éàcìâc[miprvxd weya-]ïðaøc à÷eLa dì éøîàåexn`y yie ± §©§¨¥§¨§¥¨§¨§©¨¨
,minkgd weya df dyrn didyéæçmixkeny ongp ax my [d`x-] ¨¥

ðäécðk écðk ïîéé÷c C,mickk milecb mignv oda yiy el` ze`ix ± ¨¨§©§¨©§¥©§¥
eäì øîà àìåjk lr migahl [mdl-]éãéî àìå.[melk `le-] §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦

éôìç eåä éqà éaøå énà éaø[mixaer eid-]c à÷eLaxir,àéøáè ©¦©¦§©¦©¦£¨§¥§¨§§¤§¨
éæçmixkeny my [e`x-]ðäéøpéè éøpéè éîéi÷c Cmda yiy ze`ix ± ¨¥¨¨§©§¥¦¨¥¦¨¥

,rlqk miyw mde ce`n milecb mignveäì éøîà àìålr migahl §Ÿ¨§¥§
jkéãéî àìå[melk `le]. §Ÿ¦¦

:d`ixa d`vnpy hgn zece` zwelgnøîzàyxcnd ziaa xn`p ± ¦§©
,df oica úàöîpL èçîd xya,äàéøoi`e daewp dpi` d`ixd mle` ©©¤¦§¥¦¥¨

,xaca ewlgp ,dpnid `vei xie`dàðéðç éaøå øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨§©¦£¦¨
éøLëî,[dndad z` mixiykn-]øa épî éaøå Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ©§§¥©¦¦§¤¨¦§©¦©¦©

éôøè íé÷éìà ïa ïBòîL éaøå Léht.[dze` mitixhn-] ©¦§©¦¦§¤¤§¨¦¨§¥
:`xnbd zxne` .zwelgnd inrh z` zx`an `xnbdàäa àîéì¥¨§¨

éâìôéî÷d`ixd xya oexqg oica ,miwleg md jkay xn`p `ny ± ¨¦§§¥
d`ixa ddey `id xy`k ,lfxa `idy hgndy ,hgnd ici lr mxbpd

,jlede xqgp `ede dizeaiaqy d`ixd xya z` zlke` `idøîc§©
øáñy `id mzrc ,dtixh dndady mixaeqd ±íéðôaî ïBøqç ¨©¦¨¦¦§¦
déîL[aygp-],ïBøqç,jka ztxhp `ideøáñ øîe`idy mixaeqd ± §¥¦¨©¨©

miptan oexqgy `id mzrc ,dxiykdéîL àì[aygp epi`-],ïBøqç Ÿ§¥¦¨
.eci lr ztxhp dpi`e

:`xnbd dgec,àìyxtl xyt`àîìò éleëcmicen lkdy ± Ÿ§¥¨§¨
y,ïBøqç déîL àì íéðôaî ïBøqçoexqg zngn dtixhdl oi`e ¦¨¦¦§¦Ÿ§¥¦¨

,d`ixd xyaéâìôéî÷ àäa àëäåcvik oecipa ,ewlgp jka o`ke ± §¨¨§¨¨¦§§¥
,`l e` d`ixa awp jxc df did m` ,d`ixl hgnd dribdøáñ øî©¨©

y `id mzrc ,dxiyk `idy mixaeqd ±éàúàå è÷ð àðBtîñ± ¦§¨¨©©£¨
dpwd jxc oi`y s`e ,dniypd dpw jxc d`ixl d`ae dqpkp hgndy
,hyea awp mi`ex ep` oi`y oeik did jky xnel yi jgxk lr ,relal

.dxyk `ide ,d`ixd dawip `ly `vnpeøáñ øîe`idy mixaeqd ± ©¨©
xn`z jgxk lr ,relal dpwd jxc oi`y oeiky `id mzrc ,dtixh

yéàúàå áéwð éáewðdribd mdil`] miirnd z` hgnd dawip ± ©¥©¦©£¨
dtixhe ,dkezl dqpkpe d`ae mcbpk d`ixd z` dawipe [hyedn

.`id
:df oipra dyrnäàéøc àëezéça çëzLàc àèçî àéäädze` ± ©¦©§¨§¦§§©§¦¨§¥¨

d`ixd dkzgp xaky] d`ixd zekizgn zg`a d`vnpy hgn
,[hgn da d`vnp okn xg`ledén÷ì deúééà[eiptl de`iad-]éaøc ©§¨§©¥§©¦

døeLëàì øáñ ,énàxaqy meyn [dxiykdl yiy dzid ezrc-] ©¦¨©§©§¨
zlke` `idy s`e ,awp jxc `le dniypd dpw jxc d`a hgndy
miptan oexqgy meyn ,jka ztxhp `id oi` ,d`ixd xyan dlkne

mle` ,oexqg diny e`ldéáéúéà[el dywd-]àîéúéàå äéîøé éaø ¥¦¥©¦¦§§¨§¦¥¨
z`f dywdy [mixne` yie-]à÷éøæ éaødpyna epipy ,in` iaxl ©¦§¦¨

(.an),zetixhd oiaéàî ,äøñçL Bà äáwépL äàéøä[`id dn-] ¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©
dxne`a dpyna dpeekdàîéìéà ,'äøñç'dpeekdy [xn`p m`-] ¨§¨¦¥¨

dxqgy `ideðééä ,õeçaî[ynn edf ixd-]åàì àlà ,'äáwéð'± ¦©©§¦§¨¤¨¨
dxqgy dpyna dpeekd oi` m`ddpéî òîLe ,íéðôaîyïBøqç ¦¦§¦§©¦¨¦¨

déîL íéðôaî[aygp-],ïBøqç`vnpy ef d`ix sixhdl yi jkitle ¦¦§¦§¥¦¨
.jka ztxhp `ide ,d`ixd xyaa dxiqgn hgndy meyn hgn da

.dxiykd `le in` iax rpnpe
dén÷ì äeøcL øãäeiptl ef dl`y eglye exfg ±,àçôð ÷çöé éaøc £©©©¨§©¥§©¦¦§¨©§¨

,ä÷éøæ éaø àîéúéàå äéîøé éaø déáéúéà ,døeLëàì øáñz` ¨©§©§¨¥¦¥©¦¦§§¨§¦¥¨©¦§¦¨
dpyna epipyy ,l"pd `iyewdéàî ,äøñçL Bà äáwépL äàéøä̈¥¨¤¦§¨¤¨§¨©

àîéìéà ,'äøñç'dxqgyåàì àlà ,'äáwéð' eðééä ,õeçaîdxqgy ¨§¨¦¥¨¦©©§¦§¨¤¨¨
dpéî òîLe ,íéðôaîy,ïBøqç déîL íéðôaî ïBøqçdtixh `ide ¦¦§¦§©¦¨¦¨¦¦§¦§¥¦¨

.dxiykd `le `gtp wgvi iax rpnpe .d`ixd xyaa xqgy meyn
dén÷ì äeøcL øãäeiptl aey ef dl`y eglye exfg ±,énà éaøc £©©©¨§©¥§©¦©¦

dôøèå.[dtixhde-]déì éøîà,[el exn`-]éøLëî ïðaø àäå± §©§¨¨§¥¥§¨©¨¨©§§¥
,dexiykd ,`pipg iaxe xfrl` iaxe opgei iax mde ,minkg dnk `lde

.cenrd y`xa lirl xen`keøéLëä ïä ,ïäì øîàiptníéòãBiL ¨©¨¤¥¦§¦¤§¦
,eøéLëä íòè äæéàîeid mi`ex ,mdiptl d`ixd lk d`ay oeiky ¥¥¤©©¦§¦

dawip `le dniypd dpw jxc d`ay exn` jklde ,dnily `idy
mle` ,llk d`ixdïðà,d`ixd z` epi`x `ly [ep`-]íòè äæéàî £¨¥¥¤©©

øéLëð,dze`äá÷péî ïn÷ äàéø äåä éà àîìcdzid m` `ny ± ©§¦¦§¨¦£¨¥¨©¨¦©§¨
it lry ,awp da yiy mi`ex epiid ,dnily `idyk epiptl d`ixd
d`ixd z`e mze` dawipe miirnde hyed jxc zqpkp `id aexd

.d`ixd dawip meyn ztxhpe ,d`ixd jezl dqpkpe
oeiky xn` in` iax :`xnbd dywn .in` iax ixaca dpc `xnbd

mileki eppi` epiptl dnily d`ixd oi`yda did `ny ,dxiykdl
,eixaca wiicl yie ,awpàúéìc àîòèmeyn `ed xacd mrh ± ©§¨§¥¨

,epiptl dpi`yäá÷péî àìå àúéà àädnily d`a dzid m` la` ± ¨¦¨§Ÿ¦©§¨
,awp da oi`y mi`ex epiide epiptläøLk,dywe ,dzidøîàäå §¥¨§¨¨©

[xn` ixde-]áé÷péàc äàéøc àðBtîñ éàä ,ïîçð áødf oetnq ± ©©§¨©¦§¨§¥¨§¦§¦
,awipy d`ixd lyäôøè`l` oetnqa `vnp `l ef hgny oeike ,`id §¥¨

,d`ixd xya l` d`vie eze` dawipy jgxk lr ,dnvr d`ixa
:`xnbd zvxzn .dtixhdl yie oetnqd awipy `vnpeàeää[eze`-] ©

`l` xn`p d`ixl awpa `l ,sixhn oetnqa awpy ongp ax xn`y
awpaøîzà Bøéáçì,exiagn lvtzny mewna awip m`y ,[xn`p-] ©£¥¦§©

m` la` ,eilr obiy xya my oi`y ,`ed awp ,`id dyw exiag otece
obne `ed jx d`ixd xyay ,awp aygp df oi` ,d`ixd xyal awip

.enzeqe eilr
:`xnbd dywnøîàäå[xn` `lde-]àøeãä éàä ,ïîçð áø §¨¨©©©§¨©£¨

[lebira miaaeqd el` miirn-]àzðëc,[miirnd oney z`-] §©§¨
déøáç éãäì áé÷péàc,ecivly exiag oeeikl irnd awipy ±ïéâî §¦§¦©£¥©§¥¥¦

déìòok ,eilr exiag obn o`ky myky ,dywe .exiag lr cg`d obn ± £¥
:`xnbd zvxzn .eil` awipy ecivly exiag lr d`ixd oetnq obi

,éMà áø øîàm`déããäì énãî à÷ úBôøè,[efl ef dncn jpd-] ¨©©©¦§¥¨§©¥©£¨¥
`ld ,dinzaBæì äîBc Bæ úBôøèa ïéøîBà ïéàzece` cenll ¥§¦¦§¥¨¨

,xacl di`xe ,zxg` zetxhn zg` zetxhéøäLy epivndëúBç ¤£¥§¨
[dilbx xyal] dndalïàkîmewna ,oicibd znev mewna ,dhnl ± ¦¨

,dphan wegxd,äúîeeli`e ,mvrd jzgp `ly s`,ïàkî dëúBç ¥¨§¨¦¨
,oicibd znevn dlrnl,äiçåaexw `edy s` ,mvrd xayp `ly lk §©¨

el` miirn ipa awp znizqn cenll oi` o`k s`e .dphal xzei
z` cg` irn mzeq `zpkc `xecday okziy ,oetnqd awp znizql
oney `l` exiag z` mzeq oetnq oi` d`ixd zepetnqa eli`e ,exiag

.cala `zpkd
:df oipra sqep dyrnäaø àðBtîña çëzLéàc àèçî àéää©¦©§¨§¦§§©§¦§¨©¨

äàéøc.d`ixd ly lecbd oetnqa d`vnpy hgna didy dyrn ± §¥¨
éàôBøè ïðaøc dén÷ì deéúàmitixhnd minkgd iptl de`iad ± ©§¨§©¥§©¨¨¨¨¥

iaxe yiht xa ipn iaxe yiwl yix mde ,d`ixa z`vnpy hgna
e ,miwil` oa oerny.øzéä àìå øeqéà àì da eøîà àìzx`an Ÿ¨§¨Ÿ¦§Ÿ¤¥

:`xnbdeäéézòîLk ,da éøîà àì øzéä,ewqty dkldd itk ± ¤¥Ÿ¨§¥¨¦§©§©§
dqpkp `ny miyyegy ,wtqn `zerix miwifgnydawpe hyed jxc

awp mi`ex oi`y s` ,d`ixl mkxc dqpkpe miirnd z` e` qxkd z`
.d`ixd zaewp `idy okziy oeik dxizdl oi`e ,epiptlénð øeqéà¦©¦

[ok mb-],da éøîà àìy meynçëzLéà äaø àðBtîñác ïåék± Ÿ¨§¥¨¥¨¦§¦§¨©¨¦§§©
,lecbd oetnqa d`vnpyéàúàå è÷ð àðBtîñ àîéàlecb ceqi yi ± ¥¨¦§¨¨©©£¨

m`y ,my z`vnp `id ok lre ,`weec dniypd dpw jxc d`ay xnel
.df oetnql dribde d`ixd z` dawpy rxi` cvik ok `l

:caka d`vnpy hgn zece` dyrnçëzLéàc àèçî àéää©¦©§¨§¦§§©
àcáëc äëéúça,cak zkizga d`vnpy hgna didy dyrn ± ©£¦¨§©§¨

,el dvegn divge ekeza divg xy`kdéøa øî øáñ[epa-]áøc ¨©©§¥§©
dôøèéîì óñBé.[dtixhdl-]déì øîà[el-]éMà áødixa xnl ¥§¦§§¨¨©¥©©¦

,sqei axcéøè äåä àðååb éàäk àøNáa çëzLà eléàøî óeli` ± ¦¦§§©§¦§¨§©©§¨£¨¨¦©
sixhn xn did f` mb m`d ,hgn ea z`vnp dzidy ,xyaa ok did
cakd zaewp ike ,caka hgn yiy jka dn ,xnelk .dndad z`

.`id dtixh
àðéæç ,éMà áø øîà àlà,hgnd z` ep` mi`ex ±øáì àôB÷ éà± ¤¨¨©©©¦£¦¨¦¨§©

uegn dndad llga `ed ,[ea daewp `idy cvd] hgnd y`x m`
,cakd jeza `ed cgd dcive ,cakléàúàå áéwð éáewði`ce ± ©¥©¦©£¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oileg(ycew zay meil)

éàcìâc[miprvxd weya-]ïðaøc à÷eLa dì éøîàåexn`y yie ± §©§¨¥§¨§¥¨§¨§©¨¨
,minkgd weya df dyrn didyéæçmixkeny ongp ax my [d`x-] ¨¥

ðäécðk écðk ïîéé÷c C,mickk milecb mignv oda yiy el` ze`ix ± ¨¨§©§¨©§¥©§¥
eäì øîà àìåjk lr migahl [mdl-]éãéî àìå.[melk `le-] §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦

éôìç eåä éqà éaøå énà éaø[mixaer eid-]c à÷eLaxir,àéøáè ©¦©¦§©¦©¦£¨§¥§¨§§¤§¨
éæçmixkeny my [e`x-]ðäéøpéè éøpéè éîéi÷c Cmda yiy ze`ix ± ¨¥¨¨§©§¥¦¨¥¦¨¥

,rlqk miyw mde ce`n milecb mignveäì éøîà àìålr migahl §Ÿ¨§¥§
jkéãéî àìå[melk `le]. §Ÿ¦¦

:d`ixa d`vnpy hgn zece` zwelgnøîzàyxcnd ziaa xn`p ± ¦§©
,df oica úàöîpL èçîd xya,äàéøoi`e daewp dpi` d`ixd mle` ©©¤¦§¥¦¥¨

,xaca ewlgp ,dpnid `vei xie`dàðéðç éaøå øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨§©¦£¦¨
éøLëî,[dndad z` mixiykn-]øa épî éaøå Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ©§§¥©¦¦§¤¨¦§©¦©¦©

éôøè íé÷éìà ïa ïBòîL éaøå Léht.[dze` mitixhn-] ©¦§©¦¦§¤¤§¨¦¨§¥
:`xnbd zxne` .zwelgnd inrh z` zx`an `xnbdàäa àîéì¥¨§¨

éâìôéî÷d`ixd xya oexqg oica ,miwleg md jkay xn`p `ny ± ¨¦§§¥
d`ixa ddey `id xy`k ,lfxa `idy hgndy ,hgnd ici lr mxbpd

,jlede xqgp `ede dizeaiaqy d`ixd xya z` zlke` `idøîc§©
øáñy `id mzrc ,dtixh dndady mixaeqd ±íéðôaî ïBøqç ¨©¦¨¦¦§¦
déîL[aygp-],ïBøqç,jka ztxhp `ideøáñ øîe`idy mixaeqd ± §¥¦¨©¨©

miptan oexqgy `id mzrc ,dxiykdéîL àì[aygp epi`-],ïBøqç Ÿ§¥¦¨
.eci lr ztxhp dpi`e

:`xnbd dgec,àìyxtl xyt`àîìò éleëcmicen lkdy ± Ÿ§¥¨§¨
y,ïBøqç déîL àì íéðôaî ïBøqçoexqg zngn dtixhdl oi`e ¦¨¦¦§¦Ÿ§¥¦¨

,d`ixd xyaéâìôéî÷ àäa àëäåcvik oecipa ,ewlgp jka o`ke ± §¨¨§¨¨¦§§¥
,`l e` d`ixa awp jxc df did m` ,d`ixl hgnd dribdøáñ øî©¨©

y `id mzrc ,dxiyk `idy mixaeqd ±éàúàå è÷ð àðBtîñ± ¦§¨¨©©£¨
dpwd jxc oi`y s`e ,dniypd dpw jxc d`ixl d`ae dqpkp hgndy
,hyea awp mi`ex ep` oi`y oeik did jky xnel yi jgxk lr ,relal

.dxyk `ide ,d`ixd dawip `ly `vnpeøáñ øîe`idy mixaeqd ± ©¨©
xn`z jgxk lr ,relal dpwd jxc oi`y oeiky `id mzrc ,dtixh

yéàúàå áéwð éáewðdribd mdil`] miirnd z` hgnd dawip ± ©¥©¦©£¨
dtixhe ,dkezl dqpkpe d`ae mcbpk d`ixd z` dawipe [hyedn

.`id
:df oipra dyrnäàéøc àëezéça çëzLàc àèçî àéäädze` ± ©¦©§¨§¦§§©§¦¨§¥¨

d`ixd dkzgp xaky] d`ixd zekizgn zg`a d`vnpy hgn
,[hgn da d`vnp okn xg`ledén÷ì deúééà[eiptl de`iad-]éaøc ©§¨§©¥§©¦

døeLëàì øáñ ,énàxaqy meyn [dxiykdl yiy dzid ezrc-] ©¦¨©§©§¨
zlke` `idy s`e ,awp jxc `le dniypd dpw jxc d`a hgndy
miptan oexqgy meyn ,jka ztxhp `id oi` ,d`ixd xyan dlkne

mle` ,oexqg diny e`ldéáéúéà[el dywd-]àîéúéàå äéîøé éaø ¥¦¥©¦¦§§¨§¦¥¨
z`f dywdy [mixne` yie-]à÷éøæ éaødpyna epipy ,in` iaxl ©¦§¦¨

(.an),zetixhd oiaéàî ,äøñçL Bà äáwépL äàéøä[`id dn-] ¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©
dxne`a dpyna dpeekdàîéìéà ,'äøñç'dpeekdy [xn`p m`-] ¨§¨¦¥¨

dxqgy `ideðééä ,õeçaî[ynn edf ixd-]åàì àlà ,'äáwéð'± ¦©©§¦§¨¤¨¨
dxqgy dpyna dpeekd oi` m`ddpéî òîLe ,íéðôaîyïBøqç ¦¦§¦§©¦¨¦¨

déîL íéðôaî[aygp-],ïBøqç`vnpy ef d`ix sixhdl yi jkitle ¦¦§¦§¥¦¨
.jka ztxhp `ide ,d`ixd xyaa dxiqgn hgndy meyn hgn da

.dxiykd `le in` iax rpnpe
dén÷ì äeøcL øãäeiptl ef dl`y eglye exfg ±,àçôð ÷çöé éaøc £©©©¨§©¥§©¦¦§¨©§¨

,ä÷éøæ éaø àîéúéàå äéîøé éaø déáéúéà ,døeLëàì øáñz` ¨©§©§¨¥¦¥©¦¦§§¨§¦¥¨©¦§¦¨
dpyna epipyy ,l"pd `iyewdéàî ,äøñçL Bà äáwépL äàéøä̈¥¨¤¦§¨¤¨§¨©

àîéìéà ,'äøñç'dxqgyåàì àlà ,'äáwéð' eðééä ,õeçaîdxqgy ¨§¨¦¥¨¦©©§¦§¨¤¨¨
dpéî òîLe ,íéðôaîy,ïBøqç déîL íéðôaî ïBøqçdtixh `ide ¦¦§¦§©¦¨¦¨¦¦§¦§¥¦¨

.dxiykd `le `gtp wgvi iax rpnpe .d`ixd xyaa xqgy meyn
dén÷ì äeøcL øãäeiptl aey ef dl`y eglye exfg ±,énà éaøc £©©©¨§©¥§©¦©¦

dôøèå.[dtixhde-]déì éøîà,[el exn`-]éøLëî ïðaø àäå± §©§¨¨§¥¥§¨©¨¨©§§¥
,dexiykd ,`pipg iaxe xfrl` iaxe opgei iax mde ,minkg dnk `lde

.cenrd y`xa lirl xen`keøéLëä ïä ,ïäì øîàiptníéòãBiL ¨©¨¤¥¦§¦¤§¦
,eøéLëä íòè äæéàîeid mi`ex ,mdiptl d`ixd lk d`ay oeiky ¥¥¤©©¦§¦

dawip `le dniypd dpw jxc d`ay exn` jklde ,dnily `idy
mle` ,llk d`ixdïðà,d`ixd z` epi`x `ly [ep`-]íòè äæéàî £¨¥¥¤©©

øéLëð,dze`äá÷péî ïn÷ äàéø äåä éà àîìcdzid m` `ny ± ©§¦¦§¨¦£¨¥¨©¨¦©§¨
it lry ,awp da yiy mi`ex epiid ,dnily `idyk epiptl d`ixd
d`ixd z`e mze` dawipe miirnde hyed jxc zqpkp `id aexd

.d`ixd dawip meyn ztxhpe ,d`ixd jezl dqpkpe
oeiky xn` in` iax :`xnbd dywn .in` iax ixaca dpc `xnbd

mileki eppi` epiptl dnily d`ixd oi`yda did `ny ,dxiykdl
,eixaca wiicl yie ,awpàúéìc àîòèmeyn `ed xacd mrh ± ©§¨§¥¨

,epiptl dpi`yäá÷péî àìå àúéà àädnily d`a dzid m` la` ± ¨¦¨§Ÿ¦©§¨
,awp da oi`y mi`ex epiide epiptläøLk,dywe ,dzidøîàäå §¥¨§¨¨©

[xn` ixde-]áé÷péàc äàéøc àðBtîñ éàä ,ïîçð áødf oetnq ± ©©§¨©¦§¨§¥¨§¦§¦
,awipy d`ixd lyäôøè`l` oetnqa `vnp `l ef hgny oeike ,`id §¥¨

,d`ixd xya l` d`vie eze` dawipy jgxk lr ,dnvr d`ixa
:`xnbd zvxzn .dtixhdl yie oetnqd awipy `vnpeàeää[eze`-] ©

`l` xn`p d`ixl awpa `l ,sixhn oetnqa awpy ongp ax xn`y
awpaøîzà Bøéáçì,exiagn lvtzny mewna awip m`y ,[xn`p-] ©£¥¦§©

m` la` ,eilr obiy xya my oi`y ,`ed awp ,`id dyw exiag otece
obne `ed jx d`ixd xyay ,awp aygp df oi` ,d`ixd xyal awip

.enzeqe eilr
:`xnbd dywnøîàäå[xn` `lde-]àøeãä éàä ,ïîçð áø §¨¨©©©§¨©£¨

[lebira miaaeqd el` miirn-]àzðëc,[miirnd oney z`-] §©§¨
déøáç éãäì áé÷péàc,ecivly exiag oeeikl irnd awipy ±ïéâî §¦§¦©£¥©§¥¥¦

déìòok ,eilr exiag obn o`ky myky ,dywe .exiag lr cg`d obn ± £¥
:`xnbd zvxzn .eil` awipy ecivly exiag lr d`ixd oetnq obi

,éMà áø øîàm`déããäì énãî à÷ úBôøè,[efl ef dncn jpd-] ¨©©©¦§¥¨§©¥©£¨¥
`ld ,dinzaBæì äîBc Bæ úBôøèa ïéøîBà ïéàzece` cenll ¥§¦¦§¥¨¨

,xacl di`xe ,zxg` zetxhn zg` zetxhéøäLy epivndëúBç ¤£¥§¨
[dilbx xyal] dndalïàkîmewna ,oicibd znev mewna ,dhnl ± ¦¨

,dphan wegxd,äúîeeli`e ,mvrd jzgp `ly s`,ïàkî dëúBç ¥¨§¨¦¨
,oicibd znevn dlrnl,äiçåaexw `edy s` ,mvrd xayp `ly lk §©¨

el` miirn ipa awp znizqn cenll oi` o`k s`e .dphal xzei
z` cg` irn mzeq `zpkc `xecday okziy ,oetnqd awp znizql
oney `l` exiag z` mzeq oetnq oi` d`ixd zepetnqa eli`e ,exiag

.cala `zpkd
:df oipra sqep dyrnäaø àðBtîña çëzLéàc àèçî àéää©¦©§¨§¦§§©§¦§¨©¨

äàéøc.d`ixd ly lecbd oetnqa d`vnpy hgna didy dyrn ± §¥¨
éàôBøè ïðaøc dén÷ì deéúàmitixhnd minkgd iptl de`iad ± ©§¨§©¥§©¨¨¨¨¥

iaxe yiht xa ipn iaxe yiwl yix mde ,d`ixa z`vnpy hgna
e ,miwil` oa oerny.øzéä àìå øeqéà àì da eøîà àìzx`an Ÿ¨§¨Ÿ¦§Ÿ¤¥

:`xnbdeäéézòîLk ,da éøîà àì øzéä,ewqty dkldd itk ± ¤¥Ÿ¨§¥¨¦§©§©§
dqpkp `ny miyyegy ,wtqn `zerix miwifgnydawpe hyed jxc

awp mi`ex oi`y s` ,d`ixl mkxc dqpkpe miirnd z` e` qxkd z`
.d`ixd zaewp `idy okziy oeik dxizdl oi`e ,epiptlénð øeqéà¦©¦

[ok mb-],da éøîà àìy meynçëzLéà äaø àðBtîñác ïåék± Ÿ¨§¥¨¥¨¦§¦§¨©¨¦§§©
,lecbd oetnqa d`vnpyéàúàå è÷ð àðBtîñ àîéàlecb ceqi yi ± ¥¨¦§¨¨©©£¨

m`y ,my z`vnp `id ok lre ,`weec dniypd dpw jxc d`ay xnel
.df oetnql dribde d`ixd z` dawpy rxi` cvik ok `l

:caka d`vnpy hgn zece` dyrnçëzLéàc àèçî àéää©¦©§¨§¦§§©
àcáëc äëéúça,cak zkizga d`vnpy hgna didy dyrn ± ©£¦¨§©§¨

,el dvegn divge ekeza divg xy`kdéøa øî øáñ[epa-]áøc ¨©©§¥§©
dôøèéîì óñBé.[dtixhdl-]déì øîà[el-]éMà áødixa xnl ¥§¦§§¨¨©¥©©¦

,sqei axcéøè äåä àðååb éàäk àøNáa çëzLà eléàøî óeli` ± ¦¦§§©§¦§¨§©©§¨£¨¨¦©
sixhn xn did f` mb m`d ,hgn ea z`vnp dzidy ,xyaa ok did
cakd zaewp ike ,caka hgn yiy jka dn ,xnelk .dndad z`

.`id dtixh
àðéæç ,éMà áø øîà àlà,hgnd z` ep` mi`ex ±øáì àôB÷ éà± ¤¨¨©©©¦£¦¨¦¨§©

uegn dndad llga `ed ,[ea daewp `idy cvd] hgnd y`x m`
,cakd jeza `ed cgd dcive ,cakléàúàå áéwð éáewði`ce ± ©¥©¦©£¨
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המשך בעמוד דמד



קמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc oileg(iyily meil)

:`xnbd zvxznìôwàc àä ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà̈©©¦¨§¥§©¦¦¨§¦§©
é÷eøtà ÷eøtàc íúä éìeôwéàexwrpyk xiykdy l`eny - ¦§¥¨¨§¦¨¦¨¥

xaegn herin x`ype eaexa igldn hyed slwpy ote`a `ed maexa
df ,maexa elclcpy mipniqa l`eny sixhdy dne ,cg` mewna
xac oirk ,xwrp eaexy cr o`k hrne o`k hrn exwrpy ote`a
mewna epi` xaegny herindy `vnp ,gka dkiyn ici lr xwrpd
xefgi `ly meyn ,xeaigl aygp df oi`e ,hrn hrn xfetn `l` cg`

pk `ed ixde ,mlerl `ixaie.dtixh `id okle ,elek xwr

:dndad z` mitixhnd mixaca dpyna epipyú÷eñôe[zkezg-] §©
úøbøbä. ©©§¤¤

z` dyery zxbxba jezigd xeriya dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:dtixh dndadàðz,`ziixaaänkxeriy `ed.úøbøbä ú÷eñt ¨¨©¨§©©©§¤¤

wqtizy ick :`ziixad zx`an.daeøa§¨
:`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdänëå`ed §©¨

,daeø:`xnbd zx`an .df aex xryl yi cvik xnelk,øîà áø ¨©¨©
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc oileg(iying meil)

dpyna epipy(.an),dndad z` mitixhnd mixacaäáwépL äàéøä̈¥¨¤¦§¨
dxqgy e`.

df oic ihxta dpc `xnbd .d`ixd inexway awpl dpynd zpeek
:xaca zwelgn d`ianeéøîàc éqà áøå ìàeîLe áø,[exn`y-] ©§¥§©©¦§¨§¥

awipy `ed dpyna xaecndäàléò àîø÷.[oeilrd mexwd-]éøîàå ©§¨¦¨¨§¨§¥
dìawipy xaecndy [exn`y yie-]äàzz àîø÷mexwd-] ¨©§¨©¨¨

.[oezgzd
:oniq da gipne dipyd drck xaeq ongp axøa óñBé áø øîà̈©©¥©

éðîéñå ,ïîçð áø øîà éîeéðîCawip m`y mexwd edfi` rcil ©§¥¨©©©§¨§¦¨¥

,dndad ztxhpäàéø déa àçðîc àcøåc àðezékmec` yealn ± ¦¨§©§¨§©§¨¥¥¨
.oezgzd mexwd `edy ,d`ixd ea zgpeny

:awip xy`k dndad z` sixhnd mexw edfi` ,xaca dpc `xnbd
àèéLty`ed heyt ±äàzz áé÷péà àìå äàléò áé÷péà éàm`y ± §¦¨¦¦§¦¦¨¨§Ÿ¦§¦©¨¨

itl ,ztxhp dpi`y ,oezgzd mexwd awip `le oeilrd mexwd awip
yïéâî äàzz`vi `ly ,d`ixd lr obn oiicr oezgzd mexwd ± ©¨¨¥¦

e ,dpnn xie`däaøãk,[dax ixack-]äàéø éàä ,äaø øîàc ¦§©¨§¨©©¨©¥¨
ãéìbàcdly oeilrd mexw lhipy ± §¦§¦
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc oileg(iriax meil)

,d`ix itpk oia okl.äìeñt,exn` sqep oiceïî ähîì äðwä áwéð §¨¦©©¨¤§©¨¦
,äæçä,dhigyl ie`x epi`y mewnd `ed,äàéøk ïBcéðedyn awpy ¤¨¤¦§¥¨

dlrnl awip eli`y ,d`ixa sixhn `edy itk ,df mewna sixhn
xen`k ,daexa zxbxbd dwqtp xy`k `l` sixhn epi` ,df mewnn

.lirl
:dndad dfg oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

äæç eäæéà,minly oaxwn mipdkl ozipdäædndaa wlgdäàBøä ¥¤¨¤¤¨¤
ò÷øwä úàon xeayl jixv epi`y ,dilbx lr zcner `id xy`k ¤©©§©

itk oezgzd oneyd z` el ozep `l` ,miccvay daeba zerlvd
,`ed dfgd jxe` xeriye .zerlvd iy`xay qegqdn cxtp `edy

ähîì[dlrnl dilbxe dielz `id xy`k] dndaa,øàevä ãò §©¨©©©¨
.ñøkä ãò äìòîìeúBðôc ézLî úBòìö ézL CúBçiciv-] §©§¨©©¤¤¥§¥§¨¦§¥§¨

[dndadCìéàå Cìéà,o`kn rlve o`kn rlv ,[ef otece ef otec-] ¥¨§¥¨
.dfgl otxvneeäæådíéðäkì ïzépä äæçxwdn.minly oaxw za §¤¨¤©¦¨©Ÿ£¦

,dndad z` mitixhnd mixaca dpyna epipyçBî ìL íeø÷ áwéð. ¦©§¤©
:xaecn mexw dfi`a zwelgn d`ian `xnbdéøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¥

eäééåøzl dpeekdy ,[mdipy exn`y-]äàléò àîø÷mexwd ± ©§©§©§¨¦¨¨
,df mexw awip m`y ,miptan zleblebd mvrl xaegnd oeilrd

e ,ztxhpäàzz áé÷péà àìc áb ìò óàoezgzd mexwd awip `ly ± ©©©§Ÿ¦§¦©¨¨
.envr gena weacddì éøîàådpi`y ,zxg` drc exn`y yi ± §¨§¥¨

ztxhpäàzz áé÷péàc ãò.oezgzd mexwd mb awpiy cr ± ©§¦§¦©¨¨

:oezgzd mexwd edfi` zcnln `xnbd,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦
éðîéñåCoezgzd mexwd `ed dnec ,oezgzd mexwd edfi` rcil §¦¨¥

làçBî déa çðzîc àzééç.gend ea gpeny wy ±øa äaø øîà ©§¨§¦§©¥¨¨©©¨©
,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,äðç øaxkip epi`e ce`n wc mexwdy itl ©¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦
ok lr ,envr genk d`xpe jk lky `ed jpniqBcâðkdnec mexw-] §¤§

`vnpd [df mexwlíéöéáa`ed ,xkf lyøkéðipy mdl mby ,lkl §¥¦¦¨
xg`de ipevig cg`de ,[qikd `edy oevigd xerd caln] minexw
mexwd ly ezxev z` cenll lkez epnne ,miviad zegpen eay inipt

.genay oezgzd
:gend `ed okid cr dpc `xnbdéaø øîà ,éft ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤©¦¨©©¦

çBî ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäéawp ea yi m`y ,`ed okid cr §ª©¤¥¦¦©©¨¨©
y `ed dfa llkd ,jka sxhzäøéãwaM äî ìkmvr jeza-] ¨©¤©§¥¨

,dl dvegn epi`e mipta `ed oiicry ,[zleblebd,çBîk ïBcðztxhpe ¦§©
y dn eli`e ,edc lk awpa awip xy`kCBLîì ìéçúä[jyndl-] ¦§¦¦§

z` jiynnd dxcyd heg `ede ,dxicwl uegn l` dxicwd jezn
,gendäøãMä èeçk ïBcðepi` awpe ,eaex wqtp m` wx ztxhpe ¦§©¦§¨

.llk ea sixhn
:`xnbd zxxan .hegd ly ezligz okid zx`an `xnbdïëéäîe¥¥¨

ìéçúîdxcyd hegCLnéìzxne` .uegd oeeikl dxicwd on ©§¦¦¨¥
:`xnbddépéî él àLøtéî éãéãì ,éðîçð øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¨¦§¦¦¦¨§¨¦¦¥

[epnn il yxtzp-]éåì ïa òLBäé éaøcy ,xacd xeriy z`L ïéîkéð §©¦§ª©¤¥¦§¦§¥
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המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oileg(ycew zay meil)

dawpe ,miirnl hyeed jxc dqpkpy ,el dvegn cakd l` dribdy
dtixh `id ok lre ,cakd l` d`vie miirnd z`eli`e .àôB÷ éà¦¨

åéâìel dvegn dceg cve cakd jeza `ed hgnd y`x cv m` ± §©
,sebd llgaéàúàå è÷ð àðBtîñezawipe dpwd jxc d`ay i`ce ± ¦§¨¨©©£¨

.dxiyk `id ixde ,cakd l` d`vie
éléî éðäållgl dpet dy`x m` oia welig yiy epxn`y df lke ± §¨¥¦¥

,cakd jez l` dpet dy`xy e` sebdàzîélàaoi`y ,dar hgna ± §©¦§¨
,dy`x cvn aewpl dlekiàzðéh÷ ìáàdlekiy ,dwc hgna ± £¨©¦§¨

,dy`x cvn oiae cgd dcivn oia ,diciv ipyn xya aewplàðL àìŸ§¨
m` [oia-]åéâì àôB÷e ,cakd mipt l` dpet dy`x ±àðL àì[oia-] ¨§©Ÿ§¨

m`øáì àôB÷`edy ote` lka ,sebd llg oeeikl dpet dy`x ± ¨§©
y xnel yiy itl ,dtixhéàúàå áéwð éáewðmiirnd z` dawip ± ©¥©¦©£¨

.cakl d`ae
:`xnbd dywn .iy` ax ixaca dpc `xnbdàðL éàîedpey dna ± ©§¨

caka z`vnpy hgnî`ziixaa epipyy dn(.p oldl)zece`èçn ¦©©
úàöîpL[d`vnpy-] ¤¦§¥
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת דודש עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÊË‡·Ï ÌÈ¯Á‡Ó‰ Ck Ïk ÈeˆÓ B�È‡ Ê‡L Èt ÏÚ Û‡ 'Ê ÔÈÚÓ ‰Î¯a ÌÈ¯ÓB‡ ·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aMa Û‡[glBÓk ©§©¨¤©©§¦§¨¨¥¥©©¦¤¨¥¨¨¨©§©£¦¨Ÿ§

:·¯Ú‰ „Ú ‰Î‡ÏÓa Ì‰a ÔÈ˜ÒÚ˙Óe ÏBÁ ÌBÈ Ì‰L ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La¦§¨©§¥©¨¤¥¦§©§¦¨¤¦§¨¨©¨¤¤
טז סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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2

`zax `zkld

àåáì íéøçàîä [çìטוב יום בסוף מתעסקים שאין נפש- אוכל במלאכת .52אפילו

zetqede mipeiv

(52:Á"Ò ÊÎ˜˙ ÔÓÈÒלהתיר אלא מועיל תבשילין עירוב אין
שהות שיש דהיינו גדול היום בעוד ביו"ט שבת צרכי כל לעשות
אוכלים היו היום אכלו שלא אורחים לו מזדמנים היו שאם ביום
ביו"ט, שעשה ממלאכתו השמשות בין קודם ביום בו ונהנים

איסור כאן יש הרי ממלאכתו ליהנות ביום שהות אין אם אבל
שתקנו תבשילין עירוב ואין . . זו מלאכה בעשיית התורה מן
הכל שאין ולפי תורה של איסור להתיר כלום מועיל חכמים
שבת בערב יו"ט כשחל נהגו לפיכך זו בהלכה בקיאין
זריזין הן שהכל יום מבעוד שבת של ערבית להתפלל שמקדימין

שבת. של ערבית תפלת קודם שבת צרכי כל לגמור למהר
Ò"‡וראה ¯Ú ÔÓÈÒבמלאכה הרבה מתעסקין שאין הדין שהוא

אחר . . מדליקין במה פרק לומר נוהגים המועד: בחול אפילו
בעוד תפלתו יסיים הכנסת לבית לבא שאיחר שמי כדי התפילה
חול של בשבת לאמרו נוהגין אין ולכן אותו, אומרים שהצבור
כל מלאכה עושים שאין לפי כך כל מתאחרין אין שאז המועד
שחל ביו"ט וכן שבת בערב להיות שחל ביו"ט שכן וכל כך

יו"ט. בשמחת למהר כדי לאמרו נוהגין אין בשבת

•

zay zekld - jexr ogley

‡Èאלא שיצטרך המלאכות לכל לו שכור הנכרי אין אם אבל
בתוך לשלוח שיצטרך עת בכל בלבד אגרות בידו לשלוח
ע"ד שבת בערב אפילו בידו לשלוח מותר שכירותו הזמן משך

הטעם: ע"ש רמ"ד בסי' שנתבאר

·Èהנכרי אם אף קצץ שלא מפני לשלוח שאסור מקום כל
להחמיר יש לשם דרך לו שיש העיר לאותה מעצמו הולך
בהליכה כלום טורח שאינו שאף קצץ כשלא בידו לשלוח שלא
מרשות האגרת מוציא שהוא מה מקום מכל ישראל בשביל
בכרמלית אפילו או הרבים ברשות אמות ד' ומעבירה לרשות
מקום ומכל קצץ כשלא ישראל בשביל אלו מלאכות עושה הוא
אע"פ בידו לשלוח מותר השבת קודם לשם להגיע שהות יש אם
בביתו האיש ימצא לא אם שאף לפי שם קבוע דואר בי שאין
נושא אינו והוא לשם דרך לו שאין כיון כלל אחריו ילך לא

לשם: דרך לו שיש מחמת אלא קציצה בלא זו אגרת

יאֿיב סעיפים בשבת כתבים המביאים נכרים דין רמז סימן ב חלק

מעת‡ ימים מג' פחות המלוחים בימים בספינה מפליגים אין
בכלל ד' ויום ואילך ד' מיום דהיינו השבת קודם לעת
ג' בכל להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל לפי האיסור
מנענוע משתבר וגופם וסת ושינוי ובלבול צער הראשונים ימים
ואם לעת מעת ימים שלשה לאחר עד חוזרת רוחם ואין הספינה
בשבת. עונג לו יהיה לא השבת קודם ימים מג' פחות יפליג

מצוה לדבר אבל הרשות לדבר כשמפליג אמורים דברים במה
בשבת עונג לו יהיה שלא אע"פ שבת בערב אפילו להפליג מותר

אחרת. ממצוה פטור במצוה שהעוסק לפי

שישבות הספינה המוליך הנכרי עם יפסוק לכתחלה מקום ומכל
ואם כלום בכך אין שובת אינו אח"כ ואם בשבת יוליכנה ולא
בשבת ישבות שלא אומר עכשיו שגם עמו לפסוק לו אפשר אי
מקום (ומכל השבת לאחר עד להפליג לו שאסור אומרים יש
דרכו איחור מחמת אליה שהולך המצוה שתתבטל חשש יש אם
השבת לאחר ספינה למצוא בקל אפשר אי אם וכן להקל יש

הדחק): בשעת להקל יש בה להפליג

מהלך· אלא שם שאין לצידון מצור כגון מועט דרך הוא ואם
הרשות לדבר אפילו להפליג מותר טוב כשהרוח אחד יום
לשם ויגיעו טוב רוח שיהיה שאפשר לפי בבוקר שבת בערב
כלל שבת בערב להפליג שלא שנהגו ובמקום הלילה קודם
שיתבאר ע"ד מהמנהג לשנות להם אסור מועט דרך אפילו

רי"ד: סימן וביו"ד תס"ח בסימן

להמפליגין‚ צער שום שאין כיון בנהרות אבל בימים זה וכל
אם ענין בכל שבת בערב אפילו בהם להפליג מותר בהן

נכרים. בשביל הולכת הספינה

איסור משום בזה אין פרסאות כמה בשבת שהולך ואע"פ
התורה מן הוא מיל י"ב דתחום להאומרים אפילו תחומין
י"ב שהיתה ישראל ממחנה דהיינו ממקומו איש יצא אל שנאמר
התורה מן איסור בזה אין המים פני על כשמהלך מקום מכל מיל
שעל ואע"פ ביבשה שהיתה ישראל למחנה דומה שאינו כיון
אם מקום מכל סופרים מדברי במים תחומין איסור יש פנים כל
איסור בזה אין הנהר מקרקע טפחים מי' למעלה מהלכת הספינה
תחומין איסור יש אם ספק שיש לפי סופרים מדברי אפילו
ת"ד בסי' כמ"ש ביבשה מיל בי"ב אפילו טפחים מי' למעלה
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קמה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc oileg(iyily meil)

:`xnbd zvxznìôwàc àä ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà̈©©¦¨§¥§©¦¦¨§¦§©
é÷eøtà ÷eøtàc íúä éìeôwéàexwrpyk xiykdy l`eny - ¦§¥¨¨§¦¨¦¨¥

xaegn herin x`ype eaexa igldn hyed slwpy ote`a `ed maexa
df ,maexa elclcpy mipniqa l`eny sixhdy dne ,cg` mewna
xac oirk ,xwrp eaexy cr o`k hrne o`k hrn exwrpy ote`a
mewna epi` xaegny herindy `vnp ,gka dkiyn ici lr xwrpd
xefgi `ly meyn ,xeaigl aygp df oi`e ,hrn hrn xfetn `l` cg`

pk `ed ixde ,mlerl `ixaie.dtixh `id okle ,elek xwr

:dndad z` mitixhnd mixaca dpyna epipyú÷eñôe[zkezg-] §©
úøbøbä. ©©§¤¤

z` dyery zxbxba jezigd xeriya dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:dtixh dndadàðz,`ziixaaänkxeriy `ed.úøbøbä ú÷eñt ¨¨©¨§©©©§¤¤

wqtizy ick :`ziixad zx`an.daeøa§¨
:`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdänëå`ed §©¨

,daeø:`xnbd zx`an .df aex xryl yi cvik xnelk,øîà áø ¨©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc oileg(iying meil)

dpyna epipy(.an),dndad z` mitixhnd mixacaäáwépL äàéøä̈¥¨¤¦§¨
dxqgy e`.

df oic ihxta dpc `xnbd .d`ixd inexway awpl dpynd zpeek
:xaca zwelgn d`ianeéøîàc éqà áøå ìàeîLe áø,[exn`y-] ©§¥§©©¦§¨§¥

awipy `ed dpyna xaecndäàléò àîø÷.[oeilrd mexwd-]éøîàå ©§¨¦¨¨§¨§¥
dìawipy xaecndy [exn`y yie-]äàzz àîø÷mexwd-] ¨©§¨©¨¨

.[oezgzd
:oniq da gipne dipyd drck xaeq ongp axøa óñBé áø øîà̈©©¥©

éðîéñå ,ïîçð áø øîà éîeéðîCawip m`y mexwd edfi` rcil ©§¥¨©©©§¨§¦¨¥

,dndad ztxhpäàéø déa àçðîc àcøåc àðezékmec` yealn ± ¦¨§©§¨§©§¨¥¥¨
.oezgzd mexwd `edy ,d`ixd ea zgpeny

:awip xy`k dndad z` sixhnd mexw edfi` ,xaca dpc `xnbd
àèéLty`ed heyt ±äàzz áé÷péà àìå äàléò áé÷péà éàm`y ± §¦¨¦¦§¦¦¨¨§Ÿ¦§¦©¨¨

itl ,ztxhp dpi`y ,oezgzd mexwd awip `le oeilrd mexwd awip
yïéâî äàzz`vi `ly ,d`ixd lr obn oiicr oezgzd mexwd ± ©¨¨¥¦

e ,dpnn xie`däaøãk,[dax ixack-]äàéø éàä ,äaø øîàc ¦§©¨§¨©©¨©¥¨
ãéìbàcdly oeilrd mexw lhipy ± §¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oileg(ycew zay meil)

dawpe ,miirnl hyeed jxc dqpkpy ,el dvegn cakd l` dribdy
dtixh `id ok lre ,cakd l` d`vie miirnd z`eli`e .àôB÷ éà¦¨

åéâìel dvegn dceg cve cakd jeza `ed hgnd y`x cv m` ± §©
,sebd llgaéàúàå è÷ð àðBtîñezawipe dpwd jxc d`ay i`ce ± ¦§¨¨©©£¨

.dxiyk `id ixde ,cakd l` d`vie
éléî éðäållgl dpet dy`x m` oia welig yiy epxn`y df lke ± §¨¥¦¥

,cakd jez l` dpet dy`xy e` sebdàzîélàaoi`y ,dar hgna ± §©¦§¨
,dy`x cvn aewpl dlekiàzðéh÷ ìáàdlekiy ,dwc hgna ± £¨©¦§¨

,dy`x cvn oiae cgd dcivn oia ,diciv ipyn xya aewplàðL àìŸ§¨
m` [oia-]åéâì àôB÷e ,cakd mipt l` dpet dy`x ±àðL àì[oia-] ¨§©Ÿ§¨

m`øáì àôB÷`edy ote` lka ,sebd llg oeeikl dpet dy`x ± ¨§©
y xnel yiy itl ,dtixhéàúàå áéwð éáewðmiirnd z` dawip ± ©¥©¦©£¨

.cakl d`ae
:`xnbd dywn .iy` ax ixaca dpc `xnbdàðL éàîedpey dna ± ©§¨

caka z`vnpy hgnî`ziixaa epipyy dn(.p oldl)zece`èçn ¦©©
úàöîpL[d`vnpy-] ¤¦§¥
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÊË‡·Ï ÌÈ¯Á‡Ó‰ Ck Ïk ÈeˆÓ B�È‡ Ê‡L Èt ÏÚ Û‡ 'Ê ÔÈÚÓ ‰Î¯a ÌÈ¯ÓB‡ ·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aMa Û‡[glBÓk ©§©¨¤©©§¦§¨¨¥¥©©¦¤¨¥¨¨¨©§©£¦¨Ÿ§

:·¯Ú‰ „Ú ‰Î‡ÏÓa Ì‰a ÔÈ˜ÒÚ˙Óe ÏBÁ ÌBÈ Ì‰L ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La¦§¨©§¥©¨¤¥¦§©§¦¨¤¦§¨¨©¨¤¤
טז סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

àåáì íéøçàîä [çìטוב יום בסוף מתעסקים שאין נפש- אוכל במלאכת .52אפילו

zetqede mipeiv

(52:Á"Ò ÊÎ˜˙ ÔÓÈÒלהתיר אלא מועיל תבשילין עירוב אין
שהות שיש דהיינו גדול היום בעוד ביו"ט שבת צרכי כל לעשות
אוכלים היו היום אכלו שלא אורחים לו מזדמנים היו שאם ביום
ביו"ט, שעשה ממלאכתו השמשות בין קודם ביום בו ונהנים

איסור כאן יש הרי ממלאכתו ליהנות ביום שהות אין אם אבל
שתקנו תבשילין עירוב ואין . . זו מלאכה בעשיית התורה מן
הכל שאין ולפי תורה של איסור להתיר כלום מועיל חכמים
שבת בערב יו"ט כשחל נהגו לפיכך זו בהלכה בקיאין
זריזין הן שהכל יום מבעוד שבת של ערבית להתפלל שמקדימין

שבת. של ערבית תפלת קודם שבת צרכי כל לגמור למהר
Ò"‡וראה ¯Ú ÔÓÈÒבמלאכה הרבה מתעסקין שאין הדין שהוא

אחר . . מדליקין במה פרק לומר נוהגים המועד: בחול אפילו
בעוד תפלתו יסיים הכנסת לבית לבא שאיחר שמי כדי התפילה
חול של בשבת לאמרו נוהגין אין ולכן אותו, אומרים שהצבור
כל מלאכה עושים שאין לפי כך כל מתאחרין אין שאז המועד
שחל ביו"ט וכן שבת בערב להיות שחל ביו"ט שכן וכל כך

יו"ט. בשמחת למהר כדי לאמרו נוהגין אין בשבת

•

zay zekld - jexr ogley

‡Èאלא שיצטרך המלאכות לכל לו שכור הנכרי אין אם אבל
בתוך לשלוח שיצטרך עת בכל בלבד אגרות בידו לשלוח
ע"ד שבת בערב אפילו בידו לשלוח מותר שכירותו הזמן משך

הטעם: ע"ש רמ"ד בסי' שנתבאר

·Èהנכרי אם אף קצץ שלא מפני לשלוח שאסור מקום כל
להחמיר יש לשם דרך לו שיש העיר לאותה מעצמו הולך
בהליכה כלום טורח שאינו שאף קצץ כשלא בידו לשלוח שלא
מרשות האגרת מוציא שהוא מה מקום מכל ישראל בשביל
בכרמלית אפילו או הרבים ברשות אמות ד' ומעבירה לרשות
מקום ומכל קצץ כשלא ישראל בשביל אלו מלאכות עושה הוא
אע"פ בידו לשלוח מותר השבת קודם לשם להגיע שהות יש אם
בביתו האיש ימצא לא אם שאף לפי שם קבוע דואר בי שאין
נושא אינו והוא לשם דרך לו שאין כיון כלל אחריו ילך לא

לשם: דרך לו שיש מחמת אלא קציצה בלא זו אגרת

יאֿיב סעיפים בשבת כתבים המביאים נכרים דין רמז סימן ב חלק

מעת‡ ימים מג' פחות המלוחים בימים בספינה מפליגים אין
בכלל ד' ויום ואילך ד' מיום דהיינו השבת קודם לעת
ג' בכל להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל לפי האיסור
מנענוע משתבר וגופם וסת ושינוי ובלבול צער הראשונים ימים
ואם לעת מעת ימים שלשה לאחר עד חוזרת רוחם ואין הספינה
בשבת. עונג לו יהיה לא השבת קודם ימים מג' פחות יפליג

מצוה לדבר אבל הרשות לדבר כשמפליג אמורים דברים במה
בשבת עונג לו יהיה שלא אע"פ שבת בערב אפילו להפליג מותר

אחרת. ממצוה פטור במצוה שהעוסק לפי

שישבות הספינה המוליך הנכרי עם יפסוק לכתחלה מקום ומכל
ואם כלום בכך אין שובת אינו אח"כ ואם בשבת יוליכנה ולא
בשבת ישבות שלא אומר עכשיו שגם עמו לפסוק לו אפשר אי
מקום (ומכל השבת לאחר עד להפליג לו שאסור אומרים יש
דרכו איחור מחמת אליה שהולך המצוה שתתבטל חשש יש אם
השבת לאחר ספינה למצוא בקל אפשר אי אם וכן להקל יש

הדחק): בשעת להקל יש בה להפליג

מהלך· אלא שם שאין לצידון מצור כגון מועט דרך הוא ואם
הרשות לדבר אפילו להפליג מותר טוב כשהרוח אחד יום
לשם ויגיעו טוב רוח שיהיה שאפשר לפי בבוקר שבת בערב
כלל שבת בערב להפליג שלא שנהגו ובמקום הלילה קודם
שיתבאר ע"ד מהמנהג לשנות להם אסור מועט דרך אפילו

רי"ד: סימן וביו"ד תס"ח בסימן

להמפליגין‚ צער שום שאין כיון בנהרות אבל בימים זה וכל
אם ענין בכל שבת בערב אפילו בהם להפליג מותר בהן

נכרים. בשביל הולכת הספינה

איסור משום בזה אין פרסאות כמה בשבת שהולך ואע"פ
התורה מן הוא מיל י"ב דתחום להאומרים אפילו תחומין
י"ב שהיתה ישראל ממחנה דהיינו ממקומו איש יצא אל שנאמר
התורה מן איסור בזה אין המים פני על כשמהלך מקום מכל מיל
שעל ואע"פ ביבשה שהיתה ישראל למחנה דומה שאינו כיון
אם מקום מכל סופרים מדברי במים תחומין איסור יש פנים כל
איסור בזה אין הנהר מקרקע טפחים מי' למעלה מהלכת הספינה
תחומין איסור יש אם ספק שיש לפי סופרים מדברי אפילו
ת"ד בסי' כמ"ש ביבשה מיל בי"ב אפילו טפחים מי' למעלה
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

אלא מיל י"ב אפילו תחומין איסור אין המים פני שעל וכיון
סופרים דברי ספק זה הרי כן אם הכל לדברי סופרים מדברי

מקום. בכל להקל בו שהולכין

י' שאין דהיינו טפחים מי' למטה מהלכת הספינה אם אבל
לילך אסור הנהר קרקעית עד הספינה שולי מתחת מים טפחים
קודם ימים שלשה לספינה נכנס אפילו לתחום חוץ בשבת בה
הספינה אם ואפילו ואילך בשבת רביעי מליל דהיינו השבת
י' עומק במים יש דופניה שאצל בענין במים הרבה משוקעת
אם אפילו אסור זה הרי טפחים י' שם אין שוליה ותחת טפחים
טפחים מי' יותר יש ישיבתו שממקום בענין למעלה יושב הוא
תלויות רגליו ואין טפחים מי' למעלה יושב כשהוא מתירין ויש
טפחים מג' למעלה מהלכת הספינה אם טפחים מי' מטה לתוך
עד שוליה מעל ואין הספינה שולי על כשיושב אלא איסור ואין
דבר אותו מעל ואין אחר דבר על שיושב או טפחים י' הקרקע
לכך: כשצריך דבריהם על לסמוך ויש טפחים י' הקרקע עד

או„ טפחים מי' למעלה מהלכת היא אם מסופק הוא ואם
בדברי ספק שיש שכל מותר זה הרי טפחים מי' למטה
בבירור כשידוע אלא להחמיר צריך ואין להקל הולכין סופרים

סופרים: מדברי איסור שיש

בשלישי‰ דהיינו השבת לפני ימים ג' קודם לספינה נכנס ואם
אף לתחום חוץ בשבת בה לילך מותר לכן קודם או בשבת
מג' למטה אפילו או טפחים מי' למטה שמהלכת לו ידוע אם
רצו לא מדבריהם אלא אינו תחומין שאיסור דכיון טפחים

שהוא כיון ימים ג' קודם לספינה כשנכנס לאסור כך כל להחמיר
לתחום. מחוץ אותו שמוליכה היא והספינה כלום עושה אינו

שבת לחלל הישראל שיצטרך שאפשר בענין הוא אם ואפילו
מפני התורה מן האסורה במלאכה אפילו הספינה בהולכת
שהרי ימים ג' קודם בתוכה ליכנס לו מותר אעפ"כ נפש פיקוח
מלאכה לעשות ויצטרך השבת וכשיגיע בהיתר נכנס הוא עכשיו

חילול. כאן ואין הוא מותר נפש פיקוח מפני

היא אם אפילו לתוכה ליכנס אסור שבת קודם ימים ג' תוך אבל
מפני שבת לחלל שיצטרך יודע אם טפחים מי' למעלה מהלכת
לפי סופרים מדברי אלא אסור שאינו בדבר אפילו נפש פיקוח
אח"כ. שבת שיחלל כדי סכנה למקום בכוונה כנכנס שנראה

ימים שג' לפי הוא ימים ג' קודם לכך חוששים שאין ומה
ואינם העבר השבת שאחר ימים נקראים הן שבשבוע הראשונים
שלא בהם ליזהר מחוייב אינו לפיכך הבאה לשבת מתייחסים
הבאה שבת לחלל אח"כ שיצטרך שיודע דבר בהם לעשות
ואין הוא מותר נפש פיקוח מפני לחללו ויצטרך שבת שכשיגיע
ימים שנקראים שבשבוע האחרונים ימים בג' משא"כ חילול כאן
מדברי הוא מחויב הבאה לשבת ומתייחסים השבת שלפני
שיצטרך שיודע דבר בהם לעשות שלא בהם להזהר סופרים
כדי בעשייתו מתכוין כאלו נראה יהא שלא השבת לחלל אח"כ

אח"כ: השבת לחלל

סעיפים בשבת בשיירא וההולך בספינה המפליג דין רמח סימן ב חלק

אֿה
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הגוף העלאת של זו לעבודה וכהקדמה כתנאי [אמנם,

התפלה. בעבודת ענין עוד נצרך

של שהשורש ב) (פרק לעיל המבואר פי על הנה כי

ש נמצא טוב, הוא הרע הפנימית"היצר כלהכוונה של "

מזה שיצא היא הרע) הדבר של (גם שבעולם טובדבר

אותואלקי של האמיתית חיותו הוא זה אלקי ורצון ,

" צריך שהאדם הפירוש וזהו הגוףלהעלותהדבר; את

""מעפר שרשו, אל היינוולהביאו – בסמוך) רבינו (כלשון "

והאלגלותשעליו הפנימית הכוונה את הגוף מיתיתבתוך

כדי האדם את לנסות אלא אינו תפקידו כל (אשר שלו

היא זו וכוונה עליו) האלקיתשיתגבר וגילויהחיות שבו.

" הוא עצמו שרשוזה אל הגוף ."העלאת

הטוב ואת הפנימית הכוונה את לגלות ניתן כיצד אך

כל בתוכו ומוסתר מכוסה הטוב והרי הרע, שבתוך האלקי

שבו? הרע אלא ונרגש ניכר שאין עד כך

– בתפלה מיוחדת רוחנית בעבודה צורך יש לזה

ולברר" ונפשלהפריד"" הגוף מן ולהוציאו הרע את "

ניתן שוב הרע, את ומוציאים שמפרידים ולאחר הבהמית;

מעפר" הגוף את "להעלות שרשו" אל היינו"ולהביאו ,

עצמו הגוף זה ידי ועל שלו, האלקית הכוונה את לגלות

רמו). עמ' לעיל גם (ראה לקדושה נהפך

שממשיך:] וזהו

.óøåöä ãéá óñëë åøøáì êéøöå
תחילה צריכים לקדושה הגוף את להעלות כדי
את שצורפים כשם הגוף, מן הרע את ולהפריד "לברר"

הפסולת. את ממנו ולהוציא לברר כדי הכסף

מהללו", לפי ואיש גו' לכסף "מצרף כתיב דהנה
המעורב הכסף משל דרך "על – הוא הכתוב ופירוש
בכור אותו כשנותנים התערובות, בתכלית בסיגים
מתבררים בשלהבת, כסף] לצרוף העשוי [כלי המצרף
נקי יוצא הטוב שחלק עד שבו, החלקים כל ומתפרדים
ויוצאים מתפרדים הסיגים חלקי וכל עצמו, בפני

עצמם". בפני מובדלים

ïáììå øøáì êéøö ,øúåé úåáåøòú ùéù äî ìë
.ìåãâ øúåéä ùà áäìá
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בתוך והסיגים הפסולת של שהתערובות ככל
ושלהבת באש צורך יש – יותר גדולה היא הכסף
עד הסיגים את ולהוציא להפריד כדי יותר, חזקה

(כנ"ל). נקי ישאר שהכסף

.òøä øöéäî óåâä øøáì êéøö ïë
לברר צריכים סיגים, עם המעורב שבכסף כשם
נקי ישאר שהכסף כדי הכסף מן הסיגים את ולהפריד
ממנו ולהוציא גופו את ולזכך לברר צריך האדם כך –
המעורבים וחומריות) (תאוות הרע היצר כחות את

בתוכו.

ידי על נפעל הרע של זה ו"פירוד" "בירור" –

בלבו מעורר שהאדם לאלקות וההתלהבות ה"אש"
בעניני מתבונן שהאדם ידי על כי התפלה, בשעת
מתעורר הוא בתפלה, המתוארים הקב"ה גדלות
– באלקות להידבק עזה ואהבה גדולה בתשוקה

לאלק זו אהבה מתוךו"אש" הרע את מוציאה ות
האדם.

לפי ואיש גו' לכסף "מצרף הכתוב פירוש וזהו
דרך על כן "כמו הכסף, מצרף שהאש דכמו מהללו",
מעורבים שהם אלקי, הניצוץ עם הבהמית בנפש משל
מאליה העולה שלהבת ידי ועל בתכלית, ורע מטוב
החלקים כל מתבררים . . עשרה שמונה בתפלת

הסיגים". כל ההעלם מן ויוצא המעורבים,

"מהלל" שהאדם האופן לפי – מהללו" "לפי וזהו
בתפלתו. ה' את

äðåæä íò êìîä ïá ìùîë ,åùøù ìà åàéáäìå
.ì"ðä

ניתן אזי הגוף, מן הרע שנתברר לאחר לגלותרק

" שיהי' האלקית"), (ה"חיות שבגוף "הטוב" טובאת

אלבגלוי ("להביאו למעלה בשרשו שהוא כמו "

שרשו").

ãéøôäì êéøö ,øúåéá òø úåáåøòú ùéù äî ìëå
.åðå÷á ÷áãì äìôúá ÷æçå ìåãâ øúåé ùà éãé ìò
תערובות שיש מה "כל הנ"ל, הכסף שבמשל כשם
כך – גדול" היותר אש בלהב וללבן לברר צריך יותר,
יותר מעורב שהוא רע יותר שיש שככל בנמשל, גם
בנפשו ו"להלהיב" לעורר צריך כך האדם, בתוך
יותר וחזקה גדולה אש כרשפי אהבה בתפלתו

הזה. הרע מתוקף להיפטר כדי לאלקות,

åéä àì ,äáøä òøä äéä àìù ïåùàø úéáá ïëìå

.úåáäìúäá äìôúì ïéëéøö
היו לא ראשון שבבית הטעם יובן זה פי על

התפלה": ל"עבודת כלל צריכים

אדמות עלי ישראל בני של עבודתם שעיקר אף
למיתקא", מרירו "להפוך הוא ראשון) בית בזמן (גם

האלקילגלותהיינו הטוב ואת ה"מתיקות" את
– ("מרירו") הבהמית והנפש הגוף בתוך הנמצאים
לעבודת זקוקים היו לא ראשון בית בזמן מקום, מכל
הי' ולא מועט הי' שהרע כיון בהתלהבות, התפלה

הגוף. בתוך הרבה מעורב

ìà íéðéãäå òøä àéáäì äéä íäéùòî ìë íà éë
.íééã äéä úåðáø÷ä éãé ìò íùøù

על למתקא" מרירו "הפיכת פעלו ראשון בית בזמן
שהיו [הוא] הקרבנות "ענין כי הקרבנות, עבודת ידי

אשעלבהמהמקריבין יורד והי' המזבח, גבי
בחינת גם זה ומחמת קרבנין, כל דאכיל מלמעלה..

מישראל ואחד אחד שבכל הבהמית נכללנפש הי'
הי' ואחד אחד שכל עד בקדושה, נתבטל) -) ונתמעט

אליו". להבטל ה' לגדולת ובינתו דעתו מקשר

כלומר:

של הראשון בשלב צורך הי' לא ראשון בית בזמן
הטוב מן הרע ו"הפרדת" "בירור" שהיא זו, עבודה
כי שבתפלה), לאלקות האהבה "אש" ידי (על
אלא בתוכם; מעורב הרבה" הרע הי' "לא מלכתחילה
הטוב "העלאת" שהוא השני, בשלב להם די הי'
ומקורו. שרשו אל הרע בתוך הגנוז האלקי") ("החיות

התפלה, בעבודת צורך להם הי' לא כך לשם וגם
ידי שעל הקרבנות, ידי על אצלם נפעל הי' זה ענין כי
הבהמית הנפש עלתה המקדש בבית הקרבנות עבודת

באלקות. ומקורה בשרשה ונכללה שבישראל,

את לפעול מספיקה היתה הקרבנות עבודת [אולם

לא כאשר ראשון, בית בזמן רק הבהמית בנפש ההכנעה

[– ישראל בני בתוך מעורב רע הרבה הי'

äúéäå ,äìôúä ï÷úì åìéçúä éðù úéáá ìáà
òøä úåáåøòúå ,ùàä úåëøèöä êøò éôì ,äøö÷

.íáø÷á äéäù
להתגבר התחיל הרע כאשר שני, בית בזמן
שבהם הטוב זה ידי ועל אדם, בבני יותר ולהתערב
את חז"ל תיקנו הרע, בתוך ויותר יותר ונתכסה נתעלם
ה"אש" את ולהלהיב לעורר כדי התפלה עבודת
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בתוך והסיגים הפסולת של שהתערובות ככל
ושלהבת באש צורך יש – יותר גדולה היא הכסף
עד הסיגים את ולהוציא להפריד כדי יותר, חזקה

(כנ"ל). נקי ישאר שהכסף

.òøä øöéäî óåâä øøáì êéøö ïë
לברר צריכים סיגים, עם המעורב שבכסף כשם
נקי ישאר שהכסף כדי הכסף מן הסיגים את ולהפריד
ממנו ולהוציא גופו את ולזכך לברר צריך האדם כך –
המעורבים וחומריות) (תאוות הרע היצר כחות את

בתוכו.

ידי על נפעל הרע של זה ו"פירוד" "בירור" –

בלבו מעורר שהאדם לאלקות וההתלהבות ה"אש"
בעניני מתבונן שהאדם ידי על כי התפלה, בשעת
מתעורר הוא בתפלה, המתוארים הקב"ה גדלות
– באלקות להידבק עזה ואהבה גדולה בתשוקה

לאלק זו אהבה מתוךו"אש" הרע את מוציאה ות
האדם.

לפי ואיש גו' לכסף "מצרף הכתוב פירוש וזהו
דרך על כן "כמו הכסף, מצרף שהאש דכמו מהללו",
מעורבים שהם אלקי, הניצוץ עם הבהמית בנפש משל
מאליה העולה שלהבת ידי ועל בתכלית, ורע מטוב
החלקים כל מתבררים . . עשרה שמונה בתפלת

הסיגים". כל ההעלם מן ויוצא המעורבים,

"מהלל" שהאדם האופן לפי – מהללו" "לפי וזהו
בתפלתו. ה' את

äðåæä íò êìîä ïá ìùîë ,åùøù ìà åàéáäìå
.ì"ðä

ניתן אזי הגוף, מן הרע שנתברר לאחר לגלותרק

" שיהי' האלקית"), (ה"חיות שבגוף "הטוב" טובאת

אלבגלוי ("להביאו למעלה בשרשו שהוא כמו "

שרשו").

ãéøôäì êéøö ,øúåéá òø úåáåøòú ùéù äî ìëå
.åðå÷á ÷áãì äìôúá ÷æçå ìåãâ øúåé ùà éãé ìò
תערובות שיש מה "כל הנ"ל, הכסף שבמשל כשם
כך – גדול" היותר אש בלהב וללבן לברר צריך יותר,
יותר מעורב שהוא רע יותר שיש שככל בנמשל, גם
בנפשו ו"להלהיב" לעורר צריך כך האדם, בתוך
יותר וחזקה גדולה אש כרשפי אהבה בתפלתו

הזה. הרע מתוקף להיפטר כדי לאלקות,

åéä àì ,äáøä òøä äéä àìù ïåùàø úéáá ïëìå

.úåáäìúäá äìôúì ïéëéøö
היו לא ראשון שבבית הטעם יובן זה פי על

התפלה": ל"עבודת כלל צריכים

אדמות עלי ישראל בני של עבודתם שעיקר אף
למיתקא", מרירו "להפוך הוא ראשון) בית בזמן (גם

האלקילגלותהיינו הטוב ואת ה"מתיקות" את
– ("מרירו") הבהמית והנפש הגוף בתוך הנמצאים
לעבודת זקוקים היו לא ראשון בית בזמן מקום, מכל
הי' ולא מועט הי' שהרע כיון בהתלהבות, התפלה

הגוף. בתוך הרבה מעורב

ìà íéðéãäå òøä àéáäì äéä íäéùòî ìë íà éë
.íééã äéä úåðáø÷ä éãé ìò íùøù

על למתקא" מרירו "הפיכת פעלו ראשון בית בזמן
שהיו [הוא] הקרבנות "ענין כי הקרבנות, עבודת ידי

אשעלבהמהמקריבין יורד והי' המזבח, גבי
בחינת גם זה ומחמת קרבנין, כל דאכיל מלמעלה..

מישראל ואחד אחד שבכל הבהמית נכללנפש הי'
הי' ואחד אחד שכל עד בקדושה, נתבטל) -) ונתמעט

אליו". להבטל ה' לגדולת ובינתו דעתו מקשר

כלומר:

של הראשון בשלב צורך הי' לא ראשון בית בזמן
הטוב מן הרע ו"הפרדת" "בירור" שהיא זו, עבודה
כי שבתפלה), לאלקות האהבה "אש" ידי (על
אלא בתוכם; מעורב הרבה" הרע הי' "לא מלכתחילה
הטוב "העלאת" שהוא השני, בשלב להם די הי'
ומקורו. שרשו אל הרע בתוך הגנוז האלקי") ("החיות

התפלה, בעבודת צורך להם הי' לא כך לשם וגם
ידי שעל הקרבנות, ידי על אצלם נפעל הי' זה ענין כי
הבהמית הנפש עלתה המקדש בבית הקרבנות עבודת

באלקות. ומקורה בשרשה ונכללה שבישראל,

את לפעול מספיקה היתה הקרבנות עבודת [אולם

לא כאשר ראשון, בית בזמן רק הבהמית בנפש ההכנעה

[– ישראל בני בתוך מעורב רע הרבה הי'

äúéäå ,äìôúä ï÷úì åìéçúä éðù úéáá ìáà
òøä úåáåøòúå ,ùàä úåëøèöä êøò éôì ,äøö÷

.íáø÷á äéäù
להתגבר התחיל הרע כאשר שני, בית בזמן
שבהם הטוב זה ידי ועל אדם, בבני יותר ולהתערב
את חז"ל תיקנו הרע, בתוך ויותר יותר ונתכסה נתעלם
ה"אש" את ולהלהיב לעורר כדי התפלה עבודת
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במוחו יתבונן שהאדם ידי על כי האדם; בלב האלקית

ורוממותו, ה' גדלות עניני שהוא התפלה, תיבות בתוכן

וכאשר באמת. ית' בו לדבקה עזה בתשוקה יתעורר

ב"אש" בוער הלב אזי בלב, נרגשת זו תשוקה

הרע את וה"מפרדת" ה"מבררת" אלקית והתלהבות

כדי הבהמית, נפשו ושל הרע יצרו של ה"סיגים" ואת

וזך. "נקי" ישאר שבגוף האלקי והחיות שהטוב

תערובות היתה לא עדיין שני בית שבזמן היות אך

(ועיקר קצרה" ב"תפלה להם די הי' כך, כל הרע

קרבנות). ידי על הי' עדיין הבירור

úåáäìúäá øúåéå øúåé ììôúäì íéëéøö åðçðàå
.ãàî

תפלה חז"ל לנו תיקנו האחרונים בדורות אבל

שבקרבנו הרע התגברות ערך לפי כי יותר, ארוכה

בהתלהבות לה' האהבה "אש" לעורר אנו צריכים

הרע ריבוי את גם ו"לברר" "ללבן" כדי יותר, גדולה

האחרונים. בדורות בנו ונתערב שנתרבה

úåáäìúäá ììôúäì êéøö äèîì øåãå øåã ìëá ïëå
.äìåãâ

ומתמעטים, ויורדים הולכים שהדורות ככל

להקדיש היינו התפלה, בעבודת יותר להתחזק צריכים

יותר, באריכות להתפלל – וכוחות זמן יותר זו לעבודה

לעורר כדי ה', בגדולת עמוקה "התבוננות" תוספת עם

גדולה". "בהתלהבות לה' האהבה אש את

,éøã øùëà éë àìå[אלא]òøä ìãåâ éðôî ,äáøãà
åãéøôäì êéøö ,øåãå øåã ìëá äáøúðå áøòúð øùà
.åáø÷á øùà òøä øøáìå äìôúá ÷æç ùà éãé ìò
מאשר יותר גדולה" "בהתלהבות בתפלה הצורך

("אכשר הדור מעלת מפני אינו הראשונים בדורות

בתוך המעורב הרע ריבוי מחמת – אדרבה אלא דרי"),

"לברר" שיוכל כדי ודור", דור "בכל ויותר יותר האדם

צירוף במשל (כנ"ל הזה הרע את גם ו"להפריד"

הכסף).

äðåæä íò êìîä ïá ìùîë ,åùøù ìà åàéáäìå

.ì"ðä
אז, מןלאחררק הרע את ומפרידים ש"מבררים"

כיצד לגלות היינו שרשו", אל "להביאו ניתן הטוב,

הפנימית הכוונה אלא אינה הרע של המציאות אמיתית

שהאדם שרצונה הנ"ל המלך בן עם הזונה כמשל שלו,

כלל. ידה על יתפתה ולא עלי' יתגבר

úåéç åì ùé êéà åäééçîä òøä ìù úåéçä áåùçéù
ä"á÷äå ,úåéçì ìåëé äéä àì åãòìá éë ,ä"á÷äî

.ììë òø ïéà ïë íà ,ì"ðä êøã ìò åäééçî
היינו – שרשו" אל "להביאו בכךלהתבונןופירוש

"כי מהקב"ה, רק היא הרע וחיות התהוות שבאמת

יחי' שהשי"ת יתכן ואיך לחיות" יכול היה לא בלעדו

מחייהו שהקב"ה כרחך ועל ית', רצונו נגד שהוא דבר

רע ש"אין ונמצא עליו, יתגבר שהאדם לטוב, רק

כלל". [אמיתי]

כלומר:

והחומריות התאות את הגוף מן שמוציאים לאחרי

אפשר אזי – הגמור) למתקא,להפוך(הרע הגוף את

(באופן ומסייע כעזר רק ישמש עצמו שהגוף היינו

ומקורו, בשרשו שהוא וכפי ועבודתה, לנשמה גלוי)

ה'"). "עבדי (והכל ה' נגד דבר שום שייך לא ששם

" בענין בשרשן[לסיכום, הדינים במיליהמתקת "

" שהוא מעפרדשמיא, הגוף ולהעלות ולהחזירו להביאו""

שרשו ענינים:אל שני יש "

ה עצם שזוהיהעלאת"א) – לטוב והפיכתו הגוף "

במשך ישראל כל עסקו ובזה בגוף, הנשמה ירידת תכלית

הדורות. כל

צורך יש הרע, נתרבה כאשר האחרונים, בדורות ב)

ולזה – לקדושה להפכו שניתן קודם הגוף מן הרע להפריד

חז בקונו"תיקנו האדם דביקות ידי שעל התפלה, ענין ל

לה' האהבה אש הרי התפלה, בשעת ויראה באהבה

ומפרדת" לומבררת"" אפשר ושוב הטוב, מן הרע את "

ה את להפוך למתקא"לאדם ]."מרירו
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.a
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dxe` ixry

האחרתÚÓÂ˙‰(נא) לשנה דחנוכה בימים מ"ש להבין יש
והיינו כו' והודאה בהלל י"ט ח' קבעום
הוא העיקר אם להבין ויש חנוכה ימי כל שאומרי' ההלל
למה וגם ההלל לזה שייך מה דחנוכה הנרות הדלקת מצות
במ"ש ההודאה הוא ההלל הלא והודאה הלל באמרו כפל
וגם ברכה גם הזכיר לא למה להבין יש ועוד כו' לה' הודו
יש הנה אך כו' ולהלל להודות רק הזכיר לא הניסים בועל
יותר הוא זה נר שהדלקת חנוכה נר ענין בשרש להקדים
דתורה דחכמה אור שהוא המאיר אור של מגופו עליון
למעלה שרשו מדרבנן חנוכה נר שמצות ממה וראי'
יתירה בינה א' שע"ז דרבנן מצות ז' בענין כידוע מתושב"כ

במ" כמ"ש כו' באשה אורניתנה בחי' כי הוא והענין א
יהי וכמ"ש אור לגילוי העלם מן בא כבר אשר הוא דחכמ'
כו' נרו בהלו כמו הנ"ל ושבח הלל וכענין אור ויהי אור
כידוע כו' חושך ובורא אור יוצר כמו כו' יצי' בבחי' שזהו
שמשם האור מציאות להתהוות ומקור שרש יש הנה אבל
זהו כידוע דק אויר נק' שהוא היסודי אש כמו חוצבו מקור
בחי' היא שהברכה דהגם הנ"ל הברכה מבחי' גם למעלה
מקור אבל כנ"ל לגילוי ההעלם מן ומקורית עצמית השפעה
הגשמי באור זה ויובן ממנו הרבה גבוה האור התהוות
בעצמו הצור הרי האש ממנו שמוציאין החלמיש בצור
בדקות רק אינו אבל האש מיסוד חמימות בו שיש אעפ"י
רק כלל במורגש חם אינו הצור כי מאוד גדול והעלם
גדול בהעלם שיש הרוחני האש כח יוציא בברזל כשמכין
הבאה שהשלהבת בגחלת הקשור' שלהבת משא"כ כו' בו
נראית שאינה רק הגחלת בתוך שהיא כמו ישנה בגילוי
שישנו להעל' היולי וכח העצם העלם בין הפרש וזהו לעין

ואינו שיעור לאין כח בו יש היולי שההעלם כו' במציאות
הרוחני עצמו האש ביסוד שהוא כמו בעצם כלל נגלה
החלמיש בצור וכמו כו' כלל חמימות בגדר בא שאינו
יובן מזה והדמיון וד"ל וכה"ג לוחשות בגחלים משא"כ
גילוי בחי' שהוא הנ"ל הללויה בין ההפרש בענין למעלה
זה דהלול בחנוכה שאומרים הגדול להלל הנעלם אור
שמשם אור הגילוי התהוות במקור מדבר הוא שבחנוכה
הנ"ל כמשל כלל וגילוי העלם לכלל בא לא שעדיין נחצב
מקור שהיא הברכה מן גם שלמעלה היסודי ואש בצור
בריאה בבחי' ההעלם שהוא חשך ונק' ושפע אור הגילוי
ועד"מ נהורא והדר חשוכא ברישא וכמא' לאור שקדם
עכ"פ אבל קצהו אפס רק מהעלמו בגילוי הבא שכל שפע
נגלה שלא רק למטה והמשכה השפעה לכלל הדבר בא הרי
העלם בחי' אבל כו' חשך הנק' למעל' נשאר העיקר כי כולו
כל משם להיות העצמי מקור כמו הנ"ל והיולי העצמי
במקורו האור העלם בחי' שהוא אויר הנק' האור מציאות
כמו כלל וגילוי בהעלם השפעה לכלל שיבא טרם העצמי
וכה"ג כלל אש חום מסוג שאינו בברזל שיכוהו טרם בצור
טרם הנשפע בשכל הידוע וכמשל אויר שנק' היסודי באש
ע"י רק המשפיע של המשכיל כח בעצם שכלול שישפיע
וד"ל כו' משפיע מקור להיות יביאוהו קושיות התעוררו'
כו' ההעלם שיוציאו הצור על בברזל הכאה כמו וזהו
ולכך עדיין שפע מקור בו אין זה עצמי שבהעלם ונמצא
בחי' והוא בצד"ק בשם בזוהר הנק' דהיינו גבורות בשם נק'
הכאה בחי' ע"י שרק כו' בח"ס שמלובש דע"י גבורות
ה' קול וכמ"ש כו' ניצוצות יוציאו בצ"ק שנק' זה בצור

וד"ל: כידוע החזק פטיש ונק' אש להבות חוצב

dkepgd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

¯Á‡Âאת לאסור לישראל כח שיש הנדרים ענין יובן כ"ז
כו' הנדור בדבר כשמתפיסו פיו אמרי ע"י המותר
התורה גזירת עפ"י קדוש שנעשה הוא הקרבנות ענין כי
ולא דייקא קבוע בזמן באים ולכך עליונה החכמה שהיא
ובהמות ועזים כבשים מינים מג' אם כי לקרבן כשרים הכל
החכמה חייבה שכך לפי העופות מן יונה ובני ותורים
גם הם הנדרים אמנם תגרע, ובל תוסיף בבל עליונה

בעידנא וגם המזבח ע"ג ליקרב ראוים שאינם בדברים
הקדושה עליהם חל ואעפ"כ הוא הקרבה זמן דלאו
נ"ט (כתובות נינהו הגוף דקדושת קונם שאני (כמארז"ל
ע"י והיינו מעילה) דין בהם שיהי' דהש"ס וס"ד ב')
מבחי' להמשיך כח להם שיש האדם ודיבורי אותיות
משם להיות החכמה מקורי העליונים וטעמים אותיות
דבר כל על חלים ולכך קדש ונעשה הדבר אותו על מאיר
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האחרתÚÓÂ˙‰(נא) לשנה דחנוכה בימים מ"ש להבין יש
והיינו כו' והודאה בהלל י"ט ח' קבעום
הוא העיקר אם להבין ויש חנוכה ימי כל שאומרי' ההלל
למה וגם ההלל לזה שייך מה דחנוכה הנרות הדלקת מצות
במ"ש ההודאה הוא ההלל הלא והודאה הלל באמרו כפל
וגם ברכה גם הזכיר לא למה להבין יש ועוד כו' לה' הודו
יש הנה אך כו' ולהלל להודות רק הזכיר לא הניסים בועל
יותר הוא זה נר שהדלקת חנוכה נר ענין בשרש להקדים
דתורה דחכמה אור שהוא המאיר אור של מגופו עליון
למעלה שרשו מדרבנן חנוכה נר שמצות ממה וראי'
יתירה בינה א' שע"ז דרבנן מצות ז' בענין כידוע מתושב"כ

במ" כמ"ש כו' באשה אורניתנה בחי' כי הוא והענין א
יהי וכמ"ש אור לגילוי העלם מן בא כבר אשר הוא דחכמ'
כו' נרו בהלו כמו הנ"ל ושבח הלל וכענין אור ויהי אור
כידוע כו' חושך ובורא אור יוצר כמו כו' יצי' בבחי' שזהו
שמשם האור מציאות להתהוות ומקור שרש יש הנה אבל
זהו כידוע דק אויר נק' שהוא היסודי אש כמו חוצבו מקור
בחי' היא שהברכה דהגם הנ"ל הברכה מבחי' גם למעלה
מקור אבל כנ"ל לגילוי ההעלם מן ומקורית עצמית השפעה
הגשמי באור זה ויובן ממנו הרבה גבוה האור התהוות
בעצמו הצור הרי האש ממנו שמוציאין החלמיש בצור
בדקות רק אינו אבל האש מיסוד חמימות בו שיש אעפ"י
רק כלל במורגש חם אינו הצור כי מאוד גדול והעלם
גדול בהעלם שיש הרוחני האש כח יוציא בברזל כשמכין
הבאה שהשלהבת בגחלת הקשור' שלהבת משא"כ כו' בו
נראית שאינה רק הגחלת בתוך שהיא כמו ישנה בגילוי
שישנו להעל' היולי וכח העצם העלם בין הפרש וזהו לעין

ואינו שיעור לאין כח בו יש היולי שההעלם כו' במציאות
הרוחני עצמו האש ביסוד שהוא כמו בעצם כלל נגלה
החלמיש בצור וכמו כו' כלל חמימות בגדר בא שאינו
יובן מזה והדמיון וד"ל וכה"ג לוחשות בגחלים משא"כ
גילוי בחי' שהוא הנ"ל הללויה בין ההפרש בענין למעלה
זה דהלול בחנוכה שאומרים הגדול להלל הנעלם אור
שמשם אור הגילוי התהוות במקור מדבר הוא שבחנוכה
הנ"ל כמשל כלל וגילוי העלם לכלל בא לא שעדיין נחצב
מקור שהיא הברכה מן גם שלמעלה היסודי ואש בצור
בריאה בבחי' ההעלם שהוא חשך ונק' ושפע אור הגילוי
ועד"מ נהורא והדר חשוכא ברישא וכמא' לאור שקדם
עכ"פ אבל קצהו אפס רק מהעלמו בגילוי הבא שכל שפע
נגלה שלא רק למטה והמשכה השפעה לכלל הדבר בא הרי
העלם בחי' אבל כו' חשך הנק' למעל' נשאר העיקר כי כולו
כל משם להיות העצמי מקור כמו הנ"ל והיולי העצמי
במקורו האור העלם בחי' שהוא אויר הנק' האור מציאות
כמו כלל וגילוי בהעלם השפעה לכלל שיבא טרם העצמי
וכה"ג כלל אש חום מסוג שאינו בברזל שיכוהו טרם בצור
טרם הנשפע בשכל הידוע וכמשל אויר שנק' היסודי באש
ע"י רק המשפיע של המשכיל כח בעצם שכלול שישפיע
וד"ל כו' משפיע מקור להיות יביאוהו קושיות התעוררו'
כו' ההעלם שיוציאו הצור על בברזל הכאה כמו וזהו
ולכך עדיין שפע מקור בו אין זה עצמי שבהעלם ונמצא
בחי' והוא בצד"ק בשם בזוהר הנק' דהיינו גבורות בשם נק'
הכאה בחי' ע"י שרק כו' בח"ס שמלובש דע"י גבורות
ה' קול וכמ"ש כו' ניצוצות יוציאו בצ"ק שנק' זה בצור

וד"ל: כידוע החזק פטיש ונק' אש להבות חוצב
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¯Á‡Âאת לאסור לישראל כח שיש הנדרים ענין יובן כ"ז
כו' הנדור בדבר כשמתפיסו פיו אמרי ע"י המותר
התורה גזירת עפ"י קדוש שנעשה הוא הקרבנות ענין כי
ולא דייקא קבוע בזמן באים ולכך עליונה החכמה שהיא
ובהמות ועזים כבשים מינים מג' אם כי לקרבן כשרים הכל
החכמה חייבה שכך לפי העופות מן יונה ובני ותורים
גם הם הנדרים אמנם תגרע, ובל תוסיף בבל עליונה

בעידנא וגם המזבח ע"ג ליקרב ראוים שאינם בדברים
הקדושה עליהם חל ואעפ"כ הוא הקרבה זמן דלאו
נ"ט (כתובות נינהו הגוף דקדושת קונם שאני (כמארז"ל
ע"י והיינו מעילה) דין בהם שיהי' דהש"ס וס"ד ב')
מבחי' להמשיך כח להם שיש האדם ודיבורי אותיות
משם להיות החכמה מקורי העליונים וטעמים אותיות
דבר כל על חלים ולכך קדש ונעשה הדבר אותו על מאיר
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אבל בלבד החכמה גזירת עפ"י שקדושתו בקרבן משא"כ
ע"ז ממשיך הוא הרי בקרבן דבר מתפיס מישראל כשא'
יובן ובזה וד"ל: החכמה מן שלמעלה הנ"ל אותיות צירופי
ב') ו' (במדבר לנדור יפליא כי איש רז"ל לשון דקדוק
א' ויום שנה עשרה שנים בן דנדה פ"ה במשנה וארז"ל
מופלא שנק' ב') מ"ו (נדה בגמ' ופי' כו' נבדקין נדריו
מחוייב אינו המצות כל שלשאר אף לאיש סמוך
דעת בחי' כי והענין שנה, י"ג בן כשהוא רק מדאורייתא
מתלבשת שאז לפי והיינו דוקא שנה י"ג עד אלא לו אין
שנה לי"ג סמוך ואמנם ופנימיותו בתוכיותו הנשמה בו

מן שלמעלה בחי' והוא מקיף בבחי' ההארה בו נכנסת
ל' וזהו כנ"ל נפשו למסור הכח לו יש זה שמחמת החכמה
סמוך כי והיינו נפעל ל' הוא מופלא לאיש, סמוך מופלא
יכול כי נדר נדרו וע"כ עליון פלא מבחי' מקבל שנה לי"ג
דבר אותו להיות עליון פלא מבחי' דיבורו ע"י להמשיך
אותיות שהם הטעמים המשכת ענין שהוא וכנ"ל קדוש
ע"י הנדור דבר להפלות יכול שלכן הנ"ל עליון דתענוג

בשפתיו: שמבטא אותיות
בבהמ"ד מברדיצוב בבואו תק"ע שנת מתורה (כ"ז

הסיום: יעו"ש. דחעמינאער)
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Ù"ÚÂ'פי ע"פ לסעודה נט"י ענין יובן זו הקדמה
וסיים במזבח פתח משארז"ל צ"ל דהנה מהרי"ק,
דהיתכן עליו, מכפר אדם של שולחנו עכשיו בשולחן
צ"ל באמת הנה אך הכפרה, מזבח במקום יהי' שהשולחן
המזבח על הבהמה שמקריבין שע"י מכפר המזבח האיך
שהוא במעלה גבוה האדם והרי האדם, נפש על יתכפר
אדם בענין במ"א שנת' והגם בע"ח, היא והבהמה מדבר
בנפש בעבודה זהו כו' מכם אדם נא' ולא מכם יקריב כי
ע"ג הבהמה מקריבין הי' בפו"מ בגשמיות אבל האדם
הוא הענין אך החוטא. נפש יתכפר עי"ז והאיך המזבח,
למע"ב, וקדם למע"ב אחור צרתני, וקדם אחור דכתי'
כולו העולם שכל המטות, ראשי בדרושי באריכות כמ"ש
לו אומרי' אדם כשחטא ומ"מ לזה, לצוות אלא נברא לא

להיותו ומדריגה במעלה שקדמך פי' קדמך יתוש הרי
עושהו רצון מקיים וכשהוא לתיקון, שקדם התהו מבחי'
עושהו, רצון על ועובר החוטא מהאדם יתירה במעלה ה"ה
גרוע שהוא עד האדם נפש ונגרע נשפל ועון החטא שע"י
קרבן ומביא תשובה שעושה ע"י ולכן מיתוש, גם יותר
שמגיע עד שלמעלה ואש שלמטה באש נכלל והקרבן
לחמי אכילת ע"י ואז שבמרכבה, שור פני בחי' לשורשו
הכסא את מגביהי' הם אישי' שנקר' השרפי' הם לאישי
כמ"ש הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא שעל אדם בחי' עם
מבחי' נמשך אז הכסא, את נושאות והחיות בענין במ"א
כלל מקום תופס אינו ששם הוא אדם לא דכי אוא"ס
כפרה המזבח וז"ע כו'. העוונות סליחת בחי' שיומשך

החוטא. נפש על שמכפר
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וז"ל‡Íוא"ו) ע"א דקפ"ב חקת בזח"ג עפמ"ש יובן הענין
בלחודוי דמותא סמא דנטיל מאן ודאי אמר ר"ש
עלי' לעיל) שהובא ע"ב דקע"ט חוקת ר"פ במאה"ז (עמ"ש
תחת הוא ומאן השמש תחת שיעמול עמלו בכל כתי'
השמש תחת עמלו שמשא בלא סיהרא דא אימא הוי השמש
אדה"ר חטא (ר"ל דעלמא קדמאה חובא איהו ודא ודאי
החיים מעץ והפרידה סיהרא הנק' המל' שהיא בעה"ד
לאדם עמלו בכל לאדם יתרון מה דא ועל שמשא) שהוא

כתי' דהנה הוא והענין הזהר. עכ"ל אדה"ר) (דהיינו קדמאה
ומל' הוי' שם שבו ת"ת שהם אלקי' הוי' ומגן שמש כי
שאע"פ חד כולא דבאמת ומגן שמש הם אלקים שם שהיא
נפרד ודבר יש העולם שיהי' נמשך אלקים שם שמבחי'
להיותה דוקא המל' בבחי' שזהו ופרגוד מסך שיש מחמת
דמי בהביאור בלק"ת וכמ"ש כו' והתנשאות ריחוק בבחי'
המל' נק' פרוכת כ' פרוכת ערך שעה"כ ובפרדס פ"א מנה
החומר התהוות בענין וכמשנת"ל כו' מסך פרוכת היא כי
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אלקי' מלך נמשך ומזה כו' דוקא דמל' ה' דבר מבחי' שהיא
בזח"ב כמבואר ועכומ"ז לעמלק גם הארה שנמשך גוים על
זהו באמת מ"מ כו', מות יורדות רגלי' וזה"ע ע"א דצ"ו
ומ"ש אלקי' שם ולא המהווה הוא דהוי' הוי' משם הכל
ע"י שהוא רק דוקא הוי' שם בכח הוא אלקים ברא בראשית
מציאות להיות יכול עי"ז ההסתר מדת שהוא אלקי' שם

גבול הבלי אוא"ס בחי' גילוי שהוא הוי' משם משא"כ היש
הוא מי אבל כו', אלקי' ע"י כ"א יש מציאות להיות א"א
על כלל מסתיר אינו אלקי' השם כי הוי' הש' הוא המהווה
הנבראים שלגבי רק אלקי' שם ע"י הוי' שם ומאיר הוי' ש'
מסתיר אינו באמת אבל האור בהם נרגש שאינו מסתיר הוא

בכ"מ. הענין ומבואר וכידוע כו'.
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הּגדֹולÔÈ·‰Ïeג) רּבנּו ׁשאמר הּמׁשל ּפי על לבאר יׁש וזה, ¿»ƒְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּגדֹול ס חּיב ׁשהּוא אדם ּכמֹו ְֶַַָָָָזצוקללה"ה,
מחצית אּלא חֹובֹו, ּכל לׁשּלם מּׂשגת ידֹו ואין ּומסּים, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעצּום
ּכל לׁשּלם מעֹוררֹו לבבֹו יׁשר אׁשר יׁשר, אדם והּוא ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹהחֹוב,
ּומחצית החֹוב, מחצית רק לׁשּלם מּׂשגת ידֹו אין אבל ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָחֹובֹו,
קמעא אם ּכי אחת, ּבפעם לׁשּלם לֹו ּבאפׁשרי אינֹו ּכן ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָזה

טֹוב,זקמעא הּוא לֹו ׁשחּיב למי אם והיה ׁשנים. ּברּבּוי ְְְְִִִִִֶַָָָָָ
רק ידֹו הּׂשגת ּכפי לֹו יׁשּלם אׁשר החּיב האדם על ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָּומסּכים
קמעא ׁשּיכֹול, ּבאפן יׁשּלם זה מחצית וגם החֹוב, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמחצית
ּבכל מׁשּתּדל החּיב האדם אז הּנה ׁשנים, רּבּוי ּבמׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקמעא
א ּדא איז ער (אּון יׁשר אדם והּוא חֹובֹו, ּכל לׁשּלם ְְִֵֶַַָָָָָָֹּכחֹו
ּכל לׁשּלם הּוא חפץ לבבֹו יׁשר מּצד ׁשּבאמת יׁשר), ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאדם
חּיב ׁשהּוא האדם קרּוב הּנה מּׂשגת, ידֹו ׁשאין אּלא ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהחֹוב,
להיֹות ׁשּיכֹול עד ההׁשּתּדלּות, רּבּוי יֹותר עֹוד ּבֹו ּפֹועל ְְְִִִֵֵֶַַַָלֹו,

ּׁשחׁשב מּמה יֹותר אפן ּבכל אֹו החֹוב, ּכל לֹו יׁשּלם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכי
ּכי וחפץ קׁשה, הּוא לֹו חּיב ׁשהּוא האדם אם אבל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָּתחּלה.
הרי ּדוקא, אחת ּובפעם חֹובֹו, ּכל החּיב האדם ְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָָָָיׁשּלם

ו ּומתּבלּבל החּיב האדם הּואמתרּׁשל וכן ּכלּום. מׁשּלם אינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אלקינּו הוי' "וּתלּמדנּו אֹומרים ּדאנּו הּתׁשּובה, ְְְְְְְֱֲִִֵֵַַַַָָָָֹּבענין
האדם והּנה ידינֹו". מעׁשק נחּדל למען כּו' לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהתוּדֹות
"וּתלּמדנּו ידי על אמנם עׁשקן, נקרא ּכלל ּפֹורע ואינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהחּיב
ּכפי החֹוב ולפרע לנּו, סֹולח ואּתה ,"לפני להתוּדֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹכּו'
נחּדל זה ידי על הּנה קמעא, קמעא זה וגם ידינּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשגת
מיני ּבכל להׁשּתּדל ועז ּכח נֹותנת זֹו ּדסליחה ידינֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמעׁשק

החֹוב. לׁשּלם ְְְִֵַַַהׁשּתּדלּות
.¯ev˜ואפנם הּתׁשלּומין להקל הּמסּכים ּבמלוה ימׁשיל ƒְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

רּבּוי ּכן ּגם ּפֹועל זה קרּוב הּלוה, יד הּׂשגת ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּכפי
החֹוב. לׁשּלם הּלוה ְְְִֵֶַַַַֹהׁשּתּדלּות

h"yz ,lel` i"g
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העולם ומצב מעמד לפי הרי זמן וכל עת בכל אכן,

באיזה ודרכים ענינים יתברך בעזרתו שיווצרו ההכרח מן

כתוב ועבודה. בתורה ההתעסקות את לחזק "מה16אופן

רבים. בלשון ישראל" משכנותיך יעקב אהליך טובו

צריך והיה ישראל כלל אודות מדבר הוא הרי לכאורה,

הוא מדוע ישראל", ומשכן יעקב אהל טוב "מה לומר

ריבוי ישראל", ומשכנותיך יעקב אהליך טובו "מה אומר

כ בכך ישנן שכן, אלא משכנות? וריבוי מהאהלים

ההכרח שמן לרגע לא אף לשכוח אסור אך מדריגות,

ישראל. ומשכנות יעקב אהלי הם אלה שכל תמיד לזכור

י"ב של ענינם הידוע כפי שונות, נוסחאות ישנן

לענין ששייך מה אך במקדש. שהיו והשערים השבטים,

שווים. כולם – טוב ועשה מרע סור

פי על שהוא כפי טוב" "ועשה על כאן מדובר לא

נשתנה אדרבא הזמן, שינוי שום אין בכך שגם חסידות,

משיחא, עקבות של בזמן אנו חיים הרי לטוב. המצב

שבוע, יום, כל הטוב, לסוף ב"ה אנו ומתקרבים הולכים

שכן ומכל ל"בעתה" ויותר יותר מתקרבים ואנו חודש

ל"אחישנה".

השנה עשרה חמש בעשר, כלומר הזה, שבזמן אלא
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אלקי' מלך נמשך ומזה כו' דוקא דמל' ה' דבר מבחי' שהיא
בזח"ב כמבואר ועכומ"ז לעמלק גם הארה שנמשך גוים על
זהו באמת מ"מ כו', מות יורדות רגלי' וזה"ע ע"א דצ"ו
ומ"ש אלקי' שם ולא המהווה הוא דהוי' הוי' משם הכל
ע"י שהוא רק דוקא הוי' שם בכח הוא אלקים ברא בראשית
מציאות להיות יכול עי"ז ההסתר מדת שהוא אלקי' שם

גבול הבלי אוא"ס בחי' גילוי שהוא הוי' משם משא"כ היש
הוא מי אבל כו', אלקי' ע"י כ"א יש מציאות להיות א"א
על כלל מסתיר אינו אלקי' השם כי הוי' הש' הוא המהווה
הנבראים שלגבי רק אלקי' שם ע"י הוי' שם ומאיר הוי' ש'
מסתיר אינו באמת אבל האור בהם נרגש שאינו מסתיר הוא

בכ"מ. הענין ומבואר וכידוע כו'.
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הּגדֹולÔÈ·‰Ïeג) רּבנּו ׁשאמר הּמׁשל ּפי על לבאר יׁש וזה, ¿»ƒְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּגדֹול ס חּיב ׁשהּוא אדם ּכמֹו ְֶַַָָָָזצוקללה"ה,
מחצית אּלא חֹובֹו, ּכל לׁשּלם מּׂשגת ידֹו ואין ּומסּים, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעצּום
ּכל לׁשּלם מעֹוררֹו לבבֹו יׁשר אׁשר יׁשר, אדם והּוא ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹהחֹוב,
ּומחצית החֹוב, מחצית רק לׁשּלם מּׂשגת ידֹו אין אבל ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָחֹובֹו,
קמעא אם ּכי אחת, ּבפעם לׁשּלם לֹו ּבאפׁשרי אינֹו ּכן ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָזה

טֹוב,זקמעא הּוא לֹו ׁשחּיב למי אם והיה ׁשנים. ּברּבּוי ְְְְִִִִִֶַָָָָָ
רק ידֹו הּׂשגת ּכפי לֹו יׁשּלם אׁשר החּיב האדם על ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָּומסּכים
קמעא ׁשּיכֹול, ּבאפן יׁשּלם זה מחצית וגם החֹוב, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמחצית
ּבכל מׁשּתּדל החּיב האדם אז הּנה ׁשנים, רּבּוי ּבמׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקמעא
א ּדא איז ער (אּון יׁשר אדם והּוא חֹובֹו, ּכל לׁשּלם ְְִֵֶַַָָָָָָֹּכחֹו
ּכל לׁשּלם הּוא חפץ לבבֹו יׁשר מּצד ׁשּבאמת יׁשר), ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאדם
חּיב ׁשהּוא האדם קרּוב הּנה מּׂשגת, ידֹו ׁשאין אּלא ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהחֹוב,
להיֹות ׁשּיכֹול עד ההׁשּתּדלּות, רּבּוי יֹותר עֹוד ּבֹו ּפֹועל ְְְִִִֵֵֶַַַָלֹו,

ּׁשחׁשב מּמה יֹותר אפן ּבכל אֹו החֹוב, ּכל לֹו יׁשּלם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכי
ּכי וחפץ קׁשה, הּוא לֹו חּיב ׁשהּוא האדם אם אבל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָּתחּלה.
הרי ּדוקא, אחת ּובפעם חֹובֹו, ּכל החּיב האדם ְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָָָָיׁשּלם

ו ּומתּבלּבל החּיב האדם הּואמתרּׁשל וכן ּכלּום. מׁשּלם אינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אלקינּו הוי' "וּתלּמדנּו אֹומרים ּדאנּו הּתׁשּובה, ְְְְְְְֱֲִִֵֵַַַַָָָָֹּבענין
האדם והּנה ידינֹו". מעׁשק נחּדל למען כּו' לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהתוּדֹות
"וּתלּמדנּו ידי על אמנם עׁשקן, נקרא ּכלל ּפֹורע ואינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהחּיב
ּכפי החֹוב ולפרע לנּו, סֹולח ואּתה ,"לפני להתוּדֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹכּו'
נחּדל זה ידי על הּנה קמעא, קמעא זה וגם ידינּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשגת
מיני ּבכל להׁשּתּדל ועז ּכח נֹותנת זֹו ּדסליחה ידינֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמעׁשק

החֹוב. לׁשּלם ְְְִֵַַַהׁשּתּדלּות
.¯ev˜ואפנם הּתׁשלּומין להקל הּמסּכים ּבמלוה ימׁשיל ƒְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

רּבּוי ּכן ּגם ּפֹועל זה קרּוב הּלוה, יד הּׂשגת ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּכפי
החֹוב. לׁשּלם הּלוה ְְְִֵֶַַַַֹהׁשּתּדלּות

h"yz ,lel` i"g

הזקן.ו. אדמו"ר קצת.ז.כ"ק קצת

•
mixeaic ihewl

העולם ומצב מעמד לפי הרי זמן וכל עת בכל אכן,

באיזה ודרכים ענינים יתברך בעזרתו שיווצרו ההכרח מן

כתוב ועבודה. בתורה ההתעסקות את לחזק "מה16אופן

רבים. בלשון ישראל" משכנותיך יעקב אהליך טובו

צריך והיה ישראל כלל אודות מדבר הוא הרי לכאורה,

הוא מדוע ישראל", ומשכן יעקב אהל טוב "מה לומר

ריבוי ישראל", ומשכנותיך יעקב אהליך טובו "מה אומר

כ בכך ישנן שכן, אלא משכנות? וריבוי מהאהלים

ההכרח שמן לרגע לא אף לשכוח אסור אך מדריגות,

ישראל. ומשכנות יעקב אהלי הם אלה שכל תמיד לזכור

י"ב של ענינם הידוע כפי שונות, נוסחאות ישנן

לענין ששייך מה אך במקדש. שהיו והשערים השבטים,

שווים. כולם – טוב ועשה מרע סור

פי על שהוא כפי טוב" "ועשה על כאן מדובר לא

נשתנה אדרבא הזמן, שינוי שום אין בכך שגם חסידות,

משיחא, עקבות של בזמן אנו חיים הרי לטוב. המצב

שבוע, יום, כל הטוב, לסוף ב"ה אנו ומתקרבים הולכים

שכן ומכל ל"בעתה" ויותר יותר מתקרבים ואנו חודש

ל"אחישנה".

השנה עשרה חמש בעשר, כלומר הזה, שבזמן אלא
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העולם" את ובלבל סנחרב ש"בא שמסיבות17האחרונות, ,

שהוא דבר שונות, במדינות יחיו ישראל בני נתפזרו שונות

ככתוב העליונה, ההשגחה סדר פי על הוא הרי "כי18עצמו

העליונה ההשגחה אתכם", פרשתי השמים רוחות בארבע

שם שיקים כדי וכדומה ולאורגוויי למכסיקו יהודי מובילה

"חדר" או מקוה שם שיקים רב, שם שיביא כנסת, בית

טובות. ובמדות ומצוות בתורה הסביבה את ושיאיר

נע יחיו, משפחתו עם יהודי מגיע מאד, קשה העבודה

ויהודי המקום, לתנאי זר ומרה, קשה דרך בעברו ונד,

מחשכי להעיר העליונה, הכוונה את לבצע צריך זה שבור

טובות, ומדות ומצוות תורה באור הגשמית הלזו ארץ

ובסין. ביפן באמריקה, – והיכן?

שפונים שהיכן ובוילנה בורשה גם קלה עבודה זו אין

ירבו, כן ועבודה בתורה עוסקים הרע עין בלי הרי שם

בתורה עוסקים בעזה"י להיות שעלולים אלה ובמיוחד

ובמדינות הרחוקים במקומות שכן ומכל ועבודה,

המבוגרים שעל דברים ישנם כזה במצב הרי הרחוקות

מהצעירים. להעלים

מדברים עין העלמת הכוונה אין עין" ב"העלמת

לעשות. שאסור ממה חלילה עין להעלים כלומר חמורים,

אסור וגם בעבר אסור היה לעשות שאסור מה שהרי

שום אין בכך ומקדם, מאז שהיה כפי החומרה בכל בהוה

יש מסויימים ובענינים הנהגה של בענינים אלא הנחות,

עין. להעלמת להזדקק

הוקל, או הותר, שהדבר משמעה אין עין" "העלמת

לא ובסם לגזוז, אין הזקן את אלו. במדינות ובמיוחד לא,

וההיתר האיסור על כאן מדובר לא להתגלח. צריכים

שדברים כך על מדובר בדומה, אחרים בדברים או שבכך

טומאה. שערי ר"ל פותחים אלה

יש הוגנים, מלבושים לבושים ופיאות, זקן כשמגדלים

לשום שייכים שלא מסויימות, והגבלה הגדרה משום בכך

תורה של לסביבה שייכים ממילא ואשר אחרת, סביבה

אוומצוות אותו מייפים הזקן, את כשגוזזים אך, .

וההגדרה, ההגבלה את בכך מסירים בסם, משתמשים

אחד. לכל שווה אז והוא

התחילו שאנשים כלומר שווים, שכולם הישר החוט

צריך הוא גם משהו עושה כשאחד ביניהם, להשתוות

גם נכללים ובכך רוחניות, לחורבנות הביא – כך לעשות

מותר כך עושה כשהזולת היסוד: על מסויימים פלפולים

כך. לעשות לו גם

סבלנות היא כאן, מדובר אודותה עין" "העלמת

כפי האמת כל את האמת, את לזולת לומר מסויימת,

דבר כל לומר אלא קולות, שום ובלי הנחות כל בלי שהיא

הזולת את לקחת ובקירוב, באהבה מסויימת, בהתחשבות

זהירים, להיות צריכים שבכך אלא אליו, ולקרבו באצבע,

אותו ותופסים טובע שאחד כמשל חלילה יהיה שלא

הטובע, את מצילים שלא בלבד זו לא שהרי באצבע,

היא כשהכוונה להיטבע. כן גם עלול התופס אדרבה

פי על שהוא כפי מסודר בסדר הנעשה הקירוב לשם

באמת. לטוב הזמן במשך מתקרב הוא תורה,

התמימים אל שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה כך אחר

את יודעים אינם התמימים ואמר: הישיבה, תלמידי

ללמד שאפשר למרות בליובאוויטש, נהוג שהיה הסדר

תורת הנגלה, תורת בלימוד עסוקים הם זכות, עליהם

שהיה לסדר להתמסר יכולים ואינם ובתפלה החסידות

הלחלוחית. חסרה אך בליובאוויטש,

כדאיתא ואבנים, מעצים המוקם בנין משל, דרך על

יצירה מקימים19בספר בנין בתים, שני בונות אבנים שתי

זקוקים בנין, להקים אפשר אי בלבד מלבנים אך מלבנים,

להיות זה חומר ועל הלבנים, את שיחבר לחומר גם

בלחלוחית.

לו ויש עשיר הוא בלבד, לבנים יש כשלמישהו ואילו,

יעמיד אם להקים, יכול הוא אין בנין אבל לבנים, מליוני

בנין בצורת אותן ויסדר בחול אותן יכסה לבנה, על לבנה

הששית מהקומה זה, בנין ליד לעבור סכנה קיימת –

ההכרח מן העובר. של בראשו שתפגע לבנה ליפול עלולה

שיהיה הלבנים את לחבר כדי ולחלוחית לחומר להזדקק

שהיא, כפי תישאר שהלחלוחית אסור מאידך קיום. להן

לאדם. מושב בית נעשה זה אז להתייבש, עליה

עצום, הון לו יש פוסק, גמרא, לומד כשמישהו גם כך

וההתדבקות. הלחלוחית שחסרה אלא לבנים, מיליוני

שכן לעמוד, אסור אמותיו ובד' להיזהר יש כזה מאדם

חלילה. ראש בלי להישאר יכולים

לל מאד רנ"ט,נחוץ החלצו מאמרי לזמן מזמן מוד

פירוד חנם, שנאת של החסרונות כל רס"ב. ושבתה

במאמרים מדובר אודותם ורע, טוב תערובת הלבבות,

יחיו, חסידים אצל מהלכת סחורה לדאבוננו הם אלה,

ולקיים. לחפש מתעצלים אלה לחסרונות העצות ואת

של הון בעלי אדירים, עשירים ישנם יחיו אנ"ש בין

תורת של אותיות הנגלה, תורת של אותיות לבנים, הרבה

בעלי אכן גם אלא בלבד באותיות רק ולא החסידות,

שבקיאים כאלה ואף עמוקים, והסברים טובה הבנה

זה אין בלבד, לבנים של בנין זה אך מאמרים, בהרבה

לזולת זולתו, את מבטל הוא בראש, פוגע זה מושב, בית

ואופנים פרטים ריבוי בזה ויש כלל, אצלו מקום אין

הלחלוחית. שחסרה היא העיקרית והסיבה שונים,
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התוועדות הוא ולחלוחית התדבקות של הענין

שבלב. ועבודה חסידית

בחיים, יסוד לאברך בשעתו נתנה חסידית התוועדות

אהבה היא מה ידידות, היא מה חשו חסידית בהתוועדות

צריכים ואיך עונג הוא מה אמת, קוראים למה וחיבה,

החסידים. לזקני מסורים להיות

הצנע הזקן, רבנו חסידי מראשוני מונקעס, שמואל ר'

קינוח את מסויימת בהתוועדות בידיו החזיק לכת,

כשביקשו השוחט, שהביא בשריים מאכלים הסעודה,

סירובו. את להסביר מבלי לתת סירב המאכלים את ממנו

והוא הסעודה, מקינוח לטעום ורצו היטב, התוועד הקהל

קינוח את לקח בחזקה ממנו לקחת וכשרצו מסרב,

המלוכלכים. המים בתוך והשליכו הסעודה

באו בינתיים פסק. בו לקיים ורצו מאד התפלא הקהל

ישנה שכן מהבשר לטעום שלא השוחט מטעם בריצה

טרף. והכל עליו שאלה

ותבעו החסידים זקני מונקעס שמואל ר' אל ניגשו אז

דברים לדעת כאלו, נעלות דרכים אליו באות כיצד ממנו

כשהיה שמואל ר' אמר דבר של בסופו הקודש. רוח של

ב"יחידות" הרבי אל הראשונה בפעם להיכנס עליו

אליו. משיכה לו שיש גשמי דבר בכל לרצות שלא החליט

לאכול מאד רצה לידיו, הסעודה קינוח את כשלקח

המתוועדים קהל שגם וכשראה אכל, ולא – ממנו

במים אותם זרק – המטעמים מן לאכול מאד משתוקק

המלוכלכים.

מוצק יסוד בחיים, נר היא קשיש חסיד של תנועה כל

התמימים: ותלמידי חסידים נא שמעו החיים. בדרך

– הן ב"יחידות" הרבי אל לכניסה הראשונות המדריגות

מרע סור על מדובר לא דבר, בהידור והגדרה החלטה

מה אין כאלה דברים מכוח ממש, בפועל טוב ועשה

השורש. עם ביערו טובה לא מדה אהבהלדבר, בידידות,

צעד. כל על נתקלו יתירה וחיבה

וסיפר הזקן, רבנו מחסידי ווילנקר, משה ר' ישב פעם

בפעם כשבא מהחסידים לו שהיה וההדרכה הקירוב על

והאזין ישב חדשים חמשה בליאזנא. הרבי אל הראשונה

הרבי אל להיכנס לו שמותר שהרגיש עד ולמד

ל"יחידות".

עליה חזרו למדוה, – מחסיד ששמעו אימרה כל

בכך היה הרבי על כשהסתכלו ובלב. במוח אותה וקלטו

יותר (לא מהרבי תורה וכששמעו שכינה, גילוי משום

הירשו לא הנוספות בפעמים בחודש, אחת מפעם

וכשמישהו פעמים, ששים חמשים עליו חזרו להיכנס),

לו אמר מה לדעת גדולה בתשוקה היו ל"יחידות" נכנס

הרבי.

ור' זעזמער זלמן ר' מפאריטש, הלל ר' ישבו פעם

בליובאוויטש נפגשו והתוועדו, ממלסטבקה פסח

וידידות באהבה השני עם אחד מאד ושמחו במפתיע,

גדלה והשמחה מהומיל, אייזיק ר' נכנס בינתיים נפלאה.

מאד. טובה בצורה והתוועדו

היה גדול, עמקן נפלא, "משכיל" זלמן ר' היה כידוע

אמר: הזקן (רבנו מאד ועמוקים קצרים דברים מדבר

אאמו"ר כ"ק הוד ללמוד, צריכים זלמן ר' של אימרה

באחד בשמו מביא זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

גולל אור, מפני וחושך חושך מפני אור גולל המאמרים:

הצמצום וחושך הצמצום חושך מפני הצמצום שלפני אור

מפאריטש הלל ר' את ועשה עצמי) אור שיתגלה מפני

לחסיד.

תרומיות. מדות ובעל גדול "עובד" היה פסח ר'

חיבק ממלסטבקה פסח ר' מאד התלהט זו בהתוועדות

זלמן, באמרו: רב, בבכי ופרץ נישקו זעזמער, זלמן ר' את

היה לראשך אמיתי כלי היה שלך הלב אילו זלמינקע,

עליך. היא רחמנות איזו לגמרי, אחר באופן הכל

ממדת התפעל שהוא מפאריטש הלל ר' ואמר

פסח ר' של האמת וממדת זעזמער זלמן ר' של החסידות

ממלסטבקה.

מאד עייפים היו פסח ור' הלל ר' זלמן, ר' שלשתם,

הגיע הרי אייזיק ר' להתנמנם. והחלו התוועדות, מאותה

היה הרי אייזיק ור' להתוועד, בכוחו עוד היה – במאוחר

יפה בדיבור ציור ובעל נפלאים וכשרונות חושים בעל

מרגליות. מפיק ופה ומסודר

נעלה היה הרי המלך שלמה ואמר: אייזיק ר' נענה

ככתוב "החכמה20בחכמה, לשלמה", חכמה אלקים "ויתן

לך" נתון טוב21גו' ויותר נעלה יותר להיות יכול ומה ,

לו היה לא מקום מכל החכמה, עצם גם ומה מחכמה,

שהחכמה בלבד זו לא הרי רבי, אל נוסע היה אילו רבי,

נוכח והיה חסידים, חברים גם לו היו אחר, באופן היתה

של ההפלאות כל מצייר היה ואז חסידית, בהתוועדות

ורביים. חסידים על ואהוב אוהב

ר' אמר – בליאזנא הראשונות בפעמים בהיותי

הקטן" ב"מנין לנתי צעיר, אברך עדיין כשהייתי – אייזיק

משרתו זלמן, והנה הלילה, באמצע והתעוררתי הרבי, של

לידיו, צועד בעצמו והרבי בידו, ונר הולך הרבי, של

אוהב כך אבר, להניע בכוחי היה ולא מאד התבלבלתי

בנה. את אמא מאשר יותר חסידים רבי
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התוועדות הוא ולחלוחית התדבקות של הענין

שבלב. ועבודה חסידית

בחיים, יסוד לאברך בשעתו נתנה חסידית התוועדות

אהבה היא מה ידידות, היא מה חשו חסידית בהתוועדות

צריכים ואיך עונג הוא מה אמת, קוראים למה וחיבה,

החסידים. לזקני מסורים להיות

הצנע הזקן, רבנו חסידי מראשוני מונקעס, שמואל ר'

קינוח את מסויימת בהתוועדות בידיו החזיק לכת,

כשביקשו השוחט, שהביא בשריים מאכלים הסעודה,

סירובו. את להסביר מבלי לתת סירב המאכלים את ממנו

והוא הסעודה, מקינוח לטעום ורצו היטב, התוועד הקהל

קינוח את לקח בחזקה ממנו לקחת וכשרצו מסרב,

המלוכלכים. המים בתוך והשליכו הסעודה

באו בינתיים פסק. בו לקיים ורצו מאד התפלא הקהל

ישנה שכן מהבשר לטעום שלא השוחט מטעם בריצה

טרף. והכל עליו שאלה

ותבעו החסידים זקני מונקעס שמואל ר' אל ניגשו אז

דברים לדעת כאלו, נעלות דרכים אליו באות כיצד ממנו

כשהיה שמואל ר' אמר דבר של בסופו הקודש. רוח של

ב"יחידות" הרבי אל הראשונה בפעם להיכנס עליו

אליו. משיכה לו שיש גשמי דבר בכל לרצות שלא החליט

לאכול מאד רצה לידיו, הסעודה קינוח את כשלקח

המתוועדים קהל שגם וכשראה אכל, ולא – ממנו

במים אותם זרק – המטעמים מן לאכול מאד משתוקק

המלוכלכים.

מוצק יסוד בחיים, נר היא קשיש חסיד של תנועה כל

התמימים: ותלמידי חסידים נא שמעו החיים. בדרך

– הן ב"יחידות" הרבי אל לכניסה הראשונות המדריגות

מרע סור על מדובר לא דבר, בהידור והגדרה החלטה

מה אין כאלה דברים מכוח ממש, בפועל טוב ועשה

השורש. עם ביערו טובה לא מדה אהבהלדבר, בידידות,

צעד. כל על נתקלו יתירה וחיבה

וסיפר הזקן, רבנו מחסידי ווילנקר, משה ר' ישב פעם

בפעם כשבא מהחסידים לו שהיה וההדרכה הקירוב על

והאזין ישב חדשים חמשה בליאזנא. הרבי אל הראשונה

הרבי אל להיכנס לו שמותר שהרגיש עד ולמד

ל"יחידות".

עליה חזרו למדוה, – מחסיד ששמעו אימרה כל

בכך היה הרבי על כשהסתכלו ובלב. במוח אותה וקלטו

יותר (לא מהרבי תורה וכששמעו שכינה, גילוי משום

הירשו לא הנוספות בפעמים בחודש, אחת מפעם

וכשמישהו פעמים, ששים חמשים עליו חזרו להיכנס),

לו אמר מה לדעת גדולה בתשוקה היו ל"יחידות" נכנס

הרבי.

ור' זעזמער זלמן ר' מפאריטש, הלל ר' ישבו פעם

בליובאוויטש נפגשו והתוועדו, ממלסטבקה פסח

וידידות באהבה השני עם אחד מאד ושמחו במפתיע,

גדלה והשמחה מהומיל, אייזיק ר' נכנס בינתיים נפלאה.

מאד. טובה בצורה והתוועדו

היה גדול, עמקן נפלא, "משכיל" זלמן ר' היה כידוע

אמר: הזקן (רבנו מאד ועמוקים קצרים דברים מדבר

אאמו"ר כ"ק הוד ללמוד, צריכים זלמן ר' של אימרה

באחד בשמו מביא זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

גולל אור, מפני וחושך חושך מפני אור גולל המאמרים:

הצמצום וחושך הצמצום חושך מפני הצמצום שלפני אור

מפאריטש הלל ר' את ועשה עצמי) אור שיתגלה מפני

לחסיד.

תרומיות. מדות ובעל גדול "עובד" היה פסח ר'

חיבק ממלסטבקה פסח ר' מאד התלהט זו בהתוועדות

זלמן, באמרו: רב, בבכי ופרץ נישקו זעזמער, זלמן ר' את

היה לראשך אמיתי כלי היה שלך הלב אילו זלמינקע,

עליך. היא רחמנות איזו לגמרי, אחר באופן הכל

ממדת התפעל שהוא מפאריטש הלל ר' ואמר

פסח ר' של האמת וממדת זעזמער זלמן ר' של החסידות

ממלסטבקה.

מאד עייפים היו פסח ור' הלל ר' זלמן, ר' שלשתם,

הגיע הרי אייזיק ר' להתנמנם. והחלו התוועדות, מאותה

היה הרי אייזיק ור' להתוועד, בכוחו עוד היה – במאוחר

יפה בדיבור ציור ובעל נפלאים וכשרונות חושים בעל

מרגליות. מפיק ופה ומסודר

נעלה היה הרי המלך שלמה ואמר: אייזיק ר' נענה

ככתוב "החכמה20בחכמה, לשלמה", חכמה אלקים "ויתן

לך" נתון טוב21גו' ויותר נעלה יותר להיות יכול ומה ,

לו היה לא מקום מכל החכמה, עצם גם ומה מחכמה,

שהחכמה בלבד זו לא הרי רבי, אל נוסע היה אילו רבי,

נוכח והיה חסידים, חברים גם לו היו אחר, באופן היתה

של ההפלאות כל מצייר היה ואז חסידית, בהתוועדות

ורביים. חסידים על ואהוב אוהב

ר' אמר – בליאזנא הראשונות בפעמים בהיותי

הקטן" ב"מנין לנתי צעיר, אברך עדיין כשהייתי – אייזיק

משרתו זלמן, והנה הלילה, באמצע והתעוררתי הרבי, של

לידיו, צועד בעצמו והרבי בידו, ונר הולך הרבי, של

אוהב כך אבר, להניע בכוחי היה ולא מאד התבלבלתי

בנה. את אמא מאשר יותר חסידים רבי
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קנד

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.ÊËטובה ורוחו המטה על יושב רמ"ש חתנו את וימצא לביתו המלמד רי"מ החסיד רץ ביום בו

פתאום לפתע אך הסבה, יודע אינו בעצמו הוא כי וישיבהו לו הוטב סבה מאיזה וישאלהו במאד, עליו

הרמ"ש. רוח ותחי האמצעי אדמו"ר כ"ק תשובת את לחתנו הרי"מ ויספר בבריאותו, הטבה הרגיש

הדלקת קודם ביום ובו לליובאוויטש. בעגלה הרמ"ש את הובילו אייר י"ט הששי ביום הבקר ַכאור

שאמר המאמר את לשמוע האמצעי אדמו"ר כ"ק של לביהמד"ר אברכים שלשה נשאוהו שבת של נרות

ברבים. המאמרים את חזר והרמ"ש מנחה תפלת קודם ש"ק ביום למחרתו גם עשו וככה כ"ק,

חוזר. בתור שלמה משה ר' החסיד את האמצעי אדמו"ר כ"ק הכתיר תקע"ו השבועות ובחג

שבאו החסידים וכל האמצעי רבינו כ"ק של נשיאותו ימי כל החוזרים ראש בתור הרמ"ש ויכהן

ע"פ שומר הי' האמצעי רבינו כ"ק של לשונו בסגנון רגיל להיותו כי מחזרתו, במאד נהנו ַלליובאוויטש

במאד השומעים את שהפליא מה הרב לשון .35רוב

.Ê"Èלהאדיץ האחרונה בנסיעתו האמצעי אדמו"ר כ"ק עם מהנוסעים אחד הי' חוזר ַהרמ"ש

תקפ"ח כסלו ט' – בנעזשין האמצעי רבינו כ"ק וכשנסתלק ויקבע36ולנעזשין בנעזשין הרמ"ש נשאר –

את לבקר לנעזשין שבאו החסידים וכל לליובאוויטש. בא הי' שנים שלש או בשתים ופעם דירתו, ַשם

אדמו"ר כ"ק ממאמרי מאמר איזה לפניהם חוזר הרמ"ש הי' נ"ע האמצעי אדמו"ר של הקדש היכל ציון

לפניהם. אותו ומסביר האמצעי

בנעזשין, שבתו ימי כל לפרנסתו חדשי פרס לנעזשין לו שולח הי' צדק צמח בעל אדמו"ר כ"ק

שנים. וחמש שמונים בן שלמה משה ר' החסיד נפטר תרכ"ה שנת השבועות חג של חג ובאסרו
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קצה, ח"א (לקו"ד ס"ו תרצ"ה תורה שמחת שיחת גם ראה (35

של דא"ח חוזר שהי' סאסניצער אברהם ר' החסיד ע"ד ואילך) א

האמצעי. אדמו"ר

פ"ו. ח"ב רבי בית ראה – הסתלקותו ע"ד (36

∑
ycew zexb`

מנ"א י"ד א' ב"ה

שי' ר"י הרב ידידי

וברכה שלום

ידידנומכת של מכתביהם קבלתי כן קבלתי, לחד"ז מז' בך

מנסיעותיו. שי' הרי"צ ידידי ומכתבי שי'

והנני להצלחה דירה ע"ד ולחקור לדרוש המועד הגיע

של דעתו ישתפו זה בענין אשר וחפצי שי' לידידנו בזה כותב

מהם, יותר העיר את ומכיר היודע רוטשטיין שי' רמ"מ ידידנו

כעת. הוא אי' יודע ואינני

הפרטי' כל לדעת צריכ' 62 מוראנאווסקי של הדירה ע"ד

הי' דרוש ממש חדרי' שהם או חדרי' י"א במספר רק הם אם

אותה) זוכר אתה (בטח דפטרבורג הדירה כמו בכללות שיהי'

. . . גדולה לא דירה עוד דרוש ויהי' . . . חאדין ב' שיהי' רק

. . . שליט"א הרבנית מורתי אמי כבוד עבור

אברך יותר מתאים הי' בהשיעורי' המנין מנהל בדבר

מועד יש ועוד שי' . . . מסוגל ואפשר טעמי'. מכמה בחור מכמו

בזה. להתבונן

אין מטעמים אבל רבנות בענין כוונתי הי' הכולל בדבר

יכול בעצמו השם כי לרבנים, מדרש בית בשם לכנותו בחפצי

תועלת מביאי' הבלתי והרהורים מחשבות לידי להביא

פנימית. להכוונה

משך על לקראקא לנסוע חפץ הי' אם . . . עתה עושה מה

עד הבע"ל שבוע תחלת או זה שבוע מסוף היינו שבועות איזה

פעמים דא"ח הלומדים אברכים אגודת יש ושם הבע"ל, ר"ה

פה ששמענו וכפי זעליגסאן, שי' מיכאל ר' ידידנו שם בשבוע,

לי (אמרו גדולים לומדי' בחורי' הרבה ת"ל ישנם בקראקא

דארטן און שם) לומדי' שי' בחורי' אלפים כשתי ירבו כן אשר

בין ארבעט אגיטעציאנע א פירין דורך גיקאנט מען ואלט

הראוי איש לזה דרוש כמובן לחסידות. שיתקרבו הצעירים
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של במשך הנה זו, לתעמולה מסוגל שהוא מי הי' ואם לעורר,

שי' . . . התלמיד ואם טוב, פרי נראה הי' שבועות איזה

בעד זלאט מאה עד הוצאה עצמי על לוקח הייתי לזה, מתאים

לזה המסוגל לך יש ואם זה, בחפצימהרמשך כי להודיעיני

תקוה בעזה"י לי ויש תעמולה, של בעבודה שם להתחיל הי'

רב. תועלת יביא אשר ספק ובלי בשם, נצליח כי טובה

תמידי. . . . הרחבת ע"ד

ויתנו ימסרו אשר כאלו ויהיו השי"ת יעזור כי הנני מקוה

אצום. אשר ככל טוב בפועל ולקיים לעשות עצמם

לר"ה אשר מקוה הנני הימעל' שי' הר"י ע"ד . . . לודז ע"ד

שלו. הויזע אודות התחילו וכבר אי"ה יבוא

שי' הרמ"מ חתני ע"י בע"פ מוסר הנני וענינים פרטי' כמה

יתחילו ובטח שי' מחותניי להוריו אלו ימים הנוסע הכהן

הפועל אל מהכח הדבר ולהביא הדירה בעניני להצלחה לכלכל

בעזה"י.

לש"ב ב' ופתקא שי' אנ"ש קרובינו בשביל פתקא מוסג"פ

האפשרי, בהקדם אליו ימציאם בטח אשר שי' הרש"ז גיסו

ההתעסקות כללית וכן מקומות באיזה לבקר הצעתו כי ומובן

בהוה, ביותר הדחוק המצב לפי אמם רב, תועלת יביא בעזה"י

פרעון זמני מתקרבים כי גמ"ח השגת דבר להשתדל גם צריכי'

זאת יושג מאין התחלה שום אין עדיין אשר נכונים בסכומים

האפשרי. בכל לזרזם צריכי' וע"כ

המברכו

יצחק יוסף
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של במשך הנה זו, לתעמולה מסוגל שהוא מי הי' ואם לעורר,

שי' . . . התלמיד ואם טוב, פרי נראה הי' שבועות איזה

בעד זלאט מאה עד הוצאה עצמי על לוקח הייתי לזה, מתאים

לזה המסוגל לך יש ואם זה, בחפצימהרמשך כי להודיעיני

תקוה בעזה"י לי ויש תעמולה, של בעבודה שם להתחיל הי'

רב. תועלת יביא אשר ספק ובלי בשם, נצליח כי טובה

תמידי. . . . הרחבת ע"ד

ויתנו ימסרו אשר כאלו ויהיו השי"ת יעזור כי הנני מקוה

אצום. אשר ככל טוב בפועל ולקיים לעשות עצמם

לר"ה אשר מקוה הנני הימעל' שי' הר"י ע"ד . . . לודז ע"ד

שלו. הויזע אודות התחילו וכבר אי"ה יבוא

שי' הרמ"מ חתני ע"י בע"פ מוסר הנני וענינים פרטי' כמה

יתחילו ובטח שי' מחותניי להוריו אלו ימים הנוסע הכהן

הפועל אל מהכח הדבר ולהביא הדירה בעניני להצלחה לכלכל

בעזה"י.

לש"ב ב' ופתקא שי' אנ"ש קרובינו בשביל פתקא מוסג"פ

האפשרי, בהקדם אליו ימציאם בטח אשר שי' הרש"ז גיסו

ההתעסקות כללית וכן מקומות באיזה לבקר הצעתו כי ומובן

בהוה, ביותר הדחוק המצב לפי אמם רב, תועלת יביא בעזה"י

פרעון זמני מתקרבים כי גמ"ח השגת דבר להשתדל גם צריכי'

זאת יושג מאין התחלה שום אין עדיין אשר נכונים בסכומים

האפשרי. בכל לזרזם צריכי' וע"כ

המברכו

יצחק יוסף

b jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

ובזמן  הרבה,  קבל  לא  אבל  בישיבה  השני'  שנה  שלומד  כותב  בו  מנחם,  מר"ח  למכתבו  במענה 

האחרון אינו לומד כי מבטל זמן וכו' ולכן ספק אצלו איך יסתדר ומה יעשה בעתיד הקרוב, וכותב סברות 

בזה והוא בגיל ט"ז.

והנה מובן וגם פשוט ע"פ הוראת תורתנו תורת חיים שעליו להמשיך בלימוד בישיבה בהתמדה 

ושקידה, כי כל הטעמים האמורים הן מפיתויי היצר המסית את האדם בכל מיני תחבולות ובלבד למנוע 

אותו להתנהג מתאים להוראות תורתנו תורת חיים.

ומה שכותב שמבטל זמן וכו' הרי הודיעו חז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין, שלכן אם ירצה באמת 

ימי האושר,  ימים שבגילו הם  והרי דוקא  יותר על הרגיל,  יצליח בלימוד  יבטל זמנו אלא  לא לבד שלא 

כוונתי שבאם מנצלים אותם כדבעי הרי הם סוללים הדרך לאשרו האמיתי של האדם, אושר רוחני וגשמי 

גם יחד, וכאמור ידע ברור שרק בו הדבר תלוי, ובאם יחליט באמת בזה בתוקף במתאים, הנה אף שאפשר 

יווכח שהקישוים בחלקם מדומים הם וגם החלק  שידמה לו שהתחלה באופן זה קשה, הרי מזמן לזמן 

שישנו, אין קשה כ"כ להתגבר עליו, וכמאמר הידוע אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל -

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו, אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה

קלח

1.קנה 2. פיצול 3. סניף
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"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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:íéîMä-ìkëíëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå ¨©¨¨«¦§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²

íBik äìçð írì Bì úBéäì íéøönî ìæøaä øekî¦¬©©§¤−¦¦§®̈¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬
:äfäàëpàúä ýåýéåòáMiå íëéøác-ìr éa-ó ©¤«©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À

õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøár ézìáì§¦§¦³¨§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤



iyilyקס - c - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé øLà äáBhä:äìçð Eì ïúð Eáëék ©½̈£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«¦´
ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà̈«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

âëýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNrå íënr úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:Eãëýåýé ék §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦µ§Ÿ̈´
éäìà:àp÷ ìà àeä äìëà Là EôäëãéìBú-ék ¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«¦«¦³

íúéNrå ízçLäå õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéðä¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨®̈¤§¦§©¤À©«£¦³¤
éäìà-ýåýé éðéra òøä íúéNrå ìk úðeîz ìñtE ¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−

:Bñérëäìåë-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãérä §©§¦«©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤
øLà õøàä ìrî øäî ïeãáàz ãáà-ék õøàä̈À̈¤¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧
ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízà©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§®̈Ÿ©«£¦ª³

:ïeãîMz ãîMä ék äéìr íéîéæëýåýé õéôäå ¨¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«§¥¦¯§Ÿ̈²
øLà íéBba øtñî éúî ízøàLðå íénra íëúà¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈©¦¾£¤̧

à ýåýé âäðé:änL íëúçëíéäìà íL-ízãárå §©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½
àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå õr íãà éãé äNrî©«£¥−§¥´¨¨®¥´¨¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ

:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLéèëíMî ízLwáe ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«¦©§¤¬¦¨²
éäìà ýåýé-úàEááì-ìëa epLøãú ék úàöîe E ¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®̈¨¦´¦§§¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáeìíéøácä ìk Eeàöîe Eì øva §¨©§¤«©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´

éäìà ýåýé-ãr záLå íéîiä úéøçàa älàäE ¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:Bì÷a zrîLåàìéäìà ýåýé íeçø ìà ékàì E §¨«©§−̈§Ÿ«¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ

éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLé àìå EtøéE ©§§−§´Ÿ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½
:íäì òaLð øLàáìíéðLàø íéîéì àð-ìàL ék £¤¬¦§©−¨¤«¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹

éðôì eéä-øLà| íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì E £¤¨´§¨¤À§¦©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³
äö÷-ãrå íéîMä äö÷îìe õøàä-ìr íãà̈¨Æ©¨½̈¤§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´
òîLðä Bà äfä ìBãbä øáck äéäðä íéîMä©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³©¨Æ©¤½−£¦§©¬

:eäîkâì-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ ír òîLä ¨«Ÿ£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«
:éçiå äzà zrîL-øLàk Làäãìäqðä | Bà ¨¥²©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦´£¦¨´

úqîa éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤¼§©ŸÁ
rBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©
íëì äNr-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹

éðérì íéøöîa íëéäìà ýåýé:Eäìúàøä äzà §Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«©¨Æ¨§¥´¨
Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úrãì: ¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−¦§©«

åìõøàä-ìrå jøqéì Bì÷-úà EréîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©¨À̈¤

CBzî zrîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨¦¬
:Làäæìéúáà-úà áäà ék úçúåBòøæa øçáiå E ¨¥«§©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−

:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå åéøçà©«£¨®©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦
çìéðtî Enî íéîörå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®

:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«
èìàeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zrãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´

ïéà úçzî õøàä-ìrå ìrnî íéîMa íéäìàä̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−
:ãBrîéëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå «§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³

éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöîéøçà Eïrîìe E §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©
éøàzéäìà ýåýé øLà äîãàä-ìr íéîé Cïúð E ©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬

:íéîiä-ìk Eìô §−¨©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

לכֹוכבים ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את הּקּב"ה מנהיג ידם ׁשעל אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

הּׁשמים ׁשּלצבא ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהעֹולם

החֹוצב ּביד 'ּכגרזן רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹאין

ּביצירת להּקּב"ה ו'ׁשּותפים' הם ּבחירה ּבעלי הֹורים ואּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבֹו';

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן ְְְְִִֵַַַָָָָהּולד,

éùéìùàîìL äLî ìécáé æàïcøiä øára íéør L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæîáîçöøé øLà çöBø änL ñðì ¦§§−̈¨«¤¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³

ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ
ìL:éçå ìàä íéørä-ïî úçà-ìà ñðå íLâî-úà ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«¤

úîàø-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤¨³Ÿ
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãrìbaãîúàæå ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«§−Ÿ
:ìàøNé éða éðôì äLî íN-øLà äøBzääîälà ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«¥µ¤

-ìà äLî øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä̈«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ¤
íéøönî íúàöa ìàøNé éða:åîàéba ïcøiä øára §¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§

áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa øBòt úéa ìeîµ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà ïBaLça§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈

:íéøönîæî-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå ¦¦§¨«¦©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤
çøæî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL ïLaä©¨À̈§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîLçî-ãrå ïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî ¨«¤¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©
:ïBîøç àeä ïàéN øäèîïcøiä øár äáørä-ìëå ©¬¦−Ÿ¬¤§«§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ

:äbñtä úcLà úçz äáørä íé ãrå äçøæîô ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

iying ,iriax - d - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף(קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

וכח מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהֹוליד

מּצד אּלא עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

האדם. ּבטבע זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½
íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈

:íúNrì ízøîLeáúéøa eðnr úøk eðéäìà ýåýé §©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−
:áøçaâúéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì §Ÿ¥«´Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´

:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà ék úàfä©®Ÿ¦´¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«
ã:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac íéðôa | íéðẗ¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«
äãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬

-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ
:øîàì øäa íúéìrñ*éäìà äåäé éëðàøLà E £¦¤¬¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´

éúàöBäEì äéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E «¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á
-ìk | ìñô Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤¨
úçzî õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©
àìå íäì äåçzLú-àì õøàì úçzî | íéna øLàå©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ

éäìà äåäé éëðà ék íãáòúïBò ã÷t àp÷ ìà E ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸
lL-ìòå íéða-ìò úBáàéàðNì íéòaø-ìòå íéL ¨¯©¨¦²§©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§®̈

ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòå:éúBöî éøîLñàì §³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ
éäìà äåäé-íL-úà àOúäåäé äwðé àì ék àåMì E ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàñíBé-úà øBîL ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤Á
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMäúLL E ©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¥´¤

éòéáMä íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé̈¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹
éäìà äåäéì | úaLäzà äëàìî-ìë äNòú àì E ©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´

ðáe-ìëå Eøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹§¨
øLà Eøâå EzîäaéøòLaEcáò çeðé ïòîì E §¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©©§§¬

íéøöî õøàa | úééä ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦
éäìà äåäé Eàöiåäéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈

éäìà äåäé Eeö ïk-ìòíBé-úà úBNòì E ©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬

:úaMäñéáà-úà ãakEeö øLàk Enà-úàå E ©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−
éäìà äåäééîé ïëéøàé | ïòîì ECì áèéé ïòîìe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈

éäìà äåäé-øLà äîãàä ìò:Cì ïúð Eñàì ©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ
:çöøzñ:óàðz àìåñ:áðâz àìåñ-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ

:àåL ãò Eòøá äðòúñúLà ãîçú àìå ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤
EòøñBúîàå Bcáòå eäãN Eòø úéa äeàúú àìå ¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ

:Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBLô ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

הרמּב"ם ד)ּכתב ו, האב(ממרים אין ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכתב ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני יא)עֹומד ,(ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ואזיל מּמּנּו". ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁש"אפילּו

ׁשל ודרּגתם מעלתם מינּה נפקא אין ואם אב ׁשּבכבֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלׁשיטתֹו,

ּובן אב ׁשל ׁשהּקׁשר ּבחסידּות, הּמבאר ּפי על וימּתק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻההֹורים.

ב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ידי על מׁשּתּנה ואינֹו עצם', עם 'עצם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìBãb ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−
:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«

ëøääå CLçä CBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øraŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æåàëeðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå §¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ
Làä CBzî eðrîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà¤§Ÿ´§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®
:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø äfä íBiä©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

áëäìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzrå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
ì eðçðà | íéôñé-íà úàfäýåýé ìB÷-úà rîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯

îå ãBò eðéäìà:eðúâëòîL øLà øNa-ìë éî ék ¡Ÿ¥²−¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬
:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà ìB÷Á¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹

éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³
ýåýé øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
eøac øLà äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ£¤´¦§´

éìà:eøac øLà-ìk eáéèéä Eåëäéäå ïzé-éî ¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«¦«¦¥¿§¨¨Á
ìå éúà äàøéì íäì äæ íááìéúåöî-ìk-úà øîL §¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−

:íìòì íäéðáìå íäì áèéé ïrîì íéîiä-ìkæëCì ¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−



קסי iying ,iriax - d - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף(קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

וכח מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהֹוליד

מּצד אּלא עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

האדם. ּבטבע זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½
íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈

:íúNrì ízøîLeáúéøa eðnr úøk eðéäìà ýåýé §©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−
:áøçaâúéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì §Ÿ¥«´Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´

:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà ék úàfä©®Ÿ¦´¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«
ã:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac íéðôa | íéðẗ¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«
äãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬

-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ
:øîàì øäa íúéìrñ*éäìà äåäé éëðàøLà E £¦¤¬¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´

éúàöBäEì äéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E «¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á
-ìk | ìñô Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤¨
úçzî õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©
àìå íäì äåçzLú-àì õøàì úçzî | íéna øLàå©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ

éäìà äåäé éëðà ék íãáòúïBò ã÷t àp÷ ìà E ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸
lL-ìòå íéða-ìò úBáàéàðNì íéòaø-ìòå íéL ¨¯©¨¦²§©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§®̈

ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòå:éúBöî éøîLñàì §³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ
éäìà äåäé-íL-úà àOúäåäé äwðé àì ék àåMì E ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàñíBé-úà øBîL ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤Á
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMäúLL E ©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¥´¤

éòéáMä íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé̈¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹
éäìà äåäéì | úaLäzà äëàìî-ìë äNòú àì E ©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´

ðáe-ìëå Eøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹§¨
øLà Eøâå EzîäaéøòLaEcáò çeðé ïòîì E §¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©©§§¬

íéøöî õøàa | úééä ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦
éäìà äåäé Eàöiåäéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈

éäìà äåäé Eeö ïk-ìòíBé-úà úBNòì E ©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬

:úaMäñéáà-úà ãakEeö øLàk Enà-úàå E ©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−
éäìà äåäééîé ïëéøàé | ïòîì ECì áèéé ïòîìe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈

éäìà äåäé-øLà äîãàä ìò:Cì ïúð Eñàì ©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ
:çöøzñ:óàðz àìåñ:áðâz àìåñ-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ

:àåL ãò Eòøá äðòúñúLà ãîçú àìå ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤
EòøñBúîàå Bcáòå eäãN Eòø úéa äeàúú àìå ¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ

:Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBLô ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

הרמּב"ם ד)ּכתב ו, האב(ממרים אין ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכתב ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני יא)עֹומד ,(ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ואזיל מּמּנּו". ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁש"אפילּו

ׁשל ודרּגתם מעלתם מינּה נפקא אין ואם אב ׁשּבכבֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלׁשיטתֹו,

ּובן אב ׁשל ׁשהּקׁשר ּבחסידּות, הּמבאר ּפי על וימּתק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻההֹורים.

ב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ידי על מׁשּתּנה ואינֹו עצם', עם 'עצם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìBãb ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−
:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«

ëøääå CLçä CBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øraŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æåàëeðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå §¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ
Làä CBzî eðrîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà¤§Ÿ´§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®
:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø äfä íBiä©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

áëäìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzrå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
ì eðçðà | íéôñé-íà úàfäýåýé ìB÷-úà rîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯

îå ãBò eðéäìà:eðúâëòîL øLà øNa-ìë éî ék ¡Ÿ¥²−¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬
:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà ìB÷Á¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹

éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³
ýåýé øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
eøac øLà äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ£¤´¦§´

éìà:eøac øLà-ìk eáéèéä Eåëäéäå ïzé-éî ¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«¦«¦¥¿§¨¨Á
ìå éúà äàøéì íäì äæ íááìéúåöî-ìk-úà øîL §¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−

:íìòì íäéðáìå íäì áèéé ïrîì íéîiä-ìkæëCì ¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−



iriayקסב ,iyy - f ,e - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéìäàì íëì eáeL íäì øîàçëãîr ät äzàå ¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ
éìà äøaãàå éãnríéwçäå äåönä-ìk úà E ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬

éëðà øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²
:dzLøì íäì ïúðèëäeö øLàk úBNrì ízøîLe Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²

:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýéì-ìëa §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ§¨
ïrîì eëìz íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−¥¥®§©³©
øLà õøàa íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½¨−̈¤£¤¬

:ïeLøézåàíéètLnäå íéwçä äåönä úàæå ¦«¨«§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½
úBNrì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé äeö øLà£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´

:dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàaáïrîì ¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
éäìà ýåýé-úà àøézì Eåéúwç-ìk-úà øîL ¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´

ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe-ïáe Eðaéîé ìk E ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´
éiçéîé ïëøàé ïrîìe E:EâzøîLå ìàøNé zrîLå ©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´

øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé øLà úBNrì©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á
éúáà éäìà ýåýé øac:Láãe áìç úáæ õøà Cì Eô ¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ׁשּיראה ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

לׁשמֹוע צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָסימן

ּבזה" סר"מ)לאביו יו"ד הלכה(שו"ע מֹופיעה מּדּוע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּבהלכֹות לכאֹורה, ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָזֹו

הּוא ּבתלמּודֹו לּבן ּברכה סימן ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּתלמּוד

ואם. אב ִֵָָּכּבּוד

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàåELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−

:Eãàî-ìëáeåéëðà øLà älàä íéøácä eéäå §¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯
:Eááì-ìr íBiä Eeöîæéðáì ízðpLåía zøaãå E §©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®

Eúéáa EzáLa:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe §¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«
çéðér ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìr úBàì ízøL÷e:E §©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«
èéørLáe Eúéa úBææî-ìr ízáúëe:Eñéäéäå §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«§¨º̈

éäìà ýåýé | Eàéáé-ékòaLð øLà õøàä-ìà E ¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯
éúáàìíéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²

:úéðá-àì øLà úáèå úìãbàéíéàìî íézáe §Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´
øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk̈»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´

øLà íéúéæå íéîøk záöç-àìzìëàå zrèð-àì «Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨®̈§¨§¨«©§−̈
:zráNåáéøLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä §¨¨«§¨¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯

úéaî íéøöî õøàî EàéöBä:íéãárâéýåýé-úà ¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯
éäìà:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøéz Eãéàì ¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ

øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®

éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtéðt ìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬
:äîãàäñæèøLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì ¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬

:äqna íúéqðæéýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL ¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´
:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìàçéøLiä úéNrå ¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«§¨¦²¨©¨¨¬

zLøéå úàáe Cì áèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈À̈¨§¨«©§¨Æ
éúáàì ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà:E ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«

èééáéà-ìk-úà óãäìéðtî E:ýåýé øac øLàk Eñ ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ëðá EìàLé-ékíéwçäå úãrä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ

:íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«
àëðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãár E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§®̈¦

:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiåáëýåýé ïziå ©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿
äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb íéúôîe úúBà´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ

:eðéðérì Búéa-ìëáeâëïrîì íMî àéöBä eðúBàå §¨¥−§¥¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ
òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúà àéáä̈¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−

:eðéúáàìãëíéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´
-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä̈¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨

:äfä íBiäk eðúiçì íéîiääëeðl-äéäz ä÷ãöe ©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤¨®
ýåýé éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬

:eðeö øLàk eðéäìàñ ¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ּבני עליהן ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . ב)נח נו, יעקב(סנהדרין נענׁש מּדּוע וקׁשה, . ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

לֹומר, ויׁש .ּכ על נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹעל

נכללת הרמּב"ן ׁשיטת ּולפי הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּדהּנה

נחּוץ אב ּכּבּוד והרי עֹולם; ׁשל ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבמצוה

עֹולם. ׁשל ְִֶָליּׁשּובֹו

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ék-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
éðtî | íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzàE ©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿
éeçäå éføtäå éðrðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ

:jnî íéîeörå íéaø íéBâ äráL éñeáéäåáíðúðe §©§¦½¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨§¨º̈
éäìà ýåýééðôì Eíúà íéøçz íøçä íúékäå E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦®̈©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈

xihtn - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àìâïzçúú àìå «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía:E ®̈¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«

ãða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçåääk-íà ék §¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàååék ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´

éäìà ýåýéì äzà LBã÷ írýåýé | øça Ea E ©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìræ÷Lç íénrä-ìkî íëaøî àì ©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯
-ìkî èrîä ízà-ék íëa øçáiå íëa ýåýé§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«©¤¬©§©−¦¨

:íénräç-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék ¨«©¦«¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤
íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà äráMä©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−
-Cìî äòøt ãiî íéãár úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤

:íéøöîèéäìà ýåýé-ék zrãéåíéäìàä àeä E ¦§¨«¦§¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpä ìàäéøîL ¨¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

áéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöîéåéàðNì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«§¨²
-ílLé åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈§©¤

:Bìàé-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå «§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNrì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnättt ©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz dxez zgny lil zgiy)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ּפטּור הא ּתימא אי ּדמית, ּבתר . . אּמ ואת אבי את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ"ּכּבד

יּתיר" ּביקריּה אתחּיב ּדמית ּגב על אף הכי, לאו הּוא, (זהרמּניּה ְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָ

בחקתי) פרשת עלסוף מֹורה – ּבחּקתי וגּלּוי. אֹור על מֹורה – זהר .ְְִֶֶַַַַֹֹֻ

הּמׁשּפטים ּגם הּתֹורה, ּכל את לקּים צריכים ּכי הּתֹורה, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכללּות

לכּבד החּיּוב אֹומר: הוי הּטעם. מּצד לא ה', צּוּוי מּצד ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹוהעדּות,

ּגּלּוי. ׁשל ּובאפן הּתֹורה עניני ּבכל הּוא מֹותֹו לאחר ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאב

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zrãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

áéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöîéåéàðNì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«§¨²
åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈

:Bì-ílLéàéíéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå §©¤«§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´
:íúNrì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä-úàå§¤©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr hl zegiy ihewl - dl`yl dprn)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

סֹופֹו, עד גֹו' אבי את ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

אֹותֹו. ּתקרא לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות חג ְֵַַַַָָָָעד

.ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



קסג xihtn - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àìâïzçúú àìå «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía:E ®̈¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«

ãða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçåääk-íà ék §¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàååék ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´

éäìà ýåýéì äzà LBã÷ írýåýé | øça Ea E ©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìræ÷Lç íénrä-ìkî íëaøî àì ©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯
-ìkî èrîä ízà-ék íëa øçáiå íëa ýåýé§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«©¤¬©§©−¦¨

:íénräç-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék ¨«©¦«¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤
íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà äráMä©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−
-Cìî äòøt ãiî íéãár úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤
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ּפטּור הא ּתימא אי ּדמית, ּבתר . . אּמ ואת אבי את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ"ּכּבד

יּתיר" ּביקריּה אתחּיב ּדמית ּגב על אף הכי, לאו הּוא, (זהרמּניּה ְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָ

בחקתי) פרשת עלסוף מֹורה – ּבחּקתי וגּלּוי. אֹור על מֹורה – זהר .ְְִֶֶַַַַֹֹֻ

הּמׁשּפטים ּגם הּתֹורה, ּכל את לקּים צריכים ּכי הּתֹורה, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכללּות

לכּבד החּיּוב אֹומר: הוי הּטעם. מּצד לא ה', צּוּוי מּצד ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹוהעדּות,

ּגּלּוי. ׁשל ּובאפן הּתֹורה עניני ּבכל הּוא מֹותֹו לאחר ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאב

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zrãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
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סֹופֹו, עד גֹו' אבי את ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

אֹותֹו. ּתקרא לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות חג ְֵַַַַָָָָעד

.ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מי"א מנ"א, בו כותב אודות מצב בריאותו ועצת הרופא הפרופסר לנסוע למשך 

איזה זמן על חוף הים וכו'.

ונכון הדבר, והרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ומובן שצריך לעשות זה בשמחה ובטוב לבב 

ובפרט ע"פ מ"ש מה' מצעדי גבר כוננו )וכביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר השגחה העליונה מוליכה את האדם, 

אלא שצ"ל( ודרכו יחפץ, שהוא יעשה שליחותו שם בחפץ, וכמבואר בדא"ח שחפץ הוא פנימיות הרצון, 

ובהפצת המעינות  יהדות בכלל  בעניני  יוכל לתקן  נוסע  ובודאי במקום שם  יודע עד מה,  והרי אין אתנו 

ביחוד, אבל מובן כנ"ל שצריך להעשות הדבר בשמחה ובטוב לבב שעי"ז יתוסף גם בבריאות הגוף ותתוסף 

ההצלחה בשליחותו במקום.

ובודאי למותר להדגיש, עוד הפעם ששליחותו צריכה להעשות ביחד עם שמירת הוראת הרופא, 

ז.א. מבלי לנגוע בבריאות הגוף כפשוטו כלל וכלל, וכיון ששני הענינים מצוה הם )שהרי היות הגוף בריא 

ושלם מדרכי השם הוא( בודאי שיכול לעשות שניהם גם יחד ואדרבה מצוה גוררת מצוה.

כבקשתו נשלח המענה מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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5:586:028:488:499:209:2110:2910:2919:3519:2920:0019:5419:1020:04באר שבע  )ק(

5:545:588:468:479:189:1910:2710:2819:3719:3120:0319:5719:0220:07חיפה )ק( 

5:535:578:468:479:179:1810:2610:2719:3619:3020:0119:5518:5120:04ירושלים )ק( 

5:576:018:478:499:209:2110:2910:2919:3619:3020:0119:5519:1120:06תל אביב )ק(

5:335:418:438:469:149:1810:2910:3220:2720:1721:0020:4920:0021:05אוסטריה וינה )ק(

7:127:059:159:119:479:4310:4010:3717:4117:4618:0718:1217:2818:23אוסטרליה מלבורן )ח(

5:425:498:488:519:209:2310:3410:3620:2320:1320:5520:4519:5720:49אוקראינה אודסה )ק(

5:185:278:288:319:009:0310:1510:1720:1220:0220:4520:3419:4520:38אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:395:488:508:549:239:2710:3910:4120:4220:3121:1721:0520:1521:09אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:305:398:438:479:159:1910:3110:3320:3620:2521:1120:5920:0921:03אוקראינה קייב )ק(

5:085:168:178:218:498:5310:0410:0620:0019:5020:3320:2219:3420:26אוקראינה דונייצק )ק(

6:106:189:159:199:479:5111:0111:0320:4720:3821:1821:0820:2121:24איטליה מילאנו )ק(

6:096:088:428:419:129:1110:1510:1418:3118:3018:5218:5118:1218:55אקוואדור קיטו )ח(

7:407:349:459:4110:1810:1411:1111:0918:1918:2318:4518:4918:0519:00ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:408:3210:4310:3811:1311:0912:0612:0319:0219:0819:3019:3518:4919:39ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:096:159:069:089:399:4110:5010:5120:1520:0720:4320:3519:5020:39ארה״ב בולטימור )ק(

5:546:008:548:579:269:2810:3810:3920:0920:0120:3720:2919:4420:41ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:556:018:548:579:269:2910:3810:3920:0820:0020:3720:2819:4320:42ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:276:339:289:3110:0010:0311:1311:1420:4920:4021:1821:0920:2421:22ארה״ב דטרויט )ק(

6:416:459:309:3110:0210:0311:1011:1120:1320:0720:3720:3219:5020:42ארה״ב היוסטן )ק(

6:046:098:588:599:299:3110:3910:4019:5219:4620:1820:1219:2920:22ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:476:509:329:3310:0510:0611:1211:1220:0520:0120:2920:2419:4420:34ארה״ב מיאמי )ק(

5:505:568:498:529:229:2410:3310:3520:0419:5620:3320:2419:3920:39ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:455:518:478:509:189:2110:3110:3220:0719:5920:3620:2719:4220:39ארה״ב שיקאגו )ק(

6:456:429:119:099:409:3810:3910:3818:3218:3318:5418:5518:1518:59בוליביה לה פאס )ח(

6:136:229:269:309:5810:0211:1511:1721:2221:1121:5821:4620:5522:06בלגיה אנטוורפן )ק(

6:136:229:279:319:5810:0311:1511:1721:2221:1121:5821:4620:5522:04בלגיה בריסל )ק(

5:115:228:338:389:049:0910:2310:2620:5120:3821:3121:1620:2221:20בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:336:298:498:479:219:1810:1810:1617:5117:5418:1518:1717:3518:24ברזיל ס. פאולו )ח(

6:186:148:358:339:079:0410:0410:0217:3917:4118:0218:0417:2318:11ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:285:388:438:489:159:1910:3210:3420:4320:3121:1921:0720:1521:25בריטניה לונדון )ק(
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6:156:178:558:559:289:2810:3310:3319:1319:1019:3619:3318:5219:37הודו בומביי )ח(

6:106:128:518:529:239:2410:2910:2919:1019:0719:3319:3018:5019:34הודו פונה )ח(

5:255:338:338:379:059:0910:2010:2220:1320:0320:4520:3519:4720:39הונגריה בודפשט )ק(

6:026:089:029:049:349:3710:4610:4720:1720:0920:4520:3719:5220:41טורקיה איסטנבול )ק(

6:306:359:269:289:5810:0011:0911:1020:3120:2420:5920:5120:0720:55יוון אתונה )ק(
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7:077:099:539:5310:2310:2311:2911:2920:1720:1420:4020:3619:5620:40מקסיקו מ. סיטי )ק(
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5:015:118:188:228:498:5310:0610:0920:2120:1020:5820:4519:5420:49פולין ורשא )ק(

6:236:208:448:429:169:1510:1610:1418:0518:0618:2718:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:266:349:329:3610:0410:0711:1811:2021:0620:5621:3721:2720:4021:42צרפת ליאון )ק(

6:276:369:389:4210:1010:1311:2511:2721:2421:1421:5821:4720:5822:04צרפת פריז )ק(

5:465:468:228:218:528:519:559:5518:1818:1718:4018:3817:5918:42קולומביה בוגוטה )ח(

6:096:159:129:159:449:4710:5710:5820:3720:2821:0720:5820:1221:11קנדה טורונטו )ק(

5:415:488:468:509:189:2110:3210:3420:1820:0920:4920:3919:5220:54קנדה מונטריאול )ק(

5:586:038:498:519:229:2410:3210:3319:4419:3820:1020:0419:2120:08קפריסין לרנקה )ק(

5:395:519:049:099:359:4010:5510:5821:3021:1722:1121:5621:0122:18רוסיה מוסקבה )ק(

6:046:129:119:149:439:4710:5811:0020:4920:3921:2121:1120:2321:15רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:066:149:159:199:469:5011:0111:0320:5620:4721:2921:1820:3021:33שוייץ ציריך )ק(

6:016:028:388:389:109:1010:1510:1418:4618:4419:0919:0618:2619:10תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
מוצאי שבת קודש אור לז' מנחם אב
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