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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

אריאל
חלום מתוק

דרך הציונות 21

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
פנינת שער לים

שוהם 2/9

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -45,250 עותקים

מתוכם הודפסו 
13,750 עותקים על ידי - אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ

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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אשדוד
מכולת אבזרדל

הסיטי 93/27

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

אשקלון
מינימרקט מינה

הגבורה 7 
)בית העירייה(

באר טוביה
רמי לוי - קסטינה

מתחם ביג 
איזור התעשייה

באר שבע
אפנגר רונית

אלעזר שמואלי

 באר שבע 
מפגש ספיר

שד' ירושלים 2
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מזנון אביב

החלוץ 106

באר שבע
מורדוך איריס 
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קניון שאול

באר שבע
מעדני השלום  

חנות 14 
תחנה מרכזית

באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 10 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 51

בארות יצחק
יש

מרכז מסחרי

פינחסוב ישראלבית אלעזרי

 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
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 
סופר-טי הרובע בע"מ

היהודים 1

ירושלים
חכמי גרי סיימון

שד' משה דיין 1

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 29

ירושלים
סופר היובל

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

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 30

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 12

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 58

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
צור יורם

רחמילביץ 134

ירושלים
קיוסק "מגיד"

שדרות המאירי 13 
קרית משה

ירושלים
רמי לוי - רמות

דרך החורש 90 
רמות ב

ירושלים
ש.מ שרותי מזון בע"מ

אליהו קורן 19

ירושלים
יזדי יגאל

שלמה בן יוסף 20

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 42

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 19

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

נתניה
מינימרקט רעות

פתח תקווה 42

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

סונולעתלית 

עתלית
כמעט חינם

 רח' הרדוף 
מרכז מסחרי

פרדס חנה
כהן נתן

ככר הנשיא

פרדס חנה
רמי לוי

איזור תעשייה 
הישן

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

קציר
מינימרקט קציר

דרך האלון 141

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
מגידיש אודי

שד. מלכי ישראל 
162

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

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



ו

ראש העין
קהלני שלום

שבזי 15

ראש העין
רמי לוי

איזור תעשייה 
לב הארץ

ראש פינה
סופר מעיין

מרכז מסחרי

ראשון לציון
שביוב שמואל

רוטשילד 15

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 18

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 16

ראשון לציון
מינימרקט אור

רוטשילד 88

 ראשון לציון 
הושיר איציק

 הנחשול 30
נוה ים

 ראשון לציון 
תחנת רכבת

בכניסה

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

מורדי הגיטאות 
103

רחובות
אליאס שי שלמה

הרצל 147

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
כמעט חינם

אריה לוין 1

רמלה
כמעט חינם

קלאוזנר 10

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

שדרות
חן מרקט

נאות אשכול 1

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

   ויענך וירעיבךה "מאמר ד  )ג
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

EpÚÈÂולא ידעּת לא אׁשר הּמן את וּיאכיל וּירעיב «¿«¿ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אבֹותי ּבּמדרׁש1ידעּון ואיתא ּתּורעמנין2. ּבני , ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

עּמֹו ׁשעׂשיתי הּׁשבח ּכל אחר הראׁשֹון, אדם ִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהן.
ׁשּנאמר עזר, לֹו הּוא3(לעׂשֹות ּכנגּדֹו), עזר לֹו אעׂשה ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַ

עּמדי נתּתה אׁשר האּׁשה ואֹומר לפני יעקב4מתרעם אף . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
(ׁשּנאמר ּבמצרים ּבנֹו את להמלי עֹוסק אני ויֹוסף5ּכן, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

מהוי' ּדרּכי נסּתרה ואֹומר מתרעם והּוא הּׁשּליט), .6הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
והן כּו', קל לחם להם לבֹור עֹוסק אני ּכן, ּבניו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואף
הּקלֹוקל ּבּלחם קצה ונפׁשנּו ואֹומרים לפני .7מתרעמין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשכחני ואד' הוי' עזבני צּיֹון וּתאמר היא, ּכן צּיֹון .8אף ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

צּיֹון דוּתאמר הענין ׁשּמדּמה הּמדרׁש מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּנה,
לפניֿ ׁשחׁשיב הענינים לׁשאר ׁשכחני ואד' הוי' ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעזבני
הּוא ׁשכחני ואד' הוי' ּדעזבני הענין ׁשּגם מּובן, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה,
ׁשהם ׁשם ׁשחׁשיב הענינים ּכׁשאר טֹובה, ׁשל ענין ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבאמת
כּו', קל לחם להם נתן ׁשהּקּב"ה ּבּמן, ּוכמֹו ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָלטֹובה,
הּקלֹוקל. ּבּלחם קצה ונפׁשנּו ואמרּו התרעמּו ׁשהם ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואד' הוי' עזבני צּיֹון וּתאמר ּבענין ּגם הּוא כן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּוכמֹו
ּבּה יׁש קּלה, לׁשעה ׁשהיא זֹו וׁשכחה ׁשעזיבה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשכחני,

ּג מּלמעלהמעלה והּתביעה הּטענה היא ועלֿזה דֹולה, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָ
הענין, ּפנימּיּות ּתֹופסים ׁשאינם הן, ּתּורעמנין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּיׂשראל
מה עלּֿפי ויּובן מעלה. ּבּה יׁש זֹו וׁשכחה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשעזיבה

ּבּילקּוט עּמּה9ׁשּכתּוב עסּוק אני לי, עׂשה ּכ צּיֹון אף ְֲִִִִֶַַַָָָָָָ
העברּתי ּכבר ולא העֹולם, מן הּמלכּיֹות את ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻלהעביר
מלכּות להעביר אני עתיד (ּבתמיהה), ויון מדי ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָּבבל
ואד' הוי' עזבני ואֹומרת לפני מתרעמת והיא ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהרביעית,
ּכדי היא האחרֹון ּגלּות ּבענין ׁשהּכּונה והינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשכחני.
ׁשּבעזיבה הּטֹובה וזֹוהי הרביעית, מלכּות ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָלהעביר
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ג.1) ח, רמז2)פרשתנו במדבר יל"ש גם וראה לט. ג, עה"פ איכ"ר
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‰�Úh‰ ‡È‰ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆ƒ««¬»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÚÈ·z‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»
,Ô‰ ÔÈ�ÓÚ¯ez Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ≈
מהקדושֿ שמקבלים ולמרות

מתלוננים הם טובה ברוךֿהוא

משום וזאת כך, «≈∆Ì�È‡Lעל
ו אתÌÈÒÙBzמבינים ¿ƒ

‰·ÈÊÚL ,ÔÈ�Ú‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ»ƒ¿»∆¬ƒ»
da LÈ BÊ ‰ÁÎLÂבפנימיות ¿ƒ¿»≈»

«¬»ÏÚÓ‰.העניין
·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»

Ëe˜Ïia9Ck ÔBiˆ Û‡ ««¿«ƒ»
,ÈÏ ‰NÚֿשהקדוש כדי שתוך »»ƒ

טובה לציון עושה ברוךֿהוא

- dnÚומעלה ˜eÒÚ È�‡¬ƒ»ƒ»
ÔÓ ˙BiÎÏn‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆««¿Àƒ
Èz¯·Ú‰ ¯·k ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿…¿»∆¡«¿ƒ
,(‰‰ÈÓ˙a) ÔÂÈÂ È„Ó Ï·a»∆»«¿»»ƒ¿ƒ»

ש העבירוכיוון הקדושֿברוךֿהוא

מלכויות את העולם מן וסילק

ישראל בני על ויוון, מדי בבל,

את גם יסלק שבוודאי בו לבטוח

ו- רומי ‡�Èמלכות „È˙Ú»ƒ¬ƒ
,˙ÈÚÈ·¯‰ ˙eÎÏÓ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«¿»¿ƒƒ

ÓÚ¯˙Ó˙[ציון]È‰Â‡אבל ¿ƒƒ¿«∆∆
'ÈÂ‰ È�·ÊÚ ˙¯ÓB‡Â È�ÙÏ¿»«¿∆∆¬»«ƒ¬»»

.È�ÁÎL '„‡Âהילקוט מדברי «¿≈»ƒ
שביחס הגלות כיצד למדים אנו

מתלוננים ישראל בני אליה

ושכח עזב שהקדושֿברוךֿהוא

- להם טובה בעצם היא אותם

ÔÈ�Úa ‰�ek‰L ,e�È‰Â¿«¿∆««»»¿ƒ¿«
È„k ‡È‰ ÔB¯Á‡‰ ˙eÏb»»«¬ƒ¿≈
,˙ÈÚÈ·¯‰ ˙eÎÏÓ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«¿»¿ƒƒ
‰·ÈÊÚaL ‰·Bh‰ È‰BÊÂ¿ƒ«»∆«¬ƒ»

.BÊ ‰ÁÎLÂ¿ƒ¿»
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ּדעזיבהÔÈ·‰Ïeב) הּלׁשֹון ּכפל להבין וגם זה, ¿»ƒְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
וכדאיתא ,ה היינּו ּדלכאֹורה ְְְְְְְִִִִַַָָָוׁשכחה,

ּברכֹות הענין10ּבמּסכת א ׁשכּוחה. היינּו עזּובה היינּו ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
ּבּפסּוק11הּוא עלּֿדרֿזה מצינּו ּדהּנה, ׂשר12, זכר ולא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבּזהר והקׁשה וּיׁשּכחהּו, יֹוסף את ׁשּלכאֹורה13הּמׁשקים , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
צרי לּמה זכר, ולא ׁשאמר ּדמאחר לׁשֹון, ּכפל זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרי

ׁשם מהּתירּוץ והעֹולה וּיׁשּכחהּו. עֹוד זכר14לֹומר ׁשּלא , ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּומה עצמֹו, מּצד הּדבר על הּזּכרֹון העּדר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו
מּצד הּדבר על הּזּכרֹון העּדר על ׁשּנֹוסף היינּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוּיׁשּכחהּו
הּגֹורם אחר ּדבר מּצד ׁשכחה ׁשל ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעצמֹו,

ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר ריׁשֹו,15לׁשּכח, ויׁשּכח יׁשּתה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ
המׁשּכח ּדבר ׁשּיׁש אּלא ּבלבד, הּזּכרֹון העּדר זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין
ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה הּיין. ׁשתּית והּוא הראׁשֹון, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּדבר

לׁש עזיבה ּבין העּדרההפרׁש ענין הּוא ׁשעזיבה כחה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּצד הּזּכרֹון העּדר ׁשּמּלבד היינּו וׁשכחה ּבלבד, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּזּכרֹון
ׁשּגֹורם אחר ּדבר מּצד ׁשכחה ׁשל ענין ּגם יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו,

הּזּכרֹון. הפ ְִִֵֶַַָָהּׁשכחה,

CÈ¯ˆÂהּזּכרֹון העּדר ׁשל ענין למעלה ׁשּי אי להבין, ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכבֹוד ּכּסא לפני ׁשכחה אין והרי ׁשכחה, ,16אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ

לפני וידּוע ּגלּוי הּכל מעׂשה17ּוכמאמר זֹוכר אּתה , ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הענין17עֹולם א והּׁשכחה. העזיבה ענין מהּו ּכן ואם , ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ

ּתלּויים ׁשּלמעלה הענינים ׁשּכל ידּוע ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא,
האדם ּכנגד18ּבעבֹודת מּדה היא הּקּב"ה ׁשל מּדתֹו ּכי , ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשכחני19מּדה ואד' ה' ּדעזבני ׁשהענין מּובן, ּומּזה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבענין הּׁשכחה אֹו הּזּכרֹון העּדר ענין מּצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנעׂשה

למּטה. האדם אצל ְֲֵֶַָָָָָָהעבֹודה

¯e‡·eׁשאינֹו היינּו הּזּכרֹון העּדר ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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שם.10) מהרש"א שם. יעקב בעין רשב"א וראה ב. ד"ה11)לב, גם וראה ואילך. תקטו ע' פרשתנו אוה"ת ראה – לקמן בהבא

ואילך). שסז ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ציון וישב.12)ותאמר ב.13)ס"פ קצג, שם.14)ח"א לזהר הרמ"ז פי' לא,15)ע"פ משלי

ועוד.16)ז. דר"ה. מוסף תפלת שם. שם.17)ברכות מוסף (נ,18)תפלת סקצ"ח ובלקו"א ב), (קיב, סת"פ להה"מ או"ת ראה

א.19)סע"ג). צ, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ÁÎLÂ ‰·ÈÊÚc ÔBLl‰ ÏÙk ÔÈ·‰Ï Ì‚Â ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe בפסוק·) ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ∆∆«»«¬ƒ»¿ƒ¿»
שכחני" ואד' ה' עזבני ציון ‰C,"ותאמר e�ÈÈ‰ ‰¯B‡ÎÏcהבדל ואין ַ¿ƒ¿»«¿«

ו"שכחה" "עזיבה" BÎ¯a˙בין ˙ÎqÓa ‡˙È‡„ÎÂ10זה פסוק לגבי ¿ƒ¿ƒ»¿«∆∆¿»
!?‰ÁeÎL e�ÈÈ‰ ‰·eÊÚ e�ÈÈ‰«¿¬»«¿¿»

‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡11,‰p‰c , «»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚ e�ÈˆÓכלומר »ƒ«∆∆∆

לזו, דומה eÒta12˜כפילות «»
ÌÈ˜Ln‰ ¯N ¯ÎÊ ‡ÏÂ¿…»««««¿ƒ
,e‰ÁkLiÂ ÛÒBÈ ˙‡∆≈«ƒ¿»≈
¯‰fa ‰L˜‰Â13, ¿ƒ¿»«…«

ÏÙk ‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»¬≈∆∆∆
¯Ó‡L ¯Á‡Óc ,ÔBLÏ»¿≈««∆»«
CÈ¯ˆ ‰nÏ ,¯ÎÊ ‡ÏÂ¿…»«»»»ƒ

.e‰ÁkLiÂ „BÚ ¯ÓBÏוהרי ««ƒ¿»≈
הך? היינו ושכחה זיכרון אי

ıe¯Èz‰Ó ‰ÏBÚ‰Âבזוהר ¿»∆≈«≈
ÌL14e‰Ê ¯ÎÊ ‡lL , »∆…»«∆
‰¯·c‰ ÏÚ ÔB¯kf‰ ¯cÚ∆¿≈«ƒ»««»»

·e˙kL ‰Óe ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿«∆»
ÛÒBpL e�ÈÈ‰ e‰ÁkLiÂ«ƒ¿»≈«¿∆»
ÏÚ ÔB¯kf‰ ¯cÚ‰ ÏÚ«∆¿≈«ƒ»«
B�LÈ ,BÓˆÚ „vÓ ¯·c‰«»»ƒ««¿∆¿
„vÓ ‰ÁÎL ÏL ÔÈ�Ú Ìb«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ«
,ÁkLÏ Ì¯Bb‰ ¯Á‡ ¯·c»»«≈«≈ƒ¿…«
אלא סתם לשון כפל זה שאין כך

זיכרון אי – עניינים בשני מדובר

בגלל ושכחה הדבר, עצם מצד

צדדי. Ó‰גורם C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«
·e˙kM15יין שתיית לגבי ∆»

BLÈ¯ ÁkLÈÂ ‰zLÈאת] ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ
מרֿנפשו], ואת Ê‰עניו ÔÈ‡L∆≈∆

,„·Ïa ÔB¯kf‰ ¯cÚ‰∆¿≈«ƒ»ƒ¿«
ÁkLÓ‰ ¯·c LiL ‡l‡∆»∆≈»»«¿«≈«
‡e‰Â ,ÔBL‡¯‰ ¯·c‰«»»»ƒ¿

.ÔÈi‰ ˙i˙L¿ƒ«««ƒ
Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«
‰·ÈÊÚ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¬ƒ»

,‰ÁÎLÏ,אלה עניינים לשני הכוונה כאן גם אלא סתם לשון כפל זה שאין ¿ƒ¿»
Ïa·„כלומר ÔB¯kf‰ ¯cÚ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰·ÈÊÚLעצמו הדבר לגבי , ∆¬ƒ»ƒ¿«∆¿≈«ƒ»ƒ¿«

ÔÈ�Ú Ìb LÈ ,BÓˆÚ „vÓ ÔB¯kf‰ ¯cÚ‰ „·lnL e�ÈÈ‰ ‰ÁÎLÂ¿ƒ¿»«¿∆ƒ¿«∆¿≈«ƒ»ƒ««¿≈«ƒ¿»

¯Á‡ ¯·c „vÓ ‰ÁÎL ÏLצדדי ‰CÙדבר ,‰ÁÎM‰ ˙‡ Ì¯BbL ∆ƒ¿»ƒ«»»«≈∆≈«ƒ¿»≈∆
.ÔB¯kf‰«ƒ»

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂהאופנים (ובשני לשכחה מקום יש באדם שיכחתאמנם - ¿»ƒ¿»ƒ
ה' עזבני ציון "ותאמר הפסוק אבל צדדי) גורם בגלל ושיכחה עצמו הדבר

כלפי מוסב שכחני" ַואד'

כן, ואם הקדושֿברוךֿהוא.

השאלה: CiLנשאלת CÈ‡≈«»
¯cÚ‰ ÏL ÔÈ�Ú ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»∆∆¿≈
È¯‰Â ,‰ÁÎL B‡ ÔB¯kf‰«ƒ»ƒ¿»«¬≈
מקום אין הקדושֿברוךֿהוא אצל

ושיכחה, זיכרון אי של סוג לשום

גם ביטוי לידי בא שהדבר כפי

בהם הבאים התפילה בקטעי

- È�ÙÏאומרים ‰ÁÎL ÔÈ‡≈ƒ¿»ƒ¿≈
E„B·k ‡qk16¯Ó‡ÓÎe , ƒ≈¿∆¿«¬«

EÈ�ÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb Ïk‰17, «…»¿»«¿»∆
‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡«»≈«¬≈

ÌÏBÚ17e‰Ó Ôk Ì‡Â , »¿ƒ≈«
?‰ÁÎM‰Â ‰·ÈÊÚ‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬ƒ»¿«ƒ¿»
‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL Úe„È»«∆»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈeÏz ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ

Ì„‡‰ ˙„B·Úa18k ,È «¬«»»»ƒ
‡È‰ ‰"aw‰ ÏL B˙cÓƒ»∆«»»ƒ

‰cÓ „‚�k ‰cÓ19‰fÓe . ƒ»¿∆∆ƒ»ƒ∆
,Ô·eÓאצל שאכן למרות אשר »

אין עצמו מצד הקדושֿברוךֿהוא

בכל ושיכחה, זיכרון לאי מקום

במושגים להתבטא מקום יש זאת

משום כביכול, מעלה, כלפי אלה

'„‡Â '‰ È�·ÊÚc ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»¿¬»«ƒ«
ÔÈ�Ú „vÓ ‰NÚ� È�ÁÎL¿≈»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿«
‰ÁÎM‰ B‡ ÔB¯kf‰ ¯cÚ‰∆¿≈«ƒ»«ƒ¿»
Ïˆ‡ ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¬»≈∆

.‰hÓÏ Ì„‡‰יש וכאשר »»»¿«»
בעבודה הזיכרון בנושא חיסרון

חיסרון נוצר האדם, של הרוחנית

כביכול. למעלה, הזיכרון בנושא

ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·eשל הפנימית והמהות המשמעות הסבר בהקדמת יובן ≈»ƒ¿»
הרוחנית. בעבודה ושיכחה זיכרון אי ‰ÔB¯kfהמושגים ¯cÚ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈∆¿≈«ƒ»
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ּדעזיבהÔÈ·‰Ïeב) הּלׁשֹון ּכפל להבין וגם זה, ¿»ƒְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
וכדאיתא ,ה היינּו ּדלכאֹורה ְְְְְְְִִִִַַָָָוׁשכחה,

ּברכֹות הענין10ּבמּסכת א ׁשכּוחה. היינּו עזּובה היינּו ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
ּבּפסּוק11הּוא עלּֿדרֿזה מצינּו ּדהּנה, ׂשר12, זכר ולא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבּזהר והקׁשה וּיׁשּכחהּו, יֹוסף את ׁשּלכאֹורה13הּמׁשקים , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
צרי לּמה זכר, ולא ׁשאמר ּדמאחר לׁשֹון, ּכפל זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרי

ׁשם מהּתירּוץ והעֹולה וּיׁשּכחהּו. עֹוד זכר14לֹומר ׁשּלא , ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּומה עצמֹו, מּצד הּדבר על הּזּכרֹון העּדר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו
מּצד הּדבר על הּזּכרֹון העּדר על ׁשּנֹוסף היינּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוּיׁשּכחהּו
הּגֹורם אחר ּדבר מּצד ׁשכחה ׁשל ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעצמֹו,

ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר ריׁשֹו,15לׁשּכח, ויׁשּכח יׁשּתה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ
המׁשּכח ּדבר ׁשּיׁש אּלא ּבלבד, הּזּכרֹון העּדר זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין
ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה הּיין. ׁשתּית והּוא הראׁשֹון, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּדבר

לׁש עזיבה ּבין העּדרההפרׁש ענין הּוא ׁשעזיבה כחה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּצד הּזּכרֹון העּדר ׁשּמּלבד היינּו וׁשכחה ּבלבד, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּזּכרֹון
ׁשּגֹורם אחר ּדבר מּצד ׁשכחה ׁשל ענין ּגם יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו,

הּזּכרֹון. הפ ְִִֵֶַַָָהּׁשכחה,

CÈ¯ˆÂהּזּכרֹון העּדר ׁשל ענין למעלה ׁשּי אי להבין, ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכבֹוד ּכּסא לפני ׁשכחה אין והרי ׁשכחה, ,16אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ

לפני וידּוע ּגלּוי הּכל מעׂשה17ּוכמאמר זֹוכר אּתה , ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הענין17עֹולם א והּׁשכחה. העזיבה ענין מהּו ּכן ואם , ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ

ּתלּויים ׁשּלמעלה הענינים ׁשּכל ידּוע ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא,
האדם ּכנגד18ּבעבֹודת מּדה היא הּקּב"ה ׁשל מּדתֹו ּכי , ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשכחני19מּדה ואד' ה' ּדעזבני ׁשהענין מּובן, ּומּזה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבענין הּׁשכחה אֹו הּזּכרֹון העּדר ענין מּצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנעׂשה

למּטה. האדם אצל ְֲֵֶַָָָָָָהעבֹודה

¯e‡·eׁשאינֹו היינּו הּזּכרֹון העּדר ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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f"iyz'dי ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt zay

מּנח ואינֹו זֹוכר ׁשאינֹו הוי', עבֹודת ּבעניני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻמתעּסק
ּבעניני ּכחֹותיו מנּצל ׁשאינֹו אף אמנם, אלקּות. ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבעניני
אֹותם מׁשקיע אינֹו ּגם מּכלֿמקֹום, ּומצֹות, ְְִִִֵַַַָָָָּתֹורה
ּבלבד. הּזּכרֹון העּדר זה הרי ולכן אחרים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבענינים
ּכחֹותיו את מׁשקיע ׁשּגם הּׁשכחה, ענין הּוא מּזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמּטה
הרי ׁשּמההּתר ּכיון הּתר, עניני (אפּלּו אחרים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּבענינים
הּדבר הם אּלּו ׁשענינים לאּסּור), לבּסֹוף ּבא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּוא
נאמר עלֿזה הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות אלקּות. על ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמׁשּכח
ענינֹו ּדהּנה, וּיׁשּכחהּו. יֹוסף את הּמׁשקים ׂשר זכר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹולא

למ מלמעלה אלקּות המׁשכת הּוא יֹוסף וכּמבארׁשל ּטה, ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
אחר הּפסּוק20ּבמקֹום יֹוסף,21על יעקב ּתֹולדֹות אּלה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

(ּפנימּיּות יעקב עניני ּכל את הּממׁשי הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּיֹוסף
גֹו' ויֹוסף ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו מּטה, למּטה עד ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹהאלקּות)
ׁשל ּפעּלתֹו ּכנגד אמנם, הארץ. עם לכל הּמׁשּביר ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
על מנּגד ׁשהּוא הּמׁשקים, ׂשר יׁשנֹו זֹו ּבהמׁשכה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָיֹוסף
הּתענּוג הּוא הּמׁשקים ׂשר ׁשל ּדענינֹו זֹו, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָהמׁשכה
הּתענּוג ענין הּוא מים ׁשהרי הּזה, עֹולם ,22ׁשּבעניני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

והּתענּוג ּבכלל הּזה עֹולם ּבעניני מּנח ׁשהיֹותֹו ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֻוהינּו,
עלֿידי ׁשּנמׁשכֹות להמׁשכֹות מנגד זה הרי ּבפרט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבזה
ּבפירּוד הּוא הּגׁשמּיּות ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָיֹוסף.

ׁשּכתּוב ּכמֹו לארּבעה23מהרּוחנּיּות, והיה יּפרד ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
מצרים, נהר נילּוס ׁשהּוא ּפיׁשֹון, האחד ׁשם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָראׁשים
הּגׁשמי ׁשהּתענּוג והינּו מצרים, ארץ ּכל את ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּמׁשקה
הּוא ׁשּבמצרים) הּמׁשקים ׂשר ענין (ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַׁשּבמצרים
להמׁשכת מנּגד הּוא אזי מהרּוחנּיּות, לגמרי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָנפרד
הּגׁשמּיים הענינים ׁשּכל היא האמת ּדהּנה, ְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאלקּות.
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ועוד.20) ואילך). ב (שפה, ויחי אוה"ת ואילך). קסח (ע' ולהצ"צ ואילך) ד (כט, לאדהאמ"צ וישב.21)ביאוה"ז ראה22)ר"פ

ובכ"מ. סע"ב). (ה, פ"א ובפרש"י.23)תניא יו"ד ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

B�È‡Â ¯ÎBÊ B�È‡L ,'ÈÂ‰ ˙„B·Ú È�È�Úa ˜qÚ˙Ó B�È‡L ,e�ÈÈ‰«¿∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈¬«¬»»∆≈≈¿≈
ÁpÓ[שקוע],Ì�Ó‡ .˙e˜Ï‡ È�È�Úaשבמצב החמור החיסרון למרות À»¿ƒ¿¿≈¡…»¿»

האלוקות, ענייני של זיכרון אי עקב כראוי ה' בעבודת עוסק לא האדם בו הזה

זאת עם ורוחניות, אלוקות בענייני שקוע לא האדם בו B�È‡Lמצב Û‡«∆≈
È�È�Úa ÂÈ˙BÁk Ïv�Ó¿«≈…»¿ƒ¿¿≈
ŒÏkÓ ,˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ»
ÚÈ˜LÓ B�È‡ Ìb ,ÌB˜Ó»«≈«¿ƒ«
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È�Úa Ì˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
¯cÚ‰ ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈∆∆¿≈
‰hÓÏe .„·Ïa ÔB¯kf‰«ƒ»ƒ¿«¿«»
,‰ÁÎM‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰fÓƒ∆ƒ¿««ƒ¿»
ÂÈ˙BÁk ˙‡ ÚÈ˜LÓ ÌbL∆««¿ƒ«∆…»
elÙ‡) ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¬ƒ
ÔÂÈk ,¯z‰ È�È�Úƒ¿¿≈∆≈≈»
‡a ‡e‰ È¯‰ ¯z‰‰nL∆≈«∆≈¬≈»
ÌÈ�È�ÚL ,(¯eq‡Ï ÛBq·Ï¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
ÁkLÓ‰ ¯·c‰ Ì‰ el‡≈≈«»»«¿«≈«

.˙e˜Ï‡ ÏÚ«¡…
זו דרגות שתי אפוא, כאן, יש

– הזיכרון העדר מזו: למטה

ענייני את זוכר אינו האדם כאשר

הזיכרון העדר ועקב האלוקות

את מנצל ואיננו בהם שקוע איננו

ומצוות. לתורה שלו הכוחות

להעדר בנוסף כאשר – ושיכחה

הוא האלוקות ענייני של הזיכרון

אחרים, בעניינים שקוע גם

רא (בשלב אלוקות שוןשאינם

ענייני ולבסוף היתר ענייני

לשכוח לו הגורם דבר איסור),

האלוקות. את

ŒÏÚ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«
‰Êהללו המצבים שני על ∆

מאלוקות »¡∆�‡Ó¯בהתרחקות
ÌÈ˜Ln‰ ¯N ¯ÎÊ ‡ÏÂ¿…»««««¿ƒ

.e‰ÁkLiÂ ÛÒBÈ נושא‡˙ על הפסוק נדרש הדברים פנימיות שלפי כלומר ∆≈«ƒ¿»≈
כדלהלן. זה,

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÛÒBÈ ÏL B�È�Ú ,‰p‰cוגילוי‰ÏÚÓÏÓ ˙e˜Ï‡ ¿ƒ≈ƒ¿»∆≈«¿»«¡…ƒ¿«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ ,‰hÓÏ20˜eÒt‰ ÏÚ21˙B„ÏBz ‰l‡ ¿«»¿«¿…»¿»«≈««»≈∆¿

CÈLÓn‰ ‡e‰ ÛÒBiL ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈומגלה·˜ÚÈ È�È�Ú Ïk ˙‡ «¬…≈∆≈««¿ƒ∆»ƒ¿¿≈«¬…
ÛÒBÈÂ ·e˙kM ‰Ó e‰fL ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú (˙e˜Ï‡‰ ˙eiÓÈ�t)¿ƒƒ»¡…«¿«»«»∆∆«∆»¿≈

¯ÈaLn‰ ‡e‰ 'B‚[והמפרנס ‰‡¯ı[המשפיע ÌÚ ÏÎÏפשוטו ולפי ««¿ƒ¿»«»»∆

הכוונה הפנימית המשמעות לפי ואילו ומזון לחם באספקת מדבר הכתוב

הנמוכות לדרגות עד יעקב, בחינת גבוהות, מדרגות אלוקות וגילוי להמשכת

הארץ". עם "לכל למטה, ביותר

BÊ ‰ÎLÓ‰a ÛÒBÈ ÏL B˙lÚt „‚�k ,Ì�Ó‡אלוקות גילוי של »¿»¿∆∆¿À»∆≈¿«¿»»
למטה N¯מלמעלה B�LÈ∆¿«

ÌÈ˜Ln‰,המצרי‡e‰L ««¿ƒ∆
,BÊ ‰ÎLÓ‰ ÏÚ „b�Ó¿«≈««¿»»
ÌÈ˜Ln‰ ¯N ÏL B�È�Úc¿ƒ¿»∆«««¿ƒ
È�È�ÚaL ‚e�Úz‰ ‡e‰««¬∆¿ƒ¿¿≈
ÌÈÓ È¯‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ»«∆∆¬≈«ƒ
‚e�Úz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰22, ƒ¿«««¬

ראשון פרק בתניא כמבואר

נובעות הרעות שהמידות

שבנפש הרעים מהיסודות

התענוגים ותאוות הבהמית,

מקורה הזה העולם בענייני

כי הבהמית שבנפש המים מיסוד

מיני כל מצמיחים "המים

שגם בחסידות כמבואר תענוג",

שבפירות המתיקות בגשמיות

מכך כתוצאה באה עונג הגורמת

לחלוחית יונקים הפרי שעצי

ÁpÓמהמים B˙BÈ‰L ,e�È‰Â¿«¿∆¡À»
ÏÏÎa ‰f‰ ÌÏBÚ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈»«∆ƒ¿»
,Ë¯Ùa ‰ÊaL ‚e�Úz‰Â¿««¬∆»∆ƒ¿»
˙BÎLÓ‰Ï „b�Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈««¿»

ŒÏÚהאלוקיות ˙BÎLÓpL∆ƒ¿»«
.ÛÒBÈ È„È¿≈≈

�Ú‰Â,‰Êa ÔÈביאור כלומר, ¿»ƒ¿»»∆
שעינוגים לכך והסיבה הטעם

ובסתירה בניגוד הם גשמיים

(אף אלוקות וגילוי להמשכת

הגשמיות שגם מאחר שלכאורה

ומהרוחניות, מהאלוקות נובעת

בין סתירה להיות צריכה לא

BÓkהשניים) ,˙ei�Áe¯‰Ó „e¯ÈÙa ‡e‰ ˙eiÓLb‰ ¯L‡kL∆«¬∆««¿ƒ¿≈≈»»ƒ¿
·e˙kL23„Á‡‰ ÌL ÌÈL‡¯ ‰Úa¯‡Ï ‰È‰Â „¯tÈ ÌMÓe ∆»ƒ»ƒ»≈¿»»¿«¿»»»ƒ≈»∆»

ı¯‡ Ïk ˙‡ ‰˜LnL ,ÌÈ¯ˆÓ ¯‰� ÒeÏÈ� ‡e‰L ,ÔBLÈtƒ∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆«¿∆∆»∆∆
¯N ÔÈ�Ú ‡e‰L) ÌÈ¯ˆÓaL ÈÓLb‰ ‚e�Úz‰L e�È‰Â ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«¿∆««¬««¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿««
‡e‰ ÈÊ‡ ,˙ei�Áe¯‰Ó È¯Ó‚Ï „¯Ù� ‡e‰ (ÌÈ¯ˆÓaL ÌÈ˜Ln‰««¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿≈≈»»ƒ¬«

.˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰Ï „b�Ó¿«≈¿«¿»«¡…
הוא הנהר בתחילה כי בתורה נאמר הגן להשקות העדן מגן היוצא לנהר ביחס

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

ond z` jlik`ie jairxie jprie

מה ׁשּזהּו הרּוחנּיּות, עם קׁשּורים להיֹות ְְְִִִִִִֶֶַָָצריכים
היינּו23ׁשּכתּוב ּגן הּגן, את להׁשקֹות מעדן יֹוצא ונהר ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּדאֹורייתא סדרים ממּצע24ּג"ן היא ׁשהּתֹורה וכיון , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּכמאמר ּבעֹולם, ּגם אלקּות אסּתּכל25להמׁשי ְְְְֱֲִֵֶַַַַַָָֹ

הּממּצע היא הּתֹורה הּנה לכן עלמא, ּוברא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֻּבאֹורייתא
עדן, ּבבחינת ּגׁשמּיים הּתענּוגים את ּגם ּולקּׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַלחּבר
ׁשּבמצרים, הּמׁשקים ׂשר ענין אבל אלקי. ּתענּוג ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹׁשהּוא
נהר ׁשהּוא ּפיׁשֹון נהר עלֿידי ּׁשּנמׁש מה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו
אלקּות להמׁשכת מנּגד זה הרי כּו', הּמפריד ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהראׁשֹון

יֹוס עלֿידי ב'ּׁשּנמׁש ּבזה יׁש ּובפרטּיּות הּצּדיק. ף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ענין ׁשהּוא יֹוסף, את הּמׁשקים ׂשר זכר ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹענינים.
ּגם נעׂשה ואחרּֿכ ּדאלקּות, והּגּלּוי ההמׁשכה ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹחסרֹון
הּגׁשמּיים, ּבּתענּוגים מׁשקע ׁשּנעׂשה היינּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻוּיׁשּכחהּו,
המׁשּכח. ּדבר ּגם יׁשנֹו הּזּכרֹון, העּדר מּלבד הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאז
הּנה מּדה, ּכנגד מּדה היא הּקּב"ה ׁשל ׁשּמּדתֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוכיון
האדם, ׁשּמּצד וּיׁשּכחהּו גֹו' זכר ּדלא הענינים ב' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעלֿידי

ּוׁשכחני. ּדעזבני הענין למעלה ּגם ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָנעׂשה

הּואÔÈ�Ú‰Âג) ׁשכחני ואד' הוי' עזבני ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּמתרּגם ּכמֹו למעלה, הּׁשכינה סּלּוק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָענין
לזמן ּבנֹוגע ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר מיני. ׁשכינּתיּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָסליק

ּפני אסּתיר הסּתר ואנכי אסּתּלק26הּגלּות ׁשּמתרּגם ּכמֹו , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
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ובכ"מ.24) (במהנ"ע). ב קד, זח"א ואילך.25)ראה סע"א קסא, אומן26)זח"ב ויהי ד"ה ד. צד, מג"א תו"א וראה יח. לא, וילך

ואילך). שח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שונים נהרות ארבעה של ראשים לארבעה נפרד הוא עדן מגן בצאתו אבל אחד

כל את ומשקה מים שמספק הנילוס נהר והוא "פישון" נקרא מהם שהאחד

שפע למקור הופכים עדן בגן שהיו המים שכאשר אפוא ברור מצרים. ארץ

("ומשם לגמרי שנפרד נהר זה הרי המצרי) המשקים" ("שר גשמיים ותענוגים

והתענוג מאלוקות, ייפרד")

לגילוי וסותר מנגד הגשמי

וכל ורוחניות. אלוקות והמשכת

וההתרחקות הפירוד בגלל זה,

הגשמיים התענוגים של

שלהם. הרוחניים מהמקורות

ÏkL ‡È‰ ˙Ó‡‰ ,‰p‰c¿ƒ≈»¡∆ƒ∆»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
ÌÈ¯eL˜ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿ƒ
‰Ó e‰fL ,˙ei�Áe¯‰ ÌÚƒ»»ƒ∆∆«

·e˙kL23‡ˆBÈ ¯‰�Â ∆»¿»»≈
,Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ≈≈∆¿«¿∆«»
ÌÈ¯„Ò Ô"b e�ÈÈ‰ Ôb««¿«¿»ƒ

‡˙ÈÈ¯B‡c24,חמישים היינו ¿«¿»
שבחמשת הפרשיות ושלוש

(מפרשת התורה חומשי

"וזאת פרשת עד "בראשית"

Bz‰L¯‰הברכה") ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
CÈLÓ‰Ï ÚvÓÓ ‡È‰ƒ¿À»¿«¿ƒ
,ÌÏBÚa Ìb ˙e˜Ï‡¡…«»»

¯Ó‡Ók25ÏkzÒ‡ ¿«¬«∆¿«≈
,‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a¿«¿»»»»¿»

בזוהר שהקדושֿברוךֿ[ככתוב

כדי תוך העולם את ברא הוא

כבנאי בתורה, כביכול, שהביט,

שרטוט פי על בניין הבונה

‡˙ותכנית] Ìb ¯M˜Ïe ¯aÁÏ ÚvÓn‰ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈«»ƒ«¿À»¿«≈¿«≈«∆
.È˜Ï‡ ‚e�Úz ‡e‰L ,Ô„Ú ˙�ÈÁ·a ÌÈiÓLb ÌÈ‚e�Úz‰««¬ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«≈∆∆«¬¡…ƒ

והאדם אלוקות, וגילוי להמשכת סתירה מהווים הגשמיים התענוגים כאמור,

קיים כאשר רק אמורים הדברים ואולם האלוקות על שוכח גשמי בעונג השקוע

ממקורו נפרד ה"נהר" כאשר – והרוחניות הגשמיות בין ("ייפרד") ניתוק

צריכה הגשמיות דבר, של לאמיתו אך מצרים. לנהר והופך עדן) (בגן הרוחני

יוצא ה"נהר" כאשר עצמו: זה בפסוק שנרמז כפי ברוחניות, קשורה להיות

ומשפיע משקה אלא) הקדושה, היפך - מצרים לנהר הופך (ואינו מעדן

מאחר הרי – פרשיות ג"ן בה שיש לתורה רומז "גן" – התורה באמצעות

הרי בעולם, אלוקות הקדושֿברוךֿהוא ממשיך דרכו 'ממוצע' היא שהתורה

התענוג היינו ל'עדן', הגשמיים התענוגים בין לחיבור גם 'ממוצע' היא התורה

יהיו לא העולם שתענוגות כך לידי לבוא ניתן התורה ובאמצעות האלוקי,

אלוקות. לגילוי וניגוד סתירה

CLÓpM ‰Ó e‰fL ,ÌÈ¯ˆÓaL ÌÈ˜Ln‰ ¯N ÔÈ�Ú Ï·‡¬»ƒ¿««««¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ∆∆«∆ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ,'eÎ „È¯Ùn‰ ÔBL‡¯‰ ¯‰� ‡e‰L ÔBLÈt ¯‰� È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«ƒ∆»»»ƒ««¿ƒ¬≈∆

.˜Ècv‰ ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ CLÓpM ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰Ï „b�Óשר ולכן ¿«≈¿«¿»«¡…∆ƒ¿»«¿≈≈««ƒ
והתנתק ונפרד אותו שכח אלא הצדיק יוסף עם והתקשר התחבר לא המשקים

כאשר ה' שבעבודת כשם ממנו

ותענוגי בענייני שקוע האדם

את 'שוכח' הוא הזה העולם

מהם. ומתרחק האלוקות ענייני

- ‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈»∆
בגלל מאלוקות בריחוק

ענינים ב' הגשמיים, ְִִָהתענוגים

מצבים ושני דרגות שתי שהם

אחד: עניין כנ"ל. …¿ÏÂ‡שונים,
˙‡ ÌÈ˜Ln‰ ¯N ¯ÎÊ»««««¿ƒ∆
ÔB¯ÒÁ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÛÒBÈ≈∆ƒ¿«∆¿
Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ

CkŒ¯Á‡Â ,˙e˜Ï‡cענין ∆¡…¿««»
e‰ÁkLiÂ,שני Ìb ‰NÚ� :«¬∆««ƒ¿»≈

Ú˜LÓ ‰NÚpL ,e�ÈÈ‰«¿∆«¬»À¿»
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‚e�Úza««¬ƒ««¿ƒƒ
¯cÚ‰ „·lÓ ‰p‰ Ê‡L∆»ƒ≈ƒ¿«∆¿≈
¯·c Ìb B�LÈ ,ÔB¯kf‰«ƒ»∆¿«»»

.ÁkLÓ‰במצב כלומר, «¿«≈«
האלוקות גילוי חיסרון הראשון,

אי עקב עצמו, הדבר מצד הוא

מרוחניות וההתרחקות הזיכרון

השני, במצב ואילו ואלוקות.

שעושה גורם יש יותר, הנחות

שהאדם העובדה – החיסרון את

ב גשמיים.שקוע תענוגים

È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰cÓ „‚�k ‰cÓ ‡È‰ ‰"aw‰ ÏL B˙cnL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ»∆«»»ƒƒ»¿∆∆ƒ»ƒ≈«¿≈
Ìb ‰NÚ� ,Ì„‡‰ „vnL e‰ÁkLiÂ 'B‚ ¯ÎÊ ‡Ïc ÌÈ�È�Ú‰ '·»ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ¿»≈∆ƒ«»»»«¬∆«

È�ÁÎLe È�·ÊÚc ÔÈ�Ú‰ ‰ÏÚÓÏבעלמא לשון כפל זה אין שכאמור ¿«¿»»ƒ¿»¿¬»«ƒ¿≈»ƒ
כדלהלן. שונים, ומצבים ענינים לשני הכוונה אלא

,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â שאצל‚) אף למעלה, ו"שכחני" "עזבני" המושגים ביאור ¿»ƒ¿»»∆
"לא של באופן האדם מעשי השיכחה, עניין כלל שייך לא הקדושֿברוךֿהוא

למעלה: אלה מעין דברים גורמים ו"וישכחהו" זכר"

‰�ÈÎM‰ ˜elÒ ÔÈ�Ú ‡e‰ È�ÁÎL '„‡Â 'ÈÂ‰ È�·ÊÚ ,‰p‰c¿ƒ≈¬»«ƒ¬»»«¿≈»ƒƒ¿«ƒ«¿ƒ»
‰Ó C¯cŒÏÚÂ .È�ÈÓ dÈz�ÈÎL ˜ÈÏÒ Ìb¯˙nL BÓk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆¿«¿≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«∆∆«

È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ�‡Â ˙eÏb‰ ÔÓÊÏ Ú‚B�a ·e˙kM26BÓk , ∆»¿≈«ƒ¿««»¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«¿
Ìb¯˙nL- הכתוב על È˙�ÈÎL.אונקלוס ˜lzÒ‡ ∆¿«¿≈∆¿«≈¿ƒ»ƒ

העדר של במובן שכחני" ואד' ה' "עזבני הכתוב את לפרש אין אכן ַכלומר,

והסתר לסילוק הכוונה אלא למעלה, כלל שייכים אינם שכאמור ושיכחה זיכרון

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



יי ond z` jlik`ie jairxie jprie

מה ׁשּזהּו הרּוחנּיּות, עם קׁשּורים להיֹות ְְְִִִִִִֶֶַָָצריכים
היינּו23ׁשּכתּוב ּגן הּגן, את להׁשקֹות מעדן יֹוצא ונהר ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּדאֹורייתא סדרים ממּצע24ּג"ן היא ׁשהּתֹורה וכיון , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּכמאמר ּבעֹולם, ּגם אלקּות אסּתּכל25להמׁשי ְְְְֱֲִֵֶַַַַַָָֹ

הּממּצע היא הּתֹורה הּנה לכן עלמא, ּוברא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֻּבאֹורייתא
עדן, ּבבחינת ּגׁשמּיים הּתענּוגים את ּגם ּולקּׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַלחּבר
ׁשּבמצרים, הּמׁשקים ׂשר ענין אבל אלקי. ּתענּוג ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹׁשהּוא
נהר ׁשהּוא ּפיׁשֹון נהר עלֿידי ּׁשּנמׁש מה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו
אלקּות להמׁשכת מנּגד זה הרי כּו', הּמפריד ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהראׁשֹון

יֹוס עלֿידי ב'ּׁשּנמׁש ּבזה יׁש ּובפרטּיּות הּצּדיק. ף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ענין ׁשהּוא יֹוסף, את הּמׁשקים ׂשר זכר ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹענינים.
ּגם נעׂשה ואחרּֿכ ּדאלקּות, והּגּלּוי ההמׁשכה ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹחסרֹון
הּגׁשמּיים, ּבּתענּוגים מׁשקע ׁשּנעׂשה היינּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻוּיׁשּכחהּו,
המׁשּכח. ּדבר ּגם יׁשנֹו הּזּכרֹון, העּדר מּלבד הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאז
הּנה מּדה, ּכנגד מּדה היא הּקּב"ה ׁשל ׁשּמּדתֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוכיון
האדם, ׁשּמּצד וּיׁשּכחהּו גֹו' זכר ּדלא הענינים ב' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעלֿידי

ּוׁשכחני. ּדעזבני הענין למעלה ּגם ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָנעׂשה

הּואÔÈ�Ú‰Âג) ׁשכחני ואד' הוי' עזבני ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּמתרּגם ּכמֹו למעלה, הּׁשכינה סּלּוק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָענין
לזמן ּבנֹוגע ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר מיני. ׁשכינּתיּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָסליק

ּפני אסּתיר הסּתר ואנכי אסּתּלק26הּגלּות ׁשּמתרּגם ּכמֹו , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
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ובכ"מ.24) (במהנ"ע). ב קד, זח"א ואילך.25)ראה סע"א קסא, אומן26)זח"ב ויהי ד"ה ד. צד, מג"א תו"א וראה יח. לא, וילך

ואילך). שח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שונים נהרות ארבעה של ראשים לארבעה נפרד הוא עדן מגן בצאתו אבל אחד

כל את ומשקה מים שמספק הנילוס נהר והוא "פישון" נקרא מהם שהאחד

שפע למקור הופכים עדן בגן שהיו המים שכאשר אפוא ברור מצרים. ארץ

("ומשם לגמרי שנפרד נהר זה הרי המצרי) המשקים" ("שר גשמיים ותענוגים

והתענוג מאלוקות, ייפרד")

לגילוי וסותר מנגד הגשמי

וכל ורוחניות. אלוקות והמשכת

וההתרחקות הפירוד בגלל זה,

הגשמיים התענוגים של

שלהם. הרוחניים מהמקורות

ÏkL ‡È‰ ˙Ó‡‰ ,‰p‰c¿ƒ≈»¡∆ƒ∆»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
ÌÈ¯eL˜ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿ƒ
‰Ó e‰fL ,˙ei�Áe¯‰ ÌÚƒ»»ƒ∆∆«

·e˙kL23‡ˆBÈ ¯‰�Â ∆»¿»»≈
,Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ≈≈∆¿«¿∆«»
ÌÈ¯„Ò Ô"b e�ÈÈ‰ Ôb««¿«¿»ƒ

‡˙ÈÈ¯B‡c24,חמישים היינו ¿«¿»
שבחמשת הפרשיות ושלוש

(מפרשת התורה חומשי

"וזאת פרשת עד "בראשית"

Bz‰L¯‰הברכה") ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
CÈLÓ‰Ï ÚvÓÓ ‡È‰ƒ¿À»¿«¿ƒ
,ÌÏBÚa Ìb ˙e˜Ï‡¡…«»»

¯Ó‡Ók25ÏkzÒ‡ ¿«¬«∆¿«≈
,‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a¿«¿»»»»¿»

בזוהר שהקדושֿברוךֿ[ככתוב

כדי תוך העולם את ברא הוא

כבנאי בתורה, כביכול, שהביט,

שרטוט פי על בניין הבונה

‡˙ותכנית] Ìb ¯M˜Ïe ¯aÁÏ ÚvÓn‰ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈«»ƒ«¿À»¿«≈¿«≈«∆
.È˜Ï‡ ‚e�Úz ‡e‰L ,Ô„Ú ˙�ÈÁ·a ÌÈiÓLb ÌÈ‚e�Úz‰««¬ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«≈∆∆«¬¡…ƒ

והאדם אלוקות, וגילוי להמשכת סתירה מהווים הגשמיים התענוגים כאמור,

קיים כאשר רק אמורים הדברים ואולם האלוקות על שוכח גשמי בעונג השקוע

ממקורו נפרד ה"נהר" כאשר – והרוחניות הגשמיות בין ("ייפרד") ניתוק

צריכה הגשמיות דבר, של לאמיתו אך מצרים. לנהר והופך עדן) (בגן הרוחני

יוצא ה"נהר" כאשר עצמו: זה בפסוק שנרמז כפי ברוחניות, קשורה להיות

ומשפיע משקה אלא) הקדושה, היפך - מצרים לנהר הופך (ואינו מעדן

מאחר הרי – פרשיות ג"ן בה שיש לתורה רומז "גן" – התורה באמצעות

הרי בעולם, אלוקות הקדושֿברוךֿהוא ממשיך דרכו 'ממוצע' היא שהתורה

התענוג היינו ל'עדן', הגשמיים התענוגים בין לחיבור גם 'ממוצע' היא התורה

יהיו לא העולם שתענוגות כך לידי לבוא ניתן התורה ובאמצעות האלוקי,

אלוקות. לגילוי וניגוד סתירה

CLÓpM ‰Ó e‰fL ,ÌÈ¯ˆÓaL ÌÈ˜Ln‰ ¯N ÔÈ�Ú Ï·‡¬»ƒ¿««««¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ∆∆«∆ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ,'eÎ „È¯Ùn‰ ÔBL‡¯‰ ¯‰� ‡e‰L ÔBLÈt ¯‰� È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«ƒ∆»»»ƒ««¿ƒ¬≈∆

.˜Ècv‰ ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ CLÓpM ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰Ï „b�Óשר ולכן ¿«≈¿«¿»«¡…∆ƒ¿»«¿≈≈««ƒ
והתנתק ונפרד אותו שכח אלא הצדיק יוסף עם והתקשר התחבר לא המשקים

כאשר ה' שבעבודת כשם ממנו

ותענוגי בענייני שקוע האדם

את 'שוכח' הוא הזה העולם

מהם. ומתרחק האלוקות ענייני

- ‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈»∆
בגלל מאלוקות בריחוק

ענינים ב' הגשמיים, ְִִָהתענוגים

מצבים ושני דרגות שתי שהם

אחד: עניין כנ"ל. …¿ÏÂ‡שונים,
˙‡ ÌÈ˜Ln‰ ¯N ¯ÎÊ»««««¿ƒ∆
ÔB¯ÒÁ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÛÒBÈ≈∆ƒ¿«∆¿
Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ

CkŒ¯Á‡Â ,˙e˜Ï‡cענין ∆¡…¿««»
e‰ÁkLiÂ,שני Ìb ‰NÚ� :«¬∆««ƒ¿»≈

Ú˜LÓ ‰NÚpL ,e�ÈÈ‰«¿∆«¬»À¿»
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‚e�Úza««¬ƒ««¿ƒƒ
¯cÚ‰ „·lÓ ‰p‰ Ê‡L∆»ƒ≈ƒ¿«∆¿≈
¯·c Ìb B�LÈ ,ÔB¯kf‰«ƒ»∆¿«»»

.ÁkLÓ‰במצב כלומר, «¿«≈«
האלוקות גילוי חיסרון הראשון,

אי עקב עצמו, הדבר מצד הוא

מרוחניות וההתרחקות הזיכרון

השני, במצב ואילו ואלוקות.

שעושה גורם יש יותר, הנחות

שהאדם העובדה – החיסרון את

ב גשמיים.שקוע תענוגים

È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰cÓ „‚�k ‰cÓ ‡È‰ ‰"aw‰ ÏL B˙cnL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ»∆«»»ƒƒ»¿∆∆ƒ»ƒ≈«¿≈
Ìb ‰NÚ� ,Ì„‡‰ „vnL e‰ÁkLiÂ 'B‚ ¯ÎÊ ‡Ïc ÌÈ�È�Ú‰ '·»ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ¿»≈∆ƒ«»»»«¬∆«

È�ÁÎLe È�·ÊÚc ÔÈ�Ú‰ ‰ÏÚÓÏבעלמא לשון כפל זה אין שכאמור ¿«¿»»ƒ¿»¿¬»«ƒ¿≈»ƒ
כדלהלן. שונים, ומצבים ענינים לשני הכוונה אלא

,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â שאצל‚) אף למעלה, ו"שכחני" "עזבני" המושגים ביאור ¿»ƒ¿»»∆
"לא של באופן האדם מעשי השיכחה, עניין כלל שייך לא הקדושֿברוךֿהוא

למעלה: אלה מעין דברים גורמים ו"וישכחהו" זכר"

‰�ÈÎM‰ ˜elÒ ÔÈ�Ú ‡e‰ È�ÁÎL '„‡Â 'ÈÂ‰ È�·ÊÚ ,‰p‰c¿ƒ≈¬»«ƒ¬»»«¿≈»ƒƒ¿«ƒ«¿ƒ»
‰Ó C¯cŒÏÚÂ .È�ÈÓ dÈz�ÈÎL ˜ÈÏÒ Ìb¯˙nL BÓk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆¿«¿≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«∆∆«

È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ�‡Â ˙eÏb‰ ÔÓÊÏ Ú‚B�a ·e˙kM26BÓk , ∆»¿≈«ƒ¿««»¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«¿
Ìb¯˙nL- הכתוב על È˙�ÈÎL.אונקלוס ˜lzÒ‡ ∆¿«¿≈∆¿«≈¿ƒ»ƒ

העדר של במובן שכחני" ואד' ה' "עזבני הכתוב את לפרש אין אכן ַכלומר,

והסתר לסילוק הכוונה אלא למעלה, כלל שייכים אינם שכאמור ושיכחה זיכרון
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העּדר ענין ענינים, ב' ּבזה יׁש ּובפרטּיּות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשכינתי.
הסּתר ׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו הּׁשכחה. וענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּזּכרֹון,
(היינּו, ּפעמים ב' אסּתיר הסּתר ההּוא, ּבּיֹום ּפני ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָאסּתיר
ׁשל ענין הּוא עצמֹו מּצד ההּוא ׁשּבּיֹום לזה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹוסף
ּבזה, והענין ּפעמים). ב' אסּתיר הסּתר ּגם נאמר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעלם,

ּבּזהר ׁשּכתּוב קּודׁשאּֿבריֿהּוא27ּכמֹו הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ּבזה ּומבאר ּולעילא, לעילא הּוא28סליק לעילא ׁשּסליק , ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ

לחכמה הּסּלּוק הּוא ּולעילא לבינה, ּדזעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּסּלּוק
אֹור' ּוב'תֹורה קּודׁשאּֿברי29ֿסתימאה. ׁשּסּליק איתא ְְְְִִִִֶָָָָָָ

ועצמּותֹו מהּותֹו ּבחינת לגּבי היינּו לעילא לעילא ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָהּוא
ב' הם ּולעילא, לעילא הּנ"ל, הּסּלּוק אֹופּני ּוב' ְְִֵֵֵֵַַַַָָכּו'.

ׁשהם ּכפי והּׁשכחה הּזּכרֹון ּדהעּדר למעלה.הענינים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּכן ּגם ו'לא30וזהּו ּבּפה זכֹור ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבּפה) (זכֹור הּזּכרֹון ׁשהעּדר מּובן ׁשּמּזה ּבּלב, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתׁשּכח'
ּדאתּגליא, עלמא ּפה, ּבבחינת הּגּלּוי נמׁש ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו
ּבינה, ּבחינת ּדאתּכסיא, לעלמא ונסּתּלק ׁשּנתעּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיון
וענין לעילא. סליק קּודׁשאּֿבריֿהּוא ענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּזהּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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יסתיר ואזי בגלות להיות עתידים ישראל שבני בתורה שכתוב כמו השכינה,

שכינה. סילוק אלא שכינה גילוי יהיה ולא מהם פניו את הקדושֿברוךֿהוא

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·eהגלות בזמן השכינה וסילוק ÌÈ�È�Ú,בהסתר '· ƒ¿»ƒ≈»∆ƒ¿»ƒ
,‰ÁÎM‰ ÔÈ�ÚÂ (·) ,ÔB¯kf‰ ¯cÚ‰ ÔÈ�Ú להלן.(‡) שיבואר כפי ƒ¿«∆¿≈«ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿»

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»
ÌBia È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰«¿≈«¿ƒ»««
'· ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ,‡e‰‰««¿≈«¿ƒ
ÛÒBpL ,e�ÈÈ‰) ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆»
„vÓ ‡e‰‰ ÌBiaL ‰ÊÏ»∆∆««ƒ«
ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿»∆

,ÌÏÚ‰בכמה כמבואר ∆¿≈
גילוי לשון הוא ש"זה" מקומות

"זה"] ואומר באצבעו [=מראה

לשון הוא "הוא" העלםואילו

‰zÒ¯והסתר, Ìb ¯Ó‡�∆¡«««¿≈
,(ÌÈÓÚt '· ¯ÈzÒ‡כלומר «¿ƒ¿»ƒ

כפול. והסתר לסילוק שהכוונה

·e˙kL BÓk ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿∆»
¯‰fa27˙eÏb‰ ÔÓÊaL «…«∆ƒ¿««»

˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ»ƒ
‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏעולה] ¿≈»¿≈»

«…¿Óe·‡¯מעלה],למעלה
‰Êa28‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏqL , »∆∆»ƒ¿≈»

˜elq‰ ‡e‰[העליה] «ƒ
,‰�È·Ï ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊcƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ»

.‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁÏ ˜elq‰ ‡e‰ ‡ÏÈÚÏe¿≈»«ƒ¿»¿»¿ƒ»»
עשר באמצעות מתגלה האלוקי האור והסתר, סילוק אין כאשר רגיל, במצב

ודעת, בינה חכמה – למוחין כללי באופן המתחלקות העליונות הספירות

אנפין" "זעיר בשם שנקראות יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, – ומידות

סילוק בעת אבל המידות, אל מהמוחין ונמשך הולך והאור קטנות] [פנים

של והסתלקות עליה ישנה המידות אל מהמוחין הארה תמורת אזי והסתר

ולעילא": "לעילא – כפול בסילוק מדובר וכאמור, המוחין. אל מהמידות האור

לספירת נוסף וסילוק הבינה, לספירת אנפין" "זעיר המידות, של ועלייה סילוק

גלוייה]. שאינה ונסתרת, סתומה [חכמה סתימאה" "חכמה בדרגת החכמה,

ולעילא" "לעילא הקדושֿברוךֿהוא ומסתלק מתעלה הגלות שבזמן זה עניין

אחר: באופן גם בחסידות מבואר

'¯B‡ ‰¯B˙'·e29‡ÏÈÚÏ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ ˜ÈlqL ‡˙È‡ ¿»ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.'eÎ B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ˙�ÈÁa Èa‚Ï e�ÈÈ‰ ‡ÏÈÚÏ¿≈»«¿¿«≈¿ƒ««¿«¿

המושג של הפנימית המשמעות כי בהרחבה מבואר החסידות בתורת כלומר:

אין ובלעדו אחד ה' הוא שהקדושֿברוךֿהוא בלבד זו לא אשר היא ה' אחדות

שום עוד ואין האמיתית המציאות הוא הוא, שרק אלא ח"ו אחרים אלוקים

העולם נראה לעינינו ורק עצמאית, אמיתית כמציאות שקיים מלבדו דבר

דבר מלבדו". מציאות] [=שום עוד "אין דבר של שלאמיתו בעוד כמציאות,

[בצורה אחד ה' יהיה ההוא "ביום ככתוב הגאולה, בוא עם כל לעין יתגלה זה

הקדושֿברוךֿ של אורו אין הגלות, בזמן זאת, לעומת לכול]". וניכרת גלויה

רק וניכרת נראית ואחדותו מעלה, למעלה עולה אלא כל לעין גלוי הוא

ויחיד אחד הוא שם ורק ועצמותו מהותו למטהבבחינת ואילו גלוייה בצורה

ניכרת. ולא נראית לא אחדותו

,Ï"p‰ ˜elq‰ ÈpÙB‡ '·e«≈«ƒ««
,‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏכאמור ¿≈»¿≈»

הגלות בזמן וההעלם שהסילוק

משום (אם כפול סילוק הוא

גם המידות של עלייה שישנה

משום ואם בחכמה, וגם בבינה

מהותו אל הכפולה העלייה

הקדושֿברוךֿהוא) של ועצמותו

¯cÚ‰c ÌÈ�È�Ú‰ '· Ì‰≈»ƒ¿»ƒ¿∆¿≈
ÈÙk ‰ÁÎM‰Â ÔB¯kf‰«ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÏÚÓÏ Ì‰Lשמשמעותם ∆≈¿«¿»
והסתלקות התעלות היא הפנימית

למעלה. מלמטה האלוקות של

Ôk Ìb e‰ÊÂהמשמעות ¿∆«≈
של e¯Ó‡Lהפנימית ‰Ó«∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯לגבי30במשנה «≈«
"קראה בפורים: המגילה קריאת

המגילה] מתוך [=ולא פה... על

בגמרא כך על ואמרו יצא". לא

שווה. בגזרה נלמד שהדבר

זאת 'כתב כתוב עמלק מלחמת ולגבי נזכרים' האלה 'והימים כתוב במגילה

פה. בעל ולא בספר להיות צריכה המגילה קריאת שגם ומכאן בספר'. זיכרון

עיון אלא קריאה איננה המדוברת הזכירה ושמא ושואלת: ממשיכה והגמרא

ומאחר תשכח" "זכור...לא עמלק לגבי נאמר אחר במקום ועונה: בעלמא?

בדיבור. בפה, זכירה היינו ש'זכור' ספק אין תשכח' ב'לא נכללת הלב ששיכחת

- הגמרא Ô·eÓובלשון ‰fnL ,·la 'ÁkLz ‡Ï'Â ‰ta ¯BÎÊ»«∆¿…ƒ¿»«≈∆ƒ∆»
˙�ÈÁ·a Èelb‰ CLÓ� ‡lL e�ÈÈ‰ (‰ta ¯BÎÊ) ÔB¯kf‰ ¯cÚ‰L∆∆¿≈«ƒ»»«∆«¿∆…ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ«

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ,‰t,[גלוי lzÒ�Â˜[עולם ‰lÚ˙pL ÔÂÈk ∆»¿»¿ƒ¿«¿»≈»∆ƒ¿«»¿ƒ¿«≈
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÏ,[מכוסה ÔÈ�Ú[עולם e‰fL ,‰�Èa ˙�ÈÁa ¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ»∆∆ƒ¿«

.‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
ושיכחה זיכרון אי הדברים, בפנימיות כי, ללמוד יש הנ"ל הגמרא מדברי

לידי בא שהדבר היא זכירה המושג שהגדרת כיוון והתעלות. לסילוק מקבילים

ובנמשל, בדיבור, גילוי אי משמעו זיכרון העדר הרי בפה", "זכור בדיבור, ביטוי

שנמשלה בבחינה גלויה, בצורה אלוקות וגילוי המשכה שאין הכוונה באלוקות,

בעולם ולהאיר למטה מלמעלה נמשך להיות שבמקום משום וזאת בפה, לדיבור

(עלמא (עלמאהגלוי המכוסה לעולם ומתעלה מסתלק הגילוי דאתגליא),

האור והתעלות שסילוק לעיל למבואר בדומה הבינה, בחינת שהוא דאתכסיא)

המוחין. לבחינת המידות מבחינת האור התעלות הוא הגלות בזמן האלוקי
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ּגם הּגּלּוי נמׁש ׁשּלא היינּו ּבּלב) ּתׁשּכח' ('לא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּׁשכחה
לּבא ּבינה ּבינה, ּבחינת האֹור31ּבּלב, ׁשּנסּתּלק והּוא , ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

קּודׁשאּֿבריֿהּוא ענין ׁשהּוא כּו', מּבינה ּגם ְְְְְִִִִֶַַַָָָלמעלה
הּבית ּדבזמן ּבזה, הענין ּוכללּות ּולעילא. לעילא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָסליק

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבמּוחׁש, אלקּות ּגּלּוי ּכׁשם32היה ְְְֱֲִֵֵַַַַָָָֹ
ּב'לּקּוטי וכדאיתא ליראֹות, ּבאּו ּכ לראֹות ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָׁשּבאּו

ּבבית33ּתֹורה' ּבהיֹותם ּביֹוםֿטֹוב ׁשהיה אלקּות ׁשהּגּלּוי , ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבזמן אמנם אחריו. הּבא רגל עד להם האיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש
ולראֹות לעלֹות יכֹולים אנּו אין הרי ְְֲֲִֵֵֵַַָָָהּגלּות

ּבבית34ּולהׁשּתחוֹות ׁשהיה אלקּות הּגּלּוי ׁשחסר , ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבלבד, הּזּכרֹון העּדר עלּֿדר הּוא זה ענין א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש.
חסר הּגלּות ּובזמן הּגּלּוי, היה הּבית ׁשּבזמן ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיינּו
עֹוד יׁשנם הּגּלּוי, ׁשחסר לכ ׁשּנֹוסף זאת, ועֹוד ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּגּלּוי.
הּׁשכחה. ענין ׁשהּוא והסּתרים, העלמֹות וכּמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכּמה

ׁשכחני. ואד' הוי' עזבני צּיֹון וּתאמר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוזהּו

(„„BÚÂׁשּבענין וׁשכחה, עזיבה ׁשּבין ּבהחּלּוק ענין ¿ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשם נזּכר הּׁשכחה ּובענין הוי', ׁשם נזּכר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָהעזיבה
הוה היה מּלׁשֹון הּוא הוי' ׁשם ּדהּנה הּוא, והענין ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹאד'.

ּכאחד ׁשּלמעלה35ויהיה אלקּות ּגּלּוי ענין והּוא , ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
עד הּגּלּוי ּבתכלית מאיר האלקי ׁשהאֹור ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמהּטבע,
ּגּלּוי מאיר ּומקֹום מקֹום ׁשּבכל מּטה, למּטה ּגם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמאיר
אד' מּׁשם ׁשּנמׁשכים העֹולם ּבעניני ׁשּגם והינּו, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאלקּות,
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בינה, לבחינת האור והסתלקות
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נמשך לא שהגילוי היא בלב
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כי בינה מבחינת האור הסתלקות
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הסתלקות ועל לבא", "בינא

בינה מבחינת גם למעלה האור

שהקדושֿברוךֿהוא נאמר

ולעילא". "לעילא ועולה מסתלק
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,LÁeÓa ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰ ˙Èa‰ ÔÓÊ·c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆¿ƒ¿«««ƒ»»ƒ¡…¿»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe32עליה בחגים המקדש לבית לרגל העלייה לגבי ¿«¬««≈«

- זכורך" כל "ייראה בתורה e‡aנאמר Ck ˙B‡¯Ï e‡aL ÌLk¿≈∆»ƒ¿»»
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את לראות המקדש לבית באו ישראל שבני כשם כי היא הכוונה הדברים

היה הבית שבזמן מכאן הקדושֿברוךֿהוא. ידי על ליראות באו כך האלוקות

במוחש אלוקות .גילוי
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הבאה.
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ÔÓÊaL e�ÈÈ‰ ,„·Ïaƒ¿««¿∆ƒ¿«
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ההתרחקות לעיל, כמבואר

היא הגלות בזמן מאלוקות

כנ"ל. הגילוי, חוסר (א) כפולה:

ÛÒBpL(ב) ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»
Èelb‰ ¯ÒÁL CÎÏעקב ¿»∆»≈«ƒ
("עזבני"), הזיכרון «¿∆Ì�LÈהעדר

˙BÓÏÚ‰ ‰nÎÂ ‰nk „BÚ«»¿«»«¬»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

e‰ÊÂ .‰ÁÎM‰הפירוש «ƒ¿»¿∆
בפסוק Yהפנימי ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ«…∆ƒ

בני של והכאב התלונה הבעת

הגלות בזמן מצבם על ישראל

כפול חסרון בו È�·ÊÚ¬»«ƒשיש
Y 'ÈÂ‰להעדר הנמשל האלוקי האור מסילוק הנובע האלוקות גילוי העדר ¬»»

כביכול Yהזיכרון, È�ÁÎL '„‡Âהדומים אלוקות על והסתרים העלמות «¿≈»ƒ
כביכול. לשכחה,

,‰ÁÎLÂ ‰·ÈÊÚ ÔÈaL ˜elÁ‰a ÔÈ�Ú „BÚÂ כפ„) אינם לשכאמור ¿ƒ¿»¿«ƒ∆≈¬ƒ»¿ƒ¿»
- שונים לעניינים המכוונים ביטויים אלא אחד בעניין »¿ÔÈ�ÚaL∆¿ƒלשון

.'„‡ ÌL ¯kÊ� ‰ÁÎM‰ ÔÈ�Ú·e ,'ÈÂ‰ ÌL ¯kÊ� ‰·ÈÊÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»≈¬»»¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»≈
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈≈¬»»ƒ¿»»…∆¿ƒ¿∆

„Á‡k35¯B‡‰L ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡ Èelb ÔÈ�Ú ‡e‰Â , ¿∆»¿ƒ¿»ƒ¡…∆¿«¿»≈«∆«∆»
,‰hÓ ‰hÓÏ Ìb ¯È‡nL „Ú Èelb‰ ˙ÈÏÎ˙a ¯È‡Ó È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ«∆≈ƒ«¿«»«»
È�È�Úa ÌbL ,e�È‰Â ,˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎaL∆¿»»»≈ƒƒ¡…¿«¿∆«¿ƒ¿¿≈
ÔÈ�Ú e‰ÊÂ ,'Èe‰c Èelb‰ ¯È‡È '„‡ ÌMÓ ÌÈÎLÓpL ÌÏBÚ‰»»∆ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ«ƒ¿«»»¿∆ƒ¿«
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יג ond z` jlik`ie jairxie jprie

ּגם הּגּלּוי נמׁש ׁשּלא היינּו ּבּלב) ּתׁשּכח' ('לא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּׁשכחה
לּבא ּבינה ּבינה, ּבחינת האֹור31ּבּלב, ׁשּנסּתּלק והּוא , ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

קּודׁשאּֿבריֿהּוא ענין ׁשהּוא כּו', מּבינה ּגם ְְְְְִִִִֶַַַָָָלמעלה
הּבית ּדבזמן ּבזה, הענין ּוכללּות ּולעילא. לעילא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָסליק

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבמּוחׁש, אלקּות ּגּלּוי ּכׁשם32היה ְְְֱֲִֵֵַַַַָָָֹ
ּב'לּקּוטי וכדאיתא ליראֹות, ּבאּו ּכ לראֹות ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָׁשּבאּו

ּבבית33ּתֹורה' ּבהיֹותם ּביֹוםֿטֹוב ׁשהיה אלקּות ׁשהּגּלּוי , ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבזמן אמנם אחריו. הּבא רגל עד להם האיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש
ולראֹות לעלֹות יכֹולים אנּו אין הרי ְְֲֲִֵֵֵַַָָָהּגלּות

ּבבית34ּולהׁשּתחוֹות ׁשהיה אלקּות הּגּלּוי ׁשחסר , ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבלבד, הּזּכרֹון העּדר עלּֿדר הּוא זה ענין א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש.
חסר הּגלּות ּובזמן הּגּלּוי, היה הּבית ׁשּבזמן ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיינּו
עֹוד יׁשנם הּגּלּוי, ׁשחסר לכ ׁשּנֹוסף זאת, ועֹוד ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּגּלּוי.
הּׁשכחה. ענין ׁשהּוא והסּתרים, העלמֹות וכּמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכּמה

ׁשכחני. ואד' הוי' עזבני צּיֹון וּתאמר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוזהּו

(„„BÚÂׁשּבענין וׁשכחה, עזיבה ׁשּבין ּבהחּלּוק ענין ¿ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשם נזּכר הּׁשכחה ּובענין הוי', ׁשם נזּכר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָהעזיבה
הוה היה מּלׁשֹון הּוא הוי' ׁשם ּדהּנה הּוא, והענין ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹאד'.

ּכאחד ׁשּלמעלה35ויהיה אלקּות ּגּלּוי ענין והּוא , ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
עד הּגּלּוי ּבתכלית מאיר האלקי ׁשהאֹור ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמהּטבע,
ּגּלּוי מאיר ּומקֹום מקֹום ׁשּבכל מּטה, למּטה ּגם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמאיר
אד' מּׁשם ׁשּנמׁשכים העֹולם ּבעניני ׁשּגם והינּו, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאלקּות,
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עליית הוא ובדיבור בפה הזיכרון

בינה, לבחינת האור והסתלקות

השיכחה של הפנימית המשמעות

נמשך לא שהגילוי היא בלב

אל המוחין מן מלכתחילה

על מדובר כאן וגם המידות.

כי בינה מבחינת האור הסתלקות

בינה בחינת כלל בדרך אמנם

ולא מהמוחין חלק היא

נקרא הלב גם למעשה מהמידות,

אליהו' ב'פתח ככתוב "בינה"

הסתלקות ועל לבא", "בינא

בינה מבחינת גם למעלה האור

שהקדושֿברוךֿהוא נאמר

ולעילא". "לעילא ועולה מסתלק

יש הגלות שבזמן זה עניין

גם האלוקות בגילוי כפול חיסרון

וגם (עזבני) הזיכרון העדר

ביטוי לידי בא ("שכחני) שיכחה

האורות הגלות שבזמן בכך בולט

שבית בזמן שהיו והגילויים

בשתי חסרים קיים, המקדש

הזיכרון העדר גם – הבחינות

כדלהלן: השיכחה, וגם

,LÁeÓa ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰ ˙Èa‰ ÔÓÊ·c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆¿ƒ¿«««ƒ»»ƒ¡…¿»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe32עליה בחגים המקדש לבית לרגל העלייה לגבי ¿«¬««≈«

- זכורך" כל "ייראה בתורה e‡aנאמר Ck ˙B‡¯Ï e‡aL ÌLk¿≈∆»ƒ¿»»
,˙B‡¯ÈÏמלעלות פטור מעיניו באחת עיוור בגמרא אחת דעה לפי ולכן ≈»

ליראות אף עיניים, בשתי צורך יש לראות וכדי לראות שבא כדרך כי לרגל

פנימיות ולפי לרגל. עולה אינו אחת עין לו שחסרה ומי עיניים בשתי צורך יש

את לראות המקדש לבית באו ישראל שבני כשם כי היא הכוונה הדברים

היה הבית שבזמן מכאן הקדושֿברוךֿהוא. ידי על ליראות באו כך האלוקות

במוחש אלוקות .גילוי

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‡˙È‡„ÎÂ33ŒÌBÈa ‰È‰L ˙e˜Ï‡ Èelb‰L , ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»∆«ƒ¡…∆»»¿
.ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ Ï‚¯ „Ú Ì‰Ï ¯È‡‰ Lc˜n‰ ˙È·a Ì˙BÈ‰a ·BËƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈ƒ»∆«∆∆«»«¬»

המקדש בבית האלוקות שהתגלות ניכרתהרי כלהייתה התגלותלעין והייתה

שהחג אחרי גם הרואה באדם נשאר שלה שהרושם כך כדי עד מוחשית

בפעם לרגל עלה כאשר הבא, הרגל עד עליו והשפיע לביתו שב והוא הסתיים

הבאה.

È¯‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì�Ó‡»¿»ƒ¿««»¬≈
˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡≈»¿ƒ«¬
˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯ÏÂ34, ¿≈»¿ƒ¿«¬

˙e˜Ï‡ Èelb‰ ¯ÒÁL∆»≈«ƒ¡…
.Lc˜n‰ ˙È·a ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»
גילוי העדר לעיל, שנתבאר וכפי

הגלות, בזמן האלוקות

אלוקות מענייני וההתרחקות

העדר לעניין מקביל ורוחניות

‰e‡הזיכרון ‰Ê ÔÈ�Ú C‡«ƒ¿»∆
ÔB¯kf‰ ¯cÚ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«ƒ»
ÔÓÊaL e�ÈÈ‰ ,„·Ïaƒ¿««¿∆ƒ¿«
ÔÓÊ·e ,Èelb‰ ‰È‰ ˙Èa‰««ƒ»»«ƒƒ¿«

.Èelb‰ ¯ÒÁ ˙eÏb‰,אמנם «»»≈«ƒ
ההתרחקות לעיל, כמבואר

היא הגלות בזמן מאלוקות

כנ"ל. הגילוי, חוסר (א) כפולה:

ÛÒBpL(ב) ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»
Èelb‰ ¯ÒÁL CÎÏעקב ¿»∆»≈«ƒ
("עזבני"), הזיכרון «¿∆Ì�LÈהעדר

˙BÓÏÚ‰ ‰nÎÂ ‰nk „BÚ«»¿«»«¬»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

e‰ÊÂ .‰ÁÎM‰הפירוש «ƒ¿»¿∆
בפסוק Yהפנימי ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ«…∆ƒ

בני של והכאב התלונה הבעת

הגלות בזמן מצבם על ישראל

כפול חסרון בו È�·ÊÚ¬»«ƒשיש
Y 'ÈÂ‰להעדר הנמשל האלוקי האור מסילוק הנובע האלוקות גילוי העדר ¬»»

כביכול Yהזיכרון, È�ÁÎL '„‡Âהדומים אלוקות על והסתרים העלמות «¿≈»ƒ
כביכול. לשכחה,

,‰ÁÎLÂ ‰·ÈÊÚ ÔÈaL ˜elÁ‰a ÔÈ�Ú „BÚÂ כפ„) אינם לשכאמור ¿ƒ¿»¿«ƒ∆≈¬ƒ»¿ƒ¿»
- שונים לעניינים המכוונים ביטויים אלא אחד בעניין »¿ÔÈ�ÚaL∆¿ƒלשון

.'„‡ ÌL ¯kÊ� ‰ÁÎM‰ ÔÈ�Ú·e ,'ÈÂ‰ ÌL ¯kÊ� ‰·ÈÊÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»≈¬»»¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»≈
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈≈¬»»ƒ¿»»…∆¿ƒ¿∆

„Á‡k35¯B‡‰L ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡ Èelb ÔÈ�Ú ‡e‰Â , ¿∆»¿ƒ¿»ƒ¡…∆¿«¿»≈«∆«∆»
,‰hÓ ‰hÓÏ Ìb ¯È‡nL „Ú Èelb‰ ˙ÈÏÎ˙a ¯È‡Ó È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ«∆≈ƒ«¿«»«»
È�È�Úa ÌbL ,e�È‰Â ,˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎaL∆¿»»»≈ƒƒ¡…¿«¿∆«¿ƒ¿¿≈
ÔÈ�Ú e‰ÊÂ ,'Èe‰c Èelb‰ ¯È‡È '„‡ ÌMÓ ÌÈÎLÓpL ÌÏBÚ‰»»∆ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ«ƒ¿«»»¿∆ƒ¿«
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ׁשּגם ּבאד', הוי' ׁשּלּוב ענין וזהּו ּדהּוי', הּגּלּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָיאיר
העֹולם אדֹון ענין הּוא אד' ּדׁשם הוי', ׁשם מאיר ,36ּבאד' ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּלמעלה אלקּות ּגּלּוי נרּגׁש יהיה העֹולם ּבעניני ּגם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּנה
ּבענין הּמבאר ועלּֿדר הוי'. ׁשם ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמהּטבע,

ׁשּכתּוב ּכמֹו אמן, אמּונים,37ענּית ׁשֹומר צּדיק ּגֹוי יבֹוא ְֱֲִִִֵֵֶַַָָָ
אמנים אּלא אמּונים ּתקרי אמרּו38אל ׁשעלֿזה ּגדֹול39, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

את מחּזק ׁשהּוא לפי ,הּמבר מן יֹותר אמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהעֹונה
העּלּוי, ּתכלית ׁשּזהּו הּכלים, עׂשּית ענין (והּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּברכה

למּטה ההמׁשכה היא הּתכלית אמן40ׁשהרי ּדהּנה, ,( ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ואד' הוי' נעׂשה41ּבגימטרּיא אמן ענּית ׁשעלֿידי והינּו, , ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

האלקּות נרּגׁש העֹולם ּבעניני ׁשּגם ּבאד', הוי' ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּלּוב
הּצּדיק יֹוסף עלֿידי היא זֹו והמׁשכה מהּטבע. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּלמעלה
הארץ, עם לכל הּמׁשּביר הּוא ּדיֹוסף צּדיק), ּגֹוי ְְְִִֵֶַַַַָָָָ(יבֹוא
לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. האצילּות המׁשכת ענין ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּזהּו
הּוא ּדעזיבה הוי', עזבני ּכתיב הּגלּות ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָָָָאמנם,
הוי' ּדׁשם הּגּלּוי מאיר ׁשאין היינּו, ּכּנ"ל, הּזּכרֹון ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהעּדר
ענין רק יׁשנֹו הוי' ּבׁשם הּנה ּומּכלֿמקֹום, אד'. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשם
ׁשּׁשם ּדכיון חסֿוׁשלֹום, הּׁשכחה ענין לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהעזיבה.

מע ׁשּלמעלה אֹור ּגּלּוי הּוא ׁשּיהוי' לא הרי ֹולמֹות, ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
אם ּכי חסֿוׁשלֹום, והּמעלים המׁשּכח לדבר אחיזה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָׁשם
ּבׁשם מאיר ואינֹו מתעּלם ׁשהאֹור ּבלבד, העזיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָענין
ואינֹו ׁשּמתעּלם הוי', ּדׁשם העזיבה עלֿידי א ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאד'.
ּגם נעׂשה הּצמצּומים רּבּוי עלֿידי הּנה אד', ּבׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַמאיר
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ב).36) (פא, שם תניא ס"ה. או"ח שו"ע ב. ז, ברכות ד. פי"ז, ב"ר ב.37)ראה כו, ב.38)ישעי' קיט, שבת ב.39)ראה נג, ברכות

בסופה. (המו"ל).40)נזיר אחדים בזכרון ב).41)כ"ה (עא, תכ"ו תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰ '„‡ ÌLc ,'ÈÂ‰ ÌL ¯È‡Ó '„‡a ÌbL ,'„‡a 'ÈÂ‰ ·elLƒ¬»»¿«∆«¿«≈ƒ≈¬»»¿≈
ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ ÔÈ�Ú36Èelb Lb¯� ‰È‰È ÌÏBÚ‰ È�È�Úa Ìb ‰p‰ , ƒ¿«¬»»ƒ≈«¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿∆ƒ¿»ƒ

.'ÈÂ‰ ÌL ÔÈ�Ú ‡e‰L ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡¡…∆¿«¿»≈«∆«∆ƒ¿«≈¬»»
שילוב ידי על העולם את ברא שהקדושֿברוךֿהוא החסידות בתורת מבואר

כלומר, אדנות. בשם הוי' שם

מאין יש גשמי עולם להוות כדי

ממקור אלוקות בגילוי צורך יש

שלמעלה הוי' שם ביותר, נעלה

מהגדרות ולמעלה מהטבע

כדי אבל והמקום, הזמן והגבלות

כמציאות יתקיים שהעולם

עצמו בפני ודבר ליש הנראית

כלפי ממציאותו יתבטל ולא

יש אותו, שמהווה האלוקי האור

הנעלה האור את לשלב צורך

השם אדנות, שם עם הוי' משם

על בו נקרא שהקדושֿברוךֿהוא

כל ואדון העולם אדון היותו שם

הזמן בהגבלות וקשור הארץ

לעובדה הודות ומאידך, והמקום.

הוי', בשם משולב אדנות ששם

בטלים והזמן המקום גם בעצם

הקדושֿ של ועצמותו מהותו אל

גם מכך, וכתוצאה ברוךֿהוא.

משם הנמשכים העולם בענייני

אלוקות גילוי נרגש יהיה אד'

מהטבע. שלמעלה

הוי' שם שילוב של זה עניין

להביא מנת על אדנות בשם

גילוי העולם ענייני בתוך

- הוא מהטבע שלמעלה

¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂבתורת ¿«∆∆«¿…»
e˙kL·החסידות BÓk ,ÔÓ‡ ˙i�Ú ÔÈ�Úa37[ו שערים B·È‡[פתחו ¿ƒ¿«¬ƒ«»≈¿∆»»
cˆ ÈBbÌÈ�Ó‡ ‡l‡ ÌÈ�eÓ‡ È¯˜z Ï‡ ,ÌÈ�eÓ‡ ¯ÓBL ˜È38, «ƒ≈¡ƒ«ƒ¿ƒ¡ƒ∆»»≈ƒ

e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL39ÏB„bיותר ‡ÔÓונעלה ‰�BÚ‰ברכה אמירת אחרי ∆«∆»¿»»∆»≈
‡e‰L ÈÙÏ ,C¯·n‰ ÔÓ ¯˙BÈאמן ‰Î¯a‰העונה ˙‡ ˜fÁÓ ≈ƒ«¿»≈¿ƒ∆¿«≈∆«¿»»

È¯‰L ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎz e‰fL ,ÌÈÏk‰ ˙iNÚ ÔÈ�Ú ‡e‰Â)¿ƒ¿«¬ƒ««≈ƒ∆∆«¿ƒ»ƒ∆¬≈
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ ˙ÈÏÎz‰40המשכת את פועלת אמן ועניית ««¿ƒƒ««¿»»¿«»

ה'אורות' שדרכו האמצעי הם שה'כלים' לכך בדומה למטה הברכה והשפעת

למטה), ומשפיעים ונמשכים ‰ÈÂ'יורדים ‡i¯ËÓÈ‚a ÔÓ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈»≈¿ƒ«¿ƒ»¬»»
'„‡Â41- (65) ואד' (26) הוי' השמות של בגימטריא ש"אמן"(91) ומאחר «ַ

ÌbL ,'„‡a 'ÈÂ‰ ·elL ‰NÚ� ÔÓ‡ ˙i�Ú È„ÈŒÏÚL ,e�È‰Â¿«¿∆«¿≈¬ƒ«»≈«¬∆ƒ¬»»¿«∆«

‰ÎLÓ‰Â .Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰ Lb¯� ÌÏBÚ‰ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»»¡…∆¿«¿»≈«∆«¿«¿»»
˜Ècv‰ ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ BÊאת הגמרא דורשת שעליו בפסוק (הנרמז ƒ«¿≈≈««ƒ

- עצמה הברכה מאשר יותר אמן, עניית של ˆÈc˜מעלתה ÈBb ‡B·È,( »«ƒ
¯ÈaLn‰ ‡e‰ ÛÒBÈc[והמשפיע e‰fL[המפרנס ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¿≈««¿ƒ¿»«»»∆∆∆

- ˙eÏÈˆ‡‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»«»¬ƒ
מארבעת עליון הכי העולם

נאמר עליו הרוחניים העולמות

בבחינת ממש, אלוקות שהוא

מהגבלות שלמעלה הוי' שם

העולמות «Œ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒוהגדרות
Y ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈשלושת ¿ƒ»¬ƒ»

מעולם שלמטה העולמות

המשכה יש וכאשר האצילות,

מעולם האלוקות של וגילוי

אזי בי"ע, לעולמות האצילות

מהטבע שלמעלה האלוקות

עניני בתוך ונרגשת נמשכת

העולם

˙eÏb‰ ÔÓÊa ,Ì�Ó‡כאשר »¿»ƒ¿««»
שלמעלה גילוי הזה בעולם אין

‰ÈÂ',מהעולם È�·ÊÚ ·È˙k¿ƒ¬»«ƒ¬»»
¯cÚ‰ ‡e‰ ‰·ÈÊÚc«¬ƒ»∆¿≈

k ÔB¯kf‰,e�ÈÈ‰ ,Ï"p «ƒ»«««¿
ÌLc Èelb‰ ¯È‡Ó ÔÈ‡L∆≈≈ƒ«ƒ¿≈

.'„‡ ÌLa 'ÈÂ‰שם כלומר, ¬»»¿≈
הטבע מהגבלות שלמעלה הוי'

משתלב ואינו מאיר אינו והעולם

אד'. שם בתוך

,ÌB˜ÓŒÏkÓeשבזמן למרות ƒ»»
אלוקות, גילוי אין ≈p‰ƒ‰הזה

ÔÈ�Ú ˜¯ B�LÈ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»∆¿«ƒ¿«
‰·ÈÊÚ‰להעדר המקביל »¬ƒ»

ÌBÏLÂŒÒÁ,הזיכרון. ‰ÁÎM‰ ÔÈ�Ú ‡Ï Ï·‡והסתרים העלמות שהוא ¬»…ƒ¿««ƒ¿»«¿»
האלוקי האור ÏÚÓlL‰על ¯B‡ Èelb ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌML ÔÂÈÎc¿≈»∆≈¬»»ƒ∆¿«¿»

ÌÈÏÚn‰Â ÁkLÓ‰ ¯·„Ï ‰ÊÈÁ‡ ÌL CiL ‡Ï È¯‰ ,˙BÓÏBÚÓ≈»¬≈…«»»¬ƒ»¿»»«¿«≈«¿««¿ƒ
,ÌBÏLÂŒÒÁ'הוי ושם מהעולמות למעלה היא עצמה מצד האלוקות שהרי «¿»

למעלה והמקום, הזמן מהגבלות למעלה היינו כאחד", ויהי' הווה "הי' עניינו

יתכן לא אורומהטבע, על ויסתירו יעלימו העולם ÔÈ�Úשענייני Ì‡ Èkƒƒƒ¿«
ÌlÚ˙Ó ¯B‡‰L ,„·Ïa ‰·ÈÊÚ‰עצמו הוי' שם È‡Ó¯בתוך B�È‡Â »¬ƒ»ƒ¿«∆»ƒ¿«≈¿≈≈ƒ

.'„‡ ÌLa¿≈
ÌLa ¯È‡Ó B�È‡Â ÌlÚ˙nL ,'ÈÂ‰ ÌLc ‰·ÈÊÚ‰ È„ÈŒÏÚ C‡««¿≈»¬ƒ»¿≈¬»»∆ƒ¿«≈¿≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓeˆÓv‰ Èea¯ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,'„‡- ו מחמיר Ìbהמצב ‰NÚ� ƒ≈«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ«¬∆«
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ׁשּמתלּבׁש האלקּות ׁשּבבחינת והינּו, אד', ּבּׁשם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשכחה
האלקי, האֹור ּגּלּוי ׁשחסר ּבלבד זֹו לא הּנה ְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבעֹולמֹות,
ׁשּזהּו והסּתרים, העלמֹות ּגם ׁשּיׁשנם זאת, עֹוד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא

הּׁשכחה. ְְִִַַָענין

(‰Ì�Ó‡עזבני) הּגלּות ׁשּבהעלם הּפנימית הּתכלית »¿»ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
יהיּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא ׁשכחני) ואד' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהוי'
הּמׁשל ּכּידּוע אביו, את ׁשּמחּפׂש חכם ּבן 42ּבבחינת ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

חכמת את לנּסֹות ּכדי מּבנֹו ּומסּתּתר ׁשּמתעּלם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמאב
ההעלם ׁשּכּונת והינּו, כּו', ׁשּיחּפׂשּנּו עלֿידיֿזה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּבן,
ּיתּגּלה החּפּוׂש ועלֿידי ׁשּיחּפׂשּנּו, החּפּוׂש ּבׁשביל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַהיא
ההעלם. קדם ׁשהיה מהּגּלּוי ׂשאת ּביתר אביו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאליו

ה'ׁשליבֹות'43וכּידּוע מׁשל הּבעלֿׁשםֿטֹוב 44ּבׁשם ְְְְִֵֵַַַַַַַָ
מכרח וקרּוב, ּבפנים ּפנים ׁשאחר טרעּפ), ְְְִִֵֶַַָָָֻ(שווינדעל
ּפנים לבחינת לבֹוא יּוכל ּדוקא ׁשאז הסּתר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות
הּגלּות, ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו יֹותר. ּבקרּוב ְְְְְִִֵֵֵַַַָָּבפנים
נעׂשה ׁשעה, לפי והּׁשכחה העזיבה עלֿידי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּדוקא

הּגּלּוי. ְִִַַּתכלית

e‰ÊÂהיא האחרֹון ּדגלּות ׁשהּכּונה ּבּילקּוט ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָ
איתא ּדהּנה, הרביעית. מלכּות להעביר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּכדי

הּפסּוק45ּבּמדרׁש ׁשה46על גֹו', סּלם והּנה ראהוּיחלֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
עווקים, ע' עֹולה ּבבל ׁשל ׂשרֹו אבינּו ליעקב ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּקּב"ה
יֹודע ולא עֹולה אדֹום וׁשל ק"פ, יון וׁשל נ"ב, מדי ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹוׁשל
אפׁשר אמר, אבינּו, יעקב נתירא ׁשעה ּבאֹותּה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּמה,
עבּדי ּתירא אל ואּתה הּקּב"ה לֹו אמר ירידה, לזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
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רמח.42) ע' תרס"ו המשך ואילך). ב (ב, בהקדמה האמצעי לאדמו"ר האמונה שער א. פב, סוכות דרושי באוה"ת43)לקו"ת הובא

ואילך. סנ"ג בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט ועוד. תתפד. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם וראה תקכב. ע' ו,44)פרשתנו מלכיםֿא ע"פ

שם. ובפרש"י ב.45)ח פכ"ט, יב.46)ויק"ר כח, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

LaÏ˙nL ˙e˜Ï‡‰ ˙�ÈÁ·aL ,e�È‰Â ,'„‡ ÌMa ‰ÁÎLƒ¿»«≈¿«¿∆ƒ¿ƒ«»¡…∆ƒ¿«≈
,˙BÓÏBÚa'אד ‰‡È˜Ïשם ¯B‡‰ Èelb ¯ÒÁL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ »»ƒ≈…ƒ¿«∆»≈ƒ»»¡…ƒ
הוי', e‰fLמשם ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ Ìb Ì�LiL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆∆¿»««¬»¿∆¿≈ƒ∆∆

‰ÁÎM‰ ÔÈ�Ú.העזיבה מאשר חמור ויותר גדול יותר מאלוקות ריחוק שהיא ƒ¿««ƒ¿»
˙ÈÏÎz‰ Ì�Ó‡ (‰»¿»««¿ƒ
ÌÏÚ‰aL ˙ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆¿∆¿≈

˙eÏb‰הן העניינים (בשני «»
ההעלמות והן האור גילוי העדר

הפרטים בשני כנרמז וההסתרים

- Â‡„'שבפסוק 'ÈÂ‰ È�·ÊÚ¬»«ƒ¬»»«
È�aL È„k ‡e‰ (È�ÁÎL¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
Ôa ˙�ÈÁ·a eÈ‰È Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«≈

L ÌÎÁ,ÂÈ·‡ ˙‡ NtÁn »»∆¿«≈∆»ƒ
ÏLn‰ Úe„ik42·‡Ó «»««»»≈»

B�aÓ ¯zzÒÓe ÌlÚ˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿
˙ÓÎÁ ˙‡ ˙Bq�Ï È„k¿≈¿«∆»¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ôa‰«≈«¿≈∆

,'eÎ epNtÁiLהבן אם שכן ∆¿«¿∆
לחשוב עשוי הוא חכם אינו

ליצור כדי ממנו נעלם שהאב

לא והוא לבן האב בין ריחוק

את ולמצוא לחפש מאמץ יעשה

שהאב מבין חכם בן אבל אביו,

כדי כך, לשם בדיוק מסתתר

אחריו ויחפש יבקש שהבן

ÌÏÚ‰‰ ˙�ekL ,e�È‰Â¿«¿∆«»««∆¿≈
NetÁ‰ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,epNtÁiL∆¿«¿∆¿«¿≈
ÂÈÏ‡ ‰lb˙i NetÁ‰«ƒƒ¿«∆≈»
Èelb‰Ó ˙‡N ¯˙Èa ÂÈ·‡»ƒ¿∆∆¿≈≈«ƒ
.ÌÏÚ‰‰ Ì„˜ ‰È‰L∆»»…∆«∆¿≈

מקומות בכמה שמבואר כפי

של והתכלית המטרה בחסידות,

בגלות והעצומה הגדולה הירידה

מהירידה, כתוצאה לבסוף שתבוא שאת, ביתר והעצומה, הגדולה העלייה היא

המסתתר האב כמשל עליה, צורך ירידה הם בגלות וההסתרים ההעלמות וכל

מטרתו אדרבה, אלא מהבן ולהתעלם להתרחק כלל כוונתו שאין מבנו ומתחבא

ויתקרב אותו ימצא סוף וסוף אחריו ויחפש יבקש בהיעדרו, יבחין שהבן היא

שהאב לפני הקודם, המצב לעומת שאת ביתר וקירוב בחיבור אתו ויתחבר

והסתתר. התחבא

Úe„iÎÂ43'˙B·ÈÏL'‰ ÏLÓ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa44שווינדעל) ¿«»«¿≈«««≈¿««¿ƒ
‰zÒ¯,טרעּפ), ˙BÈ‰Ï Á¯ÎÓ ,·e¯˜Â ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ¯Á‡L∆««»ƒ¿»ƒ¿≈À¿»ƒ¿∆¿≈

.¯˙BÈ ·e¯˜a ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ˙�ÈÁ·Ï ‡B·Ï ÏÎeÈ ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»«»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈≈
על יעלו "ובלולים נאמר המלך שלמה ידי על שנבנה המקדש בית בבניין

שטיין... ווינדל אשכנז בלשון שקורין... והוא ..." רש"י: ופירש התיכונה".

סביבות כמקיף דומה בהן והולך מעלות, מעלות עשוי אבנים עמוד בניין והוא

עמוד כלומר, עמוד...".

לא עליו לטפס שהמדרגות

כמדרגות זו מעל זו בנויות

שיפוע גבי על הבנויות רגילות

הולכות שהמדרגות אלא

שחלק כך העמוד, את ומסובבות

העלייה במהלך נפרד בלתי

הוא למדרגה ממדרגה והטיפוס

מפנה למעשה העולה שבו שלב

וכמו העליה לכיוון גבו את

שואף הוא שאליו מהיעד מתרחק

מאל מובן אך שגםלהגיע, יו

בלתי חלק בעצם הוא הזה השלב

כך ועל למעלה. מהעלייה נפרד

זה, שדבר טוב שם הבעל אמר

הוא טרעפ", "שווינדעל המכונה

להתקרבות שהדרך לכך משל

כזו: היא שאת, ביתר גדולה,

בפנים פנים קירוב יש תחילה

עוד הקירוב את לחזק כדי אבל

הסתר להיות מוכרח יותר,

ויגבר. ילך הקירוב שבעקבותיו

ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,˙eÏb‰«»∆«¿»«¿≈

‰ÁÎM‰Â ‰·ÈÊÚ‰בני של »¬ƒ»¿«ƒ¿»
הקדושֿברוךֿ של מצידו ישראל

�NÚ‰הוא ,‰ÚL ÈÙÏ¿ƒ»»«¬∆
דבר של ‰Èelbבסופו ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ

שהייתה הגילוי רמת מאשר יותר

לגלות. הירידה לפני

Ëe˜Ïia ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂהמאמר בתחילת לעיל ek‰L�‰והובא ¿∆«∆»««¿∆««»»
˙ÈÚÈ·¯‰ ˙eÎÏÓ ¯È·Ú‰Ï È„k ‡È‰ ÔB¯Á‡‰ ˙eÏ‚c.רומי מלכות ¿»»«¬ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿»¿ƒƒ

L¯„na ‡˙È‡ ,‰p‰c45˜eÒt‰ ÏÚ46,'B‚ ÌlÒ ‰p‰Â ÌBÏÁiÂ ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»««»««¬¿ƒ≈À»
'Ú ‰ÏBÚ Ï·a ÏL B¯N e�È·‡ ·˜ÚÈÏ ‰"aw‰ ‰‡¯‰L∆∆¿»«»»¿«¬…»ƒ»∆»∆∆

ÌÈ˜ÂÂÚ,[בסולם ÏLÂ[שליבות ,Ù"˜ ÔÂÈ ÏLÂ ,·"� È„Ó ÏLÂ ¬»ƒ¿∆»«¿∆»»¿∆
·˜ÚÈ ‡¯È˙� ‰ÚL d˙B‡a ,‰nk Ú„BÈ ‡ÏÂ ‰ÏBÚ ÌB„‡¡∆¿…≈««»¿»»»ƒ¿»≈«¬…

‰„È¯È ‰ÊÏ ÔÈ‡L ¯LÙ‡ ,¯Ó‡ ,e�È·‡עולה שאדום ייתכן [האם »ƒ»«∆¿»∆≈¿∆¿ƒ»
יורד], לא פעם ‰aw"‰ואף BÏ ¯Ó‡שמלכות וחשש שנתיירא ליעקב »««»»
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ׁשּמתלּבׁש האלקּות ׁשּבבחינת והינּו, אד', ּבּׁשם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשכחה
האלקי, האֹור ּגּלּוי ׁשחסר ּבלבד זֹו לא הּנה ְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבעֹולמֹות,
ׁשּזהּו והסּתרים, העלמֹות ּגם ׁשּיׁשנם זאת, עֹוד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא

הּׁשכחה. ְְִִַַָענין

(‰Ì�Ó‡עזבני) הּגלּות ׁשּבהעלם הּפנימית הּתכלית »¿»ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
יהיּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא ׁשכחני) ואד' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהוי'
הּמׁשל ּכּידּוע אביו, את ׁשּמחּפׂש חכם ּבן 42ּבבחינת ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

חכמת את לנּסֹות ּכדי מּבנֹו ּומסּתּתר ׁשּמתעּלם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמאב
ההעלם ׁשּכּונת והינּו, כּו', ׁשּיחּפׂשּנּו עלֿידיֿזה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּבן,
ּיתּגּלה החּפּוׂש ועלֿידי ׁשּיחּפׂשּנּו, החּפּוׂש ּבׁשביל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַהיא
ההעלם. קדם ׁשהיה מהּגּלּוי ׂשאת ּביתר אביו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאליו

ה'ׁשליבֹות'43וכּידּוע מׁשל הּבעלֿׁשםֿטֹוב 44ּבׁשם ְְְְִֵֵַַַַַַַָ
מכרח וקרּוב, ּבפנים ּפנים ׁשאחר טרעּפ), ְְְִִֵֶַַָָָֻ(שווינדעל
ּפנים לבחינת לבֹוא יּוכל ּדוקא ׁשאז הסּתר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות
הּגלּות, ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו יֹותר. ּבקרּוב ְְְְְִִֵֵֵַַַָָּבפנים
נעׂשה ׁשעה, לפי והּׁשכחה העזיבה עלֿידי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּדוקא

הּגּלּוי. ְִִַַּתכלית

e‰ÊÂהיא האחרֹון ּדגלּות ׁשהּכּונה ּבּילקּוט ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָ
איתא ּדהּנה, הרביעית. מלכּות להעביר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּכדי

הּפסּוק45ּבּמדרׁש ׁשה46על גֹו', סּלם והּנה ראהוּיחלֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
עווקים, ע' עֹולה ּבבל ׁשל ׂשרֹו אבינּו ליעקב ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּקּב"ה
יֹודע ולא עֹולה אדֹום וׁשל ק"פ, יון וׁשל נ"ב, מדי ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹוׁשל
אפׁשר אמר, אבינּו, יעקב נתירא ׁשעה ּבאֹותּה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּמה,
עבּדי ּתירא אל ואּתה הּקּב"ה לֹו אמר ירידה, לזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
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רמח.42) ע' תרס"ו המשך ואילך). ב (ב, בהקדמה האמצעי לאדמו"ר האמונה שער א. פב, סוכות דרושי באוה"ת43)לקו"ת הובא

ואילך. סנ"ג בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט ועוד. תתפד. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם וראה תקכב. ע' ו,44)פרשתנו מלכיםֿא ע"פ

שם. ובפרש"י ב.45)ח פכ"ט, יב.46)ויק"ר כח, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

LaÏ˙nL ˙e˜Ï‡‰ ˙�ÈÁ·aL ,e�È‰Â ,'„‡ ÌMa ‰ÁÎLƒ¿»«≈¿«¿∆ƒ¿ƒ«»¡…∆ƒ¿«≈
,˙BÓÏBÚa'אד ‰‡È˜Ïשם ¯B‡‰ Èelb ¯ÒÁL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ »»ƒ≈…ƒ¿«∆»≈ƒ»»¡…ƒ
הוי', e‰fLמשם ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ Ìb Ì�LiL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆∆¿»««¬»¿∆¿≈ƒ∆∆

‰ÁÎM‰ ÔÈ�Ú.העזיבה מאשר חמור ויותר גדול יותר מאלוקות ריחוק שהיא ƒ¿««ƒ¿»
˙ÈÏÎz‰ Ì�Ó‡ (‰»¿»««¿ƒ
ÌÏÚ‰aL ˙ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆¿∆¿≈

˙eÏb‰הן העניינים (בשני «»
ההעלמות והן האור גילוי העדר

הפרטים בשני כנרמז וההסתרים

- Â‡„'שבפסוק 'ÈÂ‰ È�·ÊÚ¬»«ƒ¬»»«
È�aL È„k ‡e‰ (È�ÁÎL¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
Ôa ˙�ÈÁ·a eÈ‰È Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«≈

L ÌÎÁ,ÂÈ·‡ ˙‡ NtÁn »»∆¿«≈∆»ƒ
ÏLn‰ Úe„ik42·‡Ó «»««»»≈»

B�aÓ ¯zzÒÓe ÌlÚ˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿
˙ÓÎÁ ˙‡ ˙Bq�Ï È„k¿≈¿«∆»¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ôa‰«≈«¿≈∆

,'eÎ epNtÁiLהבן אם שכן ∆¿«¿∆
לחשוב עשוי הוא חכם אינו

ליצור כדי ממנו נעלם שהאב

לא והוא לבן האב בין ריחוק

את ולמצוא לחפש מאמץ יעשה

שהאב מבין חכם בן אבל אביו,

כדי כך, לשם בדיוק מסתתר

אחריו ויחפש יבקש שהבן

ÌÏÚ‰‰ ˙�ekL ,e�È‰Â¿«¿∆«»««∆¿≈
NetÁ‰ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,epNtÁiL∆¿«¿∆¿«¿≈
ÂÈÏ‡ ‰lb˙i NetÁ‰«ƒƒ¿«∆≈»
Èelb‰Ó ˙‡N ¯˙Èa ÂÈ·‡»ƒ¿∆∆¿≈≈«ƒ
.ÌÏÚ‰‰ Ì„˜ ‰È‰L∆»»…∆«∆¿≈

מקומות בכמה שמבואר כפי

של והתכלית המטרה בחסידות,

בגלות והעצומה הגדולה הירידה

מהירידה, כתוצאה לבסוף שתבוא שאת, ביתר והעצומה, הגדולה העלייה היא

המסתתר האב כמשל עליה, צורך ירידה הם בגלות וההסתרים ההעלמות וכל

מטרתו אדרבה, אלא מהבן ולהתעלם להתרחק כלל כוונתו שאין מבנו ומתחבא

ויתקרב אותו ימצא סוף וסוף אחריו ויחפש יבקש בהיעדרו, יבחין שהבן היא

שהאב לפני הקודם, המצב לעומת שאת ביתר וקירוב בחיבור אתו ויתחבר

והסתתר. התחבא

Úe„iÎÂ43'˙B·ÈÏL'‰ ÏLÓ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa44שווינדעל) ¿«»«¿≈«««≈¿««¿ƒ
‰zÒ¯,טרעּפ), ˙BÈ‰Ï Á¯ÎÓ ,·e¯˜Â ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ¯Á‡L∆««»ƒ¿»ƒ¿≈À¿»ƒ¿∆¿≈

.¯˙BÈ ·e¯˜a ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ˙�ÈÁ·Ï ‡B·Ï ÏÎeÈ ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»«»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈≈
על יעלו "ובלולים נאמר המלך שלמה ידי על שנבנה המקדש בית בבניין

שטיין... ווינדל אשכנז בלשון שקורין... והוא ..." רש"י: ופירש התיכונה".

סביבות כמקיף דומה בהן והולך מעלות, מעלות עשוי אבנים עמוד בניין והוא

עמוד כלומר, עמוד...".

לא עליו לטפס שהמדרגות

כמדרגות זו מעל זו בנויות

שיפוע גבי על הבנויות רגילות

הולכות שהמדרגות אלא

שחלק כך העמוד, את ומסובבות

העלייה במהלך נפרד בלתי

הוא למדרגה ממדרגה והטיפוס

מפנה למעשה העולה שבו שלב

וכמו העליה לכיוון גבו את

שואף הוא שאליו מהיעד מתרחק

מאל מובן אך שגםלהגיע, יו

בלתי חלק בעצם הוא הזה השלב

כך ועל למעלה. מהעלייה נפרד

זה, שדבר טוב שם הבעל אמר

הוא טרעפ", "שווינדעל המכונה

להתקרבות שהדרך לכך משל

כזו: היא שאת, ביתר גדולה,

בפנים פנים קירוב יש תחילה

עוד הקירוב את לחזק כדי אבל

הסתר להיות מוכרח יותר,

ויגבר. ילך הקירוב שבעקבותיו

ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,˙eÏb‰«»∆«¿»«¿≈

‰ÁÎM‰Â ‰·ÈÊÚ‰בני של »¬ƒ»¿«ƒ¿»
הקדושֿברוךֿ של מצידו ישראל

�NÚ‰הוא ,‰ÚL ÈÙÏ¿ƒ»»«¬∆
דבר של ‰Èelbבסופו ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ

שהייתה הגילוי רמת מאשר יותר

לגלות. הירידה לפני

Ëe˜Ïia ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂהמאמר בתחילת לעיל ek‰L�‰והובא ¿∆«∆»««¿∆««»»
˙ÈÚÈ·¯‰ ˙eÎÏÓ ¯È·Ú‰Ï È„k ‡È‰ ÔB¯Á‡‰ ˙eÏ‚c.רומי מלכות ¿»»«¬ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿»¿ƒƒ

L¯„na ‡˙È‡ ,‰p‰c45˜eÒt‰ ÏÚ46,'B‚ ÌlÒ ‰p‰Â ÌBÏÁiÂ ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»««»««¬¿ƒ≈À»
'Ú ‰ÏBÚ Ï·a ÏL B¯N e�È·‡ ·˜ÚÈÏ ‰"aw‰ ‰‡¯‰L∆∆¿»«»»¿«¬…»ƒ»∆»∆∆

ÌÈ˜ÂÂÚ,[בסולם ÏLÂ[שליבות ,Ù"˜ ÔÂÈ ÏLÂ ,·"� È„Ó ÏLÂ ¬»ƒ¿∆»«¿∆»»¿∆
·˜ÚÈ ‡¯È˙� ‰ÚL d˙B‡a ,‰nk Ú„BÈ ‡ÏÂ ‰ÏBÚ ÌB„‡¡∆¿…≈««»¿»»»ƒ¿»≈«¬…

‰„È¯È ‰ÊÏ ÔÈ‡L ¯LÙ‡ ,¯Ó‡ ,e�È·‡עולה שאדום ייתכן [האם »ƒ»«∆¿»∆≈¿∆¿ƒ»
יורד], לא פעם ‰aw"‰ואף BÏ ¯Ó‡שמלכות וחשש שנתיירא ליעקב »««»»
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f"iyz'dטז ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt zay

מֹורידֹו47יעקב אני מּׁשם אצלי, ויֹוׁשב עֹולה הּוא אפּלּו , ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָֹ
ּבהם ּפעל ויון, מדי ּבבל הּמלכּיֹות ּדג' ּבזה, והענין ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻכּו'.
לא (אדֹום) הרביעית ּבּמלכּות אמנם הּברּור, ענין ְְְְֱֲִִִֵַַַַַָָָֹֹיעקב
והינּו, מּכּלם, קׁשה זֹו ׁשּקלּפה לפי הּברּור, ענין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּפעל
הּגלּויים, ּבּכחֹות רק הם הּמלכּיֹות ג' ׁשל הּקלּפֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַֹֻׁשג'
הרביעית מלכּות מהּֿׁשאיןּֿכן ּבבּואה, ּבבחינת לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאבל

ּבבּואה ּבבחינת ּגם אן) רירט (זי מנּגדת והינּו,48ׁשהיא , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ּדקדּׁשה הרצֹון ּתקף ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּגם
נעׂשה זֹו קלּפה ּוברּור כּו'. אחרים ּבענינים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָמנּצלים
ואד' הוי' עזבני נאמר ׁשעלֿזה ּדוקא, האחרֹון ְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּגלּות
נעׂשה כּו', והסּתרים העלמֹות רּבּוי מּצד ּכי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשכחני,
מּכחֹות ׁשּלמעלה ׁשּבּנׁשמה העצמּיים ּכחֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהתעֹוררּות
זֹו. ּבקלּפה ּגם הּברּור ּפֹועלים ׁשעלֿידם ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהּגלּויים,
ׁשּלמעלה ּבבחינה עלּיה למעלה ּגם נעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָועלֿידיֿזה

ּכמאמר אסּתּלק49מהּגּלּויים, אחרא סטרא אתּכפיא ּכד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
עלמין. ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְְִִָָָָיקרא
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י.47) ל, ובכ"מ.48)ירמי' ואילך. ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, לזהר49)יבמות מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

- יורדת ולא עולה ÚÈ˜·אדום Èc·Ú ‡¯Èz Ï‡ ‰z‡Â47‡e‰ elÙ‡ , ¿«»«ƒ»«¿ƒ«¬…¬ƒ
,ÈÏˆ‡ ·LBÈÂ ‰ÏBÚליד שיושב עד גבוה כך כל עולה כלומר ∆¿≈∆¿ƒ

eÎ'.הקדושֿברוךֿהוא B„È¯BÓ È�‡ ÌMÓƒ»¬ƒƒ
,ÔÂÈÂ È„Ó Ï·a ˙BiÎÏn‰ '‚c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âקליפות ג' ÏÚtשהם ¿»ƒ¿»»∆¿««¿À»∆»«¿»»»«

Ú ·˜ÚÈ Ì‰a¯e¯a‰ ÔÈ� »∆«¬…ƒ¿««≈
מהרע הטוב הפרדת היינו

ולכן לקדושה הטוב והעלאת

במספר מוגבלת בסולם עלייתם

יותר, ולא שליבות של מסויים

˙eÎÏna Ì�Ó‡הקליפה »¿»««¿
ÏÚt ‡Ï (ÌB„‡) ˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¡…»«
‰tÏwL ÈÙÏ ,¯e¯a‰ ÔÈ�Úƒ¿««≈¿ƒ∆¿ƒ»

BÊאדום ÌlkÓ,קליפת ‰L»̃»ƒÀ»
ÏL ˙BtÏw‰ '‚L ,e�È‰Â¿«¿∆«¿ƒ∆
˜¯ Ì‰ ˙BiÎÏn‰ '‚««¿À≈«

,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkaכוחות «…«¿ƒ
גם זה ומעין שבאדם, הנפש

מתחלקים העליונות, בספירות

הגלויים" "כוחות סוגים: לשני

פנימיים" "כוחות גם הנקראים

שהם והמידות המוחין (כמו

נעלמים וכוחות והרגש) השכל

מקיפים" "כוחות גם הנקראים

וכיוון והתענוג). הרצון (כמו

אלה כוחות שמול הקליפות בירור הרי יותר נחותים כוחות הם הגלויים שהכוחות

שמקבילה הקליפה מבירור יותר קל הוא הגלויים) הכוחות של זה" (ה"לעומת

של הקליפות ג' כי מכולם הקשה אדום קליפת שהיא המקיפים לכוחות ומנגדת

הגלויים בכוחות רק כביכול, ולפגוע, לגעת מסוגלות ויון מדי בבל, מלכיות

‰‡e·a ˙�ÈÁ·a ‡Ï Ï·‡המובא) מקיפים לכוחות המתייחס מושג שהיא , ¬»…ƒ¿ƒ«»»
ומתייחס אשתו את להתיר כדי הבעל מות על עדות לעניין ז"ל חכמינו בדברי

דמותו היינו בבואתו, את רק אלא עצמו המת האדם את ראו לא העדים בו למצב

הפרטים) לגבי 'מקיף' בחינת שהיא eÎÏÓ˙הכללית, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿
‡È‰L ˙ÈÚÈ·¯‰האחרות הקליפות משלושת יותר וחמורה יותר קשה קליפה »¿ƒƒ∆ƒ

Ô‡ Ë¯È¯ ÈÊ) ˙„b�Ó[ופוגעת e·a‡‰[נוגעת ˙�ÈÁ·a Ìb בבחינת,48) ¿«∆∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ«»»
ŒÌÚhÓה'מקיף' ‰ÏÚÓlL ‰M„˜c ÔBˆ¯‰ Û˜z ÌbL ,e�È‰Â¿«¿∆«…∆»»ƒ¿À»∆¿«¿»ƒ««

,˙Ú„Âבצד ולכן והרגש השכל מכוחות יותר ונעלה וחזק 'מקיף' כוח שהוא »««
מסוגלת הקשה אדום קליפת הרי ודעת, מטעם שלמעלה תקיף רצון הוא הקדושה

להשתמש שבמקום ייתכן מכך וכתוצאה כך כל נעלה בכוח גם ולפגוע 'לגעת'

קדושה, לענייני הזה הנעלה eÎ'.אותוÌÈÏv�Óבכוח ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È�Úa ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
BÊ ‰tÏ˜ ¯e¯·eקליפת היא ≈¿ƒ»

eÏba˙אדום ‰NÚ�«¬∆«»
‰ÊŒÏÚL ,‡˜Âc ÔB¯Á‡‰»«¬«¿»∆«∆
הגלות בזמן הירוד המצב על

'„‡Â 'ÈÂ‰ È�·ÊÚ ¯Ó‡�∆¡«¬»«ƒ¬»»«
,È�ÁÎLגודל בגלל ודווקא ¿≈»ƒ

להיות יכול הירידה ועוצמת

הקשה הקליפה של בירור

¯Èeaוהחמורה „vÓ ,Èkƒƒ«ƒ
,'eÎ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰«¬»¿∆¿≈ƒ
˙BÁk ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰NÚ�«¬∆ƒ¿¿…
‰ÓLpaL ÌÈiÓˆÚ‰»«¿ƒƒ∆«¿»»
˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…

,ÌÈÈeÏb‰בהרחבה כמבואר «¿ƒ
בגלל שדווקא החסידות בתורת

החמורים וההסתרים ההעלמות

והמכופל הכפול הרוחני והחושך

מתעוררים בעולם, ששורר

כוחות ישראל בני בנפשות

שלולי מאד ותקיפים חזקים

גילוי לידי באים ולא בנשמה בהעלם נשארים היו וההסתרים ההעלמות

.BÊ ‰tÏ˜a Ìb ¯e¯a‰ ÌÈÏÚBt Ì„ÈŒÏÚLלעיל נתבאר והנה, ∆«»»¬ƒ«≈«ƒ¿ƒ»
לאחר ואולם והגילוי ההמשכה למניעת גורמים האלוקי האור ועליית שסילוק

האור עליית החמורה, אדום קליפת בירור לאחר ובמיוחד הקליפות בירור

התעלות של במובן 'סילוק' אדרבה, אלא והסתר העלם גורמת איננה למעלה

- מאד גבוהות iÏÚ‰לדרגות ‰ÏÚÓÏ Ìb ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«¿«¿»¬ƒ»
¯Ó‡Ók ÌÈÈelb‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁ·a49הזוהר‡ÈÙk˙‡ „k ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈«ƒƒ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡¯Á‡ ‡¯ËÒ,ומתברר נכפה הקליפה, צד הוא האחר, הצד כאשר ƒ¿»«¬»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ

- וסילוק העלם של במובן ולא ונמשך עולה של במובן – ¿¿e‰leÎa'אסתלק'
ÔÈÓÏÚ.העולמות בכל – »¿ƒ
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מוגה בלתי

הנשמה.‡. עליית נעשית שבו – יארצייט של ָענינו
בעולם הם נוגעים מבלבלים, אינם התחתון שבעולם כאלו ענינים גם כי, – ומשפט דין של ענין יש זה ועל

ומשפט. דין להיות צריך יותר, עליון לעולם עליה לכל בנוגע ולכן יותר, עליון

האריז"ל בכתבי שמצינו העליונה"1וכפי למדרגה להעלותו רוצין שהיו . . גדול חכם צדיק ל"נשמת בנוגע ,

לריק ניגע לא באומרו לציון, ובא בקדושת מכוין היה אחת שפעם על . . אותו דנין ש"היו היארצייט), ָ(ביום
זה אין התחתון שבעולם אף כי, התפילין", מן דעתו והסיח שכח כוונה אותה עלֿידי ואז לבהלה, נלד ולא

מבלבל. זה הרי יותר עליון בעולם הנה נוגע,

הדין" מן מתיירא ש"היה בשמואל שמצינו כפי ביותר, גדולים צדיקים אצל אפילו הוא זה שהיה2וענין אף ,

ואהרן" כמשה .3"שקול

השבת·. ביום שחל ביארצייט אבל החול, בימות שחל ביארצייט הוא זה כל דין4אמנם, של ענין אין , ָָ
עושה בעצמו הוא לישראל מצוה שהקב"ה מה כל שהרי – בשבת5ומשפט דינים אין שלמטה וכיון גם6, הנה ,

השבת. ביום ומשפט דין של ענין אין למעלה
בשרשם הדינים נמתקים השבת שביום – הוא הענין בימות7ופנימיות לעליה המבלבלים שהדברים ונמצא, ,
העליה. ענין להיות יכול ולכן השבת, ביום נמצאים לא החול,

היארצייט ביום להתענות הנוהגים שגם הטעם מתענים8וזהו אין השבת, ביום היארצייט כשחל הנה כי,9, – ָָ
ולכן, בדין, זכאי שיצא הדין, את ולבטל להקל פועלים התענית שעלֿידי הדין, ענין בשביל הוא התענית ענין

התענית. בענין צורך אין דין, של ענין שאין השבת ביום

שנעשית‚. מהעליה יותר גדולה עליה היא השבת ביום שחל ביארצייט שנעשית שהעליה להוסיף, ָויש
החול: בימות שחל ָביארצייט

פעם המדובר אמרו10ובהקדים שעליהם הענינים יותר11אודות נעלה באופן שהם כו'", הכתוב עליו "מעלה
כאשר אבל כו', פניות עם היא שעשייתו להיות יכול אזי בעצמו, עושה כאשר כי, – בעצמו אותם שעושה מכמו

השלימות. בתכלית בוודאי זה הרי הכתוב", עליו "מעלה

בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה

בעלמא בהיותו שעבד עצמו עבודת מצד בדינו, זכאי יוצא כאשר גם הנה ומשפט, דין שישנו החול בימות
זה אין עדיין – כו' התענית ענין כמו היארצייט, ביום אליו השייכים אלו שעובדים העבודה מצד וגם ָדין,
כלל. המבלבלים ענינים אין אזי בשרשם, נמתקים שהדינים שכיון השבת, ביום מהֿשאיןֿכן השלימות; בתכלית

יותר„. בעומק – השבת דיום העילוי :12וביאור

הבריאה שבכללות התענוג מתגלה ואז הבריאה, גמר הוא השבת .13ביום

וגם השכל, מכח החל – נפשו כוחות כל נמשכים הבניין, שבשעת כו', בית הבונה מאדם – זה על והמשל
בבית, לו שיש התענוג בשביל היא זו בירידה שהכוונה אף הרי העשיה, בענין ומתלבשים ויורדים – הרצון
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(המו"ל). ראשיֿפרקים (*
שם.1) ובהגהה פ"י התפילין שער פע"ח
ב.2) ד, חגיגה
ע"ב.3) ריש כה, ר"ה וראה ה. קרח תנחומא ח. פי"ח, במדב"ר
סי"א4) זו שנה שבט יו"ד בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 47 ע' חי"ט (תו"מ ואילך
ה"ג.5) פ"א ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, שמו"ר ראה
הי"ד.6) פכ"ג שבת הל' רמב"ם ב. לו, ביצה ראה
תרנ"ד7) תפלתי ואני בד"ה ונתבאר הובא א. קכט, זח"ג ראה

ואילך). 163 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). רלו ע' תרנ"ד (סה"מ
ב"ח,8) וראה ה"ז. פ"ג מו"ק ירושלמי וש"נ. א. יב, נדרים ראה

ס"ז ושם תקסח, ר"ס או"ח שו"ע רמט. סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע ט"ז
שם ב"י תב. סו"ס ושם שעו, סו"ס רמ"א ס"ד. סשע"ח יו"ד ואילך.

תג. סו"ס
אבילות9) הלכות על בו כל ס' וראה ס"ט. סתקס"ח או"ח רמ"א

שצ. ע' גרינוואלד) ַ(להרב
וש"נ.10) .137 ע' ח"י תו"מ ראה
וש"נ.11) א. ו, ברכות
(המו"ל).12) לגמרי ברור אינו זה סעיף
תקמג13) ע' תרס"ו המשך ואילך. א קסט, דא"ח) (עם סידור ראה

ועוד. ואילך. א'קח ע' ח"ב תער"ב ואילך.
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מוגה בלתי

הנשמה.‡. עליית נעשית שבו – יארצייט של ָענינו
בעולם הם נוגעים מבלבלים, אינם התחתון שבעולם כאלו ענינים גם כי, – ומשפט דין של ענין יש זה ועל

ומשפט. דין להיות צריך יותר, עליון לעולם עליה לכל בנוגע ולכן יותר, עליון

האריז"ל בכתבי שמצינו העליונה"1וכפי למדרגה להעלותו רוצין שהיו . . גדול חכם צדיק ל"נשמת בנוגע ,

לריק ניגע לא באומרו לציון, ובא בקדושת מכוין היה אחת שפעם על . . אותו דנין ש"היו היארצייט), ָ(ביום
זה אין התחתון שבעולם אף כי, התפילין", מן דעתו והסיח שכח כוונה אותה עלֿידי ואז לבהלה, נלד ולא

מבלבל. זה הרי יותר עליון בעולם הנה נוגע,

הדין" מן מתיירא ש"היה בשמואל שמצינו כפי ביותר, גדולים צדיקים אצל אפילו הוא זה שהיה2וענין אף ,

ואהרן" כמשה .3"שקול

השבת·. ביום שחל ביארצייט אבל החול, בימות שחל ביארצייט הוא זה כל דין4אמנם, של ענין אין , ָָ
עושה בעצמו הוא לישראל מצוה שהקב"ה מה כל שהרי – בשבת5ומשפט דינים אין שלמטה וכיון גם6, הנה ,

השבת. ביום ומשפט דין של ענין אין למעלה
בשרשם הדינים נמתקים השבת שביום – הוא הענין בימות7ופנימיות לעליה המבלבלים שהדברים ונמצא, ,
העליה. ענין להיות יכול ולכן השבת, ביום נמצאים לא החול,

היארצייט ביום להתענות הנוהגים שגם הטעם מתענים8וזהו אין השבת, ביום היארצייט כשחל הנה כי,9, – ָָ
ולכן, בדין, זכאי שיצא הדין, את ולבטל להקל פועלים התענית שעלֿידי הדין, ענין בשביל הוא התענית ענין

התענית. בענין צורך אין דין, של ענין שאין השבת ביום

שנעשית‚. מהעליה יותר גדולה עליה היא השבת ביום שחל ביארצייט שנעשית שהעליה להוסיף, ָויש
החול: בימות שחל ָביארצייט

פעם המדובר אמרו10ובהקדים שעליהם הענינים יותר11אודות נעלה באופן שהם כו'", הכתוב עליו "מעלה
כאשר אבל כו', פניות עם היא שעשייתו להיות יכול אזי בעצמו, עושה כאשר כי, – בעצמו אותם שעושה מכמו

השלימות. בתכלית בוודאי זה הרי הכתוב", עליו "מעלה

בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה

בעלמא בהיותו שעבד עצמו עבודת מצד בדינו, זכאי יוצא כאשר גם הנה ומשפט, דין שישנו החול בימות
זה אין עדיין – כו' התענית ענין כמו היארצייט, ביום אליו השייכים אלו שעובדים העבודה מצד וגם ָדין,
כלל. המבלבלים ענינים אין אזי בשרשם, נמתקים שהדינים שכיון השבת, ביום מהֿשאיןֿכן השלימות; בתכלית

יותר„. בעומק – השבת דיום העילוי :12וביאור

הבריאה שבכללות התענוג מתגלה ואז הבריאה, גמר הוא השבת .13ביום

וגם השכל, מכח החל – נפשו כוחות כל נמשכים הבניין, שבשעת כו', בית הבונה מאדם – זה על והמשל
בבית, לו שיש התענוג בשביל היא זו בירידה שהכוונה אף הרי העשיה, בענין ומתלבשים ויורדים – הרצון
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(המו"ל). ראשיֿפרקים (*
שם.1) ובהגהה פ"י התפילין שער פע"ח
ב.2) ד, חגיגה
ע"ב.3) ריש כה, ר"ה וראה ה. קרח תנחומא ח. פי"ח, במדב"ר
סי"א4) זו שנה שבט יו"ד בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 47 ע' חי"ט (תו"מ ואילך
ה"ג.5) פ"א ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, שמו"ר ראה
הי"ד.6) פכ"ג שבת הל' רמב"ם ב. לו, ביצה ראה
תרנ"ד7) תפלתי ואני בד"ה ונתבאר הובא א. קכט, זח"ג ראה

ואילך). 163 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). רלו ע' תרנ"ד (סה"מ
ב"ח,8) וראה ה"ז. פ"ג מו"ק ירושלמי וש"נ. א. יב, נדרים ראה

ס"ז ושם תקסח, ר"ס או"ח שו"ע רמט. סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע ט"ז
שם ב"י תב. סו"ס ושם שעו, סו"ס רמ"א ס"ד. סשע"ח יו"ד ואילך.

תג. סו"ס
אבילות9) הלכות על בו כל ס' וראה ס"ט. סתקס"ח או"ח רמ"א

שצ. ע' גרינוואלד) ַ(להרב
וש"נ.10) .137 ע' ח"י תו"מ ראה
וש"נ.11) א. ו, ברכות
(המו"ל).12) לגמרי ברור אינו זה סעיף
תקמג13) ע' תרס"ו המשך ואילך. א קסט, דא"ח) (עם סידור ראה

ועוד. ואילך. א'קח ע' ח"ב תער"ב ואילך.
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צוגעטראגן") איז ער וואס ("דאס התקשרותו מצד הנה הבנין, עשיית בשעת מכלֿמקום, בבנייתו, מתעסק ָָָשלכן
מעצמותו. אּפ") זיך טראגט ("ער ומתנתק מסתלק הוא הרי ָָלעשיה,

לתענוג רצון בין החילוק כידוע – האדם עצמּות הוא בכלל התענוג ענין הנפש,14והנה, המשכת הוא שרצון ,

("אין בעצמותו הוא התענוג מהֿשאיןֿכן לעצמותו, חוץ שנמשך הוא ההמשכה החילוקוענין ועלֿדרך אים").
למדות שכל בין פנימיים שהמדות15בכוחות שזהו לעצמותו, מחוץ היציאה ענין והוא התפעלות, ענינם שמדות ,

רצון בין המקיפים, בכוחות החילוק הוא ועלֿדרךֿזה לעצמו. הוא השכל מהֿשאיןֿכן הזולת, בשביל הם
.16לתענוג

התענוג. ענין אז נרגש לא לכן – מעצמותו ומסולק בבנין הוא מונח הבנין שבשעת וכיון

ענין (שהרי עצמה לנפש ומתעלים הכוחות חוזרים שאז ממלאכתו, ונח המלאכה, את גומר כאשר ורק
נעשית אזי – לעצמו) שחוזר הוא המנוחה וענין הימנו, שחוץ בדבר הכוחות והתלבשות ירידת הוא המלאכה

התענוג. התגלות

את רואה עצמו שבבנין באופן אלא הבנין, קודם שהיה כמו עצמותו בבחינת שהוא באופן זה אין אמנם,
אן זיך הערט ("ער בבנין נרגש שעצמותו עליה, בבחינת הוא עצמו שהבנין והיינו, בעצמותו, שהוא ָהתענוג

בנין"). דעם אין

העולמות, את להוות והירידה ההשפלה ענין הוא המעשה ימי שבששת – השבת בענין יובן ועלֿדרךֿזה
בשבת העולמות עליית ענין וזהו עצמם. בעולמות התענוג המשכת נעשה בשבת שמתגלה17מהֿשאיןֿכן ,

הבריאה. של הכוונה ופנימיות התענוג

כדבעי הוא התחתונים מעשה אם הוא ומשפט הדין ענין כי, – השבת ביום ומשפט דין שאין הטעם וזהו
כלל. והסתרים העלמות ואין כו', טוב שהכל האמת נראה הכוונה פנימיות הרגש מצד הנה בשבת, אבל כו',

***

אשר‰. החסד ואת הברית את לך אלקיך ה' ושמר גו' תשמעון עקב "והיה נאמר: השבוע פרשת בהתחלת
גו'". נשבע

בזה :18והענין

שתשמעון. בשביל – הוא תשמעון" עקב ד"והיה הפשוט הפירוש

ז"ל וענינו19ורבותינו תחתון, היותר האבר שהוא בעקביו"), דש שאדם קלות ("מצוות "עקב" מלשון פירשו
עול. קבלת ענין הוא בעבודה
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ולכן אנדערש"), ניט און ("אזוי אחרת ולא הדבר הוא שכן שנשבע הוא השבועה ענין שהרי מהשכל, ַַשלמעלה
און ("אזוי אחרת ולא הדבר הוא שכן היא התנועה בזה שגם כיון עול, דקבלת העבודה ענין הוא לזה הכלי ַגם

אנדערש"). ַניט

.Â:יותר בפרטיות בזה להוסיף ויש
ז"ל רבותינו מאמר חינוך20עלֿפי הבנים, חינוך על קאי – תשמעון" ש"עקב לפרש יש דאבוה", כרעא "ברא

על נפשם שמסרו נשיאינו רבותינו בהנהגת שראינו וכפי העבודה, כללות על היסוד שזהו הקודש, טהרת על
החינוך. ענין
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עג.14) ע' תרס"ו המשך ראה
ואילך.15) קיא ע' שם ראה
קיד.16) ס"ע שם ראה
שבהערה17) תרס"ו והמשך סידור ואילך. א מא, בהר לקו"ת ראה

.13

מנ"א18) כ"ף עקב, דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה גם ראה
וש"נ. ואילך). 134 ע' חי"ז (תו"מ דאשתקד

פרשתנו.19) ריש ופרש"י תנחומא
פרש"י20) א. ג, יבמות – מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם יונת

א. צב, כתובות – כבעל ד"ה
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שלא היינו, עול, קבלת ענין על מורה ש"עקב" כהפירוש תשמעון", ד"עקב באופן להיות צריך החינוך וענין
נפש מסירות מתוך תהיה שהעבודה אלא כו', פשרות ולעשות הטעםֿודעת אחר .21לילך

כנ"ל. כו', והחסד הברית להמשכת כלי נעשים ועלֿידיֿזה

שירת הוא זה שפיוט באמרו, והאמונה", "האדרת הניגון ינגנו שהילדים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כו'].22המלאכים מזיק זה אין השמחה, ענין מצד ומכלֿמקום, כו', בזהירות לאומרו צריך ולכן ,

***

.Ê.'גו וירעיבך ויענך המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.Áבמאמר) לעיל להמדובר נעשה23בהמשך זה שענין להוסיף, יש והשכחה, העזיבה ענין שלילת אודות (

דבר מצד (שבאה השכחה העדר פועלים – מרע" "סור עלֿידי טוב": ועשה מרע ד"סור העבודה עלֿידי
בלבד). הזכרון העדר בדוגמת (שהיא העזיבה העדר פועלים – טוב" "עשה ועלֿידי המשכח),

ממנו תובעים מרע", ד"סור הענין ממנו שתובעים שעה באותה אחת: בבת להיות צריכים אלו ענינים וב'
לדרגות ואפילו לרע, עדיין שייך שהוא ומצב במעמד שנמצא שאףֿעלֿפי והיינו, טוב", ד"עשה הענין גם

טוב". ד"עשה הענין גם ממנו תובעים מכלֿמקום, שברע, תחתונות

בתניאואף הוא24שמבואר הרי זאת ולולי כו'", תשובה שיעשו בלי ה' לעבוד להתחיל . . אפשר ש"אי
כו' בקליפות כח ערוך'25מוסיף ב'שולחן הפסקֿדין הרי מכלֿמקום, כזה27ובתניא26, ומצב במעמד שגם הוא
כו'. בתורה לעסוק צריך

ז"ל חכמינו שאמרו הענין כללות הפורענות".28וזהו בפני "כתריס היא שהתורה

.Ë"הם תריסין "שלשה המשנה אודות הלימוד29דובר סדר על ב"הדרן שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה –
ואילך שנ"ה עמוד וש"ס הרמב"ם על הדרנים מנחם בתורת ונדפס .30ליארצייט", ָ

***

.Èהשנה לראש ההכנה מתחילה שאז השנה, ראש לפני יום ארבעים הוא מנחםֿאב .31כ"ף

בפני "כתריס היא התורה הנה שנמצאים, ומצב מעמד שבאיזה לעיל כמדובר כו', לדאוג אין ומכלֿמקום,
תריס גם (שהרי טוב" ב"עשה לעסוק צריכים מדרס, שמטמא הא' דתריס ומצב במעמד גם ולכן, הפורענות",

ורע טוב הדעת מעץ שלמעלה התורה בפנימיות העסק ובפרט "תריס"), בשם נקרא שלא32הא' בוודאי הרי ,

כו'. הלומד של ומצבו מעמדו נוגע

.‡È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות (בסיום
ובפרט ומצוות, בתורה ההתעסקות – היא הנקודה ובכן, הנקודה. את לאבד יכולים הענין אריכות מצד

התורה. בפנימיות
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להכניסו21) יותר שנקל הראש, על העקב מעלת גם נזכר זה בענין
,39 הערה קכג ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן (ראה רותחים במים

.(47 הערה קפח ע' ח"ד
וש"נ.22) ס"ג. פי"ט הכולל שער ראה
ואילך.23) ט ע' לעיל
פי"ז.24)
תקעא.25) ר"ס או"ח באה"ט ראה
סה"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'

ספל"ט.27)
מי"א.28) פ"ד אבות
רפכ"ד.29) כלים
ומכתבים.30) שיחות עוד עם בשילוב
ע'31) חי"ד (תו"מ ואילך סכ"ד תשט"ו מנ"א כ"ף שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 264
אגה"ק32) בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג סכ"ו.ראה
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
È·¯‰ ¯·Ò‰Â ,'Ó‚‰Â ‰�˘Ó‰ È¯·„ Y "ÍÏ ÏÒÙ"

˘"¯‰ÂÓ
למשה הקדושֿברוךֿהוא הלוחות1מדברי לגבי ,

"2השניים ,jl lqtנלמד כראשונים" אבנים לוחות שני

יהא".3בגמרא שלך ש"פסולתן ,

קמא בבא מסכת בסוף של4במשנה, ההלכות מובאות ,

שייכות לגבי הבית, בעל עבור במלאכה העוסק פועל

שם: נאמר וכך לבעה"ב, או לפועל החומר של השאריות

– מוציא ושהסורק שלו, אלו הרי מוציא שהכובס "מוכין

הבית", בעל של אלו הרי

בעלי הם כביסתו בעת הבגד מן הנושרים החוטים כי

כן ועל עליהם, מקפיד הבית בעל ואין ביותר, מועט ערך

שייכים ה"סורק" שמוציא החוטים אך לכובס. שייכים הם

מחיל" ולא הוא חשוב "דבר כי הבית, .5לבעל

מתי ומפרטת אחרים, מקרים המשנה מציינת בהמשך

"מה הבית: לבעל – ומתי לפועל, השאריות שייכות

שלו, אלו הרי דקה) נסורת (שזוהי במעצד מוציא שהחרש

גסין" שפאין ומפיל ב"קרדום (שזה בעל5ובכשיל של – (

הבית, בעל אצל עושה היה "ואם המשנה ומסיימת הבית",

נסורת שהוא6אף המקדח מתחת היוצא דק דק ("אפילו

מאד" כך,5דק על מתעכבת הגמרא הבית". בעל של (

משום בהם אין אבנים מסתתי רבנן: "תנו ברייתא: ומביאה

– גזל"

קצרה" ב"רשימה מוהר"ש הרבי מדבר זו ברייתא 7על

"מסתתי ההלכה לגבי ושואל ב"ק, מסכת על ב"סיום"

דבריו: ואלה גזל", משום בהם אין להבין,אבנים "וצריך

שאין מאחר לך, פסל למשה הקב"ה לו אמר מה כן אם

שייכים ואינם הפקר שהם מפני ופירושו גזל, משום בהם

לומר צריך למה כן ואם לזה, יותר קרוב והאומן להבעלים

שם "אך משיב והוא לך", אבנים9סנפירין8פסל אמר וכאן

טוב". אבן היה שם אבל סתם,

להורות שצריך מוהר"ש, הרבי של זה הסבר לכאורה,

היו שהם מפני הלוחות של "פסולתן" לגבי לך" "פסל

המובאות הדעות בשתי תלוי מ"סנפירין", עשויים

אומר:10במדרש יוחנן ורבי לוי "רב אחד11: פסלן. מהיכן

אהלו, מתוך אומר ואחד פסלן, הכבוד כסא מתחת אומר

את ונטל אבנים לוחות שני חצב ומשם מחצב לו ברא

הדעה לפי – סנפירינון" של שהיו העשיר ומשם הפסולת,

היתה השניה הדעה ולפי מלמעלה, הלוחות היו הראשונה

למטה הפסוקים12החציבה מפשטות שנראה כפי ,

אבנים לוחות שני לך "פסל היה שהציווי בפרשתנו,

" – ואחרֿכך הסדרdlreכראשונים", גם וזהו ההרה", אלי

הציווי בקיום ואפסול13בתורה שיטים עצי ארון "ואעש
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ב"ק. מס' וסיום (*

א.1) יו"ד, פרשתנו א. לד, תשא

זכר2) לשון בכ"מ לוחות לתושב"כ) ששייך במקום (או שבכתב בתורה

ולהעיר ב. קלז, חולין וראה וכו'. בש"ס משא"כ ועוד) שם. תשא שם. (פרשתנו

א). צד, (מנחות שתי מתוד"ה ג"כ

פ"ה3) שקלים ירושלמי כט. תשא ט. פרשתנו בתנחומא ועד"ז א. לח, נדרים

בפנים. לקמן וראה וספ"י. יא. פ"ט, קה"ר ב. פל"ב, ויק"ר ב. פמ"ו, שמו"ר ה"ב.

סע"א.4) קיט,

שם.5) במשנה פרש"י

"הנסורת".6) שבירושלמי במשנה הוא ועד"ז במשנה. בפרש"י נעתק כן

דקדוקי ראה – בכ"מ הוא וכן הרי"ש). אחר (וא"ו "הנסרות" משניות ובדפוסי

למשניות. נוסחאות שינויי וראה סופרים.

מגוף7) הועתק תש"ז) (קה"ת מהר"ש אדמו"ר תולדות ספר בסוף נדפס

נ"ע. מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק כתי"ק

דעת8) וכ"ה פמ"ו. פדר"א שם. תנחומא שם. נדרים הרא"ש בפי' כ"ה

ומרגליות). טובות אבנים של (מחצב שם ירושלמי שם. וקה"ר בויק"ר חנין רבי

שם בירושלמי א. לד, תשא פרש"י שנתעשרוכן נאמר לא חנין) ר' (דעת

הגי' וראה לירושלמי), חדתין ותקלין משה בפני (ראה לוחות של מפסולתן

ופ"י פ"ט שם בקה"ר מהל' ולהעיר שם. יוסף עץ פי' שם. שקלים בע"י

לך". תהא "פסילתן

ב'נח)9) ע' (תשא (ובאוה"ת בע"י ברא"ש וכ"ה בהרשימה. כ"ה

פעמים). (ב' שם שבע"י במהרש"א וכ"ה שם. נדרים מפרש"י*)

בקה"ר**, "סנפירינון": – הקודמת שבהערה ורש"י ויק"ר בפרדר"א,

[בתיב"ע "סנפרינון" – הקודמת שבהערה (בגמרא) הרא"ש ופי' תנחומא

– הראשונות ללוחות בנוגע – כו) תשא בתנחומא (ועד"ז יג ד, ואתחנן

סמפירינון]. ערך השלם ערוך ראה בכ"מ וכ"ה (במ'). "סמפירינון"

שם.10) פרשתנו תנחומא

התיבה11) שכל או (אומרים), "אומר'" צ"ל ואולי לפנינו בתנחומא כ"ה

מיותרה.

מ"ו.12) פ"ה אבות פרש"י א. לד, תשא פרש"י פרשתנו. סוף דב"ר וראה

וראה השמשות. בין בע"ש נבראו שניות דלוחות ד, לד, תשא מאלשיך ולהעיר

כז. אות שם לפרדר"א רד"ל

ג.13) יו"ד,

.y"`xd 'it :l"ve c"dh `ed dxe`kl (*

."zegel ly xitqdy" (b ,ai) jzelrda ixtqa d"ke ."xitq ly" h"tae ,i"t (**

awr zyxt - zegiyÎihewl

הלוחות ושני ההרה ואעל כראשונים אבנים לוחות שני

תשא14בידי" בפרשת גם וכך ,15.

משה עשה ופסילתם הלוחות חציבת שאת הדעה ולפי

שהקדושֿברוךֿהוא לתירוץ להזדקק צורך אין למעלה,

מסנפירין היו שהלוחות משום לך" "פסל לומר היה 16צריך

היה ש"אם המשנה, מן לעיל כמובא היא, ההלכה שהרי –

בכל הבית לבעל השאריות שייכות הבית" בעל אצל עושה

מקרה.

סנפירין, ולא סתם" "אבנים אלה היו אילו אף כלומר,

– הבית" בעל "אצל למעלה נעשתה שהמלאכה כיון

לך", "פסל מיוחד בהיתר צורך יש הקדושֿברוךֿהוא,

של אלו "הרי היא ההלכה זאת, ולולא – שלך", "פסולתן

הבית". בעל

.·
‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Y ‰"·˜‰ È·‚Ï"˙È·‰ ÏÚ· Ïˆ‡"

מוהר"ש הרבי ממשיך לעיל המוזכרת ב"רשימה"

מקום תופס אינו למעלה "לגבי הרשב"ץ שאלת את ומביא

עשאן "הרי המהר"ש הרבי ומשיב טוב", אבן ,dhnlאפילו

פסולת" היה לא מעלה של מתבטלת17דבאותן וממילא ,

הבית". בעל אצל "עושה היה לא הוא כי זו, שאלה גם

זה הרי – מקום בכל – למטה גם כי קשה, עדיין אך

הארץ כל "מלא הקדושֿברוךֿהוא, הבית", בעל "אצל

גזא בבי דאיתיה היכא "כל (להלכה) חז"ל בלשון כבודו",

איתא של18דרחמנא באוצרו הם נמצאים שהם מקום (=כל

ומלואה" הארץ לה' דכתיב "עשאן19הקב"ה) אילו ואף ,

הבית" בעל "אצל נפסלו הלוחות הרי צורך20למטה" ויש ,

ומהו רגילות. אבנים לגבי גם לך" "פסל המיוחד בהיתר

מוהר"ש? הרבי של לתירוצו ההסבר אפוא

– הקב"ה – הבית" "בעל של במקרה שני, מצד אמנם

" של הטעם מתאים אשפאיםcitwאין (אפילו הבית בעל

הוא21דקים)" ואין דבר לשום חשיבות אין הקב"ה לגבי כי

אבנים לבין טובות אבנים בין הבדל ללא כך, על מקפיד

"עשאן אם הבדל יש אך – הרשב"ץ) (וכשאלת רגילות

כי22למטה" ,dhnl,למטה שהם כפי בענינים מתחשבים

"כל הנאה23ולכן מן שיהיה הטוב האֿל לשם שהוא דבר

לה'" חלב כל אומר הוא וכן לכאורה,24והטוב... ויוצא ,

– הבית" בעל "אצל שזה כיון סתם, אבנים לגבי שאפילו

ברשותו זה וכאשר הבית, בעל של אלו הרי – הקב"ה

הכל על הבית בעל .25מקפיד

בראואד לא בעולמו הקב"ה שברא מה כל הרי רבה:

לבטלה אחד לכאורה,26דבר היא, השאלה כך, ואם ,

הכל. על מקפיד הקב"ה להיפך:

.‚
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡ ˙ÂÏÈ‚¯ ÌÈ�·‡ È·‚Ï

חל אין אבנים מסתתי שלגבי לומר היה ניתן לכאורה

אף הבית בעל אצל עושה היה "ואם המשנה של הדין

"מסתתי הברייתא לכך: והוכחה הבית", בעל של הנסורת

של החלק על מובאת אינה גזל" משום בהם אין אבנים

וכדומה, הנסורת של השייכות דיני את שמפרט המשנה

בעל אצל עושה היה "ואם המשנה סיום על אלא

.27הבית..."

גזל" משום בהם אין אבנים "מסתתי שהדין מובן, מכך

כאשר רק ולא הבית", בעל אצל עושה היה "אם גם חל

של האחרים שבחלקים כשם שלו, ברשותו עובד הפועל

שהעבודה מובן גפנים..." מפסגי אילנות "מפסגי הברייתא

הבית. בעל של ברשותו בכרם, נעשית
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לך,14) פסל אמירת בעת השניים יום מ' בסוף פסילתן הי' ולכאורה

" הכתוב idd`כפשטות zraואפסול" רמב"ן. ראב"ע כפרש"י אלי" ה' אמר

ההרה "ואעל ואח"כ למטה הי' כו') להשוותן (פסילתן אבנים" לוחות שני

כו'".

ד.15) אֿב. לד,

אין16) פסלן" הכבוד כסא "מתחת שם בתנחומא הא' דלדיעה להעיר

שהיו משה העשיר "ומשם דהתיבות את"ל גם אבל סנפירין. של שהי' מפורש

סיום אינו סנפירין" oiprdשל lkהמ"ד מדברי רק כ"א המ"ד) לב' (שייך

הכבוד כסא מתחת שחצב דמה לכאורה פשוט הרי כו'", לו ברא אהלו ד"מתוך

אות שם לפרד"א רד"ל ג), (יב, בהעלותך ספרי וראה ביותר. טובות אבנים הי'

כג.

שתהא17) לך "פסל המ"ד ב' לפני מקדים שם פרשתנו דבתנחומא להעיר

נעשה הפסולת פסלן, הכבוד כסא מתחת למ"ד דגם צ"ל וא"כ שלך". הפסולת

ועצ"ע. .14 הערה כנ"ל למטה, עשייתם בגמר

צפ18) (במשנה)).וראה ב"ק בסוף בצ"פ (נעתק הי"ג פ"ז ערכין הל' ע"נ

א.19) ו, ר"ה וראה א. קלט, חולין

(תהלים20) אדם" לבני נתן והארץ לה' שמים ד"השמים דמכיון י"ל אבל

הבית". בעל אצל כ"עושה נדון אי"ז טז) קטו,

שו"ע21) שם. ב"ק במשנה בתויו"ט ועד"ז סקי"ד. סשנ"ח חו"מ סמ"ע

סכ"ב. וגניבה גזילה הל' אדה"ז

גזל".22) משום בהן יש דקפדי "אתרא שם בגמרא מהסיום להעיר

ובהערה בפנים. לקמן (וראה המדינה ממנהג משנין דאין ב"ק סוף ובתוספתא

ואכ"מ. לשם. שבא כהמקום לנהוג שצריך ענינים מכמה ולהעיר .(46

ס"ח.23) רמח סי' יו"ד שו"ע המזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם

כתב24) שם) בשו"ע (וכן שם מזבח איסורי הל' ברמב"ם אשר להעיר

לזכות הריenvr"הרוצה לאח"ז הבא כל על דקאי המשמעות דע"פ כו'" יכוף

[ועד"ז האדם. מצד רק הוא לה' חלב כל כו' והטוב הנאה מן ליתן שצריך זה

להקרבן דבנוגע – (ושם 11 להערה הג' בשוה"ג 130 ע' חי"ב בלקו"ש נתבאר

היינו שלכאורה (אף נדריכם" "מבחר בו דכתוב עצמו )algכו'd`pמצד

שלילת וכיו"ב, וכעור כחוש לא שיהי' רק לקו"שoeifaמוכרח וראה קדשים).

ואילך]. 8 ע' חכ"ז

שם.25) התויו"ט לשון

ב.26) עז, שבת

ליתא.27) גי' שלכמה דק"ס ראה
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הלוחות ושני ההרה ואעל כראשונים אבנים לוחות שני

תשא14בידי" בפרשת גם וכך ,15.

משה עשה ופסילתם הלוחות חציבת שאת הדעה ולפי

שהקדושֿברוךֿהוא לתירוץ להזדקק צורך אין למעלה,

מסנפירין היו שהלוחות משום לך" "פסל לומר היה 16צריך

היה ש"אם המשנה, מן לעיל כמובא היא, ההלכה שהרי –

בכל הבית לבעל השאריות שייכות הבית" בעל אצל עושה

מקרה.

סנפירין, ולא סתם" "אבנים אלה היו אילו אף כלומר,

– הבית" בעל "אצל למעלה נעשתה שהמלאכה כיון

לך", "פסל מיוחד בהיתר צורך יש הקדושֿברוךֿהוא,

של אלו "הרי היא ההלכה זאת, ולולא – שלך", "פסולתן

הבית". בעל

.·
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מוהר"ש הרבי ממשיך לעיל המוזכרת ב"רשימה"

מקום תופס אינו למעלה "לגבי הרשב"ץ שאלת את ומביא

עשאן "הרי המהר"ש הרבי ומשיב טוב", אבן ,dhnlאפילו

פסולת" היה לא מעלה של מתבטלת17דבאותן וממילא ,

הבית". בעל אצל "עושה היה לא הוא כי זו, שאלה גם

זה הרי – מקום בכל – למטה גם כי קשה, עדיין אך

הארץ כל "מלא הקדושֿברוךֿהוא, הבית", בעל "אצל

גזא בבי דאיתיה היכא "כל (להלכה) חז"ל בלשון כבודו",

איתא של18דרחמנא באוצרו הם נמצאים שהם מקום (=כל

ומלואה" הארץ לה' דכתיב "עשאן19הקב"ה) אילו ואף ,

הבית" בעל "אצל נפסלו הלוחות הרי צורך20למטה" ויש ,

ומהו רגילות. אבנים לגבי גם לך" "פסל המיוחד בהיתר

מוהר"ש? הרבי של לתירוצו ההסבר אפוא

– הקב"ה – הבית" "בעל של במקרה שני, מצד אמנם

" של הטעם מתאים אשפאיםcitwאין (אפילו הבית בעל

הוא21דקים)" ואין דבר לשום חשיבות אין הקב"ה לגבי כי

אבנים לבין טובות אבנים בין הבדל ללא כך, על מקפיד

"עשאן אם הבדל יש אך – הרשב"ץ) (וכשאלת רגילות

כי22למטה" ,dhnl,למטה שהם כפי בענינים מתחשבים

"כל הנאה23ולכן מן שיהיה הטוב האֿל לשם שהוא דבר

לה'" חלב כל אומר הוא וכן לכאורה,24והטוב... ויוצא ,

– הבית" בעל "אצל שזה כיון סתם, אבנים לגבי שאפילו

ברשותו זה וכאשר הבית, בעל של אלו הרי – הקב"ה

הכל על הבית בעל .25מקפיד

בראואד לא בעולמו הקב"ה שברא מה כל הרי רבה:

לבטלה אחד לכאורה,26דבר היא, השאלה כך, ואם ,

הכל. על מקפיד הקב"ה להיפך:

.‚
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חל אין אבנים מסתתי שלגבי לומר היה ניתן לכאורה

אף הבית בעל אצל עושה היה "ואם המשנה של הדין

"מסתתי הברייתא לכך: והוכחה הבית", בעל של הנסורת

של החלק על מובאת אינה גזל" משום בהם אין אבנים

וכדומה, הנסורת של השייכות דיני את שמפרט המשנה

בעל אצל עושה היה "ואם המשנה סיום על אלא

.27הבית..."

גזל" משום בהם אין אבנים "מסתתי שהדין מובן, מכך

כאשר רק ולא הבית", בעל אצל עושה היה "אם גם חל

של האחרים שבחלקים כשם שלו, ברשותו עובד הפועל

שהעבודה מובן גפנים..." מפסגי אילנות "מפסגי הברייתא

הבית. בעל של ברשותו בכרם, נעשית
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לך,14) פסל אמירת בעת השניים יום מ' בסוף פסילתן הי' ולכאורה

" הכתוב idd`כפשטות zraואפסול" רמב"ן. ראב"ע כפרש"י אלי" ה' אמר

ההרה "ואעל ואח"כ למטה הי' כו') להשוותן (פסילתן אבנים" לוחות שני

כו'".

ד.15) אֿב. לד,

אין16) פסלן" הכבוד כסא "מתחת שם בתנחומא הא' דלדיעה להעיר

שהיו משה העשיר "ומשם דהתיבות את"ל גם אבל סנפירין. של שהי' מפורש

סיום אינו סנפירין" oiprdשל lkהמ"ד מדברי רק כ"א המ"ד) לב' (שייך

הכבוד כסא מתחת שחצב דמה לכאורה פשוט הרי כו'", לו ברא אהלו ד"מתוך

אות שם לפרד"א רד"ל ג), (יב, בהעלותך ספרי וראה ביותר. טובות אבנים הי'

כג.

שתהא17) לך "פסל המ"ד ב' לפני מקדים שם פרשתנו דבתנחומא להעיר

נעשה הפסולת פסלן, הכבוד כסא מתחת למ"ד דגם צ"ל וא"כ שלך". הפסולת

ועצ"ע. .14 הערה כנ"ל למטה, עשייתם בגמר

צפ18) (במשנה)).וראה ב"ק בסוף בצ"פ (נעתק הי"ג פ"ז ערכין הל' ע"נ

א.19) ו, ר"ה וראה א. קלט, חולין

(תהלים20) אדם" לבני נתן והארץ לה' שמים ד"השמים דמכיון י"ל אבל

הבית". בעל אצל כ"עושה נדון אי"ז טז) קטו,

שו"ע21) שם. ב"ק במשנה בתויו"ט ועד"ז סקי"ד. סשנ"ח חו"מ סמ"ע

סכ"ב. וגניבה גזילה הל' אדה"ז

גזל".22) משום בהן יש דקפדי "אתרא שם בגמרא מהסיום להעיר

ובהערה בפנים. לקמן (וראה המדינה ממנהג משנין דאין ב"ק סוף ובתוספתא

ואכ"מ. לשם. שבא כהמקום לנהוג שצריך ענינים מכמה ולהעיר .(46

ס"ח.23) רמח סי' יו"ד שו"ע המזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם

כתב24) שם) בשו"ע (וכן שם מזבח איסורי הל' ברמב"ם אשר להעיר

לזכות הריenvr"הרוצה לאח"ז הבא כל על דקאי המשמעות דע"פ כו'" יכוף

[ועד"ז האדם. מצד רק הוא לה' חלב כל כו' והטוב הנאה מן ליתן שצריך זה

להקרבן דבנוגע – (ושם 11 להערה הג' בשוה"ג 130 ע' חי"ב בלקו"ש נתבאר

היינו שלכאורה (אף נדריכם" "מבחר בו דכתוב עצמו )algכו'd`pמצד

שלילת וכיו"ב, וכעור כחוש לא שיהי' רק לקו"שoeifaמוכרח וראה קדשים).

ואילך]. 8 ע' חכ"ז

שם.25) התויו"ט לשון

ב.26) עז, שבת

ליתא.27) גי' שלכמה דק"ס ראה
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מוהר"ש, הרבי דברי בפשטות מובנים זה ולפי

היו שהלוחות מפני היא לך" "פסל להיתר שההזדקקות

רשות בין הבדל אין רגילות אבנים לגבי כי "סנפירין",

משום בהם "אין ותמיד הבית, בעל רשות לבין הפועל

גזל".

לפי כי דחוק, הסבר זהו ביןoeibddאך להבחין יש

הפועל ברשות העבודה לבין הבית בעל ברשות העבודה

לגביהם, שונה ההלכה תהא ומדוע אבנים, מסתתי לגבי גם

אבנים מסתתי שלגבי שפוסק מי מצאנו לא כאשר ובמיוחד

נסורת אף הבית בעל אצל עושה היה "אם הדין חל אין

הבית" בעל .28של

ואומר מוהר"ש הרבי מדייק ב"רשימה" גם מכך: יותר

בדברי הכוונה לכאורה שהרי לזה", יותר קרוב "והאומן

דוקא היא גזל" משום בהם אין אבנים "מסתתי הברייתא

על מדובר היה אילו כי הבית", בעל "אצל זה אין כאשר

יותר קרוב "האומן לומר מתאים אין הבית, בעל רשות

לזה".

.„
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בין ההבדל את ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי

ב הדינים כתובים שבו האופןהאופן לבין הנ"ל ברייתא

בתוספתא: כתובים הם שבו

מקרים לשני הפרטים נחלקים כאמור, בברייתא,

מפסגי גזל. משום בהם אין אבנים "מסתתי והלכות:

ועודרי זרעים מנכשי היגי מנקפי גפנים מפסגי אילנות

משום בהן יש עליהם מקפיד הבית שבעל בזמן – ירקות

ואילו שלו", אלו הרי – עליהן מקפיד הבית בעל אין גזל,

בדין אלו כל נכללים אבנים`cgבתוספתא "מסתתי :

הבית שבעל בזמן זרעים מנכשי הגין מנקפי גפנים מפסקי

מקפיד הבית בעל אין גזל, משום אסורים עליהן מקפיד

גזל". משום מותרין עליהן

מועילה אבנים מסתתי לגבי אם ביניהם מחלוקת יש

להעיר יש זו? למחלוקת הטעם ומהו הבית. בעל הקפדת

הטורים" ההלכה29ש"בעל את גם מציין שהוא למרות ,

רק המוזכרת ירקות" ו"עודרי אילנות" "מפסגי לגבי

כתוספתא אומר הוא זאת בכל בתוספתא, ולא ,30בברייתא

הבית. בעל בהקפדת תלוי אבנים" "מסתתי לגבי שהדין

מסתתי בין הבדל יש הברייתא לפי הוא: לכך וההסבר

זרעים, מנכשי וכו', אילנות מפסגי – האחרים לבין אבנים

בעלת היא וכדומה אילנות" "מפסגי של הנשורת כי

הדין תלוי ולכן אבנים, מסתתי של מהפסולת יותר חשיבות

יש עליהם מקפיד הבית שבעל "בזמן הבית: בעל בהקפדת

אלו הרי עליהן מקפיד הבית בעל אין גזל, משום בהן

נוהגים המדינה אנשי שאין במקום זה שאם [או שלו"

מסויים בעלֿבית אם אף הרי מועט, דבר על להקפיד

דעתו בטלה – היא31מקפיד זה במקום אדם בני דרך כי ,

כך] על להקפיד .32לא

הבית, בעל בהקפדת תלוי הדבר כאשר זה, במקרה

סברות שתי יש כך, על מקפיד אינו הבית מדוע33ובעל

ואז כהפקרה, היא שאיֿהקפדתו משום או – הדבר מותר

מסויים לאיש או לפועל רק ולא אדם, לכל הפקר .34זהו

חונן הבית ובעל מועט, דבר שזה כיון כמתנה, שזה או

מדעתוונותן שלא אפילו שיטול, מי .35לכל

הברייתא אומרת שעליהם אבנים" "מסתתי אצל אבל

פחותה האבנים פירורי חשיבות גזל", משום בהם "אין

של בהיתר צורך אין אצלם אילנות", "מפסגי אצל מאשר

המועט ערכם עקב אלא עליהן", מקפיד הבית בעל "אין

חשיבות כלל להם אין כלומר, עצמם. מצד מופקרים הם

מאליהם הפקר והם אדם, בני אצל אם36וערך אף ולכן, .

רק ולא דעתו, בטלה זאת, בכל מקפיד אשר בעלֿבית יש

על בעלות כלל שאין מפני אלא האדם, בני כל דעת בגלל

חשיבותו חוסר מפני זה הרבי37אבק שמדייק כפי ,
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ב"ק)28) (סוף רא"ש רי"ף בפוסקים שהרי כ"כ, הוכחה מזה אין אבל

בכלל הובאו לא שם, ואדה"ז ס"י) (שם חו"מ שו"ע ספ"ו) גניבה (הל' רמב"ם

ב"ק. בסיום יש"ש וראה שנח. סו"ס בטור מלבד כאן. הגמרא דסיום הדינים

.46 הערה לקמן

שם.29)

פי30) על הטור כתב שכתבתי כמו אבל המס': בסוף יש"ש גם ראה

ועיקר. התוספתא

בדק"ס הובא הגי' וכפי הברייתא, ע"פ כתב שהטור י"ל לכאורה אבל

וכ"מ אבנים". "מסתתי אחר גזל" משום בהם "אין שליתא ס') (אות כאן

כאן. ביש"ש

הוי31) לא "והמקפיד מוציא שהכובס במה בתחלתה במשנה שם בפרש"י

בדברים דעתו", בטלה "והמקפיד (בחצע"ג) כתב אדה"ז ובשו"ע קפידה".

להקפיד דרכו שאין "כל הסעיף בסיום וכן עליהם", להקפיד בנ"א דרך "שאין

כו'. משנתנו בדין ובין המשנה: בסוף מאירי וראה מקום). (באותו עליו"

ה"ח)32) שם גניבה (הל' והמ"מ בגמרא. הפירוש פשטות לכאורה כ"ה

להקפיד". המקום אנשי שדרך פירוש מקפיד הבית שבעל בזמן "ובגמרא כתב

וצ"ע.

סקמ"ט33) סכ"ח מילואים ואבני סנ"ט, אה"ע (מהדו"ק) נוב"י שו"ת

פ"ה אישות הלכות רמב"ם – מקפיד הבית בעל שאין בדבר המקדש לענין

צפע"נ פה. סי' אה"ע חת"ס שו"ת (וראה סי"ז. סכ"ח אה"ע טושו"ע ה"ח.

שם). לרמב"ם

הרגל.34) דריסת ד"ה א ח, מגילה אבן טורי וראה שם. הנוב"י דעת

שם.35) מילואים אבני

לבטלם36) צריך ואין מאליהם בטלים "שהם חמץ מפירורי להעיר

(שו"ע בנ"א" בעיני כלל חשובים אינם שהרי הפקר הם שמאליהם ולהפקירם

תס סי' סק"ו. תמד, סי' מג"א וראה סק"ה. שם ממג"א ס"ו, תל"ד סי' אדה"ז

סק"ב).

"אין37) נאמר אבנים דבמסתתי הלשונות חילוק לפרש יש אולי עפ"ז
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ב"רשימתו": mikiiyמוהר"ש mpi`e xwtd mdy iptn yexite

milradl.

וכדומה, אילנות מפסגי של במקרה אחרות: במילים

או הבית בעל בהקפדת תלוי הדבר אנשיbdpnaכאשר

החפץ אך הגברא, מצד הם המתנה או ההפקר הרי המקום,

"אין הדין ואילו מסויימת. חשיבות בעל הוא כשלעצמו

כשות לגבי (וכן אבנים מסתתי לגבי גזל" משום בהם

עצמו. החפצא מצד הפקר זהו הרי וחזיז),

.‰
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הברייתא, בין למחלוקת הטעם שזהו לומר, יש זה לפי

תלוי אבנים מסתתי אצל שגם האומרת התוספתא לבין

להלן. שיובהר כפי הבית, בעל בהקפדת הדין

כפי התוספתא, לבין הברייתא בין הכללי ההבדל

הש"ס כללי במפרשי היא38שמבואר "תוספתא הוא: ,

תניא בלשון לא כתובה אינה לפיכך המשנה. על שנתוספה

חייא רבי שסידר הם שהתוספתות רבנן... תנו בלשון ולא

רבי דאמרינן והיינו וכך כך כתוב לו אומר והיה רבי בפני

שנאמר משניות הם וברייתות לו, מנין חייא רבי שנאה לא

חייא רבי חברו "וכך ממדרשו...". חוץ רבי מדעת שלא

לשון לומר רצה ברייתות. אחרים, וחכמים אושעיא ורבי

רבי" של למדרשו חוץ שנאמרו חוץ, .39ברא,

רבי בפני חייא רבי שסידר שהתוספתא יוצא זה לפי

ואילו רבי, ישיבת היתה ששם ישראל, בארץ נאמרה

שנאמרו ייתכן רבי" של למדרשו "חוץ הן אשר הברייתות

מבבל הגיע חייא שרבי כיון ובמיוחד ובכלל,40בבבל, .

רבי בימי כי לבבל, יותר קשורות שהברייתות סביר

לקצוות..." והולכין מתגלגלין אז41"ישראל הפכה ובבל

תורה. למקום יותר

הפסוק על – להם42והנה ותהי לבנים... נלבנה "הבה

שהוא בבבל אבנים "שאין רש"י אומר לאבן" הלבנה

לא באבנים, השתמשו לא ששם בבבל, לפיכך בקעה".

שם שהיו האבנים (של אבנים לשברי חשיבות כלל היתה

xy`kשמסתתי הברייתא קובעת ולכן זאת), בכל הובאו

בבבל, מעצמו הפקר וזהו גזל, משום בהם אין אבנים

דעתו בטלה – .43והמקפיד

לבניה ומשמשות מצויות שהאבנים ישראל, בארץ אבל

שהיא ישראל ארץ נשתבחה ואדרבה, נוספות, ולמטרות

ברזל" אבניה אשר אבנים,44"ארץ לשברי גם חשיבות יש ,

או איסורן תלוי ולכן וכדומה, גפנים למפסגי בדומה
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"הר כו'" אילנות וב"מספגי גזל" משום שבפשטותבהם דאף שלו", אלו י

יש"ש (ראה הב' בבבא משא"כ בפועל, דוקא מדובר לא הא' דבבבא משמע

טעמא גופא הרי"ז בפועל), מדובר אין גזל" משום בהם "אין דהלשון שם

הפקר שהם פירושו גזל" משום בהם "אין הלשון כי מובן הנ"ל וע"פ בעי.

הב'. בבבא משא"כ הפקר, הוא האומן מצד גם כי בנ"א, לשום שייכים ואינם

"אין החפצא, מתאר אבנים במסתתי אחר: ובבבאmdaבסגנון גזל", משום

בפנים)*. לקמן (ראה שלו" אלו "הרי להגברא בנוגע – הב'

משום בהם אין אבנים (דבמסתתי ס"ג הנ"ל דיוק לקיים יש הנ"ל וע"פ

היא אבנים מסתתי דפסולת החשיבות כי בעה"ב") אצל עושה הי' "אם גם גזל

והפי' .46 הערה לקמן וראה במעצד. מוציא שהחרש מהנסורת גם פחותה

ס"ו. בפנים לקמן ראה לזה" יותר קרוב "והאומן בהרשימה

בסוף38) (נדפס התלמוד כללי בקיצור (נעתקו ומהרי"ק הכריתות ספר

המשניות). בפי' כתב ד"ה וכו') רא"ם הוצאת ברכות מס'

שם).39) (נעתק המשניות לפי' בהקדמה חיים עץ

וש"נ.40) בערכו. סדה"ד סע"א. כ, סוכה ראה

החזקה.41) יד לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון

ג.42) יא, נח

נוסף43) אבל במדי. פרוטה שוה שמא חיישינן א) (יב, מקדושין להעיר

שם אה"ע לטור מפרישה (ולהעיר כו' אשה לקדושי בנוגע שם שהמדובר

שאינו בדבר במקדש הנ"ל הרמב"ם דברי כן שפי' שם) בנוב"י (והובא סקמ"ב

(ועוד) ורא"ש ר"ן וראה אבנים. במסתתי לנדו"ד שייך אינו לכאורה מקפיד),

שם, חת"ס שו"ת וראה ושעתו. מקומו אלא לממון דאין ושם, שם. קדושין

ועצ"ע. ועוד.

ירושלמי.44) מתרגום שם רמב"ן וראה ט. ח, פרשתנו

אבנים45) "מסתתי בברייתא הלשונות: משינוי גם meynלהעיר mda oi`

עליהן מקפיד בעה"ב כש"אין ובתוספתא, – אבלoixzenגזל" גזל". משום

שבע"ה "בזמן שלפנ"ז (אף גזל" משום בהם "אין שם ביש"ש) (וכן בטור

" כ' עליהן" כבתוספתא).`oixeqמקפיד גזל" משום

בתוספתא46) בגמרא: והסיום התוספתא דסיום החילוק גם שזהו וי"ל

להיות שנהגו מקום במזמרות עמו ולזמר בהגין עמו לנקף הפועל את "השוכר

ממנהג משנין ואין בעה"ב. של אלו הרי בעה"ב של שלו, אלו הרי שלו,

דקפדי באתרא גזל משום בהם אין וחזיז כשות יהודא "א"ר ובגמרא המדינה".

הוא, בתוספתא דקפדי": אתרא מחסיא ומתא רבינא אמר גזל משום בהם יש

אלו בענינים גם מדובר ובגמרא המדינה, דאנשי המנהג הלשון, כפשטות

הפקר שהם היינו כנ"ל אבנים מסתתי דוגמת גזל, משום בהם אין שמצ"ע

הם. וחשובים זה בדבר צורך יש זה שבמקום היינו דקפדי ובאתרא ממילא,

שבזה הוא", דקפדי אתרא מחסיא ומתא רבינא "אמר בגמרא ממשיך ולכן

כדי חשיבות, שום בהם אין כי גזל" משום בהם "שאין אלו דבענינים קמ"ל,

כפרש"י מחסיא", ל"מתא בדוגמת דקפדי" "אתרא צ"ל גזל משום בהם שיהי'

אנשי (קמצנות) דעת מצד לא היינו טוב", למרעה וצריכין הוא בהמות "מקום

שכן אלא אבניםgxkenהמקום, דמסתתי החילוק וע"ד – המקום תכונות מצד

שם). שי"ף מהר"ם (וראה וא"י בבל בין

ד"מסתתי הדינים השמיטו ושו"ע שהרמב"ם התמי' לבאר יש כהנ"ל וע"פ

צורך לפי לזמן, ומזמן למדינה ממדינה משתנים אלו דינים כי כו'", אבנים

של ובכשיל שלו, במעצד מוציא שהחרש נסורת [משא"כ המדינה. ותכונות

אבנים, ממסתתי יתרה שחשיבותם שם ושו"ע ברמב"ם שהובא כו', בעה"ב

llkae.[המקומות בכל הוא דקבוע מילתא

מנהג אחר הולכין בהן וכיוצא האלו הדברים "וכל שם הרמב"ם דל' וי"ל

שם) שמואל מצפה (ראה בתוספתא הנאמר על שסמך לפי לא הוא המדינה"

המדינ ממנהג משנין הסיום"ואין על דסמך כ"א בהגברא, לכאורה דמדובר ה"

ואכמ"ל. שם. יש"ש וראה בבבלי.

.
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וכדומה, אילנות מפסגי של במקרה אחרות: במילים

או הבית בעל בהקפדת תלוי הדבר אנשיbdpnaכאשר

החפץ אך הגברא, מצד הם המתנה או ההפקר הרי המקום,

"אין הדין ואילו מסויימת. חשיבות בעל הוא כשלעצמו

כשות לגבי (וכן אבנים מסתתי לגבי גזל" משום בהם

עצמו. החפצא מצד הפקר זהו הרי וחזיז),

.‰
ÔÈ·˘ Ï„·‰· ÍÂ¯Î ‡˙ÙÒÂ˙‰Â ‡˙ÈÈ¯·‰ ÔÈ· Ï„·‰‰

Ï‡¯˘È ı¯‡Ï Ï··
הברייתא, בין למחלוקת הטעם שזהו לומר, יש זה לפי

תלוי אבנים מסתתי אצל שגם האומרת התוספתא לבין

להלן. שיובהר כפי הבית, בעל בהקפדת הדין

כפי התוספתא, לבין הברייתא בין הכללי ההבדל

הש"ס כללי במפרשי היא38שמבואר "תוספתא הוא: ,

תניא בלשון לא כתובה אינה לפיכך המשנה. על שנתוספה

חייא רבי שסידר הם שהתוספתות רבנן... תנו בלשון ולא

רבי דאמרינן והיינו וכך כך כתוב לו אומר והיה רבי בפני

שנאמר משניות הם וברייתות לו, מנין חייא רבי שנאה לא

חייא רבי חברו "וכך ממדרשו...". חוץ רבי מדעת שלא

לשון לומר רצה ברייתות. אחרים, וחכמים אושעיא ורבי

רבי" של למדרשו חוץ שנאמרו חוץ, .39ברא,

רבי בפני חייא רבי שסידר שהתוספתא יוצא זה לפי

ואילו רבי, ישיבת היתה ששם ישראל, בארץ נאמרה

שנאמרו ייתכן רבי" של למדרשו "חוץ הן אשר הברייתות

מבבל הגיע חייא שרבי כיון ובמיוחד ובכלל,40בבבל, .

רבי בימי כי לבבל, יותר קשורות שהברייתות סביר

לקצוות..." והולכין מתגלגלין אז41"ישראל הפכה ובבל

תורה. למקום יותר

הפסוק על – להם42והנה ותהי לבנים... נלבנה "הבה

שהוא בבבל אבנים "שאין רש"י אומר לאבן" הלבנה

לא באבנים, השתמשו לא ששם בבבל, לפיכך בקעה".

שם שהיו האבנים (של אבנים לשברי חשיבות כלל היתה

xy`kשמסתתי הברייתא קובעת ולכן זאת), בכל הובאו

בבבל, מעצמו הפקר וזהו גזל, משום בהם אין אבנים

דעתו בטלה – .43והמקפיד

לבניה ומשמשות מצויות שהאבנים ישראל, בארץ אבל

שהיא ישראל ארץ נשתבחה ואדרבה, נוספות, ולמטרות

ברזל" אבניה אשר אבנים,44"ארץ לשברי גם חשיבות יש ,

או איסורן תלוי ולכן וכדומה, גפנים למפסגי בדומה

הבית45היתרן בעל .46בהקפדת
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"הר כו'" אילנות וב"מספגי גזל" משום שבפשטותבהם דאף שלו", אלו י

יש"ש (ראה הב' בבבא משא"כ בפועל, דוקא מדובר לא הא' דבבבא משמע

טעמא גופא הרי"ז בפועל), מדובר אין גזל" משום בהם "אין דהלשון שם

הפקר שהם פירושו גזל" משום בהם "אין הלשון כי מובן הנ"ל וע"פ בעי.

הב'. בבבא משא"כ הפקר, הוא האומן מצד גם כי בנ"א, לשום שייכים ואינם

"אין החפצא, מתאר אבנים במסתתי אחר: ובבבאmdaבסגנון גזל", משום

בפנים)*. לקמן (ראה שלו" אלו "הרי להגברא בנוגע – הב'

משום בהם אין אבנים (דבמסתתי ס"ג הנ"ל דיוק לקיים יש הנ"ל וע"פ

היא אבנים מסתתי דפסולת החשיבות כי בעה"ב") אצל עושה הי' "אם גם גזל

והפי' .46 הערה לקמן וראה במעצד. מוציא שהחרש מהנסורת גם פחותה

ס"ו. בפנים לקמן ראה לזה" יותר קרוב "והאומן בהרשימה

בסוף38) (נדפס התלמוד כללי בקיצור (נעתקו ומהרי"ק הכריתות ספר

המשניות). בפי' כתב ד"ה וכו') רא"ם הוצאת ברכות מס'

שם).39) (נעתק המשניות לפי' בהקדמה חיים עץ

וש"נ.40) בערכו. סדה"ד סע"א. כ, סוכה ראה

החזקה.41) יד לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון

ג.42) יא, נח

נוסף43) אבל במדי. פרוטה שוה שמא חיישינן א) (יב, מקדושין להעיר

שם אה"ע לטור מפרישה (ולהעיר כו' אשה לקדושי בנוגע שם שהמדובר

שאינו בדבר במקדש הנ"ל הרמב"ם דברי כן שפי' שם) בנוב"י (והובא סקמ"ב

(ועוד) ורא"ש ר"ן וראה אבנים. במסתתי לנדו"ד שייך אינו לכאורה מקפיד),

שם, חת"ס שו"ת וראה ושעתו. מקומו אלא לממון דאין ושם, שם. קדושין

ועצ"ע. ועוד.

ירושלמי.44) מתרגום שם רמב"ן וראה ט. ח, פרשתנו

אבנים45) "מסתתי בברייתא הלשונות: משינוי גם meynלהעיר mda oi`

עליהן מקפיד בעה"ב כש"אין ובתוספתא, – אבלoixzenגזל" גזל". משום

שבע"ה "בזמן שלפנ"ז (אף גזל" משום בהם "אין שם ביש"ש) (וכן בטור

" כ' עליהן" כבתוספתא).`oixeqמקפיד גזל" משום

בתוספתא46) בגמרא: והסיום התוספתא דסיום החילוק גם שזהו וי"ל

להיות שנהגו מקום במזמרות עמו ולזמר בהגין עמו לנקף הפועל את "השוכר

ממנהג משנין ואין בעה"ב. של אלו הרי בעה"ב של שלו, אלו הרי שלו,

דקפדי באתרא גזל משום בהם אין וחזיז כשות יהודא "א"ר ובגמרא המדינה".

הוא, בתוספתא דקפדי": אתרא מחסיא ומתא רבינא אמר גזל משום בהם יש

אלו בענינים גם מדובר ובגמרא המדינה, דאנשי המנהג הלשון, כפשטות

הפקר שהם היינו כנ"ל אבנים מסתתי דוגמת גזל, משום בהם אין שמצ"ע

הם. וחשובים זה בדבר צורך יש זה שבמקום היינו דקפדי ובאתרא ממילא,

שבזה הוא", דקפדי אתרא מחסיא ומתא רבינא "אמר בגמרא ממשיך ולכן

כדי חשיבות, שום בהם אין כי גזל" משום בהם "שאין אלו דבענינים קמ"ל,

כפרש"י מחסיא", ל"מתא בדוגמת דקפדי" "אתרא צ"ל גזל משום בהם שיהי'

אנשי (קמצנות) דעת מצד לא היינו טוב", למרעה וצריכין הוא בהמות "מקום

שכן אלא אבניםgxkenהמקום, דמסתתי החילוק וע"ד – המקום תכונות מצד

שם). שי"ף מהר"ם (וראה וא"י בבל בין

ד"מסתתי הדינים השמיטו ושו"ע שהרמב"ם התמי' לבאר יש כהנ"ל וע"פ

צורך לפי לזמן, ומזמן למדינה ממדינה משתנים אלו דינים כי כו'", אבנים

של ובכשיל שלו, במעצד מוציא שהחרש נסורת [משא"כ המדינה. ותכונות

אבנים, ממסתתי יתרה שחשיבותם שם ושו"ע ברמב"ם שהובא כו', בעה"ב

llkae.[המקומות בכל הוא דקבוע מילתא

מנהג אחר הולכין בהן וכיוצא האלו הדברים "וכל שם הרמב"ם דל' וי"ל

שם) שמואל מצפה (ראה בתוספתא הנאמר על שסמך לפי לא הוא המדינה"

המדינ ממנהג משנין הסיום"ואין על דסמך כ"א בהגברא, לכאורה דמדובר ה"

ואכמ"ל. שם. יש"ש וראה בבבלי.

.
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מוהר"ש: הרבי של הנ"ל "רשימתו" תובן זה לפי

אין ששם מדבר, הולכי אז היו שישראל כיון

באבנים אצל39משתמשים כגון – אבנים מוזכרות כי (אם

העצים בנו47מקושש לא שהרי לבנין, לא ובמיוחד ,(

לפיכך וכו', ויסעו ויחנו, "ויסעו, כנאמר קבועים, בנינים

גזל": משום בהם אין אבנים "מסתתי הכלל עליהם חל

הם"ו להבעלים", שייכים ואינם הפקר שהם מפני פירוש

מפני – הגברא מצד רק ולא החפצא, מצד לחלוטין הפקר

צורך יש מדוע כך, ואם כדלעיל, מקפיד, הבית בעל שאין

יהא"? שלך "פסולתן לך", "פסל בהיתר

אבנים אמר וכאן סנפירין "שם היא לכך התשובה

סנפירין, על חל אינו גזל" משום בהן ש"אין והדין סתם",

פסולתן כי כלל, חשיבות בהן שאין אבנים מסתתי על אלא

כמובן חשיבות, בעלת היא סנפירין שיש48של מובן ולכן ,

לך". פסל למשה הקב"ה לו "אמר בהיתר צורך

לזה" יותר קרוב "האומן מהר"ש הרבי דברי ומשמעות
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הלוחות: לגבי לך" "פסל ההיתר את עוד להסביר ניתן

ש"פסולתן" משום אינו לך" "פסל בהיתר הצורך

היו שהלוחות מפני אלא – הקב"ה – הבית לבעל שייכת
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על בבעלות הבחנה שמוצאים לכך בפנימיות ההסבר
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ואכ"מ. בהערה. 31 ע' תשי"א המאמרים ספר וראה

שמז.58) סי' הריב"ש שו"ת האזרח. כל ד"ה ב) (כז, סוכה מפרש"י להעיר
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ה"ב.59) פ"א גניבה הל' מרמב"ם שם. אדה"ז שו"ע
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מזה. גם למנוע חסידות שממדת כלל, מקפיד שאינו בדבר ה"ב) פ"א ואבדה

לית60) מי בשעתא צערא לי' מחיל הכי דבתר נהי א: נז, סנהדרין וראה

הל' לח"מ סע"א. נט, שם פרש"י וראה הוא. גזל הלכך שם: ובפרש"י לי',

ועוד. שם. גזילה

;lawndl `"k ozepdl dhext dey oi`yk oiyeciw iab ± c"kwq `"lq mi`elin ipa` ,(`"d d"t) zeyi` 'ld jlnl dpyn .(f"lq f"g) f"acxd z"ey d`x ± mipipr k"ekl rbepa (*

awr zyxt - zegiyÎihewl

הוא: – יהא" שלך "פסולתן – למשה ניתנה ופסולתם

"מה של הענין נתחדש שניות בלוחות התורה בנתינת

בהמשך, בגמרא כנאמר שלך", כתבן אף שלך פסולתן

למשה. ניתנה דאורייתא" ש"פלפולא

עשאן "הרי למילים הפנימי ההסבר שזהו לומר ויש

כפי התורה, פסולת": היה לא מעלה של דבאותן למטה

לוחות שבבחינת התורה שהיא למעלה, מצד שהיא

לפרטים, חלוקה בה אין – אחדות בבחינת היא ראשונות,

כאשר פנים). כולו – (אלא פסולת של ענין בה שאין ומובן

לאחר שניתנו שניות, לוחות בבחינת למטה, התורה יורדת

בתשובה ישראל חזרת (כלומר, העגל חטא על התשובה

ינתנו שהלוחות לכך הדרגותmdl61גרמה ענין ישנו אז ,(

בתורה פנים62השונות – כביכול "פסולת", של לענין עד ,

.63ואחור

שלך" "כתבן לבין שלך" "פסולתן שבין לקשר ההסבר

דאורייתא פלפולא שניתנה64– דאורייתא פלפולא (והרי

לוחות) של מפסולתן להיפך ביותר, נעלית היא למשה

בתורה, היגיעה ענין התחדש השניות הלוחות ידי על הוא:

החסידות בתורת בהרחבה שני59כמבואר יש בכך וגם ,

קושיות הסתרים, העלמות, עקב באה היגיעה הפכים:

שני מצד אך התורה, עצם לעומת "פסולת" שהם וכדומה

מעל התורה, לעיקר מגיעים בתורה היגיעה ידי על דוקא

בנתינת למעלה שניתנה כפי עצמה, מצד שהיא כפי לתורה

בהרחבה שם כמוסבר הראשונות, .65הלוחות

למשה שניתנה דאורייתא פלפולא ענין הגמרא66וזהו .

"פילפולא זאת שזוהיnlra`מכנה אומרים שני ומצד ,"

וחריפות" ביותר67"הבנה וגבוהה נעלית דרגה בתורה,

טובת בו נהג והוא למשה לו ש"נתן התורה, והבנת בהשגת

לישראל" .68עין

(c"kyz a` mgpn 'k zgiyn)
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(61.414 ע' לקמן ראה

ל'62) (ע' ואתחנן לפ' בהפטרה דברים עה"ת מצפע"נ כהנ"ל ע"ד להעיר

מהדו"ת). מצפע"נ שם ובהמובא ואילך. סח (ע' פרשתנו הפטרת ואילך).

תט). ע' (ריש המו"נ בגליון

פל"ד.63) תש"ו עצרת השמיני ביום ד"ה ואילך. פו ע' תרס"ו המשך ראה

שם.64) פרשתנו הפטרת צפע"נ שם. נדרים חדא"ג ראה

ועוד.65) ואילך. שצא שפג, ע' שם המשך גם וראה

ואילך.66) נ' ע' בראשית עה"ת צפע"נ גם ראה

ובתוס'67) דבר. מתוך דבר להבין שם: ובפרש"י שם. נדרים הרא"ש פי'

מקו"א ולהעיר יגיעה. ע"י שבאים ענינם שכ"ז – והבינה חריפות שיטת שם

ואילך). א (יח, פ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' סק"א

שם.68) הר"ן לשון

mpgz `l iab dhext deyn zegta ± (b ,cnw) xteq ozg ;delnle dell dhext dey 'idiy ira i` dhext irac oenn zxitke oixneya ± (f"rwq c"g z"cdn) aiyne l`ey z"ey

."lawn xza e` ozep xza opilf` m`" zenewn dnkn `ian (f"d c"it d`ia ixeqi` 'lde) c"kd d"t zeyi` 'ld p"rtvae .lawn e` ozep xza opilf` i`
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הוא: – יהא" שלך "פסולתן – למשה ניתנה ופסולתם

"מה של הענין נתחדש שניות בלוחות התורה בנתינת

בהמשך, בגמרא כנאמר שלך", כתבן אף שלך פסולתן
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עשאן "הרי למילים הפנימי ההסבר שזהו לומר ויש

כפי התורה, פסולת": היה לא מעלה של דבאותן למטה

לוחות שבבחינת התורה שהיא למעלה, מצד שהיא

לפרטים, חלוקה בה אין – אחדות בבחינת היא ראשונות,

כאשר פנים). כולו – (אלא פסולת של ענין בה שאין ומובן

לאחר שניתנו שניות, לוחות בבחינת למטה, התורה יורדת

בתשובה ישראל חזרת (כלומר, העגל חטא על התשובה

ינתנו שהלוחות לכך הדרגותmdl61גרמה ענין ישנו אז ,(

בתורה פנים62השונות – כביכול "פסולת", של לענין עד ,

.63ואחור

שלך" "כתבן לבין שלך" "פסולתן שבין לקשר ההסבר

דאורייתא פלפולא שניתנה64– דאורייתא פלפולא (והרי

לוחות) של מפסולתן להיפך ביותר, נעלית היא למשה

בתורה, היגיעה ענין התחדש השניות הלוחות ידי על הוא:

החסידות בתורת בהרחבה שני59כמבואר יש בכך וגם ,

קושיות הסתרים, העלמות, עקב באה היגיעה הפכים:

שני מצד אך התורה, עצם לעומת "פסולת" שהם וכדומה

מעל התורה, לעיקר מגיעים בתורה היגיעה ידי על דוקא

בנתינת למעלה שניתנה כפי עצמה, מצד שהיא כפי לתורה

בהרחבה שם כמוסבר הראשונות, .65הלוחות

למשה שניתנה דאורייתא פלפולא ענין הגמרא66וזהו .

"פילפולא זאת שזוהיnlra`מכנה אומרים שני ומצד ,"

וחריפות" ביותר67"הבנה וגבוהה נעלית דרגה בתורה,

טובת בו נהג והוא למשה לו ש"נתן התורה, והבנת בהשגת

לישראל" .68עין

(c"kyz a` mgpn 'k zgiyn)
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(61.414 ע' לקמן ראה

ל'62) (ע' ואתחנן לפ' בהפטרה דברים עה"ת מצפע"נ כהנ"ל ע"ד להעיר

מהדו"ת). מצפע"נ שם ובהמובא ואילך. סח (ע' פרשתנו הפטרת ואילך).

תט). ע' (ריש המו"נ בגליון

פל"ד.63) תש"ו עצרת השמיני ביום ד"ה ואילך. פו ע' תרס"ו המשך ראה
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ועוד.65) ואילך. שצא שפג, ע' שם המשך גם וראה
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."lawn xza e` ozep xza opilf` m`" zenewn dnkn `ian (f"d c"it d`ia ixeqi` 'lde) c"kd d"t zeyi` 'ld p"rtvae .lawn e` ozep xza opilf` i`

awr zyxt - zegiyÎihewl
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

ובמ"ש אודות שקורה לו כשבא לבית של פלוני. יש לבדוק ביותר בכשרות המאכלים אשר בבית 

ההוא, וכן לדייק שתהי' הנהגתו בבית זה ובעיקר עם בני הבית, כמצווה עלינו בתוה"ק, שמצוה הכללית 

היא קדושים תהיו כי קדוש אני, ועיין שם בפירוש הרמב"ן )ויקרא יט, ב(.

ימלא עד"ז בהזדמנות  ובטח  וקיום מצותי',  לפלא שאינו מזכיר ע"ד מצבו בלימוד תורתנו הק' 

הבאה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט לשנה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



כו

רבי יצחק

אמר רבי יצחק, מה נשתנית מנחה, שנאמר בה חמשה 
)סלת מחבת ומרחשת וחלות ורקיקין  מיני טיגון הללו 
דמנחת מאפה, כל מידי דאית ביה שמן קרי טיגון, רש"י(, 
ויודע  משל למלך בשר ודם שעשה לו אוהבו סעודה 
בו שהוא עני, אמר לו עשה לי מן חמשה מיני טיגון, 
כדי שאהנה ממך )כלומר, שתקובל לפני בהן, רש"י(1.

השם יצחק מורה שהוא שייך לבחינת מנחה, שתיקן 
יצחק2.

יצח"ק רבק"ה — גימטריא ה' פעמים מנח"ה.
וחמשה מיני מנחות הם כנגד הה' גבורות.

רצון3,  עת  היא  שאז  שבת,  במנחת  היא  והמתקתן 
ואז נסתלקו שלשה צדיקי עליון, יוס"ף מש"ה דו"ד4, 
שמספרם ה' פעמים מנח"ה, ועל ידם נמתקין כל הה' 

גבורות.
)תורת לוי יצחק עמ' ז(

גבורי כח עושי דברו5, במה הכתוב מדבר, אמר רבי 
יצחק בשומרי שביעית6.

רבי יצחק — שמו מורה על גבורי כח, כי יצחק הוא 
בחינת גבורה.

והוא רבי יצחק נפחא, שנופח באש דגבורות.
)תורת לוי יצחק עמ' קלה(

1( מנחות קד, ב.
2( ברכות כו, ב.

3( ראה זח"ב קנו, א. 
4( שם.

5( תהלים קג, כ.
6( ויקרא רבה פ"א, א.

רבי מאיר

ההוא אפוטרופוס דהוה בשבבותיה דרבי מאיר, דהוה 
קא מזבין ארעתא וזבן עבדי, ולא שבקיה רבי מאיר7.

זרוע לצדיק8,  אור  יסוד,  הוא בחינת   — רבי מאיר 
למלכות  לארץ,  המאיר  יוסף9,  של  אור  בקר  בחינת 

שנקראת ארץ10.
והוא רוצה בארץ דמלכות ומטיב לה, כמו שכתוב11 
ויוסף הוא השליט על הארץ, ואינו רוצה בעבדים )כי 

הוא עצמו היה עבד, ואחר כך יצא לחירות(.
אדמתנו  ואת  אותנו  קנה  שכתוב12  ממה  והראיה 
בלחם, היינו שהמצרים הציעו לו לקנות תחלה אותם 
לעבדים ואחר כך את אדמתם, וכתיב13 ויקן יוסף את 
לעבדים14,  קנה  לא  ואותם  לפרעה,  מצרים  אדמת  כל 

הרי שבוחר יותר בארץ מאשר בעבדים.
מאיר,  רבי  ולכן  בהיפך,  עשה  הזה  והאפוטרופוס 

שהוא כמו יוסף, לא שבקיה.
)תורת לוי יצחק עמ' עו(

7( גיטין נא, ב.
8( תהלים צז, יא.

9( מקץ מד, ג.
10( תניא אגרת הקדש ס"כ.

11( שם מב, ו.
12( ויגש מז, יט.

13( שם, כ.
14( ראה רמב"ן שם פסוק יט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oileg(iying meil)

e,äñeøcawx zxq`p `idíéãàiMîdéða ãâðk øNad,íééòîif`y ©§¨¦¤©£¦¨¨§¤¤§¥¥©¦
qpkp `ly ,dtixh dpi` ,xyad mic`d `l m` mle` .dqxcpy gken

.llk qx` da
:ongp ax ixac exn`py xg` ote` d`ian `xnbdéëä éðúî ãéáæ áø©§¦©§¥¨¦

,ongp ax ixac z` jk dpey did ±äñeøãazxq`pøNa íéãàiMî ¦§¨¦¤©£¦¨¨
,íééòî éða ãâðkdqxcp m`eíéðnéñadqixc dpi` ,[hyeeae dpwa-] §¤¤§¥¥©¦§¦¨¦

eîéãàiL ãòd,íîöò íéðnéñit lr s` ,mipniqd enic`d `l m`e ©¤©£¦¦¨¦©§¨
oi`e ,md miyw mipniq aexy ,dtixh ef oi` ,mic`d ocbpky xyady
mi`ex ep` ixd ,mnvr mipniqd enic`d m` ok` .mda hley qx`d

.dtixhe ,mda qx`d hlyy
:dly dpwa dndad dqxcpyk dqixcd xeriy edn dpc `xnbd
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב



כז

היום  מצוך  אנכי  אשר  המצוה  כל   – א  ח, 
ובאתם  ורביתם  תחיון  למען  לעשות  תשמרון 

וירשתם את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם

זה  לעשות  משנה1,  זו  תשמרון  לעשות.  תשמרון  א. 
המתים2.  תחיית  בגימטריא  ורביתם  תחיון  למען  מעשה. 

למען בגימטריא קץ.
רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ח, ד – שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא 
בצקה זה ארבעים שנה

שמלתך לא בלתה מעליך רמז  ב. יחיה האדם. וסמיך לי' 
המתים יעמדו בתכריכיהן כשיחיו, וזהו שאמרו רז"ל )כתובות 
ויוצאת  נקברת ערומה  ומה חטה  וחומר מחטה  ב( קל  קיא, 

בכמה מלבושין, האדם על אחת כמה וכמה
רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

לך  פסל  אלי  ה'  אמר  ההיא  בעת   – א  י, 
ועלה אלי ההרה  שני לוחות אבנים כראשונים 

ועשית לך ארון עץ

לשלשה:  בכללות  נחלקים  הענינים  שכל  קבע  הקב"ה  ג. 
והתחלת  הראש  בא  לראש  לכל  וסוף3.  )אמצע(  תוך  ראש, 
מכן  לאחר  הדבר.  כל  ותכלית(  )כוונת  בתוכו  שכולל   – הכל 
– בא הדבר עצמו, התוך והאמצע, שעל-ידו נעשית התכלית. 
הענין, כאשר  כל  של  וסך-הכל  ושלימות  הסיום  בא  ולבסוף 

נשלמת התכלית )ש"סוף מעשה במחשבה תחלה"4(.
היסוד   – תורה  )א(  של  הענינים  בג'  נחלק  ה"ז  ובכללות 
והתחלת כל הענינים, כדברי חז"ל5 ש"תורה נקראת6 ראשית 
דכל  והכוונה  התכלית  וזהו  לעולם7,  קדמה  היא  כי  דרכו", 
)ב(  ראשית".  שנקראת  התורה  בשביל  "בראשית  הענינים, 
בריאת העולם )וסדר השתלשלות בכלל( והעבודה בבריאה 
כדי למלאות את תכליתה )בשביל התורה(, ו)ג( גמר ושלימות 
"תכלית  כשמתמלא  והשלימה,  האמיתית  בגאולה   – הכל 

ושלימות בריאת עולם הזה שלכך נברא מתחלתו"8.
האותיות  בשלשת  מרומזים  אלו  ענינים  שג'  לומר,  ויש 
הדברות9  בעשרת  כלולה  התורה  כל  ג':  ב'  א'  הראשונות 
ומתחילה  הנכללת  "אנכי"10  הראשונה  בתיבה  הכלולים 

1( ספרי פרשת ראה יב, א.

2( מדרש חסו"י. פירוש הרוקח עמוד קצג עיין שם.

3( ראה גם ספר השיחות ה'תש"נ ח"ב ע' 464 ואילך.

4( פיוט "לכה דודי".

5( פרש"י ורמב"ן ר"פ בראשית. וראה תנחומא שם ה.

6( משלי ח, כב.

7( שבת פח, א. ועוד.

8( תניא פרק לו.

תורה  וראה  יב.  כד,  משפטים  רש"י  פירוש  א.  הלכה  ו  פרק  שקלים  ירושלמי  ראה   )9

שלימה כרך טז מילואים ס"א. וש"נ.

10( כידוע שתיבת "אנכי" כוללת כל הפרטים שבדיבור אנכי )ראה פורת יוסף )כג, ד( 

יהי' לך הם כללות כל התורה כולה" )תניא ריש פרק כ.  בשם הבעש"ט(, ש"אנכי ולא 

וראה תורה שלימה שם. וש"נ(, ויתירה מזו – שדיבור אנכי כולל גם הדיבור לא יהי' לך 

באל"ף11. בריאת העולם – "בראשית ברא אלקים את השמים 
ואת הארץ"12 – מתחילה בבי"ת13, כי "בבי"ת נברא העולם", 

כמבואר בחז"ל14. וראש התיבה דגאולה – האות גימ"ל.
השתלשלות  בסדר  אלו  ענינים  ג'  ישנם  יותר  ובפרטיות 
הבריאה עצמו: )א( קודם כל – עלה ברצונו יתברך לברוא את 
העולם. )ב( הבריאה בפועל. )ג( שלימות הבריאה – בגאולה 
העתידה – ע"י "מעשינו ועבודתינו" להמשיך ולגלות אלקות 

בעולם15 וכו'.
ויש לומר שג' ענינים אלו – נמצאים בגלוי בפרשתנו:

)א( הלוחות הראשונות, שעליהם חקוקים עשרת הדברות 
)החל מהאל"ף ד"אנכי"(,  הראשונות16 שנאמרו במתן תורה 
כולל כל בריאת  ויסוד( דכל הענינים,  )ההתחלה  הם האל"ף 

העולם, שנברא "בשביל התורה שנקראת ראשית".
 – הלוחות  לשבירת  שהביאה  העגל  דחטא  הירידה  )ב( 
)"בראשית  בעולם  הכללית  הירידה  הבי"ת,  ענין  על  רומזת 
ברא גו'"(, שנותנת מקום לענין החטא והשבירה כו', כידוע17 
שחטא העגל )שקשור לחטא הראשון( בא כתוצאה מצמצום 
הלבנה  ומיעוט  קטרוג  ולאח"ז  הכלים  ושבירת  הראשון 
ולאחרי ריבוי השתלשלות וצמצומים ופרסאות כו' – הרי זה 

נותן מקום לענין של חטא בפועל ר"ל.
והכוונה בזה היא שע"י העבודה למטה, אפילו במצב של 

ירידה, ימלאו את כוונת הבריאה, "בשביל התורה".
)ג( הלוחות האחרונות מבטאים את ענין הגימ"ל – העלי' 

שבאה ע"י הירידה ושבירת הלוחות וכו'.
הגאולה   – הגימ"ל  ענין  לשלימות  מביא  שזה   – עד 
האמיתית והשלימה, שאז יתגלה בשלימות18 מעלת התשובה 
האחרונות20  הלוחות  ומעלת  העגל19  חטא  על  ישראל  דבני 

)ראה "הדרן על הרמב"ם" )קה"ת תשמ"ה( ס"ו(.

11( ראה פנים יפות )לבעל ההפלאה( יתרו כ, ב.

12( ריש פרשת בראשית.

כל  ראשון  )דאנכי(,  אל"ף  באות  אינה  העולם  ובריאת  התורה  שהתחלת  והטעם   )13

האותיות, ואל"ף דאנכי קדמה לעולם והוא תכלית הבריאה – ראה בפנים השיחה סעיף 

החסידות  ע"ד  והביאור  הבאה  שבהערה  חז"ל  במדרשי  בזה  הביאורים  עם  והתיווך  ו. 

)אור התורה בראשית תקסו, א. וראה לקוטי תורה ראה יט, ב. ועוד( – ראה שיחת ש"פ 

שלח תשמ"ז ס"ז ואילך.

 – ועוד  טז.  יתרו  )באבער(  תנחומא  י.  פ"א,  ב"ר  ב.  הלכה  ב  פרק  חגיגה  ירושלמי   )14

הובאו בתורה שלימה ריש פרשת בראשית.

15( ראה תניא ריש פרק לז.

16( ראה ספר השיחות תשנ"ב חלק ב עמוד 133 הערה 10. וש"נ.

17( ראה ד"ה על כן יאמרו תרצ"א )ספר המאמרים קונטרסים חלק א קצא, ב ואילך(. 

ד"ה באתי לגני תשל"א )ספר המאמרים מלוקט חלק ה עמוד קנה ואילך(. וש"נ.

18( ראה לקוטי שיחות חלק ט עמוד 241. ושם, שזהו הטעם שפירש רש"י "יישר כחך 

ששברת" דוקא בסיום פרשת ברכה, כשהקב"ה מראה למשה רבינו "עד היום האחרון", 

כי אז תתגלה המעלה הבאה על ידי לוחות האחרונות.

ששלימות  מובן  העגל,  לחטא  חטאתם"  עליהם  ופקדתי  פקדי  ש"ביום  ומכיון   )19

התשובה תהי' דוקא לעתיד לבוא כשיבטל החטא לגמרי.

20( ראה ספר המאמרים עטר"ת עמוד שנט ש"אמיתת הגילוי דלעתיד" הוא דוקא ע"י 

הבירורים בכח התורה של לוחות האחרונות. וראה ד"ה ויתן לך תרס"ו )המשך תרס"ו 

בדוגמת  שהיא  ירושלמי,  תלמוד  לגבי  בבלי  דתלמוד  להמעלה  ]בנוגע  צב(  עמוד  סוף 

המעלה שבלוחות השניות לגבי לוחות הראשונות )שם עמוד צג([ ש"עיקר הגילוי מזה 

יהי' לעתיד".
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כח
לוחות הראשונות( – המעלה שבאה  ידי שבירת  על  )שבאו 
על ידי עבודת האדם למטה )ובפרט על ידי עבודת התשובה( 

למלאות תכלית הבריאה – "בשביל התורה".
תורת מנחם התוועדויות ה'תשנ"ב פרשת כי תשא

יא, יט – ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם 
בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

לפירוש ספרי דמייתי  בפרשה שני' של קריאת שמע  ד. 
יהי' חדשים  רש"י ושמתם את דברי אלה היינו בגלות שלא 
איך  רמב"ן  ונתקשה  גאולה,  בזמן  ישראל  לארץ  כשתחזרו 
ולפע"ד בשבתך  ימיכם על האדמה,  ירבו  זה למען  שייך על 
עוסק  לאפוקי  חז"ל  דרשו  ראשונה  בפרשה  נהי  וגו'  בביתך 
במצוה ובשכבך זמן שכיבה וקימה, מכל מקום בפרשה שני' 
נאמר לכלל ישראל לרמז שיקיימו התורה בשבתך בביתך ב' 
ושמדות  חורבן  בשעת  גליות  בדרך  ובלכתך  מקדשות,  בתי 
והלכו מגולה אל גולה, ובשכבך נפלה בתולת ישראל בגלות 
ולא  שכיבה  ויכונה  האומות  בין  בשלוה  יושבת  מקום  מכל 
הליכה בדרך, ובקומך במהרה בימינו קום בתולת ישראל, בכל 

האדמה  על  ימיכם  ירבו  למען  ויוצדק  ה'  יעבדו  הזמנים  אלו 
הגאולה  כי  צט.[  סנהדרין  ]עיין  הארץ  על  השמים  כימי 

העתידה היא כימי השמים על הארץ.
חתם סופר

יא, כא – למען ירבו ימיכם וימי בניכם על 
להם  לתת  לאבותיכם  ה'  נשבע  אשר  האדמה 

כימי השמים על הארץ

ה. רמז ואספת דגנך ותירושך ויצהרך, היינו גאולת מצרים 
בחג המצות הוא דגנך, ופורים תירושך חייב לבסומי שמחה 
ומשתה, וחנוכה ויצהרך הוא שמן. שוב אח"ז מלכות העבדים 
בשדך  עשב  ונתתי  היינו  לחמור  הדומה  עם  ובניו  הורדוס 
שדה  שקראו  יצחק  נגד  שני  בית  כי  שדך  וקראו  לבהמתך 
הזה  הארוך  שני  בית  של  החורבן  נזכר  אח"כ  ושוב   – כידוע 
חז"ל  ואמרו  להם  לתת  וגו'  ימיכם  ירבו  למען  ובסוף  בעו"ה. 
)סנהדרין צ:( לכם לא נאמר אלא להם רמז לתחיית המתים 

שיהי' אז אי"ה בב"א.
דרושים חתם סופר ח"א עמוד סח
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i"yx£ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â∑ּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות, הּמצות ּתׁשמעּוןאם B‚Â'.ּבעקביו, '‰ ¯ÓLÂ∑ל יׁשמר ¿»»≈∆ƒ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿»«¿ְְִֹ
החיים.הבטחתֹו אור ְַָָ

‰‡ÔÈlיב ‡i�Èc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È‰Â.'B‚Â‰יב) ÔeÚÓLz ·˜Úלדעת צרי ¿»»≈∆ƒ¿¿¿ִַַָָ
הּׁשמירהÈ‰Â‰אֹומרֹו אם ּיהיה, מה ְ¿»»ְְִִִֶַַָ

צרי היה לא ,ּבסמּו אֹומר ְִֵֶָָָָֹׁשהּוא
ּומה וׁשמר, ּתׁשמעּון עקב אּלא ְְְִֵֶֶַַַָָלֹומר
לדעת צרי עֹוד והיה, ּבתבת ְְִֵֶַַַָָָָֹּצר

ּתׁשמעּוןÚ˜·אֹומרֹו אם אמר ולא ְ≈∆ְְְִִַָֹ
אֹומרֹו ג')ּכדר כ"ו ּבחּקתי,(וּיקרא אם ְְְְִִֶֶַַָֹֻ

ּדרׁשּו ז"ל מצוֹות(ּתנחּומא)ורּבֹותינּו אם ְְְְִִֵַַָָ
וזה ּתׁשמעּון, ּבעקביו ּדׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָָָׁשהאדם
אֹומרם ּדר על ויתּבאר ּדרׁש, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָּדר

מ"ב)ז"ל פ' ׂשמחה,(ב"ר אּלא והיה ְְִֵֶָָָָאין
ּדבריו ּבנעם ּבא הּנביאים אדֹון ְְְְֲִִִֵַַָָָֹוהּנה
לא אין ּכי נעים ּבמּוסר דםלהעיר ְְִִִֵָָָָָָ

ּכל את לעׂשֹות ּכׁשּיׁשמר אּלא ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹלׂשמח
לּבֹו יׂשמח אז לעׂשֹו' ה' צּוה ְֲֲִִִֶַַָָאׁשר
ׁשּיחּוׁש עֹוד ּכל אבל ּכבֹודֹו, ְְֲֵֶָָָָויגל
מצות ּבין ה' מצוֹות מּכל אחת ְְִִִֵֵֶַַַָָׁשחסר
אמר עליו עׂשה מצות ּבין ּתעׂשה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹלא

ב')ׁשלמה עׂשה,(קהלת ּזה מה ּולׂשמחה ְְְִֶֶַָָֹֹֹֹֹ
אֹומרֹו לÈ‰Â‰והּוא ּתהיה ׂשמחה ְְ¿»»ְְְִִֶָ
ÔeÚÓLz ·˜Úסֹוף הּוא עקב ּפרּוׁש ≈∆ƒ¿¿ֵֵֶ

ׁשּיׁשּתּמׁשּו ׁשּמצינּו ּכדר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָותכלית,
הּמׁשנה ּבלׁשֹון זה ּבלׁשֹון (סֹוטהחז"ל ְְְֲִִֶַַָָָ

ּבגמרמ"ט:) ּכי וכּו' מׁשיחא ְְְְְִִִִַָּבעקבֹות
אמר כן ּכמֹו עקבֹות, יּקרא ּביאתֹו ְְֲִִֵֵֵַַָָָזמן
Ìz¯ÓLe ÌÈËtLn‰ ˙‡ ÔeÚÓLz ·˜Ú≈∆ƒ¿¿∆«ƒ¿»ƒ¿«¿∆

Ì˙ÈNÚÂוכל הּׂשמחה זמן הּוא אז «¬ƒ∆ְְְִַַָָָ
לׂשמח מקֹום לֹו אין לזה הּגיע ְִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

יׂשראל חסידי הּלבבֹותּוכמאמר (חֹובת ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָ

פ"ד) הּפריׁשּות ּבלּבֹוׁשער אבלֹו ׁשהּפרּוׁש ְְְִִֶֶַַַַָ
מי לׂשמח נכֹון אין ּכי ּבפניו, ְְְֳִִִֵַָָָָָֹוצהלתֹו
ּוכלימה ּבבּוׁשה לעמד עתיד ְְֲִִֶַָָָֹׁשהּוא
מי לֹומר צרי ואין הּגדֹול מל ְְִִִֵֵֶֶַַָָלפני
ׁשעּור זה ּוכפי ,לּמל ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶַָֹֻׁשּמחּיב
הּמׁשּפטים: ּכל ׁשמיעת סֹוף הּוא ְְִִִֵֶַַָָעקב

„BÚלאיׁש ׂשמחה ׁשאין לֹומר ְְְִִִֵֵֶַַָנתּכּון
עֹוד וכל הּׁשמיעה, ּבסֹוף ְְְִֶַָָָאּלא
יאמין לא עבֹודתֹו אדם ּגמר ֲֲִֶַַָָָָֹֹׁשּלא

אֹומרֹו ּדר על מעׂשיו (אּיֹובּבצדקּות ְְְֲִִֶֶַַָ

יאמין:ט"ו) לא ּבקדׁשיו ְֲִִֵַָֹהן
„BÚהּתֹורה ׁשּילמד ׁשּצרי ְְִִִֵֶֶַַָָֹנתּכּון

ּדברי ּכי ּבעּצבֹון ולא ְְְְְִִִִֵָָֹּבׂשמחה
לאבל אסּורין שפ"ד):ּתֹורה סי' (יור"ד ֲִִֵָָָ

„BÚאֹומרֹו ּדר על י"ט)רמז (ּתהּלים ְְִִֶֶַַָ

לב, מׂשּמחי יׁשרים ה' ְְְִִֵֵֵַָּפּקּודי
אֹומרֹו ּתהיהÈ‰Â‰והּוא Ú˜·הּׂשמחה ְְ¿»»ְְִִֶַָ≈∆
,ÔeÚÓLzהּתֹורה עסק ׂשכר עקב ּופרּוׁש ƒ¿¿ְֵֵֵֶֶַַָ

הּתּנא ּׁשרמז מה והּוא ְְְֵֶַַַַַָָּתׂשּמחהּו,
פ"ד)ּבאֹומרֹו מצוה(אבֹות ּגֹוררת מצוה ְְְְִִֶֶָָָ

ׁשהיא מצוה מצוה ׁשּׂשכר ְְְְִִִֶֶַָָוכּו'
ְִַָהּׂשמחה:

„BÚהּזהר ּבספר ּׁשאמרּו למה (ח"גרמז ְְְֵֶֶַַַַָָֹ
קב"הרי"ג) קמי חדותא ּדלית ְְְֵֵֶָָָוז"ל

ּבאֹוריתא, מׁשּתּדלי ּדיׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָּכׁשעתא
אֹומרֹו ּכלליתÈ‰Â‰והּוא ׂשמחה סתם ְְ¿»»ְְְִִָָָ

העֹולם ּכל ׂשמח ּוכׁשהּוא עֹולם ְְֵֵֶַַָָָָָלמּלא
וגֹו', ּתׁשמעּון עקב וׂשׂשֹון ְְְְְְִִֵֶָָּבׂשמחה

ּבתבת ׁשּיהיהÚ˜·ורמז הּתֹורה מּדת ְְֵַַָ≈∆ְִִֶֶַַָ
ּבענוה ּגּודל לצד עקב הֹול ְֲֵֵַַָָָָָָאדם
ּבּלּמּודים לׁשמע יׂשּכיל ואז ְְְְְִִִִִַַַָֹוׁשפלּות

אֹומרֹו ּבכּנּויÔeÚÓLzוהּוא ּגם ְְƒ¿¿ְִַ
ׁשאדם ׁשּבאמצעּות לֹומר ְְְִִֶֶֶַַָָָָלּנׁשמעים
ויבין לֹו יתּגּלּו ּכעקבים עצמֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַָמׂשים

ּתֹורה: ְִֵָסתרי
¯LÙ‡Âׁשּיּׂשיג הּנּו"ן ּבאֹות ׁשרמז ¿∆¿»ְִֶֶַַַָ

ּבינה ׁשערי חמּׁשים ְֲֲִִִִֵַָָויבין
היא הּכתּוב ּגזרת זה ּולדרÔeÚÓLz ְְִֵֶֶֶַַָƒ¿¿

הע מדרגת יּׂשיג לׁשמעׁשאם יּׂשיג נוה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ואֹומרֹו ּתֹורה וגֹו'Ìz¯ÓLeּדברי ְְְִֵָ¿«¿∆ְ

יּׂשיג ּבּתֹורה הׂשּכלה ידי ׁשעל ְְִֵֵֶַַַַָָָּפרּוׁש
ּומּצלא מגּנא ׁשהּתֹורה ולעׂשֹות ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹלׁשמר
מביאה ּגם הּׁשמירה ׁשהיא החטא ְְְִִִִֵֶַַַָָמן
הּמעׂשה: ׁשהּוא הּמצוֹות קּיּום ְֲִִִֵֶֶַַַלידי

¯ÓLÂ.'B‚Âּולפי וא"ו, ּבתֹוספת אֹומרֹו ¿»«¿ְְְִֶֶָ
ּגזרת הּוא הּכתּוב ְְֵַַַָָמׁשמעּות
וגֹו', ה' יׁשמר לֹומר צרי והיה ְְְִִִַַָָָֹהּדּבּור

זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּולפי
עקב, היא ׁשהּגזרה מהּדרכים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלאחד
ּתׁשמעּון היא הּגזרה מהּדרכים ְְְְְִִִֵֵַַָָּולא'

אֹומרֹו נכֹון על ּבתֹוספתÓLÂ¯יבֹוא ְַָָ¿»«ְֶֶ
ָוא"ו:

EÏ.'B‚Â ˙È¯a‰ ׁשּמדבריו‡˙ קׁשה ¿∆«¿ƒ¿ְִֶֶָָָ
ׁשּיׁשמעּו ׁשאחר מׁשמע ְְְִֶֶַַַָָּכאן
ּבזה הּמׁשּפטים ּכל ויעׂשּו ְְְְְֲִִִֶַַָָָויׁשמרּו
ּומּמה הבטחתֹו, להם לׁשמר ְְְִִִֶַַָָָֹיזּכּו

עצמּה זֹו ּבפרׁשה ה')ּׁשאמר לא(ט' ְְֶַַָָָָָֹ
ּולמען וגֹו' ּברׁשעת ּכי וגֹו' ְְְְְְְְִִִַַַָבצדקת
להם ׁשאין ׁשהגם יּגיד זה וגֹו' ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָהקים
הּׁשבּועה את ה' ׁשּיקּים ּבהכרח ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָצדקה
ּבא ּבצדקתֹו לא ּכי האֹות ל ְְְְִִֶָָָֹוזה
ּכניסתם ּכי ואּולי ּׁשּירׁש, מה ְְְִִֶַַַַָָָָוירׁש
האבֹות ׁשבּועת ּבׁשביל היתה ְְְִִֶַָָָָָָלארץ
ויעׂשּו יׁשמרּו אם הּדבר הּוא ְְְְֲִִַַַָָּותנאי
והּוא ועד, לעֹולם הּמּתנה ה' ְְְִֶַַָָָָֹיׁשמר

ּכאן ‰',אֹומרֹו ¯ÓLÂיׁשמרּו לא ואם ְָ¿»«ְְְִִֹ
הּמּועט ּבּזמן הּׁשבּועה קּיּום ְְְִִֶַַַָָָּתהיה
לנפׁשם: ויׁשּלחם לארץ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּנכנסּו

„BÚלפי הּדר זה על ְְִִֵֶֶֶַַָיתּבאר
ׁשאמר מצינּו אברהם ְְִֶֶַַַַָָָָָׁשהבטחת
מּמצרים להֹוציאם א' הבטחֹות ׁשני ְְְְִִִִֵַַָָלֹו

ּדכתיב ּכנען ארץ אל (ּבראׁשיתויביאם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַ

י"ד) ּגדֹולט"ו ּברכׁש יצאּו כן ְְְֲִֵֵֵַָֻואחרי
לֹו לתת ב' הּנה, יׁשּובּו רביעי ְְִִֵֵָָָודֹור

ּפרת נהר עד מצרים ועׂשרהמּנהר ְְְְֲִִִַַַַַָָָ
היּו ׁשּלא הגם עּתה והן ְֲֵֶַַָָֹֻאּמֹות,
ּבצדקת לא ּכאֹומרֹו ּכּמצטר ְְְְְְִִִִֵַַָָֹצּדיקים
לבניהם ה' קּים כן ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶַַוגֹו'
מּמצרים ׁשהֹוציאם ראׁשֹונה ְְִִִִִֶַַָָָָהבטחה
ׁשעּור והנחילם הארץ אל ְְֱִִִִֶֶֶָָָָוהביאם
ׁשעּור ׁשאפּלּו ּתמצא והלא ְְֲֲִִִִֶַַַָֹהּמסּפיק,
יֹוסף ּבני ׁשהרי נחלּו לא להם ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹהּצרי
הסּפיקם ׁשּלא וצֹווחים ְְְְִִִִֶָֹעֹומדים

י"ז)נחלתם לא(יהֹוׁשע ׁשעדין הרי , ְֲֲֲִֵֶַַַָָֹֻ
מצרים מּנהר הבטחת לידם ְְְְִִִִִַַַַָָָָהּגיעה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oileg(iyiy meil)

lre ,axre izy eze` mibxeqe lag mixiarn eid dkex`l dkex`n
dpynd .zezqkde mixkd ,mirvnd z` migipn eid bexqd lagd

(a"n h"it milk),dhnd z` ebxqy xg`l xzepy lagd oic z` zx`an
,d`neh lawn `ed m`dywn .ongp ax lr `ax dywn ef dpynne

:`xnbd,ïîçð áøì àáø déáéúéàdpyna epipy(my)exnb xy`ky , ¥¦¥¨¨§©©§¨
xzepe ,dhnd z` bxqlìáçbexiqd onähnä ïî àöBiäjezn ± ¤¤©¥¦©¦¨

`ed ekxe` m` ,urd zehenl uegn l` dhnd zxbqnäMîç ãò©£¦¨
,íéçôèlagd ,d`nhp dhnd m` mbøBäè.el oi` xvw lagy §¨¦¨

x`azp `l mpn` .dpnn wlg dyrp epi` jkle ,dhnd mr yeniy
,`ax oian ,mevnva migth dyng ekxe`y lag oic dn dpynaéàî©

åàìekxe`y lagy ,dzpeek oi` m`d ±äMîçepic migthähîìk ¨£¦¨¦§©¨
ixacy ,`vnp .xedh `ede ,migth dyngn zegt ekxe`y lagk ±
,xedh migth dyng cre edynn ekxe`y lagy ,miyxtzn dpynd

' oeyl ok m`e ,migth dyng ekxe`y lag df llkaeepipyy 'cr
.'llka cre cr' jxc lr yxtzn dpyna:ongp ax aiyn,àìwx Ÿ

ekxe`y lag j` ,xedh migth dyngn zegt hrn ekxe`y lag
äMîçepic migthäìòîìk±,migth dyngn xzei ea yiy lagk £¦¨¦§©§¨

z` ea mixyewy jka dhnd mr yeniy el yiy meyn `nh `ede
jkle ,dze` lylyl mivexyk ea mifge`e ,dhnd irxkl migqtd
lagy ,miyxtzn dpynd ixacy ,`vnp .dpnn wlg aygp `ed
ribdyke ,migth dyngl ekxe` ribiy cr xedh edyn ekxe`y
yxtzn dpyna epipyy 'cr' oeyl ok m`e ,`nh `ed migth dyngl

.'llka cr `le cr' jxc lr
zwqerd dpynd ixac jyndn ,ongp ax lr zeywdl `ax siqen

:dhnd on `veid lag oica,òîL àzyxtzn 'cr' dpynd oeyly ¨§©
lagd jxe` m`y ,epipy dpynd jynday .'llka cre cr' jxc lr

`edäMîçîmigthäøNò ãòåmb ,d`nhp dhndyk ,migth ¥£¦¨§©£¨¨
lagd,àîè,dirxkl gqtd zxiywa dnr ynyn `edy oeik ¨¥

oic dn x`azp `ly oeik mpn` .dze` milylynyk ea dfig`ae
,`ax oian ,migth dxyr ea yiy lagåàì éàî-zpeek oi` m`d ©¨

ekxe`y lagy ,dpynd ixacäøNòepic migthähîìklagk - £¨¨¦§©¨
dpynd ixacy ,`vnp .`nh `ede ,migth dxyrn zegt ekxe`y
,`nh migth dxyr cre migth dyngn ekxe`y lagy ,miyxtzn
epipyy 'cr' oeyl ok m`e ,migth dxyr ekxe`y lag df llkae

:ongp ax aiyn .'llka cre cr' jxc lr yxtzn dpyna,àìixac Ÿ
dxyrn zegt hrn ekxe`y lag wxe ,ok miyxtzn mpi` dpynd

ekxe`y lag j` ,`nh migthäøNòepic migthäìòîìk±eli`k £¨¨¦§©§¨
dxyr ekxe`a yiy lagy .xedh `edy migth dxyrn xzei ea yi
dpnn wlg aygp epi`e ,dhnd mr yeniyl ie`x epi` xzeie migth
,`vnp .d`neh lawn epi` `ed envr iptae ,dvivwl cnery oeik
dlrne migth dyngn ekxe`y lagy ,miyxtzn dpynd ixacy
`ed migth dxyrl ribdyke ,migth dxyrl ekxe` ribiy cr `nh
cr `le cr' jxc lr yxtzn dpyna epipyy 'cr' oeyl ok m`e ,xedh

.'llka
aezkd xn` mivxy z`neha(bl `i `xwie)leti xy` yxg ilk lke' ,

qxg ilk ,jkitl .'exayz eze`e `nhi ekeza xy` lk ,ekez l` mdn
ekeza wifgnd leaiw zia mdl yiyk `l` d`neh milawn mpi`
mze` zxdhn dpi` dewna dliah ,e`nhpy xg`l .dwyn e` lke`
ieaixn mle` .d`neh icin mze` d`iven mzxiay wxe ,mz`nehn

minkg eyxc 'yxg ilk lke' aezkd(f"t ipiny mipdk zxez)ixay mby ,
hrn mkeza lawl miynyn oiicr md m` ,d`neh milawn qxg ilk

dpynd zx`an jkitl .ok iptl mkezl milawn eidy dnna"t milk)

(a"nilk jka eaygiy ,mkeza qxgd ilk ixay ewifgi dwyn dnk ,
ongp ax lr zeywdl `xnbd dtiqen ef dpynn .d`neh lawl:àz̈

ñøç éìëaL ïéwcä ,òîL,miphwe miwc qxg ilk ±ïämdyk ± §©©©¦¤¦§¥¤¤¥
,xveid mze` dyry itk minlyïäéúBø÷ø÷åmilkd zerwxwe ± §©§§¥¤
,exayp milkdy xg`l exzepyíäéúBðôBãå-milkd zeptce §§¥¤

md m` ,exayp milkdy xg`l exzepyïéáLBéux`d lràlL §¦¤Ÿ
ïéëneñî-mkezl milawne ,xg` xac lr mze` jenql jixvy `la §¨¦

,minkg erawy xeriyk dwyn
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æ(áé)äéäå|älàä íéètLnä úà ïeòîLz á÷ò §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤
éäìà äåäé øîLå íúà íúéNòå ízøîLeEì E §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À
éúáàì òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà:E ¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«

i"yx£ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â∑ּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות, הּמצות ּתׁשמעּוןאם B‚Â'.ּבעקביו, '‰ ¯ÓLÂ∑ל יׁשמר ¿»»≈∆ƒ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿»«¿ְְִֹ
החיים.הבטחתֹו אור ְַָָ

‰‡ÔÈlיב ‡i�Èc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ¯hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È‰Â.'B‚Â‰יב) ÔeÚÓLz ·˜Úלדעת צרי ¿»»≈∆ƒ¿¿¿ִַַָָ
הּׁשמירהÈ‰Â‰אֹומרֹו אם ּיהיה, מה ְ¿»»ְְִִִֶַַָ

צרי היה לא ,ּבסמּו אֹומר ְִֵֶָָָָֹׁשהּוא
ּומה וׁשמר, ּתׁשמעּון עקב אּלא ְְְִֵֶֶַַַָָלֹומר
לדעת צרי עֹוד והיה, ּבתבת ְְִֵֶַַַָָָָֹּצר

ּתׁשמעּוןÚ˜·אֹומרֹו אם אמר ולא ְ≈∆ְְְִִַָֹ
אֹומרֹו ג')ּכדר כ"ו ּבחּקתי,(וּיקרא אם ְְְְִִֶֶַַָֹֻ

ּדרׁשּו ז"ל מצוֹות(ּתנחּומא)ורּבֹותינּו אם ְְְְִִֵַַָָ
וזה ּתׁשמעּון, ּבעקביו ּדׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָָָׁשהאדם
אֹומרם ּדר על ויתּבאר ּדרׁש, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָּדר

מ"ב)ז"ל פ' ׂשמחה,(ב"ר אּלא והיה ְְִֵֶָָָָאין
ּדבריו ּבנעם ּבא הּנביאים אדֹון ְְְְֲִִִֵַַָָָֹוהּנה
לא אין ּכי נעים ּבמּוסר דםלהעיר ְְִִִֵָָָָָָ

ּכל את לעׂשֹות ּכׁשּיׁשמר אּלא ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹלׂשמח
לּבֹו יׂשמח אז לעׂשֹו' ה' צּוה ְֲֲִִִֶַַָָאׁשר
ׁשּיחּוׁש עֹוד ּכל אבל ּכבֹודֹו, ְְֲֵֶָָָָויגל
מצות ּבין ה' מצוֹות מּכל אחת ְְִִִֵֵֶַַַָָׁשחסר
אמר עליו עׂשה מצות ּבין ּתעׂשה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹלא

ב')ׁשלמה עׂשה,(קהלת ּזה מה ּולׂשמחה ְְְִֶֶַָָֹֹֹֹֹ
אֹומרֹו לÈ‰Â‰והּוא ּתהיה ׂשמחה ְְ¿»»ְְְִִֶָ
ÔeÚÓLz ·˜Úסֹוף הּוא עקב ּפרּוׁש ≈∆ƒ¿¿ֵֵֶ

ׁשּיׁשּתּמׁשּו ׁשּמצינּו ּכדר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָותכלית,
הּמׁשנה ּבלׁשֹון זה ּבלׁשֹון (סֹוטהחז"ל ְְְֲִִֶַַָָָ

ּבגמרמ"ט:) ּכי וכּו' מׁשיחא ְְְְְִִִִַָּבעקבֹות
אמר כן ּכמֹו עקבֹות, יּקרא ּביאתֹו ְְֲִִֵֵֵַַָָָזמן
Ìz¯ÓLe ÌÈËtLn‰ ˙‡ ÔeÚÓLz ·˜Ú≈∆ƒ¿¿∆«ƒ¿»ƒ¿«¿∆

Ì˙ÈNÚÂוכל הּׂשמחה זמן הּוא אז «¬ƒ∆ְְְִַַָָָ
לׂשמח מקֹום לֹו אין לזה הּגיע ְִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

יׂשראל חסידי הּלבבֹותּוכמאמר (חֹובת ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָ

פ"ד) הּפריׁשּות ּבלּבֹוׁשער אבלֹו ׁשהּפרּוׁש ְְְִִֶֶַַַַָ
מי לׂשמח נכֹון אין ּכי ּבפניו, ְְְֳִִִֵַָָָָָֹוצהלתֹו
ּוכלימה ּבבּוׁשה לעמד עתיד ְְֲִִֶַָָָֹׁשהּוא
מי לֹומר צרי ואין הּגדֹול מל ְְִִִֵֵֶֶַַָָלפני
ׁשעּור זה ּוכפי ,לּמל ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶַָֹֻׁשּמחּיב
הּמׁשּפטים: ּכל ׁשמיעת סֹוף הּוא ְְִִִֵֶַַָָעקב

„BÚלאיׁש ׂשמחה ׁשאין לֹומר ְְְִִִֵֵֶַַָנתּכּון
עֹוד וכל הּׁשמיעה, ּבסֹוף ְְְִֶַָָָאּלא
יאמין לא עבֹודתֹו אדם ּגמר ֲֲִֶַַָָָָֹֹׁשּלא

אֹומרֹו ּדר על מעׂשיו (אּיֹובּבצדקּות ְְְֲִִֶֶַַָ

יאמין:ט"ו) לא ּבקדׁשיו ְֲִִֵַָֹהן
„BÚהּתֹורה ׁשּילמד ׁשּצרי ְְִִִֵֶֶַַָָֹנתּכּון

ּדברי ּכי ּבעּצבֹון ולא ְְְְְִִִִֵָָֹּבׂשמחה
לאבל אסּורין שפ"ד):ּתֹורה סי' (יור"ד ֲִִֵָָָ

„BÚאֹומרֹו ּדר על י"ט)רמז (ּתהּלים ְְִִֶֶַַָ

לב, מׂשּמחי יׁשרים ה' ְְְִִֵֵֵַָּפּקּודי
אֹומרֹו ּתהיהÈ‰Â‰והּוא Ú˜·הּׂשמחה ְְ¿»»ְְִִֶַָ≈∆
,ÔeÚÓLzהּתֹורה עסק ׂשכר עקב ּופרּוׁש ƒ¿¿ְֵֵֵֶֶַַָ

הּתּנא ּׁשרמז מה והּוא ְְְֵֶַַַַַָָּתׂשּמחהּו,
פ"ד)ּבאֹומרֹו מצוה(אבֹות ּגֹוררת מצוה ְְְְִִֶֶָָָ

ׁשהיא מצוה מצוה ׁשּׂשכר ְְְְִִִֶֶַָָוכּו'
ְִַָהּׂשמחה:

„BÚהּזהר ּבספר ּׁשאמרּו למה (ח"גרמז ְְְֵֶֶַַַַָָֹ
קב"הרי"ג) קמי חדותא ּדלית ְְְֵֵֶָָָוז"ל

ּבאֹוריתא, מׁשּתּדלי ּדיׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָּכׁשעתא
אֹומרֹו ּכלליתÈ‰Â‰והּוא ׂשמחה סתם ְְ¿»»ְְְִִָָָ

העֹולם ּכל ׂשמח ּוכׁשהּוא עֹולם ְְֵֵֶַַָָָָָלמּלא
וגֹו', ּתׁשמעּון עקב וׂשׂשֹון ְְְְְְִִֵֶָָּבׂשמחה

ּבתבת ׁשּיהיהÚ˜·ורמז הּתֹורה מּדת ְְֵַַָ≈∆ְִִֶֶַַָ
ּבענוה ּגּודל לצד עקב הֹול ְֲֵֵַַָָָָָָאדם
ּבּלּמּודים לׁשמע יׂשּכיל ואז ְְְְְִִִִִַַַָֹוׁשפלּות

אֹומרֹו ּבכּנּויÔeÚÓLzוהּוא ּגם ְְƒ¿¿ְִַ
ׁשאדם ׁשּבאמצעּות לֹומר ְְְִִֶֶֶַַָָָָלּנׁשמעים
ויבין לֹו יתּגּלּו ּכעקבים עצמֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַָמׂשים

ּתֹורה: ְִֵָסתרי
¯LÙ‡Âׁשּיּׂשיג הּנּו"ן ּבאֹות ׁשרמז ¿∆¿»ְִֶֶַַַָ

ּבינה ׁשערי חמּׁשים ְֲֲִִִִֵַָָויבין
היא הּכתּוב ּגזרת זה ּולדרÔeÚÓLz ְְִֵֶֶֶַַָƒ¿¿

הע מדרגת יּׂשיג לׁשמעׁשאם יּׂשיג נוה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ואֹומרֹו ּתֹורה וגֹו'Ìz¯ÓLeּדברי ְְְִֵָ¿«¿∆ְ

יּׂשיג ּבּתֹורה הׂשּכלה ידי ׁשעל ְְִֵֵֶַַַַָָָּפרּוׁש
ּומּצלא מגּנא ׁשהּתֹורה ולעׂשֹות ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹלׁשמר
מביאה ּגם הּׁשמירה ׁשהיא החטא ְְְִִִִֵֶַַַָָמן
הּמעׂשה: ׁשהּוא הּמצוֹות קּיּום ְֲִִִֵֶֶַַַלידי

¯ÓLÂ.'B‚Âּולפי וא"ו, ּבתֹוספת אֹומרֹו ¿»«¿ְְְִֶֶָ
ּגזרת הּוא הּכתּוב ְְֵַַַָָמׁשמעּות
וגֹו', ה' יׁשמר לֹומר צרי והיה ְְְִִִַַָָָֹהּדּבּור

זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּולפי
עקב, היא ׁשהּגזרה מהּדרכים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלאחד
ּתׁשמעּון היא הּגזרה מהּדרכים ְְְְְִִִֵֵַַָָּולא'

אֹומרֹו נכֹון על ּבתֹוספתÓLÂ¯יבֹוא ְַָָ¿»«ְֶֶ
ָוא"ו:

EÏ.'B‚Â ˙È¯a‰ ׁשּמדבריו‡˙ קׁשה ¿∆«¿ƒ¿ְִֶֶָָָ
ׁשּיׁשמעּו ׁשאחר מׁשמע ְְְִֶֶַַַָָּכאן
ּבזה הּמׁשּפטים ּכל ויעׂשּו ְְְְְֲִִִֶַַָָָויׁשמרּו
ּומּמה הבטחתֹו, להם לׁשמר ְְְִִִֶַַָָָֹיזּכּו

עצמּה זֹו ּבפרׁשה ה')ּׁשאמר לא(ט' ְְֶַַָָָָָֹ
ּולמען וגֹו' ּברׁשעת ּכי וגֹו' ְְְְְְְְִִִַַַָבצדקת
להם ׁשאין ׁשהגם יּגיד זה וגֹו' ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָהקים
הּׁשבּועה את ה' ׁשּיקּים ּבהכרח ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָצדקה
ּבא ּבצדקתֹו לא ּכי האֹות ל ְְְְִִֶָָָֹוזה
ּכניסתם ּכי ואּולי ּׁשּירׁש, מה ְְְִִֶַַַַָָָָוירׁש
האבֹות ׁשבּועת ּבׁשביל היתה ְְְִִֶַָָָָָָלארץ
ויעׂשּו יׁשמרּו אם הּדבר הּוא ְְְְֲִִַַַָָּותנאי
והּוא ועד, לעֹולם הּמּתנה ה' ְְְִֶַַָָָָֹיׁשמר

ּכאן ‰',אֹומרֹו ¯ÓLÂיׁשמרּו לא ואם ְָ¿»«ְְְִִֹ
הּמּועט ּבּזמן הּׁשבּועה קּיּום ְְְִִֶַַַָָָּתהיה
לנפׁשם: ויׁשּלחם לארץ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּנכנסּו

„BÚלפי הּדר זה על ְְִִֵֶֶֶַַָיתּבאר
ׁשאמר מצינּו אברהם ְְִֶֶַַַַָָָָָׁשהבטחת
מּמצרים להֹוציאם א' הבטחֹות ׁשני ְְְְִִִִֵַַָָלֹו

ּדכתיב ּכנען ארץ אל (ּבראׁשיתויביאם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַ

י"ד) ּגדֹולט"ו ּברכׁש יצאּו כן ְְְֲִֵֵֵַָֻואחרי
לֹו לתת ב' הּנה, יׁשּובּו רביעי ְְִִֵֵָָָודֹור

ּפרת נהר עד מצרים ועׂשרהמּנהר ְְְְֲִִִַַַַַָָָ
היּו ׁשּלא הגם עּתה והן ְֲֵֶַַָָֹֻאּמֹות,
ּבצדקת לא ּכאֹומרֹו ּכּמצטר ְְְְְְִִִִֵַַָָֹצּדיקים
לבניהם ה' קּים כן ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶַַוגֹו'
מּמצרים ׁשהֹוציאם ראׁשֹונה ְְִִִִִֶַַָָָָהבטחה
ׁשעּור והנחילם הארץ אל ְְֱִִִִֶֶֶָָָָוהביאם
ׁשעּור ׁשאפּלּו ּתמצא והלא ְְֲֲִִִִֶַַַָֹהּמסּפיק,
יֹוסף ּבני ׁשהרי נחלּו לא להם ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹהּצרי
הסּפיקם ׁשּלא וצֹווחים ְְְְִִִִֶָֹעֹומדים

י"ז)נחלתם לא(יהֹוׁשע ׁשעדין הרי , ְֲֲֲִֵֶַַַָָֹֻ
מצרים מּנהר הבטחת לידם ְְְְִִִִִַַַַָָָָהּגיעה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oileg(iyiy meil)

lre ,axre izy eze` mibxeqe lag mixiarn eid dkex`l dkex`n
dpynd .zezqkde mixkd ,mirvnd z` migipn eid bexqd lagd

(a"n h"it milk),dhnd z` ebxqy xg`l xzepy lagd oic z` zx`an
,d`neh lawn `ed m`dywn .ongp ax lr `ax dywn ef dpynne

:`xnbd,ïîçð áøì àáø déáéúéàdpyna epipy(my)exnb xy`ky , ¥¦¥¨¨§©©§¨
xzepe ,dhnd z` bxqlìáçbexiqd onähnä ïî àöBiäjezn ± ¤¤©¥¦©¦¨

`ed ekxe` m` ,urd zehenl uegn l` dhnd zxbqnäMîç ãò©£¦¨
,íéçôèlagd ,d`nhp dhnd m` mbøBäè.el oi` xvw lagy §¨¦¨

x`azp `l mpn` .dpnn wlg dyrp epi` jkle ,dhnd mr yeniy
,`ax oian ,mevnva migth dyng ekxe`y lag oic dn dpynaéàî©

åàìekxe`y lagy ,dzpeek oi` m`d ±äMîçepic migthähîìk ¨£¦¨¦§©¨
ixacy ,`vnp .xedh `ede ,migth dyngn zegt ekxe`y lagk ±
,xedh migth dyng cre edynn ekxe`y lagy ,miyxtzn dpynd

' oeyl ok m`e ,migth dyng ekxe`y lag df llkaeepipyy 'cr
.'llka cre cr' jxc lr yxtzn dpyna:ongp ax aiyn,àìwx Ÿ

ekxe`y lag j` ,xedh migth dyngn zegt hrn ekxe`y lag
äMîçepic migthäìòîìk±,migth dyngn xzei ea yiy lagk £¦¨¦§©§¨

z` ea mixyewy jka dhnd mr yeniy el yiy meyn `nh `ede
jkle ,dze` lylyl mivexyk ea mifge`e ,dhnd irxkl migqtd
lagy ,miyxtzn dpynd ixacy ,`vnp .dpnn wlg aygp `ed
ribdyke ,migth dyngl ekxe` ribiy cr xedh edyn ekxe`y
yxtzn dpyna epipyy 'cr' oeyl ok m`e ,`nh `ed migth dyngl

.'llka cr `le cr' jxc lr
zwqerd dpynd ixac jyndn ,ongp ax lr zeywdl `ax siqen

:dhnd on `veid lag oica,òîL àzyxtzn 'cr' dpynd oeyly ¨§©
lagd jxe` m`y ,epipy dpynd jynday .'llka cre cr' jxc lr

`edäMîçîmigthäøNò ãòåmb ,d`nhp dhndyk ,migth ¥£¦¨§©£¨¨
lagd,àîè,dirxkl gqtd zxiywa dnr ynyn `edy oeik ¨¥

oic dn x`azp `ly oeik mpn` .dze` milylynyk ea dfig`ae
,`ax oian ,migth dxyr ea yiy lagåàì éàî-zpeek oi` m`d ©¨

ekxe`y lagy ,dpynd ixacäøNòepic migthähîìklagk - £¨¨¦§©¨
dpynd ixacy ,`vnp .`nh `ede ,migth dxyrn zegt ekxe`y
,`nh migth dxyr cre migth dyngn ekxe`y lagy ,miyxtzn
epipyy 'cr' oeyl ok m`e ,migth dxyr ekxe`y lag df llkae

:ongp ax aiyn .'llka cre cr' jxc lr yxtzn dpyna,àìixac Ÿ
dxyrn zegt hrn ekxe`y lag wxe ,ok miyxtzn mpi` dpynd

ekxe`y lag j` ,`nh migthäøNòepic migthäìòîìk±eli`k £¨¨¦§©§¨
dxyr ekxe`a yiy lagy .xedh `edy migth dxyrn xzei ea yi
dpnn wlg aygp epi`e ,dhnd mr yeniyl ie`x epi` xzeie migth
,`vnp .d`neh lawn epi` `ed envr iptae ,dvivwl cnery oeik
dlrne migth dyngn ekxe`y lagy ,miyxtzn dpynd ixacy
`ed migth dxyrl ribdyke ,migth dxyrl ekxe` ribiy cr `nh
cr `le cr' jxc lr yxtzn dpyna epipyy 'cr' oeyl ok m`e ,xedh

.'llka
aezkd xn` mivxy z`neha(bl `i `xwie)leti xy` yxg ilk lke' ,

qxg ilk ,jkitl .'exayz eze`e `nhi ekeza xy` lk ,ekez l` mdn
ekeza wifgnd leaiw zia mdl yiyk `l` d`neh milawn mpi`
mze` zxdhn dpi` dewna dliah ,e`nhpy xg`l .dwyn e` lke`
ieaixn mle` .d`neh icin mze` d`iven mzxiay wxe ,mz`nehn

minkg eyxc 'yxg ilk lke' aezkd(f"t ipiny mipdk zxez)ixay mby ,
hrn mkeza lawl miynyn oiicr md m` ,d`neh milawn qxg ilk

dpynd zx`an jkitl .ok iptl mkezl milawn eidy dnna"t milk)

(a"nilk jka eaygiy ,mkeza qxgd ilk ixay ewifgi dwyn dnk ,
ongp ax lr zeywdl `xnbd dtiqen ef dpynn .d`neh lawl:àz̈

ñøç éìëaL ïéwcä ,òîL,miphwe miwc qxg ilk ±ïämdyk ± §©©©¦¤¦§¥¤¤¥
,xveid mze` dyry itk minlyïäéúBø÷ø÷åmilkd zerwxwe ± §©§§¥¤
,exayp milkdy xg`l exzepyíäéúBðôBãå-milkd zeptce §§¥¤

md m` ,exayp milkdy xg`l exzepyïéáLBéux`d lràlL §¦¤Ÿ
ïéëneñî-mkezl milawne ,xg` xac lr mze` jenql jixvy `la §¨¦

,minkg erawy xeriyk dwyn
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(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe EáäàåEúîãà-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«Â©§¨¤Â
ðâcéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå Eðàö úøzLòå Eìò E §¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ§©§§´ŸŸ¤½©µ

éúáàì òaLð-øLà äîãàä:Cì úúì E ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ˆ‡�E.ולדי ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם ּבׁשן',(תהלים 'אּבירי ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿……∆ְִֵֵֵַַַָָ

ּכמֹו הּצאן, יד)מבחר ענ'.(בראשית 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק, לׁשֹון קרנים", פד)"עׁשּתרת אמרּו:(חולין ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ּבעליהן את ׁשּמעּׁשרֹות "עׁשּתרֹות"? ׁשמם נקרא .לּמה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(ãé)äø÷òå ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬©«£¨¨−
:Ezîäááe¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑מֹוליד החיים.ׁשאינֹו אור »»ִֵֶ

(åè)íéòøä íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî äåäé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦¨«¨¦¹
éàðN-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà:E £¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨¨−§¨«§¤«

(æè)éäìà äåäé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåCì ïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
ðéò ñBçú-àìàìå íäéìò E-ék íäéäìà-úà ãáòú «Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«

ñ :Cì àeä L÷Bîהחיים אור ¥¬−¨«

cÏÂ‡יג C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ C�Ú È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

Ú˜¯יד C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡�Ò ÏÎa Ôep�zÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזה אּמֹות, ועׂשרה ּפרת נהר ְְֲֶַַַָָָָֻעד
מׁשה ÔeÚÓLzאמר ·˜Ú'וגֹו¯ÓLÂ ֶַָ≈∆ƒ¿¿ְ¿»«

‰È¯a˙וגֹו'‰' לתת‡˙ ּפרּוׁש וגֹו' ְ∆«¿ƒְֵֵָ
ּבׁשלמּות: אּמֹות ועׂשרה מצרים ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמּנהר

B‡אֹומר אּמֹות ז' על ּכי לֹומר ְִֵֶַַָֻאפׁשר
˙È¯a‰ העׂשרה‡˙ ּתׁשלּום ועל ∆«¿ƒְְֲַַָָָ

אֹומר ‰ÒÁ„,הּוא ˙‡Â'הג מּתנת ּכי ֵ¿∆«∆∆ְִַַַ
ארץ מּלבד ׁשהם מפלא חסד ְְִֵֶֶֶֶֶַָֻהּוא
הם ּכי יראה ּדבר על והּמׂשּכיל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָּכנען,
ּומֹואב עּמֹון אדֹום ּכי העֹולם רב ְֱִַָָָָֹּכללּות
לדבריהם ּגם ּומה גדֹולה, ּפנה ְְְִִֵֵֶַַָָהם

י':)ז"ל מלכּות(יֹומא עתידה ׁשאמרּו ְְֲִֶַָָָ
מעּתה העֹולם, ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְֱִֵֵֶַַָָָָאדֹום
וחסד ּבכלל העֹולם ּכל זֹו ּבמּתנה ְְְִֵֶֶַָָָָָָיׁש
ואת אֹומר הּוא ועליו יּקרא ְְְִֵֵֶָָָָֻמפלג
לא עדין ׁשהרי הּוא ׁשּכן ותדע ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹהחסד,
ואֹותּה הּנזּכרת להבטחה יׂשראל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָזכּו
עליֹון להנחיל ּומצּפים מבּקׁשים ְְְְְְִִִֶַַַָאנּו

רּבים: ּגֹויים ִִַָלנּו
„BÚהּדר זה על ÔeÚÓLzירצה ·˜Ú ְִֶֶֶֶַַ≈∆ƒ¿¿

ה' ּבטּוב לזּכֹות ּתצטרכּו לא ְְְְְִִָֹוגֹו'
אּלא האבֹות ׁשבּועת מּצד ְְְִֶַַַָָָּובחסּדֹו
לכם ה' לׁשמר עצמיכם מּצד ְְְִִִֵֶֶַַָֹּתזּכּו
ּכי לאבֹותיכם, ׁשּנׁשּבע וגֹו' ְְְֲִִִֵֶֶַַַהּברית
עצמֹו ּבׁשביל לזּכֹות הּבא ּדֹומה ְְְִִִֵֶַַָאינֹו

והּוא אבֹותיו, ּבׁשביל לזּכֹות ְְְְֲִִִָּכמֹו
לֹומר ‰È¯a˙ׁשּדקּדק ˙‡ EÏאמר ולא ְִֵֶַ¿∆«¿ƒְַָֹ

ׁשּנתּכּוןו וגֹו' אלהי ה' ל ׁשמר ְְְְֱִֵֶֶַַָֹ
הּברית ּתבת עם ל ּתבת ְְְְִִִֵֵַַַַלהסמי
אֹומרֹו זה ּולדר לדברנּו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַָלהעיר

¯ÓLÂואין ה' הבטחֹות ׁשּכל ּפרּוׁש ¿»«ְְֵֵֶַָָ
ּבטּוחים הם ּבריתֹו לֹומר ְְִִִֵַָצרי
אּלּו ּודברים ועד, לעֹולם ְְְִִֵֶָָָּוׁשמּורים
לכל זכה אברהם ׁשהלא הם ְְֲִֵֵֶַָָָָָֹּכנים
יׁשמרּו יׂשראל ואם מעׂשיו, לצד ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּכבֹוד
זכּות ּבכח לבֹוא יּגרעּו לּמה ה' ְְְִַַָָָָֹתֹורת
מּׁשל ּגדֹול ׁשּלהם ואדרּבא ְְִֶֶֶַַָָָָאבֹות
סיני הר על עמדּו הם ּכי ְֲִִֵֵֶַַַָאבֹותיהם
ּובּמצוֹות ּבּתֹורה מצּוים היֹותם ְְְֱִִַַַָָֻוגם
להם נּתנה ׁשּלא האבֹות ּכן ּׁשאין ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹמה
הּבנים ּכח ּגדֹול ּומעּתה ִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה,
האבֹות: מּכח מעׂשיהם ְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכׁשּייטיבּו

Ce¯a.'B‚Âיד) ‰È‰zּתהיה ׁשּלא ּפרּוׁש »ƒ¿∆¿ְִֵֶֶֹ
על ירצה אֹו מהם, ּגדֹולה ְְִֵֶֶַָָֻאּמה

הּדר È‰z‰זה Ce¯aהיא ּומה וגֹו' ֶֶֶַ»ƒ¿∆ְִַ
ואֹומרֹו וגֹו' יהיה ׁשּלא Eaהּברכה ְְְְְִֶֶַָָֹ¿

עקר אדם יּמצא ׁשּלא ּפרּוׁש ְִֵֵֶָָָָָֹוגֹו',
ידי על הּבא עקרּות ּוכנגד ְְְֲֵֵֶֶַַַָָמעצמֹו,

אמר ÈÏÁחלי Ïk EnÓ '‰ ¯ÈÒ‰Â ִַָֹ¿≈ƒƒ¿»…ƒ
ׁשל הּברכה נּכרת ּתהיה ּובזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּסֹובב,

ּביׂשראל יהיה ּכׁשּלא עקר ּב יהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹלא
מֹוליד: ׁשאינֹו ִֵֶָָאדם

„BÚּבאֹומרֹו ּדרÈÒ‰Â¯ירצה על וגֹו'. ְְְִֶ¿≈ƒְֶֶַ
ז"ל ל'.)אמרם ּבידי(ּכתּבֹות הּכל ְְִֵַָָֹֻ

לזה וכּו', ּופחים מּצּנים חּוץ ְִִִִִֶַַָָׁשמים
ּבידֹו ׁשאינם להיֹות ּפרּוׁש והסיר ְְְִִֵֵֵֶַָָָאמר
אחר ׁשּיסירם מבטיח האדם על ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּובאים
הּבאים חלאים ּוכנגד ּבאּו, ְְֳִִֶֶֶַָָָָׁשּכבר

אמר Ca,ּבׁשליחּות ÌÓÈNÈ ‡Ïולזה ְִִַָ…¿ƒ»»ְֶָ
לכּפל והצר והסיר ּבמאמר הסּפיק ְְְְְְֲִִִִֵַַַֹֹֻלא
מה על סמ ולא יׂשימם לא ְְְִַַַָָֹֹולֹו'

והסיר: לֹו' ְִֵֶַָּׁשּקדם
„BÚלהעיר ּכיּבא אל חסד ּבהּכרת ְְִִֵֶֶַַָָָ

לבל מּיׂשראל, חלי הּמסיר ְְִִִִֵֵַַָֹהּוא
יׁש הּטבע ּכפי ּבא הּדבר ּכי ְְִִֵֶַַַָָָֹיאמרּו
ּבעֹולם, חלאים ׁשאין ּוזמּנים ְֳִִִִֵֶַָָָעּתים

אמר ÈÂ„Óלזה ÏÎÂ'וגֹוÌÓÈNÈ ‡Ï ֶַָָ¿»«¿≈ְ…¿ƒ»
ÏÎa Ì�˙�e Caּכי ּתׂשּכיל ּובזה וגֹו', »¿»»¿»ְְִִֶַָ

הּנס: ויּכר מה' ּבהׁשּגחה ּבא ְְְֵֵַַַַָָָָָֻהּדבר
„BÚהּמדוה ה' ׁשּיׂשים ׁשהגם ְְֲִִֶֶֶֶַַַָירצה

נדּבק החלי יהיה לא ְְְְִִִֵֶֶַָֹֹּבׂשֹונאיהם
הּנדּבק חלי ׁשּיהיה הגם אליהם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹמהם

ראתן ע"ז:)ּכחלי ּבין(ׁשם ה' יפליא ְְְִִֵַָָָֹ
לעּמים: ְִִֵַָָיׂשראל

העּמים.zÏÎ‡Âטז) ּכל מצותאת זֹו ¿»«¿»ְִִֵַַָָ
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(æé)äëéà épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦¥¨¬
:íLéøBäì ìëeà©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑,'להֹוריׁשם אּוכל לא רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא הּוא: 'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מהם" תירא "לא ׁשּוב עליו ׁשּיּפל 'ּכי' ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ולא מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר .אל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

(çé)äåäé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäíéúônäå úúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ§©«Ÿ§¦Æ
éäìà äåäé EàöBä øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäåE §©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

éäìà äåäé äNòé-ïkàøé äzà-øLà íénòä-ìëì E ¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−
:íäéðtî¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון לנחׁש",(שמות ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם הּמּכֹות∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ««…ְִ¿»……ְְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ
‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות „i‰Â∑הּדברזה.‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹותזֹו מּכת ׁשל .החרב ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

(ë)éäìà äåäé çlLé äòøvä-úà íâåãáà-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©£ÀŸ
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä:E ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו ׁשהיּו(סוטה מקֹום ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשם .נסּתרים ְִִָָ

(àë)éäìà äåäé-ék íäéðtî õøòú àììBãb ìà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬¨−
:àøBðå§¨«

(áë)éäìà äåäé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà Eèòî E §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî:äãOä úiç E §¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ׁשּנאמר החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אם ה)והלא "וחּית(איוב : ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לחטא ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ?"הׁשלמהֿל .הּׂשדה ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

(âë)éäìà äåäé íðúðeéðôì Eãò äìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈©−
:íãîMä¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑אבל אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן אחרֹונה מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ כח)נקּוד "והמם(ישעיה ¿»»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אֹותּיֹות ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", .ּגלּגל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

‰‡ÔÈlיז ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט C�ÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈq�ƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

Ú„כ ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ C�Èa dz�ÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿
:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר וגמר �˙Ôעׂשה, EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ְֲֵֶַָֹ¬∆¡…∆…≈
,CÏאּתם ּתתעּצלּו ׁשאם למדּת הא »ְְְִִֶֶַַַָָָ

ואֹומרֹו אלהים, ּבמּתנת Ï‡מֹואסים ְְְְֱֲִִַַֹ…
E�ÈÚ ÒBÁ˙אֹומרֹו ּדר על (מׁשליוגֹו', »≈¿ְְְִֵֶֶַ

איןי"ב) ּפרּוׁש אכזרי, רׁשעים ְְְֲִִֵֵֵַַָָורחמי

רעה, מּדה אּלא הּטֹובֹות מּמּדֹות ִִִֶַָָָָזֹו
ּכי טֹובה מּדה נגּדּיּות מזהיר ְְְִִִִֶֶַָָָולזה
ואּולי רעה, אּלא אינּה ּׁשּלפנינּו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
ׁשּבר לפי תחֹוס, לא להזהיר ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֻׁשהצר
ז"ל ואמרּו ּבבנים יׂשראל את ְְְְִִֵֶָָָה'

לו:) רחמיו(סנהדרין יתרּבּו ּבנים ׁשּבעל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
אּלא ּבסנהדרין ממּנים ׁשאין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָוהראיה
ה' מאמר ּבא לזה ּבנים, לֹו ׁשּיׁש ֲִִֵֶֶַַָָָמי
ּברּכת מּכח ּבהם ׁשּיּולד הּטבע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלנגּדּיּות

אמר וגמר ˙Ú·„הּבנים, ‡ÏÂ'וגֹו ְִֶַַָָֹ¿…«¬…ְ



לי awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(æé)äëéà épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦¥¨¬
:íLéøBäì ìëeà©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑,'להֹוריׁשם אּוכל לא רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא הּוא: 'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מהם" תירא "לא ׁשּוב עליו ׁשּיּפל 'ּכי' ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ולא מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר .אל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

(çé)äåäé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäíéúônäå úúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ§©«Ÿ§¦Æ
éäìà äåäé EàöBä øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäåE §©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

éäìà äåäé äNòé-ïkàøé äzà-øLà íénòä-ìëì E ¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−
:íäéðtî¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון לנחׁש",(שמות ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם הּמּכֹות∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ««…ְִ¿»……ְְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ
‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות „i‰Â∑הּדברזה.‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹותזֹו מּכת ׁשל .החרב ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

(ë)éäìà äåäé çlLé äòøvä-úà íâåãáà-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©£ÀŸ
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä:E ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו ׁשהיּו(סוטה מקֹום ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשם .נסּתרים ְִִָָ

(àë)éäìà äåäé-ék íäéðtî õøòú àììBãb ìà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬¨−
:àøBðå§¨«

(áë)éäìà äåäé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà Eèòî E §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî:äãOä úiç E §¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ׁשּנאמר החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אם ה)והלא "וחּית(איוב : ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לחטא ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ?"הׁשלמהֿל .הּׂשדה ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

(âë)éäìà äåäé íðúðeéðôì Eãò äìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈©−
:íãîMä¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑אבל אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן אחרֹונה מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ כח)נקּוד "והמם(ישעיה ¿»»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אֹותּיֹות ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", .ּגלּגל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

‰‡ÔÈlיז ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט C�ÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈq�ƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

Ú„כ ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ C�Èa dz�ÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿
:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר וגמר �˙Ôעׂשה, EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ְֲֵֶַָֹ¬∆¡…∆…≈
,CÏאּתם ּתתעּצלּו ׁשאם למדּת הא »ְְְִִֶֶַַַָָָ

ואֹומרֹו אלהים, ּבמּתנת Ï‡מֹואסים ְְְְֱֲִִַַֹ…
E�ÈÚ ÒBÁ˙אֹומרֹו ּדר על (מׁשליוגֹו', »≈¿ְְְִֵֶֶַ

איןי"ב) ּפרּוׁש אכזרי, רׁשעים ְְְֲִִֵֵֵַַָָורחמי

רעה, מּדה אּלא הּטֹובֹות מּמּדֹות ִִִֶַָָָָזֹו
ּכי טֹובה מּדה נגּדּיּות מזהיר ְְְִִִִֶֶַָָָולזה
ואּולי רעה, אּלא אינּה ּׁשּלפנינּו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
ׁשּבר לפי תחֹוס, לא להזהיר ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֻׁשהצר
ז"ל ואמרּו ּבבנים יׂשראל את ְְְְִִֵֶָָָה'

לו:) רחמיו(סנהדרין יתרּבּו ּבנים ׁשּבעל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
אּלא ּבסנהדרין ממּנים ׁשאין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָוהראיה
ה' מאמר ּבא לזה ּבנים, לֹו ׁשּיׁש ֲִִֵֶֶַַָָָמי
ּברּכת מּכח ּבהם ׁשּיּולד הּטבע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלנגּדּיּות

אמר וגמר ˙Ú·„הּבנים, ‡ÏÂ'וגֹו ְִֶַַָָֹ¿…«¬…ְ



awrלב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy
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:íëéúáàì äåäé òaLð-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש אֹותּה,(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו, ּגמר ּבמצוה, התחלּת אם אּלא: הּמצוה נקראת ׁשאינּה »«ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם כד)על מׁשה(יהושע והלא ּבׁשכם", קברּו מּמצרים בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף "ואתֿעצמֹות : ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשמם על נקראת יׂשראל, ּוגמרּוה לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא להעלֹותם? ּבהם נתעּסק החיים.לבּדֹו אור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ÔB‰ÓLכד ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L�‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה ‡Ï ‡¯e�a Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתֹוליד זה ּבדבר ׁשרחמנּות ְְְֲִִֶֶַַָָָלהעיר
אֹומרֹו והּוא ע"ז, L˜BÓמחּוׁש Èk ְְֵƒ≈

,CÏ ‡e‰חס ׁשּכׁשאּתה העם, ּפרּוׁש »ְֵֶֶַָָָָ
אֹו עצמ על מתאכזר אּתה ְְְְִֵַַַַָָָעליו
אׁשר הרחמנּות על חֹוזר הּוא ְֲֵֵֶַַָָּפרּוׁש

יחּוס: לבל עליו ְִַָָָָצּוה
Ô˙�ÂÓ.E„Èaכד) Ì‰ÈÎÏּבחּיים ּפרּוׁש ¿»««¿≈∆¿»∆ְִֵַ

ּכאֹומרֹו י')חּיּותם אליו(יהֹוׁשע וּיציאּו ְְְִֵַַַָָֹֻ
יהֹוׁשע: אל האּלה הּמלכים חמׁשת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻאת

Ïk.'B‚Âא) ‰Âˆn‰מה לדעת צרי »«ƒ¿»¿ִַַַָָ
ּכבר הלא ועֹוד זאת, היא ְְְֲִִָָֹֹּמצוה
ועׂשיתם ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון עקב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָאמר
אכן הּמצוה, ּכל לֹו' לחזר ּמקֹום ְֲִֵַַַָָָָֹּומה
ּבני ּבלּבֹות הׂשּכיל מׁשה האיׁש ְְְִִִִֵֵֶָהן
ּכגדֹול, ּכקטן יתעם אחד רּוח ּכי ְִֵֶַַַַָָָָָָאדם
ולצאת ה' ּבעבֹודת להמעיט סּלם ְְְְֲִֵַַַָָֻוהּוא
האדם ּבעׂשֹות ּכי והּוא החּיים, ְֲִִִֶֶַַַָָָמּדר
ּתבאנה מאׁשר ג' אֹו ב' ה' ְֲִִֵֶָָֹמּמצוֹות
מצוֹות מּכל ּבאחת יחזיקּו אם ּגם ְְֲִִִִַַַַַָּומה
ּבהם יּולד ּובזריזּות ּבתמידּות ְְִִִִִֵֶָָה'
הּמצוֹות ּבׁשאר להתעּצל רעה ְְְְִִִֵַַָָָָָהֹולדה
ּבידם יהיּו אם ּגם ּומה לידם, ְְְִִִַַַָָָָָהּבאים
נפׁשם ׁשּתּמלא מהּמצוֹות וכּמה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכּמה
נגע ּפׁשה ּמאד ּומה מהּמצוֹות, ְְְִִֵֶַַַַָָֹּבקצת
ה' ּבתֹורת ההֹולכים ּבלב ּובפרט ְְְְִִֵֶַַָזה
ׁשהם ּבראֹותם הּקּלֹות הּמצוֹות ְְְְִִֵֶַַַַָלהבזֹות
וכּו', הּמצוֹות רב ּומקּימים ּתֹורה ְְְְְִִֵַַָֹלֹומדי

וימעט האנׁשים יּסּורי הּסֹובב הּוא ְֲִִִֵֵֵֶַַָָוזה
אדם ויׁשּפל יגֹונֹותם וירּבה ְְְְְְִֶַַָָָָּכבֹודם
ה' נביא ּבא לזה ואׁשר איׁש, ְְֲִִִֶֶַַָָויּׁשח

ואמר ‰Âˆn‰ּבתֹוכחֹותיו Ïkיחס ְְֵַָָ»«ƒ¿»ִֵ
על וצּוה אחת למצוה הּתֹורה ְְְְִִִַַַַָָָָלכללּות
הּנזּכר: ּבּׁשגיֹון יטעה לבל ְְְְִִִֶַַַָָֻּכּלּה

Ô˙�Âואמר ּתׁשּובה עליו ׁשאין טעם ¿»«ְְֵֶַַַָָָָ
Ì˙‡·e ÔeÈÁz ÔÚÓÏנתּכּון וגֹו', ¿««ƒ¿»∆ְְִֵַ

ז"לÔeÈÁzּבּמאמר אֹומרם ּדר על ֲַַַƒ¿ְֶֶַָ
ק"ע:) ח"א רמ"ח(זהר יׁש ּבאדם ּכי ִֵַָָָֹ

ּדבר ּבא ּוכנגּדם ּגידים ושס"ה ְְְְִִִֵֶַָָָאברים
ּתעׂשה לא מצוֹות שס"ה לׁשמר ְְֲִִֵַֹֹה'
אדם יׁשער והּנה עׂשה, מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָורמ"ח
מחּוׁש איזה א' ּגיד אֹו אבר על ְִִֵֵֶַָֹּבבא
ואבֹוי ּבאֹוי לּבֹו ויצעק מכאֹוב ְְְְֲִִַַַאֹו
לצעקֹו מענה יקּבל האם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַמּמכאֹובֹו
ּומהם אברים רמ"ח ל הלא לֹו ְֱֲִֵֵֶֶָֹֹּבאמר
יחלה מרמ"ח חלק ואם ׁשלמים ְְֱִִֵֵֵֶֶֶרמ"ז
ּדמיֹון וזה זה, על לקּבל ראּוי ְְְִִֵֶֶַָֹאין
ּכנגד מיחדים ׁשהם הּמצוֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֻׁשמירת
עֹובר ּוכׁשאדם והּגידים ְְִִִֵֵֶַָָָָהאברים
הּכאב יפעיל מהּנה אחת ְְְִֵֵֵֵַַַַַָּומבּטל
ּוכׁשם ּובּגידים, ּבאברים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבׁשּכנגּדֹו
מֹועלת רמ"ז ּבריאּות ּתׁשּובת ְְִֵֶֶֶַׁשאין
ּתׁשלּום האבר ּכאב הרּגׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָלהעביר
מצוֹות רמ"ז יׁשלימּו לא כן ּכמֹו ְְְִִֵַֹרמ"ח
ּוכמֹו רמ"ח, ּתׁשלּום הא' לחסרֹון ְְְְֲֵֶַָעׂשה

מצוֹות שס"ד ׁשמירת יׁשלים לא ְְְִִִֵַַֹכן
שס"ה, ּתׁשלּום א' לבּטּול ּתעׂשה ְְֲִֶַַֹלא

מאמר ‰Âˆn‰והּוא Ïkּפרּוׁש ְֲַַ»«ƒ¿»ֵ
ׁשּביד ּכל יחסר ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹּבכללּותיה
ּבין ּפרּוׁש לעׂשֹות ּתׁשמרּון ְְֲֲִֵֵַַלעׂשֹות

והּטעם מ"ע, ּבין ÔeÈÁzמל"ת ÔÚÓÏ ְֵַַַ¿««ƒ¿
אחת מחּסר ּוכׁשאּתה ּבזה ּתלּוי ְְֵֶֶֶַַַַָָָזה
חּיּות ּכנגּדֹו מחּסר אּתה הּמצוֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָמּכל
הּמׁשל יׁשּתּנה ּתאמר ואם אחד, ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹאבר
אבר הרּגׁש ׁשהּוא ׁשהּמׁשל ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָלּנמׁשל
אחּדּות לכל מכאיב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֶֶַַָָאחד
ּבא לזה הּמצוֹות, ּכן ּׁשאין מה ְִֵֵֶֶַַַָָהּגּוף

זה ּבלׁשֹון הּנביא ‰Âˆn‰מאמר Ïk ְֲִֶַַַָָ»«ƒ¿»
לאחת הּתֹורה מצוֹות ׁשּגם ְְִֵֶַַַַָּפרּוׁש
אחד יסֹוד ּבמנין, ׁשרּבים הגם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיחׁשבּו
ׁשוים הם ּומעּתה להם, אחד ְִִֵֵֶֶַָָָָָּובנין

ואֹומרֹו הרמּוז, לּדמיֹון Ì˙È·¯eמּמׁש ְְְִַַָָָ¿ƒ∆
להם יהיה לא זה ׁשּבאמצעּות ְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹּפרּוׁש
ואֹומרֹו וירּבּו, ויחיּו מהּטֹובֹות ְְְְְְִִֵֵַַמֹונע

Ì˙‡·eּכי ּגדֹולה הערה העירם ּכאן »∆ְִִֵֶָָָָָ
ה' ּובעבֹודת ּבמצוֹות ּגדֹול לנּו ְְֲִִַַָָמי
ּולמד וצא הקב"ה נאמן ְְְֱֵֶֶַַּכמׁשה
ונמנע הארץ ּביאת לֹו עלתה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּבאחת
ל וזה מיתה, אחר אפּלּו ׁשּמה ְְֲִִִֶַַָָָמּבֹוא
ּכל ולעׂשֹות לׁשמר ׁשּצרי ְְֲִִֶַָָָֹהאֹות
נתּכּון מּדרּכנּו וחּוץ ּבׁשלמּות, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָהּמצוה

BNÚÏ˙ּבּמאמר Ôe¯ÓLzׁשּצרי לֹומר ֲַַַƒ¿¿«¬ִֶַָ
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(á)éäìà äåäé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåEäæ §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²
úòãì Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨−©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À¨©¹©

:àì-íà åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ולא ּתנּסהּו אחריוׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåàìå zòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ
éúáà ïeòãéBcáì íçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ

:íãàä äéçé äåäé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

הּמן את וּיאכילָך וּירעבָך ג)ויעּנָך ּדבר(ח, ּכל ּכמֹו מגּבל, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

מן לחם היה הּמן אְך אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

מגּבל אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ׁשהקב"ה ּוכׁשם אלקי, מאכל ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻהּׁשמים,

הּבלי אל נמׁשְך הּוא ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאֹוכל

יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון מעֹוררת חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל ּכְך: לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּגבּול,

החייםויֹותר. אור ְֵ

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ּכמֹו קטּניהם, ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, עּמֹוׁשהיּו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ּכדר ּכּבצק, נפחה לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְְֵֶֶַָָָֹ

נפּוחֹות ׁשרגליהם יחף, .הֹולכי ְְְֵֵֵֶֶַָ

(ä)äåäé Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬
éäìà:jøqéî Eהחיים אור ¡Ÿ¤−§©§¤«¨

‡C‰Ïב ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈq�Ï¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â C�tÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L�‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L�‡¡»»

eÙÁÈד ‡Ï C�ÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ

b·¯‡ה Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתבֹוא מתי ּומצּפה יֹוׁשב האדם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
לעׂשֹותּה: הּמצוה ְְֲִַַָָָלידֹו

„BÚׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַָָיתּבאר
כ"ח.) לאו(מוע"ק ּומזֹוני חּיי ְֵֵֵַָָּבני

ע"כ, ּבמּזלא אּלא מּלתא ּתליא ְְְְְִִֶַַָָָָָּבזכּותא
חדּוׁש ּבדבר להם ּכאן מׁשה מאמר ְֲִִֶֶַַַָָָּובא
ּכל ולעׂשֹות לׁשמר יתעּצמּו יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹׁשאם
יחד, מּׁשלׁשּתם יבטחּו ּבכללּות ְְְְְְִִִַַַָָָֻהּמצוֹות

אֹומרֹו ‰Âˆn‰והּוא Ïk'וגֹוÔeÈÁz ÔÚÓÏ ְְ»«ƒ¿»ְ¿««ƒ¿
חּיים, ּבנים,Ì˙È·¯eהרי Ì˙‡·eהרי ֲִֵַ¿ƒ∆ֲִֵָ»∆
ÌzL¯ÈÂּומלאה ארץ מזֹוני הרי וגֹו' ƒƒ¿∆ְְְֲֵֵֶֶָֹ

ּכל ּומעּתה וגֹו', טּוב ּכל מלאים ְְִִֵֵַָָָָּובּתים
והּמצוֹות הּתֹורה ּבׁשלמּות ְְְְִִִֵֵַַַַָהּמתעּצם
האֹות ל וזה ּומזֹוני, ּובחּיי ּבבני ְְְְְְֵֵֵֶַָָָֻמבטח
ׁשּלא עליו מּגיד היה ׁשהּמּזל ְִֶֶַַַַָָָָָָָֹאברהם
ּבׁשלמּות ׁשהתעּצם ּולצד ּבנים לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָיהיה
ּבנים: לֹו והיּו הּמּזל נׁשּתּנה ה' ְְֲִִַַַַַָָָָּבעבֹודת

EpÚÈÂ.'B‚Âג) E·Ú¯iÂמה לדעת צרי «¿«¿««¿ƒ∆¿ִַַַָָ
ׁשל ּדברים ׁשל וגֹו'EpÚÈÂּקׁשרן ְְִִֶֶָָ«¿«¿ְ

מׁשמעּותEÏÎ‡iÂעם ּולפי וגֹו', ִ««¬ƒ¿ְְְִַָ
הּמן ׁשאכילת יּגיד, הּמן ּגנאי ְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּדברים
ׁשּמצינּו אינֹו וזה הרעבֹון, לצד ְְְְִֵֶֶַָָָָָהיתה
ּכאמּור הּמן ּבׁשבחי הרּבה ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשהּתֹורה

ז') י"א רּבֹותינּו(ּבּמדּבר ואמרּו וגֹו' והּמן ְְְְְִֵַַַָָָ
ׁשם)ז"ל ּבׁשבחֹו(ספרי הּכתּוב ׁשּכל ְְְִִִֶַָָָ

הּמלאכים מזֹון הּוא ּגם (יֹומאמדּבר, ְְְִֵַַַַָָ

איׁש,ע"ה:) אכל אּבירים לחם ְְִִִֶֶַַָּכאֹומרֹו
ּכי יּגיד, הּמן ׁשבח ּכאן ׁשּגם ְְִִִֶֶֶַַַַָָונראה
מאכל יׁש סּוגים, ּבב' יׁשנם ְְֲֲִִֵֶַַַָָָהּמאכלים
לצד חֹולה ּבין ּבריא ּבין לּכל ְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּׁשוה
נבלע וכּלֹו מהעּפּוׁש נקי ְְֱִִִֵָָָֻהיֹותֹו
האדם, ּומבריא להתעּכל וקל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּבאברים
לבריא אּלא ראּוי ׁשאין מאכל ְְֲִֵֵֶֶַָָָָויׁש

לחֹולה אמראבל לזה ויאּבדהּו, יּזיקּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּמן ּבענין E·Ú¯iÂהּכתּוב EpÚÈÂ ְְִַַַָָ«¿«¿««¿ƒ∆
EÏÎ‡iÂ,הּדר עּנּוי ויעּנ ּפרּוׁש וגֹו' ««¬ƒ¿ְְְִֵֶֶַַַ

ידּוע והּנה הּמזֹון, חסרֹון עּנּוי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָוּירעב
ּכחֹותיו יאפסּו ּבּדר ׁשהּמתעּנה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
ּוכׁשאדם העּכּול וכח המבּׁשל ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹּכח
יּזיקּנּו להתעּכל קצת קׁשה מאכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹוכל
ויאכל האדם ּכׁשּירעב ּגם מאד, ְְְְִֶַַַַָָָֹֹעד
ועינינּו חלי, לידי יביאּנּו ׂשביעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹּכדי
לעת האדם, ׁשּמתעּנה יֹום ּכי ְְִִֵֶֶַָָָרֹואֹות
נפׁשֹו, אּות ּככל אכֹול יּוכל לא ְְֶַַַַָָָֹֹהאכל

‰Ônואמר ˙‡ EÏÎ‡iÂׁשבח הרי ְַָ««¬ƒ¿∆«»ֲֵֶַ
אפּלּו הראּוי ּדבר ׁשהּוא ֲֲִֶַַָָָָָהּמאכל
הּנרּגׁש טעם מּלבד ולרעב ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻלמעּנה

ּבדבׁש: ּכצּפיחית ְְִִִֶַָָָׁשהיה
zÚ„ÈÂ.'B‚Âה) E··Ï ÌÚהּכתּוב ּכּונת ¿»«¿»ƒ¿»∆¿ַַַָָ

ׁשאין לּבֹו עם האדם ׁשּיׁשער ְִִֵֵֶֶַָָָהּוא
לבנֹו אּלא ּוליּסר להֹוכיח אדם ְְְִִֵֶֶַַַָָָטבע
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(á)éäìà äåäé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåEäæ §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²
úòãì Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨−©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À¨©¹©

:àì-íà åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ולא ּתנּסהּו אחריוׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåàìå zòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ
éúáà ïeòãéBcáì íçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ

:íãàä äéçé äåäé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

הּמן את וּיאכילָך וּירעבָך ג)ויעּנָך ּדבר(ח, ּכל ּכמֹו מגּבל, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

מן לחם היה הּמן אְך אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

מגּבל אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ׁשהקב"ה ּוכׁשם אלקי, מאכל ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻהּׁשמים,

הּבלי אל נמׁשְך הּוא ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאֹוכל

יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון מעֹוררת חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל ּכְך: לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּגבּול,

החייםויֹותר. אור ְֵ

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ּכמֹו קטּניהם, ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, עּמֹוׁשהיּו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ּכדר ּכּבצק, נפחה לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְְֵֶֶַָָָֹ

נפּוחֹות ׁשרגליהם יחף, .הֹולכי ְְְֵֵֵֶֶַָ

(ä)äåäé Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬
éäìà:jøqéî Eהחיים אור ¡Ÿ¤−§©§¤«¨

‡C‰Ïב ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈq�Ï¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â C�tÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L�‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L�‡¡»»

eÙÁÈד ‡Ï C�ÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ

b·¯‡ה Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתבֹוא מתי ּומצּפה יֹוׁשב האדם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
לעׂשֹותּה: הּמצוה ְְֲִַַָָָלידֹו

„BÚׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַָָיתּבאר
כ"ח.) לאו(מוע"ק ּומזֹוני חּיי ְֵֵֵַָָּבני

ע"כ, ּבמּזלא אּלא מּלתא ּתליא ְְְְְִִֶַַָָָָָּבזכּותא
חדּוׁש ּבדבר להם ּכאן מׁשה מאמר ְֲִִֶֶַַַָָָּובא
ּכל ולעׂשֹות לׁשמר יתעּצמּו יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹׁשאם
יחד, מּׁשלׁשּתם יבטחּו ּבכללּות ְְְְְְִִִַַַָָָֻהּמצוֹות

אֹומרֹו ‰Âˆn‰והּוא Ïk'וגֹוÔeÈÁz ÔÚÓÏ ְְ»«ƒ¿»ְ¿««ƒ¿
חּיים, ּבנים,Ì˙È·¯eהרי Ì˙‡·eהרי ֲִֵַ¿ƒ∆ֲִֵָ»∆
ÌzL¯ÈÂּומלאה ארץ מזֹוני הרי וגֹו' ƒƒ¿∆ְְְֲֵֵֶֶָֹ

ּכל ּומעּתה וגֹו', טּוב ּכל מלאים ְְִִֵֵַָָָָּובּתים
והּמצוֹות הּתֹורה ּבׁשלמּות ְְְְִִִֵֵַַַַָהּמתעּצם
האֹות ל וזה ּומזֹוני, ּובחּיי ּבבני ְְְְְְֵֵֵֶַָָָֻמבטח
ׁשּלא עליו מּגיד היה ׁשהּמּזל ְִֶֶַַַַָָָָָָָֹאברהם
ּבׁשלמּות ׁשהתעּצם ּולצד ּבנים לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָיהיה
ּבנים: לֹו והיּו הּמּזל נׁשּתּנה ה' ְְֲִִַַַַַָָָָּבעבֹודת

EpÚÈÂ.'B‚Âג) E·Ú¯iÂמה לדעת צרי «¿«¿««¿ƒ∆¿ִַַַָָ
ׁשל ּדברים ׁשל וגֹו'EpÚÈÂּקׁשרן ְְִִֶֶָָ«¿«¿ְ

מׁשמעּותEÏÎ‡iÂעם ּולפי וגֹו', ִ««¬ƒ¿ְְְִַָ
הּמן ׁשאכילת יּגיד, הּמן ּגנאי ְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּדברים
ׁשּמצינּו אינֹו וזה הרעבֹון, לצד ְְְְִֵֶֶַָָָָָהיתה
ּכאמּור הּמן ּבׁשבחי הרּבה ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשהּתֹורה

ז') י"א רּבֹותינּו(ּבּמדּבר ואמרּו וגֹו' והּמן ְְְְְִֵַַַָָָ
ׁשם)ז"ל ּבׁשבחֹו(ספרי הּכתּוב ׁשּכל ְְְִִִֶַָָָ

הּמלאכים מזֹון הּוא ּגם (יֹומאמדּבר, ְְְִֵַַַַָָ

איׁש,ע"ה:) אכל אּבירים לחם ְְִִִֶֶַַָּכאֹומרֹו
ּכי יּגיד, הּמן ׁשבח ּכאן ׁשּגם ְְִִִֶֶֶַַַַָָונראה
מאכל יׁש סּוגים, ּבב' יׁשנם ְְֲֲִִֵֶַַַָָָהּמאכלים
לצד חֹולה ּבין ּבריא ּבין לּכל ְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּׁשוה
נבלע וכּלֹו מהעּפּוׁש נקי ְְֱִִִֵָָָֻהיֹותֹו
האדם, ּומבריא להתעּכל וקל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּבאברים
לבריא אּלא ראּוי ׁשאין מאכל ְְֲִֵֵֶֶַָָָָויׁש

לחֹולה אמראבל לזה ויאּבדהּו, יּזיקּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּמן ּבענין E·Ú¯iÂהּכתּוב EpÚÈÂ ְְִַַַָָ«¿«¿««¿ƒ∆
EÏÎ‡iÂ,הּדר עּנּוי ויעּנ ּפרּוׁש וגֹו' ««¬ƒ¿ְְְִֵֶֶַַַ

ידּוע והּנה הּמזֹון, חסרֹון עּנּוי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָוּירעב
ּכחֹותיו יאפסּו ּבּדר ׁשהּמתעּנה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
ּוכׁשאדם העּכּול וכח המבּׁשל ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹּכח
יּזיקּנּו להתעּכל קצת קׁשה מאכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹוכל
ויאכל האדם ּכׁשּירעב ּגם מאד, ְְְְִֶַַַַָָָֹֹעד
ועינינּו חלי, לידי יביאּנּו ׂשביעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹּכדי
לעת האדם, ׁשּמתעּנה יֹום ּכי ְְִִֵֶֶַָָָרֹואֹות
נפׁשֹו, אּות ּככל אכֹול יּוכל לא ְְֶַַַַָָָֹֹהאכל

‰Ônואמר ˙‡ EÏÎ‡iÂׁשבח הרי ְַָ««¬ƒ¿∆«»ֲֵֶַ
אפּלּו הראּוי ּדבר ׁשהּוא ֲֲִֶַַָָָָָהּמאכל
הּנרּגׁש טעם מּלבד ולרעב ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻלמעּנה

ּבדבׁש: ּכצּפיחית ְְִִִֶַָָָׁשהיה
zÚ„ÈÂ.'B‚Âה) E··Ï ÌÚהּכתּוב ּכּונת ¿»«¿»ƒ¿»∆¿ַַַָָ

ׁשאין לּבֹו עם האדם ׁשּיׁשער ְִִֵֵֶֶַָָָהּוא
לבנֹו אּלא ּוליּסר להֹוכיח אדם ְְְִִֵֶֶַַַָָָטבע



awrלד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(å)éäìà äåäé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà äåäé ékíéî éìçð õøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§¨−¨¨«

(ç)ïîL úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬¤−¤
:Láãe§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ׁשמן העֹוׂשים .זיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðהחיים אור §«¤

(é)éäìà äåäé-úà zëøáe zòáNå zìëàåõøàä-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨¨¬¤
:Cì-ïúð øLà äáhä©Ÿ¨−£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn e"h ipy mei ß

(àé)éäìà äåäé-úà çkLz-ït Eì øîMäøîL ézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧§³Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áe-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨¨−¦§¤¨®§¬Ÿ£¤
:äaøé Eì§−¦§¤«

ÔÁ¯‡aו C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈ�ÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ� ‡„‚�»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù�»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ�‡˙eח ÔÈ�Ùe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈ�Bn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰�·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ� ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא ‡zÏÁc ˙È ÈL�˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰B�È„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

È�·zיב ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ C�ÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מה רע עׂשֹות ּבראֹותֹו יקּפיד עליו ְְֲִִִַַַָָּכי
חברֹו ּבן ּבראֹות לּבֹו ירּגיׁש ּכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַּׁשאין
ּבאנֹוׁש הּמטּבע מּטבע וזה רׁשע, ְְֱֲִֶֶֶַַַָָֻעׂשֹות
אׁשר ּדבר ּבעׂשֹותֹו ּבנֹו על ְְְֲֲִֶַַַָָלהרּגיׁש
ּׁשּלא מה ויּכּנּו ויקּללּנּו יעׂשה ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹלא
ּכמֹו עליו, מקּפיד ׁשאינֹו למי ּכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָיעׂשה

j¯qÈÓ,כן EÈ‰Ï‡ ׁשהגם‰' ּפרּוׁש ֵ¡…∆¿«¿∆»ֲֵֶַ
לא ותֹועבֹות רׁשע עֹוׂשים ְִֵֶֶַָֹֻׁשהאּמֹות
עלי ׁשּמקּפיד ּכמֹו עליהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָיקּפיד
אלהּותֹו ׁשם ׁשּנתיחד אלהי ְְֱֱִִֵֵֶֶַֹֹלהיֹותֹו
אׁשר ּדבר ּכל על מיּסרּך ולזה ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָעלי

עׂשֹות: טֹוב ָֹלא
ı¯‡.'B‚Âט) ˙�kÒÓ· ‡Ï ¯L‡ּפרּוׁש ∆∆¬∆…¿ƒ¿≈À¿ֵ

ׁשהם ׁשהגם אדם ּבני ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָלפי
לב' ענּיים ּכמנהג מתנהגים ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַעׁשירים

ויעני יתמֹוטט ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁש א' ְְִִִֵֵֵֶֶָָסּבֹות.
הֹוצאֹות יֹוציא לבל מצמצם ְְְִֵֵַַָָלכן
ּכדי עצמֹו יׂשּביע ׁשּלא ב' ְְְְִֵֶַַַֹֻמרּבֹות,
אמר לזה עׁשיר, ׁשהּוא יראה ִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

˙�kÒÓ· ‡Ï ¯L‡ּבּה מקֹום ׁשאין וגֹו' ¬∆…¿ƒ¿≈Àְֵֶָָ
ה הּמחּוׁשים הּמחּוׁשיםלב' ב' ּכי ּנזּכר, ְְִִִִִִַַַַ

עני וזה עׁשיר זה מאמצעּות ְְְִִִֵֶֶֶָָָיהיּו
אינם ּוׁשניהם ההתמֹוטטּות ְְְְִֵֵֵֶֶַָָּומאמצעּות
ּבאֹומרֹו לזה טעם ונתן הּלזֹו, ְְְִֶַַַַָָָָּבעיר

da Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ïאם ּבׁשלמא ּפרּוׁש …∆¿«…»ְִִֵָָ
מׁשּתּדל זה הארץ מּזּולת ּבא ְִִֵֶֶֶַַָָָָהעׁשר
אבל ּומעני מׁשּתּדל אינֹו וזה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָּומעׁשיר
ּתלּוי הּוא ּבארץ ׁשהעׁשר ֵֶֶֶָָָָָּכיון
ונתחּלקה מעׁשיר מהארץ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָוהּמעׁשיר
ּגם עׁשירים, ּכּלם ּכן אם ּבׁשוה ְְֲִִִֵֶַָָָֻֻלכּלם

היֹותם עת ּכל להתמֹוטטּות לחּוׁש ְְְֱִֵֵָָָאין
והּוא ּונכסים עׁשר מּמּנה ּכי ְְִִִֶֶֶָָָָּבארץ

da:אֹומרֹו Ïk ְ…»
¯ÈkÊ‰Âּונחׁשת ּברזל ׁשהם ּפרטים ב' ¿ƒ¿ƒְְְִֵֶֶֶַָ

הּצריכים ּדברים ב' ְְִִִֵֶַָׁשהם
אחר והזּכיר אדם, לתׁשמיׁשי ְְְְִִִִִֵַַַָָָעּקרים

ׁשאיןzÏÎ‡Âזה לפי ּפרּוׁש ׁשלמּותוגֹו' ֶ¿»«¿»ְְְִֵֵֵֶ
היא אם ּבפרֹות מׁשּבחת ּבהיֹותּה ְְְִִִֵֶַַָָָֻלארץ
העיר ליּׁשּוב הּצריכין ּדברים ְְְְִִִִִַַַָָחסרת
הּׁשבח יצא ּכי אדם ּבני ְְְִִֵֵֶַַַָָָָותׁשמיׁשי
ּכּמה ּתמצא והלא החסר, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹלהׁשלים
להם ׁשּיׁש ּופרּדסים ּגּנֹות אדמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָעֹובדי
ּבּמה הרּבה ּומׂשּתּכרין וכּמה ְְְְִִֵֶַַַַַָָּכּמה
הארץ ּבפרֹות ּכחּה האדמה ְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹּׁשּנֹותנת
עֹומדים כן ּפי על ואף האילן ְְְִִִֵֵַַָָּובפרֹות

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(ãé)éäìà äåäé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §¨−§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|áø÷òå óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ§©§½̈
øevî íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦¦−

Léîlçä: ©«©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a zegiy ihewl)

מים אין אׁשר . . והּנֹורא טו)הּגדֹול רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר אתּגדֹולּפרטי מחׁשיב האדם : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', הּואנֹוראהעֹולם ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ּומתמעטתנחׁשׁשרּוי הֹולכת ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבקדּׁשה. ּבקדּׁשה.ׂשרףהחמימּות החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני החמימּות קרעקרב: נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, להקב"ה,צּמאֹוןואדיׁש צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם מים:: הּואאין ּתֹורה. זֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו ְֵֵֵֶַַָצמא

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî Eìëànäïòîì E ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåìéçä-úà éì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦
:äfä©¤«

(çé)éäìà äåäé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik Eהחיים אור ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

(èé)éäìà äåäé-úà çkLz çëL-íà äéäåzëìäå E §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈
íäì úéåçzLäå ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§¨−§¦§©«£¦´¨¨¤®

:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãòäהחיים אור ©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

(ë)á÷ò ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî äåäé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®¥µ¤
ô :íëéäìà äåäé ìB÷a ïeòîLú àì́Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

‡C‰Ïיד ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL�˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔÂÈÁטו ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡�ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

ÔeÚ„Èטז ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈq�Ï ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז ÈÏ B�˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎ�ƒ¿«»»ƒ≈

CÏיח ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ� È�˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈

„ÈÈיט ‡zÏÁc ˙È ÈL�˙ ‰‡L�Ó Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבצרכי הּכל יֹוציאּו ּכי ְְְִִֵֶַָֹֹּבחסר
אחר לזה ּומלּבּוׁשיהם, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתׁשמיׁשיהם

hÁ‰ׁשאמר ı¯‡אמר ּגמר Ï‡וגֹו' ֶַָ∆∆ƒ»ְֶַָֹ…
da Ïk ¯ÒÁ˙להֹוציא צריכין אּתם ואין ∆¿«…»ְְְִִִֵֶַ

להביא אחר למקֹום הארץ ּפרֹות ְְִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשבח
אדם לתׁשמיׁש הּצריכים ּדברים ְְְְְִִִִִַַָָָּבמקֹומֹו
ּבגדר יׁשנם ּובזה ּתׁשמיׁשיו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָותׁשמיׁש

וׂשבעּת: ְְְְַַָָָָואכלּת
z¯ÎÊÂ.'B‚Âיח) '‰ ˙‡ׁשּצרי ּפרּוׁש ¿»«¿»∆¿ִֵֶָ

היתה מה' ּכי טֹובתֹו על לּבֹו ְִִֵֵַָָָָלתת
להּכיר ּתמיד יעירהּו זה ודבר ְְְִִִֵֶַָָָלֹו,

ּתחּבּלֹות ּותחּלת עליו, והׁשּגחתֹו ְְְְְִַַַָָָָֻּבֹוראֹו
זה ּדבר להׁשּכיחֹו היא האדם ְְִִֵֶֶַָָָָָיצר
לזה ּכי ואּולי לאּבדֹו, יּכנס זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָודר

זה ׁשאחרי מאמר סמÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ֲֲֵֶֶַַַַָ¿»»ƒ»…«
ÁkL˙'ׁשה זה ּדבר ׁשכֹוח אם ּפירּוׁש ƒ¿«ִֵֶֶַָָָ

ׁשּתׁשּכח סֹופ וגֹו' ל הּמטיב ְְְְִִֵֶַַהּוא
אלהים אחרי ללכת וסֹופ ה', ְְֱֲִֵֶֶֶַָֹאת
אּלא לבד ּבמחׁשבה ולא ְְְְֲִֵֶַַָָָֹאחרים,
עבֹודה ולא ועבדּתם, ּכאֹומרֹו ְְְְְֲֲֲֶֶַַַָֹּבמעׂשה
והׁשּתחוית אּלא ּבאּסּור מסּימת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשאינּה
לכל ּבאּסּור מסּימת עבֹודה ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָֻלהם

ז"ל ּכאֹומרם ׁשּבעֹולם, זרה ְְֲֶָָָָָָעבֹודה
ס':) חּיב(סנהדרין למרקֹוליס הּמׁשּתחוה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָ

למדּת הא ,ּבכ עבֹודתֹו ׁשאין ְְֲֲֵֶַָָָָָָהגם
ה' לעבֹודת ּגדֹול ּגדר זֹו ְֲִֵֶַַַָָָׁשהּזכירה
מּמדרגה הּׂשטן יּדיחּנּו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחסרֹונּה

מּמּנה: למּטה ְְְִֵֶַַָָָלמדרגה
B‚Â'.‡·„יטֿכ) ÌÈBbk 'B‚Â Ôe„·‡zצרי »……≈¿«ƒ¿ִָ

אבד לֹומר ּכפל לּמה ַַַַָָָָָֹלדעת
ולֹומר לדּמֹות הצר לּמה עֹוד ְְְֵַַַָָֹֻּתאבדּון,

ÌÈBbkלֹומר הצר לּמה עֹוד וגֹו', «ƒְְַַָָֻ
ב' ּפעם Ôe„·‡zלבּסֹוף Ôkסמ ולא ְַַַ≈…≈ְַָֹ
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מים אין אׁשר . . והּנֹורא טו)הּגדֹול רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר אתּגדֹולּפרטי מחׁשיב האדם : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', הּואנֹוראהעֹולם ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ּומתמעטתנחׁשׁשרּוי הֹולכת ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבקדּׁשה. ּבקדּׁשה.ׂשרףהחמימּות החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני החמימּות קרעקרב: נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, להקב"ה,צּמאֹוןואדיׁש צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם מים:: הּואאין ּתֹורה. זֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו ְֵֵֵֶַַָצמא

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî Eìëànäïòîì E ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåìéçä-úà éì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦
:äfä©¤«

(çé)éäìà äåäé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik Eהחיים אור ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

(èé)éäìà äåäé-úà çkLz çëL-íà äéäåzëìäå E §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈
íäì úéåçzLäå ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§¨−§¦§©«£¦´¨¨¤®

:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãòäהחיים אור ©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

(ë)á÷ò ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî äåäé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®¥µ¤
ô :íëéäìà äåäé ìB÷a ïeòîLú àì́Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

‡C‰Ïיד ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL�˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔÂÈÁטו ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡�ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

ÔeÚ„Èטז ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈq�Ï ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז ÈÏ B�˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎ�ƒ¿«»»ƒ≈

CÏיח ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ� È�˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈

„ÈÈיט ‡zÏÁc ˙È ÈL�˙ ‰‡L�Ó Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבצרכי הּכל יֹוציאּו ּכי ְְְִִֵֶַָֹֹּבחסר
אחר לזה ּומלּבּוׁשיהם, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתׁשמיׁשיהם

hÁ‰ׁשאמר ı¯‡אמר ּגמר Ï‡וגֹו' ֶַָ∆∆ƒ»ְֶַָֹ…
da Ïk ¯ÒÁ˙להֹוציא צריכין אּתם ואין ∆¿«…»ְְְִִִֵֶַ

להביא אחר למקֹום הארץ ּפרֹות ְְִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשבח
אדם לתׁשמיׁש הּצריכים ּדברים ְְְְְִִִִִַַָָָּבמקֹומֹו
ּבגדר יׁשנם ּובזה ּתׁשמיׁשיו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָותׁשמיׁש

וׂשבעּת: ְְְְַַָָָָואכלּת
z¯ÎÊÂ.'B‚Âיח) '‰ ˙‡ׁשּצרי ּפרּוׁש ¿»«¿»∆¿ִֵֶָ

היתה מה' ּכי טֹובתֹו על לּבֹו ְִִֵֵַָָָָלתת
להּכיר ּתמיד יעירהּו זה ודבר ְְְִִִֵֶַָָָלֹו,

ּתחּבּלֹות ּותחּלת עליו, והׁשּגחתֹו ְְְְְִַַַָָָָֻּבֹוראֹו
זה ּדבר להׁשּכיחֹו היא האדם ְְִִֵֶֶַָָָָָיצר
לזה ּכי ואּולי לאּבדֹו, יּכנס זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָודר

זה ׁשאחרי מאמר סמÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ֲֲֵֶֶַַַַָ¿»»ƒ»…«
ÁkL˙'ׁשה זה ּדבר ׁשכֹוח אם ּפירּוׁש ƒ¿«ִֵֶֶַָָָ

ׁשּתׁשּכח סֹופ וגֹו' ל הּמטיב ְְְְִִֵֶַַהּוא
אלהים אחרי ללכת וסֹופ ה', ְְֱֲִֵֶֶֶַָֹאת
אּלא לבד ּבמחׁשבה ולא ְְְְֲִֵֶַַָָָֹאחרים,
עבֹודה ולא ועבדּתם, ּכאֹומרֹו ְְְְְֲֲֲֶֶַַַָֹּבמעׂשה
והׁשּתחוית אּלא ּבאּסּור מסּימת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשאינּה
לכל ּבאּסּור מסּימת עבֹודה ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָֻלהם

ז"ל ּכאֹומרם ׁשּבעֹולם, זרה ְְֲֶָָָָָָעבֹודה
ס':) חּיב(סנהדרין למרקֹוליס הּמׁשּתחוה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָ

למדּת הא ,ּבכ עבֹודתֹו ׁשאין ְְֲֲֵֶַָָָָָָהגם
ה' לעבֹודת ּגדֹול ּגדר זֹו ְֲִֵֶַַַָָָׁשהּזכירה
מּמדרגה הּׂשטן יּדיחּנּו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחסרֹונּה

מּמּנה: למּטה ְְְִֵֶַַָָָלמדרגה
B‚Â'.‡·„יטֿכ) ÌÈBbk 'B‚Â Ôe„·‡zצרי »……≈¿«ƒ¿ִָ

אבד לֹומר ּכפל לּמה ַַַַָָָָָֹלדעת
ולֹומר לדּמֹות הצר לּמה עֹוד ְְְֵַַַָָֹֻּתאבדּון,

ÌÈBbkלֹומר הצר לּמה עֹוד וגֹו', «ƒְְַַָָֻ
ב' ּפעם Ôe„·‡zלבּסֹוף Ôkסמ ולא ְַַַ≈…≈ְַָֹ
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è(à)àáì ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½¨ŸÆ
úøöáe úìãb íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì̈¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ

:íéîMa©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים והם עצּום, החיים.אּתה אור ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)äzàå zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîLהחיים אור ¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà äåäé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä ELà E §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëàízLøBäå E «Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì äåäé øac øLàk øäî ízãáàäåהחיים אור §©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

c¯È�‡א ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»
:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ È�a ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ È�a Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתאבדּון אבד ּבתחּלה ּׁשאמר ְְִִֵֶַַָָָֹֹלמה
אכן וגֹו', ּכּגֹוים מאמר חֹוזר ְֲִֵֵֶַַַָָָׁשעליו
ז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב ְְִֵֶֶַַָָָיתּבאר

ה"ז) פ"א חגיגה חרבה(ירּוׁשלמי ׁשּלא ְְְֲִִֶַָָָֹ
ּדברי ּבּה ׁשּבּטלּו על אּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָירּוׁשלים
זרה עבֹודה עֹובדי ׁשהיּו והגם ְֲֲֵֶַַָָָָָּתֹורה,
נחרבת היתה לא ּתֹורה לֹומדים היּו ְְֱִִֶֶֶָָָָֹאם
מקֹום יׁש ּומעּתה ז"ל, ְְֵֵַָָָּכאֹומרם
ּולהערים זרה עבֹודה ולעבד ְְְְֲֲֲִִַַַַָָָֹלהרׁשיע
לבל עליהם ׁשּתגן ּכדי ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹללמד

ּבא לזה ּכׁשּבאיאבדּו, ּכאן הּמאמר ְְֲֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּתסֹובב ע"ז עבֹודת על ְְְֲֵֶַַַלהתרֹות

אמר הארץ מן וגֹו'‰È˙„Úׁשּיאבדּו ְִֶֶַָָָֹ¬ƒ…ƒְ
אבד ּכי ּבכם מתרה הריני ְֲִִֵֵֶֶַָָֹּפרּוׁש
אחת אבדה ּבתחּלה ּופרּוׁש ְֲִִֵֵֵַַָָֹּתאבדּון
חסירי ּכּגֹוים ׁשּתהיּו והּוא ְְֲִִֵֵֵֶַֹּתאבדּון
ּכּגֹויים ויהיּו מהם ה' ׁשּיׁשּכחם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָהּתֹורה
ּכן וגֹו' מאביד ה' אׁשר ּכּגֹוים ְְֲֲִִֵֶַַָואז
זה ּוכפי עצמם, אבדת זֹו ְְֲִֵֵֶַַָֹּתאבדּון

לֹומרÌÈBbkּתבת למעלה נמׁשכת ֵַ«ƒְְְִֶֶַַָ
ונמׁשכת ּכּגֹוים ׁשּיהיּו האבדה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּדמיֹון
מן עצמן הּגֹוים אבדת לדמיֹון ְְְְֲִִִֵַַַַָָלמּטה

ואֹומרֹו ּכיוןÚ˜·הארץ, ּפרּוׁש וגֹו' ְְֶָָ≈∆ְֵֵָ
להם יׁש ׁשאם למדּת הא ּתֹורה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
זרה עבֹודה עֹובדי ׁשּיהיּו הגם ְְֲֲִֵֶַָָָָּתֹורה
ּׁשּדקּדק מה והּוא להם, ּתעמד ְְֲִֵֶֶַַָָֹּתֹורה

‰'לֹומר ÏB˜aּבכּמה העירֹותי ּוכבר ַ¿ְְֲִִַָָ
ידּבר קֹול ׁשּיזּכיר מקֹום ׁשּכל ְְְִֵֶֶַַָָמקֹומֹות

הּתֹורה: ַַָעל
„BÚּבאֹומרֹו Ôkוגֹו',ÌÈBbkירצה ְְְִֶ«ƒְ≈

,Ôe„·‡zׁשאמר אבדתם מּלבד ּכי …≈ְֲִִֵֶַַָָָ
עֹוד ּתאבדּון אבד ּבּמאמר ְְֲֵַַַַָָֹֹלמעלה

ׁשּיאבדּו אחר להם אחרת ְֶֶֶֶַַַָָָֹצרה
וגֹו' אׁשר ּכגֹוי' יהיּו ּבהם ְְְֲִִִִֶֶַַָָהּנׁשארים
נבּואה מהם ׁשּיּכרת ּפרּוׁש יאבדּון ְִֵֵֵֵֵֶֶָָֹּכן
לב יחרד זאת ועל ׁשּיאּבדּו, ְְְְֱֵֶֶַַַֹורוה"ק
אֹוי ּכזֹו ּבעֹולם קללה ׁשאין ה' ְֵֶַָָָָָעם
מר הּזה הּמר ּכֹוס ׁשּטעמּו ֲֶֶַַַַַָלּדֹורֹות
ּכי ירחמּנּו יׁשּוב רחּום והּוא ְְֲִִֵֶַַָָמּמות

קדם: ּכימי ּבנּו רּוחֹו את ִִֵֵֶֶֶָיּתן
„BÚׁשלׁשה ּכי הּדר זה על ְְִִֵֶֶֶַַָָֹיתּבאר

ּכאן, להם רמז ּפרענּות ְִֵֶַָָָָֻמיני
להם ׁשארע ּדמיֹון הּביתהאחד ּבחרּבן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

הרׁשע נבּוכדנּצר ּׁשהרג מה מהם ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהרג
מאמר והּוא הּנׁשארים ‡·„והגלה ְְְְֲִִִַַַָָ»…

,Ôe„·‡zלהם ּׁשארע מה ּדמיֹון ב' …≈ְִֵֶֶַַָ
הרׁשע המן ׁשּבּקׁש מרּדכי ְְִִֵֵֶַָָָָָָּבימי
הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרג ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹלהׁשמיד

מאמר È·‡Ó„והּוא '‰ ¯L‡ ÌÈBbk ְֲַַ«ƒ¬∆«¬ƒ
עליהם ׁשּגזר ט"ז)ּפרּוׁש כ' לא(לקּמן ְֲֵֵֶֶַַָָֹ

ענׁשם, יהיה כן ּכמֹו נׁשמה ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָתחּיה
יׂשראל על הּמן ּגזרת היתה כן ְְְְִֵֵֵַַָָָָָּוכמֹו
ׁשעמדּו ואסּתר מרּדכי זכּות ְְְְְֳֵֵֶֶַָָלּולי

לֹומר ּכפל ולזה הּגזרה, Ôkּובּטלּו ְְְִֵֶַַַָָָ≈
Ôe„·‡z,עצמֹו ּבפני ּדבר ׁשהּוא לֹומר …≈ְְִֵֶַַָָ

והּוא מּיׂשראל הּנבּואה העּדר ּגזרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַָָג'
‰',מאמר ÏB˜a ÔeÚÓLz ‡Ï ·˜Ú ֲַַ≈∆…ƒ¿¿¿

ּבסֹוף ּפרּוׁש עקב הּדר זה על ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכּונה
זאת לכם יהיה והּתֹוכחֹות ְְִִֵֶֶַַָָֹהּמּוסרים
ּכתבּתי ּוכבר ה', ּבקֹול ּתׁשמעּו ְְְְְִִֶַָָֹׁשּלא
הּמות מּמרירּות מרים יּסּורים ְִִִִִֵֶֶַָָׁשאין

זה: ְֶָָּכדבר
ÚÓL.'B‚Âא) ¯·Ú ‰z‡ Ï‡¯NÈאֹומרֹו ¿«ƒ¿»≈«»…≈¿ְ

Ï‡¯NÈ ÚÓLּדעּתכם ּתנּו ּפרּוׁש ¿«ƒ¿»≈ְְְֵֶַ

אּתה לכם אֹומר ׁשאני זה ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָלמאמר
אּתה ּבזה לכם לֹומר רצֹוני מה ְִֵֶֶַַָָָָעֹובר
מה זה ּבמאמר ּכּונתי והׂשּכילּו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָעֹובר
להעירם נתּכּון הּׁשלֹום עליו והּוא ְְֲִִֵַַַָָָָהּוא,
עֹובר, אינֹו ׁשהּוא אליו ּׁשארע מה ֵֵֵֵֶֶַַַָעל

אמר והּטעם‡z‰ולזה אני, ולא לֹומר ְֶַָָ«»ְְֲִַַַַֹ
ז"ל ּכאן)ּכאֹומרם לפּתח(מד"ר וז"ל ְְְְִַָָֹ

ע"כ, רחמים עליו ׁשּיבּקׁשּו ּפתח ְְֲִֶֶֶַַַָָָלהם
והקּדים ּדבריו את יבינּו לא ׁשּמא ְְְְִִִֶֶָָָָָֹוחׁש

ואֹומר הבן, ּפרּוׁש ׁשמע ‰ÌBiלֹומר ְְֵֵֵַַָ«
ּבינם ׁשּיׁש ׁשההפרׁש לֹומר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָנתּכּון
עֹובר אינֹו והּוא עֹוברים ׁשהם ְְְִֵֵֵֵֶלבינֹו
יעבר אחר ּבזמן אבל הּיֹום ּדוקא ְְֲֲִֵַַַַָָָֹהּוא

ז"ל ּכאֹומרם הּוא ק"כ.)ּגם ח"ב (זהר ְְַַָֹ

לעתיד ּכי וגֹו' צאת ּכימי ְְְִִִֵֵַָָּבּפסּוק
יׂשראל: לארץ יׂשראל את יכניס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָמׁשה

ÌÚ.zÚÓLב) ‰z‡Â zÚ„È ‰z‡ 'B‚Â ÏB„b «»¿«»»«¿»¿«»»«¿»

לזכרֹון חׁשיבּות מה ידע, אם ְְֲִִִֶַַָָקׁשה
אמר לּמה עֹוד ׁשּידע, אחר ְִֶַַַַַָָָָָהּׁשמיעה

z‡Â‰ב"פ ‰z‡לֹומר הסּפיק ולא «»¿«»ְְִִַֹ
היא הּכּונה אכן וׁשמעּת. ידעּת ְְְִֵַַַַַָָָָָָָָאּתה
ּגדֹולה ּכת ּכּתֹות, ב' עם ְְִִֵֶַַָׁשּמדּבר
ּגדֹולה וכת יׂשראל, ּבני עם הם ְְְְְִֵֵֵַַַָָּבכּמּות
ּגדֹולי ׁשהם וכלב יהֹוׁשע הם ְְְְֵֵֵֵֵֶַָֻּבאיכּות
למל ׁשּמּוכן יהֹוׁשע ּובפרט ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻיׂשראל

לדּב והתחיל יׂשראל, הּגדֹוליםעל עם ר ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ
ואמר וכלב יהֹוׁשע zÚ„Èׁשהם ‰z‡ ְְְֵֵֶַַָָֻ«»»«¿»

את ּברּגלם ּברּורה ידיעה ידעּו ְְְְְִֵֶֶַָָָָׁשהם
אמר יׂשראל המֹון ּוכנגד z‡Â‰הארץ, ְְֲִֵֶֶֶַָָָָ¿«»

zÚÓLנתיּׁשבּו ּובזה הּמּגידים, מּפי »«¿»ְְִִִִִֶַַַָ
ְִִַהּדקּדּוקים:

לֹומר‰zÚ„ÈÂ.ÌBiג) הצר,ÌBi‰ ¿»«¿»«ְַַֻ«

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn f"h iyily mei ß

(ã)éäìà äåäé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì Eõøàä-úà úLøì äåäé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤¤¨¨´¤

éðtî íLéøBî äåäé älàä íéBbä úòLøáe úàfä:E ©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים החיים.העֹובדי אור «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬¨−¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|éäìà äåäé älàä íéBbäE ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éðtî íLéøBîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïòîìe E «¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì äåäé:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' החיים.הרי אור …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà äåäé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
óøò-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥−Ÿ¤

:äzàהחיים אור ¨«¨

(æ)éäìà äåäé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæE §ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
úàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna|íéøöî õøàî ©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦

íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−
äåäé-íò:החיים אור ¦§Ÿ̈«

ÔB‰˙Èד C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ È�ÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL�˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù� Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אל ּבֹואם אחר עד ׁשּלא ֲִֶֶַַַַָָֹלהעירם
יצּדיקּו אז וגֹו' ּגדֹול עם וירׁשּו ְְְְִִֶַַָָָָהארץ
זה ּדבר ויצּדיקּו ידעּו מהּיֹום אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָזה

וגֹו': העבר ְֵֶָֹׁשהּוא
Ï‡.'B‚Âד) ¯Ó‡zמה ּבׁשלמא קׁשה «…«¿ְִֶַָָָ

מצינּו ּבצדקתם יאמרּו ּבבל ְְְְִִִֶַָָָָֹּׁשּצּוה
ּוברׁשעת מאמר אּלא ּבדבריו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָׁשּסתרֹו
ּכאֹומר והֹול מסּכים הּוא ּגם ְְְֲִֵֵֵַַהרי
לּמה ּכן ואם וגֹו' ברׁשעת ּכי ְְְְְִִִֵַָָָּבסמּו
ׁשחׁש ואּולי ּתאמר. ּבבל להם ְְְֶֶֶַַַַָָֹיצּוה
מאמר להם אסר ׁשּלא ְְֲֶֶֶַַַַָָֹׁשּיחׁשבּו
אֹומ' יגמרּו ּכׁשּלא אּלא ְְְְְִִִֶֶֶָָֹּבצדקתי
ּכן ּגם ּכׁשּיאמרּו אבל ְְְְֲִֵֶַַָֹּוברׁשעת
ׁשּיאמרּו הגם אּסּור אין וגֹו' ְְְְֲִִֵֶַַֹּוברׁשעת
ּתאמר אל לֹומר ּתלמּוד ְְְִִַַַַָֹּבצדקתי,
ּוברׁשעת אמר ׁשּתגמרּו הגם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹּבצדקתי

ְוגֹו':
ּבצדקתÏ.E˙˜„ˆ·‡ה) לא ּפרּוׁש …¿ƒ¿»¿ְְְִֵָֹ

ּכל על אבל הארץ, לרׁשת ראּוי ֲֶֶֶַַָָָָָָָאּתה
וכן הארץ, ּבאי היּו ּכׁשר ּדֹור ְִֵֵֵֶָָָָָָּפנים
ּבה' הּדבקים ואּתם להם ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּתמצא
ׁשלמים היּו ׁשּלא אּלא וגֹו', ְְֱִֵֵֶֶֶָָֹֹאלהיכם
היתה לא אם לזכּותם הארץ להם ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹלתת
לא אבֹות ׁשּברית והגם אבֹות, ְְֲִִֶַַָָֹּברית
היּו אם הארץ לרׁשת מֹועלת ְִֶֶֶֶֶָָָָָָהיתה
ּוכמֹו יֹוכיח, הּמדּבר ודֹור ְְְְִִִַַָָרׁשעים
ּבפ"ב הּמׁשנה ּבפרּוׁש הראב"ד ְְְִֵֶַַָָָׁשּכתב
וכּו' לּבן זֹוכה האב ׁשּׁשנינּו ְְִֵֵֶֶַָָָֻּדעדּיֹות
הּקץ והּוא לפניו הּדֹורֹות ְְְְִֵַַַָָּובמסּפר

ע מראׁש הּדֹורֹות קֹורא "כ,ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶַַֹ
את רֹואה ׁשהּוא וז"ל הראב"ד ְְֶֶֶַַָָוכתב
עד עמהם ּומתּגלּגל זּכאי ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַַַַָהּדֹור
וכּו' יהֹוׁשע ׁשל ּכדֹורֹו וכּו' ּדֹור ְְְְֶַֻאֹותֹו
אף זּכאי ּדֹור ּכן ּגם ׁשּצרי הרי ֲִֵֵֶַַַַָע"כ,
אׁשר ׁשעּור ּבזכּותם היה לא כן ּפי ְֲִִִֵֶַָָָֹעל
לא אם הארץ את לרׁשת ּבׁשבילֹו ְְִִִִֶֶֶֶָָָֹיזּכּו

אֹומרֹו זה ּוכפי אבֹות, ּברית Ï‡היתה ְְְְִִֶָָָ…
E˙˜„ˆ·עדה ׁשאּתם הגם ּפרּוׁש וגֹו' ¿ƒ¿»¿ְֲֵֵֶֶַַָ

ּדבר להּׂשיג ּבזכּותכם ּכח אין ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשלמה
להעיר בצדקת לא לֹומר והחליט ְְְְְְִִִֶֶַָָֹזה,
ּכי לסּיע אפּלּו צדקּותם הֹועילה ְְֲִִִִֵֶַַָָֹׁשּלא
ּכׁשרֹון הֹועיל אּלא מסּפקת אבֹות ְְְִִִֶֶֶַָָּברית
מהם: הּטֹוב יּמנע לבל ְֲִֵֵֶֶַַַַָמעׂשיהם

ÈkÚaL� ¯L‡ 'B‚Â ÔÚÓÏe 'B‚Â ˙ÚL¯· ƒ¿ƒ¿«¿¿««¿¬∆ƒ¿«

.'B‚Âּכי מהּנה, ּבאחת הסּפיק ולא ¿ְְְִִִֵֵַַָֹ
מֹוריׁשם ה' היה לא הּגֹויים רׁשעת ְְִִִַַָָָֹֹּבלא
לבד ּוברׁשעת הּמׁשּפט, ּפי על ְְְְִִִֶַַַַָֹׁשּלא
אֹו ארצם. לּטל יׂשראל ראּויים ְְְִִִֵֵַָָֹאין
מאּבדם הּוא מֹוריׁשם ּפרּוׁש ּכי ְְְִִֵֶַָָָאפׁשר
הי' לא הרׁשע ׁשּזּולת רׁשע צרי ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹולזה

עליהם ּגֹוזר ט"ז)ה' כ' תחּיה(לקּמן לא ְְֲֵֵֶֶַַָֹ
נׁשמה: ְָָָּכל

zÚ„ÈÂ.'B‚Âוֿז) ÁkLz Ï‡ ¯ÎÊ 'B‚Â ‡Ï Èk ¿»«¿»ƒ…¿¿…«ƒ¿«¿

ּׁשעבר מּמה ּמֹוכיח מה ִִֶֶַַַַָָקׁשה
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ß a`Îmgpn f"h iyily mei ß

(ã)éäìà äåäé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì Eõøàä-úà úLøì äåäé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤¤¨¨´¤

éðtî íLéøBî äåäé älàä íéBbä úòLøáe úàfä:E ©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים החיים.העֹובדי אור «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬¨−¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|éäìà äåäé älàä íéBbäE ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éðtî íLéøBîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïòîìe E «¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì äåäé:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' החיים.הרי אור …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà äåäé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
óøò-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥−Ÿ¤

:äzàהחיים אור ¨«¨

(æ)éäìà äåäé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæE §ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
úàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna|íéøöî õøàî ©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦

íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−
äåäé-íò:החיים אור ¦§Ÿ̈«

ÔB‰˙Èד C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ È�ÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL�˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù� Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אל ּבֹואם אחר עד ׁשּלא ֲִֶֶַַַַָָֹלהעירם
יצּדיקּו אז וגֹו' ּגדֹול עם וירׁשּו ְְְְִִֶַַָָָָהארץ
זה ּדבר ויצּדיקּו ידעּו מהּיֹום אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָזה

וגֹו': העבר ְֵֶָֹׁשהּוא
Ï‡.'B‚Âד) ¯Ó‡zמה ּבׁשלמא קׁשה «…«¿ְִֶַָָָ

מצינּו ּבצדקתם יאמרּו ּבבל ְְְְִִִֶַָָָָֹּׁשּצּוה
ּוברׁשעת מאמר אּלא ּבדבריו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָׁשּסתרֹו
ּכאֹומר והֹול מסּכים הּוא ּגם ְְְֲִֵֵֵַַהרי
לּמה ּכן ואם וגֹו' ברׁשעת ּכי ְְְְְִִִֵַָָָּבסמּו
ׁשחׁש ואּולי ּתאמר. ּבבל להם ְְְֶֶֶַַַַָָֹיצּוה
מאמר להם אסר ׁשּלא ְְֲֶֶֶַַַַָָֹׁשּיחׁשבּו
אֹומ' יגמרּו ּכׁשּלא אּלא ְְְְְִִִֶֶֶָָֹּבצדקתי
ּכן ּגם ּכׁשּיאמרּו אבל ְְְְֲִֵֶַַָֹּוברׁשעת
ׁשּיאמרּו הגם אּסּור אין וגֹו' ְְְְֲִִֵֶַַֹּוברׁשעת
ּתאמר אל לֹומר ּתלמּוד ְְְִִַַַַָֹּבצדקתי,
ּוברׁשעת אמר ׁשּתגמרּו הגם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹּבצדקתי

ְוגֹו':
ּבצדקתÏ.E˙˜„ˆ·‡ה) לא ּפרּוׁש …¿ƒ¿»¿ְְְִֵָֹ

ּכל על אבל הארץ, לרׁשת ראּוי ֲֶֶֶַַָָָָָָָאּתה
וכן הארץ, ּבאי היּו ּכׁשר ּדֹור ְִֵֵֵֶָָָָָָּפנים
ּבה' הּדבקים ואּתם להם ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּתמצא
ׁשלמים היּו ׁשּלא אּלא וגֹו', ְְֱִֵֵֶֶֶָָֹֹאלהיכם
היתה לא אם לזכּותם הארץ להם ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹלתת
לא אבֹות ׁשּברית והגם אבֹות, ְְֲִִֶַַָָֹּברית
היּו אם הארץ לרׁשת מֹועלת ְִֶֶֶֶֶָָָָָָהיתה
ּוכמֹו יֹוכיח, הּמדּבר ודֹור ְְְְִִִַַָָרׁשעים
ּבפ"ב הּמׁשנה ּבפרּוׁש הראב"ד ְְְִֵֶַַָָָׁשּכתב
וכּו' לּבן זֹוכה האב ׁשּׁשנינּו ְְִֵֵֶֶַָָָֻּדעדּיֹות
הּקץ והּוא לפניו הּדֹורֹות ְְְְִֵַַַָָּובמסּפר

ע מראׁש הּדֹורֹות קֹורא "כ,ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶַַֹ
את רֹואה ׁשהּוא וז"ל הראב"ד ְְֶֶֶַַָָוכתב
עד עמהם ּומתּגלּגל זּכאי ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַַַַָהּדֹור
וכּו' יהֹוׁשע ׁשל ּכדֹורֹו וכּו' ּדֹור ְְְְֶַֻאֹותֹו
אף זּכאי ּדֹור ּכן ּגם ׁשּצרי הרי ֲִֵֵֶַַַַָע"כ,
אׁשר ׁשעּור ּבזכּותם היה לא כן ּפי ְֲִִִֵֶַָָָֹעל
לא אם הארץ את לרׁשת ּבׁשבילֹו ְְִִִִֶֶֶֶָָָֹיזּכּו

אֹומרֹו זה ּוכפי אבֹות, ּברית Ï‡היתה ְְְְִִֶָָָ…
E˙˜„ˆ·עדה ׁשאּתם הגם ּפרּוׁש וגֹו' ¿ƒ¿»¿ְֲֵֵֶֶַַָ

ּדבר להּׂשיג ּבזכּותכם ּכח אין ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשלמה
להעיר בצדקת לא לֹומר והחליט ְְְְְְִִִֶֶַָָֹזה,
ּכי לסּיע אפּלּו צדקּותם הֹועילה ְְֲִִִִֵֶַַָָֹׁשּלא
ּכׁשרֹון הֹועיל אּלא מסּפקת אבֹות ְְְִִִֶֶֶַָָּברית
מהם: הּטֹוב יּמנע לבל ְֲִֵֵֶֶַַַַָמעׂשיהם

ÈkÚaL� ¯L‡ 'B‚Â ÔÚÓÏe 'B‚Â ˙ÚL¯· ƒ¿ƒ¿«¿¿««¿¬∆ƒ¿«

.'B‚Âּכי מהּנה, ּבאחת הסּפיק ולא ¿ְְְִִִֵֵַַָֹ
מֹוריׁשם ה' היה לא הּגֹויים רׁשעת ְְִִִַַָָָֹֹּבלא
לבד ּוברׁשעת הּמׁשּפט, ּפי על ְְְְִִִֶַַַַָֹׁשּלא
אֹו ארצם. לּטל יׂשראל ראּויים ְְְִִִֵֵַָָֹאין
מאּבדם הּוא מֹוריׁשם ּפרּוׁש ּכי ְְְִִֵֶַָָָאפׁשר
הי' לא הרׁשע ׁשּזּולת רׁשע צרי ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹולזה

עליהם ּגֹוזר ט"ז)ה' כ' תחּיה(לקּמן לא ְְֲֵֵֶֶַַָֹ
נׁשמה: ְָָָּכל

zÚ„ÈÂ.'B‚Âוֿז) ÁkLz Ï‡ ¯ÎÊ 'B‚Â ‡Ï Èk ¿»«¿»ƒ…¿¿…«ƒ¿«¿

ּׁשעבר מּמה ּמֹוכיח מה ִִֶֶַַַַָָקׁשה
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(ç)pàúiå äåäé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa äåäé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©¯§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úéøaä úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½
íBé íéòaøà øäa áLàå íënò äåäé úøk-øLà£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ
:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦

i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא יׁשיבה(מגילה עּכבהאין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà äåäé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
äåäé øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënòהחיים אור ¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)äåäé ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧§Ÿ̈¹
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ׁשוֹותלּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)Enò úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½
øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´

:äëqî íäì eNò íúéeö¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äpäå äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà äåäé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬
:àeä óøò-äL÷-íò©§¥−Ÿ¤«

(ãé)úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

(åè)úçeì éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ´Ÿ
:éãé ézL ìò úéøaä©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íëì íúéNò íëéäìà äåäéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½
äåäé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúà¤§¤«

˜„Ìח ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט ‡i�·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי ‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Á�e È˙È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זה לזמן רׁשעים ּבהם ׁשהיּו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבּזמּנים
ּבּה עֹומדים ׁשהם ׁשּצדקתם ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָׁשאפׁשר
הארץ את לרׁשת להם ּתסּפיק ְִֶֶֶֶֶַַָָָָהּיֹום,
אכן ה', הביאני ּבצדקתי לֹומר ְְֱִִִִִִֵַַָָויכֹולין
ׁשּבּזמן רֹואים ּׁשהיּו מּמה ּכי היא ְִִִִֶֶַַַַָָָָהּכּונה
לארץ ּביאתם ּבדר ה' את ממרים ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו

לרׁשּתּה ּובאים נֹוסעים היּו כן ּפי על ְְְְִִִִֵַַָָָואף
אבֹות ּברית לצד היא ּביאתם ְְִִִֵַַָָָָמעּתה
לארץ ּבאים ּׁשהם מּמה ראיה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָואין

ּבאים: הם ְִִֵֶָָׁשּבזכּותם
ÌÈ·˙k.'B‚Âי) Ì‰ÈÏÚÂ 'B‚Âלדעת צרי ¿Àƒ¿«¬≈∆¿ִַַָָ

ּתּׂשאÌ‰ÈÏÚÂ.אֹומרֹו ּבפרׁשת הּנה ְ«¬≈∆ְִִֵַָָָ

י"ח) ּבאצּבע(ל"א ּכתבים מאמר ְְְְֲִִֵֶַַַַֻּפרׁשּתי
אלהיםאלהים אצּבע מכּון ה' ׁשהיה ְְֱֱִִֵֶֶַַָָֹֹ

היה ּובזה האֹות ּבצּורת הּלּוח ְְֶֶֶַַַָָָָּכנגד
מקֹום ונׁשאר לצדדין נסמ ׁשּכנגּדֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָאת
ּבא הּלחת, על חרּות ּוכאֹומרֹו ְְַַָָָֹֻחקּוק
החקק ׁשּמקֹום והֹודיע ּכאן ְְִֶֶַַָָָָהּכתּוב

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr cl zegiy ihewl)

הּלּוחֹות ּבׁשני יז)ואתּפׂש (תנחומא(ט, רז"ל אמרּו ּדהּנה לתרץ, ויׁש היּו. ּבידֹו והלא לתפסם, הצרְך לּמה החּיים, האֹור הקׁשה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הראׁשֹונֹות, הּלּוחֹות לגּבי אף הּוא ׁשּכן ּומסּתּברא ליׂשראל. ּונתנם טֹובה עין ּבהם נהג ׁשּמׁשה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות לגּבי ט) ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹפרשתנו

ּכל מּיׂשראל סּלק וכְך ׁשּלֹו, ׁשּיהיּו הּלּוחֹות את וקנה מיחדת ּתפיסה עׂשה זֹו, מחׁשבּתֹו להפקיע ּוכדי ליׂשראל. לּתנם ּבדעּתֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשהיה

הרי יׂשראל: ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת יׂשראל אהבת מּגיע היכן עד ּוראה ּובֹוא ּבלבד. 'אחריּותֹו' על היה והּדבר לׁשבירתם, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּייכּות

נפׁש מסירּות ּכדי עד הׁשּתּדל, כן ּפי על ואף ּבהר), היה (ׁשהרי למחֹות ּבידֹו היה לא ואף העגל, לחטא קׁשר ׁשּום למׁשה היה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹלא

לׁשבירתם! אחראי הּוא ׁשרק ּכזה ּבאפן הּלּוחֹות את ׁשבר ׁשּגם אּלא עֹוד, ולא החטא, על ּכּפרה לפעל החייםּבפעל, אור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

(çé)íéòaøàå íBé íéòaøà äðLàøk äåäé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
-ìk ìò éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³¨
äåäé éðéòa òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²§¥¥¬§Ÿ̈−

:Bñéòëäì§©§¦«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰�L‡¯k '‰ È�ÙÏ Ït�˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר ּבאֹותּה(שמות אכּפרה", אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָ
נ יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי ּבֹועלּיה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים ּברּומצאּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
למׁשה לֹו ואמר ליׂשראל, לד)הּוא הּכּפּורים.(שם ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבּיֹום יד)ּבֹו הקּבע(במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. י)למחילה עמדּתי(דברים "ואנכי : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבכעס היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון; האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים .ּבהר ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(èé)äåäé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íòta íb éìà äåäé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©

:àåää©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî äåäé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ׁשּׁשמע ּבנים,∑B„ÈÓL‰Ï.לכםלפי ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן "ואׁשמיד(עמוס : ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶַָָ
מּמעל" ‡‰¯Ô.ּפריֹו „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ּתפּלתי הּׁשניםוהֹועילה ונׁשארּו ׁשנים ּומתּו מחצה, .לכּפר ְִִַַ»∆¿«≈«¿««¬…ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ÏÚÓיז Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈ�ÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

‡¯ÔÈÚaיח ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

¯‚Êיט È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡�ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡�cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר אֹורֹו ּגבּה אבל הּלּוח מקֹום ְְֲֲֶֶַַַַָָנחקק
והיּו אלהים אצּבע מאֹור ְְֱִֵֵֶַָֹנֹוצץ
ׁשהיּו הגם עליֹונֹות נראֹות ְְֲִִֶֶַָָהאֹותּיֹות

אֹומרֹו והּוא ÏÎkחקּוקֹות, Ì‰ÈÏÚÂ ְְֲ«¬≈∆¿»
'‰ ¯ac ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ּכדמיֹון ּפרּוׁש וגֹו' «¿»ƒ¬∆ƒ∆ְְְִֵ

קדֹוׁשה ּברּיה מּמּנה נֹוּצר הּדּבּור ְְִִִֶֶַַָָָָָׁשהיה
אלהים ּבנגיעת נחצב כן ְְְֱִִִֵֶַַֹּכמֹו

והבן: הּלּוחֹות על ועלה אֹור ְְֵַַַַָָָּבּלּוח
Nt˙‡Â.'B‚Âיז) È�Laלדעת צרי »∆¿…ƒ¿≈¿ִַַָָ

ּבידֹו והלא לתפׂשם הצר ְְְְֲַַָָָָָֹֻלּמה
היּו יׂשראל חטאּו ּכׁשּלא ואּולי ְְְְִֵֶַָָָָֹהיּו.
ולא מׁשה יד על ּגבֹוהֹות ְְֶַַַֹהּלּוחֹות
ּוכמֹו אֹותם, לקחת מּׂשגת ידֹו ְְֶֶַַַָָָָָהיתה
ּוׁשני זה ׁשּלפני ּבּפסּוק לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּדקּדק

ּבׁשּתי אמר ולא ידי ׁשּתי על ְְְִֵֵַַַַָָֹֹֻהּלחת
ׁשּלא לֹומר נתּכּון אּלא ּבידי, אֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָֹידי
למעלה ּגבֹוהֹות אּלא מּמׁש ּבידיו ְְְְֶַַָָָָָָהיּו
ואחר עצמן, נֹוׂשאֹות והיּו ְְְְִַַַָָָָמּידיו
והצר קדּׁשתם ּכח הּוסר העגל ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻׁשראה

ּבידֹו: ְְְָָָלתפׂשם



לט awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr cl zegiy ihewl)

הּלּוחֹות ּבׁשני יז)ואתּפׂש (תנחומא(ט, רז"ל אמרּו ּדהּנה לתרץ, ויׁש היּו. ּבידֹו והלא לתפסם, הצרְך לּמה החּיים, האֹור הקׁשה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הראׁשֹונֹות, הּלּוחֹות לגּבי אף הּוא ׁשּכן ּומסּתּברא ליׂשראל. ּונתנם טֹובה עין ּבהם נהג ׁשּמׁשה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות לגּבי ט) ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹפרשתנו

ּכל מּיׂשראל סּלק וכְך ׁשּלֹו, ׁשּיהיּו הּלּוחֹות את וקנה מיחדת ּתפיסה עׂשה זֹו, מחׁשבּתֹו להפקיע ּוכדי ליׂשראל. לּתנם ּבדעּתֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשהיה

הרי יׂשראל: ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת יׂשראל אהבת מּגיע היכן עד ּוראה ּובֹוא ּבלבד. 'אחריּותֹו' על היה והּדבר לׁשבירתם, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּייכּות

נפׁש מסירּות ּכדי עד הׁשּתּדל, כן ּפי על ואף ּבהר), היה (ׁשהרי למחֹות ּבידֹו היה לא ואף העגל, לחטא קׁשר ׁשּום למׁשה היה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹלא

לׁשבירתם! אחראי הּוא ׁשרק ּכזה ּבאפן הּלּוחֹות את ׁשבר ׁשּגם אּלא עֹוד, ולא החטא, על ּכּפרה לפעל החייםּבפעל, אור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

(çé)íéòaøàå íBé íéòaøà äðLàøk äåäé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
-ìk ìò éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³¨
äåäé éðéòa òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²§¥¥¬§Ÿ̈−

:Bñéòëäì§©§¦«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰�L‡¯k '‰ È�ÙÏ Ït�˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר ּבאֹותּה(שמות אכּפרה", אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָ
נ יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי ּבֹועלּיה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים ּברּומצאּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
למׁשה לֹו ואמר ליׂשראל, לד)הּוא הּכּפּורים.(שם ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבּיֹום יד)ּבֹו הקּבע(במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. י)למחילה עמדּתי(דברים "ואנכי : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבכעס היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון; האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים .ּבהר ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(èé)äåäé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íòta íb éìà äåäé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©

:àåää©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî äåäé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ׁשּׁשמע ּבנים,∑B„ÈÓL‰Ï.לכםלפי ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן "ואׁשמיד(עמוס : ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶַָָ
מּמעל" ‡‰¯Ô.ּפריֹו „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ּתפּלתי הּׁשניםוהֹועילה ונׁשארּו ׁשנים ּומתּו מחצה, .לכּפר ְִִַַ»∆¿«≈«¿««¬…ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ÏÚÓיז Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈ�ÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

‡¯ÔÈÚaיח ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

¯‚Êיט È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡�ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡�cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר אֹורֹו ּגבּה אבל הּלּוח מקֹום ְְֲֲֶֶַַַַָָנחקק
והיּו אלהים אצּבע מאֹור ְְֱִֵֵֶַָֹנֹוצץ
ׁשהיּו הגם עליֹונֹות נראֹות ְְֲִִֶֶַָָהאֹותּיֹות

אֹומרֹו והּוא ÏÎkחקּוקֹות, Ì‰ÈÏÚÂ ְְֲ«¬≈∆¿»
'‰ ¯ac ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ּכדמיֹון ּפרּוׁש וגֹו' «¿»ƒ¬∆ƒ∆ְְְִֵ

קדֹוׁשה ּברּיה מּמּנה נֹוּצר הּדּבּור ְְִִִֶֶַַָָָָָׁשהיה
אלהים ּבנגיעת נחצב כן ְְְֱִִִֵֶַַֹּכמֹו

והבן: הּלּוחֹות על ועלה אֹור ְְֵַַַַָָָּבּלּוח
Nt˙‡Â.'B‚Âיז) È�Laלדעת צרי »∆¿…ƒ¿≈¿ִַַָָ

ּבידֹו והלא לתפׂשם הצר ְְְְֲַַָָָָָֹֻלּמה
היּו יׂשראל חטאּו ּכׁשּלא ואּולי ְְְְִֵֶַָָָָֹהיּו.
ולא מׁשה יד על ּגבֹוהֹות ְְֶַַַֹהּלּוחֹות
ּוכמֹו אֹותם, לקחת מּׂשגת ידֹו ְְֶֶַַַָָָָָהיתה
ּוׁשני זה ׁשּלפני ּבּפסּוק לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּדקּדק

ּבׁשּתי אמר ולא ידי ׁשּתי על ְְְִֵֵַַַַָָֹֹֻהּלחת
ׁשּלא לֹומר נתּכּון אּלא ּבידי, אֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָֹידי
למעלה ּגבֹוהֹות אּלא מּמׁש ּבידיו ְְְְֶַַָָָָָָהיּו
ואחר עצמן, נֹוׂשאֹות והיּו ְְְְִַַַָָָָמּידיו
והצר קדּׁשתם ּכח הּוסר העגל ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻׁשראה

ּבידֹו: ְְְָָָלתפׂשם



awrמ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(àë)ézç÷ì ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
Búà óøNàå|ãò áèéä ïBçè Búà úkàå Làa ¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½©¬

ãøiä ìçpä-ìà Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬
:øää-ïî¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמֹו: הוה, ּבלע"זלׁשֹון מולאנ"ט החיים.(מאהלענד)וכלֹות", אור »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíúééä íéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−
:äåäé-úà¤§Ÿ̈«

(âë)eLøe eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà äåäé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ§´
äåäé ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³§Ÿ̈Æ

:Bì÷a ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìàהחיים אור ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî äåäé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)-úàå íBiä íéòaøà úà äåäé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²§¤
äåäé øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−

:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït�˙‡Â∑'ה" ׁשּנאמר: ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת אל ."אלהים ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)äåäé-ìà ìltúàåEnò úçLz-ìà äåäé éðãà øîàå ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³©§Æ
ãéa íéøönî úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬

:ä÷æç£¨¨«

(æë)éãáòì øëæ-ìà ïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§¨−§©«£®Ÿ©¥À¤¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤
BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì äåäé§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

�È·Ò˙כא ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡�ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯e�a d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á�„ ‡ÏÁ�Ï d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב È¯·˜·e ‡˙q�·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È e�ÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ Ôez�ÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

Ï‡כו ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï È�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t�‡כח Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È È�ÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Â.'B‚Â‡˙כא) ÈzÁ˜Ï 'B‚Â ÌÎ˙‡hÁרמז ¿∆««¿∆¿»«¿ƒ¿ַָ
ּכן ּגם ּפעל ּבעגל ְֲֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבמעׂשהּו
ׁשּנעׂשה הרע ּכח וׂשרף החטא ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹּבבחינת
ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועּין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּמעׂשיהם,

ּבּפסּוק תּׂשא כ')ּכי את(ל"ב וּיּקח ִִִֶַַַָָ
עׂשּו: אׁשר ֲֵֶֶָָהעגל

ÁÏL·e.'B‚Âכג) ליהֹוׁשע‰' ּפרּוׁש ƒ¿…«¿ִֵַֻ
ּכונתֹו היתה הארץ לרּגל ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוכלב
אני אׁשר הארץ את ּורׁשּו עלּו ְֲֲֲִֵֶֶֶָָֹלאמר
ל ׁשלח ּבפרׁשת ּוכאֹומרֹו וגֹו', ְְְְְְֵַַָָנֹותן
ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין נתן, אני אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַֹוגֹו'
ּובענין המרּגלים ּבענין והפסיק ְְְְְְְְִִִִִַַַַָׁשם.

מעׂשה ּבאמצע וכּו' ּומּסה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָּתבערה
ההקצפֹות, ּכל להסמי נתּכּון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהעגל,
העגל מעׂשה ּכל סדר נגמר היה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָואם
להקצפה הקצפה ּבין מפליג ְְְְִֵַַַָָָָָָהיה
ההרּגׁש העּדר ּתֹוליד ּבזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוההפלגה

יכּון: ְֵֵֶַָׁשאליו

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(èë)Eòøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−
ô :äéeèpä©§¨«

ß a`Îmgpn f"i iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà äåäé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
:õò ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬¥«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ארֹון עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ּכ ואחר ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָ
עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּתחּלה,
ארֹון ּכ ואחר ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלאחר
אּלא למלחמה יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוכלים.

ונׁשּבה עליו ונענׁשּו עלי, .ּבימי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון לָך א)ועׂשית לּמלחמה(י, עּמהם יֹוצא ׁשהיה ׁשּיׁש(רש"י)זהּו הּטמאה' 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

צריכים וׁשעל צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעֹולם

נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צריְך ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלהּלחם

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו החייםועקרּבים'. אור ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàåúçlä-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä̈¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

(â)íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk̈¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤¤́
Làä CBzî øäa íëéìà äåäé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬¨¥−

:éìà äåäé íðziå ìäwä íBéa§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´
:äåäé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNòהחיים אור ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeúî íL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´¥³
:åézçz Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

i"yx£‰¯ÒBÓ Ô˜ÚÈŒÈ�a ˙¯‡aÓ eÚÒ� Ï‡¯NÈ È�·e∑נסעּו ּבניֿיעקן מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»≈»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

CÏÈÁaכט ‡z˜t‡ Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡�B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

ÏÚב BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡�B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈ¯zג ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡�B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙˘‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Á�e È˙È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡�B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È�„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו È�a ˙B¯‡aÓ eÏË� Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Úa.EÏ˙א) ÏÒt 'B‚Â ‡È‰‰לפי ּפרּוׁש »≈«ƒ¿¿»¿ְִֵ
אלהים מעׂשה הראׁשֹונים ֱֲִִִֵֶַָֹׁשּלּוחֹות
ואחר מׁשה ידי מעׂשה ולא ְְְֲֵֵֵֶַַַָֹהּמה
ללּוחֹות ראּויים היּו לא העגל ְְֲִֵֶֶַָָָֹׁשּנעׂשה
אֹותם ׁשּיפסל למׁשה ה' ואמר ְְְִֶֶֶַָָָֹּכזה
לׁשלל אליו מתיחסים ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹמּדברים

הראׁשֹונים. ׁשהם עליֹון לאל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּמתיחסים
אמר ıÚוגמר ÔB¯‡ EÏ ˙ÈNÚÂּפרּוׁש ְֶַָֹ¿»ƒ»¿¬≈ֵ

מקֹום צריכין אדם ידי מעׂשה ׁשהם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלצד
ּכן ה' צּוה ּׁשּלא מה ּבֹו להּנתן ְִִֵֵֶַָָָֹמּוכן
הראׁשֹונים, לּלּוחֹות ארֹון ֲִִַַָָלעׂשֹות
היּו ולא ּבעצמן עֹומדין הם ּכי ְְְְְִִֵַַַַָָֹוהּטעם

ּבצלאל, ׁשעׂשה מארֹון לבד ארֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָָצריכין
ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה י"ז)ועּין (ט' ְְִֵֶַַַַָָ

לֹומר ודקּדק Elואתּפׂש. ˙ÈNÚÂלהעיר ְְְִֵֶַָֹ¿»ƒ»¿ְִָ
הּוא ׁשּל מּמׁש ׁשהם לצד ּכי ְְְְִֵֵֶֶַַַָלדרּכנּו

ארֹון: לעׂשֹות מצּו ְְֲִֶַַָָֹׁשאנכי
‰'.L‡k¯ה) È�eˆהמׁש ּכל ּפרּוׁש «¬∆ƒ«ƒְֵֵֶָ



מי awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(èë)Eòøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−
ô :äéeèpä©§¨«

ß a`Îmgpn f"i iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà äåäé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
:õò ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬¥«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ארֹון עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ּכ ואחר ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָ
עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּתחּלה,
ארֹון ּכ ואחר ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלאחר
אּלא למלחמה יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוכלים.

ונׁשּבה עליו ונענׁשּו עלי, .ּבימי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון לָך א)ועׂשית לּמלחמה(י, עּמהם יֹוצא ׁשהיה ׁשּיׁש(רש"י)זהּו הּטמאה' 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

צריכים וׁשעל צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעֹולם

נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צריְך ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלהּלחם

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו החייםועקרּבים'. אור ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàåúçlä-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä̈¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

(â)íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk̈¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤¤́
Làä CBzî øäa íëéìà äåäé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬¨¥−

:éìà äåäé íðziå ìäwä íBéa§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´
:äåäé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNòהחיים אור ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeúî íL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´¥³
:åézçz Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

i"yx£‰¯ÒBÓ Ô˜ÚÈŒÈ�a ˙¯‡aÓ eÚÒ� Ï‡¯NÈ È�·e∑נסעּו ּבניֿיעקן מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»≈»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

CÏÈÁaכט ‡z˜t‡ Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡�B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

ÏÚב BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡�B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈ¯zג ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡�B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙˘‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Á�e È˙È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡�B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È�„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו È�a ˙B¯‡aÓ eÏË� Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Úa.EÏ˙א) ÏÒt 'B‚Â ‡È‰‰לפי ּפרּוׁש »≈«ƒ¿¿»¿ְִֵ
אלהים מעׂשה הראׁשֹונים ֱֲִִִֵֶַָֹׁשּלּוחֹות
ואחר מׁשה ידי מעׂשה ולא ְְְֲֵֵֵֶַַַָֹהּמה
ללּוחֹות ראּויים היּו לא העגל ְְֲִֵֶֶַָָָֹׁשּנעׂשה
אֹותם ׁשּיפסל למׁשה ה' ואמר ְְְִֶֶֶַָָָֹּכזה
לׁשלל אליו מתיחסים ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹמּדברים

הראׁשֹונים. ׁשהם עליֹון לאל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּמתיחסים
אמר ıÚוגמר ÔB¯‡ EÏ ˙ÈNÚÂּפרּוׁש ְֶַָֹ¿»ƒ»¿¬≈ֵ

מקֹום צריכין אדם ידי מעׂשה ׁשהם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלצד
ּכן ה' צּוה ּׁשּלא מה ּבֹו להּנתן ְִִֵֵֶַָָָֹמּוכן
הראׁשֹונים, לּלּוחֹות ארֹון ֲִִַַָָלעׂשֹות
היּו ולא ּבעצמן עֹומדין הם ּכי ְְְְְִִֵַַַַָָֹוהּטעם

ּבצלאל, ׁשעׂשה מארֹון לבד ארֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָָצריכין
ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה י"ז)ועּין (ט' ְְִֵֶַַַַָָ

לֹומר ודקּדק Elואתּפׂש. ˙ÈNÚÂלהעיר ְְְִֵֶַָֹ¿»ƒ»¿ְִָ
הּוא ׁשּל מּמׁש ׁשהם לצד ּכי ְְְְִֵֵֶֶַַַָלדרּכנּו

ארֹון: לעׂשֹות מצּו ְְֲִֶַַָָֹׁשאנכי
‰'.L‡k¯ה) È�eˆהמׁש ּכל ּפרּוׁש «¬∆ƒ«ƒְֵֵֶָ



awrמב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

ׁשּנאמר לבניֿיעקן, ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא לג)למֹוסרה, והלא(במדבר אהרן, מת ׁשם ועֹוד, וגֹו'"? מּמסרֹות "וּיסעּו : ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
זאת ועֹוד הּתֹוכחה: מן זֹו אף אּלא ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, צא מת? ההר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבהר
ּונתּתם ערד מל מּמלחמת לכם יראתם ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו ׁשנה ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ּכׁשּמת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעׂשיתם,
לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם למֹוסרה. ּומּׁשם ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה לאחֹוריכם וחזרּתם למצרים, לחזר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹראׁש

הּגדּגד חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם ּומּׁשם חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ואּתם מּכם .והרגּו ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

(æ)-éìçð õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤©«£¥
:íéî̈«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ּכאּלּו לכם ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ּכבד אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּכיֹוםמ הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר הּלּוחֹות, לׁשבירת זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

העגל את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום מּמּנּו, לפרׁש ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ּולהֹודיע הּלּוחֹות, ּבֹו .ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

(ç)úàNì éålä èáL-úà äåäé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì äåäé éðôì ãîòì äåäé-úéøa ïBøà-úàCøáìe BúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´

:äfä íBiä ãò BîLa¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑הראׁשֹון לענין ‰‰Â‡.מּוסב ˙Úa∑,מּמצרים לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִִָָָָ»≈«ƒְְְִִִִֵֶַַָָָָ

טעּו לא ּבזה ׁשאף לֹומר ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם, הּמקֹום הבּדילם טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּוטעיתם
ּבאמּונתם עמדּו אּלא לוי, ּבני ‡˙ÔB¯‡Œ.ּבּה ˙‡NÏ∑הּלוּיים.BÓLa C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ È�ÙÏ „ÓÚÏ∑,הּכהנים ְְֱִֵֵֶֶָָָָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ֲִַֹ

ּכּפים נׂשיאת .והּוא ְְִִַַַ

(è)-àì ïk-ìòàeä äåäé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£¨−¦¤¨®§Ÿ̈Æ´
éäìà äåäé øac øLàk Búìçð:Bì E ©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרעלפי לחרׁש ּפנּויין �B˙ÏÁ.ואינן ‡e‰ '‰∑ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ«¬»
ּפרס הּמלנֹוטל מּבית .מזּמן ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íBé íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´½
àåää íòta íb éìà äåäé òîLiå äìéì íéòaøàå§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½

:EúéçLä äåäé äáà-àì«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ�‡Â∑,זֹו אחרֹונה ּבעלּיה ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבּה והתחיל ‰¯‡ÌÈ�L.חזר ÌÈÓik∑האמצעּיים אבל ּברצֹון, אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ׁשל ְְִִַָָ«»ƒ»ƒ…ƒְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבכעס היּו עליכם להתּפּלל ׁשם .ׁשעמדּתי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(àé)eàáéå íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ
ô :íäì úúì íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«

i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם ּפי על לב)אף וגֹו'"(שמות העם את נחה ל" :. «…∆≈«¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ËÈÏ·˙ז „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ� Ô„‚� ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dz�ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc Ô�zÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡�‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡�ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבצלאל: ׁשעׂשה ּבארֹון ּונתנם ארֹון מאֹותֹו ׁשהֹוציאם זמן יבֹוא ּכי עד לֹו' הּוא והּכּונה צּוני, אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּזמן

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

ß a`Îmgpn g"i iying mei ß
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מּכם B‚Â'.ׁשֹואל ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑(לג ׁשמים,(ברכות ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו ׁשמים'רּבֹותינּו מּיראת החיים.חּוץ אור ִֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(âé)ìEeöî éëðà øLà åéúwç-úàå äåäé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiä©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà äåäéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכלהּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק כן ּפי על .ואף ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

CpÓיב Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ�«¿»

c‡�‡יג È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zÚÂ‰‡¯ÈÏ‰יב) Ì‡ Èk 'B‚Â ‰Ó Ï‡¯NÈ ¿«»ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»

.'B‚Âזה על היא הּכתּוב ּכּונת ¿ִֶַַַַָָ
ה' ׁשחפץ הדרגֹות ב' ׁשּיׁש לפי ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָהּדר
מּזֹו. למעלה זֹו והם עׂשֹות ְְְְִִִֵֵַָָָמּיׂשראל
האהבה, מּמּנה למעלה הּיראה, היא ְְְֲִִִֶַַַָָָָָא'
אם ּכי מהם מבּקׁש ׁשאינֹו להם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
ׁשהּיראה לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּיראה,
ּכי ּדרכיו ּבכל ללכת אתכם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָּתסֹובב
ּבאחת אפּלּו מּיראתֹו יחּדל לא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהּירא
ּבלבד זֹו ולא לעׂשֹות, ׁשעליו ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹמאלף
אֹותֹו ּולאהבה לֹו עֹוד אּלא ְֲִֶַַָָָמּגיעתֹו
לׁשער לּכנס ּפתח היא ׁשהּיראה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהרי

הּכתּוב ּכׁשאמר ולזה ‰'האהבה, ‰Ó ְְֲֶֶַַַָָָָָ»
‰‡¯ÈÏ Ì‡ Èk Ï‡Lלֹומר zÚÂ‰ּדקּדק …≈ƒƒ¿ƒ¿»ְִֵַ¿«»

הּוא ליראה ׁשֹואל ּׁשהּוא מה ְְִֵֵֶַָּפרּוׁש
על לּׂשא ּבא ׁשאּתה הּזה ּבּזמן ְִֶֶַַַַָָָָָֹעּתה
ּׁשחפץ מה ּתכלית זה אין אבל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹהאלהּות
ּבגדר יעמידּנּו ׁשּזה אּלא עׂשֹות ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו

מאמר יתיּׁשב זה ּולדר Ó‰האהבה. ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ»
‡Ìוגֹו' Èkׁשהיא האהבה ׁשּבער וגֹו' ְƒƒְְֲִֵֶֶֶַָָ

מּלתא הּיראה ּתהיה המקּוה ְְְְִִִֶֶַַָָָָֻּדבר
ׁשאמרּו ּובּגמרא כ"ה.)זּוטרּתי, (מגּלה ְְְְִֵֶַַָָָָ

הּכּונה וכּו', זּוטרּתי מּלתא יראה ְְְְִִֵַַַָָָָָאטּו
היא ּגדֹולה מּׂשיגיה ׁשּבער ּכיון ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהיא
האהבה ׁשּבער הגם קטּנה ּתּקרא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

מׁשה לגּבי ותרץ מּמּנה למּטה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהיא
ּבגדר יׁשנה הּמּׂשיגים ּבער ׁשּגם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָוכּו'

ָָקטן:
„BÚׁשּיעלה לפי הּדר זה על ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָיתּבאר

ה' ּפי ׁשהעֹובר אנֹוׁש ּדעת ֱִֵֶַַַָעל
,יתּבר רצֹונֹו הּׂשגת מּמּנּו היא ְְְִִִִֵֶַַַָָנפלאת

אליו אמר ועּתהzÚÂ‰לזה ּפרּוׁש וגֹו' ֵֶַָָָ¿«»ְְֵַָ
ז"ל ּכאֹומרם ּתׁשּובה פכ"א)הּוא (ב"ר ְְְָָ

אלהי ה' מה ּתׁשּובה, אּלא ועּתה ְְֱֵֶֶַָָָָֹאין
אם ּכי מׁשּובת לתּקן מעּמ ְְְִִִֵֵֵַָָֹׁשאל
אלהי ה' יתרּצה ּבזה לבד ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹליראה

ואֹומרֹו ,לÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ'וגֹו ְְְ»∆∆¿»¿»»ְ
ז"ל אֹומרם ּדר על פכ"א)ּפרּוׁש (ויק"ר ְֵֶֶַָ

עׂשה עברֹות ׁשל חבילֹות עׂשית ֲֲֲִִִֵֵֶָָאם
וכתב מצוֹות, ׁשל חבילֹות ְְְְֲִִֶֶַָָּכנגּדן

הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש מּכֹות)רמּב"ם מּס' (סֹוף ְְְִֵַַַַָָ

ּבעברֹות ּבֹוראֹו יכעיס לא אדם ְְֲִִֵֶַַָָֹׁשאם
יׁש אחת מצוה אּלא יעׂשה ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹהגם
הּזה לעֹולם לזּכֹותֹו מצוה ּבאֹותּה ְְְִֶַַַָָָָֹּכח
זה ּדבר והמׁשלּתי ע"כ, הּבא ְְְְִִֶַַָָָָָולעֹולם

מל עבדי הכעיסלב' לא מּימיו א' ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
יֹונה ּבבן הּמל ּפני לראֹות ּובא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָהּמל
לראֹות ּובא הּמל הכעיס וא' ְְְְְִִִִֶֶַָָלמנחה
ׁשּיׂשמח מקֹום יׁש א' ּבׁשֹור הּמל ְְְִֵֵֶֶֶַַָּפני
ויכעס העֹוף מנחת לקראת ְְְְִִִֶֶַַַָֹהּמל

ההכעסֹות לצד הּׁשֹור מנחת ְְְְִִַַַַַַָלקראת
לבעל ּכאן אֹומרֹו והּוא מּמּנּו, ְְְְִֶֶַַָָׁשּקדמּו

ÂÈÎ¯cהּתׁשּובה ÏÎa ˙ÎÏÏלעׂשֹות וגֹו' ְַָ»∆∆¿»¿»»ְֲַ
מצוֹות: ׁשל חבילֹות ְֲֲִִִֶחבילֹות

„BÚּפי על ה' לנסּתרֹות הּכתּוב ְְְְִִֵַַַָיכּון
מעׂשה ּבאמצעּות ּכי אמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָּדברי
וכן הּקדּׁשה, ענפי יתיחדּו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָֻהּתחּתֹונים

ּבסֹוד ט"ז)להפ מפריד(מׁשלי ונרּגן ְְְְְְִִִֵֵֶַָ
להעיר ּובא עֹולם, ׁשל אּלּופֹו ְִֶַַָָָאּלּוף
אדם, מּמעׂשה הּבא הּדבר על ֲִֵַַַַָָָָָָּכאן

אֹומרֹו Ï‡Lוהּוא EÈ‰Ï‡ '‰ ‰Ó'וגֹו ְְ»¡…∆…≈ְ
מה הּנקראת הּקדּׁשה ּבחינת ְְְִִֵֵַַַָָֻּפרּוׁש

ּבּגמרא ּכאֹומרם הּׁשכינה (סֹוטהׁשהיא ְְְְִִֶַַָָָָָ

ׁשּכלי"א.) וגֹו' אחתֹו וּתתּצב ְֲֵֶַַַַָָֹּבּפסּוק
ּדכתיב מה וז"ל ּבּׁשכינה, מדּבר ְְְְִִִֵַַַַָָהּכתּוב
ׁשּמּזה הרי וגֹו', מה יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָועּתה
הּׁשכינה: היא מה ּכי מֹוכיחים ְְִִִִִַַָָעצמֹו

‰ÊÂּׁשהעירּו למה ּכן ּגם והֹול מסּכים ¿∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ
ּבדבריהם ז"ל רּבֹותינּו ְְִֵֵֶַָאֹותנּו

קרח)ׁשאמרּו פ' מה(ּתנחּומא ּתקרי אל ְְְִִֶַַַָָָֹ
ׁשהיא ּברכֹות מאה ׁשהם מאה ְִֵֵֵֶֶֶָָָָאּלא
והסמי העׂשירּיֹות, ּכללּות ְְְֲִִִִָָסֹוד
הּוא הוי"ה ׁשם יתּבר ׁשמֹו ְְְְֲִִֵַָָָָלזכרֹונם
ׁשאלת היא זֹו ּוׁשכינּתיה קוב"ה ְְְִִִֵֵַיחּוד

לֹומר ודקּדק ,מעּמ אלהי‰zÚÂ ְְֱִִֵֵֶַָֹ¿«»
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(âé)ìEeöî éëðà øLà åéúwç-úàå äåäé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiä©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà äåäéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכלהּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק כן ּפי על .ואף ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

CpÓיב Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ�«¿»

c‡�‡יג È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zÚÂ‰‡¯ÈÏ‰יב) Ì‡ Èk 'B‚Â ‰Ó Ï‡¯NÈ ¿«»ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»

.'B‚Âזה על היא הּכתּוב ּכּונת ¿ִֶַַַַָָ
ה' ׁשחפץ הדרגֹות ב' ׁשּיׁש לפי ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָהּדר
מּזֹו. למעלה זֹו והם עׂשֹות ְְְְִִִֵֵַָָָמּיׂשראל
האהבה, מּמּנה למעלה הּיראה, היא ְְְֲִִִֶַַַָָָָָא'
אם ּכי מהם מבּקׁש ׁשאינֹו להם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
ׁשהּיראה לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּיראה,
ּכי ּדרכיו ּבכל ללכת אתכם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָּתסֹובב
ּבאחת אפּלּו מּיראתֹו יחּדל לא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהּירא
ּבלבד זֹו ולא לעׂשֹות, ׁשעליו ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹמאלף
אֹותֹו ּולאהבה לֹו עֹוד אּלא ְֲִֶַַָָָמּגיעתֹו
לׁשער לּכנס ּפתח היא ׁשהּיראה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהרי

הּכתּוב ּכׁשאמר ולזה ‰'האהבה, ‰Ó ְְֲֶֶַַַָָָָָ»
‰‡¯ÈÏ Ì‡ Èk Ï‡Lלֹומר zÚÂ‰ּדקּדק …≈ƒƒ¿ƒ¿»ְִֵַ¿«»

הּוא ליראה ׁשֹואל ּׁשהּוא מה ְְִֵֵֶַָּפרּוׁש
על לּׂשא ּבא ׁשאּתה הּזה ּבּזמן ְִֶֶַַַַָָָָָֹעּתה
ּׁשחפץ מה ּתכלית זה אין אבל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹהאלהּות
ּבגדר יעמידּנּו ׁשּזה אּלא עׂשֹות ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו

מאמר יתיּׁשב זה ּולדר Ó‰האהבה. ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ»
‡Ìוגֹו' Èkׁשהיא האהבה ׁשּבער וגֹו' ְƒƒְְֲִֵֶֶֶַָָ

מּלתא הּיראה ּתהיה המקּוה ְְְְִִִֶֶַַָָָָֻּדבר
ׁשאמרּו ּובּגמרא כ"ה.)זּוטרּתי, (מגּלה ְְְְִֵֶַַָָָָ

הּכּונה וכּו', זּוטרּתי מּלתא יראה ְְְְִִֵַַַָָָָָאטּו
היא ּגדֹולה מּׂשיגיה ׁשּבער ּכיון ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהיא
האהבה ׁשּבער הגם קטּנה ּתּקרא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

מׁשה לגּבי ותרץ מּמּנה למּטה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהיא
ּבגדר יׁשנה הּמּׂשיגים ּבער ׁשּגם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָוכּו'

ָָקטן:
„BÚׁשּיעלה לפי הּדר זה על ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָיתּבאר

ה' ּפי ׁשהעֹובר אנֹוׁש ּדעת ֱִֵֶַַַָעל
,יתּבר רצֹונֹו הּׂשגת מּמּנּו היא ְְְִִִִֵֶַַַָָנפלאת

אליו אמר ועּתהzÚÂ‰לזה ּפרּוׁש וגֹו' ֵֶַָָָ¿«»ְְֵַָ
ז"ל ּכאֹומרם ּתׁשּובה פכ"א)הּוא (ב"ר ְְְָָ

אלהי ה' מה ּתׁשּובה, אּלא ועּתה ְְֱֵֶֶַָָָָֹאין
אם ּכי מׁשּובת לתּקן מעּמ ְְְִִִֵֵֵַָָֹׁשאל
אלהי ה' יתרּצה ּבזה לבד ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹליראה

ואֹומרֹו ,לÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ'וגֹו ְְְ»∆∆¿»¿»»ְ
ז"ל אֹומרם ּדר על פכ"א)ּפרּוׁש (ויק"ר ְֵֶֶַָ

עׂשה עברֹות ׁשל חבילֹות עׂשית ֲֲֲִִִֵֵֶָָאם
וכתב מצוֹות, ׁשל חבילֹות ְְְְֲִִֶֶַָָּכנגּדן

הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש מּכֹות)רמּב"ם מּס' (סֹוף ְְְִֵַַַַָָ

ּבעברֹות ּבֹוראֹו יכעיס לא אדם ְְֲִִֵֶַַָָֹׁשאם
יׁש אחת מצוה אּלא יעׂשה ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹהגם
הּזה לעֹולם לזּכֹותֹו מצוה ּבאֹותּה ְְְִֶַַַָָָָֹּכח
זה ּדבר והמׁשלּתי ע"כ, הּבא ְְְְִִֶַַָָָָָולעֹולם

מל עבדי הכעיסלב' לא מּימיו א' ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
יֹונה ּבבן הּמל ּפני לראֹות ּובא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָהּמל
לראֹות ּובא הּמל הכעיס וא' ְְְְְִִִִֶֶַָָלמנחה
ׁשּיׂשמח מקֹום יׁש א' ּבׁשֹור הּמל ְְְִֵֵֶֶֶַַָּפני
ויכעס העֹוף מנחת לקראת ְְְְִִִֶֶַַַָֹהּמל

ההכעסֹות לצד הּׁשֹור מנחת ְְְְִִַַַַַַָלקראת
לבעל ּכאן אֹומרֹו והּוא מּמּנּו, ְְְְִֶֶַַָָׁשּקדמּו

ÂÈÎ¯cהּתׁשּובה ÏÎa ˙ÎÏÏלעׂשֹות וגֹו' ְַָ»∆∆¿»¿»»ְֲַ
מצוֹות: ׁשל חבילֹות ְֲֲִִִֶחבילֹות

„BÚּפי על ה' לנסּתרֹות הּכתּוב ְְְְִִֵַַַָיכּון
מעׂשה ּבאמצעּות ּכי אמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָּדברי
וכן הּקדּׁשה, ענפי יתיחדּו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָֻהּתחּתֹונים

ּבסֹוד ט"ז)להפ מפריד(מׁשלי ונרּגן ְְְְְְִִִֵֵֶַָ
להעיר ּובא עֹולם, ׁשל אּלּופֹו ְִֶַַָָָאּלּוף
אדם, מּמעׂשה הּבא הּדבר על ֲִֵַַַַָָָָָָּכאן

אֹומרֹו Ï‡Lוהּוא EÈ‰Ï‡ '‰ ‰Ó'וגֹו ְְ»¡…∆…≈ְ
מה הּנקראת הּקדּׁשה ּבחינת ְְְִִֵֵַַַָָֻּפרּוׁש

ּבּגמרא ּכאֹומרם הּׁשכינה (סֹוטהׁשהיא ְְְְִִֶַַָָָָָ

ׁשּכלי"א.) וגֹו' אחתֹו וּתתּצב ְֲֵֶַַַַָָֹּבּפסּוק
ּדכתיב מה וז"ל ּבּׁשכינה, מדּבר ְְְְִִִֵַַַַָָהּכתּוב
ׁשּמּזה הרי וגֹו', מה יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָועּתה
הּׁשכינה: היא מה ּכי מֹוכיחים ְְִִִִִַַָָעצמֹו

‰ÊÂּׁשהעירּו למה ּכן ּגם והֹול מסּכים ¿∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ
ּבדבריהם ז"ל רּבֹותינּו ְְִֵֵֶַָאֹותנּו

קרח)ׁשאמרּו פ' מה(ּתנחּומא ּתקרי אל ְְְִִֶַַַָָָֹ
ׁשהיא ּברכֹות מאה ׁשהם מאה ְִֵֵֵֶֶֶָָָָאּלא
והסמי העׂשירּיֹות, ּכללּות ְְְֲִִִִָָסֹוד
הּוא הוי"ה ׁשם יתּבר ׁשמֹו ְְְְֲִִֵַָָָָלזכרֹונם
ׁשאלת היא זֹו ּוׁשכינּתיה קוב"ה ְְְִִִֵֵַיחּוד

לֹומר ודקּדק ,מעּמ אלהי‰zÚÂ ְְֱִִֵֵֶַָֹ¿«»
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(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì äåäé ÷Lç Eíòøæa øçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזהחׁשּוקים(רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים העֹובדי החיים.מּכל אור »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æè):ãBò eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−«
i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑לבבכם .וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)íéðãàä éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà äåäé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®
çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä̈¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−

:ãçL«Ÿ©
i"yx£ÌÈ�„‡‰ È�„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈ�Ù.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁL„.עּלֹואם ÁwÈ ‡ÏÂ∑ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«…«

ּבממֹון החיים.לפּיסֹו אור ְְְַָ

(çé)íçì Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−¤¬¤
:äìîNå§¦§¨«

i"yx£‰�ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה ענותנּותֹוהרי מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל BÏ.(מגילה ˙˙Ï ¯b ·‰‡Â …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָ¿…≈≈»∆
‰ÏÓNÂ ÌÁÏ∑,זה הּוא חׁשּוב ללּבׁשודבר ּובגד לאכל לחם לי "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ."ׁשּכל ∆∆¿ƒ¿»ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

וׂשמלה לחם לֹו לתת ּגר יח)ואֹוהב טּלית(י, זֹו ׂשמלה . . ּתֹורה זֹו קכג)לחם רמז שמעוני האלקית,ּגר(ילקוט הּנפׁש היינּו – ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות א)ׁשהיא מט, הּמחּיה(ּבחּקֹותי האלקי לּנּצֹוץ ׁשהּכּונה ּבקרּבָך, אׁשר הּגר ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגּוף. ּפנימי.לחםאת אֹור ׁשהיא הּתֹורה, לּמּוד היינּו ּבתניאׂשמלה– וכּמבאר מּקיף. אֹור הּמצוֹות, קּיּום היינּו פ"ה)– ,(סֹוף ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

מעי ּבתֹוְך ותֹורתָך לּנׁשמה, מזֹון ּבחינת היא ט)ׁשּתֹורה מ, מּקיף.(תהילים אֹור לּנׁשמה, לבּוׁש ּבחינת היא ּומצוה ּפנימי; אֹור , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èé):íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà äåäé-úàBîLáe ÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¨−Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבעותעבד ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ÔB‰˙Èטו ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

Ï‡טז ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז ÔÈ�ic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡�BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עׂשֹות להּׂשיג ּבאדם ּכח ׁשאין ְְֲִִֵֶַַָָָָֹלהעיר
מֹותֹו אחר אבל הּזה ּבעֹולם אּלא ֲֶֶֶַַַַָָָזה
ּפעּלה יעׂשה לא עׂשֹות ׁשּיפליא ְְֲֲִֶֶַַַָָֹֻהגם
ּומצינּו מהּמלאכים, ּכא' ְְְִִֵַַָָָָוהיה
לׁשעה הּזה עֹולם יחסּו ז"ל ְֲִֵֶֶַַָָָׁשרּבֹותינּו

ל"ג:)ּכאֹומרֹו עֹולם(ׁשּבת חּיי מּניחים ְְִִֵַַַָָ
יתיּׁשב זה ּולדר ׁשעה, ּבחּיי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָועֹוסקים

‡Ìאֹומרֹו Èk‰‡¯ÈÏּכי חמר, ּכמין ְƒƒ¿ƒ¿»ְִִֶֹ
יקטן הּוא רב ּכי ּבּמׂשּכל הּמּׂשג ְְְִִֵֶַַַַָָֻֻּבער

להּׂשיגֹו התעּצמּות ׁשּצרי הגם ְְְְֲִִִִֶַַַַָָהּמפעל
מהּטרח: הּנסּבב הּוא מפלא זה ּכל ְְִִֵֶַַַָָָֹֻעם

ּביֹום‰ÌBik.‰fטו) ׁשאּתם ּכּסדר ּפרּוׁש ««∆ְֵֵֶֶֶַַ
ּבכׁשר ׁשלמה העדה ׁשהיתה ְְְֵֵֶֶֶָָָָָזה
היּו ׁשּכּלם עליהם הּוא ׁשהעיד ְֲִֵֵֶֶֶָָֻּוכמֹו
ּבּמאמר והּכּונה חּיים, וגֹו' ּבה' ְְְֲִִַַַַַַָָָּדבּוקים
הגם ּבהם ּבחירה אין זה סדר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזּולת
ירׁשיעּו אם החׁשּוקים ׁשל זרעם ְְְֲִִִִֶֶַַַָׁשּיהיּו
יׁשמעאל ל והיה זרעם, יחׁשבּו ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹלא

ּבני היֹותם רֹואֹות ׁשעינינּו ְְְֱֵֵֵֵֶָָועׂשולאֹות
אמר כן ּפי על ואף ויצחק ְְְְִִֵַַַַָָָָאברהם

זרע ל יּקרא ביצחק ּכי (נדריםהּכתּוב ְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ל"א):

‰‡„�È‰Ï‡.ÌÈיז) È�„‡Â ÌÈ‰Ï‡‰ּפרּוׁש ¡…≈»¡…ƒ«¬…≈»¬…ƒֵ
אלהים הּנקראים הּמלאכים ְְֱֱִִִִֵַַַָָֹֹאלהי

א')ּדכתיב האלהים,(אּיֹוב ּבני וּיבאּו ְְֱִִִִֵַָָֹֹ
ÌÈ�„‡‰ È�„‡Âעֹולם ׁשּליטי הם «¬…≈»¬…ƒִֵֵַָ

אֹומרֹו ּדר על מ"ב)הּתחּתֹון (ּבראׁשית ְְְִֵֶֶַַַ

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeä-úà Ezà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À¤
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä:E ©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaEîN äzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈¨«§Æ
éäìà äåäé:áøì íéîMä éáëBëk E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà äåäé úà záäàååéúwçå BzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À§ªŸ¨¯
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´
Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà äåäé øñeî-úà eàø-àì«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑לב ּתֹוכחּתיּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈ�aŒ.לדעת ‡Ï Èk∑:לֹומר ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא החיים.'אנּו אור ְְְִֶַָָָָֹֹ

(â)íéøöî CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨¨−§´¦§¨®¦
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)éöä øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàåó ©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧¥¦¹
äåäé íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§¨−©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(ä):äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

(å)øLà ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼£¤̧
-úàå íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöẗ«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤
-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà̈«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑.יהּודה רּבי ּדברי אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, מהם אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר ּכבר 'והלא נחמיה: רּבי לֹו טז)אמר מקּים(במדבר אני 'ּומה לֹו: אמר ּפּיֹותיה'? ולא ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מדרֹון הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכלֿיׂשראל"'? עד"ּבקרב ּובא מתּגלּגל היה מהם, אחד ׁשהיה מקֹום וכל ,ּכמׁשּפ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

הּבקיעה Ì‰ÈÏ‚¯a.מקֹום ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑רגליו על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממֹונֹו החיים.זה אור ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

CnÚכא „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙�ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈ�ÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב C˙‰·‡ e˙Á� ÔLÙ� ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב Èc ÔBÎÈ�a ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe�˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�kLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L�‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר והצר הארץ. אדני האיׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻּדּבר
ּכי להֹודיע הּתחּתֹונים, אדנּות ּפרט ְְְְִִִַַַַַַּגם
הּבחירה ּבידם אין מּטה ׁשל ְְֲִִֵֶַַָָָָאדֹונים
אדֹון הּוא אּלא ּורצֹונם ּכחפצם ְְְֲֶֶַָָָָלעׂשֹות
והּוא יחּפץ לאׁשר להּטֹותם ְְְֲֲֵֶֶַַַָֹעליהם

ׁשלמה כ"א)מאמר ּביד(מׁשלי מל לב ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹ
ה':

ÌzÚ„ÈÂ.'B‚Âב) ÌBi‰מבחן ּפרּוׁש ƒ«¿∆«¿ְִֵַ

הּיֹום, עליכם חלה הּצריכה ְְֲִִֵֶַַַָָָָהידיעה
וכּו' האֹותֹות ּכל ׁשעברּו אחר ְְֵֶַַָָָּפרּוׁש
הידיעה יצּדיקּו ׁשּמהם ּבסמּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהזּכיר

ואֹומרֹו ÌÎÈ�aּברּורה, ˙‡ ‡Ï Èk'וגֹו ְְְָƒ…∆¿≈∆ְ
לכם וידעּתם אֹומר ׁשאני טעם ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּפרּוׁש

ּבנ את ולא לֹומר הּוא ׁשהםּבכּנּוי יכם ְְְִֵֵֶֶֶַֹ
ּכמֹותכם, זה ּבמבחן ידיעה להם ְְְְְִִֵֶֶֶָָָאין
היא מה הידיעה להזּכיר הצר ְְְְְִִִַַַַָֹֻולא

צֹודק ּבמבחן ּדעה האדם ּכׁשּמּׂשיג ְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכי
ה' ּכי מעצמֹו האמת ּבעיניו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָיראה
וׁשּליט הּכל ׁשּברא אחד הּוא ְֱִֵֶֶַַָָָֹֹאלהינּו
ּובֹוחר ּתֹורה ּבעֹוברי ּומֹואס ְְֵֵֵַָֹּבּכל

ְֲֶָּבבֹוחריה:
Ïk.'B‚Âו) ·¯˜a 'B‚Â Ìe˜È‰ּגם ּפרּוׁש »«¿¿¿∆∆¿ֵַ

ּבמקֹום עּמם עֹומד היה ׁשּלא ְְִֵֶַָָָָֹהיקּום
ּבקרב אּלא ּפיה את הארץ ְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּפצתה
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(àë)éäìà àeäå Eúläú àeä-úà Ezà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À¤
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä:E ©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaEîN äzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈¨«§Æ
éäìà äåäé:áøì íéîMä éáëBëk E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà äåäé úà záäàååéúwçå BzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À§ªŸ¨¯
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´
Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà äåäé øñeî-úà eàø-àì«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑לב ּתֹוכחּתיּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈ�aŒ.לדעת ‡Ï Èk∑:לֹומר ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא החיים.'אנּו אור ְְְִֶַָָָָֹֹ

(â)íéøöî CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨¨−§´¦§¨®¦
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)éöä øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàåó ©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧¥¦¹
äåäé íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§¨−©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(ä):äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

(å)øLà ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼£¤̧
-úàå íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöẗ«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤
-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà̈«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑.יהּודה רּבי ּדברי אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, מהם אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר ּכבר 'והלא נחמיה: רּבי לֹו טז)אמר מקּים(במדבר אני 'ּומה לֹו: אמר ּפּיֹותיה'? ולא ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מדרֹון הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכלֿיׂשראל"'? עד"ּבקרב ּובא מתּגלּגל היה מהם, אחד ׁשהיה מקֹום וכל ,ּכמׁשּפ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

הּבקיעה Ì‰ÈÏ‚¯a.מקֹום ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑רגליו על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממֹונֹו החיים.זה אור ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

CnÚכא „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙�ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈ�ÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב C˙‰·‡ e˙Á� ÔLÙ� ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב Èc ÔBÎÈ�a ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe�˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�kLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L�‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר והצר הארץ. אדני האיׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻּדּבר
ּכי להֹודיע הּתחּתֹונים, אדנּות ּפרט ְְְְִִִַַַַַַּגם
הּבחירה ּבידם אין מּטה ׁשל ְְֲִִֵֶַַָָָָאדֹונים
אדֹון הּוא אּלא ּורצֹונם ּכחפצם ְְְֲֶֶַָָָָלעׂשֹות
והּוא יחּפץ לאׁשר להּטֹותם ְְְֲֲֵֶֶַַַָֹעליהם

ׁשלמה כ"א)מאמר ּביד(מׁשלי מל לב ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹ
ה':

ÌzÚ„ÈÂ.'B‚Âב) ÌBi‰מבחן ּפרּוׁש ƒ«¿∆«¿ְִֵַ

הּיֹום, עליכם חלה הּצריכה ְְֲִִֵֶַַַָָָָהידיעה
וכּו' האֹותֹות ּכל ׁשעברּו אחר ְְֵֶַַָָָּפרּוׁש
הידיעה יצּדיקּו ׁשּמהם ּבסמּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהזּכיר

ואֹומרֹו ÌÎÈ�aּברּורה, ˙‡ ‡Ï Èk'וגֹו ְְְָƒ…∆¿≈∆ְ
לכם וידעּתם אֹומר ׁשאני טעם ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּפרּוׁש

ּבנ את ולא לֹומר הּוא ׁשהםּבכּנּוי יכם ְְְִֵֵֶֶֶַֹ
ּכמֹותכם, זה ּבמבחן ידיעה להם ְְְְְִִֵֶֶֶָָָאין
היא מה הידיעה להזּכיר הצר ְְְְְִִִַַַַָֹֻולא

צֹודק ּבמבחן ּדעה האדם ּכׁשּמּׂשיג ְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכי
ה' ּכי מעצמֹו האמת ּבעיניו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָיראה
וׁשּליט הּכל ׁשּברא אחד הּוא ְֱִֵֶֶַַָָָֹֹאלהינּו
ּובֹוחר ּתֹורה ּבעֹוברי ּומֹואס ְְֵֵֵַָֹּבּכל

ְֲֶָּבבֹוחריה:
Ïk.'B‚Âו) ·¯˜a 'B‚Â Ìe˜È‰ּגם ּפרּוׁש »«¿¿¿∆∆¿ֵַ

ּבמקֹום עּמם עֹומד היה ׁשּלא ְְִֵֶַָָָָֹהיקּום
ּבקרב אּלא ּפיה את הארץ ְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּפצתה



awrמו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

(æ)øLà ìãbä äåäé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−
:äNò̈¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈ�ÈÚ Èk∑עּמכם אם ּכי וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם ."אׁשר ְֲֵֵֶֶָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ízà øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²

:dzLøì änL íéøáòהחיים אור «Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)äåäé òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
ñ :Láãe áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ß a`Îmgpn h"i iyiy mei ß

(é)õøàë àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ§¤³¤
Eòøæ-úà òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ¤©§£½

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑:אֹומרים ׁשהיּו מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה הימּנה, טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּכזֹו'. ויפה טֹובה ארץ אל נבא לא אּלא(ספרי)'ׁשּמא היא, מצרים כארץ 'לא להם: אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד הימּנה'? יג)רעה ּבנֹו,(במדבר למצרים צען ּבנה וחם ּבנאן, אחד אדם וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
הּכעּור את ּבֹונה ּכ ואחר הּנאה את ּבֹונה אדם ארץ ּדר לכנען, הּגרּוע)וחברֹון אחרים: ׁשּפ(ספרים הּוא, ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל מׁשּבחת ּומצרים מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, (בראשיתנֹותן ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
וצעיג) מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן אֹומר: הּוא ׁשּכן מלכּות, מקֹום ׁשהיתה היא, מצרים ׁשבח ל)ן ּבצען(ישעיה היּו "ּכי : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ּובכתּוּבֹות מּצען. יפה היא כן ּפי על ואף מתים, לקבּורת הקצּוה לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון קיב)ׂשריו", (דף ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּמבּנה אּלא הּגדֹול? לבנֹו ּכ ואחר הּקטן, לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר אחר: ּבענין ּבצעןּדרׁשּו מּׁשבעה אחד .על ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ÌMÓ Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑רעמסס ארץ ׁשּנאמראפּלּו מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, יׁשבּתם מז)אׁשר "ּבמיטב(בראשית : ¬∆¿»∆ƒ»ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
יׂשראל ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", ·¯‚EÏ.הארץ ˙È˜L‰Â∑:מּנילּוס מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָ

הּנמּו מן המים מעלה ואּתה הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,מּׁשנת לנדד אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל"ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,מּטת על יׁשן אּתה מים", ּתׁשּתה הּׁשמים "למטר זֹו: אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלּגבּה,

ּכאחת ‰i¯˜.ּגלּוי Ô‚k∑ּובכתף ּברגל אֹותֹו ּומׁשקין ּבגׁשמים, לֹו ּדי .ׁשאין ְַַָ¿««»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e zegiy ihewl)

מים ּתׁשּתה הּׁשמים למטר . . היא מצרים ּכארץ לא . . י־יא)הארץ אתּב(יא, ּומׁשקה עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח לָך הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צרְך ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹהּׂשדֹות.

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צריְך איני אמר מצרים מלְך שם)ּפרעה וברש"י ג כט, מצרים,(יחזקאל ׁשל זרה העבֹודה הּנילּוס היה ולכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח הרי(מדרש זאת, לעּמת יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ׂשדֹותינּו מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי הּוא ׁשהרי רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹלמטר

¯a‡ז ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈ�ÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח ‡�‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È�·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù� Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙�‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נׁשמט היה כן ּפי על אף יׂשראל ְְִִִֵֵַַַָָָָּכל
ז"ל ּכאֹומרם הארץ ּבפה (במדב"רונבלע ְְְְְִֶֶַָָָ

וכּו':פי"ח) מחט ְֲִַַאפּלּו
Ìz¯ÓLeÔÚÓÏח) 'B‚Â ¯L‡ Ïk ˙‡ ¿«¿∆∆»¬∆¿¿««

.e˜ÊÁzאֹומרים ּדעת לׁשלל ּבזה הּכּונה ∆∆¿ְְִִֶַַַַָָָֹ
מלחמת מּׁשּום הּתֹורה מעסק ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלחּדל
נקראת והּתֹורה חזק ׁשּצרי ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהארץ

כ"ו:)ּתּוׁשּיה אמר(סנהדרין לזה , ְְִִֶֶַַָָָ

ּכתבּתי ּוכבר הּמצוה, ּכל את ְְְְְִִֶֶַַַָָָָּוׁשמרּתם
אל ירצה הּמצוה ּכל ׁשּמאמר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָלמעלה
לּתן ׁשמירה לּה ויחד הּתֹורה, ְְִִִֵֵֵֶַָָָעסק

אמר וגמר ּבּטּולּה, על ÔÚÓÏלאו ְִֶַַָָָֹ¿««

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

(àé)íéøä õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤¨¦−
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑,מּמּנּו ּכֹור ּבבית ההר, אבל ּכּור, זֹורע אּתה כּור ּבבית ׁשהּמיׁשֹור הּמיׁשֹור, מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: מיׁשֹור∑Ú˜·e˙.חמׁשת החיים.הן אור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà äåäé-øLà õøàäåäé éðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧§Ÿ̈³
éäìàñ :äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî da E ¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬¨¨«

i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא לאֿאיׁש"?(איוב עלֿארץ "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
א ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל עּמּהאּלא הארצֹות ּכל ‰'.ת È�ÈÚ „ÈÓz ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ»ƒ≈≈

da EÈ‰Ï‡∑ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתיםלראֹות הּׁשנה"ּגזרֹות: ּב"ראׁש ּכדאיתא וכּו', לרעה ועּתים לטֹובה ¡…∆»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ
‰M�‰.(יז) ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה החיים.מראׁש אור ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
-ìëa Bãáòìe íëéäìà äåäé-úà äáäàì íBiä íëúà¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה ּתׁשּתה eÚÓLz.הּׁשמים ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â∑ ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«ƒ¿¿

מו) ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע ּכּלּה,(דברים ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם ּבמגּלה: ּכתיב ‰ÌBi.ׁשּכן ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ∑ּבֹו ׁשמעּתם ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿«∆∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ

‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹום ‰·‰‡Ï∑ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ּתאמר: ׁשּלא ַ¿«¬»∆ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
מאהבה עׂשּו ּׁשּתעׂשּו, מה ּכל אּלא ׂשכר', לבאׁשאקּבל הּכבֹוד ÌÎ··ÏŒÏÎa.וסֹוף B„·ÚÏe∑,ּבּלב ׁשהיא עבֹודה ְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ¿»¿¿»¿«¿∆ֲִֵֶַָ
ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא ו)וזֹו אּלא(דניאל ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה ּפלח אנּת ּדי אלה" : ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה אֹומר(שם)על הּוא ּבדוד וכן וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין קמא): לפני"(תהלים קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ÌÎLÙ�ŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑הזהיר ּכבר ו)והלא אזהרה(דברים ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל : ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

החיים.לצּבּור אור ְִ

‡¯Úיא d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב È�ÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡�‡יג Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ�«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e˜ÊÁzּכח לֹו נֹותנת ׁשאדרּבה ּפרּוׁש ∆∆¿ְֵֶֶֶַַַָֹ
הּוא וכן ה', ּבמלחמת להתחּזק ְְְְְְִִֵֵֶֶַָּוגבּורה

ח)אֹומר גבּורה:(מׁשלי לי בינה אני ְְֲִִִִֵֵָָ
ı¯‡‰Â.'B‚Âיא) Ìz‡ ¯L‡אחר קׁשה ¿»»∆¬∆«∆¿ֶַַָ

הארץ ּכי זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאמר
והארץ לֹו' לחזר ּמקֹום מה וגֹו' ְְֲֲֶֶַַָָָֹאׁשר
ּדברים ׁשל ּגמרן הּוא זה ׁשּמאמר ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּכיון
ונראה הּקֹודם, ּבּפסּוק לדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשהתחיל
ּכי הּדר זה על הּוא הּכתּוב ׁשעּור ִִִֶֶֶַַַָּכי
ּבאֹומרֹו הארץ ׁשבח הזּכיר ְְְְִִִִֶֶַָָָמּתחּלה

L·„e ·ÏÁ ˙·Êאמר ‰‡¯ıוגמר Èk »«»»¿»ְֶַָֹƒ»»∆
ÌÈ¯ˆÓוגֹו' ı¯‡k ‡Ïה ּפרּוׁש גםוגֹו' ְ…¿∆∆ƒ¿«ƒְֲֵַ

ׁשּכן ּבפרֹות מׁשּבחת מצרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֻׁשארץ
ּכׁשעּור לא מצרים ּכארץ ה' ּכגן ְְְְְִִִִֶֶַַֹּכתיב
נֹותן, ה' אׁשר הארץ היא לבד ְֲִֵֶֶֶַָָזה

מצרים ּבארץ ּגריעֹות יׁש ‡L¯ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶַ¬∆
Ú¯Êz'וגֹו˙È˜L‰Âאמר וגמר וגֹו', ƒ¿«ְ¿ƒ¿ƒ»ְְֶַָֹ

Ìz‡ ¯L‡ ı¯‡‰Â'וגֹוÌÈÓM‰ ¯ËÓÏ ¿»»∆¬∆«∆ְƒ¿««»«ƒ
ְוגֹו':

L‡.'B‚Â¯יב) L¯c EÈ‰Ï‡ לֹומר‰' ּדקּדק ¬∆¡…∆…≈¿ְִֵַ
הארץ‡EÈ‰Ïּתבת ׁשבח ּכי להעיר ֵַ¡…∆ְִִֶֶַָָָ

יׂשראל על אלקּותֹו מיחד ּכׁשה' ְְְֱִִֵֵֶַַָֹהיא
הּׁשכינה ואין ּגֹולים ׁשּיׂשראל ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָאבל

לארץ: ּכ ּכל ׁשבח אין ְֵֶֶַָָָָָּבתֹוכם
È‰Â.'B‚Â‰יג) ÚÓL Ì‡ּפרּוׁש‰È‰Â ¿»»ƒ»…«¿ֵ¿»»

אם הּדבר הּוא ּותנאי ׂשמחה ְְְִִַַָָָלׁשֹון
אֹומרֹו והּוא מצוה, ׁשל ׂשמחה ְְְְְִִִֶֶָָּתהיה

eÚÓLz ÚÓL Ì‡ז"ל ּכאמרם וגֹו' ƒ»…«ƒ¿¿ְְְָָ
ל':) אּלא(ׁשּבת ׁשלמה ׁשּבח ׁשּלא ְִֶֶַַָָֹֹֹ

ׂשמחֹות ׁשאר אבל מצוה ׁשל ְְְְֲִִֶָָָָָׂשמחה
אמר ב')עליהם מה(קהלת ּולׂשמחה ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

לֹומר וכפל עׂשה, eÚÓLzּזה ÚÓL ְַַָָֹֹ»…«ƒ¿¿
ז"ל אֹומרם ּדר נ"ה.)על ּבּפסּוק(ּברכֹות ְְֶֶַַָָָ

כ"א) ב' לחּכימין(ּדניאל חכמתא יהב ְְְִִִֵֵַָָָָ

למי אּלא חכמה נֹותן הקב"ה ְְִֵֵֶֶָָָׁשאין
אֹומרֹו והּוא חכמה, ּבֹו ÚÓLׁשּיׁש Ì‡ ְְְֵֶָָƒ»…«

ּתׁשמעּו: ׁשֹומע, לב לכם ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָּפרּוׁש
‰·‰‡Ï.'B‚Â Èz˙�Â 'B‚Â B„·ÚÏe 'B‚Âּפרּוׁש ¿«¬»¿¿»¿¿¿»«ƒ¿ֵ

ׂשכר ּכי לנּו ּׁשּקדם מה ְְִִֶַַַָָלפי
אינֹו הּזה,מצוֹות ּבעֹולם מׁשּתּלם ְְִִֵֵֶַַָָ

וגֹו' ה' יאהבּו ׁשאם הּכתּוב ְֲִִֶַַָֹהֹודיע
הּזה, ּבעֹולם ּגם יזּכּו וגֹו' לבבם ְְְְִֶַַָָָָָּבכל

ּבּמאמר ּׁשּנתּכּון מה ּבתֹוס'Èz˙�Âוהּוא ְְֲִֵֶַַַַַ¿»«ƒְֶ
על ּתֹוס' אּלא זה ׁשאין להעיר ְֲִֵֶֶֶֶַַָָוא"ו
והּקּים, הּנצחי עֹולם ׂשכר ׁשהּוא ְְְִִִֶַַַַָָָָהעּקר
ּבכלל הּוא ׁשהּמזֹונֹות ׁשהגם רמז ְְֲִֶֶַַַַַָּגם

ּבזכּות ּתלּויים ׁשאינם (מו"קהּדברים ְְְִִִֵֶַָָ
ה'כ"ח:) ּכׁשּיעבדּו כן ּפי על ְְִֵֶַַַַאף

ויאכלּו ּבהם ׁשֹולט הּמּזל אין ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכּמצטר
הּגׁשמי: מּטּוב ּגם ְְְְִִִַַַויׂשּבעּו

ÏÎa.ÌÎLÙ� ÏÎ·e ÌÎ··Ïאמר ולא ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְַָֹ



מז awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

(àé)íéøä õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤¨¦−
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑,מּמּנּו ּכֹור ּבבית ההר, אבל ּכּור, זֹורע אּתה כּור ּבבית ׁשהּמיׁשֹור הּמיׁשֹור, מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: מיׁשֹור∑Ú˜·e˙.חמׁשת החיים.הן אור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà äåäé-øLà õøàäåäé éðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧§Ÿ̈³
éäìàñ :äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî da E ¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬¨¨«

i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא לאֿאיׁש"?(איוב עלֿארץ "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
א ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל עּמּהאּלא הארצֹות ּכל ‰'.ת È�ÈÚ „ÈÓz ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ»ƒ≈≈

da EÈ‰Ï‡∑ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתיםלראֹות הּׁשנה"ּגזרֹות: ּב"ראׁש ּכדאיתא וכּו', לרעה ועּתים לטֹובה ¡…∆»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ
‰M�‰.(יז) ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה החיים.מראׁש אור ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
-ìëa Bãáòìe íëéäìà äåäé-úà äáäàì íBiä íëúà¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה ּתׁשּתה eÚÓLz.הּׁשמים ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â∑ ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«ƒ¿¿

מו) ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע ּכּלּה,(דברים ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם ּבמגּלה: ּכתיב ‰ÌBi.ׁשּכן ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ∑ּבֹו ׁשמעּתם ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿«∆∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ

‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹום ‰·‰‡Ï∑ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ּתאמר: ׁשּלא ַ¿«¬»∆ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
מאהבה עׂשּו ּׁשּתעׂשּו, מה ּכל אּלא ׂשכר', לבאׁשאקּבל הּכבֹוד ÌÎ··ÏŒÏÎa.וסֹוף B„·ÚÏe∑,ּבּלב ׁשהיא עבֹודה ְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ¿»¿¿»¿«¿∆ֲִֵֶַָ
ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא ו)וזֹו אּלא(דניאל ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה ּפלח אנּת ּדי אלה" : ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה אֹומר(שם)על הּוא ּבדוד וכן וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין קמא): לפני"(תהלים קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ÌÎLÙ�ŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑הזהיר ּכבר ו)והלא אזהרה(דברים ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל : ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

החיים.לצּבּור אור ְִ

‡¯Úיא d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב È�ÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡�‡יג Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ�«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e˜ÊÁzּכח לֹו נֹותנת ׁשאדרּבה ּפרּוׁש ∆∆¿ְֵֶֶֶַַַָֹ
הּוא וכן ה', ּבמלחמת להתחּזק ְְְְְְִִֵֵֶֶַָּוגבּורה

ח)אֹומר גבּורה:(מׁשלי לי בינה אני ְְֲִִִִֵֵָָ
ı¯‡‰Â.'B‚Âיא) Ìz‡ ¯L‡אחר קׁשה ¿»»∆¬∆«∆¿ֶַַָ

הארץ ּכי זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאמר
והארץ לֹו' לחזר ּמקֹום מה וגֹו' ְְֲֲֶֶַַָָָֹאׁשר
ּדברים ׁשל ּגמרן הּוא זה ׁשּמאמר ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּכיון
ונראה הּקֹודם, ּבּפסּוק לדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשהתחיל
ּכי הּדר זה על הּוא הּכתּוב ׁשעּור ִִִֶֶֶַַַָּכי
ּבאֹומרֹו הארץ ׁשבח הזּכיר ְְְְִִִִֶֶַָָָמּתחּלה

L·„e ·ÏÁ ˙·Êאמר ‰‡¯ıוגמר Èk »«»»¿»ְֶַָֹƒ»»∆
ÌÈ¯ˆÓוגֹו' ı¯‡k ‡Ïה ּפרּוׁש גםוגֹו' ְ…¿∆∆ƒ¿«ƒְֲֵַ

ׁשּכן ּבפרֹות מׁשּבחת מצרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֻׁשארץ
ּכׁשעּור לא מצרים ּכארץ ה' ּכגן ְְְְְִִִִֶֶַַֹּכתיב
נֹותן, ה' אׁשר הארץ היא לבד ְֲִֵֶֶֶַָָזה

מצרים ּבארץ ּגריעֹות יׁש ‡L¯ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶַ¬∆
Ú¯Êz'וגֹו˙È˜L‰Âאמר וגמר וגֹו', ƒ¿«ְ¿ƒ¿ƒ»ְְֶַָֹ

Ìz‡ ¯L‡ ı¯‡‰Â'וגֹוÌÈÓM‰ ¯ËÓÏ ¿»»∆¬∆«∆ְƒ¿««»«ƒ
ְוגֹו':

L‡.'B‚Â¯יב) L¯c EÈ‰Ï‡ לֹומר‰' ּדקּדק ¬∆¡…∆…≈¿ְִֵַ
הארץ‡EÈ‰Ïּתבת ׁשבח ּכי להעיר ֵַ¡…∆ְִִֶֶַָָָ

יׂשראל על אלקּותֹו מיחד ּכׁשה' ְְְֱִִֵֵֶַַָֹהיא
הּׁשכינה ואין ּגֹולים ׁשּיׂשראל ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָאבל

לארץ: ּכ ּכל ׁשבח אין ְֵֶֶַָָָָָּבתֹוכם
È‰Â.'B‚Â‰יג) ÚÓL Ì‡ּפרּוׁש‰È‰Â ¿»»ƒ»…«¿ֵ¿»»

אם הּדבר הּוא ּותנאי ׂשמחה ְְְִִַַָָָלׁשֹון
אֹומרֹו והּוא מצוה, ׁשל ׂשמחה ְְְְְִִִֶֶָָּתהיה

eÚÓLz ÚÓL Ì‡ז"ל ּכאמרם וגֹו' ƒ»…«ƒ¿¿ְְְָָ
ל':) אּלא(ׁשּבת ׁשלמה ׁשּבח ׁשּלא ְִֶֶַַָָֹֹֹ

ׂשמחֹות ׁשאר אבל מצוה ׁשל ְְְְֲִִֶָָָָָׂשמחה
אמר ב')עליהם מה(קהלת ּולׂשמחה ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

לֹומר וכפל עׂשה, eÚÓLzּזה ÚÓL ְַַָָֹֹ»…«ƒ¿¿
ז"ל אֹומרם ּדר נ"ה.)על ּבּפסּוק(ּברכֹות ְְֶֶַַָָָ

כ"א) ב' לחּכימין(ּדניאל חכמתא יהב ְְְִִִֵֵַָָָָ

למי אּלא חכמה נֹותן הקב"ה ְְִֵֵֶֶָָָׁשאין
אֹומרֹו והּוא חכמה, ּבֹו ÚÓLׁשּיׁש Ì‡ ְְְֵֶָָƒ»…«

ּתׁשמעּו: ׁשֹומע, לב לכם ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָּפרּוׁש
‰·‰‡Ï.'B‚Â Èz˙�Â 'B‚Â B„·ÚÏe 'B‚Âּפרּוׁש ¿«¬»¿¿»¿¿¿»«ƒ¿ֵ

ׂשכר ּכי לנּו ּׁשּקדם מה ְְִִֶַַַָָלפי
אינֹו הּזה,מצוֹות ּבעֹולם מׁשּתּלם ְְִִֵֵֶַַָָ

וגֹו' ה' יאהבּו ׁשאם הּכתּוב ְֲִִֶַַָֹהֹודיע
הּזה, ּבעֹולם ּגם יזּכּו וגֹו' לבבם ְְְְִֶַַָָָָָּבכל

ּבּמאמר ּׁשּנתּכּון מה ּבתֹוס'Èz˙�Âוהּוא ְְֲִֵֶַַַַַ¿»«ƒְֶ
על ּתֹוס' אּלא זה ׁשאין להעיר ְֲִֵֶֶֶֶַַָָוא"ו
והּקּים, הּנצחי עֹולם ׂשכר ׁשהּוא ְְְִִִֶַַַַָָָָהעּקר
ּבכלל הּוא ׁשהּמזֹונֹות ׁשהגם רמז ְְֲִֶֶַַַַַָּגם

ּבזכּות ּתלּויים ׁשאינם (מו"קהּדברים ְְְִִִֵֶַָָ
ה'כ"ח:) ּכׁשּיעבדּו כן ּפי על ְְִֵֶַַַַאף

ויאכלּו ּבהם ׁשֹולט הּמּזל אין ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכּמצטר
הּגׁשמי: מּטּוב ּגם ְְְְִִִַַַויׂשּבעּו

ÏÎa.ÌÎLÙ� ÏÎ·e ÌÎ··Ïאמר ולא ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְַָֹ



awrמח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

(ãé)zôñàå LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®§¨«©§¨´
ðâã:Eøäöéå ELøéúå E §¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙�Â∑(ספרי),ּׁשעליכם מה ּׁשעליעׂשיתם מה אעׂשה אני יטריחּו∑BzÚa.אף ׁשּלא ּבּלילֹות, ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ¿ƒְִֵֶַַֹ
אחר ּדבר ׁשּבתֹות(שם)אתכם. ּבלילי "ּבעּתֹו", ּבבּתיהם: מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל לאחר(תענית הּנֹופלת רביעה היא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ∆ְְִִֶֶַַַָ

הּזרעים ואת הארץ את ׁשּמרוה ּבקּׁשיה,∑LB˜ÏÓe.הּזריעה, הּתבּואה למּלאֹות לּקציר, סמּו הּיֹורדת (שם)רביעה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכדמתרּגמינן: הּמאחר, ּדבר 'מלקֹוׁש', ל)ּולׁשֹון נקראת(בראשית לכ אחר: ּדבר 'לּקׁשיא'. ללבן", העטּופים "והיה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

הּמלילֹות על ׁשּיֹורדת הּקּׁשיןמלקֹוׁש, „‚�E.ועל zÙÒ‡Â∑ּתאס ׁשּנאמראּתה ּכענין ,אֹויבי ולא הּבית אל (ישעיהפּנּו ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»¿»∆ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּנאמרסב) ּכענין ולא יאכלהּו", מאספיו ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם ו): וגֹו'(שופטים יׂשראל זרע אם "והיה :". ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙�Â∑(ספרי)ימֹות ּכל ּתבּואת ּגֹוזז ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. להֹוליכה ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מּדגנּה ּפֹוחתת ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ואּתה ,ּבהמּת לפני ּומׁשלי zÏÎ‡Â.הּגׁשמים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»«¿»
zÚ·NÂ∑וׂשבעּת "ואכלּת הּמעים, ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא אחרת: ּברכה זֹו ."הרי ¿»»¿»ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש מֹורד אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם הּׁשמרּו ּוׂשבעים, אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו ח)אּלא לבב(דברים "ורם אחריו? אֹומר הּוא מה ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הּתֹורה∑Ìz¯ÒÂ.וׁשכחּת" מן הֹוללפרׁש הּתֹורה, מן ּפֹורׁש ׁשאדם ׁשּכיון אחרים", אלהים "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְַָָ¿«¿∆ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת כו)ּומּדּבק ּומי(שמואל-א וגֹו'", עבד ל לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני : ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּכֹוכבים עבֹודת לעבד קרֹוב הריני ּבּתֹורה, מּלעסק מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו ‡ÌÈ¯Á.אמר ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי)ׁשהם ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֵֶ
ּכנכרי לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו צֹועק לעֹובדיהם, .אחרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

(æé)äéäé-àìå íéîMä-úà øöòå íëa äåäé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ¦«§¤´
ìòî äøäî ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî̈½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ

:íëì ïúð äåäé øLà äáhä õøàä̈¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«
i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ׁשּנאמר ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה א)אף מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.‰¯‰Ó Ìz„·‡Â∑ ∆¿»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆¿≈»

הּיּסּורין ׁשאר ּכל לחטא.על לכם ׁשּגרמה האדמה מן אתכם והיה(ספרי)אגלה הּמׁשּתה, לבית ּבנֹו ׁשּׁשלח למי מׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה אכל ההּוא, הּבן הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ּתאכל אל ּומפּקדֹו: ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיֹוׁשב

ּפלטרין אחֹורי ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל את ואם(שם)∑Ó‰¯‰.וטּנף ארּכה, לכם נֹותן איני ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿≈»ְְִִֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ו)ּתאמרּו: להם(בראשית היה לא הּמּבּול ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללמד מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, החיים.מּמי אור ְְְִִִִִִֵֶֶַָֹֹ

LÈwÏÂיד ¯Èka d�cÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LB�Î˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

ÔBÎaÏטז ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

iÓL‡יז ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבפרׁשת ׁשאמר ּכּסדר מאדכם ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
ּבל' נאמרה ׁשמע ׁשּפרׁשת לפי ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשמע,
ׁשיהיה יחיד ׁשּיּמצא להיֹות ויכֹול ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָיחיד
אבל מּנפׁשֹו, עליו חביב ממֹונֹו ְֲִִַָָָָָלֹו
מן מדּבר ׁשעּמהם הּצּבּור ְְִִִֵֶֶַַָָּכללּות
חביב ממֹונם להם ׁשּיהיה ְְִִִֶֶֶַָָָָָהּנמנע

ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר ּכל ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַָָמּנפׁשם
מּכל נפׁשכם ּבכל ּכׁשאמר ולזה ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָנפׁשֹו,

מאדכם: ּבכל ְְְֵֶֶָֹׁשּכן
Ï.dÏe·È‡יז) ˙‡ Ôz˙ועצר ׁשאמר הגם …ƒ≈∆¿»ְֲֶַַַָָ

לֹומר חזר הּׁשמים ˙Ôzאת ‡Ï,'וגֹו ִֶַַַַָָ…ƒ≈ְ
ּבהמׁשכת האדמה ּתזרעּו אפּלּו ְְְְֲֲִִַַַָָָָלֹומר

ּׁשאּתם מה ּתֹוציא לא ּומעינֹות ְֲִֶֶַַַָָֹנהרֹות
לּה: ִִָמֹובילים

Ìz„·‡Â.‰¯‰Óלכם יּמצא אפּלּו ּפרּוׁש «¬«¿∆¿≈»ֲִִֵֵֶָָ
קדּומֹות, מּׁשנים ְְִִָָּתבּואה

לברכה זכרֹונם נ"ו.)ּוכאֹומרם (ּגּטין ְְְְִִִִָָָָ

וגֹו': ּכלּבא ּבן על עליו ְְְֶַַָָָָאמרּו

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy

(çé)íëLôð-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©©§§¤®
ïéa úôèBèì eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬§«¨−Ÿ¥¬

:íëéðéò¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר יהיּואף ׁשּלא ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ

אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לא)לכם צּינים(ירמיה ל "הּציבי :". ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

(èé)Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי):אמרּו מּכאן ּדּבּורֹו, לּמּוד זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה לּמדהּו: לדּבר, יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, עׂשה לא ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו מׂשיח אביו לדּבר, מתחיל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשהּתינֹוק

אתּֿבניכם אתם "ולּמדּתם וגֹו'ׁשּנאמר: ּבם ."לדּבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì äåäé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ�· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑,לאו מּכלל נדרׁשין ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ּכן, עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

לאו הן, ּומּכלל Ì‰Ï.הן, ˙˙Ï∑(ספרי)ּתחּית למדים מצינּו מּכאן להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' 'לתת ְִֵֵַָ»≈»∆ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּתֹורה מן החיים.הּמתים אור ִִֵַַָ

ß a`Îmgpn 'k ycew zay ß

(áë)øLà úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ£¤¯
íëéäìà äåäé-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì̈¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑יׁשּתּכח ׁשּלא ּבתלמּודֹו להּזהר הרּבה, ׁשמירֹות ÂÈÎ¯cŒÏÎa.אזהרת ˙ÎÏÏ∑,רחּום הּוא »…ƒ¿¿ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ»∆∆¿»¿»»ַ

חסדים ּגֹומל ואּתה חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום, ּתהא הּוא?∑B·Œ‰˜·„Ïe.ואּתה אֹוכלה אׁש והלא ּכן, לֹומר אפׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ¿»¿»ְְֲֵֵֶַַָָֹ
ּבּתלמידים הּדבק ּבֹואּלא נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה החיים.ּובחכמים, אור ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÏÚÂיח ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ�«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

·‰ÔBיט ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈ�a ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא ÔBÎÈ�· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

z„˜Ùz‡כב Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô�˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הקּדיםÔÚÓÏ.ea¯Èכא) לא לּמה קׁשה ¿««ƒ¿ְִִֶָָָֹ
ּוכתבּתם מאמר קדם זה ְְֲֲֶֶַַַַָָֹמאמר
ּגם חֹוזר ּוכתבּתם מאמר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָּכדי
ׁשּנתּכּון ואּולי ירּבּו, למען ּפסּוק ְְְְִִֵֶַַַַַָעל
לּמאמר ירּבּו למען מאמר ְְְְֲֲִִַַַַַַַַלהסמי
ירּבּו ּוכתבּתם ׁשּבׂשכר לֹומר ְְְְְְִִֶַַַַָָּוכתבּתם

ז"ל מאמרם והּוא ל"ב:)ימיכם, (ׁשּבת ְְֲֵֶַַָָָ

לֹו מאריכין מזּוזה ּבמצות הּזהיר ְְְֲִִִִַַַָָָּכל
ּוׁשנֹותיו: ְָָָימיו

Èk.Ôe¯ÓLzכב) ¯ÓL Ì‡לדעת צרי ƒƒ»…ƒ¿¿ִַַָָ

לֹומר ּכפל Ôe¯ÓLz,לּמה ¯ÓLעֹוד ַַָָָ»…ƒ¿¿
ׁשּיכּון ואּולי זאת, היא ּׁשמירה ְְְִִֵֶַַַָֹמה
ה' ׁשּצּוה הּמצוֹות ׁשמירת על ְְְְִִִִֶַַַַָלהזהיר
צּוה וכאן למׁשמרּתֹו, מׁשמרת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָלעׂשֹות
ׁשּיׁשמרּו ׁשמירה אֹותּה על ְְְְְִִִֵֶַָָָליׂשראל

אֹומרֹו והּוא ׁשהיאÓL¯אֹותּה, ְְָ»…ִֶ
ּתׁשמרּון ז"ל רּבֹותינּו ׁשּיעׂשּו ְְְֲִִֵֶַַַָהּׁשמירה

אֹותּה: ּתׁשמרּון ְְִֵָּפרּוׁש
„BÚּפרּוׁש ׁשמר אם הּדר זה על ְִִֵֶֶֶֶַַָֹירצה

ּבזה לּמצוֹות ׁשמירה ּתעׂשּו ְְֲִִִֶַַָָאם

ּכל את ׁשּתׁשמרּון ּבטּוחים ְְְְִִִֶֶָּתהיּו
ּתהיּו מׁשמרת ּבלא אבל ְְְְֲִִִֶֶַָֹהּמצוֹות,
מצות ּכגֹון מהּמצוֹות, ּבחלק ְְְְְִִִִֵֵֶַַָנכׁשלים
הּקדׁש על מחל יֹוסיפּו לא אם ִִֵֶַַַָֹֹֹׁשּבת
ׁשל ּבגּופֹו נכׁשלים ׁשּיהיּו לחּוׁש ְְְִִִֵֶֶָָיׁש

ַָׁשּבת:
„BÚׁשּיהיּו הּמצוֹות על לצּוֹות ְְְְִִִֶֶַַַירצה

מהּזּולת, ּבין מּמּנּו ּבין ְִִִֵֵֵֶַַָנׁשמרים
לי ּדי אדם יאמר ׁשּלא ּבזה ְִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהּכּונה
על עבֹור לבל עצמי את אׁשמר ְְְִִֶֶַַַָֹאם



מט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy

(çé)íëLôð-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©©§§¤®
ïéa úôèBèì eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬§«¨−Ÿ¥¬

:íëéðéò¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר יהיּואף ׁשּלא ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ

אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לא)לכם צּינים(ירמיה ל "הּציבי :". ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

(èé)Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי):אמרּו מּכאן ּדּבּורֹו, לּמּוד זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה לּמדהּו: לדּבר, יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, עׂשה לא ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו מׂשיח אביו לדּבר, מתחיל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשהּתינֹוק

אתּֿבניכם אתם "ולּמדּתם וגֹו'ׁשּנאמר: ּבם ."לדּבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì äåäé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ�· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑,לאו מּכלל נדרׁשין ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ּכן, עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

לאו הן, ּומּכלל Ì‰Ï.הן, ˙˙Ï∑(ספרי)ּתחּית למדים מצינּו מּכאן להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' 'לתת ְִֵֵַָ»≈»∆ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּתֹורה מן החיים.הּמתים אור ִִֵַַָ

ß a`Îmgpn 'k ycew zay ß

(áë)øLà úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ£¤¯
íëéäìà äåäé-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì̈¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑יׁשּתּכח ׁשּלא ּבתלמּודֹו להּזהר הרּבה, ׁשמירֹות ÂÈÎ¯cŒÏÎa.אזהרת ˙ÎÏÏ∑,רחּום הּוא »…ƒ¿¿ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ»∆∆¿»¿»»ַ

חסדים ּגֹומל ואּתה חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום, ּתהא הּוא?∑B·Œ‰˜·„Ïe.ואּתה אֹוכלה אׁש והלא ּכן, לֹומר אפׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ¿»¿»ְְֲֵֵֶַַָָֹ
ּבּתלמידים הּדבק ּבֹואּלא נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה החיים.ּובחכמים, אור ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÏÚÂיח ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ�«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

·‰ÔBיט ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈ�a ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא ÔBÎÈ�· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

z„˜Ùz‡כב Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô�˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הקּדיםÔÚÓÏ.ea¯Èכא) לא לּמה קׁשה ¿««ƒ¿ְִִֶָָָֹ
ּוכתבּתם מאמר קדם זה ְְֲֲֶֶַַַַָָֹמאמר
ּגם חֹוזר ּוכתבּתם מאמר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָּכדי
ׁשּנתּכּון ואּולי ירּבּו, למען ּפסּוק ְְְְִִֵֶַַַַַָעל
לּמאמר ירּבּו למען מאמר ְְְְֲֲִִַַַַַַַַלהסמי
ירּבּו ּוכתבּתם ׁשּבׂשכר לֹומר ְְְְְְִִֶַַַַָָּוכתבּתם

ז"ל מאמרם והּוא ל"ב:)ימיכם, (ׁשּבת ְְֲֵֶַַָָָ

לֹו מאריכין מזּוזה ּבמצות הּזהיר ְְְֲִִִִַַַָָָּכל
ּוׁשנֹותיו: ְָָָימיו

Èk.Ôe¯ÓLzכב) ¯ÓL Ì‡לדעת צרי ƒƒ»…ƒ¿¿ִַַָָ

לֹומר ּכפל Ôe¯ÓLz,לּמה ¯ÓLעֹוד ַַָָָ»…ƒ¿¿
ׁשּיכּון ואּולי זאת, היא ּׁשמירה ְְְִִֵֶַַַָֹמה
ה' ׁשּצּוה הּמצוֹות ׁשמירת על ְְְְִִִִֶַַַַָלהזהיר
צּוה וכאן למׁשמרּתֹו, מׁשמרת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָלעׂשֹות
ׁשּיׁשמרּו ׁשמירה אֹותּה על ְְְְְִִִֵֶַָָָליׂשראל

אֹומרֹו והּוא ׁשהיאÓL¯אֹותּה, ְְָ»…ִֶ
ּתׁשמרּון ז"ל רּבֹותינּו ׁשּיעׂשּו ְְְֲִִֵֶַַַָהּׁשמירה

אֹותּה: ּתׁשמרּון ְְִֵָּפרּוׁש
„BÚּפרּוׁש ׁשמר אם הּדר זה על ְִִֵֶֶֶֶַַָֹירצה

ּבזה לּמצוֹות ׁשמירה ּתעׂשּו ְְֲִִִֶַַָָאם

ּכל את ׁשּתׁשמרּון ּבטּוחים ְְְְִִִֶֶָּתהיּו
ּתהיּו מׁשמרת ּבלא אבל ְְְְֲִִִֶֶַָֹהּמצוֹות,
מצות ּכגֹון מהּמצוֹות, ּבחלק ְְְְְִִִִֵֵֶַַָנכׁשלים
הּקדׁש על מחל יֹוסיפּו לא אם ִִֵֶַַַָֹֹֹׁשּבת
ׁשל ּבגּופֹו נכׁשלים ׁשּיהיּו לחּוׁש ְְְִִִֵֶֶָָיׁש

ַָׁשּבת:
„BÚׁשּיהיּו הּמצוֹות על לצּוֹות ְְְְִִִֶֶַַַירצה

מהּזּולת, ּבין מּמּנּו ּבין ְִִִֵֵֵֶַַָנׁשמרים
לי ּדי אדם יאמר ׁשּלא ּבזה ְִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהּכּונה
על עבֹור לבל עצמי את אׁשמר ְְְִִֶֶַַַָֹאם



awrנ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà äåäé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה ּׁשעליעׂשיתם מה אעׂשה אני ÌkÓ.אף ÌÈÓˆÚÂ∑ּגּבֹורים והם ּגּבֹורים אּתם ¿ƒֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¬Àƒƒ∆ְִִִִֵֶַ
ׁשּמׁשּב ההּוא הּׁשבח מה ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם אּתםמּכם, אּלא מּכם"? "ועצמים לֹומר: האמֹורּיים, את ח ְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

מּכם ּגּבֹורים והם ּכֹוכבים, העֹובדי מּׁשאר .ּגּבֹורים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָ

(ãë)äéäé íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´¦«§¤®
íiä ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ©¨´

:íëìáb äéäé ïBøçàä̈©«£½¦«§¤−§ª«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה(יא, א־ב)ּבפרׁשת הּים(לד, עד יׂשראל, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקב"ה נאמר ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש אּלאהּיםהאחרֹון, האחרֹון,הּיֹוםהאחרֹון, ׁשּים לֹומר, ויׁש הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל יׂשראל ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם רֹומז יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּגבּול

יׂשראל ארץ עתידה לבֹוא לעתיד ׁשּכן העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה האחרֹונה לּנקּדה עד ּכּלֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהעֹולם

הארצֹות. בכל ְְֲִֵֶַָָָׁשּתתּפּׁשט

(äë)ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì| «Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
dá-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà äåäé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§½̈

:íëì øac øLàk©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם)לא" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה אּמה איׁש, אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

הּבׁשן מל ּכעֹוג אפּלּו "איׁש"? לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם מקֹום. מּכל ÌÎ‡¯BÓe.יתיּצב", ÌÎcÁt∑והלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ«¿¿∆«¬∆ֲַֹ
הרחֹוקים על ּומֹוראכם, הּקרֹובים, על ּפחּדכם, אּלא מֹורא? הּוא ּפתאם∑Át„.ּפחד ּבעיתת ∑BÓ¯‡.לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָ««ְְְִִַֹ»

רּבים מּימים ּדאגה ÌÎÏ.לׁשֹון ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְִִִַָָָ«¬∆ƒ∆»∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקבקי"א והיה פרשת חסלת

ÔBÎÈÓ„wÓכג ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

daכד ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰� ‡¯‰� ÔÓ Ô�·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«
:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה ÔBÎÈÓ„˜ L�‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð á÷ò úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

על להצר עלי ואין מהּמצוֹות ְְְִֵֵֵַַַַַָָאחת
מאמר ּבא לזה מהּזּולת, הּמצוֹות ְֲִִֵֶַַַַַָָּבּטּול

מצוֹותÓL¯ה' את ּתׁשמרּון אּתה, »…ְְְִִֶַָ
ּובנעם מהּזּולת, יתּבּטלּו לבל ְְְְִֵֵַַַַַֹּפרּוׁש
ליׂשראל ה' ׁשחּיב טעם נתן אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּדברים
על היא החּיּוב ּכללּות ּכי ְְִִִַַַָָּבערבּות,
מאיׁש ּבעֹולם ּתתּבּטל ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָֹהּמצוֹות
נעׂשה הרי ׁשּמתּבּטלת ּכל ולזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיׂשראל,
לנּו הּתֹורה ּכי ּבּתינּו, ּבנות ְְִִֵַַָָָָָּפׁשיעה
אּלא מֹורׁשה ּתקרי אל מֹורׁשה ְְִִִֶַָָָָָָנּתנה

מ"ט:)מארׂשה חּיּוב(ּפסחים האדם ועל ְְְִִַָָָָָָֹ
נעלבת ּתהיה לבל ארּוסתֹו ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָׁשמירת
יראת אּׁשה הּזה הּדבר כן ּכמֹו ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמהּזּולת,
חּיּוב עלינּו הּׁשמים מן לנּו הקנּו ְִִִִֵַַָָָה'
ּׁשאין ּבּמה ידם יׁשלחּו לבל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשמירתּה
אׁשר הּכח ע"י יהיה וזה חפצה, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה
ּבמּקל לרּדֹות הּמצטּוים ּביד ְְְְְִִִִֵֶַַַַיהיה

ּבנעם להֹוכיח ּגם ורׁשע, עׁשק ְְְְְִִֶֶַַַַַֹֹולמנע
אדם ּבני לב להּטֹות וחּבה אהבה ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּדברי
אֹומרֹו והּוא הּלב, עקמּומּיּות ְְְְִֵֵַַַליּׁשר

‰·‰‡Ï d˙NÚÏ'וגֹוÏÎa ˙ÎÏÏ'וגֹו «¬»¿«¬»ְ»∆∆¿»ְ
,B· ‰˜·„Ïeעלּפרּוׁש לעׂשתּה מאמר ¿»¿»ֲֲֵַַַַָ

ס"ג:)אֹומרםּדר ּדֹורׁש(יבמֹות נאה ְְֵֶֶֶָָָ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּגם מקּים, ְְְֵֵֶַַַָָונאה

ו':) ׁשמים(ּברכֹות יראת ּבֹו ׁשּיׁש איׁש ּכל ְְִִִֵֶַַָָָ
אדם ּבני להזהיר ׁשהּבא נׁשמעין, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּדבריו
ׁשּיהיה צרי הּיׁשר הּדר אל ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּולהּטֹותם
הּמצוֹות, ּכל את עֹוׂשה לכן קדם ְִֵֶֶֶַָָֹהּוא

אֹומרֹו אהבתd˙NÚÏוהּוא יכניס ואז ְְ«¬»ְְֲִַַַָ
אֹומרֹו והּוא ׁשֹומע, ּבלב Ï‡‰·‰ה' ְְְֵֵַ¿«¬»

ּפעּלת ׁשּיפעיל לּׁשני יֹוצא ּפעל ְְִִֵֵֵֶַַַַֹֻּפרּוׁש
לבל אדם ּבני ּבלּבֹות יתּבר ְְְְֲִִֵַַַָָָָאהבתֹו

ואֹומרֹו ה', ּבתֹורת יד ÎÏÏ˙יׁשלחּו ְְְְְִַָ»∆∆
ÂÈÎ¯c ÏÎa'לֹו ּדרכיו ּכל ּבּמאמר ּכלל ¿»¿»»ְֲַַַַָָָָ

ּבּנבראים ּבּמּׂשג ׁשאינם ּדברים ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻאפּלּו
ז"ל אֹומרם ּדר על פ"ה.)והּוא (ב"מ ְְֶֶַָ

ואמרּו ּתהיה, ּכפי מּזֹולל יקר ּתֹוציא ְְְְִִִִִֵֶָָָאם
ז"ל י"ט:)עֹוד ּוכפי(סנהדרין ּבראֹו, ּכאּלּו ְְְְְִִִֶַָ

הּמכניס כן ּכמֹו ויֹוצר ּבֹורא ה' מה ְְְִֵֵֵֶַַָזה
ה': עם ּבלב יתּבר ְְֲִֵַַַָָאהבתֹו

¯ÓB‡ÂB· ‰˜·„Ïeהקּדמנּו ּכבר ¿≈¿»¿»ְְְִַָ
נׁשמֹות ׁשּכל יקרֹות ְְְִֶַָָָהקּדמֹות
חלק עליֹון מּמחצב הם יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָעם

ּדכתיב ּבה' ּדבקים ּכּלם ּכי (ּדבריםה' ְְְִִִִִֵַָָֻ

ד') ּובאמצעּותד' ּבה', הּדבקים ְְְְִֵֶֶַַַָואּתם
מּדבקּותּה הּנפׁש ּתתרחק ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהעברֹות
להּדבק יחזר ה' לפני האדם ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּוכׁשּיׁשּוב

אֹומרֹו והּוא ·Bּבֹו, ‰˜·„Ïeּפרּוׁש ְְ¿»¿»ֵ
ׁשּצריכין הּקדּׁשה ענפי ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָֹֻלדּבק

ּבֹו: ְִֵָלהּדבק
·˜Ú ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«≈∆



ני

לשבוע פרשת עקב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד מנחם-אב
מפרק עב 

עד סוף פרק עו 

יום רביעי - י"ז מנחם-אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז  

יום שני - ט"ו מנחם-אב
פרק כ

מפרק עז 
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח מנחם-אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז מנחם-אב
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט מנחם-אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' מנחם-אב
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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מנחםֿאב י"ד ראשון יום
אגרתד ,ew 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà äìñ
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ו)". לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו אותי א'.27."דהול"ל פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ג.29.עקב ט, א מלכים
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יג.1. ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ה"א.4.פסוק פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, ד.5.מנחות כו, ˘ËÈÏ"‡6.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא בגעה"ע דהלבושים ב) (קנ, סכ"ט אגה"ק לקו"תÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ˙"ראה וראה ובכ"מ. רע"א. קנה, בקו"א וכ"ה ,

המצוה". וזאת רד"ה ˘ËÈÏ"‡7.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לקו"ת א). (קיד, ח"ש אוה"ת ראה מל') הוא - געה"ע שבערך (אף בגעה"ת "גם :

ובכ"מ". ב. י, ואתחנן
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:'ied my ly 'i ze`lúBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§
,ïBzçúå ïBéìò ïãò ïâa øéànä äðéëMä åéfî ïéðäðå íé÷écvä©©¦¦§¤¡¦¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnL ,àeälye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
,dpadíéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦

íéâéOîedylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ± ©¦¦
mipian md zrcÎdpiaÎdnkg ly dl` zegekøBàa äâOä äæéà¥¤©¨¨§

éelb úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íL òôBMä úeiçå,ote`a ± §©©¥©¨¥¥¨¦§¦©¦
dzedn mibiyn mde ,ieliba `id "seq oi`"n my dxi`nd zeigdy

ly ote`a my d`a zeigdy ,dfd mlera enk `ly ,ef zeig ly

zrici `id ,zeig dze`a my biydl milekiy dbydde ,mlrd

`id zeigd ocr oba eli`e ,zednd zbyd `le cala ze`ivnd

z` mibiyny ,ielib zpigaaielib zpigaa `idy ,zeigd ly zednd

ãçà ìk äâOä äæéà âéOäìe ïéáäì ,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨§¨¦§©¦¥¤©¨¨¨¤¨
,åéNòî éôìe Búâøãî éôì ãçàåly eia`l "wgvi iel ihewl"a - §¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨

wicvd oe`bd ,`"hily iaxd

,ocr eznyp wgvi iel iax

"ezbixcn itl" ,yxtn

ocr obay zenypl dpeekd

`id ozbydy - oeilrd

dpeekd zbixcnl m`zda

`idy ,odly `alc `zerxe

oigene ,oigen ly dcear

,"dbixcn" dlna mix`ezn

xry"n my oiivn `edy itk

'h wxt "dpen`de cegid

siqen c"ag oigen iably

;"zbxcne" dlnd owfd epax

dpeekd "eiyrn itl"e

,oezgzd ocr obay zenypl

zeevn ici lr jkl zekefd

df okly ,`wec zeiyrn

"eiyrn itl" `xwp6lka .

obay beprzdy oaen ote`

lky ly beprz `ed ocr

,zewl`a dpad lyeøäfa "äðéa" íLa àaä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¨§¥¦¨©Ÿ©
.LBãwä"dpia"d zxitq dxi`n my ,oky ±7dbyd zenypl didzy , ©¨

;zewl`a dpade,äàlò äîëç úðéçaî úëLîð Bæ äòtLäå- §©§¨¨¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkgàeäL,dpeilrd dnkgd ±äâOääå äìkNää øB÷î ¤§©©§¨¨§©©¨¨

,äðéa íLa àø÷pä,"dpia" ly dbydd xewn `id "dnkg" -àeäå ©¦§¨§¥¦¨§
,edfe ±÷ø ,äðáäå äâOä éelb ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©¦©¨¨©£¨¨©

,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò"dnkg"a dpigad idef - £©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
`idy "dnkg" ly zeipevigd enk `ly ,dpade lkyn dlrnly

zpigaa df my `l` ,lkyd xe` xi`n xak da dlkydd zcewp

;"dpia" ly mihxta mixacd mi`a okn xg`l wxe - "llk"e "dcewp"

ixnbl dlrnly "dnkg" ly ef dbixcn zece` xaecn o`k eli`e

,lkyníL øéòæ íL øéòfî èònL ÷ø,hrnd on hrn ±òôBL ©¤§©¦§¥¨§¥¨¥©
,äðéa úðéçáì íMî CLîðåixg`e dhren zeidl ef drtyd lr - §¦§¨¦¨¦§¦©¦¨

ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk edf ,mevnv cere mevnv

aey zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd ziyrp cg` mevnv

ixg` ,oky ,"dpia"d zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy ick mevnv

,"dpia"d zpada zcxl oiicr dleki drtydd oi` oey`xd mevnvd
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ùã÷ä úøâà
ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã

ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
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יג.1. ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ה"א.4.פסוק פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, ד.5.מנחות כו, ˘ËÈÏ"‡6.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא בגעה"ע דהלבושים ב) (קנ, סכ"ט אגה"ק לקו"תÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ˙"ראה וראה ובכ"מ. רע"א. קנה, בקו"א וכ"ה ,

המצוה". וזאת רד"ה ˘ËÈÏ"‡7.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לקו"ת א). (קיד, ח"ש אוה"ת ראה מל') הוא - געה"ע שבערך (אף בגעה"ת "גם :

ובכ"מ". ב. י, ואתחנן



a`Îmgpnנד e"h ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dpia"a zrtype d`a `id ipyd mevnvd ixg` wxâéOäìe ïéáäì§¨¦§©¦
íìòpä ìëN- dbydn dlrnl ,mlrp `ed mvray dfk lky - ¥¤©¤§¨

"seq oi`"n dx`d ,"dpikyd eif" ixd edf ,dbydÎxa didie jynei

- `xap ly ezpadn ixnbl dlrnl `id mvray ,ocr oba dxi`nd

enk `xap df m` dpyn `l

ocr oba `idy itk dnyp

- oezgzd ocr oba e` oeilrd

ribze cxz ef dx`dy icke

,`xapd ly lkyd zbydl

xg` mevnv xearl dilr

dzcixil cr ,mevnv

,dnypd zpade zbyda

minevnvd lk ixg` ,mxa

,zewl` ly zednd ef ixd

dnypd zbyd ixd `idy

zedna dbyd - ocr oba

.zewl`dïëìådf ±àø÷ð §¨¥¦§¨
"àìëéäa äc÷ð" íLa§¥§ª¨§¥¨¨

LBãwä øäfa8,idefy - ©Ÿ©©¨
itk "dnkg" ly dcewp

lkida dxi`n `idy

dzeida mby ,"dpia"d

,dbydae dpada ,"dpia"a

dlrnly "dcewp" oiicr `id

.oda dnvr zbviin "dpia"y dbyde dpad ly mihxtdnàéä Bæå§¦
.àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé úðeîzc"ei ze`d xeive zpenz ± §©¤¥£¨¨¨

fnxnd ,"dcewp" ixd `ed9,"dnkg"d zxitq ly dcewpd lràø÷ðå§¦§¨
øîàð åéìò øLà ,"ïãò"10."'eë äúàø àì ïéò" :mey dfa oi`y ± ¥¤£¤¨¨¤¡©©¦Ÿ¨£¨

,dbydne lkyn dlrnly xe` mvra `ed ,oky ,llk dbyd

àø÷ðå11."àzøa ãñé àaà"ceqid `ide "`a`" `id dnkg ± §¦§¨©¨¨©§©¨
xiaqiy itk ,"zekln"e "za" zpiga ,"`zxa" ze`xwpd zeize`l

(xeaicd zeize` ± "zekln") "`zxa"l yi zekiiy efi` .oldl

,"dpia"le zecnl zekiiy xeaicd zeize`l yi dxe`kl ?"dnkg"l

e` zecn ly oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd mc`a lynl enk

xeaicd zeize` oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd zbyd ly oipr

epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl (lirl xaqenk) `idy "dnkg"l

± `wec "dnkg"n zexvep xeaicd zeize`y ,oldl xiaqi owfd

:epeylaeøeacä úBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøt,ytpd ly ± ¥¦¦¥¦§©¦©¦
ìkNî øác ïðéà ¯ ätä úBàöBî 'äî úBàöBiälkydy xn`py ± ©§¥§©¤¥¨¨¨ª§¨

,"ze`ven"dn zeize`d ly oz`ivi aiignàìå`l mb oke ±òaèî §Ÿª§¨
,eìlä úBàöBî òáèaj` ,lky it lr eppi`y oipr minrtl yi - §¤©¨©¨

,"ze`ven"d rahn `l mb df o`k eli`e ,erah cvn xacd jk

ïäa äknä ìBwäå ìáää éãé ìò úBiúBàä àèáî àéöBäì± §¦¦§¨¨¦©§¥©¤¤§©©©¤¨¤
zaiign dpi` ,"ze`ven"a lewde ladd ly d`kdd ,"ze`ven"a

,xeaicd zeize` ly oz`iviCøc ét ìòxcqe ±ét ìò àìå òáhä ©¦¤¤©¤©§Ÿ©¦
ìëOä Cøc,"ze`ven"a lewde ladd z`kdny aiign epi` lkyd ± ¤¤©¥¤

,el`e el` zeize` dp`vzúBiúBàL ,ìLî Cøc ìò ,íéúôOä ïBâk§©§¨©¦©¤¤¨¨¤¦
ô"îea,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±ïäî úBàöBéxzei ody miiztya ± ©§¥¤

ze`xpe zeielboirl

ze`xl xzei lw ± ziyep`d

zeize`dy ji` yibxdle

zrepz ici lr ze`ad

lky it lr opi` ,miiztyd

- oky ,rah it lr e`ïéà¥
ïúBð ìëOä àìå òáhä©¤©§Ÿ©¥¤¥
òaøà àèáî úàéöéì¦¦©¦§¨©§©
úBiúBà éeha ééepL é÷ìç¤§¥¦¥¦¦

,elà`le lkyd `l - ¥
zrepzny miaiign rahd

ibeq drax` e`vi miiztyd

mi`haznd mipey miiehia

,z"ia zeize`d zrax`a

,`"te m"n ,e"ieééepL ét ìò©¦¦¥
,íéúôOä úòeðz- §©©§¨©¦

,lynl ,z"ia ze`d iehiaay

ote`a `id miiztyd zrepz

ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg`

,'ekeúBòðòBðúnL± ¤¦§©§
,miiztydäåLa ïäa òâBtä ãçà ìB÷å ãçà ìáäazribp - §¤¤¤¨§¤¨©¥©¨¤§¨¤

ze`d e` ,z"ia ze`d `han `edy drya miiztya lewde ladd

cvny ixd ,lew eze`e lad eze` `ed - `"te m"n ze`d e` ,e"ie

one ,zxg` ze` e` ef ze` iehiaa iepiyd oiicr `a `l lewde ladd

iehia zryay ,miiztyd zrepz zeawra `a iepiydy xnel gxkdd

'e ze`d iehia zrya xy`n dpey miiztyd zrepz z"ia ze`d

oeeki elkya mc`dy zeidl ,ixd ,jixv did ,jkl m`zda ,lynl

ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d `hal ezevxa miiztyd reprp zxg`

e"ie ze`d `hal12rahd jxcay ,raha jk zeidl jixv didy e` ,

ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg` miiztyd z` rprpl dvxi

,jk xacd oi` dyrnle -àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦
éepL éôì,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä éeha,oevxay miiepiyd itl - §¦¦¦¨¦¤¦§©¤¤

,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -Bà 'å Bà 'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©
.'ô Bà 'îzerprpzn ,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -

`hal dvex `edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd

iepiyd z` d`iany `id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d

,miiztyd zrepzadúðeëå Lôpä ïBöø äéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤§©¤¤§©¨¨¨
äzò úBòðòðúî ïäL Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì©£¦§©§¨©¦§¤¥¦§©§§©¨

,Leça äàøpëå ,elà úBiúBà 'ã éeháami`ex ep`y enke - §¦¦¥§©¦§¤§
daa,ygenae zexiúòãBéå úðekúî Lôpä ïéàLji` ±ììk ïeëì ¤¥©¤¤¦§©¤¤§©©§©¥§¨
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ùã÷ä úøâà
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
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.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה ר"פ בלקו"ת ˘Â.".9:‡"ËÈÏ˘"�"בארוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ההמשכה ציור על מורה האות "תמונת

דשעהיוה"א)". ברפי"ב (הגה כו' ג.10.וההתגלות סד, א.11.ישעי' רכח, ˘ËÈÏ"‡:12.זח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"י מהכינור הקולות "ע"ד

תמז)". עמוד תרס"ו (המשך כו' הנימין על באצבע הכאה

a`Îmgpn f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

,214 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéúåàä êà,gw 'nr cr:[(ù"ò á"éå

.elà íééepLa íéúôOä úBòeðz éepLoeeike ,cegl ze` lk iabl ± ¦§©§¨©¦§¦¦¥
z` zeyrle oeekl ji` llk zrcei dppi`e zpeekzn ytpd oi`y

,ixd - `hal epevxay ze`l m`zda miiztyd zerepza iepiyd

miiztyd zrepza ipeydy

ick ,ef dpeeka `a epi`

`l` ,zniieqn ze` `hal

dvex mc`dy oeeik ,jtidl

,zeniieqn zeize` xnel

jk miiztyd zerprepzn

.`linn jxcaäàøð øúBéå§¥¦§¤
,úBc÷pä éeháa ïk,unw - ¥§¦©§ª

,dnecke gzt e`

àéöBäì dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨§¦
éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî¦¦¨§ª©¨©£©

àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä íéöî÷ð àìénî¦¥¨¦§¨¦©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ
çzôì àìå õî÷ì Lôpä ïBöøL,miiztyd z` ±ïéàå .ììëe ììk ¤§©¤¤¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥

éøàäìàèánL ,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa C §©£¦§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦¤¦§¨
àlà ,ïáeîe âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå úBiúBàä± ¨¦§©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨¨¤¨

ze`a zeize`dìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOîiptly df ± ¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤
edfy ,lkydn dlrnle

,"dnkg"LôpaL¤©¤¤
ïéà ïëìå ,úøaãîä©§©¤¤§¨¥¥
óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä©¦¨§©¥©

:ìkä ïéánL,oky - ¤¥¦©Ÿ
lkydn `a epi` xeaicd

m` ik ,oian `edy ielbd

- jkn dlrnly "dnkg"n

gzetn epi` oiicr df geke

,mipt lk lr .elv` ielbe

ze`a xeaicd zeize`y ixd

- "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`" ly oiprd edfy ,"dnkg"n

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd zeize`e "zekln"

,'ied myay c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

ocr ob ly dkyndd zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky

zeize`y ,"`zxa cqi `a`" oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray

xeaicd zeize` ici lr `xapy ,dfd mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd

ly c"eidn jynp ,dlrnly

mixne` ,`eti` ,recn ,"dnkg"

`ad mlerd wxy ,l"f epinkg

dfd mlerd eli`e c"eia `xap
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מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

,214 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéúåàä êà,gw 'nr cr:[(ù"ò á"éå
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,ixd - `hal epevxay ze`l m`zda miiztyd zerepza iepiyd

miiztyd zrepza ipeydy

ick ,ef dpeeka `a epi`

`l` ,zniieqn ze` `hal

dvex mc`dy oeeik ,jtidl

,zeniieqn zeize` xnel

jk miiztyd zerprepzn

.`linn jxcaäàøð øúBéå§¥¦§¤
,úBc÷pä éeháa ïk,unw - ¥§¦©§ª

,dnecke gzt e`

àéöBäì dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨§¦
éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî¦¦¨§ª©¨©£©

àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä íéöî÷ð àìénî¦¥¨¦§¨¦©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ
çzôì àìå õî÷ì Lôpä ïBöøL,miiztyd z` ±ïéàå .ììëe ììk ¤§©¤¤¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥
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óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä©¦¨§©¥©
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lkydn `a epi` xeaicd

m` ik ,oian `edy ielbd

- jkn dlrnly "dnkg"n

gzetn epi` oiicr df geke

,mipt lk lr .elv` ielbe

ze`a xeaicd zeize`y ixd

- "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`" ly oiprd edfy ,"dnkg"n

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd zeize`e "zekln"

,'ied myay c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

ocr ob ly dkyndd zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky
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ly c"eidn jynp ,dlrnly

mixne` ,`eti` ,recn ,"dnkg"

`ad mlerd wxy ,l"f epinkg
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íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåäxac" ,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln24dpexg`d 'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,

,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz)íðBøëæ eðéúBaøå§©¥¦§¨
äæ eLøc äëøáìc"eiay - ¦§¨¨¨§¤

`xap 'dae `ad mler `xap

,dfd mlerék" :÷eñt ìò©¨¦
,"déa,"minler xev 'd - §¨

mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik

xn`na dpeekdy ,o`k

mlerd `xap 'da l"f epinkg

d`zz 'dd `id ,dfd

ly ladd xewn ,(dpexg`d)

?xeaicd zeize`eðéäixd ± ©§
,dfdøB÷nL éôì§¦¤§¨

úðéçáì àáì dúéLàøå§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©
ã"eiä íìòäî éelb- ¦¥¤§¥©

"dnkg" ly c"eid "mlrd"y

yxeyde xewnd ixd `ed

ielibd mb ,ielib ly beq lkl

ielibd mbe `ad mler ly

zeize`a enk ,dfd mler ly

mbe zeize`d ly xeivd mb

`l` ,zeize`d ly xnegd

xeiv ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk ,zelbzda m`eaay

"dnkg"n ,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d

ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr

,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd ,ald

- dfd mler ly ielibd ligznyk'ä úðéçaî CLîðå òtLî àeäª§¨§¦§¨¦§¦©
,äàlò,'ied myay dpey`xd 'd ze`d -dì LiLzpenze xeivl ± ¦¨¨¤¥¨

,'d ze`d,áçøå Cøà úeèMtúäick z`fe -úBøBäì,ze`xdl ± ¦§©§Ÿ¤§Ÿ©§
,äðéa úðéça ìò,"dpia" zpiga `id ,'ied my ly d`lir 'd - ©§¦©¦¨

úáçøäa äâOäå éelb úðéçáa íìòpä ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤©¤§¨¦§¦©¦§©¨¨§©§¨©
dúòtLäå ,úòcä,dpia ,d`lir 'd ly ±Bîëe ,ála úîizñî ©©©§©§¨¨¨¦§©¤¤©¥§
íéðewza áeúkL25,"ïéáî álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c ,"dpia"y - ¤¨©¦¦§¦¨¦¨¨©¥¥¦

,ala `id "dpia"d zrtydy ixd ,oian ald dae ,ald zpiga `id

ìáää àöBé íMîe,`edy ±,øeacä úBiúBàä óeb éelb øB÷î ¦¨¥©¤¤§¦¨¦©¦
íìòäî úBàöBî 'äa úBlbúnä,mlrda f` cr eidy ±ã"eiä± ©¦§©§¨¥¤§¥©

,c"eiaäàzz 'ä úðeîúe,'ied myay dpexg`d 'd ze`d ± §©©¨¨
dúáéúëaixd `id dze` miazekyk ±äa ïk íbCøà úeèMtú ¦§¦¨¨©¥§¦§©§Ÿ¤

,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©
'd"ay `l` ,"d`lir

lr d`xn df "d`lir

eli`e ,dbydd zehytzd

- "d`zz 'd"aìò äøBî¤©
úðéça úeèMtúä¦§©§§¦©
úeëìî" ,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥©§

,"íéîìBò ìkzxitq - ¨¨¦
lk xewn `id zeklnd

zhytzn `ide ,zenlerd

'ãìe ähîìe äìòîì§©§¨§©¨§
,ïéøèñ,zegexd rax`le - ¦§¦

úBèMtúnädlrnd ± ©¦§©§
mlerd zegex 'ce dhnde

zehytznúBëLîðå§¦§¨
,'ä øác úBiúBàî- ¥¦§©

,d"awd ly exeaic zeize`n

úìä÷a áeúkL Bîk14: §¤¨§Ÿ¤¤
,"ïBèìL Cìî øác øLàa"©£¤§©¤¤¦§
,hley jlnd ly exeaic -

dkelnd z` bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl dkelna xacdy itk

lret dlrnl mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic ici lr `id

zyy lka d"awd ly dkelnd zehytzd z` dlrnly xeaicd

zellk z` mitiwnd ,zegex 'ce dhn ,dlrna ,mlerd zeevw

,mlerdøéòfî èòî ïéáäìe] øçà íB÷îa øàBáîL Bîkedyn ± §¤§¨§¨©¥§¨¦§©¦§¥
àìå óebä úeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe ïéðò¦§©¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§©§Ÿ

,íBìLå ñç Lôpäly oiprd dlrnl xnel mi`zn ,`eti` ,cvik - ©¤¤©§¨
?xeaicd zeize` ly ytpe zeinipte ,sebe zeipevig ,xeaicd zeize`

-íéøîà éèewìa) äøö÷e äkøà Cøãa øàaúð øákxtq ± §¨¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨§¦¥£¨¦
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î"ב"גדודים דהמדובר מוכיח שמזה וי"ל – רפמ"ח) שם (ראה מוסיף מה דלכאורה – ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא

בל"ג". גם בהם יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות מי"ב.30.שנתהוו בדרך31.פ"ד ותיקונים ב"הערות מציין שליט"א הרבי

נקבה. לשון "בונות", להלן שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר",
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מנחםֿאב י"ח חמישי יום

,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæä íìåòä êà,216 'nr cr:äéùòá úðð÷îáà-íçðîç"ééùéîçíåé

íéôeøvämitexivd seliga ok mb mi`ay zeize` a"kc - ©¥¦
,`"hily x"enc` w"k ztqed - y"a z"`c zexenzdeúBøeîzäå§©§

'eë L"a ú"àaz"`" ly xcqd ,"z"ia-s"l`"d ly xg`d xcqa - §©©
ze`d) s"l` ze`dy ,"y"a
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.ìéòìlk lr mixne` okl ± §¥
mya millkpd mi`xapd

mdy ,"`ad mler" illkd

xeaicd zeize` xe`ne zeiniptn d`a mzeig oky ,c"eia e`xap

.'ied my ly c"eidn `ad ,dlrnly
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שעי"ז"„¯ÂÈמשא"כ – כו' דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר דאינו·˘ÈÂ�Èמגבוה בלבד הצירוף

במעלה". ˘ËÈÏ"‡:33.פחות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל ˘ËÈÏ"‡:34."שהוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰באוה"ת "עייג"כ

א.35.עה"פ". ב.36.א, קמו, ובכ"מ.37.ח"א פ"ב. שמ"ז ע"ח ראה

a`Îmgpn h"i iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב י"ט שישי יום
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,"dxivi"d mlera ±'äå§

úðp÷î äàzz,dxi`ne ± ©¨¨§©¤¤
:äiNòazeize`d rax` - ©£¦¨

zewl`d od 'ied my ly

zenlerd ly39ielibd :

"zeliv`d" mlera xi`ny

ixd `id "dnkg"e ,('ied my ly c"ei) "dnkg"d zxitq `ed

oi`e ecal `ed" ly ,xzeia dlrpd epte`a lehia ly oiprd

wlga) d"l wxtay d"dbda xne` owfd epaxy itk) "ezlef

zellka dxi`n ef "dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq ly oey`xd

ote` xxey "zeliv`"d mler ipipr lkay ,"zeliv`"d mler

zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n "d`ixa"d mlera ;xen`d lehiad

(mik`ln mbe zenyp mb) df mler ly mi`xapd lke ,"dpia"d

yy zexi`n "dxivi"d mlera ;zewl`a dlecb dbyd ilra md

,"zecn"d oipra `id ,df mleray mi`xapd zceare ,zecnd

dad` ly zelrtzd

mlerae ;zewl`a d`xie

'd" dxi`n "diyr"d

,"zekln"d zxitq ,"d`zz

mler `ed - df mlere

jezn dyrne ,dyrnd

d`ad ,df mler ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw

sebe xnega mlrda zyaelnd xeaicd zeize` itexiv zeiniptn

md ,envr mlerd zeige zeedzd eli`e ,"lad"d `edy zeize`d

`ed df mler okle ,"lad"dn - xeaicd zeize` zeipevign wx

.ixnege inyb mler

enk ,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl

o`n `nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky

z` "miyer" iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic

,"dnkg"a oyxyn dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky ,'ied my

,xzeia lecb mevnv df ixd

oiand lecb mkg lynl enk

mvnvn ,dnkg ze`ltp

jk ,zg` ze`a eznkg

dnkg ly mevnvd yalzn

,'ied my ly "d`zz 'd"a

lad"`a dfe ,xeaicd "

cvny ,dlrnly cqgdn

envr mvnvn `ed cqgd

xxerl icke ,df mevnva

ici lr df ixd - df cqg

dyer dhnl mc`y cqgd

dwcvay ixd .cqge dwcv

my ly c"eidn dkyndd z` "lret" `ed ,dhnl icedi ly cqge

dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly 'dl - "dnkg" - 'ied

:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed,äpäå§¦¥
úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàä¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§
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¯ äàìôpä Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨©¦§¨¨

íeöîö äéä ,õ÷ ïéàì äfî øúBéå ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤¨¨§¥¦¤§¥¥¨¨¦§
éîé úLLa ,"eNòð íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb̈¨§©©£¤¦§©¨©¦©£§¥¤§¥

àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa,`ed "'d xac" ±'ä úBà §¥¦§©¦¨§¨¨¦
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ze` `idy cala ef `l -
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eyxc jk lre ,"m`xada"
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ספ"ד.38. שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ˘ËÈÏ"‡:39.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פל"ט בח"א ד.40."עפמשנת"ל ב, כט,41.בראשית מנחות

א.42.ב. לב, ˘ËÈÏ"‡:43.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם המאמרÈ¯Á‡Ï"צע"ג ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„!'גו

מאמרות!". לט' רק מקור הוא שלכן
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,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàá äðäå,216 'nr cr.'åë íäøáàì

,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìLzxitq `idy "d`zz 'd" - ¤¥£¨¨¨
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dad` ly zelrtzd
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d`ad ,df mler ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw
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z` "miyer" iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic

,"dnkg"a oyxyn dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky ,'ied my

,xzeia lecb mevnv df ixd

oiand lecb mkg lynl enk

mvnvn ,dnkg ze`ltp

jk ,zg` ze`a eznkg

dnkg ly mevnvd yalzn

,'ied my ly "d`zz 'd"a
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cvny ,dlrnly cqgdn

envr mvnvn `ed cqgd
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dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly 'dl - "dnkg" - 'ied

:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed,äpäå§¦¥
úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàä¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§

ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç,zg` ±,Bøeacî ¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨¦¦
¯ äàìôpä Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨©¦§¨¨

íeöîö äéä ,õ÷ ïéàì äfî øúBéå ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤¨¨§¥¦¤§¥¥¨¨¦§
éîé úLLa ,"eNòð íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb̈¨§©©£¤¦§©¨©¦©£§¥¤§¥

àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa,`ed "'d xac" ±'ä úBà §¥¦§©¦¨§¨¨¦
,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL`idy -,"àìél÷ àúà","dlw" ze` - ¤¥£¨¨¨¨¨©¦¨

ze` `idy cala ef `l -

`z`" z`xwp mb `id ,zg`

oi`y "dlw" ze` ,"`lilw

.ynn da:áeúkL Bîk§¤¨
'äa" ¯ "íàøaäa"§¦¨§¨§

,"íàøaaezky enk -40: §¨¨
eyxc jk lre ,"m`xada"

l"f epinkg41,"m`xa 'da" :

,mze` `xa `ed 'd ze`a

,ux`de minyd zeclez z`

,"m`xada" aezk mdilry

àéä`id ,'d ze`d ±øB÷î ¦§
eëLîðL úBøîàî 'èä©©£¨¤¦§§

úéLàøa ïBLàø øîànîéîð"c`ed mby ±"àeä øîàî42,lr - ¦©£©¦§¥¦§¨¥©£¨
x`y enk "xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa"

`edy `l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday mixn`ndiy`xd xn`nd

zexn`nd x`yl xewnde43,úàø÷pä äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨©¦§¥
."úéLàø"'h xewn ,"dnkg"n dcixid ,ixd ,"dnkg ziy`x" ± ¥¦

.xzeia lecb mevnv `id ± "zekln" ,xeaicl ,zexn`ndæà Cà± ©¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå

äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá
åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
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ספ"ד.38. שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ˘ËÈÏ"‡:39.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פל"ט בח"א ד.40."עפמשנת"ל ב, כט,41.בראשית מנחות

א.42.ב. לב, ˘ËÈÏ"‡:43.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם המאמרÈ¯Á‡Ï"צע"ג ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„!'גו

מאמרות!". לט' רק מקור הוא שלכן



a`Îmgpnס 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ' קודש שבת יום

,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øçà êà,218 'nr cr:åðéáé íéìéëùîäå

,d`ixad zligzaBæ äãéøéå äëLîä äúéä"zekln"l "dnkg"n ± ¨§¨©§¨¨¦¦¨
,xeaic ±,ììk àzúìc àúeøòúà éìadhnln zexxerzd ila - §¦¦§¨¨¦§©¨§¨

,llkék"44ãáòì ïéà íãà ¦¨¨©¦©£Ÿ
"'eë45,f` ixd did `l -

z` dyrie ceariy mc`d

,dhnln zexxerzdd÷ø©
"àeä ãñç õôç ék"46,- ¦¨¥¤¤

df cvn dzid d`ixad

,cqg utg `ed d"awdy"äðaé ãñç íìBò"å47¯ "íàøaäa" eäæå . §¨¤¤¦¨¤§¤§¦¨§¨
"íäøáàa"48,"m`xada" weqtd lr mixne` l"f epinkgy dn df - §©§¨¨

,"mdxa`a" zeize` dfy

ék49'eë "íäøáàì ãñç"50. ¦¤¤§©§¨¨
,cqg zpiga `ed mdxa` ±

,"mdxa`a ± m`xada" edfe

zcnn `id d`ixady

.cqgd

íãàä úàéøa øçà Cà`ed epipry ±,"'eë dãáòì"jiyndle - ©©©§¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekyndòúà ìk éæààìéòìc àúeø± £©¨¦§¨¨¦§¥¨

dlrnlny zexxerzd lkàeä ,ïBéìò ãñç úcî øøBòì§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàamc`d ly dcearde zexxerzdd ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

xxern `edy ,dhnl

,oeilrd cqgd z` jiynne

ãñçå ä÷ãöa51ìàøNiL ¦§¨¨¨¤¤¤¦§¨¥
.äfä íìBòa ïéNBò,ixd ± ¦¨¨©¤

icediy cqge dwcv ici lr

jiynn `ed ,dhnl dyer

± 'ied my ly c"eidn

'ied my ly 'dl ± "dnkg"n

`edy ixd - ,"zekln" ±

my z` jiynne "dyer"

.'iedeðéúBaø eøîà ïëì̈¥¨§©¥
äëøáì íðBøëæ52ìk : ¦§¨¦§¨¨¨

äøBz àlà Bì ïéà øîBàä̈¥¥¤¨¨
elôà ,íéãñç úeìéîb éìa§¦§¦£¨¦£¦
÷ñòì àlà ,Bì ïéà äøBz¨¥¤¨©£Ÿ
.íéãñç úeìéîâáe äøBza©¨¦§¦£¨¦
àúéøBàc íâä ,äpä ék¦¦¥£©§©§¨

ú÷ôð äîëçî53,,"dnkg"n d`a dxezy zexnl -àúéøBàáe ¥¨§¨¨§©§©§¨
àîìò íi÷úî54,,mlerd miiwzn dxez ici lre -ïàòìc ïeðéàáe ¦§©¥©§¨§¦§¨¨

da55,,(dxeza) da mixacne miwqery dl` ici lre -íøeaãa ék± ¨¦§¦¨
,dxez ixeaic(úBàøLäå :øçà çqð) úBòtLäå úBøàä íéëéLîî©§¦¦¤¨§©§¨ª¨©¥§©§¨
äàlò äîëç,dpeilr dnkg ±úBiúBà úðéçáì äøBzä øB÷î ¨§¨¦¨¨§©¨¦§¦©¦

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL øeacä56: ©¦¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥¦§¨¦§¨¨
éða éø÷z ìà"éðBa àlà C"Cmiwqerd mdy minkg icinlz ± ©¦§¥¨©¦¤¨¨¦

mipea md ,"jipea" mb md `l` ,jly mipad ,"jipa" wx `l md ,dxeza

- dxez mcenil ici lr mlerd z` miniiwneBæ äëLîä éøä± £¥©§¨¨
,xeaicd zeize`l "dnkg"n

,äìBãb äãéøé úðéça àéä¦§¦©§¦¨§¨
éøö äæìåãñç øøBòì C §¨¤¨¦§¥¤¤

íénk CLîpä ,ïBéìòrah ± ¤§©¦§¨©©¦
mewnn mikynp mdy mind

mb jk ,jenp mewnl deab

lynpy oeilrd cqgd jynp

,minlíB÷îì dBáb íB÷nî¦¨¨©§¨
,Ceîðdbixcne mewnn - ¨

dbixcnle mewnl mideab

jynp df cqge ,mikenp

,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda

,äàzz ãñçå ä÷ãöalr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨
miyrpd cqge dwcv ici

,zeinyba dhnl

íéëéLînL,mipzepe ±íéiç ¤©§¦¦©¦
.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçåmiigde cqgd ici lr ± ¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦

,dlrnly cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy

zeize`l ± jenp mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig" jiyndl ick

.mi`xapd lk xewn ody xeaicdáeúkL eäæå57íëç ìläúé ìà" : §¤¤¨©¦§©¥¨¨
,'eë ìläúé úàæa íà ék ,'eë Búîëçaize` recie lkyd -58, §¨§¨¦¦§Ÿ¦§©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç

.'åë íäøáàì ãñç éë

äãáòì íãàä úàéøá øçà êà
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
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.44:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.'גו אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם אתדל"ת שולל – קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק ה.ÏÏÎ.'".45ועפ"ז ד, יח.46.בראשית ז, ג.47.מיכה פט, ט.48.תהלים פי"ב, כ.49.ב"ר ז, ‰Ú¯˙50.מיכה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, התחתון�Â‡ÏÙ˙"ג"פ דאדם (במשל חכ'"

ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - שכלוıÙÁדלעיל - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

(בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו"' באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח'

) חסד "˘�Í˘Óכו') בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. רפמ"ט):Â‰ÊÂונותן) ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא בורא‰Â‡חפץ - כיÍ˘Á(בריאה באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד עולם ראשונה, - (

אחרונה".חסד ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' ˘ËÈÏ"‡:51.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:שינויים כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת

וכו"'. וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, ב.52.צדקה קט, ובכ"מ.53.יבמות א. קכא, ובכ"מ.54.זח"ב א. ר, א.55.זח"ב מז, זח"א

א.56.ועוד. סד, יב.57.ברכות ט, ˘ËÈÏ"‡:58.ירמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה ".ÈÚ˜¯‰"שג"ז

a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:ote`a likyny miiqne,"'eë ãñç äNò 'ä éðà ékmilldny ixd - ¦£¦Ÿ¤¤¤
,cqg dyer 'd f`y ,cqg zlrete dyer `idyk "dnkg"d z`ék¦

ãñçädyer 'd ip`"y ,dlrnly cqgd z` jiynne dyer mc`dy ± ©¤¤
,diyray ± "cqgéLînä àeä,ähîì äîëçä éiç Czeize`ay - ©©§¦©¥©¨§¨§©¨

xewn jynei xeaicd

jynei dfy ick ,mi`xapd

.dhnlåàì íàådxqg m` ± §¦¨
oiprd wx epyie ,cqgdziiyr

cenil ly ± dnkg ly

,cala dxezdúàø÷ð éøä£¥¦§¥
,Bcáì "Búîëç"aezkk - ¨§¨§©

± "eznkga mkg lldzi l`"

,ely dnkgaúëLîä éìa§¦©§¨©
äpnî íéiç"dnkg"dn ± ©¦¦¤¨
,dlrnly.íBìLå ñç©§¨

áúkM äî ïáeé äæáe¨¤¨©¤¨©
ì"æéøàä59éðéî 'á LiL , ¨£¦©¤¥¦¥

úBîLð :ìàøNéa úBîLð§¨§¦§¨¥¦§
íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¨§¦
íäéîé ìk äøBza60, ©¨¨§¥¤

úBöî éìòa úBîLðå§¦§©£¥¦§
úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä̈§¦¦§¨¨§¦
íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©
íéëéøö íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦§¦¦
,íéãñç úeìéîâa ÷ñòì©£Ÿ¦§¦£¨¦
íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äøBz elôà"L ,äëøáì¦§¨¨¤£¦¨

."Bì ïéàxne` `ed m` ± ¥
ila dxez `l` el oi`y

oi` dxez mb ,micqg zelinb

zewqerd zenyp ly beq epyiy l"fix`d xne` ,`eti` ,cvik .el

?odini lk dxezaàlàdpeekd oi`y ,oldl owfd epax xiaqi ± ¤¨
micqg zelinba zewqer opi`e cala dxeza zewqrzn el` zenypy

,dxez `ed opipr xwiry `id dpeekd `l` ,e"gíéîëç éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦
íäéîé èeòîe ,da íäéîé áøå øwò ïúøBzLmiwqer md ± ¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤¨¦§¥¤

àzúìc íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa"dlert"d ± ¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨¦§©¨
,dhnly mzexxerzdnéLîäì ,ïBéìò ãñç øøBòìãéøBäìe C §¥¤¤¤§§©§¦§¦

,äàlò äîëça Laìîä óBñ¯ïéà¯øBà`idy ,"dpeilr dnkg"a - ¥©§ª¨§¨§¨¦¨¨
,íäéôaL 'ä úøBz øB÷îmd ,`eti` ,okid ,dxez ixac mxeaica - §©¤§¦¤

- ?z`f mikiynnäàéøaaL úBîLpä íìBòì ÷ø àeämdy ± ©§¨©§¨¤©§¦¨
my mikiynn,ãeîìzä ÷ñò éãé ìòminrhd zllekd `xnb - ©§¥¥¤©©§

± "d`ixa"d mlerl zekiiy jkl yiy ,zekldd ly `ixhe `lwyde

,dbydd mleräøéöéaL íéëàìnìå,mikiynn md ±ãenì éãé ìò §©©§¨¦¤©§¦¨©§¥¦

,äðLnäe` "xyk" zekldd iwqtn zakxend "dpyn" ,oky - ©¦§¨
mler ± "dxivi"d mlerl zekiiy dl yi ± "xedh" e` "`nh" ,"leqt"

,zecndéôeøvî úBòtLð íéëàìnäå úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨§©©§¨¦¦§¨¦¥¥
,ät ìòaL äøBz àéä ,øeacä úBiúBàdxez dt zekln" - ¦©¦¦¨¤§©¤

"dl opixw dt lray61,

àeä úBiúBàä øB÷îe§¨¦
äàlò äîëçîdnkg"n ± ¥¨§¨¦¨¨

,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
mdly dxezd cenilay ixd

dnkg"n mikiynn md

zeize` itexivl ± "dpeilr

,dt lray dxez ly xeaicd

mikiynn md jk ici lre

.mik`lnle zenypl zeig

éLîäì CàãéøBäìe C ©§©§¦§¦
ìáä úðéçaî úeiçå äøàä¤¨¨§©¦§¦©¤¤

äàzz 'ä ïBéìòämy ly ± ¨¤§©¨¨
,'ied,ìôMä äfä íìBòì̈¨©¤©¨¨

øúéa ìBãb íeöîö àeäL¤¦§¨§¤¤
æòmevnv ote` df ixd ± Ÿ

xe`dy ick ixnbl xg`

,ltyd mlera jyneiàìŸ
éc62àzúìc àúeøòúàa± ©§¦§¨¨¦§©¨

,"dhnln zexxerzd"ìL¤
íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¨§¦
ä÷ãöa íäéîé èeòî¦§¥¤¦§¨¨

à ,íéãñç úeìéîâeìò àl §¦£¨¦¤¨©
àúeøòúà éãé± §¥¦§¨¨

,zexxerzdúBöî éìòác§©£¥¦§
íäéîé áø íé÷ñBòä̈§¦Ÿ§¥¤
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סי a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:ote`a likyny miiqne,"'eë ãñç äNò 'ä éðà ékmilldny ixd - ¦£¦Ÿ¤¤¤
,cqg dyer 'd f`y ,cqg zlrete dyer `idyk "dnkg"d z`ék¦

ãñçädyer 'd ip`"y ,dlrnly cqgd z` jiynne dyer mc`dy ± ©¤¤
,diyray ± "cqgéLînä àeä,ähîì äîëçä éiç Czeize`ay - ©©§¦©¥©¨§¨§©¨

xewn jynei xeaicd

jynei dfy ick ,mi`xapd

.dhnlåàì íàådxqg m` ± §¦¨
oiprd wx epyie ,cqgdziiyr

cenil ly ± dnkg ly

,cala dxezdúàø÷ð éøä£¥¦§¥
,Bcáì "Búîëç"aezkk - ¨§¨§©

± "eznkga mkg lldzi l`"

,ely dnkgaúëLîä éìa§¦©§¨©
äpnî íéiç"dnkg"dn ± ©¦¦¤¨
,dlrnly.íBìLå ñç©§¨

áúkM äî ïáeé äæáe¨¤¨©¤¨©
ì"æéøàä59éðéî 'á LiL , ¨£¦©¤¥¦¥

úBîLð :ìàøNéa úBîLð§¨§¦§¨¥¦§
íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¨§¦
íäéîé ìk äøBza60, ©¨¨§¥¤

úBöî éìòa úBîLðå§¦§©£¥¦§
úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä̈§¦¦§¨¨§¦
íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©
íéëéøö íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦§¦¦
,íéãñç úeìéîâa ÷ñòì©£Ÿ¦§¦£¨¦
íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äøBz elôà"L ,äëøáì¦§¨¨¤£¦¨

."Bì ïéàxne` `ed m` ± ¥
ila dxez `l` el oi`y

oi` dxez mb ,micqg zelinb

zewqerd zenyp ly beq epyiy l"fix`d xne` ,`eti` ,cvik .el

?odini lk dxezaàlàdpeekd oi`y ,oldl owfd epax xiaqi ± ¤¨
micqg zelinba zewqer opi`e cala dxeza zewqrzn el` zenypy

,dxez `ed opipr xwiry `id dpeekd `l` ,e"gíéîëç éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦
íäéîé èeòîe ,da íäéîé áøå øwò ïúøBzLmiwqer md ± ¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤¨¦§¥¤
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,äàlò äîëça Laìîä óBñ¯ïéà¯øBà`idy ,"dpeilr dnkg"a - ¥©§ª¨§¨§¨¦¨¨
,íäéôaL 'ä úøBz øB÷îmd ,`eti` ,okid ,dxez ixac mxeaica - §©¤§¦¤

- ?z`f mikiynnäàéøaaL úBîLpä íìBòì ÷ø àeämdy ± ©§¨©§¨¤©§¦¨
my mikiynn,ãeîìzä ÷ñò éãé ìòminrhd zllekd `xnb - ©§¥¥¤©©§

± "d`ixa"d mlerl zekiiy jkl yiy ,zekldd ly `ixhe `lwyde

,dbydd mleräøéöéaL íéëàìnìå,mikiynn md ±ãenì éãé ìò §©©§¨¦¤©§¦¨©§¥¦

,äðLnäe` "xyk" zekldd iwqtn zakxend "dpyn" ,oky - ©¦§¨
mler ± "dxivi"d mlerl zekiiy dl yi ± "xedh" e` "`nh" ,"leqt"

,zecndéôeøvî úBòtLð íéëàìnäå úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨§©©§¨¦¦§¨¦¥¥
,ät ìòaL äøBz àéä ,øeacä úBiúBàdxez dt zekln" - ¦©¦¦¨¤§©¤

"dl opixw dt lray61,

àeä úBiúBàä øB÷îe§¨¦
äàlò äîëçîdnkg"n ± ¥¨§¨¦¨¨

,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
mdly dxezd cenilay ixd

dnkg"n mikiynn md
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,dt lray dxez ly xeaicd

mikiynn md jk ici lre
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a`Îmgpnסב 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dyrn" mya dwcvléLîäì dúlòtL íL ìòíìBòì 'ä øBà C ©¥¤§ª¨¨§©§¦§¨
ì ÷ec÷c eäæå .äiNòäãéáòc ïàî" :LBãwä øäæ ïBL67àîL ¨£¦¨§¤¦§§Ÿ©©¨©§¨¦§¨

"àLéc÷z` dyery in ± ©¦¨
,yecwd myd"ãéáòc"§¨¦

,à÷éc`id "ciar" dlnd - ©§¨
,weicaàúeøòúàa ék¦§¦§¨¨
àzúìczexxerzda" ± ¦§©¨
,"dhnlnãñçå ä÷ãöa¦§¨¨§¤¤
äàzzdwcv ziiyra ± ©¨¨

,dhnl o`k cqgeøøBòî§¥
,ïBéìò ãñçcqgd - ¤¤¤§

,dlrnlyéLîäìC §©§¦
úðéçaî óBñ¯ïéà¯øBà¥¦§¦©

äàlò äîëçdnkg" ± ¨§¨¦¨¨

`idy "dpeilr,íL ìL ã"eé,'ied -,íL ìL 'äì,'ied -úðéça ¤¥©¤¥§¦©
.äiNòä íìBòì òétLäì éãk ,Cøaúé åét çeøå øeacäweic edf ± ©¦§©¦¦§¨¥§¥§©§¦©§¨¨£¦¨

xdefd oeyla "ciar" oeyld

,"dyer" oeyld mewna

dyrn ici lr ,oky ,diyr

oi` xe` jiynn `ed dwcvd

,"diyr"d mlera seqìòå§©
ìLî Cøc68ìécáäì , ¤¤¨¨§©§¦

Bîk ,õ÷ ïéà úBìcáä©§¨¥¥§
àlà øaãî Bðéà íãàL¤¨¨¥§©¥¤¨
Bðéa àeäLk àìå) íéøçàì©£¥¦§Ÿ§¤¥
íöîöî æàå ,(Bîöò ïéáì§¥©§§¨§©§¥
Bøeaãa BzáLçîe BìëN¦§©£©§§¦
:eðéáé íéìékNnäå .íäéìà£¥¤§©©§¦¦¨¦
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ùã÷ä úøâà
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå
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.67:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:68."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1 "לכאורה:

מובן אינו עכ"פ): (בנקודה י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר ÏÏÎמה

לענין הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘ולמה‰˜·"‰של תתאה? וה' דוא"ו ההכרח מהו וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?

הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח דהשם?ÂÓ˘Âאינו אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל וע"פ - בלבד

"אליהם") כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ˆÌÂˆÓועוד. Ï"ˆ˘(רק) ומח' אליהם",·„Â¯Â·È"שכלו

" -·Â�Èשישנו עצמו" -·לבין ששם ואיך) (כ"ז, יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע שגם "בלבד"), שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין ".·„Â·È¯כמו

a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dyrn" mya dwcvléLîäì dúlòtL íL ìòíìBòì 'ä øBà C ©¥¤§ª¨¨§©§¦§¨
ì ÷ec÷c eäæå .äiNòäãéáòc ïàî" :LBãwä øäæ ïBL67àîL ¨£¦¨§¤¦§§Ÿ©©¨©§¨¦§¨

"àLéc÷z` dyery in ± ©¦¨
,yecwd myd"ãéáòc"§¨¦

,à÷éc`id "ciar" dlnd - ©§¨
,weicaàúeøòúàa ék¦§¦§¨¨
àzúìczexxerzda" ± ¦§©¨
,"dhnlnãñçå ä÷ãöa¦§¨¨§¤¤
äàzzdwcv ziiyra ± ©¨¨

,dhnl o`k cqgeøøBòî§¥
,ïBéìò ãñçcqgd - ¤¤¤§

,dlrnlyéLîäìC §©§¦
úðéçaî óBñ¯ïéà¯øBà¥¦§¦©

äàlò äîëçdnkg" ± ¨§¨¦¨¨

`idy "dpeilr,íL ìL ã"eé,'ied -,íL ìL 'äì,'ied -úðéça ¤¥©¤¥§¦©
.äiNòä íìBòì òétLäì éãk ,Cøaúé åét çeøå øeacäweic edf ± ©¦§©¦¦§¨¥§¥§©§¦©§¨¨£¦¨

xdefd oeyla "ciar" oeyld

,"dyer" oeyld mewna

dyrn ici lr ,oky ,diyr

oi` xe` jiynn `ed dwcvd

,"diyr"d mlera seqìòå§©
ìLî Cøc68ìécáäì , ¤¤¨¨§©§¦

Bîk ,õ÷ ïéà úBìcáä©§¨¥¥§
àlà øaãî Bðéà íãàL¤¨¨¥§©¥¤¨
Bðéa àeäLk àìå) íéøçàì©£¥¦§Ÿ§¤¥
íöîöî æàå ,(Bîöò ïéáì§¥©§§¨§©§¥
Bøeaãa BzáLçîe BìëN¦§©£©§§¦
:eðéáé íéìékNnäå .íäéìà£¥¤§©©§¦¦¨¦

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

ùã÷ä úøâà
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò
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.67:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:68."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1 "לכאורה:

מובן אינו עכ"פ): (בנקודה י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר ÏÏÎמה

לענין הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘ולמה‰˜·"‰של תתאה? וה' דוא"ו ההכרח מהו וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?

הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח דהשם?ÂÓ˘Âאינו אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל וע"פ - בלבד

"אליהם") כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ˆÌÂˆÓועוד. Ï"ˆ˘(רק) ומח' אליהם",·„Â¯Â·È"שכלו

" -·Â�Èשישנו עצמו" -·לבין ששם ואיך) (כ"ז, יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע שגם "בלבד"), שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין ".·„Â·È¯כמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oileg(iyiy meil)

.zeigl zxzep dndadúBñBkä úéáe ññîä,lekir ixai` ipy mdy ¤§¥¥©
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ïBzçzämiipiyd zereaw eae dlik`d zra rrepzny mewnd `edy ©©§

.xyal exeaig mewn cr elek lhipe ,zepezgzddlL íàä äìhéð± ¦§¨¨¥¤¨
.cled xvep day mgxdäúeøçådzywzpe dwnhvpy d`ixd ± ©£¨

zelewn d`xiizp dndady zngn ,zeixg mi`xwpd lwc itprk
eyrpy,íéîL éãéa.dzencwl xefgl dcizr ef d`ixy ,minrx oebk ¦¥¨©¦
äãeìbä,dxer lk slwp dk`ln e` oigy zngny dnda -éaø ©§¨©¦

ïéìñBt íéîëçå ,øéLëî øéàîmeyn ,dtixh dzeyrl dndad z` ¥¦©§¦©£¨¦§¦
.xer `la zeigl dleki dpi`y

àøîâ

oeyl dpynd dhwp ,dndaa erxi`y minbta zewqerd zeipyna
dpynde ,mixg` `le el` ,herin rnyn el` oeyl mle` .'el`'
mewna wxy gxkdae ,zexiyka mbe zetixha mb 'el`' oeyl dazk
zetixh oi` m` ixdy .dzpn `ly minbtd z` hrnl dpeekzp cg`
m`e ,zexiykd llkn minbt x`y hrnl oi` ,dpyna zeiepnd caln

llkn minbt x`y hrnl oi` ,dpyna zeiepnd caln zexiyk oi`
x`y z` hrnl yi dpyn dfi`n ,`xnbd dpc jkitl .zetixhd
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,øîà Lé÷ìepizpyn ixacyúBøLk elàeazkp,à÷åcoi`y cnll ¨¦¨©¥§¥©§¨

dzpn dpyndy el` caln dxiyk dndad z` mixizeny minbt
:mdixac z` `xnbd zxxan .zexiykd oica,éâìôéî à÷ éàîalr §©¨¦§§¥

m` ,yiwl yixe opgei iax ewlgp zeipyna eazkp `ly minbt el`
ewlgpy ,`xnbd zx`an .`l e` mzngn dtixh ziyrp dndad

ãaixaàðúî áøàîèàc à÷ea éàä ,àðúî áø øîàc ,zhila ± §¦©©§¨§¨©©©§¨©¨§©§¨
,jxid mvr jeza zqpkpd ,dlebr `idy jxid zilewdézëecî óLc§¨¦§¥

ef ixd ,jxid mvray `neba dnewnn dxwrpy ±,äôøèef dtixhe §¥¨
,jkitl .dpyna dazkp `l,øîà ïðçBé éaølirl dpynd ixacelà ©¦¨¨¨©¥

úBôøèeazkpà÷åc`ede ,dpyna azkp `ly mbt mdn hrnl §¥©§¨
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סג היום יום . . . 

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ִלי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנה ִמּיֹום ׁשֶ ים ׁשָ י"ד ְמַנֵחם ָאב תש"א – ִנְמְלאּו ֲחִמּשִׁ
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֵקן: ְוָקֶנה – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך  ם ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ׁשֵ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָחֵבר. ּפַ
ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות"  ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ָחֵבר, ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

אֹותֹו.

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  הּו ַרק ַהּשְׁ ּזֶ ֹחֶדׁש, ׁשֶ ל טו ּבַ ָאב ַעל ּכָ "ּב[: ַמֲעַלת טו ּבְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל  ֹלֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ
טו  ְמָאה ַאֲעִביר כּו', ּוֵמֵעין ֶזה ּבְ ּטּול ְלַגְמֵרי, ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ְבִחיַנת ּבִ ן ֶלָעִתיד, "ְוָנֲהרּו ֵאָליו", ּבִ ּכֵ ׁשֶ

ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, חיזוק 
התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: גליא 
שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר פייער 
הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: הָאב קיין 

מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ְדיֹון ׁשְ ה ִעְנָיִנים: ּפִ ֹלׁשָ ַבר ׁשְ ּלֹו ָהיּו ַעל ּדְ ּלּות ׁשֶ ת ַהִהְתּגַ ְתִחּלַ ם טֹוב ּבִ ַעל ׁשֵ ְנִסיעֹות ַהּבַ
ְלָיא  ֶזה: ּגַ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ְמָבֵאר ּבָ ּלּות ּפְ ַמִים, ִהְתּגַ ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים.  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ
י "ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָלֵכן ָצִריְך ַהּמַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . סד

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות בגליא 
שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער לערנען נָאך 

מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת ַחּיּות  ַיֲחִסים ֵאׁש ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְלִפי ׁשֶ ּמְ ֵאר ַמה ּשֶׁ ַמח ֶצֶדק" ּבֵ ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ
ִרים  ֶאת אֹוָתּה ֲהָלָכה הּוא ִיְלַמד ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ הּוא לֹוֵמד ֲהָלָכה ְויֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ ּתֹוָרה: ּכְ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

ל ֹראׁש  ין ׁשֶ ל ָיד ּוְתִפּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ְך נֹוֲהִגים: א( ְמִניִחים ּתְ ין – ּכָ ִפּלִ ָעה זּוגֹות ּתְ ַאְרּבָ ְלִלים ּבְ ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ַמע ּגֹו'"  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ָרָכה – ּתְ ֹלא ּבְ "י, ּוְמִניִחים – ּבְ ַרׁשִ ל ֹראׁש ּדְ ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ ֹלא ּבְ ם – ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ל ֶאָחד  ָניֹות ּכָ ֶרק ִמׁשְ ּדּור. ְולֹוְמִדים ּפֶ ּסִ סּו ּבַ ְדּפְ ּנִ ִכירֹות ׁשֶ ׁש ּגֹו'" ְוַהּזְ ת "ַקּדֶ ָרׁשַ ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ּפָ
ֹלא  ַרֲאַב"ד – ּבְ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם, ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ְלִפי ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע:  ת ַהּשָׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ָרָכה – ְוקֹוִרים "ׁשְ ּבְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ יֹום א' ַעד ׁשֵ

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



סה היום יום . . . 

התורה פ"ב ה"א(: "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את 
ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני בבשר 
הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל ווערען גוט פון 
דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו חיות פנימי בתקוה 
טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול ומורא, כי בשעה ההיא 
הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, ולבו יכאב בכאב מורגש 

מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ ֹראׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
"ם )ְיסֹוֵדי  ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ִמְצַות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ּוְכמֹו ׁשֶ ן הּוא ּבְ ל ָיד – ּכֵ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ל ֹראׁש ְוַהִהּדּוק ּדִ ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ אֹותֹו,  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ִמְצָוה  ה  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  ד  ְכּבָ ַהּנִ ָהֵאל   : א'(  ֲהָלָכה  ב'  ֶרק  ּפֶ ַהּתֹוָרה 
ׁשּו  ר ֻיְרּגְ עּור ִמְצֹות ֵאּלּו הּוא ֲאׁשֶ ה ׁשִ יָרא". ִהּנֵ "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך", ְוֶנֱאַמר "ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּתִ
ְהֶיה לֹו  ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְוֹלא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ׁש ּגּוָפִני ּבִ ֶהְרּגֵ ּבְ
ִתְקָוה  ִניִמי ּבְ ְתעֹוֵרר ּבֹו ַחּיּות ּפְ ּיִ א עֹוד ׁשֶ ָבִרים ַהְמִעיִקים אֹותֹו, ֶאּלָ ל ַהּדְ ח ַעל ּכָ ּכַ ׁשְ ּיִ ה, ׁשֶ טֹוב ִמּזֶ
ָעה ַהִהיא הּוא  ּשָׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ י ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ טֹוָבה, ּכִ
ְרַאת ָהֹעֶנׁש  ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ל ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ ר ַעל ּכָ ִנְזּכָ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹׁשֶ ֶרֶגׁש ׁשֶ ַמִים, ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc oileg(ipy meil)

,xiykie dhigy xg`l dyrpy gken ixd eeyei m`y ,mdi`xnaàìå§Ÿ
encéà,miign dyrpy yeygl yi ok m`e ,miawpd minec eid `le ± ¦©

.dtixhdl `ax dvxeàúà`a ±Y déøa àiLøLî áø,`ax ly epa ¨¨©§©§¦¨§¥
dideeäa LîLîîjk ici lre ,`ax dyry xg`d awp eze`a §©§¥§

awpd ly ed`xn dpzydencéàåminec ze`xidl miawpd exfge ± §¦©
.`ax xiykde ,dfl dfdéì øîà,epa `iyxyn axl `axCì àðî ¨©¥§¨¨

Y àä,jk zeyrl z`f dnkg jl oipndéì øîà,`iyxyn ax ¨¨©¥
ixdy ,z`f izpad izrcnY éðäa eLîLîî éãé änkmici dnk ©¨§¥§©§§§¨¥

,dligza did xaky awpa eynynY øîc dén÷ì éúéìc énwî¦©¥§¥¥§©¥§©
awpa mb yenyin ici lr wx jk m`e ,ipec` iptl e`aedy mcew

.dfl df minec miawpd eidiy okzi ycgddéì øîà,`axéøa íékç ¨©¥©¦§¦
`ed mkg ipa dpd -azekldïðçBé éaøk úBôøèlka mkg didy §§¥§©¦¨¨

.mipiiprd
:dfa mipicde dawipy d`ixa ef dkld `xnbd d`ianéaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦

eäééåøz éøîàc øæòìà,mdipy exn` ±äàéøa íéôéwîozip - ¤§¨¨§¨§¥©§©§©¦¦§¥¨
ici lr ,dhigy xg` dyrpy gikedle d`ixa `vnpd awp wecal
oigadl ozip d`ixa mby ,miiw xaky awpl jenq sqep awp miawepy

.dhigyd xg`y dfl dhigy iptly awp oiaïøîà àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ£¨¨
ef dwica lr jenql ozipyàlàycgd awpd z` awepykdúBàa ¤¨§¨

äâeøòf`y .`vnp awpd eay [il`ny e` ipini] d`ixd cv eze`a ± £¨
,mewn eze`a md ixdy miawpd oia zeeydl ozipìáàzeeydlîawp £¨¦

a `vnpdäâeøòd`ixd ly df cvayìa dyriy ycg awpäâeøò £¨§£¨
,ipyd dcivayàìeyn ,ef dwica lr jenql ozipyegl yiy m Ÿ

df cvay dbexray awpy mexbi ,efn ef zebexrd d`xnay iepiydy
xg`l dyrpy ipyd cvay dbexray awpl dnci ,miign didy s`

:`xnbd zwqet .dhigyàúëìäåoitiwne ,jkl yegl oi`yeléôà §¦§§¨£¦
äâeøòîdf cvayäâeøòìiepiyd s` lry meyn ,xg` cvay ¥£¨©£¨

wx la` .awpl awp oia oigadl ozip oiicr d`ixd iciv oiay hrend
äwãì äwcîd`ix dze`a zxg` `pe`ay awpl ef `pe`ay awpn ±, ¦©¨§©¨

åokäqâì äqbîzenecy zxg` dne`ay awpl ef dne`ay awpn ± §¦©¨§©¨
,efl efäqbî àì ìáàdne`ay awpn ±äwãì,`pe`ay awpl ±àìå £¨Ÿ¦©¨§©¨§Ÿ
äwcî`pe`ay awpn ±äqâìd`xn oi`y meyn ,dne`ay awpl ± ¦©¨§©¨

miigny awp dnciy yegl yie ,dne`d d`xnl ixnbl dnec `pe`d

.dhigy xg`ly awpl
:dfa mipicde zxbxbd zweqta ef dkld `xnbd d`ianàáøå éiaà©©¥§¨¨

äð÷a ïéôéwî ,eäééåøz éøîàcote`a weqt dpwd `vnp m` ± §¨§¥©§©§©¦¦§¨¤
xg`l dyrp e` miign dyrp m` reci oi`e ,dndad z` sixhny
zenewnd oia mieyne ,xg` mewna dpwa miwqete miawep ,dhigy

.dpwd wqtp izni` jka mixxane minebtdïøîà àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ£¨¨
,ef dwica lr jenql ozipyàlàycgd z` awepykàéìeç dúBàa ¤¨§¨§¨

e`a ±zeeydl ozip f`y ,awpd `vnp oday dpway zerah yly oz
,mewn eze`a mdy xg`n miawpd oiaàéìeçî ìáà`vnp day £¨¥§¨

awpdàéìeçì,zxg`àìmeyn ,ef dwica lr jenql ozip §§¨Ÿ
awpl miigny awp dnciy yegl yie dfn df mipey zenewndy

:`xnbd zwqet .dhigy xg`lyàúëìäåiepiydy ,jkl yegl oi`y §¦§§¨
oitiwn okle ,`ed hren `ilegl `ileg oiay,àéìeçì àéìeçî eléôà£¦¥§¨§§¨

Y àéìeç øaîeezizgzae dpwd iccvay awp lr oitiwn ok enke ¦©§¨
yelwe wc eptec myyìay df mewna `vnpy awpàéìeç øá,xg` §©§¨

å ,àéìeç øáì àéìeçî àì ìáàok,àéìeçì àéìeç øaî àìmipeyy £¨Ÿ¥§¨§©§¨§Ÿ¦©§¨§§¨
xg`l dyrpl miign dyrpd awp oia oigadl ozip `le dfn df md

.dhigy
:ezxykde zleglga awp oic `xnbd d`ianúìBçìç ,éøéòæ øîà̈©§¦¦©§¤

`ede mewir ea oi`e dey `edy ,miirnd seqa ,oexg`d irnd-]
[ea `vei irixdyíéëéøéå ìéàBä ,äøLk ,äáwépLipyn zecnerd ¤¦§¨§¥¨¦¦¥©¦

dicivúBãéîòîzenzeqedúBàdwec` `id ixdy ,awpd z` ± ©£¦¨
.mda

:`xnbd zxxanänëåmeyn dxiykdl oiicr ozipy awp ly exeriy §©¨
:`xnbd daiyn .mikxid zcnrd,ïðçBé éaø øîà éòìéà éaø øîà̈©©¦¦¨¦¨©©¦¨¨

a `edyk÷ácä íB÷îawipy s` ,mikxia dweacy mewna ±Baeøa §©¨¥§
zenvrd ici lr dnezq `id myy ,`id dxiyk oiicr zleglg ly

la` ,dze` zetiwnd,÷ácä íB÷îa àlLdawip elit`eäMîa ¤Ÿ¦§©¨¥§©¤
illgl zzeye awpdn `vei irixde dnzeql xac oi` myy ,dtixh

.sebdïîçð áøc déîMî ,àáøc dén÷ ïðaø äeøîàexn` ± £¨¨©¨¨©¥§¨¨¦§¥§©©§¨
,ongp ax ly enyn df oic `ax iptl daiyid ipa minkgdøîàmdl ¨©

,`axeëì àðéîà éî åàìmkl izxn` `l m`d -déa eìúz àì± ¨¦£¦¨§Ÿ¦§¥
ongp ax ly enyn exn`ze elzz `ly
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v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א מנ"א י"ד ראשון יום בית בגידולי ומעשרות תרומות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äìøòa áiç àeäL ìkŸ¤©¨§¨§¨

.éòáøa áiç Bðéà Z äìøòä ïî øeètL ìëå ,éòáø Bì Lé Z¥§¨¦§Ÿ¤¨¦¨¨§¨¥©¨¦§¨¦

בירושלמי ה"א)ומקורו פ"א רבי(ערלה דברי יוחנן רבי "אמר :

שלוש הנוטע ולכן רבעי". לו אין - ערלה לו שאין כל ישמעאל,

פטור שהיה כיון רבעי לו אין למאכל, ואילך ומכאן לסייג שנים

הערלה. מן

להלן וכמבואר ערלה, לו יש בבית, נטוע העץ :(ה"ט)וכאשר

בבית הגדל זה ולפי בערלה". חייב הבית, בתוך שנטעו "אילן

בערלה. שחייב כשם רבעי בנטע חייב

תלוי אינו רבעי נטע שחיוב מצינו הרי לעיין: יש ולכאורה

הרמב"ם שכתב כפי שני, במעשר גם אלא בערלה פ"טרק (לעיל

יהיהה"א) הרביעית ובשנה שנאמר קודש, הוא הרי רבעי "נטע

לבעליו בירושלים להאכל ודינו לה', הלולים קדש פריו כל

רבעי נטע אין כך בסוריא שני מעשר שאין וכשם שני, כמעשר

בסוריא".

פטור - סוריא) (כגון, שני ממעשר שפטור במקום כן, ואם

למשה מהלכה בחו"ל ערלה איסור שיש ולמרות רבעי, מנטע

שני ממעשר נלמד שהרבעי כיון - רבעי מנטע פטורים מסיני,

הט"ו) פ"י מאכ"א הל' .(ראה

חייב בבית שגדל מה האם השאלה, נשאלת זה ולפי

ומעשרות? בתרומות

הרמב"ם לפי בדבר: הראשונים ה"י)ונחלקו פ"א מעשר ,(הל'

ואם מדרבנן. ומעשרות בתרומות חייבים בחממה הגדלים פירות

אותו מדמים אם ובין לערלה רבעי נטע מדמים אם בין כן,

הוא וההבדל רבעי. בנטע חייב בבית שגדל מה – שני למעשר

הוא ואם מדאורייתא הוא החיוב מערלה, נלמד רבעי נטע שאם

מדרבנן. הוא החיוב ומעשרות, מתרומות נלמד

הראב"ד לפי יש(שם)ואילו אך מתרו"מ. פטור בבית הגדל -

רבעי, בנטע חייב בבית הגדל הראב"ד לשיטת שגם שכתבו

מתרו"מ. שפטור אף בערלה, שחייב כשם

(48 ,jizr zpen`)

ה'תשע"א מנ"א ט"ו שני יום השמיטה בשנת ביכורים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íéøeka àéáäì äOò úåöî¦§©£¥§¨¦¦¦

.Lc÷nì©¦§¨

חינוך' צ"א)ה'מנחת שלא(מצוה הרמב"ם, לשון מסתימת דייק

שגם משמע שמזה רגילה, לשנה השמיטה שנת בין חילק

בחומש רש"י כתב וכן ביכורים. להביא מצוה (משפטיםבשמיטה

( יט .כג,

שכתבו ועוד)ויש שפ"ח בשמיטה,(מזרחי, ביכורים שאין

שהרי סופר. טעות היא שלפנינו) (בספרים ברש"י והגירסה

הנה "ועתה נאמר לקראה, צריך שהמביא ביכורים, בפרשת

ובשנת ה'", לי נתת אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי

ואינם הפקר הם הארץ פירות כי זאת, לומר יוכל לא השמיטה

שלו.

הארץ' 'תורת י"ח)ובספר אות את(פ"א לדחות שאין כתב

בקריאת תלויה אינה הביכורים הבאת כי זו, קושיה מכח הגירסה

קוראים ואינם מביאים יש רגילה בשנה וגם פ"דהפרשה, (לקמן

.ה"ב)

שאין מטעם ביכורים להביא אין שבשמיטה לומר, ויש

פירותיו מוכר וכמו שלו, הי"ד)הפירות "שהרי(לקמן מביא שאינו

החיים' ה'אור כתב וכן פירות". לו כו,אין .ב)(תבוא

בשנה שלדעתו לומר ניתן הכרע. אין הרמב"ם ובשיטת

ביכורים מביאים המנ"ח)השביעית שהמוכר(כדברי שפסק ואף ,

לזכות בידו בשמיטה לחלק: יש – ביכורים מביא אינו פירותיו

המוכר ואילו ביכורים, להביא כדי לזכות הוא וחייב ההפקר מן

את לו למכור שיסכים הקונה בדעת תלוי הוא הרי פירותיו

מביא. אינו ולכן בחזרה, הפירות

ה'תשע"א מנ"א ט"ז שלישי יום והיום אז – ותרומה חלה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Z únä úàîè éðtî¦§¥ª§©©¥

äðBîLe íéòaøàî ãçà ìàøOé õøà ìëa úçà älç ïéLéøôî©§¦¦©¨©©§¨¤¤¦§¨¥¤¨¥©§¨¦§¨

.äøBzä ïî íL dì Léå äàîè àéäL éðtî ,dúBà ïéôøBOå§§¦¨¦§¥¤¦§¥¨§¥¨¥¦©¨

הרמב"ם ה"א)כתב פ"ג תרומות עומדת(הל' שתרומה הזה שבזמן

כאן ואילו כלֿשהוא, לכתחילה מפריש הטומאה מפני לשריפה

הזה בזמן אפילו ושמונה מארבעים אחד חלה להפריש פוסק

לשריפה! כשעומדת

(כשיעור מחמשים אחד יפריש אם בתרומה, מבארים: יש

(שהרי מכך מרוויח אינו הכהן טהורה), תרומה של הפרשה

מהכמות מעשר יקבל כי מפסיד הלוי ואילו לשריפה) עומדת

שיפריש עדיף ולכן מחמשים, אחד הורדת לאחר הנשארת

בחלה אך יותר, גדול מעשר יקבל והלוי כלֿשהוא תרומה

אחד של השיעור נשאר לאחר, נזק נגרם לא ההפרשה שבהגדלת

טהורה בחלה כמו ושמונה רדב"זמארבעים קפ"ט)(שו"ת סי' .החדשות

לא קטן שיעור יתן אם אף גדולה, בתרומה אומרים: ויש

תרומת ניתנת לכך בנוסף שהרי זו, מתבואה תרומה שם יתבטל

גם שיפריש לתקן צורך ואין התורה מן קבוע ששיעורה מעשר

אחד של שיעור לתת יש בחלה אך תרומה. של ראויה כמות

ולא חשובה, נתינה שיעור בה שיהא כדי ושמונה מארבעים

מהעיסה חלה תורת מז)תתבטל סי' ח"ג מבי"ט .(שו"ת

המבי"ט וכתב כלֿשהוא. חלה להפריש נהגו (שם)למעשה

כאשר מדבר הרמב"ם כי הרמב"ם, לדעת גם מתאים זה שמנהג

אך נתינה', 'כדי בה שיהא צריך ולכן לכהן החלה את נותנים

לאוכלה, יכול אינו כי לכהן, החלה את לתת נהוג שאין כיום

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נחשב אינו התבשיל) תחת (הסקה בה המותר השימוש ואילו

(כי תועלת ללא נשרפת ולמעשה כך, בשביל נוטלה ואינו בעיניו

מאשר מעט שישרוף עדיף בה), להסיק אסור העיסה לבעל

הרבה.

כשיעור חלה להפריש יש הרמב"ם שלדעת שכתבו יש אך

בדבריו, הלשונות מחילוקי זאת ולמדו לכהן. ניתנת כשאינה אף

כתב ה"א)שבתרומה פ"ג תרומות שיעור(הל' לה אין גדולה "תרומה

חכמים", שנתנו כשיעור אלא יפריש לא ולכתחילה התורה... מן

לגבי אך יצא, פחות הפריש ואם לכתחילה רק הוא זה שדין הרי

כתב ה"ב)חלה מארבעה(לעיל אחד שמפרישין סופרים "ומדברי

שאין חכמים קבעו בחלה כי "לכתחילה", כתב ולא ועשרים..."

היום גם ולכן זה. שיעור שיפריש עד טבל מידי יוצאת העיסה

זה כשיעור להפריש סק"א)חייבים פ"ג תרומות ארץ .(מעדני

ה'תשע"א מנ"א י"ז רביעי יום בחלה? חייבת הפקר עיסת מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰,ìbìbúzL íã÷ dLéc÷ä¦§¦¨Ÿ¤¤¦§©§¥

dúáBç úòLaL ;äøeèt Z dàãt Ck øçàå Lc÷ää ãéa äìbìbúðå§¦§©§§¨§©©¤§¥§©©¨§¨¨§¨¤¦§©¨¨

.äøeèt äúéä̈§¨§¨

חלה חיוב חלות בעת שאם הרמב"ם כתב הקודמת בהלכה

שלפני אף המחייבת, בבעלות העיסה היתה העיסה) (גלגול

היינו הפוטרת, בבעלות היתה החיוב אוחלות שהקדישה

גלגלה, ואח"כ בה זכה או פדאה כך ואחר הגלגול קודם הפקירה

שהקדיש כגון החיוב, חלות אחרי הפוטרת לבעלות שנכנסה או

בה זכה או פדאה ואח"כ שנתגלגלה, לאחר הפקירה או עיסה

בחלה. חייבת –

תחת העיסה היתה החיוב חל כאשר שאם - זו בהלכה ואילו

רק הרמב"ם מביא – מחלה פטורה היא הרי הפוטרת בעלות

החיוב חלות בעת אם דינה מה מבאר ואינו מהקדש דוגמא

הפקר? היתה

והביאור:

שהוא, בכל אפילו כמות, בכל חל ומעשרות תרומות חיוב

רבעי חמשה – שיעור בעיסה יש כאשר רק הוא חלה חיוב ואילו

אחד אדם בבעלות להיות צריכה וכולה מ"ז)קב, פ"א חלה .(ראה

שבעלות הקדש", של ולא – מ"עריסותיכם למדו בהקדש ולכן,

תנאי נוצרו שלא משום הוא הפטור בהפקר ואילו פוטרת, הקדש

עליו" הכל ו"רשות בעלים לו אין הפקר כי הרשב"אחיוב (כלשון

סה,ב) רשותקידושין לה שיש הקדש עיסת או הדיוט כעיסת שלא -

כשיעור להיות העיסה צריכה בחלה לחייבה וכדי - אחת

אחת. ובבעלות

פטורה" פדאה ואח"כ ההקדש ביד ש"נתגלגלה אף ולכן,

הגלגול בעת הרי בהפקר פטורה", היתה חובתה ש"בשעת כיון

דומה זה והרי החיוב חל בה שזכה לאחר ורק חיוב עליה חל לא

נתגיירו, כך ואחר אותה וחלקו כשיעור עיסה שעשו גויים ל"שני

חייבת" זו הרי . . חלקו על אחד כל ה"ח)והוסיף פ"ז וכדברי(לעיל ,

כי(שם)הרמב"ם גויים", כשהיו חובה שעת לה היתה "שלא

אין אחד שלכל וכיון מצטרפים השותפים אין גויים בעיסת

עליה שיחול חובה' 'שעת עדיין היתה לא חלה, חיוב שיעור

חלה לשיעור, והשלימו הוסיפו שנתגיירו לאחר אם (ורק פטור

חלה). חובת

(a"wq gn 'iq `"g zygxn)

ה'תשע"א מנ"א י"ח חמישי יום הבן לפדיון מילה מצוות בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Z Bða úà äãBtä©¤¤§

Cøáîe øæBçå ,ïaä ïBéãt ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà :Cøáî§¨¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥§¥§¨¥

Cøáî Z Bîöò äãt íàå .ïäkì ïBéãtä ïúBð Ck øçàå ,eðéçäL¤¤¡¨§©©¨¥©¦§©Ÿ¥§¦¨¨©§§¨¥

.øBëaä úBcôì¦§©§

קלא)הריב"ש סי' מוטלת(שו"ת הבן פדיון שמצוות כיון נשאל:

כתב והרי הבן", פדיון "על מברך מדוע האב, על בעיקר

יא)הרמב"ם יא, ברכות 'לעשות',(הל' מברך לעצמו מצוה שהעושה

פוסק וכן העשייה'. 'על מברך לאחרים אותה עושה ואם

מילה לגבי א)הרמב"ם ג, מילה 'למול',(הל' מברך בנו את שהמל

מדוע ביאור, וצריך המילה''. 'על מברך חברו בן את מל ואם

פדיון 'על מברך בנו את שהפודה הרמב"ם כותב הבן בפדיון

'לפדות'? ולא הבן'

ולכן בנו את למול האב על חובה במילה הריב"ש: ותירץ

הבן בפדיון אבל 'למול'' מברך בעצמו המצוה את כשעושה

שהאב אלא – עצמו את לפדות – הבן על הוא החיוב עיקר

עבור מצוה מקיים האב כן ואם הבן, של חובתו את לבצע חייב

ולכן הפדייה. מצוות חובת ידי בנו את שמוציא היינו אחרים,

מצוה עושה שאדם מקום בכל כמו הבן', פדיון 'על מברך

העשייה. על ומברך אחרים בשביל

ה'תשע"א מנ"א י"ט שישי יום האילן במלאכת והאסור המותר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úìaiä Czçé àìå§Ÿ©§Ÿ©§Ÿ¤

úeîiL éãk åézçz ïMòé àìå ...ïéìòä ÷øôé àìå .úBðìéàä ïî¦¨¦¨§Ÿ§¨¥¤¨¦§Ÿ§©¥©§¨§¥¤¨

.úòìBzä©©©

להברות(ה"ז)להלן אם – בזיתים "המקשקש הרמב"ם: כתב

מותר", (הסדקים) הפצימין את לסתום ואם אסור, האילן את

מ לעשות שאסור אךהיינו האילן, את להשביח שמטרתה לאכה

ביאור: צריך זה ולפי נזק. למנוע כדי מלאכה לעשות מותר

נזק? מניעת רק היא והרי יבלת קציצת כאן אסר מדוע

ביאור: צריך ועוד

במקום(ה"חֿי)להלן מותרות דרבנן שמלאכות הרמב"ם כתב

ומדוע יפסדו. שלא כדי האילנות את להשקות מותר ולכן הפסד,

הפסד? משום יבלת בקציצת גם מקילים אין



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נחשב אינו התבשיל) תחת (הסקה בה המותר השימוש ואילו

(כי תועלת ללא נשרפת ולמעשה כך, בשביל נוטלה ואינו בעיניו

מאשר מעט שישרוף עדיף בה), להסיק אסור העיסה לבעל

הרבה.

כשיעור חלה להפריש יש הרמב"ם שלדעת שכתבו יש אך

בדבריו, הלשונות מחילוקי זאת ולמדו לכהן. ניתנת כשאינה אף

כתב ה"א)שבתרומה פ"ג תרומות שיעור(הל' לה אין גדולה "תרומה

חכמים", שנתנו כשיעור אלא יפריש לא ולכתחילה התורה... מן

לגבי אך יצא, פחות הפריש ואם לכתחילה רק הוא זה שדין הרי

כתב ה"ב)חלה מארבעה(לעיל אחד שמפרישין סופרים "ומדברי

שאין חכמים קבעו בחלה כי "לכתחילה", כתב ולא ועשרים..."

היום גם ולכן זה. שיעור שיפריש עד טבל מידי יוצאת העיסה

זה כשיעור להפריש סק"א)חייבים פ"ג תרומות ארץ .(מעדני

ה'תשע"א מנ"א י"ז רביעי יום בחלה? חייבת הפקר עיסת מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰,ìbìbúzL íã÷ dLéc÷ä¦§¦¨Ÿ¤¤¦§©§¥

dúáBç úòLaL ;äøeèt Z dàãt Ck øçàå Lc÷ää ãéa äìbìbúðå§¦§©§§¨§©©¤§¥§©©¨§¨¨§¨¤¦§©¨¨

.äøeèt äúéä̈§¨§¨

חלה חיוב חלות בעת שאם הרמב"ם כתב הקודמת בהלכה

שלפני אף המחייבת, בבעלות העיסה היתה העיסה) (גלגול

היינו הפוטרת, בבעלות היתה החיוב אוחלות שהקדישה

גלגלה, ואח"כ בה זכה או פדאה כך ואחר הגלגול קודם הפקירה

שהקדיש כגון החיוב, חלות אחרי הפוטרת לבעלות שנכנסה או

בה זכה או פדאה ואח"כ שנתגלגלה, לאחר הפקירה או עיסה

בחלה. חייבת –

תחת העיסה היתה החיוב חל כאשר שאם - זו בהלכה ואילו

רק הרמב"ם מביא – מחלה פטורה היא הרי הפוטרת בעלות

החיוב חלות בעת אם דינה מה מבאר ואינו מהקדש דוגמא

הפקר? היתה

והביאור:

שהוא, בכל אפילו כמות, בכל חל ומעשרות תרומות חיוב

רבעי חמשה – שיעור בעיסה יש כאשר רק הוא חלה חיוב ואילו

אחד אדם בבעלות להיות צריכה וכולה מ"ז)קב, פ"א חלה .(ראה

שבעלות הקדש", של ולא – מ"עריסותיכם למדו בהקדש ולכן,

תנאי נוצרו שלא משום הוא הפטור בהפקר ואילו פוטרת, הקדש

עליו" הכל ו"רשות בעלים לו אין הפקר כי הרשב"אחיוב (כלשון

סה,ב) רשותקידושין לה שיש הקדש עיסת או הדיוט כעיסת שלא -

כשיעור להיות העיסה צריכה בחלה לחייבה וכדי - אחת

אחת. ובבעלות

פטורה" פדאה ואח"כ ההקדש ביד ש"נתגלגלה אף ולכן,

הגלגול בעת הרי בהפקר פטורה", היתה חובתה ש"בשעת כיון

דומה זה והרי החיוב חל בה שזכה לאחר ורק חיוב עליה חל לא

נתגיירו, כך ואחר אותה וחלקו כשיעור עיסה שעשו גויים ל"שני

חייבת" זו הרי . . חלקו על אחד כל ה"ח)והוסיף פ"ז וכדברי(לעיל ,

כי(שם)הרמב"ם גויים", כשהיו חובה שעת לה היתה "שלא

אין אחד שלכל וכיון מצטרפים השותפים אין גויים בעיסת

עליה שיחול חובה' 'שעת עדיין היתה לא חלה, חיוב שיעור

חלה לשיעור, והשלימו הוסיפו שנתגיירו לאחר אם (ורק פטור

חלה). חובת

(a"wq gn 'iq `"g zygxn)

ה'תשע"א מנ"א י"ח חמישי יום הבן לפדיון מילה מצוות בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Z Bða úà äãBtä©¤¤§

Cøáîe øæBçå ,ïaä ïBéãt ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà :Cøáî§¨¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥§¥§¨¥

Cøáî Z Bîöò äãt íàå .ïäkì ïBéãtä ïúBð Ck øçàå ,eðéçäL¤¤¡¨§©©¨¥©¦§©Ÿ¥§¦¨¨©§§¨¥

.øBëaä úBcôì¦§©§

קלא)הריב"ש סי' מוטלת(שו"ת הבן פדיון שמצוות כיון נשאל:

כתב והרי הבן", פדיון "על מברך מדוע האב, על בעיקר

יא)הרמב"ם יא, ברכות 'לעשות',(הל' מברך לעצמו מצוה שהעושה

פוסק וכן העשייה'. 'על מברך לאחרים אותה עושה ואם

מילה לגבי א)הרמב"ם ג, מילה 'למול',(הל' מברך בנו את שהמל

מדוע ביאור, וצריך המילה''. 'על מברך חברו בן את מל ואם

פדיון 'על מברך בנו את שהפודה הרמב"ם כותב הבן בפדיון

'לפדות'? ולא הבן'

ולכן בנו את למול האב על חובה במילה הריב"ש: ותירץ

הבן בפדיון אבל 'למול'' מברך בעצמו המצוה את כשעושה

שהאב אלא – עצמו את לפדות – הבן על הוא החיוב עיקר

עבור מצוה מקיים האב כן ואם הבן, של חובתו את לבצע חייב

ולכן הפדייה. מצוות חובת ידי בנו את שמוציא היינו אחרים,

מצוה עושה שאדם מקום בכל כמו הבן', פדיון 'על מברך

העשייה. על ומברך אחרים בשביל

ה'תשע"א מנ"א י"ט שישי יום האילן במלאכת והאסור המותר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úìaiä Czçé àìå§Ÿ©§Ÿ©§Ÿ¤

úeîiL éãk åézçz ïMòé àìå ...ïéìòä ÷øôé àìå .úBðìéàä ïî¦¨¦¨§Ÿ§¨¥¤¨¦§Ÿ§©¥©§¨§¥¤¨

.úòìBzä©©©

להברות(ה"ז)להלן אם – בזיתים "המקשקש הרמב"ם: כתב

מותר", (הסדקים) הפצימין את לסתום ואם אסור, האילן את

מ לעשות שאסור אךהיינו האילן, את להשביח שמטרתה לאכה

ביאור: צריך זה ולפי נזק. למנוע כדי מלאכה לעשות מותר

נזק? מניעת רק היא והרי יבלת קציצת כאן אסר מדוע

ביאור: צריך ועוד

במקום(ה"חֿי)להלן מותרות דרבנן שמלאכות הרמב"ם כתב

ומדוע יפסדו. שלא כדי האילנות את להשקות מותר ולכן הפסד,

הפסד? משום יבלת בקציצת גם מקילים אין



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שנועדו עבודות אפילו אסורות האילן שבגוף מחלקים, ויש

כשמטרתן רק אסורות חיצוניות עבודות ואילו נזק, למנוע

עלים ממנו ולפרק האילן מן יבלת לחתוך אין ולכן להשביח.

הזיתים תחת בקשקוש אך האילן, בגוף הן אלו עבודות כי

ומניעת השבחה בין הרמב"ם מחלק האילן בגוף עבודה שאינו

סי"א)נזק כ' סי' השולחן .(פאת

תחת לעשן הרמב"ם אסר מדוע קשה עדיין זה לפירוש אך

שני על עונה זו מלאכה והרי התולעת, שתמות כדי האילן

נזק. למנוע רק והיא האילן בגוף אינה כי להיתר, התנאים

צינה כגון הטבע מחמת תדירים נזקים בין המחלקים ויש

נזקים של הסרתם וקבועים: תמידיים שאינם לנזקים וחמה,

את מעריכים מלכתחילה כי האילן, כהשבחת נחשבת קבועים

נזקים מניעת ולכן הרגילים הנזקים הפחתת לאחר האילן שווי

מדבר כך ועל לשוויו, מעבר האילן כהשבחת נחשבת אלו

ונוצרים ורגיל קבוע דבר אינם הסדקים אבל זו. בהלכה הרמב"ם

ומותרת בלבד נזק כהסרת נחשבת סתימתן ולכן לפעמים, רק

ישראל ואילך)(תפארת שנח ע' שביעית' יסודי 'אוצר וראה כז. פ"ב, .שביעית

ה'תשע"א מנ"א כ' קודש שבת ובערלה בשביעית 'נטיעה'

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰õö÷pL ïìéà¦¨¤¦§©

.äòéèpk àeä éøä Z ähîìe çôhî ...õö÷ð íà :ïéôéìç àéöBäå§¦£¦¦¦¦§©¦¤©§©¨£¥©§¦¨

שמעון רבי מ"ח)לדעת פ"א והוציא(שביעית נגדע שגזעו אילן

כ'נטיעה' דינו מטפח, פחות בגזע נשאר אם – חדשים ענפים

השנה ראש עד בשבילה לחרוש הל'שמותר ולעניןה')(לעיל .

בירושלמי מצינו ה"ו)ערלה ענפיו(פ"א וחזרו נגדע שגזעו שאילן

חייב מטפח פחות נשאר אם יעקב בן אליעזר ר' לדעת לגדול,

חייב אינו חכמים ולדעת חדשה, כנטיעה נחשב כי בערלה

בירושלמי ומבואר הקרקע. פני עד נגדע כן אם אלא (שם)בערלה

(בערלה) יעקב בן אליעזר ורבי (בשביעית) שמעון שרבי

הוא הרי ולמטה מטפח האילן נגדע שאם אחד, דבר אמרו

חדשה כנטיעה

הש"ך ל"א)והקשה ס"ק רצ"ד סי' :(יו"ד

שני מעשר הי"ג)בהל' הוא(פ"י ערלה שחיוב הרמב"ם, כתב

אפילו מהגזע נשאר ואם הקרקע, פני עד האילן את כשיגדע רק

כאן ואילו חכמים, כדעת חדשה, כנטיעה אינו מטפח פחות

מהקרקע טפח גובה עד בגזע נשאר שאם פסק שביעית בהלכות

חכמים כדעת ולא שמעון, רבי כדעת חדשה כנטיעה נחשב

בערלה?

לבאר: ויש

התורה חסה חלש, גידולה שכח רכה נטיעה בשביעית,

שמעון רבי וסובר השנה. ראש עד בשבילה לחרוש והתירה

רכים, וגידוליו חלש כחו מטפח פחות והוא גזעו שנגדע שאילן

בגזע נשאר אם הדין מעיקר בערלה, אבל חדשה, כנטיעה ודינו

האילן אלא חדשה נטיעה אינה זו כי ערלה, בו אין כלשהו

מראית משום בערלה חייב יעקב בן אליעזר ולר' כבר. שקיים

עין למראית חשו לא וחכמים חדשה כנטיעה נראה כי העין,

הקרקע. עד נגדע הגזע אם רק ואסרו

אין מהגזע נשאר שאם כחכמים הרמב"ם פסק בערלה ולכן

פסק בשביעית אך עין). למראית לחשוש (ואין חדשה נטיעה זו

כנטיעה נחשב מטפח פחות בגזע נשאר שאם שמעון, כרבי

חולשת (מצד שביעית לענין כמוהו סוברים חכמים גם כי חדשה

האילן).

(g"n `"t ziriay ,sqei zpyn t"r)
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הלכותמע"שונטערבעי
¤¤§¦¦

ּתאו‡. לבּׂשר וחּיה ׁשלמים לזבחי ּבהמה 3מּמי2ההּלֹוקח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
מדקּדק ואינֹו ּתּגר לחּלין4ׁשאינֹו העֹור יצא היּו5- אפּלּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הּבּׂשר ּדמי על מרּבין העֹור -6דמי הּתּגר מן הּלֹוקח אבל . ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
לחּלין העֹור יצא .7לא ְִָָָֹֻ

סתּומֹות·. יין ּכּדי הּלֹוקח להּמכר8וכן ׁשּדרּכם מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
לחּלין9סתּומֹות הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו לפיכ10מּמי .11 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
הּכּדים12צרי ראׁשי לפּתח הּקנקן13הּמֹוכר יצא ׁשּלא ּכדי , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
רצה14לחּלין ואם ּבמּדה15. ולמּכר עצמֹו על -16להחמיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ

לחּלין הּקנקן .17יצא ְְִַַַָָֻ

ּפתּוחֹות‚. סתּומֹות18לקחן להּמכר19אֹו ׁשּדרּכן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֶַָָָָָ
לא20ּפתּוחֹות - ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לחּלין הּקנקן הּכלי21יצא עם וענבים ּתאנים סּלי לקח .22- ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻ
לחּלין הּכלי דמי יצאּו .23לא ְְְְִִֵַָֹֻ

קלּפתן„. יצאּו - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָלקח
חֹותל24לחּלין לקח לחּלין25. החֹותל יצא - ּתמרים .26ׁשל ְְְִִִֶַַָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם ּתמרים, ׁשל הּקּפֹות27קּפה יצאּו ,29לחּלין28- ְְְְִִִֶַָָָֻֻֻ
לחּלין יצאּו לא - לאו .30ואם ְְְִִָָֹֻ

יין‰. לֹו ׁשהיה ׁשני31מי מעּׂשר קנקּניו32ׁשל והׁשאיל , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מעּׂשר ּפיהם33לאֹותֹו את ׁשּסתם ּפי על אף קנה34, לא - ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּקנקּנים את הּיין35מעּׂשר ּכנס סתם36. קרא37לתֹוכן אם , ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
מעּׂשר ועּׂשהּו קנה38ׁשם לא - ּפיהם את סתם ׁשּלא עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּקנקּנים את ועּׂשהּו39מעּׂשר ׁשם קרא ּפיהן מּׁשּסתם ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּקנקן את מעּׂשר קנה - הּקנקן40מעּׂשר לתֹו הפקיד . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעשר1) של יין לו שהיה מי כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי והלוקח תגר. שאינו ממי לשלמים בהמה הלוקח יבאר
הלוקח לחולין. שיצא עד כנגדו אוכל להיות מעשר דינר והמניח ומת. מעשר בכסף שלקחו צבי מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני
מותר אם ממנה. חוץ מעשר ומעות בירושלים חולין פירות לו שהיו מי שהוקרו. עד הסלע נתן ולא הפירות ומשך מעשר של פירות

בירושלים. כאחד שותים או אוכלים שהיו וטהורים טמאים מעותיו. על או ע"ה פירות על שני מעשר וכתורה2)לחלל וכדין
יודע3)עשה. (שאינו הדיוט המוכר כשהיה לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי "אמר א: הלכה שם ירושלמי

במעות קנאם שלא לפי לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן. העור על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא שמכר, חושב אינו כי בסחורה,
יצאו (ולא עצמו בפני וזה עצמו בפני זה כמוכר נעשה והעור), הבשר דמי שיודע (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני). מעשר

העור.4)לחולין)". על מקפיד אינו כלל5)כלומר, נתקדש שלא לפי בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,
חביות כדין הבהמה, לגוף המחובר העור ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח, בידי כמתנה הוא שהרי שני, מעשר בקדושת

הבשר.6)סתומות. בדמי העור דמי טמאה.7)שנבלעים ובהמה וקרקעות עבדים כלוקח יצא8)ודינו לא פתוחות, אבל
לחולין. לחולין.9)הקנקן הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום הלוקח ו10)אבל עליו, מקפיד אינו נותנושאז

שבתוכו. היין אגב יצאו11)בחינם סתומות, להימכר שדרכם ובמקום סתומות ומכר תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי כלומר,
לחולין. שהצריכו12)הקנקנים שמאי כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח), "מפתח שאמרו: הלל כבית יג. משנה ג פרק שם

היין. את לערות שהוא13)גם דעתו מגלה הוא פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר שדרכה במקום ומדובר
הכדים. עבור גם המעשר בכסף משלם והלוקח עליהם, כנגד14)מקפיד בקדושה יאכל שהרי המעשר, שיתרבה כדי זה וכל

לחולין. יצא שלא כדי עצמו, בפני העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין שהוא ונראה שאינו15)הקנקן, המוכר
יין16)תגר. פחות לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את להונות יבוא שלא כדי בדיוק, היין את למדוד כלומר,

עבורו. משלם שהוא הכדים17)ממה ראשי פתיחת אין זה שבנידון היין, את למדוד כדי הכדים ראשי את פותח שהוא פי על אף
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך לחוד.18)הוכחה הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו היא20)והמוכר פתוחות, שמכירתן

עצמו. בפני אחד כל שמוכרין בירושלים.21)הוכחה כנגדו לאכול וצריך הקנקן, עבור גם המעשר בכסף הלוקח ששילם ונמצא
בתוכו.22) הסלים אבל23)שמניחים פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי תגר, אינו אם אף עצמו בפני הכלי הוא מוכר שוודאי

תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו תגר.24)הסלים הוא אם אף עליהם, מקפיד המוכר אין סל.25)שוודאי
וענבים.26) תאנים כסלי הוא והרי עליו, מקפיד המוכר לו.27)שאין וצריכות דריכתן, מחמת לקופה מחוברות הן שאז
רבים.28) בלשון וסיים יחיד בלשון עליהן.29)פתח מקפיד המוכר ואין לתמרים, הקופות של30)שטפלות הכלי כדין ודינן

הקודמת. ההלכה בסוף הנזכר התאנים יין.31)סלי אחר.32)דווקא יין על שני מעשר שהם33)שעשאו במפורש אמר
שני. מעשר בהם להוליך הקנקנים.34)מושאלים ייפתחו אם שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, שפירש35)של כיוון

אלא פודה אינו שבוודאי לקליפתם, הכניסם כך ואחר קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי ועוד משאילם, רק שהוא
לגריעותא. תרתי כאן והרי גרידא הפרי שני.36)כנגד מעשר יין עתה קרא37)שהוא ולא הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני. למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם אחר.38)לו יין שלא39)על ואף לקנקן, היין צריך הסתימה שלאחר אף
מש אלא שאינו כךפירש ואחר קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי הקנקן את מעשר קנה לא זאת בכל הקנקנים, איל

לקליפתם. פשוט40)מכניסם אבל הקליפה. עם הפרי כל את שפודה בקליפתו, רמון כמפריש הוא הרי לקנקן, היין שצריך שכיוון
מן שנקלפו מקליפות הוא עדיף שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית שלאחר אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס הקנקן שאין הוא
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ּתאו‡. לבּׂשר וחּיה ׁשלמים לזבחי ּבהמה 3מּמי2ההּלֹוקח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
מדקּדק ואינֹו ּתּגר לחּלין4ׁשאינֹו העֹור יצא היּו5- אפּלּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הּבּׂשר ּדמי על מרּבין העֹור -6דמי הּתּגר מן הּלֹוקח אבל . ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
לחּלין העֹור יצא .7לא ְִָָָֹֻ

סתּומֹות·. יין ּכּדי הּלֹוקח להּמכר8וכן ׁשּדרּכם מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
לחּלין9סתּומֹות הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו לפיכ10מּמי .11 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
הּכּדים12צרי ראׁשי לפּתח הּקנקן13הּמֹוכר יצא ׁשּלא ּכדי , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
רצה14לחּלין ואם ּבמּדה15. ולמּכר עצמֹו על -16להחמיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ

לחּלין הּקנקן .17יצא ְְִַַַָָֻ

ּפתּוחֹות‚. סתּומֹות18לקחן להּמכר19אֹו ׁשּדרּכן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֶַָָָָָ
לא20ּפתּוחֹות - ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לחּלין הּקנקן הּכלי21יצא עם וענבים ּתאנים סּלי לקח .22- ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻ
לחּלין הּכלי דמי יצאּו .23לא ְְְְִִֵַָֹֻ

קלּפתן„. יצאּו - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָלקח
חֹותל24לחּלין לקח לחּלין25. החֹותל יצא - ּתמרים .26ׁשל ְְְִִִֶַַָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם ּתמרים, ׁשל הּקּפֹות27קּפה יצאּו ,29לחּלין28- ְְְְִִִֶַָָָֻֻֻ
לחּלין יצאּו לא - לאו .30ואם ְְְִִָָֹֻ

יין‰. לֹו ׁשהיה ׁשני31מי מעּׂשר קנקּניו32ׁשל והׁשאיל , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מעּׂשר ּפיהם33לאֹותֹו את ׁשּסתם ּפי על אף קנה34, לא - ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּקנקּנים את הּיין35מעּׂשר ּכנס סתם36. קרא37לתֹוכן אם , ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
מעּׂשר ועּׂשהּו קנה38ׁשם לא - ּפיהם את סתם ׁשּלא עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּקנקּנים את ועּׂשהּו39מעּׂשר ׁשם קרא ּפיהן מּׁשּסתם ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּקנקן את מעּׂשר קנה - הּקנקן40מעּׂשר לתֹו הפקיד . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעשר1) של יין לו שהיה מי כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי והלוקח תגר. שאינו ממי לשלמים בהמה הלוקח יבאר
הלוקח לחולין. שיצא עד כנגדו אוכל להיות מעשר דינר והמניח ומת. מעשר בכסף שלקחו צבי מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני
מותר אם ממנה. חוץ מעשר ומעות בירושלים חולין פירות לו שהיו מי שהוקרו. עד הסלע נתן ולא הפירות ומשך מעשר של פירות

בירושלים. כאחד שותים או אוכלים שהיו וטהורים טמאים מעותיו. על או ע"ה פירות על שני מעשר וכתורה2)לחלל וכדין
יודע3)עשה. (שאינו הדיוט המוכר כשהיה לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי "אמר א: הלכה שם ירושלמי

במעות קנאם שלא לפי לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן. העור על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא שמכר, חושב אינו כי בסחורה,
יצאו (ולא עצמו בפני וזה עצמו בפני זה כמוכר נעשה והעור), הבשר דמי שיודע (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני). מעשר

העור.4)לחולין)". על מקפיד אינו כלל5)כלומר, נתקדש שלא לפי בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,
חביות כדין הבהמה, לגוף המחובר העור ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח, בידי כמתנה הוא שהרי שני, מעשר בקדושת

הבשר.6)סתומות. בדמי העור דמי טמאה.7)שנבלעים ובהמה וקרקעות עבדים כלוקח יצא8)ודינו לא פתוחות, אבל
לחולין. לחולין.9)הקנקן הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום הלוקח ו10)אבל עליו, מקפיד אינו נותנושאז

שבתוכו. היין אגב יצאו11)בחינם סתומות, להימכר שדרכם ובמקום סתומות ומכר תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי כלומר,
לחולין. שהצריכו12)הקנקנים שמאי כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח), "מפתח שאמרו: הלל כבית יג. משנה ג פרק שם

היין. את לערות שהוא13)גם דעתו מגלה הוא פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר שדרכה במקום ומדובר
הכדים. עבור גם המעשר בכסף משלם והלוקח עליהם, כנגד14)מקפיד בקדושה יאכל שהרי המעשר, שיתרבה כדי זה וכל

לחולין. יצא שלא כדי עצמו, בפני העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין שהוא ונראה שאינו15)הקנקן, המוכר
יין16)תגר. פחות לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את להונות יבוא שלא כדי בדיוק, היין את למדוד כלומר,

עבורו. משלם שהוא הכדים17)ממה ראשי פתיחת אין זה שבנידון היין, את למדוד כדי הכדים ראשי את פותח שהוא פי על אף
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך לחוד.18)הוכחה הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו היא20)והמוכר פתוחות, שמכירתן

עצמו. בפני אחד כל שמוכרין בירושלים.21)הוכחה כנגדו לאכול וצריך הקנקן, עבור גם המעשר בכסף הלוקח ששילם ונמצא
בתוכו.22) הסלים אבל23)שמניחים פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי תגר, אינו אם אף עצמו בפני הכלי הוא מוכר שוודאי

תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו תגר.24)הסלים הוא אם אף עליהם, מקפיד המוכר אין סל.25)שוודאי
וענבים.26) תאנים כסלי הוא והרי עליו, מקפיד המוכר לו.27)שאין וצריכות דריכתן, מחמת לקופה מחוברות הן שאז
רבים.28) בלשון וסיים יחיד בלשון עליהן.29)פתח מקפיד המוכר ואין לתמרים, הקופות של30)שטפלות הכלי כדין ודינן

הקודמת. ההלכה בסוף הנזכר התאנים יין.31)סלי אחר.32)דווקא יין על שני מעשר שהם33)שעשאו במפורש אמר
שני. מעשר בהם להוליך הקנקנים.34)מושאלים ייפתחו אם שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, שפירש35)של כיוון

אלא פודה אינו שבוודאי לקליפתם, הכניסם כך ואחר קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי ועוד משאילם, רק שהוא
לגריעותא. תרתי כאן והרי גרידא הפרי שני.36)כנגד מעשר יין עתה קרא37)שהוא ולא הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני. למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם אחר.38)לו יין שלא39)על ואף לקנקן, היין צריך הסתימה שלאחר אף
מש אלא שאינו כךפירש ואחר קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי הקנקן את מעשר קנה לא זאת בכל הקנקנים, איל

לקליפתם. פשוט40)מכניסם אבל הקליפה. עם הפרי כל את שפודה בקליפתו, רמון כמפריש הוא הרי לקנקן, היין שצריך שכיוון
מן שנקלפו מקליפות הוא עדיף שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית שלאחר אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס הקנקן שאין הוא
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חּלין ׁשּכנס41רביעית אֹו ׁשמן42, ציר43לתֹוכן אֹו חמץ 44אֹו ְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֻ
סתם ׁשני מעּׂשר ׁשל דבׁש ּבין45אֹו עד47מּׁשּסתם46, ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּקנקּנים את מעּׂשר קנה לא - סתם .48ׁשּלא ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
.Âׁשּלקחֹו ּבעֹורֹו49צבי יּקבר - ומת מעּׂשר לקחֹו50ּבכסף . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּוׁשחטֹו ׁשּנטמאּו51חי ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - .52ונטמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני מעּׂשר ּדינר ׁשּיצא53הּמּניח עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

מעה54לחּלין ּבעּׂשרים יֹוצא הּדינר והיה עליו55, אכל , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ
מעה יֹוצא57והּוזלּו56ּבעּׂשר הּדינר והרי זמן לאחר הּמעֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

מעה לאכל58ּבארּבעים צרי ואחר59- מעה ּבעּׂשרים עליו ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לחּלין יצא ּבעּׂשר60ּכ יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות הּוקרּו . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מעין ּבחמׁש עליו אֹוכל - לחּלין.61מעין יצא ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻ
.Êהּפרֹות63ּפרֹות62הּלֹוקח ּומׁש מעּׂשר, ּכסף ׁשל 64ּבסלע ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ה הּסלעולא לּתן ּבׁשּתים65סּפיק ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּבלבד סלע עליהן מפריׁש זה הרי את66- ונתן ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
קֹונה הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם לּמעּׂשר67הּכסף והּׂשכר ,68. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.Áעד הּמעֹות לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש
עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות מּמעֹות69ׁשהּוזלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אחת סלע אּלא ׁשני מן70מעּׂשר ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף , ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לּמֹוכר71החּלין הארץ72ונֹותן עם הּמֹוכר היה ואם הרי73. - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ׁשל ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לּתן מּתר .75ּדמאי74זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
לֹו עד76נתן הּפרֹות למׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּפדה ּׁשּפדה מה - ּבׁשּתים ּביניהן77ׁשעמדּו והּדין ,78. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל ׁשּתים סלעים לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹנתן

ּפדה ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ּומּדת79הּפרֹות , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו - ׁשני ׁשהּמעּׂשר ּביניהם. .80הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Èמעּׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
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שם41)הפירות. קרא ואפילו יין, הוסיף זו רביעית ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה יפריש (שלבסוף טבל כלומר,
הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ טבל יין רביעית לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא הקנקן, פי שסתם לאחר מעשר ועשאו

המעשר. של42)לגבי אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן), את המעשר (שקנה אמורים דברים "במי שם: בתוספתא
מעשר". קנה גפם שלא בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס, של חומץ, של קליפתו43)ציר, בלי "רימון אמרו: קח: בכתובות

קנקנים". בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר אלא44)לא שם בתוספתא נזכר ולא במעשר, כלל חייב ואינו דגים. שמן הוא
זית. שמן בו שעירבו או כפשוטה). (תוספתא שם א מפרק עדיין.45)באשגרה שם קרא ולא הקנקנים משאיל שהוא פירש שלא

שם.46) הקנקנים.47)שקרא פי בקליפתו.48)את פרי כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן, הצריך כיין אינם אלו שכל
תאווה.49) בהלכה50)לבשר רבינו שכתב פי על ואף "קדש". קרוי שני ומעשר לכלבים", להאכילם הקדשים את פודין "שאין

אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה, כשרה כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו ממי תאווה לבשר חיה שהלוקח א,
עורו. עם לקברו החמירו ולכן בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי לאכילה, ראוי שאינו כשמת, אבל ואינו51)לבשר, לאכילה, שראוי

שחוט. כשלקחו וחומר וקל לכלבים. להאכיל נפדים.52)פודה מעות53)שהם מחלל בירושלים פירות שכשקונה כלומר,
הפירות. על שבדינר הדינר.54)המעשר כל של בשוויו פירות כשיאכל בדינר.55)כלומר, מעות עשרים היו כלומר,

נתחלל,56) הרי כולו, כנגד אכל אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא חולין. וחציו מעשר הדינר חצי ונמצא
כנגדו. לאכול יכול אינו לירושלים,57)ושוב וחוץ חולין של באיסור מדובר ששם ולפי וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה

ירושלים. לחומת חוץ להוציאו אסור שהרי זו בבא השמיט ולפיכך בירושלים, שני מעשר של בדינר רבינו דברי ואילו
שיאכל58) או המעשר, פירות את עליו שחלל לפני שווה שהיה וכפי בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק יאכל אם היא והשאלה

נפסד. המעשר ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי מעות, כ' חולין.59)כנגד בתורת מעשר מוציא יהא כן לא שכשם60)שאם
הפדייה. זמן אחר הולכין כן הפדייה, מקום אחר אם61)שהולכין כלום בכך שאין כיוון "צריך", רבינו כתב לא וכאן יותר, ולא

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז מעות, מחמש ביותר עליו בל62)יאכל בירושלים.והמדובר על63)וקח חולין של
שבידו. שני מעשר של סלע עליהם לחלל מטלטלין64)דעת כדין במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך לא ואילו

הכסף. בנתינת אלא החילול, לגבי נגמר הקניין אין לפדות, דעת על שמשך כיוון אבל במשיכה, הסלע65)הנקנים נתן ואילו
שני. למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק כל אין המעשר, בקדושת הפירות אז ונתפסו בלבד,66)מייד, סלע למוכר נותן כלומר,

שהם פי על אף הפירות, כל על הסלע קדושת נתפסה ובזה המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר, מקח דין שגבי לפי
בכסף. אלא נגמר, המחלל) (שהוא המקח אין המעשר קדושת שלגבי לפי סלעים, שני עתה מאיר67)שווים לרבי נד: קידושין

כמותו. והלכה גבוה, ממון שני המעשר.68)שמעשר בקדושת נתפסים סלעים, שני עתה ששווים הפירות, כל כלומר,
עליהם.69) מחלל אינו אחד.70)כלומר, סלע אלא שווים הפירות אין החילול בשעת עתה, המעשר,71)שהרי מן לא אבל

חולין. של משוויו פחות ששוויו מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי בלבד, אחד סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי
סלעים.72) שני שווים היו ואז במשיכה, קנה וממכר מקח לעניין דמאי,73)שהרי של שני מעשר בקדושת הנזהר לחבר אבל

שנתחייב. כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור יכול משמש74)אינו שהוא וחזקתו המכשול, בזה ברוב נופל הארץ שעם "לפי
אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין שהוא וכיוון מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל אינו [כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי,

במעות. לא אבל עצמן, בפירות אלא הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא דמאי]". מעות לו נמציא אם כלום של75)בכך אבל
הארץ. לעם וודאי של שני מעשר מעות מוסרין שאין לפי לא, למוכר.76)וודאי הפירות77)הלוקח כי למעשר, השכר כלומר,

בו. לחזור המוכר שיכול אף משיכתו, היא מעשר שפדיית מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע, אז שווים לעניין78)שהיו כלומר,
מחזיר שפרע", "מי לקבל רוצה המוכר ואם במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין כמו היא ההלכה הרי הפירות, קניין
הרגילים. הממון בקנייני קשור המעשר פדיון שאין סלעים, שני של בשווי מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע את ללוקח לו

המעשר.79) והפסיד מעשר, פירות הם אחד, סלע שווים שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים הכסף80)כלומר, נתינת כלומר:
בחולין. המשיכה כמו קונה, שני במעשר
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לירּוׁשלים חּוץ מחּללין81ׁשני ההם הּמעֹות הרי אֹומר: - ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻ
ׁשם ויאכלם האּלּו; הּפרֹות אֹותן82על ויצאּו ּבטהרה, ְְְְְֳֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּבמקֹומן לחּלין .83הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡Èּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר מעֹות לֹו 84היּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

אֹומר - לירּוׁשלים על85חּוץ מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי : ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ההם; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֻּפרֹות

ּבמקֹום86ּבירּוׁשלים והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
החּלּול. ּבׁשעת ְִִֶַַָאחד

.·Èלהם וצרי ּבירּוׁשלים מעּׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ויׁש87מי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
חּלין ּפרֹות לאכלן88לחברֹו הרי89ׁשרֹוצה לחברֹו: אֹומר - ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

הּפרֹות אֹותם ונמצאּו .ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ּבטהרה חברֹו אֹותם ויאכל מעּׂשר, ּבכסף ולא90לקּוחֹות ְְְְְֲֲֳֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלּום לחּלין.91הפסיד הּמעֹות ויצאּו , ְְְְְִִִֵַָֻ
.‚Èאמּורים ּדברים ּבׁשהי92ּבּמה הּפרֹות? ּבעל חברֹו ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אּלא93חבר וּדאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לפיכ94לחבר אף95. ּכן אֹומר - ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הארץ ׁשני96לעם מעּׂשר לחּלל ּומּתר ּפרֹות97. עם98על ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
מעֹותיו ועל מעּׂשר99הארץ ׁשל ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין ואין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הם .100ׁשני ִֵֵ
.„Èּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעּׂשר ׁשל ּדינר -101הּמּניח והֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מּפרּוטה ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
ּדמאי ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. ּבׁשל102יצא אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֻ

ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻוּדאי

ּפחֹות מּמּנּו ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹאחר
ּפרּוטה ׁשוה חמׁשי .103מארּבעה ְְְֵֵֶַָָָָֻ

.ÂËׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ּכאחד104טמאין ְְְְִִִִֵֶֶָָ
ׁשּלהם ׁשני מעּׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורים ּכל ואֹומרין: ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו. מחּלל זֹו סלע - וׁשֹותין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻאֹוכלים

ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּו105ׁשהרי ׁשּלא ּובלבד . ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְְֲִֵֶַַַָֹהּטמאים

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הרביעת‡. ּובּׁשנה ׁשּנאמר: קדׁש; הּוא הרי - רבעי ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנטע
ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו ליי. הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהיה
ּכ ּבסּוריא, ׁשני מעּׂשר ׁשאין ּוכׁשם ׁשני. ּכמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבעליו,
את ואיׁש אֹומר: הּוא רבעי ּובנטע ּבסּוריא. רבעי נטע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאין
ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא קדׁש ל ׁשאין יהיּו; לֹו ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹקדׁשיו

רבעי. מּנטע חּוץ ׁשהּוא ְְִִִֶֶַָלמי
ואם·. ׁשני. ּכמעּׂשר ּפֹודהּו, - רבעי נטע לפּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרֹוצה

ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד - ּתבּואתֹו לכם להֹוסיף ׁשּנאמר: הּמעּׂשר; ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָלעֹונת
ׁשני. ּכמעּׂשר ּבמחּבר, אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיעּׂשה
ּבמּתנה, נקנה אינֹו לפיכ ּכמעּׂשר. ּגבֹוּה, ממֹון הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהרי
אכילה לענין - הּדברים ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּכמעּׂשר. - ּופדּיה ְְְֲִִֵַָָּוׁשתּיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבד81) ישראל ארץ ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו ופירש במדינה". ומעות בירושלים "פירות במשנה:
החילול.83)בירושלים.82)מירושלים". בשעת אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים אנו ומה85)חולין.84)שאין

שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ חולין של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו, הלכה ד בפרק למעלה רבינו שכתב
וגו המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי כן ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני מעשר של ונתתהמעות '

בירושלים, שני מעשר מעות אם אבל מקום. בריחוק ולא (=בירושלים) מקום בקירוב אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף את
בירושלים. חולין ופירות לירושלים מחוץ שני מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים, - לה מחוצה חולין שפירות פי על אף

מעות86) על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני מעשר פירות אם אבל בירושלים, שני מעשר מעות או חולין כשפירות ודווקא
לה. שמחוצה ולא שבירושלים שני.87)חולין מעשר מעות עבורם להוציא שאסור וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים

לה.88) מחוצה ובין בירושלים מעשר89)בין בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם אחרים, דברים בהם ולקנות למכרם ולא
לאכילה. אלא עומד שאינו שני.90)שני מעשר בכסף שנקנו פירות שאף91)כדין שני, מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

שני. מעשר לשם טבל אם אלא שני, במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי פירות92)על על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו
חבירו. של וודאי.93)חולין של שני במעשר ליתן אסור הארץ לעם טומאה.94)אבל בחזקת שהוא הארץ, לעם לא אבל

וודאי.95) מעשר של כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא פירותיו.96)לפי על מחלל מעשר97)כלומר, ומעות פירות
דמאי. של ב98)שני הלכה ד פרק למעלה פירות.ראה על פירות מחללים רבינו היו99)שלדעת "בראשונה שם: במשנה

מעותיו". על אף לומר, חזרו הארץ. עם פירות על דמאי) מעשר של (מעות מחללין קודש".100)אומרים, פודה קודש "ואין
שם.101) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו חומש.102)כלומר, עליו מוסיף חומשי103)שאינו ארבעה בו יש אם אבל

הכל והרי מלגיו, רובע שהוא מלבר, חומש עליו מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי פירות עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה
שלמה. פרוטה זבים104)ביחד, היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה מקבל שאינו חרס, של בכד כשהמעשר המדובר

אל הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי אל מהכד מערה מהם אחד וכל מת. טמאי אלא בהיסט חרס כלי גם שמטמאים
מעשר זה ביחד לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם או אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי

טמאים]. חולין וזה טהור, יהיו105)שני מעשר בקדושת יתפשו שאם טמאים, פירות על שני מעשר של מעות חילל שאם [מכאן
למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי - טמא שני מעשר כדין באכילה, אסורים

תרומה1) ממנו מפרישין ואם מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים ואם להאכל, דינו והיכן קדש, הוא רבעי שנטע יבאר
הערלה. בשני או השמיטה בשנת רבעי נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי כרם מעלים יום שמהלך ומעשרות.

וברבעי. בערלה מותרין אם והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי, לערלה ר"ה הוא אימתי
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לירּוׁשלים חּוץ מחּללין81ׁשני ההם הּמעֹות הרי אֹומר: - ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻ
ׁשם ויאכלם האּלּו; הּפרֹות אֹותן82על ויצאּו ּבטהרה, ְְְְְֳֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּבמקֹומן לחּלין .83הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡Èּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר מעֹות לֹו 84היּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

אֹומר - לירּוׁשלים על85חּוץ מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי : ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ההם; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֻּפרֹות

ּבמקֹום86ּבירּוׁשלים והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
החּלּול. ּבׁשעת ְִִֶַַָאחד

.·Èלהם וצרי ּבירּוׁשלים מעּׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ויׁש87מי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
חּלין ּפרֹות לאכלן88לחברֹו הרי89ׁשרֹוצה לחברֹו: אֹומר - ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

הּפרֹות אֹותם ונמצאּו .ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ּבטהרה חברֹו אֹותם ויאכל מעּׂשר, ּבכסף ולא90לקּוחֹות ְְְְְֲֲֳֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלּום לחּלין.91הפסיד הּמעֹות ויצאּו , ְְְְְִִִֵַָֻ
.‚Èאמּורים ּדברים ּבׁשהי92ּבּמה הּפרֹות? ּבעל חברֹו ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אּלא93חבר וּדאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לפיכ94לחבר אף95. ּכן אֹומר - ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הארץ ׁשני96לעם מעּׂשר לחּלל ּומּתר ּפרֹות97. עם98על ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
מעֹותיו ועל מעּׂשר99הארץ ׁשל ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין ואין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הם .100ׁשני ִֵֵ
.„Èּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעּׂשר ׁשל ּדינר -101הּמּניח והֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מּפרּוטה ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
ּדמאי ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. ּבׁשל102יצא אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֻ

ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻוּדאי

ּפחֹות מּמּנּו ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹאחר
ּפרּוטה ׁשוה חמׁשי .103מארּבעה ְְְֵֵֶַָָָָֻ

.ÂËׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ּכאחד104טמאין ְְְְִִִִֵֶֶָָ
ׁשּלהם ׁשני מעּׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורים ּכל ואֹומרין: ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו. מחּלל זֹו סלע - וׁשֹותין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻאֹוכלים

ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּו105ׁשהרי ׁשּלא ּובלבד . ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְְֲִֵֶַַַָֹהּטמאים

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הרביעת‡. ּובּׁשנה ׁשּנאמר: קדׁש; הּוא הרי - רבעי ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנטע
ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו ליי. הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהיה
ּכ ּבסּוריא, ׁשני מעּׂשר ׁשאין ּוכׁשם ׁשני. ּכמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבעליו,
את ואיׁש אֹומר: הּוא רבעי ּובנטע ּבסּוריא. רבעי נטע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאין
ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא קדׁש ל ׁשאין יהיּו; לֹו ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹקדׁשיו

רבעי. מּנטע חּוץ ׁשהּוא ְְִִִֶֶַָלמי
ואם·. ׁשני. ּכמעּׂשר ּפֹודהּו, - רבעי נטע לפּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרֹוצה

ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד - ּתבּואתֹו לכם להֹוסיף ׁשּנאמר: הּמעּׂשר; ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָלעֹונת
ׁשני. ּכמעּׂשר ּבמחּבר, אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיעּׂשה
ּבמּתנה, נקנה אינֹו לפיכ ּכמעּׂשר. ּגבֹוּה, ממֹון הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהרי
אכילה לענין - הּדברים ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּכמעּׂשר. - ּופדּיה ְְְֲִִֵַָָּוׁשתּיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבד81) ישראל ארץ ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו ופירש במדינה". ומעות בירושלים "פירות במשנה:
החילול.83)בירושלים.82)מירושלים". בשעת אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים אנו ומה85)חולין.84)שאין

שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ חולין של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו, הלכה ד בפרק למעלה רבינו שכתב
וגו המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי כן ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני מעשר של ונתתהמעות '

בירושלים, שני מעשר מעות אם אבל מקום. בריחוק ולא (=בירושלים) מקום בקירוב אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף את
בירושלים. חולין ופירות לירושלים מחוץ שני מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים, - לה מחוצה חולין שפירות פי על אף

מעות86) על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני מעשר פירות אם אבל בירושלים, שני מעשר מעות או חולין כשפירות ודווקא
לה. שמחוצה ולא שבירושלים שני.87)חולין מעשר מעות עבורם להוציא שאסור וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים

לה.88) מחוצה ובין בירושלים מעשר89)בין בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם אחרים, דברים בהם ולקנות למכרם ולא
לאכילה. אלא עומד שאינו שני.90)שני מעשר בכסף שנקנו פירות שאף91)כדין שני, מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

שני. מעשר לשם טבל אם אלא שני, במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי פירות92)על על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו
חבירו. של וודאי.93)חולין של שני במעשר ליתן אסור הארץ לעם טומאה.94)אבל בחזקת שהוא הארץ, לעם לא אבל

וודאי.95) מעשר של כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא פירותיו.96)לפי על מחלל מעשר97)כלומר, ומעות פירות
דמאי. של ב98)שני הלכה ד פרק למעלה פירות.ראה על פירות מחללים רבינו היו99)שלדעת "בראשונה שם: במשנה

מעותיו". על אף לומר, חזרו הארץ. עם פירות על דמאי) מעשר של (מעות מחללין קודש".100)אומרים, פודה קודש "ואין
שם.101) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו חומש.102)כלומר, עליו מוסיף חומשי103)שאינו ארבעה בו יש אם אבל

הכל והרי מלגיו, רובע שהוא מלבר, חומש עליו מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי פירות עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה
שלמה. פרוטה זבים104)ביחד, היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה מקבל שאינו חרס, של בכד כשהמעשר המדובר

אל הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי אל מהכד מערה מהם אחד וכל מת. טמאי אלא בהיסט חרס כלי גם שמטמאים
מעשר זה ביחד לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם או אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי

טמאים]. חולין וזה טהור, יהיו105)שני מעשר בקדושת יתפשו שאם טמאים, פירות על שני מעשר של מעות חילל שאם [מכאן
למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי - טמא שני מעשר כדין באכילה, אסורים

תרומה1) ממנו מפרישין ואם מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים ואם להאכל, דינו והיכן קדש, הוא רבעי שנטע יבאר
הערלה. בשני או השמיטה בשנת רבעי נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי כרם מעלים יום שמהלך ומעשרות.

וברבעי. בערלה מותרין אם והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי, לערלה ר"ה הוא אימתי
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יין.‚. ּפֹודהּו רצה ענבים, ּפֹודהּו רצה - רבעי ּכרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּפֹודה
מּברּיתן. אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ׁשאר אבל הּזיתים. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוכן

ולא„. ּפרט ולא ּפאה ולא ׁשכחה לא לֹו אין - רבעי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹּכרם
ׁשאין ּכׁשם ּומעּׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעֹוללֹות.
נפּדה אֹו לירּוׁשלים, עֹולה ּכּלֹו אּלא ׁשני; מּמעּׂשר ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמפריׁשין

ּכמעּׂשר. ּבירּוׁשלים, ויאכלּו הּדמים ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָויעלּו
רב‰. ּכרם ׁשל עֹוליןענבים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - עי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי צד, לכל יֹום מהל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלירּוׁשלים
לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה - הּמקּדׁש ּבית ּומּׁשחרב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבפרֹות.
סמּו נפּדין הּמקּדׁש ּבית ּבזמן אפּלּו - הּפרֹות ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּוׁשאר

ַָלחֹומה.
.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפֹודין ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּכיצד

ׁשּיֹוציא מנת על ּבסלע לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָואֹומדין
ואחר מּביתֹו. והּפֹועלים והחּמרים הּׁשֹומרים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָיציאֹות
הּנלקט ּכל ואֹומר: הּמעֹות את מּניח הּׁשער, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקֹוצבין
ּבסלע. סּלים וכ ּכ מּׁשער אּלּו הּמעֹות על מחּלל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּזה
ולא ׁשֹומרים לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו, ּפֹודהּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹּובּׁשביעית
ּבלבד. לקיטה ּׂשכר אּלא לֹו אין - הפקר היה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפֹועלים.

.Êׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
יאכלּו ולא ּבֹו ׁשּיּכירּו ּכדי אדמה, ּבקֹוזזֹות לצּינֹו צרי -ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ
אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו היה ואם ׁשּיפּדּו. עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּמּנּו
אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם מּמּנּו. ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּבחרסים,
אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ערלה ׁשאּסּור יתּפררּו; ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָׁשּמא
ׁשמּטה ּבׁשנת הּמעֹות את מּניחין היּו והּצנּועין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבהניה.
הּמעֹות על מחּלל אּלּו רבעי מּפרֹות הּנלקט ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻואֹומרין:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו אפׁשר אי ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהאּלּו;

.Áּומאימתי ולרבעי. לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאחד
לראׁש הּׁשנה מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת להם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמֹונין
ׁשּתּקלט והּוא ׁשנה. חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּׁשנה,
לכל הּקליטה סתם הּוא וכּמה יֹום. ׁשלׁשים קדם ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּנטיעה

ׁשּבתֹות. ׁשּתי ְִֵַָָָהאילנֹות?
.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת

הּנטיעה ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה. לֹו עלתה - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה
עּׂשר חמּׁשה עד ברביעית אּלא ּבערלה מּתרֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּזאת

לאילנֹות. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ְִִֶַָָָָָֹּבׁשבט,
.Èמּׁשנה ּבאב עּׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

עּׂשר חמּׁשה עד ערלה ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעּׂשירית
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עּׂשרה, ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשבט
ּכּמה לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד ּבּיֹובל עּׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָימים.
רבעי, נטע הּוא - עּׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה

ּפדיֹון. וצרי רבעי הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוכל
לרבעי. אֹו לערלה נתעּברה - הּׁשנה נתעּברה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָואם

.‡Èלֹו עלתה לא - עּׂשר מּׁשנת ּבאב עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹנטעֹו
ּוׁשּתים עּׂשרה אחת ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עּׂשר, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשנת
מראׁש רבעי נטע הּוא והרי ּכּלּה; עּׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעּׂשרה

סֹופּה. עד עּׂשרה ארּבע ׁשנת ׁשל ְְְֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנה
.·Èּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה עד ּתׁשרי חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹנטע

ליֹום ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה -ְְְְִִִֶָָָָָ
אין ּורבעי, ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לגאֹונים וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָלרבעי.
הם, סֹופרים טעּות ּובוּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָראּוי

דרּכּה. ּבארנּו ּכבר ְְְְֱֵֶַַָָָוהאמת
.‚Èּבערלה מּתרין - והּסמדר גפנים ּומי והּלּולבין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהעלין

והחרצּנים והפסידן, הּקדים ׁשּׂשרפם והענבים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּוברבעי.
אגֹוזים ּוקלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ּוקלּפי ׁשּלהן, והּתמד ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהּזּגין
- והּנֹובלֹות ּברבעי. ּומּתרין ּבערלה, אסּורין - ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֻוהּגרעינים

אסּורֹות. ֲָֻּכּלן

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

מן‡. ׁשּפטּור וכל רבעי, לֹו יׁש - ּבערלה חּיב ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכל
לכם יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּברבעי; חּיב אינֹו - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהערלה

הרביעת. ּובּׁשנה וגֹומר, ְְֲִִִֵֵַָָָערלים
אֹו·. לגינה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל אילן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

נטעֹו הערלה. מן ּפטּור זה הרי - לפרֹות לא לקֹורֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּנטעֹו
וחזר למאכל ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָלסיג
נטעֹו חּיב. חּיּוב מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוחׁשב
רבעי; לֹו אין - למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשלׁש

רבעי. לֹו אין - ערלה לֹו ׁשאין ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשּכל
למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע

והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה, חּיב למאכל עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
נֹוטע. ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים אֹו לסיג ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו
- הּקפריסין אבל ּבלבד, האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָוהּצלף

ָֻמּתרֹות.
ׁשּנאמר:„. ּבערלה; חּיב - ּׂשדהּו ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּונטעּתם
ּפטּור. - לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיּׂשראל;

מאליו‰. והעֹולה ּבספינה, אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנֹוטע
ּבין ליּׂשראל ּבין ׁשּנטע, ּכֹוכבים ועֹובד הּיחיד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברׁשּות

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,
.Âהּנֹוטע אפּלּו ּפטּור. - טרׁשים ּבמקֹום מאליו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהעֹולה

ּכדי עֹוּׂשה יהיה ׁשּלא והּוא ּפטּור. - יּׁשּוב ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבמקֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתוך1) לרבים הנוטע למאכל. עליו וחשב לסייג נטעו או לסייג מאכל אילן הנוטע רבעי. לו יש בערלה חייב שהוא שכל יבאר
גבי על מאכל אילן שהרכיב גוי איפכא. או נטעו, ואח"כ הקדישו או למצוה, הנוטע שנטעו. גזלן או ונכרי בר"ה. והנוטע שדהו,
אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין מטפח. פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור או גרעינה הנוטע סרק. אילן

ערלה. של אגוז ונטע עבר ודין ערלה.

irax rhpe y"rn zekld - a`Îmgpn e"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

היה אם אבל ליּׁשּוב; ׁשּמביאן עד ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטּפּול
ּבערלה. חּיב - טּפּולֹו ּכדי ְְְִֵֶַָָָעֹוּׂשה

.Êלּמנֹורה זית אֹו ללּולב אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון למצוה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע
הערלה; מן ּפטּור - נטע ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב -ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָ

ּבערלה. חּיב - הקּדיׁש ּכ ואחר ְְְְִִַַַַָָָָָנטע
.Áּפי על אף ּבערלה. חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו
.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאילן

אבל ּפטּור; - לארץ אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹעֹובדי
חּיב; - ּכֹוכבים עֹובדי ּׁשּנטעּו מה אף לארץ, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּׁשּבאּו
ּביאה. מּׁשעת - ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.È- סרק אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹובד
לנהג ּבא ׁשאם רבעי. נטע ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש ּבערלה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּיב

רבע ּכנטע קדׁש הּוא הרי - זֹו יּׂשראל.ּבמצוה ׁשל י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
.‡Èאת ׁשעקר אֹו האילן, מן יחּור אֹו ּגרעינה הּנֹוטע ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

חּיב זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹומֹו האילן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכ ואחר עקרֹו ולא זעזעֹו נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבערלה.
מּלא לא אּלּו לחיֹות יכֹול אם עפר: סביבֹותיו ְְִִִִִִֵֵָָָָֹמּלא
ׁשעקר ּכמֹו זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָסביבֹותיו

וחּיב. ְְַַָָונטע,
.·Èּכמחט אפּלּו אחד, ׁשרׁש מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר אילן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוכן

ּונטעֹו למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמין עליו ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמלּפפין
הּסלע ונעקרה ּכּלֹו נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
האדמה ּבכל ׁשהּוא ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול היה אם ׁשרׁשיו: ְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָׁשּסביבֹות
חּיב. - לאו ואם נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי - נטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא

.‚Èּומֹונין ּבערלה. חּיב - והחליף הארץ מעם ׁשּקּצצֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילן
קציצה. מּׁשעת ְְִִַָלֹו

.„Èּבּמה חּיב. - הּמרּכיב ואחד הּמברי ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד
ּבארץ והבריכֹו האילן מן אחד ּבד ּבׁשחת אמּורים? ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
האילן מן אחד ּבד מתח אם אבל אחר; באילן הרּכיבֹו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
הּבד ועּקר אחר, ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ והברי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזקן

ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמערה
.ÂËּפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועּׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעּקרֹו

אחר הּניחן ואם ּבהּתר. ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, - הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן
אסּורין. אּלּו הרי - ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנפסק

.ÊËהֹוסיפּו אפּלּו ּבּילּדה, ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ׁשּסּבכּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָילּדה
ּגּדּולי ׁשאין אסּורין, ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמאתים

האסּור. העּקר את מעלין ֲִִֵֶֶַָָָָהּתר
.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

אֹותֹו נעּׂשה - ּבארץ ׁשהברי הּבד מן חי הּוא והרי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכּלֹו
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה. וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה מן ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
.ÁÈמּמה אחד ּבד והברי וצמח, ּבארץ ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הראׁשֹון העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל ּבזה, זה מערין ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ[מאה]
מּׁשעה לּכל מֹונה - הראׁשֹון עּקר נפסק ואם מּתר. הּכל -ְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻ

ְִֶַׁשּנפסק.
.ËÈהּׁשרׁשים מן הערלה; מן ּפטּור - הּגזע מן הּיֹוצא ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשנֹותיה, ּכל ּבערלה חּיבת - מּטפח ּפחּותה ילּדה חּיב. -ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשנתּה. בת ּכנטיעה ׁשּנראית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּפני
אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבנטיעה
קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאם

האילנֹות. לׁשאר ׁשּמֹונין ּכדר ְְִִִִֶֶֶָָָּומֹונין
.Î,ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה, ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין
ׁשּבארנּומּפנ ּכמֹו ּבהנאה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

- ערלה ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות
האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי

.‡Îׁשהן מּפני ּבדקלים, ערלה ׁשל ּכפנּיֹות מרּכיבין אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
גֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשּכל מּתר. - והרּכיב עבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכפרי.
מּתר. מּׁשניהם הּנגרם זה הרי - מּתר ואחד אסּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאחד
לּצּמּוח גרם ׁשהרי מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלפיכ

הּמּתרת. והארץ האסּור ְְִֶֶֶַַָָָָֻהּפרי

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ו שני יום

עּׂשר אחד 1ּפרק
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להתוּדֹות‡. עּׂשה ׁשּמֹוציאין2מצות אחר יי ּכל3לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הארץ4הּמּתנֹות הּנקרא5ׁשּבזרע וזהּו מעּׂשר6. .7וּדּוי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחת1) אצלו ישאר שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה ואם הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר
ראשון מעשר נתן אם או טבלו נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש שצריך נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות.

הוידוי. פסוקי מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או בכורים אלא לו שאין מי מתודה. אם על2)לכהן הם הוידויים כל
ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה הוא כאן ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה", חטא אשר "והתוודה כמו החטא
פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו ומעשרות תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה הוסרה אבותינו
כאשר וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה פסוקי את לקרוא הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו רחם"

שני. שבמעשר הדרשות אומר ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו ומעשרות,3)נשבעת תרומות מרשותו: מוציאין כלומר,
ש באש.ולקט שריפה או לים זריקה ידי על מבער הוא רבעי ונטע שני ומעשר ולעניים, ללויים, לכהנים, - ופאה היינו4)כחה

לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל שנאמר לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני מעשר ואף ועניים. ולוייה כהונה מתנות
גבוה. ממון והוא לה'", קודש שאין5)הוא ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות ומעשרות תרומות היינו

הוידוי. עם קשר כל חכמים.6)להן "וידוי7)בלשון קראוהו הארץ, שבזרע המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על אף
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היה אם אבל ליּׁשּוב; ׁשּמביאן עד ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטּפּול
ּבערלה. חּיב - טּפּולֹו ּכדי ְְְִֵֶַָָָעֹוּׂשה

.Êלּמנֹורה זית אֹו ללּולב אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון למצוה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע
הערלה; מן ּפטּור - נטע ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב -ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָ

ּבערלה. חּיב - הקּדיׁש ּכ ואחר ְְְְִִַַַַָָָָָנטע
.Áּפי על אף ּבערלה. חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו
.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאילן

אבל ּפטּור; - לארץ אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹעֹובדי
חּיב; - ּכֹוכבים עֹובדי ּׁשּנטעּו מה אף לארץ, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּׁשּבאּו
ּביאה. מּׁשעת - ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.È- סרק אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹובד
לנהג ּבא ׁשאם רבעי. נטע ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש ּבערלה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּיב

רבע ּכנטע קדׁש הּוא הרי - זֹו יּׂשראל.ּבמצוה ׁשל י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
.‡Èאת ׁשעקר אֹו האילן, מן יחּור אֹו ּגרעינה הּנֹוטע ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

חּיב זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹומֹו האילן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכ ואחר עקרֹו ולא זעזעֹו נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבערלה.
מּלא לא אּלּו לחיֹות יכֹול אם עפר: סביבֹותיו ְְִִִִִִֵֵָָָָֹמּלא
ׁשעקר ּכמֹו זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָסביבֹותיו

וחּיב. ְְַַָָונטע,
.·Èּכמחט אפּלּו אחד, ׁשרׁש מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר אילן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוכן

ּונטעֹו למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמין עליו ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמלּפפין
הּסלע ונעקרה ּכּלֹו נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
האדמה ּבכל ׁשהּוא ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול היה אם ׁשרׁשיו: ְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָׁשּסביבֹות
חּיב. - לאו ואם נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי - נטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא

.‚Èּומֹונין ּבערלה. חּיב - והחליף הארץ מעם ׁשּקּצצֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילן
קציצה. מּׁשעת ְְִִַָלֹו

.„Èּבּמה חּיב. - הּמרּכיב ואחד הּמברי ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד
ּבארץ והבריכֹו האילן מן אחד ּבד ּבׁשחת אמּורים? ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
האילן מן אחד ּבד מתח אם אבל אחר; באילן הרּכיבֹו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
הּבד ועּקר אחר, ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ והברי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזקן

ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמערה
.ÂËּפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועּׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעּקרֹו

אחר הּניחן ואם ּבהּתר. ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, - הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן
אסּורין. אּלּו הרי - ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנפסק

.ÊËהֹוסיפּו אפּלּו ּבּילּדה, ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ׁשּסּבכּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָילּדה
ּגּדּולי ׁשאין אסּורין, ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמאתים

האסּור. העּקר את מעלין ֲִִֵֶֶַָָָָהּתר
.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

אֹותֹו נעּׂשה - ּבארץ ׁשהברי הּבד מן חי הּוא והרי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכּלֹו
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה. וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה מן ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
.ÁÈמּמה אחד ּבד והברי וצמח, ּבארץ ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הראׁשֹון העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל ּבזה, זה מערין ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ[מאה]
מּׁשעה לּכל מֹונה - הראׁשֹון עּקר נפסק ואם מּתר. הּכל -ְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻ

ְִֶַׁשּנפסק.
.ËÈהּׁשרׁשים מן הערלה; מן ּפטּור - הּגזע מן הּיֹוצא ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשנֹותיה, ּכל ּבערלה חּיבת - מּטפח ּפחּותה ילּדה חּיב. -ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשנתּה. בת ּכנטיעה ׁשּנראית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּפני
אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבנטיעה
קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאם

האילנֹות. לׁשאר ׁשּמֹונין ּכדר ְְִִִִֶֶֶָָָּומֹונין
.Î,ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה, ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין
ׁשּבארנּומּפנ ּכמֹו ּבהנאה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

- ערלה ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות
האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי

.‡Îׁשהן מּפני ּבדקלים, ערלה ׁשל ּכפנּיֹות מרּכיבין אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
גֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשּכל מּתר. - והרּכיב עבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכפרי.
מּתר. מּׁשניהם הּנגרם זה הרי - מּתר ואחד אסּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאחד
לּצּמּוח גרם ׁשהרי מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלפיכ

הּמּתרת. והארץ האסּור ְְִֶֶֶַַָָָָֻהּפרי

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ו שני יום

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

להתוּדֹות‡. עּׂשה ׁשּמֹוציאין2מצות אחר יי ּכל3לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הארץ4הּמּתנֹות הּנקרא5ׁשּבזרע וזהּו מעּׂשר6. .7וּדּוי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחת1) אצלו ישאר שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה ואם הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר
ראשון מעשר נתן אם או טבלו נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש שצריך נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות.

הוידוי. פסוקי מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או בכורים אלא לו שאין מי מתודה. אם על2)לכהן הם הוידויים כל
ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה הוא כאן ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה", חטא אשר "והתוודה כמו החטא
פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו ומעשרות תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה הוסרה אבותינו
כאשר וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה פסוקי את לקרוא הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו רחם"

שני. שבמעשר הדרשות אומר ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו ומעשרות,3)נשבעת תרומות מרשותו: מוציאין כלומר,
ש באש.ולקט שריפה או לים זריקה ידי על מבער הוא רבעי ונטע שני ומעשר ולעניים, ללויים, לכהנים, - ופאה היינו4)כחה

לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל שנאמר לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני מעשר ואף ועניים. ולוייה כהונה מתנות
גבוה. ממון והוא לה'", קודש שאין5)הוא ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות ומעשרות תרומות היינו

הוידוי. עם קשר כל חכמים.6)להן "וידוי7)בלשון קראוהו הארץ, שבזרע המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על אף



iraxעד rhpe y"rn zekld - a`Îmgpn e"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
עני לעּׂשר8מעּׂשר תכּלה ּכי ׁשּנאמר: יי10ואמרּת9; לפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹאלהי
ּבמנחה‚. מתוּדין? ּפסח11אימתי ׁשל האחרֹון טֹוב 12ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּברגל - לעּׂשר תכּלה ּכי ׁשּנאמר: ׁשביעית. וׁשל רביעית ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשל
ּבֹו ּכלים הּמעּׂשרֹות הּפסח13ׁשּכל ואין מּׁשנה14; מּגיע ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּכל אּלא ּפרֹות15רביעית ּבין נתעּׂשרּו, ׁשליׁשית ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
הארץ.16האילן ּפרֹות ּבין ִֵֵֶָָָָ

ּבּיֹום„. אּלא מתוּדין הּיֹום17אין וכל לוּדּוי18, ּכׁשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
לבער חּיב - הּבית ּבפני ׁשּלא ּובין הּבית ּבפני ּובין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּמעּׂשר.

.19ּולהתוּדֹות ְְִַ
זה‰. לׁשֹון20וּדּוי ּבכל יי21נאמר לפני ואמרּת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל - ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
עצמֹו ּכאחד22ּבפני להתוּדֹות רּבים רצּו ואם מתוּדין.23, - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

.Âּבכל24ּומצותֹו התוּדה ואם יי; לפני ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
יצא25מקֹום -26. ָָָ

.Êיּׁש ׁשּלא עד מתוּדה ׁשּכןאינֹו הּמּתנֹות, מן אחת אצלֹו אר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר טֹוב27הּוא יֹום וערב . ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

הּבעּור28האחרֹון מתוּדין.29היה ּולמחר , ְְֲִִִַַַָָָָָ

.Áמעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוּׂשה? הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכיצד
לּלוי נֹותנֹו - ראׁשֹון מעּׂשר לּכהן; נֹותנּה -30- עני מעּׂשר ; ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹ

נטע אֹו וּדאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו לענּיים. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹותנֹו
ּפדּיתן מעֹות אֹו אֹו31רבעי לּים ּומׁשלי מבערן זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

לבערֹו חּיב אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר אצלֹו נׁשאר .32ּׂשֹורף. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
מקֹום ּבכל מתּבערין הן הרי - ּבּכּורים אצלֹו .33נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָ

.Ëּומבער ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים אצלֹו34ּבּמה ּכׁשּנׁשארּו ? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אם35ּפרֹות אבל טֹוב; יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכל יכֹול ׁשאינֹו ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻ

לבערֹו, צרי אינֹו - רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר ׁשל ּתבׁשיל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנׁשאר
ּכמבער וכן36ׁשהּתבׁשיל ּכמבערין37. הן הרי - ותבלין .38יין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

.Èהּבעּור ּבׁשעת הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא -39ּפרֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹ
לבערן. חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָאין

.‡Èּפרֹותיו ׁשהיּו -40מי הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו רחֹוקין ְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשם קֹורא זה ּגב41הרי על לבעליהן להן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

להן42קרקע ׁשּזֹוכה למי למחר.43אֹו ּומתוּדה לבעליהן, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה קרקע ּגּבי על הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּנתינת

חּזּוק ּבחליפין,44ּבּה הּמעּׂשר להם להקנֹות יכֹול אינֹו אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
והּמעּׂשרֹות ּכמכירה, ׁשּנראה והּמּתנֹות45מּפני 46והּתרּומֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נתינה ּבהן נאמר מכירה.47- לא , ְְֱִִֶֶַָָָֹ
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שני. במעשר הוא הוידוי שעיקר מפני שנות8)מעשר", שהן והשישית, השלישית השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני. עני.9)מעשר מעשר אף היינו וכו', תבואתך" מעשר כל "את מעשר.10)וגומר: וידוי מצוות היא פי11)וזו על ואף

מנחה. אלא טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל לוידוי איחרוהו - לוידוי" כשר היום "ויתוודה12)ש"כל
על שאף לבעלים, נאכלים שהם רבעי ונטע שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה כדי - פסח של ראשון טוב ביום
ויתוודה הבית") מן הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום מערב ביער שכבר פי
ולכן טוב, ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום של שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית

במנחה)". הקודמת.13)מתוודה השנה של הפירות כל את לעשר הספיק כבר בא כשהרגל ג:14)כלומר, הלכה שם ירושלמי
בשביעית. שישית של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות, כל את לעשר מכלה הוא כשכל.15)"אימתי לדעת16)כלומר,

התורה. מן מתעשרים האילן פירות גם בלילה.17)רבינו היום".18)ולא כל כשר ביום, שמצוותו דבר הכלל, שם:"זה משנה
בדיעבד,19) יצא, מקום בכל התוודה אם הבית, בפני שאף וכיוון ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות מצוה הבית שבפני אלא

הווה נש בר "חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד. זה הרי מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף מתוודה לכן
שמתוודין הרי הבית". מן הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר כתיקונן), מעשרותיו (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק

במקדש. אלא מעשר וידוי שאין וסובר חולק והראב"ד הבית. בפני שלא הקודש.20)אף בלשון אלא אינו בכורים וידוי אבל
ביערתי21) אלוקיך ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן, שם: ובגמרא מעשר". וידוי וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה

אומר". שהוא לשון בכל מסוטה, אמירה (=לומד) ויליף הבית", מן ממה22)הקודש כן ולמד אחת, בבת שניים שיתוודו ולא

ז"ל. חכמינו בדברי רבינו כן מצא ואולי יחיד, בלשון הפרשה כל שומעים.23)שנאמרה וכולם אומר אחד של24)כלומר,
לכתחילה. הבית.25)הוידוי, בזמן הבית,26)אפילו בפני שלא אף נוהג מעשר שוידוי בירושלמי, שאמרו ממה רבינו, כן למד

למק חוץ התוודה אם בדיעבד יצא הבית בזמן שאף משקר.27)דש.משמע הוא הרי מתנות, בידו נשתיירו פסח.28)ואם של
בחג.29) להפריש אסור הפריש לא עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ראשון,30)ואינו מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס שלא

בזמנו. רבעי.31)אלא נטע או שני מעשר עליהן שחילל מעת ביעור.32)כלומר, לו ואין וכו' "הדמאי ב: משנה א פרק דמאי
של עני ומעשר ראשון ומעשר לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו דמאי של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר

נותנם. אינו הביעור בשעת גם לכהן, נותנם אינו בתחילה שאף למקדש,33)דמאי, ביכורים להביא עשה שמצוות אף כלומר,
הביעור. זמן כשמגיע מקום בכל לבערם לבער.34)יכול שחייב מבושלים.35)כלומר, ולא חיים שאם36)כשהם "לפי

יפסיד". התבשיל), (את וישהה שהתקשתה37)יישאר שפת לומר, [צריך לבער צריך שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי
בתבשיל". נחלקו] [=במה פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא במים לרככה יחמיץ38)אפשר ישהה אם שהיין

טעמו. יפוג פסח.39)והתבלין, של אחרון טוב יום בערב טבל.40)כלומר, מקו41)שהם לציין בכרי:וצריך המתנות ם
כלום. אמר לא מקום ציון בלי אבל בדרומו". או מטלטלי42)"בצפונו גמליאל, רבן מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא

להם". הקנה קרקע יוסף.43)אגב בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל רבן שזיכה בכסף,44)כמו נקנית עצמה שהקרקע אף כלומר,
הכסף. תמורת הקרקע עם יחד נקנו ולא הקרקע, אגב מתנה אלא אינן המתנות, כמכר זה גדולה45)והרי תרומה ראשון, מעשר

מעשר. עניים.46)ותרומת ותרומת47)מתנות תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר "זה ללוי" "נתתיו במעשרות:

mixekia zekld - a`Îmgpn e"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È?הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומּנין
ׁשני מעּׂשר זה - הּקדׁש הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
הּמּתנה ׁשהיא חּלה, זֹו - הּבית מן קדׁש. הּקרּוי רבעי, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹונטע
נתּתיו וגם ראׁשֹון. מעּׂשר זה - לּלוי נתּתיו ּבּבית. ּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשל

אחרת מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל גדֹולה48- ּתרּומה והיא , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
מעּׂשר עני49ּותרּומת מעּׂשר זה - ולאלמנה לּיתֹום לּגר .50 ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּופאה ׁשכחה ּופאה51ולקט ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּוּדּוי את .52מעּכבין ְְִִֶַַ

.‚È.יתוּדה ּכ ואחר הּסדר על הּמּתנֹות להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוצרי
מעּׂשר הקּדים אם הא צּויתני; אׁשר מצות ּככל ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

לראׁשֹון להתוּדֹות53ׁשני יכֹול אינֹו אינֹו54- - טבלֹו נּׂשרף . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
לבעליהן. נתנן ולא מּתנֹות הפריׁש לא ׁשהרי להתוּדֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיכֹול

לּכהנים ראׁשֹון מעּׂשר נֹותנין ׁשהיּו היּו55ּובּזמן לא - ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
לּלוי נתּתיו וגם ׁשּנאמר: .56מתוּדין; ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַ

.„Èׁשעּקר מתוּדה; - ּבלבד ׁשני מעּׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא ּבמעּׂשר ּבּכּורים57הּוּדּוי אּלא לֹו היה לא אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
מתוּדה - הּקדׁש58ּבלבד - הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ּתרּומה59הראׁשֹון אּלא לֹו ׁשאין מי אבל הּבּכּורים. ׁשהּוא , ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
אּלא וּדּוי טעּונה הּתרּומה ׁשאין מתוּדה; אינֹו - עצמּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבפני

הּמּתנֹות ׁשאר .60ּבכלל ְְִַַַָָ
.ÂËׁשאינֹו על מּמין הפריׁש ׁשּלא - מּמצֹותי עברּתי ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹלא

על המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹֻֻמינֹו,

החדׁש. על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתלּוׁש,
ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי ׁשמֹו62מּלברכֹו61ולא 63ּומּלהזּכיר ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ

אינֹו64עליו - ּבאנינה אכלֹו אם הא מּמּנּו. באני אכלּתי לא . ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
הפריׁשֹו65מתוּדה אם הא ּבטמא. מּמּנּו בערּתי ולא . ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ
לקח66ּבטמאה ׁשּלא - למת מּמּנּו נתּתי ולא מתוּדה. אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

אחרים לאֹוננים נתנֹו ולא ותכריכין, ארֹון ׁשמעּתי67מּמּנּו . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ
הּבחירה לבית ׁשהביאֹו - אלהי יי אׁשר68ּבקֹול ּככל עּׂשיתי . ְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּׂשמח - ּבֹו69צּויתני בכל70וּׂשּמח וּׂשמחּת ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטֹוב.
mixekiazekld

ַ
.ÊËנׁשּבעּת ּכאׁשר עד הּׁשמים, מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָהׁשקיפה

ׁשּיּתן ּבּקׁשה זֹו - ּודבׁש חלב זבת ארץ טעם71לאבתינּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
.72ּבּפרֹות ֵַ

.ÊÈּוממזרים ועבדים73יּׂשראל גרים לא אבל מתוּדים, - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
אֹומר: הּוא והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים;
ׁשאף מתוּדים; - ּולוּיים ּכהנים לנּו. נתּת אׁשר האדמה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואת

מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלק נטלּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעל
רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָסלקּו

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
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מצות ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשמֹונה מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
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והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר "זה ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות יורה48)מעשר". ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:
עליו". הנוסף כמו תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו קדמה שניה מעלה ש"וגם49)על לומר הכוונה אין

הרי אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת הפרשת חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על מדבר נתתיו"
גדולה. מתרומה מעשר תרומת שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין עני50)לכתחילה מעשר אבל הבית. בתוך [המתחלק

זה. פסוק בכלל אינו בגורן תקנו51)המתחלק שחכמים נראה - בהם נאמר "עזיבה" שהרי נתינה, מצוות בהם שאין פי על [אף
נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק עני מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה שלא לכתחילה, למצוה כן

מדרבנן]. זה, בכלל הוא אף עזיבה האמור52)אלא נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא "נתינה", נאמרה שלא כיוון
הוידוי. תעשה.53)בפרשת לא על צויתני".54)שעבר אשר ככל "עשיתי לומר: יכול עזרא.55)שאינו של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא מכולן.57)שהרי יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, מתבערים.58)ששורפין ביכורים שאף
לכל.59) תחילה אותם מפרישים שכל60)שהביכורים הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון מעשר לו היה אם שאף ונראה

הבית". מן הקודש "ביערתי עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם נותנן קרוב61)המתנות ולפיכך לשכוח, לו היה ולא
פושע. להיות התורה.62)הוא מן שהיא המזון, שלאחר המזון לברכת הכוונה כי אומרים הקב"ה,63)יש של מלכותו וכן

ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה שאין ברכה ומכיוון64)שכל לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות על
מעשרותיו ואין תרומה תרומתו אין אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא

כלום. עצמם במתנות קלקל לא כן ואם כדין.65)מעשר, שלא שאכלה עצמה, במתנה שקלקל הלכה66)כיוון שם, [בתוספתא
הבית מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין הבית מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר "דבר כד:

ביעורו. קודםזו לחבירו שני מעשר שנתן או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן הבית מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
הוא הבית מן והמפרישן בטומאה המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות שהיו או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן

לזה]. לא.67)שגרם או מתוודה אם דינו: מה עבר אם כאן נאמר ולא באנינות. באכילה הכשילם הרי להם, נתן שאם
החומה.68) מן לפנים הביאו אם דיו שני, מעשר אבל הביכורים. וביתך"69)כלומר, אתה "ושמחת בו שנאמר שני במעשר בין

הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים אשר70)ובין והגר והלוי אתה וגו' הטוב בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
במלה72)הקב"ה.71)בקרבך". מלה הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה הטעם. וטובות שמנות שיהיו "עניינו,

קורא אינו הקריאה בשעת אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על בכאן יודיענו אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין
שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר רבינו השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא ידי על שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא

(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים ישראל עמך את כיוון73)"וברך נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שדרשו מגוריך", ארץ את אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב: בכלל הוא אין כשר, זרע הוא שאין
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.·È?הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומּנין
ׁשני מעּׂשר זה - הּקדׁש הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
הּמּתנה ׁשהיא חּלה, זֹו - הּבית מן קדׁש. הּקרּוי רבעי, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹונטע
נתּתיו וגם ראׁשֹון. מעּׂשר זה - לּלוי נתּתיו ּבּבית. ּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשל

אחרת מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל גדֹולה48- ּתרּומה והיא , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
מעּׂשר עני49ּותרּומת מעּׂשר זה - ולאלמנה לּיתֹום לּגר .50 ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּופאה ׁשכחה ּופאה51ולקט ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּוּדּוי את .52מעּכבין ְְִִֶַַ

.‚È.יתוּדה ּכ ואחר הּסדר על הּמּתנֹות להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוצרי
מעּׂשר הקּדים אם הא צּויתני; אׁשר מצות ּככל ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

לראׁשֹון להתוּדֹות53ׁשני יכֹול אינֹו אינֹו54- - טבלֹו נּׂשרף . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
לבעליהן. נתנן ולא מּתנֹות הפריׁש לא ׁשהרי להתוּדֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיכֹול

לּכהנים ראׁשֹון מעּׂשר נֹותנין ׁשהיּו היּו55ּובּזמן לא - ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
לּלוי נתּתיו וגם ׁשּנאמר: .56מתוּדין; ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַ

.„Èׁשעּקר מתוּדה; - ּבלבד ׁשני מעּׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא ּבמעּׂשר ּבּכּורים57הּוּדּוי אּלא לֹו היה לא אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
מתוּדה - הּקדׁש58ּבלבד - הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ּתרּומה59הראׁשֹון אּלא לֹו ׁשאין מי אבל הּבּכּורים. ׁשהּוא , ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
אּלא וּדּוי טעּונה הּתרּומה ׁשאין מתוּדה; אינֹו - עצמּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבפני

הּמּתנֹות ׁשאר .60ּבכלל ְְִַַַָָ
.ÂËׁשאינֹו על מּמין הפריׁש ׁשּלא - מּמצֹותי עברּתי ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹלא

על המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹֻֻמינֹו,

החדׁש. על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתלּוׁש,
ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי ׁשמֹו62מּלברכֹו61ולא 63ּומּלהזּכיר ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ

אינֹו64עליו - ּבאנינה אכלֹו אם הא מּמּנּו. באני אכלּתי לא . ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
הפריׁשֹו65מתוּדה אם הא ּבטמא. מּמּנּו בערּתי ולא . ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ
לקח66ּבטמאה ׁשּלא - למת מּמּנּו נתּתי ולא מתוּדה. אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

אחרים לאֹוננים נתנֹו ולא ותכריכין, ארֹון ׁשמעּתי67מּמּנּו . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ
הּבחירה לבית ׁשהביאֹו - אלהי יי אׁשר68ּבקֹול ּככל עּׂשיתי . ְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּׂשמח - ּבֹו69צּויתני בכל70וּׂשּמח וּׂשמחּת ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטֹוב.
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.ÊËנׁשּבעּת ּכאׁשר עד הּׁשמים, מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָהׁשקיפה

ׁשּיּתן ּבּקׁשה זֹו - ּודבׁש חלב זבת ארץ טעם71לאבתינּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
.72ּבּפרֹות ֵַ

.ÊÈּוממזרים ועבדים73יּׂשראל גרים לא אבל מתוּדים, - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
אֹומר: הּוא והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים;
ׁשאף מתוּדים; - ּולוּיים ּכהנים לנּו. נתּת אׁשר האדמה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואת

מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלק נטלּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעל
רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָסלקּו
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מצות ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשמֹונה מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר "זה ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות יורה48)מעשר". ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:
עליו". הנוסף כמו תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו קדמה שניה מעלה ש"וגם49)על לומר הכוונה אין

הרי אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת הפרשת חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על מדבר נתתיו"
גדולה. מתרומה מעשר תרומת שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין עני50)לכתחילה מעשר אבל הבית. בתוך [המתחלק

זה. פסוק בכלל אינו בגורן תקנו51)המתחלק שחכמים נראה - בהם נאמר "עזיבה" שהרי נתינה, מצוות בהם שאין פי על [אף
נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק עני מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה שלא לכתחילה, למצוה כן

מדרבנן]. זה, בכלל הוא אף עזיבה האמור52)אלא נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא "נתינה", נאמרה שלא כיוון
הוידוי. תעשה.53)בפרשת לא על צויתני".54)שעבר אשר ככל "עשיתי לומר: יכול עזרא.55)שאינו של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא מכולן.57)שהרי יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, מתבערים.58)ששורפין ביכורים שאף
לכל.59) תחילה אותם מפרישים שכל60)שהביכורים הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון מעשר לו היה אם שאף ונראה

הבית". מן הקודש "ביערתי עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם נותנן קרוב61)המתנות ולפיכך לשכוח, לו היה ולא
פושע. להיות התורה.62)הוא מן שהיא המזון, שלאחר המזון לברכת הכוונה כי אומרים הקב"ה,63)יש של מלכותו וכן

ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה שאין ברכה ומכיוון64)שכל לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות על
מעשרותיו ואין תרומה תרומתו אין אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא

כלום. עצמם במתנות קלקל לא כן ואם כדין.65)מעשר, שלא שאכלה עצמה, במתנה שקלקל הלכה66)כיוון שם, [בתוספתא
הבית מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין הבית מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר "דבר כד:

ביעורו. קודםזו לחבירו שני מעשר שנתן או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן הבית מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
הוא הבית מן והמפרישן בטומאה המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות שהיו או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן

לזה]. לא.67)שגרם או מתוודה אם דינו: מה עבר אם כאן נאמר ולא באנינות. באכילה הכשילם הרי להם, נתן שאם
החומה.68) מן לפנים הביאו אם דיו שני, מעשר אבל הביכורים. וביתך"69)כלומר, אתה "ושמחת בו שנאמר שני במעשר בין

הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים אשר70)ובין והגר והלוי אתה וגו' הטוב בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
במלה72)הקב"ה.71)בקרבך". מלה הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה הטעם. וטובות שמנות שיהיו "עניינו,

קורא אינו הקריאה בשעת אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על בכאן יודיענו אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין
שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר רבינו השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא ידי על שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא

(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים ישראל עמך את כיוון73)"וברך נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שדרשו מגוריך", ארץ את אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב: בכלל הוא אין כשר, זרע הוא שאין
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וז תעּׂשה, ּולהעלֹותןלא ּבּכּורים להפריׁש א) פרטן: הּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹ
ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבּמקּדׁש.
זרֹוע לּכהן לתת ה) לּכהן. חּלה להפריׁש ד) עליהן. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלקרֹות
הּבן ּבכֹור לפּדֹות ז) הּגז. ראׁשית לֹו לּתן ו) וקבה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָּולחיים
ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור ּפטר לפּדֹות ח) לּכהן. ּפדיֹונֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַֹולּתן

לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור ּפטר לערף ט) ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹלּכהן.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ּובאּור
הלכותביכורים

ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק
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מפרׁשין‡. וכּלן לּכהנים, נּתנּו מּתנֹות וארּבע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֻעּׂשרים
מֹודה ׁשאינֹו ּכהן וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבּתֹורה,
מהן. מּתנה לֹו נֹותנין ואין ּבּכהנים, חלק לֹו אין - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן

קּדׁשנּו·. אׁשר :מבר - קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻוכל
.וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן ׁשל ְְֱֲִִֶֶַָָָָָֹֹֻּבקדּׁשתֹו

אּלא‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלים אין - מהם מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשמנה
אֹוכלין אין - מּתנֹות וחמׁש העזרה. מחֹומת לפנים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
- מּתנֹות וחמׁש העיר. מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים אּלא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותן
וחמׁש ּבלבד. יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
ּומּתנה לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָמּתנֹות

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - ְִִִַַַָָאחת
ּבּׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמנה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמה

ּובּׂשר הּבהמה; חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ו וּדאי; ּבין ּתלּוי ּבין ּומֹותרהאׁשם, צּבּור; ׁשלמי זבחי ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

הּפנים; ולחם הּלחם; ּוׁשּתי יּׂשראל; מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעמר;
ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אינן אּלּו מצרע. ׁשל ׁשמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולג

חזה‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאינן החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומה
נזיר; מאיל והּמּורם הּתֹודה; מן והּמּורם ׁשלמים; ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשֹוק
אּלא נאכלין אינן אּלּו והּבּכּורים. טהֹורה; ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Âּותרּומת הּתרּומה, יּׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

אחּזה. ּוּׂשדה הּגז, וראׁשית קדׁש. ּוׁשלׁשּתן והחּלה. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעּׂשר,
ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אינן אּלּו חּלין. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּוׁשניהן
אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיּׂשראל.

יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ
.Ê?מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומה

והחרמים. הּגר, וגזל חמֹור, ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות,
ּדבר. לכל חּלין ְְֲִִַָָָָֻוחמׁשּתן

.Á.העֹולֹות עֹורֹות הּוא הּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים. ּכּלן - הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָֹֻוהּוא

.Ëקדׁשי ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן מּתנֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּׁשמנה
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻקדׁשים
וגֹומר. אתֹו יאכל ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּבמקֹומֹו.

.Èלזכרים ונאכלין קּלים, קדׁשים הן - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
ּול נתּתים ל נאמר: ּובהן לחקולנקבֹות. אּת ולבנתי בני ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהרי ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעֹולם.
ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין - והּבכֹור הן. מׁשמר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלאנׁשי
אחּזה, ּוּׂשדה הּקדׁשים, קדׁשי עֹורֹות וכן איׁש. אּלא ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמקריבֹו
ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין - הּגר וגזל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחרמים,
ּבֹו: נאמר ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי - הּבן ּפדיֹון וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּיתּבאר.
ּכהּנה; לזכרי - חמֹור ּופטר ּולבניו. לאהרן הּכסף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻונתּת

לנקבֹות. ולא לזכרים ׁשוה: ּכּלן הּבכֹורֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻׁשּדין
.‡Èחמׁש - ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה, ּומּתנֹות וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמּתנֹות:
לכהנֹות? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר אּתה ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוראׁשית
ּתּתן צאנ ּגז וראׁשית ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
הּגז. ראׁשית אף ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו;

.·Èעּׂשרים ואמרּו: אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו
ּבּמקּדׁש, עּׂשר הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוארּבע

ּבּגבּולין. ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ְְְִִִֶֶַַַַָארּבע
.‚È,אׁשם העֹוף, וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָעּׂשר

ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם
העמר. ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלחם,

.„Èמּתֹודה ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: ְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע
קדׁשים. ועֹורֹות נזיר, ְְִִֵָָָואיל

.ÂËוראׁשית וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשר
ּׂשדה חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהּגז,
ּכל חׁשב זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחרמים,
הּמּורם וׁשֹוק חזה והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמּורם
ּתֹודה, היה [אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּכל
עם עּמּה] הּמּורם הּלחם עם נזיר מאיל הּמּורמת הּזרֹוע ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעם
מהם הּמּורם חׁשּוב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחזה

אחת. ַַַָָמּתנה
.ÊËאחת ּכל ּתתּבאר - ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

יתּבאר הּגר ּגזל וכן קרּבנֹות. ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואחת
החרמים ודין אחּזה ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות - מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות
ּתלּויין ׁשאין הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו ּובהלכֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּתרּומֹות.
הּגז, וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, והן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבקרּבנֹות,

חמֹור. ּופטר הּבן, ְֲִֵֶֶַּופדיֹון
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אּלא‡. נֹוהגין ואינם לּמקּדׁש, ּבּכּורים להביא עּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָמצות
ּבּכּורי ראׁשית ׁשּנאמר: ּבלבד; יּׂשראל ּובארץ הּבית ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבפני
ּדבריהם ׁשל ּבּכּורים ּומביאין .אלהי יי ּבית ּתביא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאדמת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר. לכל כבנו הוא מברך.1)הרי מאי מהן והאוכל בהן. מודה שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר1)יבאר
אימתי משקין. אותה מביאין ואם המינין. משבעת אלא בכורים מביאין אין נוהגין. והיכן למקדש, בכורים להביא עשה שמצות
שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן והנוטע נקוב בעציץ הגדל בהפך. או החדש על הישן מן מביאין ואם הביכורים. מביאין
הקרקע. ולקח תלושין פירות הלוקח או חבירו שדה בתוך אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע ובעלי האריסין חבירו.

mixekia zekld - a`Îmgpn e"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכקֹונה - ּבסּוריא ׁשהּקֹונה ּומּסּוריא; ועֹוג סיחֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָמערי
חּיבין ׁשהן ּפי על אף ּובבל], ּומֹואב עּמֹון [אבל ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבירּוׁשלים.
ּבּכּורים. מהן מביאין אין - מּדבריהם ּובמעּׂשרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן - לארץ מחּוץ ּבּכּורים הביא ְִִִִִִִֵֵֶָָָואם
הא·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין מּוריםאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָ

והענבים, והּׂשעֹורים, החּטים, והם: הארץ, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשבח
חּוץ הביא ואם והּתמרים. והּזיתים, והרּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהּתאנים,

נתקּדׁשּו. לא - הּמינין ְְְִִִִִַַַֹמּׁשבעת
מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
הּמבחר. מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּתמרים
ׁשּבהרים, ּתמרים ּכגֹון הּמבחר], מן ׁשּלא הביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻ[ואם
לא - ּומעּׁשנֹות מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּורֹות ְְְְֲִִֵַָָָָֹֻֻֻּותאנים

ְְִַנתקּדׁשּו.
ּבלבד;„. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָאין

- מׁשקין הביא ואם מׁשקה]. [ולא - האדמה ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
מּמּנּו. מקּבלין ְְִִֵֶַאין

לחים,‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
וצּמּוקין. ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין ְְְְְִִִִִָָָוהרחֹוקין

.Âהּקציר וחג ׁשּנאמר: לעצרת; קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאין
יּניחם אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ואם .מעּׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
ּבּכּורים מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
חׁשּובין הן חנּכה אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים חנּכה, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻאחר

עצרת. אחר עד ויּניחם הּבאה, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשנה
.Êהּיׁשן מן ולא הּיׁשן על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאין

חמּׁשה קדם ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל
אחד ּבֹו. עּׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
אׁשר ּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו; העֹולה ואחד ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנטּוע

ְְַָּבארצם.
.Áּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: ּבבּכּורים; חּיבין - ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּופרֹות

יביאּו]. [אׁשר ּבארצם ְְֲֲִֶֶַָָאׁשר
.Ë- ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

מן מביא אבל ּבארצם. ׁשּנאמר: עּקר; ּכל מּמּנּו מביא ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו
ּבחרּבה. אֹו ּבגג ְְְֵַַָָָהּגדל

.Èאֹו חברֹו ּׂשדה לתֹו והבריכֹו ּׂשדהּו ּבתֹו אילן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהּנֹוטע
ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבּׂשדה נֹוטע ׁשהיה אֹו הרּבים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָלרׁשּות
ּׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ּׂשדהּו, ּבתֹו והבריכֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהרּבים
הּיחיד דר אֹו הרּבים ודר ּׂשדהּו ּבתֹו קצתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהברי
מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ּבין ּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמפסקת
ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו ּברׁשּות ּׁשהֹוציא מּמה לא ְְְִִִִִִִֶֶַַַֹֹּבּכּורים
הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד - אדמת ּבּכּורי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאחרֹון;

.ְְֵַָמאדמת
.‡Èלׁשעה אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנתן

חברֹו למצר סמּו האילן היה ואם ּבּכּורים. מביא זה הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
זה הרי - להרחיק ׁשחּיב ּפי על אף חברֹו, לּׂשדה נֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
הארץ. את יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמביא

.·Èהּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי והחכירין, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָהאריסין
מביאין אינן - והּגזלנין ּבפחֹות, ארצֹותם מהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָולֹוקחין

אדמ ּבּכּורי ׁשּנאמר: הּבעלים; נתיאׁשּו ואפּלּו ת.ּבּכּורים, ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
.‚Èׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה

אּלא לֹו ׁשאין ּפי על ואף קרקע. לֹו יׁש - ׁשלׁשה קרקע. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלֹו
אחד אילן קנה קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות

מביא. זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָוקרקעֹו
.„Èמביא זה הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּלֹוקח

חּוץ ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
אין ׁשהרי מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברים אפּלּו הּקרקע, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻמן
חזר קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָלֹו
יׁש ׁשהרי מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמֹוכר

ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו
.ÂËהרי - מּמּנּו ּולקחּה וחזר ּכֹוכבים לעֹובד ּׂשדהּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

מן נפקעת ׁשאינּה הּתֹורה; מן ּבּכּורים מּמּנה מביא ְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכֹוכבים, העֹובד ּבקנין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוה

.ÊË;ּבּכּורים מּמּנה מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאׁשרה
הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּבּכּורים

.ÊÈמּדבריהם אבל הּתֹורה, מן ׁשעּור להם אין ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּכּורים
ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות והרֹוצה מּׁשּׁשים. אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

עֹוּׂשהּו. - ִִֵּבּכּורים
.ÁÈהרי - עּטרן אֹו עליהן והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש

מארץ ּכׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבּכּורים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּתֹוספת
אב אינּהיּׂשראל; - מּסּוריא אֹו הּירּדן מעבר הביא אם ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

אּלא נאכלת אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכבּכּורים.
אּלא מקֹום ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָּבטהרה.

הּמינים. ְִִִִַַמּׁשבעת
.ËÈּׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר רּמֹון ׁשּבּכרּו, ענבים אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָורֹואה
ּבּכּורים נעּׂשים והם ּבּכּורים. אּלּו הרי ואֹומר: ּבגמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָקֹוׁשרן
ּכל בׁשלּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להן מּׁשּקרא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבמחּבר
לחזר צרי אינֹו - הּקרקע מן ויתלׁשם ּומּׁשּיּגמרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹצרּכן.
ׁשם להם קרא ולא ּבמחּבר הפריׁשן לא ׁשם. להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻולקרֹות
נטמאּו ואם ׁשּנתלׁשּו. אחר מפריׁשם זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּותלׁשם
מפריׁש אּלא ּבטמאה, ּבּכּורים מפריׁש אינֹו - ּכּלן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּפרֹות
אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ואם לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָמן
ׁשאין ּבטמאה; מפריׁש ׁשאינֹו לי, יראה - מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהפריׁש
אינֹו - ׁשּנטמאּו ׁשהּבּכּורים לי, יראה וכן לאּבּוד. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמפריׁשין
מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני טמאה, ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּסיק

.Îאֹו ׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש
ּתביא ׁשּנאמר: ּתחּתיהם; אחרים להפריׁש חּיב - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנטמאּו
ׁשּיביאם עד ּבאחריּותן חּיב ׁשהּוא מלּמד, - אלהי יי ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית

הּבית. ְִַַַלהר
.‡Îלא - לירּוׁשלים ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

ּביד לׁשּלחם מנת על מּתחּלה לּקטן ואם ׁשליח. ּביד ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָיׁשלחם
לׁשּלחם. מּתר זה הרי - ְְֲִֵֶַַָָָֻׁשליח
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ּכקֹונה - ּבסּוריא ׁשהּקֹונה ּומּסּוריא; ועֹוג סיחֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָמערי
חּיבין ׁשהן ּפי על אף ּובבל], ּומֹואב עּמֹון [אבל ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבירּוׁשלים.
ּבּכּורים. מהן מביאין אין - מּדבריהם ּובמעּׂשרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן - לארץ מחּוץ ּבּכּורים הביא ְִִִִִִִֵֵֶָָָואם
הא·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין מּוריםאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָ

והענבים, והּׂשעֹורים, החּטים, והם: הארץ, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשבח
חּוץ הביא ואם והּתמרים. והּזיתים, והרּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהּתאנים,

נתקּדׁשּו. לא - הּמינין ְְְִִִִִַַַֹמּׁשבעת
מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
הּמבחר. מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּתמרים
ׁשּבהרים, ּתמרים ּכגֹון הּמבחר], מן ׁשּלא הביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻ[ואם
לא - ּומעּׁשנֹות מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּורֹות ְְְְֲִִֵַָָָָֹֻֻֻּותאנים

ְְִַנתקּדׁשּו.
ּבלבד;„. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָאין

- מׁשקין הביא ואם מׁשקה]. [ולא - האדמה ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
מּמּנּו. מקּבלין ְְִִֵֶַאין

לחים,‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
וצּמּוקין. ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין ְְְְְִִִִִָָָוהרחֹוקין

.Âהּקציר וחג ׁשּנאמר: לעצרת; קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאין
יּניחם אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ואם .מעּׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
ּבּכּורים מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
חׁשּובין הן חנּכה אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים חנּכה, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻאחר

עצרת. אחר עד ויּניחם הּבאה, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשנה
.Êהּיׁשן מן ולא הּיׁשן על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאין

חמּׁשה קדם ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל
אחד ּבֹו. עּׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
אׁשר ּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו; העֹולה ואחד ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנטּוע

ְְַָּבארצם.
.Áּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: ּבבּכּורים; חּיבין - ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּופרֹות

יביאּו]. [אׁשר ּבארצם ְְֲֲִֶֶַָָאׁשר
.Ë- ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

מן מביא אבל ּבארצם. ׁשּנאמר: עּקר; ּכל מּמּנּו מביא ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו
ּבחרּבה. אֹו ּבגג ְְְֵַַָָָהּגדל

.Èאֹו חברֹו ּׂשדה לתֹו והבריכֹו ּׂשדהּו ּבתֹו אילן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהּנֹוטע
ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבּׂשדה נֹוטע ׁשהיה אֹו הרּבים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָלרׁשּות
ּׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ּׂשדהּו, ּבתֹו והבריכֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהרּבים
הּיחיד דר אֹו הרּבים ודר ּׂשדהּו ּבתֹו קצתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהברי
מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ּבין ּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמפסקת
ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו ּברׁשּות ּׁשהֹוציא מּמה לא ְְְִִִִִִִֶֶַַַֹֹּבּכּורים
הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד - אדמת ּבּכּורי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאחרֹון;

.ְְֵַָמאדמת
.‡Èלׁשעה אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנתן

חברֹו למצר סמּו האילן היה ואם ּבּכּורים. מביא זה הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
זה הרי - להרחיק ׁשחּיב ּפי על אף חברֹו, לּׂשדה נֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
הארץ. את יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמביא

.·Èהּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי והחכירין, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָהאריסין
מביאין אינן - והּגזלנין ּבפחֹות, ארצֹותם מהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָולֹוקחין

אדמ ּבּכּורי ׁשּנאמר: הּבעלים; נתיאׁשּו ואפּלּו ת.ּבּכּורים, ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
.‚Èׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה

אּלא לֹו ׁשאין ּפי על ואף קרקע. לֹו יׁש - ׁשלׁשה קרקע. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלֹו
אחד אילן קנה קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות

מביא. זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָוקרקעֹו
.„Èמביא זה הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּלֹוקח

חּוץ ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
אין ׁשהרי מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברים אפּלּו הּקרקע, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻמן
חזר קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָלֹו
יׁש ׁשהרי מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמֹוכר

ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו
.ÂËהרי - מּמּנּו ּולקחּה וחזר ּכֹוכבים לעֹובד ּׂשדהּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

מן נפקעת ׁשאינּה הּתֹורה; מן ּבּכּורים מּמּנה מביא ְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכֹוכבים, העֹובד ּבקנין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוה

.ÊË;ּבּכּורים מּמּנה מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאׁשרה
הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּבּכּורים

.ÊÈמּדבריהם אבל הּתֹורה, מן ׁשעּור להם אין ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּכּורים
ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות והרֹוצה מּׁשּׁשים. אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

עֹוּׂשהּו. - ִִֵּבּכּורים
.ÁÈהרי - עּטרן אֹו עליהן והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש

מארץ ּכׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבּכּורים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּתֹוספת
אב אינּהיּׂשראל; - מּסּוריא אֹו הּירּדן מעבר הביא אם ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

אּלא נאכלת אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכבּכּורים.
אּלא מקֹום ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָּבטהרה.

הּמינים. ְִִִִַַמּׁשבעת
.ËÈּׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר רּמֹון ׁשּבּכרּו, ענבים אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָורֹואה
ּבּכּורים נעּׂשים והם ּבּכּורים. אּלּו הרי ואֹומר: ּבגמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָקֹוׁשרן
ּכל בׁשלּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להן מּׁשּקרא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבמחּבר
לחזר צרי אינֹו - הּקרקע מן ויתלׁשם ּומּׁשּיּגמרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹצרּכן.
ׁשם להם קרא ולא ּבמחּבר הפריׁשן לא ׁשם. להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻולקרֹות
נטמאּו ואם ׁשּנתלׁשּו. אחר מפריׁשם זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּותלׁשם
מפריׁש אּלא ּבטמאה, ּבּכּורים מפריׁש אינֹו - ּכּלן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּפרֹות
אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ואם לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָמן
ׁשאין ּבטמאה; מפריׁש ׁשאינֹו לי, יראה - מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהפריׁש
אינֹו - ׁשּנטמאּו ׁשהּבּכּורים לי, יראה וכן לאּבּוד. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמפריׁשין
מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני טמאה, ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּסיק

.Îאֹו ׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש
ּתביא ׁשּנאמר: ּתחּתיהם; אחרים להפריׁש חּיב - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנטמאּו
ׁשּיביאם עד ּבאחריּותן חּיב ׁשהּוא מלּמד, - אלהי יי ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית

הּבית. ְִַַַלהר
.‡Îלא - לירּוׁשלים ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

ּביד לׁשּלחם מנת על מּתחּלה לּקטן ואם ׁשליח. ּביד ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָיׁשלחם
לׁשּלחם. מּתר זה הרי - ְְֲִֵֶַַָָָֻׁשליח
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ׁשליׁשי 1ּפרק
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מׁשמר‡. לאנׁשי [אֹותן] נֹותנין מחּלקים2הּבּכּורים והן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ
הּמקּדׁש ּכקדׁשי ּביניהן, קרּויין3אֹותן ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

זר ,ּולפיכ מקֹום4ּתרּומה. ּבכל ּבּכּורים חּיב5ׁשאכל - ְְְִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשמים ּבידי לחֹומת6מיתה ׁשּנכנסּו מאחר ׁשּיאכלם והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ְִַָירּוׁשלים.
מקצתן·. חּיבין8ּבפנים7היּו - ׁשּבפנים זה ּבחּוץ: ּומקצתן ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הקּדׁש9עליו הּוא והרי -10מיתה, ׁשּבחּוץ וזה ּדבריו; לכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּדבריו. לכל חּלין הּוא ְְֲִֵָָָֻהרי

ׁשּנכנסּו11ּכהן‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
החֹומה מן תּוכל12לפנים לא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לֹוקה - ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו הּבּכּורים, והם ;יד ּותרּומת וגֹומר ּבׁשערי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלאכל
וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ּבירּוׁשלים13ׁשּבארנּו הּכהן אכלן אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
מזּבח לפני והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי

.אלהי ְֱֶָֹיי
ּפי„. על ואף לּכהן הּתרּו ּבעזרה הּמביאם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומּׁשּיּניחם

אכילתן. מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן, התוּדה לא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין

למחיצתן חּוץ ׁשּיצאּו מּתרין15וחזרּו14ּובּכּורים - ְְְְִִִִִֶָָָָָֻ
.16ּבאכילה ֲִַָ

יתר‰. ּדבריו. לכל ּתרּומה ּכאכילת - ּבּכּורים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
ׁשהן17ּבּבּכּורים מקֹום18: הבאת ּוטעּונין לאֹונן, ,19אסּורין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּכׁשם20וכהן לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ׁשאכל ׁשּלֹוקה21טהֹור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא. ׁשני מעּׂשר ׁשאכל טהֹור ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיּׂשראל

.22ּבּתרּומה ְַָ
.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין

ּבּׂשמחה לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל הּטֹוב; בכל ,23וּׂשמחּת ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבאנינּות מּכת24לא אֹותֹו מּכין - ּבאנינּות והאֹוכלן . ְְֲֲִִִַַַַַָָֹ

.25מרּדּות ְַ
.Êמן ּומצוה בּטנא. וּׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים

ומין מין ּכל להביא עצמֹו26הּמבחר ּבפני ואם27ּבכלי ; ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻ
ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. - אחד ּבכלי אּלא,28הביאם ְְְְְֱִִִִִֵֶֶָָָָָֹ

מּלמּטה ּגּביהן,29ּׂשעֹורים על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ּגּביהן, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּותמרים
הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דבר ויהיה 30הּכל. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשל31וחלף אׁשּכֹולֹות לּתאנים ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מּבחּוץ .32ענבים ֲִִַָ

.Áוחֹוזר33הביאם הּבּכּורים הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
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וכיצד עליהן. והוסיף בכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם הבכורים שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי שדהו המוכר
לירושלים. בידו להעלותן בכוריו המפריש נבוזו. או ונמוחו בכוריו הפריש ואם כולם. הפירות נטמאו אם הבכורים מפרישין

לחומה.1) שנכנסו אחרי לירושלים, חוץ בכורים שאכל כהן תרומה. קרויין ושהם משמר, לאנשי אותם נותנין שהבכורים יבאר
לתרומה. בכורים אכילת בין ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו בכורים אכילתן. מעכבת הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי
עליהם. ושיתודה הבכורים. עם שמביאין יונה ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם ושלא כלי, טעונין שהבכורים

לינה. טעונים הבכורים אם התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הבכורים ליתן רשות לאדם יש המשמר2)אם של לכהנים כלומר,
שעה. באותה ביכורים3)העובד כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם, בפני ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,

מחלקים. אין - שני כהן.4)של שאינו בעזרה,5)מי להן.כלומר: וחוצה הביכורים.7)כתרומה.6)בירושלים פירות של
החומה.8) מלקות.9)בתוך אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים קרוייה10)זרים ותרומה כתרומה הם שהרי

המקדש. כקדשי הם שהרי ועוד וחומר11)"קודש", מקל מלקות לחייבו אין וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי
בפסוק. המפורש מן אלא שני, כחולין.12)ממעשר הם לכן קודם שלא13)שהרי עד ביכורים "האוכל שם: במכות משנה

הנחה ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא רבי דברי זו יוחנן רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה וכו' עליהם קרא
בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון רבינו שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, שהיא14)מעכבת לירושלים, חוץ

אכילתם. אסורים.15)מקום בחוץ כיוון16)אבל קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם הם, מקדש כקדשי שביכורים פי על ואף
מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא "בשעריך משמע: בשעריך" לאכול תוכל "לא התורה: על17)שאמרה

ה'".19)הביכורים.18)התרומה. יבחר אשר המקום אל והלכת בטנא "ושמת וביכורים20)שנאמר במעשר "יש עג: ביבמות
שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור (שהאדם עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור ואילו וכו', בתרומה כן שאין מה
תרומה כאוכל שמים, בידי מיתה חייב טמאים ביכורים האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא קתני, לא בביכורים, כן

שני.21)טמאה. למעשר ביכורים הוקשו טמאה,22)שהרי תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן אסורה שאינה
לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים, ביכורים שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא בפסחים23)אינו הוא כן

שני. במעשר כמו התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר בהיקש כן למדו שם, ביבמות אבל אפילו24)לו:
תורה. של כעשה.25)אנינות שדינו עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין בביכורים.26)כיוון שחייבים המינים משבעת

המינים.27) שבעת מכל ביכורים לו כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם: יחד.28)בתוספתא המינים כן29)כל
למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל) (=אינו הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. דקל.30)הוא עלי

מחצלאות.31) ממנו עושים שהיו בר, ענבים).32)עשב מנה לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת שם33)כלומר, בביכורים
והביכורים והסלים וכו', נצרים בסלי אותם מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות ביכוריהם מביאים "העשירים ח: משנה

לכהנים". מביאיםניתנים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא, אזלא ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא ובבבא
ולא אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר, לכהן קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י וכו'". ביכוריהם

mixekia zekld - a`Îmgpn f"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבעליו בהן34הּכלי וכּיֹוצא וחלף ערבה ּבכלי הביאם ואם . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּכהנים והּסּלים הּבּכּורים הרי נטמאּו35- ואם 37הּבּכּורים36. ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַֹ
הּסּלים אין .39לּכהנים38- ֲִִֵַַַֹ

.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה הּסּלים40ּובני מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה,41. ּובני ּתֹורין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

קרבים היּו הּסּלים ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
לּכהנים42עֹולֹות נּתנין היּו ׁשּבידיהן ואּלּו ,43. ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

.Èעּׂשה ּבׁשעה45להתוּדֹות44מצות הּבּכּורים על ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
הּגדּתי וקֹורא: מתחיל באתי46ׁשּמביאם. ּכי אלהי ליי הּיֹום ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ארּמי וגֹומר. הארץ הּפרׁשה47אל ּכל ׁשּיגמר עד אבי. אבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
יי ּלי נתּת אׁשר ואין48עד ּבלׁשֹון49. אּלא אֹותּה קֹורין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּזאת ּבּלׁשֹון - ואמרּת וענית ׁשּנאמר: .50הּקדׁש; ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.‡Èלקרֹות יֹודע ׁשהיה מי ּכל מי51ּבראׁשֹונה, וכל קֹורא, - ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

לקרֹות יֹודע יֹודעין52ׁשאינֹו ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
מּלהביא ׁשּיהיּו53לקרֹות ּדין, ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹ

יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע ׁשהּוא מי את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמקרין
.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַהּמביא

הּדר ּבכל הּבית54ּוקרֹובֹו להר הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

בעצמֹו הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל ּגדֹול55- מל היה ואפּלּו , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ונכנס56ׁשּביּׂשראל הּסל57, ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וגֹומר אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי ּכתפֹו: הּסל58על ּומֹוריד , ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ּומניף, ּתחּתיו ידֹו מּניח והּכהן בּׂשפתיו, ואֹוחזֹו ּכתפֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹמעל

ׁשּגֹומר59וקֹורא עד וגֹומר, מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ּומּניחֹו הּפרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

ויׁשּתחוה קרן, ׁשל ׁשהן60ּבדרֹומּה ּומּנין טעּונין61ויצא. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
מּיד הּטנא הּכהן ולקח ׁשּנאמר: את62ּתנּופה? לרּבֹות - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם לתנּופה. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּבּכּורים
ּוברגלים הּטֹוב, בכל וּׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר [וׁשיר]. ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשלמים

ּבׁשלמים - החג ּׂשמחת מה ;ּבחּג וּׂשמחּת אף63אֹומר: , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. - ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן

.‚Èמּׁשּיּגיעּו עליהן? ּבׁשיר קֹורין הלוּים64ואימתי לעזרה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
דּליתני65היּו ּכי יי ארֹוממ וקֹורין: .66מתחילין ְְְְֲִִִִִִִִַָָָ

.„Èלּמקּדׁש ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורים
ׁשלמיו והקריב מירּוׁשלים67וקרא הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר: לעירֹו; למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מן ּפֹונה ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - לאהלי והלכּת בּבקר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּופנית
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שלמדו ויש הביכורים. אגב בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם וזהב כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים את גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך", הטנא הכהן "ולקח הפסוק מן כן
וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך, הטנא הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר לא כסף ובכלי זהב

לכהנים". יקרו.34)ניתנים מחמת הביכורים, אגב בטל שאינו מהלכות35)כיוון ד שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים
המקדש כבוד מפני כן, תקנו לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים עשירים חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל

לעניים. הוא כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד, יפים). בסלים יובאו פרק36)(שהביכורים ביכורים בירושלמי
ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך". הטנא הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים, "נטמאו ז: הלכה א

נופצם.37)לכהנים". לכהנים.38)שהוא שהם וחלף, מערבה נתינת39)העשויים אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון
לוקח אז ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,

הטנא. לוקח הכהן אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, מצוה.40)הוא הסלין,41)להידור גבי על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו עולה.42)שלא אלא באה אינה עוף נדבת בהם43)שהרי שאין כיוון בעזרה, חולין מביא משום בזה [ואין

כלל]. הקרבה פעולת אלוקיך".44)שום ה' לפני ואמרת וענית וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת להודות45)שנאמר היינו
ציווי.46)לה'. אלא אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם: שכתוב שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
ציווי.47) אלא אינו הוא שאף אלוקיך", ה' לפני ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג "והנחתו48)דהיינו, הפסוק: מסיים ואינו

ציווי. אלא אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' כיצד49)לפני וכו' ביכורים מקרא הקודש, בלשון נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה
בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים וענו אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת), לומדים היכן (כלומר,

הקודש". בלשון כאן אף וקללות50)הקודש, בברכות ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה זאת למדו לג. שם בגמרא
בקול" יעננו והאלוקים ידבר "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו

הקודש". בלשון כאן אף הקודש בלשון להלן הקודש.51)מה בלשון ביכורים יודעים52)פרשת היו לא אדם בני שכל "מפני
הקודש. לשון יודעים) היו אדם בני כל לא ביכורים.54)ביכורים.53)(כלומר: פרשת מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל

אין שאם אמרו ומתשלא לעזרה, שיביאם מנת על לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על והבאתם הביכורים לקיחת
לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד. ידי על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו, יביאם אם אפילו שאז השליח,

באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין משאו, על להקל נושא55)כדי בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
מידך". הטנא הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן המלך56)הביכורים אגריפס רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו

רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית הבית.57)ממלכי לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף שנאמר:60)הבעלים.59)עד
אלוקיך". ה' לפני משלמים.62)הביכורים.61)"והשתחוית "ידֿיד" שווה בגזירה (שם) "נאמר63)ולמדו שם: למדו ושיר

נגן". ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר הטוב, בכל הביכורים.64)כאן, זה66)הלויים.65)מביאי מזמור
תודה. של בשיר שאמרוהו כדרך חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים בלינה67)אמרוהו חייב שאינו לומר, רבינו כוונת אין

של הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום לינה טעון קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב אם אלא
לא וכן בכהן. ותנופה בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו שאינם לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא

הביכורים. את לעטר כדי מנהג אלא חובה, שאינם לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר
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לבעליו בהן34הּכלי וכּיֹוצא וחלף ערבה ּבכלי הביאם ואם . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּכהנים והּסּלים הּבּכּורים הרי נטמאּו35- ואם 37הּבּכּורים36. ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַֹ
הּסּלים אין .39לּכהנים38- ֲִִֵַַַֹ

.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה הּסּלים40ּובני מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה,41. ּובני ּתֹורין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

קרבים היּו הּסּלים ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
לּכהנים42עֹולֹות נּתנין היּו ׁשּבידיהן ואּלּו ,43. ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

.Èעּׂשה ּבׁשעה45להתוּדֹות44מצות הּבּכּורים על ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
הּגדּתי וקֹורא: מתחיל באתי46ׁשּמביאם. ּכי אלהי ליי הּיֹום ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ארּמי וגֹומר. הארץ הּפרׁשה47אל ּכל ׁשּיגמר עד אבי. אבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
יי ּלי נתּת אׁשר ואין48עד ּבלׁשֹון49. אּלא אֹותּה קֹורין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּזאת ּבּלׁשֹון - ואמרּת וענית ׁשּנאמר: .50הּקדׁש; ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.‡Èלקרֹות יֹודע ׁשהיה מי ּכל מי51ּבראׁשֹונה, וכל קֹורא, - ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

לקרֹות יֹודע יֹודעין52ׁשאינֹו ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
מּלהביא ׁשּיהיּו53לקרֹות ּדין, ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹ

יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע ׁשהּוא מי את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמקרין
.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַהּמביא

הּדר ּבכל הּבית54ּוקרֹובֹו להר הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

בעצמֹו הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל ּגדֹול55- מל היה ואפּלּו , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ונכנס56ׁשּביּׂשראל הּסל57, ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וגֹומר אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי ּכתפֹו: הּסל58על ּומֹוריד , ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ּומניף, ּתחּתיו ידֹו מּניח והּכהן בּׂשפתיו, ואֹוחזֹו ּכתפֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹמעל

ׁשּגֹומר59וקֹורא עד וגֹומר, מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ּומּניחֹו הּפרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

ויׁשּתחוה קרן, ׁשל ׁשהן60ּבדרֹומּה ּומּנין טעּונין61ויצא. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
מּיד הּטנא הּכהן ולקח ׁשּנאמר: את62ּתנּופה? לרּבֹות - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם לתנּופה. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּבּכּורים
ּוברגלים הּטֹוב, בכל וּׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר [וׁשיר]. ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשלמים

ּבׁשלמים - החג ּׂשמחת מה ;ּבחּג וּׂשמחּת אף63אֹומר: , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. - ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן

.‚Èמּׁשּיּגיעּו עליהן? ּבׁשיר קֹורין הלוּים64ואימתי לעזרה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
דּליתני65היּו ּכי יי ארֹוממ וקֹורין: .66מתחילין ְְְְֲִִִִִִִִַָָָ

.„Èלּמקּדׁש ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורים
ׁשלמיו והקריב מירּוׁשלים67וקרא הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר: לעירֹו; למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מן ּפֹונה ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - לאהלי והלכּת בּבקר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּופנית
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שלמדו ויש הביכורים. אגב בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם וזהב כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים את גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך", הטנא הכהן "ולקח הפסוק מן כן
וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך, הטנא הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר לא כסף ובכלי זהב

לכהנים". יקרו.34)ניתנים מחמת הביכורים, אגב בטל שאינו מהלכות35)כיוון ד שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים
המקדש כבוד מפני כן, תקנו לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים עשירים חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל

לעניים. הוא כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד, יפים). בסלים יובאו פרק36)(שהביכורים ביכורים בירושלמי
ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך". הטנא הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים, "נטמאו ז: הלכה א

נופצם.37)לכהנים". לכהנים.38)שהוא שהם וחלף, מערבה נתינת39)העשויים אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון
לוקח אז ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,

הטנא. לוקח הכהן אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, מצוה.40)הוא הסלין,41)להידור גבי על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו עולה.42)שלא אלא באה אינה עוף נדבת בהם43)שהרי שאין כיוון בעזרה, חולין מביא משום בזה [ואין

כלל]. הקרבה פעולת אלוקיך".44)שום ה' לפני ואמרת וענית וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת להודות45)שנאמר היינו
ציווי.46)לה'. אלא אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם: שכתוב שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
ציווי.47) אלא אינו הוא שאף אלוקיך", ה' לפני ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג "והנחתו48)דהיינו, הפסוק: מסיים ואינו

ציווי. אלא אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' כיצד49)לפני וכו' ביכורים מקרא הקודש, בלשון נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה
בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים וענו אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת), לומדים היכן (כלומר,

הקודש". בלשון כאן אף וקללות50)הקודש, בברכות ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה זאת למדו לג. שם בגמרא
בקול" יעננו והאלוקים ידבר "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו

הקודש". בלשון כאן אף הקודש בלשון להלן הקודש.51)מה בלשון ביכורים יודעים52)פרשת היו לא אדם בני שכל "מפני
הקודש. לשון יודעים) היו אדם בני כל לא ביכורים.54)ביכורים.53)(כלומר: פרשת מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל

אין שאם אמרו ומתשלא לעזרה, שיביאם מנת על לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על והבאתם הביכורים לקיחת
לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד. ידי על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו, יביאם אם אפילו שאז השליח,

באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין משאו, על להקל נושא55)כדי בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
מידך". הטנא הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן המלך56)הביכורים אגריפס רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו

רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית הבית.57)ממלכי לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף שנאמר:60)הבעלים.59)עד
אלוקיך". ה' לפני משלמים.62)הביכורים.61)"והשתחוית "ידֿיד" שווה בגזירה (שם) "נאמר63)ולמדו שם: למדו ושיר

נגן". ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר הטוב, בכל הביכורים.64)כאן, זה66)הלויים.65)מביאי מזמור
תודה. של בשיר שאמרוהו כדרך חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים בלינה67)אמרוהו חייב שאינו לומר, רבינו כוונת אין

של הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום לינה טעון קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב אם אלא
לא וכן בכהן. ותנופה בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו שאינם לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא

הביכורים. את לעטר כדי מנהג אלא חובה, שאינם לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר
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לֹו לכׁשּתבֹוא ּבּבקר68הּמקּדׁש אּלא יהיּו נמצאת69לא . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום, הבאת דברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,

ולינה. ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִָָָָָּוכלי,

רביעי 1ּפרק
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אבל‡. ולינה, ּותנּופה וׁשיר קרּבן טעּון ּבּכּורים הּמביא ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָּכל
ּבּכּורים להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי ּבּכל, ׁשוה אינֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּוּדּוי

עליהם. קֹורין ְֲִֵֵֶָואינן
והּטמטּום·. האּׁשה קֹורין: ולא מביאין ְְְְְִִִִֵַָָֹֻואּלּו

לֹומר: יכֹולין ואינן אּׁשה, ספק ׁשהן לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוהאנּדרֹוגינֹוס,
לפי והּׁשליח, והעבד האּפֹוטרֹופין וכן יי. ּלי נתּת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשר

יי. ּלי נתּת אׁשר לֹומר: יכֹולין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ּגֹוים‚. המֹון אב לאברהם: ׁשּנאמר וקֹורא. מביא - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגר

ּכנפי ּתחת ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנתּתי
את ּבניו ׁשּיירׁשּו ּתחּלה הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשכינה;
להן ׁשּיׁש מּפני וקֹורין, מביאין - ּולוּים ּכהנים וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹהארץ.

מגרׁש. ְִֵָָערי
ואינֹו„. מביא - חברֹו ׁשל [ּׂשדה] ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּקֹונה

וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָקֹורא,
ספק ׁשהן מּפני הּבית, לבדק ּתחּלה אֹותם מקּדיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעֹוּׂשה?
מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה, חּלין מכניסין ואין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻחּלין
ּומעּׂשר, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההקּדׁש
ׁשּמא לּכהנים, ׁשּלהן הּמעּׂשרֹות ונֹותן חּלין. ספק ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמּפני
אּלא ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּכּורים
מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי ׁשליח, ּביד ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמׁשּלחן

ׁש מעּכבתׁשּכל הּקריאה - הּספק מּפני לּקריאה ראּוי אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו.

ׁשאינֹו‰. קֹורא; ואינֹו מביא - ּׂשדהּו ּומכר ּבּכּוריו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהפריׁש
אינֹו והּלֹוקח לֹו. אין ׁשהרי יי, ּלי נתּת אׁשר לֹומר: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיכֹול
הפריׁש ׁשּכבר הּמין מאֹותֹו אחרים ּבּכּורים להפריׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָחּיב
מּמין אבל קֹורא. ואינֹו מביא - הפריׁש ואם הּמֹוכר; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמּמּנּו

וקֹורא. ּומביא מפריׁש - ְְִִֵֵֵַַאחר
.Âׁשּקנין קֹורא; ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָהּמֹוכר

אׁשּתֹו מּנכסי אדם מביא אבל הּגּוף. ּכקנין אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּפרֹות
ׁשּנאמר: הּקרקע; גּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף וקֹורא, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבּכּורים
אׁשּתֹו ׁשּמתה ּפי על אף .ּולבית אלהי יי ל נתן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

וקֹורא. מביא - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַאחר
.Êׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען אילנֹות ׁשּמכר אֹו ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

לא ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹנֹוהג
חזר אם אבל הּקרקע. לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל דעּתֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמכה
סמכה ׁשהרי קֹורא; ואינֹו מביא זה הרי - ׁשני ּביֹובל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּומכרּה
הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָדעּתֹו

.Áלירׁשֹו ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה ּבּכּוריו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻהפריׁש

ּומת אחר, ּביד וׁשּלחן ּבּכּוריו הפריׁש קֹורא. ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָמביא
קֹורא; אינֹו - והביאן הּוא ׁשחזר ּפי על אף ,ּבּדר ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשליח
ּכאחת. והבאה לקיחה ׁשּתהיה עד - ּובאת ולקחּת ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:

.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש
ׁשאינֹו לפי קֹורא; ואינֹו הּׁשנּיים מביא - ּתחּתיהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַאחרים
ראׁשית. ׁשאינן לפי האדמה, ּפרי ּכל ראׁשית את לֹומר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיכֹול

ּכבּכּורים. חמׁש עליהן חּיבים אין - הּׁשנּיים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹואּלּו
.È.קֹורא ואינֹו ׁשם נֹופצם - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהביא
.‡Èוהביא וחזר וקרא, הּמינים מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

הּגדּתי ׁשּנאמר: עליהן; קֹורא אינֹו - אחר מּמין ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּבּכּורים
ׁשּתים. ולא מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - ְְִִַַַַַַַַָָֹהּיֹום

.·Èמביא - האילן ׁשּנקצץ אֹו הּמעין ויבׁש ּבּכּוריו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהפריׁש
אבדה. ׁשהרי קרקע, לֹו ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו

.‚Èעל אף חנּכה, ועד הּסּכֹות חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
ׁשּנאמר: קֹורא. ואינֹו מביא - החג קדם ׁשהפריׁשן ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּפי
מחג - ּׂשמחה ּבׁשעת אּלא קריאה ואין הּטֹוב; בכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוּׂשמחּת
- מאּלּו חּוץ הּמביאין ּוׁשאר החג. סֹוף עד ְְִִֵֵֶַַַָָָהּׁשבּועֹות

וקֹורין. ְְִִִמביאין
.„Èּומּתנֹות והחמׁש והּקרן והחּלה והּתרּומֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים

וקרקעֹות עבדים מהן לקנֹות לֹו יׁש ּכהן. נכסי הם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבהמה
ּבכתּבתּה, והאּׁשה ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּובהמה

ּתֹורה. ספר ּבהן ְֵֶֶֶָָוקֹונה
.ÂËׁשהּבּכּורי ּפי על לזרים,אף להאכל אסּור והּתרּומֹות ם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אם ּכתרּומה, ּומאה ּבאחד עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָואף
ּבמינם, ׁשהן ּבכל אסּורין - ּבירּוׁשלים ּבחּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֻנתערבּו
ׁשּיׁש ּכדבר עּׂשאּום אכילתן, מקֹום ׁשהּוא מּפני ׁשני. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכמעּׂשר
אף לזרים אסּורים ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף מּתירין; ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָלֹו
הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי - ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבירּוׁשלים
ואֹוסרין אסּורין, הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָאחר
קדם ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים; נתערבּו אם ׁשהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊËׁשּבּמעמד העירֹות ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

יחידים; יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל ּברחֹובּה ולנים ּובאים .מל הדרת עם ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
הממּנה ּובּׁשחר הּטמאה. אהל מּפני לּבּתים, יּכנסּו ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻעיר.
הֹול והּׁשֹור אלהינּו. יי אל צּיֹון ונעלה קּומּו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָֹאֹומר:
ּבראׁשֹו, זית ׁשל ועטרה זהב, מצּפין וקרניו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלפניהם,
לפניהם, מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלהֹודיע
הּדר ּבכל הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד
מהּלכין היּו ולא .נל יי ּבית לי ּבאמרים ּׂשמחּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוקֹורין:
ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו ּבלבד. ידֹות ׁשּתי אּלא ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּיֹום
את ועּטרּו ירּוׁשלים, לאנׁשי להֹודיע ׁשלּוחין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָלפניהם
מראין - ויבׁש לח להם היה ואם אֹותן. ּופרּכסּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּכּוריהם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לינה.69)אליו.68) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב הוא.1)וזהו ומי קורא, ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי יבאר
התרומות ודין הבכורים. הבאת וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו המוכר או חבירו, שדה בתוך אילנות שני הקונה

לירושלים. אותם מעלין וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הבכורים ממש. כהן נכסי הם אם והבכורים והחלה

mixekia zekld - a`Îmgpn f"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יֹוצאין והּגזּברים והּסגנים והּפחֹות מלמעלה. הּלח ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָאת
אנׁשים ּבאּו אם יֹוצאין. הם הּבאים לפי מירּוׁשלים. ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָלקראתן
ּומּׁשּיּכנסּו מעט. - מעט ואם רּבים, לקראתן יֹוצאין - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהרּבה
רגלינּו היּו עמדֹות לקרֹות: יתחילּו ירּוׁשלים ּבׁשערי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻּכּלן

ירּוׁשלים. ְְִִִַָָָּבׁשערי
.ÊÈוׁשֹואלין מּפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

והם ּבׁשלֹום. ּבֹואכם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי אחינּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּבׁשלֹומן:
ׁשהם עד לפניהם, מּכה והחליל ירּוׁשלים ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּלכין
ואחד אחד ּכל נֹוטל הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּגיעים
עד וכּו' ּבקדׁשֹו אל הללּו הללּויּה ואֹומרין: ּכתפֹו על ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָסּלֹו
הּבית ּבהר מהּלכים והם הללּויּה. יּה ּתהּלל הּנׁשמה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּכל
הלוּים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָוקֹוראין,

וגֹומר. דּליתני ּכי יי ארֹוממ ְְְְֲִִִִִִֵָָּבׁשיר:

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות
לּה אין זֹו וראׁשית תרּומה. ּתרימּו חּלה ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹראׁשית
העּסה. את ּפטר - ּכּׂשעֹורה הפריׁש אפּלּו הּתֹורה. מן ְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשעּור
ׁשּיׁשּיר עד ּכלּום, עּׂשה לא - חּלה עּסתֹו ּכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהעֹוּׂשה

ְִָמקצתֹו.
מן·. ועּׂשרים מארּבעה אחד ׁשּמפריׁשין סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברי

לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: לּכהן; מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעּסה,
למּכר העֹוּׂשה והּנחּתֹום מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן -ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשעּסתֹו לפי וארּבעים; מּׁשמֹונה אחד מפריׁש - ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבּׁשּוק

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש ְְְִֵֵֶַָָָֻמרּבה,
.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף ּבנֹו, למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוּׂשה

ּבעל ּבעּסת לחּלק ׁשּלא וארּבעה; מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמפריׁש
מארּבעים אחד - קטּנה עּסה ׁשעּׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחּלק ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַַָֹּוׁשמֹונה;
מארּבעים„. אחד מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנטמאת

מעּׂשרים אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה.
טמאה וחּלה נּׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוארּבעה,

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, (לּכהן) ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ[מּוּתרת]
ּבלבד,‰. יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבחּלה חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּכל ּובזמן וגֹומר; הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּביאת ולא ּכּלכם, ּביאת - ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻיּׂשראל
ּבארץ עזרא ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׂשראל,

.Âּופרֹות ּבחּלה, חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
אני אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּורין; - לארץ חּוצה ׁשּיצאּו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ ּפרֹות על ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ֵֵֶַָָָּבין

.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין
חּוצה חּלֹות מביאין ואין מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם. ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף, הּפסח ערב עד מּניחּה - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם

.Áׁשהחזיקּו הארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה דינין ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁשה
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
- אמנה ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ולא מצרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹעֹולי
נאכלת. והאחת נּׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּפריׁשין
ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומּפני
ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי טמאה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻעזרא,
ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל
לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה חּלה ּומפריׁשין אֹותּה; ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוּׂשֹורפין
ׁשהרי נּׂשרפת, טהֹורה ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלאכלּה,
ידּועה טמאה נטמאה ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֻנּׂשרפה
מפריׁש, ׁשרֹוצה ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין ׁשנּיה וזֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלּכל.
ּבין ולחּוץ, מאמנה הארץ וכל מּדבריהם. ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּפני
אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - הארצֹות ּבׁשאר ּבין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבסּוריא
נאכלת; טמאה ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלּׂשרפה,
מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי לאכילה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחת
:לפיכ ּבּנאכלת. לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהֹואיל
אכילה וׁשל ׁשהּוא; ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין - ּׂשרפה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשל
ואין ּולזבֹות, לזבים ּומּתרת ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

טמאים. לׁשאר לֹומר ְְִִִֵַָָצרי
.Ë- הּמת טמאת מּפני טהֹורה עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן

מארּבעים אחד יּׂשראל ארץ ּבכל אחת חּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמפריׁשין
מן ׁשם לּה ויׁש טמאה ׁשהיא מּפני אֹותּה, וּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה
לאכילה, לּכהן ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

מּקדם. הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור, לּה ְְִִֵֶֶַָָָָָֹואין
.Èועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף לארץ, חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן על אּלא ּבאכילה אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבֹות וזבים קריין ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשּטמאה
ׁשאר ּבמּגע הּטמאים ׁשאר אבל ּומצרעין; ויֹולדֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹונּדֹות

לפ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו אםהּטמאֹות, ,יכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻֻ
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹהיה
מארּבעים אחד מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ורצה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָארצֹות,
לקטּנה אֹו קרי ראה לא ׁשעדין לקטן ונאכלת ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה,

ׁשנּיה. להפריׁש צרי ואין נּדה, ראתה לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשעדין
.‡Èאֹו זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו,
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חוצה1) ופירות באונס. או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן, וליתנה העיסה מן חלה להפריש עשה שמצות יבאר
המפריש חלה. להפריש ורצה לארץ בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה דינין שלשה בהפך. או לארץ שנכנסו לארץ
רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ. בחוצה חלה ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת הערומה ואם מברך. מה חלה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ תחילה לאכול
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יֹוצאין והּגזּברים והּסגנים והּפחֹות מלמעלה. הּלח ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָאת
אנׁשים ּבאּו אם יֹוצאין. הם הּבאים לפי מירּוׁשלים. ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָלקראתן
ּומּׁשּיּכנסּו מעט. - מעט ואם רּבים, לקראתן יֹוצאין - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהרּבה
רגלינּו היּו עמדֹות לקרֹות: יתחילּו ירּוׁשלים ּבׁשערי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻּכּלן

ירּוׁשלים. ְְִִִַָָָּבׁשערי
.ÊÈוׁשֹואלין מּפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

והם ּבׁשלֹום. ּבֹואכם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי אחינּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּבׁשלֹומן:
ׁשהם עד לפניהם, מּכה והחליל ירּוׁשלים ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּלכין
ואחד אחד ּכל נֹוטל הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּגיעים
עד וכּו' ּבקדׁשֹו אל הללּו הללּויּה ואֹומרין: ּכתפֹו על ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָסּלֹו
הּבית ּבהר מהּלכים והם הללּויּה. יּה ּתהּלל הּנׁשמה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּכל
הלוּים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָוקֹוראין,

וגֹומר. דּליתני ּכי יי ארֹוממ ְְְְֲִִִִִִֵָָּבׁשיר:

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות
לּה אין זֹו וראׁשית תרּומה. ּתרימּו חּלה ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹראׁשית
העּסה. את ּפטר - ּכּׂשעֹורה הפריׁש אפּלּו הּתֹורה. מן ְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשעּור
ׁשּיׁשּיר עד ּכלּום, עּׂשה לא - חּלה עּסתֹו ּכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהעֹוּׂשה

ְִָמקצתֹו.
מן·. ועּׂשרים מארּבעה אחד ׁשּמפריׁשין סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברי

לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: לּכהן; מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעּסה,
למּכר העֹוּׂשה והּנחּתֹום מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן -ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשעּסתֹו לפי וארּבעים; מּׁשמֹונה אחד מפריׁש - ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבּׁשּוק

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש ְְְִֵֵֶַָָָֻמרּבה,
.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף ּבנֹו, למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוּׂשה

ּבעל ּבעּסת לחּלק ׁשּלא וארּבעה; מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמפריׁש
מארּבעים אחד - קטּנה עּסה ׁשעּׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחּלק ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַַָֹּוׁשמֹונה;
מארּבעים„. אחד מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנטמאת

מעּׂשרים אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה.
טמאה וחּלה נּׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוארּבעה,

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, (לּכהן) ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ[מּוּתרת]
ּבלבד,‰. יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבחּלה חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּכל ּובזמן וגֹומר; הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּביאת ולא ּכּלכם, ּביאת - ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻיּׂשראל
ּבארץ עזרא ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׂשראל,

.Âּופרֹות ּבחּלה, חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
אני אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּורין; - לארץ חּוצה ׁשּיצאּו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ ּפרֹות על ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ֵֵֶַָָָּבין

.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין
חּוצה חּלֹות מביאין ואין מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם. ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף, הּפסח ערב עד מּניחּה - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם

.Áׁשהחזיקּו הארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה דינין ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁשה
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
- אמנה ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ולא מצרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹעֹולי
נאכלת. והאחת נּׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּפריׁשין
ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומּפני
ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי טמאה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻעזרא,
ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל
לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה חּלה ּומפריׁשין אֹותּה; ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוּׂשֹורפין
ׁשהרי נּׂשרפת, טהֹורה ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלאכלּה,
ידּועה טמאה נטמאה ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֻנּׂשרפה
מפריׁש, ׁשרֹוצה ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין ׁשנּיה וזֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלּכל.
ּבין ולחּוץ, מאמנה הארץ וכל מּדבריהם. ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּפני
אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - הארצֹות ּבׁשאר ּבין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבסּוריא
נאכלת; טמאה ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלּׂשרפה,
מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי לאכילה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחת
:לפיכ ּבּנאכלת. לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהֹואיל
אכילה וׁשל ׁשהּוא; ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין - ּׂשרפה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשל
ואין ּולזבֹות, לזבים ּומּתרת ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

טמאים. לׁשאר לֹומר ְְִִִֵַָָצרי
.Ë- הּמת טמאת מּפני טהֹורה עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן

מארּבעים אחד יּׂשראל ארץ ּבכל אחת חּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמפריׁשין
מן ׁשם לּה ויׁש טמאה ׁשהיא מּפני אֹותּה, וּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה
לאכילה, לּכהן ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

מּקדם. הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור, לּה ְְִִֵֶֶַָָָָָֹואין
.Èועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף לארץ, חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן על אּלא ּבאכילה אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבֹות וזבים קריין ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשּטמאה
ׁשאר ּבמּגע הּטמאים ׁשאר אבל ּומצרעין; ויֹולדֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹונּדֹות

לפ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו אםהּטמאֹות, ,יכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻֻ
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹהיה
מארּבעים אחד מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ורצה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָארצֹות,
לקטּנה אֹו קרי ראה לא ׁשעדין לקטן ונאכלת ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה,

ׁשנּיה. להפריׁש צרי ואין נּדה, ראתה לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשעדין
.‡Èאֹו זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו,
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חוצה1) ופירות באונס. או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן, וליתנה העיסה מן חלה להפריש עשה שמצות יבאר
המפריש חלה. להפריש ורצה לארץ בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה דינין שלשה בהפך. או לארץ שנכנסו לארץ
רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ. בחוצה חלה ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת הערומה ואם מברך. מה חלה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ תחילה לאכול
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מבר - חּלה הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהפריׁש
ּבין חּלה. להפריׁש וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתחּלה:
ּכ הּטהֹורה, על ׁשּמבר ּוכׁשם לארץ. ּבחּוצה ּבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבארץ
חּלה, מפריׁש ערם האיׁש אין לפיכ הּטמאה. על ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמבר
ּפניה וכל ׁשּיׁשבה הערּמה האּׁשה אבל .לבר יכֹול ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָֻׁשאינֹו

חּלה. ּומפרׁשת מברכת - ּבּקרקע ְְְֶֶֶֶַַַַַָָטּוחֹות
.·È;לארץ חּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת - ּבּה וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנּדה

ׁשם היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאינּה
ּכמֹו לאכילה לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכהן
אחד, ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּבארנּו
ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו מדּמעת ׁשאינּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, עם לכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אסּור. ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו המסּיע ּכהן מּׁשּום ּבּה [ואין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהעּמים.
לארץ ּבחּוץ החּלה יפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה] לאכל רצה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹואם

מּדבריהם. אּלא עּקרּה ׁשאין מּתר; -ְִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
.‚È,הּמּקף מן אּלא נּטלת אינּה לפיכ ּתרּומה. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהחּלה

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן נּטלת ואינּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכתרּומה;
.„Èאינּה - ּתרם ואם יתרם, לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל

מּזה יתרם לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו וכל ּבחּלה. ּכ ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּתרּומה,
אֹוכל אינֹו - ּתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ זה, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעל

חּלה. אֹוכל - ּתרּומה האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

.ÂËּבעּסה ׁשאין לכּתחּלה; חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּסּומא
הּיפה. מן ויפרׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָרע

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ז רביעי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הּנחּתֹום‡. מן החּמה2הּלֹוקח מן ּומפריׁש ּבחּלה. חּיב -3 ְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָ
הּצֹוננת מּדפּוסין4על אפּלּו החּמה, על הּצֹוננת 5ּומן ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

ְֵַהרּבה.
והם:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאין

והּׁשיפֹון; ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻהחּטין,
הארץ מּלחם ּבאכלכם ּפת6ׁשּנאמר: אּלא לחם קרּוי ואין , ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא דחן אֹו ארז ּפת העֹוּׂשה אבל מאּלּו. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנעּׂשית
ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָמן

הביאה‚. ׁשּלא ּותבּואה וההפקר והּפאה והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט
הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף ּבחּלה7ׁשליׁש, חּיבין -8. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימּו ראׁשֹון מעּׂשר אף9וכן , ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
גדֹולה ּתרּומה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי ׁשני10על ּומעּׂשר והקּדׁש11, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

העמר ּומֹותר הּפנים12ׁשּנפּדּו, ולחם הּלחם ּכׁשּיּפדּו13ּוׁשּתי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבחּלה חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות אֹותן .14ּכל ְִַַַַָָָָָֹ

ׁשני„. מעּׂשר ׁשל ׁשביעית15עּסה ועּסת ,16ּבירּוׁשלים, ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חייבין1) אם שליש הביאה שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים מינים וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר
בה. שותפין וגוי שישראל ועיסה כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין. ועיסת נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה.
בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח. העשוי ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה ואורז, חטים קמח המערב

בצק. לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו קמח בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו לעשות שהוא2)אסור
החם".3)חבר. הלחם הקר".4)"הוא הלחם ישנה,5)"הוא מחיטה הכיכרות בין ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן. על החדש מן חלה מפרישין ואין
כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן מעשרין שאין החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה נוטל אלא ישנה,
לא ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים בידו שיהיו הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך שמעשר

חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה אבל אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו ירושלמי6)חילקו
שנאמר לחם אף וחמץ, מצה לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה, לחם ונאמר עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם:
הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה אלא וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ, מצה לידי בא שהוא דבר בחלה

סירחון". לידי אלא וחמץ, מצה לידי באים שיש7)אינם מה עימך. ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
הביאה שלא ותבואה הבקר". היא פאה היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר יצא לו ליתן חייב אתה לו ואין לך
אבל בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים נתינת לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה משום פטרוה שליש

החלה. מן גם פטור בהפקר הגלגול היה לבוא8)אם יכולה שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול שבשעת כיוון
בחלה. חייבת ולכן חמץ מעשר.9)לידי מלהפרישה.10)תרומת הלוי במעשר11)שפטור המשנה את העמידו בירושלמי

בחלה, שחייב לדבריו חידוש שום אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר: אלא אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני
היה לכן שקודם אף בחלה שחייב הוא חידוש בשיבלים הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני מעשר הפוסק: לרבינו אבל

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב בירושלים הוא שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר ופטור. כי12)קדוש
לכל ונאכל נפדה היה זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון שנשאר עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו

ולוקחים13)אדם. הגוף, קדושת עליהם עוד חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי קדשו שלא עד כשנטמאו המדובר
הפנים". ולחם הלחם שתי "מותר להם קורא ולפיכך תחתיהם חלה,14)אחרים חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת כיוון

הקדש. התבואה הייתה מירוח שבשעת כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה כר'15)הייתה פוסק שרבינו פי על אף
רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים, אפילו שני מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה ממון שני שמעשר מאיר,
לו שיהא אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין לה. בסוכה חייא כר' פוסק שרבינו כאן, קורקוס ומהר"י מנוח

הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר לאכול לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה וטעם16)היתר
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מדּמע המדּמע17ּוספק אבל ּבחּלה. חּיבין מן18- ּפטּור - ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻֻ
.19החּלה ַַָ

נזיר‰. ּורקיקי ּתֹודה מן20חּלֹות ּפטּורין - לעצמֹו עּׂשאן : ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ
קדש ׁשהן מּפני ּולמקריבי21החּלה, לנזירים ּבּׁשּוק למכרן ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

- ּתּמכר לא ׁשאם ׁשּבדעּתֹו, לפי ּבחּלה, חּיבין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתֹודה
ְֶָֹיאכלּנה.

.Âהּׁשּתפין לרּבים22עּסת עּסה ּבחּלה23והעֹוּׂשה חּיבת -24. ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

.Êהּטבל מן עּסה לתרּומה25העֹוּׂשה חּלה ׁשהקּדים ּבין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים עּׂשּוי26ּבין ּׁשעּׂשה מה ואם27- . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא - ּתחּלה החּלה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהפריׁש
עד ּתאכל לא - ּתרּומה ּתחּלה הפריׁש ואם מעּׂשר; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹּותרּומת

חּלה. עליה ִֶֶַָָָׁשּיֹוציא
Á.ׁשּלּה28העֹוּׂשה הּפת להאכיל לחּיה29עּסה אֹו לבהמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

- מּמּנה אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן הּכלבים, עּסת ּפטּורה. -ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבחּלה ּפטּורה30חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד עּסת .31. ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

.Ëהיה אם ּבעּסה, ׁשּתפין ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻהיּו
זֹו הרי - ּבחּלה החּיבת עּסה ׁשעּור יּׂשראל חּיבת32ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.33ּבחּלה ְַָ
.Èחּלה ׁשהפריׁש ּכֹוכבים יּׂשראל34עֹובד ּבארץ אפּלּו ,35- ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חּלה צרי36אינּה ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין אּלא ותאכל37; , ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לּה38לזר חׁשׁשנּו לא ולּמה היא39. יּׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

ּכֹוכבים עֹובד ּביד אֹותּה לפטרּה40ותלה ירצה41ּכדי ׁשאם ? ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מּׁשעּור ּפחֹות עּסתֹו יּׂשראל ויעּׂשה עצמֹו יפטר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיּׂשראל

.42חּלה ַָ
.‡Èחּטין קמח ארז43המערב אם44וקמח עּסה: מהן ועּׂשה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדגן טעם ּבּה ּבחּלה45יׁש חּיבת ּפטּורה.46- - לאו ואם , ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ
חּטים הּׂשאֹור היה ארז47אפּלּו עּסת ּבּה48לתֹו יׁש אם : ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבחּלה חּיבת - ּדגן ּפטּורה.49טעם - לאו ואם , ְְְִֶֶַַַַַָָָָ
.·Èדבׁש50עּסה אֹו ׁשמן אֹו ּביין מים51ׁשּנּלֹוׁשה אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּתבלין52רֹותחים לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו הּמים53, הרּתיח אֹו , ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
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הפקר. של עיסה כדין זו עיסה שדין מהן17)הדבר, אחת לתוך תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון
בחלה. היא וחייבת מותרת חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים שאנו נפלה, לאיזו ידוע כשנפלה18)ואין והיינו

חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו זה שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות תרומה של סאה
הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה חלה גם נתרמה.19)שהרי שכבר ולא תרומה, תרימו "חלות"20)שנאמר: לשון תפסו בתודה

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של אחד מין אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות חלות מיני שני שישנם כיוון
מיד.21) בהן יש דמים קדושת - הקרבן שחיטת בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין פי על בזה22)אף והחידוש

אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה כשלא והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים ואחד אחד לכל שאין פי על שאף
החלה. מן פטורה זו הרי בצק, לחלקה בדעתם היה מפקירה.23)שאם אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות נותן כלומר,

הפקירה.24) לא שהרי - מחלה, פטורה שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה הוציאו25)שאין לא שעדיין מחיטים כלומר,
ומעשרות. תרומות אין26)מהן - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו שבזה וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

שום אין שני במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, ונתחייבה תרומה, הייתה לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר שהרי מקודם,27)חידוש, בה נתחייב שכבר תרומה, להקדים שצריך פי על אף כלומר:

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול, בשעת עתה זה בה שמתחייב שלכם28)לחלה, "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי
חייבת". אינה חיה של אדם.29)חייבת, לבני שאופים כדרך נאפתה הפת אם ממנה,30)אפילו אוכלים הרועים אין אם אבל

מחלה. פטורה - יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על ולא31)אף "עריסותיכם - "עריסותיכם" שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי", כולה.32)של העיסה בכל לישראל שיש כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל אבל33)כלומר,

מחלה. פטורה היא הרי עיסה, שיעור ישראל, של בחלקו אין שברשותו.34)אם מן35)מעיסה בחלה בה חייב שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שאכלו37)שהרי באלו יחשוד שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,

בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, העיסה38)את שגלגול כיוון המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על ואף
ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי של שמירוח ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל לא ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא

אותה.40)לעיסה.39) ללוש לו נתנה באופן41)כלומר, פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו זה וישראל כלומר,
עיסת כן כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו פטורה גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל זה,

גוי. לשה אפילו חייבת חלה,42)ישראל הלכות יודע הישראל שאין כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור פי על ואף
מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה ידי על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן יודע. אינו זה דין אף כנ"ל,

לגוי]. מסירה ידי על טעותו) (=כפי בחלה.43)החלה החייבים דגן מיני מחמשת המינים.44)שהם מחמשת שאינו
חיטים.45) טעם בחלה46)כלומר, החייבת עיסה שיעור כדי לבד בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי על אף

גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז" "חיטים המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז את גוררות שהחיטים -

האורז. את חלה.47)אחריהן ממנה הורמה לא אורז.48)שעדיין עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל ואין49)כלומר,
טעם. בנותן מינו בשאינו שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל חוץ50)השאור המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה

בחלה". חייבת מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין דבש51)משבעת אבל המשקים, משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב. ואינו פירות מי אלא אינו ולשו.52)תמרים לקמח המים שפך בכסנין53)כלומר, הבאה שפת אמרו מב. בברכות

ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם זו שפת הרי עליה. סעודתו קבע אם המוציא עליה מברך תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר,
במינים אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם רבינו שפירשם

הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים
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מדּמע המדּמע17ּוספק אבל ּבחּלה. חּיבין מן18- ּפטּור - ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻֻ
.19החּלה ַַָ

נזיר‰. ּורקיקי ּתֹודה מן20חּלֹות ּפטּורין - לעצמֹו עּׂשאן : ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ
קדש ׁשהן מּפני ּולמקריבי21החּלה, לנזירים ּבּׁשּוק למכרן ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

- ּתּמכר לא ׁשאם ׁשּבדעּתֹו, לפי ּבחּלה, חּיבין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתֹודה
ְֶָֹיאכלּנה.

.Âהּׁשּתפין לרּבים22עּסת עּסה ּבחּלה23והעֹוּׂשה חּיבת -24. ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

.Êהּטבל מן עּסה לתרּומה25העֹוּׂשה חּלה ׁשהקּדים ּבין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים עּׂשּוי26ּבין ּׁשעּׂשה מה ואם27- . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא - ּתחּלה החּלה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהפריׁש
עד ּתאכל לא - ּתרּומה ּתחּלה הפריׁש ואם מעּׂשר; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹּותרּומת

חּלה. עליה ִֶֶַָָָׁשּיֹוציא
Á.ׁשּלּה28העֹוּׂשה הּפת להאכיל לחּיה29עּסה אֹו לבהמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

- מּמּנה אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן הּכלבים, עּסת ּפטּורה. -ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבחּלה ּפטּורה30חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד עּסת .31. ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

.Ëהיה אם ּבעּסה, ׁשּתפין ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻהיּו
זֹו הרי - ּבחּלה החּיבת עּסה ׁשעּור יּׂשראל חּיבת32ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.33ּבחּלה ְַָ
.Èחּלה ׁשהפריׁש ּכֹוכבים יּׂשראל34עֹובד ּבארץ אפּלּו ,35- ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חּלה צרי36אינּה ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין אּלא ותאכל37; , ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לּה38לזר חׁשׁשנּו לא ולּמה היא39. יּׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

ּכֹוכבים עֹובד ּביד אֹותּה לפטרּה40ותלה ירצה41ּכדי ׁשאם ? ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מּׁשעּור ּפחֹות עּסתֹו יּׂשראל ויעּׂשה עצמֹו יפטר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיּׂשראל

.42חּלה ַָ
.‡Èחּטין קמח ארז43המערב אם44וקמח עּסה: מהן ועּׂשה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדגן טעם ּבּה ּבחּלה45יׁש חּיבת ּפטּורה.46- - לאו ואם , ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ
חּטים הּׂשאֹור היה ארז47אפּלּו עּסת ּבּה48לתֹו יׁש אם : ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבחּלה חּיבת - ּדגן ּפטּורה.49טעם - לאו ואם , ְְְִֶֶַַַַַָָָָ
.·Èדבׁש50עּסה אֹו ׁשמן אֹו ּביין מים51ׁשּנּלֹוׁשה אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּתבלין52רֹותחים לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו הּמים53, הרּתיח אֹו , ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
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הפקר. של עיסה כדין זו עיסה שדין מהן17)הדבר, אחת לתוך תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון
בחלה. היא וחייבת מותרת חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים שאנו נפלה, לאיזו ידוע כשנפלה18)ואין והיינו

חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו זה שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות תרומה של סאה
הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה חלה גם נתרמה.19)שהרי שכבר ולא תרומה, תרימו "חלות"20)שנאמר: לשון תפסו בתודה

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של אחד מין אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות חלות מיני שני שישנם כיוון
מיד.21) בהן יש דמים קדושת - הקרבן שחיטת בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין פי על בזה22)אף והחידוש

אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה כשלא והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים ואחד אחד לכל שאין פי על שאף
החלה. מן פטורה זו הרי בצק, לחלקה בדעתם היה מפקירה.23)שאם אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות נותן כלומר,

הפקירה.24) לא שהרי - מחלה, פטורה שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה הוציאו25)שאין לא שעדיין מחיטים כלומר,
ומעשרות. תרומות אין26)מהן - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו שבזה וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

שום אין שני במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, ונתחייבה תרומה, הייתה לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר שהרי מקודם,27)חידוש, בה נתחייב שכבר תרומה, להקדים שצריך פי על אף כלומר:

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול, בשעת עתה זה בה שמתחייב שלכם28)לחלה, "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי
חייבת". אינה חיה של אדם.29)חייבת, לבני שאופים כדרך נאפתה הפת אם ממנה,30)אפילו אוכלים הרועים אין אם אבל

מחלה. פטורה - יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על ולא31)אף "עריסותיכם - "עריסותיכם" שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי", כולה.32)של העיסה בכל לישראל שיש כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל אבל33)כלומר,

מחלה. פטורה היא הרי עיסה, שיעור ישראל, של בחלקו אין שברשותו.34)אם מן35)מעיסה בחלה בה חייב שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שאכלו37)שהרי באלו יחשוד שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,

בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, העיסה38)את שגלגול כיוון המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על ואף
ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי של שמירוח ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל לא ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא

אותה.40)לעיסה.39) ללוש לו נתנה באופן41)כלומר, פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו זה וישראל כלומר,
עיסת כן כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו פטורה גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל זה,

גוי. לשה אפילו חייבת חלה,42)ישראל הלכות יודע הישראל שאין כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור פי על ואף
מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה ידי על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן יודע. אינו זה דין אף כנ"ל,

לגוי]. מסירה ידי על טעותו) (=כפי בחלה.43)החלה החייבים דגן מיני מחמשת המינים.44)שהם מחמשת שאינו
חיטים.45) טעם בחלה46)כלומר, החייבת עיסה שיעור כדי לבד בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי על אף

גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז" "חיטים המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז את גוררות שהחיטים -

האורז. את חלה.47)אחריהן ממנה הורמה לא אורז.48)שעדיין עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל ואין49)כלומר,
טעם. בנותן מינו בשאינו שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל חוץ50)השאור המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה

בחלה". חייבת מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין דבש51)משבעת אבל המשקים, משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב. ואינו פירות מי אלא אינו ולשו.52)תמרים לקמח המים שפך בכסנין53)כלומר, הבאה שפת אמרו מב. בברכות

ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם זו שפת הרי עליה. סעודתו קבע אם המוציא עליה מברך תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר,
במינים אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם רבינו שפירשם

הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים
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אפאּה אם ולׁשֹו, לתֹוכֹו הּקמח ּבּתּנּור54והׁשלי ּבין -55, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּבּקרקע את56ּבין ׁשהדּביק ּבין והּמרחׁשת, הּמחבת על ּבין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַ

הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת ּבאׁש57הּבצק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
הדּביק58מּלמּטה ּכ ואחר ׁשהרּתיחּה ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ליּבׁשּה59הּבצק עּסה העֹוּׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּבקדרה60ּבחּמה לבּׁשלּה אֹו מן61ּבלבד, ּפטּורה היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּבין ּבמים, ׁשּלׁשּה ּבין לחם. חּמה מעּׂשה ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהחּלה;
מׁשקין ּבׁשאר קלי62ׁשּלׁשּה וכן אֹו63. ּבמים אֹותֹו ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אפּיה64ּבדבׁש ּבלא אֹותֹו חּיבת65ואֹוכלין ׁשאין ּפטּור. - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
אדם למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה .66אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.‚Èׁשּלׁשּה חּמה68ּתחּלה67עּסה מעּׂשה 69לעּׂשֹותּה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
ּפת70והׁשלימּה ּפת71לעּׂשֹות לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ,72 ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָ

ּפת לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעּׂשה לעּׂשֹות ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהׁשלימּה
ּבחּלה. חּיבין -ְִַַָָ

.„Èלכּותח העּׂשּוי עּׂשאּה73לחם עליה: מֹוכיחין מעּׂשיה - ְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבחּלה74ּכעכין חּיבת ּכלּמּודין75- עּׂשאּה מן76; ּפטּורה - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

.77החּלה ַַָ
.ÂËהעמר מלא ּבחּלה? ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור קמח.78ּכּמה ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּכּלם - מחמׁשּתן ּבין מינים מחמּׁשה מאחד מצטרפין79ּבין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻ
חמׁש ּפחֹות קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה .80לּׁשעּור. ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

- והרביעית רביעּיֹות, ארּבע - והּלג לּגין, ארּבעה - ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹֻוהּקב
וחמׁש אצּבע וחצי אצּבעים ּברֹום אצּבעים על ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעים

יד81אצּבע ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות וכל נמצאת82, . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אצּבעֹות עּׂשר על אצּבעֹות עּׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלמד,

ּבקרּוב אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש העמר.83ּברֹום הּוא - ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
ׁשבע ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל

העמר מּדת היא - אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות ּוׁשּתי84אצּבעֹות . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עֹולים הם ּכאחד ּכמֹו85הּמּדֹות זֹו? מּדה מכילה וכּמה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּביצה וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וׁשלׁש מׁשקל86ארּבעים והם . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
החּטים מּקמח סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּׁשה

זּוז ועּׂשרים מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהם מּזּוזי87ׁשּבמצרים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
מּקמח הּזה ּכּמׁשקל ׁשּמכילה ּומּדה הּזה. ּבּזמן ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָמצרים

מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה - הּזה ְְְִִִֶַַַָָָָהחּטים
.ÊËּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות ּפחֹות עּסתֹו לעּׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָָאסּור

החּלה מן ּפחּותה88לפטרּה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּכלּום עּׂשה לא - היא89מּכּׁשעּור והרי ּכׁשהיתה.90, חּלין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻ

וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפאּה מּכּׁשעּור ּפחּותה עּסה ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּׂשה
- חּלה ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם לּסל, ונתן אחרת ּפת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָואפה

לחּלה מצרפן ׁשּנאמר:91הּסל הּפת. מן החּלה ּומפריׁש , ְְְֱִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
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מחלה.54) פטור אפייה בלא לחם.55)אבל שאופים חייבין56)כדרך טרוקנין יוחנן, ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות
בה). ואופים בקרקע חפירה (שעושין דארעא" כובא אביי אמר טרוקנין מאי בתנור57)בחלה. שאופים כדרך לא כלומר,

הבצק. מדביקים מכן ולאחר בחלה.58)שמרתיחים שחייב מודה לקיש ריש אף - בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם
בזה.59) מודה לקיש ריש מחלה.60)שאף שפטור בזה, מודה יוחנן ר' אותה.61)שגם לאפות שם62)ולא חלה ירושלמי

יוחנן, ר' ליה אמר וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו מהלך שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה
אותה)". אופה ואינו העיסה את שמבשל (כלומר, משקה ידי על בצק63)ובלבד שעשאו קלי "קמח ד: הלכה סוף שם בירושלמי

פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן, רבי בשם יוסי רבי בחלה. חיבור64)חייב שהם המשקים משבעת שהם
אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות במי לש אם אבל לחם.65)לחלה. יאפהו שלא כן, דעת על לש לש66)כלומר, כלומר,

אותה. אפה לא שלמעשה פי על אף כן, דעת עבה.67)על עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש פטורה69)התחיל היא שאז
וכ70)מחלה. עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש שכן הלישה[כנראה שבתחילת היינו חייבת". ו'

פת]. עשאה לא שלמעשה פי על אף חייבת, עיסה, לעשותה חשב הלישה ובסוף סופגנין לעשותה "עיסה71)חשב זו והרי
סופגנין, וסופה סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה עשאה בסוף אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין שתחילתה
על חשב אפילו עיסה, עשה אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר במחשבה לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה.
אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה זה והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין ועשאה סופגנין, לעשותה דעת

פטורים. הם אז כסופגנין, אותם אפה ולבסוף רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה, אותה לש עיסה72)לא "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין", ואופה73)וסופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר שבחלב (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא

כותח. ממנו ולעשות לשוחקו מנת על דקות.74)אותו לכותח.75)עוגות ולא ללחם שעשאה בזה דעתו כלומר,76)שגילה
ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שהוא נראה ובזה קצתן, אל קצתן בצק חתיכות לחם.77)שחיבר נקראת למדו78)שאינה

האיפה. עשירית והעומר לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו", חלה עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן
מצטרפים.79) כולם אין לחוד, נשיכה ידי על אבל יחד, כשנילושו עשר80)המדובר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה שהרי

חמישיות. ארבע שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה ועשירית מעוקבות.81)קבים, אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
האדם.82) כל של בטפח מארבעה אחד שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות העומר83)שהרי נפח שהרי פחות, מעט כלומר,

.311,1 זו: מדה ואילו מעוקבות. אצבעות 309,44 84.310,11)הוא: זו: מדה שהרי כנ"ל.85)בערך. שהרי86)בערך,
חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים, 432 איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים, 6 - הסאה סאים, 3 - האיפה

ביצים. 43,2 - האפה עשירית 877.2)הוא שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה ולפי דרהם. ועשרים מאות חמש הם
קעֿקעג. עמודים נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה לפטור88)אוקיה. רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,

שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא לו שאין אלא חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל אחר89)עצמו, הוסיף שאם
מחדש. חלה להפריש וחייב ראשונה, בהפרשה נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף שהפריש.90)כך שלא91)החלה פי על אף

mixekia zekld - a`Îmgpn f"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד, - הארץ מּלחם ּבאכלכם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהיה
הּתּנּור ואין לחּלה92האפּוי. .93מצרפן ְְְְֵַַַָָָָָ

.ÊÈהּכּכרֹות ּבזֹו94היּו זֹו ׁשעּור95נֹוׁשכֹות הּכל מן ונתקּבץ ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּבחּלה חּיבין - מעט96חּלה אפה ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ספק97מעט זה הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין לּוח על הּכל .98וקּבץ ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּדבריהם ׁשל חּלה עד99ואם להפריׁש חּיב אינֹו - היא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותֹו .100ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶָ
.ÁÈּבכל ויׁש הֹואיל ׁשּלֹו, ּבּסּבין לׁשֹו אּלא רּקדֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻקמח

עמר הּמרסן101הּקמח נטל אם אבל ּבחּלה. חּיב מן102- ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
לּקמח ׁשהחזירֹו ּבּמרסן העּסה ׁשעּור והׁשלים וחזר ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּקמח

ּבחּלה חּיב אינֹו -103. ְֵַַָָ
.ËÈעּסה ׁשעּׂשה ּׂשאֹור104נחּתֹום -106לחּלקּה105לעּׂשֹותּה ְְְְֲִֶַַַָָָָָ

ּפת יעּׂשּנה ּתּמכר, לא ׁשאם ּבחּלה; אבל107חּיבת . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבצק108העֹוּׂשה לחּלקּה ּפטּורה109עּסה -110. ְְְִֵֶַָָָָָ

.Îאין אם ּׂשאֹור, להם לעּׂשֹות לנחּתֹום קמח ׁשּנתנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָנׁשים
מהן אחת ּכּׁשעּור111ּבׁשל ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּׁשעּור, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּפטּורה -112. ְָ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואין‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
היּו אם זֹו: את זֹו ונׁשכּו בזֹו זֹו ונגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבאחת
ׁשּסתם החּלה; מן ּפטּורין - אחד מּמין הן אפּלּו ׁשנים, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשל
העּסֹות ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשנים

מצטרפֹות. אּלּו הרי -ְְֲִֵֵָ
.·- אחד מּמין היּו אם אחד: איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו

אין - היּו מינין מּׁשני ואם ּבחּלה, וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
- אחד מּמין היּו אפּלּו עּמּה, ּתתערב ולא בזֹו זֹו עּסה ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. ְְִֵָאין

עּסת‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; - הּכּסמין ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ּׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשיפֹון, אֹו ׁשּועל ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין

ּכ ׁשּנגעה ׁשיפֹון וׁשל ׁשּועל מּׁשלׁשּתןׁשּבלת אחת ל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

ׁשהן„. ּפי על אף יׁשן, לׁשל מצטרפת אינּה - חדׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעּסת
הּיׁשן. על החדׁש מן ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי אחד; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמין
אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא ׁשּתיהן, מאמצע יתרם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹולא
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשעּור. להׁשלים להם ויצטרף ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיׁשן
חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעּסה
מצטרפין חמׁשּתן הרי - אחת עּסה מהם ועֹוּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמינין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת ְְְִִֵֶַַַָלׁשעּור
ּפחּותה‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
ּכֹוכבים, עֹובד עּסת אֹו מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז ְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻעּסת
דבר ׁשהרי מצטרפֹות; אינן - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן ְְִִֶַַַַַָָָהּפטּור
.Âׁשהעּסה מצטרפֹות; - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיה

עּסת ּביניהן היה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה ּכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּביניהן
ּבחּלה. ותתחּיב לפּדֹותּה ׁשראּוי מּפני מצטרפֹות; - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהקּדׁש
אֹו אחר איׁש עּסת אֹו אחר מין עּסת ּביניהן היתה אם ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
לחּלה. מצטרפֹות ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעּסת

.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו זֹו ונגעּו וחזרּו מּזֹו, וחּלה מּזֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחּלה
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן
.Áואחר וחּלקּוה, ּכּׁשעּור עּסה ׁשעּׂשּו ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף נתּגּירּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעיסה. בעודם נדבקו) לא (כלומר, בזה זה הסל92)נשכו אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר רבי חולקים שם, בפסחים
מצרפן. התנור יהושע, ר' ולדעת יצא,93)מצרפן, כבר "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור דבר, של וטעמו
בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף חלה.94)ואינו שיעור לבד, מהם אחד בכל טהרות95)שאין בתוספתא והנה עיסה. בעודן

השני. מן קצת שיתלוש מבלי שיפרידם אפשר אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו אמרו: ב הלכה א ואף96)פרק
אלא הגלגול שעת אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה הייתה חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת פי על
בעיסה כשאין אבל בזה. וכיוצא בחמה לייבשה שעשאה כגון צדדית, מסיבה פטורה, היא כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש
נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת בעיסה כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב לכלל באה לא הרי חלה, שיעור

בחלה. חלה.97)עכשיו מכשיעור איכא.98)פחות והא בעינן כלי אוויר דילמא או ליכא, והא בעינן כלי תוך כמו99)שם:
הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן חלה.101)שספק שיעור מחלה102)שהוא פטור שהחזירו במורסן דווקא אם עיון, צריך

דווקא. לאו או חייב, - דקים שהם בסובין יוחנן,103)אבל רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה". חייב אינו שהמורסן "לפי
עיסה". דרך זה אין לתוכן וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו עיסה חלה.104)דרך שיעור בה כלומר,105)שיש

לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא לשאור דעתו חלה.106)אפילו כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא לא אם ואפילו
כך.107) לשם גלגלה כאילו זה נחתום.108)והרי שאינו מי יהיה109)כלומר, לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, לכמה

חלה. אחת.110)שיעור עיסה אותה לעשות יימלך שמא חוששין מהן.111)ואין באחת אף כעושה112)כלומר, הוא שהרי
פירותיו "הגומר שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה, מחייבת הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה

למעשר". טבלו אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו מצטרפות.1)של אם מהן, באחת ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר
ואחרת מכאן מכשיעור פחותה ועיסה מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר, מין עם מצטרפת אם אחד מין עיסת
לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא מעיסה שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה שעשו גויים שני באמצע.

טומאה. לעניין כחולין היא ואם
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מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד, - הארץ מּלחם ּבאכלכם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהיה
הּתּנּור ואין לחּלה92האפּוי. .93מצרפן ְְְְֵַַַָָָָָ

.ÊÈהּכּכרֹות ּבזֹו94היּו זֹו ׁשעּור95נֹוׁשכֹות הּכל מן ונתקּבץ ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּבחּלה חּיבין - מעט96חּלה אפה ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ספק97מעט זה הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין לּוח על הּכל .98וקּבץ ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּדבריהם ׁשל חּלה עד99ואם להפריׁש חּיב אינֹו - היא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותֹו .100ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶָ
.ÁÈּבכל ויׁש הֹואיל ׁשּלֹו, ּבּסּבין לׁשֹו אּלא רּקדֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻקמח

עמר הּמרסן101הּקמח נטל אם אבל ּבחּלה. חּיב מן102- ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
לּקמח ׁשהחזירֹו ּבּמרסן העּסה ׁשעּור והׁשלים וחזר ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּקמח

ּבחּלה חּיב אינֹו -103. ְֵַַָָ
.ËÈעּסה ׁשעּׂשה ּׂשאֹור104נחּתֹום -106לחּלקּה105לעּׂשֹותּה ְְְְֲִֶַַַָָָָָ

ּפת יעּׂשּנה ּתּמכר, לא ׁשאם ּבחּלה; אבל107חּיבת . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבצק108העֹוּׂשה לחּלקּה ּפטּורה109עּסה -110. ְְְִֵֶַָָָָָ

.Îאין אם ּׂשאֹור, להם לעּׂשֹות לנחּתֹום קמח ׁשּנתנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָנׁשים
מהן אחת ּכּׁשעּור111ּבׁשל ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּׁשעּור, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּפטּורה -112. ְָ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואין‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
היּו אם זֹו: את זֹו ונׁשכּו בזֹו זֹו ונגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבאחת
ׁשּסתם החּלה; מן ּפטּורין - אחד מּמין הן אפּלּו ׁשנים, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשל
העּסֹות ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשנים

מצטרפֹות. אּלּו הרי -ְְֲִֵֵָ
.·- אחד מּמין היּו אם אחד: איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו

אין - היּו מינין מּׁשני ואם ּבחּלה, וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
- אחד מּמין היּו אפּלּו עּמּה, ּתתערב ולא בזֹו זֹו עּסה ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. ְְִֵָאין

עּסת‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; - הּכּסמין ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ּׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשיפֹון, אֹו ׁשּועל ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין

ּכ ׁשּנגעה ׁשיפֹון וׁשל ׁשּועל מּׁשלׁשּתןׁשּבלת אחת ל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

ׁשהן„. ּפי על אף יׁשן, לׁשל מצטרפת אינּה - חדׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעּסת
הּיׁשן. על החדׁש מן ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי אחד; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמין
אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא ׁשּתיהן, מאמצע יתרם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹולא
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשעּור. להׁשלים להם ויצטרף ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיׁשן
חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעּסה
מצטרפין חמׁשּתן הרי - אחת עּסה מהם ועֹוּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמינין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת ְְְִִֵֶַַַָלׁשעּור
ּפחּותה‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
ּכֹוכבים, עֹובד עּסת אֹו מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז ְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻעּסת
דבר ׁשהרי מצטרפֹות; אינן - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן ְְִִֶַַַַַָָָהּפטּור
.Âׁשהעּסה מצטרפֹות; - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיה

עּסת ּביניהן היה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה ּכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּביניהן
ּבחּלה. ותתחּיב לפּדֹותּה ׁשראּוי מּפני מצטרפֹות; - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהקּדׁש
אֹו אחר איׁש עּסת אֹו אחר מין עּסת ּביניהן היתה אם ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
לחּלה. מצטרפֹות ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעּסת

.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו זֹו ונגעּו וחזרּו מּזֹו, וחּלה מּזֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחּלה
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן
.Áואחר וחּלקּוה, ּכּׁשעּור עּסה ׁשעּׂשּו ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף נתּגּירּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעיסה. בעודם נדבקו) לא (כלומר, בזה זה הסל92)נשכו אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר רבי חולקים שם, בפסחים
מצרפן. התנור יהושע, ר' ולדעת יצא,93)מצרפן, כבר "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור דבר, של וטעמו
בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף חלה.94)ואינו שיעור לבד, מהם אחד בכל טהרות95)שאין בתוספתא והנה עיסה. בעודן

השני. מן קצת שיתלוש מבלי שיפרידם אפשר אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו אמרו: ב הלכה א ואף96)פרק
אלא הגלגול שעת אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה הייתה חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת פי על
בעיסה כשאין אבל בזה. וכיוצא בחמה לייבשה שעשאה כגון צדדית, מסיבה פטורה, היא כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש
נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת בעיסה כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב לכלל באה לא הרי חלה, שיעור

בחלה. חלה.97)עכשיו מכשיעור איכא.98)פחות והא בעינן כלי אוויר דילמא או ליכא, והא בעינן כלי תוך כמו99)שם:
הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן חלה.101)שספק שיעור מחלה102)שהוא פטור שהחזירו במורסן דווקא אם עיון, צריך

דווקא. לאו או חייב, - דקים שהם בסובין יוחנן,103)אבל רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה". חייב אינו שהמורסן "לפי
עיסה". דרך זה אין לתוכן וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו עיסה חלה.104)דרך שיעור בה כלומר,105)שיש

לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא לשאור דעתו חלה.106)אפילו כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא לא אם ואפילו
כך.107) לשם גלגלה כאילו זה נחתום.108)והרי שאינו מי יהיה109)כלומר, לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, לכמה

חלה. אחת.110)שיעור עיסה אותה לעשות יימלך שמא חוששין מהן.111)ואין באחת אף כעושה112)כלומר, הוא שהרי
פירותיו "הגומר שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה, מחייבת הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה

למעשר". טבלו אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו מצטרפות.1)של אם מהן, באחת ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר
ואחרת מכאן מכשיעור פחותה ועיסה מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר, מין עם מצטרפת אם אחד מין עיסת
לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא מעיסה שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה שעשו גויים שני באמצע.

טומאה. לעניין כחולין היא ואם
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ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
ּביד היה מּכּׁשעּור פחֹות ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובדי ּכׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחֹובה

מהן. אחד ֵֶֶָָּכל
.Ëאחר אחד ּכל וחזר ,ּכ ׁשעּׂשּו יּׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּפטּורין היּו והן חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק. ׁשעּׂשאּוה מּפני ׁשעה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָּבאֹותּה
.Èּבׁשּתפּות והּיּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּביד העּסה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻהיתה

על הּגר והֹוסיף ּכֹוכבים, העֹובד נתּגּיר ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָוחּלקּו,
לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ׁשּלֹו] על [ויּׂשראל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה. ּכֹוכבים עֹובד וׁשל חּיבת, יּׂשראל ׁשל -ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ּׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה ׁשנּיה, עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
ּבתֹו ונֹותנּה ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ּׂשאֹור עם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּה
ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהעּסה
לֹו אין ואם הּמּקף. מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחּלה
הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל ּכּלּה זֹו נעּׂשית - ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻעּסה

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ּבמינֹו ְְִֵֶֶֶֶַָׁשהּטבל
.·Èּכחּלין היא והרי ּכחּלה, אינּה - לחּלה הּטבּולה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻעּסה

ּכמֹו ּבחּלין, ׁשליׁשי עֹוּׂשה הּׁשני ׁשאין הּטמאה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻלענין
טמ לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו. ׁשּבארץׁשּיתּבאר לחּלין אה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻֻ

- טהֹורה ואחת טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּׂשראל.
ונֹותנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהם חּלת ּכדי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנֹוטל
לּטהֹורה הּטמאה מן ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבאמצע

הּמּקף. מן לתרם ּכדי ּביצה, ְְְִִֵֵֵַָָֹֻּכדי
.‚Èּומּניחּה חּלתּה, מפריׁש ואינֹו טהֹורה עּסה אדם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹוּׂשה

ׁשל חּלֹות והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
העּסה ׁשּתעּׂשה עד העּסֹות, נטמאּו ואפּלּו אחרֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָעּסֹות
מאכל ּתּפסל ׁשּלא והּוא לּכהן. ויּתנּנה חּלה ּכּלּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻׁשהּניח
ּדברים ּבּמה עליה. מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם;
אם ספק עליהן ׁשּמפריׁש העּסֹות אֹותם ּכׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאמּורים?
מן נּטלת ּדמאי ׁשחּלת הּורמה; לא אֹו מהן חּלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּורמה

הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה הּטמא על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהּטהֹור

ׁשמיני 1ּפרק
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ּוׁשאר‡. ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּמפריׁש
אם חּלה, לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה. חּיבת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועֹוּׂשהּו עמר ּבֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׁש

חּלין. קמח ּכל ְִִֶַָָֻּכׁשאר
הּקמח·. ויתערב הּמים את ּכׁשּיּתן חּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאימתי

ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּנּלֹוׁש; ּדבר מּתחּלת החּלה מפריׁש ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבּמים,
נתערב ׁשּלא קמח ּבערבה ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹערסתכם.

ועל העּסה על חּלה זֹו הרי אמר: ואם עמר. ׁשעּור ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבּמים
ו אחתהּׂשאֹור עּסה ּכּלּה ולכׁשּתעּׂשה ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

מּתר. זה הרי - חּלה לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻּתתקּדׁש
.‚- הפריׁש ּכ ואחר וערבּה הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּניח

הּכל אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום. ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפת, מן מפריׁש זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ּבחּטים„. מּׁשּתגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
ּכּלּה ותעּׂשה ּבּׂשעֹורים ׁשּתטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻויתערב
ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד העּסה מן עראי ואֹוכלין אחד. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּגּוף
ׁשּועל וׁשּבלת ּכחּטים, - והּכּסמין ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹֻותּטמטם

ּכּׂשעֹורים. - ְְִִִַוהּׁשיפֹון
מּמּנה‰. האֹוכל ּבּׂשעֹורים, ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנתּגלּגלה

:לפיכ טבל. ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב - חּלה הפרׁשת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקדם
- מּמּנה האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּכין - מּדבריהם חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלֹוקה,

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
.Âמּׁשּתתּגלּגל ּפטּורה; - ּתתּגלּגל ׁשּלא עד ׁשּנדמעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעּסה

קדם אֹותּה הּמפקיר אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. -ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אֹו ּגלּגלּה, ּכ ואחר בּה זכה אֹו ּופדאּה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
זכה אֹו ּופדאּה ׁשּנתּגלּגלה, אחר אֹותּה הפקיר אֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָהקּדיׁשּה

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ְֲֵֶֶַַָָּבּה
.Êואחר ההקּדׁש ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהקּדיׁשּה

ּפטּורה. היתה חֹובתּה ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ְְְְְִֶַָָָָָָָָָּכ
.Áּונתנּה עּסה, לֹו לעּׂשֹות ליּׂשראל ׁשּנתן ּכֹוכבים עֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ּבמּתנ ּפטּורה.לֹו - ּומּׁשּגלּגלּה חּיבת; - גלּגלּה ׁשּלא עד ה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
.Ë- נתּגּיר ׁשּלא עד נתּגלּגלה עּסה: לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגר

ּבחּלה, חּיבת - ספק ואם חּיבת. - מּׁשּנתּגּיר ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ּבּה וכּיֹוצא זֹו ספק חּלת ׁשאכל וזר מיתה. עֹון ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלפי

חמׁש. עליה חּיב אין -ֵֶֶַָָָֹ
.Èיעּׂשּנה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּסה

ותּׂשרף יּׂשראל, ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,
מטּמא ׁשּוּדאּה טמאה ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻחּלתּה.
ׁשּוּדאּה ׁשּכל ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין ְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאת
לחּלה הּטבּולים ּבחּלין ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻֻמטּמא
החּלה ותהיה לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן, יטּמאּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

נּׂשרפת. ולא נאכלת לא ְְְֱִֶֶֶֶֶָֹֹּתלּויה,
.‡Èיּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא

היה טהֹורה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָויׁשּתּדל
ּבטמאה יעּׂשּנה - מילין ארּבעה על יתר הּמים ּובין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבינֹו

טמאה. חּלה ְְְִֵַַָָויפריׁש
.·Èעּסת עֹוּׂשים אבל ּבטהרה, הארץ עם חּלת עֹוּׂשים ְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָאין

מּמּנה ּומפריׁש החבר, זה העּסה מגּבל ּכיצד? ּבטהרה. ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחּלין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונטמטמה1) בחטים נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה. מפרישין ואימתי חלה. היא אם קמח חלתו המפריש יבאר
והלוקח חלה. הפרשתי לו ואמר בסוריא הארץ עם מנחתום הלוקח עמה. ועורכין לשין אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים.

הבית. מבעל או מנחתום לארץ בחוצה

mixekia zekld - a`Îmgpn g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבכלי אֹו אבנים כלי אֹו גללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
נֹוטל - הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה; מקּבלין ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדמה
ׁשּלא הּזהר לֹו: ואֹומרים החּלה, ואת העּסה את ׁשּתיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה. תחזר ׁשּמא ּבחּלה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתּגע

ּגּבל. ׁשל חּייו ּכדי ְִֵֶַַָָמּׁשּום
.‚Èאבל הארץ; עם אׁשת עם ּובֹוררת מרּקדת חבר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשת

עֹוּׂשה ׁשהיא מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא ּבעּסה מים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתטיל
לׁשין לא - ּבטמאה ׁשעֹוּׂשה הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻעּסתּה
אבל עברה; עֹוברי ידי מחזיקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹולא

לּפלטר. ּפת עּמֹו ְִִִַַַָמֹוליכין
.„Èהפרׁשּתי לֹו: ואמר ּבסּוריא, הארץ עם מּנחּתֹום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח

נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּלה
ּבסּוריא נחׁשדּו לא ּכ גדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יּׂשראל ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹּכל

החּלה. ַַַָעל
.ÂËחּלה להפריׁש צרי - הּנחּתֹום מן לארץ ּבחּוצה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּלֹוקח

הּמתארח לֹומר צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָמּספק.
מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְִִִֵֵֶַַָָָאצלֹו

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ח חמישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לּכהן‡. טהֹורה ּבהמה זֹובח ּכל לּתן עּׂשה הּזרֹוע2מצות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ואּלּו הּכהנים. מׁשּפט יהיה וזה ׁשּנאמר: והּקבה, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחיים

מּתנֹות מקֹום ּבכל הּנקראים ּתמיד,3הם נֹוהגת זֹו ּומצוה . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין4ּבין מקֹום, ּובכל ; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
ּבמקּדׁשין לא אבל ּובחּלין, לארץ; ּבחּוצה ּבין .5ּבארץ ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻ

ה·. להקּדׁשןּכל קבּוע מּום ׁשּקדם חּיבין6ּקדׁשים - ונפּדּו ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
להקּדׁשן7ּבמּתנֹות עֹובר מּום קדם ואם ׁשהקּדיׁשן8; אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מּום ּבהם נֹולד ּכ ואחר ּפטּורין9ּתמימים אּלּו הרי - ונפּדּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּמּתנֹות .10מן ִַַָ

ּבכֹור‚. צד11ספק מּכל ּבמּתנֹות חּיב הּוא12- ּבכֹור ׁשאם : ְְְִִֵֶַַַָָָָ
נסּתּפק ואם לּכהן. מּתנֹותיו - ּבכֹור אינֹו ואם לּכהן, ּכּלֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻ

מן13ּבׁשנים ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּונתנֹו הּכהן ּבֹו ׁשּזכה ּכמי עּׂשאּוהּו ּבמּומֹו14הּמּתנֹות; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

מעּׂשר15לבעליו ספק אבל מקֹום16. מּכל ּפטּור -17, ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
הראיה עליו מחברֹו .18ׁשהּמֹוציא ְֲִֵֵֶַָָָָָ

ּבמּומּה„. ׁשּנפסלה קדׁשים ּבמּתנֹות19ּבהמת חּיבת ואינּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּכל ּבזמן ּבמאה, אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתערבה

לאחר מהן ּפטּורין20ּבהמה ּכּלן ספק,21- ואחד אחד ׁשּכל ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
את הּׁשֹוחט הּוא אחד היה הראיה. עליו מחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוהּמֹוציא

ּבלבד מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר - .22ּכּלם ְְִֵֵֶַַַַָֻ
ּבהמה‰. אּלא ּבמּתנֹות חּיב ּבלבד;24טהֹורה23אין ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׂשה אם ׁשֹור אם ועז25ׁשּנאמר: מּכבּׂש הּבא ּכלאים .26- ְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבמּתנֹות והּכֹוי27חּיב .28- ספק ׁשהּוא ּפי על אף , ְְִֵֶַַַַַָָָ
מּמּנּו הּמּתנֹות29מפריׁשין צבי30ּכל העז31. על 32הּבא ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּתנֹות ּבחצי חּיב הּולד - -33וילדה ּׂשה אם ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּפטּור הּולד - הּצבּיה על הּבא ּתיׁש ּׂשה. מקצת ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאפּלּו

הּמּתנֹות .34מן ִַַָ
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בהמת1) או כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים לכהן. והקיבה והלחיים הזרוע ליתן עשה שמצות יבאר
בהמה לו והייתה שנתגייר גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים. כהנים של או שביעית, פירות בהמת או שותפין
לשני המתנות ליתן הרוצה כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה,
ישאל או המנות, הכהן יחטוף אם לישראל. אותם מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה. לחיים זרוע ואיזהו כהנים,

בפיו. שהן2)לישראל המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה נותנין שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
כהן. לכל (רדב"ז).3)ניתנות והקיבה" והלחיים הזרוע לכהן "ונתן הפסוק: לפי כן בית4)נקראות בתורה בהם נזכר לא שהרי

בביכורים. שנזכר אין5)כמו עולם", לחק ולבניו הכהן לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר: תלמוד שם: במשנה
וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר: בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) קבוע,6)לו מום בהם היה כשהקדישם כלומר,

דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת בהם נתפסה כחולין7)שלא הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה שלא שכיוון
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי פדיונם.8)גמורים, לאחר אף ועבודה בגיזה להיאסר כיוון10)קבוע.9)שדינם

ועבודה. גיזה איסור בהם נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, ולא11)שקדושתם ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי נפשך.12)ידוע ממה מהם.13)כלומר, אחד קדם שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון

בכור. ספק והשני הכחוש, את נוטל הכהן ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין עשו14)והואיל מספק, אחד לקח שהכהן שכיוון
הראשון. כחליפי השני בכור15)את "שאם השני הצד אבל לכהן", מתנותיו בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין

לישראל. שמכרו כיוון כאן, איננו לכהן" כולו לבעליו.16)הוא כולו אלא בו חלק לכהן שאין בהמה בין17)מעשר כלומר,
בשניים. נסתפק ובין באחד לבעלים.18)נסתפק כולו - הוא מעשר שאם צד, מכל לחייבו שייך בה19)ולא שנולד כלומר,

שהקדישה. לאחר אחר.20)מום לאדם שייכת בהמה שכל בבכור,21)כלומר, כמו צדדין משני עליו לבוא יכול הכהן שאין
כלום. קדשים בבהמת לכהן אין פטורה.22)שהרי הנ"ל) הקדשים בהמת (היא הבהמות מן אחת עוף.23)שהרי ולא חיה ולא

טמאה.24) המתנות.25)ולא מן פטור הצבייה ומן התייש מן הבא שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה אין
המתנות. מן פטורה שחיה מינים.26)הרי שני שהן אלא טהורות, בהמות והלחיים27)ששתיהן הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

מה יותר), ולא בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא, שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר עצמה.28)תלמוד בפני ברייה שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה ספק כלומר,29)שהוא

לכהן. ונותנים חציין.30)מפרישים טהורה.31)ולא חיה טהורה.32)שהוא בהמה חוששין33)שהיא אם הוא ספק שהרי
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם לזרע חוששין אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד האב כרב34)לזרע
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ּבכלי אֹו אבנים כלי אֹו גללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
נֹוטל - הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה; מקּבלין ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדמה
ׁשּלא הּזהר לֹו: ואֹומרים החּלה, ואת העּסה את ׁשּתיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה. תחזר ׁשּמא ּבחּלה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתּגע

ּגּבל. ׁשל חּייו ּכדי ְִֵֶַַָָמּׁשּום
.‚Èאבל הארץ; עם אׁשת עם ּובֹוררת מרּקדת חבר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשת

עֹוּׂשה ׁשהיא מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא ּבעּסה מים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתטיל
לׁשין לא - ּבטמאה ׁשעֹוּׂשה הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻעּסתּה
אבל עברה; עֹוברי ידי מחזיקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹולא

לּפלטר. ּפת עּמֹו ְִִִַַַָמֹוליכין
.„Èהפרׁשּתי לֹו: ואמר ּבסּוריא, הארץ עם מּנחּתֹום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח

נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּלה
ּבסּוריא נחׁשדּו לא ּכ גדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יּׂשראל ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹּכל

החּלה. ַַַָעל
.ÂËחּלה להפריׁש צרי - הּנחּתֹום מן לארץ ּבחּוצה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּלֹוקח

הּמתארח לֹומר צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָמּספק.
מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְִִִֵֵֶַַָָָאצלֹו

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ח חמישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לּכהן‡. טהֹורה ּבהמה זֹובח ּכל לּתן עּׂשה הּזרֹוע2מצות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ואּלּו הּכהנים. מׁשּפט יהיה וזה ׁשּנאמר: והּקבה, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחיים

מּתנֹות מקֹום ּבכל הּנקראים ּתמיד,3הם נֹוהגת זֹו ּומצוה . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין4ּבין מקֹום, ּובכל ; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
ּבמקּדׁשין לא אבל ּובחּלין, לארץ; ּבחּוצה ּבין .5ּבארץ ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻ

ה·. להקּדׁשןּכל קבּוע מּום ׁשּקדם חּיבין6ּקדׁשים - ונפּדּו ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
להקּדׁשן7ּבמּתנֹות עֹובר מּום קדם ואם ׁשהקּדיׁשן8; אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מּום ּבהם נֹולד ּכ ואחר ּפטּורין9ּתמימים אּלּו הרי - ונפּדּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּמּתנֹות .10מן ִַַָ

ּבכֹור‚. צד11ספק מּכל ּבמּתנֹות חּיב הּוא12- ּבכֹור ׁשאם : ְְְִִֵֶַַַָָָָ
נסּתּפק ואם לּכהן. מּתנֹותיו - ּבכֹור אינֹו ואם לּכהן, ּכּלֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻ

מן13ּבׁשנים ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּונתנֹו הּכהן ּבֹו ׁשּזכה ּכמי עּׂשאּוהּו ּבמּומֹו14הּמּתנֹות; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

מעּׂשר15לבעליו ספק אבל מקֹום16. מּכל ּפטּור -17, ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
הראיה עליו מחברֹו .18ׁשהּמֹוציא ְֲִֵֵֶַָָָָָ

ּבמּומּה„. ׁשּנפסלה קדׁשים ּבמּתנֹות19ּבהמת חּיבת ואינּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּכל ּבזמן ּבמאה, אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתערבה

לאחר מהן ּפטּורין20ּבהמה ּכּלן ספק,21- ואחד אחד ׁשּכל ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
את הּׁשֹוחט הּוא אחד היה הראיה. עליו מחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוהּמֹוציא

ּבלבד מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר - .22ּכּלם ְְִֵֵֶַַַַָֻ
ּבהמה‰. אּלא ּבמּתנֹות חּיב ּבלבד;24טהֹורה23אין ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׂשה אם ׁשֹור אם ועז25ׁשּנאמר: מּכבּׂש הּבא ּכלאים .26- ְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבמּתנֹות והּכֹוי27חּיב .28- ספק ׁשהּוא ּפי על אף , ְְִֵֶַַַַַָָָ
מּמּנּו הּמּתנֹות29מפריׁשין צבי30ּכל העז31. על 32הּבא ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּתנֹות ּבחצי חּיב הּולד - -33וילדה ּׂשה אם ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּפטּור הּולד - הּצבּיה על הּבא ּתיׁש ּׂשה. מקצת ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאפּלּו

הּמּתנֹות .34מן ִַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהמת1) או כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים לכהן. והקיבה והלחיים הזרוע ליתן עשה שמצות יבאר
בהמה לו והייתה שנתגייר גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים. כהנים של או שביעית, פירות בהמת או שותפין
לשני המתנות ליתן הרוצה כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה,
ישאל או המנות, הכהן יחטוף אם לישראל. אותם מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה. לחיים זרוע ואיזהו כהנים,

בפיו. שהן2)לישראל המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה נותנין שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
כהן. לכל (רדב"ז).3)ניתנות והקיבה" והלחיים הזרוע לכהן "ונתן הפסוק: לפי כן בית4)נקראות בתורה בהם נזכר לא שהרי

בביכורים. שנזכר אין5)כמו עולם", לחק ולבניו הכהן לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר: תלמוד שם: במשנה
וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר: בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) קבוע,6)לו מום בהם היה כשהקדישם כלומר,

דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת בהם נתפסה כחולין7)שלא הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה שלא שכיוון
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי פדיונם.8)גמורים, לאחר אף ועבודה בגיזה להיאסר כיוון10)קבוע.9)שדינם

ועבודה. גיזה איסור בהם נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, ולא11)שקדושתם ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי נפשך.12)ידוע ממה מהם.13)כלומר, אחד קדם שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון

בכור. ספק והשני הכחוש, את נוטל הכהן ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין עשו14)והואיל מספק, אחד לקח שהכהן שכיוון
הראשון. כחליפי השני בכור15)את "שאם השני הצד אבל לכהן", מתנותיו בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין

לישראל. שמכרו כיוון כאן, איננו לכהן" כולו לבעליו.16)הוא כולו אלא בו חלק לכהן שאין בהמה בין17)מעשר כלומר,
בשניים. נסתפק ובין באחד לבעלים.18)נסתפק כולו - הוא מעשר שאם צד, מכל לחייבו שייך בה19)ולא שנולד כלומר,

שהקדישה. לאחר אחר.20)מום לאדם שייכת בהמה שכל בבכור,21)כלומר, כמו צדדין משני עליו לבוא יכול הכהן שאין
כלום. קדשים בבהמת לכהן אין פטורה.22)שהרי הנ"ל) הקדשים בהמת (היא הבהמות מן אחת עוף.23)שהרי ולא חיה ולא

טמאה.24) המתנות.25)ולא מן פטור הצבייה ומן התייש מן הבא שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה אין
המתנות. מן פטורה שחיה מינים.26)הרי שני שהן אלא טהורות, בהמות והלחיים27)ששתיהן הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

מה יותר), ולא בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא, שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר עצמה.28)תלמוד בפני ברייה שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה ספק כלומר,29)שהוא

לכהן. ונותנים חציין.30)מפרישים טהורה.31)ולא חיה טהורה.32)שהוא בהמה חוששין33)שהיא אם הוא ספק שהרי
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם לזרע חוששין אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד האב כרב34)לזרע
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.Âּכלבים לאכילת אֹו ּכֹוכבים עֹובד לאכילת הּׁשֹוחט ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחד
לרפּואה ּבּמּתנֹות35אֹו חּיב -36. ְִַַַָָָ

.Ê.הּזבח זבחי ׁשּנאמר: חּיבת; - ׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻּבהמת
.Áּבמּתנֹות חּיב - ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה .37הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

העם.39ּולוּים38ּכהנים מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות; מן ּפטּורים - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אין לפיכ לא, אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹוספק

הּכהן נטל ואם מהם, יחזיר40נֹוטלין לא -41. ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
.Ëאמּורים ּדברים לעצמֹו42ּבּמה ּבׁשֹוחט ּכהן43? אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

וׁשלׁש45ׁשּׁשֹוחט44טּבח ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אֹותם46ׁשּבתֹות ונֹותנין מּתנֹות מּמּנּו מֹוציאין ואיל מּכן , ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

אחרים אין47לכהנים - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
מּיד מּמּנּו מֹוציאין אּלא לֹו, מּלּתן48ממּתינין נמנע ואם .49 ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין -ְִִֵֶַַ
.Èּולכהן50הּׁשֹוחט ּכֹוכבים הּמּתנֹות51לעֹובד מן ּפטּור -52. ְְִִֵֵֵַַַָָָֹ

חלקֹו53והּמׁשּתּתף ׁשּירׁשם צרי - הּכהן ׁשּיּניח54עם ּכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּכהן ּבחלק חּיב55הּמּתנֹות - חלקֹו צּין לא ׁשאם ; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לפיכ,56ּבמּתנֹות לֹו. ׁשּתף ׁשהּכהן יֹודעין הּכל ׁשאין מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
- עּמֹו ונֹותן ונֹוּׂשא ּבּמטּבחים עּמֹו עֹומד הּכהן היה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹאם
אינֹו - ּכֹוכבים העֹובד עם והּמׁשּתּתף לרׁשם. צרי ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאינֹו

לרׁשם ּומֹודיע57צרי דברים מרּבה ּכֹוכבים עֹובד ׁשּסתם ; ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מכירה. ּבׁשעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻלּכל

.‡Èעּמֹו הּכהן הרי58התנה - הּמּתנֹות מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
הּכהן לֹו ׁשּיר הרי - חּוץ לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות

ּבּמּתנֹות ׁשּלֹו59חלק הם ּולפיכ הּכהן:60, לֹו אמר אם אבל . ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלי ׁשהּמּתנֹות מנת זה61על יּׂשראל ׁשל הּמּתנֹות הרי -62, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּלֹו ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
הּמּתנֹות מן נפטר לא לֹו63- ׁשּיר לא - מנת על ׁשהאֹומר . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּתפּות ּכהן לֹו ׁשּיר ולא הֹואיל ּכלּום. מּתנֹות ׁשל 64ּבעצמן ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
זה. ּבתנאי קנאן לא -ְְִֶַָָֹ

.·Èּבראׁש ׁשּתף הּכהן ּבּיד65היה ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור - ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
אמר הּקבה. מן ּפטּור - מעים ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ּפטּור -ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
ּבּלחי; חּיב - ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה הרי הּכהן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻלֹו

יּׂשראל ׁשל הּוא הרי החּיב .66ׁשהּדבר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
.‚Èעד נׁשחטה אם ׁשחּוטה: ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגר

ּפטּור - נתּגּיר ספק67ׁשּלא ואם חּיב. - ׁשּנתּגּיר אחר ואם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, -ְֲִֵֵֶַָָָָָָ

.„È.מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מבּדלין.68ׁשאינּה ּכהּנה מּתנֹות ׁשהרי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ
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ולכן כאמו, חיה כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב לזרע חוששין אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות לאכילה.35)פטור שוחט נקרא זה בידו36)שאין ונתנבלה שהשוחט פי על שאף

לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן שנאמר משום המתנות, מן פטור
במתנות. הוא חייב לרפואה, שהוא37)או בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת תהא שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל

שביעית. בפירות משתכר אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל מלבערו. "מאת38)פטור רבא דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא מסתייה39)העם", לא להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי) ליואה "ההוא קלא. שם

מרימר, דרש - ושם: - "עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף, נמי מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא
דרב". כוותיה הכהנים".40)הלכתא משפט יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין לוי רבינו41)אבל דעת

הספק. שנולד לאחר אפילו מועילה ממתנות.42)שתפיסה פטורים לעצמו43)שכהנים שוחט אם אבל שלו. בהמה כלומר,
ישראל. של שהבהמה כיוון במתנות, שחייב הוא פשוט ישראל, זובחי44)בהמת "מאת אומר כשהוא וכו', רבא, "דרש קלב: שם

ומוכרן, שלו בהמות בשוחט היא שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו אומר, הוי שלו.45)הזבח", בהמות
גמליאל,46) בן שמעון כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים שבשתי כרב, ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

ו"שתי בשוק, למכור שחט פעמים כמה תלוי והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה כאן גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש
א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני, ו יום עד ו מיום היינו שבתות"

פעמים. שלוש שם אין השני, א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו אז שרק לעצמו,47)השלישי, נוטלו הכהן ואין
גמור. כישראל המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא מנת48)שכיוון על לשחוט מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שגילה

בשוק. ומיד.49)למכור מטבחיים, בית הקובע או שבתות, ושלוש שתיים ישראל.50)לאחר בשוחט כלומר,51)ומדובר
כהן. של או גוי של שכולה הדין52)בהמה והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה, אלא בשוחט תלוי הדבר שאין

מספק. פטור שהוא לוי של בהמה שוחט הוא עמהן53)אם והמשתתף המתנות, מן פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג. הגמרא ובמסקנת שירשום". צריך
חייב שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל, של שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו המטבחיים בבית עומד
חלקו, את לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא ברבים מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו במתנות
פעם אף הגוי, עם אבל הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף שם במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני

לרשום. צריך העין.54)אינו מראית מפני חלקו, חשד.55)שיסמן לידי יבוא שהוא56)ולא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי הגוי, עם או הכהן עם בישראל.57)שותף חושדים ואין שותף שהוא יודעים שהכל עם58)כיוון

לחלקו.59)הישראל. המתנות, כל את משאיר שיורא".60)כלומר, לאו מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. הריני61)שם כלומר,
שלי. שהמתנות מנת על הבהמה את לך שלו.62)מוכר זה,63)רק בתנאי השותפות או המקח את התנה שהכהן פי על ואף

שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל להתבטל, צריך המקח היה כן ואם
בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל ליתנם הבהמה.64)הרשתו בכל בלבד.65)כמו הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של

הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי על המתנות.67)אף מן ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שאינו68)שהרי

mixekia zekld - a`Îmgpn g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכהן ּברׁשּות אּלא לאכלן ליּׂשראל אסּור - עצמן .69והּמּתנֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ואכלן לׁשּלם70עבר חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן מּפני71אֹו , ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ידּוע ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון על72ׁשהּוא אף אֹותם, והּקֹונה . ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
רּׁשאי ׁשאינֹו ׁשּמּתנֹות73ּפי מּפני לאכלן, מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

נגזלֹות. ְְִָָֻּכהּנה
.ÂËּבּה והיּו ּפרה, ׁשל מעיה ּבני לי מכר לטּבח: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

נֹותנן74מּתנֹות לֹו75- מנּכה ואינֹו הּדמים76לּכהן .77מן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבמׁשקל מּמּנּו לּטּבח78לקחם ּומנּכה לּכהן נֹותנם מן79- ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ִַָהּדמים.
.ÊËּב והיּו לחברֹו ּבּׂשר חֹוׁשׁש81מּתנֹות80ּההמׁשּלח אינֹו - ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּוגזלן זה עבר מעלה82ׁשּמא - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום .83 ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכהן הפסד מּפני ואֹוכלן, ּבדמים הּדמים84הּמּתנֹות ויּתן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל
.ÊÈלחלק רצה ואם נֹותן. - אחד לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהרֹוצה

זרֹוע אּלא זרֹוע, חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹותן
לׁשנים ּולחיים לאחד, וקבה -85לאחד, לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּתנה ּכדי ּבּה ׁשֹור86ׁשּיהיה ׁשל היּו ואם אֹותן87. חֹולק - ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
מּתנה. ּכדי חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָחתיכֹות;

.ÁÈימין ׁשל זרֹוע הּזרֹוע? זהּו ארכּבה88אי ׁשל הּפרק מן ,89 ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ידֹו ׁשל ּכף איברים90עד ׁשני ׁשהן ּבזה.91, מערה זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּגרּגרת ׁשל ּפיקה ועד לחי ׁשל הּפרק מן - טּבעת92והּלחיים , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

לּכהן.93ּגדֹולה הּכל ׁשּביניהן, הּלׁשֹון עם ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÈאֹותן מֹולגין לֹו94אין יּתנּו אּלא אֹותן, מפׁשיטין ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

והּקבה ּובצמרן, ׁשּבתֹוכּה.95ּבעֹורן ּובחלב ׁשעליה ּבחלב ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לּבעלים הּקבה חלב להּניח הּכהנים נהגּו .96ּוכבר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.Îאֹוכלת נּׂשּואה97הּכהנת ׁשהיא ּפי על אף 98הּמּתנֹות ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
קדּׁשה99ליּׂשראל ּבהן ׁשאין מּפני אּלא100, עֹוד, ולא . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ

מּתנֹות אֹוכל חללה101הּבעל אבל אׁשּתֹו. -102ּבגלל ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָ
ּכהנים ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, רצה103אינּה ואם .104 ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

לעֹובד אפּלּו ּבמּתנה, לּתנן אֹו הּמּתנֹות למּכר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּבהן ׁשאין מאכילם, - לּכלבים להאכילם אֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכֹוכבים,

ּכלל. ְְָָֻקדּׁשה
.‡Îהּמּתנֹות105ּכהן לֹו ׁשּנֹותנים חברים לֹו אם106ׁשהיּו , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

על ואף לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליּׂשראל ּבהן לזּכֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצה
ונֹותנין זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו, ּבאּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹּפי
זה הּיּׂשראל ׁשּיהיה והּוא ּבהן. ׁשּזכה הּיּׂשראל לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּתנֹות

לֹו107ּבדחק ׁשּזכה הּכהן ויהיה ּבּׂשר, לקנֹות לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
זה108חברֹו יּׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל אֹו109; ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
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הפירות. מן בחלק ומובדל כהונה.69)מסויים ממכירי איננו אם לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו שהרי
מלשלם".70) פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק חסדא, רב "אמר קל: בדיני71)חולין אבל אדם, בדיני חייב אינו כלומר,

חייב. אתננו.72)שמים לאחר לומר: יכול כהן שלכל הקיבה.74)לקנותן.73)כיוון הטבח.76)הלוקח.75)כלומר,
הבשר.77) שאר עבור אלא הקיבה, עבור שילם לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע את78)שהרי גם לו נתן והטבח

ידע79)הקיבה. לא שלו.שהרי שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים, בני בין לו.80)שהקיבה ששלח זרוע81)במתנה
וקיבה. והעלה82)לחיים במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן המתנות את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן ואם

בדמים. נאמנים83)המתנות שלושה של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר דמיהן. את ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
בשומא. וייפסדו.84)היודעים יתקלקלו - יניחם כהן.85)אם לכל אחד לחי התורה.86)כלומר, מן הוא זה ושור87)ודין

נתינה. כדי מהן בחלק אף ויש גדולים, והקיבה והלחיים הזרוע אף ביותר, גדול שהוא ימין,88)כיוון זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו
שבזרוע. המיומן "הזרוע" נמי הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר תלמודא, מאי שבו89)וכו', התחתון החלק הוא

כתף.90)הפרסות. של רחב עד91)עצם הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק המתחילה השוק היינו,
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל בגרון.92)הכתף, הבולטת תופס93)הבליטה (כלומר, עמה שחיטה ובית נוטלה שם:

הפיקה). מן יותר באלכסון הצוואר הלחיים,94)בעומק רק מהכתוב, נתרבו שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
בכתוב. סמיכותם מחמת שווה שדינם הקיבה.95)נראה שבתוך וחלב הקיבה גבי שעל חלב להביא אתא, למאי "והקיבה", שם:

הישראל.96) אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות (ומה97)שכיוון לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שהיא98)שכתוב: שכן כל אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי

אוכלת. זר.99)עצמה אשת בהיותה ותרומה לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי כהונה, קדושת בה ואין
לה.100) יש כהנת דין - כנ"ל בה, אין כהונה שקדושת פי על היה,101)שאף (ישראל אשתו בשביל אכל כהנא "רב קלב. שם

אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל היא שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים עוד עשו וכן כהנת). ואשתו
המתנות. את לקבל הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות בזה קדושת102)קיים ופקעה לה, לאסור שנבעלה

דבר. לכל כזרה היא והרי ממנה, לה103)כהונה בעיל דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה עד: ביבמות
מתחילתה. זרה שאינה מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם חומש משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול)

בהן104) אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים לעובד מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט: פרק תחילת חולין תוספתא
ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד" כהונה מצוות ליה105)אלא דאית כהנא האי יוסף, רב "אמר קלג. שם

ולויה" כהונה במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה ליזכי מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן צורבא
המתנות). לו ונותנין אותו אוהבים אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה חלקם,106)(בכהן על מוותרים שבעולם הכהנים כל ולכן

בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו לישראל אין שהרי שלו, שהמתנות מרבנן",107)ונמצא "צורבא שם שהזכירו ומה שם. חולין
דווקא. לאו שהוא רבינו שמשו.108)סובר אדא,109)ולא בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא ורב "רבא שם:

מתנותיו לתת רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש (כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד וכו',
באחר, אנא אמרי כי ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב אכל רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו
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ּכהן ּברׁשּות אּלא לאכלן ליּׂשראל אסּור - עצמן .69והּמּתנֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ואכלן לׁשּלם70עבר חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן מּפני71אֹו , ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ידּוע ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון על72ׁשהּוא אף אֹותם, והּקֹונה . ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
רּׁשאי ׁשאינֹו ׁשּמּתנֹות73ּפי מּפני לאכלן, מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

נגזלֹות. ְְִָָֻּכהּנה
.ÂËּבּה והיּו ּפרה, ׁשל מעיה ּבני לי מכר לטּבח: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

נֹותנן74מּתנֹות לֹו75- מנּכה ואינֹו הּדמים76לּכהן .77מן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבמׁשקל מּמּנּו לּטּבח78לקחם ּומנּכה לּכהן נֹותנם מן79- ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ִַָהּדמים.
.ÊËּב והיּו לחברֹו ּבּׂשר חֹוׁשׁש81מּתנֹות80ּההמׁשּלח אינֹו - ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּוגזלן זה עבר מעלה82ׁשּמא - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום .83 ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכהן הפסד מּפני ואֹוכלן, ּבדמים הּדמים84הּמּתנֹות ויּתן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל
.ÊÈלחלק רצה ואם נֹותן. - אחד לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהרֹוצה

זרֹוע אּלא זרֹוע, חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹותן
לׁשנים ּולחיים לאחד, וקבה -85לאחד, לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּתנה ּכדי ּבּה ׁשֹור86ׁשּיהיה ׁשל היּו ואם אֹותן87. חֹולק - ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
מּתנה. ּכדי חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָחתיכֹות;

.ÁÈימין ׁשל זרֹוע הּזרֹוע? זהּו ארכּבה88אי ׁשל הּפרק מן ,89 ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ידֹו ׁשל ּכף איברים90עד ׁשני ׁשהן ּבזה.91, מערה זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּגרּגרת ׁשל ּפיקה ועד לחי ׁשל הּפרק מן - טּבעת92והּלחיים , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

לּכהן.93ּגדֹולה הּכל ׁשּביניהן, הּלׁשֹון עם ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÈאֹותן מֹולגין לֹו94אין יּתנּו אּלא אֹותן, מפׁשיטין ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

והּקבה ּובצמרן, ׁשּבתֹוכּה.95ּבעֹורן ּובחלב ׁשעליה ּבחלב ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לּבעלים הּקבה חלב להּניח הּכהנים נהגּו .96ּוכבר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.Îאֹוכלת נּׂשּואה97הּכהנת ׁשהיא ּפי על אף 98הּמּתנֹות ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
קדּׁשה99ליּׂשראל ּבהן ׁשאין מּפני אּלא100, עֹוד, ולא . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ

מּתנֹות אֹוכל חללה101הּבעל אבל אׁשּתֹו. -102ּבגלל ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָ
ּכהנים ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, רצה103אינּה ואם .104 ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

לעֹובד אפּלּו ּבמּתנה, לּתנן אֹו הּמּתנֹות למּכר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּבהן ׁשאין מאכילם, - לּכלבים להאכילם אֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכֹוכבים,

ּכלל. ְְָָֻקדּׁשה
.‡Îהּמּתנֹות105ּכהן לֹו ׁשּנֹותנים חברים לֹו אם106ׁשהיּו , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

על ואף לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליּׂשראל ּבהן לזּכֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצה
ונֹותנין זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו, ּבאּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹּפי
זה הּיּׂשראל ׁשּיהיה והּוא ּבהן. ׁשּזכה הּיּׂשראל לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּתנֹות

לֹו107ּבדחק ׁשּזכה הּכהן ויהיה ּבּׂשר, לקנֹות לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
זה108חברֹו יּׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל אֹו109; ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
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הפירות. מן בחלק ומובדל כהונה.69)מסויים ממכירי איננו אם לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו שהרי
מלשלם".70) פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק חסדא, רב "אמר קל: בדיני71)חולין אבל אדם, בדיני חייב אינו כלומר,

חייב. אתננו.72)שמים לאחר לומר: יכול כהן שלכל הקיבה.74)לקנותן.73)כיוון הטבח.76)הלוקח.75)כלומר,
הבשר.77) שאר עבור אלא הקיבה, עבור שילם לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע את78)שהרי גם לו נתן והטבח

ידע79)הקיבה. לא שלו.שהרי שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים, בני בין לו.80)שהקיבה ששלח זרוע81)במתנה
וקיבה. והעלה82)לחיים במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן המתנות את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן ואם

בדמים. נאמנים83)המתנות שלושה של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר דמיהן. את ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
בשומא. וייפסדו.84)היודעים יתקלקלו - יניחם כהן.85)אם לכל אחד לחי התורה.86)כלומר, מן הוא זה ושור87)ודין

נתינה. כדי מהן בחלק אף ויש גדולים, והקיבה והלחיים הזרוע אף ביותר, גדול שהוא ימין,88)כיוון זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו
שבזרוע. המיומן "הזרוע" נמי הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר תלמודא, מאי שבו89)וכו', התחתון החלק הוא

כתף.90)הפרסות. של רחב עד91)עצם הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק המתחילה השוק היינו,
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל בגרון.92)הכתף, הבולטת תופס93)הבליטה (כלומר, עמה שחיטה ובית נוטלה שם:

הפיקה). מן יותר באלכסון הצוואר הלחיים,94)בעומק רק מהכתוב, נתרבו שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
בכתוב. סמיכותם מחמת שווה שדינם הקיבה.95)נראה שבתוך וחלב הקיבה גבי שעל חלב להביא אתא, למאי "והקיבה", שם:

הישראל.96) אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות (ומה97)שכיוון לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שהיא98)שכתוב: שכן כל אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי

אוכלת. זר.99)עצמה אשת בהיותה ותרומה לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי כהונה, קדושת בה ואין
לה.100) יש כהנת דין - כנ"ל בה, אין כהונה שקדושת פי על היה,101)שאף (ישראל אשתו בשביל אכל כהנא "רב קלב. שם

אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל היא שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים עוד עשו וכן כהנת). ואשתו
המתנות. את לקבל הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות בזה קדושת102)קיים ופקעה לה, לאסור שנבעלה

דבר. לכל כזרה היא והרי ממנה, לה103)כהונה בעיל דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה עד: ביבמות
מתחילתה. זרה שאינה מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם חומש משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול)

בהן104) אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים לעובד מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט: פרק תחילת חולין תוספתא
ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד" כהונה מצוות ליה105)אלא דאית כהנא האי יוסף, רב "אמר קלג. שם

ולויה" כהונה במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה ליזכי מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן צורבא
המתנות). לו ונותנין אותו אוהבים אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה חלקם,106)(בכהן על מוותרים שבעולם הכהנים כל ולכן

בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו לישראל אין שהרי שלו, שהמתנות מרבנן",107)ונמצא "צורבא שם שהזכירו ומה שם. חולין
דווקא. לאו שהוא רבינו שמשו.108)סובר אדא,109)ולא בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא ורב "רבא שם:

מתנותיו לתת רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש (כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד וכו',
באחר, אנא אמרי כי ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב אכל רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו
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ׁשּמא לידֹו, ׁשּיבֹואּו עד לֹו מזּכה אינֹו - לקיטֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּׂשכירֹו
ּכרחֹו ּבעל .110יזּכה ְְְֶַַָ

.·Îיחטף אם111לא אּלא ּבפיו, יׁשאל ולא הּמּתנֹות הּכהן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹֹ
ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. - ּבכבֹוד לֹו נֹותנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
נֹוטלין. והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמטּבחים

צנּוע ּכהן היה הרי112ואם - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיּודע ּכדי נֹוטל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹזה

למׁשחה ׁשּנאמר ּבחרּדל; צלי אּלא ּכּדר113הּמּתנֹות - ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּמלכים .114ׁשאֹוכלים ְְִִֶַָ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּגז‡. וראׁשית ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עּׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות
לראׁשית ואין זֹו. ּבמצוה יּׂשראל ּבכלל ּולוּים לֹו. ּתּתן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹצאנ
מאחד יפחת ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה. מן ׁשעּור זֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּגז
ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבארץ, אּלא נֹוהגת ואינּה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּׁשים.
לא אבל ּבחּלין, ונֹוהגת הּדגן. ּכראׁשית הּבית, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפני

ְִַָֻבמקּדׁשין.
יכֹול·. ּוגזזן, הּבית לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?

חּוץ ּבהמה הקּדיׁש אֹו לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹיהיה
צאנ לֹומר: ּתלמּוד הּגז? ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּגּזתּה,

צאנֹו. אּלּו אין -ֵֵֹ
חּיבין‚. - ונפּדּו להקּדׁשן קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשּקדםּב אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ראׁשית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

- ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום
הּגז. מראׁשית ְִִֵֵֵַּפטּורים

זכרים„. ּבלבד, הּכבּׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין
צמרן היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן ׁשהּצמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכנקבֹות,
ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּתנה
לחמֹו‰. ׁשהן ּבּתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּכיון

הּבּׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,
והחרמים הּגר ּובגזל ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלֹו
ׁשהרי צרכיו; ּוׁשאר להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ּופדיֹון אחּזה ְְְְְְֲֲִֵֵֶָָָָָָֻּוּׂשדה

ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו ֲִֵֵֶַַַָָאין
.Âחּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחֹור אֹו אדם ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

נפטר - ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר ּגזז אם אבל הּגז. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁשית
אחר להפריׁש חּיב - ׁשּיּתן קדם הלּבינֹו הּגז. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמראׁשית
ּבראׁשית חּיב - גזז ולא ּבידֹו רחלים צמר הּתֹולׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלּבנֹו.

ֵַהּגז.
.Êהּגֹוזז אבל ּובטרפה; ּובכֹוי ּבכלאים נֹוהג הּגז ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָראׁשית

ּפטּור. - הּמתה ֵֶַָָאת
.Áׁשּיּתן עד ּבאחריּותן חּיב - ואבד הּגז ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש

קּימין. ּדבריו - ראׁשית ּגּזֹותי ּכל האֹומר: ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלּכהן.
.Ëהעֹובד ׁשּגזזן אחר ּכֹוכבים עֹובד ׁשל צאנֹו ּגז ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּלֹוקח

אף חּיב, - לגּזתן הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ּפטּור - ְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכֹוככים
ּפי על ואף ּכֹוכבים, העֹובד ּברׁשּות הּגּזה ׁשּגדלה ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָעל
והּגֹוזז הֹואיל ּגזיזה. אחר ּכֹוכבים לעֹובד הּצאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשחֹוזרין
ּבׁשעת אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשּלֹו והּגזיזֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּׂשראל

ִַָהּגּזה.
.Èמּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם חברֹו: ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח

על ואף הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר - ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלהּגזז
מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה לגזז. הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי

להפריׁש. חּיב הּלֹוקח - ּכלּום ׁשּיר לא ואם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻּכהּנה.
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון גּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

- האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָגּזת
על - לעצמֹו] נֹותן [זה לעצמֹו. נֹותן וזה לעצמֹו, נֹותן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַזה

ּׁשּׁשּיר. מה על - לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָמה
.·Èנתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין גּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּגר

עליו מחברֹו והּמֹוציא פטּור, זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגזזּו
ְָָָהראיה.
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וכו'". מזכי, כרחיה בעל מזכה110)שמעא אינו לידו, הגיעו אבל כהן, ליד המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
הטוב. ברצונו אלא שלו, לבעלים אף חטיפנא111)לאחרים, הוה מריש אביי, אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין

לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא מיחטף בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה. מחביבנא קא חבובי אמינא מתנתא,
לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו חלקם שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא: להא דשמענא כיוון
והגרגרנים ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא כיוון המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר, שקילנא
מרובות, ומתנות בו, לאכול ומצוה טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי ממעלי לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים,

בכהני". נפשאי לאחזוקי שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא ואם מתאספים, רבים מדברי112)וכהנים רבינו כן למד
ומכאן לכהן, עצמו להחזיק בכדי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה, שהובאו לקחתאביי, לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן

לכהן. עצמו להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן למדו113)גם אבל כהונה, במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות "כל - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה "ובכולן114)זאת צ: בזבחים משנה

קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין, ושלוקין צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים הקדשים), בכל (כלומר,
כשנהנה אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם התוספות כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה, "למשחה,

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר נהנה אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי שמצות1)מאכילת יבאר
שחור. או אדום או קשה הצמר היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור. לו יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן עשה
צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי של צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים נוהג ואם בידו. רחלים צמר התולש
בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו שנתגייר וגר חבירו. של

דבר. לכל חולין הוא ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על מחדש מפרישין ואם

mixekia zekld - a`Îmgpn g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו יהיה צאן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכּמה
מּמׁשקל ּפחֹות אין ׁשּלהן ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא מחמׁש. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפחֹות
ּפחֹות אין מחמׁשּתן אחת ּכל גּזת ותהיה סלע, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשים
ּפחֹות ּגֹוזזת מהם אחת היתה סלע. עּׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
סלע ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף סלע, עּׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשּתים

הּגז. מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי - יתר ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָאֹו
.„Èּכל ּבחלק ׁשּיהיה והּוא הּגז. ּבראׁשית חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

- ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחד
ְִּפטּורין.

.ÂËּבאמצע ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָראׁשית
ּבלבד מהן אחת וגזז צאן חמׁש לֹו היּו יצא. - ּבּסֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבין
ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומכר
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּגּזתּה ּומכר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשליׁשית
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
והּניח ּוגזזּה אחת רחל היתה אם אבל זה. על ּומּזה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
אינן - ּגּזתּה והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה קנה ּכ ואחר ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָּגּזתּה,

ְְִָמצטרפֹות.
.ÊËלחּלק ורֹוצה הּגז ראׁשית ׁשל רּבֹות גּזֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

חמׁש מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלּכהנים
לֹו, יּתן ּכ ואחר ׁשּילּבנֹו לא קטן. ּבגד ּכדי מלּבן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻסלעים
אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי צֹואי ּכׁשהּוא הּגּזה מּצמר לֹו יּתן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ּבֹו ׁשּיהיה - לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: יתר. אֹו סלעים חמׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּלּבּון

הּמֹועלת. מּתנה ְֵֶֶַַָָּכדי
.ÊÈ,אֹומר אני לפיכ ּדבר. לכל חּלין - הּגז ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻראׁשית

ליּׂשראל, נּׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנים
הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ּבהמה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמּתנֹות

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ּבכֹור‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיּׂשראל איׁש ּכל לפּדֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות
א ונאמר: לי; רחם ּפטר ּכל ׁשּנאמר: הּיּׂשראלית. ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָלאּמֹו

האדם. ּבכֹור את תפּדה ְְִֵֶָָָָֹּפדה
את·. לפּדֹות ׁשהחּיב ּבנּה; את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואין

- ּפדהּו ולא האב עבר ּבנֹו. את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא - ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹעצמֹו
עצמֹו. את יפּדה ְְְְִִֶֶֶַַּכׁשּיגּדל

ואחר‚. ּתחּלה עצמֹו יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהיה
עצמֹו. יפּדה - אחד ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכ

ּכדי„. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות ּבנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהיה
ׁשּנאמר: לרגל; עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו את ּפֹודה - ולזה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלזה
ריקם. פני יראּו ולא :ּכ ואחר ּתפּדה, ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

וצּונּו‰. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה
הּפדיֹון נֹותן ּכ ואחר ׁשהחינּו, ּומבר וחֹוזר הּבן, ּפדיֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּומבר הּבכֹור, לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹלּכהן.

ֱֶֶָׁשהחינּו.
.Â?ּפֹודהּו ּובכּמה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה

ּבכסף ּבין ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ׁשּנאמר: סלעים; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
הּׁשקלים. ּכענין ממֹון, ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ׁשהן מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלפיכ
ּפדהּו ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּכקרקעֹות;

ּפדּוי. אינֹו - ֵֶָָּבהן
.Êסל חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא לּכהן האב לּתןּכתב חּיב - עים ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

חמׁש ּבּׁשּוק ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו,
נתן ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹסלעים
אחר ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעּׂשרה סלעים ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמׁש

יצא. - ֶָָזה
.Áלֹו יּתן ולא מחזיר; - הּפדיֹון לֹו להחזיר הּכהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ּפדּוי, ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן עּׂשה ואם ׁשּיחזיר. ודעּתֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּוא
אחר הּכהן רצה ואם גמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעד
להחזיר מנת על לֹו ונתן ּפרׁש אם וכן יחזיר. - להחזיר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכ

ּפדּוי. ּבנֹו הרי -ְֲֵָ
.Ëאם וחמר: מּקל הּבן מּפדיֹון ּפטּורים - ּולוּים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ּבּמדּבר, יּׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּפטרּו
.Èהּדבר ׁשאין ּפטּור. - הּלוּיה ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשראל

ּביּׂשראל. רחם ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם; אּלא ּבאב, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּתלּוי
.‡Èוכהנת ּפטּור. ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד המעּברת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻלוּיה

מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב; ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהמעּברת
ּכֹוכבים. העֹובד ּבבעילת ְְִִִֵַַָָָֻהּכהּנה

.·È- יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת חלל: ּבן לֹו ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַָָָָֹּכהן
מת ּבפדיֹונֹו; האב זכה ׁשּלא עצמֹו, את לפּדֹות חּיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּבן
ׁשהרי עצמֹו, את לפּדֹות הּבן חּיב אינֹו - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאחר

ּבפדיֹונֹו. האב ְְִָָָָזכה
.‚Èמעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה וכּותית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד הֹואיל בקדּׁשה, ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו,
ּפטר והרי ּביּׂשראל, רחם ּפטר ׁשּנאמר: חּיב; - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבקדּׁשה
אחר אֹו ילדה ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורחם

הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ילדה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנתּגּירה
.„Èונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּכּותית

ואין רחם, ּפטר ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - אחר ולד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָוילדּו
טמאה ׁשאּמֹו נפל ּכל הּנפלים: אחר הּבא וכן רחם. ּפטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מברך.1) ואם עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה ואם בנו. מישראל אחד כל לפדות עשה שמצות יבאר
לעשרה סלעים חמש נתן סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב שהוא לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה
ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם. פטר שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון. לו להחזיר הכהן רצה ואם כהנים.
בכרה לא ואחת בכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר או זכרים שני וילדו בכרו שלא נשים שתי לאו. אם בפדיון חייב אם ספק שהוא
ושני נקבות שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים שלשה בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים ב' וילדו

זכרים.
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.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו יהיה צאן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכּמה
מּמׁשקל ּפחֹות אין ׁשּלהן ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא מחמׁש. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפחֹות
ּפחֹות אין מחמׁשּתן אחת ּכל גּזת ותהיה סלע, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשים
ּפחֹות ּגֹוזזת מהם אחת היתה סלע. עּׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
סלע ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף סלע, עּׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשּתים

הּגז. מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי - יתר ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָאֹו
.„Èּכל ּבחלק ׁשּיהיה והּוא הּגז. ּבראׁשית חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

- ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחד
ְִּפטּורין.

.ÂËּבאמצע ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָראׁשית
ּבלבד מהן אחת וגזז צאן חמׁש לֹו היּו יצא. - ּבּסֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבין
ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומכר
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּגּזתּה ּומכר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשליׁשית
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
והּניח ּוגזזּה אחת רחל היתה אם אבל זה. על ּומּזה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
אינן - ּגּזתּה והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה קנה ּכ ואחר ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָּגּזתּה,

ְְִָמצטרפֹות.
.ÊËלחּלק ורֹוצה הּגז ראׁשית ׁשל רּבֹות גּזֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

חמׁש מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלּכהנים
לֹו, יּתן ּכ ואחר ׁשּילּבנֹו לא קטן. ּבגד ּכדי מלּבן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻסלעים
אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי צֹואי ּכׁשהּוא הּגּזה מּצמר לֹו יּתן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ּבֹו ׁשּיהיה - לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: יתר. אֹו סלעים חמׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּלּבּון

הּמֹועלת. מּתנה ְֵֶֶַַָָּכדי
.ÊÈ,אֹומר אני לפיכ ּדבר. לכל חּלין - הּגז ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻראׁשית

ליּׂשראל, נּׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנים
הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ּבהמה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמּתנֹות

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ּבכֹור‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיּׂשראל איׁש ּכל לפּדֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות
א ונאמר: לי; רחם ּפטר ּכל ׁשּנאמר: הּיּׂשראלית. ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָלאּמֹו

האדם. ּבכֹור את תפּדה ְְִֵֶָָָָֹּפדה
את·. לפּדֹות ׁשהחּיב ּבנּה; את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואין

- ּפדהּו ולא האב עבר ּבנֹו. את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא - ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹעצמֹו
עצמֹו. את יפּדה ְְְְִִֶֶֶַַּכׁשּיגּדל

ואחר‚. ּתחּלה עצמֹו יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהיה
עצמֹו. יפּדה - אחד ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכ

ּכדי„. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות ּבנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהיה
ׁשּנאמר: לרגל; עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו את ּפֹודה - ולזה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלזה
ריקם. פני יראּו ולא :ּכ ואחר ּתפּדה, ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

וצּונּו‰. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה
הּפדיֹון נֹותן ּכ ואחר ׁשהחינּו, ּומבר וחֹוזר הּבן, ּפדיֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּומבר הּבכֹור, לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹלּכהן.

ֱֶֶָׁשהחינּו.
.Â?ּפֹודהּו ּובכּמה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה

ּבכסף ּבין ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ׁשּנאמר: סלעים; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
הּׁשקלים. ּכענין ממֹון, ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ׁשהן מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלפיכ
ּפדהּו ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּכקרקעֹות;

ּפדּוי. אינֹו - ֵֶָָּבהן
.Êסל חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא לּכהן האב לּתןּכתב חּיב - עים ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

חמׁש ּבּׁשּוק ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו,
נתן ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹסלעים
אחר ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעּׂשרה סלעים ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמׁש

יצא. - ֶָָזה
.Áלֹו יּתן ולא מחזיר; - הּפדיֹון לֹו להחזיר הּכהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ּפדּוי, ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן עּׂשה ואם ׁשּיחזיר. ודעּתֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּוא
אחר הּכהן רצה ואם גמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעד
להחזיר מנת על לֹו ונתן ּפרׁש אם וכן יחזיר. - להחזיר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכ

ּפדּוי. ּבנֹו הרי -ְֲֵָ
.Ëאם וחמר: מּקל הּבן מּפדיֹון ּפטּורים - ּולוּים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ּבּמדּבר, יּׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּפטרּו
.Èהּדבר ׁשאין ּפטּור. - הּלוּיה ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשראל

ּביּׂשראל. רחם ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם; אּלא ּבאב, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּתלּוי
.‡Èוכהנת ּפטּור. ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד המעּברת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻלוּיה

מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב; ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהמעּברת
ּכֹוכבים. העֹובד ּבבעילת ְְִִִֵַַָָָֻהּכהּנה

.·È- יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת חלל: ּבן לֹו ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַָָָָֹּכהן
מת ּבפדיֹונֹו; האב זכה ׁשּלא עצמֹו, את לפּדֹות חּיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּבן
ׁשהרי עצמֹו, את לפּדֹות הּבן חּיב אינֹו - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאחר

ּבפדיֹונֹו. האב ְְִָָָָזכה
.‚Èמעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה וכּותית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד הֹואיל בקדּׁשה, ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו,
ּפטר והרי ּביּׂשראל, רחם ּפטר ׁשּנאמר: חּיב; - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבקדּׁשה
אחר אֹו ילדה ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורחם

הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ילדה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנתּגּירה
.„Èונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּכּותית

ואין רחם, ּפטר ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - אחר ולד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָוילדּו
טמאה ׁשאּמֹו נפל ּכל הּנפלים: אחר הּבא וכן רחם. ּפטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מברך.1) ואם עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה ואם בנו. מישראל אחד כל לפדות עשה שמצות יבאר
לעשרה סלעים חמש נתן סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב שהוא לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה
ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם. פטר שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון. לו להחזיר הכהן רצה ואם כהנים.
בכרה לא ואחת בכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר או זכרים שני וילדו בכרו שלא נשים שתי לאו. אם בפדיון חייב אם ספק שהוא
ושני נקבות שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים שלשה בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים ב' וילדו

זכרים.
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אּמֹו ׁשאין נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלדה
יֹום הּמּפלת אֹו וחגבים ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכמֹו לדה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטמאה
לפּדֹות. וחּיב לּכהן ּבכֹור אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹארּבעים

.ÂËאחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת
חי והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמנה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאינֹו
ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת ּתׁשעה ּבן וכן ומת, ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהחזירֹו
נפטר ׁשהרי רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה זה - וילדה אחיו יצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ
אחריו. הּבא ּפֹוטר ּפּדחּתֹו ּומּׁשּתצא ראׁשֹון. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבראׁשֹו

.ÊËהראׁשֹון ּפטּורים: ׁשניהם - ּכדרּכֹו אחריו והּבא דפן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹיֹוצא
אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, מן יצא ׁשּלא לפי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.ÊÈ;יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָמאימתי
ׁשלׁשים, ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

טרפ נעּׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ּבחמׁשואפּלּו חּיב אינֹו - ה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
מת [ואם הּפדיֹון. לֹו יחזיר - לּכהן ונתן הקּדים ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹסלעים.

יּתן. - נתן לא ואם ּבפדיֹון;] חּיב - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאחר
.ÁÈמעכׁשיו לֹו אמר אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְְִִִֵֶַַָָָָמי

ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום ׁשלׁשים לאחר לֹו אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין -ְְְְְִִֵַַַָָָ
יֹום. ׁשלׁשים לאחר קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַַַָָואף

.ËÈ,ּפטּור זה הרי - לא אֹו ּבפדיֹון חּיב אם ספק ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹמי
יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהּמֹוציא
מאביו ראיה ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - יֹום ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפדהּו

נפּדה. ׁשּלא ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת ְְְִִֶֶֶַַָָֹהּוא
.Îאי ידּוע ואין ּונקבה זכר וילדה אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמי

זכרים, ׁשני ילדה ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
סלעים חמׁש נֹותן - הּבכֹור מהן זה אי ידּוע ׁשאין ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלּכהן.
ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין האב, מת הראיה. עליו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָָמחברֹו
יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ׁשּלא ּבין יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; סלעים חמׁש הּנכסים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמן

.‡Îעּׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי
לכהן אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת לּכהן. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹסלעים
- נתן ּכהנים לׁשני ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר - נתן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאחד
זה, ּבן על זה ּפדיֹון צּין לא ׁשהרי מהן; להֹוציא יכֹול ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹאינֹו

מחברי. החזר לֹומר: יכֹול מהן אחד ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
.·Îזכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשּתי

יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּונקבה
רחם. ּפטר מהן אחד ֵֶֶֶֶֶֶָָָזכר

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד זה אי ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
.„Îׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן - האב מת ּפטּור. האב - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

סלעים. ְִֵָָחמׁש
.‰Îלּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹילדּו

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר: ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכלּום;
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎזכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּתי
סלעים. חמׁש נֹותן וזה סלעים, חמׁש נֹותן זה - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָונתערבּו
אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנתנּו
לכהן ואם מּידן; להֹוציא יכֹולין אינן - נתנּו ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹלׁשני
זה ויל הרׁשאה, לחברֹו מהן אחד ּכֹותב - נתנּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהרׁשאה
.ÊÎחּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו

ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא מבּכרת וכן עצמֹו. את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלפּדֹות
אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
את לפּדֹות חּיב והּבן ּפטּורין, ׁשניהן - לאחרֹון ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבן

ְַעצמֹו.
.ÁÎ- זכרים ּוׁשני נקבֹות ׁשּתי אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום. לּכהן ּכאן ְֵֵַָֹאין
.ËÎלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתי

חמׁש נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכר ילדּו לּכהן. ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹסלעים

.Ïנֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם ספקֹות: ּבׁשני אּלא נפטר ׁשּלא סלעים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹחמׁש
- והּנקבה הּזכר ילדה היא ואם חּיב, - ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָילדה
רחֹוק והּדבר והֹואיל ּתחּלה; נקבה ילדה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ּפדיֹונֹו. יּתן -ְִִֵ
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מּיּׂשראל‡. אדם ּכל לפּדֹות עּׂשה חמֹור2מצות 3ּפטר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
לפ4ּבּׂשה רצה לא ואם לערפֹו. עּׂשה מצות - ׁשּנאמר:5ּדֹותֹו . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּוׁשּתי וערפּתֹו. תפּדה לא ואם בּׂשה, ּתפּדה חמֹור ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּופטר
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שיפדה.1) עד בהנאה אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה. חמור פטר מישראל אדם כל לפדות עשה שמצות יבאר
הלוקח בו. חייבים אם ולויים וכהנים בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו. חייב ומאימתי השה. באחריות חייב אם
חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי או מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו. או גוי של חמורו עובר
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי זכרים בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא וחמורה

שאשה2) כיוון מישראל", איש "כל א: הלכה י"א בפרק למעלה רבינו כתב הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
בנה. את לפדות חייבת בלבד.3)אינה חמור של -4)בכור שה לו אין ואם בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, שגם5)פודהו הרי עריפה", למצות קודמת הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן למד
ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן), ונתנו בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא שאמרו ומה מצוה. היא עריפה

mixekia zekld - a`Îmgpn h"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּלּו מקֹום6מצֹות ּבכל זמן7נֹוהגֹות ּפדּיה8ּובכל ּומצות . ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ
עריפה למצות .9קֹודמת ְְֲִִֶֶַָ

לּכהן·. נֹותנֹו ּבֹו ׁשּפֹודין רחם10הּׂשה ּפטר ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
.11וגֹומר ְֵ

טמאה‚. ּבהמה ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואת
ּבלבד החמֹור היא ּכאן .12האמּורה ְֲֲִִַַָָָ

קדם„. מכרֹו ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפטר
אסּורים ּדמיו - מת13ּפדיֹון ואם .14- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון קדם ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹ

הֹואיל עריפה, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּקבר;
לפיכ נפּדה. ּבעצמֹו15ולא החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו לא אם , ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ויּקח ּבּׂשה, ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלּכהן
והּכהנים ויּקבר. יערפּנּו אֹו לעצמֹו, ּדבר16הּׂשה על חׁשּודים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אם אּלא לּכהן, חמֹור ּפטר לּתן ליּׂשראל אסּור לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹזה.
ּבפניו הּכהן ּפדהּו .17ּכן ְֵֵַָָָָֹ

לּכהן‰. ׁשּיּתנּנּו קדם הּׂשה ּומת חמֹור ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹהפריׁש

ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו לּכהן18- הּנבלה ויּתן ּבּה19, .20להנֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
לּכהן הּטלה יּתן - ׁשּפדהּו אחר החמֹור ּפטר ּומּתר21מת , ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

נפּדה.22ּבהניתֹו ׁשּכבר , ְְֲִֶַָָָָ

.Âיֹום.23מאימתי ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? חּיב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לערפֹו רצה אם יֹום, ׁשלׁשים רצה24ּומאחר אם עֹורפֹו; - ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ּבלבד עּכּוב מצות אּלא ּכאן ואין ּפֹודה, - .25לפּדֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

.Êּבקֹופיץ עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה ׁשּנאמר:27מאחֹוריו26לא ; ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָֹ
וערפּתֹו תפּדה לא ולא28ואם ּבמּקל לא אֹותֹו ממיתין ואין . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֹ

ּבקרּדם ולא ּבמגרה29ּבקנה בקֹופיץ30ולא אּלא ולא31, . ְְְְְְְְִִֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשּימּות; עד ּבפניו הּדלת וינעל לחדר ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָיכניסּנּו

.32וערפּתֹו ְֲַַ
.Á,ׁשחּוט ּבּׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹאין

ּבטרפה ּבכלאים33ולא ולא ּבכֹוי34, ולא ׁשּנאמר:35, ; ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹֹ
חּיים ועּזים ּכבּׂשים אּלא ּׂשה קרּוי ואין בּׂשה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּתפּדה

.36ּבלבד ְִַ
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העריפה. למצות טעם אלא זה אין ע6)עריפה), להקשות למקשה "אפשר רבינו: כתב פב) (עשה המצוות מדועבספר ולומר, לי
כמו המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה ואינך מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה אתה
קודמת פדייה "מצות יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן על המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת
שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה, או לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה". למצות קודמת ייבום ומצות עריפה למצות

שאמרו". כמו מצוה וזו מצוה וזו לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר כך עצמה, בפני מצוה בקידושין7)והחליצה מפורש כן
לארץ". בחוץ בין בארץ בין ונוהגין ביאה, בהן דכתיב חמור ופטר תפילין "והרי הבית.8)לז. בפני שלא ואם9)גם "שנאמר

וערפתו". תפדה לכהן.10)לא דמיו נותן בשוויו, פדאו אם לך11)וכן יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר "לכל
לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך לכהן), (כלומר,

טמאה. בהמה בכור פדיון כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר פטר12)אדם, לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה], [תפדה החמור),13)חמור פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות

הכסף שאין שכיוון הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה, יהודה רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את תופס ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור שקיבל כסף אלא פדיון, כסף שבידו
בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר - אחר אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה שהוא שנמצא מהם,

אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי מקודשת" בדמיהן וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים בכמה משנה14)שם,
אין אומרים וחכמים וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה שהפריש (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות
קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה, הפרשת עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר אלא נחלקו ולא להיקבר", צריך

הכל. לדברי ייקבר שייפדה.15)פדיון, עד בהנאה אסור חמור שפטר לפי לפדותו,16)כלומר, מבלי חמור בפטר להשתמש
לפדותו. לי ולמה שלי, הוא תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה בפניו.17)שהוא ערפו "דמעידנא18)או

הפרשתו עם מיד לכן החמור, פטר קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל שכיוון דבר, של וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה
הפרשה. משעת שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל ונמצא הכהן, של השה מת.19)הרי הכהן של השה שהרי

קאי".20) דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה בעלים בי דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם הוא21)שם, שהרי
החמור.22)שלו. פטר ואילך23)של מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה (בכור של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא

שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו עורפו", או פודהו או
יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה בהמה בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים [מפשטות24)שלרבנן

עיון]. וצריך לעריפה. ראוי אינו יום שלושים שתוך נראה, שלושים25)הלשון עליו שעברו לאחר אף עליו עובר אינו כלומר,
הפדיון. את לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה חכמים: שאמרו אלא שהקצבים26)יום, גרזן כמין גדול, "סכין

הבשר". בו ערפו.27)חותכים ממול28)מצד ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו מותר שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל
בו.30)גרזן.29)ערפו". לנסר משנן להב בעלת עריפה".31)סכין דרך דווקא.32)"שכן בעריפה לך: שאינה33)לומר
ט34)חיה. בפרק למעלה רבינו שכתב ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין דבר, של וטעמו העז. על הבא כבש

שה". מקצת "אפילו מכאן ולמדו שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב ועז מכבש הבא "כלאיים ה הלכה
שה35) במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא כשהוא זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה, ספק חיה ספק

דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל התורה, בג36)שאמרה בג בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא
סובר, ורבינו הללו". השמות לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן מה "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר,
הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי זוטרא למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה גזירה סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב



צג mixekia zekld - a`Îmgpn h"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּלּו מקֹום6מצֹות ּבכל זמן7נֹוהגֹות ּפדּיה8ּובכל ּומצות . ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ
עריפה למצות .9קֹודמת ְְֲִִֶֶַָ

לּכהן·. נֹותנֹו ּבֹו ׁשּפֹודין רחם10הּׂשה ּפטר ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
.11וגֹומר ְֵ

טמאה‚. ּבהמה ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואת
ּבלבד החמֹור היא ּכאן .12האמּורה ְֲֲִִַַָָָ

קדם„. מכרֹו ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפטר
אסּורים ּדמיו - מת13ּפדיֹון ואם .14- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון קדם ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹ

הֹואיל עריפה, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּקבר;
לפיכ נפּדה. ּבעצמֹו15ולא החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו לא אם , ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ויּקח ּבּׂשה, ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלּכהן
והּכהנים ויּקבר. יערפּנּו אֹו לעצמֹו, ּדבר16הּׂשה על חׁשּודים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אם אּלא לּכהן, חמֹור ּפטר לּתן ליּׂשראל אסּור לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹזה.
ּבפניו הּכהן ּפדהּו .17ּכן ְֵֵַָָָָֹ

לּכהן‰. ׁשּיּתנּנּו קדם הּׂשה ּומת חמֹור ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹהפריׁש

ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו לּכהן18- הּנבלה ויּתן ּבּה19, .20להנֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
לּכהן הּטלה יּתן - ׁשּפדהּו אחר החמֹור ּפטר ּומּתר21מת , ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

נפּדה.22ּבהניתֹו ׁשּכבר , ְְֲִֶַָָָָ

.Âיֹום.23מאימתי ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? חּיב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לערפֹו רצה אם יֹום, ׁשלׁשים רצה24ּומאחר אם עֹורפֹו; - ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ּבלבד עּכּוב מצות אּלא ּכאן ואין ּפֹודה, - .25לפּדֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

.Êּבקֹופיץ עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה ׁשּנאמר:27מאחֹוריו26לא ; ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָֹ
וערפּתֹו תפּדה לא ולא28ואם ּבמּקל לא אֹותֹו ממיתין ואין . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֹ

ּבקרּדם ולא ּבמגרה29ּבקנה בקֹופיץ30ולא אּלא ולא31, . ְְְְְְְְִִֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשּימּות; עד ּבפניו הּדלת וינעל לחדר ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָיכניסּנּו

.32וערפּתֹו ְֲַַ
.Á,ׁשחּוט ּבּׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹאין

ּבטרפה ּבכלאים33ולא ולא ּבכֹוי34, ולא ׁשּנאמר:35, ; ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹֹ
חּיים ועּזים ּכבּׂשים אּלא ּׂשה קרּוי ואין בּׂשה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּתפּדה

.36ּבלבד ְִַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העריפה. למצות טעם אלא זה אין ע6)עריפה), להקשות למקשה "אפשר רבינו: כתב פב) (עשה המצוות מדועבספר ולומר, לי
כמו המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה ואינך מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה אתה
קודמת פדייה "מצות יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן על המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת
שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה, או לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה". למצות קודמת ייבום ומצות עריפה למצות

שאמרו". כמו מצוה וזו מצוה וזו לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר כך עצמה, בפני מצוה בקידושין7)והחליצה מפורש כן
לארץ". בחוץ בין בארץ בין ונוהגין ביאה, בהן דכתיב חמור ופטר תפילין "והרי הבית.8)לז. בפני שלא ואם9)גם "שנאמר

וערפתו". תפדה לכהן.10)לא דמיו נותן בשוויו, פדאו אם לך11)וכן יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר "לכל
לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך לכהן), (כלומר,

טמאה. בהמה בכור פדיון כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר פטר12)אדם, לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה], [תפדה החמור),13)חמור פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות

הכסף שאין שכיוון הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה, יהודה רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את תופס ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור שקיבל כסף אלא פדיון, כסף שבידו
בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר - אחר אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה שהוא שנמצא מהם,

אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי מקודשת" בדמיהן וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים בכמה משנה14)שם,
אין אומרים וחכמים וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה שהפריש (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות
קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה, הפרשת עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר אלא נחלקו ולא להיקבר", צריך

הכל. לדברי ייקבר שייפדה.15)פדיון, עד בהנאה אסור חמור שפטר לפי לפדותו,16)כלומר, מבלי חמור בפטר להשתמש
לפדותו. לי ולמה שלי, הוא תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה בפניו.17)שהוא ערפו "דמעידנא18)או

הפרשתו עם מיד לכן החמור, פטר קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל שכיוון דבר, של וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה
הפרשה. משעת שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל ונמצא הכהן, של השה מת.19)הרי הכהן של השה שהרי

קאי".20) דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה בעלים בי דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם הוא21)שם, שהרי
החמור.22)שלו. פטר ואילך23)של מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה (בכור של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא

שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו עורפו", או פודהו או
יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה בהמה בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים [מפשטות24)שלרבנן

עיון]. וצריך לעריפה. ראוי אינו יום שלושים שתוך נראה, שלושים25)הלשון עליו שעברו לאחר אף עליו עובר אינו כלומר,
הפדיון. את לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה חכמים: שאמרו אלא שהקצבים26)יום, גרזן כמין גדול, "סכין

הבשר". בו ערפו.27)חותכים ממול28)מצד ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו מותר שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל
בו.30)גרזן.29)ערפו". לנסר משנן להב בעלת עריפה".31)סכין דרך דווקא.32)"שכן בעריפה לך: שאינה33)לומר
ט34)חיה. בפרק למעלה רבינו שכתב ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין דבר, של וטעמו העז. על הבא כבש

שה". מקצת "אפילו מכאן ולמדו שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב ועז מכבש הבא "כלאיים ה הלכה
שה35) במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא כשהוא זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה, ספק חיה ספק

דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל התורה, בג36)שאמרה בג בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא
סובר, ורבינו הללו". השמות לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן מה "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר,
הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי זוטרא למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה גזירה סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב
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.Ëלאחר הּדֹומה ּבּׂשה ּפֹודין ּפדּוי37אין - ּפדה ואם ;38. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין. ּבפסּולי לא אבל ּפקּועה, ּבבן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּופֹודין
ּפסּולי אף ּבֹו, ּפֹודין אין - ואּיל ּצבי מה וכאּיל; ּכּצבי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבהן:

ּבהם. ּפֹודין אין ְִִֵֶַָָֻהּמקּדׁשין
.Èּבעלי ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ּבּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָּפֹודין

ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין ְְִִִֵֵַמּומים,
.‡È,הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין - ׁשביעית מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׂשה

ּפֹודהּו - לפּדֹותֹו ּׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּבֹו ּפֹודין ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאבל
עליו, להחמיר ּׂשה ּתֹורה אמרה לא לּכהן. ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹּבׁשויֹו
עּׂשר ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם עליו; להקל ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
חמּור זה יהיה ולא דינר. ׁשוה ּבּׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹסלעים

ּבׁשויֹו. ּבכסף ׁשּנפּדה ההקּדׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָמן
.·Èמּׁשלׁשה חמֹור ּפטר דמי ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה

- זּוזים מּׁשלׁשה ּפחֹות דמיו היּו אם אבל ּולמעלה; ְְְֲִִִִַָָָָָָָזּוזים
בּׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין יפה39אין ועין זּוזים. ּבׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ּבׁשלׁשה - ּובינֹונית סלע, ּבחצי - רעה ועין מּסלע, יפחת ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלא
ִזּוזים.

.‚Èחברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ּפדּוי40והּפֹודה זה הרי -41, ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָ
לבעליו .42והחמֹור ְְֲִַָָ

.„Èּבכֹור ׁשּנאמר: חמֹור. מּפטר ּפטּורין - ּולוּים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים
ּבבכֹור ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה; הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם

- אדם מּבכֹור והּפטּור טמאה, ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו - ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאדם
טמאה ּבהמה מּבכֹור .43ּפטּור ְְְִֵֵָָָ

.ÂËחמֹורֹו עּבר עּבר44הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ֲִֵֵֵֶַַַַַָֻֻ
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד זה45חמֹורֹו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּבכֹורה מן זה46ּפטּור ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין היה47, . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור, אֹו ּבאם ׁשּתף ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻהעֹובד

ּבֹו מאלף ּפטּור48אחד זה הרי לֹו49- היה ּבאּמֹו50. אֹו ּבֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָ
אחד אזנֹו51אבר אפּלּו רגלֹו, אֹו ידֹו ּכגֹון ׁשאּלּו52, ּכל : ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּפטּור זה הרי - מּום ּבעל יהיה ואם53יחת הּבכֹורה; מן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
לּמזּבח מּום ּבעל יהיה לא ּכֹוכבים העֹובד חלק 54ּכׁשּיחת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

חּיב זה הרי ּכֹוכ55- העֹובד מן חמֹור המקּבל וכן בים. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּביניהם והּולד ּבּה מּטּפל ׁשּקּבל56להיֹות ּכֹוכבים עֹובד אֹו , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּבכֹורה מן ּפטּור הּכל - רחם57מּיּׂשראל ּפטר ׁשּנאמר: . ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּביּׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד - ּובּבהמה ּבאדם יּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבני

.ÊËחמֹורֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר 58ּגר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנתּגּיר אחר לערף59אֹו חּיב זה הרי לפּדֹות60- ואם61אֹו . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּבּׂשה עליו62ּפדה מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.63הראיה ְָָָ

.ÊÈחמֹור ּפטר ׁשהפריׁש ּכֹוכבים אֹותֹו64עֹובד מֹודיעין - ְֲִִִִִֵֶֶֶָ
חּיב מּתר65ׁשאינֹו הּוא והרי ועבֹודה66, .67ּבגּזה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻ

.ÁÈחמֹור ּכמין ׁשּילדה סּוס68ּפרה ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו ,69 ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָ
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זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח, למד לא עצמו אשי כשאין37)שרב המדובר כי אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
בו. פודין רחל, כשל סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה פודין38)הוולד אם שם נסתפקו שלא היא, רבינו שדעת נראה

דומה אינו אם בכך ומה "שה", הוא שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן, אלא אחר), למין הדומה (=שה ב"נדמה"
אחר. למין אלא אמו שהוא.39)למין כל שווה החמור.40)אפילו פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה שפדיון41)בין

חמור פטר פדה גוי אם אף ולכן בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד, החמור פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב ולכן פדוי, זה הרי ישראל נחשב42)של חמור שפטר דבר, של וטעמו

הוא הרי חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר שלו להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על ואף הבעלים. כממון
ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של מפדיון43)שלו אף הם פטורים לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון

כהנים שפטרו מצינו שלא - הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון והלויים הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר
מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר, ישראל של טמאות בהמות בא44)ולויים שלא דבר לוקח זה ואין בכור. הוא והעובר

קיים. העובר שהרי מלפדותו,45)לעולם, הוא פטור שהרי הכהן, מן העובר את מפקיע הוא שהרי לגוי, חמורו עובר למכור כלומר,
השה. את מפסיד הכהן עובר46)ונמצא לו ובמוכר הגוי, של היא האם גוי, של חמורו עובר בלוקח שהרי חמור, פטר מפדיון

ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון חיוב ואין הגוי, של הוא העובר הוה47)חמורו, לוקח, תנא דאי "צריכי, שם:
לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה אימא מקדושה, לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי דקא משום אמינא

באמו.48) פוט49)או גוי ששותפות קנסוהו.כיוון לא הגוי עם להשתתף שאסור פי על ואף האבר51)לגוי.50)רת. ומלבד
כלום. לו אין קטן.52)- אבר הונא53)שהוא רב אמר הבכורה, מן פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה שם:

נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם אחד אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר' אמר הכי ליה אמר וכו', אזנו, אפילו
שאם האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר, כל לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור), זה הרי טריפה, או

פטור. זה הרי מום בעל יהא טהורה.54)ייחתך בבהמה הדבר היה חשובה.55)אם שותפותו שניהם,56)שאין של כלומר,
הטיפול. הישראל.57)בשכר של חציו ישראל".58)אף "בבני זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון חייב,59)ופטור הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה משעת בכור נעשה שהעובר לחיוב61)ולקבור.60)כיוון ארבע בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד. בחולין
ופודהו לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק, בהנאה אסור החמור שפטר (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור, וארבע

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא (כלומר, לפטור חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע בשוויו.62)כדי בכסף, כיוון63)או
ספק אלא כלל, קדושה בו אין הרי והשה החמור, פטר של איסורו פקע כבר שהרי איסור, ספק זה זה.שאין הוא לדעת64)ממון

השה. שהוא חמור פטר בפדיון ולא עצמו חמור בפטר המדובר היא65)התוספות זו והודעה בהנאה. אסור ואינו חמור. בפטר
בקדשים. מזלזלים שהם בישראל הגוי יחשוד שלא שהודיעוהו.66)כדי על67)לאחר החמור פטר על חל הנאה איסור ואין

מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא כדרך הפרשתו, לחמור.68)ידי הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני בו ואין
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ּפטּור חמֹור,70- ּופטר בּׂשה ּתפּדה חמֹור ּופטר ׁשּנאמר: ; ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
ואם חמֹור. והּנֹולד חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

ּבֹו ּבּבכֹורה71יׁש חּיב - חמֹור סימני .72מקצת ְְֲִִֵֵַַָָָָ
.ËÈטלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו
להפקיע73לּכהן ּכדי אחד, טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נֹולד74קדּׁשה הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
לּכהן,75ּתחּלה ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא
.Îׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי

לּכהן נֹותן76טלאים - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹ
לּכהן אחד .77טלה ֵֶֶַָָֹ

.‡Î- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום לּכהן ּכאן לעצמֹו,78אין טלה להפריׁש צרי ואינֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

זכר ילדה האחת ׁשּמא הרּבה: ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
והאחרת נקבה ילדה זֹו ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ילדה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה

זכר ואחריה נקבה אֹו נקבה ואחריו ספקֹות79זכר וכן . ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני יׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהרּבה
לּכהן. אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,
לּכהן, נֹותנֹו ואינֹו לעצמֹו, אחד טלה מפריׁש - ּונקבה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר

הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמּפני
.·Îאם ידּוע ואין ּכֹוכבים העֹובד מן חמֹור הּלֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוכן

ּבּׂשה אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה לא אֹו והּוא80ּבּכרה ְְְְְְִִֶֶָָָָָָֹ
ספק. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֵֶַָָלּבעלים,

.‚Îלֹו ׁשהיּו הפריׁשֹו81מי מהן אחד ּכל טלאים, עּׂשרה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָ
חמֹור ּפטר ספק ּומתעּׂשרין82על ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הּבהמה מעּׂשר83ּכׁשאר מהן אחד ּומפריׁש ׁשּלֹו84. והּׁשאר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.85ּכׁשהיּו ְֶָ

.„Îוּדאין86יּׂשראל חמֹורים ּפטרי עּׂשרה לֹו ּבתֹו87ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
לֹו ׁשּנפלּו ּכהן88ּביתֹו אּמֹו אבי אּמֹו89מּבית אבי ואֹותֹו , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹ

יּׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו מפריׁש90הּכהן זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשּלֹו והן ּׂשיין עּׂשרה ּבמעּׂשר91עליהן וחּיבין ,92. ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבּכּורים הלכֹות להֹו ְְְִִִִסליקּו
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ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ּתׁשע מצֹות: ועּׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
הארץ ׁשּתׁשּבת א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעּׂשרה
ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא ב) מּמלאכּתּה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשביעית
יקצר ׁשּלא ד) זֹו. ּבׁשנה האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא ג) ְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹזֹו.
ּכדר הּנזירים יבצר ׁשּלא ה) הּקֹוצרים. ּכדר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּספיח
ּכל ׁשּיׁשּמט ז) הארץ. ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשּמט ו) ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבֹוצרים.
יּמנע ׁשּלא ט) הּלוה. יתּבע ולא יּגּׂש ׁשּלא ח) ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹהלואתֹו.
לסּפר י) ממֹונֹו. יאּבד ׁשּלא ּכדי ׁשמּטה קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּלהלוֹות
לתקע יב) החמּׁשים. ׁשנת לקּדׁש יא) ׁשבע. ׁשבע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהּׁשנים
ׁשּלא יג) חפׁשי. עבדים לצאת ּכדי ּבתׁשרי ּבעּׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבׁשֹופר
ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא יד) זֹו. ּבׁשנה אדמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתעבד
לּתן טז) הּבֹוצרים. ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא טו) ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים.
מקנה. ּוּׂשדה אחּזה ּׂשדה דין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּגאּלה
חֹומה. ערי ּבּתי ּדין יח) לצמיתּות. הארץ ּתּמכר ׁשּלא ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹיז)
נֹותנין אּלא יּׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיט)
לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא כ) ּבהם. לׁשבת מּתנה ערים ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
ׁשּלא כב) ּומגרׁשיהן. לׁשבת ערים ללוּים לּתן כא) ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּבּזה.
הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם, גֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיּמכר

הּיֹובל. לאחר ְֵֵַַַּבין
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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טמאים.70) מינים ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים ששניהם וחמור, לפרה משותף דבר שיש פי על אף
החמור.71) מן שנולד טהורה,72)בסוס בהמה בכור הוא הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור חמור. בפטר

לכהן. לתיתו חמור.73)וחייב פטר הוא הזכרים משני שאחד הוא ברור כלומר,74)שהרי מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:
בשה. לפדותו שצריך דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת ההנאה, חמור.75)איסור פטר הוא שהרי76)והרי

השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שאין פי על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור77)ברור הראשון באופן שהרי
הוא. מי ידוע שאין פי על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני, באופן וכן חמור, פטר הוא אפשר78)שהזכר שהרי

חמור. פטר כאן ואין ראשון הזכר היה נולד79)שלא הזכר שמא אחד, ספק אלא כאן אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש צריך אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור, פטר הוא והרי ראשון
כלל, זכר ילדה לא שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו, החמורות מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
על דנים כשאנו הקיים השקול הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה. שנולדה לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו

קדושה.80)הוולד. ממנו להפקיע זה81)כדי על ואמרו להתעשר". לדיר חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור במתנה לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל שהפרישו רגיל חמור פטר בגמרא:

שלו". והן ומעשרן שיין עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי ספק עשרה לו לכהן82)שהיו נותנם ואינו שלו, שהם
במתנה, לו ושניתן הלקוח שהרי בהמה. במעשר לחייב אין לכהן, שהוא וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך

מתנה. מקבל בכלל הוא הישראל שאף במעשר, יתחייב לא לישראל החזירו הכהן אם ואף בהמה. ממעשר שהם83)פטור מפני
בהמה. ממעשר פטורים מוקדשים ואילו המזבח.84)חולין, גבי על אימורין ממש.85)ומקטיר מימרא86)חולין שם. בכורות

במעשר ויתחייב הישראל, של יהיה כי ייתכן וודאי, חמור פטר בפדיון שאף בזה, והשמיעונו אבהו, בר רבה בשם נחמן רב של
וודאין.87)בהמה. אפילו לאמו.89).בירושה88)כלומר, אחים היו שלא כיוון זה, הכהן90)וירשם ליד נפלו לא שאם

בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו אלא וטעמו91)בירושה, בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם חייב שאינו
הישראל מן שירש החמורים פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן אותו. שירש הכהן מכח בא זה שישראל כיוון דבר, של

לכהן. נותנם אינו הישראל אף ולכן שלו, הן השיין הרי דבר.92)בשיין, לכל חולין הם שהרי
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ּפטּור חמֹור,70- ּופטר בּׂשה ּתפּדה חמֹור ּופטר ׁשּנאמר: ; ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
ואם חמֹור. והּנֹולד חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

ּבֹו ּבּבכֹורה71יׁש חּיב - חמֹור סימני .72מקצת ְְֲִִֵֵַַָָָָ
.ËÈטלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו
להפקיע73לּכהן ּכדי אחד, טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נֹולד74קדּׁשה הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
לּכהן,75ּתחּלה ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא
.Îׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי

לּכהן נֹותן76טלאים - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹ
לּכהן אחד .77טלה ֵֶֶַָָֹ

.‡Î- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום לּכהן ּכאן לעצמֹו,78אין טלה להפריׁש צרי ואינֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

זכר ילדה האחת ׁשּמא הרּבה: ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
והאחרת נקבה ילדה זֹו ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ילדה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה

זכר ואחריה נקבה אֹו נקבה ואחריו ספקֹות79זכר וכן . ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני יׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהרּבה
לּכהן. אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,
לּכהן, נֹותנֹו ואינֹו לעצמֹו, אחד טלה מפריׁש - ּונקבה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר

הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמּפני
.·Îאם ידּוע ואין ּכֹוכבים העֹובד מן חמֹור הּלֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוכן

ּבּׂשה אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה לא אֹו והּוא80ּבּכרה ְְְְְְִִֶֶָָָָָָֹ
ספק. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֵֶַָָלּבעלים,

.‚Îלֹו ׁשהיּו הפריׁשֹו81מי מהן אחד ּכל טלאים, עּׂשרה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָ
חמֹור ּפטר ספק ּומתעּׂשרין82על ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הּבהמה מעּׂשר83ּכׁשאר מהן אחד ּומפריׁש ׁשּלֹו84. והּׁשאר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.85ּכׁשהיּו ְֶָ

.„Îוּדאין86יּׂשראל חמֹורים ּפטרי עּׂשרה לֹו ּבתֹו87ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
לֹו ׁשּנפלּו ּכהן88ּביתֹו אּמֹו אבי אּמֹו89מּבית אבי ואֹותֹו , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹ

יּׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו מפריׁש90הּכהן זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשּלֹו והן ּׂשיין עּׂשרה ּבמעּׂשר91עליהן וחּיבין ,92. ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבּכּורים הלכֹות להֹו ְְְִִִִסליקּו
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ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ּתׁשע מצֹות: ועּׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
הארץ ׁשּתׁשּבת א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעּׂשרה
ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא ב) מּמלאכּתּה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשביעית
יקצר ׁשּלא ד) זֹו. ּבׁשנה האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא ג) ְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹזֹו.
ּכדר הּנזירים יבצר ׁשּלא ה) הּקֹוצרים. ּכדר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּספיח
ּכל ׁשּיׁשּמט ז) הארץ. ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשּמט ו) ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבֹוצרים.
יּמנע ׁשּלא ט) הּלוה. יתּבע ולא יּגּׂש ׁשּלא ח) ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹהלואתֹו.
לסּפר י) ממֹונֹו. יאּבד ׁשּלא ּכדי ׁשמּטה קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּלהלוֹות
לתקע יב) החמּׁשים. ׁשנת לקּדׁש יא) ׁשבע. ׁשבע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהּׁשנים
ׁשּלא יג) חפׁשי. עבדים לצאת ּכדי ּבתׁשרי ּבעּׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבׁשֹופר
ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא יד) זֹו. ּבׁשנה אדמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתעבד
לּתן טז) הּבֹוצרים. ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא טו) ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים.
מקנה. ּוּׂשדה אחּזה ּׂשדה דין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּגאּלה
חֹומה. ערי ּבּתי ּדין יח) לצמיתּות. הארץ ּתּמכר ׁשּלא ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹיז)
נֹותנין אּלא יּׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיט)
לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא כ) ּבהם. לׁשבת מּתנה ערים ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
ׁשּלא כב) ּומגרׁשיהן. לׁשבת ערים ללוּים לּתן כא) ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּבּזה.
הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם, גֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיּמכר

הּיֹובל. לאחר ְֵֵַַַּבין
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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טמאים.70) מינים ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים ששניהם וחמור, לפרה משותף דבר שיש פי על אף
החמור.71) מן שנולד טהורה,72)בסוס בהמה בכור הוא הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור חמור. בפטר

לכהן. לתיתו חמור.73)וחייב פטר הוא הזכרים משני שאחד הוא ברור כלומר,74)שהרי מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:
בשה. לפדותו שצריך דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת ההנאה, חמור.75)איסור פטר הוא שהרי76)והרי

השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שאין פי על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור77)ברור הראשון באופן שהרי
הוא. מי ידוע שאין פי על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני, באופן וכן חמור, פטר הוא אפשר78)שהזכר שהרי

חמור. פטר כאן ואין ראשון הזכר היה נולד79)שלא הזכר שמא אחד, ספק אלא כאן אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש צריך אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור, פטר הוא והרי ראשון
כלל, זכר ילדה לא שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו, החמורות מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
על דנים כשאנו הקיים השקול הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה. שנולדה לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו

קדושה.80)הוולד. ממנו להפקיע זה81)כדי על ואמרו להתעשר". לדיר חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור במתנה לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל שהפרישו רגיל חמור פטר בגמרא:

שלו". והן ומעשרן שיין עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי ספק עשרה לו לכהן82)שהיו נותנם ואינו שלו, שהם
במתנה, לו ושניתן הלקוח שהרי בהמה. במעשר לחייב אין לכהן, שהוא וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך

מתנה. מקבל בכלל הוא הישראל שאף במעשר, יתחייב לא לישראל החזירו הכהן אם ואף בהמה. ממעשר שהם83)פטור מפני
בהמה. ממעשר פטורים מוקדשים ואילו המזבח.84)חולין, גבי על אימורין ממש.85)ומקטיר מימרא86)חולין שם. בכורות

במעשר ויתחייב הישראל, של יהיה כי ייתכן וודאי, חמור פטר בפדיון שאף בזה, והשמיעונו אבהו, בר רבה בשם נחמן רב של
וודאין.87)בהמה. אפילו לאמו.89).בירושה88)כלומר, אחים היו שלא כיוון זה, הכהן90)וירשם ליד נפלו לא שאם

בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו אלא וטעמו91)בירושה, בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם חייב שאינו
הישראל מן שירש החמורים פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן אותו. שירש הכהן מכח בא זה שישראל כיוון דבר, של

לכהן. נותנם אינו הישראל אף ולכן שלו, הן השיין הרי דבר.92)בשיין, לכל חולין הם שהרי
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ּבׁשנה‡. האילן ועבֹודת הארץ מעבֹודת לׁשּבת עּׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹמצות
ּבחריׁש ונאמר: ליי; ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשביעית,
אֹו הארץ מעבֹודת מלאכה העֹוּׂשה וכל ּתׁשּבת. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּובּקציר
תעּׂשה, לא על ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - זֹו ּבׁשנה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאילנֹות

תזמר. לא וכרמ תזרע לא ּׂשד ְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
הּזמירה,·. על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה מן לֹוקה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו

ׁשאר ואחד הּכרם ואחד הּבצירה. על אֹו הּקצירה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָועל
ִָָהאילנֹות.

ּפרטן‚. ולּמה קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָָָּוזמירה
חּיב, הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על :ל לֹומר ְְִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב?
ׁשּלא האבֹות ׁשאר עם הארץ ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליהן. לֹוקה אינֹו - זה ּבענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנתּפרׁשּו

ְַמרּדּות.
אֹו„. המסּקל אֹו הּקרקע לצר החֹורׁש אֹו החֹופר ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?

אֹו הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל
מּכין - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמרּכיב

מּדבריהן. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו
הּיּבלת‰. יחּת ולא סרק. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאין

יאּבק ולא היבׁשים. והּבּדים העלין יפרק ולא האילנֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
הּתֹולעת. ׁשּימּות ּכדי ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק. צּמרּתֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאת
ׁשּלא ּכדי זהמא, לֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻולא
ינקב ולא הּפּגין, את יסּו ולא .ר ּכׁשהּוא העֹוף אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹיאכל
יפּסג ולא אֹותם. יקטם ולא הּנטיעֹות, את יכר ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותן.
אחת עּׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן האילנֹות. ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָאת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבּׁשביעית ְְִִִֵֵַַַַַמאּלּו
.Âעבֹודת ׁשהיא מּפני הּקנים, ּבאיׁשת האּור את מּציתין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאין

ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה את מלּמדין ואין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָקרקע.
אֹותן ּבֹודקין אבל עפר, מלא ּבעציץ הּזרעים את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבֹודקין
ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את וׁשֹורין גללים. מלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבעציץ
אבל הּגג, ּבראׁש האלֹויי ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלזרען

אֹותֹו. מׁשקין ְִֵַאין
.Ê.ּבאבנים אֹותֹו וטֹוענין ּבסקרא, האילן את ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָסֹוקרין

את להברֹות אם ּבזיתים: והמקׁשקׁש הּגפנים. ּתחת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָועֹודרין
מּתר. - הּפצימים את לסּתם ואם אסּור, - ְְְִִִִִֶַָָָָֹֻהאילן

.Áהּזריעה ּׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלחין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָמׁשקין
מּזה זה מרחקין היּו אם האילנֹות, ּׂשדה וכן ּביֹותר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻׁשּצמאה
אבל לאילן, מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעּׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתר
לבית עּׂשר לזה זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
מרּביצין - הּלבן עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָסאה

יּפסדּו. ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹאֹותֹו

.Ë.ּבּתחּלה הּמים אּמת את ועֹוּׂשין לּגפנים. עּוגּיֹות ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָועֹוּׂשין
מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממלאין

.Èּתעּׂשה - יׁשקה לא ׁשאם אּלה? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומּפני
הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
אסּור ׁשאין אּלּו. על גזרּו לא מּדבריהם, ּבהם וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּכמֹו ׁשּלהם, ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èיּׂשראל על ּכֹוכבים עֹובדי מלכי והּטילּו האנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשרּבּו

ּדברים ּבּׁשביעית לזרע הּתירּו לחילֹותיהן, מחנֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹלעּׂשֹות
אּנס ׁשּכפאֹו מי וכן ּבלבד. הּמל עבדי להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּצריכין
- ּבהן וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלעּׂשֹות

עֹוּׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
.·Èמּפני יעקר. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹהּנֹוטע

- יקּים ּבׁשֹוגג ּתאמר אם הּׁשביעית, על חׁשּודין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיּׂשראל
הייתי. ׁשֹוגג הּמזיד ִִִֵֵַַָֹיאמר

.‚Èּכדי ּבּׁשביעית זּבלּה אֹו נרּה אֹו ּׂשדהּו את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ּכדי מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרעּנה
ּבנֹו. יזרעּנה - מת ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„Èלמֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף אבנים, מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ
.ÂËהיּו אם ּבּׁשביעית: ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן

הּטֹומן אסּור. - לאו ואם חֹוׁשׁש, אינֹו - מגּלין העלין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמקצת
ּגבּה על קּבים מארּבעה יפחת לא - ּבֹו וכּיֹוצא הּלּוף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאת
האדם, ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו. על עפר וטפח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָטפח,
לא אבל ּבּׁשביעית, ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכדי

ְִַיכסח.
.ÊËואבנים עצים אדם מלּקט אֹומרים: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא ּׂשדהּו, מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועּׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל - חברֹו מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון
הּגס ואֹומרין: לנּקֹות ׁשּמתּכּונין עברה, עֹוברי מּׁשרּבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּגס.
ּׂשדה מּתֹו אּלא מּׂשדהּו, אדם לּטל אסרּו - נֹוטלין אנּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּגס
ּכּמה ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ּבטֹובה; ילּקט ׁשּלא והּוא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹחברֹו.

,ל עּׂשיתי ּׂשד.טֹוב נּקיתי ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶָָ
.ÊÈּומביא מלּקט - ּׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה

- ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;
עליו. מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל ְְִִֵֶַַַַַָָָֹמלּקט

.ÁÈ.לׁשרׁשן מּתר זה הרי - לעצים ׁשנים אֹו אילן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהּקֹוצץ
מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, לא - זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקּצץ
ּבארץ. ׁשרׁשיו ּומּניח הארץ, מעל קֹוצץ אּלא הארץ; ִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשביעית1) נוטעין ואם התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה האילן ועבודת הארץ מעבודת לשבות עשה שמצות יבאר
קוצים המעביר בשביעית. לזרוע מותר אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים בשביעית הזרעים שורין אם סרק. אילן
מותר אם אילן הקוצץ השדה. מתוך ואבנים עצים ללקוט אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף או צנון או לפת הטומן או מארצו

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ. שרשיו להוציא

laeie dhiny zekld - a`Îmgpn h"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּתר - חברֹו מּׂשדה אבל ׁשּלֹו; מּתֹו אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּבּמה
ְֵָלׁשרׁש.

.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע
ּבקׁש. אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה. ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעפר,

.Îּכדרּכֹו קֹוצץ זה הרי - קנים והּקֹוצץ ּבגפנים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהמזּנב
ּׁשּירצה. מה ּובכל ּובּמגרה ּובּמּגל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבקרּדם

.‡Îׁשּקֹוצצין ּכדר ּבּׁשביעית ׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָאין
זֹו ׁשּבקציצה אילן, עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני הּׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
ּכדר ׁשּלא אֹותּה קֹוצץ - לעציה צרי ואם ותֹוסיף. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתגּדל

ֲָָעבֹודתּה.
.·Î.טפחים מעּׂשרה למעלה אֹו הארץ מעם קֹוצצּה? ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

אּלא ׁשּיעלה, לא ּבּׁשביעית; אֹותֹו קֹוׁשרין - ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹאילן
יֹוסיף .ׁשּלא ִֶֹ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא
לזריעה. יפה ׁשּתהיה ּׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשביעית,
אׁשּפה יעּׂשה ולא מּתר. - אׁשּפה מּמּנּו והעמיד הֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואם
הארץ, לעבֹודת ּבֹו ׁשּמזּבלין זמן ׁשּיעבר עד ּׂשדהּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבתֹו
מּמאה ּפחּותה אׁשּפה יעּׂשה ולא הּמתֹוק. מּׁשּיקׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּוא
אׁשּפה. ׁשהיא נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוחמּׁשים
מֹוסיף - מּועט דבר לֹו היה מֹוסיף. - להֹוסיף ירצה ְְְִִִִִֶָָָָָואם
מּׁשלׁש יתר סאה ּבית ּבכל יעּׂשה ולא .והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹעליו

ְַַאׁשּפּתֹות.
.·לתֹו אׁשּפּתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָָוהרֹוצה

עֹוּׂשה. - אֹוצר זבלֹו לעּׂשֹות והרֹוצה עֹוּׂשה. - סאה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָּבית
ׁשלׁשה‚. ּבארץ ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ׁשלׁשה ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטפחים
ּכּמה ּכן עּׂשה אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעמיד
מּתר. - קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו ְְְְְֵֵֵַַַָָֻאׁשּפּתֹות
הּזבל. לכניסת אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי

.„לתֹו ונֹותן צאן ׁשל הּסהר מן זבל להֹוציא לאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ּׂשדהּו ּבתֹו דיר והעֹוּׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדהּו,
הּצאן ויכניס סאתים, ּבית על יתר יעּׂשהּו לא - ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּבּׁשביעית
מּדפני אחד ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלתֹוכֹו,
ּבית ּׂשדהּו ּבתֹו מזּבל נמצא ּבצּדֹו. אחר דיר ועֹוּׂשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּדיר,

סאין. ְְִַַַארּבעת
מקצת,‰. מּמּנה מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ּׂשדהּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה

ּבּה הטילּו ׁשהּצאן הּכל ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּׁשביעית. ּׂשדהּו ּכל זה זּבל יאמרּו: ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹונּדּירה,

.Â,ּבּׁשביעית ּׂשדהּו לתֹו ּבּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא

ואם הּסלע. מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ּׂשדהּו לתּקן יאמרּו: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמא
אבנים ועּׂשרים ׁשבע מּמּנה ּופּצל ׁשביעית, מּקדם ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהתחיל
על אּמה מהן אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּברּבּוע
מּמּנּו לנּקר מּתר זה הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאּמה

ּׁשּירצה. מה ּכל ְְִִִֶֶַַָּבּׁשביעית
.Êורצה יתר, אֹו טפחים עּׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָּגדר

אחת ּכל יתר, אֹו אבנים עּׂשר ּבֹו היּו אם אבניו: ּכל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלּטל
ׁשהרֹואה נֹוטל; זה הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהן
אֹו מעּׂשרה, ּפחֹות היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹודע
מּמּׂשֹוי קטּנֹות אבניו ׁשהיּו אֹו אבנים, מעּׂשר ּפחֹות ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

לארץ. סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
.Á(אֹו) ּׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

ּׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; לּטל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשהתחיל
מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ׁשהתחיל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹאֹו
נֹוטל היה אם וכן לארץ. עד וגֹומם מקֹום מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשּירצה
לארץ. עד גֹומם - קּבלן ׁשהּוא ּפי על אף חברֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּׂשדה

.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויֹות ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאבנים
- ׁשנים ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם ונתּגּלּו: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו. לא - מּזה קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻהרי

.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
היה אם וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹוטל
את נֹוטל - אבנים ׁשל גל אֹו צרֹורֹות ׁשל ּגרּגר ּבּׂשדהּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
סלע ּתחּתיהן יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעליֹונֹות

ּכּלן. את יּטל - קׁש ִֶַָֹֻאֹו
.‡Èׁשּמתּקן מּפני ּבעפר, יתּקנּנּו אֹו עפר ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלא

אבן וכל הּגיא, ּפני על חיץ הּוא עֹוּׂשה אבל הארץ. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
- הּגיא ּׂשפת על עֹומד והּוא ולּטלּה ידֹו את לפׁשט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיכֹול

ּתּנטל. זֹו ֲִֵֵָהרי
.·Èמּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻאבני

וכן מּׂשדהּו. ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָלהביאן
ּבין [קטּנֹות], ּגדֹולֹות אבנים ואפּלּו מקֹום מּכל מביא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּקּבלן

קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּׂשדה
.‚Èהרּבים את מכׁשלת אינּה אם ּבעפר: סּוגה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרצה

ׁשּלא אֹו הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור -ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מּתר - הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה ְְְְִִֶַָָָָָָָָָֻהיתה

ְִָלבנֹותּה.
.„È;חברֹו לּׂשדה ּׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָאסּור

עד להעמיק ּומּתר הרּבים, רׁשּות ּובין ּבינֹו גדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
ּכל ּכדר ּׂשדהּו, ּבתֹו וצֹוברֹו העפר את ּומֹוציא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּסלע.
- ּבּׁשביעית ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעמידין

ּׂשדה ּבתֹו העפר החֹופרים.צֹובר ּכל ּכדר ּו, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האשפה.1) שיעור וכמה בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי בשביעית. שדהו בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר
ממנו פנה ואם שדהו. לתוך מחצב אדם יפתח אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך צאן של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם

גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא ואם עשרה. גבוה אבנים גדר
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מּתר - חברֹו מּׂשדה אבל ׁשּלֹו; מּתֹו אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּבּמה
ְֵָלׁשרׁש.

.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע
ּבקׁש. אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה. ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעפר,

.Îּכדרּכֹו קֹוצץ זה הרי - קנים והּקֹוצץ ּבגפנים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהמזּנב
ּׁשּירצה. מה ּובכל ּובּמגרה ּובּמּגל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבקרּדם

.‡Îׁשּקֹוצצין ּכדר ּבּׁשביעית ׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָאין
זֹו ׁשּבקציצה אילן, עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני הּׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
ּכדר ׁשּלא אֹותּה קֹוצץ - לעציה צרי ואם ותֹוסיף. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתגּדל

ֲָָעבֹודתּה.
.·Î.טפחים מעּׂשרה למעלה אֹו הארץ מעם קֹוצצּה? ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

אּלא ׁשּיעלה, לא ּבּׁשביעית; אֹותֹו קֹוׁשרין - ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹאילן
יֹוסיף .ׁשּלא ִֶֹ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא
לזריעה. יפה ׁשּתהיה ּׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשביעית,
אׁשּפה יעּׂשה ולא מּתר. - אׁשּפה מּמּנּו והעמיד הֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואם
הארץ, לעבֹודת ּבֹו ׁשּמזּבלין זמן ׁשּיעבר עד ּׂשדהּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבתֹו
מּמאה ּפחּותה אׁשּפה יעּׂשה ולא הּמתֹוק. מּׁשּיקׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּוא
אׁשּפה. ׁשהיא נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוחמּׁשים
מֹוסיף - מּועט דבר לֹו היה מֹוסיף. - להֹוסיף ירצה ְְְִִִִִֶָָָָָואם
מּׁשלׁש יתר סאה ּבית ּבכל יעּׂשה ולא .והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹעליו

ְַַאׁשּפּתֹות.
.·לתֹו אׁשּפּתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָָוהרֹוצה

עֹוּׂשה. - אֹוצר זבלֹו לעּׂשֹות והרֹוצה עֹוּׂשה. - סאה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָּבית
ׁשלׁשה‚. ּבארץ ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ׁשלׁשה ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטפחים
ּכּמה ּכן עּׂשה אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעמיד
מּתר. - קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו ְְְְְֵֵֵַַַָָֻאׁשּפּתֹות
הּזבל. לכניסת אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי

.„לתֹו ונֹותן צאן ׁשל הּסהר מן זבל להֹוציא לאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ּׂשדהּו ּבתֹו דיר והעֹוּׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדהּו,
הּצאן ויכניס סאתים, ּבית על יתר יעּׂשהּו לא - ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּבּׁשביעית
מּדפני אחד ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלתֹוכֹו,
ּבית ּׂשדהּו ּבתֹו מזּבל נמצא ּבצּדֹו. אחר דיר ועֹוּׂשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּדיר,

סאין. ְְִַַַארּבעת
מקצת,‰. מּמּנה מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ּׂשדהּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה

ּבּה הטילּו ׁשהּצאן הּכל ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּׁשביעית. ּׂשדהּו ּכל זה זּבל יאמרּו: ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹונּדּירה,

.Â,ּבּׁשביעית ּׂשדהּו לתֹו ּבּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא

ואם הּסלע. מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ּׂשדהּו לתּקן יאמרּו: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמא
אבנים ועּׂשרים ׁשבע מּמּנה ּופּצל ׁשביעית, מּקדם ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהתחיל
על אּמה מהן אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּברּבּוע
מּמּנּו לנּקר מּתר זה הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאּמה

ּׁשּירצה. מה ּכל ְְִִִֶֶַַָּבּׁשביעית
.Êורצה יתר, אֹו טפחים עּׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָּגדר

אחת ּכל יתר, אֹו אבנים עּׂשר ּבֹו היּו אם אבניו: ּכל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלּטל
ׁשהרֹואה נֹוטל; זה הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהן
אֹו מעּׂשרה, ּפחֹות היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹודע
מּמּׂשֹוי קטּנֹות אבניו ׁשהיּו אֹו אבנים, מעּׂשר ּפחֹות ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

לארץ. סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
.Á(אֹו) ּׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

ּׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; לּטל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשהתחיל
מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ׁשהתחיל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹאֹו
נֹוטל היה אם וכן לארץ. עד וגֹומם מקֹום מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשּירצה
לארץ. עד גֹומם - קּבלן ׁשהּוא ּפי על אף חברֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּׂשדה

.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויֹות ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאבנים
- ׁשנים ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם ונתּגּלּו: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו. לא - מּזה קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻהרי

.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
היה אם וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹוטל
את נֹוטל - אבנים ׁשל גל אֹו צרֹורֹות ׁשל ּגרּגר ּבּׂשדהּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
סלע ּתחּתיהן יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעליֹונֹות

ּכּלן. את יּטל - קׁש ִֶַָֹֻאֹו
.‡Èׁשּמתּקן מּפני ּבעפר, יתּקנּנּו אֹו עפר ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלא

אבן וכל הּגיא, ּפני על חיץ הּוא עֹוּׂשה אבל הארץ. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
- הּגיא ּׂשפת על עֹומד והּוא ולּטלּה ידֹו את לפׁשט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיכֹול

ּתּנטל. זֹו ֲִֵֵָהרי
.·Èמּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻאבני

וכן מּׂשדהּו. ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָלהביאן
ּבין [קטּנֹות], ּגדֹולֹות אבנים ואפּלּו מקֹום מּכל מביא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּקּבלן

קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּׂשדה
.‚Èהרּבים את מכׁשלת אינּה אם ּבעפר: סּוגה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרצה

ׁשּלא אֹו הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור -ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מּתר - הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה ְְְְִִֶַָָָָָָָָָֻהיתה

ְִָלבנֹותּה.
.„È;חברֹו לּׂשדה ּׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָאסּור

עד להעמיק ּומּתר הרּבים, רׁשּות ּובין ּבינֹו גדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
ּכל ּכדר ּׂשדהּו, ּבתֹו וצֹוברֹו העפר את ּומֹוציא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּסלע.
- ּבּׁשביעית ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעמידין

ּׂשדה ּבתֹו העפר החֹופרים.צֹובר ּכל ּכדר ּו, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
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האשפה.1) שיעור וכמה בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי בשביעית. שדהו בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר
ממנו פנה ואם שדהו. לתוך מחצב אדם יפתח אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך צאן של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם

גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא ואם עשרה. גבוה אבנים גדר
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הארץ‡. סמּו2עבֹודת יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית ּבׁשנה ְְֲִִִֶַָָָָָ
מתּקנּה ׁשהּוא מּפני מּסיני, למׁשה הלכה אסּורה - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָלׁשביעית

ׁשּנאסר3לׁשביעית הּוא קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר . ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּׂשדה חֹורׁשים יהיּו ׁשּלא חכמים, וגזרּו הּׁשמּועה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹמּפי

העצרת עד אּלא הּמקּדׁש ּבזמן ׁשביעית ערב ּוּׂשדה4האילן , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתרין - מקּדׁש ׁשאין ּובזמן הּפסח. עד - ּבעבֹודת5הּלבן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּתֹורה. ּכדין הּׁשנה, ראׁש עד ְִֶַַָָָָָֹהארץ

האילן·. ּׂשדה היא זֹו אילנֹות6אי ׁשלׁשה ּכל לבית7? ְְְִִִֵֵֵָָָָָ
סרק8סאה אילן אחד ׁשל9, הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אנׁשים ּתאנים10ׁשלׁשה הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין אם11- ; ְְְֲִִִִִֵֵָָָ
ּדבלה12ראּויין ּכּכר ּכל13לעּׂשֹות חֹורׁשין - מנה ׁשּׁשים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבׁשבילם סאה ואחד14ּבית אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבכליו לעבר יכֹול הּבקר ׁשּיהיה .15ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואחד‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה; לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָהיּו
ראּויין אינן והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי

מנה מאה אפּלּו לעּׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ואחד16לעּׂשֹות; , ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

מלא והּוא לצרּכם, אּלא להן חֹורׁשין אין - עֹוּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינֹו
לֹו חּוצה וסּלֹו .17האֹורה ְֶַָָ

ּתׁשעה„. ועד מּׁשלׁשה מנה18היּו ׁשּׁשים לעּׂשֹות ּוראּויין ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מי19- ּבהם ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לעּׂשֹות ראּוי .20ׁשאינֹו ֲֵֶַָ
יתר‰. אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עּׂשרה עֹוּׂשין21היּו ּבין ,22 ְְֲִִֵֵֵָָָָָָ

ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוּׂשין אינם עּׂשר23ּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
סאה ּבית לתֹו מפּזרֹות חֹורׁשין24נטיעֹות סאה25- ּבית ּכל ְְְְְְִִֵֵָָָָֻ

מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר הּׁשנה. ראׁש עד .26ּבׁשבילן ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
.Âעּׂשּויֹות אחת27היּו אין28ׁשּורה - עטרה מּקפֹות (אֹו) ֲֲֵַַָָָָָֻ

צרּכן אּלא להן והּדלּו29חֹורׁשין ואחת. אחת עם30עיןלכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
לעּׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות

.Êנטיעה היא זֹו ׁשּקֹוראין31אי זמן ּכל הּקטן, האילן זה ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
נטיעה. ְִָלֹו

.Áּולמעלה מּטפח נקצץ אם חליפין: והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָאילן
ּכאילן הּוא הרי ּכּנטיעה32- הּוא הרי - ּולמּטה מּטפח ;33. ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

.Ë;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל
הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - הּזה ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻאבל

לסּקלו מּתר הּמקּדׁש ּבזמן ולעּדר34אף הּׂשדֹות 35ּולזּבל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻ
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לזבל1) מותר אם מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה אילן שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר
והמדלעות. המקשאות ולעבוד ועבודת2)השדות הארץ מעבודת לשבות עשה "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה

עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו ובית גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת השמיט כאן ואילו האילן",
חכמים כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי על ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי השנה", ראש
שאינם ועישון איבוק ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו

מדרבנן. אלא זו3)אסורים שחרישה מפני השנה, ראש עד עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות עשר שהרי
הנטיעות. את לחזק אלא שביעית לצורך לתקן השבועות.4)אינה שאיסור5)חג ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל כרבן

בבת מסיני למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה מהלכה נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב חרישה
דין גם כן קיים, המקדש שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו, למדים המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת:

אינו נטיעות קיים.עשר המקדש שבית בזמן העצרת.6)אלא עד שביעית ערב בה יותר7)שחורשין היו אבל פחות, ולא
עבורם. חורשים - אמה.8)משלושה חמישים על חמישים ותרזה9)והיא הארז כגון פרי עושה שאינו הוא, סרק "אילן

ללמדנו10)ודומיהן". ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא אילנו סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים "היינו
הרבה".11)שיצטרפו". עושות והן גסין שפירותיהן (=מכיוון) ידי על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם כל12)בירושלמי

כאחד. האילנות לחם".13)ג' כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו נקבצים שהן התאנים מן המחובר עצרת.14)"הגוף עד
להיעקר.15) עומדים הם יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע אילן16)הוא כשרק זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי

מנה, ס עשה כשהאילן רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות. עושים מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד
ק. עושים כששניהם אף העץ.17)אלא מן הלאה סאה.18)כלומר, לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, כרב20)עד

כמו מנה, שישים לעשות ראויים יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא "ובלבד חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי
לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על ואף פחות, ולא אילנות, לב21)בשלושה אילנות מעשרה יותר סאה.כלומר, ית

מנה.22) עצרת.23)שישים הזקיקו24)עד גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה. מבית עשירית יש נטיעה שלכל
פי על אף עצרת) (עד עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה

אמות. ארבע ביניהם שיהיו ובלבד מפוזרים, הבית.25)שאינם בזמן רכות26)אפילו שהנטיעות כיוון זו: הלכה של וטעמה
הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה טעונים שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו נמצא חרישה, וטעונות

עצרת. עד עבורם שחורשים אילנות כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם קו28)הנטיעות.27)לשביעית. "על
[אחד]". השנה.29)(אחת) ראש עד שחורש הלשון מפשטות והדילועים30)ונראה "הנטיעות שנאמר המשנה מלשון שינה

הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על רבות נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר למה לרמז בכדי - מצטרפין"
השנה.31)רוב. ראש עד סאה בית כל מהן, עשר בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה בה לו32)שנאמרה שקוראים כיוון
קצצו33)אילן. אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק ערלה לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה, לו שקוראים כיוון

נטיעה. זו אין הארץ על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר שבערלה הארץ, כאן,34)מעם הנזכרים הדברים וכל
שביעית. בערב בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה בשביעית אסורים מן35)אינם (האסור חריש בכלל אינו שעידור

laeie dhiny zekld - a`Îmgpn 'k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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הּׁשנה.37והּמדלעֹות36הּמקׁשאֹות ראׁש עד הּׁשלחין ּובית ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּומפרקין ּומקרסמין38ּומזּבלין ּומעּׁשנין, ּומאּבקין ,39 ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָ

וכֹורכין41ּומפּסלין40ּומזרדין הּנטיעֹות את ּומזהמין , ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָ
ּבּתים להם ועֹוּׂשין אֹותן, וסכין43ּומׁשקין42וקֹוטמין אֹותם, ְְְְְִִִִִֶַָָָָָ

ּומנּקבי הּפּגין ּבערבאת מּתרֹות אּלּו עבֹודֹות ּכל אֹותן. ן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבזמן ואפּלּו ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹׁשביעית

ְִַָהּמקּדׁש.
.Èלּׁשביעית ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ׁשביעית44ּפּגי וׁשל , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַ

ׁשביעית למֹוצאי מנּקבין45ׁשּיצאּו ולא סכין לא ּובזמן46- . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית ערב הּגאיֹות ּפני על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש

מתּקנן ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, לּׁשביעית.47מּׁשּיּפסקּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
.‡Èנֹוטעין אין הּזה ּבּזמן מרּכיבין48אף ואין ואין49אילנֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ותׁשהה50מבריכין הּנטיעה ׁשּתקלט ּכדי אּלא ׁשביעית ערב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשביעית. ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחר

ׁשּבתֹות ׁשּתי - קליטה מּפני51ּוסתם לעֹולם, אסּור זה ודבר . ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
נמצאת נטעּו. ּבּׁשביעית הרֹואה: יאמר ׁשּמא העין; ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמראית
קדם ׁשביעית ערב הּמרּכיב אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹאֹומר,
- מּכן ּפחֹות יקּים; - יֹום וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
ׁשּיעקר קדם מת ואם מּתרין. הּפרֹות - עקר לא ואם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻיעקר.

לעקר הּיֹורׁש את מחּיבין -52. ְְֲִֵֶַַַֹ

רביעי 1ּפרק
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ׁשּנפל‡. הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה

הע מן ּבין ספיח, נקראּו ּוׁשניהם והירקֹותועּׂשּו, ּׂשבים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּתֹורה; מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשעלּו
ּׂשדה ואפּלּו לאכלה. לכם הארץ ׁשּבת והיתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
וזה ּבאכילה. מּתרין ּפרֹותיה - וצּמחה ּבּׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנּטּיבה
ּכדר יקצר ׁשּלא - תקצר לא קציר ספיח את ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּכגֹון לֹוקה. - הּקֹוצרין ּכדר קצר ואם ׁשנה. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּקֹוצר
ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ּכרי והעמיד הּׂשדה ּכל ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקצר
וחֹובט מעט מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הארץ, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעבֹודת

ְֵואֹוכל.
ּבאכילה.·. אסּורין הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו סֹופרים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָּומּדברי

ויזרע יל ׁשּלא עברה. עֹוברי מּפני עליהם? גזרּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹולּמה
ּוכׁשּיצמח ּבּסתר, ּׂשדהּו ּבתֹו גּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבּואה
ּכל אסרּו לפיכ הן. ספיחים ויאמר: מהם, יאכל -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ּבּׁשביעית. הּצֹומחים ְְְִִִִִַַַהּספיחים
ּפרֹות‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא

ּכגֹון האדם, רב אֹותם זֹורעין ׁשאין והעּׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות
הירקֹות אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
ּכל - וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות לזרעם האדם רב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּדר
מּכת אֹותֹו מּכין - והמלּקטן מּדבריהם, אסּור מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּצֹומח

ְַמרּדּות.
ּכרם„. ּובּׂשדה ניר ּובּׂשדה ּבּור ּבּׂשדה העֹולים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָספיחים

עליהם? גזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין - זרע ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּובּׂשדה
אדם אין - ּבּור ּׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָלפי
- ּכרם ּוּׂשדה ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה - ניר ּוּׂשדה לׁשם; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָנפנה
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זאת. השמיט ורבינו ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא אמרו שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
הקישואים.36) זריעת לפירות.37)מקום העידור מועיל שבהן ומדלעות למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת מקום

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים בו החמירו התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו, לא אחרים באילנות מכאן38)אבל
הארץ בעבודת אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה נאמרה שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה ואילך

מכרסמין.39)בלבד. כמו והוא התבן, ולהניח ביד השיבולת לכרות האילן.40)ופירושו: מן המתפשטים הענפים "לכרות
הזמיר". בעת הכרותים הענפים שם פסולת".41)וזרדים, מן גזור נפסד. שהוא הענפים, מן שיבש מה "עושים42)"לכרות

יזיקום". שלא והשמש הגשם מן להסך צללים בית43)להם בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות שהמדובר נראה
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר לכל44)השלחין שישית כפירות הן שהרי השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו

שמינית.45)דבר. כפירות שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות לעונת יגיעו ובין46)ואפילו הזה. בזמן אפילו
ש לסוך נהגו שלא במקום ובין לסוך שנהגו מפניבמקום שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור של וטעמו עבודה. זו אין שם

שיאמרו: שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין, מראית
של השנה ראש לאחר האילן עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר אפילו אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא

שביעית.47)שביעית. למוצאי מתקנה הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית אבל הגיאיות, ב48)את פרק בשביעית
שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו וסבור השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין מבריכין ואין נוטעין "אין ו: משנה
בזמן שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו דינו ובית גמליאל
גם אסרו לא למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו', ולהבריך לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן

ומהעצרת. מהפסח החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים מינו.49)לפני שהוא אחר אילן על אחד מאילן אילן50)ענף ענף
שני. אילן ומצמיח שם נקלט והוא האדמה, שבועות.51)בתוך ולמעלה52)שני בשביעית. שנטעו שיחשדוהו מפני והטעם:

שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה שאסור שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש יג הלכה א בפרק
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא בכל1)חשד, שקוצר כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

לשביעית. שנכנסו ששית ופירות שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין וספיחים אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה.
האילן שיוציא הפירות ודין שביעית. ערב של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים לירק. או לזרע שזרעם דברים
בא"י קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית. הארץ שתוציא מה כל להשמיט עשה מצות אותם. יאספו איך בשביעית

בשביעית. וזרעה
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הּׁשנה.37והּמדלעֹות36הּמקׁשאֹות ראׁש עד הּׁשלחין ּובית ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּומפרקין ּומקרסמין38ּומזּבלין ּומעּׁשנין, ּומאּבקין ,39 ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָ

וכֹורכין41ּומפּסלין40ּומזרדין הּנטיעֹות את ּומזהמין , ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָ
ּבּתים להם ועֹוּׂשין אֹותן, וסכין43ּומׁשקין42וקֹוטמין אֹותם, ְְְְְִִִִִֶַָָָָָ

ּומנּקבי הּפּגין ּבערבאת מּתרֹות אּלּו עבֹודֹות ּכל אֹותן. ן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבזמן ואפּלּו ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹׁשביעית

ְִַָהּמקּדׁש.
.Èלּׁשביעית ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ׁשביעית44ּפּגי וׁשל , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַ

ׁשביעית למֹוצאי מנּקבין45ׁשּיצאּו ולא סכין לא ּובזמן46- . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית ערב הּגאיֹות ּפני על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש

מתּקנן ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, לּׁשביעית.47מּׁשּיּפסקּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
.‡Èנֹוטעין אין הּזה ּבּזמן מרּכיבין48אף ואין ואין49אילנֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ותׁשהה50מבריכין הּנטיעה ׁשּתקלט ּכדי אּלא ׁשביעית ערב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשביעית. ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחר

ׁשּבתֹות ׁשּתי - קליטה מּפני51ּוסתם לעֹולם, אסּור זה ודבר . ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
נמצאת נטעּו. ּבּׁשביעית הרֹואה: יאמר ׁשּמא העין; ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמראית
קדם ׁשביעית ערב הּמרּכיב אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹאֹומר,
- מּכן ּפחֹות יקּים; - יֹום וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
ׁשּיעקר קדם מת ואם מּתרין. הּפרֹות - עקר לא ואם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻיעקר.

לעקר הּיֹורׁש את מחּיבין -52. ְְֲִֵֶַַַֹ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנפל‡. הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה

הע מן ּבין ספיח, נקראּו ּוׁשניהם והירקֹותועּׂשּו, ּׂשבים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּתֹורה; מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשעלּו
ּׂשדה ואפּלּו לאכלה. לכם הארץ ׁשּבת והיתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
וזה ּבאכילה. מּתרין ּפרֹותיה - וצּמחה ּבּׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנּטּיבה
ּכדר יקצר ׁשּלא - תקצר לא קציר ספיח את ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּכגֹון לֹוקה. - הּקֹוצרין ּכדר קצר ואם ׁשנה. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּקֹוצר
ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ּכרי והעמיד הּׂשדה ּכל ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקצר
וחֹובט מעט מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הארץ, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעבֹודת

ְֵואֹוכל.
ּבאכילה.·. אסּורין הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו סֹופרים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָּומּדברי

ויזרע יל ׁשּלא עברה. עֹוברי מּפני עליהם? גזרּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹולּמה
ּוכׁשּיצמח ּבּסתר, ּׂשדהּו ּבתֹו גּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבּואה
ּכל אסרּו לפיכ הן. ספיחים ויאמר: מהם, יאכל -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ּבּׁשביעית. הּצֹומחים ְְְִִִִִַַַהּספיחים
ּפרֹות‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא

ּכגֹון האדם, רב אֹותם זֹורעין ׁשאין והעּׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות
הירקֹות אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
ּכל - וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות לזרעם האדם רב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּדר
מּכת אֹותֹו מּכין - והמלּקטן מּדבריהם, אסּור מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּצֹומח

ְַמרּדּות.
ּכרם„. ּובּׂשדה ניר ּובּׂשדה ּבּור ּבּׂשדה העֹולים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָספיחים

עליהם? גזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין - זרע ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּובּׂשדה
אדם אין - ּבּור ּׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָלפי
- ּכרם ּוּׂשדה ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה - ניר ּוּׂשדה לׁשם; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָנפנה
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זאת. השמיט ורבינו ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא אמרו שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
הקישואים.36) זריעת לפירות.37)מקום העידור מועיל שבהן ומדלעות למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת מקום

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים בו החמירו התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו, לא אחרים באילנות מכאן38)אבל
הארץ בעבודת אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה נאמרה שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה ואילך

מכרסמין.39)בלבד. כמו והוא התבן, ולהניח ביד השיבולת לכרות האילן.40)ופירושו: מן המתפשטים הענפים "לכרות
הזמיר". בעת הכרותים הענפים שם פסולת".41)וזרדים, מן גזור נפסד. שהוא הענפים, מן שיבש מה "עושים42)"לכרות

יזיקום". שלא והשמש הגשם מן להסך צללים בית43)להם בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות שהמדובר נראה
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר לכל44)השלחין שישית כפירות הן שהרי השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו

שמינית.45)דבר. כפירות שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות לעונת יגיעו ובין46)ואפילו הזה. בזמן אפילו
ש לסוך נהגו שלא במקום ובין לסוך שנהגו מפניבמקום שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור של וטעמו עבודה. זו אין שם

שיאמרו: שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין, מראית
של השנה ראש לאחר האילן עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר אפילו אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא

שביעית.47)שביעית. למוצאי מתקנה הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית אבל הגיאיות, ב48)את פרק בשביעית
שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו וסבור השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין מבריכין ואין נוטעין "אין ו: משנה
בזמן שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו דינו ובית גמליאל
גם אסרו לא למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו', ולהבריך לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן

ומהעצרת. מהפסח החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים מינו.49)לפני שהוא אחר אילן על אחד מאילן אילן50)ענף ענף
שני. אילן ומצמיח שם נקלט והוא האדמה, שבועות.51)בתוך ולמעלה52)שני בשביעית. שנטעו שיחשדוהו מפני והטעם:

שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה שאסור שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש יג הלכה א בפרק
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא בכל1)חשד, שקוצר כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

לשביעית. שנכנסו ששית ופירות שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין וספיחים אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה.
האילן שיוציא הפירות ודין שביעית. ערב של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים לירק. או לזרע שזרעם דברים
בא"י קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית. הארץ שתוציא מה כל להשמיט עשה מצות אותם. יאספו איך בשביעית

בשביעית. וזרעה
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וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין - זרע ּוּׂשדה ּכרמֹו; אֹוסר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָאינֹו
עליו. גזרּו ולא מקֹום, ּבכל מּתר - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהּתבן

אסּורין‰. - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין
ּובהמה ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא ּבּיד, אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאכילה,

ּכדרּכּה. ְְַָָרֹועה
.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד

מּתרין. הן - ואיל ּומחנּכה חנּכה. ועד הּׁשנה ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻֻֻמראׁש
מּתרין. הּגּדּולין - ׁשביעית אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעּׂשּו אם ׁשביעית: למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
הּפרֹות ׁשאר וכן אסּורין. - לאו ואם מּתרין, - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּיֹוצא
ּכּיֹוצא מּׁשּיעּׂשּו אּלא ׁשביעית ּבמֹוצאי אֹותם לֹוקחים אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
האפיל. הּתר - הּבּכיר עּׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבהן

מּיד. ׁשביעית ּבמֹוצאי ירק לּקח ְְִִִִֵַָָָָָֻּומּתר
.Á?ׁשביעית ּבמֹוצאי לּוף לּקח אדם מּתר ְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻמאימתי

החדׁש. ְִִֶֶֶָָמּׁשּירּבה
.Ëּפרֹות ּוליֹובלֹות. לׁשמּטין הּׁשנה ראׁש - ּבתׁשרי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹּבאחד

אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם לׁשביעית: ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי - ּבּׁשביעית אֹותם ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין. אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית: ּכפרֹות הן הרי - הּׁשנה ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא
.Èּבאכ אסּורין - והּקטנּיֹות ספיחים,הּתבּואה מּׁשּום ילה ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָ

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין - האילן ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות
.‡Èׁשּזרעֹו הּמצרי ּופל והּׁשמׁשמין והּפרגים והּדחן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻהארז

קדם ּפרים נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלזרע
ואם ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי - הּׁשנה ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻראׁש
ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף הּׁשנה, ראׁש אחר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹנגמרּו

ספיחים. מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - ְֲֲִִִִֵֵַָָהּׁשנה
.·Èקדם כפֹול היה אפּלּו והאתרֹוג, לקיטתֹו. ּבׁשעת - ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּירק

ּכפרֹות ּבמעּׂשרֹות חּיב - ּבּׁשביעית כּכּכר ונעּׂשה הּׁשנה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹראׁש
ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל ּבּׁשּׁשית, כּכּכר היה ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשית;
להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ׁשביעית, ּכפרֹות הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַ

.‚Èּבתבּואה ׁשביעית: למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן
והּפרגין הּמעּׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין - ואילנֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר - לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו. אחר - והּירק הפרי; ְְְִִֶַַַַַָָָּגמר
.„Èראׁש קדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹּפֹול

מּתר ׁשּלֹו זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשנה
ירקֹו ּבין - ׁשביעית עליו ונכנסה לירק זרע ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּבּׁשביעית.
ּולירק לזרע זרעֹו אם וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּור זרעֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבין

אסּור. -ָ
.ÂË- לזרע זרעֹו אם לּׁשמינית: ויצא ּבּׁשביעית ּוזרעֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָעבר

הּספיחים; ּכׁשאר ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו ּבין זרעֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבין
זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל לירק, זרעֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָואם
וירקֹו ספיחים, מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻמּתר;

ָֻמּתר.
.ÊËאם ׁשנים, ׁשלׁש לאחר נגמרֹות והן הֹואיל ׁשּוח, ְְְְִִִִֵַַַָָָּבנֹות

הרי - ׁשמינית ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבאּו
ׁשביעית. ּבתֹורת הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָהן

.ÊÈׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּמצרי ּופֹול הּסריסים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים
עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש קדם ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיֹום
- מּכן ּפחֹות ׁשּׁשית; מּפרֹות אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש ְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹלפני

ׁשביעית. ּכספיחי הם ְְֲִִִִֵֵֵהרי
.ÁÈהּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם לזרע: ׁשּקּימן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּדלּועין

מּפרֹות ׁשהן ּבּׁשביעית, לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו
הירקֹות וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּורין - לאו ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָׁשּׁשית;
ואם ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻֻּכּלן
אֹותֹו מחּיבין אין ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור - רּכים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהיּו
צמח אם ׁשהּוא; ּכמֹות ּבארץ מּניחֹו אּלא הּלּוף, את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשרׁש
את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ואין מּתר. - ׁשביעית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻלמֹוצאי
- ׁשביעית למֹוצאי צמח ואם ּבעלין; גֹוזז אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקנּדס,

ָֻמּתר.
.ËÈׁשביעית ערב ׁשל ּבצלים וכן ׁשביעית ערב ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָלּוף

לעקרן מּתר - ׁשביעית לפני ׁשּנגמרּו ּופּואה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻהּקיצֹונים
עבֹודת מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּבּׁשביעית

ֶָָהארץ.
.Îּכל וצמחּו: ּבּׁשביעית ּגׁשמים עליהם ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים

הׁשחירּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ירּקין ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום אסּורין העלין ואֹותן ּבארץ, ּכנטּועין הן הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
עֹומדין. ּבהּתרן עצמן הּבצלים - ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספיחין.

.‡Îגּדּוליו ורּבּו בּׁשמינית ּונטעֹו ּבּׁשביעית ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל
הֹואיל הּכל; והּתר עּקרֹו את גּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע. ידי על נטילתּה ּכ קרקע, ידי על אסּורה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּוׁשביעית

.·Îּכדר יאספם לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּפרֹות
ואם תבצר. לא נזיר עּנבי ואת ׁשּנאמר: ׁשנה; ּבכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאֹוסף
לֹוקה. - הּבֹוצרים ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן לעבֹודת ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבצר

.‚Îאֹותן קֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוּׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָוכיצד
אבל ּבּגת, ענבים ידר ולא ּבחרּבה. מיּבׁשן אבל ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻּבּמקצה,
ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבבית זיתים יעּׂשה ולא ּבערבה. הּוא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּדֹור
ּובקטב הּבד ּבבית וטֹוחן ּביֹותר, קטן ּבד לתֹו ּומכניס ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא
לׁשּנֹות ׁשּיכֹול ּכל הּדברים, ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּומכניס

מׁשּנה. -ְֶַ
.„Î,ּבּׁשביעית הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמצות

אֹו ּכרמֹו הּנֹועל וכל ּונטׁשּתּה. ּתׁשמטּנה והּׁשביעית ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּכל אסף אם וכן עּׂשה. מצות ּבּטל - ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסג
ּבכל ׁשוין הּכל ויד הּכל יפקיר אּלא ּביתֹו. לתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּפרֹותיו
לתֹו להביא לֹו ויׁש .עּמ אביני ואכלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמקֹום,
ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ּכדר מעט, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּביתֹו

מּתר. - מּזה יתר הביא ואם יין. ּכּדי עּׂשרה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻחמׁש
.‰Î;ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאין

הּבית ּבפני ּבין ונֹוהגת וגֹומר. הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּבית. ּבפני ׁשּלא ְִִֵֵֶַַֹּבין

.ÂÎ,ּבעבֹודה אסּור - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּלא וכל ּבאכילה. אסּורין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוכל
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הּנהר ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהחזיקּו
- ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אמנה, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָועד
ּומאמנה ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרים ּבֹו ׁשּצֹומחין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּספיחין

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר - ְְֲִִַַָָָָָֻוהלאה
.ÊÎ,הּתֹורה מן ּבּה נֹוהגת ׁשביעית ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָסּוריא,

יּׂשראל, ּכארץ ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּגזרּו
עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו וילכּו יּׂשראל ארץ יּניחּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבמעּׂשרֹות חּיבֹות ׁשהם ּפי על אף וׁשנער, ּומצרים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּומֹואב

ּבהן. נֹוהגת ׁשביעית אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָמּדבריהם
.ÁÎּוספיחי מּדבריהם. ּבּה נֹוהגת ׁשביעית - הּירּדן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר

אּלּו ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - הּירּדן ועבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻסּוריא
מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל מארץ ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָחמּורין

.ËÎּוזרעּה יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעֹובד
גזרּו ׁשּלא מּתרין; ּפרֹותיה - אּלאּבּׁשביעית הּספיחין על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

על מצּוין אינן ּכֹוכבים והעֹובדי עברה, עֹוברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻמּפני
עליהם. ׁשּנגזר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹהּׁשביעית

.Ïעליהם מֹוׁשיבים - לּספר הּסמּוכֹות יּׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּזּו ּכֹוכבים עֹובדי יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹנאמן,

חמיׁשי 1ּפרק
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ּולהדלקת‡. ּולסיכה ולׁשתּיה לאכילה נּתנּו ׁשביעית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּפרֹות
להדלקת אף - ּתהיה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ולצביעה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּנר

צבע. ּבּה ולצּבע ְְִֵֶַַָֹנר
לאכל,·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה

ׁשני. ּומעּׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות
ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא

מבּׁשל, יאכלּנּו לא - חי לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ׁשני. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּומעּׂשר
לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין - מבּׁשל להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל ואינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

ּומעּׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת
ׁשּלא„. ּתרּומה, ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹואין

ׁשהרי מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול. לידי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻיביאּנּו
ל לבֹוא ּכדי הּניחן ּפסּול.לא ידי ְְִִִֵֵָָֹ

אֹותן‰. מאכילין אין - אדם למאכל המיחדין ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ולעֹופֹות. לחּיה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלּבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה; אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה
לאכל. ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולבהמּת

.Âיין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
ולא הּׁשמן. את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוחמץ,

ונכנס. מּבחּוץ הּוא ס אבל ּבּמרחץ, ְְְֲִִֶַַָָָָָיסּו
.Êואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַׁשמן

נפל טמאֹות. ּבידים אֹותֹו סכין ואין וסנּדל, מנעל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָסכין

ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא טמאֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִֵַַַַָָָֹעל
ּגּופֹו וס הּמנעל. ולֹובׁש רגלֹו הּוא ס אבל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּמנעל,

קטבליא. ּגּבי על ְְִֵֵַַַָָָָּומתעּגל
.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת

- ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשניהם

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
.Ëּפי על אף ּבהן, לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין אין אבל לאדם. ּבהן צֹובעין - אדם מאכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהן
קדּׁשת ׁשאין בהמה; מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻלּבהמה

בהמה. צבעי על חלה ְְְִִִֵֵַָָָׁשביעית
.Èחלה ׁשביעית קדּׁשת - ואהל ּבֹורית ּכגֹון כּבּוסים, ְְְְִִִִִִֵַָָָָֻמיני

והי ׁשּנאמר: ּבהן; ּומכּבסין -עליהן לכם הארץ ׁשּבת תה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
עֹוּׂשין ואין ׁשביעית, ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָלכל
- לאכלה לכם הארץ ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: מלּוגמא; ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמהם
ולא למׁשרה, ולא להקיא, ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמא, ְְְְְְְְְְְִִִִָָָֹֹֹֹֹולא

ְִִָלכביסה.
.‡Èמיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל

אין - ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּתאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
לאדם; אפּלּו ּבֹו וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמא מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעֹוּׂשין
לאכלה יהיה לכם מיחד ׁשהּוא ּכל - לאכלה לכם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:
קֹוצין ּכגֹון אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה. ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻולא
לא אבל לאדם, מלּוגמא מהן עֹוּׂשין - הרּכים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹודרּדרין
הּסיאה ּכגֹון לזה, ולא לזה לא מיחד ׁשאינֹו וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻלּבהמה.
עליו חׁשב ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקֹורנית ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָוהאזֹוב
ּכפרֹות. הּוא הרי - לאכילה ּכעצים; הּוא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָלעצים
מאכל חמרי עליו נֹותנין - ּבהמה ּולמאכל אדם ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻלמאכל
ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי מלּוגמא, מהן עֹוּׂשין ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאדם,

אֹותֹו. ְִׁשֹולקין
.·Èאכלי ּבהם ולּקח ּבהמה ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהמה אכלי ּבהם לּקח ּבהמה אכלי מֹוכרין אין אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם;
ּבהם לּקח אדם אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
אדם אכלי ּבהן החליף אֹו ּבהן לקח ואם ּבהמה. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאכלי
מהם עֹוּׂשין ׁשאין אדם ּכאכלי הן הרי - ּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּבאכלי

לאדם. ְְָָָָמלּוגמא
.‚Èלחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות

לעֹובד לא אֹותן מאכילין ואין לסּוריא. ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלארץ,
אֹו ׁשנה ּׂשכיר אֹו ׁשּבת ּׂשכיר היה ואם לּׂשכיר. ולא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹּכֹוכבים
ּביתֹו ּכאנׁשי הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּׂשכיר
ׁשביעית. ּפרֹות האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָּומאכילין

.„Èׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה. מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכמׁשּלם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מאכילין1) ואם מח"ל אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה שלא מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר
שביעית. בשדה האילן פירות לאכול מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין ואם שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי.
לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין ודין שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם האילן. קוצצין אין מאימתי

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של תבלין הצורר
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הּנהר ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהחזיקּו
- ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אמנה, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָועד
ּומאמנה ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרים ּבֹו ׁשּצֹומחין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּספיחין

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר - ְְֲִִַַָָָָָֻוהלאה
.ÊÎ,הּתֹורה מן ּבּה נֹוהגת ׁשביעית ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָסּוריא,

יּׂשראל, ּכארץ ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּגזרּו
עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו וילכּו יּׂשראל ארץ יּניחּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבמעּׂשרֹות חּיבֹות ׁשהם ּפי על אף וׁשנער, ּומצרים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּומֹואב

ּבהן. נֹוהגת ׁשביעית אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָמּדבריהם
.ÁÎּוספיחי מּדבריהם. ּבּה נֹוהגת ׁשביעית - הּירּדן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר

אּלּו ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - הּירּדן ועבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻסּוריא
מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל מארץ ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָחמּורין

.ËÎּוזרעּה יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעֹובד
גזרּו ׁשּלא מּתרין; ּפרֹותיה - אּלאּבּׁשביעית הּספיחין על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

על מצּוין אינן ּכֹוכבים והעֹובדי עברה, עֹוברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻמּפני
עליהם. ׁשּנגזר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹהּׁשביעית

.Ïעליהם מֹוׁשיבים - לּספר הּסמּוכֹות יּׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּזּו ּכֹוכבים עֹובדי יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹנאמן,

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּולהדלקת‡. ּולסיכה ולׁשתּיה לאכילה נּתנּו ׁשביעית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּפרֹות
להדלקת אף - ּתהיה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ולצביעה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּנר

צבע. ּבּה ולצּבע ְְִֵֶַַָֹנר
לאכל,·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה

ׁשני. ּומעּׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות
ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא

מבּׁשל, יאכלּנּו לא - חי לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ׁשני. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּומעּׂשר
לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין - מבּׁשל להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל ואינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

ּומעּׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת
ׁשּלא„. ּתרּומה, ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹואין

ׁשהרי מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול. לידי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻיביאּנּו
ל לבֹוא ּכדי הּניחן ּפסּול.לא ידי ְְִִִֵֵָָֹ

אֹותן‰. מאכילין אין - אדם למאכל המיחדין ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ולעֹופֹות. לחּיה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלּבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה; אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה
לאכל. ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולבהמּת

.Âיין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
ולא הּׁשמן. את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוחמץ,

ונכנס. מּבחּוץ הּוא ס אבל ּבּמרחץ, ְְְֲִִֶַַָָָָָיסּו
.Êואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַׁשמן

נפל טמאֹות. ּבידים אֹותֹו סכין ואין וסנּדל, מנעל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָסכין

ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא טמאֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִֵַַַַָָָֹעל
ּגּופֹו וס הּמנעל. ולֹובׁש רגלֹו הּוא ס אבל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּמנעל,

קטבליא. ּגּבי על ְְִֵֵַַַָָָָּומתעּגל
.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת

- ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשניהם

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
.Ëּפי על אף ּבהן, לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין אין אבל לאדם. ּבהן צֹובעין - אדם מאכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהן
קדּׁשת ׁשאין בהמה; מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻלּבהמה

בהמה. צבעי על חלה ְְְִִִֵֵַָָָׁשביעית
.Èחלה ׁשביעית קדּׁשת - ואהל ּבֹורית ּכגֹון כּבּוסים, ְְְְִִִִִִֵַָָָָֻמיני

והי ׁשּנאמר: ּבהן; ּומכּבסין -עליהן לכם הארץ ׁשּבת תה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
עֹוּׂשין ואין ׁשביעית, ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָלכל
- לאכלה לכם הארץ ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: מלּוגמא; ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמהם
ולא למׁשרה, ולא להקיא, ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמא, ְְְְְְְְְְְִִִִָָָֹֹֹֹֹולא

ְִִָלכביסה.
.‡Èמיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל

אין - ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּתאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
לאדם; אפּלּו ּבֹו וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמא מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעֹוּׂשין
לאכלה יהיה לכם מיחד ׁשהּוא ּכל - לאכלה לכם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:
קֹוצין ּכגֹון אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה. ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻולא
לא אבל לאדם, מלּוגמא מהן עֹוּׂשין - הרּכים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹודרּדרין
הּסיאה ּכגֹון לזה, ולא לזה לא מיחד ׁשאינֹו וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻלּבהמה.
עליו חׁשב ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקֹורנית ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָוהאזֹוב
ּכפרֹות. הּוא הרי - לאכילה ּכעצים; הּוא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָלעצים
מאכל חמרי עליו נֹותנין - ּבהמה ּולמאכל אדם ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻלמאכל
ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי מלּוגמא, מהן עֹוּׂשין ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאדם,

אֹותֹו. ְִׁשֹולקין
.·Èאכלי ּבהם ולּקח ּבהמה ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהמה אכלי ּבהם לּקח ּבהמה אכלי מֹוכרין אין אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם;
ּבהם לּקח אדם אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
אדם אכלי ּבהן החליף אֹו ּבהן לקח ואם ּבהמה. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאכלי
מהם עֹוּׂשין ׁשאין אדם ּכאכלי הן הרי - ּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּבאכלי

לאדם. ְְָָָָמלּוגמא
.‚Èלחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות

לעֹובד לא אֹותן מאכילין ואין לסּוריא. ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלארץ,
אֹו ׁשנה ּׂשכיר אֹו ׁשּבת ּׂשכיר היה ואם לּׂשכיר. ולא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹּכֹוכבים
ּביתֹו ּכאנׁשי הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּׂשכיר
ׁשביעית. ּפרֹות האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָּומאכילין

.„Èׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה. מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכמׁשּלם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מאכילין1) ואם מח"ל אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה שלא מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר
שביעית. בשדה האילן פירות לאכול מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין ואם שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי.
לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין ודין שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם האילן. קוצצין אין מאימתי

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של תבלין הצורר
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.ÂËּתאכלּו ׁשּנאמר: ּבסר; ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹאין
אֹוכל אבל ּתבּואה. ׁשּתעּׂשה עד נאכלת אינּה - ּתבּואתּה ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאת
ׁשני ּבׁשאר ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהם ּבּׂשדה מעט ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמהן
לעֹונת ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו ּבתֹו לאכל יכניס ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹֹׁשבּוע.

ְַַַהּמעּׂשרֹות.
.ÊËּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי

ּפּתֹו ּבהן אֹוכל מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשביעית?
ואֹוכלֹו מים מּׁשּיֹוציא - הּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבּׂשדה.
ׁשל סאה מּׁשּיכניסּו - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּׂשדה.
- לג חצי הכניסּו ּבּׂשדה. ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן רביעית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹזיתים
לביתֹו, להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה. וס ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻּכֹותׁש

הּמעּׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ְְֲִִֵֶַַַַׁשהרי
.ÊÈּבהן ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית לעצים אילנֹות לקץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתר

ׁשהרי אֹותֹו; יקץ לא - ּפרי לעּׂשֹות מּׁשּיתחיל אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹּפרי.
ואם להפסיד. ולא - לאכלה לכם ונאמר: האכל, ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמפסיד
אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ּפרֹות ְְְִִִֵַַַַָָֹֻהֹוציא

מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, הֹוציא ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי

ּוׁשאר מּׁשּינצּו, - והּזיתים מּׁשּיגרעּו, - והּגפנים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּיׁשלׁשלּו,

הּכפנּיֹות את קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
להעּׂשֹות ּדרּכן אין ואם ּפרי. הפסד ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשביעית,

ּכפנּיֹות. אֹותן לקץ מּתר - ׁשיציץ אּלא ְְִִִִֶַָָָָָֹֻּתמרים
.ËÈראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ּׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאין

ׁשביעית. ׁשל ּובזּגין ּבגפת מּסיקין אבל ּבהמה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלמאכל
.Îלרחץ מּתר - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻֻמרחץ

ּבּה יּסיקּו ׁשּמא אסּור; - הּוא חׁשּוב אדם ואם ּבּׂשכר. ְְִִֶַָָָָָָָָָּבּה
ונמצאּו נֹודף, ריחּה ׁשּיהיה ּכדי ּבׁשבילֹו אחרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָּדברים

ׁשביעית. ּפרֹות ְְִִִִֵַמפסידין
.‡Îאין - לּזרים ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֻהּקלּפין

ּכן אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם, חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת
עליו. חלה ׁשביעית קדּׁשת - והּקֹור לצביעה. ְְְְְִִִִִַַָָָָָֻראּויין

.·Îאם הּתבׁשיל: לתֹו ונֹותן ׁשביעית ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּצֹורר
ּבהן נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי - טעמן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבטל

ׁשביעית. ּבקדּׁשת הם עדין - ְְֲִִִִֵַַַַֻטעם
.‚Îולא הּכר לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין

ׁשהּסיקּוהּו ּתּנּור ּכמבער. זה הרי - נתן ואם הּטיט. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹלתֹו
ׁשנּיה רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן. - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבתבן

ּובּקׁש ּבּתבן וּׂשֹורפין נהנין ׁשביעית ׁשביעית.ּבמֹוצאי ׁשל ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
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הּלֹוקח‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר
- לֹוקח רצה ואם העליֹונה; על הּלֹוקח יד מּדעּתֹו- ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה. ּתחזר - רצה לא ואם ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹאין
עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר ׁשטר ּכֹותבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
מּפני ּׂשדהּו מכר ואפּלּו הּסֹופר, ּׂשכר נֹותן הּלֹוקח ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּולעֹולם

ָָָרעתּה.
.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה נתן אֹו מכר, אֹו ׁשּקנה העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן

אּלּו הרי - מעּׂשיו לקּים רצה אם העליֹונה; על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּבלבד ּובדברים מעּׂשיו. ּכל ּבטלּו - רצה לא ואם ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָֹקּימין,
מּמּנּו לקנֹות צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

ְּכלּום.
ּבין‚. ּבעלּה ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבנכסי
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה
העליֹונה; על הּבעל יד - מּתנה] [לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
אבל הּכל. יבּטל - לבּטל רצה אם יקּים, - לקּים רצה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹואם

אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין נתן, אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּבעל
ׁשּיחד קרקע ּבין מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס קרקע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבכתּבתּה
ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻלּה
אֹומרת: ׁשהיא מּפני ּבטל; ּׁשעּׂשה מה ּכל הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמעּׂשיו

לבעלי. עּׂשיתי רּוח ְְִִִַַַַָנחת
ּבי„. ּבקרקעֹות ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו -מכר ּבמּטלטלין ן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

קּימה ואם מבּטלה, - לבּטל רצתה העליֹונה; על האּׁשה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיד
הּלקֹוחֹות. קנּו - ֲַַָָָמעּׂשיו

מּטלטלין‰. אֹו ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל
אֹו ּומכר עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף מּׁשּלֹו, לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
וכן מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָנתן
יד ּתחת ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹיׁש
ּכן אם אּלא טֹורפת; - לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּוּבה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשעּבּוד

מּידּה. וקנּו ּתחּלה לּלֹוקח ְְְִִֵַַָָָָָָּכתבה
.Âלא - לבעלּה ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּידֹו, ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה,
ּבין יתֹומים, ּבנכסי לקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָאיׁשּות.
אֹותם ׁשּמּנּו ּבין האּפֹוטרֹוּפֹוסין, וכן ּבמּטלטלין, ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבקרקע
ּוממּכרן מקח מקחן - יתֹומים אבי אֹותן ׁשּמּנה ּבין ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבית
ּדבר נֹותן אדם ׁשאין ּכלּום; אינּה מּתנתם אבל ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָָממּכר,

ׁשּלֹו. ֵֶֶׁשאינֹו
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.Êאף טֹוב, ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר
מּידֹו ׁשּקנּו מי ּכל וכן קּימין. מעּׂשיו - אֹותֹו ׁשּמּכין ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבׁשּבת
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מכירה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ו שני יום

dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨
יקנה היא ההפקר מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָענין
מּתנה זֹו ואי מּתנה. ּומקּבל מּתנה נֹותן ודין יקנה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּובּמה

חֹוזרת. אינּה זֹו ואי ְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

והּנהרֹות‡. הּמדּברֹות וכן זכה. - ּבֹו הּמחזיק ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָההפקר,
ּכגֹון זכה. - ּבהן הּקֹודם וכל הפקר, - ׁשּבהן ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנחלים,
בהן. וכּיֹוצא יער ׁשל אילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהעּׂשבים

אֹו·. עֹופֹות ׁשּצד אֹו הּנהרֹות, ּומן הּיּמים מן ּדגים ְִִִִֶַַַַָָָָהּצד
ׁשּלא ּובלבד זכה. ּבעלים, להם ואין הֹואיל - חּיֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמיני
הּדגים היּו ואם קנה. - ׁשם צד ואם חברֹו. ּבּׂשדה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָיצּוד
ּפי על אף ׁשּבביברים, ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבביברים
ּבעל ׁשל זה הרי - צידה מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּוא

גזלן. זה הרי - מּׁשם והּצד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּביברים,
.‚ּבתֹו ּכׁשהּוא חברֹו ׁשל מצֹודתֹו מּתֹו ּדגים הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאבל

הרי - ּבּמדּבר פרּוסה ּכׁשהיא מּמצֹודתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּים,
מּתֹו ולקח ּכלי, הּמצֹודה היה ואם סֹופרים. מּדברי אסּור ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָזֹו

גזלן. זה הרי - ְְֲֵֶַַָָהּמצֹודה
אף„. עֹוף, אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו ּבּׂשדה מצֹודה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָהּפֹורס

היה ואם קנה. - זה ּדבר לעּׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָעל
קנה - ּׂשדי לי זכתה ואמר: ּׂשדהּו ּבתֹו הּׂשדה ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָעֹומד

ּכלּום. הּמצֹודה לבעל ואין הּׂשדה, ְְְְֵֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּזֹו‰. הּספינה; ּבעל קנה - הּספינה לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדגים

הן ׁשהּמים המהּלכת, חצר ואינּה היא. הּמׁשּתּמרת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצר
מח הֹולכת ואינּה אֹותּה, עצמּה.ׁשּמֹוליכין מת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Âלֹו אין - ׁשּנתּגּיר אחר יּׂשראל הֹוליד ולא ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּגר
ּבעל ואין זכה. - ּבנכסיו והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹורׁשין,

היא. ּכמּתנה ׁשּזֹו ּבדמים, לסּלקֹו יכֹול ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּמצר
.Êּבאחת החזיק ּביניהן: אחד ּומצר הּגר ּבנכסי ּׂשדֹות ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

חברּתּה ואת אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק קנאּה. - לקנֹותּה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָמהן
ּבּה החזיק קנה. לא חברּתּה אבל קנה, ּבּה ׁשהחזיק זֹו -ְֱֱֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
מּפני - חברּתּה מהן; אחת קנה לא - חברּתּה את לקנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכדי
ּכדי ּבּה החזיק ׁשּלא מּפני - ואֹותּה ּבּה, החזיק ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
ואת חברּתּה את ולקנֹות לקנֹותּה ּכדי ּבּה החזיק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָלקנֹותּה.
זה הרי - ׁשּתיהן לקנֹות ּבּמצר ׁשהחזיק אֹו ׁשּביניהן, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַהּמצר
האחרֹון. זכה - לקנֹותּה ּכדי ּבּה והחזיק אחד ּבא ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָספק;

.Áמהן ּבאחד ׁשהחזיק מּזה, לפנים זה ּבּתים ׁשני ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכן

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
זה אף - הּׁשני את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.

קנה. לא ּבֹו ֱִֶֶָָֹׁשהחזיק
.Ëהּקרקע את לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ּבׁשטר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמחזיק

על לצר ּבלבד, הּׁשטר אּלא קנה לא - ׁשטר ּבאֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכתּובה
בזה. וכּיֹוצא צלֹוחיתֹו ְְִִֵֶַָּפי

.Èאחד מּכֹוׁש ּבּה ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבמצריה המצּינת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּׂשדה
מּמּנה קֹונה - ּבמצריה מצּינת אינּה ואם ּכּלּה; את קנה -ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻ
ויחזר. חריׁשה ּבׁשעת הּצמד ׁשּיל ּכדי מּכֹוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבאֹותֹו
הּגר, ּבנכסי מפסיקין ּתחּומין ּבֹו ׁשּמתחמין והחצב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמצר
עד אֹו הּמצר עד אּלא קנה לא - ּבּׂשדה הּמחזיק ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוכל

ֶָָהחצב.
.‡Èהיה ּכיצד? הּגר. ּבנכסי מפסיק - לפאה הּמפסיק ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכל

הּנחל עד אּלא קנה לא - בּה וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ְִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשם
ּבנכסי מפסיק - ׁשּבת ּברׁשּות הּמפסיק וכל האּמה. עד ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָאֹו
ּכרמלית, אֹו הּיחיד רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּגר,

לגּטין. ׁשחֹולקת רׁשּות ּביניהם היה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָאפּלּו
.·È?ּכיצד הּגר. ּבנכסי מפסיק - לטמאה הּמפסיק ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל

אחרת, ּבצּדה בּבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻּכגֹון
מקֹום ּכל - לאו אם הּטמאה למקֹום הּגיע אם יֹודע ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻואינֹו
ּבפני מחלק אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻׁשּמחזיקין

ְַעצמֹו.
.‚È,אחד ּגר ׁשל וכּלן רּבֹות, ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש גדֹולה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבקעה

מּדברים דבר ולא חצב ולא מצר לא ּביניהן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹולא
את לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,

אֹותֹו. קֹונה הּגר אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ְִֵֵֶַַַָָֹֻּכּלּה
.„Èמּטלטלין קנה אֹו ליּׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעּכּו"ם

אבל ּבדמים. אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה קֹונה - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָמּיּׂשראל
מקנה ואינֹו ּבׁשטר, אּלא מּיּׂשראל אֹותֹו קֹונה אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקרקע
על אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליּׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
ונתן העּכּו"ם מן ּׂשדה ׁשּלקח יּׂשראל ,לפיכ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשטר.

יּׂשר ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם ּבּההּדמים, והחזיק אחר אל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לראׁשֹון ונֹותן אחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדר
סּלק הּדמים ׁשּלקח מעת ׁשהעּכּו"ם מּפני הּדמים. ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
ונמצאּו לידֹו, הּׁשטר ׁשּיּגיע עד קנה לא ויּׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹרׁשּותֹו,

זכה. - ּבהן הּמחזיק ׁשּכל מדּבר, ּכנכסי אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנכסים
.ÂËידּוע מׁשּפט ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּבּקרקע יזּכה ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּמל
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּדמים הּנֹותן אֹו ּבׁשטר ׁשּכֹותב מי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא
על ּבממֹון הּמל ּדיני ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוּׂשין -ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּדנין. ּפיהן
יוםשנֿישלישיט"וֿט"זמנחֿםאב

ִִֶָ

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ׁשּמכרּה‡. וּׂשדה ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין גר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָנכסי
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.Êאף טֹוב, ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר
מּידֹו ׁשּקנּו מי ּכל וכן קּימין. מעּׂשיו - אֹותֹו ׁשּמּכין ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבׁשּבת
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מכירה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ו שני יום

dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨
יקנה היא ההפקר מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָענין
מּתנה זֹו ואי מּתנה. ּומקּבל מּתנה נֹותן ודין יקנה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּובּמה

חֹוזרת. אינּה זֹו ואי ְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

והּנהרֹות‡. הּמדּברֹות וכן זכה. - ּבֹו הּמחזיק ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָההפקר,
ּכגֹון זכה. - ּבהן הּקֹודם וכל הפקר, - ׁשּבהן ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנחלים,
בהן. וכּיֹוצא יער ׁשל אילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהעּׂשבים

אֹו·. עֹופֹות ׁשּצד אֹו הּנהרֹות, ּומן הּיּמים מן ּדגים ְִִִִֶַַַַָָָָהּצד
ׁשּלא ּובלבד זכה. ּבעלים, להם ואין הֹואיל - חּיֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמיני
הּדגים היּו ואם קנה. - ׁשם צד ואם חברֹו. ּבּׂשדה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָיצּוד
ּפי על אף ׁשּבביברים, ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבביברים
ּבעל ׁשל זה הרי - צידה מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּוא

גזלן. זה הרי - מּׁשם והּצד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּביברים,
.‚ּבתֹו ּכׁשהּוא חברֹו ׁשל מצֹודתֹו מּתֹו ּדגים הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאבל

הרי - ּבּמדּבר פרּוסה ּכׁשהיא מּמצֹודתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּים,
מּתֹו ולקח ּכלי, הּמצֹודה היה ואם סֹופרים. מּדברי אסּור ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָזֹו

גזלן. זה הרי - ְְֲֵֶַַָָהּמצֹודה
אף„. עֹוף, אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו ּבּׂשדה מצֹודה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָהּפֹורס

היה ואם קנה. - זה ּדבר לעּׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָעל
קנה - ּׂשדי לי זכתה ואמר: ּׂשדהּו ּבתֹו הּׂשדה ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָעֹומד

ּכלּום. הּמצֹודה לבעל ואין הּׂשדה, ְְְְֵֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּזֹו‰. הּספינה; ּבעל קנה - הּספינה לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדגים

הן ׁשהּמים המהּלכת, חצר ואינּה היא. הּמׁשּתּמרת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצר
מח הֹולכת ואינּה אֹותּה, עצמּה.ׁשּמֹוליכין מת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Âלֹו אין - ׁשּנתּגּיר אחר יּׂשראל הֹוליד ולא ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּגר
ּבעל ואין זכה. - ּבנכסיו והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹורׁשין,

היא. ּכמּתנה ׁשּזֹו ּבדמים, לסּלקֹו יכֹול ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּמצר
.Êּבאחת החזיק ּביניהן: אחד ּומצר הּגר ּבנכסי ּׂשדֹות ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

חברּתּה ואת אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק קנאּה. - לקנֹותּה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָמהן
ּבּה החזיק קנה. לא חברּתּה אבל קנה, ּבּה ׁשהחזיק זֹו -ְֱֱֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
מּפני - חברּתּה מהן; אחת קנה לא - חברּתּה את לקנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכדי
ּכדי ּבּה החזיק ׁשּלא מּפני - ואֹותּה ּבּה, החזיק ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
ואת חברּתּה את ולקנֹות לקנֹותּה ּכדי ּבּה החזיק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָלקנֹותּה.
זה הרי - ׁשּתיהן לקנֹות ּבּמצר ׁשהחזיק אֹו ׁשּביניהן, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַהּמצר
האחרֹון. זכה - לקנֹותּה ּכדי ּבּה והחזיק אחד ּבא ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָספק;

.Áמהן ּבאחד ׁשהחזיק מּזה, לפנים זה ּבּתים ׁשני ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכן

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
זה אף - הּׁשני את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.

קנה. לא ּבֹו ֱִֶֶָָֹׁשהחזיק
.Ëהּקרקע את לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ּבׁשטר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמחזיק

על לצר ּבלבד, הּׁשטר אּלא קנה לא - ׁשטר ּבאֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכתּובה
בזה. וכּיֹוצא צלֹוחיתֹו ְְִִֵֶַָּפי

.Èאחד מּכֹוׁש ּבּה ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבמצריה המצּינת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּׂשדה
מּמּנה קֹונה - ּבמצריה מצּינת אינּה ואם ּכּלּה; את קנה -ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻ
ויחזר. חריׁשה ּבׁשעת הּצמד ׁשּיל ּכדי מּכֹוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבאֹותֹו
הּגר, ּבנכסי מפסיקין ּתחּומין ּבֹו ׁשּמתחמין והחצב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמצר
עד אֹו הּמצר עד אּלא קנה לא - ּבּׂשדה הּמחזיק ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוכל

ֶָָהחצב.
.‡Èהיה ּכיצד? הּגר. ּבנכסי מפסיק - לפאה הּמפסיק ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכל

הּנחל עד אּלא קנה לא - בּה וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ְִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשם
ּבנכסי מפסיק - ׁשּבת ּברׁשּות הּמפסיק וכל האּמה. עד ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָאֹו
ּכרמלית, אֹו הּיחיד רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּגר,

לגּטין. ׁשחֹולקת רׁשּות ּביניהם היה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָאפּלּו
.·È?ּכיצד הּגר. ּבנכסי מפסיק - לטמאה הּמפסיק ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל

אחרת, ּבצּדה בּבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻּכגֹון
מקֹום ּכל - לאו אם הּטמאה למקֹום הּגיע אם יֹודע ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻואינֹו
ּבפני מחלק אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻׁשּמחזיקין

ְַעצמֹו.
.‚È,אחד ּגר ׁשל וכּלן רּבֹות, ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש גדֹולה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבקעה

מּדברים דבר ולא חצב ולא מצר לא ּביניהן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹולא
את לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,

אֹותֹו. קֹונה הּגר אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ְִֵֵֶַַַָָֹֻּכּלּה
.„Èמּטלטלין קנה אֹו ליּׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעּכּו"ם

אבל ּבדמים. אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה קֹונה - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָמּיּׂשראל
מקנה ואינֹו ּבׁשטר, אּלא מּיּׂשראל אֹותֹו קֹונה אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקרקע
על אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליּׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
ונתן העּכּו"ם מן ּׂשדה ׁשּלקח יּׂשראל ,לפיכ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשטר.

יּׂשר ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם ּבּההּדמים, והחזיק אחר אל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לראׁשֹון ונֹותן אחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדר
סּלק הּדמים ׁשּלקח מעת ׁשהעּכּו"ם מּפני הּדמים. ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
ונמצאּו לידֹו, הּׁשטר ׁשּיּגיע עד קנה לא ויּׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹרׁשּותֹו,

זכה. - ּבהן הּמחזיק ׁשּכל מדּבר, ּכנכסי אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנכסים
.ÂËידּוע מׁשּפט ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּבּקרקע יזּכה ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּמל
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּדמים הּנֹותן אֹו ּבׁשטר ׁשּכֹותב מי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא
על ּבממֹון הּמל ּדיני ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוּׂשין -ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּדנין. ּפיהן
יוםשנֿישלישיט"וֿט"זמנחֿםאב

ִִֶָ

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ׁשּמכרּה‡. וּׂשדה ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין גר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָנכסי
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ׁשוה: ּדינם ּכּלם - ּבּה החזיק לא ועדין ליּׂשראל ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעּכּו"ם
ׁשּבארנּו ּכמֹו החזקה, מּדרכי ּבדר ּבהם הּמחזיק ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל

הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות
ּבאכילת·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?

נכסי אֹו הפקר ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו קנה, - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפרֹותיה
גּוף קנה לא - ׁשנים ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו ֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּגר,
אֹו הארץ ּבגּוף מעּׂשה ׁשּיעּׂשה עד הּקרקע, גּוף ולא ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאילן
ּפרֹות ׁשאכלה אחת, ּבאּׁשה ּומעּׂשה ּבאילן. עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיעבד
ּבעבֹודה ּבאילן והחזיק אחד ּובא ׁשנה, עּׂשרה ׁשלׁש ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּדקל

חכמי לפני מעּׂשה ּובא האילן; ּבגּוף זהׁשעבד ואמרּו: ם, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
קנה. ֲַָָָהאחרֹון

קנה‚. לא - הּלֹוקח ּבהן החזיק ׁשאם רּבים, ּדברים ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש
הפקר ּבנכסי אֹו הּגר ּבנכסי מהן ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעדין,
אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין ּגדֹולים פלטרים הּמֹוצא ּכיצד? קנה. -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
אחד, ּכּיּור ּבהן ּכּיר אֹו אחד סּיּוד ּבהן וסּיד הפקר, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבנכסי

קנה. - הּפתח ּכנגד יֹותר אֹו אּמה ְְֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ּבנכסי„. מּצעֹות והּמּציע קנה. - הּגר ּבנכסי צּורה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּצר

המפּצל קנה. - הּגר ּבנכסי הּׂשדה את הּנר קנה. - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגר
הּגר: ּבנכסי ּתמרים וכּפֹות אילנֹות ּׂשריגי אֹו הּגפן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזמֹורֹות
העצים להאכיל ּדעּתֹו ואם קנה; - האילן לעבד ּדעּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹאם

קנה. לא - ְִֵָָָֹלבהמה
ׁשּנתּכּון‰. חזקתֹו הרי - ּומּכאן מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?

אּלא מתּכּון אינֹו - אחת מרּוח ּכֹורת היה האילן; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלעבֹודת
אם הּׂשדה: מן ואבנים ועּׂשבים עצים המלּקט וכן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעצים.

קנה. לא - לעצים ואם קנה; - הארץ לתּקן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּדעּתֹו
.Âלתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת זֹו הרי - והּדק הּגס לּקט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַּכיצד?

ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי - הּדק ולא הּגס לּקט הארץ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאת
- הארץ לתּקן ּדעּתֹו אם הארץ: ּפני הּמׁשוה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעצים.
קנה. לא - גרן ּבֹו ׁשּיעמיד מקֹום להׁשוֹות ּדעּתֹו ואם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹקנה;

.Êלמקֹום ונֹותנֹו ּגבֹוּה מּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְְִֵֵַַַָָָָָָָּכיצד?
על מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ; מתּקן זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
הקּפדה ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי אּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לת מים הּפֹותח ואםוכן קנה; - הארץ לתּקן אם הארץ: ֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
קנה. לא הּדגים ִַָָָָֹלצּוד

.Áזה הרי - ּבלבד הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עּׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ואחד להכניס אחד ּפתחים, ׁשני עּׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון

ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא
.Ëוהעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטרין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה

ּבגּוף עּׂשה לא ׁשהראׁשֹון האחרֹון; קנה - ּדלתֹות ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹלהם
הארץ על אבנים גל ׁשעּׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהארץ
רחב ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד לֹו מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.Èׁשהׁשלי ׁשּבעת קנה; לא - הּתלמים לתֹו הּזרע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמפיץ

הּבא ׁשבח - והׁשּביח ׁשּצמח ּובעת ּכלּום, הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּזרע
קֹונה. ואינֹו הּוא, ְֵֵֵֶָמאליו

.‡Èאחרת מחיצה ועּׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
והרי הּתחּתֹונה מחיצה נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעל
- ׁשהֹועיל ּובעת הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹונה

הּמעּׂשה. ּבא ֲֵֵֶַַָָמאליו
.·È,לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר הּגר ּבנכסי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה. לא - וגדר ׁשּבנה ּפי על ְִֶַַַָָָָָֹאף
.‚Èעדר קנה. לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּוכסבּור זה גר ּבמעּׂשיוּבנכסי ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
קנה. זה הרי ההפקר, מן לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָאּלּו

.„Èיּׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יּׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
הּגר ׁשּמת ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - זה ּבמׁשּכֹון ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהחזיק

ׁשעּבּודֹו. ְִַָּבטל
.ÂËוהחזיק אחר יּׂשראל ּובא יּׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה

את קנה והאחרֹון מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבֹו
ְַָהּׁשאר.

.ÊËּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשּלא לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;
האחרֹון לזה ואין מציאה, ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדעּתֹו,

ְּכלּום.
.ÊÈעבדים ּבהן והיּו נכסיו, את יּׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּגר

הרי - הּקטּנים העבדים אבל חֹורין; ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּגדֹולים
דרכי ּבארנּו ּוכבר ּבהם. זכה - ּבהן הּמחזיק וכל ּכבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהן

העבדים. את בהם ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהחזקה
.ÁÈלא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יּׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר

חּיבין ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת
קנה. לא - ּובראׁשֹונה קנה, - ּבּׁשנּיה הּמחזיק ּכל ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֹאׁשּתֹו,

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ז רביעי יום
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ּבאחד‡. אּלא ּבּה זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותן
רֹוצה מּטלטלין אם ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמן
להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ׁשּימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלּתן
ּבהן; נקנין ׁשהּמּטלטלין הּדברים מּׁשאר ּבאחד יקנה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק עד - לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָואם
לא ּבדברים אבל לידֹו. מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,
ּבֹו. לחזר יכֹול עדין מהן אחד ּכל אּלא המקּבל, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹזכה

הּפּקדֹון·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחר, ּדבר צרי ְְְִֵֵֵֶַַָָָואין
קנה,‚. - לזה ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

ׁשּיׁש ּבחֹוב הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשהיה ּבין מּתנה; לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אצלֹו, ּפּקדֹון ְְְִֵֶֶֶַָָָׁשהיה
לגּלֹות„. אּלא ּוממּכר מקח לענין עדים צריכים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשם
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ּבמחילֹות ּכ ּוכפירה, טענה ׁשם היתה אם ּבלבד ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָהּדבר
המׁשּקרים. מּפני אּלא עדים צריכין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּתנֹות

.‰ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּממּכר, לסּים צרי ׁשּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו הּכֹותב ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹותן.
ולא הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול ואינֹו ּכלּום; קנה לא ידּוע, ואינֹו לֹו ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
ׁשּנתן הּמקֹום לֹו ׁשּסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
הֹואיל - ּפלֹונית' ּבּׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו אמר אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלֹו.
חלק אֹותֹו נֹוטל החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוסּים

ּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות ְִֶֶַָָָמן
.Âׁשהתנה ּבין נֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

- הּתנאי נתקּים אם ּבּה: וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה, ּבטלה - הּתנאי נתקּים לא ואם הּמּתנה; ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹנתקּים

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא ׁשאכל. ּפרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר
.Êּוממּכר ּבמקח אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש ּתנאין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר

קֹודם ּותנאי ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָצרי
מאּלּו אחד חסר ואם לקּימֹו. ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמעּׂשה,

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי -ְְְִֵֵַַַָָ
.Áואינֹו ּדמי, 'מעכׁשו' ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָוכל

ּדעּתי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכ הּתנאי. לכּפל ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי
הן ּולהקּדים הּתנאי לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד. ּובקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָללאו

.Ëּבין מּתנה. זֹו הרי - להחזיר מנת על מּתנה ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן
אֹו קצּוב, לזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזיר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהתנה
- ּפלֹוני ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהם, אחד ׁשל חּייו ימי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּכל ּפרֹות ואֹוכל ּבקרקע. ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי

הּמּתנה. ְַַַָָזמן
.Èלחב מנתהאֹומר על ּבמּתנה ל נֹותן אני זה ׁשֹור רֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אמר ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּתחזירהּו,
עליו התנה ׁשּלא קדֹוׁש; אינֹו - לי ׁשּתחזירהּו מנת על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלֹו:

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר ׁשּיחזיר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
.‡Èהּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנת לעּכּו"ם לּתן ליּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור

אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלגר
ּבין - ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה; ולא ּבמכירה - לנכרי ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹמכר
ׁשּנאמר: להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמכירה

.עּמ וחי ותֹוׁשב ְִֵַָָָּגר
.·È;והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנֹותן

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל לּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,ּבּה רׁשּות לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה האדֹון קנה - ּבֹו רׁשּות לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּולעבד
עּמהן והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבעל.
האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ּבגּופּה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּנֹותן

הּבעל. קנה ְַַַָָֹולא
.„Èהּמעֹות הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

מנת על אֹו ּבהן, ׁשּתלּבׁשי מנת על ּבמּתנה ל נתּונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאּלּו
לא - הּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ותעּׂשי ּבהם, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתׁשּתי
ּבהן ׁשּתאכל מנת על לעבד: אמר אם וכן הּבעל. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקנה

מנת על אֹו לחרּות, בהם ׁשּתצא מנת על ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָותׁשּתה
לא - ׁשּל אדֹון רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצה מה ּכל בהם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתעּׂשה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. ְֵֵֶַָָָָָֹקנה
.ÂËוקנה חֹורין, ּבן ויצא קנה, - לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָהּנֹותן

לא - מּטלטלין אפּלּו ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם הּנכסים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשאר
ּבּגט, ּבֹו ׁשּיר ׁשהרי ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָקנה

ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר ׁשּלא ְְְִִֵֶַָָֹֹּומּתֹו
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והּוא‡. לידֹו ׁשּבאה ואחר בּה, וזכה הּמּתנה את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהמקּבל
אֹו מקּבלּה', 'איני אֹו בּה', רֹוצה 'איני ואמר ּבֹו חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹותק
לא - ּבּה' לי נראה זה 'מּום ׁשאמר אֹו ּבטלה', היא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ'הרי
המקּבל ּכ ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם ּכלּום. ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאמר
המקּבל ׁשאמר זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר ּבֹו לחזר יכֹול ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאינֹו
וכל הפקר, היא הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר בּה' רֹוצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'איני
ׁשּזכה אחר המקּבל הפקירּה ׁשהרי ּבּה; זכה - ּבּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּקֹודם
וחֹוזרת המקּבל, קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם אבל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבּה.

הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים
ּבּה·. ׁשהחזיק ּכיון - אחר ידי על ּבמּתנה לחברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמזּכה

לידֹו הּקרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין ׁשּמׁש ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָאחר,
הּמּתנה הּגיע ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה ּבּקרקע, החזיק ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹאֹו
על ידֹו - המקּבל אבל ּבֹו. לחזר יכֹול הּנֹותן ואין ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָֹלידֹו,
מקּבל. אינֹו - רצה לא אם מקּבל; - רצה אם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהעליֹונה:
ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹׁשּזכין
אין - ירצה לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּוא

ּכרחֹו. ּבעל לאדם מּתנה ְְְְִַַָָָָָנֹותנין
המקּבל‚. ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ּכזּכה ואחר ׁשתק, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּכבר ׁשּׁשתק זה אם ספק זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָצוח
לא ׁשעדין מּפני ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו; חזר וצוח ׁשחזר וזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרצה,
ּתחּלתֹו. על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח וזה ּכלּום, לידֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּגיע
מּידֹו; מֹוציאין אין - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר קדם אם :ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָלפיכ
הרי ּבּה' רֹוצה 'איני ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
- ההפקר מן ּולקחּה ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפקירּה,
ׁשּקדם זה מּיד ּותפּׂשּוה הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָזכה.
זכה, לא המקּבל ׁשּמא מּידם; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹוזכה
קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח רֹוצה' 'איני ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכיון

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ּבעלים ּוברׁשּות ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָאֹותּה,
הּמאה„. לֹו וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

'ּתן אֹו לׁשמעֹון', זּוז ּבמאה 'זכה לֹו אמר אם לוי: ידי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָעל
לֹו אמר אם אבל ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זּוז ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹמאה
הּמאה ׁשּיּגיע עד ּבֹו לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זּוז מאה הֹול'ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ׁשמעֹון. ְְִַליד
לׁשמעֹון,‰. להֹוליכן עּמֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זּוז ּבמאה לוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהל

ּבחּיי ׁשמעֹון מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּובּקׁש
ׁשמעֹון ּבחּיי ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָראּובן
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ּבמחילֹות ּכ ּוכפירה, טענה ׁשם היתה אם ּבלבד ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָהּדבר
המׁשּקרים. מּפני אּלא עדים צריכין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּתנֹות

.‰ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּממּכר, לסּים צרי ׁשּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו הּכֹותב ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹותן.
ולא הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול ואינֹו ּכלּום; קנה לא ידּוע, ואינֹו לֹו ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
ׁשּנתן הּמקֹום לֹו ׁשּסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
הֹואיל - ּפלֹונית' ּבּׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו אמר אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלֹו.
חלק אֹותֹו נֹוטל החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוסּים

ּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות ְִֶֶַָָָמן
.Âׁשהתנה ּבין נֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

- הּתנאי נתקּים אם ּבּה: וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה, ּבטלה - הּתנאי נתקּים לא ואם הּמּתנה; ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹנתקּים

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא ׁשאכל. ּפרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר
.Êּוממּכר ּבמקח אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש ּתנאין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר

קֹודם ּותנאי ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָצרי
מאּלּו אחד חסר ואם לקּימֹו. ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמעּׂשה,

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי -ְְְִֵֵַַַָָ
.Áואינֹו ּדמי, 'מעכׁשו' ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָוכל

ּדעּתי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכ הּתנאי. לכּפל ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי
הן ּולהקּדים הּתנאי לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד. ּובקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָללאו

.Ëּבין מּתנה. זֹו הרי - להחזיר מנת על מּתנה ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן
אֹו קצּוב, לזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזיר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהתנה
- ּפלֹוני ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהם, אחד ׁשל חּייו ימי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּכל ּפרֹות ואֹוכל ּבקרקע. ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי

הּמּתנה. ְַַַָָזמן
.Èלחב מנתהאֹומר על ּבמּתנה ל נֹותן אני זה ׁשֹור רֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אמר ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּתחזירהּו,
עליו התנה ׁשּלא קדֹוׁש; אינֹו - לי ׁשּתחזירהּו מנת על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלֹו:

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר ׁשּיחזיר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
.‡Èהּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנת לעּכּו"ם לּתן ליּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור

אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלגר
ּבין - ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה; ולא ּבמכירה - לנכרי ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹמכר
ׁשּנאמר: להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמכירה

.עּמ וחי ותֹוׁשב ְִֵַָָָּגר
.·È;והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנֹותן

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל לּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,ּבּה רׁשּות לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה האדֹון קנה - ּבֹו רׁשּות לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּולעבד
עּמהן והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבעל.
האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ּבגּופּה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּנֹותן

הּבעל. קנה ְַַַָָֹולא
.„Èהּמעֹות הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

מנת על אֹו ּבהן, ׁשּתלּבׁשי מנת על ּבמּתנה ל נתּונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאּלּו
לא - הּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ותעּׂשי ּבהם, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתׁשּתי
ּבהן ׁשּתאכל מנת על לעבד: אמר אם וכן הּבעל. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקנה

מנת על אֹו לחרּות, בהם ׁשּתצא מנת על ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָותׁשּתה
לא - ׁשּל אדֹון רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצה מה ּכל בהם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתעּׂשה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. ְֵֵֶַָָָָָֹקנה
.ÂËוקנה חֹורין, ּבן ויצא קנה, - לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָהּנֹותן

לא - מּטלטלין אפּלּו ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם הּנכסים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשאר
ּבּגט, ּבֹו ׁשּיר ׁשהרי ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָקנה

ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר ׁשּלא ְְְִִֵֶַָָֹֹּומּתֹו
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והּוא‡. לידֹו ׁשּבאה ואחר בּה, וזכה הּמּתנה את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהמקּבל
אֹו מקּבלּה', 'איני אֹו בּה', רֹוצה 'איני ואמר ּבֹו חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹותק
לא - ּבּה' לי נראה זה 'מּום ׁשאמר אֹו ּבטלה', היא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ'הרי
המקּבל ּכ ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם ּכלּום. ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאמר
המקּבל ׁשאמר זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר ּבֹו לחזר יכֹול ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאינֹו
וכל הפקר, היא הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר בּה' רֹוצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'איני
ׁשּזכה אחר המקּבל הפקירּה ׁשהרי ּבּה; זכה - ּבּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּקֹודם
וחֹוזרת המקּבל, קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם אבל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבּה.

הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים
ּבּה·. ׁשהחזיק ּכיון - אחר ידי על ּבמּתנה לחברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמזּכה

לידֹו הּקרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין ׁשּמׁש ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָאחר,
הּמּתנה הּגיע ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה ּבּקרקע, החזיק ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹאֹו
על ידֹו - המקּבל אבל ּבֹו. לחזר יכֹול הּנֹותן ואין ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָֹלידֹו,
מקּבל. אינֹו - רצה לא אם מקּבל; - רצה אם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהעליֹונה:
ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹׁשּזכין
אין - ירצה לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּוא

ּכרחֹו. ּבעל לאדם מּתנה ְְְְִַַָָָָָנֹותנין
המקּבל‚. ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ּכזּכה ואחר ׁשתק, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּכבר ׁשּׁשתק זה אם ספק זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָצוח
לא ׁשעדין מּפני ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו; חזר וצוח ׁשחזר וזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרצה,
ּתחּלתֹו. על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח וזה ּכלּום, לידֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּגיע
מּידֹו; מֹוציאין אין - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר קדם אם :ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָלפיכ
הרי ּבּה' רֹוצה 'איני ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
- ההפקר מן ּולקחּה ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפקירּה,
ׁשּקדם זה מּיד ּותפּׂשּוה הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָזכה.
זכה, לא המקּבל ׁשּמא מּידם; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹוזכה
קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח רֹוצה' 'איני ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכיון

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ּבעלים ּוברׁשּות ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָאֹותּה,
הּמאה„. לֹו וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

'ּתן אֹו לׁשמעֹון', זּוז ּבמאה 'זכה לֹו אמר אם לוי: ידי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָעל
לֹו אמר אם אבל ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זּוז ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹמאה
הּמאה ׁשּיּגיע עד ּבֹו לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זּוז מאה הֹול'ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ׁשמעֹון. ְְִַליד
לׁשמעֹון,‰. להֹוליכן עּמֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זּוז ּבמאה לוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהל

ּבחּיי ׁשמעֹון מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּובּקׁש
ׁשמעֹון ּבחּיי ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָראּובן
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ּדברי לקּים ׁשּמצוה ליֹורׁשיו; אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן -ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּמאה ׁשהרי ּבריא, והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמת,

עדין. ׁשליח ׁשל ְֲִִֶַַָָּבידֹו
.Âגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו ּבמּתנה זֹוכה אדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ועבד איׁש, אׁשת ואפּלּו אּׁשה, ואחד איׁש ואחד ּדעת. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּובן
ראּוי ואין הֹואיל זֹוכה; אינֹו העּכּו"ם אבל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָוׁשפחה.
ׁשאין ּוכׁשם ליּׂשראל. זֹוכה אינֹו ּכ לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלׁשליחּות
לעּכּו"ם. זֹוכה אינֹו ּכ לעּכּו"ם, ׁשליח נעּׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָיּׂשראל

.Êזֹוכה - ונֹוטלֹו אגֹוז וזֹורקֹו, צרֹור לֹו ׁשּנֹותנין ְְְְְְֱִֶֶָָקטן
לעצמֹו זכה לא - מּזה ּפחֹות לאחרים; זֹוכה ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלעצמֹו,
לאחרים. ולא לֹו לא זֹוכה אינֹו הּׁשֹוטה וכן לאחרים. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹולא
זֹוכה החרׁש אבל זכה. - ּדעת ּבן ידי על לׁשֹוטה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהמזּכה

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַָלעצמֹו,
.Áּבין ּבפניו ּבין ּולגדֹול אחד, יֹום ּבן אפּלּו לקטן ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָזכין

על אף מּדעּתֹו. ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ּבפניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּכאּלּו - לחצרֹו הּמּתנה ׁשהּגיע ּכיון ׁשם, עֹומד ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפי

אחר. ּבּה ֵַָָָזכה
.Ëּבחצר אבל הּמׁשּתּמרת; ּבחצר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

עֹומד ׁשּיהיה עד - וחרּבתֹו ּׂשדהּו ּכגֹון מׁשּתּמרת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן ּׂשדי. לי זכתה ויאמר: ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּבצּדּה
הרּבים רׁשּות ּבצּדי אֹו ּבסמטא לֹו, קֹונין ּבצּדן עֹומד ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָׁשהּוא
ּבּׂשדה אֹו הרּבים ּברׁשּות אבל ּבעלים; לּה ׁשאין ּבחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹו
לּה ּתזּכה ּוקטּנה לידֹו. מּתנה ׁשּיּגיע עד זֹוכה אינֹו - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחברֹו
ׁשּתּגיע עד זֹוכה אינֹו הּקטן אבל ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחצרּה

אחר. לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו ְְִֵֶֶַַַָָָמּתנה
.È.לׁשליח ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין ּכגט, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּמּתנה

ויחּתמּו ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכיצד?
אמרּו ואם ּכלּום; זה אין - לפלֹוני ויּתנּוה מּתנה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבׁשטר

העדי אמרלאֹותן אם וכן קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו ם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ
אינן - לפלֹוני ּותנּוהּו מּתנה ּבׁשטר וחתמּו ּכתבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלׁשנים:
ּבגט. ּכמֹו ּכֹותבין, עצמן הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹיכֹולין

.‡Èׁשּכתב אֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ּׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכֹותב
ּכׁשּיּגיע ּבּה זֹוכה הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו לֹו', ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ'נתּתיה
ּפי על אף לֹו', 'אּתנּנה ּבׁשטר ּכתב אם אבל לידֹו. ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשטר
לעדים ׁשּיאמר עד המקּבל, זכה לא - העדים עליו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהעידּו
ׁשאין לֹו; ונֹותנין וכֹותבין לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָ'ּכתבּו
ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו, הּמּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד זֹוכה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָהמקּבל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ידי על ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַלֹו
.·Èלא' אֹומר והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ּׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר

אמר אם אבל אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לי' ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתן
אם לי': נתן ולא ּכתב 'לא אֹומר והּוא לֹו', ונתּתי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹ'ּכתבּתי
עדים ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהמקּבל
ׁשאמר הּוא המקּבל ּבן ואם ּׂשדהּו; ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא,
- לֹו' ונתּתי 'ּכתבּתי אֹומר והּוא זֹו', ּׂשדה לאבי נתּת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ'לא
היא הּדבר ׁשּיּודע עד ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּניחין

הּוא.
.‚Èמּתנה אינּה ידי ׁשּתחת זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל

ּבטלה ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה אני ׁשֹומר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידי,
ּבאנס ּכרחי ּבעל אּלא קּבלּתיה ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
על ונׁשּבע קּימין; ּדבריו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבטעּות, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָאֹו

לבעליה. ותחזר הּסת, ׁשבּועת ְְְֲִֵֶֶֶַַָֹזה
.„Èׁשּלא' ׁשאמר אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר הּנֹותן ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטען

נתּת 'אּתה אֹומר וזה ,'ּביד היא 'ּגזּולה אֹו נתּתיה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּדעּתי
ונפטר. הּסת ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלי'

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ט שישי יום
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גלּויה‡. ׁשּתהיה צרי חֹולה, ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹותן
ּכלּום; אינּה - לֹו ּותנּו ּבּסתר ּכתבּו לעדים: אמר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומפרסמת.
אחר וימּכר ׁשּיחזר אחרים, ממֹון לאּבד ּכדי מערים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּזה

ִֵֶׁשּיּתן.
לנּו·. ואמר ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

גלּויה מּתנה לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּפלֹוני
מּתנה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּומפרסמת,

המקּבל. זכה ולא היא, ְְְִֵֶֶַַָָֹֻמסּתרת
מסּתרת‚. הראׁשֹונה אחת, ּׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
ּגּלּוי, ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה. האחרֹון - סתם מּתנה ְֲֶַַָָָָָָָאּלא
הּמּתנה„. - נתן ּכ ואחר מֹודעה ׁשהּמֹוסר ּבארנּו, ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכבר

אּלא ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין אנס. זה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבטלה,
- ּבּה רֹוצה ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה הֹואיל הּנֹותן; ּדעת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ׁשאין מֹוכיחין הּדברים ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּתנתֹו
ונמצאת גלּויה מּתנה ׁשּנתנּה אפּלּו זֹו, מּתנה לּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדעּתֹו
ּבטלֹות: הּמּתנֹות ׁשּתי הרי - מסּתרת מּתנה מּקדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנתנּה

ׁשהיא מּפני - ׁשהּדברהראׁשֹונה מּפני - והּׁשנּיה מסּתרת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכמֹו ׁשּנמצאה הּמּתנה זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹוכיח

לּה. ָָָמֹודעה
נּׂשאת‰. איני לֹו: אמרה אּׁשה. לּׂשא ׁשרצה ּבאחד, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמעּׂשה

על וצוח הּגדֹול ּבנֹו ׁשמע .נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹל
נכסי ּכל לֹו וכתבּו והחבאּו לכּו לעדים: אמר ריקן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּמּניחֹו
מעּׂשה ּובא ּונּׂשאּה. נכסיו ּכל לּה ּכתב ּכ ואחר ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבמּתנה.
ׁשהרי קנתה; לא והאּׁשה קנה לא הּבן ואמרּו: חכמים, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹלפני
דעּתֹו גּלה ׁשהרי הּוא, ּבּדבר ּוכאנּוס לּה, ּכתב ּברצֹונֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
ׁשהיא מּפני ּבטלה ׁשהיא ּפי על אף הראׁשֹונה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמּתנה

אּלּו. ּבענינים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֻמסּתרת.
.Âּׂשדה על ּכתּובין והן אחד, ּביֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני

לכּתב הּמקֹום אנׁשי ּדר אם ּבמּתנה: ּבין ּבמכר ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאחת,
ׁשעֹות לכּתב הּמקֹום ּדר אין ואם זכה; הּקֹודם ּכל - ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשעֹות
ּׂשדה להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתם ּכל לּדּינים: מסּור הּדבר הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יעמידּו. - ּבידֹו ְְִַָזֹו
.Êקנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה

מּׁשניהם הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּׂשדה
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קנין מהן ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה; לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהּגיע
ׁשם היּו אם וכן העדים. ויׁשאלּו זכה, הּקנין לֹו ׁשּקדם ּכל -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הראׁשֹון. קנה - ּתחּלה מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעדים

.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ּׂשדה על הּיֹוצאים ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני
אם מּתנה: ואחד מכר אחד ׁשטר היה אם ׁשוה: זמּנם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָואין

ׁשאחריו והּׁשני מּתנה הראׁשֹון הּׁשטר ּבּטלהיה לא - מכר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
חזר אחריּות לֹו להֹוסיף לֹומר: ׁשּיׁש הראׁשֹון; את ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון
אחריּות, ׁשם ּכתּוב היה ׁשּלא ּפי על אף מכר. ּבׁשם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכתב
והּׁשני מכר הראׁשֹון אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאחריּות
מּתנה ׁשטר לֹו ּכתב ׁשּלא ראׁשֹון; מּזמן הּׂשדה קנה - ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּתנה

הּמצר. ּבן ּדין ּומּׁשּום ּכחֹו, ליּפֹות ְִִֶֶֶֶַַָֹאּלא
.Ëהֹוסיף אם ּבמּתנה: ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו

מּפני אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים, הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את ׁשני ׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּתֹוספת;
ׁשאכל הּפרֹות ּכל ,לפיכ הּׁשני. מּזמן אּלא אחריּות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואין
היה ואם אֹותם. מחזיר - ׁשני זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק ּׂשדה אֹותּה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו
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סֹוף‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן. ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם
ּכיצד? ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוּׂשין - ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּדעּתֹו
נכסיו ּכל וכתב ׁשּמת, וׁשמע הּים, למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמי
מּתנתֹו אין - ּבנֹו ּבא ּכ ואחר גמּורה, גלּויה מּתנה ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָלאחר
היה לא - קּים ׁשּבנֹו ידע ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקּימת;
ּבין ׁשהּוא, ּכל מּנכסיו ׁשּיר אם ,לפיכ נכסיו. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָנֹותן

קּימת. מּתנתֹו - ּבמּטלטלין ּבין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָקרקע
ׁשהיה·. ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכן

הּמּטל קטן ּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבריא
ּב הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא - כלּבעריסה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹ

אּלא נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן מאחיו. ּכאחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנכסים
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם לֹו. נׁשמעין אחיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

ּבּמּתנה. הּבן זכה - ְְְִִֵַַַַָָָָּבמּטלטלין
אם‚. אבל הּבנים; ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָּכתב
ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף הּיֹורׁשין, ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאחד

קּימת. מּתנתֹו - ְְֶֶַַָּכלּום
מרע,„. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

על אּפֹוטרֹוּפא אּלא עּׂשאּה לא - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאף
אֹו אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיֹורׁשיו.
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשין. ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחיו

לּה. ׁשּכתב ּכל קנתה - ְְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין
נכסיו‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנּׂשּואה; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה

- ּכלּום ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף לגרּוׁשה, אֹו ארּוסה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו
קּימת. ּומּתנתֹו אדם, ּבני ּכׁשאר היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

.Âקנה האחר זה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב
לֹו ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, הּנכסים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחצי

אחיו. ׁשאר על מּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס -ְְִֶַַָָָ
.Êקנה האחר זה - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן

מחצה. על אּפֹוטרֹוּפא ואׁשּתֹו ְְְֱֱִֶֶַַָָָמחצה,
.Áאּבדה - ּבמּתנה ּבעלּה נכסי ּכל ׁשּקנתה אּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ּכל והלכּו עליו, חֹוב ׁשטר יצא אם ,לפיכ ותּקרע. ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָֻּכתּבתּה,
ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ּבחֹובֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּנכסים
ׁשּבהנאה הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ּבכתּבתּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּתּקח
זכּות ּכל אּבדה נכסיו ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה לּה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּבאה

זֹו. מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים לּה ְִִֵֶַַָָָָׁשּיׁש
.Ëּבריא ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן

- ׁשהּוא ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבין
אּבדה מחתה, ולא הּבנים ּבין ׁשּתף אֹותּה ועּׂשה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֻהֹואיל
מּנכסיו אבל ּכלּום; אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה. מהן נֹוטלת - אּלּו אחר לֹו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיבֹואּו
.Èקרקע לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו ּבלבד, מּטלטלין עּמהן לּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכתב

ׁשאפּלּו היא, הּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכל
ּׁשּׁשּיר מּמה אֹומרת: היא ׁשהרי ׁשהּוא. ּכל מּטלטלים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיר
נכסים לׁשאר ּתרד ּׁשּׁשּיר למה ׁשּתרד ּומּתֹו גֹובה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאני

ְְִֹותטרף.
.‡Èּומת עּמהן, חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

מחלק ּכתּבתּה ּתגּבה זֹו הרי - אביו ּבחּיי הּבנים מן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
מהן. מּלטרף אּלא ּכתּבתּה אּבדה ׁשּלא ׁשּמת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻזה

.·È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנּׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה ׁשּמת אֹו ונתּגרׁשה נּׂשאת, ּכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר
להבריח אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו

ּוכׁשּתה יירׁשּנה, ׁשּלא לּה.מּבעלּה יחזרּו להן צריכה יה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
את מּתנה המקּבל קנה - ּבעלּה ּבחּיי היא מתה אם ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה - ׁשּנתּגרׁשה ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚Èּכל ויחזרּו הּמּתנה מּׁשּתבטל נכסיהם, ּכל הּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

מחזיר מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים לּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסים
ּכל להחזיר מנת על ּבפרּוׁש מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּפרֹות;
ּכמֹו הּמּתנה, זמן ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי - ּפלֹוני חּיי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָימי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èלבני אּלּו יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי

ספרים ּכגֹון לבנים, הראּוי ולּבנֹות. לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ
מׁשי ּכלי ּכגֹון לבנֹות, והראּוי לּבנים; - מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּוכלי
לזכרים ראּויין היּו הּבנֹות. יּטלּום - זהב וחלי ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּצבּועים
לביתֹו ּכלים המׁשּלח וכן הּזכרים. אֹותן יּטלּו - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָולנקבֹות
ּבנֹותיו; אֹותן יּטלּו - לבנֹות הראּויין ּכלים ּבהן והיּו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָסתם,
ׁשהיּו אֹו ּבנֹות, לֹו אין ואם ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאמּדן
ׁשּלהן נֹוטה ׁשהּדעת בניו; נׁשי אֹותן יּטלּו - נּׂשּואֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבנֹותיו

ַָׁשלח.
.ÂËוהּוא הּבית. קנה - ּבבית לבתּולה גדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא

אחר ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
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קנין מהן ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה; לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהּגיע
ׁשם היּו אם וכן העדים. ויׁשאלּו זכה, הּקנין לֹו ׁשּקדם ּכל -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הראׁשֹון. קנה - ּתחּלה מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעדים

.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ּׂשדה על הּיֹוצאים ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני
אם מּתנה: ואחד מכר אחד ׁשטר היה אם ׁשוה: זמּנם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָואין

ׁשאחריו והּׁשני מּתנה הראׁשֹון הּׁשטר ּבּטלהיה לא - מכר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
חזר אחריּות לֹו להֹוסיף לֹומר: ׁשּיׁש הראׁשֹון; את ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון
אחריּות, ׁשם ּכתּוב היה ׁשּלא ּפי על אף מכר. ּבׁשם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכתב
והּׁשני מכר הראׁשֹון אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאחריּות
מּתנה ׁשטר לֹו ּכתב ׁשּלא ראׁשֹון; מּזמן הּׂשדה קנה - ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּתנה

הּמצר. ּבן ּדין ּומּׁשּום ּכחֹו, ליּפֹות ְִִֶֶֶֶַַָֹאּלא
.Ëהֹוסיף אם ּבמּתנה: ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו

מּפני אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים, הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את ׁשני ׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּתֹוספת;
ׁשאכל הּפרֹות ּכל ,לפיכ הּׁשני. מּזמן אּלא אחריּות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואין
היה ואם אֹותם. מחזיר - ׁשני זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק ּׂשדה אֹותּה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו
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סֹוף‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן. ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם
ּכיצד? ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוּׂשין - ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּדעּתֹו
נכסיו ּכל וכתב ׁשּמת, וׁשמע הּים, למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמי
מּתנתֹו אין - ּבנֹו ּבא ּכ ואחר גמּורה, גלּויה מּתנה ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָלאחר
היה לא - קּים ׁשּבנֹו ידע ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקּימת;
ּבין ׁשהּוא, ּכל מּנכסיו ׁשּיר אם ,לפיכ נכסיו. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָנֹותן

קּימת. מּתנתֹו - ּבמּטלטלין ּבין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָקרקע
ׁשהיה·. ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכן

הּמּטל קטן ּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבריא
ּב הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא - כלּבעריסה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹ

אּלא נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן מאחיו. ּכאחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנכסים
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם לֹו. נׁשמעין אחיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

ּבּמּתנה. הּבן זכה - ְְְִִֵַַַַָָָָּבמּטלטלין
אם‚. אבל הּבנים; ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָּכתב
ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף הּיֹורׁשין, ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאחד

קּימת. מּתנתֹו - ְְֶֶַַָּכלּום
מרע,„. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

על אּפֹוטרֹוּפא אּלא עּׂשאּה לא - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאף
אֹו אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיֹורׁשיו.
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשין. ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחיו

לּה. ׁשּכתב ּכל קנתה - ְְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין
נכסיו‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנּׂשּואה; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה

- ּכלּום ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף לגרּוׁשה, אֹו ארּוסה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו
קּימת. ּומּתנתֹו אדם, ּבני ּכׁשאר היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

.Âקנה האחר זה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב
לֹו ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, הּנכסים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחצי

אחיו. ׁשאר על מּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס -ְְִֶַַָָָ
.Êקנה האחר זה - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן

מחצה. על אּפֹוטרֹוּפא ואׁשּתֹו ְְְֱֱִֶֶַַָָָמחצה,
.Áאּבדה - ּבמּתנה ּבעלּה נכסי ּכל ׁשּקנתה אּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ּכל והלכּו עליו, חֹוב ׁשטר יצא אם ,לפיכ ותּקרע. ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָֻּכתּבתּה,
ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ּבחֹובֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּנכסים
ׁשּבהנאה הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ּבכתּבתּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּתּקח
זכּות ּכל אּבדה נכסיו ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה לּה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּבאה

זֹו. מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים לּה ְִִֵֶַַָָָָׁשּיׁש
.Ëּבריא ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן

- ׁשהּוא ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבין
אּבדה מחתה, ולא הּבנים ּבין ׁשּתף אֹותּה ועּׂשה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֻהֹואיל
מּנכסיו אבל ּכלּום; אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה. מהן נֹוטלת - אּלּו אחר לֹו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיבֹואּו
.Èקרקע לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו ּבלבד, מּטלטלין עּמהן לּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכתב

ׁשאפּלּו היא, הּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכל
ּׁשּׁשּיר מּמה אֹומרת: היא ׁשהרי ׁשהּוא. ּכל מּטלטלים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיר
נכסים לׁשאר ּתרד ּׁשּׁשּיר למה ׁשּתרד ּומּתֹו גֹובה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאני

ְְִֹותטרף.
.‡Èּומת עּמהן, חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

מחלק ּכתּבתּה ּתגּבה זֹו הרי - אביו ּבחּיי הּבנים מן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
מהן. מּלטרף אּלא ּכתּבתּה אּבדה ׁשּלא ׁשּמת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻזה

.·È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנּׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה ׁשּמת אֹו ונתּגרׁשה נּׂשאת, ּכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר
להבריח אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו

ּוכׁשּתה יירׁשּנה, ׁשּלא לּה.מּבעלּה יחזרּו להן צריכה יה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
את מּתנה המקּבל קנה - ּבעלּה ּבחּיי היא מתה אם ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה - ׁשּנתּגרׁשה ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚Èּכל ויחזרּו הּמּתנה מּׁשּתבטל נכסיהם, ּכל הּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

מחזיר מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים לּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסים
ּכל להחזיר מנת על ּבפרּוׁש מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּפרֹות;
ּכמֹו הּמּתנה, זמן ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי - ּפלֹוני חּיי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָימי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èלבני אּלּו יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי

ספרים ּכגֹון לבנים, הראּוי ולּבנֹות. לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ
מׁשי ּכלי ּכגֹון לבנֹות, והראּוי לּבנים; - מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּוכלי
לזכרים ראּויין היּו הּבנֹות. יּטלּום - זהב וחלי ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּצבּועים
לביתֹו ּכלים המׁשּלח וכן הּזכרים. אֹותן יּטלּו - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָולנקבֹות
ּבנֹותיו; אֹותן יּטלּו - לבנֹות הראּויין ּכלים ּבהן והיּו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָסתם,
ׁשהיּו אֹו ּבנֹות, לֹו אין ואם ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאמּדן
ׁשּלהן נֹוטה ׁשהּדעת בניו; נׁשי אֹותן יּטלּו - נּׂשּואֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבנֹותיו

ַָׁשלח.
.ÂËוהּוא הּבית. קנה - ּבבית לבתּולה גדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא

אחר ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
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ּודברים ּכלּום. לֹו ׁשּיחד הּבית ּבזה האב ׁשּיר ולא לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקדם
הּזה ּבּדבר חכמים ונגעּו הם, טעם להם ׁשאין ּכהלכה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּלּו
הּבית, והקנהּו ּגמר ואהבתֹו ּׂשמחתֹו ׁשּמרב הּדעת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻמאמּדן

אפּלּוׁשה ׁשם ׁשּיר אם ,לפיכ ּכלּום. לעצמֹו ּבּה ׁשּיר לא רי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
על אף ּבית, ּוכלי ּבית לֹו יחד הּבית. קנה לא - אחד ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּפ
אֹוצר ׁשם לֹו היה אֹו לעצמֹו, אחד ּכלי ּבּבית ׁשּׁשּיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפי

קנה. לא הּבית אבל הּבית, ּכלי קנה - ּבֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
.ÊËאם וכן קנה. לא עלּיה קנה, ּבית - ועלּיה ּבית לֹו ְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד

ׁשני קנה. לא אכסדרה קנה, ּבית - ואכסדרה ּבית לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹיחד
ּבֹו. ׁשּנּׂשא האחד אּלא קנה לא - מּזה לפנים זה ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבּתים

.ÊÈ,ׁשּדּוכין ּביניהם ׁשהיה ׁשּׁשנים ּבנּׂשּואין, ּבארנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבר
אּתה ּכּמה ואמרּו: ּבּתֹו, ידי על וזה ּבנֹו ידי על זה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופסק
!וכ ּכ ?לבּת נֹותן אּתה וכּמה !וכ ּכ ?לבנ ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנֹותן
עד זֹו ּבאמירה קֹונין ואין ּבאמירה. קנּו - וקּדׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָועמדּו
ׁשּיהיּו ּוצריכין לכנס. ּדעּתֹו - הּפֹוסק ׁשּכל נּׂשּואין; ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשעת
מקנה אדם ׁשאין ּברׁשּותֹו; מצּויין ּפֹוסקין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּדברים
נּתנּו לא אּלּו ּודברים ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, ּבא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹדבר

ּבהן. ׁשּיטרף עד ּכׁשטר אינן לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהּכתב,
.ÁÈּבין ּדינר, ּבאלף קּדׁשּה אפּלּו האּׁשה, את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

היא ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
גמּורה מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה. להם ֲֵֶֶָָָׁשאין

.ËÈ.הּמעֹות חֹוזרין - טעּות קּדּוׁשי היּו ְְִִִֵַָָָואם
.Îׁשאין יֹודע אדם מּתנה. הּמעֹות - אחֹותֹו ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

לׁשם ונתן גמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, ּתֹופסין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּדּוׁשין
ַָָמּתנה.

.‡Î,מּועטין ּבין מרּבין ּבין חמיו, לבית סבלֹונֹות ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֻהּׁשֹולח
הּוא ׁשּמת ּבין אכל, ׁשּלא ּבין ארּוסין סעּדת ׁשם ׁשאכל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
ּכּלן, הּסבלֹונֹות יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין

והּמׁשקה. הּמאכל מן ְְֲִֶַַַַָחּוץ
.·Îּבבית ׁשם להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטים ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

מׁשּתּלמין; אינן - אבדּו אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה:
ּדין; ּבבית אֹותם וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל

ּבלבד. נֹוי דר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּדבר
.‚Îוהּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר - ּבּה היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹחזרה

דמי היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
חזרה אם ארּבעה, מׁשּתּלמת - ׁשּׁשה [ׁשוה] ּומׁשקה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמאכל
ּבּה. ּתחזר ׁשּלא לדעת אּלא זֹו מּתנה לּה נתן ׁשּלא ְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּה;

.„Îאדם ּכל ׁשּיעּׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהֹורּו
ולחּזנין לּׁשּמׁשים מעֹות יחּלק אֹו לרעיו, ויאכיל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻסעּדה
- ּבּה וחזרה העם, ּכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ועּׂשה ּבהן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָוכּיֹוצא
הּגֹורם וכל ממֹון, לאּבד לֹו גרמה ׁשהרי הּכל; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמת
ּכּמה עדים לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. - חברֹו ממֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלאּבד

ונֹוטל. נׁשּבע זה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָהֹוציא,

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd a`Îmgpn 'kÎc"i -

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ד ראשון יום

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקי"ט נטעהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ezrihpl)רבעי ziriax dpya oli`d `iveny zexit) ְִָ

קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה אמרֹו: והּוא קדׁש, ְְְְִִֶֶֶָָֹֹֻּכּלֹו
לה'" ck)הּלּולים ,hi `xwie)ׁשּיעלה ודינֹו: , ְֳִִִֶֶַָ

ׁשני, מעׂשר ּכמֹו ׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹלירּוׁשלים
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים yp`)ואין zyxt): ְְְְֲִִֵֵַֹ

יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו i)"ואיׁש ,d xacna)― ְְִִֶָָָ
ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ּכלֿהּקדׁשים הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהם
ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ונטע ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומעׂשר
אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנתּבארּו

ׁשני. מעׂשר ֲִִֵֵֶֶַַמּמּסכת

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ו שני יום

.‰Î˜ .‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
·‡ŒÌÁ�ÓÂ"ËŒ„"ÈÈ�̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― הקל"א להתוּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו יתעּלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָלפניו

מהם ּולהתנּקֹות lyוהּתרּומֹות dny` lkn) ְְְְִֵֶַַ
e`x izla zebdpzd(z`f fixkdle ,zexyrna diַּגם

ּבפעל, ּבהן מּלהחזיק ׁשהתנּקינּו ּכדר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבדּבּור,
אמרֹו הּוא ּבזה והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזהּו
הּקדׁש ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמןֿהּבית

bi)וגֹו'" ,ek mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵָָָ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו הּבעּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹואפן

― הקכ"ה להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
zraynאתֿהּבּכּורים l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִֶַ
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(mipind:יתעּלה אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת ּבּכּורי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹ"ראׁשית

(hi ,bk zeny)נֹוהגת אינה זֹו ׁשּמצוה ּופׁשּוט, .ְִֵֶֶֶָָָ
ארץ מּפרֹות אּלא ּבאים ואינם הּבית, ּבפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
הּמינים ּומּׁשבעת ― הּירּדן ועבר וסּוריא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׂשראל
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּבלבד.

וׁשם ai)ּבּכּורים. dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְִִִֵֵֶָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(gnw).

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿירביעיט"זֿי"זמנחֿםאב

― הקמ"ט הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ הּבּכּורים את והּוא(milyexin)מּלאכֹול ְֱִִִֶֶַַ

ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְֱִֶֶַַָָֹֹאמרֹו:
ּבּקּבלה ּבא ."יד(:fi zekn)― "יד "ּותרּומת : ְֶֶַַַָָָָָ

ּדבר זה ּבפסּוק ― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּלּו
מקֹום הבאת הזּכירֹו(milyexil)הּטעּון ׁשּלא ְֲִִֶַַָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבפרּוׁש,
טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּבּכּורים
!ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא מקֹום, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהבאת

ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt)הּכתּוב ּבא "לא : ְְִֵַָָֹ
עליהם קרא ׁשּלא ּבּכּורים לאֹוכל zevnאּלא d`x) ְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ

(mixekad z`ad mr `exwl yiy dn alw dyr,

ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹׁשהּוא
ׁשּיּניחם(hi.)מּכֹות קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָּבעזרה;
אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם,
ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ׁשּבמעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתנאי
אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד עליהם, חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחּוץ
הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו אחר ׁשּיאכל מי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמהם
אבל ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ― ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹּבעזרה
ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ― ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּיׂשראלי
ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל ְְֲִִִִִֵַַַָָאם

`)אמרּו dpyn a wxt mixeka)והּבּכּורים הּתרּומה : ְְְִִַַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחּיבין
ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין חמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹמֹוסיף

עלי חלּו ,יד ּתרּומת הּתרּומה.יתעּלה ּכלּֿדיני הם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי היטב ּכאן להבין ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹוראּוי
מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל אם ׁשהּכהן והּוא: ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהענינים
ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפני
,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹמ"ּלא
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכמֹו
אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשני
אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּיאכלם ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני (oiaׁשראּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
(dl dvegn oiae milyexiaּבידי מיתה חּיב ―ִִֵַָָ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשמים,
(i my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיתעּלה
לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד אבינּו ְְְֲִִִִִִַַָָָֹיעקב
ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ּכלֿזה, על לה' ְְְִִֵֶֶֶַַַַָּולהֹודֹות

― `mixne)הּברכה ep` z`f lk)ׁשאנּו ּבזמן ְְִֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. ְְְְִִִִִֶֶַַָמביאים
אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וענית

(d ,ek mixac)זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְִַָָָָָָָּוׁשאר
ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". "מקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָנקראת

מּסֹוטה" ז' ּובפרק ּבּכּורים ואינה(al.)ּבמּסכת : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
לנׁשים. ְִָָחֹובה

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ז רביעי יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּכלֿעּסה

תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם (xacna"ראׁשית ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
(k ,ehּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

ערלה ּובמּסכת `)חּלה dpyn a wxt)חֹובה ואינה ְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָׁשֹוחטים,
אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם מאת ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹהּכהנים

b)ׂשה" ,gi mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶָָָ
מחּלין י' זֹו.(lw.)ּבפרק ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
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קט a`Îmgpn f"iÎf"h iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(mipind:יתעּלה אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת ּבּכּורי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹ"ראׁשית

(hi ,bk zeny)נֹוהגת אינה זֹו ׁשּמצוה ּופׁשּוט, .ְִֵֶֶֶָָָ
ארץ מּפרֹות אּלא ּבאים ואינם הּבית, ּבפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
הּמינים ּומּׁשבעת ― הּירּדן ועבר וסּוריא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׂשראל
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּבלבד.

וׁשם ai)ּבּכּורים. dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְִִִֵֵֶָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"א מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(gnw).

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿירביעיט"זֿי"זמנחֿםאב

― הקמ"ט הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ הּבּכּורים את והּוא(milyexin)מּלאכֹול ְֱִִִֶֶַַ

ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְֱִֶֶַַָָֹֹאמרֹו:
ּבּקּבלה ּבא ."יד(:fi zekn)― "יד "ּותרּומת : ְֶֶַַַָָָָָ

ּדבר זה ּבפסּוק ― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּלּו
מקֹום הבאת הזּכירֹו(milyexil)הּטעּון ׁשּלא ְֲִִֶַַָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבפרּוׁש,
טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּבּכּורים
!ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא מקֹום, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהבאת

ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt)הּכתּוב ּבא "לא : ְְִֵַָָֹ
עליהם קרא ׁשּלא ּבּכּורים לאֹוכל zevnאּלא d`x) ְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ

(mixekad z`ad mr `exwl yiy dn alw dyr,

ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹׁשהּוא
ׁשּיּניחם(hi.)מּכֹות קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָּבעזרה;
אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם,
ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ׁשּבמעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתנאי
אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד עליהם, חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחּוץ
הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו אחר ׁשּיאכל מי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמהם
אבל ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ― ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹּבעזרה
ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ― ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּיׂשראלי
ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל ְְֲִִִִִֵַַַָָאם

`)אמרּו dpyn a wxt mixeka)והּבּכּורים הּתרּומה : ְְְִִַַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחּיבין
ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין חמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹמֹוסיף

עלי חלּו ,יד ּתרּומת הּתרּומה.יתעּלה ּכלּֿדיני הם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי היטב ּכאן להבין ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹוראּוי
מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל אם ׁשהּכהן והּוא: ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהענינים
ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפני
,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹמ"ּלא
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכמֹו
אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשני
אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּיאכלם ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני (oiaׁשראּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
(dl dvegn oiae milyexiaּבידי מיתה חּיב ―ִִֵַָָ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשמים,
(i my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיתעּלה
לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד אבינּו ְְְֲִִִִִִַַָָָֹיעקב
ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ּכלֿזה, על לה' ְְְִִֵֶֶֶַַַַָּולהֹודֹות

― `mixne)הּברכה ep` z`f lk)ׁשאנּו ּבזמן ְְִֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. ְְְְִִִִִֶֶַַָמביאים
אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וענית

(d ,ek mixac)זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְִַָָָָָָָּוׁשאר
ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". "מקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָנקראת

מּסֹוטה" ז' ּובפרק ּבּכּורים ואינה(al.)ּבמּסכת : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
לנׁשים. ְִָָחֹובה

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ז רביעי יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּכלֿעּסה

תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם (xacna"ראׁשית ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
(k ,ehּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

ערלה ּובמּסכת `)חּלה dpyn a wxt)חֹובה ואינה ְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָׁשֹוחטים,
אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם מאת ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹהּכהנים

b)ׂשה" ,gi mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶָָָ
מחּלין י' זֹו.(lw.)ּבפרק ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
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― הקמ"ד להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּגז o`vdn)ראׁשית ffbpd xnvdn wlg)ולּתנֹו ְְִִֵֵַ

צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹלּכהן,
c)ּתּתןֿלֹו" ,my)אּלא נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה , ְִִֵֶֶֶֶָָָ

י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
.(dlw.)מחּלין ִֵֻ

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ח חמישי יום

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ
והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְִִִֵֵַַָָֹלפּדֹות

ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור יתעּלה: ak,אמרֹו zeny) ְְְִִִֶֶֶַָָ
(gkמןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ּתהיה אי ּופרׁש .ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּוכאּלּו
ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹוהּוא

eh)האדם" ,gi xacna)ּפדיֹון מצות היא זֹו ּומצוה , ְְְִִִִַָָָָ
מצות היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּבן,

(ly)הּבן(zelhend)ׁשּנתּבאר ּכמֹו האב, על ְְִֵֵֶַַָָָ
זֹו(hk.)ּבקּדּוׁשין מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵָָָָ

ּבכֹורֹות .(en.)ּבמּסכת ְְֶֶַ

― הפ"א לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַָ
ly)ּפטר xeka)יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה חמֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה לא אם ― ְְְְְִִִֵֶָָֹּבזּולתֹו
"ּופטר יתעּלה; אמרֹו והּוא לּכהן, הּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

ּבׂשה" ּתפּדה k)חמֹור ,cl zeny)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה `)ּדיני wxt)היא וגם ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ּבּה. חּיבים הלוּים ְִִִֵַַָָאין

ה'תשע"א מנחםֿאב י"ט שישי יום

.‰Ï˜ .·Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישֿישישיי"חֿי"טמנחֿםאב

.·Î¯ .‡Î¯ .Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x),לפּדֹותֹו רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוהּוא
(a ,cl zeny)זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ

ּבכֹורֹות `)ּבמּסכת wxt)להקׁשֹות לּמקׁשה אפׁשר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ
ועריפתֹו ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: ְְֲִִֶַַַַַָָָָָעלי
אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכׁשּתי
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה

מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין מצאנּו לּולא ְְֱִֵֵֶַַָָָָָָּכן,

אמרם והּוא מצות, bi)ׁשּתי zexeka)ּפדּיה "מצות : ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
יּבּום(dticr)קֹודמת ּומצות עריפה, למצות ְְְֲִִִִֶֶַַָ

ׁשהיבמה ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָקֹודמת
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָעֹומדת
ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד חמֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָּפטר

ׁשאמרּו. ְְֶָּכמֹו

― הקל"ה להׁשּביתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה האדמה ְְְְֲֲִִַָָָָָָעבֹודת

ּתׁשּבת" ּובּקציר "ּבחריׁש k`)יתעּלה: ,cl zeny) ְְִִִִֶֶַַָָֹ
ואמר: ּפעמים ּכּמה זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּוכבר

לארץ" יהיה ׁשּבתֹון c)"ׁשּבת ,dk `xwie)ּוכבר , ְְִֶֶַַַָָָָ
מּקדם v)הזּכרנּו dyr zevn)―xeriy oldl) ְְִִֶַֹ

(crwלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ
עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי

לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִֶַַָָָָָָָ
חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּדיני

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָמןֿהּתֹורה

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" יתעּלה: c)אמרֹו ,my)והעֹובר . ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָעל

ׁשביעית. ְְִִֶֶַּבמּסכת

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָאתֿהאילן

תזמר" לא וכרמ"(my)― זה על העֹובר וגם . ְְְְְִֵֶַַַָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt zligz): ְְְִַַָָ

היּו ּבּכלל והּזמיר drixfd"הּזרע zek`ln) ְְְִֶַַַַָָ
cearl `ly illkd xeqi`a milelk xak dxinfde

(ziriayaּזרע מה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻּוזמיר
ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי אין ֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָאני
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּובאילן".

ְִִׁשביעית.

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמהּֿׁשהצמיחה
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זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ׁשאנּו ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָּכדר
הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה מעבֹודת הזהרנּו ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשאנּו
האדמה ׁשהצמיחה והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכמֹו
הּנקרא: והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזרע

לאכלֹו מּתר dxezd)ספיח on),ׁשביעית ּבׁשנה ְְְְִִִַָָָָָֻ
והּוא מןֿהרגיל. ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻאבל

תקצֹור" לא קציר ספיח "את יתעּלה: (my,אמרֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
(d:אמר ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת e)"והיתה ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּכּונתֹו:
ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשנים,

ׁשּנבאר. ּכמֹו התּכֹוננּות, ּובלי ְְְְְֲִִֵֶָָָהכנה

ה'תשע"א מנחםֿאב כ' קודש שבת יום

.‚Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ó˜ .„Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.‡Ï¯ .Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָמהּֿׁשּמצמיחים
אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ׁשאנּו ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשביעית
והּוא הפקר, ׁשהּוא להראֹות ּכדי ׁשּנּוי ּבכ ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָנעׂשה

נזיר "ואתֿעּנבי יתעּלה: xwtd,אמרֹו oeyln) ְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
(ziriay zext el`e"תבצר d)לא ,dk `xwie)ּבא . ְִָֹֹ

xda)הּפרּוׁש zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַֹֹ
אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.

ּבמקצה אֹותן yeaiilקֹוצין oze` oighey oi`) ְְִָָֻ
(jkl creind mewnaואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה אבל ,ְְְֲֵֶָָֻ
ּבגת ענבים oii)ּדֹורכין `ivedl)הּוא ּדֹור אבל , ְְֲֲִִֵַָָ

ּובקטּבי ּבבד זיתים עֹוׂשין ואין (zenewnּבערבה; ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֻ
(mizif oda yezkl oilibxyהּוא ּכֹותׁש אבל :ֲֵָ

לבֹודדה" dphw)ּומכניס dhgqn)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵַָָָ
ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּדיני

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשהצמיחה

(xiwtdl):יתעּלה אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה bk,"והּׁשביעת zeny) ְְְְְְְִִִֶַַָָ

(`iּבּכלל והּזית הּכרם "והלא הּמכלּתא: ּולׁשֹון ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
מיחד ּכרם מה אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֻהיה
ּכל ּכ ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדבר
ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ּונטׁשּתּה" ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשמטּנה
ואפרסקים ּותאנים ענבים הּׁשביעית: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבּׁשנה
יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים וחּטים ְְְְִִִִִֵָָורּמֹונים
ּפרט אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשהׁשמטת
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואמר:
ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכלל
ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם הּזה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּצּוּוי
והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ּבמיחד הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהם

תבצר" לא נזיר "ואתֿעּנבי dk,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹ
(d,עׂשה מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו הּנה .ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהֿ(xiwtdln)מניעתֹו ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ― ְֲִֶַַָָֹֹ
ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּתצמיח
ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ―ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹ
ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּזית
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהׁשמטת

מ ּדיני ואינּהנתּבארּו ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחֹובה

― הקמ"א להׁשמיטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות ּכלֹומר ּבׁשנת(zeaegd)ּכספים, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל יהיה "ואׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהּׁשמּטה,
"יד ּתׁשמט אחי(b ,eh mixac)הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכלּֿבעל ׁשמֹוט הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבמצוה
ידֹו" a)מּׁשה ,my)ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
מןֿ נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמּטת
היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". מןֿהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנֹוהגת

ׁשביעית. מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו
"ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, יׁשמטּו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻאּלא
לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו מּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכלּֿבעל

ואתֿאחיו" מןֿ(my)אתֿרעהּו חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָקרקע,

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



קיי a`Îmgpn 'k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ׁשאנּו ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָּכדר
הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה מעבֹודת הזהרנּו ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשאנּו
האדמה ׁשהצמיחה והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכמֹו
הּנקרא: והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזרע

לאכלֹו מּתר dxezd)ספיח on),ׁשביעית ּבׁשנה ְְְְִִִַָָָָָֻ
והּוא מןֿהרגיל. ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻאבל

תקצֹור" לא קציר ספיח "את יתעּלה: (my,אמרֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
(d:אמר ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת e)"והיתה ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּכּונתֹו:
ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשנים,

ׁשּנבאר. ּכמֹו התּכֹוננּות, ּובלי ְְְְְֲִִֵֶָָָהכנה

ה'תשע"א מנחםֿאב כ' קודש שבת יום

.‚Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ó˜ .„Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.‡Ï¯ .Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָמהּֿׁשּמצמיחים
אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ׁשאנּו ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשביעית
והּוא הפקר, ׁשהּוא להראֹות ּכדי ׁשּנּוי ּבכ ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָנעׂשה

נזיר "ואתֿעּנבי יתעּלה: xwtd,אמרֹו oeyln) ְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
(ziriay zext el`e"תבצר d)לא ,dk `xwie)ּבא . ְִָֹֹ

xda)הּפרּוׁש zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַֹֹ
אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.

ּבמקצה אֹותן yeaiilקֹוצין oze` oighey oi`) ְְִָָֻ
(jkl creind mewnaואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה אבל ,ְְְֲֵֶָָֻ
ּבגת ענבים oii)ּדֹורכין `ivedl)הּוא ּדֹור אבל , ְְֲֲִִֵַָָ

ּובקטּבי ּבבד זיתים עֹוׂשין ואין (zenewnּבערבה; ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֻ
(mizif oda yezkl oilibxyהּוא ּכֹותׁש אבל :ֲֵָ

לבֹודדה" dphw)ּומכניס dhgqn)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵַָָָ
ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּדיני

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשהצמיחה

(xiwtdl):יתעּלה אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה bk,"והּׁשביעת zeny) ְְְְְְְִִִֶַַָָ

(`iּבּכלל והּזית הּכרם "והלא הּמכלּתא: ּולׁשֹון ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
מיחד ּכרם מה אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֻהיה
ּכל ּכ ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדבר
ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ּונטׁשּתּה" ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשמטּנה
ואפרסקים ּותאנים ענבים הּׁשביעית: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבּׁשנה
יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים וחּטים ְְְְִִִִִֵָָורּמֹונים
ּפרט אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשהׁשמטת
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואמר:
ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכלל
ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם הּזה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּצּוּוי
והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ּבמיחד הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהם

תבצר" לא נזיר "ואתֿעּנבי dk,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹ
(d,עׂשה מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו הּנה .ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהֿ(xiwtdln)מניעתֹו ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ― ְֲִֶַַָָֹֹ
ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּתצמיח
ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ―ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹ
ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּזית
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהׁשמטת

מ ּדיני ואינּהנתּבארּו ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחֹובה

― הקמ"א להׁשמיטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות ּכלֹומר ּבׁשנת(zeaegd)ּכספים, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל יהיה "ואׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהּׁשמּטה,
"יד ּתׁשמט אחי(b ,eh mixac)הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכלּֿבעל ׁשמֹוט הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבמצוה
ידֹו" a)מּׁשה ,my)ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
מןֿ נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמּטת
היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". מןֿהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנֹוהגת

ׁשביעית. מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו
"ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, יׁשמטּו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻאּלא
לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו מּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכלּֿבעל

ואתֿאחיו" מןֿ(my)אתֿרעהּו חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָקרקע,
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ׁשעברה החֹוב לתּבֹוע ואסּור ּובכלֿזמן ְְְְְְִֶַַַָָָָָָּבכלֿמקֹום
ּדיני נתּבארּו ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָעליו

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו ְְְִִִֶֶַָמצוה

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּלהלות

הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ׁשהּכתּוב לפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהחֹוב,
וגֹו'" ּדבר ּפןֿיהיה ל "הּׁשמר h)ואמר: ,my), ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

ספרי ּבלאֿתעׂשה,(my)ּולׁשֹון ― "הּׁשמר : ְְְֲִִֵֶֶַָֹ
לאוין ׁשני ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּפןֿיהיה

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָאּלּו
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(‚È).Ì˘ „Â„ ˘ÚÈÂשהרג ההרוגים את שקבר

אויביהם; את שקוברין לישראל, טוב שם והוא באדום,

ומגוג גוג במלחמת אומר הוא יג)וכן לט וקברו(יחזקאל :

דוד, שקברן ומנין לשם. להם והיה הארץ עם כל

מלכים בספר טו)שנאמר יא את(א דוד בהיות ויהי :

החללים: את לקבר הצבא שר יואב בעלות אדום

.ÛÏ‡ ¯˘Ú ‰�ÂÓ˘תהלים ב)ובספר אומר:(ס הוא

היו: מלחמות שתי מעתה, אמור אלף, עשר שנים

(„È).ÌÈ·Èˆ�:מס לגבות „Â„(ÂË)פקידים È‰ÈÂ
.‡·ˆ‰ ÏÚ ·‡ÂÈÂ 'Â‚Â ËÙ˘Ó ‰˘ÂÚליואב גרם דוד

וצדקה, משפט שעשה לפי הצבא, על מצליח להיות

דן, שהוא לפי וצדקה, משפט לעשות לדוד גרם ויואב

עסק שיואב מתוך ועוד, ידו. על ורודה שוטר ויואב

לשפוט פתוח ולבו בהן, טרוד דוד היה לא במלחמות,

ראשון,ÈÎÊÓ¯.(ÊË)צדק: לפניו בא דין איזה מזכיר

ראשון: È˙¯Î‰Â(ÁÈ)לפוסקו Ú„ÈÂ‰È Ô· Â‰È�·Â
.È˙ÏÙ‰Âעל ממנא יהוידע בר ובניהו יונתן: תרגם

אמרו ורבותינו קלעיא. ועל א)קשתיא ד כרתי(ברכות

ותומים: אורים ‰ÂÈ.ופלתי, ÌÈ�‰Î:יונתן תרגם

הוו: רברבין

cec zcevn
(È).˙ÂÓÁÏÓ ˘È‡ ÈÎעם מלחמה ואיש שונא היה הדדעזר

תועי:Â„È·Â.תועי: בן יורם ‡Ì˙Â.(È‡)ביד Ì‚הביאו אשר
משלל הקדיש אשר והזהב הכסף עם וגו' הקדיש למנחה, לו

שלאחריו: במקרא האמור כבש, אשר „Â„(È‚)הגוים ˘ÚÈÂ
.Ì˘:שם וקנה גדולה, גבורה עם·˘Â·Â.עשה לומר: רוצה

ובתהלים וגו' מלח בגיא הכה זה כל עם ארם, ממלחמת ויגע עיף היה ב)כי הימים(ס יב)ובדברי יח המוכים(א שאותן נאמר:
נציבים: באדום ששם שלאחריו, במקרא אמר ולזה אדום, מבני ‡„ÌÂ.(È„)היו ÏÎ·:נציב מבלי אחת עיר נשאר ולא

(ÂË).ËÙ˘Ó:לאחיו איש לקבל:Âˆ„˜‰.בין להצריכים ‰ˆ·‡.(ÊË)משלו, ÏÚ:החיל קבוצת על שר ממונהÈÎÊÓ¯.היה היה
הזכרונות: ספר לכהןÌÈ�‰Î.(ÊÈ)על אביתר את חשב ולא סגן. ואחימלך מלחמה, משוח היה צדוק הכהנים, שרי לומר: רצה

שר להיות עתה הועמד מקום מכל מאז, הצבא שר שהיה עם יואב אבל יהודה, על מלך מאז אם כי עתה הועמד לא כי גדול,
דבר היה לא כי אביתר, את חשב לא לזה גדול, לכהן צדוק את והעמיד דוד שחזר על או ישראל. משל אף הצבא, כל על

È˙ÏÙ‰Â.(ÁÈ)המתקיים: È˙¯Î‰Âלשבת מתמידים היו והפלתי, והכרתי וגו' ובניהו לומר: ורוצה וקלעיא, קשתיא יונתן: תרגם
באבנים: ולקלעות בקשת לירות להורותם עליהם, ממונה היה כי ‰ÂÈ.יחד, ÌÈ�‰Îובדברי ושרים, ראשים היו לומר: רוצה

יז)הימים פסוק המלך,(שם שרי היו כולם דוד, ובני והפלתי והכרתי וגו' ובניהו יאמר או המלך. ליד הראשונים דוד ובני נאמר:
לפניהם: הנזכרים לאלו כמו מיוחדות, הנהגות להם היה ולא יצום, אשר לכל למשמעתו וסרים

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰È¯˘Âהימים טז)ובדברי יח ולמטה(א שושא, (לעילקראו

כה) גדולכ כלל והוא נקרא, היה השמות ובשלש שוא, קראו
כן: ופעם כן פעם שנאמר מקום בכל ÌÈ�‰Î.(ÁÈ)בנביאים
ושרים: ראשים לומר רוצה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oileg(iriax meil)

`a axe ,[dwc dndaa `weec qxec a`fy xaeqe wleg dcedi iaxe]
s` dqixc mdl oi` ,lezg oebk ,a`fd on dhnly zeigd lky ycgl

.dwc dndaa
uexiz `xnbd zx`an .ax ycig dn xg` ote`a zx`an `xnbd

:sqepíìBòì ,àîéà úéòaéà'a`f' dhwp dpynd,ìeúç éèeòîì ¦¨¥¥¨§¨§©¥¨
y ,eprinydl ax `a z`fe ,dndaa dqixc el oi`y xneleeäî©

àîéúc`l` ,`weeca df oi` ,'a`fd zqexce' dhwpy dpyndy §¥¨
,éðz÷ àúlîc àçøBàokl ,lezg hrnl ick `le ,qexcl ekxc a`fy §¨§¦§¨¨¨¥

ïì òîLî à÷on dhnly lk hrnl ,`weeca ok hwp `pzdy ,ax ¨©§©¨
.dqixc el oi`y ,a`fd

:dqixc ipica `cqg ax ixac z` d`ian `xnbdíøîò áø øîà̈©©©§¨
,àcñç áø øîàlezgl dqixc oi`y lirl x`azdy it lr s` ¨©©¦§¨

mewn lkn ,dwc dndaa diinpe,äéiîðe ìeúç úñeøczaygp §©¨§¦¨
dqixc,íéàìèe íééãâamili`a ok` .dwcay dwc dnda epiidc ¦§¨¦§¨¦

.dqixc mdl oi` ,dwcd dndaay zelecb zenda mdy ,milgxe
e,äcìeç úñeøczaygp dpi` ,diinpde lezgd on dphw `idy §©§¨

`l` dqixc.úBôBòa§
:`cqg ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúñeøc ¥¦¥§©

äéiîðe õð ,ìeúçdtixh dpi`e ,dqixc dpi`ììçì á÷pézL ãò± ¨¥§¦¨©¤¦¨¥¤¨¨
eawipy oebke ,dteb llgl ribny dndaa awp ef dqixc zngn didiy
lqetd 'awp' oicn dtixh `id ixd df ote`ay ,[miirnd ipa-] oiwcd
jkn :`xnbd zwiicn .oiwcd z` uew awipy ote`a enk ,`edy lka
dqixcd zngn `le ,dtixh `id oiwcd eawip m` `weecy epipyy

,dtixh `id awpd meyn `weecy rnyn ,dnvrúéì äñeøc ìáà£¨§¨¥
eäì.mi`lhe miicba oky lke ,zetera elit`e [diinpe up ,lezgl] §

.diinpe lezgl dqixc yiy xn`y `cqg ax lr o`kn dywe
:`xnbd dywn .dpynl `ziixad oia dxizq dywn `xnbd

àøañúåy xnel dz` xeaq ike ±ïðúäå ,ñéøc àì õð(.an lirl) §¦§§¨¥Ÿ¨¦§¨§©
õpä úñeøãe.dtixh §©©¥

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àäzwqer dpynd ±,úBôBòa ¨Ÿ©§¨¨§
eli`e .zetera dqixc upl yiy dpynd dx`iaeïàk`ziixad ± ¨

zwqer,íéàìèe íééãâa.mda dqixc upl oi`y ¦§¨¦§¨¦
:`ziixadn `cqg ax lr `iyewl zxfeg `xnbdáøì ,íB÷î ìkî¦¨¨§©

àéL÷ àcñçdqixc yiy xn` `cqg ax ixdy ,`ziixad ixacn ¦§¨©§¨
.dqixc mdl oi`y x`ean `ziixaa eli`e ,diinpe lezgl

:`xnbd zvxznàeä[`cqg ax-],àéðúc ,àpz éàä ék øîàc§¨©¦©©¨§©§¨
éaéøa[mkg my-]äñeøc ïéà eøîà àì ,øîBà,lezglíB÷îa àlà §¦¦¥Ÿ¨§¥§¨¤¨§¨
ïéàLy miyp`ïéìévîoi` df ote`ay ,dqixcd on icbd e` serd z` ¤¥©¦¦

.wfg ely qx`d oi`e jk lk qrek lezgd,ïéìévî LiL íB÷îa ìáà£¨§¨¤¥©¦¦
Lélezgl,äñeøcdkn `edyke ,wfg qx` el yi qrek `ed xy`ky ¥§¨

minkge] qx` da jilyn `ed ,epxetiva serd e` dndad z`
s` ,lezgl dqixc oi` ote` lkay mixaeqe ,dfa iaixa lr miwleg

xaeq `cqg axe .[oldl `xnba x`aziy itk ,milivn yi xy`k
e` dndal milivn yiy ote`a wx xaic `ed ok`e ,iaixa zrck
oi`y dn .diinple lezgl dqixc yi df ote`ay xn` jkitle ,serl
minkg zrck zxaeq [lezgl dqixc oi`y da x`eany] `ziixad ok

.diinpe lezgl dqixc oi` ote` lkae ,dfa wlgl oi`y
:`xnbd dywn .iaixa ixac lr dywn `xnbdåikïéàL íB÷îa §§¨¤¥

éa éàåäc úìBâðøz àéää àäå ,äñeøc ïéà ïéìévîeziaa dzidy ± ©¦¦¥§¨§¨©¦©§§¤©£©¥
lyèäøc ,àðäk áø[ux-]ìòå ,døúa ìeúçzlebpxzd dqpkp ± ©©£¨§¨©¨©§¨§¨

àðeøãéàì,xcgl ±détàa àMc ãéçzéàå[dnvrn] zlcd dxbqpe ± §¦§¨§¦§¦©¨§©¥
,lezgd iptadéôeçéña àMãì dééçîezlcd z` lezgd dkde ± ©§¥§©¨§¦¥

,eci skadìò çëzLàåzlcd lr e`vnpe ±éèøe÷ äMîç[zetih-] §¦§§©£¨£¦¨§¥
àîcs` lezgl qx` yiy ,jkn gkene .zerav` yng ly qx` ± ¨¨

.miqxcpd serl e` dndal oilivn oi`y ote`a
:`xnbd zvxznlkn ,zlebpxzl milivn my eid `ly it lr s`

mewn,énð dîöò úìvä,lezgd on dgxayéîc íéøçà úìväk, ©¨©©§¨©¦§©¨©£¥¦¨¥
dlivde dgxay zlebpxzd lr qrky iptn ,qx` lezgl did jkitle

.epnn dnvr z`
lezgl oi` ote` lkay mixaeqd minkg zrc z` zayiin `xnbd

:`xnbd zxxan .xkfpd dyrnd mr ,dqixcïðaøåmlerly mixaeqd §©¨¨
z` eyxti cvik ,milivn el yi xy`k s` ,lezgl dqixc oi`

:`xnbd zx`an .qx` lezgl yiy gkeny ,xkfpd dyrndàøäéæ¦£¨
déì úéà,qx` lezgl yi ok` ±déøäéæ éì÷ àìåsxey epi` mpn` ± ¦¥§Ÿ¨¥¦£¥
.zinne

:`ziixad mr `cqg ax zrc z` ayiil xg` ote` d`ian `xnbd
,éøîàc àkéà,ote` lka lezgl dqixc yiy xaeq ok` `cqg axy ¦¨§¨§¥

e ,milivn oi` m` oiae milivn yi m` oiaépî àäzxaeqd `ziixad ± ¨©¦
zrck ,lezgl dqixc oi`y,àéä éaéøaoi`y ote`ay xaeqd §¦¦¦
.lezgl dqixc oi` ,milivnLé eøîà àì ,øîBà éaéøa ,àéðúc§©§¨§¦¦¥Ÿ¨§¥

äñeøc,diinpe lezgl,ïéìévî LiL íB÷îa àlàyie qrek `edy §¨¤¨§¨¤¥©¦¦
,wfg qx` el,äñeøc ïéà ,ïéìévî ïéàL íB÷îa ìáàote`ay meyn £¨§¨¤¥©¦¦¥§¨

.wfg ely qx`d oi`e ,jk lk qrek lezgd oi` dfdxaic `ziixade
dqixc oi`y epipy jkitle ,qxcpd serl e` icbl milivn oi`y ote`a

diinpe lezgl.
:`xnbd dywnåikàéää àäå ,äñeøc ïéà ïéìévî ïéàL íB÷îa §§¨¤¥©¦¦¥§¨§¨©¦

èäøc ,àðäk áø éa éàåäc úìBâðøz[ux-]ìòå ,døúa ìeúç± ©§§¤©£©¥©©£¨§¨©¨©§¨§¨
zlebpxzd dqpkpàðeøãéàì,xcgl ±détàa àMc ãéçzéàå± §¦§¨§¦§¦©¨§©¥

,lezgd ipta zlcd dxbqpedéôeçéña àMãì dééçîedkde ± ©§¥§©¨§¦¥
,eci ska zlcd z` lezgdàîc éèøe÷ äMîç déìò çkzLéàå± §¦§©©£¥£¦¨§¥¨¨

:`xnbd zvxzn .eizerav` yng ly qx` zlcd lr `vnpeúìvä©¨©
.àéîc íéøçà úìväk énð dîöò©§¨©¦§©¨©£¥¦©§¨

:diinpe lezg zqixc oipra zewitq dnk d`ian `xnbddépéî àòä¨¦¥
,áøî àðäk áø©©£¨¥©
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çñ:ãàî äaøä úLçð ãåc Cìnä ç÷ì øæòããä éøò éúøaîe çèaîeèék úîç Cìî éòz òîLiå ¦¤¬©¦¥Ÿ©−¨¥´£©§¨®¤¨©º©¤¯¤¨¦²§−¤©§¥¬§«Ÿ©¦§©¾−Ÿ¦¤´¤£¨®³¦
:øæòããä ìéç-ìk úà ãåã äkäéì ãåc-Cìnä-ìà Bða-íøBé-úà éòz çìLiåì Bì-ìàLBëøáìe íBìL ¦¨´¨¦½¥−¨¥¬£©§¨«¤©¦§©´´Ÿ¦¤¨§´¤©¤¤Â̈¦¦§¨¸§¨¹§¨£À

áäæ-éìëe óñë-éìk eéä Bãéáe øæòããä äéä éòz úBîçìî Léà-ék eäkiå øæòããäa íçìð øLà ìò©Á£¤̧¦§©³©£©§¤Æ¤Æ©©¥½¦¦²¦§£¬−Ÿ¦¨¨´£©§¨®¤§¨À¨²§¥¤¬¤§¥¨−̈
:úLçð éìëeàéøLà íéBbä-ìkî Léc÷ä øLà áäfäå óñkä-íò ýåýéì ãåc Cìnä Léc÷ä íúà-íb §¥¬§«Ÿ¤©Ÿ¾̈¦§¦²©¤¬¤¨¦−©Ÿ̈®¦©¤³¤§©¨¨Æ£¤´¦§¦½¦¨©¦−£¤¬

:Lakáéìtîe ïBnò éðaîe áàBnîe íøàî:äáBö Cìî áçø-ïa øæòããä ììMîe ÷ìîòîe íézLâéNòiå ¦¥«¥£¨³¦¨Æ¦§¥´©½¦§¦§¦−¥£¨¥®¦§©²£©§¤¬¤¤§−Ÿ¤¬¤¨«©©³©
:óìà øNò äðBîL çìî-àéâa íøà-úà BúBkäî BáLa íL ãåcãéíBãà-ìëa íéáöð íBãàa íNiå ¨¦Æ¥½§ª¾¥©¬¤£−̈§¥¤®©§¨¬¨−̈¨«¤©¨̧¤¤¡¹§¦¦À§¨¡Æ

:Cìä øLà ìëa ãåc-úà ýåýé òLBiå ãåãì íéãáò íBãà-ìë éäéå íéáöð íNåèãåc Cìîiå ¨´§¦¦½©§¦¬¨¡−£¨¦´§¨¦®©³©§Ÿ̈Æ¤¨¦½§−Ÿ£¤¬¨¨«©¦§¬Ÿ¨¦−
:Bnò-ìëì ä÷ãöe ètLî äNò ãåã éäéå ìàøNé-ìk-ìòæèèôLBäéå àávä-ìò äéeøö-ïa áàBéå ©¨¦§¨¥®©§¦´¨¦ÀŸ¤²¦§¨¬§¨−̈§¨©«§¨¬¤§−̈©©¨¨®¦¨¨¬

:øékæî ãeìéçà-ïaæé:øôBñ äéøNe íéðäk øúéáà-ïa Cìîéçàå áeèéçà-ïa ÷BãöåçéòãéBäé-ïa eäéðáe ¤£¦−©§¦«§¨¯¤£¦²©£¦¤¬¤¤¤§¨−̈Ÿ£¦®§¨−̈¥«§¨Æ̈Æ¤§´¨½̈
ô:eéä íéðäk ãåã éðáe éúìtäå éúøkäå§©§¥¦−§©§¥¦®§¥¬¨¦−Ÿ£¦¬¨«

i"yx

(‚È).Ì˘ „Â„ ˘ÚÈÂשהרג ההרוגים את שקבר

אויביהם; את שקוברין לישראל, טוב שם והוא באדום,

ומגוג גוג במלחמת אומר הוא יג)וכן לט וקברו(יחזקאל :

דוד, שקברן ומנין לשם. להם והיה הארץ עם כל

מלכים בספר טו)שנאמר יא את(א דוד בהיות ויהי :

החללים: את לקבר הצבא שר יואב בעלות אדום

.ÛÏ‡ ¯˘Ú ‰�ÂÓ˘תהלים ב)ובספר אומר:(ס הוא

היו: מלחמות שתי מעתה, אמור אלף, עשר שנים

(„È).ÌÈ·Èˆ�:מס לגבות „Â„(ÂË)פקידים È‰ÈÂ
.‡·ˆ‰ ÏÚ ·‡ÂÈÂ 'Â‚Â ËÙ˘Ó ‰˘ÂÚליואב גרם דוד

וצדקה, משפט שעשה לפי הצבא, על מצליח להיות

דן, שהוא לפי וצדקה, משפט לעשות לדוד גרם ויואב

עסק שיואב מתוך ועוד, ידו. על ורודה שוטר ויואב

לשפוט פתוח ולבו בהן, טרוד דוד היה לא במלחמות,

ראשון,ÈÎÊÓ¯.(ÊË)צדק: לפניו בא דין איזה מזכיר

ראשון: È˙¯Î‰Â(ÁÈ)לפוסקו Ú„ÈÂ‰È Ô· Â‰È�·Â
.È˙ÏÙ‰Âעל ממנא יהוידע בר ובניהו יונתן: תרגם

אמרו ורבותינו קלעיא. ועל א)קשתיא ד כרתי(ברכות

ותומים: אורים ‰ÂÈ.ופלתי, ÌÈ�‰Î:יונתן תרגם

הוו: רברבין

cec zcevn
(È).˙ÂÓÁÏÓ ˘È‡ ÈÎעם מלחמה ואיש שונא היה הדדעזר

תועי:Â„È·Â.תועי: בן יורם ‡Ì˙Â.(È‡)ביד Ì‚הביאו אשר
משלל הקדיש אשר והזהב הכסף עם וגו' הקדיש למנחה, לו

שלאחריו: במקרא האמור כבש, אשר „Â„(È‚)הגוים ˘ÚÈÂ
.Ì˘:שם וקנה גדולה, גבורה עם·˘Â·Â.עשה לומר: רוצה

ובתהלים וגו' מלח בגיא הכה זה כל עם ארם, ממלחמת ויגע עיף היה ב)כי הימים(ס יב)ובדברי יח המוכים(א שאותן נאמר:
נציבים: באדום ששם שלאחריו, במקרא אמר ולזה אדום, מבני ‡„ÌÂ.(È„)היו ÏÎ·:נציב מבלי אחת עיר נשאר ולא

(ÂË).ËÙ˘Ó:לאחיו איש לקבל:Âˆ„˜‰.בין להצריכים ‰ˆ·‡.(ÊË)משלו, ÏÚ:החיל קבוצת על שר ממונהÈÎÊÓ¯.היה היה
הזכרונות: ספר לכהןÌÈ�‰Î.(ÊÈ)על אביתר את חשב ולא סגן. ואחימלך מלחמה, משוח היה צדוק הכהנים, שרי לומר: רצה

שר להיות עתה הועמד מקום מכל מאז, הצבא שר שהיה עם יואב אבל יהודה, על מלך מאז אם כי עתה הועמד לא כי גדול,
דבר היה לא כי אביתר, את חשב לא לזה גדול, לכהן צדוק את והעמיד דוד שחזר על או ישראל. משל אף הצבא, כל על

È˙ÏÙ‰Â.(ÁÈ)המתקיים: È˙¯Î‰Âלשבת מתמידים היו והפלתי, והכרתי וגו' ובניהו לומר: ורוצה וקלעיא, קשתיא יונתן: תרגם
באבנים: ולקלעות בקשת לירות להורותם עליהם, ממונה היה כי ‰ÂÈ.יחד, ÌÈ�‰Îובדברי ושרים, ראשים היו לומר: רוצה

יז)הימים פסוק המלך,(שם שרי היו כולם דוד, ובני והפלתי והכרתי וגו' ובניהו יאמר או המלך. ליד הראשונים דוד ובני נאמר:
לפניהם: הנזכרים לאלו כמו מיוחדות, הנהגות להם היה ולא יצום, אשר לכל למשמעתו וסרים

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰È¯˘Âהימים טז)ובדברי יח ולמטה(א שושא, (לעילקראו

כה) גדולכ כלל והוא נקרא, היה השמות ובשלש שוא, קראו
כן: ופעם כן פעם שנאמר מקום בכל ÌÈ�‰Î.(ÁÈ)בנביאים
ושרים: ראשים לומר רוצה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oileg(iriax meil)

`a axe ,[dwc dndaa `weec qxec a`fy xaeqe wleg dcedi iaxe]
s` dqixc mdl oi` ,lezg oebk ,a`fd on dhnly zeigd lky ycgl

.dwc dndaa
uexiz `xnbd zx`an .ax ycig dn xg` ote`a zx`an `xnbd

:sqepíìBòì ,àîéà úéòaéà'a`f' dhwp dpynd,ìeúç éèeòîì ¦¨¥¥¨§¨§©¥¨
y ,eprinydl ax `a z`fe ,dndaa dqixc el oi`y xneleeäî©

àîéúc`l` ,`weeca df oi` ,'a`fd zqexce' dhwpy dpyndy §¥¨
,éðz÷ àúlîc àçøBàokl ,lezg hrnl ick `le ,qexcl ekxc a`fy §¨§¦§¨¨¨¥

ïì òîLî à÷on dhnly lk hrnl ,`weeca ok hwp `pzdy ,ax ¨©§©¨
.dqixc el oi`y ,a`fd

:dqixc ipica `cqg ax ixac z` d`ian `xnbdíøîò áø øîà̈©©©§¨
,àcñç áø øîàlezgl dqixc oi`y lirl x`azdy it lr s` ¨©©¦§¨

mewn lkn ,dwc dndaa diinpe,äéiîðe ìeúç úñeøczaygp §©¨§¦¨
dqixc,íéàìèe íééãâamili`a ok` .dwcay dwc dnda epiidc ¦§¨¦§¨¦

.dqixc mdl oi` ,dwcd dndaay zelecb zenda mdy ,milgxe
e,äcìeç úñeøczaygp dpi` ,diinpde lezgd on dphw `idy §©§¨

`l` dqixc.úBôBòa§
:`cqg ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúñeøc ¥¦¥§©

äéiîðe õð ,ìeúçdtixh dpi`e ,dqixc dpi`ììçì á÷pézL ãò± ¨¥§¦¨©¤¦¨¥¤¨¨
eawipy oebke ,dteb llgl ribny dndaa awp ef dqixc zngn didiy
lqetd 'awp' oicn dtixh `id ixd df ote`ay ,[miirnd ipa-] oiwcd
jkn :`xnbd zwiicn .oiwcd z` uew awipy ote`a enk ,`edy lka
dqixcd zngn `le ,dtixh `id oiwcd eawip m` `weecy epipyy

,dtixh `id awpd meyn `weecy rnyn ,dnvrúéì äñeøc ìáà£¨§¨¥
eäì.mi`lhe miicba oky lke ,zetera elit`e [diinpe up ,lezgl] §

.diinpe lezgl dqixc yiy xn`y `cqg ax lr o`kn dywe
:`xnbd dywn .dpynl `ziixad oia dxizq dywn `xnbd

àøañúåy xnel dz` xeaq ike ±ïðúäå ,ñéøc àì õð(.an lirl) §¦§§¨¥Ÿ¨¦§¨§©
õpä úñeøãe.dtixh §©©¥

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àäzwqer dpynd ±,úBôBòa ¨Ÿ©§¨¨§
eli`e .zetera dqixc upl yiy dpynd dx`iaeïàk`ziixad ± ¨

zwqer,íéàìèe íééãâa.mda dqixc upl oi`y ¦§¨¦§¨¦
:`ziixadn `cqg ax lr `iyewl zxfeg `xnbdáøì ,íB÷î ìkî¦¨¨§©

àéL÷ àcñçdqixc yiy xn` `cqg ax ixdy ,`ziixad ixacn ¦§¨©§¨
.dqixc mdl oi`y x`ean `ziixaa eli`e ,diinpe lezgl

:`xnbd zvxznàeä[`cqg ax-],àéðúc ,àpz éàä ék øîàc§¨©¦©©¨§©§¨
éaéøa[mkg my-]äñeøc ïéà eøîà àì ,øîBà,lezglíB÷îa àlà §¦¦¥Ÿ¨§¥§¨¤¨§¨
ïéàLy miyp`ïéìévîoi` df ote`ay ,dqixcd on icbd e` serd z` ¤¥©¦¦

.wfg ely qx`d oi`e jk lk qrek lezgd,ïéìévî LiL íB÷îa ìáà£¨§¨¤¥©¦¦
Lélezgl,äñeøcdkn `edyke ,wfg qx` el yi qrek `ed xy`ky ¥§¨

minkge] qx` da jilyn `ed ,epxetiva serd e` dndad z`
s` ,lezgl dqixc oi` ote` lkay mixaeqe ,dfa iaixa lr miwleg

xaeq `cqg axe .[oldl `xnba x`aziy itk ,milivn yi xy`k
e` dndal milivn yiy ote`a wx xaic `ed ok`e ,iaixa zrck
oi`y dn .diinple lezgl dqixc yi df ote`ay xn` jkitle ,serl
minkg zrck zxaeq [lezgl dqixc oi`y da x`eany] `ziixad ok

.diinpe lezgl dqixc oi` ote` lkae ,dfa wlgl oi`y
:`xnbd dywn .iaixa ixac lr dywn `xnbdåikïéàL íB÷îa §§¨¤¥

éa éàåäc úìBâðøz àéää àäå ,äñeøc ïéà ïéìévîeziaa dzidy ± ©¦¦¥§¨§¨©¦©§§¤©£©¥
lyèäøc ,àðäk áø[ux-]ìòå ,døúa ìeúçzlebpxzd dqpkp ± ©©£¨§¨©¨©§¨§¨

àðeøãéàì,xcgl ±détàa àMc ãéçzéàå[dnvrn] zlcd dxbqpe ± §¦§¨§¦§¦©¨§©¥
,lezgd iptadéôeçéña àMãì dééçîezlcd z` lezgd dkde ± ©§¥§©¨§¦¥

,eci skadìò çëzLàåzlcd lr e`vnpe ±éèøe÷ äMîç[zetih-] §¦§§©£¨£¦¨§¥
àîcs` lezgl qx` yiy ,jkn gkene .zerav` yng ly qx` ± ¨¨

.miqxcpd serl e` dndal oilivn oi`y ote`a
:`xnbd zvxznlkn ,zlebpxzl milivn my eid `ly it lr s`

mewn,énð dîöò úìvä,lezgd on dgxayéîc íéøçà úìväk, ©¨©©§¨©¦§©¨©£¥¦¨¥
dlivde dgxay zlebpxzd lr qrky iptn ,qx` lezgl did jkitle

.epnn dnvr z`
lezgl oi` ote` lkay mixaeqd minkg zrc z` zayiin `xnbd

:`xnbd zxxan .xkfpd dyrnd mr ,dqixcïðaøåmlerly mixaeqd §©¨¨
z` eyxti cvik ,milivn el yi xy`k s` ,lezgl dqixc oi`

:`xnbd zx`an .qx` lezgl yiy gkeny ,xkfpd dyrndàøäéæ¦£¨
déì úéà,qx` lezgl yi ok` ±déøäéæ éì÷ àìåsxey epi` mpn` ± ¦¥§Ÿ¨¥¦£¥
.zinne

:`ziixad mr `cqg ax zrc z` ayiil xg` ote` d`ian `xnbd
,éøîàc àkéà,ote` lka lezgl dqixc yiy xaeq ok` `cqg axy ¦¨§¨§¥

e ,milivn oi` m` oiae milivn yi m` oiaépî àäzxaeqd `ziixad ± ¨©¦
zrck ,lezgl dqixc oi`y,àéä éaéøaoi`y ote`ay xaeqd §¦¦¦
.lezgl dqixc oi` ,milivnLé eøîà àì ,øîBà éaéøa ,àéðúc§©§¨§¦¦¥Ÿ¨§¥

äñeøc,diinpe lezgl,ïéìévî LiL íB÷îa àlàyie qrek `edy §¨¤¨§¨¤¥©¦¦
,wfg qx` el,äñeøc ïéà ,ïéìévî ïéàL íB÷îa ìáàote`ay meyn £¨§¨¤¥©¦¦¥§¨

.wfg ely qx`d oi`e ,jk lk qrek lezgd oi` dfdxaic `ziixade
dqixc oi`y epipy jkitle ,qxcpd serl e` icbl milivn oi`y ote`a

diinpe lezgl.
:`xnbd dywnåikàéää àäå ,äñeøc ïéà ïéìévî ïéàL íB÷îa §§¨¤¥©¦¦¥§¨§¨©¦

èäøc ,àðäk áø éa éàåäc úìBâðøz[ux-]ìòå ,døúa ìeúç± ©§§¤©£©¥©©£¨§¨©¨©§¨§¨
zlebpxzd dqpkpàðeøãéàì,xcgl ±détàa àMc ãéçzéàå± §¦§¨§¦§¦©¨§©¥

,lezgd ipta zlcd dxbqpedéôeçéña àMãì dééçîedkde ± ©§¥§©¨§¦¥
,eci ska zlcd z` lezgdàîc éèøe÷ äMîç déìò çkzLéàå± §¦§©©£¥£¦¨§¥¨¨

:`xnbd zvxzn .eizerav` yng ly qx` zlcd lr `vnpeúìvä©¨©
.àéîc íéøçà úìväk énð dîöò©§¨©¦§©¨©£¥¦©§¨

:diinpe lezg zqixc oipra zewitq dnk d`ian `xnbddépéî àòä¨¦¥
,áøî àðäk áø©©£¨¥©
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i"yx

(Ë).˙ÂÏÈ‡ ÏÏÂÁÈ '‰ ÏÂ˜את לעתיד ויחיל יפחיד

כענין כאילות בחוזק עומדים עכשיו שהם העכו"ם

יח)שנאמ' כאילים(לעיל פנחס א"ר כאילו' רגלי משוה

הנקיבות שרגלי כנקבות כאילות אלא כאן כתיב אין

קריא"ה יחולל ל"א הזכרים, מן יותר ביושר עומדות

חוללתי גבעות לפני כמו ח')בלעז, :(סא"א)(משלי

.˙Â¯ÚÈ ÛÂ˘ÁÈÂהלבן מחשוף ל')כמו יקלף(בראשית

היער כעצי המשולים מכבודם יפשוט כלומר היער עצי

גובהו: ארזים כגובה ÂÏÂÎשיבנה:ÂÏÎÈ‰·Â.אשר

.„Â·Î ¯ÓÂ‡:ויאמרו שם יקלסוהו ‰'(È)הכל
.·˘È ÏÂ·ÓÏלבדו ה' וישב עתה וגם יחידי בגדולתו

יתן לעמו אבל יחלוף, כליל והאלילים לעולם, מלך

תורה במתן דרשוהו ורבותינו שלום, וברכת עוז

בלעם אצל להם ובאו האומות ונתבהלו שנתפחדו

הוא מבול שמא ששמענו ההמון קול מה לו ואמרו

יביא שלא נשבע כבר להם אמר לעולם להביא בא

תורה נותן הקב"ה ששמעתם, ההמון קול אלא מבול

לעמו:

cec zcevn
(Ë).˙Â¯ÚÈ ÛÂ˘ÁÈÂוישארו היערות עצי כל ויפיל ישבר כי

משל דרך הוא והכל האילנות מן ופנוים מגולים היערות א"כ
ה': אויבי מפלת יאמרוÂÏÎÈ‰·Â.על המקדש בבית הבאים כל

כבודו: נראה עתה È˘·.(È)הנה ÏÂ·ÓÏ בכל:‰' המושל שהוא אז ונודע נשטף הכל כי לבדו ה' ישב המבול שהיה בעת כמו
.·˘ÈÂ:עולם בורא הוא כי יכירו כולם אזי לעולם למלך לבדו הוא ישב המשיח בימי כ"כ לומר ÊÂÚ.(È‡)רצה ה'‰' יתן אז

בשלום: ויברכם לעמו החוזק

oeiv zcevn
(Ë).˙ÂÏÈ‡:מאילים מחשוףÛÂ˘ÁÈÂ.נקבות כמו גלוי ענין

ל')הלבן במבול:ÏÂ·ÓÏ.(È):(בראשית כמו

xe` ldi
כחקולד יש עשה"ד דתחלת אלקים וידבר בפסוק בכח. ה'

כמ"ש כחו. בכל איש"ר העונה כל מענין להעיר ויש אותיות
הרמ"ז וממ"ש בכח. נאדרי ה' ימינך ומענין רי"א. אופן במ"ע
בכחך. לעשות ידך תמצא אשר כל בפי' ר"כ דף פינחס פ'
הרים מכין לעמו. הגיד מעשיו כח כח. ג"כ נאמר במע"ב והנה
ביגיעה ולא בעמל לא העולם נברא במאמר הרי וקשה בכחו.
מהארה מאין פי' מאין יש ונק' וכו' קלילא אתא בראם בה"א
שה"ע גבול בלתי יכולת זו בהארה יש הרי מ"מ וי"ל בעלמא.
א"ס אור כח הוא עכ"ז אך כח. נק' ע"כ מאין יש התהוות
המאיר א"ס אור כח היא התורה אבל מל'. בבחי' המאיר
המעשה כח כמו כחות. כמה יש באדם עד"מ וכמו בחכמה.
כח הוא השכל כח ועכ"ז כח בחי' שניהם הרי השכל וכח
אשר אלקיך ה' אנכי מ"ש בפי' ועמ"ש כו'. הרבה יותר עליון
וארץ. שמים בורא נאמר לא ולמה מצרים מארץ הוצאתיך
דבור ה' דבר מבחי' הוא מאין יש הבריאה כי משום אלא
פי' אפ"ל ממש. אנכי מבחי' המשכה ומ"ת יצי"מ אבל לבד.
שהוא נפח מתוכיה דנפח מאן באפיו ויפח ע"פ עדמ"ש בכח
אלוה חלק שהיא עליונה נשמה לחבר כדי והיינו כח. ענין
ענין וזהו הפכיים ב' חיבור זהו שמק"נ גשמי בגוף להתלבש
שיתלבשו כדי דכ"ע אור עמודי תר"ך הן המצות כמ"כ כח.
קול ענין והיינו הפכיים ב' חיבור זהו ממש גשמיות בעשיה

בכח: ה'
א'.יחוללט קי"ו זבחים ג'. קל"ג ט"ו ס"פ בא רבות אילות.

סממני הנ"ל. המדרש עם וא"ש עכומ"ז. על דקאי פירש"י
קכ"א ח"ג בא. ס"פ ערמ"ז כתרין. י"א בירור שזהו קטורת
על דקאי ספ"ב תד"א תס"ג. תס"ב קמ"ח א') ס"ח (ז"ג
דרמ"ט פינחס א. ס"ח אחרי ח"ג ב'. ל"ו בא זח"ב ישראל.

א'.

עוזוה'יא ובזרוע ע"פ ע"א ד"ו דברכות פ"ק יתן. לעמו עוז
וסוף כו' עמי כל וראו כו' עוז ה' שנאמר כו' תפלין אלו
ירושלמי א. י"ח דמגלה פ"ב בשלום. עמו את יברך המסכתא
קכ"ה וארא רבות עוקצין. מסכת סוף מ"ג. סוף דברכות פ"ב
ה' לבש שנאמר עוז הקב"ה של לבושו ומהו ח' פ' תוך ב'
יתרו כו'. יתן לעמו עוז ה' שנאמר לישראל ונתנו התאזר עוז
עוז ה' שנאמר עוז שנק' התורה את לנו ונתת ב' קמ"ג פכ"ז
א'. קע"ה פ"ט תוך צו רבות בשלום. כו' יברך כו'. יתן לעמו
בם ימשל עז ומלך ג' ר"ט א' פ' תוך במדבר רבות לעמו. עוז
לעמו עוז ה' שנאמר עוז שנק' תורה של מלכה שהיה משה זה
המשרה למרבה ע"פ ג' רמ"ה לס"פ קרוב פי"א נשא יתן.
בשלום. כו' עוז ה' שנאמר תורה שלום זה קץ אין ולשלום
התורה זה בעזך נהלת כו' בחסדך נחית ג' רמ"ט פי"ב שם
עמו את יברך ה' במ"ם ומסיימת א' רנ"ד כו'. עוז ה' שנאמר
קרח זה עוז מקרית נפשע אח ע"פ ד' ע"ר פי"ח קרח בשלום.
כבריח ומדנים כו' עוז ה' שנאמר עוז שהיא בתורה שפשע
ס"פ וכן כו' שנאמר השלום אלא פינחס ר"פ ע"ש. כו'
מפי ע"פ אחריך משכני ע"פ שה"ש באריכות. שופטים
כתפוח בפסוק תורה אלא עוז ואין עוז יסדת ויונקים עוללים
א"ל לנו נמשך עוז בחי' שיהי' ר"ל עזי ישראל אמרו כך
כו' עוז ה' שנאמר תורה אלא עוז ואין כו' היא לכם הקב"ה
ס"פ ח"ב וע"ש א' קמ"ב תולדות זח"א אסתר. מדרש סוף
שמשא מן לעילא א. י"ג ויקרא וע"ש א' רל"ה פקודי יתרו
זמירות דוד ממארז"ל שבתורה וחוזק עוז לענין להעיר כו'.
בו כיוצא אלף שלמה על וממארז"ל באגה"ק כו' להו קרית
הכח ששם הקדמוני משל מענין וגם יבטל. לא ממך ואות כו'
שמעניקים הענקים מענין קדם ימי כו' יומין עתיק והחוזק
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l"fg zecb`a mixeriy jezn

הּצּבּור,1) על להתּפּלל ּכדי הן ּבתענּיֹות, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַמרעיב
הּגּופנּיים הרצֹונֹות את לׁשּבר ּכדי רנ"ח)והן .(צה"צ ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

זמּני את מזניח היה ּבּתֹורה, התמדה מּתֹוְך ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכמֹו־כן
הּמרּפא, חׂשּוְך האמּתי ההדרֹוקן אינֹו זה מּמילא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּסעּדה,
אחר ׁשחֹולף רעב, ׁשל חיצֹוני סימּפטֹום רק זהּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
צדֹוק, רּבי עם ׁשהיה ּכפי ּודׁשנֹות, מבריאֹות סעּדֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּכּמה
חֹולי ּכׁשל לגמרי ׁשקּוף עֹורֹו היה מרּבים צֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבגלל
אֹותֹו הבריאּו אסּפסינּוס, ׁשל הרפּואה וחיל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָההדרֹוקן,

ּומׁשּבחים עדינים נו/ב)ּבמאכלים נטל(גיטין מעּתה . ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻ
ּדי לא ּכי מבריאֹות, סעּדֹות לאּביי לסּפק עצמֹו על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹֻרבא
ּולהׁשאיר הּסּבה, את הּמדרׁש ּבבית להֹודיע לרבא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהיה
ּגם אּלא רּוחנית, מאׁשמה ׁשּנּקּוהּו אחר סֹובל, אּביי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

לפּתר. צריְך הפיזית ּבעיתֹו ׁשּידע2)את ּפי על אף עצמֹו, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
זכה ואף להדרֹוקן, הּדֹומה לּתֹוצאה הּגֹורמֹות הּסּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאת
ּגם זאת ּבכל זֹו, נֹוראה מּמחלה חברֹו אּביי את ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהּציל

עצמֹו מּתחת3)הּוא מקּננת זֹו ׁשּמחלה וידע ּבֹו, הרּגיׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ
מׁשהה ׁשהיה ּבגלל אּלא הרעב, מחמת לא אְך ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעֹורֹו.
התּפּלאּו החכמים מים. ׁשל ׁשלּפּוחּיֹות לֹו נֹוצרּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָנקביו,

ּכן? עׂשה ּכיצד וׁשאלּו:) רבא יׁש6)ּבעצמֹו5)והרי4)על ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּכלֹומר:7)יֹותר נקבים, הׁשהית ּדהינּו מלאה, קדרה הרּוגי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ
נקבים, הׁשהית מחמת מתים הרּבה מתים8)יֹותר אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

רבא9)מחמת נזהר לא ּכן אם מּדּוע רעב. נפּוחי ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
להּזהר אחרים מזהיר עצמֹו ׁשהּוא נקביו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּלהׁשהֹות

החכמים: הׁשיבּו ּכְך על ׁשל10)ּבכְך? מּצבֹו ּבגלל11)ׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּתלמידיו12) לכּמה13)אנסּוהּו מֹוסר ׁשהיה הּׁשעּור, ּבזמן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּתלמידים ׁשל ּבזהקבּוצֹות הּׁשעּור את ׁשֹומעים ׁשהיּו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
ׁש ּבגלל נקביו להׁשהֹות אנּוס היה ורבא זה, לא14)אחר ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּׁשעּור, את להפסיק היה כן.15)יכֹול לפני ּכּמבאר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבפניו.16) ּדם ּדי ואין חּיּות, ּבֹו ׁשחסרה ּכמי צהּובֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּפנים
את17) הּסֹותמת מחלה ּביֹותר. הּקׁשה הּמיתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

מּלׁשֹון ּכְך, נקראת היא למחנק, וגֹורמת הּנׁשימה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדרכי
'øëñאְך הּפה, את וסֹותמת הּגרֹון את סֹוכרת היא ּכי ,' ¤¤ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

רגעים ּתֹוְך ימּות מּמּנה ׁשהּסֹובל לגמרי, חֹונקת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאינּה
ּוקלּוׁשים, ּדּקים נׁשימה ּפתחי מׁשאירה אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאחדים,

אּטי. ּולמות רב לסבל מפריׁשים18)וגֹורמת ׁשּלא ּבעֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
נֹותנים לא ּגם ּכפלים, חֹוטאים אּלא ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִִֶַַַַָֹּתרּומֹות
הּפרֹות את אֹוכלים וגם להם, הּמּגיעה הּמנה את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּכהנים

לכן טבל, עדין ְֲִֵֵֶֶֶַָּכׁשהם
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הּצּבּור,1) על להתּפּלל ּכדי הן ּבתענּיֹות, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַמרעיב
הּגּופנּיים הרצֹונֹות את לׁשּבר ּכדי רנ"ח)והן .(צה"צ ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

זמּני את מזניח היה ּבּתֹורה, התמדה מּתֹוְך ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכמֹו־כן
הּמרּפא, חׂשּוְך האמּתי ההדרֹוקן אינֹו זה מּמילא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּסעּדה,
אחר ׁשחֹולף רעב, ׁשל חיצֹוני סימּפטֹום רק זהּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
צדֹוק, רּבי עם ׁשהיה ּכפי ּודׁשנֹות, מבריאֹות סעּדֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּכּמה
חֹולי ּכׁשל לגמרי ׁשקּוף עֹורֹו היה מרּבים צֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבגלל
אֹותֹו הבריאּו אסּפסינּוס, ׁשל הרפּואה וחיל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָההדרֹוקן,

ּומׁשּבחים עדינים נו/ב)ּבמאכלים נטל(גיטין מעּתה . ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻ
ּדי לא ּכי מבריאֹות, סעּדֹות לאּביי לסּפק עצמֹו על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹֻרבא
ּולהׁשאיר הּסּבה, את הּמדרׁש ּבבית להֹודיע לרבא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהיה
ּגם אּלא רּוחנית, מאׁשמה ׁשּנּקּוהּו אחר סֹובל, אּביי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

לפּתר. צריְך הפיזית ּבעיתֹו ׁשּידע2)את ּפי על אף עצמֹו, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
זכה ואף להדרֹוקן, הּדֹומה לּתֹוצאה הּגֹורמֹות הּסּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאת
ּגם זאת ּבכל זֹו, נֹוראה מּמחלה חברֹו אּביי את ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהּציל

עצמֹו מּתחת3)הּוא מקּננת זֹו ׁשּמחלה וידע ּבֹו, הרּגיׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ
מׁשהה ׁשהיה ּבגלל אּלא הרעב, מחמת לא אְך ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעֹורֹו.
התּפּלאּו החכמים מים. ׁשל ׁשלּפּוחּיֹות לֹו נֹוצרּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָנקביו,

ּכן? עׂשה ּכיצד וׁשאלּו:) רבא יׁש6)ּבעצמֹו5)והרי4)על ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּכלֹומר:7)יֹותר נקבים, הׁשהית ּדהינּו מלאה, קדרה הרּוגי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ
נקבים, הׁשהית מחמת מתים הרּבה מתים8)יֹותר אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

רבא9)מחמת נזהר לא ּכן אם מּדּוע רעב. נפּוחי ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
להּזהר אחרים מזהיר עצמֹו ׁשהּוא נקביו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּלהׁשהֹות

החכמים: הׁשיבּו ּכְך על ׁשל10)ּבכְך? מּצבֹו ּבגלל11)ׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּתלמידיו12) לכּמה13)אנסּוהּו מֹוסר ׁשהיה הּׁשעּור, ּבזמן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּתלמידים ׁשל ּבזהקבּוצֹות הּׁשעּור את ׁשֹומעים ׁשהיּו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
ׁש ּבגלל נקביו להׁשהֹות אנּוס היה ורבא זה, לא14)אחר ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּׁשעּור, את להפסיק היה כן.15)יכֹול לפני ּכּמבאר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבפניו.16) ּדם ּדי ואין חּיּות, ּבֹו ׁשחסרה ּכמי צהּובֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּפנים
את17) הּסֹותמת מחלה ּביֹותר. הּקׁשה הּמיתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

מּלׁשֹון ּכְך, נקראת היא למחנק, וגֹורמת הּנׁשימה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדרכי
'øëñאְך הּפה, את וסֹותמת הּגרֹון את סֹוכרת היא ּכי ,' ¤¤ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

רגעים ּתֹוְך ימּות מּמּנה ׁשהּסֹובל לגמרי, חֹונקת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאינּה
ּוקלּוׁשים, ּדּקים נׁשימה ּפתחי מׁשאירה אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאחדים,

אּטי. ּולמות רב לסבל מפריׁשים18)וגֹורמת ׁשּלא ּבעֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
נֹותנים לא ּגם ּכפלים, חֹוטאים אּלא ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִִֶַַַַָֹּתרּומֹות
הּפרֹות את אֹוכלים וגם להם, הּמּגיעה הּמנה את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּכהנים

לכן טבל, עדין ְֲִֵֵֶֶֶַָּכׁשהם
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,úBñBkä úéa éáBòawx zi`xp `id m`yãçà ãvî,iaer eze` ly §¦¥©¦©¤¨
,cala ziniptd otecd z` wx dawpy epiidc,äøLkotecdy §¥¨

zi`xp `id m`e .awpd mewn lr dpibn dawip `ly dpevigdéðMî¦§¥
,ïéããö,zeptcd izy z` dawipy `vnpyäôøè,ïðéøîà àìåote`a §¨¦§¥¨§Ÿ©§¦¨

,dywe ,ziniptd otecd z` wx dawipy ,cg` cvn wx zi`xp `idy
åéâì àôB÷ éà øáì àôB÷ éà éæçéìdpet dy`x m` opeazdl yi ± ¤¡¥¦¨§©¦¨§©

zia jezl] mipt itlk dpet `edy e` [dndad llg] ueg itlk
z` e` hyed z` dawpy gken ,ueg itlk dpet `ed m`y ,[zeqekd
zial dqpkpe dxfg myne sebd llgl d`ae miirnd z` e` qxkd
zi`xp `idy s` dtixhdl yie ,zg`d eptec z` xak dxare zeqekd
xnel xyt` m`y gken ,z`f mixne` oi`y dnn .cg` cvn wx
dligzn `id dzre zeqekd zia l` oefnd mr dkxck hgnd d`ay
xn`p caka z`vnpy hgna s`e ,z`f mixne` ,dy`x jxc z`vl
,cakl dqpkpe hyed z` dawpy xn`p `l ,ueg itlk dy`x m` mby
hyed z` dawp `le ,cakd oetnq l` dniypd dpw jxc d`a `l`

.dtixh dpi`e ,miirnd e`
:`xnbd zvxznéøîà,ef `iyew uxzl daiyid ipa exn` ±íúä ¨§¥¨¨

itlk hgnd ly diaer cv m` s` ,zeqekd ziaa z`vnpy hgna
y meyn ,hyedn d`ay mixne` oi` uegc ïåékíéìëBà àkéà ¥¨§¦¨¨¦

íé÷Lîe,zeqekd ziaa miaxàîéàyäe÷çc íé÷Lîe íéìëBà ©§¦¥¨¨¦©§¦§¨¨
dne ,zeqekd zia ly ziniptd otecd z` dawpe diaer cva hgnl
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.diaer cv jxc eze` dawpy xnel
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àcáëc äaø àðBtîñalecbd oetnqa d`vnpy hgna did dyrn ± §¦§¨©¨§©§¨
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,øLëî éîeéðî øaxyt` i` ixde ,df oetnqa `vnpy oeiky ©©§¥©§©
dniypd dpwn dqpkpy i`ce `l` ,`weec eil` qpkdl dpeekzdy
.envr cakl dzlr myne ,dfl df mikenq mdy ,cakd dpw l`
dxq`e dndad z` sixhdy ,ici` axc dixa xn `ped zrcl ernye
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y meyndéì ìéáøc àeä ìaøéîreprp ici lr xnelk ,dze` erprp ± ¦§©§¨¦¥
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,[zif ly-]òæa òæáéîmy `vnp `ed m`e ,aewpl lekie ,`ed rxew ± ¦§©¨©
cakd z`e hyed z` awp `l` ,oetnqd jxc `a `ly yeygl yi
mb ,dtixh dndad d`ixa hgn z`vnpyky mixaeql jkitle ,qpkpe
hyed z` dawpy meyn dtixh `id zif oirxb dxna `vnp m`

.dxnde qxkde
:d`ixd dlrn zece` mixac d`ian `xnbdänì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨
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המשך בעמוק דמק

oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

úåñåëä úéá éáåòeptec ztye ,raekk ieyry ea yi `"vpt* mixewy qxkd seqa Ð

.o"elaec** el oixewe ,oxagn oneye efa ef oiwec` zeptc izy ,dletkãçà ãöîÐ

.zipyd z` dawp `le ziniptd otec z` dawpyäøùë.dilr dpibn dzxagy Ð

ïéããö éðùî.sebd llgl d`vie zipyd dawpy Ðäôøè`lc `kid opixn` `le Ð

,xal `tew i` :zg`d z` `l` dawp

dite oteca daegz dly `tew z`vnpy

,dqpkp uegan i`ce Ð qxkd jeza dlek

z`ae ,oiwc e` qxk e` hyeed z` dawpy

zia iaerl dqpkpe dxfg myne ,sebd llgl

otecd z` dlek xak dxare ,zeqekd

z` xearl dly `tew dwitqd `le ,oevigd

eiykre ,dz`a miptan i`c .iniptd otec

Ð zeqekd zia iaer jxc z`vl zlgzn `id

`l` .dtxh `nipe ,awpl `tewd jxc oi`

`kid lk :dpin opirny Ð dxyk ipzwcn

`kd oebk ,lre hwp `petnq xninl epivnc

meld cr z`a hyeed jxc :xnel yic

xal `tew elit`e ,awpl zlgzn `id eiykre

.opitxh `l Ðäå÷çã ïé÷ùîå ïéìëåàÐ

.xyaa dly `tew dqpkp wgcd jezne

`le li`ed ,xal `tewc ab lr s` ,jklid

.dxyk Ð uegl `vei awp opifgøî àðåä
éøèódqpkp `ly .aiwp iaewp :xaqwc Ð

e` hyee e` qxk dawpe ,hyeed jxc `l`

.dzvie ,oiwcøùëî`petnqac oeik Ð

oetnqa qpkdl dpeekin in :opixn` ,gkzyi`

df?dpwe dpwde .dqpkp dpwd jxc `l`

xl jenq owlgzda dfl df oikenq cak,d`i

oiwlgzn cakd dpwe ald dpw mbe

dqpkpy xnel yie ,cg`d oy`xa zepetnql

,cakd dpw ipetnql [dpwd] (cakd) ipetnqn

.zepetnqd jxc cakl dzlr myneåìé÷ù
éàôåøèã àîéìâ.mialkl delik`dy Ð

àúééù÷.dxnz ly oirxb =àðåôîéñÐ

jxc i`c .dqpkp dpwd jxc lre ,hwp cakc

melk awpl die`x dpi` Ð dqpkp hyeed

.awp jxc o`k qpkile xefgle myn z`vle

à÷ôð àìã áâ ìò óàådleki dpi`y Ð

itl ,d`ivedl oivexyk oetnqd jxc z`vl

.wegc oetnqdyìéáøã àåä ìáøéîlr Ð

mini dzkilda dndad drprpy ,reprp ici

wegc mewna hrn hrn cinz dqpkp ,miax

oeyl Ð laxin .z`vl eiykr dleki dpi`y

`lax` izii`" enk ,dze` mirprpny dxak

`rivn `aa) "ze`ivn el`"a "laxnwe

.(a,ekòæá òæáéîsixhc o`ne ,hgna Ð

.`da inp sixh hgnaäìéëàìoilke`d Ð

.`idy enk dze`ïéðîñ éãé ìò åàÐ

s` mipird z` oixi`nd oipnnq oiaxrnyk

.mnr driiqn `idäãéã äàéø àæåæá àæååà
äòáøàád`ix xpica gwlp fee`dyk Ð

oiaxern oipnnqdy itl ,drax` deey dly

.daêúòã à÷ìñ éàå`idy zenk Ð

d`ixd mr mly fee` hewpil Ð dxi`n

i`e :opiqxb ikd .xn`wc i`ne ,lekile `fefa

.lekile `fefa hewpil dlik`l jzrc `wlq

àçáèã àãé àùîùîîã àëéäip` Ð

dwfga dlrnln dylzy e` ,oikqa ieyrd awp oebk ,zelzl lekiy rcei `edy mewn lka Ð ip` dnecnke .eipxtva zrxew cid wgcd jezny ,dfgd xvina :izrny

.awp my `vnp jk xg`eéìë éùéøî .ïðéìú àúëìéäå.yxec didyk eixac z` mrl oirinynd oipyxc yixn Ðàáàã äåáà.`g` ax Ðáàæá ïðéìú àäãxn`c Ð

.awp awp mewna mixne` oi` Ð oiaewp odyk oxifgde miirn ipa z` lhpe a`f `a :(`,h oileg) `nw wxta`pxen.dawpe d`ixd on d`veid zrlez Ðùéøô äèéçù íãå÷
.dtxhpe dawpe ,d`ixd on Ðäàáøò êåìî.miiaxra xcd Ðøîà÷ ïåòîù éáøë äëìä ïéà.xn`w "oerny iaxk dkld oi`" `l` ,oerny iaxk dkld xn` `l Ðúàå

êãéá äî.`xif iaxl diliiy iaia ax Ðïåòîù éáøë äëìä ïéàå.`xnba mzq zeweqtd elld zekldd ewqtp dpexg`d daiyiae .dil wiqt `w `xnb Ðíéðäëdawdy Ð

.dil hiwp l`rnyi iax meyne .elk`l xzid ea ebdp ,gafd igaef z`n mdl dpzipêéðîéñå.xn`p in mya gkyz `le ,dxizd `edy Ðéðäë òééñî àðäë ìàòîùéÐ
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éhéç dì éøîà ?àëéä .íúBñàLkøëc:dì éøîàå ,àLtøè.àaéìcúéòîL ,àáø øîà ¥¥¨¨§¦¨¦¥§©§§¨§¨§¦¨©§§¨§¦¨£©¨¨§©¦
àðòãé àìå ,íéúñ àì ãçå íéúñ ãç ,àöîéç øáe àöîéç :ézøz ïîçð áøc dépéî¦¥§©©§¨©§¥¦§¨©¦§¨©¨¥§©¨¨¥§¨¨©£¨
àöîéç øa :øîà ïîçð áøc déøa àðeä áøå àðpéç øa àðeä áø .eäéépéî éä¯ ¥¦©§©¨©¦¨¨§©¨§¥§©©§¨£©©¦§¨

àöîéç ,íéúñ¯éðîéñå ,úBáè áø øîà .íéúñ àì.áàä çkî ïaä çk äôé :C ¨¥¦§¨¨¨¥£©©¨§¦¨¥¨¤Ÿ©©¥¦Ÿ©¨¨
eäðéà :ïîçð áø øîàc ,òîL àz ?àöîéç øa éäå àöîéç éä¯,éìëà ìëéî ¥¦§¨§¥©¦§¨¨§©§¨©©©§¨¦§¥©¨§¦
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חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oileg(oey`x meil)

,'åâåe zeaxl `a 'lk z`e' zeaizay xeziideéab ìòL áìç àéáäì§¨¦¥¤¤©©¥
Y ïéwcä,daiwd on ez`ivi mewna miirnd xepiv z` dqknd algd ©©¦

el dnece ea xaegn `edy iptn axwd z` dqknd algk epicy
dlnyk yexty,ezenk,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

micnl el` zeaizn,äáwä éab ìòL áìç àéáäìyi eze` s`y §¨¦¥¤¤©©¥©¥¨
iab lry alg ,l`rnyi iax zhiyl la` .ezenk xeq`e eaixwdl
l`rnyi iax ly reiqd epiide ,aezkd ieaix llka epi` daiwd
mdl zpzipd daiwd lry algd mdl xizdy ,lirl xkfpd mipdkl

.dpedk zepzna
iaxe xiznd `ed l`rnyi iaxy epipyy dn lr `xnbd dywn

:xqe`d `aiwréäðéîøezxzeqy zxg` `ziixan zeywdl e`iad ± §¦§¦
weqta xn`p ,efl,'áøwä ìò øLà áìçä úà'dn mi`pzd ewlgpe ¤©¥¤£¤©©¤¤

,zeaxl df weqt `a,øîBà ïBòîL éaøxeqi`l zeaxl weqtd `a ©¦¦§¥
,dfl dnecd alg lkäîy myk -áøwä úà äqëîä áìçxkfedy ©¥¤©§©¤¤©¤¤

eilr yiy `id ezxev ,xeqi`l weqtd zligzaíeø÷wcå`edóì÷ð §§¦§¨
,jk lk ea wec` epi`y ,epnnìk óàeilr yiy dndaa algíeø÷ ©Ÿ§

wcå`edóì÷ðalg df itle ,dlik`a xeq`e df weqtn daxzd epnn §¦§¨
.'slwpe mexw' yi ea mby ,mixeq`d mialgd llka `ed s` daiwd

,øîBà àáé÷ò éaømexw' ea yiy dna dqknd algl oeinca ic oi` ©¦£¦¨¥
yi jke ,xzeia el minecy mialg wx `l` ,exqe`l ick cala 'slwpe

,cenll epl,áøwä úà äqëîä áìç äî`id ezxevenvr `edy ©¥¤©§©¤¤©¤¤
áúBzelhil ozipe ,zg` drixik elek axwd lr dlnyk yext ± ¨

eilr yi mbe ,jk lk wec` epi`y axwd lrn zenlyaå íeø÷`ed §§
óì÷ð,epnnìk óà`ed mby ,ixnbl dfl dnecy algíeø÷ ,áúBz ¦§¨©¨¨§
,óì÷ðåmialgd llka epi` daiwd alg df itle ,df weqtn daxzd §¦§¨

wec` `ede zekizg zekizg ieyr ixdy azez epi`y ,mixeq`d
xeq` l`rnyi iaxl daiwd algy ef `ziixaa ok m` yxetn .daiwl
l`rnyi iaxy lirl diepyd `ziixal xzeq dfe ,xzen `aiwr iaxle

.xqe` `aiwr iaxe xizn
:`xnbd zvxznïéáø çìLz`f ayiil,ïðçBé éaøc déîMîitk ok` ¨©¨¦¦§¥§©¦¨¨

,dpexg`d ef `ziixaa epipyyäòvä àéä Ckoekpd mixacd xcq - ¨¦©¨¨
äðLî ìLiaxe xqe` l`rnyi iaxy ,dzpypy ef zwelgn ly ± ¤¦§¨

,xizn `aiwrå,zncewd `ziixadn dxizq didz `ly ickaCetéà §¥
àúéén÷epiidc ,jtidl da zepyle dpey`xd `ziixaa dibdl yi ± ©©§¨¦

`le oiwcd alg daxn `aiwr iaxe daiwd alg daxn l`rnyi iaxy
.daiwd alg

:`xnbd zl`eyúéæç éàîrecn ±jipira d`xpàúéén÷ zëtàc ©¨¦§©§©§©©§¨
`ny ,dpey`xd `ziixad zqxib z` jetdl yiy ±àúééøúa Cetéà¥©§©§¨

iaxy epiidc ,jtidl da zepyle dipyd `ziixaa dibdl yi ±
xzei xazqn :`xnbd zvxzn .xqe` `aiwr iaxe xizn l`rnyi

`ziixaa dibdl `lyc meyn ,dipydàëä éðàLef `ziixay ± ©¦¨¨
,dpey`xdn dpey ote`a dzpypéðz÷c ïåékda aezky ±äî''alg ¥¨§¨¨¥©

algl zencl cvik zwcwcne `xwnd z` zyxecy xnelk ,'eke
ok m` ,df xeqi`a zeaxl `iadl dne dxez dxq`y`ziixa zqxib

efY à÷ååc.da dibdl ozip `le ,xzei zwiecnd `id ©§¨
:`xnbd dywnéëä éàitke dpey`xd `ziixad z` dibdl yiy ¦¨¦

m` ,xizn `aiwr iaxe xqe` l`rnyi iaxy dipyd `ziixaa epipyy
`ed daiwd alg zlik` xzid bdpny xn`y `irye` iax ixaca ok

ike ,dyw ,l`rnyi iax zhiykìàòîLé éaøkixde ,ef dhiyéaøk §©¦¦§¨¥§©¦
,àéä àáé÷òzvxzn .daiwd iab lry alg xizdy df `edy £¦¨¦

:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàdhiy qgii `irye` iaxy dn ¨©©©§¨©¦§¨
`l` envr zhiy ef oi` ,l`rnyi iaxl dxizndLl`rnyi iax ¤

øîàz`fåéúBáà íeMî,xizdldéìåenvr `ed mpn`e ±àì ¨©¦£¨§¥Ÿ
déì àøéáñ.xq` l`rnyi iaxy lirl epipyy itke ,xizdl §¦¨¥

oecipl jiiyd mialgd ipina yiy sqep lcad d`ian `xnbd
awpd mzqpe mixai`a awp meyn dtixh ziyrpy dndaa epizpyn
dpi`e awpd z` minzeqe milireny mialgd on yiy ,alg ici lr

:minzeq mpi`y yie ,dtixhøBäè áìç ,áø øîàcg`a awp dqknd ¨©©¥¤¨

,dtixh eawipyky mixai`dY íúBñdlern dnizq aygp df ixd ¥
`edy xyaa c`n wec` `edy erah iptn z`fe ,dndad dxiyke

alg la` .eilr gpenàîèíúBñ Bðéàdtixhe dlern dnizqa ¨¥¥¥
epiide ,'azez' `ed ixdy ,xyaa wec` epi`y erah iptn ,dndad

.sebdn zcxtpd dlnykäæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà úLL áøåoia ± §©¥¤¥¤¨¤§¤¨¤
`nh alg oiae xedh algíúBñ,jk lk wec` epi`y s` awpd z` ¥

.dndad dxiyke
:`xnbd zwtzqnäiç áìç ,àøéæ éaø éòallk xq`p `ly ¨¥©¦¥¨¥¤©¨

,`nh `ed dndaa ecbpky mewna `vnpd ,dlik`aéàîoicd dn ± ©
z` `xnbd zx`ane .digd ixai`n cg`a awp dqkn df alg xy`k

m`d :wtqd iccvøîà à÷åcaxøBäè áìç,dlik`a xzend df ©§¨¨©¥¤¨
éàäå ,íúBñdig algàeä øBäè énð,mzeq ok m`eàîìc Bàmrhd ¥§©©¦¨¦§¨

`ed ,mzeq xedh algy÷cäîc íeMî,xyal ahid xaegneéàäå ¦¦§©¥§©
ixd dig ly df alg÷cäî àì.mezql egeka oi`e ,xyaa Ÿ§©¥

:`xnbd zhyetdéì éòaéz éàî ,éiaà øîàewitq edn oaen epi` ± ¨©©©¥©¦¨¥¥
ixdy ,`xif iax lyc éäðdig algéøLxzen -äìéëàazxifbn §¦§¨¥©£¦¨

mewn lkn j` ,aezkd÷cäî àì é÷eãäàexeaige ewecid oiprl - ©£¥Ÿ§©¥
xyal wcedn epi`y dnda algk `ed erah dig alg ixd xyal

.mzeq epi`y i`ce jk m`e ,eilr gpeny
yrn `xnbd d`ian:enzq `nh algy awpa mi`xen`d ea ewqty d

àîè áìç dîúñc á÷ð àeää,àáøc dén÷ì àúàc,epic weqtiy ©¤¤§©§¨¥¤¨¥§¨¨§©¥§¨¨
àáø øîà,,dì Leçéð éàîì,xeq`l oi` minrh ipyn `ld,àãç ¨©¨¨§©¥¨£¨

,íúBñ énð àîè áìç úLL áø øîà àäcaxy s` eilr jenql yie §¨¨©©¥¤¥¤¨¥©¦¥
,xingne eilr wleg,ãBòåaxe axy zenewn x`ya xeaqz m` s` §

ixdy xizdl sqep mrh yi mewn lkn ,axk weqtl yi miwleg zyy
,ìàøNé ìL íðBîî ìò äñç äøBzämiza irbp zyxta epivn jky ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥

(el ci `xwie)d`xp eay ziad on milkd z` zeptl dxezd dzeivy ,
m`e ,ekeza xy` lk e`nhie ziad z` odkd `nhiy yygn ,rbpd
z` xiykdl yi jk meyne ,oenn cqtdl yegl yi o`k oecipa s` ok

.awpd,àáøì àtt áø déì øîà,z`f jnq lr xizdl xyt` ji`d ¨©¥©¨¨§¨¨
ixdeáø,eixacl yegl yie xq`y df `edå`ed oecipd ixd ,cer ©§
oiprlàúééøBàc àøeqéà,dtixh lyåcvikzøîà zàxizdl yiy ¦¨§©§¨§©§¨§©§

y mrhn oenn cqtd yiy mewnaìL ïðBîî ìò äñç äøBzä©¨¨¨©¨¨¤
,ìàøNé`ziixe`c xeqi`l jiiyd lka xingdl yi ixde. ¦§¨¥

dqg dxezdy mrhn lwdl `ax xaq eay xg` oipr `xnbd d`ian
zenexz zkqna :eilr ewlge l`xyi ly mpenn lr(c"n g"t),epipy

exq` ,epiide .'algde oiide mind ,ielb meyn mixeq` oiwyn dyly'
yygn ,zeytp zpkq meyn ,milebn ex`ypy miwyn zezyl minkg
:`xnbd zxtqn .qx` mda lihd jk jezae ygp mdn dzy `ny

ïéîeéðî[mc` my-]à÷ecðkmick xken ±à÷zña déì éìbéà ©§¦©§¨¦§¥¥©§§¨
àLáeãc,yac ly ck dlebn el x`yp -àáøc dén÷ì àúà §§¨¨¨§©¥§¨¨

,epic weqtiy,dì Leçéð éàîì ,àáø øîàoi` minrh ipyn `ld ¨©¨¨§©¥¨
,xeq`lïðúc ,àãç(my),ìLïéiä ,éeléb íeMî íéøeñà íé÷Lî äL, £¨¦§©§Ÿ¨©§¦£¦¦¦©©¦

,áìçäå ,íénäå,zezyl miygpd jxc mdnyíé÷Lnä ìk øàLe §©©¦§¤¨¨§¨¨©©§¦
,íéøzeîyacd z` xeq`l epl oi` ok m`e ,odn dzey ygp oi`y ¨¦
,dlebndãBòåixdy ,xizdl mrhìL íðBîî ìò äñç äøBzä §©¨¨¨©¨¨¤
ìàøNé.lirl xkfpk,àáøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîàcvik ¦§¨¥¨©¥©©§¨©¦§¨§¨¨

ixde ,xizdl xyt`ïBòîL éaøielib yyg yaca yiy xaeq ©¦¦§
,oldlckåy ,xingdl sqep mrhúBLôð úðkñyac zlik`a yi §©¨©§¨
dlbzdyåji`zøîà zày mrhn xizdl yiyìò äñç äøBzä §©§¨§©§©¨¨¨©

,ìàøNé ìL íðBîî.xingdl yi dpkq mewna ixde ¨¨¤¦§¨¥
:`xnbd zxxanàéä éàî ïBòîL éaøly ezrc z` epivn okid - ©¦¦§©¦

:`xnbd dper .df oipra oerny iaxäMîç ,àéðúcmiwyníäa ïéà §©§¨£¦¨¥¨¤
xeqi`,éeléb íeMî,mdn zezyl miygpd jxc oi`y,md el`eøéö ¦¦¦

dyrpe yakna oze` oiyaekyk mdn `veid dwynd `ede ,mibc ly
,ea milahne unegk wfgñééøeîe Láãe ïîL ,õîBçåmibc oney ± §¤¤¤§©§¨
.mibc iaxw ea oiaxrnyïä óà ,øîBà ïBòîL éaøel` miwyn -Lé ©¦¦§¥©¥¥

,éeléb íeMî ïäa.mdn zezyl miygpd jxcyïBòîL éaø øîàå ¨¤¦¦§¨©©¦¦§
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קיט oifge` mipya cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

ïé÷ãä ìòù áìçedfe ,dxixb ira `zn`a `irn yix :opixn` (`,bv oileg) onwl Ð

xeq` oiwcd lry alg ied daiwd on jynil miligzn mirndyk .oiwcd lry alg

,ea xaegn `"liih* oixewy axwd lry algy iptn ,l`rnyi iax ixacl dn` cr

l`rnyi iaxl daiwd lry alg la` ."algd lk z`e"n llka edaxn aezkde

."ipdk riiqn" epiide ,xzenóì÷ðå íåø÷Ð

,algd lrn mexwd slwpe ,eilr yi wc mexw

.jk lk ea wec` epi`yóì÷ðå íåø÷ ìë óà
alg oky lke ,dawd iab lry alg epiide Ð

.oiwcd iab lryáúåú"ezlny `id" Ð

,(ak zeny) "diazez `id" opinbxzn

oiwcd lr oke ,axwd lr yext `ed dlnyk

`l` ,azez epi` dawd alg la` .oy`xa

miwcd lrye .wec` `ed zekizg zekizg

`zpkd on epiid Ð d`lde ey`xn

algd on x`yp Ð odn eze` oiyixtnyk

.mda wec` `l` `ed azez e`le ,mlv`êë
äðùî ìù äòöä àéä,zaydy enk Ð

.`ziinw jeti`e'åë áìç äî éðú÷ã ïåéëÐ

xnl ,wcwcl jxvede ,`xwnd z` yxecy

.slwpe mexw azez xnle slwpe mexwà÷ååã
àåä.dfa df ly eixac silgp `le Ðéëä éà

ìàòîùé éáøëlirl zxn`c `d ,dinza Ð

`aiwr iax `de ,l`rnyi iaxk xzid ea ebdp

!l`rnyi iax `le dil ixyc `edøåäè áìç
íúåñ`zpkd alge eawipy oiwc oebk Ð

wec` xedh algc ,dxyk Ð awpd z` mzeq

.`ziilrn dnizq iede ,c`n `edåðéà àîè
íúåñalge awipy qqnd e` qxk oebk Ð

,dnizq dpi` Ð onzeq axwd z` dqknd

.azez `l` xeaig epi`y itläéç áìçÐ

.axwd z` dqkndåäîawip m` mezqiy Ð

`l `ira`d irac `dle .dig ly qxkd

.edn axc dinrh izk` dil hiyt`éîð àä
øåäèalg lk" `l` `pngx xq` `lc Ð

.[f `xwie] "fre ayke xey÷ãäîxaegn Ð

.xyaa dti'åë äñç äøåúämipdk zxeza Ð

mxha ziad z` epte odkd deve"n ol `wtp

,'ebe "`nhi `le rbpd z` ze`xl odkd `ai

dxn`y ,ol `nhn dn ike :xi`n iax xn`

rbpd z` odkd d`xi `ly oizndl dxez

oiptp milkd ediy cr "`nh" xn`i `le?m`e

oliahn Ð zkzne eicba eivr ilk :xn`z

ilk lr Ð dxez dqg dn lre .mixedh mde

lke .dxiay `l` dxdh odl oi`y ,ekte qxg

lw Ð oir ixv ly openn lr dxez dqg jk

.miwicv ly openn lr xnegeáø äéì øîà
áø àáøì àôôxn`c ax `d ,xnelk Ð

`xeqi` dtxhe .mzeq epi` `nh :lirl

,xingnd xg` jlil epl yie ,`id `ziixe`c

jld dxez lya (`,f dxf dcear) ol `niiwc

.'ek zxn` z`e .xingnd xg`à÷åãðë=

.izrny ,(`,l migqt) mick xkenà÷úñá.yac ly ck =ïåòîù éáø.xingnd xg` jlil epl yie ,`id zeytp zpkq ielbe .onwlck ielb meyn dl xqe` Ðíåùî ïäá ïéà
éåìâ.mdn dzey ygp oi`y Ðäéä äèåù.ok oiyer miygp x`y oi`y ,ygp eze` Ðïãééöá.[mewn my] Ðäéì øîà.wgvi xa ongp axl `ax Ðàäéî éì éãåàlr Ð

.oerny iaxk dia ol `niiw `lc ,xiva jgxk'åë àôô áø àäã.dizeek `zkld zil inp yaca Ð dizeek `zkld zil xivac ikid ike Ðàéåìéâ åäì éìâéî éåä éëmin Ð

.ielb eze` oizeye ,wifn epi` aeye qx`d sxey xivdy itl ,xiva dil ecy eed ,oii e`àäéî éì éãåà.dizeek xfrl` oa oerny iax i`w `dc ,dizeek `zkld yacac Ð

.igei oa oerny iax `ed `nzq oerny iaxcàùëøëã éèçalg eze`e dawip m`e .mihg oirk oihxw oihxw ieyr ,`"iigah** oixewy irix d`ivend zleglg lry alg Ð

.raek enk od oilebr oihxwe .dtxhe ,ipdn `l Ð dnzeqàáéìã àùôøè`ede el jenqa d`ixd e` ald awip m` mzeq epi` Ð ea `agp alde raekk ieyr ald oney Ð

`kxiq oi`y ,dawip d`ixd jgxk lrc .dtxh Ð `ed ipe`c `kezign dhnle ,lcb `ed elv`e `ziax epiidc ab lr s`c ,ald oneya dkexqd d`ixc `nrh epiide .enzeq

.melk dpi` ef dnizqe ,awp `laàöîéç øáå àöîéç.edl yxtn onwle ,daiwd lry alga mdipy Ðíéúñ.daiwd dawip m` Ðàðòãé àìå.dl xn`w `ax Ðçë äôé
áàä çëî ïáä.dl yxtn mzde .dreaya `l` daeb epi` a`de ,dreaya `lye dreaya daeb oady (a,gn) "oiraypd lk" wxta zereaya `id `ziixa Ðåäðéàipa Ð

.l`xyi ux`äéì éìëà ìëéî.`ed xedh alg ixaqwc Ð
ïãéãìå
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àéáäìz` dqknd algd z`" (b `xwie) azkinl jixv did `l Ð oiwcd iab lry alg

lry e` ,oiwcd lry s` opiaxn [my] "axwd lr xy` algd lk z`e"nc ,"axwd

.mipdk zxeza yixcck ,diazk zeptc iab lry alg hrnle ,jci`l daiwdáìçxedh

,dtxhc `hiytc .oneya dkxqp e` ,dznzeq oneye d`ixa `kd ixiin `l Ð mzeq

df oi`e d`ixl oney oi`c ,melk dpi` ef dnizqc

oiwc oebk `l` `kd ixiin `le .dly oney

`edy ,awpd z` mzeq `zpkd alge eawipy

c`n `ed wec`e ,ea miakey cinze ,mdly oney

inp raekk ieyrd alge .`ziilrn dnizq `iede

oebk epiid Ð mzeq epi`c xninl jixhv`c

lk my ody ,onwl xn`ck ,`ailc `ytxh

.mzeq alg mey oi` d`ixa la` .dry

áìçhgn lr wgvi epiaxl l`yp Ð i`n dig

,exya mbe ely qikd dawipe ,oawxewa `vnpy

iran `lc .xizde ,dlrnl mzeq oney didy wx

,`nh dndaa ecbpky ,dig alg `l` `kd ol

`nh ecbpk epivn `ly ,serc xedh alga la`

.xity wcdinc ,mzeqc `hiyt Ð

áø`tt axck Ð 'eke `ziixe`c `xeqi`e

xn`wc ,ea xfg inp `axc `xazqne .dkld

cg `vnig xae `vnig :ongp axc dinyn onwl

.mizq `l cge mizqøàùåoiwynd lk

opax elit` `d ?o`nk :xn`z m`e Ð oixzen

`edc :xnel yie !dyng `l` exy `l jenqac

biltc meyn Ð hwpc dyng oze`e ,olekl oicd

.dcen x`ya la` ,ediilr oerny iax
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íeø÷ áøwä úà äqëîä áìçóì÷ðå¯íeø÷ ìk óà ¥¤©§©¤¤©¤¤§§¦§¨©¨§

áøwä úà äqëîä áìç äî :øîBà àáé÷ò éaø .óì÷ðå§¦§¨©¦£¦¨¥©¥¤©§©¤¤©¤¤
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äæ ãçàå äæ ãçà :øîBà úLL áøå¯éòa .íúBñ §©¥¤¥¤¨¤§¤¨¤¥¨¥
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,äìéëàa éøLc éäð ?déìé÷eãäààeää !÷ãäî àì ¥§¦§¨¥©£¦¨¦£¥¨¦£©©

á÷ð;àáøc dén÷ì àúàc ,àîè áìç dîúñcøîà ¤¤§©§©¥¤¨¥©£¨§©¥§¨¨£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oileg(oey`x meil)

,'åâåe zeaxl `a 'lk z`e' zeaizay xeziideéab ìòL áìç àéáäì§¨¦¥¤¤©©¥
Y ïéwcä,daiwd on ez`ivi mewna miirnd xepiv z` dqknd algd ©©¦

el dnece ea xaegn `edy iptn axwd z` dqknd algk epicy
dlnyk yexty,ezenk,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

micnl el` zeaizn,äáwä éab ìòL áìç àéáäìyi eze` s`y §¨¦¥¤¤©©¥©¥¨
iab lry alg ,l`rnyi iax zhiyl la` .ezenk xeq`e eaixwdl
l`rnyi iax ly reiqd epiide ,aezkd ieaix llka epi` daiwd
mdl zpzipd daiwd lry algd mdl xizdy ,lirl xkfpd mipdkl

.dpedk zepzna
iaxe xiznd `ed l`rnyi iaxy epipyy dn lr `xnbd dywn

:xqe`d `aiwréäðéîøezxzeqy zxg` `ziixan zeywdl e`iad ± §¦§¦
weqta xn`p ,efl,'áøwä ìò øLà áìçä úà'dn mi`pzd ewlgpe ¤©¥¤£¤©©¤¤

,zeaxl df weqt `a,øîBà ïBòîL éaøxeqi`l zeaxl weqtd `a ©¦¦§¥
,dfl dnecd alg lkäîy myk -áøwä úà äqëîä áìçxkfedy ©¥¤©§©¤¤©¤¤

eilr yiy `id ezxev ,xeqi`l weqtd zligzaíeø÷wcå`edóì÷ð §§¦§¨
,jk lk ea wec` epi`y ,epnnìk óàeilr yiy dndaa algíeø÷ ©Ÿ§

wcå`edóì÷ðalg df itle ,dlik`a xeq`e df weqtn daxzd epnn §¦§¨
.'slwpe mexw' yi ea mby ,mixeq`d mialgd llka `ed s` daiwd

,øîBà àáé÷ò éaømexw' ea yiy dna dqknd algl oeinca ic oi` ©¦£¦¨¥
yi jke ,xzeia el minecy mialg wx `l` ,exqe`l ick cala 'slwpe

,cenll epl,áøwä úà äqëîä áìç äî`id ezxevenvr `edy ©¥¤©§©¤¤©¤¤
áúBzelhil ozipe ,zg` drixik elek axwd lr dlnyk yext ± ¨

eilr yi mbe ,jk lk wec` epi`y axwd lrn zenlyaå íeø÷`ed §§
óì÷ð,epnnìk óà`ed mby ,ixnbl dfl dnecy algíeø÷ ,áúBz ¦§¨©¨¨§
,óì÷ðåmialgd llka epi` daiwd alg df itle ,df weqtn daxzd §¦§¨

wec` `ede zekizg zekizg ieyr ixdy azez epi`y ,mixeq`d
xeq` l`rnyi iaxl daiwd algy ef `ziixaa ok m` yxetn .daiwl
l`rnyi iaxy lirl diepyd `ziixal xzeq dfe ,xzen `aiwr iaxle

.xqe` `aiwr iaxe xizn
:`xnbd zvxznïéáø çìLz`f ayiil,ïðçBé éaøc déîMîitk ok` ¨©¨¦¦§¥§©¦¨¨

,dpexg`d ef `ziixaa epipyyäòvä àéä Ckoekpd mixacd xcq - ¨¦©¨¨
äðLî ìLiaxe xqe` l`rnyi iaxy ,dzpypy ef zwelgn ly ± ¤¦§¨

,xizn `aiwrå,zncewd `ziixadn dxizq didz `ly ickaCetéà §¥
àúéén÷epiidc ,jtidl da zepyle dpey`xd `ziixaa dibdl yi ± ©©§¨¦

`le oiwcd alg daxn `aiwr iaxe daiwd alg daxn l`rnyi iaxy
.daiwd alg

:`xnbd zl`eyúéæç éàîrecn ±jipira d`xpàúéén÷ zëtàc ©¨¦§©§©§©©§¨
`ny ,dpey`xd `ziixad zqxib z` jetdl yiy ±àúééøúa Cetéà¥©§©§¨

iaxy epiidc ,jtidl da zepyle dipyd `ziixaa dibdl yi ±
xzei xazqn :`xnbd zvxzn .xqe` `aiwr iaxe xizn l`rnyi

`ziixaa dibdl `lyc meyn ,dipydàëä éðàLef `ziixay ± ©¦¨¨
,dpey`xdn dpey ote`a dzpypéðz÷c ïåékda aezky ±äî''alg ¥¨§¨¨¥©

algl zencl cvik zwcwcne `xwnd z` zyxecy xnelk ,'eke
ok m` ,df xeqi`a zeaxl `iadl dne dxez dxq`y`ziixa zqxib

efY à÷ååc.da dibdl ozip `le ,xzei zwiecnd `id ©§¨
:`xnbd dywnéëä éàitke dpey`xd `ziixad z` dibdl yiy ¦¨¦

m` ,xizn `aiwr iaxe xqe` l`rnyi iaxy dipyd `ziixaa epipyy
`ed daiwd alg zlik` xzid bdpny xn`y `irye` iax ixaca ok

ike ,dyw ,l`rnyi iax zhiykìàòîLé éaøkixde ,ef dhiyéaøk §©¦¦§¨¥§©¦
,àéä àáé÷òzvxzn .daiwd iab lry alg xizdy df `edy £¦¨¦

:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàdhiy qgii `irye` iaxy dn ¨©©©§¨©¦§¨
`l` envr zhiy ef oi` ,l`rnyi iaxl dxizndLl`rnyi iax ¤

øîàz`fåéúBáà íeMî,xizdldéìåenvr `ed mpn`e ±àì ¨©¦£¨§¥Ÿ
déì àøéáñ.xq` l`rnyi iaxy lirl epipyy itke ,xizdl §¦¨¥

oecipl jiiyd mialgd ipina yiy sqep lcad d`ian `xnbd
awpd mzqpe mixai`a awp meyn dtixh ziyrpy dndaa epizpyn
dpi`e awpd z` minzeqe milireny mialgd on yiy ,alg ici lr

:minzeq mpi`y yie ,dtixhøBäè áìç ,áø øîàcg`a awp dqknd ¨©©¥¤¨

,dtixh eawipyky mixai`dY íúBñdlern dnizq aygp df ixd ¥
`edy xyaa c`n wec` `edy erah iptn z`fe ,dndad dxiyke

alg la` .eilr gpenàîèíúBñ Bðéàdtixhe dlern dnizqa ¨¥¥¥
epiide ,'azez' `ed ixdy ,xyaa wec` epi`y erah iptn ,dndad

.sebdn zcxtpd dlnykäæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà úLL áøåoia ± §©¥¤¥¤¨¤§¤¨¤
`nh alg oiae xedh algíúBñ,jk lk wec` epi`y s` awpd z` ¥

.dndad dxiyke
:`xnbd zwtzqnäiç áìç ,àøéæ éaø éòallk xq`p `ly ¨¥©¦¥¨¥¤©¨

,`nh `ed dndaa ecbpky mewna `vnpd ,dlik`aéàîoicd dn ± ©
z` `xnbd zx`ane .digd ixai`n cg`a awp dqkn df alg xy`k

m`d :wtqd iccvøîà à÷åcaxøBäè áìç,dlik`a xzend df ©§¨¨©¥¤¨
éàäå ,íúBñdig algàeä øBäè énð,mzeq ok m`eàîìc Bàmrhd ¥§©©¦¨¦§¨

`ed ,mzeq xedh algy÷cäîc íeMî,xyal ahid xaegneéàäå ¦¦§©¥§©
ixd dig ly df alg÷cäî àì.mezql egeka oi`e ,xyaa Ÿ§©¥

:`xnbd zhyetdéì éòaéz éàî ,éiaà øîàewitq edn oaen epi` ± ¨©©©¥©¦¨¥¥
ixdy ,`xif iax lyc éäðdig algéøLxzen -äìéëàazxifbn §¦§¨¥©£¦¨

mewn lkn j` ,aezkd÷cäî àì é÷eãäàexeaige ewecid oiprl - ©£¥Ÿ§©¥
xyal wcedn epi`y dnda algk `ed erah dig alg ixd xyal

.mzeq epi`y i`ce jk m`e ,eilr gpeny
yrn `xnbd d`ian:enzq `nh algy awpa mi`xen`d ea ewqty d

àîè áìç dîúñc á÷ð àeää,àáøc dén÷ì àúàc,epic weqtiy ©¤¤§©§¨¥¤¨¥§¨¨§©¥§¨¨
àáø øîà,,dì Leçéð éàîì,xeq`l oi` minrh ipyn `ld,àãç ¨©¨¨§©¥¨£¨

,íúBñ énð àîè áìç úLL áø øîà àäcaxy s` eilr jenql yie §¨¨©©¥¤¥¤¨¥©¦¥
,xingne eilr wleg,ãBòåaxe axy zenewn x`ya xeaqz m` s` §

ixdy xizdl sqep mrh yi mewn lkn ,axk weqtl yi miwleg zyy
,ìàøNé ìL íðBîî ìò äñç äøBzämiza irbp zyxta epivn jky ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥

(el ci `xwie)d`xp eay ziad on milkd z` zeptl dxezd dzeivy ,
m`e ,ekeza xy` lk e`nhie ziad z` odkd `nhiy yygn ,rbpd
z` xiykdl yi jk meyne ,oenn cqtdl yegl yi o`k oecipa s` ok

.awpd,àáøì àtt áø déì øîà,z`f jnq lr xizdl xyt` ji`d ¨©¥©¨¨§¨¨
ixdeáø,eixacl yegl yie xq`y df `edå`ed oecipd ixd ,cer ©§
oiprlàúééøBàc àøeqéà,dtixh lyåcvikzøîà zàxizdl yiy ¦¨§©§¨§©§¨§©§

y mrhn oenn cqtd yiy mewnaìL ïðBîî ìò äñç äøBzä©¨¨¨©¨¨¤
,ìàøNé`ziixe`c xeqi`l jiiyd lka xingdl yi ixde. ¦§¨¥

dqg dxezdy mrhn lwdl `ax xaq eay xg` oipr `xnbd d`ian
zenexz zkqna :eilr ewlge l`xyi ly mpenn lr(c"n g"t),epipy

exq` ,epiide .'algde oiide mind ,ielb meyn mixeq` oiwyn dyly'
yygn ,zeytp zpkq meyn ,milebn ex`ypy miwyn zezyl minkg
:`xnbd zxtqn .qx` mda lihd jk jezae ygp mdn dzy `ny

ïéîeéðî[mc` my-]à÷ecðkmick xken ±à÷zña déì éìbéà ©§¦©§¨¦§¥¥©§§¨
àLáeãc,yac ly ck dlebn el x`yp -àáøc dén÷ì àúà §§¨¨¨§©¥§¨¨

,epic weqtiy,dì Leçéð éàîì ,àáø øîàoi` minrh ipyn `ld ¨©¨¨§©¥¨
,xeq`lïðúc ,àãç(my),ìLïéiä ,éeléb íeMî íéøeñà íé÷Lî äL, £¨¦§©§Ÿ¨©§¦£¦¦¦©©¦

,áìçäå ,íénäå,zezyl miygpd jxc mdnyíé÷Lnä ìk øàLe §©©¦§¤¨¨§¨¨©©§¦
,íéøzeîyacd z` xeq`l epl oi` ok m`e ,odn dzey ygp oi`y ¨¦
,dlebndãBòåixdy ,xizdl mrhìL íðBîî ìò äñç äøBzä §©¨¨¨©¨¨¤
ìàøNé.lirl xkfpk,àáøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîàcvik ¦§¨¥¨©¥©©§¨©¦§¨§¨¨

ixde ,xizdl xyt`ïBòîL éaøielib yyg yaca yiy xaeq ©¦¦§
,oldlckåy ,xingdl sqep mrhúBLôð úðkñyac zlik`a yi §©¨©§¨
dlbzdyåji`zøîà zày mrhn xizdl yiyìò äñç äøBzä §©§¨§©§©¨¨¨©

,ìàøNé ìL íðBîî.xingdl yi dpkq mewna ixde ¨¨¤¦§¨¥
:`xnbd zxxanàéä éàî ïBòîL éaøly ezrc z` epivn okid - ©¦¦§©¦

:`xnbd dper .df oipra oerny iaxäMîç ,àéðúcmiwyníäa ïéà §©§¨£¦¨¥¨¤
xeqi`,éeléb íeMî,mdn zezyl miygpd jxc oi`y,md el`eøéö ¦¦¦

dyrpe yakna oze` oiyaekyk mdn `veid dwynd `ede ,mibc ly
,ea milahne unegk wfgñééøeîe Láãe ïîL ,õîBçåmibc oney ± §¤¤¤§©§¨
.mibc iaxw ea oiaxrnyïä óà ,øîBà ïBòîL éaøel` miwyn -Lé ©¦¦§¥©¥¥

,éeléb íeMî ïäa.mdn zezyl miygpd jxcyïBòîL éaø øîàå ¨¤¦¦§¨©©¦¦§
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המשך בעמוק דסה



xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc oileg(ipy meil)

ïãéãìåxn`p m`d j` ,eze` milke` eppi` m` s` ,laa ipa epl ± §§¦¨
cY íéúñ àì énð ízñéî`nh algk aygi awp znizq oiprl mby ¦§©©¦Ÿ¨¦

l`xyi ux` bdpn lr dfa mikneq eppi` m` s` ,xnelk ,mzeq epi`y
s` mzeqe xedh algk epic awp znizq oiprl mewn lkn ,elke`l
ewlgp eay algdy ongp ax ly eixacn renyl yie .laa ipal
lre ,`vnig xa e`xwy `ede ,mzeqd `ed laae l`xyi ux` ibdpn

.l`xyi ux`e laa ipa ewlgp eay xn` jk
dtetk `idy dzxev daiwd .ewlgp dn lr zx`ane `xnbd dtiqen
,'`zyw`c' `xwpd `ede dtitkd lrn gpeny alg da yie ,zywk

,lrnn zywd lr xnelkda yie`ede dtitkd jeza gpeny xg`
:`xnbd zx`an .zywd xzi mewn lr epiid ,'`xzii`c' `xwpd

àzLwàc,zywd lry algd ±àîìò élekipa oiae laa ipa oia ± §©©§¨¥¨§¨
l`xyi ux`,øéñàc éâéìt àì`l` daiwl xaegn epi` `ed ixdy Ÿ§¦¥©£¦

lirlck ,'azez'k cxtp `ed eleke ,ezirvn`a cg` mewna(:hn),
oiae l`rnyi iaxl oia xeq` dlnyk yexty azezk `edy algy

,`aiwr iaxléâéìt ékalga wx `ed ewlgpy lke ±àøúéiàc± ¦§¦¥§©¦§¨
mexw ea yiy `l` 'azez' epi`e daiwl xaegn `edy ,xzid lry

iaxk exaq laa ipay ,slwpel`rnyis` slwpe mexw `edy lky
,ezxev `ed jky xzid lry df alge ,xeq` `ed ixd 'azez' epi`y
epi`y lky `aiwr iaxk exaq l`xyi ux` ipae .xeq` `ed s`

.eze` milke` okle xeq` alg epi` slwpe mexw `edy s` 'azez'
éøîàc àkéàalga ,jk mzwelgn x`alàøúéiàc,'azez' epi`y ¦¨§¨§¥§©¦§¨

éøLc éâéìt àì àîìò élekiax zhiya ekld mleky ,xzen `edy ± ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥
,xeq` epi` 'azez' epi`y lky `aiwréâéìt ékalga,àzLwàc ¦§¦¥§©©§¨

aygpy mixaeq laa ipay ,ezirvn`a wx daiwl xaegn `edy
ux` ipae .xeqi` ea ebdp jkitle ,xaegn epi` eleka ixdy 'azez'
'azez' aygp epi` ezirvn`ay exeaig meyny mixaeq l`xyi

.edxizde
:df alg lek`l eliwd l`xyi ux` ipay epivn ok`y `xnbd d`ian

àä ékepivny enk -énà éaø øîà àéåà áø øîàcipan didy] ¦¨§¨©©©§¨¨©©¦©¦
`xzii`c algay [l`xyi ux`ïéön÷îhrn epnn mikzeg ± §©§¦

,eilr akeyy xeq`d axwd alg iptn elke`l oi`y ,dlrnl
.x`yd milke`eãçà ï÷æ íeMî éàpé éaø øîà ïëå,ïéön÷î. §¥¨©©¦©©¦¨¥¤¨§©§¦

:dyrnl dkld jk ebdp mby `xnbd d`ianäåä ,àéåà áø øîà̈©©©§¨£¨
dén÷ àðîéà÷iziid ±iptl cner,énà éaøcy izi`xeeöî÷exiqde ¨¦§¨©¥§©¦©¦¨§
df algn hrnekilydedéì eáäåx`yd z` el eyibde ±ìëàå. §¨¥§¨©

:mibdpnd welig epi`x eay dyrn `xnbd d`ianéaøc déòîL©§¥§©¦
àðéðç`pipg iax ly eynyn ±dén÷ éà÷ äåäynyne cner did ± £¦¨£¨¨¥©¥
iptl,àðéðç éaøc,`xzii`c alg eiptl e`iaddéì øîà`pipg iax §©¦£¦¨¨©¥

,eynynlõBî÷z`e ,axwd algl jenqd wlgd jlyde jezg ± §
x`ydíqçî÷ éåäc dééæç ,ìeëéàc éì áä`pipg iax ed`x ± ©¦§¥©§¥©£¥¨§©¥

,el yibdln qqdn `edy eynynldéì øîàdnn ,`pipg iax ¨©¥
c xkip qqdn dz`yzà äàìáaea mibdepy dz` laa ipany ± ©§¨¨©§

ok m`e ,xeqi`éãL íeb,elek edkilyde yxeyd cr deya jezg ± §¥
.elke`l oi`y

:awp znizq oipra sqep oecip `xnbd d`ianàéðz,`ziixaaïaø ©§¨©¨
äçéìå eáwépL ïééòî éða ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLmipta z`vnpd ¦§¤©§¦¥¥§¥©©¦¤¦§§¥¨

e dweac miirndïzîúBñ,awpläøLk.:`xnbd zxxanäçéì éàî ©§¨§¥¨©¥¨
:`xnbd zx`an .dxiyke mezql dgkay exn` dgil efi`a -øîà̈©

àéiòîc à÷øéL ,àðäk áømiptan miirnd jeza dweacd dgild - ©©£¨¦§¨§¥©¨
à÷çec ábà ÷éôðc-,oikq ici lre ax wgeca `l` z`vei dpi`y §¨¦©©£¨

.mezql dgka oi` jk lk dweac dpi`y dgil la`
:df oipra dkldd z` zraewd dreny `xnbd d`ianàiøáç éøéîb§¦¥©§©¨

eixiag elaiw -epîe ,àaà éaøî àaà éaøcly eixiagn edine - §©¦©¨¥©¦©¨©
,epnn laiwy `a` iaxdì éøîàå .àøéæ éaøc mixne` yie -àiøáç ©¦¥¨§¨§¥¨©§©¨

àøéæ éaøcelaiw.àaà éaø epîe ,àøéæ éaøî,epnn laiw jkeøîà) §©¦¥¨¥©¦¥¨©©¦©¨¨©
(àaà éaøàaà øa àéiç éaø) øîà éëä ,àaà øa àéiç éaøc déøa ©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨¦¨©©¦¦¨©©¨

äëìäå ,äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,ïðçBé éaø (øîà̈©©¦¨¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥¨©£¨¨

,ìáàa ïBòîL éaøk.oldl x`eaiy enk §©¦¦§§¥¤
:`xnbd zx`an,äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìäepiidàä £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥¨¨

ïøîàczxxane .dxiyk oznzeq dgile eawipy oiirn ipay lirl ©£¨¨
dkld xn`y dn :`xnbdàéä éàî ,ìáàa ïBòîL éaøkiax zhiy §©¦¦§§¥¤©¦
.dxn`p oic dfi`ae oerny
ohw cren zkqna `ziixad(:`k)zzin lr xegi`a rnyy mc`a dpc

x`y mr zelia`d ini z` ayil `ae ,zelia`a eilr aiigy eaexw
z` envrl dpen `ed m`d ,oerny iaxe `nw `pz ewlgp .mila`d
itl mikled zelia`d ini oipn xwiry oeiky e` ,zelia`d ini zray
,zelia`d ini z` mnr dpene mdixg` xxbp `ed ixd ,ziaa miayeid

.jka ic mini drayn zegt ayi m` s`e
zwelgn epipyy dn lr exn`p opgei iax ixac :`xnbd zx`an

,zelia` oipra mi`pzïðúc`ziixaa(:`k w"en)mila`znd on cg` , ¦§©
,dxeawd zrya ziad ipa mr did `lyìkjeza ±ìLíéîé äL ¨§Ÿ¨¨¦

íéðBLàøä,znd zzinnáBø÷ íB÷nî àajeza did `ed m` ± ¨¦¦¨¦¨¨
,mila`d x`y mr cgi zelia`a zayl `ae cg` mei jldnäðBî¤

ïänòdligzn mini dray dpen epi`e ,mpiipnk zelia`d ini z`, ¦¨¤
`a m` mle`÷Bçø íB÷nî,cg` mei jldnn xzeiBîöòì äðBî ¦¨¨¤§©§

.mpiipnl sxhvn epi`e ,mini dray
,Cìéàå ïàkî,zelia`a mini dyly eayi xaky xg`l `a m` ¦¨§¥¨

áBø÷ íB÷nî àa eléôà`l` mdnr sxhvn epi`Bîöòì äðBî £¦¨¦¨¨¤§©§
.dligzn mini drayeléôà ,øîBà ïBòîL éaøla`d `aíBia ©¦¦§¥£¦©

,éòéáMäm`ïänò äðBî ,áBø÷ íB÷nî àampiipnl sxhvn - ©§¦¦¨¦¨¨¤¦¨¤
dniizqp `l oiicryk `ay oeik ,zelia`d z` mnr miiqne

.oerny iaxk dkld opgei iax xn` jk lre .zelia`d
:`xnbd zxtqnàeäc ïàî øîàrnyy micinlzd on cg` xn` - ¨©©§

,df wqt÷qéàå ékæéàiax ly enewnl l`xyi ux`l dlr`e dkf` - ¤§¥§¤©
,`a` xa `iig iaxc dixa `a`ì døîâàådøîc déîetî àzòîL §¤§§¨¦§©§¨¦¥§¨¨

.dxn`y envr mkgd itn drenyd z` cnl`e -÷éìñ ékxy`k ± ¦¨¦
,l`xyi ux`l cinlz eze` dlrdéçkLà±e`vndéøa àaà éaøì ©§§¥§©¦©¨§¥

àaà øa àéiç éaøc,`xnind lradéì øîàiaxl cinlzd el`y - §©¦¦¨©©¨¨©¥
m`d ,`a`øîà .äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä øî øîà̈©©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥¨¨©

déì,`a` iaxàädl `l` ,ok dkldy izxn` `l ixd -,jtiïéà ¥¨¥
äëìä,zetixha ezenkéøîàsqepd xacd ,aey cinlzd l`y - £¨¨¨§¥

dkldy jnya exn`yéàî ,ìáàa ïBòîL éaøk`ed oekp m`d - §©¦¦§§¥¤©
.ezenk dkld zwqtydéì øîà,`a` iaxY eäðéð àzâeìt ¨©¥§§¨¦§

,`l e` la`a oerny iaxk dkld m` dfa yi zwelgnáø ,øîzéàc§¦§©©
äëìä ,øîà àcñç,oerny iaxkäëìä ,ïðçBé éaø øîà ïëåiaxk ¦§¨¨©£¨¨§¥¨©©¦¨¨£¨¨

.oerny.äëìä ïéà ,øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©¥£¨¨
:`xnbd zwqet,äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ïéàå§¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥¨

.dtixh dndad awpd z` znzeq dgild m` elit`eéaøk äëìäå©£¨¨§©¦
,ìáàa ïBòîL.ziad ilia`l sxhvn iriayd meia `a m` s`y ¦§§¥¤

meyn ,la`a ezenk weqtl yiy mrhdeäëìä ìàeîL øîàc§¨©§¥£¨¨
,ìáàa ì÷énä éøáãkmeia s`y ,lwind `ed oerny iaxy o`k okle §¦§¥©¥¥§¥¤

mini dray zepnl jixv epi`e mila`d x`y mr sxhvn iriayd
.ezenk dkld ,minly

mixai`d cg`a `vnpd awp zxykda sqep oic `xnbd d`ian
:miiniptd,àéiç øa éîéL áø øîà,miirna dndaa awp `vnp m` ¨©©¦¦©¦¨

,dhigy xg`l dyrpy e` ,dtixhe diiga dyrp m` reci oi`e
íééòî éðáa íéôéwîawpl jenq ,eciva sqep xg` awp miawep ± ©¦¦¦§¥¥©¦

,wteqnd miiwddfl df minec e`vnp m`e ,miawpd oia mieeyne
,dhigy xg`l dyrpy reci jk ici lry ,dxiykdl ozip ,mdi`xna
awpd df did eli`e ,awip dzry ipyd awpl ed`xna dey ixdy

.dfl df odi`xna minec eid `l ,dhigy iptl dyrp miiwd
:dfa sqep oic x`azn eay ,ef dklda ax dyrn `xnbd d`ianeäðä̈§

eid -íééòî éða,`l e` miign m` xkip did `le awp mda `vnpy §¥¥©¦
àáøc dén÷ì eúàc.dndad zexyka weqtiyeäðéôwàdyr ± §¨§©¥§¨¨©§¦§

md miey m` ze`xl ick `vnpd awpd ly eciva xg` awp `ax
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המשך בעמוק סה

oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtzereay

íéúñ àì éîð íúñéî åìéôà ïãéãìådil ilk` `lc idp ,laa ipa ,ocicl :dinza Ð

dia ibiltc `idd :dpin rny .mzeq zeidl xedh alga dil opiwfgn `din ikdl Ð

alg ,`xzii`c epiide ,"`vnig xa" ongp ax dil ixw laa ipae l`xyi ux` ipa

ixw lberl miptane ,"`zyw`c" ixw uegane ,zywk dieyr daiwdy .xzid mewnay

,ibilt `xzii`cae ,lag = "`xzii`c"

.lif`e yxtnckàì àîìò éìåë àúù÷àã
éâéìô`axrn ipal oiae laa ipal oiac Ð

oileg) lirl xn`c `aiwr iax elit`c .xeq`

inp i`dc ,xeq` slwpe mexw azez :(a,hn

rvn`a `l` xaegn epi`y ,inc azezl

* oixewy zywd1.`"hyitàøúééàã éâéìô éë
:xn`c l`rnyi iaxk dl ixaq laa ipa Ð

inp i`de ,`ed `nh alg slwpe mexw lk

`aiwr iaxk `axrn ipae .`ed slwpe mexw

azez e`l i`de ,slwpe mexw azez irac

.`edéøîàã àëéà`nlr ilek `xzii`c Ð

.edl ixaq `aiwr iaxkc ,ixyc [ibilt `l]éë
àúù÷àã éâéìôazez :xaq xq`c o`n Ð

zvwna xaegnc oeik :xaq ixyc o`ne ,`ed

`l `xza `pyil i`dle .`ed azez e`l Ð

oeikc ,ongp axc dizlin `nwezn

mizqc ongp ax xn` dia ibiltc `zyw`ac

ok m`e ,exy edlekc ,`xzii`c oky lk Ð

mizq `l o`n?`pyil` ongp axce.`nw

opixn`ck ,`nw `pyilk `xazqn ikde

dax `z` ik :(`,`p migqt) "ebdpy mewn"a

ax diabl ler ,`xzii`c lk` dpg xa xa

ixq` laa ipac meyn ,dinw on diiqke `ie`

laa ipa xzac ,ixiq` ediieexz ocicle .dl

`nw `pyilke ,op` dleb ipa op`c ,opixxb

ipyil ixz `ki`c `kid lkc .`xnegle

lif Ð `ed `ziixe`c icin i` ,`xnba

.`xza xza lif Ð opaxcae ,`xneglàä éë
.i`w `nw `pyil` Ðéîà éáød`axrn Ð

hrn epnn oilhep ,oivnwn :xn`e ,`ed

axwd algy iptn ,`xzii`c `iddn dlrnl

.x`yd oilke`e ,eilr akeyíñçîoeyl Ð

.mbnbn Ð "meqgz `l" (dk mixac)äàìáá
úà.xeqi` ea ebdpy Ðíåâcr jezg Ð

mr enneb" enk Ð meb .jlyde elek exwir

.(a,av oileg) onwl "iteydäçéìmiptan Ð

.`idàééòîã à÷øéù* Ð2dwec`e ,`"cilb

.wgeca mdn dze` oi`ivene ,miptan oda

àáà éáøî àáà éáøã àéøáç éøéîâ`d Ð

.`iig iaxc dixa `a` iaxc onwl `zrny

.`nw `a` iax epiid e`leíéîé äùìù ìë
íéðåùàøä.zela` ly Ðáåø÷ íå÷îî àá

dide ,ziaa mila`d on cg` did `l m` Ð

`ed ie`xe ,cg` mei jldn jeza aexw mewna

.oey`x mein ezela` dpene ,mini dyly jeza `aiy calae ,eilr zela` lg Ð rci `ly it lr s` ,meia ea zrclàåäã ïàî øîàoixekf eid `le ,micinlzd on cg` Ð

.ded in `xnbd exciqy el`÷ñéàå éëæà.`a` xa `iig iaxc dixa `a` iaxc dixz`l ,l`xyic `rx`l Ðäøîâàåinyn dxnb`e ,`a` xa `iig iaxc `zrnyl Ði` d

.`l e` oerny iaxk dkld xn`[l`ilnb oa] oerny oaxk dkld oi`e.dl wiqt `w cenlzd Ðíééòî éðáá ïéôé÷îdhigy mcew m` oircei ep` oi`e ,miaewp e`vnp m` Ð

.did dhigy xg`ly reciac ,dxyk Ð oiey odi`xn m` ,oi`exe eciva xg` awp oiawep Ð dhigy xg`l m`eåäá ùîùîîd`xnl ektdpe ,mixg`d miawpa oda ynynn Ð

.cg`åîãàå.dxyk`e Ðàä êì àðî.ef dnkg zeyrl zrciy Ðäéì øîà.xnc dinw izilc inwn i`nw oiawpa zeynynn ici dnk :`pin`c ,izepiad invrn Ðéáøë
ïðçåé.(a,dv oileg) "dypd cib" wxta `ztixhc iwitq ilnb xqixz l`eny dil xcy :onwl opixn`c ,zetxha mikg opgei iax :`pixg` `pyil .ilin lka Ðäàéøá ïéôé÷î

.`gaha ilzinl `kilc `kid Ðäâåøò.il`ny e` ipini d`ixd otec Ðä÷ãì ä÷ãî,dne`l dne`n Ð dqbl dqbn :`pixg` `pyil .dznbec zxg` dnda elit` Ð

.jk lk oiliwn oi`y ,il zi`xp z`fe .`pe`l `pe`n Ð dwcl dwcneäð÷á ïéôé÷î.xqi`k dxecw e` ,onf xg`l dweqt z`vnp m` Ðàéìåç äúåàáxqi`k dxecw oiprl Ð

.oitiwne dnvr `ileg dze`a zxg` cer oixcewe .xqi`k lber oi` zg` zrahc ,zerah yly Ð `ileg .dl hwpàéìåç øá,dizgzne oiccvd on dpwd zeyilw `ed Ð

.dpwd lk ipt lr o`kle o`kl oiccvle ezirvn`n eiaern wce jled jepzd s`e .zerahd iy`x zxagn xyad zerevxyàéìåç øáì àéìåçîmewnl ef ly diaer mewnn Ð

.ef ly dzeyilwúìåçìç* ,`ykxk `id Ð3.`"iigahúåãéîòî.oda dwec` ixdy ,dze` zenzeq Ð÷áãä íå÷î.mikxia dweac `idy Ðåáåøálhipe xcwp elit` Ð

dil`d zenvre ,dlrnln dxcyd ,`ed wegc mewny iptn ,sebd llg jezl letile eixeg`l xefgl awpd jxc `veid irixd jxc oi`y ,dxyk Ð eaexa oezgz e` oeilr dptec

* oixewy4.qegqga oixaegn od dhnle o`kne ,y"`wpd
é÷åá
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éëdpg xa xa dax wilq ik (`,`p) "ebdpy mewn" wxt migqtc `idd Ð `xzii`c ibilt

.`pyil i`d ik mwezin Ð `xzii`c lk`

àøúééàãongp axc `zlin yxtn `pyil i`dle Ð ixyc ibilt `l `nlr ilek

elit` ,opilk` `lc ocicl `zyd ,dil ilk` `w lkin edpi` :`zegipa

i`dlc yxitc ,qxhpewd yexitk `le .epi` mzeq

.ongp axc dizlin `nwezn `l `xza `pyil

åìéôàdpen aexw mewnn `a iriay meia

e`l iriay meic d`xp did dxe`kl Ð mdnr

wqt `l izk`c ,iriay ly dlila `l` ,`wec

zvwn `d Ð iriayd meia i`c ,ediipin zela`

,edine .mdnr dpen xnel jiiy oi`e elekk meid

ohw crenac ,ixii` ynn iriay meia elit`

,elv` mingpnd oiicryk dl iwen (`,ak)

.mdl ekliy cr dizela`a i`w izk`c

ä÷ãîepiax yxit Ð dqbl dqbne dwcl

dwc dndal dwc dndan `nzqn :l`ppg
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éøîàc àkéàalga ,jk mzwelgn x`alàøúéiàc,'azez' epi`y ¦¨§¨§¥§©¦§¨
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ohw cren zkqna `ziixad(:`k)zzin lr xegi`a rnyy mc`a dpc
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,`a` xa `iig iaxc dixa `a`ì døîâàådøîc déîetî àzòîL §¤§§¨¦§©§¨¦¥§¨¨
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m`d ,`a`øîà .äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä øî øîà̈©©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥¨¨©

déì,`a` iaxàädl `l` ,ok dkldy izxn` `l ixd -,jtiïéà ¥¨¥
äëìä,zetixha ezenkéøîàsqepd xacd ,aey cinlzd l`y - £¨¨¨§¥

dkldy jnya exn`yéàî ,ìáàa ïBòîL éaøk`ed oekp m`d - §©¦¦§§¥¤©
.ezenk dkld zwqtydéì øîà,`a` iaxY eäðéð àzâeìt ¨©¥§§¨¦§

,`l e` la`a oerny iaxk dkld m` dfa yi zwelgnáø ,øîzéàc§¦§©©
äëìä ,øîà àcñç,oerny iaxkäëìä ,ïðçBé éaø øîà ïëåiaxk ¦§¨¨©£¨¨§¥¨©©¦¨¨£¨¨

.oerny.äëìä ïéà ,øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©¥£¨¨
:`xnbd zwqet,äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ïéàå§¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥¨

.dtixh dndad awpd z` znzeq dgild m` elit`eéaøk äëìäå©£¨¨§©¦
,ìáàa ïBòîL.ziad ilia`l sxhvn iriayd meia `a m` s`y ¦§§¥¤

meyn ,la`a ezenk weqtl yiy mrhdeäëìä ìàeîL øîàc§¨©§¥£¨¨
,ìáàa ì÷énä éøáãkmeia s`y ,lwind `ed oerny iaxy o`k okle §¦§¥©¥¥§¥¤

mini dray zepnl jixv epi`e mila`d x`y mr sxhvn iriayd
.ezenk dkld ,minly

mixai`d cg`a `vnpd awp zxykda sqep oic `xnbd d`ian
:miiniptd,àéiç øa éîéL áø øîà,miirna dndaa awp `vnp m` ¨©©¦¦©¦¨

,dhigy xg`l dyrpy e` ,dtixhe diiga dyrp m` reci oi`e
íééòî éðáa íéôéwîawpl jenq ,eciva sqep xg` awp miawep ± ©¦¦¦§¥¥©¦

,wteqnd miiwddfl df minec e`vnp m`e ,miawpd oia mieeyne
,dhigy xg`l dyrpy reci jk ici lry ,dxiykdl ozip ,mdi`xna
awpd df did eli`e ,awip dzry ipyd awpl ed`xna dey ixdy

.dfl df odi`xna minec eid `l ,dhigy iptl dyrp miiwd
:dfa sqep oic x`azn eay ,ef dklda ax dyrn `xnbd d`ianeäðä̈§

eid -íééòî éða,`l e` miign m` xkip did `le awp mda `vnpy §¥¥©¦
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oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtzereay

íéúñ àì éîð íúñéî åìéôà ïãéãìådil ilk` `lc idp ,laa ipa ,ocicl :dinza Ð

dia ibiltc `idd :dpin rny .mzeq zeidl xedh alga dil opiwfgn `din ikdl Ð

alg ,`xzii`c epiide ,"`vnig xa" ongp ax dil ixw laa ipae l`xyi ux` ipa

ixw lberl miptane ,"`zyw`c" ixw uegane ,zywk dieyr daiwdy .xzid mewnay

,ibilt `xzii`cae ,lag = "`xzii`c"

.lif`e yxtnckàì àîìò éìåë àúù÷àã
éâéìô`axrn ipal oiae laa ipal oiac Ð

oileg) lirl xn`c `aiwr iax elit`c .xeq`

inp i`dc ,xeq` slwpe mexw azez :(a,hn

rvn`a `l` xaegn epi`y ,inc azezl

* oixewy zywd1.`"hyitàøúééàã éâéìô éë
:xn`c l`rnyi iaxk dl ixaq laa ipa Ð

inp i`de ,`ed `nh alg slwpe mexw lk

`aiwr iaxk `axrn ipae .`ed slwpe mexw

azez e`l i`de ,slwpe mexw azez irac

.`edéøîàã àëéà`nlr ilek `xzii`c Ð

.edl ixaq `aiwr iaxkc ,ixyc [ibilt `l]éë
àúù÷àã éâéìôazez :xaq xq`c o`n Ð

zvwna xaegnc oeik :xaq ixyc o`ne ,`ed

`l `xza `pyil i`dle .`ed azez e`l Ð

oeikc ,ongp axc dizlin `nwezn

mizqc ongp ax xn` dia ibiltc `zyw`ac

ok m`e ,exy edlekc ,`xzii`c oky lk Ð

mizq `l o`n?`pyil` ongp axce.`nw

opixn`ck ,`nw `pyilk `xazqn ikde

dax `z` ik :(`,`p migqt) "ebdpy mewn"a

ax diabl ler ,`xzii`c lk` dpg xa xa

ixq` laa ipac meyn ,dinw on diiqke `ie`

laa ipa xzac ,ixiq` ediieexz ocicle .dl

`nw `pyilke ,op` dleb ipa op`c ,opixxb

ipyil ixz `ki`c `kid lkc .`xnegle

lif Ð `ed `ziixe`c icin i` ,`xnba

.`xza xza lif Ð opaxcae ,`xneglàä éë
.i`w `nw `pyil` Ðéîà éáød`axrn Ð

hrn epnn oilhep ,oivnwn :xn`e ,`ed

axwd algy iptn ,`xzii`c `iddn dlrnl

.x`yd oilke`e ,eilr akeyíñçîoeyl Ð

.mbnbn Ð "meqgz `l" (dk mixac)äàìáá
úà.xeqi` ea ebdpy Ðíåâcr jezg Ð

mr enneb" enk Ð meb .jlyde elek exwir

.(a,av oileg) onwl "iteydäçéìmiptan Ð

.`idàééòîã à÷øéù* Ð2dwec`e ,`"cilb

.wgeca mdn dze` oi`ivene ,miptan oda

àáà éáøî àáà éáøã àéøáç éøéîâ`d Ð

.`iig iaxc dixa `a` iaxc onwl `zrny

.`nw `a` iax epiid e`leíéîé äùìù ìë
íéðåùàøä.zela` ly Ðáåø÷ íå÷îî àá

dide ,ziaa mila`d on cg` did `l m` Ð

`ed ie`xe ,cg` mei jldn jeza aexw mewna

.oey`x mein ezela` dpene ,mini dyly jeza `aiy calae ,eilr zela` lg Ð rci `ly it lr s` ,meia ea zrclàåäã ïàî øîàoixekf eid `le ,micinlzd on cg` Ð

.ded in `xnbd exciqy el`÷ñéàå éëæà.`a` xa `iig iaxc dixa `a` iaxc dixz`l ,l`xyic `rx`l Ðäøîâàåinyn dxnb`e ,`a` xa `iig iaxc `zrnyl Ði` d

.`l e` oerny iaxk dkld xn`[l`ilnb oa] oerny oaxk dkld oi`e.dl wiqt `w cenlzd Ðíééòî éðáá ïéôé÷îdhigy mcew m` oircei ep` oi`e ,miaewp e`vnp m` Ð

.did dhigy xg`ly reciac ,dxyk Ð oiey odi`xn m` ,oi`exe eciva xg` awp oiawep Ð dhigy xg`l m`eåäá ùîùîîd`xnl ektdpe ,mixg`d miawpa oda ynynn Ð

.cg`åîãàå.dxyk`e Ðàä êì àðî.ef dnkg zeyrl zrciy Ðäéì øîà.xnc dinw izilc inwn i`nw oiawpa zeynynn ici dnk :`pin`c ,izepiad invrn Ðéáøë
ïðçåé.(a,dv oileg) "dypd cib" wxta `ztixhc iwitq ilnb xqixz l`eny dil xcy :onwl opixn`c ,zetxha mikg opgei iax :`pixg` `pyil .ilin lka Ðäàéøá ïéôé÷î

.`gaha ilzinl `kilc `kid Ðäâåøò.il`ny e` ipini d`ixd otec Ðä÷ãì ä÷ãî,dne`l dne`n Ð dqbl dqbn :`pixg` `pyil .dznbec zxg` dnda elit` Ð

.jk lk oiliwn oi`y ,il zi`xp z`fe .`pe`l `pe`n Ð dwcl dwcneäð÷á ïéôé÷î.xqi`k dxecw e` ,onf xg`l dweqt z`vnp m` Ðàéìåç äúåàáxqi`k dxecw oiprl Ð

.oitiwne dnvr `ileg dze`a zxg` cer oixcewe .xqi`k lber oi` zg` zrahc ,zerah yly Ð `ileg .dl hwpàéìåç øá,dizgzne oiccvd on dpwd zeyilw `ed Ð

.dpwd lk ipt lr o`kle o`kl oiccvle ezirvn`n eiaern wce jled jepzd s`e .zerahd iy`x zxagn xyad zerevxyàéìåç øáì àéìåçîmewnl ef ly diaer mewnn Ð

.ef ly dzeyilwúìåçìç* ,`ykxk `id Ð3.`"iigahúåãéîòî.oda dwec` ixdy ,dze` zenzeq Ð÷áãä íå÷î.mikxia dweac `idy Ðåáåøálhipe xcwp elit` Ð

dil`d zenvre ,dlrnln dxcyd ,`ed wegc mewny iptn ,sebd llg jezl letile eixeg`l xefgl awpd jxc `veid irixd jxc oi`y ,dxyk Ð eaexa oezgz e` oeilr dptec

* oixewy4.qegqga oixaegn od dhnle o`kne ,y"`wpd
é÷åá

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

éëdpg xa xa dax wilq ik (`,`p) "ebdpy mewn" wxt migqtc `idd Ð `xzii`c ibilt

.`pyil i`d ik mwezin Ð `xzii`c lk`

àøúééàãongp axc `zlin yxtn `pyil i`dle Ð ixyc ibilt `l `nlr ilek
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e`l iriay meic d`xp did dxe`kl Ð mdnr

wqt `l izk`c ,iriay ly dlila `l` ,`wec

zvwn `d Ð iriayd meia i`c ,ediipin zela`

,edine .mdnr dpen xnel jiiy oi`e elekk meid

ohw crenac ,ixii` ynn iriay meia elit`
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ïãéãìe¯àzLwàc !?íéúñ àì éîð ízñéî¯élek §¦©¦§©©¦¨¨¥§©©§¨¥
éâéìt ék ,øéñàc éâéìt àì àîìò¯àkéà .àøúéiàc ¨§¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦§©¦§¨¦¨

àøúéiàc :éøîàã¯ék ,éøLc éâéìt àì àîìò élek §¨§¦§©¦§¨¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦
éâéìt¯éaø øîà àéåà áø øîàc àä ék ,àzLwàc §¦¦§©©§¨¦¨§¨©©¨§¨¨©©¦

:ãçà ï÷æ íeMî éàpé éaø øîà ïëå ,ïéön÷î :énà©¦§©§¦§¥¨©©¦©©¦¨¥¤¨
,énà éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä :àéåà áø øîà .ïéön÷î§©§¦£©©¨§¨£¨¨¥§¨©¥§©¦©¦
éà÷ äåä àðéðç éaøc déònL .ìëàå déì eáäå eöî÷§©©£¥©£©©¨¥§©¦£¦¨£¨¨¥
!ìeëéàc éì áä ,õBî÷ :déì øîà ,àðéðç éaøc dén÷©¥§©¦£¦¨£©¥§©¦§¥
!éãL íBb ,zà äàìáa :déì øîà ,íqçî÷ éåäc dééæç©§¥§¨¥¨§©©£©¥©§¨¨©§§¥
,eáwépL ïééòî éða :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥§¥¥©¦¤¦§

ïzîúBñ äçéìå¯:àðäk áø øîà ?äçéì éàî .äøLk §¥¨©§¨§¥¨©¥¨£©©¨£¨
epîe ,àaà éaøî àaà éaøc àiøáç éøéîb .à÷çec ábà ÷éôðc àéiòîc à÷øéL¯;àøéæ éaø ¦§¨§¥©¨§¨¥©©§¨§¦¦©§©¨§©¦©¨¥©¦©¨©©¦¥¨

epîe ,àøéæ éaøî àøéæ éaøc àiøáç :dì éøîàå¯àéiç éaøc déøa àaà éaø øîà .àaà éaø §¨§¦¨©§©¨§©¦¥¨¥©¦¥¨©©¦©¨¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨
éëä ,àaà øaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ©©¨¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥

äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä .ìáàa ïBòîL éaøk äëìäå ,äôøèa¯.ïøîàc àä ¦§¥¨©£¨¨§©¦¦§§¨¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥¨¨©£©©
ìL ìk :ïðúc ?àéä éàî ìáàa ïBòîL éaøkáBø÷ íB÷nî àa ,íéðBLàøä íéîé äL¯äðBî §©¦¦§§¨¥©¦¦§©¨§¨¨¦¨¦¦¨¦¨¨¤

íB÷nî ,ïänò÷Bçø¯áBø÷ íB÷nî àa eléôà ,Cìéàå ïàkî ;Bîöòì äðBî¯äðBî ¦¨¤¦¨¨¤§©§¦¨§¥¨£¦¨¦¨¨¤
íBia eléôà :øîBà ïBòîL éaø .BîöòìáBø÷ íB÷nî àa ,éòéáMä¯.ïänò äðBîïàî øîà §©§©¦¦§¥£¦©©§¦¦¨¦¨¨¤¦¨¤£©©

ì døîâàå ÷qéàå ékæéà :àeäcdéøa àaà éaøì déçkLà ÷éìñ ék .døîc déîetî àúòîL §¤§¥§¤©§¤§§¨¦§©£¨¦¥§¨¨¦§¥©§§¥§©¦©¨§¥
:déì øîà ?äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä øî øîà :déì øîà ,àaà øa àéiç éaøc§©¦¦¨©©¨£©¥£©¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥¨£©¥

!éøîà "äëìä ïéà" àä¯áø ,øîzéàc .eäðéð àzâeìt :déì øîà ?éàî ,ìáàa ïBòîL éaøk ¨¥£¨¨£©¦§©¦¦§§¨¥©£©¥§§¨¦§§¦§©©
ïaøk äëìä ïéàå .äëìä ïéà :øîà ïîçð áøå ,äëìä :ïðçBé éaø øîà ïëå ,äëìä :øîà àcñç¦§¨¨©£¨¨§¥¨©©¦¨¨£¨¨§©©§¨¨©¥£¨¨§¥£¨¨§©¨
ì÷énä éøáãk äëìä :ìàeîL øîàc ,ìáàa ïBòîL éaøk äëìäå ,äôøèa ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¦§¥¨©£¨¨§©¦¦§§¨¥§¨©§¥£¨¨§¦§¥©¥¥
,àáøc dén÷ì eúàc íééòî éða eäðä .íééòî éðáa íéôéwî :àéiç øa éîéL áø øîà .ìáàa§¨¥¨©©¦¦©¦¨©¦¦¦§¥¥©¦¨§§¥¥©¦©£§©¥§¨¨
Cì àðî :déì øîà .eîcéàå eäa LîLîî ,déøa àiLøLî áø àúà .eîcéà àìå eäðéôwà©§¦§§¨¦§£¨©§¨§¦¨§¥§©§¥§§¦§£©¥§¨¨
éøa íékç :déì øîà !øîc dén÷ì éúéìc énwî éðäa eLîLîî éãé änk :déì øîà ?àä̈£©¥©¨§¥§©§§§¨¥¦©¥§¥¥§©¥§¨£©¥©¦§¦
àì :àáø øîà .äàéøa íéôéwî :eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaø !ïðçBé éaøk úBôøèa¦§¥§©¦¨¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§©¦¦¨¥¨£©¨¨¨

äâeøòì äâeøòî ìáà ,äâeøò dúBàa àlà ïøîà¯;äâeøòì äâeøòî eléôà :àúëìäå .àì £©©¤¨§¨£¨£¨¥£¨©£¨¨§¦§§¨£¦¥£¨©£¨
éøîàc àáøå ééaà .äqâì äwcî àìå ,äwãì äqbî àì ìáà ,äqâì äqbîe ,äwãì äwcî¦©¨§©¨¦©¨§©¨£¨Ÿ¦©¨§©¨§Ÿ¦©¨§©¨©©¥§¨¨§¨§¦
àéìeçì àéìeçî ìáà ,àéìeç dúBàa àlà ïøîà àì :àtt áø øîà .äðwa ïéôéwî :eäééåøz¯ ©§©§©¦¦©¨¤£©©©¨¨£©©¤¨§¨§¨£¨¥§¨§§¨

,àéìeç øáì àéìeçî àì ìáà ;àéìeç øáì àéìeç øaîe ,àéìeçì àéìeçî eléôà :àúëìäå .àì̈§¦§§¨£¦¥§¨§§¨¦©§¨§©§¨£¨¨¥§¨§©§¨
äáwépL úìBçìç :éøéòæ øîà .àéìeçì àéìeç øaî àìå¯úBãéîòî íéëéøéå ìéàBä ,äøLk §¨¦©§¨§§¨¨©§¥¦©§¤¤¦§¨§¥¨¦¦¥©¦©£¦

÷ácä íB÷î :ïðçBé éaø øîà éòìéà éaø øîà ?änëå .dúBà¯÷ácä íB÷îa àlL ,Baeøa¯ ¨§©¨£©©¦¤§©¨©©¦¨¨¨©¨¥§¤Ÿ§¨©¨¥
déa eìúz àì eëì àðéîà éî åàì :øîà ,ïîçð áøc déîMî àáøc dén÷ ïðaø äeøîà .eäMîa§©¤£©¨©¨©©¥§¨¨¦§¥§©©§¨£©¨¦¨¦¨§¨¦§¥
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`oifgeקכב mipya cenr p sc ± oey`x wxtzereay

é÷éøñ é÷åá.opi`y mixac ,xnelk ,miwx mick Ðäñéôú.ci zfig` ÐàãèáÐ

.rav`àøåúá.jka ic lecb xeya elit` Ðéáéã àéðñ* Ð1oeyl ,l"icea `"ihyxw

:xikn iax ly z"ia s"l`a iz`vn jke .ey`xa mezqe qikk ieyr `ede ,ixen

*2elit`e yegke qe`n mewn `edy itl Ð iaic `ipq oeyle .x"ilv`y l"icea

exeriye ,oevig iexw qxkd x`y lke .mia`fl

* on :izrny `pixg` `pyil .aexa3`"vptd

migahd my miawpny mewn ,`ed dnvr

.af ie`pydy mewn ,WxRd mi`ivene qxkd¤¤

.d`xp oey`xdeàñøëã àëîåúñéàip` Ð

* izrny4.edn rcei ipi`e ,frla `"knezqi`

ñøëá ùé øö íå÷îqxk iexw `edy Ð

.dpevig iexw qxkd x`y lke ,iniptdìôð
àøéáá àñøë`ed okid rcei jpi`e li`ed Ð

.melk epl zyxit `làçà áø øîàip` Ð

.xv mewn eze` yxt`äèîìå øöéîä ïîÐ

`ed hyeed cvl xvine jled qxkdy mewnn

.dfgd ipteca `agpy iptn ,inipt iexw

äèîìå.dielz dndadyk Ðåá ïéàù íå÷î
úìéîeze` my oi`y wlg qxka yi mewn Ð

.qxkd on migzexa oixxeby xnvøùá
äôåçä[xyae d"c a,an oileg] eizyxit Ð

el oixewe llgd lk lr xaerd ar mexw edfe

*5.mikixid cre dfgd on epyie ,`"tpih

* iexwd qxkde3zerlva `agp ehern `"vpt

dpevigd aexe .mexw eze` zgz eaexe ,dfgd

mexwd on yi dnk oi`ex Ð oizipzn xn`wc

dn aex my rxwp m`e ,qxkd aex eze` cbpk

m`e ,dtxh Ð qxkd cbpk mexwd on yiy

mexw eze` rxwp dhnle dlk qxkdy mewnn

`le `aex :onwl opixn`c epiide .dxyk Ð

mexw dileka i`e ,'ek epipyy `id ef gth ied

aexa oi`y dphw dnda jl oi` Ð opixryn

exw lirlc i`xen` lke .gthn xzei dly

.dnvr qxka dpevige ziniptäúòøôîÐ

cin d`xpd rwxwd z` d`exd qxkd cv

,miirnd z` `ivedl dndad oigzetyk

.igah irxtc `kid :yxtnc epiideåäìåë
äáøãá ïëééù,`knezqi`e ,iaic `ipq Ð

cv eze`a olek Ð zlin ea oi`y mewne

dl ztxh ike ,dhnl e` dlrnl e` ,micner

Ð ea `vnpd edyna awpa cv eze` lkl

.edlekl edl zniiwnøîéîà`rcxdpn Ð

`rivn `aa) "oifge` mipy"a opixn`ck ,ded

`ney il `xiaqe ,`p` `rcxdpn `p`" :(a,fh

."mlerl `xcdïðçåé éáø øîà éñà áøãÐ

."edfi` rcei ipi`e" :lirl xn`céàîÐ

qxkd lka iwetql `ki` `d dlr ezixn`

!elekàçà áø äùøéô øáë äéì øîàÐ

cbpk `edde ,dhnle xvnd on epiidc

.`id dzrxtnàðéáà éáøãåqxk :xn`c Ð

.`ed hyeea iniptdàáøòî éðáãå:ixn`c Ð

.edyn awpa oecipe ,inipt iexw elek qxkd lk

éàîopicar `zkld wiqt` `lc oeike Ð

.`axrn ipak edyna awpa qxkd lka opitxhe ,`xneglop` zetxh jpd lk ,edine

`wtpck ,`aex xza opilf` ogkzyin `lc dnk lkc ,ediixza iwcainl opigxh `l

meyn d`ixc ikxiqae ,`aeh i`xwne "dninz dil`d"n (`,`i oileg) `nw wxta ol

.ediixza opiwca ogikycùîî äìåãâ.zelecbay dlecb Ð'åëå äá òø÷ðù ìëÐ

.dtxh Ð `aex e` gth e` `gkzync `kid lk ,xnelkàèéùô àáåøeaexc Ð

:opiqxb ikd .elekkåäùîá çôè àéåäã àëéøö àì`aexn ith edyn `ied i` Ð

.gth rxwin dedäøã÷ðagx rahn ,rlqk dxicwd agexe ,dlebr daex` oink Ð©§¦¨

.`edçúîú íàù.dxicw dze`a gth ea `vnz ,agexl e` jxe`l lberd qpkiy o`kle o`kl ekyen ded i` Ðàúééù÷ úìú.dxnz ipirxb Ðàôéöálke` mr Ð

.dgeexda `tiv `la e` ,wgeca awpa dyly eqpki dze` oilke`yk ,dizeaiaq x`ypd
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åäæéàådpenyn edl xqg ok m` :xn`z m`e Ð qxkd aex z` dtegd xya dpevigd qxk

!oiwxit yixac `zrny ayn `ed qxkd aex z` dtegd xyac ,zetxh dxyr

.izyxit (`,an) oiwxit yixae

àáåølr ilekl liren aexc `hiyt :yexit Ð `hiyt gth ied `le,dniz zvwe !`n

gth `ki`c `kixv `l :ipyn `w i`n

`l gth da rxwinc cr `nizc edn ,edyna

?ikd xninl jzrc `wlq i`n`e ?dtxh ded

dvexe .edyne gth `ki`c :qixb l`ppg epiaxe

lka oi`yk epiid Ð gth ied `lc `aex ,yxtl

ira `lc `hiyt :xity jixt jkle .gth qxkd

`ki`c oebk :ipyne !gth dleka oi` ixdy ,gth

ith dleka `ki`c oeik :`nizc edn ,edyne gth

.gth rxwnc cr `txhin `l gthn

çúîúùëìsiwzyk Ð gth lr cenrz

didi hegd gznie hega rlqd

.gth ekx`aèçîzeqekd zia iaera z`vnpy

cvn elit` ,qqnda la` Ð dxyk cg` cva

yxit jk ,dtxh Ð xarl xarn awp `ly cg`

`vnz m` elit`e .[`,el zay] xg` mewna i"yx

awip `le li`ed ,dtxh `diy `xaq oi`c xnel

,awip dilekc xninl epivn ,xer ivg `l`

iab] opiyiigc ikid ik ,`ixad `ny opiyiige

yiigc o`nl (`,bn oileg) oiwxit yixa [hye

ziae qqnd :oizipzna ipzwc `de .dqexc wtql

awp opirac rnync ,uegl eawpy zeqekd

`l` ,yletn `diy uegl `wec e`l Ð yletn

df eawp iwet`le ,ueg itlk Ð uegl xnelk

iaera dxyk cg` cvn :xn`wc `de .df jezl

miptan cg` cv eze` :yxtl jixv ,zeqekd zia

,sebd llg itlk uegay cv i`c .irixd itlk

llga hgn `vnpy `l` ,llk awip `l elit`

oi`e .i`z`e aiwp iaewp :xn`c ,dtxh Ð sebd

awip `la dtxh `diy xnel mz epiaxl d`xp

inp qqndc el d`xpe .qqnd ly xerd ivg `l`

zeqekd zia iaera hwpc `de ,dxyk cg` cvn

yiy itl ,ol rnynw `zeax Ð dxyk cg` cvn

awipy ab lr s`c ol rnynwe ,zexer ipy el

eawipy cr dxyk ikd elit` ,mly cg` xer

inp hwp Ð dxyk cg` cvn hwpc ab`e .mdipy

`hiytc `zlinc ab lr s` ,dtxh oiccv ipyn

,`ed yecg inp i`dc :mz epiax xne` cere .`id

oebk ,oiccv ipyn elit` :`pin` jzrc `wlqc

lr akeyy itl ,dxyk Ð zexerd ipy eawipy

eze`c oicd `ede ,oneya my waecne qqnd iab

dedc icin ,irixd `vi `ly oibn zewac

dze` oicinrn mikxie dawipy zleglg`

:xn`z m`e .dtxhc `kd ol rnyn `w ,dxykc

iab (`,el zay) "oiwilcn dna"a opixn` `d

ia `lilaed ,ediiny epzyi`c ilin zlz edpd

hgnl Ð dpin `wtp i`nl :`lilaed iqk iae iqk

i`n ,`zyde .zeqekd zia iaera z`vnpy

cg` cvn :opixn` ediiexza `d ?`zi` `zewtp

yie !`lilaeda mb ,dtxh miccv ipyn dxyk

,`lilaeda edf Ð dxyk cg` cvn xn`y dn yxtl drhz `ly ,dpin `wtpc :xnel

eidy dn epiid ,`lilaed eiykr oixewy dna la` .zeqekd zia oixew dzry qqnd epiidc

`ly ,inp i` .mly xer awipe li`ed ,dtxh cg` cvn elit` Ð zeqekd zia zexwl milibx

.qqnd `edc ,zeqekd zia eiykr eze` oixewy dna iedc ,dtxh miccv ipyna inp drhp

ipyn elit` Ð zeqekd zia dlgzn oixewy dn `edc ,`lilaed eiykr oixewy dna la`

.dze` oicinrn mikxie dawipy zleglg enk `iedc ,dxyk oiccv
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eléôà ,÷ácä íB÷î :ïîçð áø øîà éëä !é÷éøñ é÷ea¥§¦¥¨¦£©©©§¨¨©¨¥£¦
Blek ìhéð¯?änëå .äñéôz éãk Ba øéizLpL àeäå ,øLk ¦©¨¥§¤¦§©¥§¥§¦¨§©¨

øîà ."éîéðtä ñøkä" .àøBúa àcèa àìîk :ééaà øîà£©©©¥¦§Ÿ©§¨§¨©¨¥©§¦¦¨©
àiçaè Léø àìéL øa ïúð ãéòä :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¥¦¨¨©¥¨¥©¨©¨
éîéðtä ñøk àéä Bæ éà :ïúð éaø íeMî éaø éðôì éøBtöc§¦¦¦§¥©¦¦©¦¨¨¥¦¨¥©§¦¦

¯.éáéc àéðñ :äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïëå .éáéc àéðñ̈§¨¦¦§¥¨©©¦§ª©¤¨§¨¨§¨¦¦
øîà éñà áø .àñøëc àkîezñéà :øîà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©¦§§¨¦§¥¨©©¦¨©
øîà .eäæéà òãBé éðéàå ,ñøka Lé øö íB÷î :ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¥©¨¥§¥¦¥©¥¤£©
øa àçà áø øîà !àøéáa àñøk ìôð :÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨§©§¥¨§¦¨¨©©©¨©
øa á÷òé éaø .ähîìe øöénä ïî :éñà áø øîà àeò áø©©¨¨©©©¦¦©¥©§©¨©¦©£Ÿ©
àðéáà éaø .úìéî Ba ïéàL íB÷î :ìàeîL øîà éðîçð©§¨¦¨©§¥¨¤¥¥¨©¦¨¦¨

ñøkì Ceîñ èLåea çôè :áøc déîMî àáéðâ øîà¯Bæ ¨©§¥¨¦§¥§©¤©©¥¤¨©¨¥
éñBé éaøc déîMî àáøòîa éøîà .úéîéðtä ñøk àéä¦¨¥©§¦¦¨§¦§©§§¨¦§¥§©¦¥

Blek ñøkä ìk :àðéðç øa¯;úéîéðtä ñøk àéä Bæ ©£¦¨¨©¨¥¦¨¥©§¦¦
ïBöéçä ñøk eäæéàå¯äaø .ñøkä áBø úà äôBçä øNa §¥¤¨¥©¦¨¨©¤¤©¨¥©¨

áø øîà ?äzòøôî éàî .äzòøôî :øîà àðeä áø øa©©¨¨©©§©§¨©©§©§¨£©©
áø øa äaøk éãáò àòcøäða .éçaè éòøôc àëéä :àéåà̈§¨¥¨§¨§¦©¨¥¦§©§§¨¨§¦§©¨©©
àúúòîL éðä ìk :øîéîàì éLà áø déì øîà .àðeä¨£©¥©©¦§©¥¨¨¨¥§©§¨¨
.àðeä áø øa äaøãa ïëééL eälek :déì øîà ?éàî¯ ©£©¥§¨§¨¦§©¨©©¨

?éàî ,ïðçBé éaø øîà éñà áøãedLøét øák :déì øîà §©©¦¨©©¦¨¨©£©¥§¨¥§¨
.àeò øa àçà áø¯?éàî ,àáøòî éðáãå àðéáà éaøãe ©©¨©©¨§©¦¨¦¨§¦§¥©©§¨©

.éâéìt éàcå éðä :déì øîà"äìBãba øîBà äãeäé éaø" £©¥¨¥©©§¦¦©¦§¨¥©§¨
àì :øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîà .'åë¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨Ÿ

äìBãb¯äpè÷ àìå ,Lnî äìBãb¯,àlà .Lnî äpè÷ §¨§¨©¨§Ÿ§©¨§©¨©¨¤¨
àaeø éåä àìå çôè da òø÷pL ìk¯:eðéðML àéä Bæ ¨¤¦§©¨¤©§¨¨¥¨¦¤¨¦
çôè éåä àìå àaeø ;çôè äìBãba¯:eðéðML àéä Bæ ©§¨¤©¨§¨¨¥¤©¦¤¨¦

!àèéLt ,çôè éåä àìå àaeø .àaeøa äpèwa¯àì ©§©¨§¨¨§¨¨¥¤©§¦¨¨
òøwéîc ãò :àîéúc eäî ;eäMîa çôè àéåäc ,àëéøö§¦¨§¨§¨¤©§©¤©§¥¨©§¦§©
àáéðb øîà .ïì òîLî à÷ ,äôøè éåä àì çôè dä¤©¨¨¥§¥¨¨©§©¨¨©§¥¨

òìñk äøc÷ð :éñà éaø øîà¯çúnz íàL ,äôøè ¨©©¦©¦¦§§¨§¤©§¥¨¤¦¦¨©
éãéãì ,àaà øa àéiç éaø øîà .çôhä ìò ãBîòz©£©©¤©£©©¦¦¨©©¨§¦¦
òìñk :àòãøäðc àøánà àáéðâc dépéî éì àLøtî¯ ¦¨§¨¦¦¥¦§¦¨©©§¨¦§©§§¨§¤©

òìñkî øúé ,äøLk¯øîà ?òìñkî øúé änëå .äôøè §¥¨¨¥¦§¤©§¥¨§©¨¨¥¦§¤©£©
,à÷çeãa àtéöa àúééL÷ úìz ïìééòc ïBâk :óñBé áø©¥§§¨§¨§¨©§¨¨§¦¨§§¨

àtéö àìa¯.àçååøa:ïðaø eðz ."úBñBkä úéáe ññîä" §¨¦¨§©§¨¤§¥¥©¨©¨©
ãçà ãvî ,úBñBkä úéa éáBòa úàöîpL èçî¯,äøLk ©©¤¦§¥§¦¥©¦©¤¨§¥¨

íéããö éðMî¯íc èøB÷ äéìò àöîð .äôøè¯ ¦§¥§¨¦§¥¨¦§¨¨¤¨¤¨
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חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oileg(ipy meil)

é÷éøñ é÷ea,mrh `la mixac ,miwix mick -dpi`y xn` `l i`cey ¥§¦¥
`l` .xzei dpnn lhipyk dxiyk,ïîçð áø øîà éëäxqgp xy`k ¨¦¨©©©§¨

a zleglgd on,øLk ,Blek ìhéð eléôà ,÷ácä íB÷îmzqpy itl §©¨¥£¦¦¨¨¥
.mikxid zcnrd ici lrådf xykdàeäi`pza `weecBa øéizLpL §¤¦§©¥

xeriy zleglgd on xzepaäñéôz éãk,ci zfig` ±änëå`ed §¥§¦¨§©¨
,df xeriyàcèa àìîk ,éiaà øîàs`e ,rav` ±àøBúaxeya ± ¨©©©¥¦§Ÿ©§¨§¨

jka ic dlecb ezleglgy.
:zetixhd ipina dpyna epipyéîéðtä ñøkäaex rxwpy e` dawipy ©¤¤©§¦¦

.dpevigdziniptd qxkd `xwp qxka wlg dfi` zx`an `xnbd
dpi`y dpevig qxk `xwpd wlg dfi`e ,dtixh da `edy lk awpy

:daex drxwpyk `l` dtixhïúð ãéòä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥¦¨¨
éøBtöc àiçaè Léø àìéL øaixetiv xird ly mihgeyd y`x ± ©¦¨¥©¨©¨§¦¦

íeMî éaø éðôì[mya±]úéîéðtä ñøk àéä Bæ éà ,ïúð éaøawpy ¦§¥©¦¦©¦¨¨¥¦¤¤©§¦¦
`xwpd qxkdn wlgd `ed ,dtixh ea `edy lkéáéc àéðñie`py ± ©§¨¦¥

yegke qe`n `edy iptn ,mia`fl s`oevig `xwp qxkd x`y lke ,
.aexa exeriye,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïëå`ed iniptd qxkdy §¥¨©©¦§ª©¤¨§¨
iexwd mewnd,øîà ìàòîLé éaø .éáéc àéðñ`ed iniptd qxkd ©§¨¦¥©¦¦§¨¥¨©
`xwpd wlgdøîà éqà áø .àñøëc àëîBzñéà[mya-],ïðçBé éaø ¦§§¨§©§¨©©¦¨©©¦¨¨

ñøka Lé øö íB÷î,iniptd `ed wxeeäæéà òãBé éðéàå.df mewn ¨©¥©¤¤§¥¦¥©¥¤
,÷çöé øa ïîçð áø øîà,df mewn okid reci oi`y ok m`àñøk ìôð ¨©©©§¨©¦§¨¨©§¥¨

àøéáamewn yxtzd `l oiicry xnelk ,xeaa qxk ly eyexit ltp ± §¦¨
.iniptd qxkd,éqà áø øîà àeò áø øa àçà áø øîàepicia yi ¨©©©¨©©©¨¨©©©¦

`ed ezligze ,opgei iax xn`y df xv mewn ly eyexitøöénä ïî± ¦©¥©
xv dyrpe jledy qxka mewnd onähîìe-,hyed cvl edvw cr §©¨

.dfgd ipteca `agpy iptn jk `xwpe ,iniptd qxk edfeá÷òé éaø©¦©£Ÿ
,ìàeîL øîà éðîçð øadíB÷îqxkaúìéî Ba ïéàL`ed ,xnv ± ©©§¨¦¨©§¥§¤¥¥©

.iniptd,áøc déîMî àáéðb øîà àðéáà éaødçôèoexg`d ©¦£¦¨¨©§¦¨¦§¥§©¤©
yèLåeadàáøòîa éøîà .úéîéðtä ñøk àéä Bæ ,ñøkì Ceîñ± ©¥¤¨©¤¤¦¤¤©§¦¦¨§¥§©£¨¨

l`xyi ux`ay minkgdìk ,àðéðç øa éñBé éaøc déîMîiwlg ¦§¥§©¦¥©£¦¨¨
Blek ñøkälirl mi`xen`d ixaca exkfedy,úéîéðtä ñøk àéä Bæ ©¤¤¦¤¤©§¦¦

ïBöéçä ñøk eäæéàå,aexa exeriyyä øNay ar mexwk ieyräôBç §¥¤¤¤©¦¨¨¤¤
ñøkä áBø úà.rwxwd cvl eizgzn,øîà àðeä áø øa äaømewn ¤©¤¤©¨©©¨¨©
`xwpd qxkdäzòøôî:`xnbd zxxan .iniptd qxkd `edéàî± ¦§©§¨©
d `id okid.äzòøôî:`xnbd daiynéòøôc àëéä ,àéåà áø øîà ¦§©§¨¨©©©§¨¥¨§¨§¥

éçaèqxkd cv epiide ,miirn ipad `ivedl migahd mikzegy okid ± ©¨¥
`ed ,dndad migzetyk cin d`xpe dlbzny rwxwd z` d`exd

.iniptd
:dfa bdpnd z` `xnbd d`ianéãáò àòcøäðaxingdl ebdp ± ¦§©§§¨¨§¥

àðeä áø øa daøkawpe iniptd qxk `ed rwxwd z` d`exd lky §©¨©©¨
dyna.dtixh dndad z` dyer ea eøîéîàì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦©£¥©

,`rcxdpn didyàúzòîL éðä ìkexkfedy elld zehiyd lk ± ¨¨¥§©§¨¨
,lirléàî.mzenk xingdl miyyeg mz` oi` m`d ±déì øîà ©¨©¥

,xnin`eäleklirl exkfedy zehiyd lk ±áø øa äaøãa ïëééL §©§¨¦§©¨©©
àðeä`ed iniptd qxky `ped ax xa dax zhiya milelk ± ¨

,`knezqi`e ,iaic `ipq mi`xwpd miwlgd mi`vnp day ,`zrxtnd
sixhdl `ped ax xa daxk exingdyk ok m`e ,zlin ea oi`y mewne

.el` miwlga mb exingd `linn ,edyn awpa my
:el`ye iy` ax xfgéqà áøãåy iq` ax zhiye ±øîàmyaéaø §§©©¦¨©©¦

ïðçBé,edfi` rcei ipi`e qxka yiy xvd mewnd `ed iniptd qxkdy ¨¨
éàî,reci mewnd oi`y oeik ixde ,miyyeg mz` oi` dfl mb m`d ± ©

.`zrxtn `xwpd mewnl uegn s` qxkd lka wtzqdl yidéì øîà̈©¥
opgei iax ixac zngn `zrxtndn xzei xingdl yeygl oi` ,xnin`

ixdy ,rcei epi`y xn`ydLøét øákezhiy z`,àeò øa àçà áø §¨¥§¨©©¨©©¨

.`zrxtnd cbp `ed df mewn s`e ,dhnle xvind on `ed df mewny
:el`ye iy` ax xfgàðéáà éaøãå`ed hyea oexg` gthy yxity §§©¦£¦¨

,iniptd qxkåmzhiy okàáøòî éðáã`ed elek qxkd lky eyxity §¦§¥©£¨¨
,iniptdéàîipy ixdy ,miyyeg mz` oi` elld zehiyl mb m`d ± ©

.`zrxtnd llka mpi` elld zenewnddéì øîà,xnin`éðä± ¨©¥¨¥
elld zehiydéâéìt éàcåipa ep`e ,`ped ax xa daxn xzei exingde ©©§¦¥

.`ped ax xa daxk epbdp `rcxdp
:dpyna epipy,øîBà äãeäé éaørxw xeriyadnda'eë äìBãâ`ed ©¦§¨¥¦§¨

.daexa dphwde gth
:epizpyna dcedi iax xn`y dphwe dlecb xeriy `xnbd zx`an

,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàdcedi iax dpyyk ¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨
,dlecb dndaa gth xeriyàìxn`yk oiekzd'äìBãb'dndal Ÿ§¨

Lnî äìBãb-lk lre gth `ed xeriyd da wxy ,zelecbay dlecb §¨©¨
.'daexa dphwd' xn`p dpnn zephwdåmbàìxn`yk oiekzd §Ÿ

d'äpè÷dndal 'daexaLnî äpè÷iyd x`yd lke,gtha xer §©¨§©¨©¨
ìk àlàdndada òø÷pLdqixkaàaeø éåä àìå çôèoiicre ± ¤¨¨¤¦§©¨¤©§Ÿ¨¥¨

,qxkdn aex rxwd oi`àéä BædndadeðéðMLda.'çôè äìBãâa' ¦¤¨¦¦§¨¤©
a dqixk rxwpy s`y jk lk dphwy dnda lkeéåä àìå àaeø- ¨§Ÿ¨¥

rxwa oi` oiicreàéä Bæ ,çôèdndadeðéðMLda'àaeøa äpè÷a' ¤©¦¤¨¦¦§©¨§¨
.dtixh ,qxkd aex rxwpy oiae ,gth rxwpy oiay epiide

rxwpyky zxn`y dn :`xnbd dywnàaeøqxk lyåy s`éåä àì ¨§Ÿ¨¥
,çôè,dtixhàèéLtllk `ed ixdy ,df oic `ed heyt `ld - ¤©§¦¨

recne ,jka sixhd `nw `pz s`e ,elekk eaexy dxezd lka epicia
:`xnbd zvxzn .erinydl dpynd dkxvedàéåäc àëéøö àìŸ§¦¨§©§¨

eäMîa çôèeaexa rxwpyky df oic xnel dpynd dkxved `l - ¤©§©¤
xwd xeriy oi`y s` dtixh `ed ixdj` xqgy ote`a `l` ,gth r

c ,gthl edynàîéúc eäîdfk ote`ayçôè da òø÷éîc ãòcr - ©§¥¨©§¦§©¨¤©
gthl mlyei `l rxwd xeriyyïì òîLî à÷ ,äôøè éåä àìoi`y Ÿ£¥§¥¨¨©§©¨

.dtixh ,qxkdn aex ea yiy lk `l` ,ok xacd
:dpevigd qxk oic x`al `xnbd dkiynnéaø øîà àáéðb øîà̈©§¦¨¨©©¦

,éqày dpevigd qxkdäøc÷ðellgy awpa dawip ±kxeriyòìñ ©¦¦§§¨§¤©
,agx rahn `edy.äôøèmeyn z`feçúnz íàLdpzyze awpd §¥¨¤¦¦¨©

eizeleab ecnveiy ici lr ,llg `ll jex`e xv wcql lebirn ezxev
,dfl dfãBîòzrxwd xeriyçôhä ìò.ztxhpy xeriyd `edy ©£©©¤©

:`xnbd zx`andépéî éì àLøtî éãéãì ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥
àáéðâcepcnryk ,df xeriy xe`ia envr `aipbn izrny ip` ± ¦§¦¨

àòcøäðc àøánàdxcwp xy`ky ,`rcxdp ly xybd lr ± ©©§¨¦§©§§¨
mevnva,òìñkoiicr,äøLkdxcwpyk wxe.äôøè òìñkî øúé §¤©§¥¨¨¥¦§¤©§¥¨

:`xnbd zxxaneaòìñkî øúé änë:`xnbd zx`an .dtixh didie ©¨¨¥¦§¤©
à÷çeãa àtéöa àúééL÷ úìz ïìééòc ïBâk ,óñBé áø øîà- ¨©©¥§§©§¨§¨©§¨¨§¦¨§£¨

zeix`yyk xnz ipirxb dyly wgeca ea qipkdl ozipy xeriyk
mipirxb dyly e` ,mda weac ixtdàçååøa àtéö àìa`la ± §Ÿ¦¨§©§¨
.geexa mqipkdl lkeie ,ixtd zeix`y

:dpyna epipyúBñBkä úéáe ññîäcvl eawpy epiide .uegl eawipy ¤§¥¥©
`xnbd .dfl df md miweacy okid iniptd cvl `le dndad llg

:zeqekd zia oteca z`vnpd hgn oic zx`anïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
úàöîpL èçîdaegzéáBòaly letkd otecdúBñBkä úéaieyrd ©©¤¦§¥§¦¥©

dfa df miweacd zexer ipyn,daegz hgnd z`vnp m`y ,`ed oicd
wxãçà ãvî,ipyd xerd z` dawp `le,äøLkoibn mlyd xerdy ¦©¤¨§¥¨

awpd mzeqe.daegz m`eMîíéããö éðdf zexerd ipy eawip f`y ¦§¥§¨¦
,df cbpk,äôøèwtq yi m`e .[mixei` d`x] zeqekd ziaa awp oick §¥¨

wecal yi ,dtixhd `le dhigy xg`l `l` hgnd dagzp `l `ny
m` ze`xleäéìò àöîðawpd aiaqèøB÷[edyn-],íc ¦§¨¨¤¨¤¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oileg(ipy meil)

é÷éøñ é÷ea,mrh `la mixac ,miwix mick -dpi`y xn` `l i`cey ¥§¦¥
`l` .xzei dpnn lhipyk dxiyk,ïîçð áø øîà éëäxqgp xy`k ¨¦¨©©©§¨

a zleglgd on,øLk ,Blek ìhéð eléôà ,÷ácä íB÷îmzqpy itl §©¨¥£¦¦¨¨¥
.mikxid zcnrd ici lrådf xykdàeäi`pza `weecBa øéizLpL §¤¦§©¥

xeriy zleglgd on xzepaäñéôz éãk,ci zfig` ±änëå`ed §¥§¦¨§©¨
,df xeriyàcèa àìîk ,éiaà øîàs`e ,rav` ±àøBúaxeya ± ¨©©©¥¦§Ÿ©§¨§¨

jka ic dlecb ezleglgy.
:zetixhd ipina dpyna epipyéîéðtä ñøkäaex rxwpy e` dawipy ©¤¤©§¦¦

.dpevigdziniptd qxkd `xwp qxka wlg dfi` zx`an `xnbd
dpi`y dpevig qxk `xwpd wlg dfi`e ,dtixh da `edy lk awpy

:daex drxwpyk `l` dtixhïúð ãéòä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥¦¨¨
éøBtöc àiçaè Léø àìéL øaixetiv xird ly mihgeyd y`x ± ©¦¨¥©¨©¨§¦¦

íeMî éaø éðôì[mya±]úéîéðtä ñøk àéä Bæ éà ,ïúð éaøawpy ¦§¥©¦¦©¦¨¨¥¦¤¤©§¦¦
`xwpd qxkdn wlgd `ed ,dtixh ea `edy lkéáéc àéðñie`py ± ©§¨¦¥

yegke qe`n `edy iptn ,mia`fl s`oevig `xwp qxkd x`y lke ,
.aexa exeriye,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïëå`ed iniptd qxkdy §¥¨©©¦§ª©¤¨§¨
iexwd mewnd,øîà ìàòîLé éaø .éáéc àéðñ`ed iniptd qxkd ©§¨¦¥©¦¦§¨¥¨©
`xwpd wlgdøîà éqà áø .àñøëc àëîBzñéà[mya-],ïðçBé éaø ¦§§¨§©§¨©©¦¨©©¦¨¨

ñøka Lé øö íB÷î,iniptd `ed wxeeäæéà òãBé éðéàå.df mewn ¨©¥©¤¤§¥¦¥©¥¤
,÷çöé øa ïîçð áø øîà,df mewn okid reci oi`y ok m`àñøk ìôð ¨©©©§¨©¦§¨¨©§¥¨

àøéáamewn yxtzd `l oiicry xnelk ,xeaa qxk ly eyexit ltp ± §¦¨
.iniptd qxkd,éqà áø øîà àeò áø øa àçà áø øîàepicia yi ¨©©©¨©©©¨¨©©©¦

`ed ezligze ,opgei iax xn`y df xv mewn ly eyexitøöénä ïî± ¦©¥©
xv dyrpe jledy qxka mewnd onähîìe-,hyed cvl edvw cr §©¨

.dfgd ipteca `agpy iptn jk `xwpe ,iniptd qxk edfeá÷òé éaø©¦©£Ÿ
,ìàeîL øîà éðîçð øadíB÷îqxkaúìéî Ba ïéàL`ed ,xnv ± ©©§¨¦¨©§¥§¤¥¥©

.iniptd,áøc déîMî àáéðb øîà àðéáà éaødçôèoexg`d ©¦£¦¨¨©§¦¨¦§¥§©¤©
yèLåeadàáøòîa éøîà .úéîéðtä ñøk àéä Bæ ,ñøkì Ceîñ± ©¥¤¨©¤¤¦¤¤©§¦¦¨§¥§©£¨¨

l`xyi ux`ay minkgdìk ,àðéðç øa éñBé éaøc déîMîiwlg ¦§¥§©¦¥©£¦¨¨
Blek ñøkälirl mi`xen`d ixaca exkfedy,úéîéðtä ñøk àéä Bæ ©¤¤¦¤¤©§¦¦

ïBöéçä ñøk eäæéàå,aexa exeriyyä øNay ar mexwk ieyräôBç §¥¤¤¤©¦¨¨¤¤
ñøkä áBø úà.rwxwd cvl eizgzn,øîà àðeä áø øa äaømewn ¤©¤¤©¨©©¨¨©
`xwpd qxkdäzòøôî:`xnbd zxxan .iniptd qxkd `edéàî± ¦§©§¨©
d `id okid.äzòøôî:`xnbd daiynéòøôc àëéä ,àéåà áø øîà ¦§©§¨¨©©©§¨¥¨§¨§¥

éçaèqxkd cv epiide ,miirn ipad `ivedl migahd mikzegy okid ± ©¨¥
`ed ,dndad migzetyk cin d`xpe dlbzny rwxwd z` d`exd

.iniptd
:dfa bdpnd z` `xnbd d`ianéãáò àòcøäðaxingdl ebdp ± ¦§©§§¨¨§¥

àðeä áø øa daøkawpe iniptd qxk `ed rwxwd z` d`exd lky §©¨©©¨
dyna.dtixh dndad z` dyer ea eøîéîàì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦©£¥©

,`rcxdpn didyàúzòîL éðä ìkexkfedy elld zehiyd lk ± ¨¨¥§©§¨¨
,lirléàî.mzenk xingdl miyyeg mz` oi` m`d ±déì øîà ©¨©¥

,xnin`eäleklirl exkfedy zehiyd lk ±áø øa äaøãa ïëééL §©§¨¦§©¨©©
àðeä`ed iniptd qxky `ped ax xa dax zhiya milelk ± ¨

,`knezqi`e ,iaic `ipq mi`xwpd miwlgd mi`vnp day ,`zrxtnd
sixhdl `ped ax xa daxk exingdyk ok m`e ,zlin ea oi`y mewne

.el` miwlga mb exingd `linn ,edyn awpa my
:el`ye iy` ax xfgéqà áøãåy iq` ax zhiye ±øîàmyaéaø §§©©¦¨©©¦

ïðçBé,edfi` rcei ipi`e qxka yiy xvd mewnd `ed iniptd qxkdy ¨¨
éàî,reci mewnd oi`y oeik ixde ,miyyeg mz` oi` dfl mb m`d ± ©

.`zrxtn `xwpd mewnl uegn s` qxkd lka wtzqdl yidéì øîà̈©¥
opgei iax ixac zngn `zrxtndn xzei xingdl yeygl oi` ,xnin`

ixdy ,rcei epi`y xn`ydLøét øákezhiy z`,àeò øa àçà áø §¨¥§¨©©¨©©¨

.`zrxtnd cbp `ed df mewn s`e ,dhnle xvind on `ed df mewny
:el`ye iy` ax xfgàðéáà éaøãå`ed hyea oexg` gthy yxity §§©¦£¦¨

,iniptd qxkåmzhiy okàáøòî éðáã`ed elek qxkd lky eyxity §¦§¥©£¨¨
,iniptdéàîipy ixdy ,miyyeg mz` oi` elld zehiyl mb m`d ± ©

.`zrxtnd llka mpi` elld zenewnddéì øîà,xnin`éðä± ¨©¥¨¥
elld zehiydéâéìt éàcåipa ep`e ,`ped ax xa daxn xzei exingde ©©§¦¥

.`ped ax xa daxk epbdp `rcxdp
:dpyna epipy,øîBà äãeäé éaørxw xeriyadnda'eë äìBãâ`ed ©¦§¨¥¦§¨

.daexa dphwde gth
:epizpyna dcedi iax xn`y dphwe dlecb xeriy `xnbd zx`an

,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàdcedi iax dpyyk ¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨
,dlecb dndaa gth xeriyàìxn`yk oiekzd'äìBãb'dndal Ÿ§¨

Lnî äìBãb-lk lre gth `ed xeriyd da wxy ,zelecbay dlecb §¨©¨
.'daexa dphwd' xn`p dpnn zephwdåmbàìxn`yk oiekzd §Ÿ

d'äpè÷dndal 'daexaLnî äpè÷iyd x`yd lke,gtha xer §©¨§©¨©¨
ìk àlàdndada òø÷pLdqixkaàaeø éåä àìå çôèoiicre ± ¤¨¨¤¦§©¨¤©§Ÿ¨¥¨

,qxkdn aex rxwd oi`àéä BædndadeðéðMLda.'çôè äìBãâa' ¦¤¨¦¦§¨¤©
a dqixk rxwpy s`y jk lk dphwy dnda lkeéåä àìå àaeø- ¨§Ÿ¨¥

rxwa oi` oiicreàéä Bæ ,çôèdndadeðéðMLda'àaeøa äpè÷a' ¤©¦¤¨¦¦§©¨§¨
.dtixh ,qxkd aex rxwpy oiae ,gth rxwpy oiay epiide

rxwpyky zxn`y dn :`xnbd dywnàaeøqxk lyåy s`éåä àì ¨§Ÿ¨¥
,çôè,dtixhàèéLtllk `ed ixdy ,df oic `ed heyt `ld - ¤©§¦¨

recne ,jka sixhd `nw `pz s`e ,elekk eaexy dxezd lka epicia
:`xnbd zvxzn .erinydl dpynd dkxvedàéåäc àëéøö àìŸ§¦¨§©§¨

eäMîa çôèeaexa rxwpyky df oic xnel dpynd dkxved `l - ¤©§©¤
xwd xeriy oi`y s` dtixh `ed ixdj` xqgy ote`a `l` ,gth r

c ,gthl edynàîéúc eäîdfk ote`ayçôè da òø÷éîc ãòcr - ©§¥¨©§¦§©¨¤©
gthl mlyei `l rxwd xeriyyïì òîLî à÷ ,äôøè éåä àìoi`y Ÿ£¥§¥¨¨©§©¨

.dtixh ,qxkdn aex ea yiy lk `l` ,ok xacd
:dpevigd qxk oic x`al `xnbd dkiynnéaø øîà àáéðb øîà̈©§¦¨¨©©¦

,éqày dpevigd qxkdäøc÷ðellgy awpa dawip ±kxeriyòìñ ©¦¦§§¨§¤©
,agx rahn `edy.äôøèmeyn z`feçúnz íàLdpzyze awpd §¥¨¤¦¦¨©

eizeleab ecnveiy ici lr ,llg `ll jex`e xv wcql lebirn ezxev
,dfl dfãBîòzrxwd xeriyçôhä ìò.ztxhpy xeriyd `edy ©£©©¤©

:`xnbd zx`andépéî éì àLøtî éãéãì ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥
àáéðâcepcnryk ,df xeriy xe`ia envr `aipbn izrny ip` ± ¦§¦¨

àòcøäðc àøánàdxcwp xy`ky ,`rcxdp ly xybd lr ± ©©§¨¦§©§§¨
mevnva,òìñkoiicr,äøLkdxcwpyk wxe.äôøè òìñkî øúé §¤©§¥¨¨¥¦§¤©§¥¨

:`xnbd zxxaneaòìñkî øúé änë:`xnbd zx`an .dtixh didie ©¨¨¥¦§¤©
à÷çeãa àtéöa àúééL÷ úìz ïìééòc ïBâk ,óñBé áø øîà- ¨©©¥§§©§¨§¨©§¨¨§¦¨§£¨

zeix`yyk xnz ipirxb dyly wgeca ea qipkdl ozipy xeriyk
mipirxb dyly e` ,mda weac ixtdàçååøa àtéö àìa`la ± §Ÿ¦¨§©§¨
.geexa mqipkdl lkeie ,ixtd zeix`y

:dpyna epipyúBñBkä úéáe ññîäcvl eawpy epiide .uegl eawipy ¤§¥¥©
`xnbd .dfl df md miweacy okid iniptd cvl `le dndad llg

:zeqekd zia oteca z`vnpd hgn oic zx`anïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
úàöîpL èçîdaegzéáBòaly letkd otecdúBñBkä úéaieyrd ©©¤¦§¥§¦¥©

dfa df miweacd zexer ipyn,daegz hgnd z`vnp m`y ,`ed oicd
wxãçà ãvî,ipyd xerd z` dawp `le,äøLkoibn mlyd xerdy ¦©¤¨§¥¨

awpd mzeqe.daegz m`eMîíéããö éðdf zexerd ipy eawip f`y ¦§¥§¨¦
,df cbpk,äôøèwtq yi m`e .[mixei` d`x] zeqekd ziaa awp oick §¥¨

wecal yi ,dtixhd `le dhigy xg`l `l` hgnd dagzp `l `ny
m` ze`xleäéìò àöîðawpd aiaqèøB÷[edyn-],íc ¦§¨¨¤¨¤¨
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc oileg(iyily meil)

òeãéaxacd xxean -äèéçL éðôlLm`e .dzid dtixhe eawipàì §¨©¤¦§¥§¦¨Ÿ
äèéçL øçàlL òeãéa ,íc èøB÷ äéìò àöîðm`y ,dxiyke eawip ¦§¨¨¤¨¤¨§¨©¤§©©§¦¨

.hgnd lr mc hxew `vnidl jixv did i`ce dhigy mcew awip did
mcew eawip m` xxal ozipy wx `ly :x`al `ziixad dtiqene
dhigyd mcew onf dnk s` xxal ozip `l` ,dixg`l e` dhigy
dxkn dndad lra xy`k ,dkldl dfa yi lcade .xacd rxi`
zeyxa dzid xy`k mcew dtxhpy xxai m`y ,dhgeyl gwell
gweld zeyxa m`e ,zernd xifgdl aiige ,`ed zerh gwn ,xkend

:`ziixad zx`an .ciqtde miiw gwnd ,dtxhpäknä ét ãéìâä± ¦§¦¦©©¨
,awpd mewna mexw dlrìML òeãéaäèéçL íãB÷ íéîé äLrxi` §¨©¤§Ÿ¨¨¦¤§¦¨

d`pw m` okle ,mini dylyn zegta dler mexwd oi` ixdy ,xacd
`ed zerh gwne dtixh dzid xak ,el` mini dyly jeza gahd

m`e .zernd xkend xifgiet ãéìâä àì,äknä éonfd xxean oi` Ÿ¦§¦¦©©¨
zeyxa e` dtxhp xken zeyxa m`d `ed wtq mlerle ,eawipy

,jkitle ,gweld,äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä`edy gweld epiide ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
`iadl lhen eilr ,gwna ozpy zernd z` xkendn `ivedl `a
`ian epi`y lke ,`ed zerh gwne dxiknd mcew dtxhpy di`x

.gwnd lhal leki epi` di`x
:`xnbd zl`eyàîìòc éáe÷ð ìkî àðL éàîedf awp dpey dna ± ©§¨¦¨§¥§¨§¨

`vnpyk `l` sixhn jpi`y zeqekd ziaa z`vnpd hgn ici lry
,mda sixhn awpy dndaa zenewn x`yn ,mc hxewáb ìò óàc§©©©

éøè íc àkéìcøî ó.mc hxew `vnpy `ll s` dz` sixhn myy ± §¥¨¨¨¦©
:`xnbd zayiiníúä,xacd dpey ,awp ici lr zetixh x`ya my ± ¨¨

cCøñéîì éãéî àkéìokle ,mcd ea waciy xac awpd mewna oi`y ± ¥¨¦¦§¦§©
`vnp `ly dfa ok m`e ,xyad zigelgl ici lr gpwzn `veiy cin
`vie dhigy iptl awipy okziy ,dhigy xg`l dyrpy dgked oi`

la` .gpwzpy `l` mcèçî àkéàc ïåék àëämc ly ekxcy ¨¨¥¨§¦¨©©
xg`l dyrpy dgked dfa yi da weac mc `vnp `lyk ,da wacil

ixdy ,dhigyàúéà éàdid jk m` ±àeä äèéçL íãB÷cdyrpy ¦¦¨§¤§¦¨
,awpdéøñ äåä CøñéîC`ly jkne ,hgna d`xpe wacp did mcd ± ¦§©£¨¨¦

.dyrp dhigy xg`y dgked yi d`xp
:df oica dyrn `xnbd d`ianøî éæç ,éiaàì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§©©¥¨¥©
ly eixac oegaie ipec` d`xi ±ïðaøî àáøeö éàädf mkg cinlz - ©§¨¥©¨¨

àáøònî àúàc-,l`xyi ux`n `ayéðîL àøéåò áø øîàå §¨¨¦©£¨¨§¨©©£¦¨§©¦
,[iny±]àáe äNòî øîàådl`yéáBòa úàöîpL èçî ,éaø éðôì §¨©©£¤¨¦§¥©¦©©¤¦§¥§¦

dôøèå ,ãçà ãvî úBñBkä úéaixack `ly dfe .dtixhde ± ¥©¦©¤¨§©§¨
.cg` cvn z`vnpyk dxiykdy lirl `ziixaddéì çìLaxl iia` ¨©¥

.df dyrn lr eipta ciriy ick `aiy `xierdéaâì àúà àì`l±] Ÿ¨¨§©¥
.[eiptl `adéaâì àeä ìæà.epnn renyl eil` iia` jld -éà÷ äåä ¨©§©¥£¨¨¥
àøbéàà,bbd lr cner didy e`vn ±éúéðå øî úeçéð øîàxn` ± ©¦§¨¨©¥©§¥¥

,epnn rnyl ipevxy `aie ipec` cxi elúéçð àìax cxi `l ± Ÿ¨¦
,`xierdéaâì àeä ÷éìñe eil` iia` dlr ±déì øîà,`xier axl ¨¦§©¥¨©¥

äåä éëéä àãáeòc àôeb éì àîéàdyrnd seb did ji`d il xen` ± ¥¨¦¨§§¨¥¦£¨
,iax sixhdydéì øîà,dyrnd did jk ,`xier axúBiñðk øéèôî ¨©¥©§¦§¥¦

àðàm`ivedle yxcnd zial micinlzd qpkl ip` dpenn ±àìéòì £¨§¥¨
äaø éaøî,`iypd dcedi iax `edy lecbd iax iptl ±äåäå-dide ¥©¦©¨§£¨

y ,f`äàøBtéö àðeä áøixetivn -äàcî éñBé éaøå[icnd-] ©¨¦¨¨§©¦¥©¨¨
úBñBkä úéa éáBòa úàöîpL èçî éaø éðôì úàáe ,åéðôì ïéáLBé§¦§¨¨¨¦§¥©¦©©¤¦§¥§¦¥©

ãçà ãvî,iniptdéaø dëôäåawpd m` wecal zeqekd zial ¦©¤¨©£¨¨©¦
,yletnäéìò àöîehgnd cbpk oevigd cvd lr -,íc èøB÷ ¨¨¨¤¨¤¨

øîàå ,dôøèåy meyn ,dtixhdl yiy mrhd ,iaxäkî íL ïéà íà §©§¨§¨©¦¥¨©¨
,yletn awp ±íc èøB÷dfïépî`vnpyke ,oevigd cvd lr `vnp ¤¨¦©¦

.yletn awp yiy jkn gkendéì øîàa`,`xier axl iiçøè ¨©¥¨©
äééøè)(àøáb àeääì [çéøè]`eal mc` eze` gxh zegxih dnk ± §¦©§©©§¨

ize` zgxhd dnk xnelk envr lr xnel iia` ly ezpeeke ,jil`
ixdy xakn eizrci df oice ,o`kl `eal] ïéúéðúî-[epizpyn,àéä ©§¦¦¦

,zetixhd oipna epipyy,õeçì eáwépL úBñBkä úéáe ññîäjke ¤§¥¥©¤¦§©
xacd gked mc hxew `vnpe xg`ny ,eilr zcrdy dyrna did ixd

.uegl did awpdy
mewnn dndad dltpy ,dletp ztixh `id zetixhd g"in zg`

,deabdzdy m` j` .dizeilege diwxt ewxtzpe ewqxzpy yygne
erbtp `ly dgked jka yi ,dhgyp jk xg` wxe zrl zrn dziige

:dpyna epipy .dxiyke df yygn d`vie dixai`.âbä ïî äìôð̈§¨¦©©
:dlitp ici lr dtxhpy yyg oi`y mipte`d z` zx`an `xnbd

äìòîì äîäa çépä ,àðeä áø øîà,bbd lrähîì dàöîe àáe ¨©©¨¦¦©§¥¨§©§¨¨§¨¨§©¨
,ux`d lríéøáà é÷eqéø íeMî ïéLLBç ïéà,depi`x `ly oeiky ¥§¦¦¦¥¥¨¦

oi`e ,dknn dnvr zxneye dil`n dvtwy milez ep` ,dltpy
.miwqxzn dixai`

:df oipra dyrn `xnbd d`ianàðéáøì déì äåäc àéãb àeää± ©©§¨©£¨¥§¨¦¨
,bbd lr didy `piax ly icba did dyrnàîetéàa àìLeç àæçc§¨¨§¨§¦¨

-migpend mitelw mixery ,bbd rvn`ay oelgl cran d`xy
.ziaa dhnlàòøàì àøâéàî ìôð øâcick df oelg jxc utw ± ¨©¨©¥¦§¨§©§¨

.ux`l bbdn ltpe ,mlke`léMà áøc dén÷ì deéúàede`iad ± ©§©§©¥§©©¦
,iy` ax iptl `piaxdéì øîà,`ed jk df icba ily wtqd ,`piax ¨©¥

ïéà ähîì dàöîe àáe äìòîì äîäa çépä ,àðeä áø øîàc àä̈§¨©©¨¦¦©§¥¨§©§¨¨§¨¨§©¨¥
,íéøáà é÷eqéø íeMî ïéLLBçmrhd dne miyyeg eppi` izni` §¦¦¦¥¥¨¦

e ziad lzekl jenq zvtewyk `l` epi` m`d ,jkldì úéàc íeMî¦§¦¨
Cøñîì éãéîlzeka dicia zvw zqtzpy ,fg`dl dna dl yiy ± ¦¥§¦§©

,miwqxzn dixai` oi` jkleCøñîì éãéî déì úéì éàäåla` ± §©¥¥¦¥§¦§©
el oi`e lzekl jenq epi`y bbd rvn`ay oelgd jxc utwy df icba

.sixhdle yegl epl yi ,fg`dl dnaàîìc Bà`ped ax ly enrh ¦§¨
`eddLôð äãîàc íeMîm` mewnd daeb z` dkixrne zcne`y ± ¦§¨§¨©§¨

,zvtew f` wxe ,wfpidl ila eblcl dlekidLôð äãîà énð éàäå- §©©¦¨§¨©§¨
yi ok m`e ,utwe daebd z` cn`y df mrhl epyi df icba mb ixde

.exiykdldéì øîà`ed `ped ax ly enrh ,iy` axäãîàc íeMî ¨©¥¦§¨§¨
,dLôðénð éàäåmb df icbe -dLôð äãîà.exiykdl yie ©§¨§©©¦¨§¨©§¨

:ea ztxhpy xai` rbtp `ny ewtzqdy sqep dyrn `xnbd d`ian
àáéáç áø éa äåäc àúøîéà àéäädzidy dyaka did dyrn ± ©¦¦§§¨©£¨¥©£¦¨
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éîéé÷å eåãéîcewqxzdy meyn df oi` ,mia`eke mib`eck mi`xpy ± §¦§§©§¥
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weqixl ep` oiyyegy i`ce f` ,mdizegibp ici lr rwxwd lr eltp

.dtixhe ,dletp lkk mixai`
:df yyga sqep oic `xnbd d`ianéáðâc éøëc éðä ,éMðî áø øîà̈©©§©¥¨¥¦§¥§¨§¥

éápbmiapbd ly mkxcy s` ,miapb ici lr eapbpy mili`d el` - ©¨¥
,rwxwl miltepe xvgd lzekn dlrnl mkilydlíeMî ïéLLBç ïéà¥§¦¦
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המשך בעמוק דמק

oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

äèéçù éðôìù òåãéá.dtxhe Ðãìâåä.`"hyexw* Ðíéîé äùìù àåäù òåãéá
äèéçù íãå÷xkend jixve ,zerh gwn ied Ð mini dyly jeza dgwl m`e Ð

.eizern el xifgdläëîä éô ãìâåä àìxg`l i` ied gwn mcew i` iwetql `ki` Ð

iadi `l ifef aidi `lc dnk lk `nzqnc ,ecin `iven `edy gahd lre ,ied gwn

gwn mcewy di`x `iadl eilre ,`zeig dil

.diwfgn `penn opiwtn `l `witqnc ,ded

äðéî à÷ôð éàîì.opiqxb `l Ðàëéì íúä
êøñéîì éãéî,hgn `la awp `vnpyk Ð

xyad zigelgla gpwzn `ed `vei mcdyk

.wacil okid el oi`y itl ,jledeäåä êøñéî
êéøñ.hgna mcd Ðéðîù àøéåò áøax Ð

.iny `xieräéì çìù.diabl izilc iia` Ð

àðà úåéñðë øéèôî`ivene qipkn Ð

zian jlil mcinrne ,mtq`ne ,micinlz

.yxcndäáø éáøî àìéòìdcedi iaxn Ð

.`iypd.äàãî éñåé éáøå äàøåôö àðåä áø
úåñåëä úéá éáåòá úàöîðù èçîÐ

.miptanãçà ãöîzi`xp dzid `ly Ð

.ueganäëôäåcvl zeqekd zial Ð

.oevigdàöîåuegan dit cbpk hgnd lr Ð

.mc hxewäëî ïéà íà øîàz`vei ef Ð

o`k oipn df mc ,ueglàåääì çéøè çøè ?
àøáâlr .yi`d eze`l zgxhd dnk Ð

.elv` `al df egixhdy ,xne` did envr

diixhc" enk Ð diixh gxh :`pixg` `pyil

,xnelk ,(a,dn oileg) lirl oxn`c "diyixl

.yecg xac o`k oi`y ,`al izgxh mpga

äìòîì.bba Ðäèîì.ux`d lr Ðïéà
ïéùùåçoi` Ð dltpy depi`x `le li`ed Ð

dzedydl ,dixa` ewqxzp `ny oiyyeg

,mixa` zweqxe dletp oick zrl zrn

m` :ser iab (`,ep oileg) oizipzna opixn`c

zvtewae .dxyk Ð dhgye zrl zrn dzdy

.ikdl opiyiig `l dil`näåäã àéãâ àåää
àðéáøì äéì.bba daex` dede ,bba Ðàðùéì

àðéøçààìùåç àæç.mitelw mixery Ð

àîåôéàá.ziaa dhnl daex` it cbpk Ð

øâã.utw Ðêøñîì éãéî äì úéàã íåùî
,bbd iciva `l` daex` jxc dvtw `ly Ð

dl `ipdne ,zvtewe milzka dnvr zkxqn

.zvw dicia zkxqny milzkd zkixqéàäå
êøñéîì éãéî äéì úéìdpi` daex`dy Ð

.lzekl dkenqäùôð äãîàãdeab m` Ð

.zvtew dpi` i`cn xzei dlïøãù ååäã
àúééøúá äéòøëeid mipexg`d dilbx Ð

.dixg` oixxbpàðåøâéù.`"tpxw** Ð

øîéé áøë àúëìäwcainl opiwwcfin `lc Ð

.ediirxk oxbyc zenda x`yíéøëæÐ

.mili`ååãîã.mia`eke mib`ec ÐàøîéöÐ

."`zxinv `zyi`" (`,fq zay) enk ,zening

éáðâ éáðâãilzkn dlrnl mze` oikilyne Ð

.ux`l miltepe xvgdåäééðúîàlr Ð

ewxtziy oab lr oiktdp oi`e ,oiltep odipzn

.odizeilegåäðéøãäàon dlrnl jxc Ð

.lzekdïðéùééç éàãålk edl ztki` `lc Ð

.dltpc ikidäùàø ìò äëästky Ð

.dhndäáðæ éôìë äì äëìäålr dkde Ð

dipzndklde dapf lr oke .zerlvd lr `le

.dx`ev lr dkde dy`x itlkåìéôàå.xn`w dxcyd lk cbpk zerlvd lk lr dkde dhnd stk `l `wecc ,opiqxb `l Ðàáâã àâìôà àøèåç íéìù éàådid `ly Ð

.opiyiig ,dxcyd lkk jex`éøèé÷.mitpr ixeiy ea yiy lwna Ðäé÷ñôà.dxcyd hegl opiyiig Ð abd agexl ,xnelk ,wqtda Ðíçøä úéá`viy meid clepy lbr Ð

.xv mgxd zianïéùùåç ïéà.zrl zrn ezedydl jixv oi`e ,eixa` ewqxzpe wgcp `ny Ð
àîèî
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àéöåîä.dtxhp xken zeyxay di`x `iadl gweld lr :yexit Ð di`xd eilr exiagn

wxt seqa xn`ck ,eid o`ke e`vnp o`k Ð oiicr zern ozp `ly it lr s`

ifef aidi `lc dnk lk `nzqnc meyn Ð `iven dil ixwc `de .(a,er zeaezk) "xicnd"

:`ipz (`,gp) "mzk d`exd" wxt dcpac ,aeh mei epiax axd dywde .`zeig dil aidi `l

Ð dzxagl dzli`yde ,dwelge dnvr dwca

zyy ax yxtne .dlez dzxage dxedh `id

qakl dzxag `aiigin `lc ,opz `pic oiprlc

,eid o`ke e`vnp o`k :opixn` `l i`n`e .cbad

?"xicnd" seqc oinen iabe `kdc dnda iab enk

xknd miiwl ick i`cec ,inc `lc :xnel yie

xne`y ,ikd opixn`c `ed `xaq Ð oiyecwae

,dtxhp jzeyxay jzxt gw :gwell xkend

clep jzeyxay jzy` gw :lral xne` a`de

iab la` .dfd dyrnd lhal epl oi`e ,mend

mlerl welg iab ,cere .ikd xninl `kil welg

cil `a `ly ,welg zlra dpey`xd zeyxa `ed

`le ,dli`y zxeza `l` xkn zxeza dipyd

zeyxa `le z`vnp dl`ey zeyxa :xninl jiiy

.welg zlraïåéëded jxqn hgn `ki`c

:xn`wcn ,rcz .xac lke uew oicd `ed Ð jixq

.jxqinl icin `kil mzdøâã`le Ð ltpe

,jld`l dwica elit` Ð dkldc opiwqt onwlc

.iraååäãziixza dirxk oxby`l Ð `

.ixiin dlitpa

ìôðdlitpac ab lr s` Ð oiyyeg `rx`l

,migth dxyrn letiy cr opira

`nw `aa) "dxtd z` gbpy xey" wxta `zi`ck

`l` `kil `rx` cr `xezc `qixkne ,(a,p

mewn lkn ,(`,`p) mzd xn`ck ,migth drax`

d`kdd zngn litpc meyn `kd opiyiig

.df z` df oigbpny

úéáÐ mixa` weqix meyn ea oi` mgxd

jled epi`c `zerix `ki`c meyn

Ð ikd e`l i`c ,opireny`l dil jixhvi`

m` :xn`z m`e .zecle aex xza opilf`c `hiyt

`nhnc cg` mei oan dil riiqn `w i`n ,ok

digyk ,inp i` .`zerix `kil mzd ?daifa

inxz`c `zi` m`c :xnel yie !ok ixg` daxd

epl did ok m` ,mgxd zia zngn mixa` weqix

giken eaefc ,cere .daif oiprl qpe`l eayegl

,`ed `zerix oirke ,mgxd ziaa eixa` ewqxzpy

mlerl i`ce `l` .aefd `a jk zngnc `nzqnc

.mixa` weqix ea oi`
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קכה oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

äèéçù éðôìù òåãéá.dtxhe Ðãìâåä.`"hyexw* Ðíéîé äùìù àåäù òåãéá
äèéçù íãå÷xkend jixve ,zerh gwn ied Ð mini dyly jeza dgwl m`e Ð

.eizern el xifgdläëîä éô ãìâåä àìxg`l i` ied gwn mcew i` iwetql `ki` Ð

iadi `l ifef aidi `lc dnk lk `nzqnc ,ecin `iven `edy gahd lre ,ied gwn

gwn mcewy di`x `iadl eilre ,`zeig dil

.diwfgn `penn opiwtn `l `witqnc ,ded

äðéî à÷ôð éàîì.opiqxb `l Ðàëéì íúä
êøñéîì éãéî,hgn `la awp `vnpyk Ð

xyad zigelgla gpwzn `ed `vei mcdyk

.wacil okid el oi`y itl ,jledeäåä êøñéî
êéøñ.hgna mcd Ðéðîù àøéåò áøax Ð

.iny `xieräéì çìù.diabl izilc iia` Ð

àðà úåéñðë øéèôî`ivene qipkn Ð

zian jlil mcinrne ,mtq`ne ,micinlz

.yxcndäáø éáøî àìéòìdcedi iaxn Ð

.`iypd.äàãî éñåé éáøå äàøåôö àðåä áø
úåñåëä úéá éáåòá úàöîðù èçîÐ

.miptanãçà ãöîzi`xp dzid `ly Ð

.ueganäëôäåcvl zeqekd zial Ð

.oevigdàöîåuegan dit cbpk hgnd lr Ð

.mc hxewäëî ïéà íà øîàz`vei ef Ð

o`k oipn df mc ,ueglàåääì çéøè çøè ?
àøáâlr .yi`d eze`l zgxhd dnk Ð

.elv` `al df egixhdy ,xne` did envr

diixhc" enk Ð diixh gxh :`pixg` `pyil

,xnelk ,(a,dn oileg) lirl oxn`c "diyixl

.yecg xac o`k oi`y ,`al izgxh mpga

äìòîì.bba Ðäèîì.ux`d lr Ðïéà
ïéùùåçoi` Ð dltpy depi`x `le li`ed Ð

dzedydl ,dixa` ewqxzp `ny oiyyeg

,mixa` zweqxe dletp oick zrl zrn

m` :ser iab (`,ep oileg) oizipzna opixn`c

zvtewae .dxyk Ð dhgye zrl zrn dzdy

.ikdl opiyiig `l dil`näåäã àéãâ àåää
àðéáøì äéì.bba daex` dede ,bba Ðàðùéì

àðéøçààìùåç àæç.mitelw mixery Ð

àîåôéàá.ziaa dhnl daex` it cbpk Ð

øâã.utw Ðêøñîì éãéî äì úéàã íåùî
,bbd iciva `l` daex` jxc dvtw `ly Ð

dl `ipdne ,zvtewe milzka dnvr zkxqn

.zvw dicia zkxqny milzkd zkixqéàäå
êøñéîì éãéî äéì úéìdpi` daex`dy Ð

.lzekl dkenqäùôð äãîàãdeab m` Ð

.zvtew dpi` i`cn xzei dlïøãù ååäã
àúééøúá äéòøëeid mipexg`d dilbx Ð

.dixg` oixxbpàðåøâéù.`"tpxw** Ð

øîéé áøë àúëìäwcainl opiwwcfin `lc Ð

.ediirxk oxbyc zenda x`yíéøëæÐ

.mili`ååãîã.mia`eke mib`ec ÐàøîéöÐ

."`zxinv `zyi`" (`,fq zay) enk ,zening

éáðâ éáðâãilzkn dlrnl mze` oikilyne Ð

.ux`l miltepe xvgdåäééðúîàlr Ð

ewxtziy oab lr oiktdp oi`e ,oiltep odipzn

.odizeilegåäðéøãäàon dlrnl jxc Ð

.lzekdïðéùééç éàãålk edl ztki` `lc Ð

.dltpc ikidäùàø ìò äëästky Ð

.dhndäáðæ éôìë äì äëìäålr dkde Ð

dipzndklde dapf lr oke .zerlvd lr `le

.dx`ev lr dkde dy`x itlkåìéôàå.xn`w dxcyd lk cbpk zerlvd lk lr dkde dhnd stk `l `wecc ,opiqxb `l Ðàáâã àâìôà àøèåç íéìù éàådid `ly Ð

.opiyiig ,dxcyd lkk jex`éøèé÷.mitpr ixeiy ea yiy lwna Ðäé÷ñôà.dxcyd hegl opiyiig Ð abd agexl ,xnelk ,wqtda Ðíçøä úéá`viy meid clepy lbr Ð

.xv mgxd zianïéùùåç ïéà.zrl zrn ezedydl jixv oi`e ,eixa` ewqxzpe wgcp `ny Ð
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àéöåîä.dtxhp xken zeyxay di`x `iadl gweld lr :yexit Ð di`xd eilr exiagn

wxt seqa xn`ck ,eid o`ke e`vnp o`k Ð oiicr zern ozp `ly it lr s`

ifef aidi `lc dnk lk `nzqnc meyn Ð `iven dil ixwc `de .(a,er zeaezk) "xicnd"

:`ipz (`,gp) "mzk d`exd" wxt dcpac ,aeh mei epiax axd dywde .`zeig dil aidi `l

Ð dzxagl dzli`yde ,dwelge dnvr dwca

zyy ax yxtne .dlez dzxage dxedh `id

qakl dzxag `aiigin `lc ,opz `pic oiprlc

,eid o`ke e`vnp o`k :opixn` `l i`n`e .cbad

?"xicnd" seqc oinen iabe `kdc dnda iab enk

xknd miiwl ick i`cec ,inc `lc :xnel yie

xne`y ,ikd opixn`c `ed `xaq Ð oiyecwae

,dtxhp jzeyxay jzxt gw :gwell xkend

clep jzeyxay jzy` gw :lral xne` a`de

iab la` .dfd dyrnd lhal epl oi`e ,mend

mlerl welg iab ,cere .ikd xninl `kil welg

cil `a `ly ,welg zlra dpey`xd zeyxa `ed

`le ,dli`y zxeza `l` xkn zxeza dipyd

zeyxa `le z`vnp dl`ey zeyxa :xninl jiiy

.welg zlraïåéëded jxqn hgn `ki`c

:xn`wcn ,rcz .xac lke uew oicd `ed Ð jixq

.jxqinl icin `kil mzdøâã`le Ð ltpe

,jld`l dwica elit` Ð dkldc opiwqt onwlc

.iraååäãziixza dirxk oxby`l Ð `

.ixiin dlitpa

ìôðdlitpac ab lr s` Ð oiyyeg `rx`l

,migth dxyrn letiy cr opira

`nw `aa) "dxtd z` gbpy xey" wxta `zi`ck

`l` `kil `rx` cr `xezc `qixkne ,(a,p

mewn lkn ,(`,`p) mzd xn`ck ,migth drax`

d`kdd zngn litpc meyn `kd opiyiig

.df z` df oigbpny

úéáÐ mixa` weqix meyn ea oi` mgxd

jled epi`c `zerix `ki`c meyn

Ð ikd e`l i`c ,opireny`l dil jixhvi`

m` :xn`z m`e .zecle aex xza opilf`c `hiyt

`nhnc cg` mei oan dil riiqn `w i`n ,ok

digyk ,inp i` .`zerix `kil mzd ?daifa

inxz`c `zi` m`c :xnel yie !ok ixg` daxd

epl did ok m` ,mgxd zia zngn mixa` weqix

giken eaefc ,cere .daif oiprl qpe`l eayegl

,`ed `zerix oirke ,mgxd ziaa eixa` ewqxzpy

mlerl i`ce `l` .aefd `a jk zngnc `nzqnc

.mixa` weqix ea oi`
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`oifgeקכו mipya cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

äáéæá àîèî.aef epnn `vi m` Ðíéøáà é÷åñéø íåùî åá ùé êúòã à÷ìñ éàå
qpe`a `nhn epi` afc ,oda wcap afdy mikxc drayn cg` efe ,`ed dleg ixd Ð

.qpe`a `le mly ,`edy zenk exya `diy Ð "exyan af" :(eh `xwie) aizkcêøã
ïôåã,ede`ived en` dzny xg`ly xnel oi`e .oiig en` oiae `ed oiae ,mq ici lr Ð

ziin `ed (`,cn) dcp zkqna ol `niiwc

.`yixaáåè íåéá ãìåðù ìâòo`k oi` Ð

.en` ab` did oken ixdy ,dvwen meyn

iweqix meyn ,`nl` ,meia ea eze` oihgeye

.dia zil inp mixa`ïéåùåibiltc i`pz Ð

men ea clepy xeka iab (a,ek) dvia zkqna

ea clepa xqe`d elit`c ,oieye .aeh meia

oia did dvwenc meyn Ð men meia

la` .uega miycw xeqi` zngn zeynyd

`ly ,`ed oken Ð enr enene meid clep m`

ab` oken did en` irna `dc ,mlern xq`p

,cleiy cr yecw epi` xekac ,xzene ,en`

hgyil ie`xe ,enr enen ixd Ð clepyke

.uegaùéã÷ éî ïôåã êøãopirac ,dxekaa Ð

dpicna hgyil menïåòîù éáø äãåî ?Ð

`vei iab (`,n) dcp zkqna biltc ab lr s`

ini eilr zayeie celik `ed ixd :xn`e ,otec

i`axzi`c `ed mzd Ð dxdhe d`neh

`vei zeaxl [ai `xwie] "clz dawp m`e"n

,yecw epi`y dcen miycw oiprl la` ,otec

otec `veil hxt Ð [ak my] "clei ik" aizkc

.(a,gl oileg)ïðé÷ñò éàîá àëä`d Ð

weqixl yiig `le ,meia ea xzen :ipzwc

.mixa`ò÷ø÷ éáâ ìò ñéøôäù ïåâëxrpp Ð

onwl opixn`c ,cenrl eizeqxt agze cenrl

dkixv dpi` Ð dzlitpn dcnr :dletp iab

.zrl zrníéçáèîä úéáoilitnyk Ð

.deab mewnn elit` ehgeyl ux`l eze`

ìôðã.migahnd ziaa Ðäéúåçéðâ ì÷Ð

,ealn gpeb (`,t `nw `aa) enk

*1ezlli lew rnypy ,frla y"ixcpilt

.ltpykàä êì àðî.weqixl zyiig `lc Ð

õòåð åéðøôölk ,letil ddey `edyk Ð

ltep epi`y cr eipxetva wfgzn `ed dry

.daebnäãîòon dltpy ,i`w oizipzn` Ð

dkixv dpi` Ð dkld `le dcnre ,bbd

.zrl zrn diidyàéòá ä÷éãá ìáàÐ

zxiwrae zerlv aex zxiayae dxcyd hega

depwca elit` ,dcnr `lc `kide .`ileg

,hagd meyn dtxh Ð dnly z`vnpe

Ð dkld m`e .dizeilege diwxt ewxtzpy

.`ira `l dwica elit`ãåîòì äøòððs` Ð

dzvxe dwfgzp `l` ,dci dhyt `ly it lr

.cenrlââä ïî äìôðã àëéä,drci `la Ð

.(` cenr lirl) dytp dcn`c opixn` `d Ð drci i`cïééòî éðá ãâðë.oiwcd eawip e` ,dpevigd aex rxwp `ny Ðììçä ìë ãâðëzxiwr e` zerlv aex zxiay meyn Ð

.zeilegéàî ïéðîéñexwrp `ny dwica ira in Ðèáçðù óåò ?.weqixl yginl `ki`e ,xdpd ipt lr egxk lr ltpe Ðåúîå÷ àìî èùù ïåéëdpi`y ,dkildk dil ded Ð

.dwica dkixvéîéé÷ã àéî éàå.minb` oebk Ðäá ïì úéì.inc xity dhnl dlrnln elit`c Ðéáéö éãù éàå.xdpa oiklyen mivr inqw eid m`e Ðäéîã÷åedi` Ð

.hy `wc edi` iaivl edi` dincwc oeikc ,ixy Ð iniiw `lc `ina elit` ,dhnl dlrnln iaivlàîéìâ.xie`a zeczi iab lr yext Ðçéúîå.eilr ser ltpe ,xity Ð

ïðéùééç.`ed dyw xity giznc oeikc ,diidy irae weqixl Ðóôåòîå óåò.dgezn elit`e ,zilhd dletk m`e Ðïðéùééç àì.dti zgznp dpi`c Ðéààìæltpy ser Ð

.xie`a dyextd zyxaéøèé÷ éáø÷éî éà.cinz dfl df oikenq mday oihegd ixyw Ðïðéùééç.edewqx mixywd `ny Ðéðåèá ãéáòã àðúéëzeliag ieyrd ozyt Ð

.zeliagïðéùééç.`ed dyw ixdy Ðàñéâ éàäãå àñéâ éàäã.dhnyda o`kne o`kn dliagd icv lr ltp m` Ðïðéùééç àì`le hinzyne wixzyn ediilr ihn ikc Ð

.dil iwlnàúééøåñà.mipw ly zeliag Ð(õéôðå) ÷ééãã àðúéë* heag Ð2.frla d"cehõéôðåÐ3.`"yewy`ïðéùééç àì.eilr ser ltepe rwxw iab lr gehy m` Ð

õéôð àìå ÷ééã.serd oiwln oilerabd ixay Ðéøæéá ãéáòã* Ð4.dia zi`c ixhw meyn opiyiig uitpe wiic elit` ,y"citetàú÷ãon oixrppd oilerab ixay zxerp Ð

.eze` oivtpnyk mizytdïðéùééç.odilr ser ltp m` Ðàú÷ã÷ã.zxerp `id mbe ,dwcd on dwc Ðïðéùééç àìÐ odilr ser ltepe rwxw iab lr ixk dpnn yi m` Ð

.dkx `idy itl ,opiyiig `làøáð.dyw `ed zerevx dyrp `ly onf lke .milag epnn oiliytne zerevxl wlgpe ,eze` oiyaiine ,milwcd aiaq lcbd aiq ÐàúçîéúÐ

* iexwd ur ztilwl oiyery enk ,`xap i`dl zerevxl edewlgy xg`l5.l"ihàìéäð àîèé÷.dyw dyrpe yakp ,dtpa cwexn Ðàìéäð àì`ed dry lke ,yakp epi` Ð

.dyw epi`e seth
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äãåî,opiwqr xekaac .opgei iax ixacl o`k jixv ded `l Ð miycw oiprl oerny iax

"dcil" xekan `l` oerny iax sili `l ediiteb miycwe ,mgx xhta `pngx ilzc

.miycw lk `kd hwp `zeaxle .(`,n dcp) "otec `vei" yixa xn`ck ,"dcil"äãîòdpi`

`irae ,zrl zrn i`ce `ira dcnr `l la` Ð `ira i`ce dwica la` zrl zrn dkixv

dqxc :(`,ep oileg) onwl opzck .dwica inp

zrn jixv Ð dnda dzvvixy e` lzeka dtxhe

:i`pi iaxa xfrl` iax meyn `xnba xn`e ,zrl

`de ,xn`z m`e .dwica dkixv ef zg`e ef zg`

daxrzp :(a,r migafa) "zaexrzd" wxta `ipz

.dtxhae mi`lka ,dxiar ea dcarpy xeya

?inc ikid dtxh i`d :jixt (a,cr my) `xnbae

Ð dil rci `lc i` ,dlwyl Ð dil rcic i`

.dletpa axri`c :yiwl yix ipyne ?rci `pn

dcnr :xaqw ,ipyne !diwcal dletpa :jixte

,`zyde .dwica dkixv dkld ,zrl zrn dkixv

dkixv dcnrn ied `l `iepiy xwir jgxk lr

oeikc ,cere .jelida diwcail izk`c ,zrl zrn

?ea`zqiy cr erxi :ipzw i`n` ,ibq zrl zrnc

oeike .dwica dkixv dkldn `iepiy xwir `l`

dkixv dcnr xne`y dna xac mey giexn oi`c

`nlr ilek `d ?ikd xninl il dnl ,zrl zrn

!zrl zrn dkixv dpi` dcnrc `kd ecen

zrn dkixv dpi` dcnr :mzd opiqxbc d`xpe

ab` dihwp ,mzd dil jixv `lc ab lr s` .zrl

.dwica `ira dkldàúëìäådltpc `kid

dcedi axk dkld :xn`w `lc `d Ð 'ek bbd on

`wec :opireny`l irac meyn Ð mixa` weqixa

dxrppe cenrl dci dhyt ihernl ,dcnr

.cenrl
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חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oileg(iyily meil)

äáéæa ànhî.aef epnn `vi m`Czòc à÷ìñ éàålkay xnel ¦©¥§¦¨§¦©§¨©§¨
mgxd zian d`iviLéyegl,íéøáà é÷eqéø íeMî Balky ixd ¥¦¦¥¥¨¦

`nhil el oi` aef epnn `vi m`e ,dlegk aygp oey`xd eneia wepiz
ixdy ,daifaïàk éøwéà`ziixad dcnly dn o`k `exwl yi - ¦§¥¨

(:g zezixk)aezkd on(a eh `xwie)af didi iM Wi` Wi`'BøNaîFaFf ¦¦¦¦§¤¨¦§¨
`edy zenk exyan afyk `l` `nh oi`y ,'`nh,mlye `ixaàìå ¨¥§Ÿ

afy,BñðBà úîçîedn ok m`e ,xg` qpe` lk e` ileg ici lr oebk ¥£©§
dgec .daifa `nhn enei oa wepiz s`y `ziixad dzaix eay ote`d
weqix yyg mgxd on d`ivia yi ok`y xyt` zn`a :`xnbd

iixad dxn`y dne ,mixai`meia s` daifa `nhin wepizy `z
,clepy,ïôBc Cøc àöiL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäegztpy epiide ¨¨§©©§¦¨§¤¨¨¤¤¤

weqixl yyg oi` jkay ,uegl xaerd z` e`ivede mq ici lr dirn
.`nhin ,daif epnn `vi m` df ote`ae ,mixai`

:ongp ax ly epicl ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,aeh meia dvwen oipra `ziixa,áBè íBéa ãìBpL ìâòoiaay s` ¥¤¤¨§

oiicr f` did ixdy ,ehgyl ozip did `l meid zqipka zeynyd
,en` irna,áBè íBéa BúBà ïéèçBLz` ixdy ,dvwen meyn ea oi`e £¦§

`ed xzen en` zhigy ici lre ,meid zqipka hegyl did ozip en`
ceran oken df xaer s` didy aygp ok m` ,ezcil iptl s` dlik`a
zia zngn clepy meia mixai` weqix yyg yiy xn`p m`e .mei
meia ezhigy xeq`l yi mewn lkn ,dvwen epi`y s` ok m` ,mgxd
dk`ln `id ixde ,dlik`l ie`x epi`e dtixh `edy yygn aeh
ea oi`y jgxk lre ,aeh meia dxeq`d ytp lke` jxevl dpi`y
mgxd on d`ivia yiy xyt` zn`a :`xnbd dgec .dtixh yyg
meia ezhigy z` `ziixad dxizd mewn lkne ,mixai` weqix yyg

c ,aehénð àëäxaecn,ïôBc Cøc àöiL ïBâkweqixl yyg oi`y ¨¨©¦§¤¨¨¤¤¤
.mixai`

:ongp ax ly epicl ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àzdi`x ¨§©
ewlgp .aeh meia men lra xeka zhigy oica zwqerd `ziixan

dvia zkqna mi`pz(:ek)mz did zeynyd oiaay dnda xekaa
oia did dvweny oeik ,ehgyl xqe`d yi .aeh meia men ea clepe
,mz oiicr f` didy meyn ehgeyl ozip did `l ixdy ,zeynyd
dfd onfa mz xeka lkk ,uega miycw xeqi` zngn ehgyl xeq`e
ayeg drye dry lky meyn xiznd yie .eaixwdl gafn oi`y

men ea letiy,`ziixa epipy jk lre .ezrcn edvwn epi`eïéåLå§¨¦
micene mi`pzdàeä ãìBð íàLaeh meiaedid ezcila,Bnò Bîeî ¤¦©¦
ïëenä ïî äfL,mlern ezhigy dxq`p `ly ,dvwen epi`e `ed ¤¤¦©¨

`idy dhgeyl xzeny ,en` ab` dlik`l oken did en` irna ixdy
zhigy ici lr xzip dide ,cleiy cr yecw epi` xekay oileg znda
ie`xe ,enr enen ixd ,ezyecw onf `ed f`y clepy dryae ,en`
yiy xn`p m`e .dvwen epi` jkitl ,men lra xeka lkk hgyil
aeh meia ezhigy xeq`l yi ,clepy meia mixai` weqix yyg
ezhigy xzedy dfne ,dlik`l ie`x epi`e dtixh `edy yygn

.dtixh yyg ea oi`y gkenàîéz éëåc zegclénð éëäxaecn §¦¥¨¨¦©¦
,ïôBc Cøc àöiLcinrdl okzi df oi` ,mixai` weqix yyg oi` okle ¤¨¨¤¤¤

zyecwa yecwy lbra zxacn `ziixad ixdy ,`ziixad z` jk
`vi `ed m`e ,dxekaLBã÷ éî ïôBc Cøc,`ed yecw m`d ±àäå ¤¤¤¦¨§¨

,ïðçBé éaø øîà,otec jxc dcliy dy`a mi`pz ewlgpy it lr s` ¨©©¦¨¨
aezkdn ecnl minkgy(a ai `xwie)ipic en`l oi`e clel aygp epi`y

lkn ,zclei ipic dl yiy xaq oerny iaxe ,zclei ly dxdhe d`neh
mewnïBòîL éaø äéä äãBîotec jxc dclepy dndaaïéðòì ¤¨¨©¦¦§§¦§©

íéLã÷LBã÷ BðéàLlr ok m`e .daxwdl leqte sebd zyecwa ¨¨¦¤¥¨
z`f lkae ,mgxd zia gzt jxc clepy zxacn ef `ziixay epgxk
zia z`ivia oi`y ongp ax ixack gkene ,meia ea ehgeyl dxizd

.mixai` weqix meyn yyg mgxd
:`xnbd dgecò÷ø÷ éab ìò ñéøôäL ,ïðé÷ñò éàîa àëä± ¨¨§©©§¦¨¤¦§¦©©¥©§©

egeka yiy ici lry ,cenrl ick rwxwa eizeqxt agze wfgzdy
jk meyn wxe ,eixai` ewqxzd `l i`cey ep` mi`ex jk zeyrl

.ongp ax ly epicl zei`xd lk egcp jkae .xzed
:df yygl jiiyd sqep oic d`ian `xnbd,ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨

a migth dxyr deab mewnn elit` dndad militnykúéa¥
íéçaènä,dhgeyl.íéøáà é÷eqéø íeMî Ba ïéàyxtny mrhne ©¦§¨©¦¥¦¦¥¥¨¦

.onwl
:enrhe df oicl ax dyrn `xnbd d`ianàøBz àeää[xey-]ìôðc ©¨§¨©

,ehgyl edelitdyk migahnd ziaa(äéúåçéâð) ì÷ ònzLéàå§¦§©©¨
[déúBçéðâ]it lr s`e ,dlitpd wfegn ux`l eztigc lew rnype - §¦¥

okìò[qpkp-]àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áøexkny mewnl ¨©¦§¨©§¥©©§¨
e ,xeyd xyanéøôeL éøôeLî ì÷Lxgaenay xgaendn dpw ± ¨©§§¥§¥

l yyg `le ,exyaay,mixai` weqixïðaø déì éøîà,wgvi axl ¨§¥¥©¨¨
àä Cì àðî,ea yeygl oi`y df xac ±eäì øîà,wgvi axéëä §¨¨¨¨©§¨¦
,áø øîà,eze` militny yibxn xeydykyõòBð åéðøtöwifgne ¨©©¦¨§¨¥

envrõøàì òébnL ãò.yeygl oi`y izrci dfne ,daebn ltep epi`e ©¤©¦©¨¨¤
dnda xizdl jk ici lr ozipy dwicad ipte`a zwqer `xnbd

:dltpy,áø øîà äãeäé áø øîàe dltpy dndaäãîò,dnvr gka ¨©©§¨¨©©¨§¨
äëéøö dðéàddyzyúòì úòîdixai` eid m`y ,dxiykdl icka ¥¨§¦¨¥¥§¥

mpn` .cenrl dleki dzid `l miwqexnàéòa éàcå ä÷éãai`ce ± §¦¨©©¨£¨
e` zerlvd aex exayp e` dxcyd heg wqtp `ly dwica dkixvy
s` dlitpd zngn ok rxi`y yeygl yi i`ce z`fy ,`ileg dxwrp

m`e .dnvr gka cenrl dlekiyäëìä,dlitpd xg`l dndad ¨§¨
äëéøö dðéàs`,ä÷éãa.d`ixa zwfga `id ixdyøa àéiç áø ¥¨§¦¨§¦¨©¦¨©
øîà éMàBæ úçà ,dcnryBæ úçàå,dkld s`y,ä÷éãa äëéøö ©¦¨©©©§©©§¦¨§¦¨

.mixai` weqixl yegl yi oiicry
:dkilde dcinr aygp izni` ewlgpy `xnbd d`ianáø øîà̈©©

,ãBîòì dãé dèLt ,áø øîà àçà øa äéîøé,jka icét ìò óà ¦§§¨©©¨¨©©¨§¨¨¨©£©©¦
äãîò àlL.zrl zrn diidy `ll dxiyke ,dilbx lr ynnäø÷ò ¤Ÿ¨§¨¨§¨
,Cläì dìâø,jka icäëìä àlL ét ìò óà.llk,øîà àcñç áøå ©§¨§©¥©©¦¤Ÿ¨§¨§©¦§¨¨©

äøòððdzvxe dwfgzd ±,äãîò àlL ét ìò óà ,ãBîòì`l s`e ¦§£¨©£©©¦¤Ÿ¨§¨
.dcnrk dpic ok mb ,dci dhyt

äòãé àìãa âbä ïî äìôðc àëéä ,àúëìäå),letil zcnery §¦§§¨¥¨§¨§¨¦©©¦§Ÿ¨§¨
weqix yyg yie ,wfpiz `ly dnvr z` feg`l zxdfp dpi`y

,mixai`ådltpy xg`läãîòynnä÷éãa äëéøö ,äëìä àìå §¨§¨§Ÿ¨§¨§¦¨§¦¨
,ewlgp `l df xacae ,lirl x`azpy itke.úòì úòî äëéøö dðéàå§¥¨§¦¨¥¥§¥

íàå,äëéøö àì énð ä÷éãa eléôà ,äëìäxn` dcedi ax zhiyk §¦¨§¨£¦§¦¨©¦Ÿ§¦¨
lirl ax.(

:dwica mikixv mixai` el` `xnbd zx`andéîMî øîéîà øîà̈©£¥©¦§¥
,ä÷éãa äëéøö eøîàL äìeôð ,àòcøäpî éîéc áøcdwicad mewn §©¦¦¦§©§§¨§¨¤¨§§¦¨§¦¨

`edíééòî éða ãâðkeawip `lye dpevigd qxkd aex rxwp `ly §¤¤§¥¥©¦
.oiwcd,àtt áøc déîMî ïðéøîà éëä ,àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨¨¦©§¦¨¦§¥§©¨¨

,Blek ììçä úéa ãâðk ä÷éãa äëéøöexayp `ly mb wecal yiy §¦¨§¦¨§¤¤¥¤¨¨
:`xnbd zxxan .dileg dxwrp e` dizerlv aexøî àðeä déì øîà̈©¥¨©
ïéðnéñ ,éMà áøì äéîçð áøc déøa øadpw epiide ,x`evay ©§¥§©§¤§¨§©©¦¦¨¦

,hyeedeéàîdaiyn .exwrp `ly mwceal jixv m`d ,mpic dn ± ©
:`xnbddéì øîà,iy` axïéL÷ ïéðnéñmiwfgeìöà ïä[oiprl-] ¨©¥¦¨¦¨¦¥¥¤
,äìéôð.mwceal jixv oi` jkle ,dlitpa ewefipy yeygl oi`e §¦¨

:sera dletp ipic d`ian `xnbdóBò ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
èaçpLegxek lra gka wxfpy ici lrðt ìòïåék ,íénä éepi`xy ¤¤§©©§¥©©¦¥¨

BúîB÷ àìî èML[serd ly-],Bichyy jkay ,dwica jixv oi`e ¤¨§Ÿ¨©
.jixv oi` dwica s`y dndaa dkildk df ixdïøîà àìålireny §Ÿ£¨¨

,xdpa hyy df xacàlàxdpd dlrna hyykäìòîì ähnîcbp ¤¨¦©¨§©§¨
,eixai` ewqxzp `le egka `edy d`xp f`y ,mind jelidìáà£¨

xdpd cxena hyyk,ähîì äìòîlîweqixl yeygl yi oiicr ¦§©§¨§©¨
,hy edepi`xy dne ,mixai`eìtLàc àeä àiîmikledy mind - ©¨§©§§

mdininy zexdpa `l` epi` df welige .dhnl edehiyedy md
,mikldnéîéé÷ àiî éàå,micner mdininy minb`a la` ±ïì úéì §¦©¨¨§¥¥¨

damikldn mindy oeeik eze`l hyy s`e ,llk yegl epl oi` ± ¨
egkny d`xp ,gexd ici lr e` mil mixagzny mewna oebk ,zvw
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קכז oifge` mipya cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

äáéæá àîèî.aef epnn `vi m` Ðíéøáà é÷åñéø íåùî åá ùé êúòã à÷ìñ éàå
qpe`a `nhn epi` afc ,oda wcap afdy mikxc drayn cg` efe ,`ed dleg ixd Ð

.qpe`a `le mly ,`edy zenk exya `diy Ð "exyan af" :(eh `xwie) aizkcêøã
ïôåã,ede`ived en` dzny xg`ly xnel oi`e .oiig en` oiae `ed oiae ,mq ici lr Ð

ziin `ed (`,cn) dcp zkqna ol `niiwc

.`yixaáåè íåéá ãìåðù ìâòo`k oi` Ð

.en` ab` did oken ixdy ,dvwen meyn

iweqix meyn ,`nl` ,meia ea eze` oihgeye

.dia zil inp mixa`ïéåùåibiltc i`pz Ð

men ea clepy xeka iab (a,ek) dvia zkqna

ea clepa xqe`d elit`c ,oieye .aeh meia

oia did dvwenc meyn Ð men meia

la` .uega miycw xeqi` zngn zeynyd

`ly ,`ed oken Ð enr enene meid clep m`

ab` oken did en` irna `dc ,mlern xq`p

,cleiy cr yecw epi` xekac ,xzene ,en`

hgyil ie`xe ,enr enen ixd Ð clepyke

.uegaùéã÷ éî ïôåã êøãopirac ,dxekaa Ð

dpicna hgyil menïåòîù éáø äãåî ?Ð

`vei iab (`,n) dcp zkqna biltc ab lr s`

ini eilr zayeie celik `ed ixd :xn`e ,otec

i`axzi`c `ed mzd Ð dxdhe d`neh

`vei zeaxl [ai `xwie] "clz dawp m`e"n

,yecw epi`y dcen miycw oiprl la` ,otec

otec `veil hxt Ð [ak my] "clei ik" aizkc

.(a,gl oileg)ïðé÷ñò éàîá àëä`d Ð

weqixl yiig `le ,meia ea xzen :ipzwc

.mixa`ò÷ø÷ éáâ ìò ñéøôäù ïåâëxrpp Ð

onwl opixn`c ,cenrl eizeqxt agze cenrl

dkixv dpi` Ð dzlitpn dcnr :dletp iab

.zrl zrníéçáèîä úéáoilitnyk Ð

.deab mewnn elit` ehgeyl ux`l eze`

ìôðã.migahnd ziaa Ðäéúåçéðâ ì÷Ð

,ealn gpeb (`,t `nw `aa) enk

*1ezlli lew rnypy ,frla y"ixcpilt

.ltpykàä êì àðî.weqixl zyiig `lc Ð

õòåð åéðøôölk ,letil ddey `edyk Ð

ltep epi`y cr eipxetva wfgzn `ed dry

.daebnäãîòon dltpy ,i`w oizipzn` Ð

dkixv dpi` Ð dkld `le dcnre ,bbd

.zrl zrn diidyàéòá ä÷éãá ìáàÐ

zxiwrae zerlv aex zxiayae dxcyd hega

depwca elit` ,dcnr `lc `kide .`ileg

,hagd meyn dtxh Ð dnly z`vnpe

Ð dkld m`e .dizeilege diwxt ewxtzpy

.`ira `l dwica elit`ãåîòì äøòððs` Ð

dzvxe dwfgzp `l` ,dci dhyt `ly it lr

.cenrlââä ïî äìôðã àëéä,drci `la Ð

.(` cenr lirl) dytp dcn`c opixn` `d Ð drci i`cïééòî éðá ãâðë.oiwcd eawip e` ,dpevigd aex rxwp `ny Ðììçä ìë ãâðëzxiwr e` zerlv aex zxiay meyn Ð

.zeilegéàî ïéðîéñexwrp `ny dwica ira in Ðèáçðù óåò ?.weqixl yginl `ki`e ,xdpd ipt lr egxk lr ltpe Ðåúîå÷ àìî èùù ïåéëdpi`y ,dkildk dil ded Ð

.dwica dkixvéîéé÷ã àéî éàå.minb` oebk Ðäá ïì úéì.inc xity dhnl dlrnln elit`c Ðéáéö éãù éàå.xdpa oiklyen mivr inqw eid m`e Ðäéîã÷åedi` Ð

.hy `wc edi` iaivl edi` dincwc oeikc ,ixy Ð iniiw `lc `ina elit` ,dhnl dlrnln iaivlàîéìâ.xie`a zeczi iab lr yext Ðçéúîå.eilr ser ltpe ,xity Ð

ïðéùééç.`ed dyw xity giznc oeikc ,diidy irae weqixl Ðóôåòîå óåò.dgezn elit`e ,zilhd dletk m`e Ðïðéùééç àì.dti zgznp dpi`c Ðéààìæltpy ser Ð

.xie`a dyextd zyxaéøèé÷ éáø÷éî éà.cinz dfl df oikenq mday oihegd ixyw Ðïðéùééç.edewqx mixywd `ny Ðéðåèá ãéáòã àðúéëzeliag ieyrd ozyt Ð

.zeliagïðéùééç.`ed dyw ixdy Ðàñéâ éàäãå àñéâ éàäã.dhnyda o`kne o`kn dliagd icv lr ltp m` Ðïðéùééç àì`le hinzyne wixzyn ediilr ihn ikc Ð

.dil iwlnàúééøåñà.mipw ly zeliag Ð(õéôðå) ÷ééãã àðúéë* heag Ð2.frla d"cehõéôðåÐ3.`"yewy`ïðéùééç àì.eilr ser ltepe rwxw iab lr gehy m` Ð

õéôð àìå ÷ééã.serd oiwln oilerabd ixay Ðéøæéá ãéáòã* Ð4.dia zi`c ixhw meyn opiyiig uitpe wiic elit` ,y"citetàú÷ãon oixrppd oilerab ixay zxerp Ð

.eze` oivtpnyk mizytdïðéùééç.odilr ser ltp m` Ðàú÷ã÷ã.zxerp `id mbe ,dwcd on dwc Ðïðéùééç àìÐ odilr ser ltepe rwxw iab lr ixk dpnn yi m` Ð

.dkx `idy itl ,opiyiig `làøáð.dyw `ed zerevx dyrp `ly onf lke .milag epnn oiliytne zerevxl wlgpe ,eze` oiyaiine ,milwcd aiaq lcbd aiq ÐàúçîéúÐ

* iexwd ur ztilwl oiyery enk ,`xap i`dl zerevxl edewlgy xg`l5.l"ihàìéäð àîèé÷.dyw dyrpe yakp ,dtpa cwexn Ðàìéäð àì`ed dry lke ,yakp epi` Ð

.dyw epi`e seth
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äãåî,opiwqr xekaac .opgei iax ixacl o`k jixv ded `l Ð miycw oiprl oerny iax

"dcil" xekan `l` oerny iax sili `l ediiteb miycwe ,mgx xhta `pngx ilzc

.miycw lk `kd hwp `zeaxle .(`,n dcp) "otec `vei" yixa xn`ck ,"dcil"äãîòdpi`

`irae ,zrl zrn i`ce `ira dcnr `l la` Ð `ira i`ce dwica la` zrl zrn dkixv

dqxc :(`,ep oileg) onwl opzck .dwica inp

zrn jixv Ð dnda dzvvixy e` lzeka dtxhe

:i`pi iaxa xfrl` iax meyn `xnba xn`e ,zrl

`de ,xn`z m`e .dwica dkixv ef zg`e ef zg`

daxrzp :(a,r migafa) "zaexrzd" wxta `ipz

.dtxhae mi`lka ,dxiar ea dcarpy xeya

?inc ikid dtxh i`d :jixt (a,cr my) `xnbae

Ð dil rci `lc i` ,dlwyl Ð dil rcic i`

.dletpa axri`c :yiwl yix ipyne ?rci `pn

dcnr :xaqw ,ipyne !diwcal dletpa :jixte

,`zyde .dwica dkixv dkld ,zrl zrn dkixv

dkixv dcnrn ied `l `iepiy xwir jgxk lr

oeikc ,cere .jelida diwcail izk`c ,zrl zrn

?ea`zqiy cr erxi :ipzw i`n` ,ibq zrl zrnc

oeike .dwica dkixv dkldn `iepiy xwir `l`

dkixv dcnr xne`y dna xac mey giexn oi`c

`nlr ilek `d ?ikd xninl il dnl ,zrl zrn

!zrl zrn dkixv dpi` dcnrc `kd ecen

zrn dkixv dpi` dcnr :mzd opiqxbc d`xpe

ab` dihwp ,mzd dil jixv `lc ab lr s` .zrl

.dwica `ira dkldàúëìäådltpc `kid

dcedi axk dkld :xn`w `lc `d Ð 'ek bbd on

`wec :opireny`l irac meyn Ð mixa` weqixa

dxrppe cenrl dci dhyt ihernl ,dcnr

.cenrl

zeiphw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oileg(iyily meil)

äáéæa ànhî.aef epnn `vi m`Czòc à÷ìñ éàålkay xnel ¦©¥§¦¨§¦©§¨©§¨
mgxd zian d`iviLéyegl,íéøáà é÷eqéø íeMî Balky ixd ¥¦¦¥¥¨¦

`nhil el oi` aef epnn `vi m`e ,dlegk aygp oey`xd eneia wepiz
ixdy ,daifaïàk éøwéà`ziixad dcnly dn o`k `exwl yi - ¦§¥¨

(:g zezixk)aezkd on(a eh `xwie)af didi iM Wi` Wi`'BøNaîFaFf ¦¦¦¦§¤¨¦§¨
`edy zenk exyan afyk `l` `nh oi`y ,'`nh,mlye `ixaàìå ¨¥§Ÿ

afy,BñðBà úîçîedn ok m`e ,xg` qpe` lk e` ileg ici lr oebk ¥£©§
dgec .daifa `nhn enei oa wepiz s`y `ziixad dzaix eay ote`d
weqix yyg mgxd on d`ivia yi ok`y xyt` zn`a :`xnbd

iixad dxn`y dne ,mixai`meia s` daifa `nhin wepizy `z
,clepy,ïôBc Cøc àöiL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäegztpy epiide ¨¨§©©§¦¨§¤¨¨¤¤¤

weqixl yyg oi` jkay ,uegl xaerd z` e`ivede mq ici lr dirn
.`nhin ,daif epnn `vi m` df ote`ae ,mixai`

:ongp ax ly epicl ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,aeh meia dvwen oipra `ziixa,áBè íBéa ãìBpL ìâòoiaay s` ¥¤¤¨§

oiicr f` did ixdy ,ehgyl ozip did `l meid zqipka zeynyd
,en` irna,áBè íBéa BúBà ïéèçBLz` ixdy ,dvwen meyn ea oi`e £¦§

`ed xzen en` zhigy ici lre ,meid zqipka hegyl did ozip en`
ceran oken df xaer s` didy aygp ok m` ,ezcil iptl s` dlik`a
zia zngn clepy meia mixai` weqix yyg yiy xn`p m`e .mei
meia ezhigy xeq`l yi mewn lkn ,dvwen epi`y s` ok m` ,mgxd
dk`ln `id ixde ,dlik`l ie`x epi`e dtixh `edy yygn aeh
ea oi`y jgxk lre ,aeh meia dxeq`d ytp lke` jxevl dpi`y
mgxd on d`ivia yiy xyt` zn`a :`xnbd dgec .dtixh yyg
meia ezhigy z` `ziixad dxizd mewn lkne ,mixai` weqix yyg

c ,aehénð àëäxaecn,ïôBc Cøc àöiL ïBâkweqixl yyg oi`y ¨¨©¦§¤¨¨¤¤¤
.mixai`

:ongp ax ly epicl ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àzdi`x ¨§©
ewlgp .aeh meia men lra xeka zhigy oica zwqerd `ziixan

dvia zkqna mi`pz(:ek)mz did zeynyd oiaay dnda xekaa
oia did dvweny oeik ,ehgyl xqe`d yi .aeh meia men ea clepe
,mz oiicr f` didy meyn ehgeyl ozip did `l ixdy ,zeynyd
dfd onfa mz xeka lkk ,uega miycw xeqi` zngn ehgyl xeq`e
ayeg drye dry lky meyn xiznd yie .eaixwdl gafn oi`y

men ea letiy,`ziixa epipy jk lre .ezrcn edvwn epi`eïéåLå§¨¦
micene mi`pzdàeä ãìBð íàLaeh meiaedid ezcila,Bnò Bîeî ¤¦©¦
ïëenä ïî äfL,mlern ezhigy dxq`p `ly ,dvwen epi`e `ed ¤¤¦©¨

`idy dhgeyl xzeny ,en` ab` dlik`l oken did en` irna ixdy
zhigy ici lr xzip dide ,cleiy cr yecw epi` xekay oileg znda
ie`xe ,enr enen ixd ,ezyecw onf `ed f`y clepy dryae ,en`
yiy xn`p m`e .dvwen epi` jkitl ,men lra xeka lkk hgyil
aeh meia ezhigy xeq`l yi ,clepy meia mixai` weqix yyg
ezhigy xzedy dfne ,dlik`l ie`x epi`e dtixh `edy yygn

.dtixh yyg ea oi`y gkenàîéz éëåc zegclénð éëäxaecn §¦¥¨¨¦©¦
,ïôBc Cøc àöiLcinrdl okzi df oi` ,mixai` weqix yyg oi` okle ¤¨¨¤¤¤

zyecwa yecwy lbra zxacn `ziixad ixdy ,`ziixad z` jk
`vi `ed m`e ,dxekaLBã÷ éî ïôBc Cøc,`ed yecw m`d ±àäå ¤¤¤¦¨§¨

,ïðçBé éaø øîà,otec jxc dcliy dy`a mi`pz ewlgpy it lr s` ¨©©¦¨¨
aezkdn ecnl minkgy(a ai `xwie)ipic en`l oi`e clel aygp epi`y

lkn ,zclei ipic dl yiy xaq oerny iaxe ,zclei ly dxdhe d`neh
mewnïBòîL éaø äéä äãBîotec jxc dclepy dndaaïéðòì ¤¨¨©¦¦§§¦§©

íéLã÷LBã÷ BðéàLlr ok m`e .daxwdl leqte sebd zyecwa ¨¨¦¤¥¨
z`f lkae ,mgxd zia gzt jxc clepy zxacn ef `ziixay epgxk
zia z`ivia oi`y ongp ax ixack gkene ,meia ea ehgeyl dxizd

.mixai` weqix meyn yyg mgxd
:`xnbd dgecò÷ø÷ éab ìò ñéøôäL ,ïðé÷ñò éàîa àëä± ¨¨§©©§¦¨¤¦§¦©©¥©§©

egeka yiy ici lry ,cenrl ick rwxwa eizeqxt agze wfgzdy
jk meyn wxe ,eixai` ewqxzd `l i`cey ep` mi`ex jk zeyrl

.ongp ax ly epicl zei`xd lk egcp jkae .xzed
:df yygl jiiyd sqep oic d`ian `xnbd,ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨

a migth dxyr deab mewnn elit` dndad militnykúéa¥
íéçaènä,dhgeyl.íéøáà é÷eqéø íeMî Ba ïéàyxtny mrhne ©¦§¨©¦¥¦¦¥¥¨¦

.onwl
:enrhe df oicl ax dyrn `xnbd d`ianàøBz àeää[xey-]ìôðc ©¨§¨©

,ehgyl edelitdyk migahnd ziaa(äéúåçéâð) ì÷ ònzLéàå§¦§©©¨
[déúBçéðâ]it lr s`e ,dlitpd wfegn ux`l eztigc lew rnype - §¦¥

okìò[qpkp-]àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áøexkny mewnl ¨©¦§¨©§¥©©§¨
e ,xeyd xyanéøôeL éøôeLî ì÷Lxgaenay xgaendn dpw ± ¨©§§¥§¥

l yyg `le ,exyaay,mixai` weqixïðaø déì éøîà,wgvi axl ¨§¥¥©¨¨
àä Cì àðî,ea yeygl oi`y df xac ±eäì øîà,wgvi axéëä §¨¨¨¨©§¨¦
,áø øîà,eze` militny yibxn xeydykyõòBð åéðøtöwifgne ¨©©¦¨§¨¥

envrõøàì òébnL ãò.yeygl oi`y izrci dfne ,daebn ltep epi`e ©¤©¦©¨¨¤
dnda xizdl jk ici lr ozipy dwicad ipte`a zwqer `xnbd

:dltpy,áø øîà äãeäé áø øîàe dltpy dndaäãîò,dnvr gka ¨©©§¨¨©©¨§¨
äëéøö dðéàddyzyúòì úòîdixai` eid m`y ,dxiykdl icka ¥¨§¦¨¥¥§¥

mpn` .cenrl dleki dzid `l miwqexnàéòa éàcå ä÷éãai`ce ± §¦¨©©¨£¨
e` zerlvd aex exayp e` dxcyd heg wqtp `ly dwica dkixvy
s` dlitpd zngn ok rxi`y yeygl yi i`ce z`fy ,`ileg dxwrp

m`e .dnvr gka cenrl dlekiyäëìä,dlitpd xg`l dndad ¨§¨
äëéøö dðéàs`,ä÷éãa.d`ixa zwfga `id ixdyøa àéiç áø ¥¨§¦¨§¦¨©¦¨©
øîà éMàBæ úçà ,dcnryBæ úçàå,dkld s`y,ä÷éãa äëéøö ©¦¨©©©§©©§¦¨§¦¨

.mixai` weqixl yegl yi oiicry
:dkilde dcinr aygp izni` ewlgpy `xnbd d`ianáø øîà̈©©

,ãBîòì dãé dèLt ,áø øîà àçà øa äéîøé,jka icét ìò óà ¦§§¨©©¨¨©©¨§¨¨¨©£©©¦
äãîò àlL.zrl zrn diidy `ll dxiyke ,dilbx lr ynnäø÷ò ¤Ÿ¨§¨¨§¨
,Cläì dìâø,jka icäëìä àlL ét ìò óà.llk,øîà àcñç áøå ©§¨§©¥©©¦¤Ÿ¨§¨§©¦§¨¨©

äøòððdzvxe dwfgzd ±,äãîò àlL ét ìò óà ,ãBîòì`l s`e ¦§£¨©£©©¦¤Ÿ¨§¨
.dcnrk dpic ok mb ,dci dhyt

äòãé àìãa âbä ïî äìôðc àëéä ,àúëìäå),letil zcnery §¦§§¨¥¨§¨§¨¦©©¦§Ÿ¨§¨
weqix yyg yie ,wfpiz `ly dnvr z` feg`l zxdfp dpi`y

,mixai`ådltpy xg`läãîòynnä÷éãa äëéøö ,äëìä àìå §¨§¨§Ÿ¨§¨§¦¨§¦¨
,ewlgp `l df xacae ,lirl x`azpy itke.úòì úòî äëéøö dðéàå§¥¨§¦¨¥¥§¥

íàå,äëéøö àì énð ä÷éãa eléôà ,äëìäxn` dcedi ax zhiyk §¦¨§¨£¦§¦¨©¦Ÿ§¦¨
lirl ax.(

:dwica mikixv mixai` el` `xnbd zx`andéîMî øîéîà øîà̈©£¥©¦§¥
,ä÷éãa äëéøö eøîàL äìeôð ,àòcøäpî éîéc áøcdwicad mewn §©¦¦¦§©§§¨§¨¤¨§§¦¨§¦¨

`edíééòî éða ãâðkeawip `lye dpevigd qxkd aex rxwp `ly §¤¤§¥¥©¦
.oiwcd,àtt áøc déîMî ïðéøîà éëä ,àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨¨¦©§¦¨¦§¥§©¨¨

,Blek ììçä úéa ãâðk ä÷éãa äëéøöexayp `ly mb wecal yiy §¦¨§¦¨§¤¤¥¤¨¨
:`xnbd zxxan .dileg dxwrp e` dizerlv aexøî àðeä déì øîà̈©¥¨©
ïéðnéñ ,éMà áøì äéîçð áøc déøa øadpw epiide ,x`evay ©§¥§©§¤§¨§©©¦¦¨¦

,hyeedeéàîdaiyn .exwrp `ly mwceal jixv m`d ,mpic dn ± ©
:`xnbddéì øîà,iy` axïéL÷ ïéðnéñmiwfgeìöà ïä[oiprl-] ¨©¥¦¨¦¨¦¥¥¤
,äìéôð.mwceal jixv oi` jkle ,dlitpa ewefipy yeygl oi`e §¦¨

:sera dletp ipic d`ian `xnbdóBò ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
èaçpLegxek lra gka wxfpy ici lrðt ìòïåék ,íénä éepi`xy ¤¤§©©§¥©©¦¥¨

BúîB÷ àìî èML[serd ly-],Bichyy jkay ,dwica jixv oi`e ¤¨§Ÿ¨©
.jixv oi` dwica s`y dndaa dkildk df ixdïøîà àìålireny §Ÿ£¨¨

,xdpa hyy df xacàlàxdpd dlrna hyykäìòîì ähnîcbp ¤¨¦©¨§©§¨
,eixai` ewqxzp `le egka `edy d`xp f`y ,mind jelidìáà£¨

xdpd cxena hyyk,ähîì äìòîlîweqixl yeygl yi oiicr ¦§©§¨§©¨
,hy edepi`xy dne ,mixai`eìtLàc àeä àiîmikledy mind - ©¨§©§§

mdininy zexdpa `l` epi` df welige .dhnl edehiyedy md
,mikldnéîéé÷ àiî éàå,micner mdininy minb`a la` ±ïì úéì §¦©¨¨§¥¥¨

damikldn mindy oeeik eze`l hyy s`e ,llk yegl epl oi` ± ¨
egkny d`xp ,gexd ici lr e` mil mixagzny mewna oebk ,zvw
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc oileg(iriax meil)

iab lr ltpïðéLééç àì ,÷cä ìBçeixbxby ,mixai` weqixl ©©Ÿ©§¦¨
iab lr ltp m` j` .mlerl jx x`ype yakp epi`e dfn df miwilgn

ïðéLééç ,ñbä ìBçzelecb mipa`n hagpy meyn ,mixai` weqixl ©©©§¦¨
.eay

iab lr ltp,ïðéLééç ,íéëøc ÷áàcgi cnvpe yakp `ed mby £©§¨¦©§¦¨
iab lr ltp .dywzneàbæa ãéáòå àðáézmixerye mihig ly oaz - ¦§¨©£¦¦§¨

,dliaga xeywd,ïðéLééçm`e .`ed dyw dliaga `edy meynyàì ©§¦¨Ÿ
àbæa ãéáò,dliaga xeyw epi` ±,ïðéLééç àì.`ed jx f`y £¦¦§¨Ÿ©§¦¨
iab lr ltpeäéépéîc ìëå éhéç,mzenk miywd mdipin lke mihig ± ¦¥§¨§¦©§

ïðéLééçiab lr oke .md miywy ,mixai` weqixleäéépéîc ìëå éøòN ©§¦¨©£¥§¨§¦©§
mda s` ,mzenk miywd mdipin lke mixery -ïðéLééç. ©§¦¨

íäa ïéà ,úBiðè÷ éðéî ìkyygíéøáà é÷eqéø íeMîltpyk ¨¦¥¦§¦¥¨¤¦¦¥¥¨¦
,cgi miyakp mpi`e dfn df zeiphwd miwilgny oeik ,ser mdilr

,hagp epi`e jlede hnyp serd jk meyneøáì[ueg-]àéaeø ïî± §©¦§¨
.md miyakpy iptn ,ozlz `xwpd zeiphw oinéöîéç[mipet`-]ïéà ¦§¥¥

,íéøáà ÷eqéø íeMî Ba.cgi miyakp mpi`e dlebr mzxevy meyn ¦¦¥¨¦
éöôç[zevng-],íéøáà ÷eqéø íeMî Ba Lémzxev oi`y xg`n ¦§¥¥¦¦¥¨¦

.cgi miyakp jkitl ,dlebr
àúlîc àììk,[xacd llk±]÷éøMîc éãéî ìkwilgnd xac lk - §¨¨§¦§¨¨¦¦§¦§¦

,dfn df,íéøáà ÷eqéø íeMî Ba ïéàhagp serd oi`e jlede hnypy ¥¦¦¥¨¦
,eay lke÷éøMî àìwilgn epi`y -íéøáà ÷eqéø íeMî Ba Lé Ÿ¦§¦¥¦¦¥¨¦

.`ed yakpy
z`xwpd zcekln ici lr ser zlitpa mipicd iwelig zx`an `xnbd

:'weac'÷eac,wfg waca gexnd ohw scn ici lr ziyrpd zcekln ± ¦
gxetyke ,ea wacp serd eilr okeyyke zeterl lke` ecil migipne
yyg dfa yi m`d mi`xen`d ewlgp .ux`l elitn scnd xie`a

,dletpéøL éMà áø,[xizd-].øñà øîéîà:`xnbd zx`anãça ©©¦¨¥£¥©¨©§©
àtbcp serd ly cg`d etpk wxyk -,waéâéìt àì àîìò éleëc ©¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥

mdipy micene,éøLcepi`y cg`d spka envr `yil lekiy meyn §¨¥
,hagp epi`e ux`l ltep epi`e ,weacétb éøúa éâéìt ékipyyk - ¦§¦¥¦§¥©¥

,ewacp eitpkøñàc ïàî[xnin`]Cì øîàc meyn ,enrhéëéä ©§¨©¨©¨¥¦
íe÷éð.dlitpa hagi `ly envr wifgie `yi ji`d ±éøLc ïàîeax] ¥©§¨¥
[iy`Cì øîày meyn ,enrhétâc éá÷éòà íe÷éðc øLôàleki - ¨©¨¤§¨§¥©¦§¥§©¥

.hagi `ly mitpkd y`xa envr wifgdle `yil `edéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥
,zxg` oeyla ef drenyétb éøúa,ewacp eitpk ipyyk -élek ¦§¥©¥¥

éâéìt àì àîìòmicene,øéñàcenvr wifgdle miwdl leki epi`y ¨§¨Ÿ§¦¥©£¦
.dlitpa hagi `lyàtb ãça éâéìt ék,wacp cg`d etpk wxyk - ¦§¦¥§©©¨

éøLc ïàî[iy` ax]Cì øîàc meyn ,enrhàtb ãça çøôc øLôà ©§¨¥¨©¨¤§¨§¨©§©©¨
.hagp epi`e weac epi`y cg`d spka envr `yil lekiy ±ïàîe©

øñàc,`ed enrh ,[xnin`]çøt éöî àì éàäác ïåékmeyn ± §¨©¥¨¦§©Ÿ¨¥¨©
,envr `yil leki epi` weacd spkayçøt éöî àì énð éàäamb ± §©©¦Ÿ¨¥¨©

.dlitpd zngn hagpe ,envr `yil leki epi` weac epi`y `edda
:`xnbd zwqetétb éøúa àúëìéäå,eitpk ipy ewacpyk ±,øéñà §¦§§¨¦§¥©¥¨¦

àtb ãça,cala cg` spk wacpyke ±.éøL §©©¨¨¥
:dpyna epipy.äéúBòìö áBø eøazLðzeiewld g"in cg` `ede ¦§©§©§¤¨

mipeyd mipte`d z` zx`an `xnbd .jka dtixh dndad ziyrpy
:dfaïðaø eðz,`ziixaaïä elàmd dnk ±úBòìö áBøod m`y ¨©¨¨¥¥§¨

dndaa dpd :`ziixad zx`an .dtixh dndad jka ziyrp exayi
l`nya dxyr zg`e oinia dxyr zg` ,zerlv mizye mixyr opyi

exaypyk ,okle ,dxyr mizy od zerlv aexy ixd ,[xei` d`x]LL¥
zerlvïàkî-dndad ly cg` cvnïàkî LLå,ipyd dcivn - ¦¨§¥¦¨

,cve cv lk ly aex mbe zerlvd lkn aex mb od ixdeBàelit`
`l` cv lka aex exayp `lyäøNò úçàzerlvå ïàkîrlv ©©¤§¥¦¨§

,ïàkî úçàmizy exayp lkd jqa ixdy ,dtixh ziyrp dndad ©©¦¨
.dizerlv mizye mixyrn aex mdy dxyr

:`xnbd dtiqenå ,éøéòæ øîàexaypyk `l` dtixh dpi`ïééöçî ¨©§¦¦§¥¤§¨
zerlv lyétìkd [cvl-]äøãLexayp la` ,dndad zeig myy §©¥¦§¨

dfgd cvl oezgzd oiivga,.dxiyk

:dtixh dndad ziyrp exayp m` zerlv el`a `xnbd zx`an
å ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà`l` sixhn xay oi` ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§

,çBî ïäa LiL úBìBãb úBòìöazekenqd zephwd zerlva `l la` ¦§¨§¤¥¨¤©
,zephwd el` sexiva `l` exazypy zerlv aex oi` m`y ,apfl

.dxiyk
dzr ,epizpyna dpypd zerlvd exazyp oic x`azd dzr cr

:zerlvd exwrp oic mb `xnbd zx`an,øîà éàkæ ïa ,àleò øîà̈©¨¤©©¨©
zerlvdykeø÷òðziyrp ,dxcyd zeilega mxeaig mewnn ixnbl ¤¤§

wx exwrp m` s` dtixh dndad,ãçà ãö áBøa`l` exwrp `ly §©¤¨
wx m` j` .cala zerlv yyeøazLðziyrp dndad oi` ,zerlvd ¦§©§

`l` dtixh,ïéããö éðL áBøax`eank zerlv dxyr mizy epiidc §§¥§¨¦
.lirl.ïéããö éðL áBøa ,eøazLð ïéa eø÷òð ïéa ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¥¤¤§¥¦§©§§§¥§¨¦

:dzvwn e` dlek dxwrp dilegd mbyk oicd `xnbd zx`anøîà̈©
òìö äø÷òð ,áøzg`àéìeçådxwrp dil` zxaegnd.äôøè ,dnò ©¤¤§¨¥¨§§¨¦¨§¥¨
:`xnbd zxxanéqà áøå àðäk áø déì éøîàeicinlz,áøìm` ¨§¥¥©©£¨§©©¦§©

ïàkî òìö äø÷òð[cg` cvn-]åmbdïàkî òìöcva dcbpky-] ¤¤§¨¥¨¦¨§¥¨¦¨
[ipydådàéìeçodipyyda zexaegneäî ,úîéi÷.dfa oicdøîà §§¨©¤¤©¨©
eäì,ddinz oeyla axeúéøîà÷ àøèñéb`id mkzl`y ixd - §¦§§¨¨¨§¦

,ef cbpk ef zerlv izy exwrp ixdy ,mipyl dndad dwlgpy ote`a
s` `l` jka `id dtixhy wx `l ixdy ,llk wtq dfa oi` ok m`e

.dlap
:`xnbd dywnøîà÷ àøèñéb énð áø àäåepic xn` ax mb ixde ± §¨©©¦¦§§¨¨¨©

`l` dxwrp `lyk xaicy s`y ,mipyl dndad dwlgpy ote`a
cbpky rlvd ixd ,dxwrp dilegd mby oeik mewn lkn ,zg` rlv
,`id dlap s`y dpic ,eixacle ,zltepe zhnyp dil` zxaegny
`pdk ax zl`y dzid dne ,`id dtixh wxy epica ax xn` recne

xeq`l epnn erny xaky xg` iq` axe:`xnbd zvxzn .øîà÷ ék¦¨¨©
,áød wx dxwrpykàìa òìöd,àéìeçzx`yp cbpky rlvde ©¥¨§Ÿ§¨

.dliap dpi`e ,zhnyp dpi`e dilega zxaegn
:`xnbd dywnàäåaxøîà÷ àéìeçå òìöxnel ozip `le ,epica §¨¥¨§§¨¨¨©

rlv ax xn`y s` :`xnbd zvxzn .zniiw dilegdyk xen` epicy
cbpky rlvd mb f`y dxwrp dlek dilegdy ezpeek oi` ,`ilege

y ezpeek `l` .zhnypàéìeç éöçå òìöcalarlvde ,dxwrp ¥¨©£¦§¨
.zniiwd dileg ivga dti zxaegn cbpky

:`xnbd dywnììkîrnyn ok m` ±,éqà áøå àðäk áøc ¦§¨§©©£¨§©©¦
dxwrpykéøîà àéìeç àìa òìömby ote`a ixdy ,[axl el`y-] ¥¨§Ÿ§¨¨§¥

el`y `ly jgxk lre ,xq`y epnn erny xak xwrp dilegdn wlg
,epnn erny `l oiicr dfk ote` lry ,cal rlvd dxwrpyk `l`

,dyw ok m`eåjk lr m`d ikeúéøîà÷ àøèñéb eäì øîà §¨©§¦§§¨¨¨§¦
,[`id dlap s`e dndad dwlgpy mz` mixacn±]ïa ,àleò øîàäå§¨¨©¨¤

eø÷òð ,øîà éàkæwx exwrpy s` dtixh dndad ziyrp ,zerlvd ©©¨©¤¤§
à ãö áBøa,ãç,zerlv yy odyeøazLðdtixh `id ixd ,zerlvd §©¤¨¦§©§
exaypyk,ïéããö éðL áBøaixddtixh s` zerlv yyn zegtay §§¥§¨¦

dpi`,oky lkeo`kn zg`ay.dlap dpi`y cala o`kn zg`e
:`xnbd zvxznCì øîàdxizq i`kf oa ixaca oi`y xnel yi ± ¨©¨

c meyn ,ax ixacläæ ãâðk àlL äæ íúäi`kf oa ixaca my - ¨¨¤¤Ÿ§¤¤¤
exwrpy xaecn ,cg` cv aexa dtixh `id ixd exwrpyky xn`y
dpi` yyn zegt okle ,df cbpk df eid `ly ote`a o`kne o`kn

la` ,dtixhàëäote` lr dzid mzl`y ,iq` axe `pdk ax ixaca ¨¨
mizy exwrpy,äæ ãâðk äæ`id dlap s`y ax mdl xn` jkle. ¤§¤¤¤
:`xnbd dywnïðçBé éaø øîàäå`l` dtixh dpi` exwrpa s`y §¨¨©©¦¨¨

å ,ïéããö éðL áBøaixdïéããö éðL áBøazerlv dxyr mizy ody §§¥§¨¦§§§¥§¨¦
,x`evd cvl cg` cvay yyd ,oiccv izya exwrpy ote`a s`

z`f lka ,apfd cvl od cbpky cvay yydeàîéé÷ àìc øLôà éà¦¤§¨§Ÿ©§¨
eäéépéî ãçdilega zegtd lkly ote`a df didi `ly okzi `l ± ©¦©§

exwri day zerlv izy zirvn`däæ ãâðk äæ,`l ok it lr s`e ¤§¤¤¤
cbpk ef mizy exwrpy meyn `le aexd exwrpy meyn `l` sixhd

`id dlap s` df ote`ay xn`y ax lr dywe ,ef:`xnbd zvxzn .
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ïðéùééç àì ÷ãä ìåç.mlerl yakp epi`e wixzyinc Ðñâä ìåçmipa` Ð

.mdilr ltepyk serd oiwqxn eay zelecbíéëøã ÷áàdyrpe yakp `ed mb Ð

.dywàðáéú* Ð1.mixerye mihg ly oaz ,frla m"ixzyi`àâæá.dliag Ð

åäééðéîã ìëå éèéç.mdilr ltp m` opiyiig ,dyw `edy oetiy oebk Ðéðéî ìë
úéðè÷iwxzyinc meyn ,opiyiig `l Ð

.cgi miyakp mpi`e iccdnàéáåø.ozlz Ð

éöîéç* Ð2opi`e od oiwilgn ,y"lyit

.miyakpéöôéç* Ð3oilebr opi`e ,y"exciv

.iwxzyin `le÷éøúùéîã ìëwilgn Ð

mdilr ltepde ,cgi miyakp opi`e dfn df

.hag o`k oi`e ,jlede hnyp÷åáãÐ

*4,ohw sca eze` oighe ,frla `"celb

mr gxete ,ea wacine eilr okey serde

.ux`l ltepe scdàôâ ãçáwacp `ly Ð

.dipya gxete zg` sba `l`íå÷éð éëéä
envr z` `yile miwdl leki `di dna Ð?

.dxenb dlitpa hagp ltepyk ,jkld

àôâã éá÷éòàz` `yep `ed zvwna Ð

,spkd y`x `ede .miitbd iawra envr

.fee`d on spkd oikzegy mewnéôâ éøúá
øåñàaezk .jlde cnr ok m` `l` Ð

,dwica irac `kid lk :zelecb zeklda

ixykzinc dqexce dxeaye dletp oebk

eedc i`nw zexeca ilin ipd Ð dwicaa

`le opi`iwa `l op` la` ,wcainl i`iwa

oiicl el oi`c d`xp ile .oiytp` opiknq

eilr jenql xzene ,ze`ex eipiry dn `l`

didi xy` hteyd l`e" :(fi mixac) aizkc

`iadle ,dti xdfi `ed la` ,"mdd minia

ik ,xaca oi`iwad lke migahd lk eiptl

oixcdpq] `xeykn `aiy diihnipc ikid

yiy milecb zerlv miizye mixyr .[a,f

o`kn dxyr zg` ,dndal dl yi gen oda

mizy ied odly aexe ,o`kn dxyr zg`e

:opiqxb ikd .dxyrïàëî äøùò úçà åà
äøãù éôìë ïééöçîå .ïàëî úçàåÐ

dxyr mizy oze` zexayp ediy opirae

myy itl ,dxcy itlk oiivgn zerlv

.dfgd cvle divgn `le ,dzeigéàëæ øá
.epn `prci `l Ðãçà ãö áåøá åø÷òð

cv aex epiidc ,mdn yy exwrpy oeik Ð

`txhin `l exazypa la` .dtxh Ð cg`

.oiccv ipy aex epiidc ,dxyr mizya `l`

äîò àéìåçå.miiw hegd elit`e Ðéøîà
äéìrlve o`kn rlv dxwrp :dipin era Ð

edn ,zniiw `ilege dcbpkàøèñéâ ?
åúéøîà÷dwqtpy dnda ,dinza Ð

mil`ey mz` dzirvn`a?inp dlap `d

!(`,`k oileg) `nw wxta xn`ck ,`idàäå
øîà÷ àøèñéâ éîð áø!dtxh ax dl ixwe ,dltpe zhnyp ecbpky rlv ixd Ð dnr `ilege rlv xwrpc oeikc Ðàéìåç éöçådti zxaegn dcbpky rlvde Ð

.zniiw `ileg ivgaéñà áøå àðäë áøã ììëîelit`c xn`c dil opirny `d Ð `ileg zvwe rlv i`c .dipin era zniiw `ilegd lke o`kn rlve o`kn rlv Ð

.dipin eraw `ileg `la rlv i`ce `l` .izxz era edpi`e ,`txhin `cgaåäì øîàå`ied inp dlap elit`c ,ezixn`w `xhqib :dlr edi` Ð?.dinzaøîàå
'åëå àìåò!dlap `ixwn `l `cgac oky lke ,`txhinl opira eaex `nl` Ðïðçåé éáøìåexwrin ike ,oiccv ipy aex `ki`c cr `txhin `l exwrp s` :xn`c Ð

`cgac oky lke ,`txhinl `aex `ira ikd elit`e ,df cbpk df zirvn` ied `lc xyt` i` Ð dil`d cvl el`e x`evd cvl el` elit`e ,l`nyn yye oinin yy

`ileg ly dzirvn`e ,o`kn oke o`kn `ileg zvwe rlv dipin era edpi`e ,xn`w `ileg dleke rlv axc jzrc `wlq ded `xwirn `nlyac !dlap `ixwin `l

iaxc `d ol `iyw Ð ezixn`w `xhqib :dlr edl xn`we ,dil eraw `ileg `la rlv jgxk lr edpi`e ,xn`w `ileg ivge rlv axc znwe`c `zyd la` .zniiw

.iq` axe `pdk ax mzd :ipyne !opgeiàúéñàå àðëåá.`ileg `la rlv Ð opgei iaxe .`ileg zvwe rlv ,xnelk Ðéëä éàzvwe rlv iq` axe `pdk axc Ð

izxza edl iraiz i`ne ,sixh inp `cgac dil opirny `d ,axc epiid Ð ixn` `ilegàúéñà ?.`ileg ivga epiid ,ea aegz rlvdy `ilegay xeg =äéðéî åòáéìå
àãçá áøë.dipin eraw izxze ,edl xn`w `l izk` `cg `dc Ðçúø à÷ çúøéî ïë íà éøáñxcdn i`c ,`cgc `pic i`n hytnl opivn axc ixecdnn Ð

Ð izxza opira ik ,dtxh inp `cga dil `xiaq i`c .dxyk dil `xiaq `cgac dpin opihyt Ð `gzix `la ,dtxh :ol xcdn i`e ,`cg oky lk Ð dxyk ol

ekl `irain izxz ,dtxh `cga `zyd :xninl ,`gzixa ol xcdn?:xninl ,`gzixa ol xcdn `l Ð dxyk izxza dil `xiaq elit` ,`cg dipin opira i` la`

.dtxh izxzac oizrc` wqiz i` dil ztki` `lc ,dxyk izxza `zydàäårlv dxwrp :lirl ax xn`ck ,dtxh inp `cgac dil `xiaqe ,izxza dipin era Ð

!`cg zxiwrl dpin heytpc ,`gzixa edl xcd` `l ikd elit`e ,`ileg ivg `pniwe`e ,dnr `ilegeåúéøîà÷ àøèñéâ åäì øîà÷ã ïåéëepiid Ð dinza Ð

.dtxh `cga `l` ,`ied inp dlapc ,irainl ekl irai` `l `d :edl xn`w ikdc ,digzixäø÷éòî.`ziq` `la elit` Ðäñáçð* Ð5.dzgtp `le ,`"xivpin
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envr z` `yile miwdl leki `di dna Ð?
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àôâã éá÷éòàz` `yep `ed zvwna Ð
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`nw `pyill inp `ziixa iwen `l i`n` ayiizi

odl yi oilivna `d ,oilivn odl oi`ae iaixak

dqexc el oi`c ,ipzw upc `inecc meyn .dqexc
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,úBéìeç ézL :íéøîBà éànL úéa ?äøãMa ïBøñç änk©¨¤§©¦§¨¥©©§¦§¥§
øîà äãeäé áø øîàå ;úçà àéìeç :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¨©©§¨©©§¨¨©

!äôøèì ïëå :ìàeîL¯àëä¯íúä ,àéìeç àìa òìö §¥§¥¦§¥¨¨¨¥¨§¨§¨¨¨
¯.òìö àìa àéìeç¯àéìeç àìa òìö àîìLa¯ §¨§¨¥¨¦§¨¨¥¨§¨§¨

?dì úçkLî éëéä ,òìö àìa àéìeç àlà ,dì úçkLî©§©©¨¤¨§¨§¨¥¨¥¦©§©©¨
¯éäìéLaéìôké÷úî .dééðúìå :àéòLBà áø dì óéab §¦§¥©§¥©§¦¨©©£¨§¦§§¥©¥

ék :áø déì øîà !ìlä úéa éøîeçå éànL úéa éle÷¥¥©©§§¥¥¦¥£©¥©¦
ìéLúéà¯éànL úéa eäì eåäc ,ìéLúéà äàîeè ïéðòì ¦§¦§¦§¨§¨¦§¦§¨§¥©©
.àøîeçìäéîøé éaø éòa ."daeøa äñaçpL úìBbìeâå" §§¨§§¤¤¤§§¨§¨¨¥©¦¦§§¨

áBø Bà ääáBb áBøáBø äôBçä øNáe" .e÷éz ?äôéwéä §¨¥¥¨¥¨¨©¤
áBøa Bà ,òeø÷ áBøa :éLà áø éòa ."Baeøa ñøkä©¨¥§¨¥©©¦§¨©§
Bà ,äáwépL úéîéðtä ñøk :ïðúcî déì èBLôz ?ìeèð̈¦§¥¦§§©¨¥©§¦¦¤¦§¨

òø÷pLéaøc déîMî àáøòîa éøîàå ;äðBöéçä áBø ¤¦§©©¦¨§¨§¦§©©§¨¦§¥§©¦
Blek ñøkä ìk :àðéðç éaøa éñBé¯ñøk àéä Bæ ¥§©¦£¦¨¨©¨¥¦¨¥

äðBöéçä ñøk eäæ éàå ;éîéðtä¯úà äôBçä øNa ©§¦¦§¥¤¨¥©¦¨¨¨©¤¤
!ñøkä áBø¯ì àlà àîòè àeä éãéîéëä ;ìàeîL ©¨¥¦¥©§¨¤¨¦§¥¨¦

ïéàL íB÷î :ìàeîL øîà éðîçð øa á÷òé éaø øîà£©©¦©£Ÿ©©§¨¦¨©§¥¨¤¥
.úìéî Ba:áø øîà äãeäé áø øîà ."áàfä úñeøãe" ¥¨§©©§¥¨©©§¨¨©©
äîäáa¯úBôBòáe ,äìòîìe áàfä ïî¯õpä ïî ¦§¥¨¦©§¥§©§¨§¦©¥

ìeúç éèeòîì àîéìéà ?éàî éèeòîì .äìòîìe¯ §©§¨§©¥©¦¥¨§©¥¨
òîLî à÷ àä :àîéz éëå !áàfä úñeøãe :àðéðz̈¥¨§©©§¥§¦¥¨¨¨©§©

ñéøc éîð äqâa áàæc ,ïì¯äãeäé éaø ,ïðz àäå ¨¦§¥§©¨©¦¨¥§¨§©©¦§¨
áàfä úñeøc :øîBà¯éøà úñeøãe ,äwãa¯!äqâa ¥§©©§¥§©¨§©£¦§©¨

äãeäé éaø :àîéz éëåâìôîâéìt¯éaø øîàäå §¦¥¨©¦§¨¦§©¨¥§¨¨©©¦
:àòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða!íéîëç éøác Løôì àlà äãeäé éaø àa àì¯àøáb ¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨Ÿ¨©¦§¨¤¨§¨¥¦§¥£¨¦©§¨

íìBòì :àîéà úéòaéà ?úéîø à÷ àøábà¯àúlîc àçøBà ,àîéúc eäî ;ìeúç éèeòîì ©©§¨¨¨¥¦¨¥¥¨§¨§©¥¨©§¥¨§¨§¦§¨
.ïì òîLî à÷ ,éðú÷ìeúç úñeøc :àcñç áø øîà íøîò áø øîàäéiîðe¯íééãâaíéàìèe, ¨¨¥¨©§©¨¨©©©§¨¨©©¦§¨§©¨§¦¨¦§¨¦§¨¦

äcìeç úñeøc¯äéiîðe õð ,ìeúç úñeøc :éáéúéî .úBôBòa¯á÷pézL ãòììçìäñeøc ìáà , §©§¨§¥¦¥§©¨¥§¦¨©¤¦©¥¤¨¨£¨§¨
!eäì úéì¯!õpä úñeøãe :ïðúäå ?ñéøc àì õð ,àøañúå¯ïàk :àéL÷ àì àä¯,úBôBòa ¥§§¦§§¨¥¨¨¥§¨§©§©©¥¨¨©§¨¨§

ïàk¯!àéL÷ àcñç áøì íB÷î ìkî .íéàìèe íééãâa¯,àéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeä ¨¦§¨¦§¨¦¦¨¨§©¦§¨©§¨§¨©¦©©¨§©§¨
ïéìévî LiL íB÷îa ìáà ,ïéìévî ïéàL íB÷îa àlà äñeøc ïéà eøîà àì :øîBà éaéøa¯Lé §¦¦¥Ÿ¨§¥§¨¤¨§¨¤¥©¦¦£¨§¨¤¥©¦¦¥

.äñeøc¯ïéàL íB÷îáe,àðäk áø éa éàåäc úìBâðøz àéää àäå ?äñeøc ïéà ïéìévîèäøc §¨§¨¤¥©¦¦¥§¨§¨©¦©§§¤©£©¥©¨£¨¦§©
ìòå døúa ìeúçàðBøãéàì,ãéçzéàåàLãì dééçîe ,détàa àLcdéôeçéñadìò çkzLàå , ¨©§¨§©§¦§¨§¦§¦¨¨§©¥©§¥§¨¨§¦¥§¦§©©£¨

!àîc éèøe÷ äMîç¯úìväéîð dîöòúìväkíéøçàïðaøå .éîc¯,déì úéà àøäéæ £¦¨§¥§¨©¨©©§¨©¦§©¨©£¥¦¨¥§©¨©¦£¨¦¥
eøîà àì :øîBà éaéøa ,àéðúc ,àéä éaéøa ?épî àä :éøîàã àkéà .déøäéæ éì÷ àìå§¨¨¥¦£¥¦¨§¨§¦¨©¦§¦¦¦§©§¨§¦¦¥Ÿ¨§

ïéìévî ïéàL íB÷îa ìáà ,ïéìévî LiL íB÷îa àlà äñeøc Lé¯.äñeøc ïéà¯íB÷îáe ¥§¨¤¨§¨¤¥©¦¦£¨§¨¤¥©¦¦¥§¨§¨
ïéàLdøúa ìeúç èäøc ,àðäk áø éa éàåäc úìBâðøz àéää àäå ?äñeøc ïéà ïéìévî ¤¥©¦¦¥§¨§¨©¦©§§¤©£©¥©¨£¨¦§©¨©§¨

äMîç äéìò çkzLéàå ,déôeçéña àLãì dééçîe ,détàa àLc ãéçzéàå ,àðBøãéàì ìòå§©§¦§¨§¦§¦¨¨§©¥©§¥§¨¨§¦¥§¦§©©¨¤¨£¦¨
!àîc éèøe÷¯úìväk éîð dîöò úìväíéøçàdépéî àòa .àéîc:áøî àðäk áø §¥§¨©¨©©§¨©¦§©¨©£¥¦¨§¨§¨¦¥©¨£¨¥©
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חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oileg(iriax meil)

ïBøqç änkxqgiäøãLa,ld`a `nhz `ly znd lyéànL úéa ©¨¦¨§¦§¨¥©©
áø øîàå ,úçà àéìeç ,íéøîBà ìlä úéáe ,úBéìeç ézL ,íéøîBà§¦§¥§¥¦¥§¦§¨©©§¨©©

e ,ìàeîL øîà äãeäéld` oiprl ewlgpy enkïkewlgpìoipr §¨¨©§¥¥§
,äôøèzeaygp exqgpy zeileg izy wxy xaeqd i`ny zialy §¥¨

ziyrp lld ziale ,zeileg izy oexqga `l` dtixh dpi` ,oexqg
zxiwr l`enyly ixd .zg` dileg oexqga s` dtixh dndad
zvxzn .o`k xn`y enk rlvd zxiwr `le dtixhnd `id dileg

:`xnbdàëädxwrpy xaecn,àéìeç àìa òìöj`íúädxwrp ¨¨¤©§Ÿ§¨¨¨
,òìö àìa àéìeç.dtixhy l`eny xn` mdipyae §¨§Ÿ¤©
:`xnbd zl`eyòìö àîìLadxwrpy,àéìeç àìaok`úçkLî ¦§¨¨¤©§Ÿ§¨©§©©

dì,dfk ote` `vnpa yi -àéìeç àlàxwrzyéëéä ,òìö àìa ¨¤¨§¨§Ÿ¤©¥¦
,dì úçkLî`id mb da zxaegny rlvd ,dilegd zxwrpyk `ld ©§©©¨

:`xnbd daiyn .zltepe zhnypéìôk éäìéLa,[milqkd seq zgz±] §¦§¥©§¥
zeileg lre .mdl zexaegnd zerlv `ll zeileg daxd my yiy
dtixh ,cala odn zg` zxiwray ,'dtixhl oke' l`eny xn` el`

.lld zial
:`xnbd dywné÷úî,àéòLBà áø dì óxn`y l`eny ixacl ©§¦¨©©§¨

ef zwelgnay `vnpe ,dtixh oiprl mb ewlgp lld ziae i`ny ziay
xy`k `l` dtixh ziyrp dndad oi`y miliwnd md i`ny zia
dndad ziyrpy mixingnd md lld ziae ,zeileg izy dpnn exqgi

,zg` dileg j` dpnn xqgi xy`k dtixhåok m`dééðúìel did - §¦§§¥
zeicr zkqna ef zwelgn zepyl `pzl(c"t)éànL úéa éle÷ éab©¥¥¥©©

ìlä úéa éøîeçåziay my `pzd mxciqy zewelgnd x`y mr ± §§¥¥¦¥
:`xnbd zvxzn .mda mixingn lld ziae mda miliwn i`nyøîà̈©

ìéLúéà ék ,áø déìziaa df oica dl`yd dl`yp xy`k ± ¥©¦¦§¦
,yxcndìéLúéà äàîeè ïéðòìdn l`ye l`eyd cnry ,dl`yp ± §¦§©§¨¦§¦

,`nhz `le dpnn xqgi dnk znd ld`a dxcya oicdeäì eåäc©£§
dfa,àøîeçì éànL úéa`nhn oiicr zeileg izy exqgp `ly lky ¥©©§§¨

i`ny zia ilew oia ef zwelgn `pzd dpn `l okle ,ld`aoaeny s`
.dtixh oiprl i`ny zial `lew mb dfn

lirl exn`py l`eny ixac z` x`al dkiynn `xnbd(`"r):
äñaçpL úìBbìeâådvvexzp ±daeøa.dtixh,äéîøé éaø éòam`d §§¤¤¤§§¨§¨¨¥©¦¦§§¨

a dqagpy zleblebl s` l`eny zpeekdäáBb áBøony mewnd aex ± §¨
dtwid aexa dqagp m` oky lke] y`xd daeb cr dlrnle mipird.[

Bàa dqagp m` `weecy,dôéwéä áBø,y`xd lk swid aex epiidc ¤¥¨
.dtixh dpi` ,ddaeb aexa wx dqagp m` mle` .dtixh `id if`

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
:l`eny ixac z` x`al dkiynn `xnbdäôBçä øNáez`áBø ¨¨©¤

,ñøkämbtpy,Baeøa.dtixh,éMà áø éòa`id l`eny zpeek m`d ©¤¤§¨¥©©¦
s`òeø÷ áBøalhip m` oky lke ,rxwp xya eze` aexy ote`a ± §¨©

,ixnblBà`weecìeèð áBøala` ,ixnbl lhip xya eze` aexy ± §¨
.dtixh dpi` rxwp wx m`

:`xnbd dywn .iy` ax ly ewitq z` heytl di`x d`ian `xnbd
déì èBLôzwtqd z` heytl xyt` `lde ±ïðúcî(.an lirl)ñøk ¦§¥¦¦§©¤¤

äáwépL úéîéðtä,`edy lkáBø òø÷pL Bàqxkd,äðBöéçä ©§¦¦¤¦§¨¤¦§©©¦¨
.dtixhàáøòîa éøîàå[l`xyi ux` inkg-]éñBé éaøc déîMî §¨§¥§©£¨¨¦§¥§©¦¥

àðéðç éaøa,jk dpynd ixac z` x`alàéä Bæ ,Blek ñøkä ìk §©¦£¦¨¨©¤¤¦
'éîéðtä ñøk'lk dawip m`y oicd xn`p dae ,dpyna dxen`d ¤¤©§¦¦

.dtixh `id ixd `edy'äðBöéçä ñøk' eäæ éàå,dpyna zxkfend §¥¤¤¤©¦¨
d edfäôBçä øNa[dqkn-].ñøkä áBø úàiaxa iqei iax ixac itle ¨¨©¤¤©¤¤

aex z` dtegd xyad ly eaex rxwp m`y dpyna x`ean ,`pipg
z` iy` ax hyt `l recn dyw ok m`e .dtixh `id ixd ,qxkd
z` dtegd xyad ly eaex rxwp m`y `id l`eny zpeeky ,ewitq

.ixnbl lhip `ly it lr s` ,dtixh ef ixd ,qxkd aex
:`xnbd zvxzn .ok hyt `l iy` ax recn zx`an `xnbdéãéî¦¦

àîòè àeäwtqd oi` `lde ±ì àlà,ìàeîLdf oic xn` `edy ©§¨¤¨§§¥
'eaexa qxkd aex z` dtegd xya'](`"r lirl),[heytl oi` ezhiyle

ixac z` xg` ote`a yxtn `edy meyn ,dpyndn wtqd z`

,dpyndixdyøîà éðîçð øa á÷òé éaø [øîàä] (øîà éëä)¨¨©©¦©£Ÿ©©§¨¦¨©
ìàeîL(:p lirl)d epiid ,'dawipy iniptd qxk' dpynd zpeeky ,íB÷î §¥¨
qxkaúìéî Ba ïéàL,xnv oirk eilr yi qxkdn wlgy ,xnv oirk ± ¤¥¥¨

gzex min ici lr eze` micxbnyeze` lr `id dpynd zpeeke ,mi
dn ,ezhiyle .dtixh `id ixd awip m`y ,xnv eze` ea oi`y mewn
dtegd xyal dpeekd oi` ,'dpevigd aex rxwpy e`' dpynd dxn`y
`id ixd eaex rxwp m`y ,qxkd x`yl dpeekd `l` ,qxkd aex z`
mikiiy mpi` dpynd ixac l`eny zrcly x`azd ok m`e .dtixh
myn heytl oi`e ,'qxkd aex z` dtegd xya' oipra lirl eixacl

.iy` ax ly ewitq z`
`xnba(.bn lirl)zg`e ,ipiqa dynl exn`p zetixh dpenyy ,x`ean

mpxetiv z` evrpy ser e` dig epiid 'dqexc' .'dqexc'd `id odn
zngne ,qx` mda milihn md ef dqixc ici lre ,sera e` dndaa

.zenl mteq ef dqixc
dpyna epipy(.an lirl):áàfä úñeøãez` zx`an `xnbd .dtixh §©©§¥
:dpynd ixac,áø øîà äãeäé áø øîàdqexc oic,äîäáa`edïî ¨©©§¨¨©©¦§¥¨¦

,äìòîìe áàfäqx` odl yi epnid dlrnly zeigde a`f `weecy ©§¥§©§¨
gka oi` ,a`fd on dhnly zeigd la` ,zexg` zenda zinny wfg

.zeter `l` ,dnda zindl odly qx`dåoicdqixc,úBôBòa`ed §§
,äìòîìe õpä ïîgk mda yi epnid dlrnly zeterde upd `weecy ¦©¥§©§¨

ser qexcl gk el oi` ,upd on dhnl la` ,mdixag zeter qexcl
.exiag

a`fd on dndaa' xn`y dna epcnll ax `a dn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .'dlrnleéàî éèeòîì,eixaca hrnl ax `a dn ± §©¥©
,ìeúç éèeòîì àîéìéà,llk zendaa dqixc lezgl oi`y xnelk ¦¥¨§©¥¨

ixdy ,dfa eprinydl ax `a dne ,xacd heyt `ldàðéðz̈¦¨
epizpyna(.an lirl)áàfä úñeøãea`f `weecy rnyn dfne ,dtixh §©©§¥

.zqxec dpi` epnid dhnly dig la` ,dwc dnda qxecàîéz éëå§¦¥¨
zxaeq dpynd zn`ay xnel okziy meyn ,dpyndn di`x oi`y
,'a`f' dpyna epipyy it lr s`e ,dwc dndaa dqixc lezgl yiy

`l` ,dwca lezg hrnl df oi`ïì òîLî à÷ àähwpy mrhd ± ¨¨©§©¨
eprinydl ick `ed ok `pzdñéøc énð äqâa áàæcqxec a`fy ± ¦§¥§©¨©¦¨¦

.dwca lezg hrnl `pzd zpeek oi`e ,xey oebk ,dqb dnda mb
.llk dndaa dqixc lezgl oi` ok`y ax eprinyd jkitleïðz àäå§¨§©

(my)áàfä úñeøc ,øîBà äãeäé éaø`weec 'dqexc' zaygpadnda ©¦§¨¥§©©§¥¦
,äwã,mifire miyak oebkéøà úñeøães` dqixc zaygpadnda ©¨§©£¦¦
.äqâdndaa `weec dqixc yi a`fly dcedi iax ixaca x`eane ©¨

'a`f' hwp `pzdy xnel okzi `l ok m`e ,dqb dndaa `le ,dwc
.dqb dnda s` qxec a`fy eprinydl

àîéz éëåyâéìt âìôî äãeäé éaøepiide ,`nw `pz ixac lr wleg ± §¦¥¨©¦§¨¦§©¨¦
dcedi iax zrcl wxe ,dqba s` qxec a`fy xaeq ok` `nw `pzy

.dwca `weec qxec a`féaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàäå§¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦
äãeäé éaø àa àì ,àòlà,minkg lr welglLøôì àlàz`éøác ¦¨¨Ÿ¨©¦§¨¤¨§¨¥¦§¥

,íéîëçm`e .dwc dndaa `weec epiid ,'a`fd zqexc' exn`y dny £¨¦
zqexce' epipy `nw `pz ixacae xg`ny ,dnewnl `iyewd zxfeg ok
`a `pzdy i`ce `linne ,dwc dndaa `weec edfy x`azde ,'a`fd
ax `a dn ok m`e ,zeqxec opi` a`fdn dhnly zeigd lky hrnl

.'dlrnle a`fd on dndaa' xn`y dna eprinydl
ax `a zn`a :`xnbd zvxzn .ycgl ax `a dn zx`an `xnbd
dpyna epipy xaky s`e .dndaa dqixc el oi`y ,lezg hrnl
s` qxec a`fy xnel `l` ,lezg hrnl df oi` ,'a`fd zqexce'
`weec qxec a`fy yexita xn` dcedi iaxy s`e ,dqb dnda
ixac z` yxtn dcedi iaxy zti xa oinipa iax x`iae ,dwc dndaa

ike ,`nw `pzúéîø à÷ àøábà àøáb`xen` ixacn dz` dywn ± ©§¨©©§¨¨¨¦
zti xa oinipa iaxy it lr s` `l` ,ipyd `xen`d ixac lr cg`
iaxy xaeqe wleg ax ,`nw `pz ixac z` yxtn dcedi iaxy xaeq
zqexce' hwp `nw `pzy epiide ,`nw `pz lr dfa wlgp dcedi
lezg hrnl `le ,dqb dndaa s` qxec a`fy eprinydl 'a`fd
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קלי oifge` mipya cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

äøãùá ïåøñç äîë.xya `la ld`a `nhz `le Ðäôøèì ïëålld zialc Ð

!rlv zxiwr `le ,dtxhc `ed `ileg zxiwr l`enyl `nl` .`ileg `cga `txhin

éìôë éäìéùá.zerlv my oi`y daxd zeileg yi Ðéàîù úéá éìå÷ éáâ äééðúìå
i`ny zia ilew lk mzd aiygwc ,zeicra diipzil Ð ibilt inp dtxh oiprl i` Ð

zia eed dtxh iabl `dc ,lld zia ixnege

!`lewl i`nyìéùúéà éëdxcy oexqg Ð

.yxcnd ziaaïéðòìdl`yp ld` z`neh Ð

i`ny zia mzdc ,dpexqg dnka mdiptl

.`xneglääáåâ áåø.dlrnle mipird on Ð

.ddaeb aexn lecb dtwid aexòåø÷ áåøáÐ

.dlehp aexa oky lkeìåèð áåøá åàÐ

.`txhin `l rexw aexa la` ,daex lhipy

èåùôúe`" `dc ,xn`w rexw aexac Ð

dpevig aex i`dl opiyxtne ,opz "rxwpy

.dtegd xya epiidcàîòè àåä éãéî`d Ð

.lehp aexa e` rexw aexa ol `iraincàìà
ìàåîùì`zrny `dl dxn` edi` `dc Ð

yxtn `l l`enye .'eke dxwrpy rlv ,lirl

mewn :`l` ,`axrna ixn`ck oizipznl

edi`e .envr qxka epiidc ,zlin ea oi`y

,oizipzn` dtegd xyac zetxh i`d siqen

dl iziin oizipznc `pze ,dil ixinb `xnbc

."llkd dfa"äìòîìå áàæä ïîied Ð

el oi` dhnle a`fn la` .llka a`fe ,dqexc

.zeter `l` dnda zindl wfg qx`

úåôåòáå.oiqxcpd Ðäìòîìå õðä ïîyi Ð

.exag ser qexcl gk elàîéú éëåe`l i` Ð

`ied inp lezg mlerl `pin` ded axc

a`fc ol rnyn `w oizipzne ,dwca dqixc

dqba ixii`c meyne ,qixc inp dqba elit`

.a`f hwpúéîø à÷ àøáâà àøáâiaxc Ð

,bilt dcedi iax xaq axc ?axc` xfrl`

jixhvi`e .xn`w dqba elit` `nw `pze

elit` dhnle a`fd onc opireny`l axc

Ð a`f ipzwc i`d :`niz `lc ,`l inp dwca

.inp lezg elit` Ð dwc la` ,dqb meyn

íìåòì àîéà úéòáéàåhrnn inp oizipzn Ð

Ð ipzwc diteb a`fc ,dwcn elit` lezg

iyextl ax `z`e ,oinipa iaxk xn`w dwca

.oizipzna a`f hiwp `weccàîéúã åäîÐ

,qxcinl digxe`c meyn a`f hwpc i`d

.ax ol rnyn `w ,lezgl oicd `ed mlerle

äééîð`idy mixne` yie .`id dig Ð

.frla `"pixhxn*íéàìèå íééãâmiwc Ð

milgxe mili`a `cqg ax dcene .dwcay

.oizipznkììçì á÷ðéúù ãòuewk Ð

edl ieycne .oiwcd eawipy cre ,`nlra

wifn oi` dly qx`c llkn ,daewpa uewk

.mi`lhe miicbl oky lke ,zeterl elit`

éáéøá.mkg my Ðäñåøã ïéà åøîà àìÐ

.lezglïéìéöî ïéàù íå÷îá àìàserl Ð

mil` `le ,jk lk qrek epi`c ,ecin icbl e`

.dixdifìéöî äì ùéù íå÷îá ìáà`ed Ð

oxetva dknyke ,wfg qx` el yie ,qrek

yiya Ð `cqg axce .qx` da jilyn

.oilivnäéôåçñá.`"helt** Ðäùîç
àîã éèøå÷.zerav` yng ly qx` Ðäîöò úìöä.zgxeae dteb zlvn dnvr `idy Ðïðáøå`nc i`da dqexc oi` oilivn yi elit` :ixn`c ,iaixac dilr ibiltc Ð

.jl iwxtn ,`yca gkzyncéì÷ àìå àøäéæ äéì úéà.sxey epi` Ðéøîàã àëéàÐ a`f hwpc oizipzne .dqexc yic xn`w oilivn oi`y mewna elit` `cqg axc Ð

.dilr ibilt opaxe ,oilivn oi`y mewnae ,`id iaixa Ð llgl awpzy cr hwpc oizipzn `de .hwp iaxax ixni` meynåøîà àì.lezgl dqexc yi Ðïéàù íå÷îá ìáà
'åë ïéìéöî.dqexc yi oilivn oi`y mewna s` :ixaq opaxe Ð
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àîéìéà.lezg `le ,iaxax ixni`a qixc a`f `wec ,xnelk Ð lezg ihernléëå`niz

Ð dlrnle a`fd on hwp ikdlc ,xnelk Ð qixc inp dqba a`fc ol rnynw

.dqba a`f s` dqba ix` dnc ,dey dlrnle a`fd on lkc opireny`léëäxn` :opiqxb

i`c .`cqg axc dizlina up opiqxb `le Ð mi`lhe miicba diinpe lezg zqexc `cqg ax

upn Ð `ziixan dil jixt ik ok m` ,dil qxb

jixv Ð iaixak xn`c `ed :ipyn ike ,jixt inp

ipzw oizipzn eli`e .up` iaixa inp i`wc xnel

s` ,oipr lka ixii` oizipzne ,dqexc el yic up

wlgnc i`nc ,`niz ike !oilivn oi`y mewna

,`l zetera la` ,mi`lhe miicba epiid iaixa

xz `iddn jixt `w i`n ok m`ia dedc `zlebp

oikixv ep` jgxk lry it lr s`e ?`pdk ax

Ð oizipzn` `ziixa dywz `lc meyn wlgl

miicbae ,dixdif ilw zeterac xaqwc meyn epiid

mewnc xaeq iaixa la` .dixdif ilw `l mi`lhe

miicba oia zetera oia ilw Ð oilivn el yiy

llk el oi` Ð oilivn oi`y mewna la` ,mi`lhe

m` ,`cqg axc `zlina up opiqxb ded i`e .qx`

,cere .ok xnel oikixv epiid inp upa s` ok

m` ,`id iaixak `ziixac ipync ixn`c `ki`l

s` ,oipr lka upl dqexc yi `cqg axl ok

ser oizipzn ipzc `ixi` i`ne ,mi`lhe miicba

!inp mi`lhe miicb elit` ?wcd

ìëî:xn`z m`e Ð `iyw `cqg axl mewn

yie !iaxax ixni`a `ziixac dil ipyile

oi` mi`lhe miicba s`c ,ipzw upc `inecc :xnel

iwe`c ,ixn`c `ki` yexitl ,edine .dqexc el

lezg ied `l oilivn el oi`ae ,iaixak `ziixal

,oipr lka zetera upd zqexcc ,upc `inec

jk jezne .oipr meya qixc `l mi`lhe miicbae

`nw `pyill inp `ziixa iwen `l i`n` ayiizi

odl yi oilivna `d ,oilivn odl oi`ae iaixak

dqexc el oi`c ,ipzw upc `inecc meyn .dqexc

.oipr lka
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,úBéìeç ézL :íéøîBà éànL úéa ?äøãMa ïBøñç änk©¨¤§©¦§¨¥©©§¦§¥§
øîà äãeäé áø øîàå ;úçà àéìeç :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¨©©§¨©©§¨¨©

!äôøèì ïëå :ìàeîL¯àëä¯íúä ,àéìeç àìa òìö §¥§¥¦§¥¨¨¨¥¨§¨§¨¨¨
¯.òìö àìa àéìeç¯àéìeç àìa òìö àîìLa¯ §¨§¨¥¨¦§¨¨¥¨§¨§¨

?dì úçkLî éëéä ,òìö àìa àéìeç àlà ,dì úçkLî©§©©¨¤¨§¨§¨¥¨¥¦©§©©¨
¯éäìéLaéìôké÷úî .dééðúìå :àéòLBà áø dì óéab §¦§¥©§¥©§¦¨©©£¨§¦§§¥©¥

ék :áø déì øîà !ìlä úéa éøîeçå éànL úéa éle÷¥¥©©§§¥¥¦¥£©¥©¦
ìéLúéà¯éànL úéa eäì eåäc ,ìéLúéà äàîeè ïéðòì ¦§¦§¦§¨§¨¦§¦§¨§¥©©
.àøîeçìäéîøé éaø éòa ."daeøa äñaçpL úìBbìeâå" §§¨§§¤¤¤§§¨§¨¨¥©¦¦§§¨

áBø Bà ääáBb áBøáBø äôBçä øNáe" .e÷éz ?äôéwéä §¨¥¥¨¥¨¨©¤
áBøa Bà ,òeø÷ áBøa :éLà áø éòa ."Baeøa ñøkä©¨¥§¨¥©©¦§¨©§
Bà ,äáwépL úéîéðtä ñøk :ïðúcî déì èBLôz ?ìeèð̈¦§¥¦§§©¨¥©§¦¦¤¦§¨

òø÷pLéaøc déîMî àáøòîa éøîàå ;äðBöéçä áBø ¤¦§©©¦¨§¨§¦§©©§¨¦§¥§©¦
Blek ñøkä ìk :àðéðç éaøa éñBé¯ñøk àéä Bæ ¥§©¦£¦¨¨©¨¥¦¨¥

äðBöéçä ñøk eäæ éàå ;éîéðtä¯úà äôBçä øNa ©§¦¦§¥¤¨¥©¦¨¨¨©¤¤
!ñøkä áBø¯ì àlà àîòè àeä éãéîéëä ;ìàeîL ©¨¥¦¥©§¨¤¨¦§¥¨¦

ïéàL íB÷î :ìàeîL øîà éðîçð øa á÷òé éaø øîà£©©¦©£Ÿ©©§¨¦¨©§¥¨¤¥
.úìéî Ba:áø øîà äãeäé áø øîà ."áàfä úñeøãe" ¥¨§©©§¥¨©©§¨¨©©
äîäáa¯úBôBòáe ,äìòîìe áàfä ïî¯õpä ïî ¦§¥¨¦©§¥§©§¨§¦©¥

ìeúç éèeòîì àîéìéà ?éàî éèeòîì .äìòîìe¯ §©§¨§©¥©¦¥¨§©¥¨
òîLî à÷ àä :àîéz éëå !áàfä úñeøãe :àðéðz̈¥¨§©©§¥§¦¥¨¨¨©§©

ñéøc éîð äqâa áàæc ,ïì¯äãeäé éaø ,ïðz àäå ¨¦§¥§©¨©¦¨¥§¨§©©¦§¨
áàfä úñeøc :øîBà¯éøà úñeøãe ,äwãa¯!äqâa ¥§©©§¥§©¨§©£¦§©¨
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!eäì úéì¯!õpä úñeøãe :ïðúäå ?ñéøc àì õð ,àøañúå¯ïàk :àéL÷ àì àä¯,úBôBòa ¥§§¦§§¨¥¨¨¥§¨§©§©©¥¨¨©§¨¨§

ïàk¯!àéL÷ àcñç áøì íB÷î ìkî .íéàìèe íééãâa¯,àéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeä ¨¦§¨¦§¨¦¦¨¨§©¦§¨©§¨§¨©¦©©¨§©§¨
ïéìévî LiL íB÷îa ìáà ,ïéìévî ïéàL íB÷îa àlà äñeøc ïéà eøîà àì :øîBà éaéøa¯Lé §¦¦¥Ÿ¨§¥§¨¤¨§¨¤¥©¦¦£¨§¨¤¥©¦¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oileg(iriax meil)

ïBøqç änkxqgiäøãLa,ld`a `nhz `ly znd lyéànL úéa ©¨¦¨§¦§¨¥©©
áø øîàå ,úçà àéìeç ,íéøîBà ìlä úéáe ,úBéìeç ézL ,íéøîBà§¦§¥§¥¦¥§¦§¨©©§¨©©

e ,ìàeîL øîà äãeäéld` oiprl ewlgpy enkïkewlgpìoipr §¨¨©§¥¥§
,äôøèzeaygp exqgpy zeileg izy wxy xaeqd i`ny zialy §¥¨

ziyrp lld ziale ,zeileg izy oexqga `l` dtixh dpi` ,oexqg
zxiwr l`enyly ixd .zg` dileg oexqga s` dtixh dndad
zvxzn .o`k xn`y enk rlvd zxiwr `le dtixhnd `id dileg

:`xnbdàëädxwrpy xaecn,àéìeç àìa òìöj`íúädxwrp ¨¨¤©§Ÿ§¨¨¨
,òìö àìa àéìeç.dtixhy l`eny xn` mdipyae §¨§Ÿ¤©
:`xnbd zl`eyòìö àîìLadxwrpy,àéìeç àìaok`úçkLî ¦§¨¨¤©§Ÿ§¨©§©©

dì,dfk ote` `vnpa yi -àéìeç àlàxwrzyéëéä ,òìö àìa ¨¤¨§¨§Ÿ¤©¥¦
,dì úçkLî`id mb da zxaegny rlvd ,dilegd zxwrpyk `ld ©§©©¨

:`xnbd daiyn .zltepe zhnypéìôk éäìéLa,[milqkd seq zgz±] §¦§¥©§¥
zeileg lre .mdl zexaegnd zerlv `ll zeileg daxd my yiy
dtixh ,cala odn zg` zxiwray ,'dtixhl oke' l`eny xn` el`

.lld zial
:`xnbd dywné÷úî,àéòLBà áø dì óxn`y l`eny ixacl ©§¦¨©©§¨

ef zwelgnay `vnpe ,dtixh oiprl mb ewlgp lld ziae i`ny ziay
xy`k `l` dtixh ziyrp dndad oi`y miliwnd md i`ny zia
dndad ziyrpy mixingnd md lld ziae ,zeileg izy dpnn exqgi

,zg` dileg j` dpnn xqgi xy`k dtixhåok m`dééðúìel did - §¦§§¥
zeicr zkqna ef zwelgn zepyl `pzl(c"t)éànL úéa éle÷ éab©¥¥¥©©

ìlä úéa éøîeçåziay my `pzd mxciqy zewelgnd x`y mr ± §§¥¥¦¥
:`xnbd zvxzn .mda mixingn lld ziae mda miliwn i`nyøîà̈©

ìéLúéà ék ,áø déìziaa df oica dl`yd dl`yp xy`k ± ¥©¦¦§¦
,yxcndìéLúéà äàîeè ïéðòìdn l`ye l`eyd cnry ,dl`yp ± §¦§©§¨¦§¦

,`nhz `le dpnn xqgi dnk znd ld`a dxcya oicdeäì eåäc©£§
dfa,àøîeçì éànL úéa`nhn oiicr zeileg izy exqgp `ly lky ¥©©§§¨

i`ny zia ilew oia ef zwelgn `pzd dpn `l okle ,ld`aoaeny s`
.dtixh oiprl i`ny zial `lew mb dfn

lirl exn`py l`eny ixac z` x`al dkiynn `xnbd(`"r):
äñaçpL úìBbìeâådvvexzp ±daeøa.dtixh,äéîøé éaø éòam`d §§¤¤¤§§¨§¨¨¥©¦¦§§¨

a dqagpy zleblebl s` l`eny zpeekdäáBb áBøony mewnd aex ± §¨
dtwid aexa dqagp m` oky lke] y`xd daeb cr dlrnle mipird.[

Bàa dqagp m` `weecy,dôéwéä áBø,y`xd lk swid aex epiidc ¤¥¨
.dtixh dpi` ,ddaeb aexa wx dqagp m` mle` .dtixh `id if`

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
:l`eny ixac z` x`al dkiynn `xnbdäôBçä øNáez`áBø ¨¨©¤

,ñøkämbtpy,Baeøa.dtixh,éMà áø éòa`id l`eny zpeek m`d ©¤¤§¨¥©©¦
s`òeø÷ áBøalhip m` oky lke ,rxwp xya eze` aexy ote`a ± §¨©

,ixnblBà`weecìeèð áBøala` ,ixnbl lhip xya eze` aexy ± §¨
.dtixh dpi` rxwp wx m`

:`xnbd dywn .iy` ax ly ewitq z` heytl di`x d`ian `xnbd
déì èBLôzwtqd z` heytl xyt` `lde ±ïðúcî(.an lirl)ñøk ¦§¥¦¦§©¤¤

äáwépL úéîéðtä,`edy lkáBø òø÷pL Bàqxkd,äðBöéçä ©§¦¦¤¦§¨¤¦§©©¦¨
.dtixhàáøòîa éøîàå[l`xyi ux` inkg-]éñBé éaøc déîMî §¨§¥§©£¨¨¦§¥§©¦¥

àðéðç éaøa,jk dpynd ixac z` x`alàéä Bæ ,Blek ñøkä ìk §©¦£¦¨¨©¤¤¦
'éîéðtä ñøk'lk dawip m`y oicd xn`p dae ,dpyna dxen`d ¤¤©§¦¦

.dtixh `id ixd `edy'äðBöéçä ñøk' eäæ éàå,dpyna zxkfend §¥¤¤¤©¦¨
d edfäôBçä øNa[dqkn-].ñøkä áBø úàiaxa iqei iax ixac itle ¨¨©¤¤©¤¤

aex z` dtegd xyad ly eaex rxwp m`y dpyna x`ean ,`pipg
z` iy` ax hyt `l recn dyw ok m`e .dtixh `id ixd ,qxkd
z` dtegd xyad ly eaex rxwp m`y `id l`eny zpeeky ,ewitq

.ixnbl lhip `ly it lr s` ,dtixh ef ixd ,qxkd aex
:`xnbd zvxzn .ok hyt `l iy` ax recn zx`an `xnbdéãéî¦¦

àîòè àeäwtqd oi` `lde ±ì àlà,ìàeîLdf oic xn` `edy ©§¨¤¨§§¥
'eaexa qxkd aex z` dtegd xya'](`"r lirl),[heytl oi` ezhiyle

ixac z` xg` ote`a yxtn `edy meyn ,dpyndn wtqd z`

,dpyndixdyøîà éðîçð øa á÷òé éaø [øîàä] (øîà éëä)¨¨©©¦©£Ÿ©©§¨¦¨©
ìàeîL(:p lirl)d epiid ,'dawipy iniptd qxk' dpynd zpeeky ,íB÷î §¥¨
qxkaúìéî Ba ïéàL,xnv oirk eilr yi qxkdn wlgy ,xnv oirk ± ¤¥¥¨

gzex min ici lr eze` micxbnyeze` lr `id dpynd zpeeke ,mi
dn ,ezhiyle .dtixh `id ixd awip m`y ,xnv eze` ea oi`y mewn
dtegd xyal dpeekd oi` ,'dpevigd aex rxwpy e`' dpynd dxn`y
`id ixd eaex rxwp m`y ,qxkd x`yl dpeekd `l` ,qxkd aex z`
mikiiy mpi` dpynd ixac l`eny zrcly x`azd ok m`e .dtixh
myn heytl oi`e ,'qxkd aex z` dtegd xya' oipra lirl eixacl

.iy` ax ly ewitq z`
`xnba(.bn lirl)zg`e ,ipiqa dynl exn`p zetixh dpenyy ,x`ean

mpxetiv z` evrpy ser e` dig epiid 'dqexc' .'dqexc'd `id odn
zngne ,qx` mda milihn md ef dqixc ici lre ,sera e` dndaa

.zenl mteq ef dqixc
dpyna epipy(.an lirl):áàfä úñeøãez` zx`an `xnbd .dtixh §©©§¥
:dpynd ixac,áø øîà äãeäé áø øîàdqexc oic,äîäáa`edïî ¨©©§¨¨©©¦§¥¨¦

,äìòîìe áàfäqx` odl yi epnid dlrnly zeigde a`f `weecy ©§¥§©§¨
gka oi` ,a`fd on dhnly zeigd la` ,zexg` zenda zinny wfg

.zeter `l` ,dnda zindl odly qx`dåoicdqixc,úBôBòa`ed §§
,äìòîìe õpä ïîgk mda yi epnid dlrnly zeterde upd `weecy ¦©¥§©§¨

ser qexcl gk el oi` ,upd on dhnl la` ,mdixag zeter qexcl
.exiag

a`fd on dndaa' xn`y dna epcnll ax `a dn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .'dlrnleéàî éèeòîì,eixaca hrnl ax `a dn ± §©¥©
,ìeúç éèeòîì àîéìéà,llk zendaa dqixc lezgl oi`y xnelk ¦¥¨§©¥¨

ixdy ,dfa eprinydl ax `a dne ,xacd heyt `ldàðéðz̈¦¨
epizpyna(.an lirl)áàfä úñeøãea`f `weecy rnyn dfne ,dtixh §©©§¥

.zqxec dpi` epnid dhnly dig la` ,dwc dnda qxecàîéz éëå§¦¥¨
zxaeq dpynd zn`ay xnel okziy meyn ,dpyndn di`x oi`y
,'a`f' dpyna epipyy it lr s`e ,dwc dndaa dqixc lezgl yiy

`l` ,dwca lezg hrnl df oi`ïì òîLî à÷ àähwpy mrhd ± ¨¨©§©¨
eprinydl ick `ed ok `pzdñéøc énð äqâa áàæcqxec a`fy ± ¦§¥§©¨©¦¨¦

.dwca lezg hrnl `pzd zpeek oi`e ,xey oebk ,dqb dnda mb
.llk dndaa dqixc lezgl oi` ok`y ax eprinyd jkitleïðz àäå§¨§©

(my)áàfä úñeøc ,øîBà äãeäé éaø`weec 'dqexc' zaygpadnda ©¦§¨¥§©©§¥¦
,äwã,mifire miyak oebkéøà úñeøães` dqixc zaygpadnda ©¨§©£¦¦
.äqâdndaa `weec dqixc yi a`fly dcedi iax ixaca x`eane ©¨

'a`f' hwp `pzdy xnel okzi `l ok m`e ,dqb dndaa `le ,dwc
.dqb dnda s` qxec a`fy eprinydl

àîéz éëåyâéìt âìôî äãeäé éaøepiide ,`nw `pz ixac lr wleg ± §¦¥¨©¦§¨¦§©¨¦
dcedi iax zrcl wxe ,dqba s` qxec a`fy xaeq ok` `nw `pzy

.dwca `weec qxec a`féaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàäå§¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦
äãeäé éaø àa àì ,àòlà,minkg lr welglLøôì àlàz`éøác ¦¨¨Ÿ¨©¦§¨¤¨§¨¥¦§¥

,íéîëçm`e .dwc dndaa `weec epiid ,'a`fd zqexc' exn`y dny £¨¦
zqexce' epipy `nw `pz ixacae xg`ny ,dnewnl `iyewd zxfeg ok
`a `pzdy i`ce `linne ,dwc dndaa `weec edfy x`azde ,'a`fd
ax `a dn ok m`e ,zeqxec opi` a`fdn dhnly zeigd lky hrnl

.'dlrnle a`fd on dndaa' xn`y dna eprinydl
ax `a zn`a :`xnbd zvxzn .ycgl ax `a dn zx`an `xnbd
dpyna epipy xaky s`e .dndaa dqixc el oi`y ,lezg hrnl
s` qxec a`fy xnel `l` ,lezg hrnl df oi` ,'a`fd zqexce'
`weec qxec a`fy yexita xn` dcedi iaxy s`e ,dqb dnda
ixac z` yxtn dcedi iaxy zti xa oinipa iax x`iae ,dwc dndaa

ike ,`nw `pzúéîø à÷ àøábà àøáb`xen` ixacn dz` dywn ± ©§¨©©§¨¨¨¦
zti xa oinipa iaxy it lr s` `l` ,ipyd `xen`d ixac lr cg`
iaxy xaeqe wleg ax ,`nw `pz ixac z` yxtn dcedi iaxy xaeq
zqexce' hwp `nw `pzy epiide ,`nw `pz lr dfa wlgp dcedi
lezg hrnl `le ,dqb dndaa s` qxec a`fy eprinydl 'a`fd
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc oileg(iying meil)

,ìeúçì äñeøc Lé,'dqixc' zaygp ezqixc m`d xnelkïéà Bà ¥§¨§¨¥
déì øîà .ìeúçì äñeøc,axäcìeçì óà,lezgn dphwdLé §¨§¨¨©¥©§§¨¥

,äñeøc:l`y cer .lezgl oky lkeïéà Bà ,äcìeçì äñeøc Lé §¨¥§¨§§¨¥
déì øîà .äcìeçì äñeøc,axìeúçì óà,dclegn lecbdïéà §¨§§¨¨©¥©§¨¥

.äñeøcoia :l`y cere ìeúçìoiaïéà Bà äñeøc ïäì Lé ,äcìeçì §¨§¨§§¨¥¨¤§¨¥
,äñeøc Lé ìeúçì ,déì øîà .äñeøc ïäìe.äñeøc ïéà äcìeçì ¨¤§¨¨©¥§¨¥§¨§§¨¥§¨

:`xnbd zx`anäñeøc Lé äcìeçì óà déì øîàc àä ,àéL÷ àìå§Ÿ©§¨¨§¨©¥©§§¨¥§¨
epiid ,lezgl oky lkeïéà ìeúçì óà déì øîàc àä .úBôBòa§¨§¨©¥©§¨¥

äñeøcepiid ,dclegl oky lkeéáøáø éøîéàa.milecb miyaka ± §¨§¦§¥©§§¥
,äñeøc ïéà äcìeçì äñeøc Lé ìeúçì déì øîàc àäepiidíééãâa ¨§¨©¥§¨¥§¨§§¨¥§¨¦§¨¦

,íéàìèelezgly.mda dqixc oi` dclegl eli`e ,mda dqixc yi §¨¦
dpyna epipy(.an lirl)sera qbd zqexce ,wcd sera upd zqexc'

:mi`nhd zeterd x`ya dqexcd oic z` zx`an `xnbd .'qbdéòä¥
øàL ,éMà áødúBôBòd,ïéàîèmix`eand qbde updn ueg ©©¦§¨§¥¦

,dpynaáøì ìlä áø déì øîà .äñeøc ïäì ïéà Bà äñeøc ïäì Lé¥¨¤§¨¥¨¤§¨¨©¥©¦¥§©
éa ïðéåä ék ,éMàly eyxcn ziaa epiidyk ±øàL ,øîà ,àðäk áø ©¦¦£¥©¥©©£¨¨©§¨

.äñeøc ïäì Lé ,ïéàîè úBôBò§¥¦¥¨¤§¨
zeterd x`yl dqixc yiy `pdk ax xn` cvik :`xnbd dywn

,mi`nhdïðz ïðàäådpyna(.an lirl)÷cä óBòa õpä úñeøãe §¨£©§©§©©¥¨©©
x`yl mle` ,wcd sera dqixc yi upl `weecy rnyne ,dtixh
dn :`xnbd zvxzn .wcd sera s` dqixc oi` mi`nhd zeterd
`l` ,zeter x`y hrnl df oi` ,'upd zqexc' dpynd dhwpy

y ,mi`nhd zeterd x`yl upd oia welig yiy epcnllõpä úñeøc§©©¥
s` `iddéúååëãa,edenk zetera ±ðéàåC,mi`nhd zeterd x`y ± §¦§¨¥§¥¨

`l` dqixc mdl oi`eäéépéî àøèeæãa,mdn miphwd zetera ± ¦§§¨¦©§
zetera oky lke ,dqixc mdl oi` ,mzenk milecbd zetera mle`

.mdn milecbd
:xg` ote`õpä úñeøc ,éøîàc àkéàås` `iddépéî éaøãa± §¦¨§¨§¥§©©¥¦§©¥¦¥

,epnid milecbd zeteraåeli`ðéà,C`l` dqixc mdl oi` §¥¨
eäééúååëãamdl oi` ,mdn milecbd zetera mle` .mzenk zetera ± §¦§¨©§

.dqixc
:lreyl dqixc yi m`d dpc `xnbdáøc déîMî àðäk áø øîà̈©©©£¨¦§¥§©

ì äñeøc ïéà ,éMà øa éîéL,ìòeLezqixc oi` qxcy lrey xnelk ¦¦©©¦¥§¨§¨
:`xnbd dywn .eci lr zqxcpd dndad z` dtixhnéðéàjk m`d ± ¥¦

,oicd `edéîéc áø àúà ék àäålaal l`xyi ux`näNòî ,øîà §¨¦¨¨©¦¦¨©©£¤
éðéä úéa ìL õçøna ìçø ìòeL ñøãå,[mewn my-]äNòî àáe §¨©¨¨¥©¤§¨¤¥¦¦¨©£¤

äñeøc Lé eøîàå ,íéîëç éðôì:`xnbd zvxzn .lreyláø øîà ¦§¥£¨¦§¨§¥§¨¨©©
äåä ìeúç àéää ,àøôñdid my dyrnd ±,lreya `le lezga ©§¨©¦¨£¨

.lirl `xnba x`eank ,dwcay dwc dndaa dqixc el yi lezge
:lrey zqexc oipra ztqep drc d`ian `xnbdøîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©

ì äñeøc Lé ,éMà øa éîéL áøc déîMî àðäk áø.ìòeLdywn ©©£¨¦§¥§©¦¦©©¦¥§¨§¨
:`xnbdìçø ìòeL ñøãå äNòî ,øîà éîéc áø àúà ék àäå ,éðéà¥¦§¨¦¨¨©¦¦¨©©£¤§¨©¨¨¥

äñeøc ïéà eøîàå íéîëç éðôì äNòî àáe ,éðéä úéa ìL õçøna©¤§¨¤¥¦¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§¥§¨
:`xnbd zvxzn .lreyläåä áìk àeää àøôñ áø øîàdyrnd ± ¨©©©§¨©¤¤£¨

.oldl x`aziy itk ,dqixc oi` alkle ,lreya `le alka did my
:alkd zqexc oic z` x`an sqei axïðéè÷ð ,óñBé áø øîàzxeqn ± ¨©©¥©§¦¨

y ,epizea`n epicia,áìëì äñeøc ïéà.qx` el oi`e xg`n ¥§¨§¤¤
:dqixc oipra mipic dnk zx`an `xnbdïéà ,ïðéè÷ð ,éiaà øîà̈©©©¥©§¦¨¥

àlà äñeøcqxcy ote`a,àìc ìâø é÷etàì ,ãéaqx` oi`y meyn §¨¤¨§¨§©¥¤¤§Ÿ
oke .dcia `l` digda àlà äñeøc ïéàa qxcy ote`,ïøBtö ¥§¨¤¨§¦¤

,àìc ïL é÷etàì.dipxtiva `l` ,dipiya digd qx` oi`y meyn §©¥¥§Ÿ
:iia` siqeneàlà äñeøc ïéàqxcyk,úòcî àlL é÷etàì ,úòcî ¥§¨¤¨¦©©§©¥¤Ÿ¦©©

aba eipxtiv z` urpy it lr s` ,dnda lr bbd on qxecd ltpy oebk
,dndad,àìcoke .qx` jilyn epi` df ote`ay meynäñeøc ïéà §Ÿ¥§¨

àlàqxcyk,äúéî øçàì é÷etàì ,íéiçîxg`le ,ix`d zny oebk ¤¨¥©¦§©¥§©©¦¨
,daba eipxtiv z` urpe dndad lr ltp okn.àìc:`xnbd dywn §Ÿ

àzLä ,éøîàqxcy ote`a m` ,denzl yi dzr ±,úòcî àlL ¨§¥©§¨¤Ÿ¦©©
zøîàyàìqxc ,dqixcl df aygpàéòaéî äúéî øçàìjixv ± ¨§©§Ÿ§©©¦¨¦©§¨

:`xnbd zvxzn .dqixc df oi`y xnege lw `lde ,eprinydlàìŸ

àëéøöote`a `l`ñéøãc,ig `edykåeipxtiv z` `ivedy mcew §¦¨§¨¦§
dndad ondéãéì äe÷ñô.eci z` ekzg ±àîéúc eäî`ny ± ©§¨¦¥©§¥¨

qxecd lky xn`zdéøäéæ éãL ñéøãc éãäaurep `edy drya ± ©£¥§¨¦¨¥¦£¥
aygi ,eci z` ekzgyk s`e ,ely qx`d z` jilyn `ed eipxtiv z`

,dqixcl xacdïì òîLî à÷y ,iia`éìLc éãäadéøäéæ éãL ó± ¨©§©¨©£¥§¨¦¨¥¦£¥
.qx`d z` jilyn `ed ,dndad abn eipxtiv z` ulegy drya
jilyn epi` aey ,eipxtiv z` slyy mcew eci z` ekzgyk jkitle

.dqixc df oi`e ,qx`d z`
:dqexc wtqa oicd dn dpc `xnbdøîà àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨©

àöîðå ,íéøååMä ïéáì ñðëpL éøà ,áøokn xg`lïøBtö,dyelz ©£¦¤¦§©§¥©§¨¦§¦§¨¦¤
daegzïäî ãçà ìL Baâa,[mixeeydn-]éøà ànL ïéLLBç ïéà §©¤¤¨¥¤¥§¦¤¨£¦
.Bñøc:`xnbd zxxan.àîòè éàîlr s`y meyn :`xnbd zx`an §¨©©§¨
y itáBød,ïéñøBc ïéà ïèeòéîe ,ïéñøBc úBéøàxg`n mewn lkn £¨§¦¦¨¥§¦

åxexaeplyúèîLð Bðøtö ïéà ñøBcä ìkzrya llk epnn §¨©¥¥¦¨§¦§¤¤
,dqixcd,Baâa Bì úáLBé ïøBtöå ìéàBä ,úàæåmiyyeg oi` jkitl §Ÿ¦§¦¤¤¤§©

`l` ,dqixc zngn d`ayøîéàxeyd `ny xnel yi ±ìúBëa ¥©§¤
,Ckçúð.xeyd abl d`a `id myne ,lzeka daegz oxetivd dzide ¦§©¥

:`xnbd dywn,äaøcày it lr s`ïèeòéîe ,ïéëkçúî íéøååL áBø ©§©¨§¨¦¦§©§¦¦¨
,ïéëkçúî ïéàxg`n mewn lknúáLBé ïøBtö ïéà Ckçúnä ìkå ¥¦§©§¦§¨©¦§©¥¥¦¤¤¤

,Bñøc éøà øîéà ,Baâa Bì úáLBé ïøBtöå ìéàBä äæå ,Baâa Bì§©§¤¦§¦¤¤¤§©¥©£¦§¨
e xg`n :`xnbd zvxzn .dqixcl yeygpeéëä øîéîì àkéà`ly ± ¦¨§¥©¨¦

,lzeka jekigdn el d`a oxetivd `l` ,qxcpéëä øîéîì àkéàå± §¦¨§¥©¨¦
,dqixc zngn el d`a oxetivdydé÷æçà àúléî é÷Bàz` cnrd ± ¥¦§¨©¤§¥

`linne ,qexc did `l xeydy ,dpey`xd ezwfg lr xacddéì äåä£¨¥
øîàc ,déîòèì áøå ,'äñeøc ÷ôñ'oldl÷ôñì ïéLLBç ïéà ¨¥§¨§©§©§¥§¨©¥§¦§¨¥

.äñeøc§¨
:dqexc wtq oipra mipic iwelig dnk x`an iia`àì ,éiaà øîà̈©©©¥Ÿ

ïøîà,dqexc wtql oiyyeg oi`yàlàz`vnpykïøBtöaba £¨¨¤¨¦¤
epxtiv oi` qxecd lke xg`n ,eqxc `ly okzi df ote`ay ,xeyd

.zhnypìáàz` mi`ex wx `l` ,epxtiv dhnyp `l m`íB÷î £¨§
d z`kdïøBtö,xeyd ly eaba,ïéLLBçzeix`d aexe xg`n ¦¤§¦
.miqxecénð ïøBtöåeaba oxetiv d`vnp m`y x`azdy dn s` ± §¦¤©¦

,miyyeg oi`îà àìàlà ïøoxetivaäçìote`ay ,mc da didy ± Ÿ£¨¨¤¨©¨
lzekay mixne` ep`e ,dqixc zrya llk hnyidl dkxc oi` df

.jkgzd,äLáé ìáàix`dn dhnyp oxetivde ,eqxcy miyyeg £¨§¥¨
dyai oxetivy oeikn ,dqixcd zryaàèîzLîc äãáòdieyr ± ¨§¨§¦§©§¨

.dqixc zrya ix`dn hnyidl
:iia` siqenénð äçìå,miyyeg oi`yàlà ïøîà àìz`vnp m` §©¨©¦Ÿ£¨¨¤¨

àãç,lzeka jekigd on d`ay zelzl yiy ,zg` oxetiv ±ìáà £¨£¨
,ïðéLééç ,úìúe ézøzyly e` mizy eidiy llk ievn oi`y oeikn ©§¥§¨©§¦¨

.eqxc ix`d `ny yegl yi okle ,lzeka zeaegz ix`d ipxtivàeäå§
ote`a [`weece-]déôeçéñc àøãa àîéé÷czeaegz miipxetivdy ± §©§¨§¨¨§¦¥

,eizerav` zxEWA ix`d cia zexecq ody xcq eze`a xeyd aba§©
,lzeka jekigd zngny milez ,oxcqk `ly zeaegz od m` mle`

.xeyd abl eribd
:dqexc wtq oipra dpc `xnbd÷ôñì ïéLLBç ïéà øîà áø ,øîzéà¦§©©¨©¥§¦§¨¥

.äñeøc ÷ôñì ïéLLBç øîà ìàeîLe .äñeøczx`an:`xnbd §¨§¥¨©§¦§¨¥§¨
àîìò éleëcote`ayìò ÷ôñ[mixeeyd oial ix`d qpkp-]àì ÷ôñ §¥¨§¨¨¥¨¨¥Ÿ
àîéà ,ìòy xnel epl yi ±ìò àìoke .mixzen mleke ,qpkp `l ± ¨¥¨Ÿ¨
yiy ote`a÷ôñqpkp m`,àaìk,dqixc ezqixc oi`yàøðeL ÷ôñ ¨¥©§¨¨¥§¨
,[lezg-],àaìk àîéàm` oke .dqixc ezqixc oi`e,ìòe÷éúL ¥¨©§¨¨¨¦

eäééðéa áeúéàå,odipia ayie wzy ±éeL àîìL øîéàodnr dyr ± §¥¥©§¥©§¨¨©¥
mc` ipa mr zelcbe ,zeaxz zepa zeyrpy ,zeig dnk jxck ,mely

qxecd m` oke .mdl zewifn oi`e ,zendae,eäéépéî ãçc déLéø òè÷̈©¥¥§©¦©§
jkay xnel epl yiy meyn ,zexg`a dqixcl yegl oi`çð̈

déçúéøîy ote`a oke .[eqrkn-]eäéà[ix`d]éàeòî à÷,mdep ± ¥¦§¥¦¨§©¥
eäðéàå[zendad]ïø÷ø÷î÷yiy meyn ,dqixcl yegl oi` ,zereb ± §¦§¨§©§§¨
y xneléúòaî à÷ éúeòa©¥¨¦©£¥
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oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

äãìåçì óà.lezgl oky lke ,dqexc yi epnid dphw `idy Ðìåúçì óàÐ

.dl opivxzn dinwle .dclegl oky lke ,dqexc oi` lecb `edyéáøáø éøîéàá
:(a,ap oileg) lirl ax xn`ck ,lezgl dqexc oi` dil `xiaq dwc dndaa Ð

.dlrnle a`fd on dndaaíéàìèå íééãâá.c`n miwc Ðíéàîè úåôåò øàù
.upde qbd on ueg Ðúñåøãå ïðú ïðà àäå

÷ãä óåòá õðäzeter x`yc llkn Ð

!`l wcd sera elit`äéðéî éáøáøãáÐ

.`ed wcd ser ikd elit`eéðéä úéámy Ð
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oiie`x ,xnelk Ð oiqxec zeix` aex :eyexit

oileg oherne .miqxece mi`ixa ody ,qexcl

mdy ,miqxecd zeix` aexe .miqxec oi`e

li`ed ,efe .odn zhnyp oxetv oi` ,mi`ixa

ix` i`d `nzqn ,eab lr el zayei oxetve

df oxetv `a dqexc zngn `le ,`ed dleg

akey ix`d dide ,jkgzp lzeka `l` ,o`kl

lzeka xeyd jkgzpy zngne ,lzekd lv`

oxetvd epnn dhnyp Ð ix` ly elbxae

ab lr s` ,daxc` :jixte .eab lr el dayie

mixeey aex mewn lkn ,oikkgzn mixeey aexc

,my zgpen ix` lbxy mewna oikkgzn oi`

oxetvd zelzl yie ,eab lr oxetv el ayzy

zwfga `ziinw dzwfg` opinwe`c ,dqexc wtql opiyiig `lc dinrhl axe ,ikde ikd xninl `ki`c ,wiqne !zhnyp oxetv oi` miqxecd mi`ixad aexc ab lr s`e ,ix`d zqixca

.qxcp `lyìë.jkgznd aex ,oiqxecd aex ,xnelk `l` .jenqac "jkgznd lk" oke ,`wec e`l "lk" i`d Ð zhnyp oxetvd oi` qxecd
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`oifgeקלד mipya cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

éããäà.yegl oi`e ,mdn zrap `ed jk epnn mizrap mdy mykc Ðàô÷øù
.mdipia upd qpkpy zeter `ln lq Ðäåä ìàåîùã äéøúàgxe` e`le Ð

Ð da ibilt eed i` la` .ea oiey ody xaca dixz`a dinw iiexe`l `rx`

`hg cepcp yiy mewn lkc ,l`xyi oenn ciqtdl dinw edl xcyn did `l

ile .izrny jk ,axl ceak oiwleg oi` Ð

l`enyc dixz` `l` :opiqxb ikdc d`xp

,ax dia xcdc heytz `l `kdne .ded

`zln dixz`a ixyinl `rx` gxe` e`lc

:(`,cv) oiaexira opixn` ikde .xq` edi`c

!dil `nil xeq`c dil `xiaq i` axe

.ded l`enyc dixz`éëä åäðéãùéìÐ

.mdy zenk xdpl mkilyiï÷ìñå ïçøôî
.l`xyil exknie miciiv oze` oicve Ð

ùãç øùò íéðù åäðéäùìåwtq oick Ð

.(`,gp oileg) oiwxita onwlck ,dtxhéãéì
äì÷úivn `l `aeh eda dedc icii` Ð

.ediipin cg lkinl iz`e ,eda ixedcf`l

åúà.l`xyil dl ipafne ixcde mieb Ð

àúìéî éîåñøôì`xdpl lf` ike Ð

miwc zetery itle .ith `zlin `yee`

owceal leki `l Ð eid miaexne eid

drhi `ny ,gxehd iptn ,dwicaa oxizdle

dixdif yilwc icii` ,inp i` .odn zg`a

xace .xkpin `le xya mic`n `l Ð upc

.il d`xp dfñîñîî.jlkeln Ðäñåøã
åøîàùe` ,ix` zqexc wtq oebk Ð

xkip dqixcd mewn oi`e dqxcy ed`xy

.uegan÷åãáì äëéøödqixke dab Ð

mic`d m`e ,miirn ipa cbpky lke dicive

,qx`d edf Ð `"cexhewpy* xya my

ipa z` aewpiy cr sexyl eteqy ,dtxhe

oi` Ð my xya mic`d `l m`e .miirn

dqexc oi`y ,xg` mewna wecal jixv

`txhin `lc ,miirn ipa cbpk `l`

.xg` mewnaoipniql dqexc yim` Ð

dtxh ied in ,mcbpk dqxc?:opixn` in

`l e` ,dxyke dqexc lv` od oiyw?
åìåë ììçä úéá ãâðëiaer iwet`le Ð

.mikxid e` x`evdåìãìãðù íéðîéñÐ

lirlc izxz jpda `xif iax xn`c icii`

lkl lif`e xcqnw ,"ipelt dyxit xak"

.ikd `xif iax eda xn`c jpdåìãìãðÐ

.daxd zenewna exwrpåäî äñîñîäÐ

epi`xe ,llgd cbpk `ly jxia dqxc oebk

edn ,onf xg`l xyad awipyéðá ãâðë ?
íééòî.dnic`da elit` Ðñîñîúð
øùáä.cg` mewna Ðåìéàë åúåà ïéàåø
åðéà,elek lhipa zetxh ea yi m`e Ð

inp i`dc ,dtxh Ð oicibd znev oebk

.inc lehpkåãøåâ`a did m` Ð

xyad cr ekilyne ecxeb Ð eze`txl

.igdåãøåâ.z"lca ÐäçìúÐ

.zekizg zekizg dpnn oiltepe ,zwxtzn

òùåäé áøã äéøá àðåä áøãî:xn`c Ð

eli`ke dqnqnd iexw ecxeb `texdy lk

.dxqgy d`ix dl `iede ,epi`ãò õå÷á
ììçì á÷ðéúùÐ llgl ribd la` Ð

i` dwicaae .oiwcd eawip `ny yegl yi

.oda xkip wc awp oi`y iptn ,xyt`

ïéðîéñá.oipniqa dqxc Ðåîéãàéù ãò
ïîöò ïä.oda hlyy dlbp ixd ,onvr od enic`d ik la` .oda hley qx` oi`e ,od oiyw oipniq aexc ,`txhin `l ocbpky xya znc`d meyn la` Ð
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àô÷øùqxhpewae .`twxiy :opinbxzn (ct mildz) "dl ow xexce" ,zeter ly ow Ð

.zeter `ln lq :yxitéúàoiwxita onwl xn`c `de Ð dlwz icil eda

`le ,`ixy Ð dprh `xcd i` ,dl opidyn `nw `lgiy :dtxh wtq ivia iab (`,gp oileg)

.`id i`pz dnvr dlwzc (a,k) migqtc `nw wxt xn` `dc :xnel yie !dlwzl opiyiig

.oerhl zxdnn Ð oerhl dteq i` mzd ,cere

`zlin ineqxtlc `kd wiqnc i`nlc ,cere

.`gip Ð ikd ciar÷ôñxni` `ipw wtq `xpey

(`z` d"c `,gk) ipy wxta lirl Ð `ipw

migaf) "zaexrzd" yixac :xn`z m`e .izyxit

dtxh i`d :dtxha daxrzp iab ,opixn` (a,cr

`lc i`e ,dilwyip Ð dil rcic i` ?inc ikid

axri`c :i`pi iax xn` ?rci okidn Ð dil rci

:xn` yiwl yixe .a`fd zqexca uewd zaewp

clea axri`c :xn` dinxi iaxe .dletpa axri`c

iaxk edlekc yxtne .`id xfrl` iaxe ,dtxh

a`fd zqexcl uewd zaewp oia ,ixn` `l i`pi

xyt` ,ok m`e .libr i`de jiyn i`d ,rici rcin

`wecc :xnel yie !`ipw i` `xpey i` o`k xxal

.rici `l `xpeya la` ,dlrnle a`fd on mzd

zaewp aexri`c mzd ipyil ,ok m` :xn`z m`e

:xnel yie !mi`lhe miicbae ,lezg zqexca uewd

`lc i`de .zendad lka inewe`l dil `gipc

Ð a`fd zqexca alkd zqexc aexri`c ipyn

.xxal xyt` `nlc

äñåøãyxit Ð 'ek dwica dkixv exn`y

e` ,ix` zqexc wtq oebk :qxhpewd

rnyn .uegan xkip dqixcd mewn oi`e dqxcy

axd yxit oke .dwica `ipdn `l dqexc i`cec

i`cec ,dkxal epexkf xi`n iaxa wgvi iax

xyad mic`ny minrty ,dwica dl oi` dqexc

elit` dwica yic d`xpe .dti oiekl leki oi`e

cr Ð dqexca :jenqa xn`cn ,dqexc i`cel

cr Ð mipniqae ,mirn ipa cbpk xyad mic`iy

mic`d m` la` .mnvr mipniqd enic`iy

mipniqd enic`d `le mipniqd cbpky xyad

ixdy ,dqxcp i`cec ab lr s` ,dxyk Ð

,cere .`xdif i`ce `ki` ok m`e ,xyad mic`d

,`nh` cr `tkn ax dia ixenc jenqa xn`wc

yiig `l axc ,dqexc i`ce jgxk lr epiide

qxhpewa yxitck ,dia xcd `lc ,dqexc wtql

`de .(`,cv oiaexir) "zebb lk"c `iddn lirl

dpin `wtp :(`,bn oileg) oiwxit yixa xn`c

meyn Ð dqexc i`cel xn` `le ,dqexc wtql

,cere .opiyiigc ol `niiw dqexc wtql s`c

ezqexc ,edyna ezaewp hyee :jenqa iracn

ezqexc ,xqi`ka ezaewp dpw .edyna inp

edyna mic`nc ab lr s` ,`nl` ?dnka

ea `diy cr xykc xninl ira ,i`ce qxcpe

wtq hwp `l qxhpewa mby d`xpe !xqi`ka

,mewn lka wecal jixv f`c meyn `l` dqexc

,miirnd ipa cbpky dn lke dcve dqixke dab

`l Ð dqixcd mewn uegan xkip did m` la`

.mewn eze` cbpk `l` wecal jixv did
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eøîàL¯:àôìéà éòa .íééòî éða ãâðk ä÷éãa äëéøö ¤¨§§¦¨§¦¨§¤¤§¥¥©¦¨¥¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oileg(iying meil)

,éããäàyegl oi`e ,odn ldap `ed jk ,epnn zeldap ody myky ©£¨¥
.qxcy

`a zx`an `xnbd:`xnbd zx`an .l`enye ax ewlgp ote` dfiék¦
éâéìtote`a ,ewlgpy dn ±eäéàc[ix`d-]eäðéàå ,÷éúL à÷ §¦¥§¦¨¨¦§¦§

[zendad-]ïø÷ø÷î÷.zereb ±øî[l`eny-]øáñyegl yiy ¨§©§§¨©¨©
y meyn zereb ody mixne` ep`e ,dqixcläNòîdqixcãéáò à÷ ©£¤¨¨¦

eäa.mda dyr ±øîe[ax-]øáñe ,dqixcl yegl oi`yúîçî §©¨©©£©
ïãáò à÷c àeä déúeúòaqxc `le ,zereb od ix`dn cgtd zngn ± ¦£¥§¨¨§¨

.oda
:dkldd dn dpc `xnbd÷ôñì ïéLLBç àúëìä ,øîéîà øîà̈©£¥©¦§§¨§¦§¨¥

,äñeøc:`xnbd zl`ey .l`enykéàä ,øîéîàì éMà áø déì øîà §¨¨©¥©©¦©£¥©©
éàî áøc.dqexc wtql yegl oi`y xaeqd ax ixac lr xn`z dn ± §©©

:`xnbd daiyndéì øîà,xnin`éì òéîL àì,ax ixac z`øîBìk ¨©¥Ÿ§¦©¦§©
éì àøéáñ àì.edenk Ÿ§¦¨¦

:l`enyk xnin` wqt recn xg` ote`a zx`an `xnbdúéòa éàå§¦¨¥
ìàeîLc éaâì áø déa øãä ,àîéàyie .l`enyl dcede ax ea xfg ± ¥¨¨©¥©§©¥¦§¥

,didy dyrnn ok gikedlàô÷øL àeääc,zeter `ln lq ±÷ôñc §©©§§¨§¨¥
úBñeøc,odipia up qpkpy zngn,áøc dén÷ì àúàcaxeeäðéøcL §§¨¨§©¥§©©©¦§

ìàeîLc dén÷ìl`enye .xaca weqtiy l`eny iptl mze` gly ± §©¥¦§¥
eäðé÷ðçmze` wpg ±àøäða eäðãLe`xnbd zx`an .xdpl mwxf ± ©§¦§§©§§©£¨

:dgkedd z`Czòc à÷ìñ éàåaxy,déa øãä àìxaeq `ed oiicre §¦©§¨©§¨Ÿ¨©¥
,l`eny iptl mze` gly recn ,dqexc wtql miyyeg oi`y

eäðéøLéìaxy gken ,mze` xizd `ly jkne .mze` xizdl el did ± ¦§¦§
.dqexc wtql yegl yiy `ed dcene ,ea xfg
:`xnbd dywn .di`xd z` dgec `xnbdéàî àlàjpevx dn ± ¤¨©

axy ,xnel,déa øãämze` gly recn dyw ea xfg m` s` `ld ¨©¥
el did ,l`eny iptleäðéøñéìxq` `ly jkne .mze` xeq`l ± ¥§¦§

.dqexc wtql miyyeg oi`y xaeq oiicr axy ,jtidl gken ,mze`
,ea xfgy meyn epi` ,zeterd z` envra xizd `ly mrhdeàlà¤¨

y meynäåä ìàeîLc déøúà,l`eny ly enewna did dyrnd ± ©§¥¦§¥£¨
.xqe` envr `edy xac l`eny ly enewna xizdl ux` jxc df oi`e
wpg l`enyy ,lirl x`azd .xkfpd dyrnd z` zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .xdpl mwxfe zeterd z`,eäðé÷ðçéîì éì änì̈¨¦§¤§§¦§
a éëä eäðécLéìàøäðzvxzn .xdpl mdy zenk mwxefl el did ± ¦§¦§¨¦§©£¨

eid ,mdy enk mwxef did m` :`xnbdï÷ìñå ïçøôîmigxet ± ©§§¨§¨§¨
mze` exknie ,miciiv mze` ecevi `ny yegl yie ,myn milere

:zeywdl `xnbd dtiqen .l`xyilìåeäðéäLmzedydl el did ± §©§¦§
,LãBç øNò íéðL`vnp ,df onf xg`l zeigl mikiynn md m`e §¥¨¨¤

`ny yyg l`eny :`xnbd zvxzn .zetixh mpi`yeäa éúà± ¨¥§
oda e`eai,äìwz éãéì,xdfidl xyt` i` ,zeter daxd eide xg`ny ¦¥©¨¨

:zeywdl `xnbd dtiqen .mdn lek`l mi`a eideeäðéðaæéìådid ± §¦§©¦§
mze` exkniy zexedl el.íéáëBk éãáBòìl`eny :`xnbd zvxzn §§¥¨¦

`ny yygeäðéðaæì eúàmxkenl miakek icaerd e`eai ±.ìàøNéì ¨§©§¦§§¦§¨¥
:zeywdl `xnbd dtiqeneäðécLéìå eäðé÷ðçéìåmwpegl el did-] §¤§§¦§§¦§¦§

[mwxefle.ätLàì:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfeg §©§¨
éîòèéìåC,xacd oaen ike ,dty`l mwxefl el didy jzhiyl ± §¦©§¥

dyw oiicr `ldeàlà .íéáìëì eäðécLéð`ed ,xdpl mwxfy mrhd ¦§¦§¦§¨¦¤¨
ickàøeqéàc àúlî éîeñøôì,mixeq` mdy xacd z` mqxtl ± §©§¥¦§¨§¦¨

.xacd mqxtzn ,mwxefl xdpl jled `ed xy`ky
:dqexc wtq oipra dyrn d`ian `xnbdéa äåäc àæååà øa àeää©©©§¨©£¨¥

ly eziaa didy ±àéð÷ éðéáì ìò ,éMà áø,mipwd oial qpkp ±÷ôð ©©¦¨§¥¥©§¨¨©
àîc déòB÷ ñîñîî ék àúàjlkeln ex`evyk `ae myn `vie ± ¨¨¦§©§¥¥§¨

.mca,éMà áø øîàikeïðéøîà àì(`"r lirl)yiyky÷ôñqpkp m` ¨©©©¦Ÿ©§¦¨¨¥
àaìk,zendad oial÷ôñqpkp m`àøðeLyegl oi` ,[lezg-] ©§¨¨¥§¨

y oeikn ,dqixcløîéày xnel epl yi ±àaìkdqixc el oi`e ,qpkp ¥©©§¨
`xnba x`eank](`"r lirl),[,énð àëäyie ,mipwd oia didy oeikn ¨¨©¦

÷ôñzngn dknd m`àéð÷,dpwd ±÷ôñzngn,àøðeLyegl oi` ¨¥©§¨¨¥§¨
y oeikn ,dqixcldééçî àéð÷ øîéàle ,edkd dpwd ±.lezg eqxc ` ¥©©§¨©§¥

:dqexc miwcea cvik zx`an `xnbdäñeøc ,àéiç éaø éða éøîà̈§¥§¥©¦¦¨§¨
eøîàLe`xy e` ,ix` zqexc wtq oebk ,dl yegl yiy minkg ¤¨§

,uegan xkip dqixcd mewn oi` la` ,dqxcyãâðk ä÷éãa äëéøö§¦¨§¦¨§¤¤
éðad,íééòîipa cbpky mewnd lke ,miccvae ,dqixka ,daba epiidc §¥¥©¦

meyn ,dtixh `id ixde ,qx`d edf ,xyad mic`d m`e .miirnd
mic`d `l m` la` .miirnd ipa z` aewple sexyl qx`d ly eteqy
ziyrp dndad oi`y ,xg` mewna cer wecal jixv oi` ,xyad my
`le ,miirnd ipa cbpk dqxcp ok m` `l` ,dqixc ici lr dtixh

.xg` mewnaäLøét øák ,àéiç éaø éðác àä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦§¥©¦¦¨§¨¥§¨
äñeøc ,ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø íeMî ìàeîL øîàc ,ìàeîL§¥§¨©§¥¦©¦£¦¨¤©§¦§§¨

éða ãâðk ä÷éãa äëéøö ,eøîàLd.íééòî ¤¨§§¦¨§¦¨§¤¤§¥¥©¦
:mipniqa dqixc yi m`d wtq d`ian `xnbd,àôìéà éòam`dLé ¨¥¦§¨¥

oicíéðnéñì äñeøcmipniqd cbpk dndad dqxcpy dxwna ± §¨§¦¨¦
,[hyeede dpwd-].íéðnéñì äñeøc ïéà Bàzkiiy m`d epiidc ¥§¨§¦¨¦

dqixc oi`e ,md miyw mipniqdy mixne` ep`y e` ,mipniqa dqixc
.qx`d zngn sxyidl mdl znxeb mcbpk

:wtqd z` hyet `xif iaxøák ,àôìéà éòác àä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨§¨¥¦§¨§¨
äñeøc ,áø øîà àáø øa ïðç áø øîàc ,àáø øa ïðç áø dLøét¥§¨©¨¨©¨¨§¨©©¨¨©¨¨¨©©§¨

Blek ììçä úéa ãâðk ä÷éãa äëéøö ,eøîàLseb llg lk ± ¤¨§§¦¨§¦¨§¤¤¥¤¨¨
,dndad.ïéðnéña eléôàådqixc yiy ,heytl yi ax ixacne ©£¦§¦¨¦
.mipniqa

:mnewnn exwrpy mipniq oipra dpc `xnbdïéðnéñ àôìéà éòä¥¦§¨¦¨¦
[hyeede dpwd-]eìcìcpLzenewna ,seba mxeaig mewnn exwrp ± ¤¦©§§

,daxdänëa.dtixhl dndad aygize exwri §©¨
:wtqd z` hyet `xif iaxøák ,àôìéà éòác àä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨§¨¥¦§¨§¨

,ìàeîL øîà äðç øa øa äaø øîàc ,äðç øa øa äaø dLøét¥§¨©¨©©¨¨§¨©©¨©©¨¨¨©§¥
.[äôéøè] ,ïaeøa eìcìcpL íéðnéñ¦¨¦¤¦©§§§¨§¥¨

:dndaa awxpy xya oipra wtq d`ian `xnbd,énà áø éòä¥©©¦
eäî äñîñîädqxcpy dnda ±df ote`ay] llgd cbpk `ly ,jxia £©§¨¨©

,mewn eze`a xyad awxp okn xg`le ,[dqixcd zngn dtixh dpi`
.`l e` ,jk meyn dtixh `id zaygp m`d

:wtqd z` hyet `xif iaxøák ,énà áø éòác àä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨§¨¥©©¦§¨
,áø øîà äãeäé áø øîàc ,äãeäé áø dLøétztxhp dnda oi` ¥§¨©§¨§¨©©§¨¨©©

íéãàiL ãò ,äñeøãadøNayéða ãâðkd,íééòîgken df ote`ay ¦§¨©¤©£¦¨¨§¤¤§¥¥©¦
m`e .mic`dl xyal mxby df `ed qx`de ,dqxcpyñîñîúð¦§©§¥

[awxp±],Bðéà eléàk BúBà ïéàBø ,øNaäm`y mewna df did m`e ©¨¨¦§¦¥
ixd qnqnzpy ote`a s` ,oicibd znev oebk ,dtixh ef ixd elek lhip

.lhip eli`k aygp awxpy xyay meyn ,dtixh ef
:`xnbd zxxan .xyad 'qnqnzp' edn zx`an `xnbdéîc éëéä¥¦¨¥

'ñîñîúð':`xnbd zx`an .xyadáøc déøa àðeä áø øîà ¦§©§¥¨©©¨§¥§©
éç øNa ìò Bãéîòîe BãøBb àôBøäL ìk ,òLBäéxyad eze` lk ± §ª©¨¤¨¥§©£¦©¨¨©

`ed ,eze`txl ick ekilydle [igd xyad cr] ekzgl jixv `texdy
.epi` eli`k aygpe ,'qnqnzp' llka

:'xyad qnqnzp' oipra dyrn d`ian `xnbdék ,éMà áø øîà̈©©©¦¦
éa ïðéåäly eyxcn ziaa epiid xy`k ±ïn÷ ezééà ,àðäk áø± £¥©¥©©£¨©§©¨

epiptl e`iaddì [éázBî] (éáúéî) eåä éëc ,äàéø àéääxy`ky ± ©¦¥¨§¦£§¥¨
,dze` miaiyene dze` migipn eidøétL äáúézayei dzid `id ± ¨§¨©¦

.dnily zi`xpe ,dtidì eìãî eåä éëåmidiabn eid xy`k eli`e ± §¦£©§¨
,dze`äçìz) äåä,zwxtzn dzid ±éçìéz éçìéz äìôðåeide ± £¨©§¨§¨§¨¦§¥¦§¥

zekizg zekizg dpnn miltepdì àðôéøèå .(`idy dilr epwqte ± §¨¦§¨¨
ok epcnle ,dtixh,òLBäé áøc déøa àðeä áøcîlky yxity ¦§©¨§¥§©§ª©

dqnqnzpe xg`n o`k s`e .epi` eli`k `ed ixd ecxeb `texdy
dpyna dpic x`azdy] dxqgy d`ix oick ,dtixh `id ixd ,d`ixd

(.an lirl).[
:zxq`p dndad mipte` el`a x`an ongp ax,øîà ïîçð áødnda ©©§¨¨©

dawipy,õB÷a,dxiyk `id ixdììçì á÷pézL ãòm` la` .dteb §©¤¦¨¥§¨¨
.dtixh `id ixde ,miirnd ipa eawip `ny yegl yi ,llgl dawip
.miirn ipaa xkip epi`e ,wc uewd awpy iptn ,dwicaa dxiykdl oi`e
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oileg(iying meil)

,éããäàyegl oi`e ,odn ldap `ed jk ,epnn zeldap ody myky ©£¨¥
.qxcy

`a zx`an `xnbd:`xnbd zx`an .l`enye ax ewlgp ote` dfiék¦
éâéìtote`a ,ewlgpy dn ±eäéàc[ix`d-]eäðéàå ,÷éúL à÷ §¦¥§¦¨¨¦§¦§

[zendad-]ïø÷ø÷î÷.zereb ±øî[l`eny-]øáñyegl yiy ¨§©§§¨©¨©
y meyn zereb ody mixne` ep`e ,dqixcläNòîdqixcãéáò à÷ ©£¤¨¨¦

eäa.mda dyr ±øîe[ax-]øáñe ,dqixcl yegl oi`yúîçî §©¨©©£©
ïãáò à÷c àeä déúeúòaqxc `le ,zereb od ix`dn cgtd zngn ± ¦£¥§¨¨§¨

.oda
:dkldd dn dpc `xnbd÷ôñì ïéLLBç àúëìä ,øîéîà øîà̈©£¥©¦§§¨§¦§¨¥

,äñeøc:`xnbd zl`ey .l`enykéàä ,øîéîàì éMà áø déì øîà §¨¨©¥©©¦©£¥©©
éàî áøc.dqexc wtql yegl oi`y xaeqd ax ixac lr xn`z dn ± §©©

:`xnbd daiyndéì øîà,xnin`éì òéîL àì,ax ixac z`øîBìk ¨©¥Ÿ§¦©¦§©
éì àøéáñ àì.edenk Ÿ§¦¨¦

:l`enyk xnin` wqt recn xg` ote`a zx`an `xnbdúéòa éàå§¦¨¥
ìàeîLc éaâì áø déa øãä ,àîéàyie .l`enyl dcede ax ea xfg ± ¥¨¨©¥©§©¥¦§¥

,didy dyrnn ok gikedlàô÷øL àeääc,zeter `ln lq ±÷ôñc §©©§§¨§¨¥
úBñeøc,odipia up qpkpy zngn,áøc dén÷ì àúàcaxeeäðéøcL §§¨¨§©¥§©©©¦§

ìàeîLc dén÷ìl`enye .xaca weqtiy l`eny iptl mze` gly ± §©¥¦§¥
eäðé÷ðçmze` wpg ±àøäða eäðãLe`xnbd zx`an .xdpl mwxf ± ©§¦§§©§§©£¨

:dgkedd z`Czòc à÷ìñ éàåaxy,déa øãä àìxaeq `ed oiicre §¦©§¨©§¨Ÿ¨©¥
,l`eny iptl mze` gly recn ,dqexc wtql miyyeg oi`y

eäðéøLéìaxy gken ,mze` xizd `ly jkne .mze` xizdl el did ± ¦§¦§
.dqexc wtql yegl yiy `ed dcene ,ea xfg
:`xnbd dywn .di`xd z` dgec `xnbdéàî àlàjpevx dn ± ¤¨©

axy ,xnel,déa øãämze` gly recn dyw ea xfg m` s` `ld ¨©¥
el did ,l`eny iptleäðéøñéìxq` `ly jkne .mze` xeq`l ± ¥§¦§

.dqexc wtql miyyeg oi`y xaeq oiicr axy ,jtidl gken ,mze`
,ea xfgy meyn epi` ,zeterd z` envra xizd `ly mrhdeàlà¤¨

y meynäåä ìàeîLc déøúà,l`eny ly enewna did dyrnd ± ©§¥¦§¥£¨
.xqe` envr `edy xac l`eny ly enewna xizdl ux` jxc df oi`e
wpg l`enyy ,lirl x`azd .xkfpd dyrnd z` zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .xdpl mwxfe zeterd z`,eäðé÷ðçéîì éì änì̈¨¦§¤§§¦§
a éëä eäðécLéìàøäðzvxzn .xdpl mdy zenk mwxefl el did ± ¦§¦§¨¦§©£¨

eid ,mdy enk mwxef did m` :`xnbdï÷ìñå ïçøôîmigxet ± ©§§¨§¨§¨
mze` exknie ,miciiv mze` ecevi `ny yegl yie ,myn milere

:zeywdl `xnbd dtiqen .l`xyilìåeäðéäLmzedydl el did ± §©§¦§
,LãBç øNò íéðL`vnp ,df onf xg`l zeigl mikiynn md m`e §¥¨¨¤

`ny yyg l`eny :`xnbd zvxzn .zetixh mpi`yeäa éúà± ¨¥§
oda e`eai,äìwz éãéì,xdfidl xyt` i` ,zeter daxd eide xg`ny ¦¥©¨¨

:zeywdl `xnbd dtiqen .mdn lek`l mi`a eideeäðéðaæéìådid ± §¦§©¦§
mze` exkniy zexedl el.íéáëBk éãáBòìl`eny :`xnbd zvxzn §§¥¨¦

`ny yygeäðéðaæì eúàmxkenl miakek icaerd e`eai ±.ìàøNéì ¨§©§¦§§¦§¨¥
:zeywdl `xnbd dtiqeneäðécLéìå eäðé÷ðçéìåmwpegl el did-] §¤§§¦§§¦§¦§

[mwxefle.ätLàì:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfeg §©§¨
éîòèéìåC,xacd oaen ike ,dty`l mwxefl el didy jzhiyl ± §¦©§¥

dyw oiicr `ldeàlà .íéáìëì eäðécLéð`ed ,xdpl mwxfy mrhd ¦§¦§¦§¨¦¤¨
ickàøeqéàc àúlî éîeñøôì,mixeq` mdy xacd z` mqxtl ± §©§¥¦§¨§¦¨

.xacd mqxtzn ,mwxefl xdpl jled `ed xy`ky
:dqexc wtq oipra dyrn d`ian `xnbdéa äåäc àæååà øa àeää©©©§¨©£¨¥

ly eziaa didy ±àéð÷ éðéáì ìò ,éMà áø,mipwd oial qpkp ±÷ôð ©©¦¨§¥¥©§¨¨©
àîc déòB÷ ñîñîî ék àúàjlkeln ex`evyk `ae myn `vie ± ¨¨¦§©§¥¥§¨

.mca,éMà áø øîàikeïðéøîà àì(`"r lirl)yiyky÷ôñqpkp m` ¨©©©¦Ÿ©§¦¨¨¥
àaìk,zendad oial÷ôñqpkp m`àøðeLyegl oi` ,[lezg-] ©§¨¨¥§¨

y oeikn ,dqixcløîéày xnel epl yi ±àaìkdqixc el oi`e ,qpkp ¥©©§¨
`xnba x`eank](`"r lirl),[,énð àëäyie ,mipwd oia didy oeikn ¨¨©¦

÷ôñzngn dknd m`àéð÷,dpwd ±÷ôñzngn,àøðeLyegl oi` ¨¥©§¨¨¥§¨
y oeikn ,dqixcldééçî àéð÷ øîéàle ,edkd dpwd ±.lezg eqxc ` ¥©©§¨©§¥

:dqexc miwcea cvik zx`an `xnbdäñeøc ,àéiç éaø éða éøîà̈§¥§¥©¦¦¨§¨
eøîàLe`xy e` ,ix` zqexc wtq oebk ,dl yegl yiy minkg ¤¨§

,uegan xkip dqixcd mewn oi` la` ,dqxcyãâðk ä÷éãa äëéøö§¦¨§¦¨§¤¤
éðad,íééòîipa cbpky mewnd lke ,miccvae ,dqixka ,daba epiidc §¥¥©¦

meyn ,dtixh `id ixde ,qx`d edf ,xyad mic`d m`e .miirnd
mic`d `l m` la` .miirnd ipa z` aewple sexyl qx`d ly eteqy
ziyrp dndad oi`y ,xg` mewna cer wecal jixv oi` ,xyad my
`le ,miirnd ipa cbpk dqxcp ok m` `l` ,dqixc ici lr dtixh

.xg` mewnaäLøét øák ,àéiç éaø éðác àä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦§¥©¦¦¨§¨¥§¨
äñeøc ,ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø íeMî ìàeîL øîàc ,ìàeîL§¥§¨©§¥¦©¦£¦¨¤©§¦§§¨

éða ãâðk ä÷éãa äëéøö ,eøîàLd.íééòî ¤¨§§¦¨§¦¨§¤¤§¥¥©¦
:mipniqa dqixc yi m`d wtq d`ian `xnbd,àôìéà éòam`dLé ¨¥¦§¨¥

oicíéðnéñì äñeøcmipniqd cbpk dndad dqxcpy dxwna ± §¨§¦¨¦
,[hyeede dpwd-].íéðnéñì äñeøc ïéà Bàzkiiy m`d epiidc ¥§¨§¦¨¦

dqixc oi`e ,md miyw mipniqdy mixne` ep`y e` ,mipniqa dqixc
.qx`d zngn sxyidl mdl znxeb mcbpk

:wtqd z` hyet `xif iaxøák ,àôìéà éòác àä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨§¨¥¦§¨§¨
äñeøc ,áø øîà àáø øa ïðç áø øîàc ,àáø øa ïðç áø dLøét¥§¨©¨¨©¨¨§¨©©¨¨©¨¨¨©©§¨

Blek ììçä úéa ãâðk ä÷éãa äëéøö ,eøîàLseb llg lk ± ¤¨§§¦¨§¦¨§¤¤¥¤¨¨
,dndad.ïéðnéña eléôàådqixc yiy ,heytl yi ax ixacne ©£¦§¦¨¦
.mipniqa

:mnewnn exwrpy mipniq oipra dpc `xnbdïéðnéñ àôìéà éòä¥¦§¨¦¨¦
[hyeede dpwd-]eìcìcpLzenewna ,seba mxeaig mewnn exwrp ± ¤¦©§§

,daxdänëa.dtixhl dndad aygize exwri §©¨
:wtqd z` hyet `xif iaxøák ,àôìéà éòác àä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨§¨¥¦§¨§¨

,ìàeîL øîà äðç øa øa äaø øîàc ,äðç øa øa äaø dLøét¥§¨©¨©©¨¨§¨©©¨©©¨¨¨©§¥
.[äôéøè] ,ïaeøa eìcìcpL íéðnéñ¦¨¦¤¦©§§§¨§¥¨

:dndaa awxpy xya oipra wtq d`ian `xnbd,énà áø éòä¥©©¦
eäî äñîñîädqxcpy dnda ±df ote`ay] llgd cbpk `ly ,jxia £©§¨¨©

,mewn eze`a xyad awxp okn xg`le ,[dqixcd zngn dtixh dpi`
.`l e` ,jk meyn dtixh `id zaygp m`d

:wtqd z` hyet `xif iaxøák ,énà áø éòác àä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨§¨¥©©¦§¨
,áø øîà äãeäé áø øîàc ,äãeäé áø dLøétztxhp dnda oi` ¥§¨©§¨§¨©©§¨¨©©

íéãàiL ãò ,äñeøãadøNayéða ãâðkd,íééòîgken df ote`ay ¦§¨©¤©£¦¨¨§¤¤§¥¥©¦
m`e .mic`dl xyal mxby df `ed qx`de ,dqxcpyñîñîúð¦§©§¥

[awxp±],Bðéà eléàk BúBà ïéàBø ,øNaäm`y mewna df did m`e ©¨¨¦§¦¥
ixd qnqnzpy ote`a s` ,oicibd znev oebk ,dtixh ef ixd elek lhip

.lhip eli`k aygp awxpy xyay meyn ,dtixh ef
:`xnbd zxxan .xyad 'qnqnzp' edn zx`an `xnbdéîc éëéä¥¦¨¥

'ñîñîúð':`xnbd zx`an .xyadáøc déøa àðeä áø øîà ¦§©§¥¨©©¨§¥§©
éç øNa ìò Bãéîòîe BãøBb àôBøäL ìk ,òLBäéxyad eze` lk ± §ª©¨¤¨¥§©£¦©¨¨©

`ed ,eze`txl ick ekilydle [igd xyad cr] ekzgl jixv `texdy
.epi` eli`k aygpe ,'qnqnzp' llka

:'xyad qnqnzp' oipra dyrn d`ian `xnbdék ,éMà áø øîà̈©©©¦¦
éa ïðéåäly eyxcn ziaa epiid xy`k ±ïn÷ ezééà ,àðäk áø± £¥©¥©©£¨©§©¨

epiptl e`iaddì [éázBî] (éáúéî) eåä éëc ,äàéø àéääxy`ky ± ©¦¥¨§¦£§¥¨
,dze` miaiyene dze` migipn eidøétL äáúézayei dzid `id ± ¨§¨©¦

.dnily zi`xpe ,dtidì eìãî eåä éëåmidiabn eid xy`k eli`e ± §¦£©§¨
,dze`äçìz) äåä,zwxtzn dzid ±éçìéz éçìéz äìôðåeide ± £¨©§¨§¨§¨¦§¥¦§¥

zekizg zekizg dpnn miltepdì àðôéøèå .(`idy dilr epwqte ± §¨¦§¨¨
ok epcnle ,dtixh,òLBäé áøc déøa àðeä áøcîlky yxity ¦§©¨§¥§©§ª©

dqnqnzpe xg`n o`k s`e .epi` eli`k `ed ixd ecxeb `texdy
dpyna dpic x`azdy] dxqgy d`ix oick ,dtixh `id ixd ,d`ixd

(.an lirl).[
:zxq`p dndad mipte` el`a x`an ongp ax,øîà ïîçð áødnda ©©§¨¨©

dawipy,õB÷a,dxiyk `id ixdììçì á÷pézL ãòm` la` .dteb §©¤¦¨¥§¨¨
.dtixh `id ixde ,miirnd ipa eawip `ny yegl yi ,llgl dawip
.miirn ipaa xkip epi`e ,wc uewd awpy iptn ,dwicaa dxiykdl oi`e
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oileg(iyiy meil)

eäMîa Búáe÷ð èLååhyeed awipy ote`a dtixh ziyrp dnda ± ¥¤§¨§©¤
dpyna epipyy itk ,`edy lka s`(.an lirl)xacd heyt jkitle ,

xeriy s`y.eäMîa ,Búñeøcd oiprl mle`,äð÷dpyna epipyy §¨§©¤¨¤
(oldl)yøqéàëa Búáe÷ð'xqi`' ly lceba awp ea dyrp m` wx ± §¨¦§¦¨

xeriy wtzqdl yi ,dtixh dndad ziyrp,änëa Búñeøcep` m`d §¨§©¨
edyna s` `linne ,hyeed cr sexyl qx`d ly eteqy mixne`
,xqi`ka `l` ezqexc didz `le ,ok mixne` oi`y e` .dtixh didi

.ezaewp xeriyk
:ewitq z` hyet iia` xa iaia axdèLt øãä àéòác øúaxg`l ± ¨©§¨£¨¨©§¨¨

,wtqd z` hyte xfg `ed ,wtzqd iia` xa iaia axyäæ ãçà¤¨¤
[hyeed-]äæ ãçàåmzqixc ,[dpwd-].eäMîa:`xnbd zxxanéàî §¤¨¤§©¤©
àîòèy meyn :`xnbd zx`an .edyna dpwd zqixcàì÷î déøäéæ ©§¨¦£¥¦§¨

ìéæàå éì÷.hyeed z` s` sexyiy eteqe ,ea sxeye jled qx`d ± ¨¥§¨¦
.edyna dpwd zqexc s` ,edyna ezqexc hyee oiprly oeikne

:dqexcd z` miwcea j`id zx`an `xnbdáéúé[ayi-]÷çöé áø ¨¦©¦§¨
äñeøc ,øîà÷å áéúéå ,ïîçð áøc dén÷ àzøî øa ìàeîL øa©§¥©©§¨©¥§©©§¨§¨¦§¨¨©§¨

eøîàLg,dl yegl yiy minkéða ãâðk ä÷éãa äëéøöd.íééòî ¤¨§§¦¨§¦¨§¤¤§¥¥©¦
[ïîçð áø déì øîà] (øîà ïîçð áø),wgvi axlíéäìàä± ¨©¥©©§¨¨¡Ÿ¦

,jl xne` ip` dreayaáø da éøBîoipra zexedl libx did ax ± ¥¨©
wecal jixvy ,dfàîèà ãòå àtkî.jxid cre skdn ± ¦©¨§©©§¨
:`xnbd zxxanàtk éàî,ax zpeek 'sk' efi`l ±àîéìéàm` ± ©©¨¦¥¨

n dpeekdy xn`pàãéc àtkly dagxd mvrd epiidc ,cid skn ± ©¨§¨¨
`lde ,cakde d`ixd z` zeaxl epiide ,jxid cre ,szkdãâðk' eðééä©§§¤¤

éðad'íééòîipa' miiexw cakde d`ixd s` ixdy ,wgvi ax el xn`y §¥¥©¦
:`xnbd zx`an .welgl `a ongp ax dnae ,'miirnàtkî àlà¤¨¦©¨

àçBîce ,zleblebd sk ±àîèà ãòz` wecal jixvy epiidc .jxid ± §¨©©§¨
m`e ,[hyeede dpwd-] mipniqd cbpk s`e ,dndad seb llg lk

.dtixh `id ixd ,mipniqd cbpk xyad mic`d
:df oipra mitqep mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbd÷éìñ ék± ¦¨¦

dlrykóñBé øa àéiç áø,l`xyi ux`l laanLàeäðéçkm`vn ± ©¦¨©¥©§§¦§
äëéøö ,eøîàL äñeøc ,éøîà÷å éáúéc ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¥¨¦§¨§¥§¨¨§¥§¨¤¨§§¦¨

éða ãâðk ä÷éãadeäì øîà .íééòî,sqei xa `iig ax,íéäìàä §¦¨§¤¤§¥¥©¦¨©§¨¡Ÿ¦
áø da éøBîwecal jixvy.àîèà ãòå àtkî ¥¨©¦©¨§©©§¨

:'ax' ly epipra yiwl yixe opgei iax ixac z` d`ian `xnbdøîà̈©
Lé÷ì Léø déì,opgei iaxldéì àðòãé àìå áø epîe áø epîedin ± ¥¥¨¦©©©©§Ÿ¨©§¨¥

.exikn ipi`e ,enya zereny dry lk epiptl mixne`y 'ax' eze`
déì àøéäð àìå ,ïðçBé éaø [déì] øîàexkef dz` oi` ike ±BúBàì ¨©¥©¦¨¨§Ÿ§¦¨¥§

ãéîìz,laal jldy mcew eze` zi`x `lde ,[ax-]éaø úà LnéML ©§¦¤¦¥¤©¦
äaø[`iypd dcedi iax epiidc ,lecbd iax-]åz`.àéiç éaø ©¨§©¦¦¨

ãéîìz BúBà LnéML íéðL ïúBà ìk ,íéäìàäåeizeax z` §¨¡Ÿ¦¨¨¨¦¤¦¥©§¦
,äãéîòa ézLnL éðà ,äáéLéal`ey .ipnn aeyg xzei did `edy ¦¦¨£¦¦©§¦©£¦¨

:yiwl yixøáb ïàîe:opgei iax dper .lecb ax dna ±øáb àeä ©¨©¨©
àleëa.zeciqgae dxeza ,lkda `ed lecb ± §¨

:ax mya xn`y `xnine ,yiwl yix zaeyz z` d`ian `xnbdãiî¦©
íøa ,øîàå Lé÷ì Léø çúte ,ax z` ip` xkef [la`-]BúBà øeëæ ¨©¥¨¦§¨©§©¨

,åétî äòeîL eøîàL ,áBèì Léàä,ser e` dnda epiptl yi m`y ¨¦§¤¨§§¨¦¦
z`vnp mdly [dniypd dpw-] zxbxbdeäèeîLdnewnn,äèeçLe §¨§¨

dhnypy e` ,[dtixh `id ixde] dhigy mcew dhnyp m` reci oi`e
`id ixd ,[dxiyk `id ixde] dhigyd xg`l,äøLkiptnéàL §¥¨¤¦

ì øLôàzxbxb,äèeçL äNòézL ,äèeîLdzid m`y xnelk ¤§¨§§¨¤¥¨¤§¨
zwgxzne ,sebd ixeg` itlk] dhnl zcxei dzid `id ,mcew dheny
,dhgypy mi`ex ep`y oeikne .hyeed mr zhgyp dpi`e ,[x`evdn

.dxiyk `id ixde ,dhigyd xg`l dhnypy jgxk lr
:wlegy opgei iax zrc z` d`ian `xnbd,øîBà ïðçBé éaøåoi` §©¦¨¨¥

`l` ,dxizdléwéå àéáéó,xg` mewna dpkzgie zxbxbd z` `iai ± ¨¦§©¦
,minec mikzgd m`e .minec md m` ze`xl mikzgd oia deeyi if`e
dyrp [dhigyd epiidc] oey`xd jzgd s`y xazqny ,dtixh
`l`] minec mpi` m`e .ipyd jzgd enk ,zxbxbd dxwrpy xg`l

xzei mec` oey`xd,dxwrpy mcew dyrp oey`xd jzgdy xazqn ,[
.dxiyke

:df oipra ongp ax zrc z` d`ian `xnbdeðL àì ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨Ÿ¨
,siwdl jixv opgei iax zrcle ,dxiyk dhenye dhegy ax zrcly]

,[dxiyk minec mpi` m`eàlàote`aíéðnéqa ñôz àlLzrya ¤¨¤Ÿ¨©©¦¨¦
xyt` i`y meyn axl] dxiyk dhigyd df ote`ay ,dhigyd
oi`y `vnpe siwdy ote`a opgei iaxle .dhegy dyrizy dhenyl

.[minec mikzgdìáàm`,èçLå íéðnéqa ñôz,dtixh `id ixd £¨¨©©¦¨¦§¨©
df ote`ay meynì øLôà,äèeçL äNòézL äèeîLdhnyp `nye ¤§¨¦§¨¤¥¨¤§¨

.dhigyd mcew zxbxbd
dpyna epipy(.an lirl):,ììkä äæ.dtixh ,dig denk oi`y lk ¤©§¨

df' :`xnbd zl`ey .epcnll df 'llk' `a dn zx`an `xnbd
,'llkdéàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl `a `ed dn ±ééezàì §©¥©§©¥

àúzòîL áLmi`xen`d epny zetixh ibeq mde ,zereny ray ± ©§©§¨¨
.yexita dpyna epyp `le

:dpyna epyp `ly zetixh oipra dyrn d`ian `xnbdñBé éácó §¥¥
àaLéø,ciivd sqei ly ezia iyp` ±éìè÷å àéLð àãéâa eçîeid ± ¦§¨¨§¦¨©§¨§©§¥

zendad eide ,odly dypd ciba zendad z` lwna e` uga mikn
.jka zezneúà[e`a-],àøéúa ïa äãeäé éaøc dén÷ìle`yl ¨§©¥§©¦§¨¤§¥¨

e` ,dlik`a zxzen `id m`d ,dcivd xg`l cin dhgypy ote`a
.jka dtixh ziyrpyéñBäì éëå ,eäì øîàïéà ,Lé úBôøhä ìò ó ¨©§§¦§¦©©§¥¥¥

Eìxeq`líéîëç eðnL äî àlà`ly oeikne ,zetixhd llka §¤¨©¤¨£¨¦
oi` ,zetixhd llka dypd ciba dzwly dnda minkg epny epivn

.dxqe`l epl
:df oipra sqep dyrnàaLéø àaà øa àtt áø [éác],ciivd ±eçî §¥©¨¨©©¨¦§¨¨

éìè÷å àéìeëadlrnln dziilka dndad z` uga mikn eid ± §§¨§©§¥
llgl dhnl cxie ,`vie ugd qpki `ly mipeekn eide ,[dteb daeba]

.dil`n dzn dndad dzide .dndad seb,àaà éaøc dén÷ì eúà̈§©¥§©¦©¨
.jka dtixh ziyrp m`d le`yléñBäì éëå ,eäì øîàìò ó ¨©§§¦§¦©

.íéîëç eðnL äî àlà Eì ïéà ,Lé úBôøhäepivn `ly oeikne ©§¥¥¥§¤¨©¤¨£¨¦
epl oi` ,zetixhd llka dziilka dzwly dnda minkg epny

.dxqe`l
,zendad z` exizd cvik :`xnbd dywnäúî à÷c ïðéæç à÷ àäå§¨¨£¦©§¨¥¨

xnel epl yie ,dknd gkn okn xg`l dzn dndady mi`ex ep` ±
:`xnbd zvxzn .zetixh odyéøéîb,epizeaxn epicia zxeqn ±éàc §¦¥§¦

àéiç ,ànñ dì éøãaz` `txnd ,mq dndad lr mixftn eid m` ± ¨§¥¨©¨©¨
dpi` jkitle ,dig dzid `id ,jezgd xyad z` xagne dknd

.el` zekn ici lr dtixh

äðùî

zncewd dpynd(.an)dtixh ziyrp dndady zeiewld z` dzpn
oiicr mda dzwly dnday zeiewld z` dpynd dpen dzr .ozngn

:dzexyka zcnerelàåy zeiewläîäaa úBøLk,oda dzwly §¥§¥©§¥¨
,ozngn dtixh ziyrp dpi`eúøbøbä äáwéðqpkp ekxcy dpwd ± ¦§¨©©§¤¤

,d`ixl xie`dä÷cñpL Bàjxe` `edy dkxe`l jledd wcqa ¤¦§§¨
zx`an .wcqp `ly edyn eteqae ezligza xiizype ,dndad x`ev

,zxbxba awpd xeriy z` dpyndøñçz änk ãòdzaiwpa zxbxbd ©©¨¤§©
,dxiyk `dzeãò ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølecb awpd `diy ©¨¦§¤©§¦¥¥©

,é÷ìèéàä øqéàkdy rahn `edyrax` elwyne ,dilhi`a `vei di §¦¨¨¦©§¦
m` oke .sqk zexeryäúçôðmvrn hrn xqgp ±úìBbìebä`idy ¦§£¨©§¤

yiy awp da dyrpy oebke ,eilr zxneye dxicwk gend lr dpezp
,oexqg eaçBî ìL íeø÷ áwéð àìåcg` `edy ,mvrl zgzn gpend §Ÿ¦©§¤©

.mly `vnpe wcap mexwd `l` ,zncewd dpyna epnpy zetixhd on
àìå álä áwéðawpd ribd,Bììç úéáìxya lk z` xaer `edy s` ¦©©¥§Ÿ§¥£¨

.cvl cvn yletne aldäøãMä äøaLðzenvr ly zeileg dieyrd ¦§§¨©¦§¨
,dapf cre dy`xn dndad ab jxe`l zeklede ef xg` ef÷ñôð àìå§Ÿ¦§©

jzgp `le ±èeçäoalddlL.dkxe` lkl dizeileg jeza xaerd ©¤¨
å ãákä äìhéð`l` elek `l,úéæk äpîéä øéizLðdf xeiyae ¦§¨©¨¥§¦§©¥¥¤¨©©¦
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המשך בעמוק סב

oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

åäùîá åúáå÷ð èùåå.edynac il `hiyt inp ezqexc jkld ,(`,an oileg) opz Ð

øñéàëá åúáå÷ð äð÷.opz Ðäîëá åúñåøã.mic`dl jixv agex Ðäæ ãçà
äæ ãçàå.edyna ezqexc ,dpwe hyee Ðìéæàå éì÷ àì÷éî àøäéæ àîòè éàî

.opiqxb Ðáø äá éøåîcre `tkn dwica dkixvy zexedl libx did ax Ð

.`nh`àãéã àôëmvr epiidc ,ci ly Ð

.frla o"eclty`* ,szk ly dagxãò
àîèà,miirn ipa cbpk epiidc .jxid Ð

onwl miirn ipa exwin inp cake d`ixc

.dirn ipa exngp iab (`,ep oileg)àôë
àçåîã,llgd lk epiidc ,zleblebd sk Ð

.mipniqd cbpk s`eáø åðîå áø åðîÐ

.dry lk epiptl mixne`y "ax" df `ed in

äéì àøéäð àìå`ed in xekf dz` oi` Ð?
didy laal jldy mcew izi`x `lde

.`iypd z` ynynäáéùéádid `ed Ð

.ipnn aeyg didy ,cner ip`e ayeiïàîå
øáâ.lecb `ed dna Ðàìåëádxeza Ð

.zeciqgaeøîàå ùé÷ì ùéø çúôÐ

.aehl `ed xekfe ,il `xidpäèåîù
äèåçùå,dhegye dheny zxbxb z`vnp Ð

.dhnyp dhigy mcew m` reci oi`eäøùë
,dhnl zcxei dzid dlgz dhnyp m`y Ð

.zhgyp dpi` aeyeé÷éåódpkzgi Ð

mikzg ly odi`xn oinec m` ,xg` mewna

s`y xnel yi oinece li`edc ,dtxh Ð

.dyrp xewir xg`l oey`xd jzgáù
àúúòîù.(a,an oileg) oiwxit yixa Ð

àáùéø.ciiv =åçî.`zeigl Ðàãéâá
àéùðã.lwna e` mivga Ðéìè÷åÐ

.jka dzn dzidydcedi iaxc dinwl ez`

dypd ciba dzwl m`y ,jk lr el`yl Ð

`idy oi`ex ep`y ixg` ,dtxh `dz dly

.ef dkna dzníéîëç åðîù äî àìàÐ

!dznc opifg `w `d :jixt dinwleåçî
àúééìåëá`ziileka digd uga oikn Ð

zcxeie qpkp ugd oi`y mipeekne ,dlrnln

.llgl zeilkd on dhnléìè÷ådzn Ð

.dil`näéî÷ì åúàm` :le`yl Ð

edn ,dknd xg` dehgyiäì éøãá éàã ?
àîñ.mq dilr oixftn m` Ðäðùî

úøâøâä äá÷éð,xqi` oexqg `la Ð

.yxtnckä÷ãñðù åà,dkx`l Ð

dpnid xiizyp m` ,[`,dn oileg] oxn`cke

.dhnle dlrnlúìåâìåâä äúçôðÐ

.mexwd awip `ly ep` oi`exe ,zgtp mvrd

äæ êåúì äæly optece ,od oikenqy Ð

od ozirvn`ae ,dfl df miwec` mdipy

mewna eawpe exfg m`e .dfl df oiaewp

,uegl d`xp awpd oi` odizeptec zwic`

iccdl `dc ,dxyk Ð df jezl df `l`

.ikty inpïåúçúä éçì ìèéðlrn Ð

.xyaa mixaegn mipniqde ,xyadíàäÐ

.da gpen cleedy dawp ly u"ixcn**

íéîù éãéá äúåøçå`xnba yxtn Ð

icia dly d`ix dwnvy :(a,dp oileg)

.miwxae mrx lewn dzrapy oebk ,miny

(my) `xnbae .lwc zeixgk dyw Ð dzexg

icia m` miny icia m` rici `pn yxtn

.mc`äãåìâäzngn e` ,dxer lhipy Ð

.melk xiizyp `le ,dk`ln zngn e` ,oigy

xerd on x`yi dnk yxtn (my) `xnbae

.dxyk `dzeàøîâåìà éðúã àëéä ìë.`l eze el` :rnyn `herin Ðàðú
úåôøè.zetxhl edpiayg Ðììëä äæ àðúå.edppz `lc jpd iiez`l Ð
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àîéìéàagx mvr Ð `cic `tk :qxhpewd yxit Ð miirn ipa cbpk epiid `cic `tk

,miirn ipa cbpk epiidc .jxid Ð `nh` cr .frla o"eclty` oixewy szk ly

,eyexitl dywe .miirn ipa exngp iab (a,ep) onwl miirn ipa exwin inp cake d`ixc

gkenck ,llka eed `l i`xen` oeyla ,miirn ipa llka eed `ziixae dpyn oeylac idpc

:xnin` xn`wc ,dletp iab (a,`p oileg) lirl

,mirn ipa cbpk dwica dkixv exn`y dletp

`lc rnyn .llgd lk cbpk siqen `xhef xne

xn `z`e ,oiwce qxk `l` miirn ipa ixwin

d`ix oebk ,zeptcd cbpk cr iteqe`l `xhef

cbp :`ped ax ira ikd xzae .oawxewe cake ale

od oiywc iy` ax dil xn`e ?i`n oipniqd

:l`eny xn`wc (a,bp) lirl oke .dlitp lv`

,miirn ipa cbpk dwica dkixv exn`y dqexc

axc dinyn `ax xa opg ax siqen jk xg`e

seqn Ð `kdc `cic `tkc d`xpe !llgd lk

qxk `l` df llka oi`c ,`nh` cr `cic `tk

`de .miirn ipa cbpk epiid :jixt ikdle .oiwce

s` siqedl `ay ,`tk zlgzn :ipyn `lc

seq Ð `tk dil rnync meyn Ð cake d`ix

."llgd lk cbpk" hwpnl dil ded mbe .`tk

opirnyck ,`genc `tkn xninl dil `gip mbe

cbp dwica dkixv :xn`wc (my) lirl axl dil

.oipniqa elit`e llgd lkàéáéÐ siwie

m` ,xg` mewna hgypy envr df oniq jezgi

li`edc ,dtxh Ð mikzg ly zi`xn dnec

xewir xg` oey`xd jzg s`y xnel yi oinece

hgyc (`,gk oileg) ipy wxtc `idde .dyrp

did df ,dheny zxbxb z`vnpe hyeed z`

oi` Ð dleqt dhigya wtq lk :exn`e dyrn

oiicr hyeed jezgiy ici lr siwdl leki

oinec edi `l jytp dnnc ,xg` mewna

mcew zxbxbd dhnyp elit` ,dfl df oikezgd

,hyeea zeig oiicr did dry dze`c ,dhigy

ser `iaie :xn`z m`e .llk zeig ea oi` eiykre

henyi jk xg`e ,hyeed z` ea hegyie xg`

zehenyd ly odi`xn m` d`xie ,zxbxbd z`

eze`a `l` oitiwn oi`c :xnel yie !oiey elld

i`nle .dnvr dndad dze`a e` envr ser

"siwie zxg` dnda `iai" mixtqa o`k opiqxbc

.dywåìàåikixv edlek Ð dndaa zexyk

.(awip d"c `,an oileg) oiwxit yixa `pyixtck

äééæçåi`n llkd dfa `iz`c `pzn axcl

:xn`z m`e Ð ilehpl `incc `nrh

yiwl yixl oia opgei iaxl oia rnyn `kdc

`inc ok m` `l` "llkd df"a opiaxn `lc

`tt xa yikxc `idd ok m`e .oizipznc jpdl

xn`d ?`iz` ikid ,zg` `ileka dzwlc

xn`c `lerlc (`,bn oileg) oiwxit yixa

ihernl iz`c ,minkg epn zetxh dpeny

xaqc :xnel yie !`inc `lc ,`tt xa yikxc

`lc ab lr s` "llkd df"a opiaxnc yikx

enk dilr ibilt yiwl yixe opgei iaxe ,inc

el`"c yiwl yixk xaq ,inp i` .`ler

ikid ik "zexyk el`"n `iz`e ,`wec "zexyk

`lc ab lr s` ,yiwl yixl `pzn axc iz`c

iwen i`n`e :xn`z m`e ."llkd df"a `iz`

dnwel ?`pzn axca ediizbelt `cenlz

yikxcl diifg :xaq opgei iaxc ,yikxca

,`inc `lc ab lr s`e "llkd df"a `iz`c

xaq yiwl yixe ,ihernl "zetxh el`" `z`e

meyn "llkd df"a `iz` `lc yikxcl diifgc

!dtxh `tt xa yikxc `d ,zexykc `ed ipdc xninl "zexyk el`" ipze ,`inc `lc

.`pzn axca ibiltc cenlzd xcqnl dil miwc :xnel yie

oi`
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,èLåå,eäMîa Búáe÷ðBúáe÷ð ,äð÷ ;eäMîa Búñeøc ¤¤§¨§©¤§¨§©¤¨¤§¨
:dèLt øãä àéòác øúa ?änëa Búñeøc ,øñéàëa¦§¦¨§¨§©¨¨©¦§©¨£©§¨¨

déøäéæ ?àîòè éàî ,eäMîa äæ ãçàå äæ ãçààì÷î ¤¨¤§¤¨¤§©¤©©§¨¦£¥¦§¨
dén÷ àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø áéúé .ìéæàå éì÷̈¥§¨¥§¥©¦§¨©§¥©¨§¨©¥
ä÷éãa äëéøö eøîàL äñeøc :øîà÷å áéúéå ,ïîçð áøc§©©§¨§¨¥§¨¨©§¨¤¨§§¦¨§¦¨
da éøBî !íéäìàä :øîà ïîçð áø .íééòî éða ãâðk§¤¤§¥¥©¦©©§¨£©¨¡Ÿ¦¥¨

áøàtkîàãéc àtk àîéìéà ?àtk éàî .àîèà ãòå ©¦©¨§©©§¨©©¨¦¥¨©¨¦¨
àtkî àlà !íééòî éða ãâðk eðééä ¯àçBîcãò ©§§¤¤§¥¥©¦¤¨¦©¨§¨©

éaøì eäðéçkLà ,óñBé øa àéiç áø ÷éìñ ék .àîèà©§¨¦§¥©¦¨©¥©§©¦§§©¦
eøîàL äñeøc :éøîà÷å éáúéc Lé÷ì Léøå ïðçBé¯ ¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨¨§¦§¨¤¨§

!íéäìàä :eäì øîà .íééòî éða ãâðk ä÷éãa äëéøö§¦¨§¦¨§¤¤§¥¥©¦£©§¨¡Ÿ¦
:Lé÷ì Léø déì øîà .àîèà ãòå àtkî áø da éøBî¥¨©¦©¨§©©§¨£©¥¥¨¦
àìå :ïðçBé éaø øîà !déì àðòãé àìå ?áø epîe ,áø epî©©©©§¨¨©§¨¥£©©¦¨¨§¨

àøéäðLnéML ãéîìz BúBàì déìéaøå äaø éaø úà §¦¨¥§©§¦¤¦¥¤©¦©¨§©¦
ãéîìz BúBà LnéML íéðL ïúBà ìk !íéäìàäå ?àéiç¦¨§¨¡Ÿ¦¨¨¨¦¤¦¥©§¦

äáéLéa¯ézLnL éðàøáb ïàîe ,äãéîòa¯øáb àeä ¦¦¨£¦¦©§¦©£¦¨©§©§©
àleëaBúBà øeëæ ,íøa :øîàå Lé÷ì Léø çút ãiî . §¨¦¨§©¥¨¦©£©§©¨

äèeîL :åétî äòeîL eøîàL áBèì LéàääèeçLe¯ ¨¦§¤¨§§¨¦¦§¨§¨
øLôà éàL ,äøLkìäèeîLäNòézLéaøå .äèeçL §¥¨¤¦¤§¨¦§¨¤¥¨¤§¨§©¦
àéáé :øîBà ïðçBééwéåóàlà eðL àì :ïîçð áø øîà . ¨¨¥¨¦§©¦£©©©§¨Ÿ¨¤¨

èçLå íéðîéña ñôz ìáà ,íéðîéña ñôz àlL¯øLôà ¤Ÿ¨©§¦¨¦£¨¨©§¦¨¦§¨©¤§¨
ì?éàî ééeúàì ."ììkä äæ" .äèeçL äNòézL äèeîL ¦§¨¤¥¨¤§¨¤©§¨§¨¥©

eçî àaLéø óñBé éác .àúúòîL áL ééeúàìàãéâa §¨¥©§©§¨¨§¥¥¦§¨¨§¦¨
àéLðéìè÷å,øîà ,àøéúa ïa äãeäé éaøc dén÷ì eúà ©§¨§¨§¦£§©¥§©¦§¨¤§¥¨£©

éñBäì éëå :eäììò óúBôøhääî àlà Eì ïéà ?Lé §§¦§¦©©§¥¥¥§¤¨©
àéìeëa eçî àaLéø àaà øa àtt áø !íéîëç eðnM¤¨£¨¦©©¨©©¨¦§¨¨§§¨
éñBäì éëå :eäì øîà ,àaà éaøc dén÷ì eúà ,éìè÷åó §¨§¦£§©¥§©¦©¨£©§§¦§¦
.íéîëç eðnM äî àlà Eì ïéà ?Lé úBôøhä ìò¯ ©©§¥¥¥§¤¨©¤¨£¨¦

éàc ,éøéîb ¯ !äúî à÷c ïðéæç à÷ àäåéøãaànñ dì §¨¨¨¥©§¨¥¨§¦¦§¦¨§¦¨©¨
¯.àéiçäðùîúøbøbä äáwéð :äîäáa úBøLk elàå ©¨§¥§¥¦§¥¨¦§¨©©§¤¤

ä÷cñpL Bàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ?øñçz änk ãò . ¤¦§§¨©©¨¤§©©¨¦§¤©§¦¥
äúçôð .é÷ìèéàä øñéàk ãò :øîBàúìBbìebäáwéð àìå ¥©§¦¨¨¦©§¦¦§£¨©§¤§Ÿ¦©

äøaLð .Bììç úéáì àìå álä áwéð .çBî ìL íeø÷§¤©¦©©¥§Ÿ§¥£¨¦§§¨
øéizLðå ãákä äìhéð .dlL èeçä ÷ñôð àìå äøãMä©¦§¨§Ÿ¦§©©¤¨¦§¨©¨¥§¦§©¥
CBúì äæ eáwépL úBñBkä úéáe ññîä .úéfk äpîéä¥¤¨©©¦¤§¥¥©¤¦§¤§

eìhéð ,ìBçhä ìhéð .äæúBéìkä,ïBzçzä éçì ìhéð , ¤¦©©§¦§©§¨¦©¤¦©©§
äúeøçå ,dlL íàä äìhéðäãeìbä .íéîL éãéa¯ ¦§¨¨¥¤¨©£¨¦¥¨©¦©§¨

.ïéìñBt íéîëçå ,øéLëî øéàî éaøàøîâéaø ,øîzà ©¦¥¦©§¦©£¨¦§¦¦§©©¦
ïBòîL éaøå ,à÷åc "úBôøè elà" :øîà ïðçBé¨¨¨©¥§¥©§¨§©¦¦§
à÷ éàîa .à÷åc "úBøLk elà" :øîà Lé÷ì ïa¤¨¦¨©¥§¥©§¨§©¨
à÷ea éàä :àðzî áø øîàc ,àðzî áøãa ?éâìtéî¦©§¦¦§©©¨¨§¨©©©¨¨©¨

dézëecî óLc àîèàc¯:øîà ïðçBé éaø .äôøè §©§¨§©¦§¥§¥¨©¦¨¨¨©
"úBôøè elà"àðz ;à÷åc,"ììkä äæ" àðúe ,úBôøè ¥§¥©§¨§¨§¥§¨¤©§¨
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oileg(iyiy meil)

eäMîa Búáe÷ð èLååhyeed awipy ote`a dtixh ziyrp dnda ± ¥¤§¨§©¤
dpyna epipyy itk ,`edy lka s`(.an lirl)xacd heyt jkitle ,

xeriy s`y.eäMîa ,Búñeøcd oiprl mle`,äð÷dpyna epipyy §¨§©¤¨¤
(oldl)yøqéàëa Búáe÷ð'xqi`' ly lceba awp ea dyrp m` wx ± §¨¦§¦¨

xeriy wtzqdl yi ,dtixh dndad ziyrp,änëa Búñeøcep` m`d §¨§©¨
edyna s` `linne ,hyeed cr sexyl qx`d ly eteqy mixne`
,xqi`ka `l` ezqexc didz `le ,ok mixne` oi`y e` .dtixh didi

.ezaewp xeriyk
:ewitq z` hyet iia` xa iaia axdèLt øãä àéòác øúaxg`l ± ¨©§¨£¨¨©§¨¨

,wtqd z` hyte xfg `ed ,wtzqd iia` xa iaia axyäæ ãçà¤¨¤
[hyeed-]äæ ãçàåmzqixc ,[dpwd-].eäMîa:`xnbd zxxanéàî §¤¨¤§©¤©
àîòèy meyn :`xnbd zx`an .edyna dpwd zqixcàì÷î déøäéæ ©§¨¦£¥¦§¨

ìéæàå éì÷.hyeed z` s` sexyiy eteqe ,ea sxeye jled qx`d ± ¨¥§¨¦
.edyna dpwd zqexc s` ,edyna ezqexc hyee oiprly oeikne

:dqexcd z` miwcea j`id zx`an `xnbdáéúé[ayi-]÷çöé áø ¨¦©¦§¨
äñeøc ,øîà÷å áéúéå ,ïîçð áøc dén÷ àzøî øa ìàeîL øa©§¥©©§¨©¥§©©§¨§¨¦§¨¨©§¨

eøîàLg,dl yegl yiy minkéða ãâðk ä÷éãa äëéøöd.íééòî ¤¨§§¦¨§¦¨§¤¤§¥¥©¦
[ïîçð áø déì øîà] (øîà ïîçð áø),wgvi axlíéäìàä± ¨©¥©©§¨¨¡Ÿ¦

,jl xne` ip` dreayaáø da éøBîoipra zexedl libx did ax ± ¥¨©
wecal jixvy ,dfàîèà ãòå àtkî.jxid cre skdn ± ¦©¨§©©§¨
:`xnbd zxxanàtk éàî,ax zpeek 'sk' efi`l ±àîéìéàm` ± ©©¨¦¥¨

n dpeekdy xn`pàãéc àtkly dagxd mvrd epiidc ,cid skn ± ©¨§¨¨
`lde ,cakde d`ixd z` zeaxl epiide ,jxid cre ,szkdãâðk' eðééä©§§¤¤

éðad'íééòîipa' miiexw cakde d`ixd s` ixdy ,wgvi ax el xn`y §¥¥©¦
:`xnbd zx`an .welgl `a ongp ax dnae ,'miirnàtkî àlà¤¨¦©¨

àçBîce ,zleblebd sk ±àîèà ãòz` wecal jixvy epiidc .jxid ± §¨©©§¨
m`e ,[hyeede dpwd-] mipniqd cbpk s`e ,dndad seb llg lk

.dtixh `id ixd ,mipniqd cbpk xyad mic`d
:df oipra mitqep mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbd÷éìñ ék± ¦¨¦

dlrykóñBé øa àéiç áø,l`xyi ux`l laanLàeäðéçkm`vn ± ©¦¨©¥©§§¦§
äëéøö ,eøîàL äñeøc ,éøîà÷å éáúéc ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¥¨¦§¨§¥§¨¨§¥§¨¤¨§§¦¨

éða ãâðk ä÷éãadeäì øîà .íééòî,sqei xa `iig ax,íéäìàä §¦¨§¤¤§¥¥©¦¨©§¨¡Ÿ¦
áø da éøBîwecal jixvy.àîèà ãòå àtkî ¥¨©¦©¨§©©§¨

:'ax' ly epipra yiwl yixe opgei iax ixac z` d`ian `xnbdøîà̈©
Lé÷ì Léø déì,opgei iaxldéì àðòãé àìå áø epîe áø epîedin ± ¥¥¨¦©©©©§Ÿ¨©§¨¥

.exikn ipi`e ,enya zereny dry lk epiptl mixne`y 'ax' eze`
déì àøéäð àìå ,ïðçBé éaø [déì] øîàexkef dz` oi` ike ±BúBàì ¨©¥©¦¨¨§Ÿ§¦¨¥§

ãéîìz,laal jldy mcew eze` zi`x `lde ,[ax-]éaø úà LnéML ©§¦¤¦¥¤©¦
äaø[`iypd dcedi iax epiidc ,lecbd iax-]åz`.àéiç éaø ©¨§©¦¦¨

ãéîìz BúBà LnéML íéðL ïúBà ìk ,íéäìàäåeizeax z` §¨¡Ÿ¦¨¨¨¦¤¦¥©§¦
,äãéîòa ézLnL éðà ,äáéLéal`ey .ipnn aeyg xzei did `edy ¦¦¨£¦¦©§¦©£¦¨

:yiwl yixøáb ïàîe:opgei iax dper .lecb ax dna ±øáb àeä ©¨©¨©
àleëa.zeciqgae dxeza ,lkda `ed lecb ± §¨

:ax mya xn`y `xnine ,yiwl yix zaeyz z` d`ian `xnbdãiî¦©
íøa ,øîàå Lé÷ì Léø çúte ,ax z` ip` xkef [la`-]BúBà øeëæ ¨©¥¨¦§¨©§©¨

,åétî äòeîL eøîàL ,áBèì Léàä,ser e` dnda epiptl yi m`y ¨¦§¤¨§§¨¦¦
z`vnp mdly [dniypd dpw-] zxbxbdeäèeîLdnewnn,äèeçLe §¨§¨

dhnypy e` ,[dtixh `id ixde] dhigy mcew dhnyp m` reci oi`e
`id ixd ,[dxiyk `id ixde] dhigyd xg`l,äøLkiptnéàL §¥¨¤¦

ì øLôàzxbxb,äèeçL äNòézL ,äèeîLdzid m`y xnelk ¤§¨§§¨¤¥¨¤§¨
zwgxzne ,sebd ixeg` itlk] dhnl zcxei dzid `id ,mcew dheny
,dhgypy mi`ex ep`y oeikne .hyeed mr zhgyp dpi`e ,[x`evdn

.dxiyk `id ixde ,dhigyd xg`l dhnypy jgxk lr
:wlegy opgei iax zrc z` d`ian `xnbd,øîBà ïðçBé éaøåoi` §©¦¨¨¥

`l` ,dxizdléwéå àéáéó,xg` mewna dpkzgie zxbxbd z` `iai ± ¨¦§©¦
,minec mikzgd m`e .minec md m` ze`xl mikzgd oia deeyi if`e
dyrp [dhigyd epiidc] oey`xd jzgd s`y xazqny ,dtixh
`l`] minec mpi` m`e .ipyd jzgd enk ,zxbxbd dxwrpy xg`l

xzei mec` oey`xd,dxwrpy mcew dyrp oey`xd jzgdy xazqn ,[
.dxiyke

:df oipra ongp ax zrc z` d`ian `xnbdeðL àì ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨Ÿ¨
,siwdl jixv opgei iax zrcle ,dxiyk dhenye dhegy ax zrcly]

,[dxiyk minec mpi` m`eàlàote`aíéðnéqa ñôz àlLzrya ¤¨¤Ÿ¨©©¦¨¦
xyt` i`y meyn axl] dxiyk dhigyd df ote`ay ,dhigyd
oi`y `vnpe siwdy ote`a opgei iaxle .dhegy dyrizy dhenyl

.[minec mikzgdìáàm`,èçLå íéðnéqa ñôz,dtixh `id ixd £¨¨©©¦¨¦§¨©
df ote`ay meynì øLôà,äèeçL äNòézL äèeîLdhnyp `nye ¤§¨¦§¨¤¥¨¤§¨

.dhigyd mcew zxbxbd
dpyna epipy(.an lirl):,ììkä äæ.dtixh ,dig denk oi`y lk ¤©§¨

df' :`xnbd zl`ey .epcnll df 'llk' `a dn zx`an `xnbd
,'llkdéàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl `a `ed dn ±ééezàì §©¥©§©¥

àúzòîL áLmi`xen`d epny zetixh ibeq mde ,zereny ray ± ©§©§¨¨
.yexita dpyna epyp `le

:dpyna epyp `ly zetixh oipra dyrn d`ian `xnbdñBé éácó §¥¥
àaLéø,ciivd sqei ly ezia iyp` ±éìè÷å àéLð àãéâa eçîeid ± ¦§¨¨§¦¨©§¨§©§¥

zendad eide ,odly dypd ciba zendad z` lwna e` uga mikn
.jka zezneúà[e`a-],àøéúa ïa äãeäé éaøc dén÷ìle`yl ¨§©¥§©¦§¨¤§¥¨

e` ,dlik`a zxzen `id m`d ,dcivd xg`l cin dhgypy ote`a
.jka dtixh ziyrpyéñBäì éëå ,eäì øîàïéà ,Lé úBôøhä ìò ó ¨©§§¦§¦©©§¥¥¥

Eìxeq`líéîëç eðnL äî àlà`ly oeikne ,zetixhd llka §¤¨©¤¨£¨¦
oi` ,zetixhd llka dypd ciba dzwly dnda minkg epny epivn

.dxqe`l epl
:df oipra sqep dyrnàaLéø àaà øa àtt áø [éác],ciivd ±eçî §¥©¨¨©©¨¦§¨¨

éìè÷å àéìeëadlrnln dziilka dndad z` uga mikn eid ± §§¨§©§¥
llgl dhnl cxie ,`vie ugd qpki `ly mipeekn eide ,[dteb daeba]

.dil`n dzn dndad dzide .dndad seb,àaà éaøc dén÷ì eúà̈§©¥§©¦©¨
.jka dtixh ziyrp m`d le`yléñBäì éëå ,eäì øîàìò ó ¨©§§¦§¦©

.íéîëç eðnL äî àlà Eì ïéà ,Lé úBôøhäepivn `ly oeikne ©§¥¥¥§¤¨©¤¨£¨¦
epl oi` ,zetixhd llka dziilka dzwly dnda minkg epny

.dxqe`l
,zendad z` exizd cvik :`xnbd dywnäúî à÷c ïðéæç à÷ àäå§¨¨£¦©§¨¥¨

xnel epl yie ,dknd gkn okn xg`l dzn dndady mi`ex ep` ±
:`xnbd zvxzn .zetixh odyéøéîb,epizeaxn epicia zxeqn ±éàc §¦¥§¦

àéiç ,ànñ dì éøãaz` `txnd ,mq dndad lr mixftn eid m` ± ¨§¥¨©¨©¨
dpi` jkitle ,dig dzid `id ,jezgd xyad z` xagne dknd

.el` zekn ici lr dtixh

äðùî

zncewd dpynd(.an)dtixh ziyrp dndady zeiewld z` dzpn
oiicr mda dzwly dnday zeiewld z` dpynd dpen dzr .ozngn

:dzexyka zcnerelàåy zeiewläîäaa úBøLk,oda dzwly §¥§¥©§¥¨
,ozngn dtixh ziyrp dpi`eúøbøbä äáwéðqpkp ekxcy dpwd ± ¦§¨©©§¤¤

,d`ixl xie`dä÷cñpL Bàjxe` `edy dkxe`l jledd wcqa ¤¦§§¨
zx`an .wcqp `ly edyn eteqae ezligza xiizype ,dndad x`ev

,zxbxba awpd xeriy z` dpyndøñçz änk ãòdzaiwpa zxbxbd ©©¨¤§©
,dxiyk `dzeãò ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølecb awpd `diy ©¨¦§¤©§¦¥¥©

,é÷ìèéàä øqéàkdy rahn `edyrax` elwyne ,dilhi`a `vei di §¦¨¨¦©§¦
m` oke .sqk zexeryäúçôðmvrn hrn xqgp ±úìBbìebä`idy ¦§£¨©§¤

yiy awp da dyrpy oebke ,eilr zxneye dxicwk gend lr dpezp
,oexqg eaçBî ìL íeø÷ áwéð àìåcg` `edy ,mvrl zgzn gpend §Ÿ¦©§¤©

.mly `vnpe wcap mexwd `l` ,zncewd dpyna epnpy zetixhd on
àìå álä áwéðawpd ribd,Bììç úéáìxya lk z` xaer `edy s` ¦©©¥§Ÿ§¥£¨

.cvl cvn yletne aldäøãMä äøaLðzenvr ly zeileg dieyrd ¦§§¨©¦§¨
,dapf cre dy`xn dndad ab jxe`l zeklede ef xg` ef÷ñôð àìå§Ÿ¦§©

jzgp `le ±èeçäoalddlL.dkxe` lkl dizeileg jeza xaerd ©¤¨
å ãákä äìhéð`l` elek `l,úéæk äpîéä øéizLðdf xeiyae ¦§¨©¨¥§¦§©¥¥¤¨©©¦
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oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

åäùîá åúáå÷ð èùåå.edynac il `hiyt inp ezqexc jkld ,(`,an oileg) opz Ð

øñéàëá åúáå÷ð äð÷.opz Ðäîëá åúñåøã.mic`dl jixv agex Ðäæ ãçà
äæ ãçàå.edyna ezqexc ,dpwe hyee Ðìéæàå éì÷ àì÷éî àøäéæ àîòè éàî

.opiqxb Ðáø äá éøåîcre `tkn dwica dkixvy zexedl libx did ax Ð

.`nh`àãéã àôëmvr epiidc ,ci ly Ð

.frla o"eclty`* ,szk ly dagxãò
àîèà,miirn ipa cbpk epiidc .jxid Ð

onwl miirn ipa exwin inp cake d`ixc

.dirn ipa exngp iab (`,ep oileg)àôë
àçåîã,llgd lk epiidc ,zleblebd sk Ð

.mipniqd cbpk s`eáø åðîå áø åðîÐ

.dry lk epiptl mixne`y "ax" df `ed in

äéì àøéäð àìå`ed in xekf dz` oi` Ð?
didy laal jldy mcew izi`x `lde

.`iypd z` ynynäáéùéádid `ed Ð

.ipnn aeyg didy ,cner ip`e ayeiïàîå
øáâ.lecb `ed dna Ðàìåëádxeza Ð

.zeciqgaeøîàå ùé÷ì ùéø çúôÐ

.aehl `ed xekfe ,il `xidpäèåîù
äèåçùå,dhegye dheny zxbxb z`vnp Ð

.dhnyp dhigy mcew m` reci oi`eäøùë
,dhnl zcxei dzid dlgz dhnyp m`y Ð

.zhgyp dpi` aeyeé÷éåódpkzgi Ð

mikzg ly odi`xn oinec m` ,xg` mewna

s`y xnel yi oinece li`edc ,dtxh Ð

.dyrp xewir xg`l oey`xd jzgáù
àúúòîù.(a,an oileg) oiwxit yixa Ð

àáùéø.ciiv =åçî.`zeigl Ðàãéâá
àéùðã.lwna e` mivga Ðéìè÷åÐ

.jka dzn dzidydcedi iaxc dinwl ez`

dypd ciba dzwl m`y ,jk lr el`yl Ð

`idy oi`ex ep`y ixg` ,dtxh `dz dly

.ef dkna dzníéîëç åðîù äî àìàÐ

!dznc opifg `w `d :jixt dinwleåçî
àúééìåëá`ziileka digd uga oikn Ð

zcxeie qpkp ugd oi`y mipeekne ,dlrnln

.llgl zeilkd on dhnléìè÷ådzn Ð

.dil`näéî÷ì åúàm` :le`yl Ð

edn ,dknd xg` dehgyiäì éøãá éàã ?
àîñ.mq dilr oixftn m` Ðäðùî

úøâøâä äá÷éð,xqi` oexqg `la Ð

.yxtnckä÷ãñðù åà,dkx`l Ð

dpnid xiizyp m` ,[`,dn oileg] oxn`cke

.dhnle dlrnlúìåâìåâä äúçôðÐ

.mexwd awip `ly ep` oi`exe ,zgtp mvrd

äæ êåúì äæly optece ,od oikenqy Ð

od ozirvn`ae ,dfl df miwec` mdipy

mewna eawpe exfg m`e .dfl df oiaewp

,uegl d`xp awpd oi` odizeptec zwic`

iccdl `dc ,dxyk Ð df jezl df `l`

.ikty inpïåúçúä éçì ìèéðlrn Ð

.xyaa mixaegn mipniqde ,xyadíàäÐ

.da gpen cleedy dawp ly u"ixcn**

íéîù éãéá äúåøçå`xnba yxtn Ð

icia dly d`ix dwnvy :(a,dp oileg)

.miwxae mrx lewn dzrapy oebk ,miny

(my) `xnbae .lwc zeixgk dyw Ð dzexg

icia m` miny icia m` rici `pn yxtn

.mc`äãåìâäzngn e` ,dxer lhipy Ð

.melk xiizyp `le ,dk`ln zngn e` ,oigy

xerd on x`yi dnk yxtn (my) `xnbae

.dxyk `dzeàøîâåìà éðúã àëéä ìë.`l eze el` :rnyn `herin Ðàðú
úåôøè.zetxhl edpiayg Ðììëä äæ àðúå.edppz `lc jpd iiez`l Ð

äééæçå
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àîéìéàagx mvr Ð `cic `tk :qxhpewd yxit Ð miirn ipa cbpk epiid `cic `tk

,miirn ipa cbpk epiidc .jxid Ð `nh` cr .frla o"eclty` oixewy szk ly

,eyexitl dywe .miirn ipa exngp iab (a,ep) onwl miirn ipa exwin inp cake d`ixc

gkenck ,llka eed `l i`xen` oeyla ,miirn ipa llka eed `ziixae dpyn oeylac idpc

:xnin` xn`wc ,dletp iab (a,`p oileg) lirl

,mirn ipa cbpk dwica dkixv exn`y dletp

`lc rnyn .llgd lk cbpk siqen `xhef xne

xn `z`e ,oiwce qxk `l` miirn ipa ixwin

d`ix oebk ,zeptcd cbpk cr iteqe`l `xhef

cbp :`ped ax ira ikd xzae .oawxewe cake ale

od oiywc iy` ax dil xn`e ?i`n oipniqd

:l`eny xn`wc (a,bp) lirl oke .dlitp lv`

,miirn ipa cbpk dwica dkixv exn`y dqexc

axc dinyn `ax xa opg ax siqen jk xg`e

seqn Ð `kdc `cic `tkc d`xpe !llgd lk

qxk `l` df llka oi`c ,`nh` cr `cic `tk

`de .miirn ipa cbpk epiid :jixt ikdle .oiwce

s` siqedl `ay ,`tk zlgzn :ipyn `lc

seq Ð `tk dil rnync meyn Ð cake d`ix

."llgd lk cbpk" hwpnl dil ded mbe .`tk

opirnyck ,`genc `tkn xninl dil `gip mbe

cbp dwica dkixv :xn`wc (my) lirl axl dil

.oipniqa elit`e llgd lkàéáéÐ siwie

m` ,xg` mewna hgypy envr df oniq jezgi

li`edc ,dtxh Ð mikzg ly zi`xn dnec

xewir xg` oey`xd jzg s`y xnel yi oinece

hgyc (`,gk oileg) ipy wxtc `idde .dyrp

did df ,dheny zxbxb z`vnpe hyeed z`

oi` Ð dleqt dhigya wtq lk :exn`e dyrn

oiicr hyeed jezgiy ici lr siwdl leki

oinec edi `l jytp dnnc ,xg` mewna

mcew zxbxbd dhnyp elit` ,dfl df oikezgd

,hyeea zeig oiicr did dry dze`c ,dhigy

ser `iaie :xn`z m`e .llk zeig ea oi` eiykre

henyi jk xg`e ,hyeed z` ea hegyie xg`

zehenyd ly odi`xn m` d`xie ,zxbxbd z`

eze`a `l` oitiwn oi`c :xnel yie !oiey elld

i`nle .dnvr dndad dze`a e` envr ser

"siwie zxg` dnda `iai" mixtqa o`k opiqxbc

.dywåìàåikixv edlek Ð dndaa zexyk

.(awip d"c `,an oileg) oiwxit yixa `pyixtck

äééæçåi`n llkd dfa `iz`c `pzn axcl

:xn`z m`e Ð ilehpl `incc `nrh

yiwl yixl oia opgei iaxl oia rnyn `kdc

`inc ok m` `l` "llkd df"a opiaxn `lc

`tt xa yikxc `idd ok m`e .oizipznc jpdl

xn`d ?`iz` ikid ,zg` `ileka dzwlc

xn`c `lerlc (`,bn oileg) oiwxit yixa

ihernl iz`c ,minkg epn zetxh dpeny

xaqc :xnel yie !`inc `lc ,`tt xa yikxc

`lc ab lr s` "llkd df"a opiaxnc yikx

enk dilr ibilt yiwl yixe opgei iaxe ,inc

el`"c yiwl yixk xaq ,inp i` .`ler

ikid ik "zexyk el`"n `iz`e ,`wec "zexyk

`lc ab lr s` ,yiwl yixl `pzn axc iz`c

iwen i`n`e :xn`z m`e ."llkd df"a `iz`

dnwel ?`pzn axca ediizbelt `cenlz

yikxcl diifg :xaq opgei iaxc ,yikxca

,`inc `lc ab lr s`e "llkd df"a `iz`c

xaq yiwl yixe ,ihernl "zetxh el`" `z`e

meyn "llkd df"a `iz` `lc yikxcl diifgc

!dtxh `tt xa yikxc `d ,zexykc `ed ipdc xninl "zexyk el`" ipze ,`inc `lc

.`pzn axca ibiltc cenlzd xcqnl dil miwc :xnel yie
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,èLåå,eäMîa Búáe÷ðBúáe÷ð ,äð÷ ;eäMîa Búñeøc ¤¤§¨§©¤§¨§©¤¨¤§¨
:dèLt øãä àéòác øúa ?änëa Búñeøc ,øñéàëa¦§¦¨§¨§©¨¨©¦§©¨£©§¨¨

déøäéæ ?àîòè éàî ,eäMîa äæ ãçàå äæ ãçààì÷î ¤¨¤§¤¨¤§©¤©©§¨¦£¥¦§¨
dén÷ àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø áéúé .ìéæàå éì÷̈¥§¨¥§¥©¦§¨©§¥©¨§¨©¥
ä÷éãa äëéøö eøîàL äñeøc :øîà÷å áéúéå ,ïîçð áøc§©©§¨§¨¥§¨¨©§¨¤¨§§¦¨§¦¨
da éøBî !íéäìàä :øîà ïîçð áø .íééòî éða ãâðk§¤¤§¥¥©¦©©§¨£©¨¡Ÿ¦¥¨

áøàtkîàãéc àtk àîéìéà ?àtk éàî .àîèà ãòå ©¦©¨§©©§¨©©¨¦¥¨©¨¦¨
àtkî àlà !íééòî éða ãâðk eðééä ¯àçBîcãò ©§§¤¤§¥¥©¦¤¨¦©¨§¨©

éaøì eäðéçkLà ,óñBé øa àéiç áø ÷éìñ ék .àîèà©§¨¦§¥©¦¨©¥©§©¦§§©¦
eøîàL äñeøc :éøîà÷å éáúéc Lé÷ì Léøå ïðçBé¯ ¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨¨§¦§¨¤¨§

!íéäìàä :eäì øîà .íééòî éða ãâðk ä÷éãa äëéøö§¦¨§¦¨§¤¤§¥¥©¦£©§¨¡Ÿ¦
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`oifgeקלח mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

äééæçådf"a zetixh llkl dil `iz` dil hrnn `l i`c ,`pzn axcl `pz Ð

."llkdéìåèðì àéîããopixn`ck ,`ed zetxh one ,`id dlehp `dc ,oizipznc Ð

`pz Ð zetxha "el`" `pzc icii`e ,ihernl zetxha "el`" `pz jklid .cakd lhipa

.icin hrnn `lc ab lr s`e ,zexyka "el`" inpéðäla` ,dtxhc `ed ilehp Ð

.dxyk `pzn axcàéîã àì éîð éìåèðìåÐ

.`id ixnbl dlehp e`l `dcéðäilehp Ð

la` ,zeilkde leghd lhip ,zexykc `ed

.dtxh `pzn axc jxi zlihpäéáéðcib Ð

.c`n `ed ohwe ,xega xaegny ey`xay

ìëòúî.awxp Ðà÷åá`ilewd y`x Ð

.`"wpd* oixewy dil`d mvr xega daegzd

àøåòéù åëì éîçúî àìãmzi`x `ly Ð

.mkinin iwlhi`d xqi`äàðéãøå÷ àøðéãÐ

.`ed hxx` ixdne ,mixikn eid eze`éáø
äàøåúô àðçeiptl eide ,did ipgley Ð

.daxd zerahnúåéðîåà éìòá ïéàÐ

ey `ede .mixg` zk`lna miwqerdipgl

jixve ,dvgnl mixg` lya xkzyn ,did

lk mr lczydle my eipir zzle xdfdl

`ipz ikde .mikixv md dn le`yl mixaerd

zepga exiag z` aiyend :`ztqeza

weqri `l Ð one` did m` ,xky zivgnl

drya zepgd lr eipir oi`y itl ,ezepne`a

.ezepne`a wqeryíäéðôî ïéãîåòÐ

b wxt) mixeka zkqna ,i`w mixeka i`ian`

.(` dpynoicner mdiptnick ,ocakl Ð

.`al milibx ediyäúòùá äåöî äáéáçÐ

.daagl ep` mikixvïìéùëî`l m`y Ð

`l Ð ceak jxce miaedv mipt mdl me`xi

.gxehd iptn ,`al melibxiøúéë òìñë
òìñëîoebk .rlqk opax exriyc `kid Ð

dnk :opzc ,zleblebe dxcyc `zbelt iab

i`ny zia Ð zleblebae ,'ek dxcya oexqg

:mixne` lld ziae ,gcwn `lnk :mixne`

dcedi ax xn`e .zenie igd on lhpiy ick

oke :(a,an oileg) [oiwxt yixa] l`eny xn`

el` lr" wxta zexekaa opixn`e .dtxhl

dnk :(a,fl) "oinen?igd on lhpiy ick

`zipznac mzd ixn`c zi`e .rlqk ,zenie

ikc ,`kd ongp ax opireny`e .rlqk `pz

,xn`w mvnevn rlq Ð rlqk opax xeriy

,rlqkn xzik epic Ð mvnevn ied ikc

.dtxheøñéàëî øúéë øñéàëiab Ð

izk`c `nipe ,xqgz dnk cr :opzc oizipzn

dxyk?.`piniiw zexyk el` iab `dc

oexqga dxyk dnk cr :ipzwe?.xqi`k cr

,xqi`kn xzik `id ixd Ð xqi`k iedc oeike

.dtxheøáñ÷ àîìà:oizipzn ipzwc `d Ð

:xn`w ikde .llka cr `le cr `l` ,xn`w llka cre cr e`l Ð dxyk xqi`k cr

"cr" jgxk lrc .dtxh envr xqi`k la` ,xn`w llka cr `le ,dxyk xqi`k cr

`id dxyk izk` `nipe ,xqgz dnk cr :xn`w ikde ,i`w zexyk` oizipznc?
xqgz dnk :`l` ,"cr" ipzinl jiiy `l Ð i`w zetxh` i`c .xqi`k cr :ipzwe

dtxh `dze?.xqi`kàöåéä ìáçlagd on x`yp dhnd lk dbxzqpy xg`l Ð

.dhna ielzeøåäè íéçôè äùîç ãò`l jklid ,melkl ie`x epi`e `ed ohwc Ð

.dxedh Ð dhnd z`nhp m`e ,dhnd on iedäèîìë äùîç åàì éàîzegtk Ð

.llka cre cr ,`nl` .`ed ohwc ,xedhe dyngnäìòîìë äùîç àìxzeik Ð

dxyr cre dyngn :(a dpyn hi wxt) milk zkqna `nrh ipzwck ,`nhe dyngn

,'ebe "mizeara bg exq`" aizkc ,mixvn gqtl xkf migqtd z` oixyew eay ,`nh

.dhnd z` oilylyn eae ,"zxnynl mkl dide" aizkeàîè äøùò ãòåÐ

envr ipta lage .uvwil cnere ,yi i`cn xzeic ,xedh uegle dxyrne .opiyxtck

.(`,cq) zay zkqna opira bix`e ieehc ,d`neh lawn `läèîìë äøùò åàì éàî
.llka cre cr ,`nl` .`nhe Ðñøç éìëáù ïé÷ãä.oiwc qxg ilk Ðïä

'åë ïéëîåñî àìù ïéáùåé ïäéúåðôåãå ïäéúåø÷ø÷åoiwifgn oi` onvr ody oia Ð

ony oiwifgn m` Ð oxeriye ,od ilk oiicr Ð dkinq `la ecal ayil oilekie ex`yp odizeptec e` ,odly miley = odizexwxw ex`ype exaypy e` ,ohw zkiq ick `l`

.oi`nh ohw zkiq ick
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ïéàmiwqery zeipne` ilra :qxhpewd yxit Ð mdiptn cenrl oi`yx zeipne` ilra

`l ezk`lna weqr elit`c d`xpe .ok yxit "mi`yx" oeyl ayiile .mixg` zk`lna

[xecid] s` Ð qik oexqg da oi`y [dniw] dn :(`,bl) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck ,aiign

weqr elit` "oi`yx" oeyl ayiin did oerny xa awri epiax axde .qik oexqg da oi`y

ik ,oiaiig oi` :enk "oi`yx oi`"c ,ezk`lna

:(a,gk oikxr) "edcy yicwnd" wxt opzc `edd

ozil dvex mc` dnk micne` Ð "dler df xey"

.i`yx epi`y it lr s` ,dler ezelrdl df xeya

`l" :opinbxznck ,aiig epi`y it lr s` :eyexite

yi oke .`iyxk dil `dz `l Ð "dyepk el didz

oi` :(a,bl) oiyecwc `nw wxtc `idd yxtl

zixgy `l` eax ipta cenrl i`yx mc`

.miny lyn daexn eceak `di `ly ,ziaxre

.xn`w cenrl aiig epi` `l` ,xeq` `diy `le

lr s`" :oikxrc `edda qxb mixtq aexa ,edine

xtq eze`n wzredy xtqa la` ."aiig epi`y it

epi`y it lr s`" :aezk meyxb epiax azky

xtqn daeyza di`x `iad i"yx mbe ,"i`yx

."aeig" enk ied "i`yx"c meyxb epiax

òìñëi`wc :qxhpewd yxit Ð rlqkn xzik

ebe dxcyc `zbelt`:lld zia ixn`wc zlebl

xn`] dcedi ax xn`e ,zenie igd on lhpiy ick

opixn`e .dtxhl oke :(a,an) oiwxt yixa [l`eny

lhpi dnk :(a,fl) "oinen el` lr" wxt zexekaa

`ki`e .rlqk :l`eny xn`e ?zenie igd on

mz epiaxe .rlqk `pz `zipzna ,mzd ixn`c

iab (a,dp oileg) jenqa xn`c `d` i`wc yxtn

dywe .dxyk rlqk da xiizyp m`e :dcelb

xzik ied rlqc `ed `hiytc `zlnc ,myexitl

ogky`c :xnel yie !"cr" eda ipzw `lc ,rlqkn

ipzw `lc ab lr s` "cr" enk iedc izkec dnka

:(a,`p `rivn `aa) "adfd" wxta ."cr" eda

.oixqi` drax` ?d`pe` da didie xqgz dnk

da didi `le xqgz dnk :idpinxe ,`xnba jixte

`w ocic `pz :ipyne !oixqi` drax` Ð d`pe`

`pze ,[dlrnl dhnln] (dhnl dlrnln) aiyg

.[dhnl dlrnln] (dlrnl dhnln) aiyg `xa

xcb dxar :(`,`q `nw `aa) "qpekd" wxtae

(xeht) :`ipzde .[xeht] (aiig) zen` rax`

dlrnln aiyg [ocic] (`xa) `pz :ipyne ![aiig]

.dlrnl dhnln aiyg [`xa] (ocic) `pze ,dhnl

,`ipzin zexyk iab dcelbc ,dyw izk` edine

mirlq drax` ,dhnl dlrnln zayg ike

"cr" dil ded Ð rlqk cr dxyk mipye dyly

.rlqkn xzik rlqkc zxn`c oeik ,llka cre

m` .dxedhe oexqg dnk` i`wc ,zlebleb iab oke

ilkay oiwcdne ,dhnd lagn jixt i`n ,ok

dhnln zleblebae dcelba inp zayg ike ?qxg

izkec lkc giken `pwqnae .lwdl ded ok m`e ,llka cr `le "cr" dil `ied Ð dlrnl

gznzyklc ,dtxh (a,p oileg) lirl opixn`c ,rlqk xcwp` i`wc ,d`xpe !xingdl ied

`z`e .dtxh rlqkn xzi ,dxyk rlqk :xn`e bilt `a` xa `iig iaxe .gth lr cenrz

la` .llka cre "cr" oiprl llk ixii` `le ,rlqkn xzik rlqkc opireny`l ongp ax

el`"`c ,aiyg dlrnl dhnln jgxk lrc .llka cr `le "cr"c opireny` xqi`ka

.i`w "zexyk

ïé÷ãäilkc rnyn "od" opiqxbc i`nl Ð 'ek mdizeptece odizexwxwe od qxg ilkay

ivn `l ipzwc "bel cr"e .ohw zkiq ickn zegta ilk aiyg `l ozlgza qxg

ilkl xeriy opirac mewn meya epivn `l mpn` .i`w mixay` `l` ,["od"`] (jd`) i`w

,zexexv lawl xepiva hhegd :(b dpyn c wxt) ze`ewn zkqna opzc `de .ozlgzn qxg

iax bilt inp mzde .zexexv lawl `wec epiid Ð ziriaxa qxg lya ,`edy lka ur lya

xcqae .qxg ixaya `l` ziriax xn`w `le ,`edy lka qxg lya s` :xn`e dcedi

ilkay oiwcd" :mzd opiqxb `l` ,(a dpyn) ipy wxta milk zkqna "od" opiqxb `l dpynd

."odizexwxwe" qxbc oeik ,"od" enk rnzyne ,'ek "odizexwxwe qxg
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חולין. פרק שלישי - אלו טרפות דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oileg(iyiy meil)

dééæçå,opeazde d`x `pzde ±àðúî áøãìax xn`y df oic lr ± §©§¥¦§©©§¨
m`y oiade ,dhnyp jxid zilewyk dtixh ziyrp dndady `pzn

`lmeyn ,dtixh ziyrp `idy exn`i ,dxyk dndady ezrc dlbi
àéúàczllkpe d`a ef zewly ±,'ììkä äæ'aoirk minbt daxnd §©§¨§¤©§¨

:`xnbd zx`ane ,dpyna miiepndàîòè éàîjk mixne` eid ©©§¨
meyn ,dpynay llka zllkp dhnypy zilewyéìeèðì àéîãc± §©§¨¦§¥

ixac znbeck ,dlihp zngny dtixhl zvwna dnec ef zewly
jxid zilewy xnel erhi `ly ick ,jkitl ,lhipy caka dpynd

,zetixhd oia zaygp dhnypyàðz-wxtd zligza `pzd dpy ¨¨
úBôøè elà,cnll ick ,herin rnyny 'el`' oeyl ztqezaéðä ¥§¥¨¥
äôøèc àeäzenecd wxe ,dtixh zeyrpd od dpynay zeiewldy ± ¦§¥¨

mle` ,llkd on zecnlpe oda zellkp ixnbl odlàäzilewdyk - ¨
,dnewnn dhnypàðúî áøc,`pzn ax ixac exn`p dilry ± §©©§¨

dndad,äøLkzngn dtixhl ixnbl dnec dpi` ef zewly meyn §¥¨
,ok` .zetixhd ipica dpynd dazky llka zllkp dpi`e ,dlihp
oica mb ok hwp ,'el`' epeyla `pzd hwp zetixhd oicay oeik

.xac jka hrnzp `ly s` ,zexykd
,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøådpynd ixacúBøLk elàeazkpy md §©¦¦§¤¨¦¨©¥§¥

,à÷åcixdy ,zetixhd llka `idy ,dhnypy zilew mdn hrnl ©§¨
`pzdàðzd z` dpyna dpy ±àðúå ,úBôøèdpye siqede ±äæ ¨¨§¥§¨¨¤
ììkä,dtxh ,dig denk oi`y lkeazkp `ly zetqep zeiewl zeaxl ©§¨

,zetixhd llka od mby ,dpynadééæçå,opeazde d`xe ±áøãì §©§¥¦§©
àðúîm`y oiade ,dhnyp zilewdy ,`pzn ax xn`y zewld lr ± ©§¨

,dxyk `idy xnel exaqi ,dtixh ziyrp dndady ezrc dlbi `l
meyneàéúà àìczllkpe d`a dpi` ef zewly ±,'ììkä äæ'a §Ÿ©§¨§¤©§¨

:`xnbd zx`ane ,dpyna miiepnd oirk minbt daxndàîòè éàî©©§¨
zeiewl daxn llkdy meyn ,dpynay llka zllkp dpi`y exn`i
,jezig zngn odne ,awp zngn odny ,dpynay zetixhl zenecd
s`l dnec dpi` dnewnn zilewd z`ivi mle` ,dlihp zngn odne

ixdy ,dpynay zetixhd on zg`àéîc éáe÷ðì åàìdnec dpi` - ¨¦§¥©§¨
,awplàéîc é÷eñôì àìåzilewd ixdy ,jezigl dnec dpi` mbe ± §Ÿ¦§¥©§¨

,dkzgp `le dawip `léìeèðìå[dlihp zngn zetixhl-]àì énð §¦§¥©¦Ÿ
,àéîcerhi `ly ick ,jkitl ,dndad sebn ixnbl dlhip `l ixdy ©§¨

n dhnyp zilewdyky xnel,dxyk dndad dnewnàðzdpy ± ¨¨
dixg`y dpyna `pzd'úBøLk elà'rnyny 'el`' oeyl ztqeza ¥§¥

cnll ,herinàeä éðäel` md dpyna epnpy zeiewld wxy ± ¨¥
,úBøLëcmle`àä,dnewnn dhnyp zilewdyk ±àðúî áøc- ¦§¥¨§©©§¨

,`pzn ax ixac exn`p dilryziyrp dndad.äôøèoeik mpn` §¥¨
zetixhd oica mb ok hwp ,'el`' epeyla `pzd hwp zexykd oicay

.xac jka hrnzp `ly s` ,ok iptl azky
ok` m`d ,dnewnn dhnypy jxid zilew oica dzr zwqer `xnbd

:ef zewl zngn dtixh ziyrp dndadéàä ,àðúî áø øîà ,àôeb¨¨©©©§¨©
àîèàc à÷eaaegze lebr `edy ,jxid zilew ly hlead dy`x ± ¨§©§¨

,jxid mvray `nebadézëecî óLcdf ixd ,enewnn hnypy ± §¨¦§¥
,øîà àáøå .äôøèdndade ,zetixhd llka df oi`,äøLkmeyn §¥¨§¨¨¨©§¥¨

dze`ixal zxfeg dndade ,dnewnl xefgl dcizr mvrdy
.dligzakdéáéð ÷éñtéà éàåxagnd cibd jzgpe wqtp m` j` ± §¦¦§¦¦¥

ziyrp dndad ,jxil zilewd mvr z`.äôøè:`xnbd zwqet §¥¨
énð ÷éñtéà ,àúëìäådndad jzgpe wqtp cibd m` mb ±,äøLk §¦§§¨¦§¦©¦§¥¨

,jk lk lcbz zilewa zewldyk `l` dtixh ziyrp dpi`eãò©
éìekòúà àìkòúîcoeik ,lkrzpe awxpy meyn wqtp cibdy cr ± §¦§©§¨¦§©¥

.dpwz dl oi` ef zewly
:dpyna epipy,['eëå] øñçz änk ãòzxbxbd on xqgi dnk cr ©©¨¤§©§

awpa didiy cr ,xne` l`ilnb oa oerny oax ,dxyk didz dndade
.iwlhi`d xqi`kéøéòæ øîà,laaa daiyid ipalïezà,mz` ±àìc ¨©§¦¥©§Ÿ
ïBëì énçúéî-`edy iwlhi` xqi` mkipirl d`xp `lyàøeòéL ¦§©¥§¦¨

z` eccn ,zxbxbay awpd xeriy -déøeòéL,awpd xeriy ±àøpéãa ¦¥§¦¨¨
äàðécøe÷,hxx` ixda `veid xpica ±ézøèeæ àèéLôk éåäå- §¦¨¨§¨¥¦§¦¨©§¦

,zyegp ly dphw dhextk elcebeàçkzLîeievn df xpice ±éðéa ¦§©§¨¥¥
àúéãaîeôc éèéLt.`zicaneta ze`veid zephw zern oia ±øîà §¦¥§§§¦¨¨©
äàøBút àðç éaø,ipgleyd -éà÷ äåä éàpéî àìéò`a iptl ± ©¦¨¨§¨¨¥¨¦¨¦£¨¨¥¨©

cnrpeàçôð øaépéî àòáe ,,ipnn ywiae -äàðéãøe÷ àøpécick ©©§¨§¨¦¦¦¨¨§¦¨¨
ìàúôéøè déa éøòLziyrp dndady zxbxba awpd z` ea xryl ± §©£¥¥§¥§¨

,ezngn dtixhdéîwî í÷éîì éòáe,eiptn cenrl izivxe ±àìå ¨¥§¥©¦©¥§Ÿ
éð÷áL.cenrl il gipd `le ±,áL éða áL ,éì øîàwqer dz` ixd ©§©¦¨©¦¥§¦¥

y epipye ,dk`lnaéãéîìz éðtî ãBîòì ïéàLø úBiðneà éìòa ïéà¥©£¥¨ª©¨¦©£¦§¥©§¦¥
,ízëàìîa ïé÷eñòL äòLa ,íéîëçmilha md mzcinray meyn £¨¦§¨¨¤£¦¦§©§¨

oenna wqrzn dz`y oeike ,cqtp mze` xkeyd `vnpe dk`lnn
jilr lhen ,geixd on wlg mdl zzl zpn lr mixg`n zlaiwy
lhazdl jl xeq`e ,zern hextl jixv in ytgle mxear lczydl

.ipRn cenrle jzk`lnn¨¨
:`xnbd dywnàìå-miwiqtn mpi` zeiepne` ilra m`d §Ÿ

,mdiptl mi`ad minkg icinlz iptn cenrl ick mzk`lnnïðúäå§¨§©
dpyna(b"n b"t mixekia),milyexil e`a mixekiad i`ianyky ,ìk̈

íäéðtî íéãîBò úBiðneà éìòa,mcaklïéøîBàå ,ïîBìLa ïéìàBLå ©£¥¨ª§¦¦§¥¤§£¦¦§¨§§¦
,íBìLa íëàBa ,éðBìt íB÷î éLðà ,eðéçà ,íäìmilhany `vnpe ¨¤©¥©§¥¨§¦£¤§¨

icinlz iptn mb ok m`e ,devn iniiwn iptn cenrl ick dk`lnn
:`xnbd zvxzn .cenrl yi minkgíäéðtî ,ïðçBé éaø øîàly ¨©©¦¨¨¦§¥¤

zeiepne` ilra mb ,mixekad i`ian,ïéãîBòj`éãéîìz éðtî §¦¦§¥©§¦¥
íéîëç,mdiptl mi`adzeiepne` ilra,ïéãîBò ïéàmiweqr md m` £¨¦¥§¦

.dry dze`a mzk`lnaänk äàøe àa ,ïéáà øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©¨¦Ÿ§¥©¨
zeidl dkixväáéáçepilrdúòLa äåöî-miniiwny drya £¦¨¦§¨¦§¨¨

,diniiwn iptn cenrl yie ,dze`íäéðtî éøäLi`ian ly ¤£¥¦§¥¤
,milyexil m`eaa devn miniiwny mixekiad,ïéãîBòjka yiy s` §¦

e ,dk`ln lehiaïéãîBò ïéà ,íéîëç éãéîìz éðtîjka yiy mewna ¦§¥©§¦¥£¨¦¥§¦
.dk`ln lehia

:oia` xa iqei iax ixac z` `xnbd dgecéànî-mrhdy jl oipn ¦©
,dzrya devn daiagy meyn `ed mixekiad i`ian iptn micnery

àîìéc,mdiptn cenrl yiy epwz minkg `ny -àäz àlL éãk ¦§¨§¥¤Ÿ§¥
àáì ãéúòì ïìéLëî àöîð`l milyexi ipa m`y ,d`ad dpya - ¦§¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ

mi`iand exaqi ,ceakae dgnya mixekiad i`ian ipt z` elawi
milyexi ipayiptn d`ad dpya `ealn erpnie ,mala mdl mibrel
.jxcd gxeh

zxbxbay awpd xeriyy ,dpynay l`ilnb oa oerny oax ixaca
oeekn awp oic dn xexiaa yxtzp `l ,iwlhi`d xqi`k cr `ed
xzeia wxe ,dxyk dndad oiicr m`d ,iwlhi`d xqi`k mevnva
xqi`k `ed awpd xeriyyk mby e` ,dtixh ziyrp `id df xeriyn

.dtixh ziyrp `id,ïîçð áø øîà,zlebleba oexqg zngn dtixha ¨©©©§¨
xqgp m` ,rlq lcebk `ed oexqgd xeriyyòìñkdf ixd ,mvnevn §¤©

koexqg,òìñkî øúéawpa oke ,ezngn dtixh ziyrp dndady §¨¥¦§¤©
awp oic ,xqi`k cr xeriy ea ozp l`ilnb oa oerny oaxy zxbxba

øqéàk,mvnevnkoexqg oicøqéàkî øúéziyrp dndady §¦¨§¨¥¦§¦¨
:`xnbd zwiicn .dtixhïîçð áø øáñ÷ àîìàongp ax ixacn ± ©§¨¨¨©©©§¨

,cenll yi xqi`k dawip zxbxbdyk dtixh ziyrp dndady
jxc lr yxtzn dpyna azkpy 'cr' oeylyììëa ãò àìå ãò, ©§Ÿ©¦§¨

`l` epi`y ohw awpn miyxtzn 'xqi`k cr' oerny oax ixacy
` ,xqi`l ribn elceby cre edynllkn `vei xqi`k elceby awp j

.eixacx`al `ay ,rnyn awpd xeriya hwpy 'cr' oeyln ixdy
`ide ezngn dtixh ziyrp dpi` dndady zxbxba awp xeriy edn
dtixh dndad z` dyer epi` zxbxba awpy ezpeeke ,dxyk oiicr
xqi`k awp ongp ax zrcly oeike ,xqi`k elceby cr edyn awpn
oax ixac llka epi` xqi`k awpy gxkda ,dtixh dndad z` dyer

.ezngn dxyk dndady awp lr exn`py 'xqi`k cr' oerny
zehen ipyn dieyrd ,ur zxbqn oirk dzid dhin dpynd onfa
milbx izy eid hen lkly ,dhnd zekex` mi`xwpd mikex`
.mdiciv ipyn zekex`l exaegy mixvw zehen ipyne ,eizevwa
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oileg(iyiy meil)

dééæçå,opeazde d`x `pzde ±àðúî áøãìax xn`y df oic lr ± §©§¥¦§©©§¨
m`y oiade ,dhnyp jxid zilewyk dtixh ziyrp dndady `pzn

`lmeyn ,dtixh ziyrp `idy exn`i ,dxyk dndady ezrc dlbi
àéúàczllkpe d`a ef zewly ±,'ììkä äæ'aoirk minbt daxnd §©§¨§¤©§¨

:`xnbd zx`ane ,dpyna miiepndàîòè éàîjk mixne` eid ©©§¨
meyn ,dpynay llka zllkp dhnypy zilewyéìeèðì àéîãc± §©§¨¦§¥

ixac znbeck ,dlihp zngny dtixhl zvwna dnec ef zewly
jxid zilewy xnel erhi `ly ick ,jkitl ,lhipy caka dpynd

,zetixhd oia zaygp dhnypyàðz-wxtd zligza `pzd dpy ¨¨
úBôøè elà,cnll ick ,herin rnyny 'el`' oeyl ztqezaéðä ¥§¥¨¥
äôøèc àeäzenecd wxe ,dtixh zeyrpd od dpynay zeiewldy ± ¦§¥¨

mle` ,llkd on zecnlpe oda zellkp ixnbl odlàäzilewdyk - ¨
,dnewnn dhnypàðúî áøc,`pzn ax ixac exn`p dilry ± §©©§¨

dndad,äøLkzngn dtixhl ixnbl dnec dpi` ef zewly meyn §¥¨
,ok` .zetixhd ipica dpynd dazky llka zllkp dpi`e ,dlihp
oica mb ok hwp ,'el`' epeyla `pzd hwp zetixhd oicay oeik

.xac jka hrnzp `ly s` ,zexykd
,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøådpynd ixacúBøLk elàeazkpy md §©¦¦§¤¨¦¨©¥§¥

,à÷åcixdy ,zetixhd llka `idy ,dhnypy zilew mdn hrnl ©§¨
`pzdàðzd z` dpyna dpy ±àðúå ,úBôøèdpye siqede ±äæ ¨¨§¥§¨¨¤
ììkä,dtxh ,dig denk oi`y lkeazkp `ly zetqep zeiewl zeaxl ©§¨

,zetixhd llka od mby ,dpynadééæçå,opeazde d`xe ±áøãì §©§¥¦§©
àðúîm`y oiade ,dhnyp zilewdy ,`pzn ax xn`y zewld lr ± ©§¨

,dxyk `idy xnel exaqi ,dtixh ziyrp dndady ezrc dlbi `l
meyneàéúà àìczllkpe d`a dpi` ef zewly ±,'ììkä äæ'a §Ÿ©§¨§¤©§¨

:`xnbd zx`ane ,dpyna miiepnd oirk minbt daxndàîòè éàî©©§¨
zeiewl daxn llkdy meyn ,dpynay llka zllkp dpi`y exn`i
,jezig zngn odne ,awp zngn odny ,dpynay zetixhl zenecd
s`l dnec dpi` dnewnn zilewd z`ivi mle` ,dlihp zngn odne

ixdy ,dpynay zetixhd on zg`àéîc éáe÷ðì åàìdnec dpi` - ¨¦§¥©§¨
,awplàéîc é÷eñôì àìåzilewd ixdy ,jezigl dnec dpi` mbe ± §Ÿ¦§¥©§¨

,dkzgp `le dawip `léìeèðìå[dlihp zngn zetixhl-]àì énð §¦§¥©¦Ÿ
,àéîcerhi `ly ick ,jkitl ,dndad sebn ixnbl dlhip `l ixdy ©§¨

n dhnyp zilewdyky xnel,dxyk dndad dnewnàðzdpy ± ¨¨
dixg`y dpyna `pzd'úBøLk elà'rnyny 'el`' oeyl ztqeza ¥§¥

cnll ,herinàeä éðäel` md dpyna epnpy zeiewld wxy ± ¨¥
,úBøLëcmle`àä,dnewnn dhnyp zilewdyk ±àðúî áøc- ¦§¥¨§©©§¨

,`pzn ax ixac exn`p dilryziyrp dndad.äôøèoeik mpn` §¥¨
zetixhd oica mb ok hwp ,'el`' epeyla `pzd hwp zexykd oicay

.xac jka hrnzp `ly s` ,ok iptl azky
ok` m`d ,dnewnn dhnypy jxid zilew oica dzr zwqer `xnbd

:ef zewl zngn dtixh ziyrp dndadéàä ,àðúî áø øîà ,àôeb¨¨©©©§¨©
àîèàc à÷eaaegze lebr `edy ,jxid zilew ly hlead dy`x ± ¨§©§¨

,jxid mvray `nebadézëecî óLcdf ixd ,enewnn hnypy ± §¨¦§¥
,øîà àáøå .äôøèdndade ,zetixhd llka df oi`,äøLkmeyn §¥¨§¨¨¨©§¥¨

dze`ixal zxfeg dndade ,dnewnl xefgl dcizr mvrdy
.dligzakdéáéð ÷éñtéà éàåxagnd cibd jzgpe wqtp m` j` ± §¦¦§¦¦¥

ziyrp dndad ,jxil zilewd mvr z`.äôøè:`xnbd zwqet §¥¨
énð ÷éñtéà ,àúëìäådndad jzgpe wqtp cibd m` mb ±,äøLk §¦§§¨¦§¦©¦§¥¨

,jk lk lcbz zilewa zewldyk `l` dtixh ziyrp dpi`eãò©
éìekòúà àìkòúîcoeik ,lkrzpe awxpy meyn wqtp cibdy cr ± §¦§©§¨¦§©¥

.dpwz dl oi` ef zewly
:dpyna epipy,['eëå] øñçz änk ãòzxbxbd on xqgi dnk cr ©©¨¤§©§

awpa didiy cr ,xne` l`ilnb oa oerny oax ,dxyk didz dndade
.iwlhi`d xqi`kéøéòæ øîà,laaa daiyid ipalïezà,mz` ±àìc ¨©§¦¥©§Ÿ
ïBëì énçúéî-`edy iwlhi` xqi` mkipirl d`xp `lyàøeòéL ¦§©¥§¦¨

z` eccn ,zxbxbay awpd xeriy -déøeòéL,awpd xeriy ±àøpéãa ¦¥§¦¨¨
äàðécøe÷,hxx` ixda `veid xpica ±ézøèeæ àèéLôk éåäå- §¦¨¨§¨¥¦§¦¨©§¦

,zyegp ly dphw dhextk elcebeàçkzLîeievn df xpice ±éðéa ¦§©§¨¥¥
àúéãaîeôc éèéLt.`zicaneta ze`veid zephw zern oia ±øîà §¦¥§§§¦¨¨©
äàøBút àðç éaø,ipgleyd -éà÷ äåä éàpéî àìéò`a iptl ± ©¦¨¨§¨¨¥¨¦¨¦£¨¨¥¨©

cnrpeàçôð øaépéî àòáe ,,ipnn ywiae -äàðéãøe÷ àøpécick ©©§¨§¨¦¦¦¨¨§¦¨¨
ìàúôéøè déa éøòLziyrp dndady zxbxba awpd z` ea xryl ± §©£¥¥§¥§¨

,ezngn dtixhdéîwî í÷éîì éòáe,eiptn cenrl izivxe ±àìå ¨¥§¥©¦©¥§Ÿ
éð÷áL.cenrl il gipd `le ±,áL éða áL ,éì øîàwqer dz` ixd ©§©¦¨©¦¥§¦¥

y epipye ,dk`lnaéãéîìz éðtî ãBîòì ïéàLø úBiðneà éìòa ïéà¥©£¥¨ª©¨¦©£¦§¥©§¦¥
,ízëàìîa ïé÷eñòL äòLa ,íéîëçmilha md mzcinray meyn £¨¦§¨¨¤£¦¦§©§¨

oenna wqrzn dz`y oeike ,cqtp mze` xkeyd `vnpe dk`lnn
jilr lhen ,geixd on wlg mdl zzl zpn lr mixg`n zlaiwy
lhazdl jl xeq`e ,zern hextl jixv in ytgle mxear lczydl

.ipRn cenrle jzk`lnn¨¨
:`xnbd dywnàìå-miwiqtn mpi` zeiepne` ilra m`d §Ÿ

,mdiptl mi`ad minkg icinlz iptn cenrl ick mzk`lnnïðúäå§¨§©
dpyna(b"n b"t mixekia),milyexil e`a mixekiad i`ianyky ,ìk̈

íäéðtî íéãîBò úBiðneà éìòa,mcaklïéøîBàå ,ïîBìLa ïéìàBLå ©£¥¨ª§¦¦§¥¤§£¦¦§¨§§¦
,íBìLa íëàBa ,éðBìt íB÷î éLðà ,eðéçà ,íäìmilhany `vnpe ¨¤©¥©§¥¨§¦£¤§¨

icinlz iptn mb ok m`e ,devn iniiwn iptn cenrl ick dk`lnn
:`xnbd zvxzn .cenrl yi minkgíäéðtî ,ïðçBé éaø øîàly ¨©©¦¨¨¦§¥¤

zeiepne` ilra mb ,mixekad i`ian,ïéãîBòj`éãéîìz éðtî §¦¦§¥©§¦¥
íéîëç,mdiptl mi`adzeiepne` ilra,ïéãîBò ïéàmiweqr md m` £¨¦¥§¦

.dry dze`a mzk`lnaänk äàøe àa ,ïéáà øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©¨¦Ÿ§¥©¨
zeidl dkixväáéáçepilrdúòLa äåöî-miniiwny drya £¦¨¦§¨¦§¨¨

,diniiwn iptn cenrl yie ,dze`íäéðtî éøäLi`ian ly ¤£¥¦§¥¤
,milyexil m`eaa devn miniiwny mixekiad,ïéãîBòjka yiy s` §¦

e ,dk`ln lehiaïéãîBò ïéà ,íéîëç éãéîìz éðtîjka yiy mewna ¦§¥©§¦¥£¨¦¥§¦
.dk`ln lehia

:oia` xa iqei iax ixac z` `xnbd dgecéànî-mrhdy jl oipn ¦©
,dzrya devn daiagy meyn `ed mixekiad i`ian iptn micnery

àîìéc,mdiptn cenrl yiy epwz minkg `ny -àäz àlL éãk ¦§¨§¥¤Ÿ§¥
àáì ãéúòì ïìéLëî àöîð`l milyexi ipa m`y ,d`ad dpya - ¦§¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ

mi`iand exaqi ,ceakae dgnya mixekiad i`ian ipt z` elawi
milyexi ipayiptn d`ad dpya `ealn erpnie ,mala mdl mibrel
.jxcd gxeh

zxbxbay awpd xeriyy ,dpynay l`ilnb oa oerny oax ixaca
oeekn awp oic dn xexiaa yxtzp `l ,iwlhi`d xqi`k cr `ed
xzeia wxe ,dxyk dndad oiicr m`d ,iwlhi`d xqi`k mevnva
xqi`k `ed awpd xeriyyk mby e` ,dtixh ziyrp `id df xeriyn

.dtixh ziyrp `id,ïîçð áø øîà,zlebleba oexqg zngn dtixha ¨©©©§¨
xqgp m` ,rlq lcebk `ed oexqgd xeriyyòìñkdf ixd ,mvnevn §¤©

koexqg,òìñkî øúéawpa oke ,ezngn dtixh ziyrp dndady §¨¥¦§¤©
awp oic ,xqi`k cr xeriy ea ozp l`ilnb oa oerny oaxy zxbxba

øqéàk,mvnevnkoexqg oicøqéàkî øúéziyrp dndady §¦¨§¨¥¦§¦¨
:`xnbd zwiicn .dtixhïîçð áø øáñ÷ àîìàongp ax ixacn ± ©§¨¨¨©©©§¨

,cenll yi xqi`k dawip zxbxbdyk dtixh ziyrp dndady
jxc lr yxtzn dpyna azkpy 'cr' oeylyììëa ãò àìå ãò, ©§Ÿ©¦§¨

`l` epi`y ohw awpn miyxtzn 'xqi`k cr' oerny oax ixacy
` ,xqi`l ribn elceby cre edynllkn `vei xqi`k elceby awp j

.eixacx`al `ay ,rnyn awpd xeriya hwpy 'cr' oeyln ixdy
`ide ezngn dtixh ziyrp dpi` dndady zxbxba awp xeriy edn
dtixh dndad z` dyer epi` zxbxba awpy ezpeeke ,dxyk oiicr
xqi`k awp ongp ax zrcly oeike ,xqi`k elceby cr edyn awpn
oax ixac llka epi` xqi`k awpy gxkda ,dtixh dndad z` dyer

.ezngn dxyk dndady awp lr exn`py 'xqi`k cr' oerny
zehen ipyn dieyrd ,ur zxbqn oirk dzid dhin dpynd onfa
milbx izy eid hen lkly ,dhnd zekex` mi`xwpd mikex`
.mdiciv ipyn zekex`l exaegy mixvw zehen ipyne ,eizevwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוק וח



xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc oileg(ycew zay meil)

ïøeòéL,`ed d`neh lawl milk aygidl mdixaye milkd ly ¦¨
ony mkezl milawnykúëéñ éãëaly ohw xa`ïè÷,enei oa ¦§¥¦©¨¨

,milkay ohwdn e`ay mixayl ozip df xeriyeãòåeceray ilk §©
ekeza likd mly.âBì,beln xzei likd mly eceray qxg ilk mle`

oi`y oeik ,d`neh milawn mpi` ohw zkiq ick ony milawnd eixay
zwiicn .lecb ilkn exzepy miphw mixaya ynzydl mc` ipa jxc

:`xnbdåàì éàî-mly eceray ilky ,dpynd zpeek oi` m`d ©¨
laiwâBìepic ,weicaähîìk-,beln zegt ekeza likdy ilkk ¦§©¨

,`vnp .ohw zkiq ick mkezl milawnyk d`neh milawn eixaye
bel cr ekeza likd mly eceray ilky ,miyxtzn dpynd ixacy
ok m`e ,ohw zkiq icka `ed d`neh lawl eixay xeriy ,llka bele
:`xnbd daiyn .'llka cre cr' jxc lr yxtzn dpynay 'cr' oeyl

,àìzkiq ick milawnd mixaye ,ok miyxtzn mpi` dpynd ixac Ÿ
zegt hrn ekeza likdy ilkn e`ayk wx d`neh milawn ohw

ekeza likd mly eceray ilk j` ,beln,âBìepicäìòîìk-ilkk ¦§©§¨
milawnyk d`neh milawn eixaye ,beln xzei ekeza likdy
ick xeriyy ,miyxtzn dpynd ixacy ,`vnp .beld ziriax mkezl
elceb ribiy cre xzeia ohw ilkn `ad xay lr xn`p ohw zkiq
milawnd eixay ,bel likdl elceba ribdyk j` ,bel ekeza likdl
'cr' oeyl ok m`e ,d`neh milawn mpi` ohw zkiq icka ony mkezl

.'llka cr `le cr' jxc lr yxtzn dpyna epipyy
zwqerd dpynd jyndn ,ongp ax lr zeywdl `xnbd dtiqen

:d`neh lawl qxg ilk ixay xeriya,òîL àz,epipy dpynay ¨§©
,`ed elceb xeriyy ,xzei lecb qxg ilkyîmly didyky ilk ¦

ekeza likdâBleãòekeza likd mly didyky ilk,äàñxeriy ©§¨
`ed d`neh lawl eixayúéòéáøald,mkezl milawn mixaydy be ¦§¦¦

lecb qxg ilk mle` .ohw zkiq icka ony mkezl milawny ic `le
milawnd eixay ,d`qn xzei ekeza likd mly eceray ,xzei

:`xnbd zwiicn .d`neh milawn mpi` ziriaxåàì éàî-oi` m`d ©¨
ekeza likd mly eceray ilky ,dpynd ixaca dpeekdäàñ,weica §¨

epicähîìk-milawnd eixaye ,d`qn zegt ekeza likdy ilkk ¦§©¨
,miyxtzn dpynd ixacy ,`vnp .d`neh milawn ziriax mkezl
,d`q ekeza likdy ilk cre bel ekeza likd mly eceray ilkny
d`neh milawn ilkd ixay ,llka d`q ekeza likdy ilke
lr yxtzn dpynay 'cr' oeyl ok m`e ,ziriax mkezl milawnyk

:`xnbd daiyn .'llka cre cr' jxc,àìmpi` dpynd ixac Ÿ
wx d`neh milawn ziriax mkezl milawnd mixaye ,ok miyxtzn
likd mly eceray ilk j` ,d`qn zegt hrn likdy ilkn e`ayk

ekeza,äàñepicäìòîìk,d`qn xzei ekeza likd eli`k - §¨¦§©§¨
'cr' oeyle ,bel ivg mkezl milawnyk d`neh milawn eixaye

.'llka cr `le cr' jxc lr yxtzn dpynay
zwqerd dpynd jyndn ,ongp ax lr zeywdl `xnbd dtiqen

:d`neh lawl qxg ilk ixay xeriya,òîL àz,epipy dpyna ¨§©
,`ed elceby ,xzei lecb qxg ilkyîlikd mly didyky ilk ¦

ekezaãòå ,äàñekeza likd mly didyky ilk,íéúàñxeriy §¨§©¨©¦
d`neh lawl eixayâBì éöçamle` .mkezl milawn mixaydy ©£¦

milawnd eixay ,miz`qn xzei ekeza likd mly eceray qxg ilk
:`xnbd zwiicn .d`neh milawn mpi` bel ivgåàì éàî-oi` m`d ©¨

ekeza likd mly eceray ilky ,dpynd ixaca dpeekd,íéúàñ̈©¦
epicähîìk-eixaye ,miz`qn zegt ekeza likdy ilkk ¦§©¨

dpynd ixacy ,`vnp .d`neh milawn bel ivg mkezl milawnd
likdy ilk cre d`q ekeza likd mly eceray ilkny ,miyxtzn
ilkd ixay ,llka miz`q ekeza likdy ilke ,miz`q ekeza
'cr' oeyl ok m`e ,bel ivg mkezl milawnyk d`neh milawn
:`xnbd daiyn .'llka cre cr' jxc lr yxtzn dpyna epipyy

,àìivg mkezl milawnd mixaye ,ok miyxtzn mpi` dpynd ixac Ÿ
zegt hrn ekeza likdy ilkn e`ayk wx d`neh milawn bel

ekeza likd mly eceray ilk j` ,miz`qn,íéúàñepicäìòîìk ¨©¦¦§©§¨

d`neh milawn eixaye ,miz`qn xzei ekeza likd eli`k -
cr' jxc lr yxtzn dpynay 'cr' oeyle ,bel mkezl milawnyk

.'llka cr `le
:`xnbd dywnàéðúäåixac z` zx`and `ziixa epipy ixde ± §¨©§¨

ekeza likdy ilky ,dpyndâBì,xaypeepicähîìkilkk ± ¦§©¨
ilke ,beln zegt hrn likdyekeza likdyäàñ,xaypeepic §¨

ähîìkekeza likdy ilke ,d`qn zegt hrn likdy ilkk ± ¦§©¨
íéúàñ,xaypeepicähîìk.miz`qn zegt hrn likdy ilkk ± ¨©¦¦§©¨

,'llka cre cr' jxc lr miyxtzn dpynd ixac lky `vnp
'd`q cr' xn`pde ,bel ekeza likdy ilk llek 'bel cr' xn`pdy
likdy ilk llek 'miz`q cr' xn`pde ,d`q ekeza likdy ilk llek
ixac z` dx`ia `l `ziixad :`xnbd zvxzn .miz`q ekeza
lka ok yxtzn 'cr' oeyly meyn 'llka cre cr' jxc lr dpynd
cr `le cr' jxc lr dpynd ixac z` yxit `l ongp ax mbe ,mewn

`l` ,mewn lka ok yxtzn 'cr' oeyly meyn 'llkaíúä± ¨¨
jxc lr dpynd ixac z` `ziixad dyxit qxg ilk ixay xeriya
d`nehd ipica mikledy `vnp ef jxcay meyn ,'llka cre cr'

,àøîeçìekezl lawnyk d`neh lawn xzei lecb ilkn xayy §§¨
dtixh dze` dyery dndaa oexqg xeriya mbe ,xzei ohw xeriy
meyn ,'llka cr `le cr' jxc lr dpynd ixac z` ongp ax yxit
xqi` xeriyk zxbxbd on xqgpyk mb dtixh ziyrp dndad jkay
z` eyxity mrhde .zetixhd oica mixingn ep`vnpe ,mvnevn

,`ed mda xingdl d`iany jxcd lr dpynay mixeriydøîàc§¨©
íéîëç éøeòéL ìk ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaøe` dpyna epzipy ©¦©¨¨©©¦¨¨¨¦¥£¨¦

yi ,dxezd on mdy xeqi` e` d`neh lr `ziixaaøéîçäì§©£¦
,mzcicnañéøâkî õeç`edy ,mipyl wlgpy let ly oirxbk ± ¦¦§¦

d`neha xeriyíéîúk ìLz`nhp `idy ,dy`d icbaa e`vnpy ¤§¨¦
ixacn `l` dpi` ef d`nehy oeike ,df xeriya `ed mlcebyk

yi ,minkgì÷äìz`nhp dpi` dy`de ,geixa qixbd z` cecnle §¨¥
.mvnevn qixbn hrn lecb mzkdyk `l`

:`xnbd dgikenénð à÷écyxtzn 'cr' oeyly gikedle wiicl yi ± ©§¨©¦
,ea xingdl `iand ote`a mewn lkaàéääc dìò éðz÷cixdy ± §¨¨¥£¨§©¦

jxe`yky ,`ziixa epipy dhnd on `veid lagd oica dpynd lr
`ed lagdäMîçepic ,migthäìòîìkxzei ekxe`y lagk ± £¦¨¦§©§¨

`ed lagd jxe`yke ,dhnd mr `nhpe ,dyngnäøNòepic ,migth £¨¨
ähîìk±.dhnd mr `nhpe ,migth dxyrn zegt ekxe`y lagk ¦§©¨

cr' jxc lr miyxtzn 'dyng cr' dixac ,dpyn dze`ay `vnp
cre cr' jxc lr miyxtzn 'dxyr cr' dixace ,'llka cr `le

ay 'cr' oeyl xe`ial llk oi`y gxkdae ,'llkayi `l` ,dpyn
.`xnegl ea yxtl

:dpyna epipy ozngn dtixh ziyrp dpi` dndady zeiewld oia
ìBçhä ìhéð.eðL àì ,àáøc déîMî àøéåò áø øîàxn`p `l ± ¦©©§¨©©£¦¨¦§¥§¨¨Ÿ¨

,dtixh dndad z` dyer epi` legha mbty dpynaàlàxy`k ¤¨
leghdìhéð,ixnblìáày `l` miiw `edykáwéð,ewnerl awpa ¦©£¨¦©

ziyrp dndad.äôøè§¥¨
áéúî-,`xier ax ixac lr dywd,àîéúéàå ,ïéáà øa éñBé éaø ¨¦©¦¥©¨¦§¦¥¨

,àãéáæ øa éñBé éaøonwl dpynd ixacn(.gq)xeqi` ipica zwqerd ©¦¥©§¦¨
dpyna epipyy .igd on xa`(.gq oldl),CúBçjzgpy gzp ±øaeòî ©¥¨

äéòîaL,dzhigy xg`l cr dkeza xzepe ,diiga dxedh dnda ly ¤§¥¤¨
`ed ixd,äìéëàa øzeîdriwtn dnily dnda zhigyy meyn ¨©£¦¨

xya gzp mle` .igd on xa` xeqi` z` dkezay dn lkne dpnnïî¦
úBéìkä ïîe ìBçhäcr dteba xzepe ,diiga dndad on jzgpy ©§¦©§¨

`ed ixd ,dzhigy ixg`äìéëàa øeñàoeik ,igd on xa` oicn ¨©£¦¨
on igd on xa` xeqi` z` dxizn dpi` dxqgpy dnda zhigyy
wxy ,rnyn dpynd oeyln .dirna gpen `edy s` ,jzgpy gzpd

,dlik`a xeq` zeilkde leghd on gzpdàéøL àôeb äîäa àä± ¨§¥¨¨©§¨
da jzgpy dnday `vnpe ,dlik`a xzen dndad xya x`y mle`
z` dyer epi` legha awp mb ok m`e ,dtixh ziyrp dpi` leghd on
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המשך בעמוק דמה

oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

âåì ãòdid m`c .bel cr `l` ozlgz did `ly milk ixayl ozip df xeriy Ð

.onwlck ,beld ziriaxa eixay xeriy ied Ð beln xzei ozlgzäàñ ãò âåìîÐ

d`q [cr :l"v] lr xzei e` oibel dyly e` mipy oebk ,beln xzei ezlgz didy ilk

.beld ziriaxa eixay xeriy Ðäìòîìë äàñ.onwlck ,bel ivga eixay xeriye Ð

äìòîìë íéúàñzxeza eixay xeriye Ð

bela (a dpyn ipy wxt) milk zkqnae mipdk

.mly'åë äèîìë âåì àéðúäå,`nl` Ð

!llka cre Ð "cr" edlekaàøîåçì íúäÐ

Ð llka cre cr eda opixn` ikd meyn

xeriya mixayl opinhnc ,`xnegl opilf`c

ded i` ,ongp axc xqi`ke rlqk la` .`hef

`lew ied Ð llka cre cr eda opixn`

`kid lkc ,ongp ax opireny`e .dxeyk`l

cre cr i`e ,`xnegl dia lif Ð "cr" ipzwc

.llka cr `le cr :`ni` Ð `id `lew llka

xingdl minkg ly mixeriy lki` Ð

,mvnevna edpixry Ð `ed `xneg mvnevn

.wgeya edpixry Ð `lew mvnevn i`eõåç
íéîúë ìù ñéøâëî(a,gp) dcpa epipyy Ð

,`nh Ð qixbk dcbaa mc ly mzk d`exdc

ikc ab lr s` .dcp mca dl opiwtqnc

`l Ð ied `xneg mvnevna dil zxryn

qixbk la` ,qixbkn xzeia `l` d`nh `ied

epiide .zlek`n mca dil opiwfgn Ð envr

opira Ð exery qixbkc ab lr s`c ,lwdl

.(my) "mzk d`exd"a `ipz ikde .cere qixbk

,opaxc onvr minzkc meyn ,`nrhe

aizkck ,dtebn `ifgc cr `ziixe`cnc

."dxyaa daef didi mc" (eh `xwie)à÷éã
éîðdhnlk d`q ,dhnlk bel :ipzwc `dc Ð

inp `nipc e`le ,`ed `xneg meyn Ð

.llka cre cr `lew mewnaäìò éðú÷ã
àéääãxedh dyng cr :ipzwc "cr"c ,`nh dlrnlk migth dyng :`veid lagc Ð

.llka cr `le Ðäèîìë äøùòcre Ð `nh dxyr cre :ipzwc "cr" i`dc Ð

.lif` `xneg xza `nl` .xn`w llkaéòîáù øáåòî êúåç`vi `le ,dndad Ð

.dkeznøúåîyxtn `nrhe .envr xaerk dzhigya xzipe ,dlik`a xa` Ð

."elk`z dndaa lk"n (a,hq oileg) "dywnd dnda"aúåéìëä ïîå ìåçèä ïîÐ

dlik`a xeq` Ð dkezn dkizgd `ived `ly it lr s` ,mdn jzgp m` .dnda ly

.dxqg `le dnly Ð "elk`z dze`"n `nrh sili `w mzde .igd on xa` meyn

xg` xac xizdl ,"elk`z dndaa lk" jl `pin`wc `ed dnly `idyk ,xnelk

lk" jl `pixy `l Ð `ed dpexqgn dkeza `vnpdc ,dxqg `idyk la` ,dtebay

ab lr s` `ixy dnvr `idc ,dpin opirny mewn lkne .da `vnpd epiidc "dndaa

.`ed jezig meyn awp lkc ,awp `la jezig oi`e ,leghd on jzgpcïéãä àåä
àøéñà éîð äîäáãjled `ed awpd ici lry ,ixnbl lhipn jzgpe awip xingc Ð

.dteba ax ilegde ae`kn siqeneøúåî àùéø àðúã éãééà,dnvr dkizga Ð

.dkizga inp `tiqc `xeqi` `pz Ð `ed igd on xa` e`lc opireny`l jixhvi`c

àéìåëá äú÷ì.`lben `iln oebk Ðúçà àéìåëá.odizya oky lke Ð
íå÷îì
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ïøåòéùxeriy opira Ð beln xzei ozlgz did m` la` Ð bel cre ohw zkiq icka

lk lv` ezrc dlha Ð ecgi elit`e .ohw zkiq ickn xzei ,mixayl lecb

oke .ohw zkiq jxevl lecb ilkn mi`ad mixay cgil jxc oi`c ,cegi ecegi oi`e mc`

`d ?cegi ici lr `l m` d`neh mixay elawi j`idc ,`kd ixiin cegi ici lrc ,d`xp

qxg ilkc (a,dv zay) "ripvnd" seqa opixn`

,mizif ea lawln xedh Ð zif `ivenk awipy

yxit mye .mipenx ea lawl `ed ilk oiicre

d`neh lawln `ed xedh ,xnelk :qxhpewa

mbe ,mizifa exeriyy qxg ilk mzq meyn cer

ilk oiicre .xdhp Ð d`neh eilr dzid m`

mipenxl aey ecgi m`y ,mipenx ea lawl `ed

dlgzn m` e` ,`adle o`kn d`neh lawn Ð

opira `nl` .xdhp `l mipenxl cgein did

milkc `ztqeza `pzc :xn`z m`e .cegi

iley :[eh f"t w"a] "zrahe hgn" wxt idlya

milkd zexwxwe oizgtd ileye oivgnd

oi`e oda oi`lnn oi` Ð [odixeg`n] mdizeptece

odn dyre oty .'eke odn oifn oi`e oda oiycwn

iax ixac ,`adle o`kn d`neh oilawn Ð milk

xdhy qxg ilk lk :mixne` minkge .xi`n

i`e .mlerl d`neh el oi` aey Ð zg` dry

`ivenk awipyk mipenx ea lawl cegi opira

mipenxl ecgiyke ,xdhp awipyk cin `d ,zif

la` ?`adle o`kn d`neh lawi ji` jk xg`

lk xdhp `lc ,xity iz` cegi opira `l i`

`iddc :xnel yie !mipenxl ie`x `edy onf

ila cegi ici lr ifg `lca ixiin `ztqezc

xeriykn oizegtd mixaya ikdle ,oewiz

`l `zerixb zngnc oizrnya o`k yxetnd

oi`c ,oewiz ira `lc `kid la` .cegi ipdn

xdihy oeikc oxn` `l Ð cegi `l` xqegn

zkqna opzc `de .mlerl d`neh lawi `l aey

Ð hiha egxin ,xedh Ð migth drax`n zegt zeileg ekzg :(g dpyn d wxt) milk

ip`y !oewz ici lr d`neh dia `z`c rnyn .oipbteq ea zet`l epwiqiyn d`neh lawn

mixay la` .oewz ici lr dligznk mly jk xg` dyrpy ici lr xenb ilk aiygc mzd

`lc yxity dn itl :xn`z m`e .oewz mey ici lr milk cer zeidl miaygp oi` miphw

(a,ckw zay) "milkd lk" wxta `d ,cgiy cr d`neh lawl mixayl zeie`x ipdn

,lehlh oiprl zxg` dk`lnl ie`xe zaya xaypy ilka dcedi iaxe xi`n iax ibilt

`nlr ilek la` .clep dil zilc ,ixy xi`n iaxe ,clep meyn lhlhl xqe` dcedi iaxc

cenie`xe li`ed zaya ilehlhl ixye ,clep ied `lc Ð zay axrn xayp m`y e

xn`ck ,`ed `pn inp d`neh oiprl ok m`e ,zay oiprl `ed `pn `nl` .zxg` dk`lnl

Ð `ed `pn e`l d`neh oiprlcn ,ci ly hgn iab (`,bkw my) "milkd lk" wxta `ax

`ax iab ,zay oiprl cegi opira `lc mzd gken cere !`ed `pn e`l inp zay oiprl

meyn :`nrh yxtne ,dil xtkn `we `tqg lwye dirny `z`e `piha dip`qn qeezi`c

.d`neh oiprl cegi opira mlerlc :xnel yie !`pn dia iieqki`l ifg Ð xvga ded eli`c

oeikc ,cegi ici lr elit` epiid Ð `ed `pn e`l d`neh oiprlcn :`ax xn`wc `de

:(d dpyn) b"i wxt milk zkqna opzc `de .cegi da ipdn `l dvwer e` dceg lhipc

`nlra cegi e`l Ð d`nh gezinl dpiwzd m`e ,dxedh dvwer e` dceg lhipy hgn

oipnifc inleba `axc `ail` iia` `nbxzc `idda mzd rnyn oke .cegi epwz `l zay oiprl ,cegi ici lr d`neh oiprl `pn iedc `kid la` ,oewiz mey dyry `l` ,xn`w

`iddn dyw edine .cegi ici lr ilk zeidl die`xe li`ed ,dlhlhl xzen ikd elit` Ð dilr jlnin `l izk`c ,`id dxedhc ab lr s`c rnyn .`pn edl ieyne ediilr jilninc

oiicr Ð odilapir elhp ,mixedh Ð lapir mdl oi` ,mi`nh Ð lapir mdl yi ,zewepiz zgthnle dqixrle zyzknl oibf dyerd :(a,gp zay) "d`vei dy` dna" wxta xn`c

lawn cegi `la `nlra zeie`xa `nl` .wepizl min ea renbl ie`xe li`ed :xn` opgei iax .qxg ilk iab lr eyiwdl ie`xe li`ed :`pipg iaxa iqei iax yxtne .mdilr oz`neh

dn Ð ecgi i` ,cere .dpey`x dk`ln oirn opirac ,renib meyn `nhn `le `pipg iaxa iqei iax dlr biltcn ,ixiin ecgi `la jgxk lrc !renbl ecgi `ly it lr s` d`neh

iax xn`e ,'ek dilr ayie d`q dtk leki :`ipz `de ?dpey`x dk`ln oirn ira `l opgei iaxe :dilr jixtcn ,cere ?lhipe lapir el did il dn ,mlern lapir el did `l il

lr `idde ."epzk`ln dyrpe cenr" zn `nha xne` s` :xn` opgei iaxe ."epzk`ln dyrpe cenr" zn `nha mixne` oi`e ,"epzk`ln dyrpe cenr" zeqxcna mixne` :xfrl`

dyrpe cenr" el oixne`y df `vi ,daiyil cgeiny in Ð "afd eilr ayi xy`" aizkcn dil hrnnc ,daiyil ecgi `lyk ixii`c ,dilr ayie d`q dtkc `inec ,cegi `la jgxk

lapir zxfg mcew renbl ie`x oiicry ,hren xac ici lr ilk aiygc xninl ol zi` ,mzd xn`wck lapird xifgdl leki heicd mby oeikc ,oibf iab ip`yc :xnel yie !"epzk`ln

dk`ln epiidc ,min renbl ipdn `l inp `kd Ð dpey`x dk`ln oirn ira `nlra i` ,jytp dnn `gip Ð qxg ilk iab lr eyiwdl ie`xe li`ed :xn`c o`nle .cegi `la elit`e

ibq `le ,`nh ied `l Ð eyiwdl ie`xc `l i` ,lapird zxfg ici lr dpey`x dk`lnl cnery `kd ,cegi `la `nh `nlrac xnel ivnz m` elit`e .zxg`,min reniba dil

."epzk`ln dyrpe cenr" enk iedcíúä."`l`" enk iede ,uxizy dn lkn ea xfeg `zyd Ð `xneglìëzekxa) "xgyd zltz" wxta :xn`z m`e Ð xingdl minkg ixeriy

cr mitqend zltz iab dcedi iax xn`wc `iddc `inec ,llka cre crc hiyte ,llka cre cr `l i` llka cre cr i` `xnba irae ,zery rax` cr :dcedi iax xn`wc (`,ek

lk lltzdl oiicr aiige ,epnf xar opixn` `lc ,`xneg inp `ki`c :xnel yie !rax` seq cr lltzdle oizndl lekiy ,`lew epiide .mzd gkenck llka cre cr iedc ,zery yy

,dhnd on `veid lagc `idd iab `kd xn`wck ,llka cr `le cr i`de ,llka cre cr i`d `nlc ?oitqend zltzn zery rax` crc dil hiyt ikide :xn`z m`e .ziriax dry

.`xnegl ediiexzc ,miey mdipyc `kd ip`yc :xnel yie !dhnlk dxyre dlrnlk dyngc
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קמי oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

âåì ãòdid m`c .bel cr `l` ozlgz did `ly milk ixayl ozip df xeriy Ð

.onwlck ,beld ziriaxa eixay xeriy ied Ð beln xzei ozlgzäàñ ãò âåìîÐ

d`q [cr :l"v] lr xzei e` oibel dyly e` mipy oebk ,beln xzei ezlgz didy ilk

.beld ziriaxa eixay xeriy Ðäìòîìë äàñ.onwlck ,bel ivga eixay xeriye Ð

äìòîìë íéúàñzxeza eixay xeriye Ð

bela (a dpyn ipy wxt) milk zkqnae mipdk

.mly'åë äèîìë âåì àéðúäå,`nl` Ð

!llka cre Ð "cr" edlekaàøîåçì íúäÐ

Ð llka cre cr eda opixn` ikd meyn

xeriya mixayl opinhnc ,`xnegl opilf`c

ded i` ,ongp axc xqi`ke rlqk la` .`hef

`lew ied Ð llka cre cr eda opixn`

`kid lkc ,ongp ax opireny`e .dxeyk`l

cre cr i`e ,`xnegl dia lif Ð "cr" ipzwc

.llka cr `le cr :`ni` Ð `id `lew llka

xingdl minkg ly mixeriy lki` Ð

,mvnevna edpixry Ð `ed `xneg mvnevn

.wgeya edpixry Ð `lew mvnevn i`eõåç
íéîúë ìù ñéøâëî(a,gp) dcpa epipyy Ð

,`nh Ð qixbk dcbaa mc ly mzk d`exdc

ikc ab lr s` .dcp mca dl opiwtqnc

`l Ð ied `xneg mvnevna dil zxryn

qixbk la` ,qixbkn xzeia `l` d`nh `ied

epiide .zlek`n mca dil opiwfgn Ð envr

opira Ð exery qixbkc ab lr s`c ,lwdl

.(my) "mzk d`exd"a `ipz ikde .cere qixbk

,opaxc onvr minzkc meyn ,`nrhe

aizkck ,dtebn `ifgc cr `ziixe`cnc

."dxyaa daef didi mc" (eh `xwie)à÷éã
éîðdhnlk d`q ,dhnlk bel :ipzwc `dc Ð

inp `nipc e`le ,`ed `xneg meyn Ð

.llka cre cr `lew mewnaäìò éðú÷ã
àéääãxedh dyng cr :ipzwc "cr"c ,`nh dlrnlk migth dyng :`veid lagc Ð

.llka cr `le Ðäèîìë äøùòcre Ð `nh dxyr cre :ipzwc "cr" i`dc Ð

.lif` `xneg xza `nl` .xn`w llkaéòîáù øáåòî êúåç`vi `le ,dndad Ð

.dkeznøúåîyxtn `nrhe .envr xaerk dzhigya xzipe ,dlik`a xa` Ð

."elk`z dndaa lk"n (a,hq oileg) "dywnd dnda"aúåéìëä ïîå ìåçèä ïîÐ

dlik`a xeq` Ð dkezn dkizgd `ived `ly it lr s` ,mdn jzgp m` .dnda ly

.dxqg `le dnly Ð "elk`z dze`"n `nrh sili `w mzde .igd on xa` meyn

xg` xac xizdl ,"elk`z dndaa lk" jl `pin`wc `ed dnly `idyk ,xnelk

lk" jl `pixy `l Ð `ed dpexqgn dkeza `vnpdc ,dxqg `idyk la` ,dtebay

ab lr s` `ixy dnvr `idc ,dpin opirny mewn lkne .da `vnpd epiidc "dndaa

.`ed jezig meyn awp lkc ,awp `la jezig oi`e ,leghd on jzgpcïéãä àåä
àøéñà éîð äîäáãjled `ed awpd ici lry ,ixnbl lhipn jzgpe awip xingc Ð

.dteba ax ilegde ae`kn siqeneøúåî àùéø àðúã éãééà,dnvr dkizga Ð

.dkizga inp `tiqc `xeqi` `pz Ð `ed igd on xa` e`lc opireny`l jixhvi`c

àéìåëá äú÷ì.`lben `iln oebk Ðúçà àéìåëá.odizya oky lke Ð
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ïøåòéùxeriy opira Ð beln xzei ozlgz did m` la` Ð bel cre ohw zkiq icka

lk lv` ezrc dlha Ð ecgi elit`e .ohw zkiq ickn xzei ,mixayl lecb

oke .ohw zkiq jxevl lecb ilkn mi`ad mixay cgil jxc oi`c ,cegi ecegi oi`e mc`

`d ?cegi ici lr `l m` d`neh mixay elawi j`idc ,`kd ixiin cegi ici lrc ,d`xp

qxg ilkc (a,dv zay) "ripvnd" seqa opixn`

,mizif ea lawln xedh Ð zif `ivenk awipy

yxit mye .mipenx ea lawl `ed ilk oiicre

d`neh lawln `ed xedh ,xnelk :qxhpewa

mbe ,mizifa exeriyy qxg ilk mzq meyn cer

ilk oiicre .xdhp Ð d`neh eilr dzid m`

mipenxl aey ecgi m`y ,mipenx ea lawl `ed

dlgzn m` e` ,`adle o`kn d`neh lawn Ð

opira `nl` .xdhp `l mipenxl cgein did

milkc `ztqeza `pzc :xn`z m`e .cegi

iley :[eh f"t w"a] "zrahe hgn" wxt idlya

milkd zexwxwe oizgtd ileye oivgnd

oi`e oda oi`lnn oi` Ð [odixeg`n] mdizeptece

odn dyre oty .'eke odn oifn oi`e oda oiycwn

iax ixac ,`adle o`kn d`neh oilawn Ð milk

xdhy qxg ilk lk :mixne` minkge .xi`n

i`e .mlerl d`neh el oi` aey Ð zg` dry

`ivenk awipyk mipenx ea lawl cegi opira

mipenxl ecgiyke ,xdhp awipyk cin `d ,zif

la` ?`adle o`kn d`neh lawi ji` jk xg`

lk xdhp `lc ,xity iz` cegi opira `l i`

`iddc :xnel yie !mipenxl ie`x `edy onf

ila cegi ici lr ifg `lca ixiin `ztqezc

xeriykn oizegtd mixaya ikdle ,oewiz

`l `zerixb zngnc oizrnya o`k yxetnd

oi`c ,oewiz ira `lc `kid la` .cegi ipdn

xdihy oeikc oxn` `l Ð cegi `l` xqegn

zkqna opzc `de .mlerl d`neh lawi `l aey

Ð hiha egxin ,xedh Ð migth drax`n zegt zeileg ekzg :(g dpyn d wxt) milk

ip`y !oewz ici lr d`neh dia `z`c rnyn .oipbteq ea zet`l epwiqiyn d`neh lawn

mixay la` .oewz ici lr dligznk mly jk xg` dyrpy ici lr xenb ilk aiygc mzd

`lc yxity dn itl :xn`z m`e .oewz mey ici lr milk cer zeidl miaygp oi` miphw

(a,ckw zay) "milkd lk" wxta `d ,cgiy cr d`neh lawl mixayl zeie`x ipdn

,lehlh oiprl zxg` dk`lnl ie`xe zaya xaypy ilka dcedi iaxe xi`n iax ibilt

`nlr ilek la` .clep dil zilc ,ixy xi`n iaxe ,clep meyn lhlhl xqe` dcedi iaxc

cenie`xe li`ed zaya ilehlhl ixye ,clep ied `lc Ð zay axrn xayp m`y e

xn`ck ,`ed `pn inp d`neh oiprl ok m`e ,zay oiprl `ed `pn `nl` .zxg` dk`lnl

Ð `ed `pn e`l d`neh oiprlcn ,ci ly hgn iab (`,bkw my) "milkd lk" wxta `ax

`ax iab ,zay oiprl cegi opira `lc mzd gken cere !`ed `pn e`l inp zay oiprl

meyn :`nrh yxtne ,dil xtkn `we `tqg lwye dirny `z`e `piha dip`qn qeezi`c

.d`neh oiprl cegi opira mlerlc :xnel yie !`pn dia iieqki`l ifg Ð xvga ded eli`c

oeikc ,cegi ici lr elit` epiid Ð `ed `pn e`l d`neh oiprlcn :`ax xn`wc `de

:(d dpyn) b"i wxt milk zkqna opzc `de .cegi da ipdn `l dvwer e` dceg lhipc

`nlra cegi e`l Ð d`nh gezinl dpiwzd m`e ,dxedh dvwer e` dceg lhipy hgn

oipnifc inleba `axc `ail` iia` `nbxzc `idda mzd rnyn oke .cegi epwz `l zay oiprl ,cegi ici lr d`neh oiprl `pn iedc `kid la` ,oewiz mey dyry `l` ,xn`w

`iddn dyw edine .cegi ici lr ilk zeidl die`xe li`ed ,dlhlhl xzen ikd elit` Ð dilr jlnin `l izk`c ,`id dxedhc ab lr s`c rnyn .`pn edl ieyne ediilr jilninc

oiicr Ð odilapir elhp ,mixedh Ð lapir mdl oi` ,mi`nh Ð lapir mdl yi ,zewepiz zgthnle dqixrle zyzknl oibf dyerd :(a,gp zay) "d`vei dy` dna" wxta xn`c

lawn cegi `la `nlra zeie`xa `nl` .wepizl min ea renbl ie`xe li`ed :xn` opgei iax .qxg ilk iab lr eyiwdl ie`xe li`ed :`pipg iaxa iqei iax yxtne .mdilr oz`neh

dn Ð ecgi i` ,cere .dpey`x dk`ln oirn opirac ,renib meyn `nhn `le `pipg iaxa iqei iax dlr biltcn ,ixiin ecgi `la jgxk lrc !renbl ecgi `ly it lr s` d`neh

iax xn`e ,'ek dilr ayie d`q dtk leki :`ipz `de ?dpey`x dk`ln oirn ira `l opgei iaxe :dilr jixtcn ,cere ?lhipe lapir el did il dn ,mlern lapir el did `l il

lr `idde ."epzk`ln dyrpe cenr" zn `nha xne` s` :xn` opgei iaxe ."epzk`ln dyrpe cenr" zn `nha mixne` oi`e ,"epzk`ln dyrpe cenr" zeqxcna mixne` :xfrl`

dyrpe cenr" el oixne`y df `vi ,daiyil cgeiny in Ð "afd eilr ayi xy`" aizkcn dil hrnnc ,daiyil ecgi `lyk ixii`c ,dilr ayie d`q dtkc `inec ,cegi `la jgxk

lapir zxfg mcew renbl ie`x oiicry ,hren xac ici lr ilk aiygc xninl ol zi` ,mzd xn`wck lapird xifgdl leki heicd mby oeikc ,oibf iab ip`yc :xnel yie !"epzk`ln

dk`ln epiidc ,min renbl ipdn `l inp `kd Ð dpey`x dk`ln oirn ira `nlra i` ,jytp dnn `gip Ð qxg ilk iab lr eyiwdl ie`xe li`ed :xn`c o`nle .cegi `la elit`e

ibq `le ,`nh ied `l Ð eyiwdl ie`xc `l i` ,lapird zxfg ici lr dpey`x dk`lnl cnery `kd ,cegi `la `nh `nlrac xnel ivnz m` elit`e .zxg`,min reniba dil

."epzk`ln dyrpe cenr" enk iedcíúä."`l`" enk iede ,uxizy dn lkn ea xfeg `zyd Ð `xneglìëzekxa) "xgyd zltz" wxta :xn`z m`e Ð xingdl minkg ixeriy

cr mitqend zltz iab dcedi iax xn`wc `iddc `inec ,llka cre crc hiyte ,llka cre cr `l i` llka cre cr i` `xnba irae ,zery rax` cr :dcedi iax xn`wc (`,ek

lk lltzdl oiicr aiige ,epnf xar opixn` `lc ,`xneg inp `ki`c :xnel yie !rax` seq cr lltzdle oizndl lekiy ,`lew epiide .mzd gkenck llka cre cr iedc ,zery yy

,dhnd on `veid lagc `idd iab `kd xn`wck ,llka cr `le cr i`de ,llka cre cr i`d `nlc ?oitqend zltzn zery rax` crc dil hiyt ikide :xn`z m`e .ziriax dry

.`xnegl ediiexzc ,miey mdipyc `kd ip`yc :xnel yie !dhnlk dxyre dlrnlk dyngc
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¯?ähîìk äàñ ,åàì éàî ;úéòéáøa¯äàñ ,àì ¦§¦¦©¨§¨¦§©¨¨§¨
íéúàñ ãòå äàqî :òîL àz .äìòîìk¯;âBì éöça ¦§©§¨¨§©¦§¨§©¨©¦©£¦

?ähîìk íéúàñ ,åàì éàî¯.äìòîìk íéúàñ ,àì ©¨¨©¦¦§©¨¨¨©¦¦§©§¨
¯âBì :àéðúäå¯äàñ ,ähîìk¯íéúàñ ,ähîìk §¨©§¨¦§©¨§¨¦§©¨¨©¦
¯!ähîìk¯øîà eäaà éaø øîàc .àøîeçì íúä ¦§©¨¨¨§§¨§¨©©¦©¨¨©

:ïðçBé éaøéøeòéL ìkõeç ,øéîçäì íéîëçñéøâkîìL ©¦¨¨¨¦¥£¨¦§©§¦¦¦§¦¤
äMîç :àéääc dìò éðú÷c ,éîð à÷éc .ì÷äì íéîúk¯ §¨¦§¨¥©§¨©¦§¨¨¥£¨§©¦£¦¨

äøNò ,äìòîìk¯.ähîìkáø øîà ."ìBçhä ìhéð" ¦§©§¨£¨¨¦§©¨¦©©§¨©©
ìáà ,ìhéð àlà eðL àì :àáøc déîMî àøéåò£¦¨¦§¥§¨¨Ÿ¨¤¨¦©£¨

áwéð¯àîéúéàå ,ïéáà øa éñBé éaø áéúî .äôøè ¦©§¥¨§¦©¦¥©¨¦§¦¥¨
äéòîaL øaeòî CúBç :àãéáæ øa éñBé éaø¯ ©¦¥©§¦¨¥¥¨¤§¥¥¨

úBéìkä ïîe ìBçhä ïî ,äìéëàa øzeî¯øeñà ¨©£¦¨¦©§¦©§¨¨
!àéøL àôeb äîäa àä ;äìéëàa¯ïécä àeä ©£¦¨¨§¥¨¨¨§¨©¦

øzeî àLéø àðúc éãééà ,àøéñà éîð äîäa eléôàc©£¦§¥¨©¦£¦¨©§¥¦§¨¥¨¨
äìéëàa¯úéòaéàå .äìéëàa øeñà àôéñ éîð àðz ©£¦¨§¨©¦¥¨¨©£¦¨§¦¨¥

,ãeçì áwéð :àîéàCzçðå.ãeçì."úBéìkä eìhéð" ¥¨¦©§§¤§©§¦§©§¨
àéìeëa äú÷ì :áøc déîMî àtt øa Léëø øîà£©¨¦©©¨¦§¥§©¨§¨§§¨

úçà¯àúe÷ì éàèîc àeäå :àáøòîa éøîà .äôøè ©©§¥¨¨§¦§©©§¨§¦§©§¨
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`oifgeקמב mipya cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

õéøç íå÷îì.`ilekd zirvn` `ede ,my oixern oicibdy Ðéàôåøè.zetxhd lr ze`xed ixen Ðàøéåò áøë.leghd awipa Ðïøîà àìå`l` ,dizeek `zkld zilc Ð

.diylewa awpi`cäéëîåñá.dlrnl eiaera Ðøééúùà éàå.xyk xpic iaerk ecbpk dpbd yie ,uegl hgnd `vi `le ,eptec iaera Ð'åë ïëù ìëå`pwiicc `ed `iwec Ð

.ediizlinnäàéøá äøùë àìâåî.ixpih ,igniv oniiwc :(`,gn oileg) oxn`ck Ðàéìåëá ìåñôå,dxyk Ð oikf min ,dtxh Ð `lben `iln :(my) oiwxit yixa oxn`ck Ð

.`ileka `pniwe`eàëäå àëä ïéøùëã ïéëæ íéî éøäå.`iyew i`n `prci `l Ðàìàxykc icin `ki` ,`ileka xyke d`ixa leqt awpc ab lr s`c .oky lk `niz `l Ð

zetxha mixne` oi`c ,`ileka leqte d`ixa

df ileg oi`e el dyw df ilegy xa` yic ,'ek

.el dyw'åë äúîå ïàëî äëúåç éøäùÐ

lk jezg ,dzne dx`ev cib e` oipniq jezg

dige ditzk.äðéè÷ädpihwd `ilekd Ð

.ileg zngn dil`níàä àéä.oizipznc Ð

úçôøè àéäexed (a,ep oileg) onwlc Ð

.wtfa iaxk zgtxhaúéçåôìù àéäxn`c Ð

.(`,gn oileg) oiwxita lirlä÷îö,dyai =

oiyai oicc :opinbxzn "miwnev micye"

.(h ryed)íéîù éãéá.mrxe cxa lewn Ð

íãà éãéá`xcd `l ,mc` dzirady Ð

.`ixaúåéøáä ìë.lgy lewe dix` zb`y Ð

éà÷ àùéøàiciak zeixad lk icia s` Ð

.minyòîù àú.i`w `tiq`c Ðéìëéùî
éøåéç.oal qxg ilk ly ÐinigyÐ

.zepalk jk lk zeppvn opi`e ,zexegy

Ð ixeig ,zygp ly Ð inigy :ixen oeylae

.qxg lyåá øæç øîà÷ãîllkn Ð

.bilt ded `xwirncíùáäxken =

.minyaòìñë åá øééúùð íàåici lr Ð

.dkex` dlrn xeiy eze`êéøàãipt lr Ð

rlqk i`ne .hegk xvwe ,dxcyd jxe` lk

zieyne ekxe`l ztxhvn i`c Ð xn`wc

.rlqk ded lebr dilåøåáéè íå÷îáÐ

.rlqk opiraíé÷øô éùàøiwxt lka Ð

xeiy opira ,jxide weyd zenvre ,dizeileg

.rlqkåìåë øåòä ìë`kid lk Ð

,dkex` dlrn Ð rlqk `edd xiizync

.ezencwl dxer lk xfegeúéá øåòî õåç
úåñøôäied `lc ,dhnle daekx`d on Ð

.jx `edy iptn xerïäéúåøåòù åìàå
ïøùáë.oxyak oxer oi`nhnc oiprl Ð

ediicda i`d aiygwe ,`ed xer e`l `nl`

.(`,akw oileg) "ahexde xerd"aìà
éðèéð÷ú.dpyn dze`n Ðãéçé ïåùìáù

äúåà äðåù éðà`id d`cigi ,xnelk Ð

,dl ipzw oerny iaxc ,dizeek opiniiw `le

xer `l` `pz `l `nw `pzc ,dilr ibilte

lr hgypy oaxw .dicegl dil`d zgzy

ueg epnid xihwdl e` epnid lek`l zpn

.ezlik` mewnlúøë åá ïéàå ìåñôÐ

zpn lr ehgy m`e .ezkldk epnid lke`l

.epnid xihwdl e` lek`lìåâéô åðîæì õåç
úøë åéìò ïéáééçåelit` epnn lke`d Ð

migafc ipy wxta ol `wtp `xwne .ezkldk

lqtpe ,`ed jx apfd zgzy xere .(`,gk)

dlerae .xyak ezlik` zaygna oaxw

dlik` zaygn dlqt `l lilk dleky

.dxhwd zaygn `l`íéìáéà.xtk Ð

ñåëéò.j"nqa Ðêøä ìâòyxtn Ð

onf lk :(`,akw oileg) "ahexde xerd"a

.wpeiyíéîëç åðîù ìëåxerd"a Ð

.xyak zexer iabl (`,akw oileg) "ahexde
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éøäåyxit Ð `kde `kd mixykc mikf min

yie .`iyew i`n `prci `l :qxhpewd

zngn ez`c mikf min ixde :`yexit ikdc xnel

,`lbenn opixnb `le ,`ileka mixyke `zewl

.efl ef zetxhd zencl oi` ok m`e

ïåùìádpynay Ð dze` dpey ip` cigi

.oerny iax ixac dpey did dnvr

dnc ,d`cigik `iz`c meyn :yxtl oi` la`

mzq :(a,an zenai) "ulegd" wxta xn`d ?jka

.mzqk dkld Ð `ziixaa zwelgne oizipzna
`iadl
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.éðúî éúeúc àøeéçì ?õéøç íB÷î àëéäå .õéøç íB÷îì¦§¨¦§¥¨§¨¦§¦¨¨§¥©§¥
eäðézìéàL :àéðeçð áø øîà,àáøòîc éàôBøè eäleëì £©©§§¨§¦§¦§§§§¨¥§©©§¨

àúëìä :éì éøîàåLéëøkáøk àúëìä úéìå .àtt øa §¨§¦¦¦§§¨§¨¦©©¨§¥¦§§¨§©
àlà ïøîà àì éîð àøéåò áøc ,àøéåòìe÷adéLìáà , £¦¨§©£¦¨©¦¨£©©¤¨§§¥£¨

déëîeña¯déa øéizLéà éàå ,äôøèéáBòkáäæ øðéc¯ §§¥§¥¨§¦¦§©©¥§¦¦¨¨¨
äàéøa ìñBtä ìk :àáøòîa éøîà .äøLk¯øLk §¥¨¨§¦§©©§¨¨©¥§¥¨¨¥

ïkL ìëå ,àéìeëa øLëå äàéøa ìeñt á÷ð éøäL ,àéìeëa§§¨¤£¥¤¤¨§¥¨§¨¥§§¨§¨¤¥
äàéøa øLëc àëéä¯é÷úî .àéìeëa øLkéaø dì ó ¥¨§¨¥§¥¨¨¥§§¨©§¦¨©¦

ìeñôe äàéøa øLëc ,àìâeî éøä ?àeä àììëe :àîeçðz©§¨§¨¨£¥§¨§¨¥§¥¨¨
?éããäì úénãî à÷ úBôøè :éLà áø øîà àlà !àëäå àëä íéøLëc ,ïékæ íéî éøäå !àéìeëa§§¨©£¥©¦©¦¦§¥¦¨¨§¨¨¤¨£©©©¦§¥¨§©¥©£¨¥

ïàkî dëúBç éøäL ,Bæì äîBc Bæ úBôøèa íéøîBà ïéà¯ïàkî dëúBç ,äúîe¯íéîe .äúéçå ¥§¦¦§¥¨¨¤£¥§¨¦¨¥¨§¨¦¨§¨§¨©¦
íéøLk ïékæ¯éøéëò ìáà ,éléöc àlà ïøîà àì¯éîð éléö éëå ;äôøè¯àìc àlà ïøîà àì ©¦§¥¦¨£©©¤¨§¦¥£¨£¦¥§¥¨§¦¦¥©¦¨£©©¤¨§¨

çéøñ ìáà ,çéøñ¯àéìekä .äôøèäðéè÷äLäwãa ,¯äqâa ,ìBôk ãò¯ãòäáðòk.úéðBðéa §¦©£¨§¦©§¥¨©§¨¤¦§¦¨§©¨©§§©¨©©£¨¨¥¦
äèéòì éãé ìò úBéçì äìBëiL àlà eðL àì :àøéæ éaø øîà ."ïBzçzä éçì ìhéð"äàøîäå, ¦©¤¦©©§¨©©¦¥¨Ÿ¨¤¨¤§¨¦§©§¥§¦¨§©§¨¨

äàøîäå äèéòì éãé ìò úBéçì äìBëé äðéà ìáà¯àéä :àðz ."dlL íàä äìhéð" .äôøè £¨¥¨§¨¦§©§¥§¦¨§©§¨¨§¥¨¦§¨¨¥¤¨¨¨¦
?äúeøç éäBæéà :ïðaø eðz ."äøLk íéîL éãéa äúeøçå" .úéçetìL àéäå ,úçtøè àéä ,íàä̈¥¦©§©©§¦©§¦©£¨¦¥¨©¦§¥¨¨©¨©¥¦£¨

ä÷îvL ìkíéîL éãéa ,dlL äàéø¯íãà éãéa ,äøLk¯øæòìà ïa ïBòîL éaø .äôøè ¨¤¨§¨¥¨¤¨¦¥¨©¦§¥¨¦¥¨¨§¥¨©¦¦§¤¤§¨¨
éà÷ àLéøà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,eäì àéòaéà .úBiøaä ìk éãéa óà :øîBà¯àle÷ìe, ¥©¦¥¨©§¦¦©£¨§©¦¦§¤¤§¨¨©¥¨¨¥§¨

éà÷ àôéqà Bà¯íãà éãéa äúeøç :àéðúc ,òîL àz ?àøîeçìe¯ïBòîL éaø ,äôøè ©¥¨¨¥§§¨¨§©§©§¨£¨¦¥¨¨§¥¨©¦¦§
,àøaãîa ìéæà÷ äåä äðç øa øa äaø .úBiøaä ìk éãéa óà :øîBà øæòìà ïaçkLà ¤¤§¨¨¥©¦¥¨©§¦©¨©©¨¨£¨¨¨¥§©§§¨©§©

éøëéc eäðä÷éîöcéìëéLî éúééà àèéé÷a :déì eøîà ,àLøãî éa ìéàL àúà ,eäãéc äàéø ¨§¦§¥¦§¦¥¨¦§£¨¨¥¥¦§§¨£©¥§©§¨©§¥§¦§¥
éøeéçeäðélîe,éøéø÷ àiîeäðéçpàåïøãä éà ,úòì úòîïééøa¯,äøLëe àéä íéîL éãéa ¦¨¥©¦§©¨§¦¦§©§¦§¥¥§¥¦¨§¨¨§¨¦¥¨©¦¦§¥¨

àì éàå¯éîeçéL éìëéLî éúééà ,àåúéñ .äôøè,úòì úòî eäðéçpàå ,éøeLt àiî eäðélîe , §¦¨§¥¨¦§¨©§¥§¦§¥¦¥©¦§©¨§¥§©§¦§¥¥§¥
àéøa àøãä éà¯àì éàå ,äøLk¯äãeìbä :ïðaø eðz ."äãeìbä" .äôøè¯øéàî éaø ¦¨§¨¨¦§¥¨§¦¨§¥¨©§¨¨©¨©©§¨©¦¥¦

àøôñ øæòìà ãéòä øáëe .íéìñBt íéîëçå ,øéLëîïðçBéåäìeñtL äãeìbä ìò àãbãeb ïa. ©§¦©£¨¦§¦§¨¥¦¤§¨¨¨§¨§¨¨¤§§¨©©§¨¤§¨
éaø âéìt øæòìà ïa ïBòîL éaøìc ììkî .øéàî éaø Ba øæç :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨¨©©¦¥¦¦§¨¦§©¦¦§¤¤§¨¨¨¥©¦

øéàîìò íéîëçå øéàî éaø e÷ìçð àì :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúäå ?äãeìâa ¥¦¦§¨§¨©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§©¦¥¦©£¨¦©
äãeäé éaø ìL Bða àéòLBà éaø ãéòä øáëe ;äìeñtL äãeìbäíOaäàáé÷ò éaø éðôì ©§¨¤§¨§¨¥¦©¦©£¨§¤©¦§¨©©¨¦§¥©¦£¦¨
òìñk Ba øéizLð íàå .äìeñtL äãeìbä ìò ïBôøè éaø íeMî¯ïîçð áø øîà !äøLk ¦©¦©§©©§¨¤§¨§¦¦§©¥§¤©§¥¨£©©©§¨

e÷ìçð àì éàî :÷çöé øa¯øéàî éaø ãîò àìBz÷eìçîaBa øéizLð íà :øî øîà . ©¦§¨©Ÿ¤§§Ÿ¨©©¦¥¦§©§§¨©¨¦¦§©¥
òìñk¯:eäì àéòaéà .dlek äøãMä éðt ìò :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?àëéä .äøLk §¤©§¥¨¥¨£©©§¨¨©§¥©§¥©¦§¨¨¦©£¨§
éøàcéëc ,ïéè÷å Cóøöî,àîìc Bà .òìñk éåä dìáçBøa?dlek äøãMä éðt ìò òìñ ©£¦§¨¥§¦§¨¥¨¨¥§¤©¦§¨§©¤©©§¥©¦§¨¨

.dlek äøãMä ìk éðt ìò òìñk áçBøa :ìàeîLc déîMî éàøBäð éaø Léøôc ,òîL àz̈§©§¨¥©¦§©¦§¥¦§¥§©§¤©©§¥¨©¦§¨¨
éaøa øæòìà éaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø .íé÷øô éLàø :øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©¨¥§¨¦©¦¤§¨¨¤©§¦§¦©¦¤§¨¨§©¦

îLé éaøa éàpé éaø éòa .Bøeaéè íB÷î :øîà éàpéäøãMä íB÷î ìhéð :ìàòBleëå,íéi÷ ©©¨©§¦¨¥©¦©©§©¦¦§¨¥¦©§©¦§¨§©¨
ìk :áø øîà .e÷éz ?éàî ,íéi÷ Bleëå íé÷øô éLàø eìhéð ,íéi÷ Bleëå Bøeaéè íB÷î ìhéð¦©§¦§©¨¦§¨¥§¨¦§©¨©¥¨©©¨

õeç ,äãeìâa ìévî Blek øBòäøBòîúéaúBñøtäúéa øBò eléôà :øîà ïðçBé éaøå . ¨©¦¦§¨¥¥©§¨§©¦¨¨¨©£¦¥
ìéviL eäî ,úBñøtä úéa øBò :ïðçBé éaøî éñà éaø dépéî àòa .ìévî éîð úBñøtä©§¨©¦©¦§¨¦¥©¦©¦¥©¦¨¨¥©§¨©¤©¦

ïäéúBøBòL elà ,eðéaø eðzãnì :déì øîà .ìévî :déì øîà ?äãeìâaïøNák¯úéa øBò ¦§¨£©¥©¦£©¥¦©§¨©¥¥¤¥¤¦§¨¨¥
ìaL ,éðèéð÷z ìà :déì øîà !úBñøtäïBLúà èçBMä :àéðúc .dúBà äðBL éðà ãéçé ©§¨£©¥©©§¦¥¦¤¦§¨¦£¦¤¨§©§¨©¥¤
úçz ìL øBòî úéfk øéè÷äì äìBòääéìàäBîB÷îì õeç ,¯õeç ,úøk Ba ïéàå ìeñt ¨¨§©§¦©©¦¥¤©©¨©§¨¦§¨§¥¨¥

Bpîæì¯Léà äãeäé ïa øæòéìà .úøk åéìò ïéáéiçå ìebtíéìáéà,á÷òé éaø íeMî øîà ¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¡¦¤¤¤§¨¦¤§©¦¨©¦©¦©£Ÿ
Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø äéä ïëåñBkéò,úBñøtä úéa øBò ãçà :ïBòîL éaø íeMî øîBà §¥¨¨©¦¦§¤§¨¦¦¥¦©¦¦§¤¨¥©§¨

ìâò ìL Làøä øBò ãçàåCøä,"ïøNák ïäéúBøBòL elà" :äàîeè éab íéîëç eðnL ìëå ,äéìàä úçz ìL øBò ãçàå , §¤¨¨Ÿ¤¥¤¨©§¤¨¤©©¨©§¨§¨¤¨£¨¦©¥§¨¥¤¥¤¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oileg(ycew zay meil)

íB÷îìdõéøçmicib miqpkp day ,dilkd rvn`ay `nebl ± ¦§£¦
:`xnbd zxxan .dfl df mikenqdàëéäå-`ed okideõéøç íB÷î §¥¨§£¦

:`xnbd zx`an .eil` dribd zewldyk dtixh ziyrp dndady
dribd zewldyàøeéçìlgde oald cibl -rvn`a qpkpd le §¦¨¨

,dilkdéðúî éúeúcqpkpe dndad ipzen zgzn ribn `edy ± §¥©§¥
.dilkl

àáøòîc éàôeøè eäleëì eäðézìéàL ,àéðeçð éaø øîàizl`y ± ¨©©¦§§¨§¦§¦§§§§¨¥§©£¨¨
,l`xyi ux`a mixcd zetixh ipica d`xedd ixen lk z`,éì eøîàå§¨§¦

àtt øa Léëøk àúëìä,dtixh dndad z` dyer dilka zewly ¦§§¨§¨¦©¨¨
àøéåò áøk àúëìä úéìå,dtixh dndad z` dyer legha awpy §¥¦§§¨§©£¦¨

(énð àøéåò áøc)dndad z` dyer epi` legha awpy df xac mpn` §©£¦¨©¦
,dtixhàlà ïøîà àìawpaìe÷adéL,leghay wcd mewna ± Ÿ£¨¨¤¨§§¥

,oezgzd eivga `edyìáà`ed awpd m`déëîeña-ey`xa £¨§§¥
dndad ,eil` weace qxkd lr gpen `edy leghd ly darde oeilrd

ziyrpéàå .äôøè`l eze` dawpe legha dvrppy hgnd m`e ± §¥¨§¦
`l` ,eteq cr dvrpp `l mbe ,eiaer ly ipyd ecivn d`viøéizLéà¦§©©

déalegha x`yp ±áäæ øðéc éáBòklr obn df iaer ,awpl zgzn ¥§¦¦©¨¨
dndade leghd.äøLk§¥¨
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oileg(ycew zay meil)
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ìzewl,Bæmb ,dxiyk dndad cg` xa`a drxi`yky myky §
cenll oi`y jkl dgkede ,dxiyk dndad xg` xa`a drxi`yk
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zlawn dpi` dilkdy cenll oi` mi`xen`d ixacn ,jkitl .dtixh
z` lwlwn epi`y mbty xyt`y ,zewl lka dxiyk `ide minbt

.dilka rxi`yk dndad z` lwlwn ,d`ixa rxi`yk dndad
:dilka e`vnpy mikf min oic z` `xnbd zx`anïékæ íéîemdy ©¦©¦

éìéöc àlà ïøîà àì ,íéøLk,milelv mdyk ±ìáàmd m`éøéëò §¥¦Ÿ£¨¨¤¨§¦¥£¨£¦¥
,mixekr ±.äôøè:`xnbd dx`ia cerïøîà àì énð éìéö éëå §¥¨§¦¦¥©¦Ÿ£¨¨

dxiyk dndadyçéøñ àìc àlà,rx epi` mgixe migexq mpi`y ± ¤¨§Ÿ§¦©
,çéøñ ìáàziyrp dndad.äôøè £¨§¦©§¥¨

z` `xnbd zx`an ,dzwly dilk oic z` x`ia `tt xa yikxy oeik
:dpihwdy dilk oicL àéìekäe dkxck dlecb dzidäðéè÷ädil`n ©§¨¤¦§¦¨

ok rxi`yk ,ileg zngnadnda,äwãdxiyk `idãòdilkdy ¦©¨©
dyrizìBôk`id xzei dphwzd m` la` ,zif ivgn zegt `edy §

ok rxi`yke ,dtixh ziyrpadnda,äqâdxiyk `idãòdilkdy ¦©¨©
dyrizúéðBðéa äáðòkdphwzd m` la` ,apr ly ipepia xbxbk ± ©£¨¨¥¦

.dtixh ziyrp `id xzei
:dpyna epipy)ïBzçzä éçì ìhéð.dndad lydpyna dpnp df mbt ¦¨¤¦©©§

.mzngn dtixh ziyrp dpi` dndady minbtd oia,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
eðL àì,dxiyk dndadyàlàote`aLdndadìò úBéçì äìBëi Ÿ¨¤¨¤§¨¦§©

éãéici lr dze` lik`dl xyt`y,äèéòìlke`d zqpkd `idy §¥§¦¨
,ea dvex dpi`yk eze` `ivedl dlekiy mewnl ditaåote`a ok §

ici lr dze` elik`iyk zeigl dlekiy,äàøîäzqpkd `idy ©§¨¨
.e`ivedl dleki dpi`y mewn cr ,wnera ditl lke`dìáàm` £¨

dndady cr jk lk oezgzd igln lhipéãé ìò úBéçì äìBëé dðéà¥¨§¨¦§©§¥
jxca dze` elik`iy,äàøîäå äèéòìziyrp dndad.(äôøè §¦¨§©§¨¨§¥¨

:dpyna epipy.dlL íàä äìhéðz` dyer epi` df mbt mby ¦§¨¨¥¤¨
dndadzeziixady zx`and `ziixa `xnbd d`ian .dtixh

:epeekzp dpynd ixacl ,dlhipy zigetlye zgtxh oic mda xn`py
àðz,da xvep dndad cley mgxd ,`ziixaa epipy ±àéäz`xwpy ¨¨¦
'íàä'oeylae ,dpyndàéämb z`xwpyúçtøè`ziixad oeyla ¨¥¦©§©©

(:ep onwl),dkld da exed wecv iaxe i`niq iaxy ,àéäåmb z`xwpy §¦
úéçetìLlirl `ziixad oeyla(.gn)zigetly dlhipy dnday , ©§¦

dnyk mgxd oic z` `pzd dpy `ziixa lkay .dxiyk dly
.enewna

:dpyna epipy.äøLk ,íéîL éãéa äúeøçå`ziixa d`ian `xnbd ©£¨¦¥¨©¦§¥¨
:dzexg oica dpynd ixac z` zx`and,ïðaø eðzzxxan ¨©¨¨

:`ziixadéäBæéàz`xwpd zewl `id dn ±.äúeøçzx`an ¥¦£¨
:`ziixadL ìkcgt zngndlL äàéø ä÷îvcr dzywzpe ¨¤¨§¨¥¨¤¨

.dyai zeidl daexw zi`xpyrxi` cgtd m`y `l`,íéîL éãéa¦¥¨©¦
cizr df weniv ,miwxa e` minrx lewn d`xiizp dndady oebk

dndade eze`ixal xefgl.äøLkdyrp cgtd m` mle`íãà éãéa §¥¨¦¥¨¨
xefgl cizr epi` df weniv ,miziran zelewa dze` cigtdy

ziyrp dndade ,eze`ixalóà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .äôøè§¥¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©
dndad lr ltedy cgt mb ±,úBiøaä ìk éãéazeige dix` lew oebk ¦¥¨©§¦

.zerxjkle ,ex`azp `l xfrl` oa oerny iax ixaceäì àéòaéà± ¦©§¨§
ixac ,daiyid ipa el`yéà÷ àLéøà ,øæòìà ïa ïBòîL éaøm`d ± ©¦¦§¤¤§¨¨©¥¨¨¥

,eixac zligza `nw `pz xn`y miny icia `ad cgt lr exn`p
,àle÷ìe,miny icia `ak aygp miig ilra lew zngny cgt mby §¨

,dxiyk dndadeéà÷ àôéqà Bà`ad cgt lr eixac exn`p e` ± ©¥¨¨¥
,eixac meiqa `nw `pz xn`y mc` icia,àøîeçìecgt mby §§¨
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ici lr ,d`ixd dwnhvp dn zngn xxal xyt` ,yxcnd zia ipa

,mixyet mina dziixyàèéé÷a-mngn ynyd megy uiwd zenia §©§¨
,mizad z`éøeéç éìëéLî éúééà,oal qxgn ieyrd ltq `ad ± ©§¥§¦§¥¦¨¥¨¥

,ziad megn enngzi `le mixyet eidiy ,ekezay mind z` opvnd
éøéø÷ àiî eäðélîe,mippev min eze` `lne ±eäðéçðàåmda gpde - ©¦§©¨§¦¥§©§¦§

ze`ixd z`,úòì úòî,okn xg`le ,zery c"k mdyïééøa ïøãä éà ¥¥§¥¦©§¨¨§¨
ozewnhvdy ixd ,mcewnk olcebl ze`ixd exfg m` ±íéîL éãéa¦¥¨©¦

å ,àéädndadàì éàå ,äøLkixd ,ozencwl ze`ixd exfg ¦§§¥¨§¦Ÿ
ziyrp dndade ,mc` icia ewnhvpy.äôøèmle`àåúéña- §¥¨§¦§¨

d zenia,mixyet eidi mindy ick ,mixw mizady sxegéúééà©§¥
éîeçéL éìëéLî`ad -lr xneyd ,xegy qxgn ieyrd lecb ltq §¦§¥¦¥¨¥
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המשך בעמוק דמו



קמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc oileg(oey`x meil)

[e`vn-]øîà÷å áéúéc éáéa áøì,xne`e ayei didy ±éaø øîà §©¦¦§¨¦§¨¨©¨©©¦
déì øîà .ïBòîL éaøk äëìä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà Celîiax ©¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¦¦§¨©¥

,iaia axl `xiføîc éiç,xn iiga rayp ipixd ±àðàc[ip`y-]éaøå ©¥§©©£¨§©¦
déøúàì ïðéòìwéà éqà áøå àaà øa àéiç[enewnl epncfd-]éaøc ¦¨©©¨§©©¦¦©§¦©§©§¥§©¦

déì éøîàå ,Celî,dl`yaøî øîà éày,ïBòîL éaøk äëìä ©§¨§¦¥¦¨©©£¨¨§©¦¦§
ïì øîàå[epl-],éøîà 'ïBòîL éaøk äëìä ïéà'df ixde .[izxn`-] §¨©¨¥£¨¨§©¦¦§¨§¦

iax z` iaia ax l`ye xfg .enya xne` ,iaia ax ,jpidy itk `ly
,`xifCãéa äî zàå.df oipradéì øîà,iaia axl `xif iaxéëä §©§©§¨¨¨©¥¨¦

éaøk äëìä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà énà øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©¦¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¦
.ïBòîL¦§

:dwiqn `xnbd.ïBòîL éaøk äëìä ïéàå§¥£¨¨§©¦¦§
dxeza mixen`d mialgd(c-b b `xwie)iab lr aixwdl yi mze`y

yexita exkfedy mdn yi mpn` ,dlik`a mixeq`d md ,gafnd
,axwd lry algd oipra aezkd ieaixn wx micnld mdnyie ,aezka
epnn micnl mialg dfi`e df ieaixa llkp dn mi`pzd ewlgpe

.dlik`a mixeq`e
:dpyna epipy.äáwä äáwéðéaø øîà éðîçð øa ÷çöé éaø øîà ¦§¨©¥¨¨©©¦¦§¨©©§¨¦¨©©¦

,àéòLBà,äá÷ éab ìòL áìçdíéðäklkn daiwd zpzip mdly ©§¨¥¤¤©©¥¥¨Ÿ£¦
oileg zndaøzéä Ba eâäðdf bdpne ,elke`lkzhiyìàòîLé éaø ¨£¤¥§©¦¦§¨¥

åéúBáà íeMî øîàLn daxzd `l df algyexqe`l aezkd ¤¨©¦£¨
,oldlckéðîéñåC,jk xn` mi`pzdn in gkyz `ly oniq jl ixde ± §¦¨¥
ìàòîLé`ed ixd ,lecb odk ryil` oa l`rnyi iax `edyàðäk ¦§¨¥©£¨

éðäk òéiñîjcia didi df oniqe ,mipdkd eig`l lwine xfery odk - §©©©£¥
iax mya xn`p daiw iab lry alga xzid ebdpy dny xekfl

.odk didy l`rnyi
:`xnbd zxxanàéä éàîl`rnyi iaxy ztqep mrt epivn okid ± ©¦

lwidy zg` mrt zngn ixdy ,mixg` mi`pzn xzei mipdkl riiqn
:`xnbd dper .'ipdk riiqn' ex`zl oiicr ozip `l ,daiwd alga

,mipdk zkxa oipra `ziixaa z`f epivnàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
mipdkl ieeiv dxeza(bk e xacna),'ìàøNé éða úà eëøáú äk'epiide Ÿ§¨£¤§¥¦§¨¥

aezka dxen`d dkxaa l`xyi z` jxal(ck weqt my),'ebe 'd jkxai
eðãîì ,øîBà ìàòîLé éaøyiy o`kìàøNéì äëøamikxazny ©¦¦§¨¥¥¨©§§¨¨§¦§¨¥

,íéðäk étîdkxa yiy la`eðãîì àì ïîöò íéðäëì,df aezka ¦¦Ÿ£¦§Ÿ£¦©§¨Ÿ¨©§
àeäLkaezkd -øîBà(fk weqt my),'íëøáà éðàå'xne` xnelk §¤¥©£¦£¨£¥

,mkxai envr `edy `ed jexa yecwdøîBà éåäcnl z`vnp ± ¡¥¥

dy mipdkd ly mzlrnkàeä Ceøa LBãwäå ìàøNéì ïéëøáî íéðäŸ£¦§¨§¦§¦§¨¥§©¨¨
eðãîì ,øîBà àáé÷ò éaø .íéðäëì Cøáîz` ekxaz dk' df aezka §¨¥§Ÿ£¦©¦£¦¨¥¨©§

,'l`xyi ipa,íéðäk étî ìàøNéì äëøamle`äøeáb étî± §¨¨§¦§¨¥¦¦Ÿ£¦¦¦§¨
oiicr l`xyi z` jxan `ed s` `ed jexa yecwdyeðãîì àìŸ¨©§

`l` ,df weqtaàeäLkaezkd -,'íëøáà éðàå' øîBàdf weqta §¤¥©£¦£¨£¥
øîBà éåäcnl z`vnp -Ceøa LBãwäå ìàøNéì ïéëøáî íéðäk ¡¥¥Ÿ£¦§¨§¦§¦§¨¥§©¨¨

,íãé ìò íékñî àeäyecwdy dpeekd ,'mkxa` ip`e' xn`py dny ©§¦©¨¨
itn mb l`xyil dkxa yiy epcnl dfae ,l`xyi z` jxai `ed jexa
iaxly ,'mkxa` ip`e' aezkd yexita ewlgpy `vnp .dxeabd
yecwd `aiwr iaxle mipdkd z` jxai `ed jexa yecwd l`rnyi

.l`xyi z` jxai `ed jexa
:`xnbd zxxanàáé÷ò éaø àlàip`e' xn`py dny xaeqy ¤¨©¦£¦¨

ok m` ,l`xyil dkxal dpeekd 'mkxa`déì àðî íéðäkì äëøa± §¨¨©Ÿ£¦§¨¥
:`xnbd dper .mikxazn mipdkd s`y `ed cnel okidnáø øîà̈©©

,÷çöé øa ïîçðzcnlp mipdkl dkxaîepia` mdxa`l xn`py dn ©§¨©¦§¨¦
éëøáî äëøáàå''E(b ai ziy`xa),`ed jexa yecwd egihady`edy ©£¨§¨§¨£¤

z` mikxand mipdkdy o`kne ,erxf z`e eze` mikxand z` jxai
.dxeabd itn mikxazn l`xyi

:`xnbd zl`eyéàîål`rnyi iax dnae -éðäk òéiñîiaxn xzei §©§©©©£¥
dkxa micnl `aiwr iaxl oiae l`rnyi iaxl oia ixde ,`aiwr
iax z` ex`iz recne ,weqt dfi`n ewlgpy `l` ,'d z`n mipdkl

:`xnbd zx`an .'ipdk riiqn' l`rnyidì é÷Bîccinrn `edy - §¥¨
úkøáìdíéðäkdxeabd itníB÷îamr cgia ±,ìàøNéc äëøa §¦§©Ÿ£¦¦§§¨¨§¦§¨¥

cnl ixdy ,l`xyi mr cgia mikxazny mipdkl dticr dkxa efy
iax zhiyk `le ,'mkxa` ip`e' mipdk zkxaa xn`py dnn z`f
riiqn' l`rnyi iax z` ex`iz okle ,cxtpa mikxazny `aiwr

.'ipdk
dn :`xnbd zxxan .daiwd iab lry alg oicl `xnbd zxfeg
`ed daiwd iab lry alga ebdpy xziddy `irye` iax xikfdy

zhiy meynàéä éàî ,åéúBáà íeMî øîàL ìàòîLé éaødn ± ©¦¦§¨¥¤¨©¦£¨©¦
:`xnbd dper .zx`ean `id okide dfa ezhiy `edàéðúc`ztqeza §©§¨

(b"d h"t)weqta xn`p ,(b b `xwie)aixwdl yiy oaxwd ialg lr xacnd
gaGn aixwde' ,[dlik`a mixeq`y el` mb mdy] gafnd lr§¦§¦¦¤©

algd z` 'dl dX` minlXdaezkd siqede ,'axTd z` dQkndúà' ©§¨¦¦¤©¤©¥¤©§©¤¤©¤¤¥
'áøwä ìò øLà áìçä ìk̈©¥¤£¤©©¤¤
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' א

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

ceäì eãL éëlr mze` mikilyn mpi` ,mze` mikilyn miapbdyk ± ¦¨§
`l` ,dxcyd zeileg ewxtzdy yegl yiy ote`a mabeäééðúnà©¨§©§

eäì eãLjk miyere ,mdipzen lr eltiy ote`a mkilydl mixdfp ± ¨§
eäéén÷ éèäøéìc éëéä ékekxhvi `le mdiptl evexi mili`dy ick ± ¦¥¦§¦§£¥©©§

`xnbd dtiqen .mixai` weqixl oiyyeg oi` okle ,mdicia m`yepl
:df it lreäðéøãäàmekilyd f`e mdilral miapbd mexifgd m` ± ©©§¦§

,lzekd lrnïðéLééç éàcåzeilegd ewxtzdy ote`a mekilydy ©©©§¦¨
jxev mdl oi`y ewfpi `ly mixdfp mpi` mixifgnyky meyn ,etxhpe
.eqtzi `ly ick zexidf `la dxdna mikilyne ,mdiptl evexiy

eäðéøãäàc éléî éðäå-mexifgdykäàøé úîçî`lye cgte §¨¥¦¥§©©§¦§¥£©¦§¨
,mpevxaìáàmexifgd m`úîçîa mixfegyäáeLz ,äáeLz £¨¥£©§¨§¨

éãáòc àeä àúééìòîokle ,dnilye dlern daeyz md miyer ± §©§§¨§¨§¥
.mekilydyk etxhpy yegl oi`e ewfpi `l mili`dy md mixdfp

:df yyga sqep oic `xnbd d`iandkä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦¨
dLàø ìòdnda lydì äëìäålwnd,dáðæ étìkdkd e`ìò ©Ÿ¨§¨§¨¨§©¥§¨¨©

dì äëìäå dáðælwnd,dLàø étìklwnd did m`y `ed oicd §¨¨§¨§¨¨§©¥Ÿ¨

,dlek äøãMä ìk ãâðkd`x] zg`k dlek dxcyd lk dzked f`y §¤¤¨©¦§¨¨
okle ,wfega xzei dkedy dxcya mewn oi`e ,[` xei`ïéLLBç ïéà¥§¦

.íéøáà é÷eqéø íeMîàaâc éâìtà àøèeç íéìL éàåm` la` ± ¦¦¥¥¨¦§¦¨¦§¨©©§¥§©¨
,dndad ab rvn` cr wx ribd lwnd dvwïðéLééçmewn eze`ay ©§¦¨

y`xa d`kddy itl ,dxcyd heg wqtp lwnd dvw ribd eay
.xzei dwfg lwndåokéøèé÷ da úéà éàmixyw lwna yi m` ± §¦¦¨¦§¥

,mitprd ixeiyn miyrpy zehilad mdy,ïðéLééçmixywdy meyn ©§¦¨
.dxcyd heg z` weqtl milelre wfega miknåokdé÷ñtà ééçî éà §¦©§¥©©§¥

,dagxl dab rvn`a lwna dkd m` ±,ïðéLééçdkn lwndy meyn ©§¦¨
.dxcyd heg z` weqtiy xzei ievne cg` mewna wfega

:df yyga sqep oic `xnbd d`ian,íçøä úéa ,ïîçð áø øîàs` ¨©©©§¨¥¨¤¤
,eixai` evglp i`ce ,meid clepy lbre ,`ed xv mewny it lrBa ïéà¥

yyg,íéøáà é÷eqéø íeMî`l` ,eixai` jka ewqxzpe wgcp `ny ¦¦¥¥¨¦
.zrl zrn ezedydl jixv oi`e `ed xyk
:ongp ax ly epicl di`x `xnbd d`ian,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨

àéðz`ziixa epipy -ãçà íBé ïa ÷Bðéz ,Cì òéiñîc ©§¨¦§©©¨¦¤¤¨

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

המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc oileg(ycew zay meil)

.dtixh dndad
:`xnbd zvxznïécä àeä,`ed oicd ok` ±énð äîäa eléôàc ©¦©£¦§¥¨©¦

àøéñàdpynd oeylne ,dlik`a dxeq` dlek dndad mby ± £¦¨
oky ,zxzen dlek dndady wiicl oi` dlik`a dxeq` dkizgdy

àLéø àðúc éãéiàdpynd dazk xaerd on gzpd oicay oeik ± ©§¥§¨¨¥¨
`edy,äìéëàa øzeîda oi`y dkzgpy dkizgd oic z` dx`iae ¨©£¦¨

,igd on xa` xeqi`àôéñ énð àðzleghd oica mb dpynd dazk ± ¨¨©¦¥¨
`edy jzgpy gzpd oic z` ekzgpy zeilkde,äìéëàa øeñàyie ¨©£¦¨

dndad x`yy cnll dpynd zpeek oi` j` ,igd on xa` xeqi` ea
.zxzen,àîéà úéòaéàå,leghd on jzgpyky s`y xyt`y §¦¨¥¥¨

dmewn lkn ,dxiyk dnda,ãeçì Czçðå ãeçì áwéðawpy oeik ¦©§§¤§©§
dze` dyer awpd jkle ,ea jezign xzei dndal ai`kn legha

.dtixh dze` dyer epi`y jezign xzei dtixh
:dpyna epipy ozngn dtixh ziyrp dpi` dndady zeiewld oia

úBéìkä eìhéð.[mixei` d`x],áøc déîMî àtt øa Léëø øîà ¦§©§¨¨©¨¦©¨¨¦§¥§©
äú÷ìdndadúçà àéìeëa,dlben d`lnzpy oebk ,dizeilkn ¨§¨§§¨©©

ziyrp `id ixdàáøòîa éøîà .äôøèux` i`xen` exn` ± §¥¨¨§¥§©£¨¨
,l`xyiàeäå,exn`p yikx ixac ±àúe÷ì éàèîcxy`k ±mbtd §¦§¨¨¨

ribde hytzd dilkay
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קמה

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

ceäì eãL éëlr mze` mikilyn mpi` ,mze` mikilyn miapbdyk ± ¦¨§
`l` ,dxcyd zeileg ewxtzdy yegl yiy ote`a mabeäééðúnà©¨§©§

eäì eãLjk miyere ,mdipzen lr eltiy ote`a mkilydl mixdfp ± ¨§
eäéén÷ éèäøéìc éëéä ékekxhvi `le mdiptl evexi mili`dy ick ± ¦¥¦§¦§£¥©©§

`xnbd dtiqen .mixai` weqixl oiyyeg oi` okle ,mdicia m`yepl
:df it lreäðéøãäàmekilyd f`e mdilral miapbd mexifgd m` ± ©©§¦§

,lzekd lrnïðéLééç éàcåzeilegd ewxtzdy ote`a mekilydy ©©©§¦¨
jxev mdl oi`y ewfpi `ly mixdfp mpi` mixifgnyky meyn ,etxhpe
.eqtzi `ly ick zexidf `la dxdna mikilyne ,mdiptl evexiy

eäðéøãäàc éléî éðäå-mexifgdykäàøé úîçî`lye cgte §¨¥¦¥§©©§¦§¥£©¦§¨
,mpevxaìáàmexifgd m`úîçîa mixfegyäáeLz ,äáeLz £¨¥£©§¨§¨

éãáòc àeä àúééìòîokle ,dnilye dlern daeyz md miyer ± §©§§¨§¨§¥
.mekilydyk etxhpy yegl oi`e ewfpi `l mili`dy md mixdfp

:df yyga sqep oic `xnbd d`iandkä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦¨
dLàø ìòdnda lydì äëìäålwnd,dáðæ étìkdkd e`ìò ©Ÿ¨§¨§¨¨§©¥§¨¨©

dì äëìäå dáðælwnd,dLàø étìklwnd did m`y `ed oicd §¨¨§¨§¨¨§©¥Ÿ¨

,dlek äøãMä ìk ãâðkd`x] zg`k dlek dxcyd lk dzked f`y §¤¤¨©¦§¨¨
okle ,wfega xzei dkedy dxcya mewn oi`e ,[` xei`ïéLLBç ïéà¥§¦

.íéøáà é÷eqéø íeMîàaâc éâìtà àøèeç íéìL éàåm` la` ± ¦¦¥¥¨¦§¦¨¦§¨©©§¥§©¨
,dndad ab rvn` cr wx ribd lwnd dvwïðéLééçmewn eze`ay ©§¦¨

y`xa d`kddy itl ,dxcyd heg wqtp lwnd dvw ribd eay
.xzei dwfg lwndåokéøèé÷ da úéà éàmixyw lwna yi m` ± §¦¦¨¦§¥

,mitprd ixeiyn miyrpy zehilad mdy,ïðéLééçmixywdy meyn ©§¦¨
.dxcyd heg z` weqtl milelre wfega miknåokdé÷ñtà ééçî éà §¦©§¥©©§¥

,dagxl dab rvn`a lwna dkd m` ±,ïðéLééçdkn lwndy meyn ©§¦¨
.dxcyd heg z` weqtiy xzei ievne cg` mewna wfega

:df yyga sqep oic `xnbd d`ian,íçøä úéa ,ïîçð áø øîàs` ¨©©©§¨¥¨¤¤
,eixai` evglp i`ce ,meid clepy lbre ,`ed xv mewny it lrBa ïéà¥

yyg,íéøáà é÷eqéø íeMî`l` ,eixai` jka ewqxzpe wgcp `ny ¦¦¥¥¨¦
.zrl zrn ezedydl jixv oi`e `ed xyk
:ongp ax ly epicl di`x `xnbd d`ian,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨

àéðz`ziixa epipy -ãçà íBé ïa ÷Bðéz ,Cì òéiñîc ©§¨¦§©©¨¦¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc oileg(iriax meil)

íúädxwrpy xaecn ,opgei iax ixacaàúéñà àìa àðëearlvd - ¨¨§¨§Ÿ£¦¨
la` ,dxiyk ef cbpk ef s` okle ,llk dilegd `la calaàëä̈¨
exwrpy ote` lr dzid mzl`y ,iq` axe `pdk ax ixacaàðëea§¨

àúéñàådilegd rvn`e ,cbpky cva oke dilegd zvwn mbe rlvd ± ©£¦¨
:`xnbd dywn .dlap `idy ax mdl xn` jk lre ,miiwéëä éà¦¨¦

zvwn mr s` dxwrp rlvdyk dzid iq` axe `pdk ax zl`yy
`ld ,dyw ,dilegd,áøc eðééädtixhy epic ax xn` df ote`ay ©§§©

dne exwrp zerlv izyyk oky lke ,dxwrp zg` rlv wxy s`
:`xnbd zvxzn .mzl`yl mewneäì òéîL àìiq` axe `pdk axl Ÿ§¦©§

áøc.edel`y okle ,ax ly epic z` ± §©
,ax ly epic z` erny `l ok` m` :`xnbd zl`eydépéî eòáéìå§¦§¦¥

áøãk,ax ly epick zg` rlv zxiwr lr mcew el`yl mdl did ± ¦§©
edel`yy mrhd :`xnbd zvxzn .df oic epnn erny `l oiicr ixdy

c meyn ,exwrpy mizya oicd cvikdépéî éòáéì ,éøáñeayg ± ¨§¥¦§¦¦¥
epnn l`yp ,malaàãç,zg` dl`y ±ézøz ïì Léøôcici lre ± £¨§¨¦¨©§¥

zerlv izy lr mb ,zel`yd izy lr daeyz epl xxazie yxtzi jk
dnn sicr jke ,edel`y `ly zg` rlv lr mbe ,edel`yy
dn `l` ezaeyza xxazi `ly okzi f`y zg` rlv lr edel`yiy
`xnbd zyxtne .ztqep dl`y el`yle xefgl ekxhvie ,l`ypy

,zewtqd izy exxaziy i`ce ef dl`y lr daeyza wx cvikéàc§¦
àãç dépéî ïðéòa,zg` rlv dxwrpa oicd cvik epnn l`yp m`y ± §¦¨¦¥£¨

ïì øîà éà àçéðäzg` dxwrpay ezaeyza,äôøèxxazi ok` ¨¦¨¦¨©¨§¥¨
,dtixh dxwrpy zg`a m` ixdy ,zerlv izy exwrp oic mb jknìk̈

ézøz ïkLla` .[mizya-]ïì øîà éàzg` rlva epzl`y lr ¤¥©§¥¦¨©¨
yïì àéòaéî à÷ ézøz ézkà ,äøLkizy zxiwr oic oiicr ± §¥¨©©¥©§¥¨¦©§¨¨

rlv lr edel`y `l okle ,wtqd epl x`yi ,xeng xzeiy ,zerlv
.dxwrpy zg`
:`xnbd dywnéëä éà,zewtq izy xxal ick jk edel`yy ± ¦¨¦

ézøz dépéî éòa à÷c énð àzLäizy lr edel`yy dzr mb ± ©§¨©¦§¨¨¥¦¥©§¥
meyn ,zewtqd izy exxazi `ly okzi oiicr ,zerlvcéà àçéðä̈¦¨¦

eäì øîàexwrpy mizyay mzl`y lr,äøLkmb jkn xxazi ok` ¨©§§¥¨
dxyk exwrpy mizya m` ixdy ,zg` rlv oicïkL ìkwx dxwrpa ¨¤¥

àãç.dxykyeäì øîà éàåy mizya mdl aiyi m` j` -äôøè, £¨§¦¨©§§¥¨
àãç ézkàzg` rlv zxiwr oic oiicr -eäì àéòaéîx`yi - ©©¥£¨¦©§¨§

ok m`e .zerlv izy exwrp xy`n xzei lw `ed ixdy ,mzwtqa
zvxzn .zg` rlv lr dpey`xa edel`y `l recn dyw oiicr

:`xnbdéøáñzerlv izy lr edel`yi xy`ky mala eayg - ¨§¥
izy exwrpay mdl aiyi m` s`y ,zewtqd izy cinz mdl xxazi
jkne ,ef ezaeyz mdl aiyi ote` dfi`a ielz ,`id dtxhy zerlv
m`y ,epiide .zg` rlv dxwrpa mb oicd cvik cenll mdl didi
dxyk zg`ay jkn xxazi ,dtixh mizyay `zegipa mdl dpri

,dtixh zg`a s`y xaeq m` ixdy ,`idçúø à÷ çzøéî ïk íà± ¦¥¦§©¨¨©
,ef oeyla jke ,dtixhy epl dper did qrk oeylaàãçrlva `ld - £¨

dxwrpy zg`àéòaéî ézøz ,äôøèyi exwrpy mizya m`d - §¥¨©§¥¦©§¨
oiap `l` ,dfa lwdl drhp `ly icka ok dyer dide ,wtzqdl mewn
`l dxwrpy zg` rlv lr edel`yiyk la` .dtixh zg`a s`y
mizya mby xeaqiy s`y meyn ,mizya ezrc dn ezaeyzn epiai
dpri `l z`f lka ,dkixv dpi`y dl`y edel`yy `vnpe ,dxyk
milekiyk wxy iptn ,ef dl`yl mewn oi`y xnel qrk oeyla mdl
icil e`eai `ly qrk oeyla mdl dpri f` ,lwdl mzerh ici lr
`l [dtixh mizyay] xingdl e`eai mzerh ici lryk la` ,xeqi`
,mzerhn `ivedl ddinz oeyla dpri `le exaqi jk m` el ztki`
xxaziy zerlv izy oic edel`y okle ,dfa ezrc erci `le

.zewtqd izy ezaeyzn
:`xnbd dywndéì éøîà à÷ àäå,zerlv izy zxiwr lr el`eyl §¨¨¨§¥¥

,epica xn`y enk dtixh zg`a s`y xaeq `edeåok it lr s`àì §Ÿ
,çúøzvxzn .zg` rlv dxwrp oica xac mdl xxazd `l ok m`e ¨©

:`xnbdeäì øîà÷c ïåék,ddinz oeyla,eúéøîà÷ àøèñéb ¥¨§¨¨©§¦§§¨¨¨§¦
dndad `id dlap s`y `ed mzl`yy ef dl`ya oicd `ld xnelk

jkay ixd ,dtixh wx `ledéçúéø eðééäoiekzdy ,ezxrb `id ef ± ©§¦§¥
xnel jixv oi` zerlv izya mkzl`y ote`ay dfa mdl xnel

dtixhywxyk `ed cala dtixh oice ,`id dlap s` ixdy ,`id
.zewtqd ipy ezaeyza mdl xxazd ok` ok m`e .dxwrp zg` rlv
odn zg`e ,l`eny xn`y zetixha zereny yly `xnbd d`ian

:epziibeq oipra dxwrpy rlvaáø øîà àìéL áø øa äaø øîà̈©©¨©©¦¨¨©©
òìö äø÷òð ,ìàeîL øîà àðúîzg`døwéòîdxeaig mewnn ± ©§¨¨©§¥¤¤§¨¥¨¥¦¨¨

,ixnbl zniiw dnvr dilegdy s`e ,dilegaåd mvrúìBbìeâ §§¤
äñaçpLdkn ici lr dkrnpe dkkxzdy ±,daeøa.dtixhøNáe ¤¤§§¨§¨¨¨

äy ar mexwk ieyrñøkä áBø úà äôBç,rwxwd cvl eizgzn ¤¤¤©¤¤
rxwpyäôøè ,Baeøa. §§¥¨

:dpey`xd drenya dpc `xnbd.äôøè ,døwéòî òìö äø÷òð¤¤§¨¥¨¥¦¨¨§¥¨
:`xnbd dywneäðéîøeepipyy ,dpynn eilr eywd ±(b"n a"t zeld`) §¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc oileg(ycew zay meil)

.dtixh dndad
:`xnbd zvxznïécä àeä,`ed oicd ok` ±énð äîäa eléôàc ©¦©£¦§¥¨©¦

àøéñàdpynd oeylne ,dlik`a dxeq` dlek dndad mby ± £¦¨
oky ,zxzen dlek dndady wiicl oi` dlik`a dxeq` dkizgdy

àLéø àðúc éãéiàdpynd dazk xaerd on gzpd oicay oeik ± ©§¥§¨¨¥¨
`edy,äìéëàa øzeîda oi`y dkzgpy dkizgd oic z` dx`iae ¨©£¦¨

,igd on xa` xeqi`àôéñ énð àðzleghd oica mb dpynd dazk ± ¨¨©¦¥¨
`edy jzgpy gzpd oic z` ekzgpy zeilkde,äìéëàa øeñàyie ¨©£¦¨

dndad x`yy cnll dpynd zpeek oi` j` ,igd on xa` xeqi` ea
.zxzen,àîéà úéòaéàå,leghd on jzgpyky s`y xyt`y §¦¨¥¥¨

dmewn lkn ,dxiyk dnda,ãeçì Czçðå ãeçì áwéðawpy oeik ¦©§§¤§©§
dze` dyer awpd jkle ,ea jezign xzei dndal ai`kn legha

.dtixh dze` dyer epi`y jezign xzei dtixh
:dpyna epipy ozngn dtixh ziyrp dpi` dndady zeiewld oia

úBéìkä eìhéð.[mixei` d`x],áøc déîMî àtt øa Léëø øîà ¦§©§¨¨©¨¦©¨¨¦§¥§©
äú÷ìdndadúçà àéìeëa,dlben d`lnzpy oebk ,dizeilkn ¨§¨§§¨©©

ziyrp `id ixdàáøòîa éøîà .äôøèux` i`xen` exn` ± §¥¨¨§¥§©£¨¨
,l`xyiàeäå,exn`p yikx ixac ±àúe÷ì éàèîcxy`k ±mbtd §¦§¨¨¨

ribde hytzd dilkay
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קמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oileg(ycew zay meil)

,eay mining min zeningéøBLt àiî eäðélîemin eze` `lne ± ©¦§©¨¨¥
,mixyetàéøa àøãä éà ,úòì úòî eäðéçðàå-dxfg d`ixd m` §©§¦§¥¥§¥¦©§¨¨§¨

dndad ,dze`ixal,àì éàå ,äøLk`id ixd.äôøè §¥¨§¦Ÿ§¥¨
:dpyna epipyäãeìbä,xiykn xi`n iax ,[dxer slwpy dnda `id] ©§¨

:dcelbd oica zwqerd `ziixa `xnbd d`ian .oilqet minkgeeðz̈
ãéòä øáëe .íéìñBt íéîëçå ,øéLëî øéàî éaø ,äãeìbä ,ïðaø©¨¨©§¨©¦¥¦©§¦©£¨¦§¦§¨¥¦
éaø øîà .äìeñtL ,äãeìbä ìò àãbãeb ïa ïðçBéå àøôñ øæòìà¤§¨¨©§¨§¨¨¤§§¨©©§¨¤§¨¨©©¦

øéàî éaø Ba øæç ,øæòìà ïa ïBòîLmbe ,dcelb xiykdy eixacn ¦§¤¤§¨¨¨©©¦¥¦
:zl`eye `xnbd zwiicn .dze` xqe` `edììkî`ziixad ixac ¦§¨

,rnyn,øæòìà ïa ïBòîL éaøìcdligzaâéìtdid wleg ±éaø ¦§©¦¦§¤¤§¨¨¨¦©¦
øéàîminkg lradnda oicäãeìâ,dxiyk `idy xaeqe,àéðúäå ¥¦§§¨§¨©§¨

ìò íéîëçå øéàî éaø e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§©¦¥¦©£¨¦©
äìeñtL äãeìbä,dtixh dzyrpy meyn dlik`aéaø ãéòä øáëe ©§¨¤§¨§¨¥¦©¦

íOaä äãeäé éaø ìL Bða àéòLBà,minyad xken ±éaø éðôì ©§¨§¤©¦§¨©©¨¦§¥©¦
ø íeMî àáé÷òïBôøè éaxn`yäãeìbä ìòslwpy dnda `idy £¦¨¦©¦©§©©§¨

,dxerL`idäìeñt,dlik`a dxeq`eíàåj`Ba øéizLðxera ± ¤§¨§¦¦§©¥
klceba rahn xeriy,òìñdndad,äøLkcizr df xery meyn §¤©§¥¨

`vnpe ,dpnn lhpiz `l dzeige dndad seb lr hytzdle lecbl
mlern wlgp `l xi`n iax ,xfrl` oa oerny iax ixacly ,df itl

:`xnbd zvxzn .dcelb xiykdl minkg lrøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
,÷çöélr dligza wlgp xi`n iax ,xfrl` oa oerny iax zrcl ¦§¨

mpn` ,mdl dced seqale ,minkgéàî-iax ixac zpeek `id dn ©
epeyla hwpy dipyd `ziixaa oernye÷ìçð àìminkge xi`n iax Ÿ¤§§

,dcelbaãîò àìxzep `ly -,Bz÷Bìçîa øéàî éaødced `l` Ÿ¨©©¦¥¦§©£§
lr wlgp `l xi`n iaxy oerny iax oiekzp `le ,minkg ixacl

.mlern minkg
øî øîà,dxer slwpy dnda oica `ziixaa epipy ±øéizLð íàBa ¨©©¦¦§©¥

.äøLk ,òìñk:`xnbd zxxanàëéä-xeiyd mewn `ed okid §¤©§¥¨¥¨
:`xnbd zx`an .ezngn dxiyk dndadyøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,ìàeîL`ed xeiyd mewn.dlek äøãMä éðt ìò §¥©§¥©¦§¨¨
:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàqt oirk xerd on xiizyiy ic m`d ¦©§¨§

éøàcïéè÷å C-,dxcyd jxe` ipt lr jledd ,wce jex`óøöî éëc §¨¦§¨¦§¦§¨¥
dì,lebirl ekxe` lk sexivay ±éåälebird dyrp ±Bà ,òìñk ¨¨¥§¤©

,àîìcqt xerd on xiizyiy jixv,òìñ áçBøajled ekxe`eìò ¦§¨§©¤©©
.dlek äøãMä éðt:`xnbd zhyetLéøôc ,òîL àzyxity -éaø §¥©¦§¨¨¨§©§¨¦©¦

,ìàeîLc déîMî éàøBäðqt xerd on xiizyiy jixvyáçBøa §©¦§¥¦§¥§©
.dlek äøãMä ìk éðt ìò ,òìñk§¤©©§¥¨©¦§¨¨

mle`,øîà äðç øa øa äaø,cala dxcya epi` xeiyd mewn ©¨©©¨¨¨©
n cg` lka rlqk xiizyiy jixveéLàødíé÷øtzenvr ly ¨¥§¨¦

,jxide weyd zenvr iwxt lre dxcyd zeileg lk lr ,epiid ,dndad
,øîà éàpé éaøa øæòìà éaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòìà éaømewn ©¦¤§¨¨¤©§¦§¦©¦¤§¨¨§©¦©©¨©
a `l` ,miwxtd iy`x lr `le dxcyd ipt lr epi` xeiydíB÷î§

Bøeaéèdndad ohaay. ¦
éòal`y ±,ìàòîLé éaøa éàpé éaøxeiyd mewny ,l`eny zrcl ¨¥©¦©©§©¦¦§¨¥

y dnda oic dn ,dxcyd ipt lr `edìhéða xerd,äøãMä íB÷î ¦©§©¦§¨
åxerd x`y,íéi÷ Blekz` xnyn df mewna xer xeiyy oeik m`d §©¨

xerd zlihpe ,df mewna ielz dzeig xwiry ixd ,dndad zeig

e` ,miiw dxer x`yy s` dzeig z` lwlwn cala df mewnn
lhip m` mb zeigl dleki dndad ,miiw dndad xer lk x`yyky
iaxa xfrl` iax zrcl mb le`yl yi ok .df mewnay xerd dpnn

y dnda oic dn ,i`piìhéðn wx xerdBøeaéè íB÷îoha rvn`ay ¦©§¦
,dndadåxerd x`y.íéi÷ Blekxa dax zrcl mb le`yl yi ok §©¨
,dpg xaíé÷øt éLàø eìhéðiy`xay xerd dpnn lhipy dnda ± ¦§¨¥§¨¦
,miwxtdåxerd x`yéàî ,íéi÷ Blekzniiqn .dndad oic dn ± §©¨©
:`xnbde÷éz-.oexzt `la zcner dx`yp ef dl`y ¥

mieqn mewn oi`y mixaeqy ,mitqep mi`xen` zrc d`ian `xnbd
:dndad xera xeiylBlek øBòä ìk ,áø øîàxiizypy mewn lka ¨©©¨¨
`ed ixd ,rlqk eaìévîdndad z`,äãeìâaoeik ,dze` xiykdl ©¦¦§¨

,ezencwl xfege hytzne ,xerl dkex` dlrn xeiydyøBòî õeç¥
mewna dndadúBñøtä úéa-,ux`d lr ea zqxec `idy mewnd ¥©§¨

.xerk `le xyak aygpe jx `edy oeikøBò eléôà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦
ìévî énð ,úBñøtä úéameyn ,dlik`a dxiykdl dndad z` ¥©§¨©¦©¦

.xer aygp `ed mbydépéî àòal`y -øBò ,ïðçBé éaøî éqà éaø ¨¨¦¥©¦©¦¥©¦¨¨
äãeìâa ìéviL eäî ,úBñøtä úéaepnn xiizyp m` ,dxer slwpy ¥©§¨©¤©¦§¨

.rlqkdéì øîà,opgei iaxdéì øîà .ìévîz` iq` iax l`y ± ¨©¥©¦¨©¥
ixde ,xac lkl xer aygp zeqxtd zia xer ,jixacl ,opgei iax

eðéaø eðzãnìdpyn(.akw onwl),da epipyyïäéúBøBòL elà ¦©§¨©¥¥¤¥¤
mi`nhn,ïøNákdpnp da miiepnd zexerd oiae,úBñøtä úéa øBò ¦§¨¨¥©§¨

.xerk `le xyak aygp df xery `vnpedéì øîàiaxl opgei iax ¨©¥
,iq`éðèéð÷z ìàmeyn ,ef dpynn ilr zeywdlìaLéðà ãéçé ïBL ©©§¦¥¦¤§¨¨¦£¦

,dúBà äðBLcigi zrc ,zeqxtd zia xera dpynd ixac ,xnelk ¤¨
izeaxn izlaiwy oeik ,ezenk dkld oi`y `id,ok zcnlnd `ziixa

àéðúc,`ziixaa,äìBòä úà èçBMäezrca ayg ef dryae §©§¨©¥¤¨¨
äéìàä úçz ìL øBòî úéæk øéè÷äìea oi`e jx `edy yakd ly §©§¦©©¦¥¤©©¨©§¨

,zexryBîB÷îì õeç-gafd ,dxfrl uegnìeñtzaygn zngn ¦§¨
,dleqt dxhwdBa ïéàåaeigúøkxary iptl exyan lk`iy mc`l §¥¨¥

,df xern zifk xihwdl ayg dhigyd zrya m` mle` .ezlik` onf
Bpîæì õeç-gafd ,zxgnl oebk ,gafd zxhwdl ie`xd onf xg`l ¦§©

dyrpe dgcpå ,ìebtexyan milke`d,úøk åéìò ïéáéiçxn`py ¦§©¨¦¨¨¨¥
(gi f `xwie),`id lebit zaygny .'`VY DpFr EPOn zlk`d WtPde'§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨¦¨

xihwdl e` ,ezlik` onf xg`l dlik`l ie`xd xac lek`l aygyk
ie`x dil`d zgzy xerde ,ezxhwd onf xg`l dxhwdl ie`xd xac
dxhwdl ie`x `ed lilk zxhwen dleky dlerae ,xyak dlik`l
zgzy xerd z` eixaca xikfdy `nw `pz zrcl .xyad mr
ie`xk `ly exihwdl daygny ,xyak aygp cala df xer ,dil`d

mle` .gafd z` zlqetLéà äãeäé ïa øæòéìàxtkøîà íéìaéà ¡¦¤¤¤§¨¦¦§¦¨©
[øôk Léà] (ùéà) äãeäé ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,á÷òé éaø íeMî¦©¦©£Ÿ§¥¨¨©¦¦§¤§¨¦§©

,ïBòîL éaø íeMî øîBà ñekéòie`x dil`d zgzy xer wx `l ¦¥¦©¦¦§
`l` ,dxhwdloicãçàl `edå ,úBñøtä úéa øBòoicãçà`ed ¤¨¥©§¨§¤¨

lCøä ìâò ìL Làøä øBò,en` icyn wpeiyåoicãçàl `edøBò ¨Ÿ¤¥¤¨©§¤¨
å ,äéìàä úçz ìLokìkzexerdíéîëç eðnLdpyna(.akw onwl) ¤©©¨©§¨§¨¤¨£¨¦

l zwqerdéabipicäàîeèmda exn`e ,mivxye dliap zngnyelà ©¥§¨¥
ïäéúBøBòLmi`nhn,ïøNákixac zpeeky `xnbd zx`ane ¤¥¤¦§¨¨
,`ziixad
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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

.ÊÈ˙B˜È¯BÓ ÂÈ�Ùe ¯Á‡ „ÈÒÁ BÓBÏÁa ‰‡¯L „Á‡ „ÈÒÁa ‰NÚÓ[hlÈ�t ‰nÏ BÏ ¯Ó‡È�tÓ BÏ ¯Ó‡ ˙B˜È¯BÓ E ©£¤§¨¦¤¨¤¨¨©£¨¦©¥¨¨¦¨©¨¨¨¤¦¨©¦§¥
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`zax `zkld

úå÷éøåî åéðôå [èìכחולה נראה -53.

zetqede mipeiv

הצהבת53) חולי א:jaundiceהיינו כה, ברכות רש"י ראה ,

געלבזוכט. ובהמתרגם: - גלניצ"ה ששמו חולי ירקון: ד"ה
(54„"Ò Â� ÔÓÈÒיתגדל הש"ץ מן לשמוע הוא הקדיש מצות :

על ענייה הוא רבא שמיה יהא שאמן איש"ר יענה וע"ז כו'
שצריך כמו עונה הוא מה על לכוין לשמוע וצריך כו' יתגדל
יש ולכן . . אמן עליו שעונה לברכה ולכוין לשמוע לכתחלה
מנין כשיש אפילו הקדיש אומר כשהש"ץ בהמשיחים לגעור

לש"ץ. ומכוונים השומעים בלעדם
Ê ÛÈÚÒ· Ì˘Âאלפים ד' ועמו ז"ל אליהו מצאו אחת פעם :

וחימה אף להם אמר טעונים אלו מה לו אמרו טעונים גמלים
בין . . שמספר ממי וחימה באף נקמה לעשות להם אמר למה
ולא נאמר עליו בהן המדבר וכל ליתברך רבא שמיה יהא אמן

וגו'. קראת אותי

•
zay zekld - jexr ogley

Âשהנכרים כלל השבת לחלל יצטרך שלא לו ידוע אם ואפילו
הוא הספינה של ההליכה עיקר אם מקום מכל הכל עושים
ג' בתוך בתוכה ליכנס אסור ישראל שרובה כגון ישראל בשביל

אם אפילו השבת שלפני טפחיםימים מי' למעלה מהלכת היא
בזה יש בשבת הספינה בהולכת עוסקים שהנכרים שמה לפי
ישראל אמירת בלא מעצמם עוסקים שהם (אע"פ גמור איסור
שיוליכו בעד להם שקצצו השכר לקבל לטובתם מתכוונים והם
לקבלן להניח ומותר לכך קבלנים הם והרי חפצם למחוז אותם
בשבת נהנה שהישראל כאן) מקום מכל בשבת מלאכתו שיעשה
כל (הרי בשבת בשבילו הנכרי שעושה המלאכה מגוף עצמה
מתכוין שהנכרי פי על שאף הישראל שם על נקראת המלאכה
עשיית בשעת שעכשיו כיון מקום מכל מזה טובה לו שיגיע כדי
יותר בשבילו נעשית היא הרי ממנה הנאה לישראל יש המלאכה
אלא הישראל בשביל מתכוין ג"כ שהנכרי הנכרי מבשביל
כלים המתקן לקבלן דומה ואינו לו שיתן השכר בעד כן שעושה
מלאכה מגוף עצמה בשבת נהנה הישראל שאין בשבת לישראל
היתר אין ולפיכך בהם) וישתמש כשיגמרם השבת לאחר אלא זו
אלא ישראל בשביל המהלכת בספינה בשבת לילך לעולם
ילכו לא ואם לתוכה נכנסו שכבר כיון הוא מותר הסכנה שמפני
שלפני ימים ג' קודם אלא לתוכה ליכנס אין א"כ יסתכנו בשבת

שנתבאר: מטעם השבת

Êלהפליג מותר מצוה לדבר אבל הרשות לדבר כשהולך זה וכל
טפחים מי' למטה המהלכת בספינה אפילו שבת בערב אפילו
חוץ לילך שיצטרך אפשר לעיר קרוב שכשיגיע בענין הוא אפילו
ישראל בשביל הולכת הספינה ואפילו הסכנה מפני לתחום

התורה מן האסורות גמורות מלאכות לעשות יצטרך ואפילו
לדבר כשהולך חכמים גזרו לא בהיתר מפליג שעכשיו דכיון

נפש. פיקוח מפני שבת לחלל אח"כ שיצטרך אף מצוה

בשבת ילך ולא שישבות הנכרי עם יפסוק לכתחלה מקום ומכל
וילך ישבות לא אח"כ ואם בדבר סכנה חשש אז יהיה כשלא

כלום: בכך אין בדבר סכנה חשש שאין אף

Áאלא בו שאין בדבר אפילו מצוה לצורך שבת לחלל אבל
הוא כן אם אלא התירו לא סופרים מדברי שבות איסור
סכנה חשש שם אין אם לפיכך ש"ז בסימן כמ"ש דשבות שבות
לו אסור בשבת לתחום חוץ עמהם ילך ולא מהספינה כשיצא

למטה מהלכת היא אם בשבת גם עמהם לילך בה מי'להפליג
קודם לתוכה נכנס א"כ אלא מצוה לדבר שהולך אע"פ טפחים

השבת: שלפני ימים ג'

Ëלדבר שהולך אע"פ עצמה בשבת בספינה ליכנס לו אסור וכן
לתוך לילך ואפילו טפחים מי' למעלה מהלכת אפילו מצוה
ליכנס שאסרו לפי נכרים בשביל מהלכת היא ואפילו התחום
פני על צפה אלא כלל מהלכת אינה אפילו בשבת בספינה כלל
עצמו הוא כאילו שנראה לפי של"ט בסי' שיתבאר כמו המים
שמא גזירה משום בשבת לשוט ואסור המים פני על ושט צף
על במים לשוט עצמן את שמלמדין שייטין של חבית יעשה

חבית.

בשבת גם שהולכת אע"פ שבת מערב לספינה כשנכנס אבל
בשבת כלום עושה אינו שהוא כיון חכמים גזרו לא כשט ונראה
שעת שהיא שבת מערב לתוכה כניסתו ע"י שט הוא שמאליו
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הוא הספינה של ההליכה עיקר אם מקום מכל הכל עושים
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כל (הרי בשבת בשבילו הנכרי שעושה המלאכה מגוף עצמה
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יותר בשבילו נעשית היא הרי ממנה הנאה לישראל יש המלאכה
אלא הישראל בשביל מתכוין ג"כ שהנכרי הנכרי מבשביל
כלים המתקן לקבלן דומה ואינו לו שיתן השכר בעד כן שעושה
מלאכה מגוף עצמה בשבת נהנה הישראל שאין בשבת לישראל
היתר אין ולפיכך בהם) וישתמש כשיגמרם השבת לאחר אלא זו
אלא ישראל בשביל המהלכת בספינה בשבת לילך לעולם
ילכו לא ואם לתוכה נכנסו שכבר כיון הוא מותר הסכנה שמפני
שלפני ימים ג' קודם אלא לתוכה ליכנס אין א"כ יסתכנו בשבת

שנתבאר: מטעם השבת
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טפחים מי' למטה המהלכת בספינה אפילו שבת בערב אפילו
חוץ לילך שיצטרך אפשר לעיר קרוב שכשיגיע בענין הוא אפילו
ישראל בשביל הולכת הספינה ואפילו הסכנה מפני לתחום

התורה מן האסורות גמורות מלאכות לעשות יצטרך ואפילו
לדבר כשהולך חכמים גזרו לא בהיתר מפליג שעכשיו דכיון

נפש. פיקוח מפני שבת לחלל אח"כ שיצטרך אף מצוה
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כלום: בכך אין בדבר סכנה חשש שאין אף

Áאלא בו שאין בדבר אפילו מצוה לצורך שבת לחלל אבל
הוא כן אם אלא התירו לא סופרים מדברי שבות איסור
סכנה חשש שם אין אם לפיכך ש"ז בסימן כמ"ש דשבות שבות
לו אסור בשבת לתחום חוץ עמהם ילך ולא מהספינה כשיצא

למטה מהלכת היא אם בשבת גם עמהם לילך בה מי'להפליג
קודם לתוכה נכנס א"כ אלא מצוה לדבר שהולך אע"פ טפחים

השבת: שלפני ימים ג'

Ëלדבר שהולך אע"פ עצמה בשבת בספינה ליכנס לו אסור וכן
לתוך לילך ואפילו טפחים מי' למעלה מהלכת אפילו מצוה
ליכנס שאסרו לפי נכרים בשביל מהלכת היא ואפילו התחום
פני על צפה אלא כלל מהלכת אינה אפילו בשבת בספינה כלל
עצמו הוא כאילו שנראה לפי של"ט בסי' שיתבאר כמו המים
שמא גזירה משום בשבת לשוט ואסור המים פני על ושט צף
על במים לשוט עצמן את שמלמדין שייטין של חבית יעשה

חבית.

בשבת גם שהולכת אע"פ שבת מערב לספינה כשנכנס אבל
בשבת כלום עושה אינו שהוא כיון חכמים גזרו לא כשט ונראה
שעת שהיא שבת מערב לתוכה כניסתו ע"י שט הוא שמאליו
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היא אם אפילו ולפיכך שייטין של חבית לעשות אפילו היתר
לתוכה שנכנס כיון כלום בכך אין עצמו בשבת מהיבשה מפלגת
לחזור לו אסור ליבשה ממנה יצא אם מקום ומכל שבת מערב
משום איסור בה יש שבשבת זו שבכניסה לפי בשבת לתוכה

שט.

שביתה בה קנה אם בשבת ולהפליג בתוכה ליכנס מתירין ויש
עד השמשות בין מתחלת בתוכה שהיה דהיינו שבת מערב
בתוכה שביתתו היתה השבת כניסת שבתחלת דכיון שחשכה
ביבשה הרבה ושהה אח"כ ממנה שיצא ואף כביתו היא נעשית
שיזהר רק שבספינה שביתתו בזה הפסיד לא שם לן ואפילו
אחרת לספינה יכנס ולא שביתה בה שקנה ספינה לאותה לחזור
אף בידם למחות ואין מקומות בקצת המנהג נתפשט וכן

שיסמכו. מי על להם שיש כיון הראשונה כסברא שהעיקר

ליבשה לצאת אסורים לתחום חוץ שהפליגה לאחר מקום ומכל
ת"ה. בסי' כמ"ש לדירה חומה המוקפת עיר לתוך נכנסה אפילו

ולעשות נרות שם ולהדליק בספינה שלחן לסדר עוד נוהגין ויש
אותם יחשדו ולא שביתה בה שקנו לכל שיתפרסם כדי קידוש

ביום. למחר בה כשיפליגו

השמשות בין כל בספינה שם שישבו להזהר צריכים מקום ומכל
שבכל השמשות בין באמצע כלל ממנה יצאו ולא שתחשך עד
הלילה תחלת הוא שמא ספק יש השמשות שבבין ורגע רגע
שנתבאר: כמו בספינה להיות צריך הלילה תחלת של וברגע

Èואין שביתה בו לקנות יכול שבת בערב יו"ט חל אם ואפילו
אינה יו"ט בערב שביתה קנה אם ואף הכנה משום בזה

שלאחר לשבת אינהמועלת שבת בערב שביתה קנה אם וכן יו

בבין שביתה ולקנות לחזור וצריך השבת שאחר ליו"ט מועלת
של טובים ימים בב' הדין וכן ליו"ט שבת מוצאי של השמשות
שקנה בשביתה די השנה ראש של טובים ימים בב' אבל גליות
בסי' זה כל שיתבאר כמו השני ליו"ט אף הראשון יו"ט בערב

תט"ז:

‡Èנכרים בשביל הולכת והספינה בנהר כשמפליג זה וכל
טפחים. מי' למעלה ומהלכת

אין הנהר בשפת המהלכים בהמות ע"י אותה מוליכים אם ואף
שאסור בהמות אותו שמוליכים לקרון דומה ואינו כלום בכך
להנהיג זמורה יחתוך שמא גזרה התחום בתוך אפילו בו להלך
הוא קרוב בקרון שהיושב לפי ש"ה בסי' כמ"ש הבהמות בה
אבל הבהמות מנהיג הוא שלפעמים הוא ודרך הבהמות אצל
הנהר בשפת המהלכות מבהמות הוא רחוק בספינה היושב
לעולם דרכו ואין ארוכים חבלים ע"י הספינה את ומוליכים

אותן: להנהיג

·Èשבת (מערב המלוחים בימים אף להפליג שנהגו ובמקום
אינם אם שבת) מערב שביתה קניית ע"י בשבת אפילו או
למחות אין חביריהם פני לראות או לסחורה אלא לטיול הולכים
לסחורה הולך שהאדם מה שכל שאומר מי שיש לפי בידם
לראות שהולך או להרוחה לסחורה והולך מזונות לו יש אפילו
להפליג לו שמותר זה לענין מצוה דבר הכל חשוב חבירו פני
אף וגם שבת מעונג שיתבטל אע"פ השבת לפני ימים ג' בתוך
נפש פקוח מפני בעצמו גמורה מלאכה לעשות שיצטרך שאפשר

בלבד: לטייל שהולך מי אלא הרשות דבר חשוב ואינו

סעיפים בשבת בשיירא וההולך בספינה המפליג דין רמח סימן ב חלק
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הזה עולם שבעניני היסורים אל האדם יחס

רבינו מבאר – התפלה עבודת ענין שנתבאר [לאחר

אל להתייחס האדם צריך כיצד יותר בפרטיות זה בפרק

ליצלן:] רחמנא יסורים

ìò áùåçùë ,äæä íìåò éðéðòá íéøåñéä ìë ïëå
.ïåà éìòåô ìë åãøôúé ,ì"ðä êøã

ידי שעל הרע, היצר לענין לעיל שנתבאר כשם
וזוהי מהקב"ה אלא אינה חיותו שכל ההתבוננות
גם הוא כך – כלל" רע אין כן "אם מציאותו, אמיתית
בעניני האדם על הבאים הגשמיים היסורים לענין

ליצלן: רחמנא הזה, העולם

הכל את המהוה הוא שהקב"ה האדם יתבונן כאשר
לו, רע כי דעתו על יעלה "האיך ממש, ורגע רגע בכל
יסורין שארי או ומזוני, חיי מבני יסורים שום או
טוב, והכל מלמעלה, יורד רע אין באמת הרי.. בעולם,

באמת זו ובאמונה טובו.. ורב לגודלו מושג שאינו רק
יתבטלו זה ידי שעל היינו – בגלוי" גם טוב הכל נעשה

און". פועלי כל ו"יתפרדו היסורים,

"הכל ושם השמים מן (שהכל שהאמונה ככל [כי
היסורים את לקבל יותר נקל כך יותר, חזקה טוב")
וכאשר רע); כדבר אותם להרגיש (ולא בשמחה
מתבטלים אזי – ובאמיתיות בתכלית היא האמונה

כפשוטו]. היסורים

.åæ íâ ùéà íåçð ïéðòëå
שעל זו גם איש נחום בהנהגת לעיל שנתבאר וכמו
"שהי' לפי – לטובה" זו "גם אומר הי' ודבר דבר כל

ו טוב", הוא הרע ששרש באמת זהמתבונן ידי על
בתוכו. הגנוז הטוב ונתגלה שבו, הרע נתבטל

.äæ êøã ìò åéä íé÷éãöä ìë íâ
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טוב הוא הרע ששורש בכך להתבונן – זו הנהגה
אלא בלבד, זו גם איש נחום של ההנהגה היתה לא –
מתבוננים שהיו זו, בבחינה היו הצדיקים כל שאר גם

טוב. הוא והיסורים הרע שורש שבאמת ומכירים

äëùîä úåðùì ìåëé äéä åæ íâ ùéà íåçð ÷ø
àåäù äèîì úîàá äàøð 'éäù ,äèîì äìòîìî

.úåéîùâá áåè
הוא שרק – זו" גם איש "נחום בין ההבדל אך

הוא: הצדיקים כל שאר ובין – זה בשם נקרא

לפעול יכול היה זו גם איש גופאנחום זה שדבר

טוב דבר להיות נתהפך רע כדבר מתחילה נראה שהי'
כיצד בגמרא (כמסופר בשר לעיני ובגשמיות בגלוי
נראה (שהי' למלך שהביא שהעפר כל לעין נתגלה

רע), לדבר עצמותחילה טובהוא נעלה, טוב ).נסיהי'

זו גם איש שנחום לזה נוסף כי – הדבר וטעם
יכולבשכלווהכירהתבונן הי' טוב, הוא הרע ששרש
" ידילשנותגם על למטה" מלמעלה ההמשכה
שרשוש" אל למעלה במדרגההביאו שהי' מאחר כי ; "

ו"להגיע" החיות את "להעלות" יכול הי' כך כל גבוהה
במקורו למעלה שהוא כפי הדבר שרש עד בפועל

זה ידי ועל "אין", עדשינהבבחינת ההמשכה, את
טוב שהוא בשר] [לעיני למטה באמת נראה ש"הי'

".בגשמיות

היינו בשלימות, בשרשם" הדינים "המתקת וזוהי
עצמו נעשהשהדין עצמו) הוא אלא מתבטל, רק (לא

גלוי. וטוב "מתוק"

.âùåî àåäù ,"åæ" íâ àø÷ð ïëìå
כלשון לאדם, נגלה דבר על מורה "זו" הלשון

ואומר באצבעו "מראה בעניננו,זהחז"ל הוא וכך "
גם איש "נחום "גםזושמעלת אומר שהי' היא זו"

ההוא שבדבר הנעלם הטוב את שגילה היינו לטובה",
לעיני ונראה "מושג" שהי' עד בגשמיות, בפועל גם

בשר.

äæ ìò íúåáùçî 'éäù åìéôà ,íé÷éãöä ìë ìáà
äéä ,êøãä[הטוב]äéäù åîë êë äìòîì øàùð

.àåää áåèä âùåî éìá ,äìçúá
מתבוננים הם שגם אף הצדיקים, כל שאר אבל
והכרה לידיעה באים הם וגם זה, בדבר במחשבתם
ובאמת עביד" לטב רחמנא דעביד מה ש"כל אמיתית
בשמחה ביסורים שמחים הם ולכן – טוב ענין הוא

היסוריםאמיתית שיתבטלו זה ידי על שזוכים ועד ,
סוףֿסוף הרי – (כנ"ל) און" פועלי כל "ויתפרדו

הטמוןההוא"הטוב אינועצמוברע" כו'), (היסורים
בשר. לעיני בפועל נראה

ìò åîéùäì êéøö äéäù "úùçðä ùçð" ïéðò åäæå
.ñðä

ציוה למה השאלה מתורצת הנ"ל כל פי על
(כדי הנס על ולהשימו נחשת נחש לעשות הקב"ה
להם לצוות יכול הי' הרי – מעלה) כלפי שיסתכלו

הנחש). (בלי מעלה" כלפי "להסתכל מלכתחילה

.äìòîì ùçðä úäáâäì äì êéøö äéäù
כי שפיר, מובן לעיל שנתבאר מה פי על אך
הנחש, מנשיכת שיתרפאו בלבד זו שלא רצה הקב"ה
לטובה, היא עצמה הנשיכה כיצד ישיגו גם אלא
ויתגלה בשרשו, הדין "יומתק" – זאת ישיגו וכאשר
גם הנחש ידי על (ויתרפאו בשר לעיני שבנחש הטוב

זו. גם איש בנחום שהי' כמו בגשמיות),

כי הנס", "על הנחש את לשים הקב"ה ציוה ולכן
הוא נס על הנחש בשימת הפנימי הגבהתהתוכן

"המתקתוהעלאת כענין למעלה, שרשו אל הנחש
בשרשן". הדינים

áåùçé àìù ,øîåìë ,äìòî éôìë íéìëúñîå
.òø øàùðå ùîî òø àåä ïë íà ,ãøôð ùçðäù

מסתכל שישראל "בזמן רז"ל שאמרו כלפיוזהו ים
מתרפאין": היו מעלה

הנחש בכח שיש בדעתו חושב שהאדם זמן כל
מה זה ואין להחיות או להמית עושהשהקב"העצמו

אפשר ואי ממש רע הוא הנחש אזי הנחש, ידי על
ו" האלקי הטוב ידו על רע".נשארשיתגלה

äìòîì åúäáâäá ùçðä úà áåùçéùë ìáà
àåä íùî åúåéçå ,'úé åúàî ãøôð åðéàù ,åùøùá
ïéà ïë íà ,ì"ðä êìîä ïá íò äðåæä ìùî êøã ìò

.äìòîìî ãøåé òø
מעלה", כלפי "מסתכלים שהיו ידי על אבל,

שהתבוננו הנחשפירוש, השיגולמעלהבשורש ,

עצמו הנחש וגם ית', מאתו נפרד אינו הנחש שבשרשו
נתגלה זה ידי ועל – מלמעלה יורד רע אין כי טוב,

שמ למטה, גם שבנחש גופאהטוב הרפואההנחש באה
שיהי' ובמקום – וחי" הנחושת נחש אל "והביט –

מחי'". "נחש יהי' ממית" "נחש
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טוב הוא הרע ששורש בכך להתבונן – זו הנהגה
אלא בלבד, זו גם איש נחום של ההנהגה היתה לא –
מתבוננים שהיו זו, בבחינה היו הצדיקים כל שאר גם

טוב. הוא והיסורים הרע שורש שבאמת ומכירים

äëùîä úåðùì ìåëé äéä åæ íâ ùéà íåçð ÷ø
àåäù äèîì úîàá äàøð 'éäù ,äèîì äìòîìî

.úåéîùâá áåè
הוא שרק – זו" גם איש "נחום בין ההבדל אך

הוא: הצדיקים כל שאר ובין – זה בשם נקרא

לפעול יכול היה זו גם איש גופאנחום זה שדבר

טוב דבר להיות נתהפך רע כדבר מתחילה נראה שהי'
כיצד בגמרא (כמסופר בשר לעיני ובגשמיות בגלוי
נראה (שהי' למלך שהביא שהעפר כל לעין נתגלה

רע), לדבר עצמותחילה טובהוא נעלה, טוב ).נסיהי'

זו גם איש שנחום לזה נוסף כי – הדבר וטעם
יכולבשכלווהכירהתבונן הי' טוב, הוא הרע ששרש
" ידילשנותגם על למטה" מלמעלה ההמשכה
שרשוש" אל למעלה במדרגההביאו שהי' מאחר כי ; "

ו"להגיע" החיות את "להעלות" יכול הי' כך כל גבוהה
במקורו למעלה שהוא כפי הדבר שרש עד בפועל

זה ידי ועל "אין", עדשינהבבחינת ההמשכה, את
טוב שהוא בשר] [לעיני למטה באמת נראה ש"הי'

".בגשמיות

היינו בשלימות, בשרשם" הדינים "המתקת וזוהי
עצמו נעשהשהדין עצמו) הוא אלא מתבטל, רק (לא

גלוי. וטוב "מתוק"

.âùåî àåäù ,"åæ" íâ àø÷ð ïëìå
כלשון לאדם, נגלה דבר על מורה "זו" הלשון

ואומר באצבעו "מראה בעניננו,זהחז"ל הוא וכך "
גם איש "נחום "גםזושמעלת אומר שהי' היא זו"

ההוא שבדבר הנעלם הטוב את שגילה היינו לטובה",
לעיני ונראה "מושג" שהי' עד בגשמיות, בפועל גם

בשר.

äæ ìò íúåáùçî 'éäù åìéôà ,íé÷éãöä ìë ìáà
äéä ,êøãä[הטוב]äéäù åîë êë äìòîì øàùð

.àåää áåèä âùåî éìá ,äìçúá
מתבוננים הם שגם אף הצדיקים, כל שאר אבל
והכרה לידיעה באים הם וגם זה, בדבר במחשבתם
ובאמת עביד" לטב רחמנא דעביד מה ש"כל אמיתית
בשמחה ביסורים שמחים הם ולכן – טוב ענין הוא

היסוריםאמיתית שיתבטלו זה ידי על שזוכים ועד ,
סוףֿסוף הרי – (כנ"ל) און" פועלי כל "ויתפרדו

הטמוןההוא"הטוב אינועצמוברע" כו'), (היסורים
בשר. לעיני בפועל נראה

ìò åîéùäì êéøö äéäù "úùçðä ùçð" ïéðò åäæå
.ñðä

ציוה למה השאלה מתורצת הנ"ל כל פי על
(כדי הנס על ולהשימו נחשת נחש לעשות הקב"ה
להם לצוות יכול הי' הרי – מעלה) כלפי שיסתכלו

הנחש). (בלי מעלה" כלפי "להסתכל מלכתחילה

.äìòîì ùçðä úäáâäì äì êéøö äéäù
כי שפיר, מובן לעיל שנתבאר מה פי על אך
הנחש, מנשיכת שיתרפאו בלבד זו שלא רצה הקב"ה
לטובה, היא עצמה הנשיכה כיצד ישיגו גם אלא
ויתגלה בשרשו, הדין "יומתק" – זאת ישיגו וכאשר
גם הנחש ידי על (ויתרפאו בשר לעיני שבנחש הטוב

זו. גם איש בנחום שהי' כמו בגשמיות),

כי הנס", "על הנחש את לשים הקב"ה ציוה ולכן
הוא נס על הנחש בשימת הפנימי הגבהתהתוכן

"המתקתוהעלאת כענין למעלה, שרשו אל הנחש
בשרשן". הדינים

áåùçé àìù ,øîåìë ,äìòî éôìë íéìëúñîå
.òø øàùðå ùîî òø àåä ïë íà ,ãøôð ùçðäù

מסתכל שישראל "בזמן רז"ל שאמרו כלפיוזהו ים
מתרפאין": היו מעלה

הנחש בכח שיש בדעתו חושב שהאדם זמן כל
מה זה ואין להחיות או להמית עושהשהקב"העצמו

אפשר ואי ממש רע הוא הנחש אזי הנחש, ידי על
ו" האלקי הטוב ידו על רע".נשארשיתגלה

äìòîì åúäáâäá ùçðä úà áåùçéùë ìáà
àåä íùî åúåéçå ,'úé åúàî ãøôð åðéàù ,åùøùá
ïéà ïë íà ,ì"ðä êìîä ïá íò äðåæä ìùî êøã ìò

.äìòîìî ãøåé òø
מעלה", כלפי "מסתכלים שהיו ידי על אבל,

שהתבוננו הנחשפירוש, השיגולמעלהבשורש ,

עצמו הנחש וגם ית', מאתו נפרד אינו הנחש שבשרשו
נתגלה זה ידי ועל – מלמעלה יורד רע אין כי טוב,

שמ למטה, גם שבנחש גופאהטוב הרפואההנחש באה
שיהי' ובמקום – וחי" הנחושת נחש אל "והביט –

מחי'". "נחש יהי' ממית" "נחש

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



c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

éãé ìò ïéðååâ äîëì äðúùîù ,úùçð äéä ïëìå
."ïéà"

והוא בתורה, זה בסיפור ענין עוד יובן זה פי על
נחש עשה לךנחושתשמשה "עשה לו שנאמר [ובפרט

– נחושת"] של לעשותו לו נאמר ו"לא סתם שרף"
הוא: לכך הפנימי שהטעם

שכדי לעיל מלמעלהלשנותנתבאר ההמשכה את
ב"טוב יתגלה והנעלה הגנוז שהטוב היינו למטה,
את תחילה להעלות צריכים בגשמיות, למטה גם גלוי"
דרגת אל הראשון, שרשו עד ולהביאו האלקי החיות
"בחינת צורה, מכל ה"מופשט" האלקי, הכח עצם

האלקי";איןה

כמובן) מלמעלה, נקבע (שכך הרגיל הסדר מצד כי
בצורה רק למטה לבא יכול הזה הנעלה ה"טוב" הרי

הטוב. היפך של

ניתן ה"אין" ובחינת לדרגת שמגיעים ידי על אבל

הטובלשנות שגם כך ההמשכה, ואופן "צורת" את

טוב של ובצורה באופן למטה יתגלה הזה הגנוז

והנגלה. הנראה

כי – דוקא מ"נחשת" הנחש את משה עשה ולכן

להשתנות יכולה אלא מיוחד גוון לה אין נחושת

ה"אין" בחינת ידי על נעשה זה ושינוי שונים, לגוונים

ההמשכה צורת את לשנות ניתן שמצידו האלקי,

גלוי בטוב למטה יתגלה הגנוז ההוא" ש"טוב למטה,

בגשמיות.

"נחש – עצמו שבנחש הנעלם הטוב נתגלה וכך

מחי'".
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הברכהÊ"„ÚÂ(נב) מן למעלה שהוא ההלל ענין יובן
שנק' ממש העצמות ההעלם בחי' שהוא
גבוה הוא האור להתהוות מקור שממנו קדישא בוצינא
לגילוי העלם שנק' הברכה נמשך שמשם המקור מן הרבה
היפך לנמוך הגבוה מן שיורד דוקא החסדים מבחי' שהוא
למטה לירד טבעה הברכה וע"כ הנ"ל דבצ"ק הגבו' טבע
למעלה הסתלקות בבחי' טבעה הגבורות משא"כ מטה
דע"י דגבורות צור בחי' והוא דוקא בעצמות מעלה
העלם מבחי' ההמשכה בחי' אך וד"ל דע"י בחסד והברכה
כו' כח נא יגדל ועת' וכמ"ש כח ע"י הוא הנ"ל העצמו'
בעצמו ההעלם תכלית שהוא מאחר כו' בכח ד' קול וכן
בבחי' שהוא ההלל ע"י וזהו הנ"ל בצור כמכין רק זה אין
בו שהעיקר ממה וראי' הגדול ההלל והוא דוקא ההודאה
בגילוי רק אינו דפסוד"ז הלל משא"כ כו' לה' הודו מ"ש
מלמעלה ולא בלבד וגילוי העלם בדרך שבא ו"ה די"ה אור
לשם ומהללים וז"ש הנ"ל אור הגילוי העלם ממקור מעלה
מקו' ומפעיל שממשיך מפעיל לשון מהללים תפארתך
זה ובכל וד"ל במ"א וכמ"ש שבפסד"ז דיצי' ההלל לגילוי
הזכיר ולא והודאה בהלל כו' האחרת לשנה מ"ש יובן
שאינו דפסד"ז ושבח הילול בבחי' אינו זה הלל כי ברכה
בעצמו' הוא זה הלל אלא בלבד ההעל' מן אור גילוי רק
כנ"ל מהעלמו אור גילוי לכל המקור נמצא שמשם ממש

שהלל רק כנ"ל ממש במהו"ע שהיא הודאה בבחי' והוא
ומהללים לך אנחנו מודים ועתה וכמ"ש להודאה מביא זה
לשמך ולהלל להודות וז"ש כו' מפעיל לשון תפארתך לשם
מל' בבחי' שזהו דוקא גדול שם לך שעשית מפני הגדול
בפי' כידוע הגדול שמך שנק' דקו"ח הצמצום שלפני דא"ס

וד"ל: ממש לע"ל כמו והוא רבא שמי'
Í‡והודאה הלל בבחי' קבעום דוקא שבחנוכה הטעם

ה' נרי אתה כי וכתיב ה' נרות נק' שכנ"י לפי הנ"ל
חיוורא נהורא א' אור מיני ב' דיש וכידוע חשכי יגיה וה'
כי וכמ"ש כו' החכמה באור לצ"ע זרוע מאור המאיר אור
חשמונאי בימי אך כו' תושב"כ בחי' והוא כו' אבינו אתה
דקליפה חכמה בחי' עליהם שגברה מפני כ"כ למטה נפלו
הוצרך ממקורם המאיר אורם וכבה כו' תורתך להשכיח'
הוא הגשמי החשך ושרש במחשכים שהם כמו להאירם

ל שקדם המאורבחשך מן החשך זה להאיר והוצרך כו' אור
שיומשך צריך שבהכרח העצמות העלם שנק' עצמו
במשל כנ"ל וגילוי העלם כל מקור שמשם ממש מעצמות
את להאיר מבחוץ הבית פתח על נ"ח שמצות וזהו הצור
ביותר העליון מהמדרגה בא שזה כו' דקליפה הגס החשך
הדלקות לענין ששייך דוקא והודאה בהלל שקבעום וזהו
ההעלם מן אור גילוי מבחי' למעלה ג"כ שהן דחנוכה נרות

וד"ל: כו'
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ורחצוÏ˜„˘(ק"ו) שנאמר לעבודה ורגליו ידיו הכהן
רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
ידוע במקדש הכהנים עבודת הנה י"ט), ל' (שמות וגו'.
בחי' הוא כי ידו על ב"ה אא"ס גילוי להמשיך שהוא
כשמן ע"פ בזהר וכמ"ש ההמשכה ידו ועל שבו חסד
המשכת שהוא ב') קל"ג (תלים כו' הראש על היורד הטוב
לקדש צריך ולזאת הכהן ע"י שנמשך דע"ק עילאה מוחא
ועשי' יצירה כנגד שהם נה"י חג"ת בחי' שהם ורגליו ידיו

כדי למטה ההמשכה צ"ל שבאמצעיתם העולמות בכללות
משם התחלתם שעיקר החיצונים יניקת מהם להעביר
כידוע מצפרני' ויניקתם טו"ר עה"ד בחי' הוא שיצי'
וכל החיצונים יניקת ודוחי' שמטהרים המים ע"י והיינו
שלא אא"ס גילוי להמשיך א"א החיצונים נדחו שלא זמן
(מדברי ההמשכה יהי' אז הקידוש אחר אך ג"כ להם יגיע
בענין אי"ה ממשי"ת יובן הענין וביאור עקב) פ' הרמ"ז

נט"י:

dcearl miilbxe miici yeciw zevn
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Ê"„ÚÂצ"ל דהנה עליו, מכפר אדם של שולחנו ענין יובן
על יתירה מעלה שהוא מדבר הוא האדם הלא
וחי והצומח וחי, מצומח חיות מקבל הוא איך דצ"ח בחי'
לחיות, לו א"א שבלעדם להם צריך והוא לו צריכי' אינם
בצומח תלוי חיותו וכל יותר גבוה עצמו הוא פלאי, וה"ז
הלחם על לא כי דכתי' מפני ואם ממנו, נמוכי' דברי' וחי
הרי האדם, יחי' ה' פי מוצא כל על אלא האדם יחי' לבדו
הוי' פי דמוצא אולמא ומאי הוי', פי מוצא יש באדם גם
הנ"ל מטעם זהו אלא כו'. דבהאדם ה' פי ממוצא שבמאכל

שה מתהושבקרבנות הם ודצ"ח התיקון מבחי' הוא אדם
מאכל שאוכל וע"י בשבה"כ, שנפל אלא לתיקון שקדם
וגשמיותו, מנפילתו המאכל את מגביה ה"ה שמים לשם
את מגביה וכשהאדם להאדם, צריך המאכל כי ונמצא
בשורשו כי להיות באדם, חיות נותן המאכל אז המאכל
כשאוכל זהו הנה אמנם וכנ"ל, יותר גבוה באמת הוא הנה
ובאכלו ויתפלל, ילמוד האכילה שבכח דהיינו שמים לשם
גם ויקרא צמיחתו, בכח בזה אשר הניצוץ להגביה יכוון
בכח וילך באלי' דכתי' וכענין בכתהאריז"ל, כמ"ש בגלגול
ישבע איך בעינינו שיפלא דהגם [יום], ארבעי' האכילה
מקרא זה גם הנה מ"מ יום, ארבעי' אחת מאכילה האדם
הי' לא אם ומשמע יום, מ' הלך דוקא האכילה שבכח מלא

שזימן והיינו אכילה, בלא יום מ' להלוך יכול הי' לא אוכל
השובע כי יום, ארבעי' אותו שהחי' גדול ניצוץ הקב"ה לו

כו'. בו אשר הניצוץ ערך לפי הוא
Ú"ÊÂ'ל שובע נפשו, לשובע פי' נפשו לשובע אוכל צדיק

נשבעת אשר שבועה ול' צדיק, תהא אותו משביעי'
עולם וימי עולם מימות שלמעלה קדם מימי שזהו לאבותינו
ימי מבחי' נפשו להשביע הוא הצדיק ואכילת במ"א, כמ"ש
אכילתו ע"י כי להיות כו' רשעי' בטן משא"כ הנ"ל, קדם
מובן ונמצא כו'. ויפול עוד מתגשם כ"א מעלה שאינו די לא
כי להיות מכפר שמזבח כמו כי להיות בשולחן שמסיים מה
שיגביהו המרכבה לחיות מ"ן העלאת בחי' הוא הקרבנות
קרבן וזהו א"א, בחי' הוא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא את
לבחי' והשמות הכוחות קירוב ל' פי' והרמב"ן א"א, בגימ'
יכול שולחן אכילת ע"י שגם בשולחן וסיים ב"ה, אוא"ס
לשובע כשאוכל קדם ימי בחי' הכתר מבחי' להמשיך ג"כ
איך השכל אל ולקרב האכילה. בכח ומתפלל ולומד נפשו
אוכלי' כוהנים שארז"ל מה יובן מכפר, אדם של שולחנו
הבעלי', מתכפרי' הכהן אכילת ע"י הרי מתכפרי', ובעלי'
שפי' ככהן, ג"כ (ה"ה שנצטוה כמו אוכל כשהאדם יובן כן
הקב"ה כציווי שמקיים האדם כן להקב"ה, שעובד עובד

הכהן. אכילת ע"י כמו מתכפר ג"כ עובד) ג"כ ה"ה
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ורחצוÏ˜„˘(ק"ו) שנאמר לעבודה ורגליו ידיו הכהן
רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
ידוע במקדש הכהנים עבודת הנה י"ט), ל' (שמות וגו'.
בחי' הוא כי ידו על ב"ה אא"ס גילוי להמשיך שהוא
כשמן ע"פ בזהר וכמ"ש ההמשכה ידו ועל שבו חסד
המשכת שהוא ב') קל"ג (תלים כו' הראש על היורד הטוב
לקדש צריך ולזאת הכהן ע"י שנמשך דע"ק עילאה מוחא
ועשי' יצירה כנגד שהם נה"י חג"ת בחי' שהם ורגליו ידיו

כדי למטה ההמשכה צ"ל שבאמצעיתם העולמות בכללות
משם התחלתם שעיקר החיצונים יניקת מהם להעביר
כידוע מצפרני' ויניקתם טו"ר עה"ד בחי' הוא שיצי'
וכל החיצונים יניקת ודוחי' שמטהרים המים ע"י והיינו
שלא אא"ס גילוי להמשיך א"א החיצונים נדחו שלא זמן
(מדברי ההמשכה יהי' אז הקידוש אחר אך ג"כ להם יגיע
בענין אי"ה ממשי"ת יובן הענין וביאור עקב) פ' הרמ"ז
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a"lxz - l`eny zxez

Ê"„ÚÂצ"ל דהנה עליו, מכפר אדם של שולחנו ענין יובן
על יתירה מעלה שהוא מדבר הוא האדם הלא
וחי והצומח וחי, מצומח חיות מקבל הוא איך דצ"ח בחי'
לחיות, לו א"א שבלעדם להם צריך והוא לו צריכי' אינם
בצומח תלוי חיותו וכל יותר גבוה עצמו הוא פלאי, וה"ז
הלחם על לא כי דכתי' מפני ואם ממנו, נמוכי' דברי' וחי
הרי האדם, יחי' ה' פי מוצא כל על אלא האדם יחי' לבדו
הוי' פי דמוצא אולמא ומאי הוי', פי מוצא יש באדם גם
הנ"ל מטעם זהו אלא כו'. דבהאדם ה' פי ממוצא שבמאכל

שה מתהושבקרבנות הם ודצ"ח התיקון מבחי' הוא אדם
מאכל שאוכל וע"י בשבה"כ, שנפל אלא לתיקון שקדם
וגשמיותו, מנפילתו המאכל את מגביה ה"ה שמים לשם
את מגביה וכשהאדם להאדם, צריך המאכל כי ונמצא
בשורשו כי להיות באדם, חיות נותן המאכל אז המאכל
כשאוכל זהו הנה אמנם וכנ"ל, יותר גבוה באמת הוא הנה
ובאכלו ויתפלל, ילמוד האכילה שבכח דהיינו שמים לשם
גם ויקרא צמיחתו, בכח בזה אשר הניצוץ להגביה יכוון
בכח וילך באלי' דכתי' וכענין בכתהאריז"ל, כמ"ש בגלגול
ישבע איך בעינינו שיפלא דהגם [יום], ארבעי' האכילה
מקרא זה גם הנה מ"מ יום, ארבעי' אחת מאכילה האדם
הי' לא אם ומשמע יום, מ' הלך דוקא האכילה שבכח מלא

שזימן והיינו אכילה, בלא יום מ' להלוך יכול הי' לא אוכל
השובע כי יום, ארבעי' אותו שהחי' גדול ניצוץ הקב"ה לו

כו'. בו אשר הניצוץ ערך לפי הוא
Ú"ÊÂ'ל שובע נפשו, לשובע פי' נפשו לשובע אוכל צדיק

נשבעת אשר שבועה ול' צדיק, תהא אותו משביעי'
עולם וימי עולם מימות שלמעלה קדם מימי שזהו לאבותינו
ימי מבחי' נפשו להשביע הוא הצדיק ואכילת במ"א, כמ"ש
אכילתו ע"י כי להיות כו' רשעי' בטן משא"כ הנ"ל, קדם
מובן ונמצא כו'. ויפול עוד מתגשם כ"א מעלה שאינו די לא
כי להיות מכפר שמזבח כמו כי להיות בשולחן שמסיים מה
שיגביהו המרכבה לחיות מ"ן העלאת בחי' הוא הקרבנות
קרבן וזהו א"א, בחי' הוא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא את
לבחי' והשמות הכוחות קירוב ל' פי' והרמב"ן א"א, בגימ'
יכול שולחן אכילת ע"י שגם בשולחן וסיים ב"ה, אוא"ס
לשובע כשאוכל קדם ימי בחי' הכתר מבחי' להמשיך ג"כ
איך השכל אל ולקרב האכילה. בכח ומתפלל ולומד נפשו
אוכלי' כוהנים שארז"ל מה יובן מכפר, אדם של שולחנו
הבעלי', מתכפרי' הכהן אכילת ע"י הרי מתכפרי', ובעלי'
שפי' ככהן, ג"כ (ה"ה שנצטוה כמו אוכל כשהאדם יובן כן
הקב"ה כציווי שמקיים האדם כן להקב"ה, שעובד עובד

הכהן. אכילת ע"י כמו מתכפר ג"כ עובד) ג"כ ה"ה
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‰ÊÂ'הוי כי לבבך אל והשבות היום וידעת היחוד מצות
אינו שהאלקי' חד כולא ואלקי' דהוי' האלקי' הוא
זה ענין ביאור וכמ"ש הוי' ש' על באמת ומסתיר מעלים
כלא קמי' כולא באמת ולכן זה. ע"פ במ"א באריכות
כזיו לגמרי במציאות בטלים והנבראים והעולמות חשיב
כלל בשם עולה שאינו עד בתכלית שבטל בשמש השמש
המהוום מקור הוי' דאור מאחר בהנבראים הוא כמו"כ
תמיד מקורם בתוך ה"ה אלקי' שם ע"י עליהם מאיר
פ"ג ח"ב בסש"ב וכמ"ש בתכלית במציאות בטלים וה"ה
וידבר בד"ה מזה ועמ"ש שאח"ז בפרקים הענין וביאור
אמליכתי' כד אחד ה' וזה"ע רס"ד. הדברים כל את כו'
רוחות וד' וארץ רקיעים שז' איך כו' ולמטה למעלה
ה"ה אלקים שם ע"י ונתהוו שנבראו לאחר גם העולם
שקודם דכמו ב"ה באוא"ס בתכלית ומיוחדים בטלים
(שז"ע כו' באוא"ס בתכלית ומיוחדים בטלים היו שנתהוו
שנתהוו לאחר כמו"כ במ"א) כמ"ש כו' בלבד ושמו הוא
כיון ב"ה באוא"ס בתכלית ומיוחדים בטלים ג"כ ה"ה

פי' אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני שבאמת
ממילא כלל מסתיר אינו אלקים דש' המסתיר אלקים אין
הדעת בהעמקת בכ"ז וכשמתבונן כו', במציאות בטל הכל
דכשמעמיק כו', וחמריותו מישותו לגמרי עי"ז מתבטל
גילוי ומאיר המסתיר אלקים אין שבאמת איך היטב דעתו
השמש זיו כביטול במקורם בטלים והעולמות אוא"ס
גוט איהם ביי ווערט (עס בנפשו הענין ונרגש בשמש
ה"ה בזה) דעתו והתקשרות העמקת ע"י דערהערט
אצלו ונעשה שלו והחומריות הישות מכל באמת מתבטל
וכמ"ש וכל מכל לגמרי הזרות הרצונות כל ובטול כליון
ד"ה בלקו"ת וכמ"ש כו' גושמי' אשתצי שארי כלה
הוא ורצונו חפצו וכל הא', כלה בחי' בענין שה"ש
לעין אוא"ס עצמות גילוי ושיהי' אוא"ס בעצמות להכלל
לע"ל וכמו שהוא כמו האמת ונגלה נראה ויהי' למטה כל
דבר ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה דכתיב
ואיך אלקות הוא שהכל איך כל לעין ונגלה נראה שיהי'

כו'. בתכלית במציאות שבטל
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הּנהe‡·e¯ד) מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
חֹוב, ּבעל נעׂשה ּבּגּוף להתלּבׁש נפׁשֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַּבירידת
ּולהאיר ּותפּלה ּבתֹורה ולעסק הּמצות את לקּים הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹּדחֹובֹו
ּדהּתֹורה כּו', אלקים" ּברא "ּבראׁשית ּדכתיב העֹולם, ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָֹאת
ּדיׂשראל העֹולם, נברא ּובׁשבילם ראׁשית, נקראים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָָָָָָויׂשראל
נקראת הּנׁשמה ּדלכן העֹולם, את מאירים הּתֹורה ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעל
ענינּה הּנׁשמה כן ּכמֹו הּבית, את הּמאיר הּנר ּוכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנר,
חֹוב, ּבעל האדם נעׂשה הּנׁשמה ּובירידת העֹולם, את ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלהאיר
לקּבל ׁשּיּוכל החמרּיּות את ּולזּכ לברר עבֹודתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוראׁשית
יבֹוא הּבהמית הּנפׁש ּדגם הּכּונה ּדתכלית הּתֹורה, ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָאֹור
ראׁשית ולזאת חמרי, הּוא הּבהמית והּנפׁש הוי', את ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלאהבה
הּבהמית, ּדנפׁש והעביּות החמרּיּות לׁשּבר הּוא ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹהעבֹודה

הּנסירה ענין ּתֹורה,6ׁשהּוא ּפי על ּכן ּגם ׁשּזהּו ּבעבֹודה, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אֹור",ּדכל "ותֹורה ּוכתיב ּתֹורה, ּפי על הּוא האדם עניני ְְְְְִִִֵַָָָָָָ

הּתֹורה, לּמּוד ידי לּתֹורהׁשעל עּתים ּבקביעּות ּובפרט ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּבמקֹום קביעּות ּדהן והינּו ּגדֹול, ענין הּוא הּקביעּות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ(ּדעצם
קבּועה הּתֹורה לּמּוד ׁשענין הֹוראה זהּו הּזמן, קביעּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהן
את מאירים זה ידי על הּנה הּכל), ותכלית עּקר והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבּנפׁש,
לכל קדם הּוא ּדהאדם צרּתני", וקדם "אחֹור וזהּו ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם.
ּדכל הּבריאה, ּכל ותכלית עּקר ׁשהּוא לפי ּבראׁשית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמעׂשה
ּבראׁשית, למעׂשה אחֹור הּוא ולכן ּבׁשבילֹו, היא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהּבריאה
ּגם הּוא ּכן ּבגׁשמּיּות ׁשהּוא ּוכׁשם לפניו. מּוכן הּכל ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּדמצא
והאֹורֹות הּגּלּויים ּדכל לפניו, מּוכן ּדהּכל ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּברּוחנּיּות
ׁשּיּוכל האדם, נׁשמת ּבׁשביל הּוא הּכל הּנה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלמעלה
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חיים6) עץ בראשית. פרשת ריש להאריז"ל תורה בלקוטי הובא
ב. פרק לד שער שם הנסירה. שער שם יג. ופרק י פרק הכללים שער
שער טז. פרק העמידה שער כא. פרק שמע הקריאת שער חיים עץ פרי
הכוונות בשער המקבילים במקומות ו. ופרק א פרק השנה ראש

ועוד. האריז"ל, ובסידור
ראה החסידות] תורת - חיים אלקים [=דברי דא"ח פי על הביאור

תורה לקוטי ידענו. לא אברהם המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה
שם הכיפורים. ויום השנה ראש ענין המתחיל דיבור [מאמר] תבוא

דיבור [מאמר] סוף הכיפורים ליום שםדרושים שבתון. שבת המתחיל
המאמרים המועדים. ובכל כו' עצרת השמיני ביום פסוק על קיצור

ועוד. עת"ר. השנה ראש בהמשך חיי וירא לך פרשת דשבת
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אֹותֹו", "מׁשּביעין ענין ּדזהּו הּבריאה, וכּונת ענין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹלמּלאת
הׁשּבע ענין לפעל7ׁשהּוא היכלת לֹו ונֹותנין ׁשּמׁשּביעין , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

יּפל אל ולזאת ּבעֹולם. ּבחלקֹו והן ּבעצמֹו הן והּזּכּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּברּור
הּבהמית הּנפׁש ּבמהּות ּומּכיר ׁשּיֹודע ּדמי עליו, האדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלב
הּבהמית הּנפׁש אׁשר לּצלן, רחמנא הּוא ּברע ּכי ורֹואה ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
מסיתֹו הּוא הּנה וטבעי, חמרי ׁשהּוא זאת לבד הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹׁשּלֹו,
ּכפי וׁשלֹום, חס עליו ּפֹועל ּגם (ולפעמים אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּומפּתה
לּצלן, רחמנא רעים ענינים על עצמֹו) לבין ּבינֹו לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּידּוע
לבררֹו זה, על ּכחֹות לֹו יׁש ּבאמת ּכי לדעת צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנה
ּגמלא "לפּום ּוכמאמר מּמׁש, למהּות מּמהּות ּולהפכֹו ְְְְְְְְֲִַַַַַַַָָָּולזּככֹו

ּביֹותר,ח8ׁשיחנא" ּגס ׁשּלֹו הּבהמית והּנפׁש עב, ׁשּגּופֹו ּדמי , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ותגּברת ּבמעלה ּגבֹוּה ׁשּלֹו האלקית הּנפׁש ׁשּגם ּבהכרח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנה

ּכזה. ּגס הּבהמית נפׁש על ּגם לפעל ּביכלּתֹו אׁשר ּביֹותר, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּכח
הּנפׁש וגּסּות חמרּיּות לׁשּבר ּבעבֹודה, הּנסירה ענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוזהּו

"ו הּנה ּכ ואחר ּגּופֹו, וזּכּו ּברּור ולפעל תֹורההּבהמית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
(על ּפֹועל הּנה ּובזה ּבעֹולם, וחלקֹו נפׁשֹו ׁשּמאירה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹור",
ּבעבֹודה הּבהמית ּבהּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹידי
ׁשּבזה הוי', את לאהב יבֹוא הּבהמית הּנפׁש ּגם ּכי ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתמידית)
לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנׁשלם

ּבּתחּתֹונים. ּדירה ְְִִִֵַַָָיתּבר
.¯ev˜לקּים חֹוב ּבעל הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ימׁשי ƒְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּגמלא ּולפּום ּבעֹולם, חלקֹו ּולהאיר והּמצות ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
הּנפׁש חמרּיּות ׁשבירת נסירה, להיֹות ּוצריכה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָׁשיחנא.

אֹור". "ותֹורה ּכ ואחר ְְֲִַַַַָָהּבהמית,
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קונטרס7) סה. ועמוד נז עמוד לתניא והערות קיצורים ספר ראה
תרח"ץ. שבועות חג ועשית המתחיל דיבור [מאמר] יד. מאמר ומעין

[מאמר]8) אידיש - המאמרים ספר יג. מאמר ומעין קונטרס ראה
ה. פרק בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש אין המתחיל דיבור

עליו).ח. (שנותנים המשאוי (כך) - הגמל (כח) לפי

•

mixeaic ihewl

האברכים את מקרבים החסידים זקני היו בעבר

את ראו האברך, את באמת אהבו פנימי, בקירוב

מהבוץ לצאת לו ועזרו מעלותיו, את והבינו חסרונותיו

שצריכה ידעו האברכים אך אורה, במקום ולהתייצב

ארץ. דרך להם להיות

בביטול היתה עברו בימים החסידית ארץ הדרך

ובקטנונית הקשיש החסיד של במעלתו הרגישו פנימי,

ממומי להיפטר כיצד למדו ושעל צעד כל על העצמית,

בן להיות להתעלות בידים עצמם לוקחים וכיצד אדם בני

ויותר. יותר והתעלו עלו לזמן ומזמן אדם,

והדביקות הלחלוחית את העניק החסידי המתוועד

טוב ועשה מרע בסור כאלה דברים נתן הוא הנכונות,

נכללים אלא והיפוכה מצוה של בענין נכללים שאינם

לא מדה של דדקות שדקות כלומר יותר, עליונה בספירה

כתיקונה מצוה מקיימים וכאשר רע, כן גם היא טובה

ידי על נעשה וכך באמת, טוב לא עדיין כן גם זה בהידור

חזק בנין החסידות, ואותיות התורה אותיות הלבנים, כל

באמת.

החומר אם רטוב, הבנין אם הרי במשל כמו אלא,

כך מושב. בית זה אין – התייבש לא הלבנים את המדביק

עבודה, איננה כשלעצמה לחלוחית בעבודה, גם הדבר

צריכים חובה, ידי לצאת יכולים לא בלבד בהתוועדויות

צריכים חסידות, ללמוד צריכים וללמוד, להתייגע

ידי על באה החומר והתייבשות בתפלה, להתייגע

קו בין נכונה מזיגה להיות שצריכה אלא מרירות,

עבודה להיות צריכה וכו', השמחה קו לבין המרירות

כוונתו הראשון הצמצום ענין שכללות כמו עצמו, בכוח

היא הכוונה בפרט ואחד אחד בכל כך הגילוי בשביל

עצמו. בכוח עבודה ידי על האור גילוי שיהיה

שרוצה מהתמימים ואחד אחד שכל רוצה הייתי

רבותינו אור עליו שיאיר לזכות ורוצה מתלמידינו להיות

ילמד – היממההקדושים שעות מכ"ד אחת שעה

הוד של רצונם בקביעות. יום בכל אחד עוד עם בחבורה

יהיה אחד שלכל הוא הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק

לדעת אחד כל שעל תובעת החסידות תורת ותלמיד, חבר

חבר. לעצמו וליצור חבר לו שיהיה חוב עליו שמוטל

תורה על אחד: אמר אחת, חסידית בהתוועדות

קדוש22כתוב שבתורה הסדר כו'", נועם דרכי "דרכיה

ורבו", "פרו הוא הראשון הציווי עצמה, התורה כמו

לרצות צריך אחד שיהודי היא הראשונה הטובה המדה

יהודי. עוד שיהיה

הרבה, ללמוד יודע שאינו ביותר הפשוט גם יהודי, כל
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אֹותֹו", "מׁשּביעין ענין ּדזהּו הּבריאה, וכּונת ענין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹלמּלאת
הׁשּבע ענין לפעל7ׁשהּוא היכלת לֹו ונֹותנין ׁשּמׁשּביעין , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

יּפל אל ולזאת ּבעֹולם. ּבחלקֹו והן ּבעצמֹו הן והּזּכּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּברּור
הּבהמית הּנפׁש ּבמהּות ּומּכיר ׁשּיֹודע ּדמי עליו, האדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלב
הּבהמית הּנפׁש אׁשר לּצלן, רחמנא הּוא ּברע ּכי ורֹואה ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
מסיתֹו הּוא הּנה וטבעי, חמרי ׁשהּוא זאת לבד הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹׁשּלֹו,
ּכפי וׁשלֹום, חס עליו ּפֹועל ּגם (ולפעמים אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּומפּתה
לּצלן, רחמנא רעים ענינים על עצמֹו) לבין ּבינֹו לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּידּוע
לבררֹו זה, על ּכחֹות לֹו יׁש ּבאמת ּכי לדעת צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנה
ּגמלא "לפּום ּוכמאמר מּמׁש, למהּות מּמהּות ּולהפכֹו ְְְְְְְְֲִַַַַַַַָָָּולזּככֹו

ּביֹותר,ח8ׁשיחנא" ּגס ׁשּלֹו הּבהמית והּנפׁש עב, ׁשּגּופֹו ּדמי , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ותגּברת ּבמעלה ּגבֹוּה ׁשּלֹו האלקית הּנפׁש ׁשּגם ּבהכרח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנה

ּכזה. ּגס הּבהמית נפׁש על ּגם לפעל ּביכלּתֹו אׁשר ּביֹותר, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּכח
הּנפׁש וגּסּות חמרּיּות לׁשּבר ּבעבֹודה, הּנסירה ענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוזהּו

"ו הּנה ּכ ואחר ּגּופֹו, וזּכּו ּברּור ולפעל תֹורההּבהמית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
(על ּפֹועל הּנה ּובזה ּבעֹולם, וחלקֹו נפׁשֹו ׁשּמאירה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹור",
ּבעבֹודה הּבהמית ּבהּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹידי
ׁשּבזה הוי', את לאהב יבֹוא הּבהמית הּנפׁש ּגם ּכי ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתמידית)
לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנׁשלם

ּבּתחּתֹונים. ּדירה ְְִִִֵַַָָיתּבר
.¯ev˜לקּים חֹוב ּבעל הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ימׁשי ƒְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּגמלא ּולפּום ּבעֹולם, חלקֹו ּולהאיר והּמצות ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
הּנפׁש חמרּיּות ׁשבירת נסירה, להיֹות ּוצריכה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָׁשיחנא.

אֹור". "ותֹורה ּכ ואחר ְְֲִַַַַָָהּבהמית,
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קונטרס7) סה. ועמוד נז עמוד לתניא והערות קיצורים ספר ראה
תרח"ץ. שבועות חג ועשית המתחיל דיבור [מאמר] יד. מאמר ומעין

[מאמר]8) אידיש - המאמרים ספר יג. מאמר ומעין קונטרס ראה
ה. פרק בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש אין המתחיל דיבור

עליו).ח. (שנותנים המשאוי (כך) - הגמל (כח) לפי

•

mixeaic ihewl

האברכים את מקרבים החסידים זקני היו בעבר

את ראו האברך, את באמת אהבו פנימי, בקירוב

מהבוץ לצאת לו ועזרו מעלותיו, את והבינו חסרונותיו

שצריכה ידעו האברכים אך אורה, במקום ולהתייצב

ארץ. דרך להם להיות

בביטול היתה עברו בימים החסידית ארץ הדרך

ובקטנונית הקשיש החסיד של במעלתו הרגישו פנימי,

ממומי להיפטר כיצד למדו ושעל צעד כל על העצמית,

בן להיות להתעלות בידים עצמם לוקחים וכיצד אדם בני

ויותר. יותר והתעלו עלו לזמן ומזמן אדם,

והדביקות הלחלוחית את העניק החסידי המתוועד

טוב ועשה מרע בסור כאלה דברים נתן הוא הנכונות,

נכללים אלא והיפוכה מצוה של בענין נכללים שאינם

לא מדה של דדקות שדקות כלומר יותר, עליונה בספירה

כתיקונה מצוה מקיימים וכאשר רע, כן גם היא טובה

ידי על נעשה וכך באמת, טוב לא עדיין כן גם זה בהידור

חזק בנין החסידות, ואותיות התורה אותיות הלבנים, כל

באמת.

החומר אם רטוב, הבנין אם הרי במשל כמו אלא,

כך מושב. בית זה אין – התייבש לא הלבנים את המדביק

עבודה, איננה כשלעצמה לחלוחית בעבודה, גם הדבר

צריכים חובה, ידי לצאת יכולים לא בלבד בהתוועדויות

צריכים חסידות, ללמוד צריכים וללמוד, להתייגע

ידי על באה החומר והתייבשות בתפלה, להתייגע

קו בין נכונה מזיגה להיות שצריכה אלא מרירות,

עבודה להיות צריכה וכו', השמחה קו לבין המרירות

כוונתו הראשון הצמצום ענין שכללות כמו עצמו, בכוח

היא הכוונה בפרט ואחד אחד בכל כך הגילוי בשביל

עצמו. בכוח עבודה ידי על האור גילוי שיהיה

שרוצה מהתמימים ואחד אחד שכל רוצה הייתי

רבותינו אור עליו שיאיר לזכות ורוצה מתלמידינו להיות

ילמד – היממההקדושים שעות מכ"ד אחת שעה

הוד של רצונם בקביעות. יום בכל אחד עוד עם בחבורה

יהיה אחד שלכל הוא הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק

לדעת אחד כל שעל תובעת החסידות תורת ותלמיד, חבר

חבר. לעצמו וליצור חבר לו שיהיה חוב עליו שמוטל

תורה על אחד: אמר אחת, חסידית בהתוועדות

קדוש22כתוב שבתורה הסדר כו'", נועם דרכי "דרכיה

ורבו", "פרו הוא הראשון הציווי עצמה, התורה כמו

לרצות צריך אחד שיהודי היא הראשונה הטובה המדה

יהודי. עוד שיהיה

הרבה, ללמוד יודע שאינו ביותר הפשוט גם יהודי, כל
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וחיזוק התורה בהרבצת הרבה לפעול בעזה"י יכול

שגם בארוכה, פעמים כמה כך על לדבר לנו יצא היהדות,

וגאוני גדולות ישיבות לנו הביאו ביותר פשוטים יהודים

לזמן מזמן הנמצאים חסידים יהודים ובמיוחד ישראל,

בעזה"י יכול אחד שכל בודאי הרי – בושם של בחנות

רבות. לפעול

מי עם אין סביבה, להם שאין שאומרים כאלה ישנם

כך, לומר מתביישים לא הם כיצד חמה. אימרה לדבר

על מניעות ב"ה בה שאין במדינה בע"ה יושבים הם

הוראה זו הרי סביבה, לו אין איפוא כיצד התורה, לימוד

כלל. קיים לא שהוא

שוכחים בפרט התמימים ותלמידי בכלל אנ"ש ידידינו

ומוכרח צריך הוא משפיע, להיות מהם אחד כל שעל

הן העצמית בהנהגתו רק לא כלומר הזולת, על להשפיע

לדרוש במדותיו והן לתורה עתים וקביעות בתפלה

יחפש אחד שכל גם ההכרח מן אלא זולתו, בטובת

לתפלה, לקרבו הזולת, על להשפיע כיצד לכך ויתמסר

טובות. ולמדות לתורה

לא סביבה, וליצור הסביבה על להשפיע צריכים

ואלה הפשוטה, הבעל־בתית מהסביבה מושפע להיות

אימרה שם לומר שיוכלו סביבה להם שאין האומרים

כפי איננו הוא קיים, לא ש"הוא" הוראה זו הרי חמה,

להיות. שצריך

חסרון שזה מפני אינם סביבה, שחסרה והמבט הדעה

טובים, הם והיסוד החינוך העבודה, ביסוד או בחינוך

את לראות תובעת חסידות בעבודה. הסדר שחסר אלא
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.ÁÈמאמר איזה לפניהם שיחזור הרמ"ש את נעזשין דעיר החסידים בקשו האחרון השבועות בחג

השבועות. בחג שאמר האמצעי רבינו כ"ק ממאמרי

הרמ"ש: אמר ערב לפנות השני וביום מאמרים שלשה לפניהם הרמ"ש ויחזור
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מנ"א כ"ג ג' ב"ה

שי' הר"י ידידי

וברכה שלום

מזכיר שאינך ומאחר במועדו, קבלתי לח"ז מי"ח מכ'

לא עוד בטח שי' רממ"ה חתני ע"י מסרתי אשר מהענינים

ראיתיו.

יכול אם יודע אינני בעתוני' מהידיעות הנה דירה, בדבר

טובים סרסורים להשיג הי' ונחוץ נכונה, הצעה מזה להיות

בזה. ידיעות על אלו ימים הנני ומחכה וחרוצים,

מרדכי מר להתלמיד יותר מכריע הייתי . . . קראקא ע"ד

שי'.

כ"א כלל, בגלוי שלא להיות צריך נסיעתו ועצם ובגוף

צריכה שלו ההתעסקות אבל פרטי, ענין באיזה הוא שנוסע

בעצמו והוא דעם, אויף זיך אפגעבין ובהנחה בחריצות להיות

אשר אומרים זה, והוא השליחות. כוונת ברור על לידע צריך

דרוש (ולזה אלקים ויראי גדולים לומדים בחורים יש בשם

כשרון) ובעלי קלוגע גם שיהיו יותר וטוב טפשים, יהיו שלא

ילמוד שמה שבתו ימי במשך אשר זאת לבד הוא המבוקש

של במעונו (המתאספים שם אשר שי' האברכים לפני חסידות

אשר כפי בפנים והן פה בעל הן זעליגסאן) שי' מיכאל ר' ידידנו

יעיין (והוא הלימוד אל לבוא לעוררם וצריך יותר, רגילים הם

ולסדרו בפנים לפניהם ללמוד שעליו מה היטיב הדק תחלה

לימודו ובעת בע"פ, שיחזור מה והן ברורה, ובשפה טוב בסדר

לבוא ישתדל ובמתינות). ברורה בשפה לדבר ישתדל וחזירתו

כמובן ובהשטיבלעך, בהישיבות הלומדי' בחורים עם במגע

דורך מסודרים ענינים יהיו זה (וגם בנגלה יהי' הדיבור תחלת

גירעט) זאיין זאל עס אבער לערנען, אין זאך א ריידין

בלימוד ומטרתה תו"ת ישיבת של רוחה ענין יבאר ובשיחתו

פנימי' כחות מעורר החסידות לימוד כי ואיך וחסידות, הנגלה

ע"י השי"ת ואהבת שמים ביראת ונועם בתורה בשקידה

לא מאמרים קטעי לפניהם יחזור דיבורו ובתוך כו' התבוננות

הבנתו. כפי אותו ויבאר קטע, איזה כ"א שלם מאמר

לחזור יוכל אשר הנ"ל שלנו שי' האברכים ע"י ישתדל

מאמרים ילקוט אשר כמובן כנסיות, בתי באיזה חסידות

השכלה, עניני גם בהם שיהי' אבל עבודה, ועניני ארוכים בלתי

דפאסטאוו, המאמרי' (כמו לקבל שביכולתם מאלו אבל

מאמר. שליש או חצי מספיק זה וגם ראקשיק)

היטיב אותם ולידע הלומדי' הבחורים את לבחון ישתדל

בערך שבועות שני ובמשך בכשרונותיהם, והן בלימודם הן

והוא כשרון, בעלי תלמידים עשיריות איזה בודאי להכיר יוכל

שעליו מה לו תשיב ואתה בשם נעשה אשר מכל לך יודיע

הלאה. לעשות

שהמכוון מה והוא מראש, לדעת צריך כללי המכוון אבל

א זיי בא וערין זאל עס אז ומועצות בחכ' יפעול אשר הוא

הנני זה (ודבר זמן איזה משך על לווארשא קומען ורצון חשק

ובכל אח"כ, לכתוב או עכשיו לו להגיד אם דעתך על מוסר

הנסיעה מטרת של הענין כלליות על נוסף ביחוד זה יהי' אופן

גמור). סוד

ועט ער ואס כאו"א של ממהותם בפרטיות לך ויכתוב

לו ויהי' הנ"ל, להכוונה שייך וערין קאן ער ואס דערקענען

ממש. לידו יגיעו מכתביך אשר אדרעס

125 עד שיעלה מסכים הנני הנסיעה על הוא מוסכם ואם

לידידינו משמי מכ' תכתוב כן לו. לתת תוכל מזה וחלק זלט,

היקר תלמידינו כאשר זעליגסאן שי' מיכאל ר' החסיד הגביר

לקרבו בבקשה הפרטי ענינו לרגלי למחנם נוסע שי' מרדכי ר'

היותו במשך אשר ממנו [רצו] ואגב כו' חושים בעל הוא כי

כו'. ילמוד שמה

המברכך ידידך

יצחק יוסף
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וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב

התם וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין

בן לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון

קבלת זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,

אביהם יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח

המדרש מדברי וכמובן הרגו3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"

מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן

חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם

בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם7נאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא

"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה

של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל

ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן

בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושיא אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש

עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד

לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת

מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך

צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";

ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .

יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, שם.6)סנהדרין סנהדרין רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)לעבודת א, בראשית
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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:äãOä úiçâëéäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíîäå E ©©¬©¨¤«§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ

:íãîMä ãr äìãâ äîeäîãëEãéa íäéëìî ïúðå §¨´§Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨®̈¦«Ÿ¦§©¥¬

éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëíäéäìà éìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−
íäéìr áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³£¥¤Æ
éäìà ýåýé úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìåE §¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:àeäåëíøç úééäå Eúéa-ìà äárBú àéáú-àìå «§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤
íøç-ék epárúz | árúå epöwLz | õwL eäîk̈®Ÿ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤

:àeäôçàíBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk «¨©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
áéäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåE §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréå-úà Eìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnäïrîì E ©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©

ék íãàä äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr(ìàøùé) ©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

ãéìrî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéraøàäøqéé øLàk ék Eááì-ír zrãéå ©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬

éäìà ýåýé Bða-úà Léà:jøqéî EåzøîLå ¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨§¨´©§½̈
éäìà ýåýé úåöî-úàäàøéìe åéëøãa úëìì E ¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈§¦§¨¬

:Búàæéäìà ýåýé ékäáBè õøà-ìà Eàéáî E Ÿ«¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤®̈
är÷aa íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈

:øäáeçïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®
:Láãe ïîL úéæ-õøàèúðkñîá àì øLà õøà ¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ

øLà õøà da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈¤µ¤£¤´
:úLçð áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáàézìëàå £¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ§«¤§¨«©§−̈

éäìà ýåýé-úà zëøáe zráNåäáhä õøàä-ìr E §¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈
:Cì-ïúð øLà£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ּכיצד ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמׁשה

מן ׁשּלחם לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאנּו

'לחם ׁשהּוא הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ

ּבהכנתֹו ּתלּוי אינּנּו ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמן

אּלא ה', לברּכת ּכלי ּבתֹור הּטבע ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹּובמלאכּתֹו,

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א ְִִֶֶֶַַַַָזהּו

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîáéå ìëàz-ïtíéáè íézáe zráN §©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²
:záLéå äðázâéðàöå Eø÷áeáäæå óñëå ïéaøé E ¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈

:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøéãéEááì íøå ¦§¤¨®§¬Ÿ£¤§−¦§¤«§−̈§¨¤®
zçëLåéäìà ýåýé-úàíéøöî õøàî EàéöBnä E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦

:íéãár úéaîåèàøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä ¦¥¬£¨¦«©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈
íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN | Lçð̈¨³¨¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦
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á÷ò úùøô

æáéá÷r | äéäåïåùàøälàä íéètLnä úà ïeòîLz §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øîLå íúà íúéNrå ízøîLeEì E §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À

éúáàì òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà:E ¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
âéðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«

ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLråéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìr EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúìãéEá äéäé-àì íénrä-ìkî äéäz Ceøa ¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²
:Ezîäááe äø÷rå ø÷råèEnî ýåýé øéñäå ¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−

àì zrãé øLà íérøä íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk̈®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦¨«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ
éàðN-ìëa íðúðe Ca íîéNé:Eæè-ìk-úà zìëàå §¦¨Æ½̈§¨−̈§¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨

éäìà ýåýé øLà íénräðér ñBçú-àì Cì ïúð EE ¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−
àeä L÷Bî-ék íäéäìà-úà ãárú àìå íäéìr£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−

:Cìñæéälàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék ¨«¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤
:íLéøBäì ìëeà äëéà épnîçéøëæ íäî àøéú àì ¦¤®¦¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ

éäìà ýåýé äNr-øLà úà økæz-ìëìe äòøôì E ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨
:íéøöîèééðér eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ¦§¨«¦©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ

øLà äéeèpä røfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬
éäìà ýåýé EàöBäk Eéäìà ýåýé äNré-ïE ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íäéðtî àøé äzà-øLà íénrä-ìëìë-úà íâå §¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«§©Æ¤
éäìà ýåýé çlLé ärøväãáà-ãr ía E ©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®̈©£ÀŸ
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä:Eàëõørú àì ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«¬Ÿ©«£−Ÿ

éäìà ýåýé-ék íäéðtî:àøBðå ìBãb ìà Eaø÷a E ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬¨−§¨«
(éåì)áëéäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−

éìr äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èrî èrîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−
:äãOä úiçâëéäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíîäå E ©©¬©¨¤«§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ

:íãîMä ãr äìãâ äîeäîãëEãéa íäéëìî ïúðå §¨´§Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨®̈¦«Ÿ¦§©¥¬

éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëíäéäìà éìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−
íäéìr áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³£¥¤Æ
éäìà ýåýé úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìåE §¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:àeäåëíøç úééäå Eúéa-ìà äárBú àéáú-àìå «§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤
íøç-ék epárúz | árúå epöwLz | õwL eäîk̈®Ÿ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤

:àeäôçàíBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk «¨©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
áéäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåE §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréå-úà Eìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnäïrîì E ©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©

ék íãàä äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr(ìàøùé) ©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

ãéìrî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéraøàäøqéé øLàk ék Eááì-ír zrãéå ©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬

éäìà ýåýé Bða-úà Léà:jøqéî EåzøîLå ¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨§¨´©§½̈
éäìà ýåýé úåöî-úàäàøéìe åéëøãa úëìì E ¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈§¦§¨¬

:Búàæéäìà ýåýé ékäáBè õøà-ìà Eàéáî E Ÿ«¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤®̈
är÷aa íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈

:øäáeçïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®
:Láãe ïîL úéæ-õøàèúðkñîá àì øLà õøà ¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ

øLà õøà da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈¤µ¤£¤´
:úLçð áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáàézìëàå £¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ§«¤§¨«©§−̈

éäìà ýåýé-úà zëøáe zráNåäáhä õøàä-ìr E §¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈
:Cì-ïúð øLà£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ּכיצד ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמׁשה

מן ׁשּלחם לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאנּו

'לחם ׁשהּוא הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ

ּבהכנתֹו ּתלּוי אינּנּו ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמן

אּלא ה', לברּכת ּכלי ּבתֹור הּטבע ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹּובמלאכּתֹו,

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א ְִִֶֶֶַַַַָזהּו

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîáéå ìëàz-ïtíéáè íézáe zráN §©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²
:záLéå äðázâéðàöå Eø÷áeáäæå óñëå ïéaøé E ¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈

:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøéãéEááì íøå ¦§¤¨®§¬Ÿ£¤§−¦§¤«§−̈§¨¤®
zçëLåéäìà ýåýé-úàíéøöî õøàî EàéöBnä E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦

:íéãár úéaîåèàøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä ¦¥¬£¨¦«©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈
íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN | Lçð̈¨³¨¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦
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:Léîlçä øevî íéî Eì àéöBnäæèïî Eìëànä ©¦³§Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
:äfä ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦©¤«

çééäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàì:äfä íBik EôèéçkLz çëL-íà äéäå ©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ
éäìà ýåýé-úàíéøçà íéäìà éøçà zëìäå E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½

ék íBiä íëá éúãrä íäì úéåçzLäå ízãárå©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬
:ïeãáàz ãáàëíëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk ¨−Ÿ«Ÿ¥«©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½

ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷r ïeãáàz ïk¥−«Ÿ¥®¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬
:íëéäìàôèàíBiä øáò äzà ìàøNé òîL ¡«Ÿ¥¤«§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ

jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì ïcøiä-úà¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨
:íéîMa úøöáe úìãb íéøráéða íøå ìBãb-ír ¨¦²§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´

ávéúé éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½
:÷ðr éða éðôìâéäìà ýåýé ék íBiä zrãéåE ¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éðôì øáòä-àeäàeäå íãéîLé àeä äìëà Là E ¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬

éðôì íréðëéøLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå E ©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²
:Cì ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

וכמדּמה ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאכלּו

ּדא ּבכגֹון להכריז נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמּובא

. . מקּלים העם "המֹון לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום ׁשאילת ּבספר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ[ּכתב

אחד ּכל על ּומצוה . . נכׁשלים ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּגם

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ּומזּכיר ּכזריז להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמהמסּבין

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

älàä íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤
éðtî íLéøBî ýåýé:EäøLéáe Eú÷ãöá àì §Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ

| úrLøa ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º§¦§©´
éäìà ýåýé älàä íéBbäéðtî íLéøBî Eïrîìe E ©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©

éúáàì ýåýé òaLð øLà øácä-úà íé÷äE ¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½
:á÷réìe ÷çöéì íäøáàìåàì ék zrãéå §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ§¨«©§À̈Â¦³Ÿ

éäìà ýåýé Eú÷ãöáäáBhä õøàä-úà Eì ïúð E §¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹¤¨¨¯¤©¨²

:äzà óøò-äL÷-ír ék dzLøì úàfäæøëæ ©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ
éäìà ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìàE ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
íéøöî õøàî | úàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦
-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦

:ýåýéçpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ̈«§Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©¯§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
äìéì íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçìéýåýé ïziå ¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧§Ÿ̈¹
òaöàa íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−§¤§©´
ýåýé øac øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënràéõwî éäéå ¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«©§¦À¦¥Æ
éìà ýåýé ïúð äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À

:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úàáéøîàiå ¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«©¸Ÿ¤
øLà Enr úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬
íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½

:äëqî íäì eNrâéøîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¬¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéúçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

åèéðLe Làa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìr úéøaä úçeìæèäpäå àøàå ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³

ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçéýåýé éðôì ìtðúàå §¥´¨¨®¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹

àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk̈¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
øLà íëúàhç-ìk ìr éúéúL àì íéîe ézìëà̈©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³¨©©§¤Æ£¤´

:Bñérëäì ýåýé éðéra òøä úBNrì íúàèçèéék £¨¤½©«£¬¨©²§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´
íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé̈ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−
írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©

:àåääëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó ©¦«§©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
ãr áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½©¬

iying ,iriax - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãøiä ìçpä-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬
:øää-ïîáëäåàzä úøá÷áe äqîáe äøráúáe ¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®

:ýåýé-úà íúééä íéôö÷îâëíëúà ýåýé çìLáe ©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À
øLà õøàä-úà eLøe eìr øîàì rðøa Lãwî¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬
àìå íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå íëì ézúð̈©−¦¨¤®©©§À¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ

:Bì÷a ízrîL àìå Bì ízðîàäãëíéøîî ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«©§¦¬
:íëúà ézrc íBiî ýåýé-ír íúééääëìtðúàå ¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º

íéraøà-úàå íBiä íéraøà úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬
ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬

:íëúàåëäåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå ¤§¤«¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz-ìà©©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëéãárì øëæE £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ©«£¨¤½
írä éL÷-ìà ïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤¤§¦Æ¨¨´

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfäçëõøàä eøîàé-ït ©¤½§¤¦§−§¤©¨«¤«Ÿ§À¨»̈¤»
íàéáäì ýåýé úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈
íúBà BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´½̈

:øaãna íúîäì íàéöBäèëEúìçðå Enr íäå «¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLàô £¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)
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ּומלכּות ׁשמים מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד eÚa˙ÈÂּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿ƒ¿¿

ׁשּיׁש הרי יוסף). (בית זֹוÚa˙Ïׁשלׁשּתן" ּותביעה הּגאּולה, את ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְְִֶַָָ

הם ּכדאי הּקּוּוי, אּלא יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקרבת

עבּד ּדוד צמח "את החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻלּגאּלה

ּתצמיח) מקֹום מּכל זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהרה

קּוינּו". ליׁשּועת ְִִִִָּכי

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨

:õr ïBøà El úéNråá-úà úçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´

:ïBøàa ízîNå zøaLâíéhL éör ïBøà Nràå ¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´¦¦½
äøää ìràå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå̈«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨

:éãéa úçlä éðLeãázënk úçlä-ìr ázëiå §¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´
ýåýé øac øLà íéøácä úøNr úà ïBLàøä̈«¦À¥µ£¤´¤©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸
ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íëéìà£¥¤¬¨¨²¦¬¨¥−§´©¨®̈©¦§¥¬§Ÿ̈−

:éìàäúçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå ¥¨«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNr øLà ïBøàä«¨−£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

åíL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥®̈¨´
:åézçz Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

æõøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçðçèáL-úà ýåýé ìécáä àåää úra ©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤

éðôì ãîrì ýåýé-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä©¥¦½¨¥−¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧
ì ýåýé:äfä íBiä ãr BîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½©−©¬©¤«

èýåýé åéçà-ír äìçðå ÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì Eééëðàå ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º

íBé íéraøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîr̈©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´½
àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéraøàå§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½

:EúéçLä ýåýé äáà-àìàéíe÷ éìà ýåýé øîàiå «Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²
õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì òqîì Cì¥¬§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤

:íäì úúì íúáàì ézraLð-øLàô £¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)
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לֹומר, יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד הּמקּבל,ÏÓ‡‰ׁשּזהּו ׁשלמּות – ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¿≈»ְְֵֵַַ

ז"א.Áe˙t‰מלכּות. מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה‰·Á¯.ּבינה – ְַ¿»ְִַַ¿»ְָָ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:Cì áBèìãééäìà ýåýéì ïäéîLe íéîMä E §−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMäåèéúáàa ÷øE ©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯©«£Ÿ¤²
íäéøçà írøæa øçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç̈©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´©«£¥¤À

:äfä íBik íénrä-ìkî íëaæèúà ízìîe ¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«©§¤¾¥−
:ãBr eL÷ú àì íëtørå íëááì úìøræéýåýé ék ¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−«¦µ§Ÿ̈´

å íéäìàä éäìà àeä íëéäìàìàä íéðãàä éðãà ¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧
çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−

:ãçLçéøb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNò «Ÿ©Ÿ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½
:äìîNå íçì Bì úúìèéøbä-úà ízáäàå ¨¬¤−¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®

:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ékëéäìà ýåýé-úàE ¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²



קסי iying ,iriax - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãøiä ìçpä-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬
:øää-ïîáëäåàzä úøá÷áe äqîáe äøráúáe ¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®

:ýåýé-úà íúééä íéôö÷îâëíëúà ýåýé çìLáe ©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À
øLà õøàä-úà eLøe eìr øîàì rðøa Lãwî¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬
àìå íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå íëì ézúð̈©−¦¨¤®©©§À¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ

:Bì÷a ízrîL àìå Bì ízðîàäãëíéøîî ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«©§¦¬
:íëúà ézrc íBiî ýåýé-ír íúééääëìtðúàå ¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º

íéraøà-úàå íBiä íéraøà úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬
ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬

:íëúàåëäåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå ¤§¤«¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz-ìà©©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëéãárì øëæE £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ©«£¨¤½
írä éL÷-ìà ïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤¤§¦Æ¨¨´

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfäçëõøàä eøîàé-ït ©¤½§¤¦§−§¤©¨«¤«Ÿ§À¨»̈¤»
íàéáäì ýåýé úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈
íúBà BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´½̈

:øaãna íúîäì íàéöBäèëEúìçðå Enr íäå «¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLàô £¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ּומלכּות ׁשמים מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד eÚa˙ÈÂּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿ƒ¿¿

ׁשּיׁש הרי יוסף). (בית זֹוÚa˙Ïׁשלׁשּתן" ּותביעה הּגאּולה, את ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְְִֶַָָ

הם ּכדאי הּקּוּוי, אּלא יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקרבת

עבּד ּדוד צמח "את החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻלּגאּלה

ּתצמיח) מקֹום מּכל זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהרה

קּוינּו". ליׁשּועת ְִִִִָּכי

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨

:õr ïBøà El úéNråá-úà úçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´

:ïBøàa ízîNå zøaLâíéhL éör ïBøà Nràå ¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´¦¦½
äøää ìràå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå̈«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨

:éãéa úçlä éðLeãázënk úçlä-ìr ázëiå §¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´
ýåýé øac øLà íéøácä úøNr úà ïBLàøä̈«¦À¥µ£¤´¤©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸
ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íëéìà£¥¤¬¨¨²¦¬¨¥−§´©¨®̈©¦§¥¬§Ÿ̈−

:éìàäúçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå ¥¨«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNr øLà ïBøàä«¨−£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

åíL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥®̈¨´
:åézçz Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

æõøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçðçèáL-úà ýåýé ìécáä àåää úra ©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤

éðôì ãîrì ýåýé-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä©¥¦½¨¥−¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧
ì ýåýé:äfä íBiä ãr BîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½©−©¬©¤«

èýåýé åéçà-ír äìçðå ÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì Eééëðàå ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º

íBé íéraøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîr̈©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´½
àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéraøàå§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½

:EúéçLä ýåýé äáà-àìàéíe÷ éìà ýåýé øîàiå «Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²
õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì òqîì Cì¥¬§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤

:íäì úúì íúáàì ézraLð-øLàô £¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

לֹומר, יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד הּמקּבל,ÏÓ‡‰ׁשּזהּו ׁשלמּות – ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¿≈»ְְֵֵַַ

ז"א.Áe˙t‰מלכּות. מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה‰·Á¯.ּבינה – ְַ¿»ְִַַ¿»ְָָ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:Cì áBèìãééäìà ýåýéì ïäéîLe íéîMä E §−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMäåèéúáàa ÷øE ©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯©«£Ÿ¤²
íäéøçà írøæa øçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç̈©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´©«£¥¤À

:äfä íBik íénrä-ìkî íëaæèúà ízìîe ¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«©§¤¾¥−
:ãBr eL÷ú àì íëtørå íëááì úìøræéýåýé ék ¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−«¦µ§Ÿ̈´

å íéäìàä éäìà àeä íëéäìàìàä íéðãàä éðãà ¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧
çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−

:ãçLçéøb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNò «Ÿ©Ÿ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½
:äìîNå íçì Bì úúìèéøbä-úà ízáäàå ¨¬¤−¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®

:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ékëéäìà ýåýé-úàE ¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²



iriayקסב ,iyiy - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ
àéàéäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À

:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçåáízrãéå §ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«¦«©§¤»
øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì | ék íBiä©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´
-úà Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãéâ-úàå åéúúà-úàå ¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤
-Cìî äòøôì íéøöî CBúa äNr øLà åéNrî©«£½̈£¤¬¨−̈§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤

:Böøà-ìëìe íéøöîãíéøöî ìéçì äNr øLàå ¦§©−¦§¨©§«©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦
éöä øLà Baëøìe åéñeñì-ìr óeñ-íé éî-úà ó §¨´§¦§À£¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©

íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬
:äfääLàå-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr ø ©¤«©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©

:äfä íB÷näåéða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå ©¨¬©¤«©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´
äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø-ïa áàéìà¡¦¨»¤§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨
-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå írìázå©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éäæék ©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³
øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä íëéðér¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−

:äNrçEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe ¨¨«§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèeëéøàz ïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©©«£¦³
íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé̈¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²

:Láãe áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúìñ ¨¥¬¨¤−§©§®̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïkלחמׁשת רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֲֵֵֶַ

ׁשהן ּכפי הּספירֹות), ּכל את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּספירֹות

.(50) כ"ל ּבגימטרּיא מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ÏkÓּבׁשלמּות, Ïka ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ«…ƒ…

Ïkמּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ׁשלׁשת ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - …ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל את הּכֹוללים יעקב), ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹיצחק,

ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי אֹותנּו"), יבר ("ּכן זֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָׁשלמּות

ּבחינֹותיהם. ְִֵֶֶאת

éùéùéàì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úààéõøàäå ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«§¨À̈¤
íéøä õøà dzLøì änL íéøár ízà øLà£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤¨¦−

:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áeáé-øLà õøà §¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦¤¾¤£¤
éäìà ýåýééäìà ýåýé éðér ãéîz dúà Løc EE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:äðL úéøçà ãrå äðMä úéLøî dañâéäéäå ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬¨¨«§¨À̈
äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz rîL-íà¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëaãéíëöøà-øèî ézúðå §¨§©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À

:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«
æéäéäé-àìå íéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ¦«§¤´

äøäî ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî̈½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´§¥À̈
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìrîçéízîNå ¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ

ízøL÷e íëLôð-ìrå íëááì-ìr älà éøác-úà¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©©§§¤®§©§¤̧
:íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé-ìr úBàì íúàŸ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«

èéEzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

ëéørLáe Eúéa úBæeæî-ìr ízáúëe:Eàëïrîì §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«§©̧©
òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

:õøàä-ìrñ ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצות

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת הזקן)ׁשּנאמר אדמו"ר ערוך .(שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

לבר" מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ‰'ויׁש ליתא).‡˙ (וברמב"ם " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

הּבית" ּבעל לרּבֹות את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָויׁש

ּכתב לכן הּבית). לבעל ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה ‡˙(ּומּטעם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ∆

עׂשה‰' ׁש"מצות נחׁשב ׁשּלא ,‰¯Bz‰ ÔÓּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ«»ְִֶֶַַַַ

ִַַהּבית.

éòéáùáëúàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈§©«£º̈¤
:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«

âëíëéðôlî älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®

xihtn - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéBb ízLøéå:íkî íéîörå íéìãbãëíB÷nä-ìk ¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«¨©¨À
øaãnä-ïî äéäé íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧
ïBøçàä íiä ãrå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ©¨´¨©«£½

:íëìáb äéäéäëíëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì ¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧
õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé | ïzé íëàøBîe©«£¤¹¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ

íëì øac øLàk dá-eëøãz øLà:qqq £¤´¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr h zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»«¿»≈«¿»

ּולאמׁשכא לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

(ויׁש מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

ּפרׁשתנּו). זהר - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹלכּון)

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר אֹותB˜Ó¯‡ּפרׁש חכמה, אּבא, יסֹוד – ְִֵֵֵַָ¿»ְְַָָָ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, Yיּו"ד נקּודה.‡¯˜‡ מי', ִֵֵֶֶַָָֹ«¿»ְִָ

Y ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, ּכי‡�‰¯‡מו', ׁשטח, לד', – «¿»»ְִִַַָָ«¿»»ְִֶַ

ּבהתּפּׁשטּות. היא אֹור ְְְִִֶַַָהארת

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
äáäàì dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈§©«£º̈

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
âëíëéðôlî älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®

íéBb ízLøéå:íkî íéîörå íéìãbãëíB÷nä-ìk ¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«¨©¨À
øaãnä-ïî äéäé íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧
ïBøçàä íiä ãrå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ©¨´¨©«£½

:íëìáb äéäéäëíëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì ¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧
õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé | ïzé íëàøBîe©«£¤¹¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ

:íëì øac øLàk dá-eëøãz øLàqqq £¤´¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

"על מּלֹומר מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחסיד

יֹומא למצֹוא ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנהרֹות

לא ּכאׁשר הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּדפגרא

אֹורח לנּו יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהצליח

"ׁשיר לֹומר צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – ְְְֲִִִִֶַַַָָחׁשּוב

ֲַַהּמעלֹות"!

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קסג xihtn - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéBb ízLøéå:íkî íéîörå íéìãbãëíB÷nä-ìk ¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«¨©¨À
øaãnä-ïî äéäé íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧
ïBøçàä íiä ãrå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ©¨´¨©«£½

:íëìáb äéäéäëíëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì ¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧
õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé | ïzé íëàøBîe©«£¤¹¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ

íëì øac øLàk dá-eëøãz øLà:qqq £¤´¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr h zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»«¿»≈«¿»

ּולאמׁשכא לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

(ויׁש מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

ּפרׁשתנּו). זהר - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹלכּון)

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר אֹותB˜Ó¯‡ּפרׁש חכמה, אּבא, יסֹוד – ְִֵֵֵַָ¿»ְְַָָָ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, Yיּו"ד נקּודה.‡¯˜‡ מי', ִֵֵֶֶַָָֹ«¿»ְִָ

Y ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, ּכי‡�‰¯‡מו', ׁשטח, לד', – «¿»»ְִִַַָָ«¿»»ְִֶַ

ּבהתּפּׁשטּות. היא אֹור ְְְִִֶַַָהארת

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
äáäàì dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈§©«£º̈

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
âëíëéðôlî älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®

íéBb ízLøéå:íkî íéîörå íéìãbãëíB÷nä-ìk ¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«¨©¨À
øaãnä-ïî äéäé íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧
ïBøçàä íiä ãrå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ©¨´¨©«£½

:íëìáb äéäéäëíëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì ¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧
õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé | ïzé íëàøBîe©«£¤¹¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ

:íëì øac øLàk dá-eëøãz øLàqqq £¤´¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

"על מּלֹומר מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחסיד

יֹומא למצֹוא ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנהרֹות

לא ּכאׁשר הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּדפגרא

אֹורח לנּו יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהצליח

"ׁשיר לֹומר צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – ְְְֲִִִִֶַַַָָחׁשּוב

ֲַַהּמעלֹות"!

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oileg(oey`x meil)

,eixacl jnqðàBì eøîà .ïãéöa øéö äúML Lçð éúéàø é,minkg £¦¨¦¦¨¨¤¨¨¦§¦Ÿ¨§
äåä àéèL,df ygp did dhey ±íéèBMä ïî äéàø ïéàéáî ïéàå ©§¨£¨§¥§¦¦§¨¨¦©¦

miwyn zezyl mkxc oi` mdy ,miygp x`y ly mkxc lr gikedl
.el`

wgvi xa ongp axl `ax oia didy mixace oicl `xnbd zxfeg
:yacd ly dyrnadéì øîà,wgvi xa ongp axl `axéì éãBà ¨©¥¥¦

úäéîixacl zecedl jl yi mewn lkn ±øéöa,xizdl yi eay ¦©§¦
,oerny iaxk miwqet oi` dfayáøc déøa àðeä áøå àtt áø àäc§¨©¨¨§©¨§¥§©

àéeléb eäì äåä ék ,ïðaøå òLBäéx`ypy dwyn mdl didyk - §ª©§©¨¨¦£¨§¦¨
,dlebndéì eãLeze` mipzep eid ±ajez,øéöezetixg wfegy itl ¨¥§¦

ygpd jxc oi` mb jk meyne ,wifn epi` aeye qx`d lhane sxey
ezenk dkld oi`y myke ,oerny iax zhiyk `ly ,epnn zezyl

.yacd xizdl yie miwyn x`ya ezenk dkld oi` jk xivaøîà̈©
déìdaxc` ,`axl wgvi xa ongp axàäéî éì éãBàdcez dz` - ¥¥¦¦¨

mewn lkn ixaclLáãameyn ,xeq`l yiyøæòìà ïa ïBòîL éaøc ¦§©§©¦¦§¤¤§¨¨
déúååk éà÷,yacd z` xeq`l oerny iax zhiya cner ±àéðúc ¨¥§¨¥§©§¨

.Láãa øñBà øæòìà ïa ïBòîL éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦§©
:alg ici lr awp znizq ipicl `xnbd zxfegáìç ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¥¤

,òáBëk éeNòäs` ,dnixrk lebira gpen `l` gehy mexw epi`y ¤¨§©
,xedh alg `edyíúBñ Bðéà.xyal wec` epi`y iptn awpd z` ¥¥
:`xnbd zxxanàëéä.df alg okid -dì éøîà`edy exn`y yi - ¥¨¨§¥¨
àLkøëc éhéçmteqa miirnd `idy zleglgd lr `vnpd algd ± ¦¥§©§§¨

oirk mixibxb zxeva gpen algd df mewnay ,irxd `veiy mewna
onwl x`eand ote`a dawip m`e ,mihig ipirxb(.p)df alge dtixhy

.dxiykdl liren epi` ,dnzeqdì éøîàåexn`y yie ±`edy §¨§¥¨

àaéìc àLtøèm`e ,ea `agp alde raekk ieyr `edy ald oney ± ©§§¨§¦¨
.enzeql liren `ed oi` df algl jenqd mewna d`ixd e` ald awip
mpice miwlg ipy yi ,lirl oecipd daiwd algay `xnbd d`ian

:dpeyïîçð áøc dépéî úéòîL ,àáø øîàongp axn izrny - ¨©¨¨©§¦¦¥§©©§¨
ézøz`xwp cg`d ,dpey mpice daiwa yi mialg ipy -,àöîéç ©§¥¦§¨

åcg`díéúñ ãç ,àöîéç øap mzeq mdipyn cg` ±,daiway aw §©¦§¨©¨¦
,xedh alg `edy,íéúñ àì ãçå,`nh alg `edyàðòãé àìå± §©Ÿ¨¦§Ÿ¨©§¨
rcei ipi`y `l`eäéépéî éä,mzeq epi` dfi`e mzeq mdipyn dfi` - ¥¦©§

.rci envr ongp axy s`
:ongp ax ly ewelig ex`ia mi`xen`dy d`ian `xnbdàðeä áø©¨

íéúñ àöîéç øa ,øîà ïîçð áøc déøa àðeä áøå àðpéç øa©¦¨¨§©¨§¥§©©§¨¨©©¦§¨¨¦
éðîéñå ,úeáè áø øîà .íéúñ àì àöîéçC`ly oniqd jl ixde - ¦§¨Ÿ¨¦¨©©¨§¦¨¥

oipr iabl diepyd] `ziixad oeyl z` xekfzyk ,mdipia oicd silgz
[xg`,'áàä çkî ïaä çk äôé'rczxa `xwpd algd gk dtiy ¨¤Ÿ©©¥¦Ÿ©¨¨

gkn ,mezql `ed lireny [oad xnelk ,'xa'd `edy] `vnig
.mezql liren epi`y `vnigd

:`xnbd zxxanéä`xwpd edfi` ±àöîéç,mzeq epi`e `nhyéäå ¥¦§¨§¥
`xwpd edfi`e -àöîéç øa:`xnbd daiyn .mzeqy xedhdàz ©¦§¨¨

òîL,envr ongp ax ly eixacn z`f cenll yiy rnyze `ea - §©
ïîçð áø øîàcmialgd on cg` epyi dpdy ,daiwd alg oipra §¨©©©§¨

laa ipae elk`l ebdp l`xyi ux` ipay ,mibdpnd ea ewlgpy
,laaa didy ongp ax jk lr xn`e ,eze` mixqe`eäðéàipa md ± ¦§

l`xyi ux`éìëà ìëéîixnbl epicy mixaeqy ,eze` milke` ± ¥©¨§¥
,xedh algk
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:026:068:508:519:229:2310:3010:3019:2819:2219:5319:4719:0319:57באר שבע  )ק(

5:596:038:488:499:209:2110:2810:2819:3019:2319:5519:4918:5519:59חיפה )ק( 

5:586:028:478:499:199:2010:2710:2719:2919:2319:5419:4818:4419:56ירושלים )ק( 

6:026:068:498:509:229:2310:3010:3019:2919:2219:5419:4719:0319:58תל אביב )ק(

5:425:518:478:509:199:2210:3210:3420:1520:0420:4720:3619:4820:51אוסטריה וינה )ק(

7:046:569:109:069:429:3810:3710:3317:4617:5218:1318:1817:3418:28אוסטרליה מלבורן )ח(

5:515:588:528:559:249:2710:3610:3820:1220:0220:4320:3219:4520:36אוקראינה אודסה )ק(

5:285:378:328:359:049:0810:1710:1920:0019:4920:3220:2119:3320:25אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:505:598:558:599:289:3110:4210:4420:2920:1821:0320:5120:0220:55אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:415:508:478:519:199:2310:3410:3620:2320:1220:5720:4519:5620:49אוקראינה קייב )ק(

5:185:268:218:258:538:5710:0710:0819:4819:3720:2020:0919:2120:13אוקראינה דונייצק )ק(

6:196:269:199:229:519:5411:0311:0520:3620:2621:0720:5620:1021:11איטליה מילאנו )ק(

6:086:078:418:409:119:1010:1410:1218:2918:2818:5118:4918:1018:53אקוואדור קיטו )ח(

7:337:269:419:3710:1310:0911:0811:0518:2418:2818:4918:5418:1019:04ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:318:2310:3810:3311:0811:0412:0211:5919:0919:1519:3619:4218:5619:46ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:166:219:099:119:419:4310:5110:5220:0619:5820:3320:2519:4120:29ארה״ב בולטימור )ק(

6:016:078:578:599:299:3110:3910:4019:5919:5120:2820:1919:3420:31ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:026:088:578:599:299:3210:4010:4119:5919:5020:2720:1819:3420:31ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:346:419:329:3410:0310:0611:1411:1620:3920:3021:0820:5820:1321:11ארה״ב דטרויט )ק(

6:456:499:319:3210:0410:0511:1111:1120:0620:0020:3120:2419:4320:34ארה״ב היוסטן )ק(

6:106:149:009:019:319:3310:4010:4119:4519:3820:1120:0319:2120:13ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:516:539:339:3410:0610:0711:1211:1220:0019:5520:2420:1819:3720:28ארה״ב מיאמי )ק(

5:576:048:528:549:259:2710:3510:3619:5419:4620:2320:1419:2920:28ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:525:598:508:539:229:2410:3310:3419:5719:4820:2620:1719:3220:28ארה״ב שיקאגו )ק(

6:426:389:089:069:389:3510:3710:3518:3318:3418:5518:5618:1619:00בוליביה לה פאס )ח(

6:246:339:319:3510:0310:0711:1811:2021:0920:5721:4321:3120:4121:50בלגיה אנטוורפן )ק(

6:246:339:319:3510:0310:0711:1811:2021:0920:5721:4421:3120:4121:48בלגיה בריסל )ק(

5:245:368:388:439:109:1510:2710:3020:3620:2221:1420:5920:0621:03בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:286:248:468:439:189:1510:1610:1317:5417:5618:1718:1917:3818:26ברזיל ס. פאולו )ח(

6:146:098:328:299:049:0110:029:5917:4117:4318:0418:0617:2518:13ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:395:498:488:529:209:2410:3510:3720:3020:1721:0420:5120:0121:09בריטניה לונדון )ק(

5:425:538:548:589:269:3010:4110:4420:4420:3121:2121:0620:1521:26בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:435:538:538:579:259:2910:4010:4320:3820:2521:1421:0020:0921:04גרמניה ברלין )ק(

6:086:179:159:199:479:5011:0111:0320:5120:3921:2521:1220:2321:16גרמניה פרנקפורט )ק(

6:316:268:498:469:209:1710:1710:1517:5417:5718:1818:2017:3918:24דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:176:198:568:569:289:2810:3310:3319:0919:0519:3219:2818:4819:32הודו בומביי )ח(

6:126:148:528:529:249:2410:2910:2819:0619:0219:2919:2518:4519:29הודו פונה )ח(

5:355:438:378:409:099:1310:2210:2420:0119:5120:3320:2219:3520:26הונגריה בודפשט )ק(

6:096:169:059:079:379:3910:4710:4920:0719:5920:3620:2719:4220:31טורקיה איסטנבול )ק(

6:366:419:289:3010:0110:0311:1011:1120:2320:1520:5020:4219:5920:46יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:586:058:599:029:319:3410:4410:4520:2020:1020:5220:4119:5420:45מולדובה קישינב )ק(

7:097:119:539:5310:2310:2311:2911:2920:1320:0920:3620:3119:5120:35מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:257:169:259:209:589:5310:5010:4617:4417:5118:1218:1917:3318:23ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:275:308:158:168:468:479:539:5318:4918:4419:1319:0818:2719:12נפאל קטמנדו )ח(

7:027:019:319:3010:0410:0311:0611:0419:1619:1519:3819:3618:5719:40סינגפור סינגפור )ח(

5:125:228:238:278:548:5810:0910:1220:0819:5520:4320:3019:3920:34פולין ורשא )ק(

6:206:178:428:399:149:1210:1410:1218:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:356:429:369:3910:0810:1111:2011:2220:5520:4521:2621:1520:2921:29צרפת ליאון )ק(

6:376:469:429:4610:1410:1811:2811:3021:1221:0121:4521:3320:4521:49צרפת פריז )ק(

5:465:458:218:208:518:509:549:5318:1618:1418:3818:3617:5718:40קולומביה בוגוטה )ח(

6:176:239:159:189:479:5010:5911:0020:2720:1720:5620:4620:0120:59קנדה טורונטו )ק(

5:505:578:508:539:229:2510:3410:3620:0719:5720:3820:2719:4120:41קנדה מונטריאול )ק(

6:036:088:518:539:259:2610:3310:3419:3619:2920:0219:5519:1319:59קפריסין לרנקה )ק(

5:536:049:109:159:419:4610:5911:0221:1421:0021:5421:3820:4421:58רוסיה מוסקבה )ק(

6:136:219:159:189:479:5111:0011:0220:3820:2721:0920:5820:1121:02רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:156:239:199:239:519:5411:0411:0620:4520:3421:1721:0520:1821:19שוייץ ציריך )ק(

6:026:038:388:389:109:1010:1410:1418:4318:4019:0519:0218:2219:06תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קסז לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:586:058:599:029:319:3410:4410:4520:2020:1020:5220:4119:5420:45מולדובה קישינב )ק(

7:097:119:539:5310:2310:2311:2911:2920:1320:0920:3620:3119:5120:35מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:257:169:259:209:589:5310:5010:4617:4417:5118:1218:1917:3318:23ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:275:308:158:168:468:479:539:5318:4918:4419:1319:0818:2719:12נפאל קטמנדו )ח(

7:027:019:319:3010:0410:0311:0611:0419:1619:1519:3819:3618:5719:40סינגפור סינגפור )ח(

5:125:228:238:278:548:5810:0910:1220:0819:5520:4320:3019:3920:34פולין ורשא )ק(

6:206:178:428:399:149:1210:1410:1218:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:356:429:369:3910:0810:1111:2011:2220:5520:4521:2621:1520:2921:29צרפת ליאון )ק(

6:376:469:429:4610:1410:1811:2811:3021:1221:0121:4521:3320:4521:49צרפת פריז )ק(

5:465:458:218:208:518:509:549:5318:1618:1418:3818:3617:5718:40קולומביה בוגוטה )ח(

6:176:239:159:189:479:5010:5911:0020:2720:1720:5620:4620:0120:59קנדה טורונטו )ק(

5:505:578:508:539:229:2510:3410:3620:0719:5720:3820:2719:4120:41קנדה מונטריאול )ק(

6:036:088:518:539:259:2610:3310:3419:3619:2920:0219:5519:1319:59קפריסין לרנקה )ק(

5:536:049:109:159:419:4610:5911:0221:1421:0021:5421:3820:4421:58רוסיה מוסקבה )ק(

6:136:219:159:189:479:5111:0011:0220:3820:2721:0920:5820:1121:02רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:156:239:199:239:519:5411:0411:0620:4520:3421:1721:0520:1821:19שוייץ ציריך )ק(

6:026:038:388:389:109:1010:1410:1418:4318:4019:0519:0218:2219:06תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162)קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn)

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

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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