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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
א – בצאת ישראל ממצרים. קיח, כט – הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו

חירות נצחית
מהתחלת  הלל1(,  מזמורי  מאמירת  הכלליות  להוראות  )בנוסף  יש  מיוחדת  הוראה  א. 
כי  טוב  כי  להוי'’  ב"הודו  ומסיומו  ישראל ממצרים",  “בצאת  בחודש2(  כ"ד  )דיום  השיעור 

לעולם חסדו":
“בצאת ישראל ממצרים": על כל יהודי לזכור תמיד שבנ"י היו במצרים והקב"ה הוציאם 
משם, כמ"ש3 “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומכיון 
שהקב"ה הוציאם לחירות מכל הענינים הבלתי רצויים – עניני מצרים, והעמידם במצב של 
חירות – “גוי קדוש"4, ובזה גופא “צבאות ה'"5, הרי אין זה מתאים להיכנס שוב לעניני מצרים, 

1( ראה "תהלות מנחם" קיג, א. קיח, כט. עיי"ש. 
2( כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן בסוף "תהלות מנחם" ח"א.

3( פסחים קטז, ב – במשנה. וראה תניא רפמ"ז.
4( יתרו יט, ו.

5( בשלח יב, מא.



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
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.sebd xarl zehep
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«
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:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
א – בצאת ישראל ממצרים. קיח, כט – הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו

חירות נצחית
מהתחלת  הלל1(,  מזמורי  מאמירת  הכלליות  להוראות  )בנוסף  יש  מיוחדת  הוראה  א. 
כי  טוב  כי  להוי'’  ב"הודו  ומסיומו  ישראל ממצרים",  “בצאת  בחודש2(  כ"ד  )דיום  השיעור 

לעולם חסדו":
“בצאת ישראל ממצרים": על כל יהודי לזכור תמיד שבנ"י היו במצרים והקב"ה הוציאם 
משם, כמ"ש3 “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומכיון 
שהקב"ה הוציאם לחירות מכל הענינים הבלתי רצויים – עניני מצרים, והעמידם במצב של 
חירות – “גוי קדוש"4, ובזה גופא “צבאות ה'"5, הרי אין זה מתאים להיכנס שוב לעניני מצרים, 

1( ראה "תהלות מנחם" קיג, א. קיח, כט. עיי"ש. 
2( כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן בסוף "תהלות מנחם" ח"א.

3( פסחים קטז, ב – במשנה. וראה תניא רפמ"ז.
4( יתרו יט, ו.

5( בשלח יב, מא.

המשך בעמוד ק



ד

Îixg` zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecw

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÎÂ מאכל עץ ּכל ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ¿ƒְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לכם  יהיה ׁשנים ׁשלׁש וגֹו' ערלתֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹוערלּתם

ּפריֹו ּכל יהיה הרביעית ּובּׁשנה יאכל, לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹערלים

את  ּתאכלּו החמׁשית ּובּׁשנה להוי', הּלּולים ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹקדׁש

אלקיכם  הוי' אני ּתבּואתֹו לכם להֹוסיף .1ּפריֹו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

לארץ  ׁשהּכניסה היא הּכתּוב מׁשמעּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּנה,

ענין  ׁשּיהיה ּבכדי היא הארץ) אל תבאּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ(וכי

זה  ּולפי ּדוקא, מאכל ּדעץ (ּונטעּתם) ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּנטיעה

לכם  יהיה ׁשנים ׁשלׁש הּכתּוב המׁש מּובן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו

אסּורים  הראׁשֹונֹות ׁשנים ׁשּבג' יאכל, לא ְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹערלים

אינֹו הרביעית ּבּׁשנה ואפילּו ּבאכילה, ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּפירֹות

קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה אּלא ּבמקֹומֹו, לאכלם ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹיכֹול

ורק  לירּוׁשלים , להעלֹותם ׁשּצרי גֹו', ְְֲִִִִִֶַַַָָָהּלּולים

צרי ּגם ּפריֹו. את ּתאכלּו החמׁשית ְְֲִִִִֶַַַָָָֹּבּׁשנה

גֹו', החמׁשית ּובּׁשנה ּׁשּכתּוב מה ְֲִִִֶַַַָָָָלהבין

הּוא  ּפריֹו את לאכֹול ׁשההיּתר ּכיון ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָּדלכאֹורה,

לאחריה, ּגם אּלא החמׁשית ּבּׁשנה רק ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹלא

והלאה  החמׁשית ּומּׁשנה ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָהוהֿליּהֿלמימר

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּפריֹו, את ּומּיֹום 2ּתאכלּו ְְִִֶֶֶֶַַָֹ

צרי עֹוד ּבזה. וכּיֹוצא גֹו', והלאה ְְְִִִֵֶַַָָָָָהּׁשמיני

ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּׁשּכתּוב מה ְְְִִֶֶַָָָָלהבין,

והינּו, .ׁשּבאיןֿערֹו להֹוספה היא ּבזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּכּונה

ּבער ׁשהּוא הּמצֹות ּכל ׂשכר ּכמֹו זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

ּבדברי  ּדעֹות ׁשּתי ׁשּיׁש [וכּידּוע ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמצוה

ּבדר3הראׁשֹונים  הּוא אם מצוה, ׂשכר ּבענין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ

 ֿ ועל סגּולי, ענין ׁשהּוא אֹו ּומסֹובב ְְְְִִִֶַָָָסיּבה
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כגֿכה.1) יט, (קדושים) כז.2)פרשתנו כב, אדמו"ר 3)אמור אג"ק וראה אֿב). טו, אֿב. (יב, אחרון בית בשל"ה הובאו

ועוד. שצה. ע' ח"א מהורש"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשונות  השנים בשלושת העץ מפרות לאכול שלא ערלה, דיני אודות

קדושים: בפרשת נאמר לנטיעתו,

ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ בעודם ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ»…∆»»∆
ישראל לארץ תבואו כאשר ÌzÏ¯ÚÂבמדבר: ÏÎ‡Ó ıÚ Ïk ÌzÚËe¿«¿∆»≈«¬»«¬«¿∆

'B‚Â B˙Ï¯Ú:רש"י (ופירש »¿»¿
אטימתו, ואטמתם – ערלתו "וערלתם

ממנו") מלהנות ונסתם אטום יהא

ÌÈL LÏL מנטיעת הראשונות »…»ƒ
Ï‡העץ  ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆¬≈ƒ…

,ÏÎ‡È העץ מפירות לאכול אסור ≈»≈
זו בתקופה ««»M·e‰שגדלו

L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆
,'ÈÂ‰Ï ÌÈÏel‰ השנה ופירות ƒƒ«¬»»

לאכול  וצריך קדושה בהן יש הרביעית

(כמובא  מסוימים בתנאים אותם

בו  שכתוב שני כמעשר רש"י: בפירוש

מה  לה', קדש וגו' הארץ מעשר וכל

לחומות  חוץ נאכל אינו שני מעשר

ודבר  כן, זה אף בפדיון, אלא ירושלים

שם  שנושאו הוא לה' הילולים זה

לשמים"), ולהלל לשבח [לירושלים]

˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e מהשנה החל «»»«¬ƒƒ
והלאה BÈ¯tהחמישית ˙‡ eÏÎ‡z…¿∆ƒ¿

העץ B˙‡e·zשל ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‡1. ¬ƒ¬»»¡…≈∆

·e˙k‰ ˙eÚÓLÓ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿»«»
לעיל ÒÈk‰L‰המצוטט ‡È‰ של ƒ∆«¿ƒ»

ישראל  ‡Ïבני e‡·˙ ÈÎÂ) ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»…∆
‰È‰iL È„Îa ‡È‰ (ı¯‡‰»»∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ıÚc (ÌzÚËe) ‰ÚÈËp‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»¿«¿∆¿≈
BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,‡˜Âc ÏÎ‡Ó«¬»«¿»¿ƒ∆≈
LÏL ·e˙k‰ CLÓ‰ Ô·eÓ»∆¿≈«»»…
‡Ï ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…
˙BBL‡¯‰ ÌÈL '‚aL ,ÏÎ‡È≈»≈∆¿»ƒ»ƒ
,‰ÏÈÎ‡a ˙B¯Èt‰ ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ«≈«¬ƒ»
BÈ‡ ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Ma eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«»»»¿ƒƒ≈

,BÓB˜Óa ÌÏÎ‡Ï ÏBÎÈ במקום »¿»¿»ƒ¿
הפירותמגוריו  גדלו È‰È‰שם ‡l‡∆»ƒ¿∆

,'B‚ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk»ƒ¿…∆ƒƒ
,ÌÈÏLe¯ÈÏ Ì˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¬»ƒ»«ƒ
eÏÎ‡z ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ˜¯Â¿««»»«¬ƒƒ…¿

BÈ¯t לארץ ‡˙ שהכניסה מדגיש הכתוב שבתחילה סתירה זו לכאורה והרי ∆ƒ¿
של  שורה ומפרט  ממשיך הפסוק אחרֿכך ומיד מאכל, עצי לטעת כדי היא

אסורים  הם הראשונות השנים שבשלוש ואומר הפירות אכילת על הגבלות

מסוימים. בתנאים דווקא היא אכילתם הרביעית בשנה וגם לחלוטין באכילה

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb שבו המועד לגבי האמורים בפסוקים «»ƒ¿»ƒ«∆»
הפירות  את לאכול ÔÂÈkמותר ,‰¯B‡ÎÏc ,'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈»

BÈ¯t ˙‡ ÏBÎ‡Ï ¯zÈ‰‰L של ∆«≈∆∆¡∆ƒ¿
ישראל בארץ הניטע Ï‡העץ ‡e‰…

Ìb ‡l‡ ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ˜«̄«»»«¬ƒƒ∆»«
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ,‰È¯Á‡Ï¿«¬∆»¬»≈¿≈«

לומר  (לפסוק) לו ««MÓeƒ‰היה
˙‡ eÏÎ‡z ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÓÁ‰«¬ƒƒ»»¿»…¿∆
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ ,BÈ¯t2 ƒ¿«∆∆«∆»

או  כשב או "שור קרבן שחיטת לגבי

תחת  ימים שבעת והיה יולד כי עז

אין  הראשונים הימים (ובשבעת אמו"

כקרבן), ‰ÈÈÓMלהביאו ÌBiÓeƒ«¿ƒƒ
'B‚ ‰‡Ï‰Â אשה לקרבן "ירצה »»¿»

Êa‰לה'", ‡ˆBiÎÂ לא כאן ומדוע ¿«≈»∆
העץ  פירות את לאכול שההיתר מפורש

לשנה  כוונתו אין החמישית בשנה

מהשנה  אלא בלבד החמישית

והלאה? החמישית

·e˙kM ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚ»ƒ¿»ƒ«∆»
החמישית  "ובשנה הכתוב בהמשך

פריו" את ÌÎÏתאכלו ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆
B˙‡e·z המצווה" רש"י: (ופירש ¿»

לכם  להוסיף - תהיה שתשמרו, הזאת

לכם  מברך אני שבשכרה – תבואתו

הנטיעה..."), Êa‰פירות ‰ek‰L∆««»»»∆
מצות  קיום על שהשכר התורה בדברי

תוספת  הוא "להוסיף",ערלה ברכה,

ŒÔÈ‡aLבפירות  ‰ÙÒB‰Ï ‡È‰ƒ¿»»∆¿≈
CB¯Ú אין עד eÈ‰Â,שיעור.תוספת ¬¿«¿

Ïk ¯ÎN BÓk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿¿«»
‰Âˆn‰ C¯Úa ‡e‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿∆∆«ƒ¿»

עצמה ובהתאמה  למצוה וביחס

˙BÚc ÈzL LiL Úe„iÎÂ]¿«»«∆≈¿≈≈
ÌÈBL‡¯‰ È¯·„a3ÔÈÚa ¿ƒ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«

C¯„a ‡e‰ Ì‡ ,‰ÂˆÓ ¯ÎN¿«ƒ¿»ƒ¿∆∆
,··BÒÓe ‰aÈÒ,כלומר תוצאה, ƒ»¿»

תוצאה  הוא המצווה על שהשכר

עצמה  מהמצווה ‡Bמתבקשת
ÈÏe‚Ò ÔÈÚ ‡e‰L בין שהשכר והיחס לא הוא המצווה לשכר המצווה ∆ƒ¿»¿ƒ

אלא  המצווה של ישירה תוצאה את הוא שגורם וסגולה כוח יש במצווה
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב  ......................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

   תבואו אל הארץ יכוה "מאמר ד  )ג

ה   ...........  ח"תשכ'ה, אייר ג"י, קדושים-אחרישבת פרשת 

, אייר ג"קדושים י-אחרישבת פרשת שיחת   )ד

יג  ....................................................  ח"תשכ'ה

  אחריפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יח  ................................................  זכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

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

כו  ............  ק"פרשת אחו –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

כז  .........  ק"אחולשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

פט  ............  ק"אחולשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

צ.....................................  ק"אחולשבוע פרשת  

צח  ..........  ק"אחולשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

ם"י רמבשיעור

דק   ........  ק"אחולשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

גסק   .......  ק"אחולשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

עחק  ..........  ק"אחולשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  עם ביאורים  סוטהמסכת   )טז

פק  ............................................  כאד דף ע טומדף 

  נביאים וכתובים   )יז

טר  ..........................................  יפרק  משלי, הפרק  ישעיה

  אהלותמסכת  –משניות   )יח

איר  .................................................  ביאור קהתי

  

יטר  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

כר  ................................................פבד דף ע עומדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

מטר  .................................................  ר הזקן"אדמו

  על פי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

מטר  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

בנר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

נדר  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "צמאמרי ה  )כה

נדר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

נהר  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נור  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'חלק ב –קונטרסים מאמרים   )כח

נחר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

נחר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

נטר  ......................................................  צ"ייר מוהר"אדמו

סר  .................................  בפרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

אסר  ..  ק"אחופרשת  תלקריאה בציבור לשב חומש   )לב

ער  .....................  ק"אחולשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

אער  .....  ק"אחו 'פ ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



ה

Îixg` zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecw

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÎÂ מאכל עץ ּכל ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ¿ƒְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לכם  יהיה ׁשנים ׁשלׁש וגֹו' ערלתֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹוערלּתם

ּפריֹו ּכל יהיה הרביעית ּובּׁשנה יאכל, לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹערלים

את  ּתאכלּו החמׁשית ּובּׁשנה להוי', הּלּולים ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹקדׁש

אלקיכם  הוי' אני ּתבּואתֹו לכם להֹוסיף .1ּפריֹו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

לארץ  ׁשהּכניסה היא הּכתּוב מׁשמעּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּנה,

ענין  ׁשּיהיה ּבכדי היא הארץ) אל תבאּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ(וכי

זה  ּולפי ּדוקא, מאכל ּדעץ (ּונטעּתם) ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּנטיעה

לכם  יהיה ׁשנים ׁשלׁש הּכתּוב המׁש מּובן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו

אסּורים  הראׁשֹונֹות ׁשנים ׁשּבג' יאכל, לא ְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹערלים

אינֹו הרביעית ּבּׁשנה ואפילּו ּבאכילה, ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּפירֹות

קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה אּלא ּבמקֹומֹו, לאכלם ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹיכֹול

ורק  לירּוׁשלים , להעלֹותם ׁשּצרי גֹו', ְְֲִִִִִֶַַַָָָהּלּולים

צרי ּגם ּפריֹו. את ּתאכלּו החמׁשית ְְֲִִִִֶַַַָָָֹּבּׁשנה

גֹו', החמׁשית ּובּׁשנה ּׁשּכתּוב מה ְֲִִִֶַַַָָָָלהבין

הּוא  ּפריֹו את לאכֹול ׁשההיּתר ּכיון ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָּדלכאֹורה,

לאחריה, ּגם אּלא החמׁשית ּבּׁשנה רק ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹלא

והלאה  החמׁשית ּומּׁשנה ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָהוהֿליּהֿלמימר

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּפריֹו, את ּומּיֹום 2ּתאכלּו ְְִִֶֶֶֶַַָֹ

צרי עֹוד ּבזה. וכּיֹוצא גֹו', והלאה ְְְִִִֵֶַַָָָָָהּׁשמיני

ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּׁשּכתּוב מה ְְְִִֶֶַָָָָלהבין,

והינּו, .ׁשּבאיןֿערֹו להֹוספה היא ּבזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּכּונה

ּבער ׁשהּוא הּמצֹות ּכל ׂשכר ּכמֹו זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

ּבדברי  ּדעֹות ׁשּתי ׁשּיׁש [וכּידּוע ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמצוה

ּבדר3הראׁשֹונים  הּוא אם מצוה, ׂשכר ּבענין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ

 ֿ ועל סגּולי, ענין ׁשהּוא אֹו ּומסֹובב ְְְְִִִֶַָָָסיּבה
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כגֿכה.1) יט, (קדושים) כז.2)פרשתנו כב, אדמו"ר 3)אמור אג"ק וראה אֿב). טו, אֿב. (יב, אחרון בית בשל"ה הובאו

ועוד. שצה. ע' ח"א מהורש"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשונות  השנים בשלושת העץ מפרות לאכול שלא ערלה, דיני אודות

קדושים: בפרשת נאמר לנטיעתו,

ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ בעודם ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ»…∆»»∆
ישראל לארץ תבואו כאשר ÌzÏ¯ÚÂבמדבר: ÏÎ‡Ó ıÚ Ïk ÌzÚËe¿«¿∆»≈«¬»«¬«¿∆

'B‚Â B˙Ï¯Ú:רש"י (ופירש »¿»¿
אטימתו, ואטמתם – ערלתו "וערלתם

ממנו") מלהנות ונסתם אטום יהא

ÌÈL LÏL מנטיעת הראשונות »…»ƒ
Ï‡העץ  ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆¬≈ƒ…

,ÏÎ‡È העץ מפירות לאכול אסור ≈»≈
זו בתקופה ««»M·e‰שגדלו

L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆
,'ÈÂ‰Ï ÌÈÏel‰ השנה ופירות ƒƒ«¬»»

לאכול  וצריך קדושה בהן יש הרביעית

(כמובא  מסוימים בתנאים אותם

בו  שכתוב שני כמעשר רש"י: בפירוש

מה  לה', קדש וגו' הארץ מעשר וכל

לחומות  חוץ נאכל אינו שני מעשר

ודבר  כן, זה אף בפדיון, אלא ירושלים

שם  שנושאו הוא לה' הילולים זה

לשמים"), ולהלל לשבח [לירושלים]

˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e מהשנה החל «»»«¬ƒƒ
והלאה BÈ¯tהחמישית ˙‡ eÏÎ‡z…¿∆ƒ¿

העץ B˙‡e·zשל ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‡1. ¬ƒ¬»»¡…≈∆

·e˙k‰ ˙eÚÓLÓ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿»«»
לעיל ÒÈk‰L‰המצוטט ‡È‰ של ƒ∆«¿ƒ»

ישראל  ‡Ïבני e‡·˙ ÈÎÂ) ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»…∆
‰È‰iL È„Îa ‡È‰ (ı¯‡‰»»∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ıÚc (ÌzÚËe) ‰ÚÈËp‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»¿«¿∆¿≈
BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,‡˜Âc ÏÎ‡Ó«¬»«¿»¿ƒ∆≈
LÏL ·e˙k‰ CLÓ‰ Ô·eÓ»∆¿≈«»»…
‡Ï ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…
˙BBL‡¯‰ ÌÈL '‚aL ,ÏÎ‡È≈»≈∆¿»ƒ»ƒ
,‰ÏÈÎ‡a ˙B¯Èt‰ ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ«≈«¬ƒ»
BÈ‡ ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Ma eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«»»»¿ƒƒ≈

,BÓB˜Óa ÌÏÎ‡Ï ÏBÎÈ במקום »¿»¿»ƒ¿
הפירותמגוריו  גדלו È‰È‰שם ‡l‡∆»ƒ¿∆

,'B‚ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk»ƒ¿…∆ƒƒ
,ÌÈÏLe¯ÈÏ Ì˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¬»ƒ»«ƒ
eÏÎ‡z ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ˜¯Â¿««»»«¬ƒƒ…¿

BÈ¯t לארץ ‡˙ שהכניסה מדגיש הכתוב שבתחילה סתירה זו לכאורה והרי ∆ƒ¿
של  שורה ומפרט  ממשיך הפסוק אחרֿכך ומיד מאכל, עצי לטעת כדי היא

אסורים  הם הראשונות השנים שבשלוש ואומר הפירות אכילת על הגבלות

מסוימים. בתנאים דווקא היא אכילתם הרביעית בשנה וגם לחלוטין באכילה

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb שבו המועד לגבי האמורים בפסוקים «»ƒ¿»ƒ«∆»
הפירות  את לאכול ÔÂÈkמותר ,‰¯B‡ÎÏc ,'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈»

BÈ¯t ˙‡ ÏBÎ‡Ï ¯zÈ‰‰L של ∆«≈∆∆¡∆ƒ¿
ישראל בארץ הניטע Ï‡העץ ‡e‰…

Ìb ‡l‡ ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ˜«̄«»»«¬ƒƒ∆»«
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ,‰È¯Á‡Ï¿«¬∆»¬»≈¿≈«

לומר  (לפסוק) לו ««MÓeƒ‰היה
˙‡ eÏÎ‡z ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÓÁ‰«¬ƒƒ»»¿»…¿∆
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ ,BÈ¯t2 ƒ¿«∆∆«∆»

או  כשב או "שור קרבן שחיטת לגבי

תחת  ימים שבעת והיה יולד כי עז

אין  הראשונים הימים (ובשבעת אמו"

כקרבן), ‰ÈÈÓMלהביאו ÌBiÓeƒ«¿ƒƒ
'B‚ ‰‡Ï‰Â אשה לקרבן "ירצה »»¿»

Êa‰לה'", ‡ˆBiÎÂ לא כאן ומדוע ¿«≈»∆
העץ  פירות את לאכול שההיתר מפורש

לשנה  כוונתו אין החמישית בשנה

מהשנה  אלא בלבד החמישית

והלאה? החמישית

·e˙kM ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚ»ƒ¿»ƒ«∆»
החמישית  "ובשנה הכתוב בהמשך

פריו" את ÌÎÏתאכלו ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆
B˙‡e·z המצווה" רש"י: (ופירש ¿»

לכם  להוסיף - תהיה שתשמרו, הזאת

לכם  מברך אני שבשכרה – תבואתו

הנטיעה..."), Êa‰פירות ‰ek‰L∆««»»»∆
מצות  קיום על שהשכר התורה בדברי

תוספת  הוא "להוסיף",ערלה ברכה,

ŒÔÈ‡aLבפירות  ‰ÙÒB‰Ï ‡È‰ƒ¿»»∆¿≈
CB¯Ú אין עד eÈ‰Â,שיעור.תוספת ¬¿«¿

Ïk ¯ÎN BÓk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿¿«»
‰Âˆn‰ C¯Úa ‡e‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿∆∆«ƒ¿»

עצמה ובהתאמה  למצוה וביחס

˙BÚc ÈzL LiL Úe„iÎÂ]¿«»«∆≈¿≈≈
ÌÈBL‡¯‰ È¯·„a3ÔÈÚa ¿ƒ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«

C¯„a ‡e‰ Ì‡ ,‰ÂˆÓ ¯ÎN¿«ƒ¿»ƒ¿∆∆
,··BÒÓe ‰aÈÒ,כלומר תוצאה, ƒ»¿»

תוצאה  הוא המצווה על שהשכר

עצמה  מהמצווה ‡Bמתבקשת
ÈÏe‚Ò ÔÈÚ ‡e‰L בין שהשכר והיחס לא הוא המצווה לשכר המצווה ∆ƒ¿»¿ƒ

אלא  המצווה של ישירה תוצאה את הוא שגורם וסגולה כוח יש במצווה
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אער  .....  ק"אחו 'פ ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



g"kyz'dו ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

ׁשּת לפי ּבערּכלּֿפנים הּוא הּׂשכר הרי הּדעֹות י ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

 ֿ ׁשּבאין הֹוספה ׁשל ענין זהּו אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָהּמצוה],

ערלה  מצות ענין נׁשּתּנה מה להבין וצרי ,ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָערֹו

הּכתּוב  צרי ׁשּלכן ,ּבאיןֿערֹו הּוא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָׁשּׂשכרּה

ׁשּבכל  והינּו, ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ְְְְְְִֵֶֶַָָָָלפרׁש

על  ׂשכר ׁשּמקּבלים הּפׁשּוט ּדבר זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמצֹות

ׁשהּוא  מאחר זאת, לפרׁש צרי וכאן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמצוה,

ׁשמסּים  מה להבין צרי וגם .ׁשּבאיןֿערֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׂשכר

הּמצֹות. ּבכל ּכן מצינּו ׁשּלא אלקיכם, הוי' ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאני

ה'צמח Ô·eÈÂב) אדמּו"ר ּבאּור עלּֿפי זה ¿»ְִֵֶֶַַַַ

ׁשּמביא 4צדק' זה, ּפסּוק על ּבדרּוׁש ְִִֵֶֶֶֶַָ

ּבפסּוק  ּפירּוׁשים ּכּמה ׁשּמפרׁש ה'ּבחּיי' ּדברי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ואחרּֿכ ועל 5זה, ה'ּבחּיי': ׁשּכתב מה מביא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּתֹורה  ׁשהרחיקה ערלה מצות הּקּבלה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּדר

העליֹונֹות  הּׁשלׁש ּכנגד ׁשנים ׁשלׁש ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּנטיעה

ּגםּֿכן  ּוכנגדם הּׂשגה, ּבהם לנּו ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונֹות

וחֹוׁש ובהּו נראה 6ּתהּו צדק': ה'צמח ּומבאר . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּכתרֿחכמהּֿבינה. ראׁשֹונֹות ג' ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶָָָָָמּדבריו

והּׁשנה  ה'ּבחּיי': ּדברי המׁש מביא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּולאחריֿזה 

על  מרחפת אלקים ורּוח  ּכנגּדּה, ּגםּֿכן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהרביעית

הּמים  הּׂשגה 7ּפני ולא ּגמּור הסּתר אינֹו ּכי , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכי  ּגמּור, היּתר אינֹו הרביעית הּׁשנה ּכן ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּגמּורה,

ּבפדיֹון  הּוא ּפדיֹון.8מּוּתר ּבלא הּוא ואסּור , ְְְְְִִָָֹ

ׁשהּוא  לֹומר   צרי לכאֹורה צדק': ה'צמח ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומבאר

עלּֿפני  ּומרחפת האמצעי, קו הרּוח ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּדעת,

כּו'. חסד ׁשהּוא ִֶֶֶַָהּמים

ÔÈÚ‰Â'ג ּכנגד הם ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדכיון ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

לנּו ׁשאין ּכתרֿחכמהּֿבינה ְִִֵֶֶֶָָָָראׁשֹונֹות

אבל  ּבאכילה. הּפירֹות אסּורים לכן הּׂשגה, ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבהם

הּדעת, ּבחינת היא הרביעית ּכבר ׁשנה לּה ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
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ואילך.4) קמד ע' (קדושים) פרשתנו ואילך.5)אוה"ת קמו ב.6)ס"ע א, ג.7)בראשית רמב"ם 8)שם, עה"פ. ופירש"י תו"כ

ה"ב. פ"ט שני מעשר הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯Úaהשכר, ‡e‰ ¯ÎO‰ È¯‰ ˙BÚc‰ ÈzL ÈÙÏ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ¿«»»ƒ¿ƒ¿≈«≈¬≈«»»¿∆∆

‰Âˆn‰ המצווה קיום על לשכר המצווה בין והתאמה יחס ‡l‡ויש ,[ «ƒ¿»∆»
ערלה  מצוות על המובטח ŒÔÈ‡aLהשכר ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈÚ e‰Ê∆ƒ¿»∆»»∆¿≈

,CB¯Ú,והשכר עצמה המצווה בין יחס pzL‰ללא ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ¬¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»
d¯ÎOL ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«»¿»∆¿»»

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰,המצווה למעשה ¿≈¬
L¯ÙÏ ·e˙k‰ CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ«»¿»≈

B˙‡e·z,ולפרט  ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»
‰Ê È¯‰ ˙Bˆn‰ ÏÎaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»«ƒ¿¬≈∆
¯ÎN ÌÈÏa˜nL ËeLt‰ ¯·c»»«»∆¿«¿ƒ»»
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ Ô‡ÎÂ ,‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»¿»»ƒ¿»≈
¯ÎN ‡e‰L ¯Á‡Ó ,˙‡Ê…≈««∆»»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL שהתורה וללא ∆¿≈¬
יודעים  היינו לא בפירוש זאת תכתוב

מיוחד  חידוש זה שהרי מעצמנו כך על

להבין  ויש המצוות, בשאר קיים שלא

עליה  שיש ערלה מצוות מיוחדת במה

"באיךֿערוך"?. במיוחד, גדול שכר

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â על הטעם את ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌiÒÓL ‰Ó הפסוקים את הכתוב «∆¿«≈

באמירה המדברים  ערלה È‡¬ƒבמצות
Ï‡ 'ÈÂ‰Ôk eÈˆÓ ‡lL ,ÌÎÈ˜ ¬»»¡…≈∆∆…»ƒ≈

.˙Bˆn‰ ÏÎa¿»«ƒ¿
¯e‡a ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆«ƒ≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡4 «¿«∆«∆∆

Le¯„a חסידות eÒt˜מאמר ÏÚ ƒ¿«»
'ÈiÁa'‰ È¯·c ˙‡ ‡È·nL ,‰Ê∆∆≈ƒ∆ƒ¿≈«¿«≈
ÌÈLe¯Èt ‰nk L¯ÙnL∆¿»≈«»≈ƒ

CkŒ¯Á‡Â ,‰Ê ˜eÒÙa5‡È·Ó ¿»∆¿««»≈ƒ
צדק' ה'צמח kL˙·אדמו"ר ‰Ó«∆»«

,‰Ïaw‰ C¯c ÏÚÂ :'ÈiÁa'‰«¿«≈¿«∆∆««»»
‰˜ÈÁ¯‰L ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓƒ¿«»¿»∆ƒ¿ƒ»

‰¯Bz‰ פירות את לאכול ואסרה «»
‰ÚÈËp‰שלÌÈL LÏL «¿ƒ»»…»ƒ
‰LÏMהראשונות  „‚k¿∆∆«»…

˙BBL‡¯‰ ˙BBÈÏÚ‰ שלוש »∆¿»ƒ
באלוקות בחינות  ראשונות עליונות

להלן) שמפרט eÏ(כפי ÔÈ‡L∆≈»
‰‚O‰ Ì‰a הריחוק,וזהו ענין »∆«»»

Ì„‚Îe המקבילות בחינות שלוש ¿∆¿»
e‰·Âלהן, e‰z ÔkŒÌb«≈…»…

CLBÁÂ6ÂÈ¯·cÓ ‰‡¯ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe ה'בחיי'. של ¿∆¿»≈«∆«∆∆ƒ¿∆ƒ¿»»
‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k ˙BBL‡¯ '‚ Ì‰L שלמעלה עליון כתר בחינת ∆≈ƒ∆∆»¿»ƒ»

הראשונות  והספירות הראש) מעל הוא הגשמי שהכתר (כשם הספירות מעשר

ובינה. חכמה שהן הספירות È¯·cמעשר CLÓ‰ ‡È·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿≈
,dc‚k ÔkŒÌb ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰M‰Â :'ÈiÁa'‰ לה המקביל העניין «¿«≈¿«»»»¿ƒƒ«≈¿∆¿»

הוא  ‰ÌÈnבאלוקות Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ÌÈ˜Ï‡ Áe¯Â7BÈ‡ Èk , ¿«¡…ƒ¿«∆∆«¿≈«»ƒƒ≈
¯eÓb ¯zÒ‰ הבחינות שלוש כמו ∆¿≈»

שהן האמורות  ובינה) חכמה (כתר,

לגמרי  מהשגה ‰O‚‰למעלה ‡ÏÂ¿…«»»
‰¯eÓb שני בה מצד שאין בחינה זו ¿»

היא  גם מסוימת ובמידה מלאה השגה

‰¯·ÈÚÈ˙נסתרת, ‰M‰ Ôk מצד ≈«»»»¿ƒƒ
eÓb¯,אחד  ¯zÈ‰ BÈ‡ ופירות ≈≈∆»

לא  הרביעית כפירות השנה נאכלות

ÔBÈ„Ùaחולין, ‡e‰ ¯zeÓ Èk8 ƒ»¿ƒ¿
הן  הפירות פדיון מותרות ואחרי

שני  ומצד ‰e‡באכילה, ¯eÒ‡Â¿»
ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe .ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»≈«∆«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ :'˜„∆̂∆ƒ¿»»ƒ«

‡e‰L שעליה הזו הרביעית הבחינה ∆
ה'בחיי' "ורוח אומר כנגד שהיא

היא  המים", פני על מרחפת אלקים

˜Âבחינת  Áe¯‰ Èk ,˙Úc‰«««ƒ»««
,ÈÚˆÓ‡‰ בקו שהיא הדעת כמו »∆¿»ƒ

וחסידות  בקבלה (כמבואר האמצעי

'קוין': לשלושה נחלקות שהספירות

הימין, בקו נצח) חסד, חכמה, – חח"ן

השמאל, בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה

בקו  יסוד) תפארת, (דעת, דת"י

ÈtŒÏÚהאמצעי) ˙ÙÁ¯Óe¿«∆∆«¿≈
'eÎ „ÒÁ ‡e‰L ÌÈn‰ שעניינו «»ƒ∆∆∆

הנמשכים המשכה  כמים והשפעה,

הגשם  בתפילת שאומרים (כמו וזורמים

החסד  מידת שענינו אבינו אברהם לגבי

כמים"). אחריך נמשך אב "זכור –

LÏML ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆»…
˙BBL‡¯ '‚ „‚k Ì‰ ÌÈL»ƒ≈¿∆∆ƒ
eÏ ÔÈ‡L ‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k∆∆»¿»ƒ»∆≈»
ÌÈ¯eÒ‡ ÔÎÏ ,‰‚O‰ Ì‰a»∆«»»»≈¬ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙B¯Èt‰ בכוחנו אין כי «≈«¬ƒ»
שהן לברר  הללו הבחינות את ולהעלות

מהשגתינו. L‰למעלה Ï·‡¬»»»
,˙Úc‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿ƒ««««

אבל  והבינה החכמה כמו מהמוחין, חלק אמנם יותר שהיא היא שני מצד

אלינו  ושייכת È‰L‡קרובה ,˙BcÓÏ Ìb ˙eÎiL ¯·k dÏ LiL∆≈»¿»«»««ƒ∆ƒ
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ׁשית  ּדכליל מפּתחא ׁשהיא למּדֹות, ּגם ,9ׁשּיכּות ְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּכתר  ּבין ממּוצע היא הּדעת ׁשּבחינת ּדאף ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָוהינּו,

מאצילּות 10לחכמהּֿובינה  למעלה (ּבין ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

האמצעי, ּבּקו להיֹותּה מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֶַַָָָָָָלאצילּות),

למּטה  ׁשהּוא ׁשינּויים, ּבּה ׁשאין האמת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת

ׁשהיא  ּכמֹו ׁשּגם מּובן הרי למעלה, ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָּכמֹו

ׁשּיכּות  לּה יׁש לחכמהּֿובינה ּכתר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלמעלה

למּדֹות. ׂשכל ּבין ממּוצע נעׂשית ולכן למּטה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּגם

קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעית ּבּׁשנה הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹולכן

ּבאכילה. מּוּתר אבל ּפדיֹון, ׁשּצרי לה', ְֲֲִִִִִֶַַָָָָהּלּולים

ּבחינֹות CÈLÓÓeג) ׁשּיכּות א צדק': ה'צמח «¿ƒְִֶֶֶַַַַָ

והינּו, כּו'. ערלה ׁשני לׁשלׁש ְְְְְֵֵַָָָֹאּלּו

ג' ׁשל הּׁשּיכּות מהי מּובן, אינֹו ְְִִֵֶַַַָָָּדלכאֹורה

ערלה  ׁשני לׁשלׁש ּכתרֿחכמהּֿבינה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹראׁשֹונֹות

ּכמבאר  הּטמאֹות, קליּפֹות ג' ּכנגד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם

ּתֹורה' הּזהר 11ּב'לּקּוטי ה'צמח 12ּבׁשם ּומבאר . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

'אֹור  ּבׁשם ּׁשּכתב מה עלּֿדר לֹומר יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָצדק':

האריה 13החּיים' ׁשהרי וׁשֹור, אריה ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

אל  אריה ּפני ּכי מהּׁשֹור , יֹותר ּגבֹוּה - ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשרׁשֹו

כּו' ׁשהּׁשֹור 14הּימין הּוא, נהפ למּטה ּומּדּוע , ְֲִֶַַַַַַָָֹ

טמאה, חּיה הּוא והאריה טהֹורה ּבהמה ְְְְְֵֵֵַַָָָָָהּוא

יֹותר, ּגבֹוּה ׁשהּוא ׁשּמחמת הּנֹותנת, ּדהיא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלא

נׁשּפל  למּטה, ּכׁשּנפל הּכלים ּבׁשבירת ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל [וכּידּוע כּו' יֹותר ְְֵֶַַַַַַָָָָָלמּטה

ּביֹותר  מּטה למּטה נֹופל ולכן 15ּביֹותר, ,16 ְְְְֵֵֵֵַַָָָ

למּטה  ּבנפילתֹו יֹותר, ּגבֹוּה ׁשּׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהאריה
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ובכ"מ.9) ד. ו, ואתחנן לקו"ת ב. קעז, זח"ב רועה 10)ראה הי' ומשה ד"ה נא. ע' תר"ס סה"מ א. יט, תולדות תו"א ראה

ג.11)תרצ"ד. כט, (קדושים) שם.12)פרשתנו בלקו"ת הובא - בסופו כד שער פרדס וראה ב. רמד, יד.13)ח"ב יז, אחרי

י.14) א, ואילך.15)יחזקאל א סה, ואילך. א נח, הפורים שער אורה שערי ג. לד, אמור לקו"ת מג"א 16)ראה תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈL ÏÈÏÎc ‡ÁzÙÓ9, כי) שש' הכולל 'מפתח נקראת הדעת בחינת «¿¿»¿»ƒƒ

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות שש את בתוכה כוללת היא

"כמו  מצותיך: דרך בספר צדק' ה'צמח אדמו"ר כתב "מפתח" המושג ובביאור

שמסיח  ע"י סוגרה או ומעוררה, המדה התפעלות שפותח דעתו").המפתח

˙Úc‰ ˙ÈÁaL Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆¿ƒ««««
ÚˆeÓÓ ‡È‰ המחבר¯˙k ÔÈa ƒ¿»≈∆∆

«¿«¿Œ‰ÓÎÁÏמהספירות שלמעלה 
‰È·e10 הראשונות (ÔÈaהספירות ƒ»≈

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ בחינות ¿«¿»≈¬ƒ
השתלשלות' מ'סדר שלמעלה האלוקות

ומוגבלות  מוגדרות דרגות של

˙eÏÈˆ‡Ï,עצמו האצילות עולם «¬ƒ
 ֿ אצילות העולמות מארבע הראשון

העולמות  שהם בריאהֿיצירהֿעשיה

מוגדרות), ספירות בהם «ŒÏkÓƒשיש
,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa d˙BÈ‰Ï ÌB˜Ó»ƒ¿»«»»∆¿»ƒ
בקו  היא הדעת שבחינת מאחר

לשמאל  או לימין נוטה שאינו האמצעי

da ÔÈ‡L ˙Ó‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¡∆∆≈»
BÓk ‰hÓÏ ‡e‰L ,ÌÈÈeÈLƒƒ∆¿«»¿

,‰ÏÚÓÏ ‡e‰L למטה והירידה ∆¿«¿»
שינוי  שום בו פועלת Ô·eÓלא È¯‰¬≈»

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ÌbL∆«¿∆ƒ¿«¿»
למעלה  מאצילות, שלמעלה בבחינות

השתלשלות' k˙¯מ'סדר ÔÈa≈∆∆
‰È·eŒ‰ÓÎÁÏ היא שהדעת כפי ¿»¿»ƒ»

שלמעלה ממוצע  הכתר בין המחבר

הספירות  להתחלת דאצילות מהספירות

למעלה  בהיותה כבר ≈LÈדאצילות,
ÔÎÏÂ ,‰hÓÏ Ìb ˙eÎiL dÏ»«»«¿«»¿»≈

ÚˆeÓÓ ˙ÈNÚ המחברÔÈa «¬≈¿»≈
˙BcÓÏ ÏÎN כפי שגם וכאמור ≈∆¿ƒ

חלק  היא היא שהדעת מהמוחין,

המידות. שש את גם ≈«¿ÔÎÏÂכוללת
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Ma ‰p‰ העץ פירות ƒ≈«»»»¿ƒƒ

הענינים, שני את הכולל באופן נאכלים

מה  שלמעלה מהבחינות גם בהם לברר שיש שעלינו מהבחינות וגם שגתינו

ולכן  ÔBÈ„tולהעלות, CÈ¯vL ,'‰Ï ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«∆»ƒƒ¿
'קודש', הם הפירות הפדיון שני‡·Ïוללא ÏÈÎ‡a‰.מצד ¯zeÓ ¬»»«¬ƒ»

LÏLÏ el‡ ˙BÈÁa ˙eÎiL C‡ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ CÈLÓÓe (‚«¿ƒ«∆«∆∆««»¿ƒ≈¿»…
˙eÎiM‰ È‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,eÈ‰Â .'eÎ ‰Ï¯Ú ÈL¿≈»¿»¿«¿¿ƒ¿»≈»«ƒ««»

‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k ˙BBL‡¯ '‚ ÏL ונעלות גבוהות בחינות שהם ∆ƒ∆∆»¿»ƒ»

‰B‡Óh˙,באלוקות  ˙BtÈÏ˜ '‚ „‚k Ì‰L ‰Ï¯Ú ÈL LÏLÏ¿»…¿≈»¿»∆≈¿∆∆¿ƒ«¿≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók11¯‰f‰ ÌLa12 השנים שלוש שפירות «¿…»¿ƒ≈»¿≈«…«

הטמאות, קליפות משלוש היא שלהן החיות כי באכילה אסורות הראשונות

הפרי  על מכסה שקליפה כשם הקדושה על המכסים הקדושה היפך של כוחות

הדברים  שכל התניא בספר וכמבואר

חיותם  את מקבלים באכילה האסורים

שאין  הטמאות מהקליפות וקיומם

(והעליה  ולברר להעלות בכוחנו

לבוא, לעתיד יהיו שלהם והבירור

המשיח)? בימות

LÈ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆≈
¯ÓBÏ מצד כיצד הדברים, שביאור «

השנים  שלוש שפירות מבואר אחד

נעלות  בדרגות קשורים הראשונות

ומצד  שהם באלוקות, מבואר שני

הטמאות, מהקליפות חיות מקבלים

ÌLaהוא  ·˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»«¿≈
'ÌÈiÁ‰ ¯B‡'13‰È¯‡ ÔÈÚa ««ƒ¿ƒ¿««¿≈

BL¯La ‰È¯‡‰ È¯‰L ,¯BLÂ»∆¬≈»«¿≈¿»¿
Èt Èk ,¯BM‰Ó ¯˙BÈ dB·b -»«≈≈«ƒ¿≈

‰È¯‡ העליונה ‡Ïב'מרכבה' «¿≈∆
'eÎ ÔÈÓi‰14, פני' אל ואילו שור' «»ƒ

חשוב  יותר ימין צד והרי השמאל,

השמאל, מצד נעלה »»ÚecÓeויותר
¯BM‰L ,‡e‰ CÙ‰ ‰hÓÏ¿«»«¬…∆«
‰È¯‡‰Â ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‡e‰¿≈»¿»¿»«¿≈

,‰‡ÓË ‰iÁ ‡e‰ שהשור כך «»¿≈»
מהאריה? נעלה

˙ÓÁnL ,˙˙Bp‰ ‡È‰c ‡l‡∆»¿ƒ«∆∆∆≈¬«
‡e‰L האריה¯˙BÈ dB·b למעלה ∆»«≈

הדברים, È·La¯˙בשורש Ôk ÏÚ«≈ƒ¿ƒ«
ÌÈÏk‰ היו שבו ה'תוהו' עולם של «≈ƒ

שלא  מועטים וכלים מרובים אורות

מזה  וכתוצאה האורות את להכיל יכלו

קדושה  של וניצוצות 'נשברו' הכלים

הרי  למטה, האריה ÏÙpLkנפלו ¿∆»«
ÏtLשלמעלה  ,‰hÓÏ וירד¯˙BÈ ‰hÓÏ באכילה שאסור לבעלֿחיים ¿«»ƒ¿«¿«»≈

‰hÓ ‰hÓÏ ÏÙB ,¯˙BÈa dB·b dB·b‰ ÏkL Úe„iÎÂ] 'eÎ¿«»«∆»«»«»«¿≈≈¿«»«»
¯˙BÈa15, נופלות התחתונות שהשורות כך שנופלת אבנים חומת כמשל ¿≈

נופלות  העליונות והשורות ÔÎÏÂ16BL¯MLרחוק,קרוב, ‰È¯‡‰ ¿»≈»«¿≈∆»¿
BÈ˙¯למעלה  dB·b השור של בימין מהשורש הוא האריה ולכן למעלה, »«≈

בשמאל, הוא ÓË‡‰והשור ‰iÁ ‰NÚ ‰hÓÏ B˙ÏÈÙa האסורה ƒ¿ƒ»¿«»«¬∆«»¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ז g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

ׁשּת לפי ּבערּכלּֿפנים הּוא הּׂשכר הרי הּדעֹות י ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

 ֿ ׁשּבאין הֹוספה ׁשל ענין זהּו אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָהּמצוה],

ערלה  מצות ענין נׁשּתּנה מה להבין וצרי ,ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָערֹו

הּכתּוב  צרי ׁשּלכן ,ּבאיןֿערֹו הּוא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָׁשּׂשכרּה

ׁשּבכל  והינּו, ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ְְְְְְִֵֶֶַָָָָלפרׁש

על  ׂשכר ׁשּמקּבלים הּפׁשּוט ּדבר זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמצֹות

ׁשהּוא  מאחר זאת, לפרׁש צרי וכאן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמצוה,

ׁשמסּים  מה להבין צרי וגם .ׁשּבאיןֿערֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׂשכר

הּמצֹות. ּבכל ּכן מצינּו ׁשּלא אלקיכם, הוי' ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאני

ה'צמח Ô·eÈÂב) אדמּו"ר ּבאּור עלּֿפי זה ¿»ְִֵֶֶַַַַ

ׁשּמביא 4צדק' זה, ּפסּוק על ּבדרּוׁש ְִִֵֶֶֶֶַָ

ּבפסּוק  ּפירּוׁשים ּכּמה ׁשּמפרׁש ה'ּבחּיי' ּדברי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ואחרּֿכ ועל 5זה, ה'ּבחּיי': ׁשּכתב מה מביא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּתֹורה  ׁשהרחיקה ערלה מצות הּקּבלה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּדר

העליֹונֹות  הּׁשלׁש ּכנגד ׁשנים ׁשלׁש ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּנטיעה

ּגםּֿכן  ּוכנגדם הּׂשגה, ּבהם לנּו ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונֹות

וחֹוׁש ובהּו נראה 6ּתהּו צדק': ה'צמח ּומבאר . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּכתרֿחכמהּֿבינה. ראׁשֹונֹות ג' ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶָָָָָמּדבריו

והּׁשנה  ה'ּבחּיי': ּדברי המׁש מביא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּולאחריֿזה 

על  מרחפת אלקים ורּוח  ּכנגּדּה, ּגםּֿכן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהרביעית

הּמים  הּׂשגה 7ּפני ולא ּגמּור הסּתר אינֹו ּכי , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכי  ּגמּור, היּתר אינֹו הרביעית הּׁשנה ּכן ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּגמּורה,

ּבפדיֹון  הּוא ּפדיֹון.8מּוּתר ּבלא הּוא ואסּור , ְְְְְִִָָֹ

ׁשהּוא  לֹומר   צרי לכאֹורה צדק': ה'צמח ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומבאר

עלּֿפני  ּומרחפת האמצעי, קו הרּוח ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּדעת,

כּו'. חסד ׁשהּוא ִֶֶֶַָהּמים

ÔÈÚ‰Â'ג ּכנגד הם ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדכיון ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

לנּו ׁשאין ּכתרֿחכמהּֿבינה ְִִֵֶֶֶָָָָראׁשֹונֹות

אבל  ּבאכילה. הּפירֹות אסּורים לכן הּׂשגה, ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבהם

הּדעת, ּבחינת היא הרביעית ּכבר ׁשנה לּה ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ואילך.4) קמד ע' (קדושים) פרשתנו ואילך.5)אוה"ת קמו ב.6)ס"ע א, ג.7)בראשית רמב"ם 8)שם, עה"פ. ופירש"י תו"כ

ה"ב. פ"ט שני מעשר הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯Úaהשכר, ‡e‰ ¯ÎO‰ È¯‰ ˙BÚc‰ ÈzL ÈÙÏ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ¿«»»ƒ¿ƒ¿≈«≈¬≈«»»¿∆∆

‰Âˆn‰ המצווה קיום על לשכר המצווה בין והתאמה יחס ‡l‡ויש ,[ «ƒ¿»∆»
ערלה  מצוות על המובטח ŒÔÈ‡aLהשכר ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈÚ e‰Ê∆ƒ¿»∆»»∆¿≈

,CB¯Ú,והשכר עצמה המצווה בין יחס pzL‰ללא ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ¬¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»
d¯ÎOL ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«»¿»∆¿»»

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰,המצווה למעשה ¿≈¬
L¯ÙÏ ·e˙k‰ CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ«»¿»≈

B˙‡e·z,ולפרט  ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»
‰Ê È¯‰ ˙Bˆn‰ ÏÎaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»«ƒ¿¬≈∆
¯ÎN ÌÈÏa˜nL ËeLt‰ ¯·c»»«»∆¿«¿ƒ»»
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ Ô‡ÎÂ ,‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»¿»»ƒ¿»≈
¯ÎN ‡e‰L ¯Á‡Ó ,˙‡Ê…≈««∆»»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL שהתורה וללא ∆¿≈¬
יודעים  היינו לא בפירוש זאת תכתוב

מיוחד  חידוש זה שהרי מעצמנו כך על

להבין  ויש המצוות, בשאר קיים שלא

עליה  שיש ערלה מצוות מיוחדת במה

"באיךֿערוך"?. במיוחד, גדול שכר

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â על הטעם את ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌiÒÓL ‰Ó הפסוקים את הכתוב «∆¿«≈

באמירה המדברים  ערלה È‡¬ƒבמצות
Ï‡ 'ÈÂ‰Ôk eÈˆÓ ‡lL ,ÌÎÈ˜ ¬»»¡…≈∆∆…»ƒ≈

.˙Bˆn‰ ÏÎa¿»«ƒ¿
¯e‡a ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆«ƒ≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡4 «¿«∆«∆∆

Le¯„a חסידות eÒt˜מאמר ÏÚ ƒ¿«»
'ÈiÁa'‰ È¯·c ˙‡ ‡È·nL ,‰Ê∆∆≈ƒ∆ƒ¿≈«¿«≈
ÌÈLe¯Èt ‰nk L¯ÙnL∆¿»≈«»≈ƒ

CkŒ¯Á‡Â ,‰Ê ˜eÒÙa5‡È·Ó ¿»∆¿««»≈ƒ
צדק' ה'צמח kL˙·אדמו"ר ‰Ó«∆»«

,‰Ïaw‰ C¯c ÏÚÂ :'ÈiÁa'‰«¿«≈¿«∆∆««»»
‰˜ÈÁ¯‰L ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓƒ¿«»¿»∆ƒ¿ƒ»

‰¯Bz‰ פירות את לאכול ואסרה «»
‰ÚÈËp‰שלÌÈL LÏL «¿ƒ»»…»ƒ
‰LÏMהראשונות  „‚k¿∆∆«»…

˙BBL‡¯‰ ˙BBÈÏÚ‰ שלוש »∆¿»ƒ
באלוקות בחינות  ראשונות עליונות

להלן) שמפרט eÏ(כפי ÔÈ‡L∆≈»
‰‚O‰ Ì‰a הריחוק,וזהו ענין »∆«»»

Ì„‚Îe המקבילות בחינות שלוש ¿∆¿»
e‰·Âלהן, e‰z ÔkŒÌb«≈…»…

CLBÁÂ6ÂÈ¯·cÓ ‰‡¯ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe ה'בחיי'. של ¿∆¿»≈«∆«∆∆ƒ¿∆ƒ¿»»
‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k ˙BBL‡¯ '‚ Ì‰L שלמעלה עליון כתר בחינת ∆≈ƒ∆∆»¿»ƒ»

הראשונות  והספירות הראש) מעל הוא הגשמי שהכתר (כשם הספירות מעשר

ובינה. חכמה שהן הספירות È¯·cמעשר CLÓ‰ ‡È·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿≈
,dc‚k ÔkŒÌb ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰M‰Â :'ÈiÁa'‰ לה המקביל העניין «¿«≈¿«»»»¿ƒƒ«≈¿∆¿»

הוא  ‰ÌÈnבאלוקות Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ÌÈ˜Ï‡ Áe¯Â7BÈ‡ Èk , ¿«¡…ƒ¿«∆∆«¿≈«»ƒƒ≈
¯eÓb ¯zÒ‰ הבחינות שלוש כמו ∆¿≈»

שהן האמורות  ובינה) חכמה (כתר,

לגמרי  מהשגה ‰O‚‰למעלה ‡ÏÂ¿…«»»
‰¯eÓb שני בה מצד שאין בחינה זו ¿»

היא  גם מסוימת ובמידה מלאה השגה

‰¯·ÈÚÈ˙נסתרת, ‰M‰ Ôk מצד ≈«»»»¿ƒƒ
eÓb¯,אחד  ¯zÈ‰ BÈ‡ ופירות ≈≈∆»

לא  הרביעית כפירות השנה נאכלות

ÔBÈ„Ùaחולין, ‡e‰ ¯zeÓ Èk8 ƒ»¿ƒ¿
הן  הפירות פדיון מותרות ואחרי

שני  ומצד ‰e‡באכילה, ¯eÒ‡Â¿»
ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe .ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»≈«∆«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ :'˜„∆̂∆ƒ¿»»ƒ«

‡e‰L שעליה הזו הרביעית הבחינה ∆
ה'בחיי' "ורוח אומר כנגד שהיא

היא  המים", פני על מרחפת אלקים

˜Âבחינת  Áe¯‰ Èk ,˙Úc‰«««ƒ»««
,ÈÚˆÓ‡‰ בקו שהיא הדעת כמו »∆¿»ƒ

וחסידות  בקבלה (כמבואר האמצעי

'קוין': לשלושה נחלקות שהספירות

הימין, בקו נצח) חסד, חכמה, – חח"ן

השמאל, בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה

בקו  יסוד) תפארת, (דעת, דת"י

ÈtŒÏÚהאמצעי) ˙ÙÁ¯Óe¿«∆∆«¿≈
'eÎ „ÒÁ ‡e‰L ÌÈn‰ שעניינו «»ƒ∆∆∆

הנמשכים המשכה  כמים והשפעה,

הגשם  בתפילת שאומרים (כמו וזורמים

החסד  מידת שענינו אבינו אברהם לגבי

כמים"). אחריך נמשך אב "זכור –

LÏML ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆»…
˙BBL‡¯ '‚ „‚k Ì‰ ÌÈL»ƒ≈¿∆∆ƒ
eÏ ÔÈ‡L ‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k∆∆»¿»ƒ»∆≈»
ÌÈ¯eÒ‡ ÔÎÏ ,‰‚O‰ Ì‰a»∆«»»»≈¬ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙B¯Èt‰ בכוחנו אין כי «≈«¬ƒ»
שהן לברר  הללו הבחינות את ולהעלות

מהשגתינו. L‰למעלה Ï·‡¬»»»
,˙Úc‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿ƒ««««

אבל  והבינה החכמה כמו מהמוחין, חלק אמנם יותר שהיא היא שני מצד

אלינו  ושייכת È‰L‡קרובה ,˙BcÓÏ Ìb ˙eÎiL ¯·k dÏ LiL∆≈»¿»«»««ƒ∆ƒ
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ׁשית  ּדכליל מפּתחא ׁשהיא למּדֹות, ּגם ,9ׁשּיכּות ְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּכתר  ּבין ממּוצע היא הּדעת ׁשּבחינת ּדאף ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָוהינּו,

מאצילּות 10לחכמהּֿובינה  למעלה (ּבין ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

האמצעי, ּבּקו להיֹותּה מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֶַַָָָָָָלאצילּות),

למּטה  ׁשהּוא ׁשינּויים, ּבּה ׁשאין האמת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת

ׁשהיא  ּכמֹו ׁשּגם מּובן הרי למעלה, ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָּכמֹו

ׁשּיכּות  לּה יׁש לחכמהּֿובינה ּכתר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלמעלה

למּדֹות. ׂשכל ּבין ממּוצע נעׂשית ולכן למּטה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּגם

קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעית ּבּׁשנה הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹולכן

ּבאכילה. מּוּתר אבל ּפדיֹון, ׁשּצרי לה', ְֲֲִִִִִֶַַָָָָהּלּולים

ּבחינֹות CÈLÓÓeג) ׁשּיכּות א צדק': ה'צמח «¿ƒְִֶֶֶַַַַָ

והינּו, כּו'. ערלה ׁשני לׁשלׁש ְְְְְֵֵַָָָֹאּלּו

ג' ׁשל הּׁשּיכּות מהי מּובן, אינֹו ְְִִֵֶַַַָָָּדלכאֹורה

ערלה  ׁשני לׁשלׁש ּכתרֿחכמהּֿבינה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹראׁשֹונֹות

ּכמבאר  הּטמאֹות, קליּפֹות ג' ּכנגד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם

ּתֹורה' הּזהר 11ּב'לּקּוטי ה'צמח 12ּבׁשם ּומבאר . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

'אֹור  ּבׁשם ּׁשּכתב מה עלּֿדר לֹומר יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָצדק':

האריה 13החּיים' ׁשהרי וׁשֹור, אריה ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

אל  אריה ּפני ּכי מהּׁשֹור , יֹותר ּגבֹוּה - ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשרׁשֹו

כּו' ׁשהּׁשֹור 14הּימין הּוא, נהפ למּטה ּומּדּוע , ְֲִֶַַַַַַָָֹ

טמאה, חּיה הּוא והאריה טהֹורה ּבהמה ְְְְְֵֵֵַַָָָָָהּוא

יֹותר, ּגבֹוּה ׁשהּוא ׁשּמחמת הּנֹותנת, ּדהיא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלא

נׁשּפל  למּטה, ּכׁשּנפל הּכלים ּבׁשבירת ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל [וכּידּוע כּו' יֹותר ְְֵֶַַַַַַָָָָָלמּטה

ּביֹותר  מּטה למּטה נֹופל ולכן 15ּביֹותר, ,16 ְְְְֵֵֵֵַַָָָ

למּטה  ּבנפילתֹו יֹותר, ּגבֹוּה ׁשּׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהאריה
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ובכ"מ.9) ד. ו, ואתחנן לקו"ת ב. קעז, זח"ב רועה 10)ראה הי' ומשה ד"ה נא. ע' תר"ס סה"מ א. יט, תולדות תו"א ראה

ג.11)תרצ"ד. כט, (קדושים) שם.12)פרשתנו בלקו"ת הובא - בסופו כד שער פרדס וראה ב. רמד, יד.13)ח"ב יז, אחרי

י.14) א, ואילך.15)יחזקאל א סה, ואילך. א נח, הפורים שער אורה שערי ג. לד, אמור לקו"ת מג"א 16)ראה תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈL ÏÈÏÎc ‡ÁzÙÓ9, כי) שש' הכולל 'מפתח נקראת הדעת בחינת «¿¿»¿»ƒƒ

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות שש את בתוכה כוללת היא

"כמו  מצותיך: דרך בספר צדק' ה'צמח אדמו"ר כתב "מפתח" המושג ובביאור

שמסיח  ע"י סוגרה או ומעוררה, המדה התפעלות שפותח דעתו").המפתח

˙Úc‰ ˙ÈÁaL Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆¿ƒ««««
ÚˆeÓÓ ‡È‰ המחבר¯˙k ÔÈa ƒ¿»≈∆∆

«¿«¿Œ‰ÓÎÁÏמהספירות שלמעלה 
‰È·e10 הראשונות (ÔÈaהספירות ƒ»≈

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ בחינות ¿«¿»≈¬ƒ
השתלשלות' מ'סדר שלמעלה האלוקות

ומוגבלות  מוגדרות דרגות של

˙eÏÈˆ‡Ï,עצמו האצילות עולם «¬ƒ
 ֿ אצילות העולמות מארבע הראשון

העולמות  שהם בריאהֿיצירהֿעשיה

מוגדרות), ספירות בהם «ŒÏkÓƒשיש
,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa d˙BÈ‰Ï ÌB˜Ó»ƒ¿»«»»∆¿»ƒ
בקו  היא הדעת שבחינת מאחר

לשמאל  או לימין נוטה שאינו האמצעי

da ÔÈ‡L ˙Ó‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¡∆∆≈»
BÓk ‰hÓÏ ‡e‰L ,ÌÈÈeÈLƒƒ∆¿«»¿

,‰ÏÚÓÏ ‡e‰L למטה והירידה ∆¿«¿»
שינוי  שום בו פועלת Ô·eÓלא È¯‰¬≈»

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ÌbL∆«¿∆ƒ¿«¿»
למעלה  מאצילות, שלמעלה בבחינות

השתלשלות' k˙¯מ'סדר ÔÈa≈∆∆
‰È·eŒ‰ÓÎÁÏ היא שהדעת כפי ¿»¿»ƒ»

שלמעלה ממוצע  הכתר בין המחבר

הספירות  להתחלת דאצילות מהספירות

למעלה  בהיותה כבר ≈LÈדאצילות,
ÔÎÏÂ ,‰hÓÏ Ìb ˙eÎiL dÏ»«»«¿«»¿»≈

ÚˆeÓÓ ˙ÈNÚ המחברÔÈa «¬≈¿»≈
˙BcÓÏ ÏÎN כפי שגם וכאמור ≈∆¿ƒ

חלק  היא היא שהדעת מהמוחין,

המידות. שש את גם ≈«¿ÔÎÏÂכוללת
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Ma ‰p‰ העץ פירות ƒ≈«»»»¿ƒƒ

הענינים, שני את הכולל באופן נאכלים

מה  שלמעלה מהבחינות גם בהם לברר שיש שעלינו מהבחינות וגם שגתינו

ולכן  ÔBÈ„tולהעלות, CÈ¯vL ,'‰Ï ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«∆»ƒƒ¿
'קודש', הם הפירות הפדיון שני‡·Ïוללא ÏÈÎ‡a‰.מצד ¯zeÓ ¬»»«¬ƒ»

LÏLÏ el‡ ˙BÈÁa ˙eÎiL C‡ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ CÈLÓÓe (‚«¿ƒ«∆«∆∆««»¿ƒ≈¿»…
˙eÎiM‰ È‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,eÈ‰Â .'eÎ ‰Ï¯Ú ÈL¿≈»¿»¿«¿¿ƒ¿»≈»«ƒ««»

‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k ˙BBL‡¯ '‚ ÏL ונעלות גבוהות בחינות שהם ∆ƒ∆∆»¿»ƒ»

‰B‡Óh˙,באלוקות  ˙BtÈÏ˜ '‚ „‚k Ì‰L ‰Ï¯Ú ÈL LÏLÏ¿»…¿≈»¿»∆≈¿∆∆¿ƒ«¿≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók11¯‰f‰ ÌLa12 השנים שלוש שפירות «¿…»¿ƒ≈»¿≈«…«

הטמאות, קליפות משלוש היא שלהן החיות כי באכילה אסורות הראשונות

הפרי  על מכסה שקליפה כשם הקדושה על המכסים הקדושה היפך של כוחות

הדברים  שכל התניא בספר וכמבואר

חיותם  את מקבלים באכילה האסורים

שאין  הטמאות מהקליפות וקיומם

(והעליה  ולברר להעלות בכוחנו

לבוא, לעתיד יהיו שלהם והבירור

המשיח)? בימות

LÈ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆≈
¯ÓBÏ מצד כיצד הדברים, שביאור «

השנים  שלוש שפירות מבואר אחד

נעלות  בדרגות קשורים הראשונות

ומצד  שהם באלוקות, מבואר שני

הטמאות, מהקליפות חיות מקבלים

ÌLaהוא  ·˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»«¿≈
'ÌÈiÁ‰ ¯B‡'13‰È¯‡ ÔÈÚa ««ƒ¿ƒ¿««¿≈

BL¯La ‰È¯‡‰ È¯‰L ,¯BLÂ»∆¬≈»«¿≈¿»¿
Èt Èk ,¯BM‰Ó ¯˙BÈ dB·b -»«≈≈«ƒ¿≈

‰È¯‡ העליונה ‡Ïב'מרכבה' «¿≈∆
'eÎ ÔÈÓi‰14, פני' אל ואילו שור' «»ƒ

חשוב  יותר ימין צד והרי השמאל,

השמאל, מצד נעלה »»ÚecÓeויותר
¯BM‰L ,‡e‰ CÙ‰ ‰hÓÏ¿«»«¬…∆«
‰È¯‡‰Â ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‡e‰¿≈»¿»¿»«¿≈

,‰‡ÓË ‰iÁ ‡e‰ שהשור כך «»¿≈»
מהאריה? נעלה

˙ÓÁnL ,˙˙Bp‰ ‡È‰c ‡l‡∆»¿ƒ«∆∆∆≈¬«
‡e‰L האריה¯˙BÈ dB·b למעלה ∆»«≈

הדברים, È·La¯˙בשורש Ôk ÏÚ«≈ƒ¿ƒ«
ÌÈÏk‰ היו שבו ה'תוהו' עולם של «≈ƒ

שלא  מועטים וכלים מרובים אורות

מזה  וכתוצאה האורות את להכיל יכלו

קדושה  של וניצוצות 'נשברו' הכלים

הרי  למטה, האריה ÏÙpLkנפלו ¿∆»«
ÏtLשלמעלה  ,‰hÓÏ וירד¯˙BÈ ‰hÓÏ באכילה שאסור לבעלֿחיים ¿«»ƒ¿«¿«»≈

‰hÓ ‰hÓÏ ÏÙB ,¯˙BÈa dB·b dB·b‰ ÏkL Úe„iÎÂ] 'eÎ¿«»«∆»«»«»«¿≈≈¿«»«»
¯˙BÈa15, נופלות התחתונות שהשורות כך שנופלת אבנים חומת כמשל ¿≈

נופלות  העליונות והשורות ÔÎÏÂ16BL¯MLרחוק,קרוב, ‰È¯‡‰ ¿»≈»«¿≈∆»¿
BÈ˙¯למעלה  dB·b השור של בימין מהשורש הוא האריה ולכן למעלה, »«≈

בשמאל, הוא ÓË‡‰והשור ‰iÁ ‰NÚ ‰hÓÏ B˙ÏÈÙa האסורה ƒ¿ƒ»¿«»«¬∆«»¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



g"kyz'dח ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

ׁשּגם  אף הּׁשֹור, מהּֿׁשאיןּֿכן טמאה, חּיה ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה

מּכלֿמקֹום  ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור' מ'ּפני ְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשרׁשֹו

לאחר  ּגם לכן אריה', מ'ּפני למּטה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָלהיֹותֹו

הּוא  אּלא הּקדּוׁשה, מן נפרד אינֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָהּׁשבירה

מּבחינת  קצת ּׁשּנפלּו מה ולכן טהֹורה]. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבהמה

נפלּו למּטה, ּכתרֿחכמהּֿבינה ראׁשֹונֹות ְְְִִֶֶַָָָָָג'

וזהּו הּטמאֹות, קליּפֹות ּבג' הינּו יֹותר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָלמּטה

הּטמאֹות  קליּפֹות מג' ׁשהם ערלה ּפירֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָענין

ּבּתניא  ׁשהּובאה ׁשהּדּוגמא על 17[ּולהעיר ְְְְִֶֶַַַַָָָָ

הּטמאֹות  קליּפֹות מג' ׁשהם אסּורֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַָמאכלֹות

ענין  וזהּו ּומסּים: ּדוקא]. מערלה היא - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלגמרי

וׁשרׁשן  ,וחֹוׁש ובהּו ּתהּו ׁשהן כּו' ערלה ׁשני ְְְְְֵֵֶֶָָָָָֹֹג'

וחֹוׁש ובהּו מּתהּו הּכלים ּבׁשבירת ּׁשּנפל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּמה

כּו'. ְֶָהעליֹון

נתן ‡Cד) העֹולם את ּגם הרי להבין, צרי «ְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשביל 18ּבלּבם  הם העֹולם עניני ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

אי ולכאֹורה, כּו', אֹותם  ׁשּיברר האדם, ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָעבֹודת

מג' ׁשהם מאחר ערלה, ׁשני ּבג' הּבירּור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנעׂשה

הענין  א עלּיה. להן ׁשאין הּטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָקליּפֹות

ּבאֹופן  הּוא הּטמאֹות קליּפֹות ּדג' ׁשהּברּור ְְְְִֵֵֶֶַַהּוא,

הּברּור  ּבין החילּוק ּכללּות וזהּו ּדחּיה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשל

ׁשעלֿידי  לּברּור מצֹותֿעׂשה רמ"ח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַׁשעלֿידי

ׁשעלֿידי  ׁשהּברּור לאֿתעׂשה, מצֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשס"ה

ואילּו קרּוב, ּבדר הּוא מצֹותֿעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַרמ"ח

ּבדר הּוא לאֿתעׂשה ׁשס"ה ׁשעלֿידי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּברּור

הּטמאֹות  קליּפֹות ּדג' ׁשהּברּור והינּו, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָּדחּיה.

ּכאׁשר  ּובפרט אֹותם, ׁשּדֹוחה עלֿידיֿזה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָנעׂשה

תרס"ו  ּבהמׁש (ּכמבאר כּו' מּזה 19מצטער ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

מאׁשר  יֹותר למעלה מּגיעים הּצער ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידי

הּמבארים  ּבּדרּוׁשים ּכמבאר הּתענּוג), ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֹעלֿידי
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ד. ט, שה"ש לקו"ת ג. (בהגהה).17)צג, רפל"ז ב.18)ספ"ו. ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, ואילך.19)קהלת קו ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BL¯'באכילה, Èt'Ó BL¯L ÌbL Û‡ ,¯BM‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««∆«»¿ƒ¿≈

,‰·k¯naL,ונעלה גבוה שורש יש לו שגם מובן כן ÌB˜ÓŒÏkÓואם ∆«∆¿»»ƒ»»
,'‰È¯‡ Èt'Ó ‰hÓÏ B˙BÈ‰Ï נמוך למעלה השור ששורש כיוון ƒ¿¿«»ƒ¿≈«¿≈

למעלה, האריה ‰È·M¯‰משורש ¯Á‡Ï Ìb ÔÎÏ של 'נפילה' שגרמה »≈«¿«««¿ƒ»
אל  למטה מלמעלה הקדושה ניצוצות

זאת  בכל והחומריות, הגשמיות תוך

‰Le„w‰ ÔÓ „¯Ù BÈ‡ לגמרי ≈ƒ¿»ƒ«¿»
באכילה, אסור ‰e‡ואינו ‡l‡∆»

.[‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»
˙ˆ˜ eÏÙpM ‰Ó ÔÎÏÂ חלק ¿»≈«∆»¿¿»

¯‡ÈÁaÓ˙BBLמועט  '‚ ˙ ƒ¿ƒ«ƒ
,‰hÓÏ ‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k∆∆»¿»ƒ»¿«»

,¯˙BÈ ‰hÓÏ eÏÙ לעניינים »¿¿«»≈
דרגות  של מה'נפילה' יותר נחותים

לא  אך נפלו שגם למעלה יותר נמוכות

בחינות  שלוש אבל כך, כל נעלות נמוך

ונפלו  ירדו כתרֿחכמהֿבינה אלו,

ביותר, ˜BtÈÏ˙למטה '‚a eÈ‰«¿¿¿ƒ
˙B¯Èt ÔÈÚ e‰ÊÂ ,˙B‡Óh‰«¿≈¿∆ƒ¿«≈
˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L ‰Ï¯Ú»¿»∆≈ƒ¿ƒ

˙B‡Óh‰ באכילה ואסורות «¿≈
‰‡·e‰L ‡Ó‚ec‰L ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¿»∆¿»

‡Èza17˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÚ ««¿»««¬»¬
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿≈
‡˜Âc ‰Ï¯ÚÓ ‡È‰ - È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ≈»¿»«¿»

ומכוון  מדויק הדבר ].ובוודאי
ÌiÒÓe במאמר צדק' ה'צמח אדמו"ר ¿«≈

Ï¯Ú‰הנזכר: ÈL '‚ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿≈»¿»
,CLBÁÂ e‰·Â e‰z Ô‰L 'eÎ∆≈…»…¿∆
על  והסתר העלם של בחינות שלוש

ÏÙpMאלוקות  ‰nÓ ÔL¯LÂ¿»¿»ƒ«∆»«
e‰·Â e‰zÓ ÌÈÏk‰ ˙¯È·Laƒ¿ƒ««≈ƒƒ…»…

'eÎ ÔBÈÏÚ‰ CLBÁÂ שהן כפי ¿∆»∆¿
באלוקות,בחינות  ונעלות גבוהות

יותר  הנעלות שהבחינות לעיל כמבואר

יותר. למטה נפלו

C‡ ÔÈ·‰Ïעדיין „) CÈ¯ˆ דבר «»ƒ¿»ƒ
הערלה, פירות בעניין נאמר ‰¯Èנוסף ¬≈

Ô˙בקהלת  ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb«∆»»»«
ÌaÏa18, של הפנימית והמשמעות ¿ƒ»

היא  ‰ÌÏBÚהפסוק ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈»»
eÎ',הזה  Ì˙B‡ ¯¯·iL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La Ì‰ שעלֿידי כדי ≈ƒ¿ƒ¬«»»»∆¿»≈»

באופן  ה' ולעבודת ומצוות לתורה בהם ומשתמש במגע איתם בא שהאדם

אותם  ויעלה מהרע שבהם הטוב את ויפריד יברר הוא דעהו', דרכיך 'בכל של

‰e¯Èa¯לקדושה, ‰NÚ CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ הפירות של a‚'והעילוי ¿ƒ¿»≈«¬∆«≈¿
Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L ¯Á‡Ó ,‰Ï¯Ú ÈL¿≈»¿»≈««∆≈ƒ¿ƒ«¿≈∆≈»∆

‰iÏÚ?.לבוא לעתיד רק ויתבררו באכילה אסורים והם ובירור, ¬ƒ»
¯e¯a‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«≈

‰B‡Óh˙והעליה  ˙BtÈÏ˜ '‚c¿¿ƒ«¿≈
‰iÁc ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ בעוד ¿∆∆¿ƒ»

מתבררים  המותרים שהדברים

והשימוש  אכילתם ידי על ומתעלים

על  מתבררים האסורים הדברים בהם,

ולא  אותם שדוחים העובדה עצם ידי

בעצם  הם גם אבל מהם, אוכלים

מסוימת) במידה (לפחות בירור עוברים

שהעולם  הקובע מהכלל יוצאים ואינם

ויברר  יעלה שהאדם כדי נברא כולו

אותו.

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ
¯e¯a‰ ÔÈa הגשמיים הדברים של ≈«≈

הזה  ¯Á"Óקיום È„ÈŒÏÚLבעולם ∆«¿≈¿«
‰NÚŒ˙BˆÓ,חיובית בעשייה ƒ¿¬≈

¯e¯aÏ האסורים אחרים, דברים של «≈
בהנאה  אפילו או ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבאכילה

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒL ֿ על »»ƒ¿…«¬∆
מסוימות  מפעולות הימנעות ידי

Á"Ó¯ È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰L∆«≈∆«¿≈¿«
·e¯˜ C¯„a ‡e‰ ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈¿∆∆≈
על  המתברר והדבר המברר האדם בין

תורה  לענייני בו שימוש או אכילתו ידי

È„ÈŒÏÚLומצוות, ¯e¯a‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«≈∆«¿≈
C¯„a ‡e‰ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰"ÒL»»…«¬∆¿∆∆

‰iÁc.האסורים הדברים eÈ‰Â,של ¿ƒ»¿«¿
˙BtÈÏ˜ '‚c ¯e¯a‰L∆«≈¿¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ˙B‡Óh‰«¿≈«¬∆«¿≈∆
¯L‡k Ë¯Ù·e ,Ì˙B‡ ‰ÁBcL∆∆»ƒ¿»«¬∆
¯‡·Ók) 'eÎ ‰fÓ ¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆«¿…»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a19È„ÈŒÏÚL ¿∆¿≈∆«¿≈
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ¯Úv‰««««ƒƒ¿«¿»≈

‚eÚz‰ È„ÈŒÏÚ ¯L‡Ó ולכן ≈¬∆«¿≈««¬
וחשים  שמצטערים לבעליֿתשובה

רחוקים  היו שבעבר כך על מרירות

על  יתרון יש באלוקות מדביקות

קרובי  היותם על עונג מתוך ה' את שעובדים גמורים לאלוקות צדיקים ),ם
ÌÈLe¯ca ¯‡·Ók חסידות מאמרי˜eÏÈÁ‰ ˙‡ ÌÈ¯‡·n‰ ההבדל «¿…»«¿ƒ«¿»¬ƒ∆«ƒ
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ׁש החילּוק לעבֹודת את הּברּורים עבֹודת ּבין ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

צּדיקים,20הּנסיֹונֹות  הסּתּלקּות (ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַ

הּטמאֹות  קליּפֹות ג' ּברּור נעׂשה ).21ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ

גֹו'ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ה) החמׁשית ּבּׁשנה הּנה ¿«¿≈∆ֲִִִֵַַָָ

והינּו, גֹו'. לכם ְְְִֶַָלהֹוסיף

הּדחּיה  עלֿידי  ערלה ׁשני ּדג' הּברּור ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּלאחרי

ּבבחינת  ּבקדּוׁשה ׁשּלהם לּׁשרׁש מּגיעים אזי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹכּו',

ּובּׁשנה  וזהּו ּכתרֿחכמהּֿבינה. ראׁשֹונֹות ְְִִֶֶֶַָָָָָג'

ענין  ׁשהּוא גֹו', לכם להֹוסיף גֹו' ְְֲִִִִֶֶַַָהחמׁשית

הוי', ּדׁשם יּו"ד ׁשל מּקּוצֹו הּנמׁש אֹור ְְֲִִֵֶֶֶַָָָּתֹוספת

ּתֹוספת  נמׁש ּדוקא ּומּׁשם הּכתר, ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָוהּוא

כּו' לכם להֹוסיף מּובן 22האֹור ועלּֿפיֿזה . ְְִִֶֶַָָָ

ׁשאר  ּדכל מהּׂשכר למעלה הּוא זה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׂשכר

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ידּוע ּדהּנה 23הּמצֹות. ְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ּדתליא  ּכעּנבי הוי' ּבׁשם ּתלּויֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָׁשהּמצֹות

מצֹות  יׁש ּבאׁשּכֹול), הּתלּויים (ּכענבים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּבאתּכלא

ּבאֹות  הּתלּויֹות יׁש הוי', ּדׁשם י' ּבאֹות ְְְֲֵֵַַָָָָהּתלּויֹות

ה' ּבאֹות אֹו ו' ּבאֹות הּתלּויֹות ויׁש ראׁשֹונה, ְְִֵַָָָה'

ממׁשיכים  הּמצֹות קּיּום עלֿידי ולכן, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָאחרֹונה.

וזהּו הוי'. ּדׁשם אֹותּיֹות ד' מּבחינת אֹור ְְְֲִִִִֵֶַָָּגילּוי

ּומסֹובב, סיּבה ּבדר הּוא אם (הן הּמצֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּׂשכר

ּכיון  ,ׁשּבער ענין הּוא סגּולי) ּבאֹופן אפילּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָאֹו

ׁשהן  הוי', ׁשם אֹותּיֹות מד' רק היא ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

ספירֹות  עׂשר -24ּכנגד ראׁשֹונה ה' חכמה, - י' , ְְְִִֶֶֶֶָָָ

ּוכנגד  מלכּות, - אחרֹונה וה' מּדֹות, - ו' ְְְֲִִֶֶַַָָּבינה,
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ועוד.20) ואילך. א קפו, להצ"צ סהמ"צ בשוה"ג.21)ראה סע"ב קצא, שם סהמ"צ אוה"ת 22)ראה ד. ל, פרשתנו לקו"ת

קמג. ע' ואילך.23)פרשתנו ב ג, פקודי לקו"ת גם וראה ב). (פא, מא תיקון שם א). (ב, בהקדמה זהר תיקוני עץ 24)ראה

א. שער ח"ג להרח"ו קדושה שערי פ"אֿב. אבי"ע) דרושי (שער מב שער פ"א. למהרח"ו) אצי' סדר (שער ג שער חיים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈaL20 ידי על שדווקא ∆≈¬««≈ƒ«¬««ƒ¿

אדמו"ר  שמבאר (וכמו הטמאות הקליפות ג' את מבררים הניסיונות עבודות

הטוב  ויוצא נתברר הניסיון עלֿידי "והנה מצותיך: דרך בספרו צדק' ה'צמח

בא  שממנו המסתיר בהדבר למטה שנפל התהו מעולם שנפל המוסתר

שמצטער  נסיון בגדר כשהיא הנסיון...

הצער  זה ע"י הנה דוחה, ועכ"ז בנפשו

צערה  וסובל אותו מצערת שהקליפה

ונהפך  שבה הטוב שמוציא י"ל בזה

החיים  האור מ"ש וכעין ממש לטוב

יענו  וכאשר פסוק על שמות פרשת

או  פרך דעבודת עינוי לי ומה כו' אותו

וסובל  בנפשי' דקמצטער עינוי

∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ומדחה...)
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ˜Ècˆ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒƒ∆«¿≈
˙BtÈÏ˜ '‚ ¯e¯a ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆≈¿ƒ

˙B‡Óh‰21 ב'אגרת שמבואר כפי «¿≈
על  כח) (סימן התניא שבספר הקודש'

פרשת  נסמכה "למה ז"ל חכמינו מאמר

פרה  מה לך לומר פרה, לפרשת מרים

מכפרת", צדיקים מיתת אף מכפרת,

ניתן  אדומה פרה שעלֿידי כשם אשר

הכי  הטומאה שהיא מת טומאת לטהר

'מטהרת', צדיקים מיתת כך חמורה,

הקליפות  את גם ומעלה מבררת היינו

האדם  עמל שכל "כנודע הטמאות,

בבחינת  למעלה בחייו נפשו שעמלה

בבחינת  ומאיר מתגלה והסתר, העלם

פטירתו... בעת למטה מלמעלה גילוי

ה' חסד מאיר צדיקים] [של בפטירתן

ופועל  יראיו על עולם עד מעולם

עוון  על לכפר הארץ בקרב ישועות

מג' שהן הזדונות על גם אף הדור

הטמאות"). קליפות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של ‰) הבירור ידי על ¿«¿≈∆
הראשונות  השנים בשלוש הקליפות

¯Á‡lL ,eÈ‰Â .'B‚ ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï 'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ‰p‰È ƒ≈«»»«¬ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿∆¿«¬≈
,'eÎ ‰iÁc‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ï¯Ú ÈL '‚c ¯e¯a‰ שעצם לעיל כמבואר «≈¿¿≈»¿»«¿≈«¿ƒ»

שהחיות  בפירות אפילו ועילוי בירור פועלת מאכילה וההימנעות הדחייה

הטמאות  מהקליפות הם שלהם Ì‰lLוהקיום L¯MÏ ÌÈÚÈbÓ ÈÊ‡¬««ƒƒ«…∆∆»∆
‰Le„˜aבאלוקות Œ‰ÓÎÁŒ¯˙kלמעלה ˙BBL‡¯ '‚ ˙ÈÁ·a ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ∆∆»¿»

‰Èa לא היא הטמאות לקליפות למטה שירדו העובדה לעיל שנתבאר וכפי ƒ»

נופל  ביותר הגבוה דווקא אדרבה, אלא נעלה שורש להם שיש לכך סתירה

יותר. ‚B',למטה ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï 'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e e‰ÊÂ¿∆«»»«¬ƒƒ¿ƒ»∆
¯B‡ ˙ÙÒBz ÔÈÚ ‡e‰L הבירור לפני לכן, קודם ונתגלה נמשך שלא ∆ƒ¿«∆∆

אור והוא הראשונות, השנים בשלוש eÈ"„שנפעל ÏL BˆewÓ CLÓp‰«ƒ¿»ƒ∆
˙ÈÁa ‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿¿ƒ«

,¯˙k‰ וחסידות בקבלה כמבואר «∆∆
הוי', בשם רמוזות הספירות שעשר

מהספירות  שלמעלה הכתר ובחינת

יו"ד, האות שבראש ב'קוץ' מרומזת

עצמה מהאות למעלה «ÌMÓeƒהיינו
¯B‡‰ ˙ÙÒBz CLÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»∆∆»

'eÎ ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï22 תוספת והיא ¿ƒ»∆
מ'סדר  שלמעלה מבחינה אור

השתלשלות'.

‰Ê ¯ÎOL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆»»∆
וניתן  הטמאות הקליפות בירור על הבא

ביותר  גבוהה ממדריגה ‰e‡מלמעלה
¯‡L ÏÎc ¯ÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»¿»¿»
‰Ó Úe„È ‰p‰c .˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ≈»««

¯‰fa ·e˙kM23˙Bˆn‰L ∆»«…«∆«ƒ¿
È·pÚk 'ÈÂ‰ ÌLa ˙BÈeÏz¿¿≈¬»»¿ƒ¿≈
ÌÈ·Úk) ‡Ïk˙‡a ‡ÈÏ˙c¿«¿»¿ƒ¿»»«¬»ƒ
˙BˆÓ LÈ ,(ÏBkL‡a ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿
,'ÈÂ‰ ÌLc 'È ˙B‡a ˙BÈeÏz‰«¿»¿≈¬»»
'‰ ˙B‡a ˙BÈeÏz‰ LÈ≈«¿»
˙B‡a ˙BÈeÏz‰ LÈÂ ,‰BL‡ƒ̄»¿≈«¿»
.‰B¯Á‡ '‰ ˙B‡a B‡ 'Â»«¬»
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈ƒ«ƒ¿

למטה ÌÈÎÈLÓÓבפועל  מלמעלה «¿ƒƒ
˙Bi˙B‡ '„ ˙ÈÁaÓ ¯B‡ ÈeÏÈbƒƒ¿ƒ«ƒ
¯ÎOL e‰ÊÂ .'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿∆∆¿«
C¯„a ‡e‰ Ì‡ Ô‰) ˙Bˆn‰«ƒ¿≈ƒ¿∆∆

··BÒÓe ‰aÈÒ ותוצאה סיבה ƒ»¿»
מהסיבה, ישירות ‡eÏÈÙהבאה B‡¬ƒ

ÈÚ ‡e‰ (ÈÏe‚Ò ÔÙB‡aÔ ¿∆¿ƒƒ¿»
,C¯ÚaL,המצווה קיום על שניתן והשכר המצווה בין והתאמה יחס ויש ∆¿∆∆

„‚k Ô‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó ˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk≈»∆««¿»»ƒ«ƒƒ≈¬»»∆≈¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ24,‰ÓÎÁ - 'È ותחילת , המוחין ראשית היא חכמה כי ∆∆¿ƒ»¿»

ה' יו"ד אות כצורת בלבד בנקודה היא שלו Èa‰ההתגלות Y ‰BL‡ƒ̄»ƒ»
לאורך  קוים לה שיש ה' אות כצורת החכמה והתרחבות הסתעפות שהיא

הנמשכת Â-˙BcÓ'ולרוחב, ו' אות כצורת והתגלות המשכה שעניינם ƒ
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ט g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

ׁשּגם  אף הּׁשֹור, מהּֿׁשאיןּֿכן טמאה, חּיה ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה

מּכלֿמקֹום  ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור' מ'ּפני ְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשרׁשֹו

לאחר  ּגם לכן אריה', מ'ּפני למּטה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָלהיֹותֹו

הּוא  אּלא הּקדּוׁשה, מן נפרד אינֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָהּׁשבירה

מּבחינת  קצת ּׁשּנפלּו מה ולכן טהֹורה]. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבהמה

נפלּו למּטה, ּכתרֿחכמהּֿבינה ראׁשֹונֹות ְְְִִֶֶַָָָָָג'

וזהּו הּטמאֹות, קליּפֹות ּבג' הינּו יֹותר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָלמּטה

הּטמאֹות  קליּפֹות מג' ׁשהם ערלה ּפירֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָענין

ּבּתניא  ׁשהּובאה ׁשהּדּוגמא על 17[ּולהעיר ְְְְִֶֶַַַַָָָָ

הּטמאֹות  קליּפֹות מג' ׁשהם אסּורֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַָמאכלֹות

ענין  וזהּו ּומסּים: ּדוקא]. מערלה היא - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלגמרי

וׁשרׁשן  ,וחֹוׁש ובהּו ּתהּו ׁשהן כּו' ערלה ׁשני ְְְְְֵֵֶֶָָָָָֹֹג'

וחֹוׁש ובהּו מּתהּו הּכלים ּבׁשבירת ּׁשּנפל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּמה

כּו'. ְֶָהעליֹון

נתן ‡Cד) העֹולם את ּגם הרי להבין, צרי «ְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשביל 18ּבלּבם  הם העֹולם עניני ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

אי ולכאֹורה, כּו', אֹותם  ׁשּיברר האדם, ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָעבֹודת

מג' ׁשהם מאחר ערלה, ׁשני ּבג' הּבירּור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנעׂשה

הענין  א עלּיה. להן ׁשאין הּטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָקליּפֹות

ּבאֹופן  הּוא הּטמאֹות קליּפֹות ּדג' ׁשהּברּור ְְְְִֵֵֶֶַַהּוא,

הּברּור  ּבין החילּוק ּכללּות וזהּו ּדחּיה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשל

ׁשעלֿידי  לּברּור מצֹותֿעׂשה רמ"ח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַׁשעלֿידי

ׁשעלֿידי  ׁשהּברּור לאֿתעׂשה, מצֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשס"ה

ואילּו קרּוב, ּבדר הּוא מצֹותֿעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַרמ"ח

ּבדר הּוא לאֿתעׂשה ׁשס"ה ׁשעלֿידי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּברּור

הּטמאֹות  קליּפֹות ּדג' ׁשהּברּור והינּו, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָּדחּיה.

ּכאׁשר  ּובפרט אֹותם, ׁשּדֹוחה עלֿידיֿזה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָנעׂשה

תרס"ו  ּבהמׁש (ּכמבאר כּו' מּזה 19מצטער ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

מאׁשר  יֹותר למעלה מּגיעים הּצער ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידי

הּמבארים  ּבּדרּוׁשים ּכמבאר הּתענּוג), ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֹעלֿידי
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ד. ט, שה"ש לקו"ת ג. (בהגהה).17)צג, רפל"ז ב.18)ספ"ו. ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, ואילך.19)קהלת קו ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BL¯'באכילה, Èt'Ó BL¯L ÌbL Û‡ ,¯BM‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««∆«»¿ƒ¿≈

,‰·k¯naL,ונעלה גבוה שורש יש לו שגם מובן כן ÌB˜ÓŒÏkÓואם ∆«∆¿»»ƒ»»
,'‰È¯‡ Èt'Ó ‰hÓÏ B˙BÈ‰Ï נמוך למעלה השור ששורש כיוון ƒ¿¿«»ƒ¿≈«¿≈

למעלה, האריה ‰È·M¯‰משורש ¯Á‡Ï Ìb ÔÎÏ של 'נפילה' שגרמה »≈«¿«««¿ƒ»
אל  למטה מלמעלה הקדושה ניצוצות

זאת  בכל והחומריות, הגשמיות תוך

‰Le„w‰ ÔÓ „¯Ù BÈ‡ לגמרי ≈ƒ¿»ƒ«¿»
באכילה, אסור ‰e‡ואינו ‡l‡∆»

.[‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»
˙ˆ˜ eÏÙpM ‰Ó ÔÎÏÂ חלק ¿»≈«∆»¿¿»

¯‡ÈÁaÓ˙BBLמועט  '‚ ˙ ƒ¿ƒ«ƒ
,‰hÓÏ ‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k∆∆»¿»ƒ»¿«»

,¯˙BÈ ‰hÓÏ eÏÙ לעניינים »¿¿«»≈
דרגות  של מה'נפילה' יותר נחותים

לא  אך נפלו שגם למעלה יותר נמוכות

בחינות  שלוש אבל כך, כל נעלות נמוך

ונפלו  ירדו כתרֿחכמהֿבינה אלו,

ביותר, ˜BtÈÏ˙למטה '‚a eÈ‰«¿¿¿ƒ
˙B¯Èt ÔÈÚ e‰ÊÂ ,˙B‡Óh‰«¿≈¿∆ƒ¿«≈
˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L ‰Ï¯Ú»¿»∆≈ƒ¿ƒ

˙B‡Óh‰ באכילה ואסורות «¿≈
‰‡·e‰L ‡Ó‚ec‰L ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¿»∆¿»

‡Èza17˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÚ ««¿»««¬»¬
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿≈
‡˜Âc ‰Ï¯ÚÓ ‡È‰ - È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ≈»¿»«¿»

ומכוון  מדויק הדבר ].ובוודאי
ÌiÒÓe במאמר צדק' ה'צמח אדמו"ר ¿«≈

Ï¯Ú‰הנזכר: ÈL '‚ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿≈»¿»
,CLBÁÂ e‰·Â e‰z Ô‰L 'eÎ∆≈…»…¿∆
על  והסתר העלם של בחינות שלוש

ÏÙpMאלוקות  ‰nÓ ÔL¯LÂ¿»¿»ƒ«∆»«
e‰·Â e‰zÓ ÌÈÏk‰ ˙¯È·Laƒ¿ƒ««≈ƒƒ…»…

'eÎ ÔBÈÏÚ‰ CLBÁÂ שהן כפי ¿∆»∆¿
באלוקות,בחינות  ונעלות גבוהות

יותר  הנעלות שהבחינות לעיל כמבואר

יותר. למטה נפלו

C‡ ÔÈ·‰Ïעדיין „) CÈ¯ˆ דבר «»ƒ¿»ƒ
הערלה, פירות בעניין נאמר ‰¯Èנוסף ¬≈

Ô˙בקהלת  ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb«∆»»»«
ÌaÏa18, של הפנימית והמשמעות ¿ƒ»

היא  ‰ÌÏBÚהפסוק ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈»»
eÎ',הזה  Ì˙B‡ ¯¯·iL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La Ì‰ שעלֿידי כדי ≈ƒ¿ƒ¬«»»»∆¿»≈»

באופן  ה' ולעבודת ומצוות לתורה בהם ומשתמש במגע איתם בא שהאדם

אותם  ויעלה מהרע שבהם הטוב את ויפריד יברר הוא דעהו', דרכיך 'בכל של

‰e¯Èa¯לקדושה, ‰NÚ CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ הפירות של a‚'והעילוי ¿ƒ¿»≈«¬∆«≈¿
Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L ¯Á‡Ó ,‰Ï¯Ú ÈL¿≈»¿»≈««∆≈ƒ¿ƒ«¿≈∆≈»∆

‰iÏÚ?.לבוא לעתיד רק ויתבררו באכילה אסורים והם ובירור, ¬ƒ»
¯e¯a‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«≈

‰B‡Óh˙והעליה  ˙BtÈÏ˜ '‚c¿¿ƒ«¿≈
‰iÁc ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ בעוד ¿∆∆¿ƒ»

מתבררים  המותרים שהדברים

והשימוש  אכילתם ידי על ומתעלים

על  מתבררים האסורים הדברים בהם,

ולא  אותם שדוחים העובדה עצם ידי

בעצם  הם גם אבל מהם, אוכלים

מסוימת) במידה (לפחות בירור עוברים

שהעולם  הקובע מהכלל יוצאים ואינם

ויברר  יעלה שהאדם כדי נברא כולו

אותו.

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ
¯e¯a‰ ÔÈa הגשמיים הדברים של ≈«≈

הזה  ¯Á"Óקיום È„ÈŒÏÚLבעולם ∆«¿≈¿«
‰NÚŒ˙BˆÓ,חיובית בעשייה ƒ¿¬≈

¯e¯aÏ האסורים אחרים, דברים של «≈
בהנאה  אפילו או ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבאכילה

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒL ֿ על »»ƒ¿…«¬∆
מסוימות  מפעולות הימנעות ידי

Á"Ó¯ È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰L∆«≈∆«¿≈¿«
·e¯˜ C¯„a ‡e‰ ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈¿∆∆≈
על  המתברר והדבר המברר האדם בין

תורה  לענייני בו שימוש או אכילתו ידי

È„ÈŒÏÚLומצוות, ¯e¯a‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«≈∆«¿≈
C¯„a ‡e‰ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰"ÒL»»…«¬∆¿∆∆

‰iÁc.האסורים הדברים eÈ‰Â,של ¿ƒ»¿«¿
˙BtÈÏ˜ '‚c ¯e¯a‰L∆«≈¿¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ˙B‡Óh‰«¿≈«¬∆«¿≈∆
¯L‡k Ë¯Ù·e ,Ì˙B‡ ‰ÁBcL∆∆»ƒ¿»«¬∆
¯‡·Ók) 'eÎ ‰fÓ ¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆«¿…»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a19È„ÈŒÏÚL ¿∆¿≈∆«¿≈
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ¯Úv‰««««ƒƒ¿«¿»≈

‚eÚz‰ È„ÈŒÏÚ ¯L‡Ó ולכן ≈¬∆«¿≈««¬
וחשים  שמצטערים לבעליֿתשובה

רחוקים  היו שבעבר כך על מרירות

על  יתרון יש באלוקות מדביקות

קרובי  היותם על עונג מתוך ה' את שעובדים גמורים לאלוקות צדיקים ),ם
ÌÈLe¯ca ¯‡·Ók חסידות מאמרי˜eÏÈÁ‰ ˙‡ ÌÈ¯‡·n‰ ההבדל «¿…»«¿ƒ«¿»¬ƒ∆«ƒ
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'ebe ezlxr mzlxre lk`n ur lk mzrhpe ux`d l` e`eaz ike

ׁש החילּוק לעבֹודת את הּברּורים עבֹודת ּבין ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

צּדיקים,20הּנסיֹונֹות  הסּתּלקּות (ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַ

הּטמאֹות  קליּפֹות ג' ּברּור נעׂשה ).21ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ

גֹו'ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ה) החמׁשית ּבּׁשנה הּנה ¿«¿≈∆ֲִִִֵַַָָ

והינּו, גֹו'. לכם ְְְִֶַָלהֹוסיף

הּדחּיה  עלֿידי  ערלה ׁשני ּדג' הּברּור ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּלאחרי

ּבבחינת  ּבקדּוׁשה ׁשּלהם לּׁשרׁש מּגיעים אזי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹכּו',

ּובּׁשנה  וזהּו ּכתרֿחכמהּֿבינה. ראׁשֹונֹות ְְִִֶֶֶַָָָָָג'

ענין  ׁשהּוא גֹו', לכם להֹוסיף גֹו' ְְֲִִִִֶֶַַָהחמׁשית

הוי', ּדׁשם יּו"ד ׁשל מּקּוצֹו הּנמׁש אֹור ְְֲִִֵֶֶֶַָָָּתֹוספת

ּתֹוספת  נמׁש ּדוקא ּומּׁשם הּכתר, ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָוהּוא

כּו' לכם להֹוסיף מּובן 22האֹור ועלּֿפיֿזה . ְְִִֶֶַָָָ

ׁשאר  ּדכל מהּׂשכר למעלה הּוא זה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׂשכר

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ידּוע ּדהּנה 23הּמצֹות. ְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ּדתליא  ּכעּנבי הוי' ּבׁשם ּתלּויֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָׁשהּמצֹות

מצֹות  יׁש ּבאׁשּכֹול), הּתלּויים (ּכענבים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּבאתּכלא

ּבאֹות  הּתלּויֹות יׁש הוי', ּדׁשם י' ּבאֹות ְְְֲֵֵַַָָָָהּתלּויֹות

ה' ּבאֹות אֹו ו' ּבאֹות הּתלּויֹות ויׁש ראׁשֹונה, ְְִֵַָָָה'

ממׁשיכים  הּמצֹות קּיּום עלֿידי ולכן, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָאחרֹונה.

וזהּו הוי'. ּדׁשם אֹותּיֹות ד' מּבחינת אֹור ְְְֲִִִִֵֶַָָּגילּוי

ּומסֹובב, סיּבה ּבדר הּוא אם (הן הּמצֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּׂשכר

ּכיון  ,ׁשּבער ענין הּוא סגּולי) ּבאֹופן אפילּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָאֹו

ׁשהן  הוי', ׁשם אֹותּיֹות מד' רק היא ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

ספירֹות  עׂשר -24ּכנגד ראׁשֹונה ה' חכמה, - י' , ְְְִִֶֶֶֶָָָ

ּוכנגד  מלכּות, - אחרֹונה וה' מּדֹות, - ו' ְְְֲִִֶֶַַָָּבינה,
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ועוד.20) ואילך. א קפו, להצ"צ סהמ"צ בשוה"ג.21)ראה סע"ב קצא, שם סהמ"צ אוה"ת 22)ראה ד. ל, פרשתנו לקו"ת

קמג. ע' ואילך.23)פרשתנו ב ג, פקודי לקו"ת גם וראה ב). (פא, מא תיקון שם א). (ב, בהקדמה זהר תיקוני עץ 24)ראה

א. שער ח"ג להרח"ו קדושה שערי פ"אֿב. אבי"ע) דרושי (שער מב שער פ"א. למהרח"ו) אצי' סדר (שער ג שער חיים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈaL20 ידי על שדווקא ∆≈¬««≈ƒ«¬««ƒ¿

אדמו"ר  שמבאר (וכמו הטמאות הקליפות ג' את מבררים הניסיונות עבודות

הטוב  ויוצא נתברר הניסיון עלֿידי "והנה מצותיך: דרך בספרו צדק' ה'צמח

בא  שממנו המסתיר בהדבר למטה שנפל התהו מעולם שנפל המוסתר

שמצטער  נסיון בגדר כשהיא הנסיון...

הצער  זה ע"י הנה דוחה, ועכ"ז בנפשו

צערה  וסובל אותו מצערת שהקליפה

ונהפך  שבה הטוב שמוציא י"ל בזה

החיים  האור מ"ש וכעין ממש לטוב

יענו  וכאשר פסוק על שמות פרשת

או  פרך דעבודת עינוי לי ומה כו' אותו

וסובל  בנפשי' דקמצטער עינוי

∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ומדחה...)
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ˜Ècˆ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒƒ∆«¿≈
˙BtÈÏ˜ '‚ ¯e¯a ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆≈¿ƒ

˙B‡Óh‰21 ב'אגרת שמבואר כפי «¿≈
על  כח) (סימן התניא שבספר הקודש'

פרשת  נסמכה "למה ז"ל חכמינו מאמר

פרה  מה לך לומר פרה, לפרשת מרים

מכפרת", צדיקים מיתת אף מכפרת,

ניתן  אדומה פרה שעלֿידי כשם אשר

הכי  הטומאה שהיא מת טומאת לטהר

'מטהרת', צדיקים מיתת כך חמורה,

הקליפות  את גם ומעלה מבררת היינו

האדם  עמל שכל "כנודע הטמאות,

בבחינת  למעלה בחייו נפשו שעמלה

בבחינת  ומאיר מתגלה והסתר, העלם

פטירתו... בעת למטה מלמעלה גילוי

ה' חסד מאיר צדיקים] [של בפטירתן

ופועל  יראיו על עולם עד מעולם

עוון  על לכפר הארץ בקרב ישועות

מג' שהן הזדונות על גם אף הדור

הטמאות"). קליפות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של ‰) הבירור ידי על ¿«¿≈∆
הראשונות  השנים בשלוש הקליפות

¯Á‡lL ,eÈ‰Â .'B‚ ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï 'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ‰p‰È ƒ≈«»»«¬ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿∆¿«¬≈
,'eÎ ‰iÁc‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ï¯Ú ÈL '‚c ¯e¯a‰ שעצם לעיל כמבואר «≈¿¿≈»¿»«¿≈«¿ƒ»

שהחיות  בפירות אפילו ועילוי בירור פועלת מאכילה וההימנעות הדחייה

הטמאות  מהקליפות הם שלהם Ì‰lLוהקיום L¯MÏ ÌÈÚÈbÓ ÈÊ‡¬««ƒƒ«…∆∆»∆
‰Le„˜aבאלוקות Œ‰ÓÎÁŒ¯˙kלמעלה ˙BBL‡¯ '‚ ˙ÈÁ·a ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ∆∆»¿»

‰Èa לא היא הטמאות לקליפות למטה שירדו העובדה לעיל שנתבאר וכפי ƒ»

נופל  ביותר הגבוה דווקא אדרבה, אלא נעלה שורש להם שיש לכך סתירה

יותר. ‚B',למטה ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï 'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e e‰ÊÂ¿∆«»»«¬ƒƒ¿ƒ»∆
¯B‡ ˙ÙÒBz ÔÈÚ ‡e‰L הבירור לפני לכן, קודם ונתגלה נמשך שלא ∆ƒ¿«∆∆

אור והוא הראשונות, השנים בשלוש eÈ"„שנפעל ÏL BˆewÓ CLÓp‰«ƒ¿»ƒ∆
˙ÈÁa ‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿¿ƒ«

,¯˙k‰ וחסידות בקבלה כמבואר «∆∆
הוי', בשם רמוזות הספירות שעשר

מהספירות  שלמעלה הכתר ובחינת

יו"ד, האות שבראש ב'קוץ' מרומזת

עצמה מהאות למעלה «ÌMÓeƒהיינו
¯B‡‰ ˙ÙÒBz CLÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»∆∆»

'eÎ ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï22 תוספת והיא ¿ƒ»∆
מ'סדר  שלמעלה מבחינה אור

השתלשלות'.

‰Ê ¯ÎOL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆»»∆
וניתן  הטמאות הקליפות בירור על הבא

ביותר  גבוהה ממדריגה ‰e‡מלמעלה
¯‡L ÏÎc ¯ÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»¿»¿»
‰Ó Úe„È ‰p‰c .˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ≈»««

¯‰fa ·e˙kM23˙Bˆn‰L ∆»«…«∆«ƒ¿
È·pÚk 'ÈÂ‰ ÌLa ˙BÈeÏz¿¿≈¬»»¿ƒ¿≈
ÌÈ·Úk) ‡Ïk˙‡a ‡ÈÏ˙c¿«¿»¿ƒ¿»»«¬»ƒ
˙BˆÓ LÈ ,(ÏBkL‡a ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿
,'ÈÂ‰ ÌLc 'È ˙B‡a ˙BÈeÏz‰«¿»¿≈¬»»
'‰ ˙B‡a ˙BÈeÏz‰ LÈ≈«¿»
˙B‡a ˙BÈeÏz‰ LÈÂ ,‰BL‡ƒ̄»¿≈«¿»
.‰B¯Á‡ '‰ ˙B‡a B‡ 'Â»«¬»
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈ƒ«ƒ¿

למטה ÌÈÎÈLÓÓבפועל  מלמעלה «¿ƒƒ
˙Bi˙B‡ '„ ˙ÈÁaÓ ¯B‡ ÈeÏÈbƒƒ¿ƒ«ƒ
¯ÎOL e‰ÊÂ .'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿∆∆¿«
C¯„a ‡e‰ Ì‡ Ô‰) ˙Bˆn‰«ƒ¿≈ƒ¿∆∆

··BÒÓe ‰aÈÒ ותוצאה סיבה ƒ»¿»
מהסיבה, ישירות ‡eÏÈÙהבאה B‡¬ƒ

ÈÚ ‡e‰ (ÈÏe‚Ò ÔÙB‡aÔ ¿∆¿ƒƒ¿»
,C¯ÚaL,המצווה קיום על שניתן והשכר המצווה בין והתאמה יחס ויש ∆¿∆∆

„‚k Ô‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó ˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk≈»∆««¿»»ƒ«ƒƒ≈¬»»∆≈¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ24,‰ÓÎÁ - 'È ותחילת , המוחין ראשית היא חכמה כי ∆∆¿ƒ»¿»

ה' יו"ד אות כצורת בלבד בנקודה היא שלו Èa‰ההתגלות Y ‰BL‡ƒ̄»ƒ»
לאורך  קוים לה שיש ה' אות כצורת החכמה והתרחבות הסתעפות שהיא

הנמשכת Â-˙BcÓ'ולרוחב, ו' אות כצורת והתגלות המשכה שעניינם ƒ
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g"kyz'dי ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

העֹולמֹות  נמׁשכת 25ד' ערלה מצות עלֿידי אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלמע  יּו"ד, ׁשל קּוצֹו החמׁשית, מד'ּבחינה לה ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת (ּכמבאר הוי' ׁשם ),26אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ג' מּבחינת ,ׁשּבאיןֿערֹו הֹוספה ׁשל ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזהּו

העֹולמֹות. מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַָָָראׁשֹונֹות

ׁשּזהּו ּדמאחר אלקיכם, הוי' אני ׁשמסּים ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו

הבטחה  צרי לכן מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָענין

ּבהׁשּתלׁשלּות. ׁשּיּומׁש ְְְְְְִֶֶֶַַמיּוחדת

ÏÎÂ,ּדחּיה ׁשּבדר הּברּור עלֿידי נעׂשה זה ¿»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אֹורֹות  נמׁשכים עלֿידיֿזה ְְְִִֵֶֶַַָָׁשּדוקא

ׁשּתהיה  ּבכדי א מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּלמעלה

העבֹודה  ּבהקּדמת צֹור יׁש למּטה, ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּבחינת  יּו"ד, ׁשל ׁשּקּוצֹו והינּו, ּדוקא. ְְְְְִִֶֶַַַָּד'תיקּון'

עלֿידי  ּומתּגּלה נמׁש ּד'תהּו', ספירֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּכתר,

ּדׁשם  האֹותּיֹות ד' ענין והּוא ּד'תיקּון', ְְְְֲִִִֵַָָָהעבֹודה

הּׁשטח  ּבחינת אחרֹונה, לה' ועד ְְֲֲִֶַַַַַַָָָהוי',

הּׁשנה  ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ּגדֹולה, הכי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבהתּפׁשטּות

החמׁשית, לּׁשנה מּגיעים ועלֿידיֿזה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהרביעית,

ענין  ּכללּות ּגם וזהּו יּו"ד. ׁשל קּוצֹו ְְְְִִֶֶַַַָּבחינת

ּוכפי  מדרגֹות, ד' ּבזה ׁשּיׁש ּבּגּוף, הּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָירידת

אּתה 27ׁשאֹומרים  היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

וירידה  ּבי, נפחּתּה אּתה יצרּתּה, אּתה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָבראתּה,

מּגיעים  ׁשעלֿידיֿזה עלּיה, צֹור היא ְֲִִִִֵֶֶֶַַָזֹו

טהֹורה  מּבחינת ּגם למעלה העלּיה, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלתכלית

מד' ׁשּלמעלה החמׁשית הּמדרגה ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהיא,

ּבּגּוף  הּירידה עלֿידי נעׂשית זֹו ועלּיה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמדרגֹות ,

עלּֿדר הּגּוף, ׁשרׁש מעלת מּצד ׁשּזהּו ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּדוקא,
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שם.25) קדושה שערי פ"ב. אבי"ע) סדר (שער מז שער שם. מב שער חיים ב).26)עץ (צד, נשמה"27)פ"ד "אלקי נוסח

השחר. בברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה  מלמעלה eÎÏÓ˙לאורך, Y ‰B¯Á‡ '‰Â השפעת את שמורידה ¿«¬»«¿

ולנבראים, לעולמות למטה ‰BÓÏBÚ˙הספירות '„ „‚Îe25 אצילות ¿∆∆»»
אחרונה). ה' (אות עשיה ו') (אות יצירה ראשונה), ה' (אות בריאה יו"ד) (אות

,˙ÈLÓÁ‰ ‰ÈÁa ˙ÎLÓ ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ Ï·‡ שלמעלה ¬»«¿≈ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ
האותיות  בארבע הנרמזות מהמדריגות

הוי', שם eÈ"„,של ÏL Bˆe˜∆
הכתר, Ó„'בחינת ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ

¯‡·Ók) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»«¿…»
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a26e‰fL ,( ¿ƒ∆∆«¿»∆∆

ŒÔÈ‡aL ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆»»∆¿≈
,CB¯Ú וההתגלות ההמשכה לגבי ¬

הקודמות, השנים בארבעת הנפעלת

באיןֿערוך  התוספת של זו והמשכה

¯‡BBL˙היא  '‚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

.˙BÓÏBÚ‰»»
ÌiÒÓL e‰ÊÂ פרשת בפסוקי הכתוב ¿∆∆¿«≈

‡ÌÎÈ˜Ï,ערלה  'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»¡…≈∆
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL ¯Á‡Óc¿≈««∆∆ƒ¿«∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó הכתר מבחינת ≈ƒ¿«¿¿
הס  מעשר ≈«ÔÎÏפירות,שלמעלה

˙„ÁeÈÓ ‰ÁË·‰ CÈ¯»̂ƒ«¿»»¿∆∆
˙eÏLÏzL‰a CLÓeiL ויאיר ∆¿«¿ƒ¿«¿¿
העולמות. בארבעת גם

¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈«≈
ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‰iÁc C¯„aL∆¿∆∆¿ƒ»∆«¿»«
˙B¯B‡ ÌÈÎLÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
על  הבירור מעלת לגבי לעיל כמבואר

על  מזו ויתירה לאֿתעשה מצוות ידי

הניסיונות. עבודות ידי

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL È„Îa C‡«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¿»»
˙Óc˜‰a C¯Bˆ LÈ ,‰hÓÏ¿«»≈∆¿«¿»«
.‡˜Âc 'Ôe˜È˙'c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«¿»
,„"eÈ ÏL BˆewL ,eÈ‰Â¿«¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ ,¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ

,'e‰˙'c שלמעלה מדריגות ¿…
ה'תיקון' בעולם שהן כפי È„ÈŒÏÚמהספירות ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆«¿≈

,'Ôe˜È˙'c ‰„B·Ú‰ מעשר למעלה הוא ה'כתר' המדריגות בסדר אמנם כי »¬»¿ƒ
הנעלים  העניינים המשכת גם אבל מ'תיקון' למעלה הוא ו'תהו' הספירות

ה'תיקון', בתוך השתלשלות, סדר בתוך דווקא ה' עבודת ידי על היא ביותר

,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ ÔÈÚ ‡e‰Â של הספירות לעשר שרומזת ¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»»

דווקא עולם  ‰ÁËMה'תיקון' ˙ÈÁa ,‰B¯Á‡ '‰Ï „ÚÂ¿«««¬»¿ƒ««∆«
,‰ÏB„b ÈÎ‰ ˙eËLt˙‰a,יו"ד באות היא הספירות עשר הארת התחלת ¿ƒ¿«¿¬ƒ¿»

אבל  בלבד, נקודה ורוחב בחינת אורך לה שיש האחרונה ה' באות הוא הסיום

להארה  רומזת ביותר,והיא ומתפשטת ÏLשמתרחבת dÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»»∆
,˙ÈÚÈ·¯‰ ‰M‰ זו בלבד שלא «»»»¿ƒƒ

יש  אלא באכילה מותרים שהפירות

מיוחדת  קדושה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהם
,˙ÈLÓÁ‰ ‰MÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«»»«¬ƒƒ

,„"eÈ ÏL Bˆe˜ ˙ÈÁa על ולכן ¿ƒ«∆
לכם" "להוסיף נאמר החמישית השנה

באיןֿערוך, ועליה הוספה זו כי

באריכות. לעיל כמבואר

˙„È¯È ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿«¿ƒ«
,Ûeba ‰ÓLp‰ מצינו בה שגם «¿»»«

ועוד  בחינות ארבע היינו זה, מעין

הארבע, מכל נעלית חמישית בחינה

ומפרט  שהולך „'כפי ‰Êa LiL∆≈»∆
Îe ,˙B‚¯„ÓÌÈ¯ÓB‡L ÈÙ27 «¿≈¿ƒ∆¿ƒ

השחר  Èaבברכות z˙pL ‰ÓL¿»»∆»«»ƒ
,d˙‡¯· ‰z‡ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»
dzÁÙ ‰z‡ ,dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»«»¿«¿»

,Èa דרגות ארבע ומונה שהולך היינו ƒ
היא" "טהורה למטה, מלמעלה

בעולם  בשרשה שהיא כפי (הנשמה

(בעולם  "בראתה" האצילות),

היצירה), (בעולם "יצרתה" הבריאה),

בעולם  בגוף נשמה (להיות "נפחתה"

ˆC¯Bהעשייה) ‡È‰ BÊ ‰„È¯ÈÂƒƒ»ƒ∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰iÏÚ מתוך דווקא ¬ƒ»∆«¿≈∆

ובאמצעותה  הגדולה הירידה

,‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»
‰¯B‰Ë ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿»

,‡È‰ מקומות בכמה כמבואר ƒ
שלאחר  שהעלייה לומר שבהכרח

מזו  יותר נעלית לדרגה היא הירידה

שאם  הירידה קודם הנשמה היתה שבה

מהירידה, וה'רווח' התועלת מה כן לא

ומצוות  בתורה ה' עבודת עלֿידי הרי הירידה, שלאחר כאן מבואר כך על

היא" מ"טהורה שלמעלה למדריגה מתעלית הנשמה התחתון, הזה בעולם

,˙B‚¯„n‰ '„Ó ‰ÏÚÓlL ˙ÈLÓÁ‰ ‰‚¯„n‰ È‰BfL מ"טהורה ∆ƒ««¿≈»«¬ƒƒ∆¿«¿»ƒ««¿≈
עד  בי",היא" Ûebaנפחתה ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ BÊ ‰iÏÚÂ«¬ƒ»«¬≈«¿≈«¿ƒ»«

Ûeb‰ L¯L ˙ÏÚÓ „vÓ e‰fL ,‡˜Âc,הנשמה שורש לגבי «¿»∆∆ƒ««¬«…∆«
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ּבארּוכה  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּכלים, ׁשרׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלת

ׁשּלפניֿזה  .28ּבּמאמרים ְֲִִֵֶֶַַָ

ׁשההתחלה e‰ÊÂו) גֹו', הארץ אל תבאּו ּכי ¿∆ְִֶֶֶַַָָָָָֹ

היא  מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת ְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבזה

הּוא  יׂשראל ּובכללּות ּבגּוף, הּנׁשמה ְְְְִִִִֵַַָָָָּבירידת

הּכניס  ההכנה ענין (לאחרי ּכפׁשּוטּה לארץ ה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתחּלת  היתה ׁשאז ּבּמדּבר), היֹותם זמן ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּבמׁש

כּו' והּזֹורע החֹורׁש העֹולם, ּבעניני ,29עבֹודתם ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

ּבפנימּיּות  ׁשּנמׁש מאכל, עץ ּכל ּונטעּתם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָועד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ואף  .יתּבר לֹו ּדירה לעׂשֹותֹו העֹולם ְְֲִִֵֵַַָָָָּברּור

טענת  היתה ׁשּזֹו וכּידּוע ירידה, ׁשל ענין ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

ׁשּלא  מאחר לארץ, ליּכנס רצּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהמרּגלים

עניני  ּבברּור ולעסֹוק מּמדרגתם לרדת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָרצּו

צֹור30העֹולם  היא זֹו ׁשּירידה היא האמת הרי , ְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מאד,31עלּיה, מאד הארץ טֹובה ְְְֲִֶֶָָָָָֹֹ

מאד  ּפעמים לארץ 32ּב' הּכניסה ּדוקא ּכי , ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

ּתכלית  היא העֹולם עניני ּבברּור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלהתעּסק

העלּיה  אמּתית נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהעבֹודה,

ּכּנ"ל. החמׁשית, לּמדרגה ׁשּמּגעת ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָלּנׁשמה,

העֹומר,e‰ÊÂז) ּדספירת העבֹודה ּכללּות ּגם ¿∆ְְֲִִֶַַָָָָ

הּבהמית, הּנפׁש ּברּור הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשענינּה

מאכל  ּדוקא, מּׂשעֹורים העֹומר ּבא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּלכן

נאמר 33ּבהמה  זה ועל נרּוצה.34, אחרי מׁשכני ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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(28272 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ח יהונתן לו ויאמר ובד"ה פ"ט פסח של דאחרון צאתך כימי בד"ה

ואילך). 329 ע' א.29)ואילך; עג, שבת - המשנה ובכ"מ.30)לשון ואילך). ב לז, ואילך. ג (לו, שלח ר"פ לקו"ת ראה

ז.31) יד, אֿב).32)שלח (לז, שם שלח לקו"ת לה,33)ראה אמור לקו"ת וראה סע"ב. ג, פסחים במשנה. סע"א יד, סוטה

הבאה. שבהערה מאמרים ואילך. ד לו, שה"ש 34)ד. אוה"ת כט; ע' ח"ב כתובים אדה"ז במאמרי משכני ד"ה ד. א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÏk‰ L¯L ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚ שורש a˙pL‡¯האורות,לגבי  BÓk «∆∆«¬«…∆«≈ƒ¿∆ƒ¿»≈

‰ÊŒÈÙlL ÌÈ¯Ó‡na ‰Îe¯‡a ÏÈÚÏ28 כימי" דיבורֿהמתחיל ¿≈«¬»««¬»ƒ∆ƒ¿≈∆
לו  "ויאמר המתחיל ודיבור פסח של באחרון שנאמר מצרים" מארץ צאתך

לאור  (יוצא תשכ"ח זו, שנה שמיני פרשת בשבת שנאמר חודש" מחר יהונתן

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם

הדברים  ונקודת הקודמים) בשבועות

דומה  והגוף הנשמה בין שהיחס היא

וכשם  והכלים, האורות שבין ליחס

האורות, משורש נעלה הכלים ששורש

הנשמה, משורש נעלה הגוף שורש כך

והתלבשות  המשכת שעלֿידי וכמו

ותוספת  יתרון נעשה בכלים האורות

ומכילים  הקולטים הכלים (כי באורות

להמשכת  גורם גם הם האור את

ירידת  ידי על גם כך האור), והתגלות

(שהיא  בגוף להתלבשותה הנשמה

אברי  כי בכלים, האורות כהמשכת

להתגלות  הנפש לאור גורמים הגוף

שכאשר  במוחש שרואים כפי ולהאיר,

הנפש  ואור ונחלש נחלה מסוים איבר

מבריא, כשהאבר הרי ממנו, מסתלק

מאליו), בו ונמשך חוזר הנפש אור

יותר  נעלית לדרגה מתעלית הנשמה

למטה  שירדה לפני שהיתה מכפי

בגוף. והתלבשה

ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk e‰ÊÂ (Â¿∆ƒ»…∆»»∆
,'B‚ שמבטא הערלה פירות עניין ולכן

והעבודה  הבירורים עבודת כללות את

עם  קשור בגוף הנשמה ירידת ידי על

ל"ארץ" Êa‰הכניסה ‰ÏÁ˙‰‰L∆««¿»»»∆
לעיל  האמורה הבירורים בעבודת

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ˙„B·Úa«¬«»∆»ƒƒ¿»≈
יחיד  בתור È¯Èa„˙בפרט, ‡È‰ƒƒƒ«

˙eÏÏÎ·e ,Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ¿»
Ï‡¯NÈ,בכללÈ¯Á‡Ï) dËeLÙk ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ÔÈÚ ‡e‰ ƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ»»»∆ƒ¿»¿«¬≈
‰Î‰‰ לארץ ‰È˙‰לכניסה Ê‡L ,(¯a„na Ì˙BÈ‰ ÔÓÊ CLÓa «¬»»¿∆∆¿«¡»«ƒ¿»∆»»¿»

'eÎ Ú¯Bf‰Â L¯BÁ‰ ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ì˙„B·Ú ˙lÁz29, בעוד ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿¿≈»»«≈¿«≈«
מהמן  ניזונו במדבר ÏÎ‡Ó,מהשמים שבהיותם ıÚ Ïk ÌzÚËe „ÚÂ¿«¿«¿∆»≈«¬»
מביאות  והזריעה אוכל שהחרישה של eiÓÈÙa˙לתוצאות CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

והופך  ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האדם ,B¯N·k ¯N·e Ìc ˙BÈ‰Ï בכוח כאשר ƒ¿»»»ƒ¿»∆«¿≈∆

ומצוות  בתורה ועוסק ה' את עובד האדם ‰ÌÏBÚהאכילה ¯e¯a ‰NÚ«¬∆≈»»
B˙BNÚÏ והתגלות להשראת ראוי למילוי מקום מגיע והעולם אלוקות, «¬

להיות  נברא שלשמה e‰fLהמטרה Û‡Â .C¯a˙È BÏ ‰¯Èc המעבר ƒ»ƒ¿»≈¿«∆∆
הירידה  (וכן ישראל לארץ בגוף)מהמדבר הנשמה È¯È„‰,של ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»

˙ÚË ‰˙È‰ BfL Úe„iÎÂ¿«»«∆»¿»«¬«
ÒkÈÏ eˆ¯ ‡lL ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ∆…»ƒ»≈
eˆ¯ ‡lL ¯Á‡Ó ,ı¯‡Ï»»∆≈««∆…»

Ì˙‚¯„nÓ ˙„¯Ï הנעלית הרוחנית »∆∆ƒ«¿≈»»
ÈÈÚ ¯e¯·a ˜BÒÚÏÂ¿«¬¿≈ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰30 וזריעה חרישה עלֿידי »»
È¯iL„‰וכד', ‡È‰ ˙Ó‡‰ È¯‰¬≈»¡∆ƒ∆¿ƒ»

,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ BÊ של ובסופו ƒ∆¬ƒ»
הרבה  למצב לעלייה מביאה היא דבר

הירידה, קודם שהיה מזה נעלה יותר

·e˙kL BÓÎe31 יהושע בדברי ¿∆»
במענה  המרגלים וכלב לטענות

'a ,„‡Ó „‡Ó ı¯‡‰ ‰·BË»»»∆¿…¿…
„‡Ó ÌÈÓÚt32, על גודל להורות ¿»ƒ¿…

באיןֿערוך, להתעלות עד Èkƒהעלייה,
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ‡˜Âc«¿»«¿ƒ»»»∆
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ¯e¯·a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿¿≈»»

,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ וכפי ƒ«¿ƒ»¬»
את  "גם הפסוק (על לעיל שהובא

שעבודת  בליבם") נתן העולם

אפילו  העולם, חלקי כל (של הבירורים

של  התכלית היא הטמאות) הקליפות

העולם, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בריאת
‰iÏÚ‰ ˙ÈzÓ‡ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒƒ»¬ƒ»
‰‚¯„nÏ ˙ÚbnL ,‰ÓLpÏ«¿»»∆«««««¿≈»

Ï"pk ,˙ÈLÓÁ‰ שהעלייה «¬ƒƒ««
למדריגה  עליה היא הירידה שלאחר

הנשמה  ממדריגת נעלית יותר הרבה

הירידה. קודם

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«¿»»¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯a ‡e‰ dÈÚL ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc והעלאתה ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿»»≈«∆∆««¬ƒ

a‡לקדושה, ÔÎlL קרבן¯ÓBÚ‰ המקדש Âc˜‡,בבית ÌÈ¯BÚOÓ ∆»≈»»∆ƒ¿ƒ«¿»
‰Ó‰a ÏÎ‡Ó33, של הרוחנית שהעבודה כך על העומר להורות ספירת «¬«¿≈»

הבהמית,ה  הנפש בירור Ó‡¯יא ‰Ê ÏÚÂ34 ישראל מבקשת שכנסת ¿«∆∆¡«
‡EÈ¯Áמהקדושֿברוךֿהוא  ÈÎLÓ אליך אותי ביחד.e¯ˆ‰תקרב »¿≈ƒ«¬∆»»

È‡˜c ,„ÈÁÈ ÔBLÏ ,ÈÎLÓ ¯Ó‡ ‰ÏÁ˙aL ,eÈ‰Â הכוונהÏÚ ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¡«»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈«
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העֹולמֹות  נמׁשכת 25ד' ערלה מצות עלֿידי אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלמע  יּו"ד, ׁשל קּוצֹו החמׁשית, מד'ּבחינה לה ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת (ּכמבאר הוי' ׁשם ),26אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ג' מּבחינת ,ׁשּבאיןֿערֹו הֹוספה ׁשל ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזהּו

העֹולמֹות. מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַָָָראׁשֹונֹות

ׁשּזהּו ּדמאחר אלקיכם, הוי' אני ׁשמסּים ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו

הבטחה  צרי לכן מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָענין

ּבהׁשּתלׁשלּות. ׁשּיּומׁש ְְְְְְִֶֶֶַַמיּוחדת

ÏÎÂ,ּדחּיה ׁשּבדר הּברּור עלֿידי נעׂשה זה ¿»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אֹורֹות  נמׁשכים עלֿידיֿזה ְְְִִֵֶֶַַָָׁשּדוקא

ׁשּתהיה  ּבכדי א מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּלמעלה

העבֹודה  ּבהקּדמת צֹור יׁש למּטה, ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּבחינת  יּו"ד, ׁשל ׁשּקּוצֹו והינּו, ּדוקא. ְְְְְִִֶֶַַַָּד'תיקּון'

עלֿידי  ּומתּגּלה נמׁש ּד'תהּו', ספירֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּכתר,

ּדׁשם  האֹותּיֹות ד' ענין והּוא ּד'תיקּון', ְְְְֲִִִֵַָָָהעבֹודה

הּׁשטח  ּבחינת אחרֹונה, לה' ועד ְְֲֲִֶַַַַַַָָָהוי',

הּׁשנה  ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ּגדֹולה, הכי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבהתּפׁשטּות

החמׁשית, לּׁשנה מּגיעים ועלֿידיֿזה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהרביעית,

ענין  ּכללּות ּגם וזהּו יּו"ד. ׁשל קּוצֹו ְְְְִִֶֶַַַָּבחינת

ּוכפי  מדרגֹות, ד' ּבזה ׁשּיׁש ּבּגּוף, הּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָירידת

אּתה 27ׁשאֹומרים  היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

וירידה  ּבי, נפחּתּה אּתה יצרּתּה, אּתה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָבראתּה,

מּגיעים  ׁשעלֿידיֿזה עלּיה, צֹור היא ְֲִִִִֵֶֶֶַַָזֹו

טהֹורה  מּבחינת ּגם למעלה העלּיה, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלתכלית

מד' ׁשּלמעלה החמׁשית הּמדרגה ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהיא,

ּבּגּוף  הּירידה עלֿידי נעׂשית זֹו ועלּיה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמדרגֹות ,

עלּֿדר הּגּוף, ׁשרׁש מעלת מּצד ׁשּזהּו ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּדוקא,
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שם.25) קדושה שערי פ"ב. אבי"ע) סדר (שער מז שער שם. מב שער חיים ב).26)עץ (צד, נשמה"27)פ"ד "אלקי נוסח

השחר. בברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה  מלמעלה eÎÏÓ˙לאורך, Y ‰B¯Á‡ '‰Â השפעת את שמורידה ¿«¬»«¿

ולנבראים, לעולמות למטה ‰BÓÏBÚ˙הספירות '„ „‚Îe25 אצילות ¿∆∆»»
אחרונה). ה' (אות עשיה ו') (אות יצירה ראשונה), ה' (אות בריאה יו"ד) (אות

,˙ÈLÓÁ‰ ‰ÈÁa ˙ÎLÓ ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ Ï·‡ שלמעלה ¬»«¿≈ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ
האותיות  בארבע הנרמזות מהמדריגות

הוי', שם eÈ"„,של ÏL Bˆe˜∆
הכתר, Ó„'בחינת ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ

¯‡·Ók) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»«¿…»
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a26e‰fL ,( ¿ƒ∆∆«¿»∆∆

ŒÔÈ‡aL ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆»»∆¿≈
,CB¯Ú וההתגלות ההמשכה לגבי ¬

הקודמות, השנים בארבעת הנפעלת

באיןֿערוך  התוספת של זו והמשכה

¯‡BBL˙היא  '‚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

.˙BÓÏBÚ‰»»
ÌiÒÓL e‰ÊÂ פרשת בפסוקי הכתוב ¿∆∆¿«≈

‡ÌÎÈ˜Ï,ערלה  'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»¡…≈∆
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL ¯Á‡Óc¿≈««∆∆ƒ¿«∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó הכתר מבחינת ≈ƒ¿«¿¿
הס  מעשר ≈«ÔÎÏפירות,שלמעלה

˙„ÁeÈÓ ‰ÁË·‰ CÈ¯»̂ƒ«¿»»¿∆∆
˙eÏLÏzL‰a CLÓeiL ויאיר ∆¿«¿ƒ¿«¿¿
העולמות. בארבעת גם

¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈«≈
ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‰iÁc C¯„aL∆¿∆∆¿ƒ»∆«¿»«
˙B¯B‡ ÌÈÎLÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
על  הבירור מעלת לגבי לעיל כמבואר

על  מזו ויתירה לאֿתעשה מצוות ידי

הניסיונות. עבודות ידי

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL È„Îa C‡«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¿»»
˙Óc˜‰a C¯Bˆ LÈ ,‰hÓÏ¿«»≈∆¿«¿»«
.‡˜Âc 'Ôe˜È˙'c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«¿»
,„"eÈ ÏL BˆewL ,eÈ‰Â¿«¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ ,¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ

,'e‰˙'c שלמעלה מדריגות ¿…
ה'תיקון' בעולם שהן כפי È„ÈŒÏÚמהספירות ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆«¿≈

,'Ôe˜È˙'c ‰„B·Ú‰ מעשר למעלה הוא ה'כתר' המדריגות בסדר אמנם כי »¬»¿ƒ
הנעלים  העניינים המשכת גם אבל מ'תיקון' למעלה הוא ו'תהו' הספירות

ה'תיקון', בתוך השתלשלות, סדר בתוך דווקא ה' עבודת ידי על היא ביותר

,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ ÔÈÚ ‡e‰Â של הספירות לעשר שרומזת ¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»»

דווקא עולם  ‰ÁËMה'תיקון' ˙ÈÁa ,‰B¯Á‡ '‰Ï „ÚÂ¿«««¬»¿ƒ««∆«
,‰ÏB„b ÈÎ‰ ˙eËLt˙‰a,יו"ד באות היא הספירות עשר הארת התחלת ¿ƒ¿«¿¬ƒ¿»

אבל  בלבד, נקודה ורוחב בחינת אורך לה שיש האחרונה ה' באות הוא הסיום

להארה  רומזת ביותר,והיא ומתפשטת ÏLשמתרחבת dÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»»∆
,˙ÈÚÈ·¯‰ ‰M‰ זו בלבד שלא «»»»¿ƒƒ

יש  אלא באכילה מותרים שהפירות

מיוחדת  קדושה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהם
,˙ÈLÓÁ‰ ‰MÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«»»«¬ƒƒ

,„"eÈ ÏL Bˆe˜ ˙ÈÁa על ולכן ¿ƒ«∆
לכם" "להוסיף נאמר החמישית השנה

באיןֿערוך, ועליה הוספה זו כי

באריכות. לעיל כמבואר

˙„È¯È ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿«¿ƒ«
,Ûeba ‰ÓLp‰ מצינו בה שגם «¿»»«

ועוד  בחינות ארבע היינו זה, מעין

הארבע, מכל נעלית חמישית בחינה

ומפרט  שהולך „'כפי ‰Êa LiL∆≈»∆
Îe ,˙B‚¯„ÓÌÈ¯ÓB‡L ÈÙ27 «¿≈¿ƒ∆¿ƒ

השחר  Èaבברכות z˙pL ‰ÓL¿»»∆»«»ƒ
,d˙‡¯· ‰z‡ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»
dzÁÙ ‰z‡ ,dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»«»¿«¿»

,Èa דרגות ארבע ומונה שהולך היינו ƒ
היא" "טהורה למטה, מלמעלה

בעולם  בשרשה שהיא כפי (הנשמה

(בעולם  "בראתה" האצילות),

היצירה), (בעולם "יצרתה" הבריאה),

בעולם  בגוף נשמה (להיות "נפחתה"

ˆC¯Bהעשייה) ‡È‰ BÊ ‰„È¯ÈÂƒƒ»ƒ∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰iÏÚ מתוך דווקא ¬ƒ»∆«¿≈∆

ובאמצעותה  הגדולה הירידה

,‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»
‰¯B‰Ë ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿»

,‡È‰ מקומות בכמה כמבואר ƒ
שלאחר  שהעלייה לומר שבהכרח

מזו  יותר נעלית לדרגה היא הירידה

שאם  הירידה קודם הנשמה היתה שבה

מהירידה, וה'רווח' התועלת מה כן לא

ומצוות  בתורה ה' עבודת עלֿידי הרי הירידה, שלאחר כאן מבואר כך על

היא" מ"טהורה שלמעלה למדריגה מתעלית הנשמה התחתון, הזה בעולם

,˙B‚¯„n‰ '„Ó ‰ÏÚÓlL ˙ÈLÓÁ‰ ‰‚¯„n‰ È‰BfL מ"טהורה ∆ƒ««¿≈»«¬ƒƒ∆¿«¿»ƒ««¿≈
עד  בי",היא" Ûebaנפחתה ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ BÊ ‰iÏÚÂ«¬ƒ»«¬≈«¿≈«¿ƒ»«

Ûeb‰ L¯L ˙ÏÚÓ „vÓ e‰fL ,‡˜Âc,הנשמה שורש לגבי «¿»∆∆ƒ««¬«…∆«
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'ebe ezlxr mzlxre lk`n ur lk mzrhpe ux`d l` e`eaz ike

ּבארּוכה  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּכלים, ׁשרׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלת

ׁשּלפניֿזה  .28ּבּמאמרים ְֲִִֵֶֶַַָ

ׁשההתחלה e‰ÊÂו) גֹו', הארץ אל תבאּו ּכי ¿∆ְִֶֶֶַַָָָָָֹ

היא  מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת ְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבזה

הּוא  יׂשראל ּובכללּות ּבגּוף, הּנׁשמה ְְְְִִִִֵַַָָָָּבירידת

הּכניס  ההכנה ענין (לאחרי ּכפׁשּוטּה לארץ ה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתחּלת  היתה ׁשאז ּבּמדּבר), היֹותם זמן ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּבמׁש

כּו' והּזֹורע החֹורׁש העֹולם, ּבעניני ,29עבֹודתם ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

ּבפנימּיּות  ׁשּנמׁש מאכל, עץ ּכל ּונטעּתם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָועד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ואף  .יתּבר לֹו ּדירה לעׂשֹותֹו העֹולם ְְֲִִֵֵַַָָָָּברּור

טענת  היתה ׁשּזֹו וכּידּוע ירידה, ׁשל ענין ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

ׁשּלא  מאחר לארץ, ליּכנס רצּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהמרּגלים

עניני  ּבברּור ולעסֹוק מּמדרגתם לרדת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָרצּו

צֹור30העֹולם  היא זֹו ׁשּירידה היא האמת הרי , ְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מאד,31עלּיה, מאד הארץ טֹובה ְְְֲִֶֶָָָָָֹֹ

מאד  ּפעמים לארץ 32ּב' הּכניסה ּדוקא ּכי , ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

ּתכלית  היא העֹולם עניני ּבברּור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלהתעּסק

העלּיה  אמּתית נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהעבֹודה,

ּכּנ"ל. החמׁשית, לּמדרגה ׁשּמּגעת ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָלּנׁשמה,

העֹומר,e‰ÊÂז) ּדספירת העבֹודה ּכללּות ּגם ¿∆ְְֲִִֶַַָָָָ

הּבהמית, הּנפׁש ּברּור הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשענינּה

מאכל  ּדוקא, מּׂשעֹורים העֹומר ּבא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּלכן

נאמר 33ּבהמה  זה ועל נרּוצה.34, אחרי מׁשכני ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

(28272 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ח יהונתן לו ויאמר ובד"ה פ"ט פסח של דאחרון צאתך כימי בד"ה

ואילך). 329 ע' א.29)ואילך; עג, שבת - המשנה ובכ"מ.30)לשון ואילך). ב לז, ואילך. ג (לו, שלח ר"פ לקו"ת ראה

ז.31) יד, אֿב).32)שלח (לז, שם שלח לקו"ת לה,33)ראה אמור לקו"ת וראה סע"ב. ג, פסחים במשנה. סע"א יד, סוטה

הבאה. שבהערה מאמרים ואילך. ד לו, שה"ש 34)ד. אוה"ת כט; ע' ח"ב כתובים אדה"ז במאמרי משכני ד"ה ד. א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÏk‰ L¯L ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚ שורש a˙pL‡¯האורות,לגבי  BÓk «∆∆«¬«…∆«≈ƒ¿∆ƒ¿»≈

‰ÊŒÈÙlL ÌÈ¯Ó‡na ‰Îe¯‡a ÏÈÚÏ28 כימי" דיבורֿהמתחיל ¿≈«¬»««¬»ƒ∆ƒ¿≈∆
לו  "ויאמר המתחיל ודיבור פסח של באחרון שנאמר מצרים" מארץ צאתך

לאור  (יוצא תשכ"ח זו, שנה שמיני פרשת בשבת שנאמר חודש" מחר יהונתן

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם

הדברים  ונקודת הקודמים) בשבועות

דומה  והגוף הנשמה בין שהיחס היא

וכשם  והכלים, האורות שבין ליחס

האורות, משורש נעלה הכלים ששורש

הנשמה, משורש נעלה הגוף שורש כך

והתלבשות  המשכת שעלֿידי וכמו

ותוספת  יתרון נעשה בכלים האורות

ומכילים  הקולטים הכלים (כי באורות

להמשכת  גורם גם הם האור את

ירידת  ידי על גם כך האור), והתגלות

(שהיא  בגוף להתלבשותה הנשמה

אברי  כי בכלים, האורות כהמשכת

להתגלות  הנפש לאור גורמים הגוף

שכאשר  במוחש שרואים כפי ולהאיר,

הנפש  ואור ונחלש נחלה מסוים איבר

מבריא, כשהאבר הרי ממנו, מסתלק

מאליו), בו ונמשך חוזר הנפש אור

יותר  נעלית לדרגה מתעלית הנשמה

למטה  שירדה לפני שהיתה מכפי

בגוף. והתלבשה

ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk e‰ÊÂ (Â¿∆ƒ»…∆»»∆
,'B‚ שמבטא הערלה פירות עניין ולכן

והעבודה  הבירורים עבודת כללות את

עם  קשור בגוף הנשמה ירידת ידי על

ל"ארץ" Êa‰הכניסה ‰ÏÁ˙‰‰L∆««¿»»»∆
לעיל  האמורה הבירורים בעבודת

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ˙„B·Úa«¬«»∆»ƒƒ¿»≈
יחיד  בתור È¯Èa„˙בפרט, ‡È‰ƒƒƒ«

˙eÏÏÎ·e ,Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ¿»
Ï‡¯NÈ,בכללÈ¯Á‡Ï) dËeLÙk ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ÔÈÚ ‡e‰ ƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ»»»∆ƒ¿»¿«¬≈
‰Î‰‰ לארץ ‰È˙‰לכניסה Ê‡L ,(¯a„na Ì˙BÈ‰ ÔÓÊ CLÓa «¬»»¿∆∆¿«¡»«ƒ¿»∆»»¿»

'eÎ Ú¯Bf‰Â L¯BÁ‰ ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ì˙„B·Ú ˙lÁz29, בעוד ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿¿≈»»«≈¿«≈«
מהמן  ניזונו במדבר ÏÎ‡Ó,מהשמים שבהיותם ıÚ Ïk ÌzÚËe „ÚÂ¿«¿«¿∆»≈«¬»
מביאות  והזריעה אוכל שהחרישה של eiÓÈÙa˙לתוצאות CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

והופך  ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האדם ,B¯N·k ¯N·e Ìc ˙BÈ‰Ï בכוח כאשר ƒ¿»»»ƒ¿»∆«¿≈∆

ומצוות  בתורה ועוסק ה' את עובד האדם ‰ÌÏBÚהאכילה ¯e¯a ‰NÚ«¬∆≈»»
B˙BNÚÏ והתגלות להשראת ראוי למילוי מקום מגיע והעולם אלוקות, «¬

להיות  נברא שלשמה e‰fLהמטרה Û‡Â .C¯a˙È BÏ ‰¯Èc המעבר ƒ»ƒ¿»≈¿«∆∆
הירידה  (וכן ישראל לארץ בגוף)מהמדבר הנשמה È¯È„‰,של ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»

˙ÚË ‰˙È‰ BfL Úe„iÎÂ¿«»«∆»¿»«¬«
ÒkÈÏ eˆ¯ ‡lL ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ∆…»ƒ»≈
eˆ¯ ‡lL ¯Á‡Ó ,ı¯‡Ï»»∆≈««∆…»

Ì˙‚¯„nÓ ˙„¯Ï הנעלית הרוחנית »∆∆ƒ«¿≈»»
ÈÈÚ ¯e¯·a ˜BÒÚÏÂ¿«¬¿≈ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰30 וזריעה חרישה עלֿידי »»
È¯iL„‰וכד', ‡È‰ ˙Ó‡‰ È¯‰¬≈»¡∆ƒ∆¿ƒ»

,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ BÊ של ובסופו ƒ∆¬ƒ»
הרבה  למצב לעלייה מביאה היא דבר

הירידה, קודם שהיה מזה נעלה יותר

·e˙kL BÓÎe31 יהושע בדברי ¿∆»
במענה  המרגלים וכלב לטענות

'a ,„‡Ó „‡Ó ı¯‡‰ ‰·BË»»»∆¿…¿…
„‡Ó ÌÈÓÚt32, על גודל להורות ¿»ƒ¿…

באיןֿערוך, להתעלות עד Èkƒהעלייה,
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ‡˜Âc«¿»«¿ƒ»»»∆
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ¯e¯·a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿¿≈»»

,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ וכפי ƒ«¿ƒ»¬»
את  "גם הפסוק (על לעיל שהובא

שעבודת  בליבם") נתן העולם

אפילו  העולם, חלקי כל (של הבירורים

של  התכלית היא הטמאות) הקליפות

העולם, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בריאת
‰iÏÚ‰ ˙ÈzÓ‡ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒƒ»¬ƒ»
‰‚¯„nÏ ˙ÚbnL ,‰ÓLpÏ«¿»»∆«««««¿≈»

Ï"pk ,˙ÈLÓÁ‰ שהעלייה «¬ƒƒ««
למדריגה  עליה היא הירידה שלאחר

הנשמה  ממדריגת נעלית יותר הרבה

הירידה. קודם

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«¿»»¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯a ‡e‰ dÈÚL ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc והעלאתה ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿»»≈«∆∆««¬ƒ

a‡לקדושה, ÔÎlL קרבן¯ÓBÚ‰ המקדש Âc˜‡,בבית ÌÈ¯BÚOÓ ∆»≈»»∆ƒ¿ƒ«¿»
‰Ó‰a ÏÎ‡Ó33, של הרוחנית שהעבודה כך על העומר להורות ספירת «¬«¿≈»

הבהמית,ה  הנפש בירור Ó‡¯יא ‰Ê ÏÚÂ34 ישראל מבקשת שכנסת ¿«∆∆¡«
‡EÈ¯Áמהקדושֿברוךֿהוא  ÈÎLÓ אליך אותי ביחד.e¯ˆ‰תקרב »¿≈ƒ«¬∆»»

È‡˜c ,„ÈÁÈ ÔBLÏ ,ÈÎLÓ ¯Ó‡ ‰ÏÁ˙aL ,eÈ‰Â הכוונהÏÚ ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¡«»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈«
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g"kyz'dיב ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

ּדקאי  יחיד, לׁשֹון מׁשכני, נאמר ׁשּבתחלה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהינּו,

 ֿ ועלֿידי האלקית, לּנפׁש מּלמעלה הּמׁשיכה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל

הּבהמית, הּנפׁש את האלקית הּנפׁש מבררת ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ׁשּגם  הינּו רּבים, לׁשֹון נרּוצה, אחרי ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ועלֿידיֿזה  לאלקּות, מתהּפכת הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּנפׁש

ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש יֹותר ּגדֹול עילּוי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹניתוּסף

ׁשּבאים  הּלחם ׁשּתי מקריבים הּׁשבּועֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבחג

אדם 35מחיטים  קרּויין אּתם אדם, מאכל ,36. ְֲִִִֵֶַַַָָָָ

עם  ׁשּנמצא חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה 

על  ּדקאי אליין), מל מיטן (ער לבּדֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

עֹוד  יהיה לא ׁשּמּתןּֿתֹורה וכיון ְְִֵֶֶַַַַָָָֹמּתןּֿתֹורה,

ׁשל 37ּפעם  ּתֹורתֹו ּגילּוי ּגם נכלל ּבזה הרי , ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

נעׂשה  זה וכל העתידה. ּבּגאּולה ׁשּיהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשיח

ּדוקא, הארץ אל תבאּו ּכי עלּֿדר ּדוקא, הּבהמית הּנפׁש ּברּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעלֿידי

ּגילּוי  ּגם ּכֹולל ּדמּתןּֿתֹורה, הּגילּוי ׁשּנעׂשה חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועלֿידיֿזה

ּובפנימּיּות  ּבׂשמחה הּתֹורה קּבלת ׁשּנעׂשית ּובאֹופן ּדרזין, .38רזין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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ואילך. קעב ע' תרנ"ה סה"מ ואילך; עה ע' לקו"ת 35)ח"א ב. קטז, ויקהל תו"א וראה ב. נב, מנחות משנה יז. כג, אמור

ה. ע' חי"ג אג"ק וראה ב. כז, להצ"צ סהמ"צ ד. טז, ד. י, א.36)במדבר סא, עטר"ת 37)יבמות פז. ע' תרמ"ז סה"מ ראה

ועוד. (השני). 57 ע' תש"ט רצא. ע'38)ס"ע ח"ד בלקו"ש נתבאר - השבועות לחג בקשר נשיאינו רבותינו ברכת לשון

ועוד. .158 ע' חי"ג .272 ע' ח"ח .1307

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎÈLn‰ והקירוב‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ‰ÏÚÓlÓ «¿ƒ»ƒ¿«¿»«∆∆»¡…ƒ¿«¿≈∆

מתקרבת  האלוקית לאלוקות,שהנפש ‰LÙpומתחברת ˙¯¯·Ó¿»∆∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡ ˙È˜Ï‡‰ אותה,ומבררת גם e‰fLומעלה »¡…ƒ∆«∆∆««¬ƒ∆∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌbL eÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,‰ˆe¯ EÈ¯Á‡«¬∆»»¿«ƒ«¿∆««∆∆««¬ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ˙Ît‰˙Óƒ¿«∆∆∆¡…¿«¿≈

‰Ê האלוקית הנפש לפעולת על הודות ∆
הבהמית  ÈeÏÈÚהנפש ÛqÂ˙Èƒ¿«≈ƒ

LÙpaויתרון  ¯˙BÈ ÏB„b»≈«∆∆
˙È˜Ï‡‰,עצמה‚ÁaL e‰fL »¡…ƒ∆∆∆¿«

˙BÚe·M‰ והשלמת סיום עם «»
בבירור  העומר ספירת ימי של העבודה

הבהמית  ÈzLהנפש ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿≈
ÌÈËÈÁÓ ÌÈ‡aL ÌÁl‰35, «∆∆∆»ƒ≈ƒƒ

Ìz‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ישראל בני «¬«»»«∆
Ì„‡ ÔÈÈe¯˜36 העלייה על להורות ¿ƒ»»

האלוקית  הנפש של לאלוקות והקירוב

האמור ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰עצמה. מתקיים  ¿«¿≈∆
הפסוק  ‰CÏnבהמשך È‡È·‰¡ƒ«ƒ«∆∆

‡ˆÓpL ,ÂÈ¯„Á היהודיÌÚ ¬»»∆ƒ¿»ƒ
CÏÓ ÔËÈÓ ¯Ú) Bc·Ï CÏn‰«∆∆¿«∆ƒ¿∆∆

ÔÈÈÏ‡ לבד המלך עם È‡˜cהוא ,( «≈¿»≈
ÔÂÈÎÂוהכוונה  ,‰¯BzŒÔzÓ ÏÚ«««»¿≈»

„BÚ ‰È‰È ‡Ï ‰¯BzŒÔznL∆««»…ƒ¿∆
ÌÚt37‰Êa È¯‰ בהתגלות , ««¬≈»∆

תורה  במתן שהייתה הגדולה האלוקית

ידה) ועל העומר ספירת של העבודה ÏL(אחרי B˙¯Bz ÈeÏÈb Ìb ÏÏÎƒ¿»«ƒ»∆
‰Ê ÏÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba ‰È‰iL ÁÈLÓ הגילוי והן תורה מתן הן »ƒ«∆ƒ¿∆«¿»»¬ƒ»¿»∆

של  תורתו Âc˜‡,משיח של ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈≈«∆∆««¬ƒ«¿»
C¯cŒÏÚ שכדי לעיל החמישית האמור השנה של הגדולה למעלה להגיע «∆∆

ירידה  קודם להיות לארץ צריכה

(כמו  העולם בענייני ועיסוק גשמית

זה  שעל בגוף), הנשמה של הירידה

‰‡¯ıנאמר  Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆»»∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ידי על «¿»¿«¿≈∆

אחר  באים הגדולה הירידה לעלייה כך

נאמר  ‰CÏnשעליה È‡È·‰¡ƒ«ƒ«∆∆
ÈeÏÈb‰ ‰NÚpL ,ÂÈ¯„Á¬»»∆«¬∆«ƒ
ÈeÏÈb Ìb ÏÏBk ,‰¯BzŒÔzÓc¿««»≈«ƒ

ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ שבסודות הסודות »ƒ¿»ƒ
של  בתורתו הגילוי בתכלית (שיבואו

˜Ïa˙משיח), ˙ÈNÚpL ÔÙB‡·e¿∆∆«¬≈«»«
‰ÁÓNa ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»

˙eiÓÈÙ·e38. ƒ¿ƒƒ
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ּדקאי  יחיד, לׁשֹון מׁשכני, נאמר ׁשּבתחלה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהינּו,

 ֿ ועלֿידי האלקית, לּנפׁש מּלמעלה הּמׁשיכה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל

הּבהמית, הּנפׁש את האלקית הּנפׁש מבררת ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ׁשּגם  הינּו רּבים, לׁשֹון נרּוצה, אחרי ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ועלֿידיֿזה  לאלקּות, מתהּפכת הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּנפׁש

ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש יֹותר ּגדֹול עילּוי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹניתוּסף

ׁשּבאים  הּלחם ׁשּתי מקריבים הּׁשבּועֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבחג

אדם 35מחיטים  קרּויין אּתם אדם, מאכל ,36. ְֲִִִֵֶַַַָָָָ

עם  ׁשּנמצא חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה 

על  ּדקאי אליין), מל מיטן (ער לבּדֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

עֹוד  יהיה לא ׁשּמּתןּֿתֹורה וכיון ְְִֵֶֶַַַַָָָֹמּתןּֿתֹורה,

ׁשל 37ּפעם  ּתֹורתֹו ּגילּוי ּגם נכלל ּבזה הרי , ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

נעׂשה  זה וכל העתידה. ּבּגאּולה ׁשּיהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשיח

ּדוקא, הארץ אל תבאּו ּכי עלּֿדר ּדוקא, הּבהמית הּנפׁש ּברּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעלֿידי

ּגילּוי  ּגם ּכֹולל ּדמּתןּֿתֹורה, הּגילּוי ׁשּנעׂשה חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועלֿידיֿזה

ּובפנימּיּות  ּבׂשמחה הּתֹורה קּבלת ׁשּנעׂשית ּובאֹופן ּדרזין, .38רזין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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ואילך. קעב ע' תרנ"ה סה"מ ואילך; עה ע' לקו"ת 35)ח"א ב. קטז, ויקהל תו"א וראה ב. נב, מנחות משנה יז. כג, אמור

ה. ע' חי"ג אג"ק וראה ב. כז, להצ"צ סהמ"צ ד. טז, ד. י, א.36)במדבר סא, עטר"ת 37)יבמות פז. ע' תרמ"ז סה"מ ראה

ועוד. (השני). 57 ע' תש"ט רצא. ע'38)ס"ע ח"ד בלקו"ש נתבאר - השבועות לחג בקשר נשיאינו רבותינו ברכת לשון
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎÈLn‰ והקירוב‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ‰ÏÚÓlÓ «¿ƒ»ƒ¿«¿»«∆∆»¡…ƒ¿«¿≈∆

מתקרבת  האלוקית לאלוקות,שהנפש ‰LÙpומתחברת ˙¯¯·Ó¿»∆∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡ ˙È˜Ï‡‰ אותה,ומבררת גם e‰fLומעלה »¡…ƒ∆«∆∆««¬ƒ∆∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌbL eÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,‰ˆe¯ EÈ¯Á‡«¬∆»»¿«ƒ«¿∆««∆∆««¬ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ˙Ît‰˙Óƒ¿«∆∆∆¡…¿«¿≈

‰Ê האלוקית הנפש לפעולת על הודות ∆
הבהמית  ÈeÏÈÚהנפש ÛqÂ˙Èƒ¿«≈ƒ

LÙpaויתרון  ¯˙BÈ ÏB„b»≈«∆∆
˙È˜Ï‡‰,עצמה‚ÁaL e‰fL »¡…ƒ∆∆∆¿«

˙BÚe·M‰ והשלמת סיום עם «»
בבירור  העומר ספירת ימי של העבודה

הבהמית  ÈzLהנפש ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿≈
ÌÈËÈÁÓ ÌÈ‡aL ÌÁl‰35, «∆∆∆»ƒ≈ƒƒ

Ìz‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ישראל בני «¬«»»«∆
Ì„‡ ÔÈÈe¯˜36 העלייה על להורות ¿ƒ»»

האלוקית  הנפש של לאלוקות והקירוב

האמור ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰עצמה. מתקיים  ¿«¿≈∆
הפסוק  ‰CÏnבהמשך È‡È·‰¡ƒ«ƒ«∆∆

‡ˆÓpL ,ÂÈ¯„Á היהודיÌÚ ¬»»∆ƒ¿»ƒ
CÏÓ ÔËÈÓ ¯Ú) Bc·Ï CÏn‰«∆∆¿«∆ƒ¿∆∆

ÔÈÈÏ‡ לבד המלך עם È‡˜cהוא ,( «≈¿»≈
ÔÂÈÎÂוהכוונה  ,‰¯BzŒÔzÓ ÏÚ«««»¿≈»

„BÚ ‰È‰È ‡Ï ‰¯BzŒÔznL∆««»…ƒ¿∆
ÌÚt37‰Êa È¯‰ בהתגלות , ««¬≈»∆

תורה  במתן שהייתה הגדולה האלוקית

ידה) ועל העומר ספירת של העבודה ÏL(אחרי B˙¯Bz ÈeÏÈb Ìb ÏÏÎƒ¿»«ƒ»∆
‰Ê ÏÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba ‰È‰iL ÁÈLÓ הגילוי והן תורה מתן הן »ƒ«∆ƒ¿∆«¿»»¬ƒ»¿»∆

של  תורתו Âc˜‡,משיח של ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈≈«∆∆««¬ƒ«¿»
C¯cŒÏÚ שכדי לעיל החמישית האמור השנה של הגדולה למעלה להגיע «∆∆

ירידה  קודם להיות לארץ צריכה

(כמו  העולם בענייני ועיסוק גשמית

זה  שעל בגוף), הנשמה של הירידה

‰‡¯ıנאמר  Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆»»∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ידי על «¿»¿«¿≈∆

אחר  באים הגדולה הירידה לעלייה כך

נאמר  ‰CÏnשעליה È‡È·‰¡ƒ«ƒ«∆∆
ÈeÏÈb‰ ‰NÚpL ,ÂÈ¯„Á¬»»∆«¬∆«ƒ
ÈeÏÈb Ìb ÏÏBk ,‰¯BzŒÔzÓc¿««»≈«ƒ

ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ שבסודות הסודות »ƒ¿»ƒ
של  בתורתו הגילוי בתכלית (שיבואו

˜Ïa˙משיח), ˙ÈNÚpL ÔÙB‡·e¿∆∆«¬≈«»«
‰ÁÓNa ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»

˙eiÓÈÙ·e38. ƒ¿ƒƒ
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מוגה  בלתי
שיחת שבת פרשת אחרי ֿ קדושים ,י "ג אייר ,ה 'תשכ "ח 

אהרן"‡. בני שני ל"מות בנוגע בתורה שנתפרשו בהוראות החילוק תשת"1ביאור אל ושכר "יין (א) :
שמיני  הקודש"2(בפרשת אל עת בכל יבוא "ואל (ב) אהרן), בני שני דמיתת הסיפור לאחרי מיד ,

ועוף"3(בפרשתנו  חיה בהמה "תורת לאחרי בשייכות 4, אדם" של "תורתו ולאחרי שמיני, שבפרשת
אוהל'4ל"יצירתו" 'יושבי אצל ה'רצוא' ענין שלילת - וכו') זב צרעת, יולדת, טומאת דיני ושכר 5, ("יין

בעליֿעסק  ואצל תשת"), שליט"א,5אל אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - הקודש") אל עת בכל יבוא ("ואל
ואילך. 116 עמוד כז, חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס

כהנים ·. ישראל: בני של מיוחד לסוג רק ששייכות - הנ"ל הוראות לב' בנוגע השוה הצד והנה,
למקדש  .6שנכנסים

"ביום  ישראל: בני לכל ששייך הפרשה, בהמשך נוסף ענין ישנו בשנה"7אך ("אחת יכפר 8הזה (
ואחת  אחד לכל אלא) מיוחד, לסוג רק (לא ששייך ענין שזהו - גו'" חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם

עולם" ד"חוקת ובאופן (כמו 8מישראל, נצחית היא התורה שכל כמו רק ולא נצחי, ענין שזהו והיינו, ,
בתניא  היא 9שכתוב שלהם שהנצחיות כך קרבנות, כמו ומקום, בזמן שתלויים בתורה ענינים יש שהרי ,(

וכו' עינויים (חמשה הכיפורים יום עניני שהרי בגלוי, היא שהנצחיות באופן אלא כו', אינם 10בהעלם (
(חוץֿלארץ). ובגלות קיים אינו שביתֿהמקדש בזמן גם הם אלא ומקום, בזמן תלויים

נאמר ישראל, בני לכל ששייך הכיפורים דיום שהענין הטעם לבאר ועוף ixg`lויש חיה בהמה תורת
נאמר תשת") אל ושכר ("יין לכהנים ששייך הענין ואילו שלפניֿזה, בפרשיות האדם" תורת iptlו"תורת

הכיפורים: דיום לענין הכהונה ענין שבין החילוק כללות מצד שזהו - האדם" ו"תורת ועוף חיה בהמה

שכתוב  כמו למטה, מלמעלה שבא ענין הוא - גו'",11כהונה קדשים קדש להקדישו אהרן "ויבדל
– חולין של ומצב במעמד  יהיה שכהן אפשרות יש הבחירה, ענין מצד ורק האדם. בעבודת תלוי ואינו

פעם  (כמדובר חלל כהן ענין ענין 12שזהו עיקר אבל חולין), שנעשה הוא "חלל" של שענינו בארוכה
וכמה  כמה לגבי כהן נשאר הוא חלל, נעשה הבחירה) ענין (מצד כאשר גם ולכן מלמעלה, בא הכהונה

מלמעלה.13ענינים  שבא הכהונה, מענין לגמרי אויסטאן") ("זיך עצמו את לפשוט ביכלתו שאין והיינו, ,ָ

בפרשתנו, שנתפרשו הענינים פרטי ככל האדם, עבודת עם שקשור ענין זה הרי - הכיפורים יום ואילו
הרי  התשובה, עבודת ללא מכפר", יום של ש"עיצומו רבי לדעת ואפילו וכו'. עינויים חמשה גם כולל

דיומא" "כרת על מכפר אינו הכיפורים שיום מודה הוא לעיל 14גם שנתבאר ).15(כמו
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כ"ק  של אחיו ליב, ארי' ישראל וכו' הוו"ח של יארצייט (*ָ
ס"ה). לקמן (וראה שליט"א אדמו"ר

(אחרי).1) פרשתנו ריש
ט.2) יו"ד,
ב.3) שם,
תזריע.4) ר"פ פירש"י
סע"א 5) ו, חגיגה (ראה נאמרה ופרטות כללות שהתורה וכיון

שישנו  גופא, מישראל אחד כל אצל שייך זה הרי - וש"נ) ואילך.
ד"בכל  העבודה - שבו וה"ישראל" התורה, לימוד - ה"כהן"
ה"לוי" ענין גם בו יש וכמו"כ ו); ג, (משלי דעהו" דרכיך
עליך  "וילוו ב) יח, (קרח כמ"ש לישראל, כהן בין (הממוצע
לאופן  בנוגע מעשה לידי המביא הלימוד שזהו - וישרתוך")

בעולם. ההנהגה
אל 6) ושכר מ"יין (שנלמד בהוראה" שיכור ש"אסור הדין וכן

למוריֿהוראה, רק שייך זה הרי - יא)) שם, שמיני (פירש"י תשת"
הוראה. לכלל הגיעו שלא בנ"י לשאר ולא

ל.7) טז, (אחרי) פרשתנו
לד.8) שם,
רפי"ז.9)

רסתרי"א.10) או"ח ואדה"ז טושו"ע רפ"ח. יומא ראה
יג.11) כג, הימיםֿא דברי
(1233 ובהערה ,303 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה

שם.
ה"י.13) פ"ו המקדש ביאת הל' רמב"ם ב. סו, קידושין ראה
א.14) יג, שבועות
ע'15) חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת סי"ד אחש"פ שיחת

וש"נ. .(285

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbd zvxznøîzéà éà ,àlàziaa ef `xnin dxn`p m` - ¤¨¦¦§©
,yxcndøîzéà éëä,dxn`p `id jk -,áø øîà àðäk áø øîà ¨¦¦§©¨©©©£¨¨©©
ú÷Bìçîdl eltpy zepli` iabl `id dcedi iaxe `nw `pzäãNa ©£¤§¨¤

,dlL dðéàLdcizr oxwdy oeik dia` zia gay oi` `nw `pzly ¤¥¨¤¨
dfa yi dcedi iaxle ,zepli`d eyaii xy`k ,ixnbl zelkzdl

.miniiw mivrdy onf lk ,dia` zia gayìáàeltpy zepli` £¨
øBkîz àì ìkä éøác ,dlL äãNa,dxiknd z` akrl `id dleki - §¨¤¤¨¦§¥©ŸŸ¦§

éðtîmeyn dfa yie ,dl zkiiy dnvr rwxwdy.äéáà úéa çáL ¦§¥¤©¥¨¦¨

äðùî
,dyxibe ,ezy` iqkp lr ze`ved `ivedy lraa dpc epizpyn

:eize`ved lr melyz dpnn reazl leki `ed m`dàéöBnä©¦
,BzLà éñëð ìò úBàöBäm` oia ,dyxibeäaøä àéöBäoennìëàå ¨©¦§¥¦§¦©§¥§¨©

wx dcyd zexitnàòîé÷rn -`ived m` oiae ,hìëàå àòîé÷ ¦§¨¦§¨§¨©
,ìëà ìëàM äîe ,àéöBä àéöBäM äî ,äaøäreazl leki epi`e ©§¥©¤¦¦©¤¨©¨©

m` la` .zeaexnd eize`ved z` dpnnàéöBäze`vedìëà àìå ¦§Ÿ¨©
,melk dcyd zexitnìBhéå ,àéöBä änk òáMéi`ceay ,eize`ved ¦¨©©¨¦§¦

.llk mdizexit lk`i `ly zrc lr ze`ved `ived `l

* * *

àøîâ
`ived `ivedy dn 'eke `rniw lk`e daxd `ived' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'lk` lk`y dneänëåxeriy `ed,àòîé÷m`y §©¨¦§¨
:`xnbd zx`an .eize`ved z` lawn epi` df xeriy lk`øîà̈©

eléôà ,éqà éaølk` m`úøâBøbzyaein dp`z -,úçàlawn epi` ©¦©¦£¦§¤¤©©
:i`pz `xnbd dtiqen .eize`ved z`àeäåcalae -dìëàLlrad §¤£¨¨

zxbexb dze`l,ãBák Cøc,epgley lr dcerq zeriaw jxc epiidc ¤¤¨
:`xnbd dtiqen .lfb jxc e` miaxd zeyxa `leøîà̈©
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יג g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

ּדקאי  יחיד, לׁשֹון מׁשכני, נאמר ׁשּבתחלה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהינּו,

 ֿ ועלֿידי האלקית, לּנפׁש מּלמעלה הּמׁשיכה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל

הּבהמית, הּנפׁש את האלקית הּנפׁש מבררת ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ׁשּגם  הינּו רּבים, לׁשֹון נרּוצה, אחרי ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ועלֿידיֿזה  לאלקּות, מתהּפכת הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּנפׁש

ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש יֹותר ּגדֹול עילּוי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹניתוּסף

ׁשּבאים  הּלחם ׁשּתי מקריבים הּׁשבּועֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבחג

אדם 35מחיטים  קרּויין אּתם אדם, מאכל ,36. ְֲִִִֵֶַַַָָָָ

עם  ׁשּנמצא חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה 

על  ּדקאי אליין), מל מיטן (ער לבּדֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

עֹוד  יהיה לא ׁשּמּתןּֿתֹורה וכיון ְְִֵֶֶַַַַָָָֹמּתןּֿתֹורה,

ׁשל 37ּפעם  ּתֹורתֹו ּגילּוי ּגם נכלל ּבזה הרי , ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

נעׂשה  זה וכל העתידה. ּבּגאּולה ׁשּיהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשיח

ּדוקא, הארץ אל תבאּו ּכי עלּֿדר ּדוקא, הּבהמית הּנפׁש ּברּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעלֿידי

ּגילּוי  ּגם ּכֹולל ּדמּתןּֿתֹורה, הּגילּוי ׁשּנעׂשה חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועלֿידיֿזה

ּובפנימּיּות  ּבׂשמחה הּתֹורה קּבלת ׁשּנעׂשית ּובאֹופן ּדרזין, .38רזין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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ואילך. קעב ע' תרנ"ה סה"מ ואילך; עה ע' לקו"ת 35)ח"א ב. קטז, ויקהל תו"א וראה ב. נב, מנחות משנה יז. כג, אמור

ה. ע' חי"ג אג"ק וראה ב. כז, להצ"צ סהמ"צ ד. טז, ד. י, א.36)במדבר סא, עטר"ת 37)יבמות פז. ע' תרמ"ז סה"מ ראה
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ּדקאי  יחיד, לׁשֹון מׁשכני, נאמר ׁשּבתחלה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהינּו,

 ֿ ועלֿידי האלקית, לּנפׁש מּלמעלה הּמׁשיכה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל

הּבהמית, הּנפׁש את האלקית הּנפׁש מבררת ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ׁשּגם  הינּו רּבים, לׁשֹון נרּוצה, אחרי ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ועלֿידיֿזה  לאלקּות, מתהּפכת הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּנפׁש

ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש יֹותר ּגדֹול עילּוי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹניתוּסף

ׁשּבאים  הּלחם ׁשּתי מקריבים הּׁשבּועֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבחג

אדם 35מחיטים  קרּויין אּתם אדם, מאכל ,36. ְֲִִִֵֶַַַָָָָ

עם  ׁשּנמצא חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה 

על  ּדקאי אליין), מל מיטן (ער לבּדֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

עֹוד  יהיה לא ׁשּמּתןּֿתֹורה וכיון ְְִֵֶֶַַַַָָָֹמּתןּֿתֹורה,

ׁשל 37ּפעם  ּתֹורתֹו ּגילּוי ּגם נכלל ּבזה הרי , ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

נעׂשה  זה וכל העתידה. ּבּגאּולה ׁשּיהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשיח

ּדוקא, הארץ אל תבאּו ּכי עלּֿדר ּדוקא, הּבהמית הּנפׁש ּברּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעלֿידי

ּגילּוי  ּגם ּכֹולל ּדמּתןּֿתֹורה, הּגילּוי ׁשּנעׂשה חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועלֿידיֿזה

ּובפנימּיּות  ּבׂשמחה הּתֹורה קּבלת ׁשּנעׂשית ּובאֹופן ּדרזין, .38רזין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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מוגה  בלתי
שיחת שבת פרשת אחרי ֿ קדושים ,י "ג אייר ,ה 'תשכ "ח 

אהרן"‡. בני שני ל"מות בנוגע בתורה שנתפרשו בהוראות החילוק תשת"1ביאור אל ושכר "יין (א) :
שמיני  הקודש"2(בפרשת אל עת בכל יבוא "ואל (ב) אהרן), בני שני דמיתת הסיפור לאחרי מיד ,

ועוף"3(בפרשתנו  חיה בהמה "תורת לאחרי בשייכות 4, אדם" של "תורתו ולאחרי שמיני, שבפרשת
אוהל'4ל"יצירתו" 'יושבי אצל ה'רצוא' ענין שלילת - וכו') זב צרעת, יולדת, טומאת דיני ושכר 5, ("יין

בעליֿעסק  ואצל תשת"), שליט"א,5אל אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - הקודש") אל עת בכל יבוא ("ואל
ואילך. 116 עמוד כז, חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס

כהנים ·. ישראל: בני של מיוחד לסוג רק ששייכות - הנ"ל הוראות לב' בנוגע השוה הצד והנה,
למקדש  .6שנכנסים

"ביום  ישראל: בני לכל ששייך הפרשה, בהמשך נוסף ענין ישנו בשנה"7אך ("אחת יכפר 8הזה (
ואחת  אחד לכל אלא) מיוחד, לסוג רק (לא ששייך ענין שזהו - גו'" חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם

עולם" ד"חוקת ובאופן (כמו 8מישראל, נצחית היא התורה שכל כמו רק ולא נצחי, ענין שזהו והיינו, ,
בתניא  היא 9שכתוב שלהם שהנצחיות כך קרבנות, כמו ומקום, בזמן שתלויים בתורה ענינים יש שהרי ,(

וכו' עינויים (חמשה הכיפורים יום עניני שהרי בגלוי, היא שהנצחיות באופן אלא כו', אינם 10בהעלם (
(חוץֿלארץ). ובגלות קיים אינו שביתֿהמקדש בזמן גם הם אלא ומקום, בזמן תלויים

נאמר ישראל, בני לכל ששייך הכיפורים דיום שהענין הטעם לבאר ועוף ixg`lויש חיה בהמה תורת
נאמר תשת") אל ושכר ("יין לכהנים ששייך הענין ואילו שלפניֿזה, בפרשיות האדם" תורת iptlו"תורת

הכיפורים: דיום לענין הכהונה ענין שבין החילוק כללות מצד שזהו - האדם" ו"תורת ועוף חיה בהמה

שכתוב  כמו למטה, מלמעלה שבא ענין הוא - גו'",11כהונה קדשים קדש להקדישו אהרן "ויבדל
– חולין של ומצב במעמד  יהיה שכהן אפשרות יש הבחירה, ענין מצד ורק האדם. בעבודת תלוי ואינו

פעם  (כמדובר חלל כהן ענין ענין 12שזהו עיקר אבל חולין), שנעשה הוא "חלל" של שענינו בארוכה
וכמה  כמה לגבי כהן נשאר הוא חלל, נעשה הבחירה) ענין (מצד כאשר גם ולכן מלמעלה, בא הכהונה

מלמעלה.13ענינים  שבא הכהונה, מענין לגמרי אויסטאן") ("זיך עצמו את לפשוט ביכלתו שאין והיינו, ,ָ

בפרשתנו, שנתפרשו הענינים פרטי ככל האדם, עבודת עם שקשור ענין זה הרי - הכיפורים יום ואילו
הרי  התשובה, עבודת ללא מכפר", יום של ש"עיצומו רבי לדעת ואפילו וכו'. עינויים חמשה גם כולל

דיומא" "כרת על מכפר אינו הכיפורים שיום מודה הוא לעיל 14גם שנתבאר ).15(כמו
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כ"ק  של אחיו ליב, ארי' ישראל וכו' הוו"ח של יארצייט (*ָ
ס"ה). לקמן (וראה שליט"א אדמו"ר

(אחרי).1) פרשתנו ריש
ט.2) יו"ד,
ב.3) שם,
תזריע.4) ר"פ פירש"י
סע"א 5) ו, חגיגה (ראה נאמרה ופרטות כללות שהתורה וכיון

שישנו  גופא, מישראל אחד כל אצל שייך זה הרי - וש"נ) ואילך.
ד"בכל  העבודה - שבו וה"ישראל" התורה, לימוד - ה"כהן"
ה"לוי" ענין גם בו יש וכמו"כ ו); ג, (משלי דעהו" דרכיך
עליך  "וילוו ב) יח, (קרח כמ"ש לישראל, כהן בין (הממוצע
לאופן  בנוגע מעשה לידי המביא הלימוד שזהו - וישרתוך")

בעולם. ההנהגה
אל 6) ושכר מ"יין (שנלמד בהוראה" שיכור ש"אסור הדין וכן

למוריֿהוראה, רק שייך זה הרי - יא)) שם, שמיני (פירש"י תשת"
הוראה. לכלל הגיעו שלא בנ"י לשאר ולא

ל.7) טז, (אחרי) פרשתנו
לד.8) שם,
רפי"ז.9)

רסתרי"א.10) או"ח ואדה"ז טושו"ע רפ"ח. יומא ראה
יג.11) כג, הימיםֿא דברי
(1233 ובהערה ,303 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה

שם.
ה"י.13) פ"ו המקדש ביאת הל' רמב"ם ב. סו, קידושין ראה
א.14) יג, שבועות
ע'15) חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת סי"ד אחש"פ שיחת

וש"נ. .(285

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbd zvxznøîzéà éà ,àlàziaa ef `xnin dxn`p m` - ¤¨¦¦§©
,yxcndøîzéà éëä,dxn`p `id jk -,áø øîà àðäk áø øîà ¨¦¦§©¨©©©£¨¨©©
ú÷Bìçîdl eltpy zepli` iabl `id dcedi iaxe `nw `pzäãNa ©£¤§¨¤

,dlL dðéàLdcizr oxwdy oeik dia` zia gay oi` `nw `pzly ¤¥¨¤¨
dfa yi dcedi iaxle ,zepli`d eyaii xy`k ,ixnbl zelkzdl

.miniiw mivrdy onf lk ,dia` zia gayìáàeltpy zepli` £¨
øBkîz àì ìkä éøác ,dlL äãNa,dxiknd z` akrl `id dleki - §¨¤¤¨¦§¥©ŸŸ¦§

éðtîmeyn dfa yie ,dl zkiiy dnvr rwxwdy.äéáà úéa çáL ¦§¥¤©¥¨¦¨

äðùî
,dyxibe ,ezy` iqkp lr ze`ved `ivedy lraa dpc epizpyn

:eize`ved lr melyz dpnn reazl leki `ed m`dàéöBnä©¦
,BzLà éñëð ìò úBàöBäm` oia ,dyxibeäaøä àéöBäoennìëàå ¨©¦§¥¦§¦©§¥§¨©

wx dcyd zexitnàòîé÷rn -`ived m` oiae ,hìëàå àòîé÷ ¦§¨¦§¨§¨©
,ìëà ìëàM äîe ,àéöBä àéöBäM äî ,äaøäreazl leki epi`e ©§¥©¤¦¦©¤¨©¨©

m` la` .zeaexnd eize`ved z` dpnnàéöBäze`vedìëà àìå ¦§Ÿ¨©
,melk dcyd zexitnìBhéå ,àéöBä änk òáMéi`ceay ,eize`ved ¦¨©©¨¦§¦

.llk mdizexit lk`i `ly zrc lr ze`ved `ived `l

* * *

àøîâ
`ived `ivedy dn 'eke `rniw lk`e daxd `ived' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'lk` lk`y dneänëåxeriy `ed,àòîé÷m`y §©¨¦§¨
:`xnbd zx`an .eize`ved z` lawn epi` df xeriy lk`øîà̈©

eléôà ,éqà éaølk` m`úøâBøbzyaein dp`z -,úçàlawn epi` ©¦©¦£¦§¤¤©©
:i`pz `xnbd dtiqen .eize`ved z`àeäåcalae -dìëàLlrad §¤£¨¨

zxbexb dze`l,ãBák Cøc,epgley lr dcerq zeriaw jxc epiidc ¤¤¨
:`xnbd dtiqen .lfb jxc e` miaxd zeyxa `leøîà̈©
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ישראל  בני עבודת עם שקשור הכיפורים דיום הענין תורת 16ולכן: לאחרי רק נאמר - העולם בבירור
בנוגע  התורה של כח' וה'נתינת ההוראה כבר שישנה לאחרי היינו, האדם". ו"תורת ועוף חיה בהמה
בא  הכהונה ענין שכללות כיון - לכהנים ההוראה מהֿשאיןֿכן העולם; בבירור ישראל בני לעבודת

האדם". ו"תורת ועוף חיה בהמה תורת לפני עוד בהתחלה, מיד נאמר זה הרי עבודה, ללא מלמעלה,

***

שלא ‚. להבטיח שלילה, של באופן זה הרי - אהרן בני מיתת מענין ההוראה אודות לעיל האמור כל
וימותו" ה' לפני ד"בקרבתם הענין מובן 1יהיה אבל דוקא; למטה העבודה שתהיה היא שהכוונה כיון ,

חיוב. של באופן אהרן בני ממיתת ללמוד שיכולים הוראה גם יש שבאמת

בני להיותם - מעלתם גודל נדב"`oxdובהקדים "הבכור אמר 17(ובפרט שבמיתתם כך, כדי ועד ,(
אקדש" בקרובי לאמר ה' דבר אשר "הוא שנאמר 18משה מה שזהו רש"י, ומפרש לבני 19, שמה "ונועדתי

שיתקדש  הייתי יודע לאהרן.. משה לו "אמר במכובדי", אלא בכבודי תקרי "אל בכבודי", ונקדש ישראל
אני רואה עכשיו בך, או בי או סבור והייתי מקום, של במיודעיו jnneהבית ipnn milecb mdy,והיינו ."

בנוגע  היא הקסלקאֿדעתא ואדרבה: המסקנא, זוהי אלא בלבד, קסלקאֿדעתא אינה שלהם שהגדלות
וממך". ממני גדולים "שהם היא המסקנא ואילו בך"), או בי או סבור ("הייתי ואהרן למשה

ז"ל  חכמינו במדרשי שמצינו מה גם מובן שני 20ועלֿפיֿזה ימותו אימתי לאביהוא, נדב לו ש"אמר
אפילו  ואביהוא נדב מעלת גודל מצד אמיתי, ענין בזה שיש - הדור" את ננהיג ואתה ואני הללו, זקנים

ואהרן. משה לגבי

מעלתם  גודל מצד משה, אותם מנע לא קטורת, להקטיר ואביהוא נדב של רצונם היה כאשר ולכן,
חיובי. באופן אהרן בני משני ללמוד שיכולים הוראה שיש לומר בהכרח  הרי שכן, וכיון כו'.

רש"י „. פירוש בהמשך המבואר עלֿפי – בזה הענין כללות בצדיקים 18ויובן דין עושה ש"כשהקב"ה ,
אומר  הוא וכן ומתקלס.. ומתעלה ממקודשיך".21מתיירא אלא ממקדשיך תקרי אל ממקדשיך, אלקים נורא

בחינת והיינו, התגלות עלֿידי וועלט"), ("אנשרעקן בעולם מורא של ענין לפעול צורך יש ָשכאשר
מהעולם. יציאה של באופן אהרן בני שני עבודת עלֿידי דוקא זה הרי - "נורא"

ל'ביתֿיוסף' בנוגע הידוע נפשו 22ובהקדם למסור שיזכה עבודתו, על שכר בתור לו שהובטח ,
נענש  בשלימות), עבודתו היתה (שלא מסויימת סיבה בגלל מכן, ולאחר קידושֿהשם, על ("לאתוקדא")

כו'. ימים והאריך בחיים ונשאר לכך, זכה ולא

שלאחריֿזה  השנים במשך הנה קידושֿהשם, על נפשו למסור זכה שלא לאחרי מובן: אינו ולכאורה
הדורות  כל סוף עד ישראל לכלל הוראה שנעשה ה"שולחןֿערוך", את חיבר דין, בעלמא חיותו בחיים

העיקר" הוא ש"המעשה למעשה, להלכה הוראה אלא סתם, תורה של ענין רק לא עכשיו,23- אפילו ,
גדול" "מעשה יהיה שאז המשיח בימות הרי24ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ואםֿכן ;dkf `ly ahen נפשו למסור

ה"שולחןֿערוך"?! את לחבר לו נתאפשר עלֿידיֿזה שרק כיון קידושֿהשם, על

ל  נחשבת - קידושֿהשם על נפשו למסור זכה שלא שהעובדה אומרים שאףֿעלֿפיֿכן הרי yperוכיון ,
ה"שולחןֿערוך"! מחיבור אפילו יותר נעלה הוא קידושֿהשם על דמסירותֿנפש שהענין מובן,

גו'". ה' לפני ד"בקרבתם הענין גדול כמה עד - לעניננו בנוגע מובן ומזה
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להיות 16) העמים מן אתכם ד"ואבדיל הענין שגם ולהעיר,
הרי  מלמעלה, שבא ענין היותו עם כו), כ, (קדושים) (פרשתנו לי"
אתם  "אם רש"י מפירוש כמובן האדם, עבודת עם גם קשור הוא

וכו'". מהם מובדלים
ב.17) ג, במדבר
ג.18) יו"ד, שמיני
מג.19) כט, תצוה

יו"ד.20) פ"כ, ויק"ר וראה סע"א. נב, סנהדרין
לו.21) סח, תהלים
(22- מנחם (תורת ס"ח תשכ"ב אחרי ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .230 ע' חמ"ז .(384 ע' חל"ג התוועדויות
מי"ז.23) פ"א אבות
קצה.24) ע' כסלו סה"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
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של ‰. ענין הוא וימותו" גו' ש"בקרבתם מקומות וכמה בכמה להמבואר בסתירה זה הרי לכאורה אך
חסרון?

התשובה' ב'אגרת הזקן רבינו של ביאורו עלֿפי רק 25ויובן שזהו יסורים, עלֿידי הכפרה לגמר בנוגע
" שכתוב d"awdכאשר וכמו יסורים, עליו ופקדת 26מביא וכו', בשבט דייקא".iופקדתי

כאשר  רק - ביותר נעלה ענין הוא גו'" ה' לפני ד"בקרבתם הענין שעצם בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
בא זה זמנם dlrnlnענין קודם שנפטרים אלו אצל ובפרט ההסתלקות, שבענין העילוי גודל גם וזהו .27

וכמו  הימנו, למעלה שאין ענין שזהו וכלל), כלל מובן שאינו באופן אלא כו', עונש של ענין מצד (לא
יקר;28שכתוב  מכל יקר שהוא ענין שזהו ועד לחסידיו", המותה ה' בעיני "יקר

ש  כיון - אהרן לבני בנוגע mnvrnאמנם, exga ענין זה הרי ה'", לפני ד"בקרבתם ומצב במעמד להיות
יצרה" לשבת (אלא) בראה תהו "לא כי חסרון, .29של

בחיים" "ובחרת הציווי תוכן גם יצרֿהרע 30וזהו לו ש"אין צדיק, אצל זה ציווי שייך איך דלכאורה, -
בתענית" הרגו כלות 31כי עד ה'", לפני ד"בקרבתם ומצב מעמד אצלו להיות יכול שמצדֿעצמו כיון -

וימותו". ה' לפני ד"בקרבתם ומצב במעמד ולא דוקא, בחיים" "ובחרת ציווי שישנו אלא הנפש,

כמוך" לרעך "ואהבת ישראל, אהבת של ענין גם להיות 32וזהו יכול שמצדֿעצמו שאףֿעלֿפי –
הזולת. עם לעסוק כדי למטה ממדרגתו שירד היא הכוונה הרי יותר, נעלית במדריגה

.Â בעומר דל"ג הענין עם גם זה לקשר זה:33ויש בשבוע שחל

אמר  הסתלקותו שקודם וכידוע יוחאי, בן שמעון רבי של הסתלקותֿהילולא יום הוא בעומר ל"ג
כו'" להיטא ביה אחידא ביה כו' אתקטרנא קטירא הנפש 34"בחד וכלות נפש' ה'מסירות ענין שזהו ,

לאלקות  ד"("אויסגיין") לאופן ועד ,`hidl צריך שהיה לה'ביתֿיוסף' בנוגע לעיל האמור עלֿדרך – "
"`cwez`l,ובשמחה ברצון אמנם מלמעלה; זה ענין היה רשב"י שאצל אלא יתברך, שמו קדושת על "

מלמעלה. שבא באופן אבל שמחה, יום עכשיו גם זה הרי שלכן

בימים  שמתו עקיבא רבי תלמידי אלף לכ"ד בנוגע - בעומר שבל"ג הנוסף לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה
לזה" זה כבוד נהגו "שלא בגלל :35אלו

בשמם, נקראים שלא כך כדי ועד עקיבא, רבי של תלמידיו מעלת הפלאת גודל שמצד - ובהקדמה
ענינם  שכל כיון עקיבא", רבי "תלמידי הוא עליהם היחידי הסימן אלא שבטם, או אבותיהם שם על או
רבי  תלמידי בשם להקרא ממשיכים מותם לאחרי וגם עקיבא, רבי תלמידי היותם הוא האחרון לרגע עד

עקיבא  רבי מדברי כמובן שנאמר 35עקיבא, בזקנותו, תלמידים לו יהיו בילדותו, תלמידים לו בבוקר 36"היו
לו  שהיו התלמידים שגם והיינו, הנ"ל, התלמידים אודות מדובר לזה ובהמשך וגו'", זרעך את זרע

לזה" זה כבוד נהגו "שלא שהענין מובן הרי - עקיבא רבי של "זרעך" נקראים eheytkבילדותו, epi`37.

שהן  כפי אלא) השבירה, לאחר שהן כפי (לא דתוהו הספירות בדוגמת היתה שהנהגתם - בזה והענין
הענין  שישנו לאחרי ורק לחברתה, מקום נותנת אינה אחת שספירה הקדושה, בבחינת השבירה, קודם

אחרת  למציאות בנוגע ד"וימלוך" הענין להיות יכול זו, למציאות בנוגע .38ד"וימת"

שזהו  האור, תוקף על מורה ש"בוקר" - זרעך" את זרע "בבוקר נאמר אלו לתלמידים שבנוגע גם וזהו
נאמר  הנותרים, התלמידים לחמשה בנוגע ואילו דתוהו. המרובים האורות ידך",36ענין תנח אל "ולערב

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

פ"א.25)
לג.26) פט, תהלים
(27.106 ע' ריש ח"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
טו.28) קטז, שם
יח.29) מה, ישעי'
יט.30) ל, נצבים
פ"א.31) תניא

יח.32) יט, (קדושים) פרשתנו
ה"ּפאראד")33) (בעת דאשתקד בעומר ל"ג שיחת גם ַַראה

התוו  - מנחם (תורת וש"נ.בתחילתה .(412 ע' חמ"ט עדויות
א.34) רצב, א. רפח, זח"ג
שם.35) ובמאירי ב. סב, יבמות
ו.36) יא, קהלת
וש"נ.37) ואילך. 149 ע' חל"ב לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.38) וישלח. ס"פ להאריז"ל ל"ת ראה



טו g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiy

ישראל  בני עבודת עם שקשור הכיפורים דיום הענין תורת 16ולכן: לאחרי רק נאמר - העולם בבירור
בנוגע  התורה של כח' וה'נתינת ההוראה כבר שישנה לאחרי היינו, האדם". ו"תורת ועוף חיה בהמה
בא  הכהונה ענין שכללות כיון - לכהנים ההוראה מהֿשאיןֿכן העולם; בבירור ישראל בני לעבודת

האדם". ו"תורת ועוף חיה בהמה תורת לפני עוד בהתחלה, מיד נאמר זה הרי עבודה, ללא מלמעלה,

***

שלא ‚. להבטיח שלילה, של באופן זה הרי - אהרן בני מיתת מענין ההוראה אודות לעיל האמור כל
וימותו" ה' לפני ד"בקרבתם הענין מובן 1יהיה אבל דוקא; למטה העבודה שתהיה היא שהכוונה כיון ,

חיוב. של באופן אהרן בני ממיתת ללמוד שיכולים הוראה גם יש שבאמת

בני להיותם - מעלתם גודל נדב"`oxdובהקדים "הבכור אמר 17(ובפרט שבמיתתם כך, כדי ועד ,(
אקדש" בקרובי לאמר ה' דבר אשר "הוא שנאמר 18משה מה שזהו רש"י, ומפרש לבני 19, שמה "ונועדתי

שיתקדש  הייתי יודע לאהרן.. משה לו "אמר במכובדי", אלא בכבודי תקרי "אל בכבודי", ונקדש ישראל
אני רואה עכשיו בך, או בי או סבור והייתי מקום, של במיודעיו jnneהבית ipnn milecb mdy,והיינו ."

בנוגע  היא הקסלקאֿדעתא ואדרבה: המסקנא, זוהי אלא בלבד, קסלקאֿדעתא אינה שלהם שהגדלות
וממך". ממני גדולים "שהם היא המסקנא ואילו בך"), או בי או סבור ("הייתי ואהרן למשה

ז"ל  חכמינו במדרשי שמצינו מה גם מובן שני 20ועלֿפיֿזה ימותו אימתי לאביהוא, נדב לו ש"אמר
אפילו  ואביהוא נדב מעלת גודל מצד אמיתי, ענין בזה שיש - הדור" את ננהיג ואתה ואני הללו, זקנים

ואהרן. משה לגבי

מעלתם  גודל מצד משה, אותם מנע לא קטורת, להקטיר ואביהוא נדב של רצונם היה כאשר ולכן,
חיובי. באופן אהרן בני משני ללמוד שיכולים הוראה שיש לומר בהכרח  הרי שכן, וכיון כו'.

רש"י „. פירוש בהמשך המבואר עלֿפי – בזה הענין כללות בצדיקים 18ויובן דין עושה ש"כשהקב"ה ,
אומר  הוא וכן ומתקלס.. ומתעלה ממקודשיך".21מתיירא אלא ממקדשיך תקרי אל ממקדשיך, אלקים נורא

בחינת והיינו, התגלות עלֿידי וועלט"), ("אנשרעקן בעולם מורא של ענין לפעול צורך יש ָשכאשר
מהעולם. יציאה של באופן אהרן בני שני עבודת עלֿידי דוקא זה הרי - "נורא"

ל'ביתֿיוסף' בנוגע הידוע נפשו 22ובהקדם למסור שיזכה עבודתו, על שכר בתור לו שהובטח ,
נענש  בשלימות), עבודתו היתה (שלא מסויימת סיבה בגלל מכן, ולאחר קידושֿהשם, על ("לאתוקדא")

כו'. ימים והאריך בחיים ונשאר לכך, זכה ולא

שלאחריֿזה  השנים במשך הנה קידושֿהשם, על נפשו למסור זכה שלא לאחרי מובן: אינו ולכאורה
הדורות  כל סוף עד ישראל לכלל הוראה שנעשה ה"שולחןֿערוך", את חיבר דין, בעלמא חיותו בחיים

העיקר" הוא ש"המעשה למעשה, להלכה הוראה אלא סתם, תורה של ענין רק לא עכשיו,23- אפילו ,
גדול" "מעשה יהיה שאז המשיח בימות הרי24ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ואםֿכן ;dkf `ly ahen נפשו למסור

ה"שולחןֿערוך"?! את לחבר לו נתאפשר עלֿידיֿזה שרק כיון קידושֿהשם, על

ל  נחשבת - קידושֿהשם על נפשו למסור זכה שלא שהעובדה אומרים שאףֿעלֿפיֿכן הרי yperוכיון ,
ה"שולחןֿערוך"! מחיבור אפילו יותר נעלה הוא קידושֿהשם על דמסירותֿנפש שהענין מובן,

גו'". ה' לפני ד"בקרבתם הענין גדול כמה עד - לעניננו בנוגע מובן ומזה
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להיות 16) העמים מן אתכם ד"ואבדיל הענין שגם ולהעיר,
הרי  מלמעלה, שבא ענין היותו עם כו), כ, (קדושים) (פרשתנו לי"
אתם  "אם רש"י מפירוש כמובן האדם, עבודת עם גם קשור הוא

וכו'". מהם מובדלים
ב.17) ג, במדבר
ג.18) יו"ד, שמיני
מג.19) כט, תצוה

יו"ד.20) פ"כ, ויק"ר וראה סע"א. נב, סנהדרין
לו.21) סח, תהלים
(22- מנחם (תורת ס"ח תשכ"ב אחרי ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .230 ע' חמ"ז .(384 ע' חל"ג התוועדויות
מי"ז.23) פ"א אבות
קצה.24) ע' כסלו סה"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
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של ‰. ענין הוא וימותו" גו' ש"בקרבתם מקומות וכמה בכמה להמבואר בסתירה זה הרי לכאורה אך
חסרון?

התשובה' ב'אגרת הזקן רבינו של ביאורו עלֿפי רק 25ויובן שזהו יסורים, עלֿידי הכפרה לגמר בנוגע
" שכתוב d"awdכאשר וכמו יסורים, עליו ופקדת 26מביא וכו', בשבט דייקא".iופקדתי

כאשר  רק - ביותר נעלה ענין הוא גו'" ה' לפני ד"בקרבתם הענין שעצם בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
בא זה זמנם dlrnlnענין קודם שנפטרים אלו אצל ובפרט ההסתלקות, שבענין העילוי גודל גם וזהו .27

וכמו  הימנו, למעלה שאין ענין שזהו וכלל), כלל מובן שאינו באופן אלא כו', עונש של ענין מצד (לא
יקר;28שכתוב  מכל יקר שהוא ענין שזהו ועד לחסידיו", המותה ה' בעיני "יקר

ש  כיון - אהרן לבני בנוגע mnvrnאמנם, exga ענין זה הרי ה'", לפני ד"בקרבתם ומצב במעמד להיות
יצרה" לשבת (אלא) בראה תהו "לא כי חסרון, .29של

בחיים" "ובחרת הציווי תוכן גם יצרֿהרע 30וזהו לו ש"אין צדיק, אצל זה ציווי שייך איך דלכאורה, -
בתענית" הרגו כלות 31כי עד ה'", לפני ד"בקרבתם ומצב מעמד אצלו להיות יכול שמצדֿעצמו כיון -

וימותו". ה' לפני ד"בקרבתם ומצב במעמד ולא דוקא, בחיים" "ובחרת ציווי שישנו אלא הנפש,

כמוך" לרעך "ואהבת ישראל, אהבת של ענין גם להיות 32וזהו יכול שמצדֿעצמו שאףֿעלֿפי –
הזולת. עם לעסוק כדי למטה ממדרגתו שירד היא הכוונה הרי יותר, נעלית במדריגה

.Â בעומר דל"ג הענין עם גם זה לקשר זה:33ויש בשבוע שחל

אמר  הסתלקותו שקודם וכידוע יוחאי, בן שמעון רבי של הסתלקותֿהילולא יום הוא בעומר ל"ג
כו'" להיטא ביה אחידא ביה כו' אתקטרנא קטירא הנפש 34"בחד וכלות נפש' ה'מסירות ענין שזהו ,

לאלקות  ד"("אויסגיין") לאופן ועד ,`hidl צריך שהיה לה'ביתֿיוסף' בנוגע לעיל האמור עלֿדרך – "
"`cwez`l,ובשמחה ברצון אמנם מלמעלה; זה ענין היה רשב"י שאצל אלא יתברך, שמו קדושת על "

מלמעלה. שבא באופן אבל שמחה, יום עכשיו גם זה הרי שלכן

בימים  שמתו עקיבא רבי תלמידי אלף לכ"ד בנוגע - בעומר שבל"ג הנוסף לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה
לזה" זה כבוד נהגו "שלא בגלל :35אלו

בשמם, נקראים שלא כך כדי ועד עקיבא, רבי של תלמידיו מעלת הפלאת גודל שמצד - ובהקדמה
ענינם  שכל כיון עקיבא", רבי "תלמידי הוא עליהם היחידי הסימן אלא שבטם, או אבותיהם שם על או
רבי  תלמידי בשם להקרא ממשיכים מותם לאחרי וגם עקיבא, רבי תלמידי היותם הוא האחרון לרגע עד

עקיבא  רבי מדברי כמובן שנאמר 35עקיבא, בזקנותו, תלמידים לו יהיו בילדותו, תלמידים לו בבוקר 36"היו
לו  שהיו התלמידים שגם והיינו, הנ"ל, התלמידים אודות מדובר לזה ובהמשך וגו'", זרעך את זרע

לזה" זה כבוד נהגו "שלא שהענין מובן הרי - עקיבא רבי של "זרעך" נקראים eheytkבילדותו, epi`37.

שהן  כפי אלא) השבירה, לאחר שהן כפי (לא דתוהו הספירות בדוגמת היתה שהנהגתם - בזה והענין
הענין  שישנו לאחרי ורק לחברתה, מקום נותנת אינה אחת שספירה הקדושה, בבחינת השבירה, קודם

אחרת  למציאות בנוגע ד"וימלוך" הענין להיות יכול זו, למציאות בנוגע .38ד"וימת"

שזהו  האור, תוקף על מורה ש"בוקר" - זרעך" את זרע "בבוקר נאמר אלו לתלמידים שבנוגע גם וזהו
נאמר  הנותרים, התלמידים לחמשה בנוגע ואילו דתוהו. המרובים האורות ידך",36ענין תנח אל "ולערב
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פ"א.25)
לג.26) פט, תהלים
(27.106 ע' ריש ח"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
טו.28) קטז, שם
יח.29) מה, ישעי'
יט.30) ל, נצבים
פ"א.31) תניא

יח.32) יט, (קדושים) פרשתנו
ה"ּפאראד")33) (בעת דאשתקד בעומר ל"ג שיחת גם ַַראה

התוו  - מנחם (תורת וש"נ.בתחילתה .(412 ע' חמ"ט עדויות
א.34) רצב, א. רפח, זח"ג
שם.35) ובמאירי ב. סב, יבמות
ו.36) יא, קהלת
וש"נ.37) ואילך. 149 ע' חל"ב לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.38) וישלח. ס"פ להאריז"ל ל"ת ראה
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ציווי, בלשון זרעך" את "זרע נאמר  ל"בוקר" שבנוגע זאת, ועוד האור. מיעוט על מורה ה"ערב" שענין
ידך". תנח "אל רק נאמר ל"ערב" בנוגע ואילו

רב  תלמידי מעלת גודל למרות רבי אמנם, של ענינו עיקר מתבטא זה בענין לא הרי הנ"ל, עקיבא י
עקיבא" דרבי אליבא "כולהו - הוא עקיבא רבי של ענינו עיקר שבעלֿפה,39עקיבא; תורה שזוהי ,

- הכוונה עיקר וזוהי התוהו. ענין היפך התיקון, ענין שזהו דוקא, למטה העולם מציאות עם הקשורה
התלמידים  חמשה אצל ההנהגה סדר שהיה כפי דתיקון, בכלים ההמשכה שתהיה ידך", תנח אל "לערב 

שמם") העולם ש"היה ומצב המעמד (היפך תורה" העמידו ש"הם שדווקא 35הנותרים, אהרן, אצל כמו ,
הנותרים" הכהנים.40מ"בניו כל עמדו

.Ê:האדם בעבודת מזה וההוראה

גם  ישנה וימותו", ה' לפני ד"בקרבתם ומצב מעמד יהיה שלא להזהר שצריך ההוראה על נוסף
היא  היום שהתחלת ויום, יום בכל שרואים כפי - ה'" לפני ד"בקרבתם הענין להיות שצריך ההוראה
ענין  להיות צריך ואחרֿכך ההודאה, ענין שהוא אני ", "מודה מאמירת החל ה'", לפני ד"בקרבתם באופן

לביתֿהמדרש" ו"מביתֿהכנסת ארץ"41התפילה, דרך מנהג בהן ד"הנהג הענין ישנו אחרֿכך ורק ,42,
העולם  עניני בשאר ולעסוק ולשתות לאכול אסור התפילה לפני .43מהֿשאיןֿכן

התוהו, בבחינת היתה שהנהגתם התלמידים אלף כ"ד היו שתחילה - עקיבא רבי לתלמידי בנוגע וכמו
התיקון. בבחינת שהיו התלמידים חמשה באו ואחרֿכך

שאחרֿכך  כדי בשלום", ד"נכנס באופן היא היום, שבתחילת ה'" לפני ד"בקרבתם העבודה גם אמנם,
בשלום" "יצא להיות קמי 44יוכל "כעבדא יהודי עומד שבה שמונהֿעשרה בתפילת אפילו שלכן, ,

בשלום.45מריה" היציאה שתהיה היא שהכוונה לידע צריך אז שגם כיון צרכיו, דבקשת הענין גם ישנו ,

.Á"לבו אל יתן ש"החי - הוא נמצאת 46והעיקר שהנשמה רגע כל ואפילו שעה כל יום, כל לייקר ,
חיבור  מאשר יותר נעלה ענין שזהו ועד ה'", לפני ד"בקרבתם העילוי גודל למרות כי בגוף,
הענין  להיות צריך מכלֿמקום מתיקון, שלמעלה דתוהו האור תוקף מעלת וכמו (כנ"ל), ה"שולחןֿערוך"

לעבודה. ולנצלו ורגע, רגע כל לייקר יש ולכן דוקא, בחיים" ד"ובחרת

שלום" (ב"תורת נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק דברי אדמו"ר 47ועלֿפי מו"ח וכ"ק שיהודי 48), ,
בפנימיות. אצלו להיות צריך זה ענין גם הרי - "חיצון" ולא "פנימי", להיות צריך בפרט, וחסיד בכלל,
להתעלות  ירצה ובפנימיות בעצם ואילו בעולם, לפעול שרצונו יראה שבחיצוניותו בכך די שלא ֵֶָוהיינו,
ולהתייגע  העולם, בבירור ולעסוק למטה להיות רצונו להיות צריך בפנימיותו גם אלא מהעולם, ולצאת

העצמיים. לכחות ועד הנסתרים, בכחות והן הגלויים בכחות הן כחותיו, בכל בזה

רשב"י  של שמחתו יום בעומר, לל"ג הסמוכים אלו, בימים פנימיות 49ובפרט להמשיך היה שענינו -
באמרו  דוקא, למטה פנימיות 50התורה ילמדו "רביא" שאפילו המשיח, ביאת שלפני בזמן גם יהיה שכך ,

בדורו  שהיה כפי ד"יתפרנסון"51בתורה, לאופן ועד ובשר 52, דם שנעשה באופן הוא הפרנסה שענין ,
תורת  של ענינה שזהו והשגה, הבנה של באופן באה שהיא הוא, התורה לפנימיות בנוגע וענינו כבשרו,

דוקא  בפנימיות שבאה חב"ד, .53חסידות
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רע"א.39) פו, סנהדרין
יב.40) יו"ד, שמיני
וש"נ.41) בסופה. ברכות
ב.42) לה, שם
א.43) יד, ב. יו"ד, שם
(44- מנחם (תורת ס"ט הנ"ל אחרי ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(385 ע' חל"ג התוועדויות
רע"א.45) יו"ד, שבת
ב.46) ז, קהלת

ואילך.47) 39 ע'
ואילך.48) 113 ע' ה'ש"ת קיץ .143 ס"ע תרצ"ו סה"ש
שער 49) פע"ח  יב. דרוש ספה"ע ענין הכוונות שער ראה

מ"וֿז. פ"ו וסיון אייר מס' מ"ח פ"ז. ספה"ע
א.50) קיח, זח"א
וש"נ.51) .410 ע' שם התוועדויות - מנחם תורת ראה
מק"מ 52) הקדמת שם. כס"מ וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

ועוד. לזהר.
ועוד.53) .26 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה

g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiy

באופן  גם אלא לעצמו, בנוגע רק ולא שמחה, יום זה שיהיה רשב"י פעל בעומר, לל"ג שבנוגע וכשם
הלוי  אברהם רבי אודות וכהסיפור ואחת, אחד לכל תחנון 54שיומשך רק (לא לומר נוהג שהיה שאף ,

להיותו  בעומר, בל"ג "נחם" שיאמר רשב"י רצה לא טוב', ו'יום בשבת גם יום, בכל "נחם" אלא) סתם,
דפ  למעיינות בנוגע גם הוא כן - שמחתו של יום  באופן שבאים  רשב"י, עלֿידי שנתגלו התורה נימיות

ל"חוצה". עד ואחת אחד לכל הפצה

"כי  "נחם": בתפלת שכתוב מה בפועל יקויים חוצה, המעיינות בהפצת בעולם ההתעסקות ועלֿידי
כאמור  לבנותה, עתיד אתה ובאש הצתה, באש ה' וגו'".55אתה סביב אש חומת לה אהיה ואני

***

.Ë.'גו ונטעתם גו' תבואו וכי ֿ המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.È הפסוק על רש"י בפירוש להוסיף 56הביאור תהיה שתשמרו הזאת "המצוה תבואתו", לכם "להוסיף
הנטיעות", פירות לכם מברך אני שבשכרה תבואתו, לכם

" שהלשון -siqedl כמו) המצוה של והתכלית המכוון אלא) שכר, (לא שזהו מורה תבואתו" לכם
לקדשו" השבת יום את לכם 57"זכור "להוסיף כוונה מתוך מלכתחילה לקיימה מותר זו שמצוה והיינו, ,(

לאחרי  הענין, בסיום אלא) המצוה, שמירת אודות לציווי בסמיכות (לא נאמרו אלו ותיבות תבואתו";
לכם מברך אני "שבשכרה, - הברכה אופן את להדגיש כדי החמישית, zerihpdהשנה zexit לאחרי שגם ,"

(עלֿדרך  וריבוי הוספה של באופן ה' ברכת עליהם תחול החמישית, דשנה הנטיעות פירות וצמיחת גידול
ברכה" בו תהא המעיים בתוך ).58ש"אף

השכר  וגם תבואתו", לכם "להוסיף כדי לקיימה מותר דוקא זו שמצוה הטעם לבאר מוסיף ורש"י
יאמר  שלא יצרֿהרע, כנגד תורה דיברה אומר, עקיבא רבי "היה - המצוות שאר לשכר בערך שלא הוא
מצטער  אני קזכי") גבוה "משולחן אלא שלו, אינם שהפירות רביעית, שנה גם (כולל שנים ארבע הרי אדם

תבואתו". לכם להוסיף נאמר לפיכך חנם, בו

ישראל" את לזכות רגיל "היה עקיבא שרבי לכך בהתאם הוא זה לרעך 59וענין ש"ואהבת באמרו ,
בתורה"32כמוך" גדול כלל תורה 60"זה ש"דיברה לכך שזקוק למי גם ודואגת התורה מתעסקת שלכן -

שנה  ארבעים שבגיל עצמו, עקיבא רבי אצל שהיה ועלֿדרך יצרֿהרע". בשביל 61כנגד תורה ללמוד הלך
להצלחה  זכה ואףֿעלֿפיֿכן חנם", בו ש"מצטער באופן הם שלפניֿזה שהשנים בכך בהדגישו שכר,

התורה  בלימוד עקיבא"62מופלגה דרבי אליבא ש"כולהו ועד ,38-

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.63הוגה 108 עמוד כב, חלק שיחות' ב'לקוטי

***

.‡È"השלך" שמיני, בפרשת רש"י בפירוש הביאור סעיף 64המשך שמיני פרשת שבת בשיחת נכלל -
.65ט"ו 
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(54- מנחם תורת גם וראה שם. ופע"ח שעה"כ ראה
וש"נ. .406 ע' שם התוועדויות

ט.55) ב, זכרי'
כה.56) יט, (קדושים) פרשתנו
ח.57) כ, יתרו
יט.58) כה, בהר פירש"י
ב.59) קי, סנהדרין - שבקי' ד"ה פירש"י
עה"פ.60) ופירש"י תו"כ
החשבון 61) לפי שהרי - שנותיו רוב עברו שכבר לאחרי

שנה  ל"ו הרי יו"ד), צ, (תהלים שנה" שבעים בהם שנותינו ד"ימי
שנותיו. רוב הם

(62- וכו' למד שנה שארבעים ברכה) (ס"פ בספרי וכדאיתא
בן  יוחנן רבי כמו שנה, ועשרים מאה היו חייו ימי משך שהרי

רבינו. משה וכמו זכאי,
תשל"ו.63) קדושים ש"פ שיחת בשילוב
יז.64) יא,
וש"נ.65) ואילך. 344 ס"ע חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת



יז g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiy

ציווי, בלשון זרעך" את "זרע נאמר  ל"בוקר" שבנוגע זאת, ועוד האור. מיעוט על מורה ה"ערב" שענין
ידך". תנח "אל רק נאמר ל"ערב" בנוגע ואילו

רב  תלמידי מעלת גודל למרות רבי אמנם, של ענינו עיקר מתבטא זה בענין לא הרי הנ"ל, עקיבא י
עקיבא" דרבי אליבא "כולהו - הוא עקיבא רבי של ענינו עיקר שבעלֿפה,39עקיבא; תורה שזוהי ,

- הכוונה עיקר וזוהי התוהו. ענין היפך התיקון, ענין שזהו דוקא, למטה העולם מציאות עם הקשורה
התלמידים  חמשה אצל ההנהגה סדר שהיה כפי דתיקון, בכלים ההמשכה שתהיה ידך", תנח אל "לערב 

שמם") העולם ש"היה ומצב המעמד (היפך תורה" העמידו ש"הם שדווקא 35הנותרים, אהרן, אצל כמו ,
הנותרים" הכהנים.40מ"בניו כל עמדו

.Ê:האדם בעבודת מזה וההוראה

גם  ישנה וימותו", ה' לפני ד"בקרבתם ומצב מעמד יהיה שלא להזהר שצריך ההוראה על נוסף
היא  היום שהתחלת ויום, יום בכל שרואים כפי - ה'" לפני ד"בקרבתם הענין להיות שצריך ההוראה
ענין  להיות צריך ואחרֿכך ההודאה, ענין שהוא אני ", "מודה מאמירת החל ה'", לפני ד"בקרבתם באופן

לביתֿהמדרש" ו"מביתֿהכנסת ארץ"41התפילה, דרך מנהג בהן ד"הנהג הענין ישנו אחרֿכך ורק ,42,
העולם  עניני בשאר ולעסוק ולשתות לאכול אסור התפילה לפני .43מהֿשאיןֿכן

התוהו, בבחינת היתה שהנהגתם התלמידים אלף כ"ד היו שתחילה - עקיבא רבי לתלמידי בנוגע וכמו
התיקון. בבחינת שהיו התלמידים חמשה באו ואחרֿכך

שאחרֿכך  כדי בשלום", ד"נכנס באופן היא היום, שבתחילת ה'" לפני ד"בקרבתם העבודה גם אמנם,
בשלום" "יצא להיות קמי 44יוכל "כעבדא יהודי עומד שבה שמונהֿעשרה בתפילת אפילו שלכן, ,

בשלום.45מריה" היציאה שתהיה היא שהכוונה לידע צריך אז שגם כיון צרכיו, דבקשת הענין גם ישנו ,

.Á"לבו אל יתן ש"החי - הוא נמצאת 46והעיקר שהנשמה רגע כל ואפילו שעה כל יום, כל לייקר ,
חיבור  מאשר יותר נעלה ענין שזהו ועד ה'", לפני ד"בקרבתם העילוי גודל למרות כי בגוף,
הענין  להיות צריך מכלֿמקום מתיקון, שלמעלה דתוהו האור תוקף מעלת וכמו (כנ"ל), ה"שולחןֿערוך"

לעבודה. ולנצלו ורגע, רגע כל לייקר יש ולכן דוקא, בחיים" ד"ובחרת

שלום" (ב"תורת נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק דברי אדמו"ר 47ועלֿפי מו"ח וכ"ק שיהודי 48), ,
בפנימיות. אצלו להיות צריך זה ענין גם הרי - "חיצון" ולא "פנימי", להיות צריך בפרט, וחסיד בכלל,
להתעלות  ירצה ובפנימיות בעצם ואילו בעולם, לפעול שרצונו יראה שבחיצוניותו בכך די שלא ֵֶָוהיינו,
ולהתייגע  העולם, בבירור ולעסוק למטה להיות רצונו להיות צריך בפנימיותו גם אלא מהעולם, ולצאת

העצמיים. לכחות ועד הנסתרים, בכחות והן הגלויים בכחות הן כחותיו, בכל בזה

רשב"י  של שמחתו יום בעומר, לל"ג הסמוכים אלו, בימים פנימיות 49ובפרט להמשיך היה שענינו -
באמרו  דוקא, למטה פנימיות 50התורה ילמדו "רביא" שאפילו המשיח, ביאת שלפני בזמן גם יהיה שכך ,

בדורו  שהיה כפי ד"יתפרנסון"51בתורה, לאופן ועד ובשר 52, דם שנעשה באופן הוא הפרנסה שענין ,
תורת  של ענינה שזהו והשגה, הבנה של באופן באה שהיא הוא, התורה לפנימיות בנוגע וענינו כבשרו,

דוקא  בפנימיות שבאה חב"ד, .53חסידות
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רע"א.39) פו, סנהדרין
יב.40) יו"ד, שמיני
וש"נ.41) בסופה. ברכות
ב.42) לה, שם
א.43) יד, ב. יו"ד, שם
(44- מנחם (תורת ס"ט הנ"ל אחרי ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(385 ע' חל"ג התוועדויות
רע"א.45) יו"ד, שבת
ב.46) ז, קהלת

ואילך.47) 39 ע'
ואילך.48) 113 ע' ה'ש"ת קיץ .143 ס"ע תרצ"ו סה"ש
שער 49) פע"ח  יב. דרוש ספה"ע ענין הכוונות שער ראה

מ"וֿז. פ"ו וסיון אייר מס' מ"ח פ"ז. ספה"ע
א.50) קיח, זח"א
וש"נ.51) .410 ע' שם התוועדויות - מנחם תורת ראה
מק"מ 52) הקדמת שם. כס"מ וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

ועוד. לזהר.
ועוד.53) .26 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה

g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiy

באופן  גם אלא לעצמו, בנוגע רק ולא שמחה, יום זה שיהיה רשב"י פעל בעומר, לל"ג שבנוגע וכשם
הלוי  אברהם רבי אודות וכהסיפור ואחת, אחד לכל תחנון 54שיומשך רק (לא לומר נוהג שהיה שאף ,

להיותו  בעומר, בל"ג "נחם" שיאמר רשב"י רצה לא טוב', ו'יום בשבת גם יום, בכל "נחם" אלא) סתם,
דפ  למעיינות בנוגע גם הוא כן - שמחתו של יום  באופן שבאים  רשב"י, עלֿידי שנתגלו התורה נימיות

ל"חוצה". עד ואחת אחד לכל הפצה

"כי  "נחם": בתפלת שכתוב מה בפועל יקויים חוצה, המעיינות בהפצת בעולם ההתעסקות ועלֿידי
כאמור  לבנותה, עתיד אתה ובאש הצתה, באש ה' וגו'".55אתה סביב אש חומת לה אהיה ואני

***

.Ë.'גו ונטעתם גו' תבואו וכי ֿ המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.È הפסוק על רש"י בפירוש להוסיף 56הביאור תהיה שתשמרו הזאת "המצוה תבואתו", לכם "להוסיף
הנטיעות", פירות לכם מברך אני שבשכרה תבואתו, לכם

" שהלשון -siqedl כמו) המצוה של והתכלית המכוון אלא) שכר, (לא שזהו מורה תבואתו" לכם
לקדשו" השבת יום את לכם 57"זכור "להוסיף כוונה מתוך מלכתחילה לקיימה מותר זו שמצוה והיינו, ,(

לאחרי  הענין, בסיום אלא) המצוה, שמירת אודות לציווי בסמיכות (לא נאמרו אלו ותיבות תבואתו";
לכם מברך אני "שבשכרה, - הברכה אופן את להדגיש כדי החמישית, zerihpdהשנה zexit לאחרי שגם ,"

(עלֿדרך  וריבוי הוספה של באופן ה' ברכת עליהם תחול החמישית, דשנה הנטיעות פירות וצמיחת גידול
ברכה" בו תהא המעיים בתוך ).58ש"אף

השכר  וגם תבואתו", לכם "להוסיף כדי לקיימה מותר דוקא זו שמצוה הטעם לבאר מוסיף ורש"י
יאמר  שלא יצרֿהרע, כנגד תורה דיברה אומר, עקיבא רבי "היה - המצוות שאר לשכר בערך שלא הוא
מצטער  אני קזכי") גבוה "משולחן אלא שלו, אינם שהפירות רביעית, שנה גם (כולל שנים ארבע הרי אדם

תבואתו". לכם להוסיף נאמר לפיכך חנם, בו

ישראל" את לזכות רגיל "היה עקיבא שרבי לכך בהתאם הוא זה לרעך 59וענין ש"ואהבת באמרו ,
בתורה"32כמוך" גדול כלל תורה 60"זה ש"דיברה לכך שזקוק למי גם ודואגת התורה מתעסקת שלכן -

שנה  ארבעים שבגיל עצמו, עקיבא רבי אצל שהיה ועלֿדרך יצרֿהרע". בשביל 61כנגד תורה ללמוד הלך
להצלחה  זכה ואףֿעלֿפיֿכן חנם", בו ש"מצטער באופן הם שלפניֿזה שהשנים בכך בהדגישו שכר,

התורה  בלימוד עקיבא"62מופלגה דרבי אליבא ש"כולהו ועד ,38-

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.63הוגה 108 עמוד כב, חלק שיחות' ב'לקוטי

***

.‡È"השלך" שמיני, בפרשת רש"י בפירוש הביאור סעיף 64המשך שמיני פרשת שבת בשיחת נכלל -
.65ט"ו 
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(54- מנחם תורת גם וראה שם. ופע"ח שעה"כ ראה
וש"נ. .406 ע' שם התוועדויות

ט.55) ב, זכרי'
כה.56) יט, (קדושים) פרשתנו
ח.57) כ, יתרו
יט.58) כה, בהר פירש"י
ב.59) קי, סנהדרין - שבקי' ד"ה פירש"י
עה"פ.60) ופירש"י תו"כ
החשבון 61) לפי שהרי - שנותיו רוב עברו שכבר לאחרי

שנה  ל"ו הרי יו"ד), צ, (תהלים שנה" שבעים בהם שנותינו ד"ימי
שנותיו. רוב הם

(62- וכו' למד שנה שארבעים ברכה) (ס"פ בספרי וכדאיתא
בן  יוחנן רבי כמו שנה, ועשרים מאה היו חייו ימי משך שהרי

רבינו. משה וכמו זכאי,
תשל"ו.63) קדושים ש"פ שיחת בשילוב
יז.64) יא,
וש"נ.65) ואילך. 344 ס"ע חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת
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"וידבר  המלים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת
"מה  ושואל: אהרן...", בני שני מות אחרי משה אל ה'

לומר" זה 1תלמוד שדיבור התורה מספרת מה לשם –

אהרן" בני שני מות "אחרי לדעת 2היה חשוב מדוע ?
הדברים  נאמרו אלעזר 3מתי רבי "היה משיב: והוא ?

אמר  רופא, אצלו שנכנס לחולה משל מושלו עזריה בן

ואמר  אחר בא בטחב. תשכב ואל צונן תאכל אל לו:
כדרך  תמות שלא בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל לו:

אחרי  נאמר לכך הראשון, מן יותר זרזו זה פלוני. שמת

בני  שני מות "אחרי שהמלים – אהרן" בני שני מות
רק מציינות אינן הן iznאהרן" אלא הדברים, נאמרו

wlg4 עצמו למשה,5מהדיבור אמר הקדושֿברוךֿהוא :
מיתת  את לו יזכיר יבוא...", "ואל לאהרן שבדבריו

אל  ה' "ויאמר הבא: בפסוק רש"י שמפרש כפי בניו,

כדרך  ימות שלא – יבא ואל אחיך אהרן אל דבר משה
"שלא  ההוספה שעלֿידי השני, כרופא בניו", שמתו

יותר  החולה את מזרז הוא פלוני" שמת כדרך תמות

תאכל...". "אל בהוראה המסתפק הראשון, מהרופא

של משל רש"י מביא מדוע להבין: רופאים,ipyיש

"שלא  הוסיף והשני תאכל..." "אל רק אמר שהראשון
לציין, רק היה יכול הוא והרי, פלוני". שמת כדרך תמות

פלוני" שמת כדרך תמות "שלא מוסיף הרופא שכאשר
בלבד? הציווי מאמירת יותר החולה את בכך מזרז הוא

.·
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המפרשים  תלמוד 6אומרים "מה שבשאלתו ,
רק  לשאול מתכוון רש"י אין מציינת 7לומר", מדוע

אהרן", בני שני מות "אחרי נאמר שהדיבור התורה
גם  ה'7אלא "וידבר הפסוק בכלל כאן מופיע מה לשם

זמן  את מציינת שהתורה לאחר והרי משה...": אל
נאמר כך aeyהדיבור, ועל משה"? אל ה' "ויאמר

דיבורים  שני כלומר, לחולה...". "משל רש"י משיב
– משה" אל ה' ו"ויאמר משה" אל ה' "וידבר – אלו
"ויאמר  הרופאים: לשני בדומה שונים, ציוויים שני היו
הראשון  הרופא זהו – יבוא..." ואל משה... אל ה'
בטחב". תשכב ואל צונן תאכל "אל בהוראה שהסתפק

משה אל ה' ebe'ו"וידבר oxd` ipa ipy zen ixg`– "
כדרך  תמות "שלא הוסיף אשר השני, לרופא בדומה

ה'". "ויאמר לאחר ונאמר פלוני", שמת

ביותר: קשה זה פירוש אך

תלמוד  "מה השאלה משמעות לעיל, האמור לפי א)
מדוע רק אינה אלא jixvלומר" זה, פסוק לכתוב

ואין  משה" אל ה' "וידבר נאמר משמעות: אין שלפסוק
תלמוד dnנאמר "מה רש"י מדברי ואילו דיבר. הוא

אנו  "ואין נאמר כהנים" שב"תורת מכך ובמיוחד לומר",
רש"י אך הראשון", בדיבור לו נאמר מה dpynיודעים

זה  מוכח 8מניסוח לומר", תלמוד "מה שקשה 9וכותב ,
רק אךxeziiלו מובנת zernynהפסוק, .10הפסוק
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בדיבור 1) לו נאמר מה יודעים אנו "אין בפרש"י הגירסא להרא"ם
דפוס  (כולל דרש"י הדפוסים בכל אבל כאן. בתו"כ הוא וכן ראשון",

כאן. ולבוש בגו"א גם וכ"ה כבפנים. הוא הראשון)
גירסת 2) (לפי משה" אל ה' "וידבר התיבות גם רש"י שמעתיק ומה

ראה  – והגו"א) ראשון דפוס גי' לפי משא "כ – והלבוש הדפוסים רוב
.10 הערה לקמן

הדיבור,3) לו נאמר מתי לכתוב דהוצרך לתרץ "דאין כאן*: בגו"א
לכתוב  הוצרך ולא אהרן בני שני מות אחרי רק למכתב הוי לא דא"כ
בפירוש  מעתיק רש"י שאין ממה (א) אבל וימותו". ה' לפני בקרבתם
ממה  (ב) ב"וגו'"), מרמזם (ורק וימותו" ה' לפני "בקרבתם התיבות
מוכח  – לא ותו אהרן" בני שני מות אחרי נאמר "לכך בפירושו שמסיים
הדיבור. לו נאמר מתי לכתוב הוצרך שלא – הוא ת"ל" "מה שקושייתו
ויאמר" ד"וידבר הכפל שגם שמפרש, (אלא כאן. לדוד במשכיל פי' וכן
היא  שהקושיא משמע רש"י לשון מפשטות אבל – לרש"י לי' הוקשה

ב'). סעיף כדלקמן הציווי, זמן הכתוב הודיע מה בשביל רק,
כאן.4) יקר כלי ראה
אהרן"5) בני שני מות אחרי נאמר "לכך מסיים שרש"י מה יובן ובזה

אהרן" בני שני מות ש"אחרי היא בזה כוונתו כי – מיותר דלכאורה –
מהדיבור. חלק הוא

כאן.6) גו"א
היא7) רש"י שקושיית להדיא) בש"ח (וכ"כ משמע על wxבגו"א

גם  מעתיק שרש"י שמה צ"ל, (ועפ"ז משה". אל ה' "וידבר התיבות
במשכיל  אבל להתירוץ). נוגע וגו'", אהרן בני שני מות "אחרי התיבות
ויאמר, וידבר כפל למה ענינים: בב' היא רש"י שקושיית מפרש, לדוד
אחרי  נאמר "לכך רש"י שמסיים ממה וכן הציווי. זמן להודיע נוגע ומה
תיבות  על (גם) היא ת"ל" "מה שקושייתו משמע אהרן", בני שני מות

אלו.
(8.1 הערה לעיל ראה
שלא 9) משמע ת"ל" "מה הלשון שמפשטות גופא, בגו"א וכמ"ש

שמהמשל (ורק מות" אחרי למיכתב הו"ל "דלא רק לי' ipylהוקשה
בפ"ע). דיבור הכתוב לו קבע מדוע לי' שהוקשה מוכיח רופאים,

לפי 10) כי הוא, משה" אל ה' "וידבר התיבות מעתיק שרש"י ומה
אלו  תיבות גם הרי הציווי), זמן נאמר מה בשביל שיודעים  (טרם הס"ד

מיותרות.

ezpwqnae) .ely "jzrc `wlq"da (*lleyn lyn `iadl i"yx wwfed dnl ,'il dywed ik ,df yexit'a.('c q"eqe 'a sirq onwl d`x la` .mi`tex

ixg` zyxt zegiyÎihewl

"ויאמר" של זו חזרה הפשט, דרך לפי `dpiכי
משה"dipyאמירה אל ה' "וידבר שלאחר כיון אלא, ,

אהרן...", בני שני מות "אחרי במלים התורה מפסיקה
אל  ה' "ויאמר שוב ואומרת חוזרת היא לפיכך

למעלה"11משה" האמור עצמו הדיבור "הוא אך ,12.

ואל  ה'... "ויאמר היה שתחילה האומר, הפירוש ב)
jkיבוא..." xg`eהמופיע) מות..." אחרי iptl"וידבר...

ש  לומר וקשה הפשט, מדרך רחוק – ,yx"i"ויאמר")
את להדגיש eheytהמפרש בלי כך, יסביר מקרא, של

במפורש  .13זאת

הן  "ויאמר..." שהמלים יוצא, זה פירוש לפי ג)
באופן שהורה הראשון, לרופא תאכל inzqבדומה "אל

– "ויאמר..." הפסוק על מפרש רש"י אך צונן...".
"eipa ezny jxck zeni `ly"14.

.‚
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על משל מביא שרש"י כך על לשאלה ipyבנוסף
דיבור  כאן היה הפשט שלפי לעיל, וכאמור רופאים,

cg`,"למעלה האמור עצמו הדיבור "הוא ו"ויאמר" ,
להבין: צריך

שמת  כדרך תמות "שלא שההוספה הענין, עצם א)
מובן יותר, מזרזת לכך,zehytaפלוני" דרוש ואין ,

מה כך, אם משל. בן ycgnלכאורה, אלעזר (רבי כאן
לחולה..."? ב"משל רש"י (– ובעקבותיו עזריה

דוקא  צורך אין משל, להביא רוצים אם אף ב)
מפני  בריא אדם מזהירים כאשר גם חולה: על במשל
כדרך  תמות "שלא ומוסיפים לסכנו, העלולה התנהגות
שיוזהר  מכפי יותר, הרבה יישמר הוא פלוני", שמת

`ll זו "משל 15הוספה להדגיש רש"י צריך מדוע .
dlegl?"

אף  משל, מביאים כאשר יותר: קשה השאלה
מסויים  פרט להסביר כדי רק נחוץ המשל כאשר
ללא  גם מאליהם, מובנים הפרטים שאר (כי בנמשל
הפרטים  גם שבו משל לבחור משתדלים המשל),
משל  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לנמשל, יתאימו האחרים

לנמשל.dxezdשל מתאימים פרטיו שכל ,

מביא  רש"י וכן) עזריה בן (ר"א שכאשר מובן, מכך
על  לעיל המוזכר כמשל שלא לחולה, ציווי על משל
הוא  ימות" "שלא החשש כל שלגביו לבריא, האזהרה

אם בנמשל l`רק שגם לכך, לרמוז מתכוון הוא יציית,
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כאן.11) והספורנו הרא"ש כפירוש
lirlע"ד12) ,i"yxt.כטֿל ו, וארא –
אפי'13) אשר לזה [נוסף הרי – בתורה ומאוחר מוקדם שאין ואף

מוכח  וכן ב). ו, (פסחים עניני" "בתרי רק הוא זה כלל ההלכה בדרך
ועוד**], מז. שם, שם). רא"ם (וראה כג כד, ח"ש מפירש"י*
בתורה. ומאוחר מוקדם שאין רש"י מפרש כסדרן, שלא הן כשהפרשיות

כסדרן. הם כאן הכתובים פירושו, שלפי מוכח כאן, כן פירש ומדלא
כאן.14) בלבוש שהקשה וכמו

(לפני  בתחלה לו נאמר שכבר עבר, לשון הוא ש"ויאמר" שתירץ ומה
בני  שני מות (אחרי ועכשיו גו'", יבא "ואל הציווי אהרן) בני שני מות

צע"ג: – גו'" ימות "ואל הוסיף אהרן)
חדש, ענין אמירת על מורה מקום בכל "ויאמר" `xn"א) xaky" `le.

הרי  כג), (כד, ח"ש ובפ' ג), (יח, וירא שבפ' מ"ויאמר" שמוכיח ומה
daxc`איתא שם בפרש"י –jtidl `icdl.

ש  יבא", ואל גו' ב"ויאמר פירושו לפי אל xakב) שידבר לו אמר
הכתוב  אמר "וכאילו עצמו) הוא (כמ"ש לפרש צריך יבוא, שלא אהרן

ipy שב ובפרט הפשט. דרך ע"פ דחוק והוא – יבא" ואל פרש"י פעמים
ברמז. לא אפילו כלל, זה נזכר לא

גם15) גו'.epzyxtaוכ"מ קאה כאשר גו' תקיא ולא כח): (יח,
בריא. מלך בבן שהמדובר – כו' מלך לבן משל ובפרש"י:

la` ."`piipr cga" mb `ed df llk ,z"dr i"yxtlc gken df itl(y ,dfa ezpeek) dxe`kle ."k ,c zeny .b ,gi .b ,e ziy`xa ynega i"yxa oiir" :my q"yd oeilba (*
`xwn cenila xnel dyweheytk.`pipr cga mcwen yi dkldd c"r cenila elit`y hxtae) xge`ne mcwen oi` (`pipr cga elit`)c ± z"dr i"yxt jxc edfy ±

jynda `a (al ,d ziy`xa) "'eb gp cleie 'eb gp idie" weqtd ik ,(f"g`ly b"dey d`xe) dgked ef oi`c l"vkr okle (`iil itlkezexecd xcqlipal cre mc`ny
lhitwae) xtql ligzn ,el` zexec lk dpene xtqny ixg`e .gpxg`k"`e ."'eb igex oeci `l 'eb miyp mdl egwie 'eb mc`d lgd ik idie" :leand oipr ± ycg oipr (

f"dixz;ipipr
mdy s`) i"yxay ipyd yexitl "'eb xn`ie"l "mz`xwl uxie" aezkd micwny dn ,(bÎa ,gi) `xie 'tacgaxxerzp miyp` dyly mdxa` d`xyk ik ,`ed (`piipr

cin(xvw) oeyl azek epi` i"yxy dn uxezn f"tre ."xge`ne mcwen oi`" oiprl jiiy f"i` okle .el oizniy d"awdl xnel wwfed dfl mcewny `l` ,mz`xwl uexl
."'ebe oeci `l lv` izyxity enk" dlecb zekix`ae jix`n (b .`"wnn f"r 'i`xl wewf (a ."ok xacl ze`xwnd jxce" (` :`"k ,df

df oeyl wizrn oi` `xie 'tay envr df ± "dxeza xge`ne mcwen oi`" azek oeci `lay s`e]gixkneoeci `la 'itiepiyaeyexity giken ,xz` lry gxkddn
` (± oeci `l zxin` onfa)la` ,`xie 'ta enke `ed cgdxaqdd.n"k`e .dnewna zgxken `"e`ke `xie t"xl ziy`xa t"qn `id dpey ±

wxe xbqen xvw xn`n oirn ± "jcar .. 'c`" zeaizd ok m`e ,(r"ta dxin` ea dxn`p `l ixdy) "`p gwei" lr mb i`wc l"vkr "xn`ie"c (xwire) `xie 'ta cere
.[ab` jxc

`edc ± l"pdn dxzi `ed dxe`kly s`) my zeny 'ta mb `ed f"cre`xwnaxge`ne mcwen oi`" epeyla i"yx wiicn okly ,(cg`"`xwna miwcwecnl"pdak `le)
.("dxeza" ±

`ay ,"'eb zen ixg`" xeaicdy xnel mewn oi` ,c"ecpa k"`yndtqedamey el oi` r"ta "'eb zen ixg`" xeaicdy hxtae] "'eb `ai l`e 'eb xac" dxin`d lr
aezk 'idi ± ["`ai l`e" ieeivdl fexife mrh ztqed `ed epipr lke ,yexitiptl."'eb xn`ie"

izyl `ed "ipipr ixza"a dpeekd my migqta (**zeiyxtoi` ± mipey mipipr ipy md m`a ,zg` dyxta mixecqd ze`xwna mb ,hytd jxca la` .my i"yxtck ,
.xge`ne mcwen
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"וידבר  המלים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת
"מה  ושואל: אהרן...", בני שני מות אחרי משה אל ה'

לומר" זה 1תלמוד שדיבור התורה מספרת מה לשם –

אהרן" בני שני מות "אחרי לדעת 2היה חשוב מדוע ?
הדברים  נאמרו אלעזר 3מתי רבי "היה משיב: והוא ?

אמר  רופא, אצלו שנכנס לחולה משל מושלו עזריה בן

ואמר  אחר בא בטחב. תשכב ואל צונן תאכל אל לו:
כדרך  תמות שלא בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל לו:

אחרי  נאמר לכך הראשון, מן יותר זרזו זה פלוני. שמת

בני  שני מות "אחרי שהמלים – אהרן" בני שני מות
רק מציינות אינן הן iznאהרן" אלא הדברים, נאמרו

wlg4 עצמו למשה,5מהדיבור אמר הקדושֿברוךֿהוא :
מיתת  את לו יזכיר יבוא...", "ואל לאהרן שבדבריו

אל  ה' "ויאמר הבא: בפסוק רש"י שמפרש כפי בניו,

כדרך  ימות שלא – יבא ואל אחיך אהרן אל דבר משה
"שלא  ההוספה שעלֿידי השני, כרופא בניו", שמתו

יותר  החולה את מזרז הוא פלוני" שמת כדרך תמות

תאכל...". "אל בהוראה המסתפק הראשון, מהרופא

של משל רש"י מביא מדוע להבין: רופאים,ipyיש

"שלא  הוסיף והשני תאכל..." "אל רק אמר שהראשון
לציין, רק היה יכול הוא והרי, פלוני". שמת כדרך תמות

פלוני" שמת כדרך תמות "שלא מוסיף הרופא שכאשר
בלבד? הציווי מאמירת יותר החולה את בכך מזרז הוא

.·
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המפרשים  תלמוד 6אומרים "מה שבשאלתו ,
רק  לשאול מתכוון רש"י אין מציינת 7לומר", מדוע

אהרן", בני שני מות "אחרי נאמר שהדיבור התורה
גם  ה'7אלא "וידבר הפסוק בכלל כאן מופיע מה לשם

זמן  את מציינת שהתורה לאחר והרי משה...": אל
נאמר כך aeyהדיבור, ועל משה"? אל ה' "ויאמר

דיבורים  שני כלומר, לחולה...". "משל רש"י משיב
– משה" אל ה' ו"ויאמר משה" אל ה' "וידבר – אלו
"ויאמר  הרופאים: לשני בדומה שונים, ציוויים שני היו
הראשון  הרופא זהו – יבוא..." ואל משה... אל ה'
בטחב". תשכב ואל צונן תאכל "אל בהוראה שהסתפק

משה אל ה' ebe'ו"וידבר oxd` ipa ipy zen ixg`– "
כדרך  תמות "שלא הוסיף אשר השני, לרופא בדומה

ה'". "ויאמר לאחר ונאמר פלוני", שמת

ביותר: קשה זה פירוש אך

תלמוד  "מה השאלה משמעות לעיל, האמור לפי א)
מדוע רק אינה אלא jixvלומר" זה, פסוק לכתוב

ואין  משה" אל ה' "וידבר נאמר משמעות: אין שלפסוק
תלמוד dnנאמר "מה רש"י מדברי ואילו דיבר. הוא

אנו  "ואין נאמר כהנים" שב"תורת מכך ובמיוחד לומר",
רש"י אך הראשון", בדיבור לו נאמר מה dpynיודעים

זה  מוכח 8מניסוח לומר", תלמוד "מה שקשה 9וכותב ,
רק אךxeziiלו מובנת zernynהפסוק, .10הפסוק
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בדיבור 1) לו נאמר מה יודעים אנו "אין בפרש"י הגירסא להרא"ם
דפוס  (כולל דרש"י הדפוסים בכל אבל כאן. בתו"כ הוא וכן ראשון",

כאן. ולבוש בגו"א גם וכ"ה כבפנים. הוא הראשון)
גירסת 2) (לפי משה" אל ה' "וידבר התיבות גם רש"י שמעתיק ומה

ראה  – והגו"א) ראשון דפוס גי' לפי משא "כ – והלבוש הדפוסים רוב
.10 הערה לקמן

הדיבור,3) לו נאמר מתי לכתוב דהוצרך לתרץ "דאין כאן*: בגו"א
לכתוב  הוצרך ולא אהרן בני שני מות אחרי רק למכתב הוי לא דא"כ
בפירוש  מעתיק רש"י שאין ממה (א) אבל וימותו". ה' לפני בקרבתם
ממה  (ב) ב"וגו'"), מרמזם (ורק וימותו" ה' לפני "בקרבתם התיבות
מוכח  – לא ותו אהרן" בני שני מות אחרי נאמר "לכך בפירושו שמסיים
הדיבור. לו נאמר מתי לכתוב הוצרך שלא – הוא ת"ל" "מה שקושייתו
ויאמר" ד"וידבר הכפל שגם שמפרש, (אלא כאן. לדוד במשכיל פי' וכן
היא  שהקושיא משמע רש"י לשון מפשטות אבל – לרש"י לי' הוקשה

ב'). סעיף כדלקמן הציווי, זמן הכתוב הודיע מה בשביל רק,
כאן.4) יקר כלי ראה
אהרן"5) בני שני מות אחרי נאמר "לכך מסיים שרש"י מה יובן ובזה

אהרן" בני שני מות ש"אחרי היא בזה כוונתו כי – מיותר דלכאורה –
מהדיבור. חלק הוא

כאן.6) גו"א
היא7) רש"י שקושיית להדיא) בש"ח (וכ"כ משמע על wxבגו"א

גם  מעתיק שרש"י שמה צ"ל, (ועפ"ז משה". אל ה' "וידבר התיבות
במשכיל  אבל להתירוץ). נוגע וגו'", אהרן בני שני מות "אחרי התיבות
ויאמר, וידבר כפל למה ענינים: בב' היא רש"י שקושיית מפרש, לדוד
אחרי  נאמר "לכך רש"י שמסיים ממה וכן הציווי. זמן להודיע נוגע ומה
תיבות  על (גם) היא ת"ל" "מה שקושייתו משמע אהרן", בני שני מות

אלו.
(8.1 הערה לעיל ראה
שלא 9) משמע ת"ל" "מה הלשון שמפשטות גופא, בגו"א וכמ"ש

שמהמשל (ורק מות" אחרי למיכתב הו"ל "דלא רק לי' ipylהוקשה
בפ"ע). דיבור הכתוב לו קבע מדוע לי' שהוקשה מוכיח רופאים,

לפי 10) כי הוא, משה" אל ה' "וידבר התיבות מעתיק שרש"י ומה
אלו  תיבות גם הרי הציווי), זמן נאמר מה בשביל שיודעים  (טרם הס"ד

מיותרות.

ezpwqnae) .ely "jzrc `wlq"da (*lleyn lyn `iadl i"yx wwfed dnl ,'il dywed ik ,df yexit'a.('c q"eqe 'a sirq onwl d`x la` .mi`tex

ixg` zyxt zegiyÎihewl

"ויאמר" של זו חזרה הפשט, דרך לפי `dpiכי
משה"dipyאמירה אל ה' "וידבר שלאחר כיון אלא, ,

אהרן...", בני שני מות "אחרי במלים התורה מפסיקה
אל  ה' "ויאמר שוב ואומרת חוזרת היא לפיכך

למעלה"11משה" האמור עצמו הדיבור "הוא אך ,12.

ואל  ה'... "ויאמר היה שתחילה האומר, הפירוש ב)
jkיבוא..." xg`eהמופיע) מות..." אחרי iptl"וידבר...

ש  לומר וקשה הפשט, מדרך רחוק – ,yx"i"ויאמר")
את להדגיש eheytהמפרש בלי כך, יסביר מקרא, של

במפורש  .13זאת

הן  "ויאמר..." שהמלים יוצא, זה פירוש לפי ג)
באופן שהורה הראשון, לרופא תאכל inzqבדומה "אל

– "ויאמר..." הפסוק על מפרש רש"י אך צונן...".
"eipa ezny jxck zeni `ly"14.

.‚
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על משל מביא שרש"י כך על לשאלה ipyבנוסף
דיבור  כאן היה הפשט שלפי לעיל, וכאמור רופאים,

cg`,"למעלה האמור עצמו הדיבור "הוא ו"ויאמר" ,
להבין: צריך

שמת  כדרך תמות "שלא שההוספה הענין, עצם א)
מובן יותר, מזרזת לכך,zehytaפלוני" דרוש ואין ,

מה כך, אם משל. בן ycgnלכאורה, אלעזר (רבי כאן
לחולה..."? ב"משל רש"י (– ובעקבותיו עזריה

דוקא  צורך אין משל, להביא רוצים אם אף ב)
מפני  בריא אדם מזהירים כאשר גם חולה: על במשל
כדרך  תמות "שלא ומוסיפים לסכנו, העלולה התנהגות
שיוזהר  מכפי יותר, הרבה יישמר הוא פלוני", שמת

`ll זו "משל 15הוספה להדגיש רש"י צריך מדוע .
dlegl?"

אף  משל, מביאים כאשר יותר: קשה השאלה
מסויים  פרט להסביר כדי רק נחוץ המשל כאשר
ללא  גם מאליהם, מובנים הפרטים שאר (כי בנמשל
הפרטים  גם שבו משל לבחור משתדלים המשל),
משל  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לנמשל, יתאימו האחרים

לנמשל.dxezdשל מתאימים פרטיו שכל ,

מביא  רש"י וכן) עזריה בן (ר"א שכאשר מובן, מכך
על  לעיל המוזכר כמשל שלא לחולה, ציווי על משל
הוא  ימות" "שלא החשש כל שלגביו לבריא, האזהרה

אם בנמשל l`רק שגם לכך, לרמוז מתכוון הוא יציית,
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כאן.11) והספורנו הרא"ש כפירוש
lirlע"ד12) ,i"yxt.כטֿל ו, וארא –
אפי'13) אשר לזה [נוסף הרי – בתורה ומאוחר מוקדם שאין ואף

מוכח  וכן ב). ו, (פסחים עניני" "בתרי רק הוא זה כלל ההלכה בדרך
ועוד**], מז. שם, שם). רא"ם (וראה כג כד, ח"ש מפירש"י*
בתורה. ומאוחר מוקדם שאין רש"י מפרש כסדרן, שלא הן כשהפרשיות

כסדרן. הם כאן הכתובים פירושו, שלפי מוכח כאן, כן פירש ומדלא
כאן.14) בלבוש שהקשה וכמו

(לפני  בתחלה לו נאמר שכבר עבר, לשון הוא ש"ויאמר" שתירץ ומה
בני  שני מות (אחרי ועכשיו גו'", יבא "ואל הציווי אהרן) בני שני מות

צע"ג: – גו'" ימות "ואל הוסיף אהרן)
חדש, ענין אמירת על מורה מקום בכל "ויאמר" `xn"א) xaky" `le.

הרי  כג), (כד, ח"ש ובפ' ג), (יח, וירא שבפ' מ"ויאמר" שמוכיח ומה
daxc`איתא שם בפרש"י –jtidl `icdl.

ש  יבא", ואל גו' ב"ויאמר פירושו לפי אל xakב) שידבר לו אמר
הכתוב  אמר "וכאילו עצמו) הוא (כמ"ש לפרש צריך יבוא, שלא אהרן

ipy שב ובפרט הפשט. דרך ע"פ דחוק והוא – יבא" ואל פרש"י פעמים
ברמז. לא אפילו כלל, זה נזכר לא

גם15) גו'.epzyxtaוכ"מ קאה כאשר גו' תקיא ולא כח): (יח,
בריא. מלך בבן שהמדובר – כו' מלך לבן משל ובפרש"י:

la` ."`piipr cga" mb `ed df llk ,z"dr i"yxtlc gken df itl(y ,dfa ezpeek) dxe`kle ."k ,c zeny .b ,gi .b ,e ziy`xa ynega i"yxa oiir" :my q"yd oeilba (*
`xwn cenila xnel dyweheytk.`pipr cga mcwen yi dkldd c"r cenila elit`y hxtae) xge`ne mcwen oi` (`pipr cga elit`)c ± z"dr i"yxt jxc edfy ±

jynda `a (al ,d ziy`xa) "'eb gp cleie 'eb gp idie" weqtd ik ,(f"g`ly b"dey d`xe) dgked ef oi`c l"vkr okle (`iil itlkezexecd xcqlipal cre mc`ny
lhitwae) xtql ligzn ,el` zexec lk dpene xtqny ixg`e .gpxg`k"`e ."'eb igex oeci `l 'eb miyp mdl egwie 'eb mc`d lgd ik idie" :leand oipr ± ycg oipr (

f"dixz;ipipr
mdy s`) i"yxay ipyd yexitl "'eb xn`ie"l "mz`xwl uxie" aezkd micwny dn ,(bÎa ,gi) `xie 'tacgaxxerzp miyp` dyly mdxa` d`xyk ik ,`ed (`piipr

cin(xvw) oeyl azek epi` i"yxy dn uxezn f"tre ."xge`ne mcwen oi`" oiprl jiiy f"i` okle .el oizniy d"awdl xnel wwfed dfl mcewny `l` ,mz`xwl uexl
."'ebe oeci `l lv` izyxity enk" dlecb zekix`ae jix`n (b .`"wnn f"r 'i`xl wewf (a ."ok xacl ze`xwnd jxce" (` :`"k ,df

df oeyl wizrn oi` `xie 'tay envr df ± "dxeza xge`ne mcwen oi`" azek oeci `lay s`e]gixkneoeci `la 'itiepiyaeyexity giken ,xz` lry gxkddn
` (± oeci `l zxin` onfa)la` ,`xie 'ta enke `ed cgdxaqdd.n"k`e .dnewna zgxken `"e`ke `xie t"xl ziy`xa t"qn `id dpey ±

wxe xbqen xvw xn`n oirn ± "jcar .. 'c`" zeaizd ok m`e ,(r"ta dxin` ea dxn`p `l ixdy) "`p gwei" lr mb i`wc l"vkr "xn`ie"c (xwire) `xie 'ta cere
.[ab` jxc

`edc ± l"pdn dxzi `ed dxe`kly s`) my zeny 'ta mb `ed f"cre`xwnaxge`ne mcwen oi`" epeyla i"yx wiicn okly ,(cg`"`xwna miwcwecnl"pdak `le)
.("dxeza" ±

`ay ,"'eb zen ixg`" xeaicdy xnel mewn oi` ,c"ecpa k"`yndtqedamey el oi` r"ta "'eb zen ixg`" xeaicdy hxtae] "'eb `ai l`e 'eb xac" dxin`d lr
aezk 'idi ± ["`ai l`e" ieeivdl fexife mrh ztqed `ed epipr lke ,yexitiptl."'eb xn`ie"

izyl `ed "ipipr ixza"a dpeekd my migqta (**zeiyxtoi` ± mipey mipipr ipy md m`a ,zg` dyxta mixecqd ze`xwna mb ,hytd jxca la` .my i"yxtck ,
.xge`ne mcwen



`ixgכ zyxt zegiyÎihewl

לפני  אף כביכול, וחסרון, חולי לאהרן שהיה הוא: כך
הקדש...". אל עת בכל יבא "ואל האזהרה

לאהרן? היה וחולי חסרון איזה כלל: מובן ואין

גורמים יש ולגרום miaxג) לאדם להזיק העלולים
האזהרה  את ורש"י (ראב"ע) בוחר מדוע ר"ל. למוות

בטחב"? תשכב ואל צונן תאכל "אל

בעל  של שמו את כאן דוקא רש"י מציין מדוע ד)
המאמר?

.„
„·Ï· ÈÂÂÈˆ· È„ ÔÈ‡

להקדים  יש לעיל, האמור כל את להסביר כדי
בכללותו: הענין על קושי ולציין

ואין miaxבציוויים בלבד, הציווי כתוב בתורה
בציוויים  אף הציווי. איֿקיום על העונש כלל מוזכר

נאמ  אין העונש, מוזכר פלוני".שבהם שמת "כדרך ר

תשת" אל ושכר "יין בציווי הוא 16אפילו שגם ,
כך  על מתו אשר אהרן, בני שני מות לאחר נאמר

למקדש" נכנסו יין "ולא 17ש"שתויי רק נאמר –
ואביהוא". נדב שמתו "כדרך נאמר אין אך תמותו",

הקדש" אל עת בכל יבא "ואל בציווי נדרש מדוע
ימות "שלא לאהרן לומר ויש מיוחד, eznyזירוז jxck

eipa מ יותר ,"lk יותר ובמיוחד האחרים? הציוויים
המופיע תשת", אל ושכר "יין okמהציווי iptl?

"משל בדבריו רש"י מיישב זה ...":dleglקושי
בכל  יבא "ואל הציווי היה שאילו מובן, זה ממשל
שמתו  כדרך ימות "שלא להוסיף בלי לאהרן, עת..."
בדומה  לציווי, מציית היה לא שהוא ייתכן בניו",
צונן  תאכל "אל הראשון הרופא של שהציווי לחולה,
זקוק  והוא לגביו, מספיק אינו בלבד בטחב" תשכב ואל
כדלהלן  פלוני", שמת כדרך ימות "שלא לתוספת

ה'. בסעיף

משל רש"י מביא ידי ipylלכן על כי רופאים,
להבהיר, רש"י מתכוון הראשון, הרופא על המשל

אכן הראשון הרופא של לחולה `epiשהציווי מספיק
זה.

.‰
ÌÂˆÚ‰ ÔÂ‡Óˆ‰ ÈÙÓ ˙„ÁÂÈÓ ‰¯‰Ê‡· Í¯Âˆ ˘È
מהרגיל. יותר גבוה ר"ל חולה אדם של גופו חום

אנרגיה. מכך מקבל שהוא עד אצלו, גבוה כה והחום
אוכל  "כל אשר עד לאכול, יכול שאינו חולה לכן,

נפשם" "זנתיה 18תתעב – החום ידי על לחיות מסוגל ,
גופו).19אישתא" את מזין (=החום

גבוה  ידי חום על לצננו עזה תשוקה לאדם גורם זה
ותשוקה  קר. במקום שהייה או קרים מאכלים אכילת
"אל  מצווהו הרופא כאשר שאף עד גדולה, כה זו
לכך, מציית הוא אין בטחב", תשכב ואל צונן תאכל
הרופא, של הוראותיו שאר לכל מציית שהוא למרות
"שלא  מבהילו הרופא כאשר רק להבריא. ברצונו שהרי
להוראת  לציית מדרבנו הוא פלוני", שמת כדרך תמות
בטחב. ולשכב צונן לאכול העז רצונו למרות הרופא,

עזה  תשוקה היתה לאהרן אהרן: לגבי גם כך
" – לקדושֿברוךֿהוא ,20אהבה"zlegלהתקרב

מועד  אהל בפתח ברציפות שהייתו לאחר ובמיוחד
ימים  שבעה במשך ולילה השתוקק 21יומם והוא ,

העצום  צמאונו ומפני הקדשים. לקודש להיכנס
ימות  "שלא התוספת שללא להיות היה עלול לאלקות,
מכניסה  להימנע מסוגל היה לא הוא בניו" שמתו כדרך
היה  לכן יבא...". "ואל הציווי למרות הקדשים, לקודש

igxkd."אהרן בני שני מות "אחרי להוסיף

.Â
"·ÁË· ·Î˘˙ Ï‡"Â "ÔÂˆ ÏÎ‡˙ Ï‡"

רש"י מציין תאכל izyמדוע "אל – דוגמאות
בטחב"? תשכב ו"אל צונן"

א) פרטים: שני יש הקודש" אל יבוא "ואל בציווי
יבוא zr"ואל lka בקר בן "פר בהקרבת אפילו – "

מיום  חוץ עת, בכל הקודש אל להיכנס אין לחטאת...",
הכיפורים 22הכיפורים  ביום גם – יבוא..." "בזאת ב) .

לחטאת...", בקר בן "בפר אלא הקודש אל להיכנס אין
בפרשה  .23כמוסבר

שתי  במשל מופיעות אלו ציוויים שני ולגבי
בטחב": תשכב ו"אל צונן" תאכל "אל הדוגמאות

יותר  הרבה החולה על משפיעה צונן אכילת
מכניס  הוא צונן אכילת ידי שעל כיון בטחב, משכיבה
נעשה  הצונן והמאכל בפנימיותו, לתוכו, הקרירות את

ולבש  כאשר לדם בטחב, השכיבה לעומת כבשרו, ר
לו. מחוצה הוא הקור

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

ט.16) י, שמיני
ב.17) שם, פרש"י
שם.18) מצו"ד יח. קז, תהלים
ב.19) עא, יבמות ראה

ה.20) ב, שה"ש – הכתוב לשון
לה.21) ח, צו
ג).22) שם, פרש"י (וראה ב טז,
ואילך.23) ג טז,

ixg` zyxt zegiyÎihewl

לעומת  הצונן אכילת של יותר הרבה ההשפעה
בהקלה  הן הכיוונים: בשני מתבטאת בטחב השכיבה
יותר  החום את מקררת הצונן שאכילת הזמנית,

מכך. ר"ל הנובעת בסכנה והן בטחב, מהשכיבה

האזהרה תאכל dpey`xdלכן "אל היא הרופא של
כי  בטחב", תשכב "אל אומר הוא כך אחר ורק צונן"
לכך  החולה תשוקת (ב) יותר, מסוכנת צונן אכילת (א)

יותר. רבה

"ואל  הציוויים לשני משל מהווים אלו פרטים שני
zrיבא lka"ו ,"z`fa להיכנס שלא הציווי יבא":

דומה  קרבנות להקרבת אף עת" "בכל הקדשים לקודש
"לחם"`zlikל  ונקראים מושווים הקרבנות כי 24צונן,

"25ו"אכילה" והציווי .z`faשלא qpkidlיבא",
קרבנות, ללא הכיפורים ביום אפילו הקדשים לקודש
הקדשים, לקודש הכניסה כי בטחב, לשכיבה דומה

במקום ziiyrבלי שהייה היא המקדש, עבודת
בטחב  לשכיבה בדומה קדוש, במקום מסויים,
הקור  את להכניס בלי קר, במקום הימצאות המציינת

.26פנימה 

.Ê
?·¯ ‰È‰ ÔÂ‡Óˆ‰˘ ÔÈÓ

שאלה: עוד נשארת עדיין לעיל, האמור כל לאחר
עד  לאלקות, עצום כה צמאון לאהרן שהיה לנו מנין
עלול  בניו" שמתו כדרך ימות "שלא התוספת שללא
לכך? בקשר הקדושֿברוךֿהוא ציווי על לעבור היה
לגבי  לא אך זאת, מוצאים אנו ואביהוא נדב לגבי אכן,

אהרן!

גדול, כה אינו זה שהיה קושי העובדה מעצם כי

ימות "שלא להוסיף שצמאונו jxckצריך מוכח, "...
גדול. היה לכך

שקירובם  ואביהוא, נדב שאצל כיון ובנוסף:
אחיך  אהרן את אליך "הקרב ידי על נעשה לאלקות

בניו ואת כך) ביותר ez`"27(ואחר גדול צמאון היה ,
מכך  יותר היה אהרן שאצל לומר, יש .28לאלקות,

פשוט  הדבר אין זאת בכל רש"י 29אך אומר ולכן ,
dixfr"היה oa xfrl` iax ידי שעל משל...", מושלו

בן  אלעזר רבי ידי על ניתן לחולה" שה"משל ההדגשה
שיוסבר  כפי זה, לקושי לתשובה רומז הוא עזריה,

להלן.

.Á
¯ÈÚˆ ÏÈ‚· Ô˜Ê ‰‡¯Ó Y ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È·¯

עזריה  בן אלעזר רבי על בגמרא שבהיותו 30מסופר ,
עשרה  שש בן (או עשרה שמונה בן – מינו 31צעיר – (

חכם, הרבות: מעלותיו מפני מתיבתא" ל"ריש אותו
לעזרא. עשירי דור – ומיוחס עשיר

אותו  הניאה היא אשתו. עם התייעץ למנותו כשרצו
שערות  לך (=אין חיורתא" לך "לית באומרה מכך
דרי  סרי תמני ליה ש"אהדרו נס, והתרחש לבנות).
שערות  של שורות עשרה שמונה לו (=צמחו חיורתא"

לבנות).

חיורתא" לך "לית בטענתה השאלה: מתעוררת
ראוי  ואינו צעיר עדיין שהוא לציין, אשתו התכוונה

ישיבה, ראש להיות

זקן של מעלתו –mipya דרי" מצביעות כך שעל ,
ישיבה  לראש בקשר ובמיוחד היא 32חיורתא", ,

חכמה"33כנאמר  יודיעו שנים סוג34"ורוב .df של
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ועוד.24) טז. שם, (ובפרש"י). יא ג, ויקרא
כד.25) ט, שמיני ג. ו, צו
אלו:26) ענינים שני דוגמת מצינו אהרן בני בשני שגם ולהעיר,

) והציצו" חנוכת f`e"נסתכלו יום עד להם שהמתין אלא מיתה, נתחייבו
ע"י  שהרי בטחב, שכיבה דוגמת – י) כד, משפטים רש"י – המשכן

חלק `oiההסתכלות, כי ד"ה (וראה האדם בפנימיות נכנס הנראה הדבר
– א)* י, (שמיני גו'" ויקריבו קטרת עלי' "וישימו ובכ"מ); פכ"ו. תש"ט

צונן. אכילת דוגמת – קרבן
ימות "שלא רש"י מש"כ יומתק eipa"ועפי"ז ezny jxck.

א.27) כח, תצוה
גם28) (וכ"ה שם להרמב"ם ובפיה"מ מ"ט פ"ב עדיות zehytaראה

.(32 הערה 6 ע' ח"ט לקו"ש ראה – הענינים

שמכבר29) ואביהוא i"yxtובפרט שנדב (בענותנותו?) אמר שמשה
ג).milecbהם י, (שמיני ומאהרן ממנו

ואילך.30) ב כז, ברכות
בעמודי 31) הובאו אחרות גירסאות (וכמה ה"א פ"ד ברכות ירושלמי

דילן. ש"ס כגירסת – סיריליאו מהר"ש ובגירסת שם). ירושלים
(קידושין 32) עלייהו" עדו הרפתקי "כמה דאיכא סבי סתם משא"כ

סע"א). לג,
ז.33) לב, איוב
מה 34) מתורץ – שנים" "ברוב הנקנית בחכמה הוא דהמדובר עפ"ז

כבן וראה mirayשנעשה ספ"ה (אבות לזקנה שנה ששים שבן אף שנה,
לד). ז, (מאו"א לזקנה חמשים בן גורסין ויש שם) תויו"ט

`vze 'eb zxhw 'ilr eniyie y` oda epzie" my miaezkd zehytn la` .eqpkp oii iiezyy itl e` 'ek dkld exedy i"r dzid oxd` ipa zziny ,(a ,my) i"yxta (*
'r a"ig y"ewla dkex`a x`azp ± "'ek oii iiezy 'ek exedy i"r `l` 'ek ezn `l" my i"yx zpeeke) zxhwd zaxwd cvn dzid mzziny rnyn "'eb ezenie 'eb y`

d`xe .(jli`e 50i"yx."`edia`e acp ezn eci lr .. zxhwa dnl" (bi ,fi) ;"`edia`e acp etxyp eay .. zxhwd `id" (e ,fh) gxw
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לפני  אף כביכול, וחסרון, חולי לאהרן שהיה הוא: כך
הקדש...". אל עת בכל יבא "ואל האזהרה

לאהרן? היה וחולי חסרון איזה כלל: מובן ואין

גורמים יש ולגרום miaxג) לאדם להזיק העלולים
האזהרה  את ורש"י (ראב"ע) בוחר מדוע ר"ל. למוות

בטחב"? תשכב ואל צונן תאכל "אל

בעל  של שמו את כאן דוקא רש"י מציין מדוע ד)
המאמר?

.„
„·Ï· ÈÂÂÈˆ· È„ ÔÈ‡

להקדים  יש לעיל, האמור כל את להסביר כדי
בכללותו: הענין על קושי ולציין

ואין miaxבציוויים בלבד, הציווי כתוב בתורה
בציוויים  אף הציווי. איֿקיום על העונש כלל מוזכר

נאמ  אין העונש, מוזכר פלוני".שבהם שמת "כדרך ר

תשת" אל ושכר "יין בציווי הוא 16אפילו שגם ,
כך  על מתו אשר אהרן, בני שני מות לאחר נאמר

למקדש" נכנסו יין "ולא 17ש"שתויי רק נאמר –
ואביהוא". נדב שמתו "כדרך נאמר אין אך תמותו",

הקדש" אל עת בכל יבא "ואל בציווי נדרש מדוע
ימות "שלא לאהרן לומר ויש מיוחד, eznyזירוז jxck

eipa מ יותר ,"lk יותר ובמיוחד האחרים? הציוויים
המופיע תשת", אל ושכר "יין okמהציווי iptl?

"משל בדבריו רש"י מיישב זה ...":dleglקושי
בכל  יבא "ואל הציווי היה שאילו מובן, זה ממשל
שמתו  כדרך ימות "שלא להוסיף בלי לאהרן, עת..."
בדומה  לציווי, מציית היה לא שהוא ייתכן בניו",
צונן  תאכל "אל הראשון הרופא של שהציווי לחולה,
זקוק  והוא לגביו, מספיק אינו בלבד בטחב" תשכב ואל
כדלהלן  פלוני", שמת כדרך ימות "שלא לתוספת

ה'. בסעיף

משל רש"י מביא ידי ipylלכן על כי רופאים,
להבהיר, רש"י מתכוון הראשון, הרופא על המשל

אכן הראשון הרופא של לחולה `epiשהציווי מספיק
זה.

.‰
ÌÂˆÚ‰ ÔÂ‡Óˆ‰ ÈÙÓ ˙„ÁÂÈÓ ‰¯‰Ê‡· Í¯Âˆ ˘È
מהרגיל. יותר גבוה ר"ל חולה אדם של גופו חום

אנרגיה. מכך מקבל שהוא עד אצלו, גבוה כה והחום
אוכל  "כל אשר עד לאכול, יכול שאינו חולה לכן,

נפשם" "זנתיה 18תתעב – החום ידי על לחיות מסוגל ,
גופו).19אישתא" את מזין (=החום

גבוה  ידי חום על לצננו עזה תשוקה לאדם גורם זה
ותשוקה  קר. במקום שהייה או קרים מאכלים אכילת
"אל  מצווהו הרופא כאשר שאף עד גדולה, כה זו
לכך, מציית הוא אין בטחב", תשכב ואל צונן תאכל
הרופא, של הוראותיו שאר לכל מציית שהוא למרות
"שלא  מבהילו הרופא כאשר רק להבריא. ברצונו שהרי
להוראת  לציית מדרבנו הוא פלוני", שמת כדרך תמות
בטחב. ולשכב צונן לאכול העז רצונו למרות הרופא,

עזה  תשוקה היתה לאהרן אהרן: לגבי גם כך
" – לקדושֿברוךֿהוא ,20אהבה"zlegלהתקרב

מועד  אהל בפתח ברציפות שהייתו לאחר ובמיוחד
ימים  שבעה במשך ולילה השתוקק 21יומם והוא ,

העצום  צמאונו ומפני הקדשים. לקודש להיכנס
ימות  "שלא התוספת שללא להיות היה עלול לאלקות,
מכניסה  להימנע מסוגל היה לא הוא בניו" שמתו כדרך
היה  לכן יבא...". "ואל הציווי למרות הקדשים, לקודש

igxkd."אהרן בני שני מות "אחרי להוסיף

.Â
"·ÁË· ·Î˘˙ Ï‡"Â "ÔÂˆ ÏÎ‡˙ Ï‡"

רש"י מציין תאכל izyמדוע "אל – דוגמאות
בטחב"? תשכב ו"אל צונן"

א) פרטים: שני יש הקודש" אל יבוא "ואל בציווי
יבוא zr"ואל lka בקר בן "פר בהקרבת אפילו – "

מיום  חוץ עת, בכל הקודש אל להיכנס אין לחטאת...",
הכיפורים 22הכיפורים  ביום גם – יבוא..." "בזאת ב) .

לחטאת...", בקר בן "בפר אלא הקודש אל להיכנס אין
בפרשה  .23כמוסבר

שתי  במשל מופיעות אלו ציוויים שני ולגבי
בטחב": תשכב ו"אל צונן" תאכל "אל הדוגמאות

יותר  הרבה החולה על משפיעה צונן אכילת
מכניס  הוא צונן אכילת ידי שעל כיון בטחב, משכיבה
נעשה  הצונן והמאכל בפנימיותו, לתוכו, הקרירות את

ולבש  כאשר לדם בטחב, השכיבה לעומת כבשרו, ר
לו. מחוצה הוא הקור
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ט.16) י, שמיני
ב.17) שם, פרש"י
שם.18) מצו"ד יח. קז, תהלים
ב.19) עא, יבמות ראה

ה.20) ב, שה"ש – הכתוב לשון
לה.21) ח, צו
ג).22) שם, פרש"י (וראה ב טז,
ואילך.23) ג טז,
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לעומת  הצונן אכילת של יותר הרבה ההשפעה
בהקלה  הן הכיוונים: בשני מתבטאת בטחב השכיבה
יותר  החום את מקררת הצונן שאכילת הזמנית,

מכך. ר"ל הנובעת בסכנה והן בטחב, מהשכיבה

האזהרה תאכל dpey`xdלכן "אל היא הרופא של
כי  בטחב", תשכב "אל אומר הוא כך אחר ורק צונן"
לכך  החולה תשוקת (ב) יותר, מסוכנת צונן אכילת (א)

יותר. רבה

"ואל  הציוויים לשני משל מהווים אלו פרטים שני
zrיבא lka"ו ,"z`fa להיכנס שלא הציווי יבא":

דומה  קרבנות להקרבת אף עת" "בכל הקדשים לקודש
"לחם"`zlikל  ונקראים מושווים הקרבנות כי 24צונן,

"25ו"אכילה" והציווי .z`faשלא qpkidlיבא",
קרבנות, ללא הכיפורים ביום אפילו הקדשים לקודש
הקדשים, לקודש הכניסה כי בטחב, לשכיבה דומה

במקום ziiyrבלי שהייה היא המקדש, עבודת
בטחב  לשכיבה בדומה קדוש, במקום מסויים,
הקור  את להכניס בלי קר, במקום הימצאות המציינת

.26פנימה 
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שאלה: עוד נשארת עדיין לעיל, האמור כל לאחר
עד  לאלקות, עצום כה צמאון לאהרן שהיה לנו מנין
עלול  בניו" שמתו כדרך ימות "שלא התוספת שללא
לכך? בקשר הקדושֿברוךֿהוא ציווי על לעבור היה
לגבי  לא אך זאת, מוצאים אנו ואביהוא נדב לגבי אכן,

אהרן!

גדול, כה אינו זה שהיה קושי העובדה מעצם כי

ימות "שלא להוסיף שצמאונו jxckצריך מוכח, "...
גדול. היה לכך

שקירובם  ואביהוא, נדב שאצל כיון ובנוסף:
אחיך  אהרן את אליך "הקרב ידי על נעשה לאלקות

בניו ואת כך) ביותר ez`"27(ואחר גדול צמאון היה ,
מכך  יותר היה אהרן שאצל לומר, יש .28לאלקות,

פשוט  הדבר אין זאת בכל רש"י 29אך אומר ולכן ,
dixfr"היה oa xfrl` iax ידי שעל משל...", מושלו

בן  אלעזר רבי ידי על ניתן לחולה" שה"משל ההדגשה
שיוסבר  כפי זה, לקושי לתשובה רומז הוא עזריה,

להלן.
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עזריה  בן אלעזר רבי על בגמרא שבהיותו 30מסופר ,
עשרה  שש בן (או עשרה שמונה בן – מינו 31צעיר – (

חכם, הרבות: מעלותיו מפני מתיבתא" ל"ריש אותו
לעזרא. עשירי דור – ומיוחס עשיר

אותו  הניאה היא אשתו. עם התייעץ למנותו כשרצו
שערות  לך (=אין חיורתא" לך "לית באומרה מכך
דרי  סרי תמני ליה ש"אהדרו נס, והתרחש לבנות).
שערות  של שורות עשרה שמונה לו (=צמחו חיורתא"

לבנות).

חיורתא" לך "לית בטענתה השאלה: מתעוררת
ראוי  ואינו צעיר עדיין שהוא לציין, אשתו התכוונה

ישיבה, ראש להיות

זקן של מעלתו –mipya דרי" מצביעות כך שעל ,
ישיבה  לראש בקשר ובמיוחד היא 32חיורתא", ,

חכמה"33כנאמר  יודיעו שנים סוג34"ורוב .df של
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ועוד.24) טז. שם, (ובפרש"י). יא ג, ויקרא
כד.25) ט, שמיני ג. ו, צו
אלו:26) ענינים שני דוגמת מצינו אהרן בני בשני שגם ולהעיר,

) והציצו" חנוכת f`e"נסתכלו יום עד להם שהמתין אלא מיתה, נתחייבו
ע"י  שהרי בטחב, שכיבה דוגמת – י) כד, משפטים רש"י – המשכן

חלק `oiההסתכלות, כי ד"ה (וראה האדם בפנימיות נכנס הנראה הדבר
– א)* י, (שמיני גו'" ויקריבו קטרת עלי' "וישימו ובכ"מ); פכ"ו. תש"ט

צונן. אכילת דוגמת – קרבן
ימות "שלא רש"י מש"כ יומתק eipa"ועפי"ז ezny jxck.

א.27) כח, תצוה
גם28) (וכ"ה שם להרמב"ם ובפיה"מ מ"ט פ"ב עדיות zehytaראה

.(32 הערה 6 ע' ח"ט לקו"ש ראה – הענינים

שמכבר29) ואביהוא i"yxtובפרט שנדב (בענותנותו?) אמר שמשה
ג).milecbהם י, (שמיני ומאהרן ממנו

ואילך.30) ב כז, ברכות
בעמודי 31) הובאו אחרות גירסאות (וכמה ה"א פ"ד ברכות ירושלמי

דילן. ש"ס כגירסת – סיריליאו מהר"ש ובגירסת שם). ירושלים
(קידושין 32) עלייהו" עדו הרפתקי "כמה דאיכא סבי סתם משא"כ

סע"א). לג,
ז.33) לב, איוב
מה 34) מתורץ – שנים" "ברוב הנקנית בחכמה הוא דהמדובר עפ"ז

כבן וראה mirayשנעשה ספ"ה (אבות לזקנה שנה ששים שבן אף שנה,
לד). ז, (מאו"א לזקנה חמשים בן גורסין ויש שם) תויו"ט

`vze 'eb zxhw 'ilr eniyie y` oda epzie" my miaezkd zehytn la` .eqpkp oii iiezyy itl e` 'ek dkld exedy i"r dzid oxd` ipa zziny ,(a ,my) i"yxta (*
'r a"ig y"ewla dkex`a x`azp ± "'ek oii iiezy 'ek exedy i"r `l` 'ek ezn `l" my i"yx zpeeke) zxhwd zaxwd cvn dzid mzziny rnyn "'eb ezenie 'eb y`

d`xe .(jli`e 50i"yx."`edia`e acp ezn eci lr .. zxhwa dnl" (bi ,fi) ;"`edia`e acp etxyp eay .. zxhwd `id" (e ,fh) gxw
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להירכש חכמה, יכול אינו שנים", "רוב ידי על הנרכש
ומתמיד  ביותר נעלים כשרונות בעל אף אחר. באופן
ריבוי  ידי על רק זה חכמה ריבוי משיג ביותר עצום
קבלתי  הרבה מרבותי, קבלתי "הרבה שהרי שנים,

מכולם" יותר ומתלמידי חסרים 35מחברי צעיר ובגיל –
אלו, ענינים

סרי  תמני לי "אהדרו של הנס הועיל מה כך, ואם
לו שיווה אשר חיורתא" זקן?d`xnדרי של

בגמרא  מסופר יותר: קשה אף הנוהג 36השאלה על
ש"כל  עזריה, בן אלעזר רבי מינוי לפני אז, שהתקיים
ואם  המדרש". לבית ייכנס לא כברו תוכו שאין תלמיד

ה  קלֿוחומר micinlzעל כברם, תוכם שיהא הקפידו
לגבי זקן של החיצוני המראה יועיל zaizn`לא yix

צעיר. באמת הוא כאשר

לכל  איכפת היה לא מדוע נוספת: גדולה ותמיהה
היה  לא ומדוע חיורתא"? לך ש"לית למנותו שרצו אלו
אשתו? דברי לפני עזריה, בן אלעזר לרבי הדבר איכפת

ואהדרו  ליה... "אתרחיש אשר שהנס לומר, הכרחי
לגבי  גם לכולם הוכיח חיורתא" דרי סרי תמני ליה

ezeiniptay ,ekez.זקן של מעלה לו יש

חיורתא... לך לית ליה "אמרה של המשמעות זוהי
בו  שחסרה כלפיו, טענה אשתו ניסא...": ליה אתרחיש
של  והענין שנים. רוב ידי על הנרכשת החכמה מעלת

הראה ניסא" ליה הממנים mlekl"אתרחיש אשר את ,
חכמה  מעלת גם אצלו שקיימת כן, לפני ידעו כבר אותו

ef.צעיר כה עדיין היותו למרות ,

הכבוד  לפי בכך, הכיר עזריה בן אלעזר רבי גם
השורה  אך 37ולפי וכדומה, המדרש בבית ישב שבה

אשת  שהתעורר כאשר מובן, לך...", "לית לו אמרה ו
ענוותנותו. עקב כך, לגבי ספק אצלו

סוג  אצלו קיים היה כיצד אכן, השאלה: ומתעוררת
הכרחי  שנים"? "רוב ידי על דוקא הנרכש החכמה

"עשירי  בהיותו ליחוסו, קשורה היתה שחכמתו לומר,

היו אשר אבותיו, חכמת והתקיים mipwfלעזרא": ,
הועברה  חכמה", יודיעו שנים "רוב של הענין אצלם

בירושה.38אליו 

בחכמה, לבן זוכה שהאב כיון במקצת: אחר באופן

האב  לטבע דומה הבן שטבע משום משום 39אם ואם ,

האב  של וזכותו לבן40צדקתו יש –gek יוצא חכמה
הענין  אצלו מתקיים קצר בזמן יגיעה ידי ועל הכלל, מן

יותר  חכמה" "יודיעו במשך 41של אחרים אצל מאשר

שנים" .42"רוב
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את  המביע לחולה", שה"משל רש"י מדגיש לפיכך

על  נאמר אהרן, אצל אהבה" "חולת של התשוקה קיום
dixfrידי oa xfrl` iax:

אינו  שיחוס שלו, מחייו ידע עזריה בן אלעזר רבי

וגבורה, כשרונות כגון והגוף, הנפש לתכונות רק מועיל
לחכמה אף ידי lretaאלא על מושג זה שדבר למרות ,

חז"ל  וכמאמר עצמית, אל 43יגיעה ומצאתי, יגעתי "לא
לך" ירושה אינה ו"תורה .44תאמין",

ה', אהבת לגבי גם הוא שכך הסיק, הוא לכן

כך  לשם לעמול צריך עצמו האדם בכל 45שאמנם, אך ,
למשפחה  האבות, לירושת גם רבה השפעה יש זאת

בא. הוא שממנה
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קצת.35) לשון בשינוי – א ז, תענית
א.36) כח, ברכות
ב.37) קלז, חולין ב. כט, מנחות ראה
שנה 38) שבעים כבן דאמרו (בהגש"פ) האריז"ל מסי' ולהעיר

ראשון". מגלגול החסרים שנותיו לו נשלמו העת "שבאותו
שם.39) וברע"ב מ"ט פ"ב עדיות
יו"ד.40) פ"א, בתוספתא חכמים לדעת שם תוי"ט ראה
זכים 41) ולבו "מוחו להעשות שאפשר הזקן אדמו"ר ממש"כ להעיר

sl` ב אור (תורה ככה" לשם פעמים הצ"צ בהגהות וראה תחלתו.
גוזמא). בדרך לא הוא דאלף (באוה"ת)

מתוד"ה 42) ולהעיר ואילך. 31 ע' תש"ה (סה"ש המסופר יובן ועפי"ז
לאחיו  ענה מהר"ש אדמו"ר שכ"ק מה ע"ב) ריש ז, ב"ב – ינוקא מר

נאך  דאך ביסט דו נגלה, אין בקיאות לך, מנין "הא שאלתו [על מהרי"נ
ביסט  "דו צעיר)] אברך עדיין הנך בנגלה, (=בקיאות יונגערמאן" א גאר
(=אתה  יארן" טאטנס מיטן עלטער בין איך און יארן דיינע מיט עלטער

אבא). בשנות ואני בשנותיך ממני מבוגר
שנים  במשך הלימוד רוב ע"י באה ש"בקיאות" מכיון דלכאורה: –

– יארן" טאטנס מיטן עלטער בין "איך לזה מועיל מה רבות,
גודל  גם בירושה לו באה הצ"צ, של זקנותו לעת שנולד ע"י כי

אז. לו שהי' הצ"צ של חכמתו
ב.43) ו, מגילה
מי"ב.44) פ"ב אבות
לא 45) אבל ויגיעה.. עבודה צריך :(18 (ע' פ"ג העבודה קונט' ראה

בתולדתו. בטבעו באהבה יולד
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אצל  לאלקות הגדול שהצמאון סבר הוא כך משום
– הנפש כלות עד עצום, כה שהיה ואביהוא, נדב

וימותו" ה' לפני להיותם,46"בקרבתם קשור –

" – בפסוק כאן `oxdכמבואר ipa,מובן כך, ואם ."
– אהרן אצל זה,`mdiaשגם עצום צמאון היה –

יותר. ואף
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הוראה  מלשון בתורה, הסיפורים גם 47ככל מהווה ,
בני  שני מות אחרי משה אל ה' "וידבר הסיפור

ובכל  זמן בכל יהודי, לכל נצחית הוראה אהרן..."
:48מקום 

לחיות צריך יהודי את jezaאמנם, ולממש העולם,

"נתאוה  של לו 49התכלית להיות הקדושֿברוךֿהוא
צריך mipezgzaדירה50יתברך  הוא זאת בכל אך ,"

" של באופן תמיד זאת jgxkלקיים lre"חי :51אתה
היום  מחיי לצאת – להיות צריכים ותשוקתו צמאונו

בפועל  מכך והימנעותו הקדשים, לקודש ולהיכנס יום

יתברך  לו דירה לעשות הציווי מפני רק להיות צריכה
mipezgza52.
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"תוכו  להיות צריך יהודי השאלה: מתעוררת אך
מסויימת, רוחנית עבודה מבצע הוא וכאשר כברו",

זאת לעשות צריך את zeiniptaהוא שגם מובן, לכן .
" של הוא l`eהעבודה אין הקודש" אל עת בכל יבוא

לרצות  עליו אלא חובה, ידי לצאת כדי רק לבצע צריך
עשיית  של התכלית את לממש נפשו, בפנימיות באמת,

בתחתונים. יתברך לה' דירה

עצמו, על לעבוד מהיהודי דורשים היו אילו לכן,
ש  היה l`כך לא הקודש, אל לבוא צמאון אצלו יהיה

 ֿ הקדוש ואם לקדושֿברוךֿהוא, בטל יהודי קשה:
" עליו מצווה משתוקק `lברוךֿהוא הוא אין – יבא"

הקודש. אל להיכנס

שהצמאון לו, מורים כאשר אצלו,didiאך קיים
אמיתי  את 53ובאופן וגם יבא", "אל זאת ולמרות ,
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כתוב 46) בד"ה ונתבאר הובא – עז"ה) א"י (ד"ה כאן אוה"ח ראה
מות  אחרי ואילך). לג ע' אתהלךֿלאזניא בספר נדפס (לאדה"ז. באוה"ח

ובכ"מ. ותשכ"ב. ואילך) רנה ע' תרמ"ט סה"מ – (פי"ב תרמ"ט דשנת
ב.47) נג, זח"ג
מזה 48) שההוראה מבואר, ואילך) 251 (ע' ח"ג [המתורגם] בלקו"ש

ד" העבודה שצ"ל ההוראהaey"היא ולפי"ז, .`"e`kly מיחידי (שאינם
שייכת כאן.xwiraסגולה) המבואר לפי משא"כ עיי"ש. התעוררות, לזמני

וראה 49) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר גם וראה טז. נשא תנחומא
ואילך. 18 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה

(50.42 הערה שם לקו"ש ראה
[המתורגם]51) לקו"ש – ובארוכה ספ"נ. תניא וראה ספ"ד. אבות

ואילך. 196 ע' ח"ד
רפ"ז)52) יומא משנה גם (ראה נקראת שהסדרה מה גם שזהו וי"ל

ד" העבודה אשר הרומז מות" "אחרי (בחי'`lבשם  הקדש" אל גו' יבא

ה"רצוא". קדימת אחרי – מות" "אחרי להיות צריכה שוב)
(ראה  הספירה בימי השנים ברוב קוראין זו שפרשה מה גם ולהעיר
והצמאון  התשוקה הוא הספירה שענין וישב), ר"פ תושב"כ חלק של"ה

אגדה). ממדרש פסחים סוף (ר"ן
אלף  כ"ד ב): סב, (יבמות ר"ע שבתלמידי הסוגים מב' גם ולהעיר

הראשונים אהרן eznyתלמידים בני שני מות דוגמת – הספירה בימי
שנשארו תלמידיו וחמשה (`ixg(רצוא)*; miiga אלף כ"ד מיתת

מתני' סתם א: פו, סנה' (ראה תושבע"פ נתייסדה ומהם הראשונים**)
שוב. תיקון, – כו'***)

(אח"מ 53) השוב" אח"כ להיות שיוכל "בכדי צ"ל שהרצוא ואף
לי' "דמי צ"ל הרצוא בעת הרי בכ"ז, רס)), ע' שם (סה"מ 28 ע' תרמ"ט
עבודה  שכל ואילך, 40 ע' תו"ש השיחות מס' ולהעיר כו'". דאתפטר כמו

באמת. להיות צריכה אחר, לענין הקדמה כשהיא גם –

dfny ,"jci gpz l` axrle"l mipexg`d micinlz 'de (e ,`i zldw) "jrxf z` rxf xweaa"l mipey`xd micinlz sl` c"k z` enic my `xnbay dn oaei dfae (*
ik" wx `ed "jci gpz l`" ieeivdl mrhd ixdy] mipey`xd eicinlza mb dlrn 'idy rnynrcei jpi`wx `ed "'eb axrle"c ieeivdy hxtae ."'eb xyki df i`ixacn

mixteq[(c"iwq `"q r"d`l y"a .f"hd e"ht zeyi` 'ld m"anx)
± mipexg`d eicinlz lr ielir mda 'idiy jiiy ji` ,"f"lf ceak ebdp `ly iptn 'ek ezn olek"y oeikn :dxe`klc ±

'd zceara ynn ytpd zelka cnery dfy c"r e` ,(` ,dr a"a) exag ly eztegn dekp c"r ± (`"k ,e"g zeyid oipr cvn `l) `ed f"lf ceak ebdp `ly dn ik
(zxg` `bxc ly) jelnie (xyt` k"g` wxe) znie 'eb jelnie edzac recid oeylae .'d zceara xg` ote`l elv` mewn lk oi` ixd ,('eke d`xia e`) dad`a

lr `edia`e acpc ielird znbecae) mipexg`d eicinlz lr ielir mda 'idy edfe .edzd zpiga znbeca `evxd zpigaa mzcear dzidy ,dceara zilrp dbixcn
.(aey) oewizc zexe`dn milecb (`evx) edzc zexe`d ik ,(b ,c"ei ipiny i"yx ± oxd`e dyn

'id" k"tr`y `l`mlerdzeayiizda mpi` edzc zexe`d ik ,"mnydfae ,mlera.mipexg`d eicinlz 'da dlrn ±
zeidl dkixv ef dceary `l` .mipey`xd micinlz sl` c"k ly dceard (znbec) mb l"v eiykr mby d`xed f"d ,miigvp md dxezay mipiprd lky oeikne (**

qpkp" ± mipexg`d micinlz 'dc dceard k"g` dfn 'idiy n"rmelya[mbxeznd] y"ewle (qx 'r my n"dq) 28 'r h"nxz ixg` d"c d`x) "melya `vie (f"iry)
r"x lv` 'idy (p"ye 250 'r b"gmax.

exkfp (t"dr) x"dwae (b ,`"qt) x"aa la` .my zenaia xkfed `ly 'ingp 'x mb xkfp my 'dpqa (***'f.'ingp 'x mb ± mdne ,mipexg`d eicinlz
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להירכש חכמה, יכול אינו שנים", "רוב ידי על הנרכש
ומתמיד  ביותר נעלים כשרונות בעל אף אחר. באופן
ריבוי  ידי על רק זה חכמה ריבוי משיג ביותר עצום
קבלתי  הרבה מרבותי, קבלתי "הרבה שהרי שנים,

מכולם" יותר ומתלמידי חסרים 35מחברי צעיר ובגיל –
אלו, ענינים

סרי  תמני לי "אהדרו של הנס הועיל מה כך, ואם
לו שיווה אשר חיורתא" זקן?d`xnדרי של

בגמרא  מסופר יותר: קשה אף הנוהג 36השאלה על
ש"כל  עזריה, בן אלעזר רבי מינוי לפני אז, שהתקיים
ואם  המדרש". לבית ייכנס לא כברו תוכו שאין תלמיד

ה  קלֿוחומר micinlzעל כברם, תוכם שיהא הקפידו
לגבי זקן של החיצוני המראה יועיל zaizn`לא yix

צעיר. באמת הוא כאשר

לכל  איכפת היה לא מדוע נוספת: גדולה ותמיהה
היה  לא ומדוע חיורתא"? לך ש"לית למנותו שרצו אלו
אשתו? דברי לפני עזריה, בן אלעזר לרבי הדבר איכפת

ואהדרו  ליה... "אתרחיש אשר שהנס לומר, הכרחי
לגבי  גם לכולם הוכיח חיורתא" דרי סרי תמני ליה

ezeiniptay ,ekez.זקן של מעלה לו יש

חיורתא... לך לית ליה "אמרה של המשמעות זוהי
בו  שחסרה כלפיו, טענה אשתו ניסא...": ליה אתרחיש
של  והענין שנים. רוב ידי על הנרכשת החכמה מעלת

הראה ניסא" ליה הממנים mlekl"אתרחיש אשר את ,
חכמה  מעלת גם אצלו שקיימת כן, לפני ידעו כבר אותו

ef.צעיר כה עדיין היותו למרות ,

הכבוד  לפי בכך, הכיר עזריה בן אלעזר רבי גם
השורה  אך 37ולפי וכדומה, המדרש בבית ישב שבה

אשת  שהתעורר כאשר מובן, לך...", "לית לו אמרה ו
ענוותנותו. עקב כך, לגבי ספק אצלו

סוג  אצלו קיים היה כיצד אכן, השאלה: ומתעוררת
הכרחי  שנים"? "רוב ידי על דוקא הנרכש החכמה

"עשירי  בהיותו ליחוסו, קשורה היתה שחכמתו לומר,

היו אשר אבותיו, חכמת והתקיים mipwfלעזרא": ,
הועברה  חכמה", יודיעו שנים "רוב של הענין אצלם

בירושה.38אליו 

בחכמה, לבן זוכה שהאב כיון במקצת: אחר באופן

האב  לטבע דומה הבן שטבע משום משום 39אם ואם ,

האב  של וזכותו לבן40צדקתו יש –gek יוצא חכמה
הענין  אצלו מתקיים קצר בזמן יגיעה ידי ועל הכלל, מן

יותר  חכמה" "יודיעו במשך 41של אחרים אצל מאשר

שנים" .42"רוב

.Ë
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את  המביע לחולה", שה"משל רש"י מדגיש לפיכך

על  נאמר אהרן, אצל אהבה" "חולת של התשוקה קיום
dixfrידי oa xfrl` iax:

אינו  שיחוס שלו, מחייו ידע עזריה בן אלעזר רבי

וגבורה, כשרונות כגון והגוף, הנפש לתכונות רק מועיל
לחכמה אף ידי lretaאלא על מושג זה שדבר למרות ,

חז"ל  וכמאמר עצמית, אל 43יגיעה ומצאתי, יגעתי "לא
לך" ירושה אינה ו"תורה .44תאמין",

ה', אהבת לגבי גם הוא שכך הסיק, הוא לכן

כך  לשם לעמול צריך עצמו האדם בכל 45שאמנם, אך ,
למשפחה  האבות, לירושת גם רבה השפעה יש זאת

בא. הוא שממנה
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קצת.35) לשון בשינוי – א ז, תענית
א.36) כח, ברכות
ב.37) קלז, חולין ב. כט, מנחות ראה
שנה 38) שבעים כבן דאמרו (בהגש"פ) האריז"ל מסי' ולהעיר

ראשון". מגלגול החסרים שנותיו לו נשלמו העת "שבאותו
שם.39) וברע"ב מ"ט פ"ב עדיות
יו"ד.40) פ"א, בתוספתא חכמים לדעת שם תוי"ט ראה
זכים 41) ולבו "מוחו להעשות שאפשר הזקן אדמו"ר ממש"כ להעיר

sl` ב אור (תורה ככה" לשם פעמים הצ"צ בהגהות וראה תחלתו.
גוזמא). בדרך לא הוא דאלף (באוה"ת)

מתוד"ה 42) ולהעיר ואילך. 31 ע' תש"ה (סה"ש המסופר יובן ועפי"ז
לאחיו  ענה מהר"ש אדמו"ר שכ"ק מה ע"ב) ריש ז, ב"ב – ינוקא מר

נאך  דאך ביסט דו נגלה, אין בקיאות לך, מנין "הא שאלתו [על מהרי"נ
ביסט  "דו צעיר)] אברך עדיין הנך בנגלה, (=בקיאות יונגערמאן" א גאר
(=אתה  יארן" טאטנס מיטן עלטער בין איך און יארן דיינע מיט עלטער

אבא). בשנות ואני בשנותיך ממני מבוגר
שנים  במשך הלימוד רוב ע"י באה ש"בקיאות" מכיון דלכאורה: –

– יארן" טאטנס מיטן עלטער בין "איך לזה מועיל מה רבות,
גודל  גם בירושה לו באה הצ"צ, של זקנותו לעת שנולד ע"י כי

אז. לו שהי' הצ"צ של חכמתו
ב.43) ו, מגילה
מי"ב.44) פ"ב אבות
לא 45) אבל ויגיעה.. עבודה צריך :(18 (ע' פ"ג העבודה קונט' ראה

בתולדתו. בטבעו באהבה יולד

ixg` zyxt zegiyÎihewl

אצל  לאלקות הגדול שהצמאון סבר הוא כך משום
– הנפש כלות עד עצום, כה שהיה ואביהוא, נדב

וימותו" ה' לפני להיותם,46"בקרבתם קשור –

" – בפסוק כאן `oxdכמבואר ipa,מובן כך, ואם ."
– אהרן אצל זה,`mdiaשגם עצום צמאון היה –

יותר. ואף

.È
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הוראה  מלשון בתורה, הסיפורים גם 47ככל מהווה ,
בני  שני מות אחרי משה אל ה' "וידבר הסיפור

ובכל  זמן בכל יהודי, לכל נצחית הוראה אהרן..."
:48מקום 

לחיות צריך יהודי את jezaאמנם, ולממש העולם,

"נתאוה  של לו 49התכלית להיות הקדושֿברוךֿהוא
צריך mipezgzaדירה50יתברך  הוא זאת בכל אך ,"

" של באופן תמיד זאת jgxkלקיים lre"חי :51אתה
היום  מחיי לצאת – להיות צריכים ותשוקתו צמאונו

בפועל  מכך והימנעותו הקדשים, לקודש ולהיכנס יום

יתברך  לו דירה לעשות הציווי מפני רק להיות צריכה
mipezgza52.

.‡È
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"תוכו  להיות צריך יהודי השאלה: מתעוררת אך
מסויימת, רוחנית עבודה מבצע הוא וכאשר כברו",

זאת לעשות צריך את zeiniptaהוא שגם מובן, לכן .
" של הוא l`eהעבודה אין הקודש" אל עת בכל יבוא

לרצות  עליו אלא חובה, ידי לצאת כדי רק לבצע צריך
עשיית  של התכלית את לממש נפשו, בפנימיות באמת,

בתחתונים. יתברך לה' דירה

עצמו, על לעבוד מהיהודי דורשים היו אילו לכן,
ש  היה l`כך לא הקודש, אל לבוא צמאון אצלו יהיה

 ֿ הקדוש ואם לקדושֿברוךֿהוא, בטל יהודי קשה:
" עליו מצווה משתוקק `lברוךֿהוא הוא אין – יבא"

הקודש. אל להיכנס

שהצמאון לו, מורים כאשר אצלו,didiאך קיים
אמיתי  את 53ובאופן וגם יבא", "אל זאת ולמרות ,
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כתוב 46) בד"ה ונתבאר הובא – עז"ה) א"י (ד"ה כאן אוה"ח ראה
מות  אחרי ואילך). לג ע' אתהלךֿלאזניא בספר נדפס (לאדה"ז. באוה"ח

ובכ"מ. ותשכ"ב. ואילך) רנה ע' תרמ"ט סה"מ – (פי"ב תרמ"ט דשנת
ב.47) נג, זח"ג
מזה 48) שההוראה מבואר, ואילך) 251 (ע' ח"ג [המתורגם] בלקו"ש

ד" העבודה שצ"ל ההוראהaey"היא ולפי"ז, .`"e`kly מיחידי (שאינם
שייכת כאן.xwiraסגולה) המבואר לפי משא"כ עיי"ש. התעוררות, לזמני

וראה 49) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר גם וראה טז. נשא תנחומא
ואילך. 18 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה

(50.42 הערה שם לקו"ש ראה
[המתורגם]51) לקו"ש – ובארוכה ספ"נ. תניא וראה ספ"ד. אבות

ואילך. 196 ע' ח"ד
רפ"ז)52) יומא משנה גם (ראה נקראת שהסדרה מה גם שזהו וי"ל

ד" העבודה אשר הרומז מות" "אחרי (בחי'`lבשם  הקדש" אל גו' יבא

ה"רצוא". קדימת אחרי – מות" "אחרי להיות צריכה שוב)
(ראה  הספירה בימי השנים ברוב קוראין זו שפרשה מה גם ולהעיר
והצמאון  התשוקה הוא הספירה שענין וישב), ר"פ תושב"כ חלק של"ה

אגדה). ממדרש פסחים סוף (ר"ן
אלף  כ"ד ב): סב, (יבמות ר"ע שבתלמידי הסוגים מב' גם ולהעיר

הראשונים אהרן eznyתלמידים בני שני מות דוגמת – הספירה בימי
שנשארו תלמידיו וחמשה (`ixg(רצוא)*; miiga אלף כ"ד מיתת

מתני' סתם א: פו, סנה' (ראה תושבע"פ נתייסדה ומהם הראשונים**)
שוב. תיקון, – כו'***)

(אח"מ 53) השוב" אח"כ להיות שיוכל "בכדי צ"ל שהרצוא ואף
לי' "דמי צ"ל הרצוא בעת הרי בכ"ז, רס)), ע' שם (סה"מ 28 ע' תרמ"ט
עבודה  שכל ואילך, 40 ע' תו"ש השיחות מס' ולהעיר כו'". דאתפטר כמו

באמת. להיות צריכה אחר, לענין הקדמה כשהיא גם –

dfny ,"jci gpz l` axrle"l mipexg`d micinlz 'de (e ,`i zldw) "jrxf z` rxf xweaa"l mipey`xd micinlz sl` c"k z` enic my `xnbay dn oaei dfae (*
ik" wx `ed "jci gpz l`" ieeivdl mrhd ixdy] mipey`xd eicinlza mb dlrn 'idy rnynrcei jpi`wx `ed "'eb axrle"c ieeivdy hxtae ."'eb xyki df i`ixacn

mixteq[(c"iwq `"q r"d`l y"a .f"hd e"ht zeyi` 'ld m"anx)
± mipexg`d eicinlz lr ielir mda 'idiy jiiy ji` ,"f"lf ceak ebdp `ly iptn 'ek ezn olek"y oeikn :dxe`klc ±

'd zceara ynn ytpd zelka cnery dfy c"r e` ,(` ,dr a"a) exag ly eztegn dekp c"r ± (`"k ,e"g zeyid oipr cvn `l) `ed f"lf ceak ebdp `ly dn ik
(zxg` `bxc ly) jelnie (xyt` k"g` wxe) znie 'eb jelnie edzac recid oeylae .'d zceara xg` ote`l elv` mewn lk oi` ixd ,('eke d`xia e`) dad`a

lr `edia`e acpc ielird znbecae) mipexg`d eicinlz lr ielir mda 'idy edfe .edzd zpiga znbeca `evxd zpigaa mzcear dzidy ,dceara zilrp dbixcn
.(aey) oewizc zexe`dn milecb (`evx) edzc zexe`d ik ,(b ,c"ei ipiny i"yx ± oxd`e dyn

'id" k"tr`y `l`mlerdzeayiizda mpi` edzc zexe`d ik ,"mnydfae ,mlera.mipexg`d eicinlz 'da dlrn ±
zeidl dkixv ef dceary `l` .mipey`xd micinlz sl` c"k ly dceard (znbec) mb l"v eiykr mby d`xed f"d ,miigvp md dxezay mipiprd lky oeikne (**

qpkp" ± mipexg`d micinlz 'dc dceard k"g` dfn 'idiy n"rmelya[mbxeznd] y"ewle (qx 'r my n"dq) 28 'r h"nxz ixg` d"c d`x) "melya `vie (f"iry)
r"x lv` 'idy (p"ye 250 'r b"gmax.

exkfp (t"dr) x"dwae (b ,`"qt) x"aa la` .my zenaia xkfed `ly 'ingp 'x mb xkfp my 'dpqa (***'f.'ingp 'x mb ± mdne ,mipexg`d eicinlz



`ixgכד zyxt zegiyÎihewl

הוא  כיצד – בפנימיות יקיים הוא יבא" "אל הציווי
אל  להיכנס אלו, רצונות ששני כך לידי להגיע יכול
אצלו  יתקיימו – הקודש אל להיכנס ולא הקודש

באמת?

אל ה' "וידבר התורה אומרת כך דבר dynעל ...
מהם  אחד שכל יהודי, שאצל כדי אחיך...": אהרן אל

אהרן" של מתלמידיו "הוי שני 54מצווה יתקיימו ,
ושניהם – ו"שוב" "רצוא" – אלו –zeiniptaכיוונים

משה: של לדיבור להישמע עליו

במציאותו קיים הוא כאשר אפשרי elyאכן, בלתי ,

מנוגדים רצונות בו כאשר zn`aשיהיו אך הוא 55.
דרא  שבכל ואתפשטותיה רבינו, למשה מתמסר

הרצון 56ודרא  הוא רצונו וכל כלל, עצמי רצון לו אין ,
העליון,

בו  שיהיו חפץ שהקדושֿברוךֿהוא כיון ולפיכך,
הקדוש  אצל והרי אלו, כיוונים כיוונים שני ֿברוךֿהוא

הפכים", "נושא הוא כי סותרים, אינם נוגדים
כיוונים  לשני הרצון יהיה היהודי אצל שגם מתאפשר,

eytp zeinipta הכיוונים ששני מכך נרתע אינו והוא ,
העליון. הרצון הוא רצונו כל כי מנוגדים,

(d"kyz ixg` t"y zgiyn)
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מי"ב.54) פ"א אבות
יראה 55) במקום אהבה לך שאין ה): ו, (דברים ספרי עד"ז ראה

בלבד. הקב"ה באהבת אלא אהבה במקום ויראה
כמשה.56) בו שאין דור ואין ז: פנ"ו, ב"ר גם וראה תס"ט. תקו"ז
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אצלו  יתקיימו – הקודש אל להיכנס ולא הקודש

באמת?
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הרצון 56ודרא  הוא רצונו וכל כלל, עצמי רצון לו אין ,
העליון,

בו  שיהיו חפץ שהקדושֿברוךֿהוא כיון ולפיכך,
הקדוש  אצל והרי אלו, כיוונים כיוונים שני ֿברוךֿהוא

הפכים", "נושא הוא כי סותרים, אינם נוגדים
כיוונים  לשני הרצון יהיה היהודי אצל שגם מתאפשר,
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העליון. הרצון הוא רצונו כל כי מנוגדים,
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מי"ב.54) פ"א אבות
יראה 55) במקום אהבה לך שאין ה): ו, (דברים ספרי עד"ז ראה

בלבד. הקב"ה באהבת אלא אהבה במקום ויראה
כמשה.56) בו שאין דור ואין ז: פנ"ו, ב"ר גם וראה תס"ט. תקו"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zeaezk(iying meil)

miqix`d m`d :wtqdúéçð ìòác àzòcàlr ef dcearl ecxi - ©©§¨§©©¨¦
c oeike ,mdl mlyi `ede lrad ly eiqix` eidiy zrc÷élzñéà¦§©¥

ìòa déì,ef dcy ly gayde ze`veddn lrad wlzqdy xg` - ¥©©
eäì e÷élzñéàegekn mi`a md oky ,ef dcyn md mb miwleqn - ¦§©¥§

.epick mpiceúéçð àòøàc àzòcà ,àîìc Bàlr ef dcearl ecxi - ¦§¨©©§¨§©§¨¨¦
,gaya mwlg z` dpnn elhiy ,dnvr dcyd zrcék àòøàå§©§¨¦

àîéé÷ éñéøàì ,àîéé÷dkezl ecixeiy jkl zcner ixd rwxwde - ©§¨©£¦¥©§¨
zxkey dy`d dzid ,mze` cixen lrad did `l m`y ,miqix`
oi` eizeiekf z` lrad ciqtdy xg` s`e ,dcya ecariy miqix`

.mwlg z` miciqtn miqix`d
mwlg z` miqix`d eciqtd eitly wtqa cvd lr ddnz `xnbd

ya:`xnbd dywn .dcé÷úîàðL éàî ,ïðç áø øa àáø dì ódna - ©§¦¨¨¨©©¨¨©§¨
elld miqix`d oic dpeyîly epicdòèðe ,Bøéáç äãN CBúì ãøBiä ¦©¥§§¥£¥§¨¨

,úeLøa àlLy `ed oicdyBì ïéîL,d`vedde gayd z`ìò Bãéå ¤Ÿ¦§¨¦§¨©
äðBzçzäs`e .ixnbl ciqtn epi` j` ,mdipian zegtd z` lehil ©©§¨

`ly oeik ,zeyxa `ly micxeik miqix`d z` aiygp m` mb ,o`k
.lkd eciqtiy `xaq oi` mewn lkn ,dy`d zrcn ecxi

c oeik ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn,íúädcyl cxeid iabl ¨¨
,zeyxa `ly exagçøèc Léðéà àkéìgxeh didy xg` mc` oi` - ¥¨¦¦§¨©

zegtd] gay e` d`ved el mlyl milrad aiig okle ,ef dcya
,llk dcya el` zerihp eid `l cxei eze` ilel ixdy ,[mdipiay
eize`ved z` dld lehiy jka cqtd oi` dcyd lraly `vnpe

la` .gayd z` e`,àëäly dcyl miqix` cixedy lraa ¨¨
c oeik ,zrhip dcyd dzid miqix`d ilel s` ,ezy`ìòa àkéà¦¨©©

çøèccaer did m`e ,dcya gexhl jixvy `ed lrad ixd - §¨©
hrn lk` ixdy ,gay `le ze`ved lhep did `l ,envra dcya

,'lk` lk`y dne `ived `ivedy dn'y epizpyn oicke ,zexitdn
.melk miqix`l mlyl dkixv dpi`y okzi okle

:`xnbd zxxandìò éåä éàîly ,df wtqa dkldd dwqtp cvik - ©¨¥£¨
:`xnbd zwqet .beln dcyl miqix` cixedy lraàðeä áø øîà̈©©¨

ïðéæç ,òLBäé áøc déøa,ze`xle opeazdl yi -éàdìòaenvr §¥§©§ª©©¦©¦©©
,àeä ñéøà`ly `vnp ,envra ef dcya cearl leki dide ¨¦

did mzcear ilel ixdy ,miqix`d zceara dy`d dgieexd
xac el mlyl dkixv dzid `le ,rwxwd z` envra caer dlra

m` okle ,dyxiby ixg`eäì e÷lzñà ,ìòa déì ÷ìzñéà,miqix`d ¦§©¥¥©©¦§©§§
j` .melk mdl znlyn dpi`eìòa éàenvr,àeä ñéøà åàìixd ¦©©¨¨¦

àîéé÷ éñéøàì àòøà,miqix` dkezl cixedl rwxwd zcner - ©§¨©£¦¥©§¨
mpic ,rwxwd zcear z` eyry el` miqix` dl eliredy oeike
dy`d eli`k ,dpicnd iqix` bdpnk milhepy zeyxa micxeik

.mzxky

* * *
ly zexit lek`l ezekf z` xeknl leki lra m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .beln iqkpò÷ø÷ øënL ìòa ,eäì àéòaéàiqkp ¦©§¨§©©¤¨©©§©
beln,úBøéôìrwxwa cearl zekfd z` gwell xkn ,xnelk §¥

,zeyrl leki lrad didy itk ,dizexit z` lek`leeäîm`d - ©
:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .z`f zeyrl lrad lekiéî¦

éð÷à (dì) éð÷c éàî ,ïðéøîàzekf xnelk ,lral iepw didy dn - ©§¦¨©§¨¥¨©§¥
.xeknl `ed leki ,ef dcya zexitdàîìc Bà,xeknl leki epi` ¦§¨

okyïðaø déì eðéwz ékminkg epwzy dn -úBøétbeln,ìòáì ¦©¦¥©¨¨¥§©©
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הוא  כיצד – בפנימיות יקיים הוא יבא" "אל הציווי
אל  להיכנס אלו, רצונות ששני כך לידי להגיע יכול
אצלו  יתקיימו – הקודש אל להיכנס ולא הקודש

באמת?

אל ה' "וידבר התורה אומרת כך דבר dynעל ...
מהם  אחד שכל יהודי, שאצל כדי אחיך...": אהרן אל

אהרן" של מתלמידיו "הוי שני 54מצווה יתקיימו ,
ושניהם – ו"שוב" "רצוא" – אלו –zeiniptaכיוונים

משה: של לדיבור להישמע עליו

במציאותו קיים הוא כאשר אפשרי elyאכן, בלתי ,

מנוגדים רצונות בו כאשר zn`aשיהיו אך הוא 55.
דרא  שבכל ואתפשטותיה רבינו, למשה מתמסר

הרצון 56ודרא  הוא רצונו וכל כלל, עצמי רצון לו אין ,
העליון,

בו  שיהיו חפץ שהקדושֿברוךֿהוא כיון ולפיכך,
הקדוש  אצל והרי אלו, כיוונים כיוונים שני ֿברוךֿהוא

הפכים", "נושא הוא כי סותרים, אינם נוגדים
כיוונים  לשני הרצון יהיה היהודי אצל שגם מתאפשר,

eytp zeinipta הכיוונים ששני מכך נרתע אינו והוא ,
העליון. הרצון הוא רצונו כל כי מנוגדים,
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מי"ב.54) פ"א אבות
יראה 55) במקום אהבה לך שאין ה): ו, (דברים ספרי עד"ז ראה

בלבד. הקב"ה באהבת אלא אהבה במקום ויראה
כמשה.56) בו שאין דור ואין ז: פנ"ו, ב"ר גם וראה תס"ט. תקו"ז
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אל  להיכנס אלו, רצונות ששני כך לידי להגיע יכול
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äðBzçzäs`e .ixnbl ciqtn epi` j` ,mdipian zegtd z` lehil ©©§¨

`ly oeik ,zeyxa `ly micxeik miqix`d z` aiygp m` mb ,o`k
.lkd eciqtiy `xaq oi` mewn lkn ,dy`d zrcn ecxi
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c oeik ,zrhip dcyd dzid miqix`d ilel s` ,ezy`ìòa àkéà¦¨©©

çøèccaer did m`e ,dcya gexhl jixvy `ed lrad ixd - §¨©
hrn lk` ixdy ,gay `le ze`ved lhep did `l ,envra dcya

,'lk` lk`y dne `ived `ivedy dn'y epizpyn oicke ,zexitdn
.melk miqix`l mlyl dkixv dpi`y okzi okle

:`xnbd zxxandìò éåä éàîly ,df wtqa dkldd dwqtp cvik - ©¨¥£¨
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בראשית כד, נו – ויאמר אלהם אל תאחרו אותי וה' 
הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני

ביאור, דהצלחה רומז על ענין "הגבורות" – בחי' יצחק, 
צל"ח בגי' ב"פ די"ן, והצלחה הוא מה שנמתקו הדינים 

וכו'

וה' הצליח דרכי.
הצלחה רומז על ענין הגבורות1.

ס"ל  הלל  שבית  ג'2  פרק  בסוכה  דאיתא  ממה  והראי' 
אף  ס"ל  שמאי  ובית  הושיעה,  ה'  באנא  לנענע  שצריכים 
באנא ה' הצליחה, וידוע שבית הלל בחינתם הוא חסדים3 
ובית שמאי בחינתם הוא גבורות, ולכן בית הלל ס"ל רק 
הושיעה  כמ"ש4  חסדים  בחי'  הוא  שישועה  בהושיעה 
ימינך, ועיין בפרד"ס בשער ערכי5 הכנוים ובלקו"ת בד"ה 
ושאבתם מים בששון דרוש הב'6 ס"ג ע"ש, והצלחה הוא 
מבחי' גבורות, ולכן בית שמאי שבחינתו הוא גבורות ס"ל 

שאף בהצליחה צריכים לנענע.
ומה שגם הם מודים שצריכים לנענע בהושיעה נא רק 
שמוסיפים בהצליחה ג"כ, היינו כי הגבורות אינם צריכים 
כמו  לא  החסדים,  אל  לחברם  צריכים  רק  בפ"ע  להיות 
קרח7 ח"ו שרצה להפריד הגבורות מהחסדים, ולכן גם הם 

ס"ל שצריכים לנענע בהושיעה.
בריש  כמ"ש  ג"כ  גבורות  בחי'  הוא  שישועה  )ואם 
הקדמת הזהר8 בענין הה' עלין תקיפין דאקרי ישועות ע"ש, 
וכן בהכרח לומר שהצלחה שהוא מה שמצליח באיזה דבר 
הו"ע חסדים, אך ההפרש ביניהם י"ל, ישועה עיקרה הוא 
והצלחה הוא בהיפך,  ג"כ,  חסדים רק שכלולה מגבורות 
שעיקרה הוא גבורה רק שכלולה מחסדים ג"כ, וע"ד הב' 
פרשיות דקריאת שמע, שפרשה ראשונה חסד ופרשה שני' 
ובפרשה  מ"ב,  שם  הוא  ראשונה  בפרשה  ומ"מ  גבורה, 

1( ראה גם לעיל סימן קלג.
2( משנה ט.

שיר  תורה  לקוטי  א(.  )קיט,  יג  סימן  הקודש  אגרת   – תניא  ראה   )3
ג. ספר הליקוטים דא"ח "צמח צדק" אות בי"ת  השירים עמוד מח, 

עמוד רטו ואילך.
4( תהלים ס, ז.

5( שער כג, פרק עשירי וז"ל: ישועה, כל לשון ישועה, הושיעה, ויושע 
קסט.(  )דף  תרומה  פרשת  בזהר  פירוש  וכן  החסד,  מצד  כולם  וכו', 
דעלמא  מקטריגין  מכל  מושיע  דאיהי  ימינא  דא  ישועות  מאן  וז"ל: 
דכתיב ותושע לו ימינו, וכתיב )תהלים ס, ז( הושיעה ימינך וגו' עכ"ל. 
ולפי זה פי' הפסוק הושיעה אתה הימין שאתה ימינו של הקב"ה ולך 

ֵתאות הישועה ע"ש.
6( לקוטי תורה דרושים לסוכות פ, ג.

7( ראה לקוטי תורה פרשת קרח נד, א ואילך. אור התורה פרשת קרח 
עמוד תרפו ואילך.

8( מובא לעיל סימן ח.

שני' הוא שם ע"ב, שמ"ב9 גבורה וע"ב חסד, וכמ"ש מזה 
בלקו"ת10 פרשת ואתחנן בד"ה ואהבת את ע"ש(.

צלח גימט' ב' פעמים דין11, דהיינו גבורות, צלח פירושו 
תרגומו  עולה  עצי  ויבקע  כמו12  הדבר  וחילוק  ביקוע 
כי טבע האש  וכל התחלקות הוא מצד הגבורה,  וצלח13, 

לפרד ולחלק, נמצא הצלחה רומז על ענין הגבורות14.
דוקא  הצלחה  צ"ל  הי'  ליצחק  אשה  שבנשואי  וזהו 
כמ"ש15 והאיש משתאה כו' לדעת ההצליח ה' דרכו, וכתיב16 
והצליח דרכך, וכתיב וה' הצליח דרכי, והיינו כי יצחק הוא 

בחי' גבורות, ולכן בנשואי אשה לו הי' צ"ל17 הצלחה.
לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד ל

וז"ל: בפרשת  א' עמוד כה  ויקרא  9( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי 
מבחי'  הוא  מ"ב  ושם  ובשעריך,  עד  מואהבת  תיבות  מ"ב  יש  שמע 
הגבורה, ולכן בכל עלי' אומרים שם מ"ב וכמו בק"ש שעל המיטה 
תשקע  שלא  כדי  רוחי  אפקיד  בידך  המל'  עליות  להיות  שצריך 
לעלות  וצריכה  כנודע  היום  כל  של  המח"ז  ע"י  המשונות  בהיכלות 
שם  אומרים  והסתלקות  גבורות  בחי'  שהוא  באלוקי'  לכלל  למעלה 
מ"ב דאנא בכח וכן לפני קבלת שבת שהוא עליות העולמות אומרים 
שם מ"ב וכן פרשת שמע הוא בבחי' הגבורה ולכן יש בה מ"ב תיבות, 
אך זהו בחי' התיבות האותיות שהם הכלים הם בבחי' הגבורה אבל 
האור הוא בבחי' החסד ואהבת כו' שבחי' האהבה הוא בבחי' החסד 

רק שהוא בדרך עלי' והסתלקות.
ופ'  תיבין,  מ"ב  ובשעריך  עד  מואהבת  הנה  וז"ל:  ב  יא,  עמוד   )10
פ"ו  )שכ"א  ובפרדס  ב'(  )קל"ב  תרומה  בזח"ב  ועיין  ע"ב  שניה שם 
ופרק י"ב(. והנה נודע כי שם מ"ב הוא בגבורה ושם ע"ב בחסד והלא 
כאן נהפוך הוא. כי פ' ראשונה דק"ש היא בחי' חסד ואהבת, ופ' שניה 
השמרו לכם כו' בגבורה. וכמבואר מענין סדר הפרשיות קדש והיה 
כי יביאך שמע והיה אם שמוע שהם חו"ב חו"ג קדש בחכמה כו'. אך 
הענין דאיתא בזהר על האורות דאחליפו דוכתייהו ואכלילו שמאלא 
בימינא. והביאור הוא שנתחלפו האורות בבחי' כליהם שאור החסד 
שורה בכלי הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד ]עיין מזה בהרמ"ז פ' 
צו בדף כ"ז וכנזכר מזה בביאור ע"פ לבבתני[ והכי נמי בב' פרשיות 
אלו דפ' ראשונה היא בבחי' חסד בבחי' כלים ואהבת בחי' כלי החסד 
ושם מ"ב בגבורה הוא אור הגבורה השורה בכלי החסד ופ' שניה שם 

ע"ב אור החסד בכלי הגבורה. )עיי"ש המשך הביאור(.
]שמע הוא אור החסד בכלי הגבורה: ראה ספר המאמרים תקס"ז עמוד 
]ח"ב[  פרשיות  אדה"ז  מאמרי  א.  עד,  הק"ש  שער  בסידור  נדפס  א. 

עמוד תשח וש"נ. דרך מצותיך שרש מצות התפלה פי"ב.[
11( ראה לקמן שפירושו "שנמתקו הדינים".

12( בראשית כב, ג.
13( מובא לעיל סימן קלג.

14( "צל"ח הוא צל ח', היינו הק"כ צרופי אלקים כמספר צ"ל שבבינה 
גבורות שם  והיינו בחי'  הזיווגים פ"ו,  עיין בע"ח שער  ספירה הח', 

אלקים" )לקוטי לוי יצחק כאן(.
15( בראשית כד, כא.

16( שם פסוק מ. "ויאמר אליו, ה' אשר התהלכתי לפני ישלח מלאכו 
אתך והצליח דרכך וגו'".

17( וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק שם עמוד ל"א וז"ל: וזהו שאליעזר 
בקש מלבן ובתואל רק שיעשו חסד ואמת עם אדונו, שהוא חסד וקו 

אמצעי ולא ביקש גם הצלחה, כי הצלחה נעשה בלעדם.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד הבא 



כו

כל  את  עליו  השעיר  ונשא   – כב  טז, 
השעיר  את  ושלח  גזרה  ארץ  אל  עוונותם 

במדבר

דחפו  השעיר,  בנוגע  ר"א  את  שאלו  סו:  יומא  בגמ'  א. 
ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו, א"ל כן יאבדו כל אויביך 
ה' )שופטים ה, לא( וכו', ובגמ' שם מסיים דהטעם דלא ענה 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ה',  אויבך  כל  יאבדו  כן  ר"א  להם  ענה  דמה  לבאר  ויש 
הנשתלח  להשעיר  דבורה  ושירת  תפלת  של  הקשר  מה 

לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
דהשעיר  שם(  בגמ'  ובמהרש"א  לו,  שער  יצחק  עקידת 
מרמז על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, 
ובעיקר מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא 

גלות רומי )עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
שיבוא  דבזמן  מלכים  הלכות  סוף  ברמב"ם  ומבואר 
משיח אז האומות כולם מודים על טעותם, דת המוסלמים 
ודת הנוצרים, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא 
כולם בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד 

ושמו אחד.
וזהו שאמר ר"א, כששאלו, השעיר שדחפו למטה ולא 
וכו', דהשעיר שנפל הוא רמז אל  יאבדו  כן  מת, ענה להם 
נפילת האומות לע"ל, היינו לא שיחרבו וימותו כל האומות 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
להם  יהי'  אלא  עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  בתשובה  יחזרו 

נפילה ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  “כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, “דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל 
בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי 
במלכותם,  נפילה  להם  דיהי'  “דחפו"  כמשל  יהי'  אלא  ה', 

למטה, ולא מיתה.
והשעיר מרמז לעשו, הרומים, וכמבואר באברבנאל על 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  שלהם,  שקר  במשיח  מלהאמין 

והי' ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד

לא  טומאתה  בנדת  אשה  ואל   – ט  יח, 
תקרב לגלות ערותה

ב. כתב הש"ך סוף פרשת אחרי, טעם למה קורין פרשת 
שאומרים  מדר"א  בשם  הכפורים  דיום  במנחה  עריות 
היא,  אמך  תגלה  לא  אמך  ערות  כתבת  אתה  להקב"ה 

וישראל קראת אמי, כתבת ערות אחותך לא תגלה וישראל 
להקב"ה  לומר  העריות  אלו  קורין  לזה  כו',  אחותי  קראת 
שלא יגלה ערותינו בין שרי העובדי כוכבים בעת החתימה 

כו' ע"ש.
ישראל  כנסת  ערות  גילוי  נק'  ויסורים  הגלות  כי  והיינו 
יעו"ש  וגליתי ערותך אליהם  ל"ז  כמ"ש ביחזקאל סי' ט"ז 
דתרגם יונתן ואגלי בהתתיך להון ויחזון כל עמא קלונך וע' 
בהושע סי' ב' י"א ובישעי' סי' מ"ז ה', וזהו הפי' שמבקשים 
על  יכסה  אדרבה  אם  כי  עוונותינו  יגלה  שלא  ית'  ממנו 
פשעינו כמש"ש ביחזקאל סי' הנ"ל פסוק ח' ואפרש כנפי 

עליך ואכסה ערותך ות"י ואעדתי חוביכון.
וזהו ענין יום כפורים לשון כיסוי שמסיר עוונותינו היפך 

וגליתי ערותך, וזהו כנ"ל בענין כסית כל חטאתם.
אור התורה אחרי עמוד שיא )בהוספות(

יח, טו – ערות כלתך לא תגלה אשת בנך 
היא לא תגלה ערותה

מחציפותא1  יהודה  ר'  אמר  )עא:(  פרשתינו  בזוהר  ג. 
תמר  היא  ומאן  לעלמא,  טבאן  כמה  נפקא  חדא  דצדקת 
ופרחת  לתתא,  מלה  אוקימת  תמר  אוקימנא  והכי  וכו', 
)הרמ"ק ומקדש  ומבואר במפרשים  ואניצת ענפין,  פרחין 
מלך ועי' בליקוטי תורה מאריז"ל פ' וישב(, דהכוונה דע"י 
מעשה תמר עם יהודה בא שורש מלכות בית דוד ומשיח, 

שבא מפרץ בנה.
בפ'  דהרי  אחרי,  בפ'  זה  מביא  דהזוהר  דהטעם  וי"ל 
שלא  וכדי  תגלה",  לא  כלתך  "ערות  כתוב  בפרשתינו 
מביא  ע"כ  ומשיח,  דוד  בית  מלכות  על  ח"ו  לעז  להוציא 
פרחים  ממנה  יצאה  הטובים,  מעשי'  ע"י  דאדרבה  הזוהר 

טובים שמהם נשתלשלה מלכות בית דוד ומשיח.
ואם תאמר הא גופא שאלה, דהאיך התיר יהודה לבוא 
גופא התירוץ, דהכתוב מדייק  וי"ל דמרומז בפ'  על כלתו, 
"אשת בנך", ולא “ערות בנך" )ועיין בפרש"י(, דהרי מבואר 
בפרשת דרכים דרך האתרים – דרוש ראשון – דער ואונן 
שמשו שלא כדרכם )יבמות לד(, ובבני נח אין האשה נקנית 
אלא כדרכה ע"ש באריכות. וא"כ מעולם לא הי' אישות בין 
דזכתה  ואדרבה  ליהודה,  היא  ומותרת  תמר,  עם  ואונן  ער 
לשלשלת הקדושה דדוד ומשיח )עיין מכות כג: ממני יצאו 
כבושות ובפרש"י, ועיין ב"ר פפ"ה הקב"ה עסק לברוא אורו 

של משיח ע"ש.
זרע יצחק

וכך  כו',  בעולם  טובות  כמה  יצאו  אחת,  צדקת  של  מחציפות  ללה"ק:[  ]תרגום   )1

ביארנו כי תמר העמידה ועשתה פעולה למטה, ועי"ז יצאו ממנה פרחים והניצה ענפי 

הקדושה וכו'.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אחרי־קדושים

ס"ל  שמאי  שבית  והראי'  דינים,  לבחי'  שייך  הצלחה 
שצריך לנענע גם בהצליחה נא, צל"ח גי' ב' פעמים די"ן, 

והצלחה הוא מה שנמתקו דיני'.

גבורות  בחי'  הוא  ליצחק שיצחק  רבקה  בנשואי  ולכן 
ודינים, כתיב הצלחה וה' הצליח דרכי.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שלו

המשך מהעמוד הקודם
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æè(à)äLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäà©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ עזריה ּבן אלעזר ר ּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…¿ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
לֹו: ואמר אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמֹוׁשלֹו
נאמר: לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאל

אהרן" ּבני ׁשני מֹות ."אחרי ְְֲֲֵֵֵַַֹ
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אחרי אחרי אחרי אחרי  ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת
מּפ' וחלק צו וּיקרא, מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ּבסדר הּוא אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻסדר
- ּומצרע ּתזריע ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי הּמׁשּכן, ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר  ּבהם - ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻׁשמיני
ּפרׁשת  מּגיעה ּולאחר־מּכן לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, עניני ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּפרׁשּיֹות
ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, לֹו אל ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי - יֹום־ּכּפּור ּבדיני העֹוסקת - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחרי

אתכם". לטהר עליכם "יכּפר זה ּביֹום הּכּפּור, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַיֹום
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אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי .... .... הההה'''' א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר ואל ואל ואל ואל (טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל אלאלאלאל ללללֹוֹוֹוֹו:::: ואמרואמרואמרואמר .... .... ררררֹוֹוֹוֹופאפאפאפא אצלאצלאצלאצל ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנס לחלחלחלחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשלללל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו ּכּכּכּכדרדרדרדר ימימימימּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן'''' ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת ''''אחריאחריאחריאחרי נאמרנאמרנאמרנאמר לכלכלכלכ .... .... ּפּפּפּפללללֹוֹוֹוֹוניניניני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתת ּכּכּכּכדרדרדרדר ּתּתּתּתממממּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב,,,, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

צֹוננים,(רש"י)ּבּבּבּבניוניוניוניו.... ּדברים אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ולכן ּגבֹוּה, מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
היא  החֹולה ׁשל ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא צֹונן יאכל ׁשּלא לבד אזהרה  קרים. ּבמקֹומֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּוׁשהּות

אּלּו. ּדברים לעׂשֹות ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ּכ יעׂשה ׁשאם ּופחד אזהרה רק ּגּופֹו. את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלקרר
ׁשאזהרה  עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות הּכהנים ׁשל הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין זה ּדר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעל

הּטבעית. ּתׁשּוקתם על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ׁשּמתּו ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבּדּה
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ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ואלואלואלואל צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל א)אלאלאלאל טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן(רש"י יֹום אכילתאכילתאכילתאכילת (מּלבד יֹום ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל ּכאכילת ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם נמׁשלים הּקרּבנֹות ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם אפּלּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכּפּור)

ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב הקרבת ׁשׁשׁשׁשכיבהכיבהכיבהכיבה ללא ׁשם הּׁשהּיה ּכי ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ּבמקֹום חֹולה ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹקרּבנֹות

Èaא  ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»

:e˙ÈÓeƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(aÎ`)úBî éøçà äLî ìà 'ä øaãéå©§©¥¤Ÿ¤©£¥
'Bâå ïøäà éða éðLãeîìz äî Y §¥§¥©£Ÿ§©©§

øîBì¯caNn df xEAcA Fl xn` dn ©¨¨©§¦¤¦§©
oxd` ipA ipW zzin zxMfd)oexkfd xtq(. ©§¨©¦©§¥§¥©£Ÿ

:BìLBî äéøæò ïa øæòìà éaø äéä̈¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§
,àôBø Bìöà ñðëpL äìBçì ìLî̈¨§¤¤¦§©¤§¥
ákLz ìàå ïðBö ìëàz ìà :Bì øîà̈©©Ÿ©¥§©¦§©

áçèa¯oFbM ,drif `ivFnE xw mFwn §©©¨©¦¥¨§
xcB ztTEn rwxw zgYW dlign)i"yx §¦¨¤©©©§©¤¤¨¥

x"etc(.
ïðBö ìëàz ìà :Bì øîàå øçà àä©¥§¨©©Ÿ©¥
úeîz àlL ,áçèa ákLz ìàå§©¦§©§©©¤Ÿ¨
ïî øúBé Bæøæ äæ ,éðBìt únL Cøãk§¤¤¤¥§¦¤¥§¥¦

ïBLàøä¯:lWnPde lWOd xE`iA ¨¦¥©¨¨§©¦§¨
sEB mFgn llM KxcA laFq dlFgd©¤¥§¤¤§¨¥
`Ed mixaCd raHnE ,libxdn DFaB̈©¥¨¨¦¦¤©©§¨¦
iciÎlr od ,FtEB z` oPvl wwFYWn¦§¥§©¥¤¥©§¥
iciÎlr ode mippFv milk`n zlik £̀¦©©£¨¦§¦§¥©§¥
wEwf KM mEXnE ,xixw mFwnA dIdW§¦¨§¨¨¦¦¨¨
,oM dUri `NW `tFxd zF`xFdl `Ed§¨¨¥¤Ÿ©£¤¥
cFnri `NW lFcB WWg mITW oeiM K ©̀¥¨¤©¨£¨¨¤Ÿ©£
ztqFzl dlFgd wEwf okl ,iEYiRA©¦¨¥¨©¤§¤¤
zOW KxcM zEnY `NW" :dxdf ©̀§¨¨¤Ÿ¨§¤¤¤¥
xABzdl Fl rIqi cgRdW icM ,"ipFlR§¦§¥¤©©©§©¥©§¦§©¥
.FtEB z` oPvl dGrd FzwEWY lr©§¨¨©¨§©¥¤
dad` dxrA oxd` lW FAlA :lWnPde§©¦§¨§¦¤©£Ÿ¨£¨©£¨

zlFg" zpigA) `EdÎKExAÎWFcTl dGr©¨©¨¨§¦©©
"dad`(dad` KFYOW WWg Wie , ©£¨§¥£¨¤¦©£¨

miWcTd Wcwl qpMi Ff dGr dwEWzE§¨©¨¦¨¥§Ÿ¤©¢¨¦
l ,xEQi`d zFxnlwGgl gxkd did ok ©§¨¦¨¥¨¨¤§¥©§©¥

.eipA zFn xEMf` iciÎlr xEQi`d z ¤̀¨¦©§¥¦§¨¨
WCwOl qpMdl xEQi`dW siqFdl Wie§¥§¦¤¨¦§¦¨¥©¦§¨

` :lWOaM mihxR ipW llFM(l` ¥§¥§¨¦§©¨¨©
dqipMd xEQi`l lWn Edf ,opFv lk`YŸ©¥¤¨¨§¦©§¦¨
zaxwd mWl ENit` miWcTd Wcwl§Ÿ¤©¢¨¦£¦§¥©§¨©
a ,lk`nl dnFC oAxTd oMW ,zFpAxw( ¨§¨¤¥©¨§¨¤§©£¨
xEQi`l lWn Edf ,"aghA aMWY l`"©¦§©§©©¤¨¨§¦
,zFpAxw `ll miWcTd Wcwl dqipMd©§¦¨§Ÿ¤©¢¨¦§Ÿ¨§¨

mixERMd mFiA ENit`)iaxd(. £¦§©¦¦



כז miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

ß oqip 'l oey`x mei ß

æè(à)äLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäà©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ עזריה ּבן אלעזר ר ּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…¿ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
לֹו: ואמר אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמֹוׁשלֹו
נאמר: לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאל

אהרן" ּבני ׁשני מֹות ."אחרי ְְֲֲֵֵֵַַֹ
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אחרי אחרי אחרי אחרי  ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת
מּפ' וחלק צו וּיקרא, מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ּבסדר הּוא אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻסדר
- ּומצרע ּתזריע ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי הּמׁשּכן, ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר  ּבהם - ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻׁשמיני
ּפרׁשת  מּגיעה ּולאחר־מּכן לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, עניני ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּפרׁשּיֹות
ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, לֹו אל ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי - יֹום־ּכּפּור ּבדיני העֹוסקת - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחרי

אתכם". לטהר עליכם "יכּפר זה ּביֹום הּכּפּור, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַיֹום
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אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי .... .... הההה'''' א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר ואל ואל ואל ואל (טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל אלאלאלאל ללללֹוֹוֹוֹו:::: ואמרואמרואמרואמר .... .... ררררֹוֹוֹוֹופאפאפאפא אצלאצלאצלאצל ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנס לחלחלחלחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשלללל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו ּכּכּכּכדרדרדרדר ימימימימּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן'''' ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת ''''אחריאחריאחריאחרי נאמרנאמרנאמרנאמר לכלכלכלכ .... .... ּפּפּפּפללללֹוֹוֹוֹוניניניני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתת ּכּכּכּכדרדרדרדר ּתּתּתּתממממּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב,,,, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

צֹוננים,(רש"י)ּבּבּבּבניוניוניוניו.... ּדברים אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ולכן ּגבֹוּה, מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
היא  החֹולה ׁשל ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא צֹונן יאכל ׁשּלא לבד אזהרה  קרים. ּבמקֹומֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּוׁשהּות

אּלּו. ּדברים לעׂשֹות ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ּכ יעׂשה ׁשאם ּופחד אזהרה רק ּגּופֹו. את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלקרר
ׁשאזהרה  עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות הּכהנים ׁשל הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין זה ּדר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעל

הּטבעית. ּתׁשּוקתם על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ׁשּמתּו ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבּדּה
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ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ואלואלואלואל צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל א)אלאלאלאל טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן(רש"י יֹום אכילתאכילתאכילתאכילת (מּלבד יֹום ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל ּכאכילת ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם נמׁשלים הּקרּבנֹות ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם אפּלּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכּפּור)

ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב הקרבת ׁשׁשׁשׁשכיבהכיבהכיבהכיבה ללא ׁשם הּׁשהּיה ּכי ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ּבמקֹום חֹולה ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
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oxd` ipA lW m`hg¤§¨¤§¥©£Ÿ

ווווּיּיּיּימתמתמתמתּוּוּוּו:::: לפנילפנילפנילפני־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבקרבתםקרבתםקרבתםקרבתם אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת א)אחריאחריאחריאחרי (טז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות "אחרי קֹודם הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואינֹו

הּקדׁשים], [לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש מֹונה אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעֹוד
היּו לא ּבנים, להם היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים הּכהּונה ּבגדי ּכל את לבׁשּו [לא היּו ּבגדים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמחּוסרי

ּבּפסּוק? הם מרּומזים היכן להבין, וצרי נׁשים.. ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהם
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר הקדוש)ויׁש החיים' ב'אור ּכפׁשּוטֹו(עיין חטא היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּפירּוׁש וזהּו ּבפֹועל. הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ׁשּדבקּותם ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחס־וׁשלֹום,
הרצֹון  עם ּבבד ּבד ּכי לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' אל ׁשּקירּובם וּימּותּו" ה' לפני ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּבקרבתם
והתעּסקּות  ּבּגּוף ּדנׁשמה העבֹודה ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", - ּבאלקּות ּולהּדבק מהּגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלהתּפּׁשט

העֹולם. ְְְִֵָָּבעניני
ׁשֹוב' ללא 'רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, נרמזים אהרן ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־ זה
לבּוׁשי  על המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי הרצ ֹוא. ענין – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' לפני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבקרבתם

ה)הּמצֹות פרק תניא לא (עיין – ּובנים נׁשים להם היּו לא העֹולם. ּבגׁשמּיּות ׁשּמטרתּהׁשּנתלּבׁשּו ּורבּיה ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבגּופים. נׁשמֹות ְְְְִִַָלהמׁשי

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
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äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−
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i"yx£‡·ÈŒÏ‡Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ «…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»

מת  הּוא ּבא, ‡¯‡‰.ׁשאם ÔÚa Èk∑ ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשם,.ּכי ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַָָָָָָ
הּכּפּורים  ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא .יּזהר ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ
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zbdFp "`ai l`e" zxdf` dzid `l f`̈Ÿ¨§¨©§¨©§©¨Ÿ¤¤
c .mW dpikXdW zr DzF`A `N`( ¤¨§¨¥¤©§¦¨¨
"zxFRMd lr"W zFxFdl ,"mW" azM̈©¨§¤©©©¤

.ok iptl xMfPd "zxFRMd ipR l`" Epid©§¤§¥©©¤©¦§¨¦§¥¥
d(cEOr" azMipproprn iwER`l ," ¨©©£¨¦§©¥¥£©

e .zxhTd(" WxiRA" ± "oprmrcEOr ©§Ÿ¤¥©¤¨¨¦©
" `le ,"ipprKFzAixdW] "ippr cEOr £¨¦§Ÿ§©£¨¦¤£¥

,iElbA mW d`xp 'dW aEzMd zpEM©¨©©¨¤¦§¤¨§¨
[oprd KFzA xYYqOW `le)m"`x t"r(. §Ÿ¤¦§©¥§¤¨¨

xn` f`" :ai ,g ` mikln i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦¨¨©
dYr :xn` ,oprd d`xWM ± dnlW§ŸŸ§¤¨¨¤¨¨¨©©¨
ziAA dxFW dpikXdW ip` d`Fx¤£¦¤©§¦¨¨©©¦
`Fal gihad KM ixdW ,izipAW¤¨¦¦¤£¥¨¦§¦©¨
okide ,ltxre opr KFYn FA oFMWle§¦§¦¨¨©£¨¤§¥¨
."zxFRMd lr d`x` oprA iM ?xn`̈©¦¤¨¨¥¨¤©©©¤

àlL øäfé íL éúðéëL éelbL éôìe§¦¤¦§¦¨¦¨¦¨¥¤Ÿ
àáì ìébøé¯"d`x` oprA iM" ,xnFlM ©§¦¨Ÿ§©¦¤¨¨¥¨¤

zr lka `ai l`e" zxdf`l mrh Edf¤©©§©§¨©§©¨Ÿ§¨¥
dziOd WpFrl mrh `le ,"WcTd l ¤̀©Ÿ¤§Ÿ©©§¤©¦¨
azMX dnE ."zEni `le"A fnxPd©¦§¨¦§Ÿ¨©¤¨©
l`e" WExiR Edf ,"`al liBxi `NW"¤Ÿ©§¦¨Ÿ¤¥§©
`ai `NW FWExiR oi`W ,"zr lka `aïŸ§¨¥¤¥¥¤Ÿ¨Ÿ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt ,b wlg zegiyÎihewl)

העליֹון  רצֹון את למּלא רק אּלא לּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, האיׁשי ּבּקירּוב לא הּוא ּכׁשהרצֹון - עצמי ּביטּול הּלא, ה"ואל", ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
הּקֹודׁש" אל "יבֹוא אזי -ֲֶֶַַָ

(â)ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçì§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות  ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְַֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, ּכיֿאם עת, .ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש אלאלאלאל אהרןאהרןאהרןאהרן יבאיבאיבאיבא ג)ּבּבּבּבזאתזאתזאתזאת ההההּזּזּזּזהההה(טז, ּבּבּבּבּסּסּסּסדרדרדרדר ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנס רקרקרקרק ייייּכּכּכּכנסנסנסנס,,,, ללללּכּכּכּכנסנסנסנס ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה רבה)ּבּבּבּבכלכלכלכל מׁשמע,(ויקרא ְְְְֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּפסּוק  על הּטּורים' ּב'בעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל והּנה, הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמקֹומֹו
"ּכל  הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו ְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ"ואּתם
קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻאיׁש

ׁשנים). ׁשׁש ֳִִֵַָָהּקדׁשים
ã ycew zegiyn zecewp ã

הרי  ּוביטּול, יראה "זאת", ׁשל ההקּדמה ּכׁשּיׁשנּה לאעלאה", ּתרעא ו"ּדא ּוביטּול, יראה הּוא - הּזוהר ּביאּור לפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"זאת"
אׁשּתֹו", זֹו - ּביתֹו ּובעד גֹו' ל"וכיּפר הּדבר לֹו יפריע לא ולפנים", "לפני יּכנס (רצֹוא), הּקֹודׁש" אל אהרן "יבֹוא אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּגם
ּתכלית  ּכי ולפנים, לפני הּכניסה ּכלל להיֹות יכֹולה אינּה אׁשּתֹו", זֹו ה"ּביתֹו חסר אם (ואדרּבה, עֹולם לעניני ה'ׁשֹוב' ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאל

מתּפּלל היה הּקדׁשים, מּקֹודׁש ּבּיציאה מּיד - ולפנים מּלפני ּבּיציאה היה ּגם וכ ּב"ׁשֹוב"). ׁשּיּומׁש- היא אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹוה"רצֹוא" ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבגׁשמּיּות. - העֹולם ּבעניני ּפרנסה - יׂשראל" ּבית עּמ "ּפרנסת על ּתפילה ּגדֹול ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹּכהן

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeLã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑,זהב ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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oxd` ipA lW m`hg¤§¨¤§¥©£Ÿ

ווווּיּיּיּימתמתמתמתּוּוּוּו:::: לפנילפנילפנילפני־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבקרבתםקרבתםקרבתםקרבתם אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת א)אחריאחריאחריאחרי (טז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות "אחרי קֹודם הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואינֹו

הּקדׁשים], [לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש מֹונה אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעֹוד
היּו לא ּבנים, להם היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים הּכהּונה ּבגדי ּכל את לבׁשּו [לא היּו ּבגדים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמחּוסרי

ּבּפסּוק? הם מרּומזים היכן להבין, וצרי נׁשים.. ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהם
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר הקדוש)ויׁש החיים' ב'אור ּכפׁשּוטֹו(עיין חטא היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּפירּוׁש וזהּו ּבפֹועל. הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ׁשּדבקּותם ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחס־וׁשלֹום,
הרצֹון  עם ּבבד ּבד ּכי לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' אל ׁשּקירּובם וּימּותּו" ה' לפני ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּבקרבתם
והתעּסקּות  ּבּגּוף ּדנׁשמה העבֹודה ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", - ּבאלקּות ּולהּדבק מהּגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלהתּפּׁשט

העֹולם. ְְְִֵָָּבעניני
ׁשֹוב' ללא 'רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, נרמזים אהרן ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־ זה
לבּוׁשי  על המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי הרצ ֹוא. ענין – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' לפני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבקרבתם

ה)הּמצֹות פרק תניא לא (עיין – ּובנים נׁשים להם היּו לא העֹולם. ּבגׁשמּיּות ׁשּמטרתּהׁשּנתלּבׁשּו ּורבּיה ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבגּופים. נׁשמֹות ְְְְִִַָלהמׁשי

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−

:úøtkä-ìò©©©«Ÿ¤
i"yx£‡·ÈŒÏ‡Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ «…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»

מת  הּוא ּבא, ‡¯‡‰.ׁשאם ÔÚa Èk∑ ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשם,.ּכי ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַָָָָָָ
הּכּפּורים  ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא .יּזהר ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ
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העליֹון  רצֹון את למּלא רק אּלא לּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, האיׁשי ּבּקירּוב לא הּוא ּכׁשהרצֹון - עצמי ּביטּול הּלא, ה"ואל", ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
הּקֹודׁש" אל "יבֹוא אזי -ֲֶֶַַָ

(â)ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçì§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות  ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְַֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, ּכיֿאם עת, .ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש אלאלאלאל אהרןאהרןאהרןאהרן יבאיבאיבאיבא ג)ּבּבּבּבזאתזאתזאתזאת ההההּזּזּזּזהההה(טז, ּבּבּבּבּסּסּסּסדרדרדרדר ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנס רקרקרקרק ייייּכּכּכּכנסנסנסנס,,,, ללללּכּכּכּכנסנסנסנס ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה רבה)ּבּבּבּבכלכלכלכל מׁשמע,(ויקרא ְְְְֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּפסּוק  על הּטּורים' ּב'בעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל והּנה, הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמקֹומֹו
"ּכל  הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו ְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ"ואּתם
קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻאיׁש

ׁשנים). ׁשׁש ֳִִֵַָָהּקדׁשים
ã ycew zegiyn zecewp ã

הרי  ּוביטּול, יראה "זאת", ׁשל ההקּדמה ּכׁשּיׁשנּה לאעלאה", ּתרעא ו"ּדא ּוביטּול, יראה הּוא - הּזוהר ּביאּור לפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"זאת"
אׁשּתֹו", זֹו - ּביתֹו ּובעד גֹו' ל"וכיּפר הּדבר לֹו יפריע לא ולפנים", "לפני יּכנס (רצֹוא), הּקֹודׁש" אל אהרן "יבֹוא אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּגם
ּתכלית  ּכי ולפנים, לפני הּכניסה ּכלל להיֹות יכֹולה אינּה אׁשּתֹו", זֹו ה"ּביתֹו חסר אם (ואדרּבה, עֹולם לעניני ה'ׁשֹוב' ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאל

מתּפּלל היה הּקדׁשים, מּקֹודׁש ּבּיציאה מּיד - ולפנים מּלפני ּבּיציאה היה ּגם וכ ּב"ׁשֹוב"). ׁשּיּומׁש- היא אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹוה"רצֹוא" ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבגׁשמּיּות. - העֹולם ּבעניני ּפרנסה - יׂשראל" ּבית עּמ "ּפרנסת על ּתפילה ּגדֹול ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹּכהן

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeLã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑,זהב ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

a¯ג  ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`Ed mixERMd mFiA ixdW ,zr mEWA§¥¤£¥§©¦¦
`A oM)i"yx iwecwc t"r(:FWExiR `N` . ¥¨¤¨¥
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mXW s`e .a ,hi `nFi i"Wx) "zxFRMd©©¤©¦¨§©¤¨
Edf ,miwFcSd WExiR z` i"Wx x`an§¨¥©¦¤¥©§¦¤
dUri m`d ,"oprA" WExiR oiprl wx©§¦§©¥¤¨¨©¦©£¤
oiprl la` ,miptAn F` uEgAn oWr̈¨¦©¦¦§¦£¨§¦§©

ixacl ,"zxFRMd lr d`x`" WExiR¥¥¨¤©©©¤§¦§¥
zxFhTd iciÎlr :`Ed WExiRd lMd©Ÿ©¥©§¥©§¤

zxFRMd lr dpikXd d`xY(.b dxez ¥¨¤©§¦¨©©©¤
(b)úàæa¯,dawp oFWl "z`fA" i`n §Ÿ©§Ÿ§§¥¨

zFaiwp e`l DixzA iaizkC li`e xR̈§©¦¦§¦¦©§¥¨§¥
od)` ,c `nei i"yx("z`fA" xn` dOl F` . ¥¨¨¨©§Ÿ

."dN`A" `le cigi oFWl§¨¦§Ÿ§¥¤
,øNòå úBàî òaøà BlL àiøèîéb¦©§¦¨¤©§©¥§¤¤

ïBLàø úéáì æîø¯rAx` cnrW ¤¤§©¦¦¤¨©©§©
dAx `xwIeA d`xE .mipW xUre zF`n¥¨¤¤¨¦§¥§©¦§¨©¨

LYrC lr dlr ike :h ,`koxd`Wig §¦¨¨©©§§¤©£Ÿ©
WCwn `N` ?mipW xUre zF`n rAx ©̀§©¥¨¤¤¨¦¤¨¦§¨
,dpEn`A FA EWOXW iciÎlr oFW`x¦©§¥¤¦§¤¡¨
`Ed ,mipdM xUr dpFnW FA EWOW¦§§¨¨¨Ÿ£¦
:LzFnM md ixde] 'eke FpA oaE FpaE§¤§©£¥¥§§
.[izax `zwiqt ± "oxd` `ai z`fA"§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ

DzF` oilhFp EidW lr ipW WCwn¦§¨¥¦©¤¨§¦¨
odnE ,mipdM mipFnW FA EWOW ,mincA§¨¦¦§§¦Ÿ£¦¥¤
Eid ,dpW mirAx` wiCSd oFrnW¦§©©¦©§¨¦¨¨¨

zFpW.zFxSwzn odi §¥¤¦§©§
'Bâå ïøäà àáé úàæaBæ óàå Y¯ §Ÿ¨Ÿ©£Ÿ§§©

li`e xR z`adA)m"`x(x`Fan dfaE . ©£¨©¨¨©¦¨¤§¨
dawp oFWlA) "z`fA" zaiY zvwnA(. §¦§¨¥©§Ÿ¦§§¥¨

"úò ìëá" àì¯.a wEqR Ÿ§¨¥¨
íéøetkä íBéa íà-ék¯FnM `le ¦¦§©¦¦§Ÿ§

wEqRd oFWl zEhWRn rnWOW¤©§©¦©§§©¨
"zr lkA" `al lFki "z`fA"W)m"`x(. ¤§Ÿ¨¨Ÿ§¨¥

Lãça" :äLøtä óBña LøônL Bîk§¤§Ÿ̈§©¨¨¨©Ÿ¤
."Lãçì øBNòa éòéáMä¯.hk wEqR ©§¦¦¤¨©Ÿ¤¨

miCwOW FnM Ff dWxR lW mEMq `Ede§¦¤¨¨¨§¤©§¦
."mkl z`f dzide" xnF`ec dxez §¥§¨§¨Ÿ¨¤

(c)'Bâå ãa úðúkãébî Y¯KkA §Ÿ¤©§©¦§¨



`miyecwÎixgל zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
סנגֹור נעׂשה קטגֹור ׁשאין כו)לפי ּבּוץ (ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ)ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִֶ

הקּדׁש ּכמֹו∑ÛˆÈ.מּׁשל ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :. ְִֵֶֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ
ÌÈna ıÁ¯Â∑חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש ּפנים , מעבֹודת ¿»«««ƒְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

טעּון  חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה לפנים, ּומחּוץ חּוץ, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָלעבֹודת
הּכּיֹור  מן ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני .טבילה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

(ä)íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçì§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»
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,eiptl `le "WcTd l` oxd` `aïŸ©£Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ§¨¨
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íéðôì LnLî BðéàL¯WcwA ¤¥§©¥¦§¦§Ÿ¤
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dpXd lM lW dPEdk icbA lr(ca"E , ©¦§¥§¨¤¨©¨¨©
dnE ,zpFYMd lr wx aqEn "WcwŸ¤¨©©©ª¤©
oFWlA "EidIW" lirl azM i"WxX¤©¦¨©§¥¤¦§¦§
icbA"n oM cnFNW ipRn Edf ,miAx©¦¤¦§¥¤¥¥¦¦§¥
lr Knqe ,o`M xEn`d "mWalE .. WcwŸ¤§¥¨¨¨¨§¨©©
.aEW Wxtl KxvEd `l okle ,cnFNd©¥§¨¥Ÿ§©§¨¥

ðöéóY "dLéøa úçé" :Bîebøúk Y ¦§Ÿ§©§¨¥§¥¥
BLàøa çépé¯"sFpvi" WxiR `l ©¦©§ŸŸ¥©¦§

dirWi i"Wx d`x] aEAqe dtTd oFWNn¦§©¨¨§¦§¥©¦§©§¨
ztTOd ztpvnM ± Ltpvi sFpv" :gi ,ak¨¦§¨§§¦§¤¤©©¤¤
i"WxA oke ."miaiF` LEtiTi W`xd z ¤̀¨Ÿ©¦§¦§¥§©¦
,["zFlig LEaAqi aAq" :` ,ek oixcdpq©§¤§¦©¥§©§£¨

dEvY zWxtAW mEXn)c ,gk(WxiR ¦¤§¨¨©§©¤¥©
,"raFM zRiM oinM ± ztpvn" :i"Wx©¦¦§¤¤§¦¦©©
lr dgPdA `Ed raFMd zWiag otF`e§¤£¦©©©§©¨¨©

W`xd)dcya x`a(. ¨Ÿ
"Bãâa çpzå" Bîk¯.fh ,hl ziW`xA §©©©¦§§¥¦

"dzúçàå"¯.FYgiPde ©£¥§¥§¦¦©
íéna õçøåïeòè íBiä BúBà Y §¨©©©¦©¨

íéîòt Lîçå .åéúBôéìç ìëa äìéáè§¦¨§¨£¦¨§¨¥§¨¦
éìçî äéäó¯.minrR Wng laFhe ¨¨©£¦§¥¨¥§¨¦

Eid zFliah rAx`W oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¤©§©§¦¨
,"WFcw mFwnA" lah okle ,mFIl daFg¨©§¨¥¨©§¨¨
.ligA dzid dpFW`xd dliaHd ENi`e§¦©§¦¨¨¦¨¨§¨©¥

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
õeçîe ,õeç úãBáòì íéðt úãBáòî¥£©§¦©£©¦
éãâáì áäæ éãâaî äpLîe ,íéðôì¦§¦§©¤¦¦§¥¨¨§¦§¥

áäæ éãâáì ïáì éãâaîe ,ïáì¯Edfe ¨¨¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨§¤
icbaA xgW lW cinY :zFcFard xcq¥¤¨£¨¦¤©©§¦§¥
miInipRd xirUe xR zcFare ,adf̈¨©£©¨§¨¦©§¦¦¦
Fli`e ,oal icbaA dYgn lW zxhwE§Ÿ¤¤©§¨§¦§¥¨¨§¥

mrd li`e,adf icbaA oitqEOd zvwnE §¥¨¨¦§¨©¨¦§¦§¥¨¨
ixirUE ,oal icbaA dYgnE sM z`vFde§¨©©©§¨§¦§¥¨¨§¦¥
miAxrd oiA lW cinze oitqEOd©¨¦§¨¦¤¥¨©§©¦
inipRd gAfn lrW lkidd zxFhwE§¤©¥¨¤©¦§¥©©§¦¦

adf icbaA)bk weqt onwl i"yx(. §¦§¥¨¨
äìéáè ïeòè äôéìç ìëáe¯d`x §¨£¦¨¨§¦¨§¥

df wEqROW ,ck wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¦¨¤
adf icbAn dPWn `EdWMW" :micnl§¥¦¤§¤§©¤¦¦§¥¨¨
DzF`AW ,dliah oErh oal icbal§¦§¥¨¨¨§¦¨¤§¨
odA carW adf icbA hWR dliah§¦¨¨©¦§¥¨¨¤¨©¨¤
icbA WaFle ,xgW lW cinY zcFar£©¨¦¤©©§¥¦§¥
xEn`d wEqRdnE ,"mFId zcFarl oal̈¨©£©©¥©¨¨¨
"miOa FxUA z` ugxe" mW oOwl§©¨¨§¨©¤§¨©©¦
oal icbAn dPWn `EdWMW" micnl§¥¦¤§¤§©¤¦¦§¥¨¨

."dliah oErh adf icbal§¦§¥¨¨¨§¦¨
øBikä ïî íéìâøå íéãé éLec÷ éðLe¯ §¥¦¥¨©¦§©§©¦¦©¦

ipW WECiwe eicbA zhiWtl cg`WECiw¦¤¨¦§¦©§¨¨§¦¥¦
iptl cg` WECiw F` ,eicbA zWiall¦§¦©§¨¨¦¤¨¦§¥
d`x ,dliah xg`l ipW WECiwe dliah§¦¨§¦¥¦§©©§¦¨§¥

.Kli`e a ,`l `nFid dxez ¨§¥¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(å)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
:Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑ צּבּור מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד למעלה. tÎÂ¯.האמּור ∆«««»¬∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ¿ƒ∆
B˙Èa „Ú·e B„Úa∑(ת"כ לו, ּביתֹו(יומא ועֹונֹות עֹונֹותיו עליו .מתוּדה «¬¿«≈ְֲֲִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt b wlg zegiyÎihewl)

אׁשּתֹו". זֹו - ה"ּביתֹו נֹוגע היה הּקדׁשים, לקֹודׁש הּכיּפּורים ּביֹום הּגדֹול הּכהן ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבכניסת
זה  הרי - הּכניסה ּתכלית ׁשּזהּו ּבׁשלֹום", ל"יציאה מביאה היא ׁשאז ּכראּוי, ּתהיה הּקֹודׁש אל ׁשהּכניסה ּבכדי ּבזה: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהרמז

יֹותר: ועֹוד ׁשּלֹו, לדרּגתֹו "ּביתֹו" ּבין התאמה יׁש אז ּגם ולפנים", "לפני נמצא הּבעל ּכאׁשר ׁשּגם יׂשראל. ּבנׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּתלּוי
הּיציאה  עם קׁשּורה הּקֹודׁש אל הּכניסה ּתהיה ׁשּלגּביהם ּובניהן, ּבעליהן על להׁשּפיע היא יׂשראל נׁשי ׁשל ותפקידן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָזכּותן

ֵֶַמהּקֹודׁש.
יֹותר, אֹו ּבׁשעה ּבלימּודֹו ימׁשי אם אֹו יֹותר, אֹו ּבׁשעה ּבתפילתֹו יארי הּבעל ׁשאם לחׁשׁש, צריכֹות לא יׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹנׁשי
ּבהסּתּדרּות  אחר־ּכ ּתחסר ׁשלם, יֹום ּתֹורה ללמֹוד הילדים את יחּנכּו ׁשאם לדאגה, מקֹום אין ּכן הּגׁשמּיים; ּבענינים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָיחסר

"ּבח  ּומצוֹות, ּבתֹורה ההֹוספה על־ידי ׁשּדוקא ולבניהן, לבעליהן להסּביר עליהם אּדרּבה, אּלא - כּו' ּתלכּוׁשּלהם ּוקֹותי ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וגֹו'". ּבעּתם גׁשמיכם ּב"ונתּתי יתווּסף ּתׁשמרּו", מצוֹותי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואת

(æ)ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çút¤−©¬Ÿ¤¥«

(ç)ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑,ּבּקלּפי ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין אחד מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
"לעזאזל", ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב את עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹונֹוטל

לעזאזל  ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ.מׁשּתּלח סז, חתּוכה (יומא ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר .הּוא ְֲִֵֵַַַָ¬»≈ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)Bì øLà úàhçä øt úààeä Y ¤©©©¨£¤
äìòîì øeîàä¯xn`p okle .b wEqR ¨¨§©§¨¨§¨¥¤¡©

dricid `"dA "z`Hgd")dcya x`a(. ©©¨§¥©§¦¨
ïàk Eãnìå¯,"Fl xW`" xn`X dnA §¦¤§¨§©¤¨©£¤

o`M oi` ixdW ,Fxn`l Kixv did `NW¤Ÿ¨¨¨¦§¨§¤£¥¥¨
ricFdl KixSW mixt ipWmdn dfi` §¥¨¦¤¨¦§¦©¥¤¥¤

gTi)m"`x(. ¦©
àa àeä BìMnL¯FA xRkOW oeiMW ¤¦¤¨¤¥¨¤§©¥

mdW mipdMd lre) FziA lre Fnvr lr©©§§©¥§©©Ÿ£¦¤¥
`i wEqR i"WxA oOwlcM ,FziA llkA(, ¦§©¥§¦§©¨§©¦¨

.`weC FNXn zFidl Kixv did okl̈¥¨¨¨¦¦§¦¤©§¨
øeaö ìMî àìå¯dMWNd znExYn §Ÿ¦¤¦¦§©©¦§¨

)` ,ak oileg i"yx(.
Búéa ãòáe Bãòa øtëåäcåúî Y¯ §¦¤©£§©¥¦§©¤

zxRM Ff ,"xRke" oFWl xn`PX dnE©¤¤¡©§§¦¤©¨©
,minC zxRM `le ,iECie ixaC ,mixaC§¨¦¦§¥¦§Ÿ©¨©¨¦

xRd hgWp `l oicr ixdW)i"yxe a ,el `nei ¤£¥£©¦Ÿ¦§©©¨
my(.

åéúBðBò åéìò¯"FcrA" WExiR Edf ¨¨£¨¤¥©£
:fh ,f ziW`xA i"Wx d`xE .o`M xEn`d̈¨¨§¥©¦§¥¦
."`Ed cbpM oFWl ,`xwOAW crA lM"¨§©¤©¦§¨§§¤¤
:FWExiR "FcrA"W xnFl Kixv df itlE§¦¤¨¦©¤©£¥
:i ,` aFI` i"Wx d`xE .eizFpFr cbpM§¤¤£¨§¥©¦¦
oFWlA xEn`d crA lM" ± "Fcra YkU"©§¨©£¨§©¨¨¦§
FnM ,eiptaE FcbpM oFWl `N` Fpi` ixar¦§¦¥¤¨§§¤§§¨¨§
LiptaE LCbpM oFrd gPw ,FcrA xRke§¦¤©£¦¥©¤¨§¤§§§¨¤

."LcrA obn dxRMd zFidl¦§©©¨¨¨¥©£¤
"Búéa" úBðBòå¯FYW` Ff FziA)i"yx ©£¥¥¦§

` ,ck dkeq(.f dxez

(g)íøéòOä éðL ìò ïøäà ïúðå§¨©©£Ÿ©§¥©§¦¦
úBìøbãçàå ïéîéì ãçà ãéîòî Y Ÿ̈©£¦¤¨§¨¦§¤¨

étì÷a åéãé ézL ïúBðå ,ìàîNì¦§Ÿ§¥§¥¨¨§©§¦
,ìàîOa Bøáçå ïéîia ìøBb ìèBðå§¥¨©¨¦©£¥©§Ÿ

íäéìò ïúBðå¯oiniA dlFrW lxFB §¥£¥¤¨¤¤§¨¦
oini lW xirUldlFrW lxFbe] §¥¦¤¨¦§¨¤¤

[l`nU lW xirUl l`nUA)`nei i"yx ¦§Ÿ§¥¦¤§Ÿ

` ,hl(z` ozFPW i"Wx oFWNn rnWnE .©§©¦§©¦¤¥¤
dGn oM cnFle ,cgi zFlxFBd ipW§¥©¨©©§¥¥¦¤
,"mixirVd ipW lr ozpe" xn`PW¤¤¡©§¨©©§¥©§¦¦

zg` dpizpA rnWn)g"ty(. ©§©¦§¦¨¤¨
íMì àeä Y "íMì" Ba áeúkL úà¤¤¨©¥©¥

¯.z`Hg axwe§¨¥©¨
Y "ìæàæòì" Ba áeúkL úàå§¤¤¨©£¨¥
æò øä àeä ,ìæàæò .ìæàæòì çlzLî¦§©¥©©£¨¥£¨¥©©

äL÷å¯:miNin iYXn aMxEn "lf`fr" §¨¤£¨¥§¨¦§¥¦¦
"l`"e ,"fr")`"eb(dWw oFWl "l`" .)i"yx ©§¥¥§¨¤

a ,fq `nei(.
dBáb ÷eö¯sEwf xd)my i"yx(. ¨©¨¨

øîàpL¯.ak wEqR oOwl ¤¤¡©§©¨¨
äëeúç ,"äøæb õøà"¯KEzg wEv ¤¤§¥¨£¨¨

KM lM rREWn `le dtiwfA)`nei i"yx ¦§¦¨§Ÿ§¨¨¨
my(dxEfB oFWNn "dxifB" ,xnFlM .§©§¥¨¦§§¨

dkEzge)`"eb(.h dxez ©£¨



לי miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
סנגֹור נעׂשה קטגֹור ׁשאין כו)לפי ּבּוץ (ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ)ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִֶ

הקּדׁש ּכמֹו∑ÛˆÈ.מּׁשל ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :. ְִֵֶֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ
ÌÈna ıÁ¯Â∑חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש ּפנים , מעבֹודת ¿»«««ƒְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

טעּון  חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה לפנים, ּומחּוץ חּוץ, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָלעבֹודת
הּכּיֹור  מן ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני .טבילה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

(ä)íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçì§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

z`fA" wEqRd xg`l xn`p df wEqRW¤¨¤¤¡©§©©©¨§Ÿ
,eiptl `le "WcTd l` oxd` `aïŸ©£Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ§¨¨
zillM d`xFd Ff oi`W micnl dGOW¤¦¤§¥¦¤¥¨¨§¨¦
zFcFarl `N` ,mixERMd mFil§©¦¦¤¨¨£

calA miWcTd WcwA zFUrPd)iaxd(. ©©£§Ÿ¤©¢¨¦¦§¨
íéðôì LnLî BðéàL¯WcwA ¤¥§©¥¦§¦§Ÿ¤

.miptA :m"`xd zqxiB .miWcTd©¢¨¦¦§©¨§¥¦§¦
íäa LnLî àeäL íéãâá äðîLa¦§Ÿ¨§¨¦¤§©¥¨¤

õeça¯.lkidA ©©¥¨
äæ íäa LiLá¯.micbA dpFnWA ¤¥¨¤¨¨¦§¨§¨¦

øBâh÷ ïéàL éôì¯lbrd adf)d"x i"yx §¦¤¥©¥§©¨¥¤
` ,ek(.

øBâpñ äNòð¯dqipMdW xg`n ©£¤©¥¥©©¤©§¦¨
ipA lr xRkl icM `id miWcTd Wcwl§Ÿ¤©¢¨¦¦§¥§©¥©§¥
lFcBd odMdW mFwn oi` ,l`xUi¦§¨¥¥¨¤©Ÿ¥©¨
mdA WIW micbA drW DzF`A WAli¦§©§¨¨¨§¨¦¤¥¨¤
`IxFbHw zpigaA `Ed adGd oMW ,adf̈¨¤¥©¨¨¦§¦©©¥¦¨

l`xUi mr lr)iaxd(. ©©¦§¨¥
èBéãä ïäëk ,äòaøàa àlà¯x`an ¤¨§©§¨¨§Ÿ¥¤§§¨¥

WaFNW drWA lFcBd odMdW dfÄ¤¤©Ÿ¥©¨§¨¨¤¥
xQEgn" `xwp Fpi` micbA drAx ©̀§¨¨§¨¦¥¦§¨§©
`EdW `xwp df oi`W mEXn ,"micbA§¨¦¦¤¥¤¦§¨¤
KFYn calA micbA drAx` WaFl¥©§¨¨§¨¦¦§¨¦
`Ed drW DzF`A `N` ,dpFnXd©§¨¤¨§¨¨¨
hFicd odM FnM micbA drAx` WEal̈©§¨¨§¨¦§Ÿ¥¤§

)iaxd(.
õea ìL ïlëå¯xn`p oNEkAW .oYWR §ª¨¤¦§¨¤§¨¤¡©

s`W xnFl FzpEke .uEA `Ede ,"cA"©§§©¨¨©¤©
iEUr did hFicd odM lv`W hpa`d̈©§¥¤¥¤Ÿ¥¤§¨¨¨
iEUr did `Ed o`M ,miYWtE xnSn¦¤¤¦§¦¨¨¨¨

calA oYWRn)cecl likyn(. ¦¦§¨¦§¨
Laìé Lã÷ìMî eéäiL YLc÷ä¯ Ÿ¤¦§¨¤¦§¦¤¤§¥

,"WAli" iptl "Wcw" aEzMW dGn¦¤¤¨Ÿ¤¦§¥¦§¨
iptl cFr WcFw `id zpFYMdW rnWn©§©¤©ª¤¦¤¦§¥
Wi dXEcw Ffi` dWwe ,WaFl odMdW¤©Ÿ¥¥§¨¤¥§¨¥
i`Ce `N` ?FWaFl odMdW iptl cbAA©¤¤¦§¥¤©Ÿ¥§¤¨©©

lW WCwd iRqMn didY `idW FWExiR¥¤¦¦§¤¦©§¥¤§¥¤
`iadW xRd FnM `le ,dMWNd znExY§©©¦§¨§Ÿ§©¨¤¥¦
oOwlcM ,FNXn zFidl KixSW oxd ©̀£Ÿ¤¨¦¦§¦¤§¦§©¨

e wEqR i"WxA)g"ty(i"Wx azke . §©¦¨§¨©©¦
lM lr dpEMd iM ,miAx oFWlA "EidIW"¤¦§¦§©¦¦©©¨¨©¨
wEqRA mixMfPd micbAd zrAx ©̀§©©©§¨¦©¦§¨¦©¨

)m"`x(lM lr zaqEn "Wcw" zaize .§¥©Ÿ¤¤¤©¨
lr wx `le ,wEqRA mixMfPd micbAd©§¨¦©¦§¨¦©¨§Ÿ©©

dkEnQd "cA zpFzM"xn`X dnE .Dl §¤©©§¨¨©¤¨©
zxFz"A EWxC "Wcw icbA" KMÎxg ©̀©¨¦§¥Ÿ¤¨§§©
icbA lkl a` oipA EdGW "mipdMŸ£¦¤¤¦§©¨§¨¦§¥
lXn EidIW dpXd lM lW dPEdk§¨¤¨©¨¨¤¦§¦¤
Wi ,o`M FWxiR `l i"WxW dnE .WCwd¤§¥©¤©¦Ÿ¥§¨¥
zFnWA WxiRX dn lr KnFQW xnFl©¤¥©©¤¥©¦§
dnExYn ± Wcw icbA" c ,gk¦§¥Ÿ¤¦§¨
itl K` ."mzF` EUri inWl zWCEwnd©§¤¤¦§¦©£¨©§¦
aEzMd Kixv dOl ,oEIr Kixv df¤¨¦¦¨¨¨¦©¨
lXn EUrIW o`M mrR cFr EpcOll§©§¥©©¨¤¥¨¦¤
FhEWR itNW xnFl d`xp okl ?WCwd¤§¥¨¥¦§¤©¤§¦§
lr aqEn "md Wcw icbA" `xwn lW¤¦§¨¦§¥Ÿ¤¥¨©
`le) wEqRA mixMfPd micbAd x`W§¨©§¨¦©¦§¨¦©¨§Ÿ

dpXd lM lW dPEdk icbA lr(ca"E , ©¦§¥§¨¤¨©¨¨©
dnE ,zpFYMd lr wx aqEn "WcwŸ¤¨©©©ª¤©
oFWlA "EidIW" lirl azM i"WxX¤©¦¨©§¥¤¦§¦§
icbA"n oM cnFNW ipRn Edf ,miAx©¦¤¦§¥¤¥¥¦¦§¥
lr Knqe ,o`M xEn`d "mWalE .. WcwŸ¤§¥¨¨¨¨§¨©©
.aEW Wxtl KxvEd `l okle ,cnFNd©¥§¨¥Ÿ§©§¨¥

ðöéóY "dLéøa úçé" :Bîebøúk Y ¦§Ÿ§©§¨¥§¥¥
BLàøa çépé¯"sFpvi" WxiR `l ©¦©§ŸŸ¥©¦§

dirWi i"Wx d`x] aEAqe dtTd oFWNn¦§©¨¨§¦§¥©¦§©§¨
ztTOd ztpvnM ± Ltpvi sFpv" :gi ,ak¨¦§¨§§¦§¤¤©©¤¤
i"WxA oke ."miaiF` LEtiTi W`xd z ¤̀¨Ÿ©¦§¦§¥§©¦
,["zFlig LEaAqi aAq" :` ,ek oixcdpq©§¤§¦©¥§©§£¨

dEvY zWxtAW mEXn)c ,gk(WxiR ¦¤§¨¨©§©¤¥©
,"raFM zRiM oinM ± ztpvn" :i"Wx©¦¦§¤¤§¦¦©©
lr dgPdA `Ed raFMd zWiag otF`e§¤£¦©©©§©¨¨©

W`xd)dcya x`a(. ¨Ÿ
"Bãâa çpzå" Bîk¯.fh ,hl ziW`xA §©©©¦§§¥¦

"dzúçàå"¯.FYgiPde ©£¥§¥§¦¦©
íéna õçøåïeòè íBiä BúBà Y §¨©©©¦©¨

íéîòt Lîçå .åéúBôéìç ìëa äìéáè§¦¨§¨£¦¨§¨¥§¨¦
éìçî äéäó¯.minrR Wng laFhe ¨¨©£¦§¥¨¥§¨¦

Eid zFliah rAx`W oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¤©§©§¦¨
,"WFcw mFwnA" lah okle ,mFIl daFg¨©§¨¥¨©§¨¨
.ligA dzid dpFW`xd dliaHd ENi`e§¦©§¦¨¨¦¨¨§¨©¥

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
õeçîe ,õeç úãBáòì íéðt úãBáòî¥£©§¦©£©¦
éãâáì áäæ éãâaî äpLîe ,íéðôì¦§¦§©¤¦¦§¥¨¨§¦§¥

áäæ éãâáì ïáì éãâaîe ,ïáì¯Edfe ¨¨¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨§¤
icbaA xgW lW cinY :zFcFard xcq¥¤¨£¨¦¤©©§¦§¥
miInipRd xirUe xR zcFare ,adf̈¨©£©¨§¨¦©§¦¦¦
Fli`e ,oal icbaA dYgn lW zxhwE§Ÿ¤¤©§¨§¦§¥¨¨§¥

mrd li`e,adf icbaA oitqEOd zvwnE §¥¨¨¦§¨©¨¦§¦§¥¨¨
ixirUE ,oal icbaA dYgnE sM z`vFde§¨©©©§¨§¦§¥¨¨§¦¥
miAxrd oiA lW cinze oitqEOd©¨¦§¨¦¤¥¨©§©¦
inipRd gAfn lrW lkidd zxFhwE§¤©¥¨¤©¦§¥©©§¦¦

adf icbaA)bk weqt onwl i"yx(. §¦§¥¨¨
äìéáè ïeòè äôéìç ìëáe¯d`x §¨£¦¨¨§¦¨§¥

df wEqROW ,ck wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¦¨¤
adf icbAn dPWn `EdWMW" :micnl§¥¦¤§¤§©¤¦¦§¥¨¨
DzF`AW ,dliah oErh oal icbal§¦§¥¨¨¨§¦¨¤§¨
odA carW adf icbA hWR dliah§¦¨¨©¦§¥¨¨¤¨©¨¤
icbA WaFle ,xgW lW cinY zcFar£©¨¦¤©©§¥¦§¥
xEn`d wEqRdnE ,"mFId zcFarl oal̈¨©£©©¥©¨¨¨
"miOa FxUA z` ugxe" mW oOwl§©¨¨§¨©¤§¨©©¦
oal icbAn dPWn `EdWMW" micnl§¥¦¤§¤§©¤¦¦§¥¨¨

."dliah oErh adf icbal§¦§¥¨¨¨§¦¨
øBikä ïî íéìâøå íéãé éLec÷ éðLe¯ §¥¦¥¨©¦§©§©¦¦©¦

ipW WECiwe eicbA zhiWtl cg`WECiw¦¤¨¦§¦©§¨¨§¦¥¦
iptl cg` WECiw F` ,eicbA zWiall¦§¦©§¨¨¦¤¨¦§¥
d`x ,dliah xg`l ipW WECiwe dliah§¦¨§¦¥¦§©©§¦¨§¥

.Kli`e a ,`l `nFid dxez ¨§¥¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(å)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
:Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑ צּבּור מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד למעלה. tÎÂ¯.האמּור ∆«««»¬∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ¿ƒ∆
B˙Èa „Ú·e B„Úa∑(ת"כ לו, ּביתֹו(יומא ועֹונֹות עֹונֹותיו עליו .מתוּדה «¬¿«≈ְֲֲִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt b wlg zegiyÎihewl)

אׁשּתֹו". זֹו - ה"ּביתֹו נֹוגע היה הּקדׁשים, לקֹודׁש הּכיּפּורים ּביֹום הּגדֹול הּכהן ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבכניסת
זה  הרי - הּכניסה ּתכלית ׁשּזהּו ּבׁשלֹום", ל"יציאה מביאה היא ׁשאז ּכראּוי, ּתהיה הּקֹודׁש אל ׁשהּכניסה ּבכדי ּבזה: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהרמז

יֹותר: ועֹוד ׁשּלֹו, לדרּגתֹו "ּביתֹו" ּבין התאמה יׁש אז ּגם ולפנים", "לפני נמצא הּבעל ּכאׁשר ׁשּגם יׂשראל. ּבנׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּתלּוי
הּיציאה  עם קׁשּורה הּקֹודׁש אל הּכניסה ּתהיה ׁשּלגּביהם ּובניהן, ּבעליהן על להׁשּפיע היא יׂשראל נׁשי ׁשל ותפקידן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָזכּותן

ֵֶַמהּקֹודׁש.
יֹותר, אֹו ּבׁשעה ּבלימּודֹו ימׁשי אם אֹו יֹותר, אֹו ּבׁשעה ּבתפילתֹו יארי הּבעל ׁשאם לחׁשׁש, צריכֹות לא יׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹנׁשי
ּבהסּתּדרּות  אחר־ּכ ּתחסר ׁשלם, יֹום ּתֹורה ללמֹוד הילדים את יחּנכּו ׁשאם לדאגה, מקֹום אין ּכן הּגׁשמּיים; ּבענינים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָיחסר

"ּבח  ּומצוֹות, ּבתֹורה ההֹוספה על־ידי ׁשּדוקא ולבניהן, לבעליהן להסּביר עליהם אּדרּבה, אּלא - כּו' ּתלכּוׁשּלהם ּוקֹותי ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וגֹו'". ּבעּתם גׁשמיכם ּב"ונתּתי יתווּסף ּתׁשמרּו", מצוֹותי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואת

(æ)ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çút¤−©¬Ÿ¤¥«

(ç)ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑,ּבּקלּפי ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין אחד מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
"לעזאזל", ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב את עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹונֹוטל

לעזאזל  ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ.מׁשּתּלח סז, חתּוכה (יומא ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר .הּוא ְֲִֵֵַַַָ¬»≈ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)Bì øLà úàhçä øt úààeä Y ¤©©©¨£¤
äìòîì øeîàä¯xn`p okle .b wEqR ¨¨§©§¨¨§¨¥¤¡©

dricid `"dA "z`Hgd")dcya x`a(. ©©¨§¥©§¦¨
ïàk Eãnìå¯,"Fl xW`" xn`X dnA §¦¤§¨§©¤¨©£¤

o`M oi` ixdW ,Fxn`l Kixv did `NW¤Ÿ¨¨¨¦§¨§¤£¥¥¨
ricFdl KixSW mixt ipWmdn dfi` §¥¨¦¤¨¦§¦©¥¤¥¤

gTi)m"`x(. ¦©
àa àeä BìMnL¯FA xRkOW oeiMW ¤¦¤¨¤¥¨¤§©¥

mdW mipdMd lre) FziA lre Fnvr lr©©§§©¥§©©Ÿ£¦¤¥
`i wEqR i"WxA oOwlcM ,FziA llkA(, ¦§©¥§¦§©¨§©¦¨

.`weC FNXn zFidl Kixv did okl̈¥¨¨¨¦¦§¦¤©§¨
øeaö ìMî àìå¯dMWNd znExYn §Ÿ¦¤¦¦§©©¦§¨

)` ,ak oileg i"yx(.
Búéa ãòáe Bãòa øtëåäcåúî Y¯ §¦¤©£§©¥¦§©¤

zxRM Ff ,"xRke" oFWl xn`PX dnE©¤¤¡©§§¦¤©¨©
,minC zxRM `le ,iECie ixaC ,mixaC§¨¦¦§¥¦§Ÿ©¨©¨¦

xRd hgWp `l oicr ixdW)i"yxe a ,el `nei ¤£¥£©¦Ÿ¦§©©¨
my(.

åéúBðBò åéìò¯"FcrA" WExiR Edf ¨¨£¨¤¥©£
:fh ,f ziW`xA i"Wx d`xE .o`M xEn`d̈¨¨§¥©¦§¥¦
."`Ed cbpM oFWl ,`xwOAW crA lM"¨§©¤©¦§¨§§¤¤
:FWExiR "FcrA"W xnFl Kixv df itlE§¦¤¨¦©¤©£¥
:i ,` aFI` i"Wx d`xE .eizFpFr cbpM§¤¤£¨§¥©¦¦
oFWlA xEn`d crA lM" ± "Fcra YkU"©§¨©£¨§©¨¨¦§
FnM ,eiptaE FcbpM oFWl `N` Fpi` ixar¦§¦¥¤¨§§¤§§¨¨§
LiptaE LCbpM oFrd gPw ,FcrA xRke§¦¤©£¦¥©¤¨§¤§§§¨¤

."LcrA obn dxRMd zFidl¦§©©¨¨¨¥©£¤
"Búéa" úBðBòå¯FYW` Ff FziA)i"yx ©£¥¥¦§

` ,ck dkeq(.f dxez

(g)íøéòOä éðL ìò ïøäà ïúðå§¨©©£Ÿ©§¥©§¦¦
úBìøbãçàå ïéîéì ãçà ãéîòî Y Ÿ̈©£¦¤¨§¨¦§¤¨

étì÷a åéãé ézL ïúBðå ,ìàîNì¦§Ÿ§¥§¥¨¨§©§¦
,ìàîOa Bøáçå ïéîia ìøBb ìèBðå§¥¨©¨¦©£¥©§Ÿ

íäéìò ïúBðå¯oiniA dlFrW lxFB §¥£¥¤¨¤¤§¨¦
oini lW xirUldlFrW lxFbe] §¥¦¤¨¦§¨¤¤

[l`nU lW xirUl l`nUA)`nei i"yx ¦§Ÿ§¥¦¤§Ÿ

` ,hl(z` ozFPW i"Wx oFWNn rnWnE .©§©¦§©¦¤¥¤
dGn oM cnFle ,cgi zFlxFBd ipW§¥©¨©©§¥¥¦¤
,"mixirVd ipW lr ozpe" xn`PW¤¤¡©§¨©©§¥©§¦¦

zg` dpizpA rnWn)g"ty(. ©§©¦§¦¨¤¨
íMì àeä Y "íMì" Ba áeúkL úà¤¤¨©¥©¥

¯.z`Hg axwe§¨¥©¨
Y "ìæàæòì" Ba áeúkL úàå§¤¤¨©£¨¥
æò øä àeä ,ìæàæò .ìæàæòì çlzLî¦§©¥©©£¨¥£¨¥©©

äL÷å¯:miNin iYXn aMxEn "lf`fr" §¨¤£¨¥§¨¦§¥¦¦
"l`"e ,"fr")`"eb(dWw oFWl "l`" .)i"yx ©§¥¥§¨¤

a ,fq `nei(.
dBáb ÷eö¯sEwf xd)my i"yx(. ¨©¨¨

øîàpL¯.ak wEqR oOwl ¤¤¡©§©¨¨
äëeúç ,"äøæb õøà"¯KEzg wEv ¤¤§¥¨£¨¨

KM lM rREWn `le dtiwfA)`nei i"yx ¦§¦¨§Ÿ§¨¨¨
my(dxEfB oFWNn "dxifB" ,xnFlM .§©§¥¨¦§§¨

dkEzge)`"eb(.h dxez ©£¨
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(è)åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
:úàhç eäNòå ýåýéì ìøBbä©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו ק ֹורא עליו, הּגֹורל .ּכׁשּמּניח ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
ì åéìò øtëì ýåýé éðôììæàæòì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnä©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑חי'.ּכ ּכד 'יּתקם ותרּגּומֹו: אחרים; עלֿידי חי", "יעמד לפי (ת"כ)מֹו לֹומר? ּתלמּוד מה »√««ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָֻ
עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ְְְְְֱֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד ÂÈÏÚ.חי ¯tÎÏ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, .ׁשּיתוּדה ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈»»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ):ׁשּנאמר ּביתֹו, קרּויים ּכּלם ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני קלה)וּדּוי (תהלים ¿ƒ∆«¬¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו, מתּכּפרים ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו אהרן מקּדׁש(ת"כ)"ּבית טמאת על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" מּטמאת עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו .וקדׁשיו, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)úàhç eäNòåìøBbä çépnLk Y §¨¨©¨§¤©¦©©¨
¯."mXl" FA aEzMW¤¨©¥

'äì" :øîBàå ,íL Bì àøB÷ åéìò̈¨¥¥§¥©
"úàhç¯,"z`Hg EdUre" Edfe ©¨§¤§¨¨©¨

xnFl oi`e ."z`Hg 'dl" xnF`W¤¥©©¨§¥©
df ixdW ,z`Hg EdaixwIW dpEMdW¤©©¨¨¤©§¦¥©¨¤£¥¤

eh wEqR oOwl xn`p)m"`x(.i dxez ¤¡©§©¨¨
(i)éç ãîòé,"éç ãîòé" Bîk Y ¨¢©©§ª£©©

íéøçà éãé-ìò¯cFnrIW `le ©§¥£¥¦§Ÿ¤©£
,u"nwA c"Ei ,"cnri" aYkpe .Fnvrn¥©§§¦§©¨¢©§¨©
zipFxB zF` `idW o"irdW mEXn¦¤¨©¦¤¦§¦
DYktFde diptNW zF`d z` daigxn©§¦¨¤¨¤§¨¤¨§©§¨

u"nwl)r"a`x t"r(i"Wx mB d`xE . §¨©§¥©©¦
."znEi ± mxgi" :hi ,ak zFnW§¨¢©©

í÷zé" :Bîebøúå¯mBxY `le) cnri §©§¦¨©¨¢©§Ÿ¦§¥
cFnri FWExiRW "mEwi"(. ¨¤¥©£

"éç ãk¯.ig xW`M ©©©£¤©
"éç" øîBì ãeîìz äî¯xn`p ixdW ©©§©©¤£¥¤¡©

miIgA `N` dcinr oi`e ,"cnri"¨¢©§¥£¦¨¤¨©©¦
)g"ty(.

ì" øîàpL éôì,"ìæàæòì Búà çlL §¦¤¤¡©§©©Ÿ©£¨¥
íà äúéîì íà BçelL òãBé éðéàå§¥¦¥©¦¦§¦¨¦

,"éç ãîòé" øîàð Cëì ,íéiçì§©¦§¨¤¡©¨¢©©
çlzLiL ãò "éç" Búãéîò¯Edfe £¦¨©©¤¦§©¥©§¤

."FzF` gNWl .. ig cnri" WExiRd©¥¨¢©©§©©
df xaC micnFl "mipdM zxFz"A la £̀¨§©Ÿ£¦§¦¨¨¤
± "'d iptl ig cnri" xn`PX dOn¦©¤¤¡©¨¢©©¦§¥
."wESA FzzinE ,'d iptl ig Fzcinr"£¦¨©¦§¥¦¨©

[BçelML] ïàkî¯dOkA `qxiBd oM ¦¨¤¦¥©¦§¨§©¨
K` .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦©

.FzEgilXW :milibxd miqEtCA©§¦¨§¦¦¤§¦
.äúéîìåéìò øtëìäcåúiL Y §¦¨§©¥¨¨¤¦§©¤
"åéìò"¯,DhEWtM dxRM oFWNn `le ¨¨§Ÿ¦§©¨¨¦§¨

"FA xRkl" xnFl Fl did oM m`W)`"eb(. ¤¦¥¨¨©§©¥
."'Bâå åéìò äcåúäå" áéúëãk¯oOwl §¦§¦§¦§©¨¨¨§§©¨

.`k wEqR`i dxez ¨
(`i)'Bâå Bãòa øtëåéðL éecå Y¯ §¦¤©£§¦¥¦

ixdW ,xAcn aEzMd mixaC zxRkA§©¨©§¨¦©¨§©¥¤£¥
xRd hgWp `l oicr)` ,ci zereay i"yx(. £©¦Ÿ¦§©©¨

íéðäkä åéçà ìòå åéìò¯Îoi`XÎdn ¨¨§©¤¨©Ÿ£¦©¤¥
eilr `N` dCezd `l oFW`x iECieA oM¥§¦¦Ÿ¦§©¨¤¨¨¨

FYW` lre)m"`x(. §©¦§
øîàpL ,"Búéa" íééeø÷ ílk íäL¯ ¤¥ª¨§¦¥¤¤¡©

.hi ,dlw miNdY§¦¦

ïàkî ."'Bâå 'ä úà eëøa ïøäà úéa"¥©£Ÿ¨§¤§¦¨
Ba ïéøtkúî íéðäkäL¯mB d`x ¤©Ÿ£¦¦§©§¦§¥©

KgxMÎlr" :a ,bi zFrEaW i"Wx©¦§©¨§¨
lW FxtA mixRMzOW LcOln `xwOd©¦§¨§©¤§¤¦§©§¦§¨¤
,'d z` EkxA oxd` ziA xn`PW ,oxd ©̀£Ÿ¤¤¡©¥©£Ÿ¨§¤
md ixd ,FziA oiiExw mipdMd lM ixd£¥¨©Ÿ£¦§¦¥£¥¥
oxd` KxvEdX dnE ."FziA craE llkA¦§©§©¥©¤§©©£Ÿ
mEXn ,Fnvr lr zipW zFCezdl§¦§©¥¦©©§¦
iE`x df oi`e ,oxd` lW `Ed xRdW¤©¨¤©£Ÿ§¥¤¨
okl ,mixg` lr FNW xRA dCezIW¤¦§©¤©¨¤©£¥¦¨¥
FOr llFke Fnvr lr dNigY dCezn¦§©¤§¦¨©©§§¥¦

mipdMd eig` z`)dix` xeb(. ¤¤¨©Ÿ£¦
úàîè ìò àlà dðéà ïúøtk ìëå§¨©¨¨¨¥¨¤¨©ª§©

åéLã÷å Lc÷î¯zFnW i"Wx mB d`x ¦§¨§¨¨¨§¥©©¦§
.i ,l

øîàpL Bîk¯i"WxaE ,fh wEqR oOwl §¤¤¡©§©¨¨§©¦
.mẄ

"'Bâå úàîhî Lãwä ìò øtëå"¯ §¦¤©©Ÿ¤¦ª§Ÿ§
,xirVd lr xAcn mW wEqRdW s`e§©¤©¨¨§©¥©©¨¦
xE`iAaE eh wEqR oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¨©¥

.mWai dxez ¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(áé)çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî¦¥¬©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד מה (יומא ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לֹומר לו)ּתלמּוד ל ׁשּתהא (שמות אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת  מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב הּדּקה, מן .ּדּקה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå| §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´
àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ

:úeîé̈«
i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑ הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(ãé)úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:Bòaöàa§¤§¨«
i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)çaænä ìòîïBöéçä Y¯`xnBA ¥©©¦§¥©©¦©§¨¨
xn`PX dOn oM Ecnl a ,dn `nFi¨¨§¥¦©¤¤¡©

"n,"'d iptl" Fzvwn wxW ,"'d iptN ¦¦§¥¤©¦§¨¦§¥
EPOn wlg wxW oFvigd gAfn Epid©§¦§¥©©¦¤©¥¤¦¤
oi`e ,lkidd lEOW gzRd cbpM oEEkn§¨§¤¤©¤©¤©¥¨§¥
inipRd gAfn ENi`e ,"'d iptl" FNEM¦§¥§¦¦§¥©©§¦¦

."'d iptl" FNEM¦§¥
'ä éðôlî,çútä éðôlL ãvî Y ¦¦§¥¦©¤¦§¥©¤©

éáøòî ãö àeäå¯wx `l ,xnFlM §©©£¨¦§©Ÿ©
,gzRd cbpM WOn oEkn `EdW wlgdn¥©¥¤¤§ª¨©¨§¤¤©¤©
EPOn wlgW iaxrOd cSd lMn `N ¤̀¨¦¨©©©©£¨¦¤¥¤¦¤
Ecnl mW `xnBaE .gzRd cbpM oEkn§ª¨§¤¤©¤©©§¨¨¨¨§
"gAfOd lrn" mB xn`PX dOn z`fŸ¦©¤¤¡©©¥©©¦§¥©
wx aEzM did m`W ,"'d iptNn" mbe§©¦¦§¥¤¦¨¨¨©
wx gTIW xnF` iziid "'d iptNn"¦¦§¥¨¦¦¥¤¦©©
gzRd cbpM oEknd gAfOd lW wlgdn¥©¥¤¤©¦§¥©©§ª¨§¤¤©¤©
lrn" mB aEzMW oeiM la` ,WOn©¨£¨¥¨¤¨©¥©
lMn zgwl lkEIW micnl Ep` "gAfOd©¦§¥©¨§¥¦¤©¨©©¦¨
wlgW oeiM ,gAfOd lW iaxrOd cSd©©©©£¨¦¤©¦§¥©¥¨¤¥¤

."'d iptl" oEkn EPOn¦¤§ª¨¦§¥
äwc,"äwc" øîBì ãeîìz äî Y ©¨©©§©©¨

øîàpL ,àéä äwc úøèwä ìë àìäå©£Ÿ¨©§Ÿ¤©¨¦¤¤¡©
¯el ,l zFnW. §

àäzL àlà ?"÷ãä äpnî z÷çLå"§¨©§¨¦¤¨¨¥¤¨¤§¥
äwcä ïî äwã¯dTC `dYW xnFlM ©¨¦©©¨§©¤§¥©¨

DYxagn dTC zFidl dkixSW ,xzFiA§¥¤§¦¨¦§©¨¥£¤§¨
)blz 'iq i"yx xeciq(.

døéæçî äéä íéøetkä íBé áøònL¤¥¤¤©¦¦¨¨©£¦¨
úLzënì¯iptl qipkn didW Ff ©©§¤¤¤¨¨©§¦¦§©

mixERMd mFi axr Dxifgn did miptle§¦§¦¨¨©£¦¨¤¤©¦¦
wcd DwgFWe ,zWYkOl),bn `nei i"yx ©©§¤¤§£¨¨¥

a(.bi dxez

(bi)Làä ìòäzçnä CBúaL Y ©¨¥¤§©©§¨
¯`le "W`d" o`M xn`PW oeiM¥¨¤¤¡©¨¨¥§Ÿ

dpEMdW oiadl oYip did "W` ilgB"©£¥¥¨¨¦¨§¨¦¤©©¨¨
Wxtl KxvEd okl ,gAfOd W`l§¥©¦§¥©¨¥§©§¨¥
mpn`W ,dYgOAW W`l dpEMdW¤©©¨¨¨¥¤©©§¨¤¨§¨
gAfOd lrn milgBd migwFl xW`M©£¤§¦©¤¨¦¥©©¦§¥©
xg`l la` ,"W` ilgB" mi`xwp¦§¨¦©£¥¥£¨§©©
"W`d" mi`xwp dYgOA mgiPOW¤©¦¨©©§¨¦§¨¦¨¥

)`"eb(didW xnFl drhp `NW F` .¤Ÿ¦§¤©¤¨¨
iptl ux`A milgBd z` dxrn§¨¤¤©¤¨¦¨¨¤¦§¥

ipRn ,zxFhTd ozFp did mWe oFx`d̈¨§¨¨¨¥©§¤¦§¥
ÎlM ,oM miUFr oi` mceÎxUA iptNW¤¦§¥¨¨¨¨¥¦¥¨

`EdKExAÎWFcTd iptl oMW)likyn ¤¥¦§¥©¨¨
cecl(.

úeîé àìådàNò àì íà àä Y §Ÿ¨¨¦Ÿ£¨¨
dð÷úk¯mixaCd lMn cg` xiqgdW §¦§¨¤¤¡¦¤¨¦¨©§¨¦

D`Ur `l m` la` ,o`M mixEn`d̈£¦¨£¨¦Ÿ£¨¨
df lr ,zxFhw `lA qpkp `N` llkA¦§¨¤¨¦§©§Ÿ§¤©¤
,"zEni `le" :a wEqtA lirl xn` xaM§¨¨©§¥§¨§Ÿ¨

."zn `Ed `A m`W" mW i"WxaE§©¦¨¤¦¨¥
äúéî áiç¯aEzMd zpEM Ffe ©¨¦¨§©¨©©¨

`le" xn`X dnA EprinWdl§©§¦¥§©¤¨©§Ÿ
."zEnici dxez ¨
(ci)Bòaöàá äfäåúçà äàfä Y §¦¨§¤§¨©¨¨©©

òîLna¯zg` rnWn d`Gd mzq)x`a ©©§¨§¨©¨¨©§©©©
dcya(.

òáL äfé úøtkä éðôìåúçà éøä Y §¦§¥©©Ÿ¤©¤¤©£¥©©
äìòîì¯."zxFRMd ipR lr" §©§¨©§¥©©¤

ähîì òáLå¯iptl" §¤©§©¨¦§¥
."zxFRMdeh dxez ©©¤



לג miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(è)åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
:úàhç eäNòå ýåýéì ìøBbä©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו ק ֹורא עליו, הּגֹורל .ּכׁשּמּניח ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
ì åéìò øtëì ýåýé éðôììæàæòì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnä©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑חי'.ּכ ּכד 'יּתקם ותרּגּומֹו: אחרים; עלֿידי חי", "יעמד לפי (ת"כ)מֹו לֹומר? ּתלמּוד מה »√««ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָֻ
עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ְְְְְֱֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד ÂÈÏÚ.חי ¯tÎÏ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, .ׁשּיתוּדה ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈»»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ):ׁשּנאמר ּביתֹו, קרּויים ּכּלם ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני קלה)וּדּוי (תהלים ¿ƒ∆«¬¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו, מתּכּפרים ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו אהרן מקּדׁש(ת"כ)"ּבית טמאת על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" מּטמאת עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו .וקדׁשיו, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)úàhç eäNòåìøBbä çépnLk Y §¨¨©¨§¤©¦©©¨
¯."mXl" FA aEzMW¤¨©¥

'äì" :øîBàå ,íL Bì àøB÷ åéìò̈¨¥¥§¥©
"úàhç¯,"z`Hg EdUre" Edfe ©¨§¤§¨¨©¨

xnFl oi`e ."z`Hg 'dl" xnF`W¤¥©©¨§¥©
df ixdW ,z`Hg EdaixwIW dpEMdW¤©©¨¨¤©§¦¥©¨¤£¥¤

eh wEqR oOwl xn`p)m"`x(.i dxez ¤¡©§©¨¨
(i)éç ãîòé,"éç ãîòé" Bîk Y ¨¢©©§ª£©©

íéøçà éãé-ìò¯cFnrIW `le ©§¥£¥¦§Ÿ¤©£
,u"nwA c"Ei ,"cnri" aYkpe .Fnvrn¥©§§¦§©¨¢©§¨©
zipFxB zF` `idW o"irdW mEXn¦¤¨©¦¤¦§¦
DYktFde diptNW zF`d z` daigxn©§¦¨¤¨¤§¨¤¨§©§¨

u"nwl)r"a`x t"r(i"Wx mB d`xE . §¨©§¥©©¦
."znEi ± mxgi" :hi ,ak zFnW§¨¢©©

í÷zé" :Bîebøúå¯mBxY `le) cnri §©§¦¨©¨¢©§Ÿ¦§¥
cFnri FWExiRW "mEwi"(. ¨¤¥©£

"éç ãk¯.ig xW`M ©©©£¤©
"éç" øîBì ãeîìz äî¯xn`p ixdW ©©§©©¤£¥¤¡©

miIgA `N` dcinr oi`e ,"cnri"¨¢©§¥£¦¨¤¨©©¦
)g"ty(.

ì" øîàpL éôì,"ìæàæòì Búà çlL §¦¤¤¡©§©©Ÿ©£¨¥
íà äúéîì íà BçelL òãBé éðéàå§¥¦¥©¦¦§¦¨¦

,"éç ãîòé" øîàð Cëì ,íéiçì§©¦§¨¤¡©¨¢©©
çlzLiL ãò "éç" Búãéîò¯Edfe £¦¨©©¤¦§©¥©§¤

."FzF` gNWl .. ig cnri" WExiRd©¥¨¢©©§©©
df xaC micnFl "mipdM zxFz"A la £̀¨§©Ÿ£¦§¦¨¨¤
± "'d iptl ig cnri" xn`PX dOn¦©¤¤¡©¨¢©©¦§¥
."wESA FzzinE ,'d iptl ig Fzcinr"£¦¨©¦§¥¦¨©

[BçelML] ïàkî¯dOkA `qxiBd oM ¦¨¤¦¥©¦§¨§©¨
K` .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦©

.FzEgilXW :milibxd miqEtCA©§¦¨§¦¦¤§¦
.äúéîìåéìò øtëìäcåúiL Y §¦¨§©¥¨¨¤¦§©¤
"åéìò"¯,DhEWtM dxRM oFWNn `le ¨¨§Ÿ¦§©¨¨¦§¨

"FA xRkl" xnFl Fl did oM m`W)`"eb(. ¤¦¥¨¨©§©¥
."'Bâå åéìò äcåúäå" áéúëãk¯oOwl §¦§¦§¦§©¨¨¨§§©¨

.`k wEqR`i dxez ¨
(`i)'Bâå Bãòa øtëåéðL éecå Y¯ §¦¤©£§¦¥¦

ixdW ,xAcn aEzMd mixaC zxRkA§©¨©§¨¦©¨§©¥¤£¥
xRd hgWp `l oicr)` ,ci zereay i"yx(. £©¦Ÿ¦§©©¨

íéðäkä åéçà ìòå åéìò¯Îoi`XÎdn ¨¨§©¤¨©Ÿ£¦©¤¥
eilr `N` dCezd `l oFW`x iECieA oM¥§¦¦Ÿ¦§©¨¤¨¨¨

FYW` lre)m"`x(. §©¦§
øîàpL ,"Búéa" íééeø÷ ílk íäL¯ ¤¥ª¨§¦¥¤¤¡©

.hi ,dlw miNdY§¦¦

ïàkî ."'Bâå 'ä úà eëøa ïøäà úéa"¥©£Ÿ¨§¤§¦¨
Ba ïéøtkúî íéðäkäL¯mB d`x ¤©Ÿ£¦¦§©§¦§¥©

KgxMÎlr" :a ,bi zFrEaW i"Wx©¦§©¨§¨
lW FxtA mixRMzOW LcOln `xwOd©¦§¨§©¤§¤¦§©§¦§¨¤
,'d z` EkxA oxd` ziA xn`PW ,oxd ©̀£Ÿ¤¤¡©¥©£Ÿ¨§¤
md ixd ,FziA oiiExw mipdMd lM ixd£¥¨©Ÿ£¦§¦¥£¥¥
oxd` KxvEdX dnE ."FziA craE llkA¦§©§©¥©¤§©©£Ÿ
mEXn ,Fnvr lr zipW zFCezdl§¦§©¥¦©©§¦
iE`x df oi`e ,oxd` lW `Ed xRdW¤©¨¤©£Ÿ§¥¤¨
okl ,mixg` lr FNW xRA dCezIW¤¦§©¤©¨¤©£¥¦¨¥
FOr llFke Fnvr lr dNigY dCezn¦§©¤§¦¨©©§§¥¦

mipdMd eig` z`)dix` xeb(. ¤¤¨©Ÿ£¦
úàîè ìò àlà dðéà ïúøtk ìëå§¨©¨¨¨¥¨¤¨©ª§©

åéLã÷å Lc÷î¯zFnW i"Wx mB d`x ¦§¨§¨¨¨§¥©©¦§
.i ,l

øîàpL Bîk¯i"WxaE ,fh wEqR oOwl §¤¤¡©§©¨¨§©¦
.mẄ

"'Bâå úàîhî Lãwä ìò øtëå"¯ §¦¤©©Ÿ¤¦ª§Ÿ§
,xirVd lr xAcn mW wEqRdW s`e§©¤©¨¨§©¥©©¨¦
xE`iAaE eh wEqR oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¨©¥

.mWai dxez ¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(áé)çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî¦¥¬©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד מה (יומא ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לֹומר לו)ּתלמּוד ל ׁשּתהא (שמות אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת  מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב הּדּקה, מן .ּדּקה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå| §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´
àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ

:úeîé̈«
i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑ הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(ãé)úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:Bòaöàa§¤§¨«
i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)çaænä ìòîïBöéçä Y¯`xnBA ¥©©¦§¥©©¦©§¨¨
xn`PX dOn oM Ecnl a ,dn `nFi¨¨§¥¦©¤¤¡©

"n,"'d iptl" Fzvwn wxW ,"'d iptN ¦¦§¥¤©¦§¨¦§¥
EPOn wlg wxW oFvigd gAfn Epid©§¦§¥©©¦¤©¥¤¦¤
oi`e ,lkidd lEOW gzRd cbpM oEEkn§¨§¤¤©¤©¤©¥¨§¥
inipRd gAfn ENi`e ,"'d iptl" FNEM¦§¥§¦¦§¥©©§¦¦

."'d iptl" FNEM¦§¥
'ä éðôlî,çútä éðôlL ãvî Y ¦¦§¥¦©¤¦§¥©¤©

éáøòî ãö àeäå¯wx `l ,xnFlM §©©£¨¦§©Ÿ©
,gzRd cbpM WOn oEkn `EdW wlgdn¥©¥¤¤§ª¨©¨§¤¤©¤©
EPOn wlgW iaxrOd cSd lMn `N ¤̀¨¦¨©©©©£¨¦¤¥¤¦¤
Ecnl mW `xnBaE .gzRd cbpM oEkn§ª¨§¤¤©¤©©§¨¨¨¨§
"gAfOd lrn" mB xn`PX dOn z`fŸ¦©¤¤¡©©¥©©¦§¥©
wx aEzM did m`W ,"'d iptNn" mbe§©¦¦§¥¤¦¨¨¨©
wx gTIW xnF` iziid "'d iptNn"¦¦§¥¨¦¦¥¤¦©©
gzRd cbpM oEknd gAfOd lW wlgdn¥©¥¤¤©¦§¥©©§ª¨§¤¤©¤©
lrn" mB aEzMW oeiM la` ,WOn©¨£¨¥¨¤¨©¥©
lMn zgwl lkEIW micnl Ep` "gAfOd©¦§¥©¨§¥¦¤©¨©©¦¨
wlgW oeiM ,gAfOd lW iaxrOd cSd©©©©£¨¦¤©¦§¥©¥¨¤¥¤

."'d iptl" oEkn EPOn¦¤§ª¨¦§¥
äwc,"äwc" øîBì ãeîìz äî Y ©¨©©§©©¨

øîàpL ,àéä äwc úøèwä ìë àìäå©£Ÿ¨©§Ÿ¤©¨¦¤¤¡©
¯el ,l zFnW. §

àäzL àlà ?"÷ãä äpnî z÷çLå"§¨©§¨¦¤¨¨¥¤¨¤§¥
äwcä ïî äwã¯dTC `dYW xnFlM ©¨¦©©¨§©¤§¥©¨

DYxagn dTC zFidl dkixSW ,xzFiA§¥¤§¦¨¦§©¨¥£¤§¨
)blz 'iq i"yx xeciq(.

døéæçî äéä íéøetkä íBé áøònL¤¥¤¤©¦¦¨¨©£¦¨
úLzënì¯iptl qipkn didW Ff ©©§¤¤¤¨¨©§¦¦§©

mixERMd mFi axr Dxifgn did miptle§¦§¦¨¨©£¦¨¤¤©¦¦
wcd DwgFWe ,zWYkOl),bn `nei i"yx ©©§¤¤§£¨¨¥

a(.bi dxez

(bi)Làä ìòäzçnä CBúaL Y ©¨¥¤§©©§¨
¯`le "W`d" o`M xn`PW oeiM¥¨¤¤¡©¨¨¥§Ÿ

dpEMdW oiadl oYip did "W` ilgB"©£¥¥¨¨¦¨§¨¦¤©©¨¨
Wxtl KxvEd okl ,gAfOd W`l§¥©¦§¥©¨¥§©§¨¥
mpn`W ,dYgOAW W`l dpEMdW¤©©¨¨¨¥¤©©§¨¤¨§¨
gAfOd lrn milgBd migwFl xW`M©£¤§¦©¤¨¦¥©©¦§¥©
xg`l la` ,"W` ilgB" mi`xwp¦§¨¦©£¥¥£¨§©©
"W`d" mi`xwp dYgOA mgiPOW¤©¦¨©©§¨¦§¨¦¨¥

)`"eb(didW xnFl drhp `NW F` .¤Ÿ¦§¤©¤¨¨
iptl ux`A milgBd z` dxrn§¨¤¤©¤¨¦¨¨¤¦§¥

ipRn ,zxFhTd ozFp did mWe oFx`d̈¨§¨¨¨¥©§¤¦§¥
ÎlM ,oM miUFr oi` mceÎxUA iptNW¤¦§¥¨¨¨¨¥¦¥¨

`EdKExAÎWFcTd iptl oMW)likyn ¤¥¦§¥©¨¨
cecl(.

úeîé àìådàNò àì íà àä Y §Ÿ¨¨¦Ÿ£¨¨
dð÷úk¯mixaCd lMn cg` xiqgdW §¦§¨¤¤¡¦¤¨¦¨©§¨¦

D`Ur `l m` la` ,o`M mixEn`d̈£¦¨£¨¦Ÿ£¨¨
df lr ,zxFhw `lA qpkp `N` llkA¦§¨¤¨¦§©§Ÿ§¤©¤
,"zEni `le" :a wEqtA lirl xn` xaM§¨¨©§¥§¨§Ÿ¨

."zn `Ed `A m`W" mW i"WxaE§©¦¨¤¦¨¥
äúéî áiç¯aEzMd zpEM Ffe ©¨¦¨§©¨©©¨

`le" xn`X dnA EprinWdl§©§¦¥§©¤¨©§Ÿ
."zEnici dxez ¨
(ci)Bòaöàá äfäåúçà äàfä Y §¦¨§¤§¨©¨¨©©

òîLna¯zg` rnWn d`Gd mzq)x`a ©©§¨§¨©¨¨©§©©©
dcya(.

òáL äfé úøtkä éðôìåúçà éøä Y §¦§¥©©Ÿ¤©¤¤©£¥©©
äìòîì¯."zxFRMd ipR lr" §©§¨©§¥©©¤

ähîì òáLå¯iptl" §¤©§©¨¦§¥
."zxFRMdeh dxez ©©¤



`miyecwÎixgלד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(åè)àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì äNò̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkä©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑ הּגֹורל עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר מכּפר הּכהנים, על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

‰t¯.לּׁשם  Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למּטה וׁשבע למעלה .אחת ֵַ«¬∆»»¿««»ְְְְֶַַַַַָָ

(æè)ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMä©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ),"לכלֿחּטאתם" ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשֹוגג  היא ּבטמאה ∑Ì‰ÈÚLtÓe.וחּטאת מזיד הּנכנסין ÚBÓ„.אף Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑(נז ׁשהּזה (יומא ּכׁשם ְִֵַָƒƒ¿≈∆ְְְִִִֵַַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְִֵֶָ
למּטה  וׁשבע  למעלה אחת מּׁשניהם  מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים .מּׁשניהם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ì˙‡ÓË CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אףֿעלּֿפי «…≈ƒ»¿À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)íòì øLàøtëî øtäM äî Y £¤¨¨©¤©¨§©¥
íéðäkä ìò¯WCwn z`nEh lr ©©Ÿ£¦©§©¦§¨

.`i wEqR i"WxA lirlcM ,eiWcwe§¨¨¨§¦§¥§©¦¨
ìàøNé ìò øéòOä øtëî¯cEOiNd §©¥©¨¦©¦§¨¥©¦

`NW s` ,"mrl xW`" xn`PW dGn `Ed¦¤¤¤¡©£¤¨¨©¤Ÿ
aEzM xaM ixdW ,Fxn`l Kixv did̈¨¨¦§¨§¤£¥§¨¨

dlrnl)d weqt(l`xUi ipA zcr z`nE" : §©§¨¥¥£©§¥¦§¨¥
Fl did oM m`e] "miGr ixirU ipW gTi¦©§¥§¦¥¦¦§¦¥¨¨
lxFBd eilr dlr xW` xirVd" xnFl©©¨¦£¤¨¨¨¨©¨
Epl xnFl `A `N` ,[dcya x`a ± "'dl©¤¨¨©¨
FnM `NW ,mrd xEar `Ed df oAxTW¤¨§©¤£¨¨¤Ÿ§
oaEn dGnE .mipdMl `EdW xRd©¨¤©Ÿ£¦¦¤¨
lCadd lke ,xRd FnM xRkn xirVdW¤©¨¦§©¥§©¨§¨©¤§¥
xEar dfe mrd xEar dGW `Ed mdipiA¥¥¤¤¤£¨¨§¤£
mFwn oi` oM `l m` iM ,mipdMd©Ÿ£¦¦¦Ÿ¥¥¨
`EdW xRl cEBpA "mrl xW`" WiBcdl§©§¦£¤¨¨§¦©¨¤
.mzxRkA md mipFW ixdW ,mipdMl©Ÿ£¦¤£¥¦¥§©¨¨¨
lr xRkn xRdW cEOiNd xTirW s`e§©¤¦©©¦¤©¨§©¥©
wEqRdn `Ed eiWcwe WCwn z`nEh§©¦§¨§¨¨¨¥©¨
lirl `aEOM ,xirVd iAB xEn`d̈¨©¥©¨¦©¨§¥
,dWw df oi` ± Ktidl `le ,mW i"WxA§©¦¨§Ÿ§¥¤¥¤¨¤
xW`" wEqRdn micnl Ep`W xg`l iM¦§©©¤¨§¥¦¥©¨£¤
,xRd FnM `id xirVd zxRMW "mrl̈¨¤©¨©©¨¦¦§©¨
xRd zxRMW micnl Ep` `tEB dGn ixd£¥¦¤¨¨§¥¦¤©¨©©¨

xirVd FnM `idxRd zxRM micnlE , ¦§©¨¦§¥¦©¨©©¨
WcTd lr xRke" :xirVA WxFtndn¥©§¨©¨¦§¦¤©©Ÿ¤

"'ebe z`nHn)`"eb t"r(i"Wx d`xE . ¦ª§Ÿ§¥©¦
xR md ± mixERMd z`Hg" :i ,l zFnW§©©©¦¦¥¨

lr mixRknd mixERMd mFi lW xirUe§¨¦¤©¦¦©§©§¦©
."eiWcwe WCwn z`nEh§©¦§¨§¨¨¨

ìøBbä åéìò äìòL øéòOä àeäå§©¨¦¤¨¨¨¨©¨
íMì¯,lf`frl Kld ipXd xirU iM ©¥¦¨¦©¥¦¨©©£¨¥

.o`M xMfp `l xg` xirUe§¨¦©¥Ÿ¦§©¨
øtä íãì äNò øLàkúçà Y ©£¤¨¨§©©¨©©

ähîì òáLå äìòîì¯lirlcM §©§¨§¤©§©¨§¦§¥
.ci wEqR i"WxAfh dxez §©¦¨

(fh)ìàøNé éða úàîhîìò Y ¦ª§Ÿ§¥¦§¨¥©
äàîèa Lc÷nì ïéñðëpä¯xn`PW ©¦§¨¦©¦§¨§ª§¨¤¤¡©

zF`nEHn ± "z`nHn WcTd lr xRke"§¦¤©©Ÿ¤¦ª§Ÿ¦§
Wcw lW)a ,f zereay(. ¤Ÿ¤

óBqa íäì òãBð àìå¯,xnFlM §Ÿ©¨¤©§©
KMÎxg`e mi`nh mdW Erci dNigYA©§¦¨¨§¤¥§¥¦§©©¨
WCwOl Eqpkpe d`nEHd mdn dnlrp¤¤§¨¥¤©§¨§¦§§©¦§¨
EqpkPW mdl rcFp `l E`vIWkE ,bbFWA§¥§¤¨§Ÿ©¨¤¤¦§§
EqpkPW mdl rcFp m` iM ,d`nEhA§§¨¦¦©¨¤¤¦§§
mFi lW xirUA mzxRM oi` ,d`nEhA§§¨¥©¨¨¨§¨¦¤
,cxFie dlFr oAxwA `N` mixERMd©¦¦¤¨§¨§¨¤§¥
mdl dzid `l m`e .b ,d lirlcM§¦§¥§¦Ÿ¨§¨¨¤
oi` ,sFQA `le dNigYA `l drici§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ©¥
ixirU `N` xRkn mixERMd mFi xirU§¦©¦¦§©¥¤¨§¦¥
i"Wx d`x ± milbxde Wcg W`xŸŸ¤§¨§¨¦§¥©¦

.eh ,gk xAcOA©¦§¨
"íúàhç ìëì" øîàpL¯df ixde ¤¤¡©§¨©Ÿ¨©£¥¤

:aEzM ENi`kE ,qxFqn `xwn¦§¨§¨§¦¨
mz`Hg lkl l`xUi ipA zF`nEHn"¦§§¥¦§¨¥§¨©Ÿ¨

"mdirWRnE)dcya x`a(. ¦¦§¥¤

ââBL àéä úàhçå¯xn`PW)a ,c lirl( §©¨¦¥¤¤¡©
"dbbWa `hgz iM Wtp")a ,el `nei(Epide . ¤¤¦¤¡¨¦§¨¨§©§

dzid d`nEhA WCwOl dqipMdW¤©§¦¨©¦§¨§§¨¨§¨
mBW FrnWn "mz`Hg lkl"E ,dbbWA¦§¨¨§¨©Ÿ¨©§¨¤©

.mibbFW md eiWkr©§¨¥§¦
íäéòLtîeãéæî ïéñðëpä óà Y ¦¦§¥¤©©¦§¨¦¥¦

äàîèa¯cifn `N` "rWR" oi`W)i"yx §ª§¨¤¥¤©¤¨¥¦
a ,f zereay(:f ,cl zFnW i"Wx d`xE .§¥©¦§

EN` mirWR ,zFpFcGd EN` zFpFr"£¥©§§¨¦¥
la` ."qirkdl dUFr mc`W micxOd©§¨¦¤¨¨¤§©§¦£¨
mirWR WxiR ,zFpFr aEzM `NW o`M̈¤Ÿ¨£¥©§¨¦

.cifn lr wx©©¥¦
ãòBî ìäàì äNòé ïëåíLk Y §¥©£¤§Ÿ¤¥§¥

íäéðMî äfäL¯mCnE xRd mCn ¤¦¨¦§¥¤¦©©¨¦©
.xirVd©¨¦
íéðôa¯cbpM miWcTd WcwA ¦§¦§Ÿ¤©¢¨¦§¤¤

.zxFRMd©©¤
áLå äìòîì úçàähîì ò¯lirlcM ©©§©§¨§¤©§©¨§¦§¥

.mW i"WxaE ehÎci miwEqR§¦§©¦¨
õeçaî úëøtä ìò äfî Ck¯.lkidA ¨©¤©©¨Ÿ¤¦©©¥¨

."crFn ld`l" Edfe§¤§Ÿ¤¥
ähîì òáLå äìòîì úçà íäéðMî¦§¥¤©©§©§¨§¤©§©¨

¯wEIcA dUrIW rnWn "dUri oke" iM¦§¥©£¤©§©¤©£¤§¦
.miptA dUrW FnM§¤¨¨¦§¦

íúàîè CBúa ízà ïëMä-óà Y ©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨©
íäéðéa äðéëL íéàîè íäL ét-ìò©¦¤¥§¥¦§¦¨¥¥¤

¯` :dfA x`an(aqEn "mY` okFXd" §¨¥¨¤©¥¦¨¨
cinY "mY` okFW"W in lr)Epid ©¦¤¥¦¨¨¦©§

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«

(çé)åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«
i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑?"ויצא" לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ׁשהּוא הּזהב, מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּמזּבח  מן לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ולפנים הּמזּבח מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ׁשהּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלפי
צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל נח)ולחּוץ, ÂÈÏÚ.(יומא ¯tÎÂ∑ ּומּדם הּפר מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ְְְְְִִִִִֶֶַַָ¿ƒ∆»»ְִִִַַַַַַָָָָ

זה  לתֹו זה מערבין – .הּׂשעיר" ְְִִֶֶַָָֹ

(èé)íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
ּׁשעבר  לבא ∑BLc˜Â.מּמה .לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(ë)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈÓÊיט  Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`EdÎKExAÎWFcTd(ld`" lr `le ©¨¨§Ÿ©Ÿ¤
,"crFn ld`" lr aqEn dGW F` ,"crFn¥¤¤¨©Ÿ¤¥

a .crFn ld`A okFXW inl dpEMde(oi` §©©¨¨§¦¤¥§Ÿ¤¥¥
okFW `EdKExAÎWFcTdW WExiRd©¥¤©¨¨¥
,l`xUi ipA lW d`nEHd KFzA§©§¨¤§¥¦§¨¥
FWExiR `N` ,aEzMd oFWl zErnWnM§©§¨§©¨¤¨¥
iRÎlrÎs` l`xUi ipaA okFW `EdW¤¥¦§¥¦§¨¥©©¦

b .mi`nh mdW(zpEMW xnFl Wi mB ¤¥§¥¦©¥©¤©¨©
xirVde xRd mCW ,xnFl aEzMd©¨©¤©©¨§©¨¦
daEWY EUr `NWM s` mdilr mixRkn§©§¦£¥¤©§¤Ÿ¨§¨
WCwOl mzqipM lr mnvr cSn¦©©§¨©§¦¨¨©¦§¨

cifnA F` bbFWA) d`nEhA(mEXn , §§¨§¥§¥¦¦
l`xUi ipaA okFW `EdKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¦§¥¦§¨¥

"mi`nh" mzFidA mBi"Wx mB d`xE . ©¦§¨§¥¦§¥©©¦
.cl ,dl xAcOAfi dxez ©¦§¨

(hiÎgi)'ä éðôì øLà çaænä ìàY ¤©¦§¥©£¤¦§¥
"'ä éðôì" àeäL áäfä çaæî äæ¤¦§©©¨¨¤¦§¥

ìëéäa¯iptl `l oFvigd gAfn ENi`C ©¥¨§¦¦§¥©©¦Ÿ¦§¥
`Ed 'd)a"rx ,gp `nei i"yx(iptNn" `N` ,¤¨¦¦§¥

.ai wEqR lirlcM ,"'d§¦§¥¨

"àöéå" øîBì ãeîìz äîe¯Fl did ©©§©§¨¨¨¨
"'d iptl xW` gAfOd lr xRke" :xnFl©§¦¤©©¦§¥©£¤¦§¥

)a ,gp `nei i"yx(.
úëøtä ìò úBàfää äfäL éôì¯ §¦¤¦¨©©¨©©¨Ÿ¤

.fh wEqR lirl x`FanM©§¨§¥¨
,äfäå íéðôìå çaænä ïî ãîòå§¨©¦©¦§¥©§¦§¦§¦¨
ïî úàöì B÷é÷æä çaænä úBðzîáe§©§©¦§¥©¦§¦¨¥¦
ïøwî ìéçúéå ,õeçìå çaænä©¦§¥©§©§©§¦¦¤¤

úéðBôö úéçøæî¯zFpYn xnBWM ¦§¨¦§¦§¤¨©©§
cSW itl) oFtSd KxC `vie mipRd©§¦§¨¨¤¤©¨§¦¤©
dqipkl WOW zkFxRd lW oFtv̈¤©¨¤¦¥¦§¦¨

d`ivie(zipFtvA dNigY rbR , ¦¦¨¨©§¦¨¦§¦
cr ozp `l mWe ,gAfnC ziaxrn©£¨¦§¦§¥©§¨Ÿ¨©©
,zipFtv zigxfnl Fl `aE `vIW¤¨¨¨§¦§¨¦§¦
ziaxrn zipFtvl xfFge mW ozFpe§¥¨§¥¦§¦©£¨¦

oini KxC)iqei iax zrca ,my `nei i"yx ¤¤¨¦
ililbd(.

åéìò øtëå?Búøtk àéä äîe Y §¦¤¨¨©¦©¨¨
øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå¯ §¨©¦©©¨¦©©¨¦

eiCgi odipW mCn)a ,bp `nei i"yx(mdipW , ¦©§¥¤©§¨§¥¤

rnWn cg`M)a ,fp `nei i"yx(. §¤¨©§©
äæ CBúì äæ ïéáøòî¯xRd mC dxirW §Ÿ̈¦¤§¤¤¥¨©©¨

wxfn dxrnE xfFge ,xirVd mcl`ln §©©¨¦§¥§¨¤¦§¨¨¥
owix wxfn KFzl)` ,hp my i"yx(icM , §¦§¨¥¨§¥

dti oaxrl)a ,bp my i"yx(. §¨§¨¨¤
ícä ïî åéìò äfäåïúpL øçà Y §¦¨¨¨¦©¨©©¤¨©

äfî ,åéúBðø÷ ìò Bòaöàa úBðzî©¨§¤§¨©©§¨©¤
Bbb ìò úBàfä òáL¯d`Gdd oi`W ¤©©¨©©¤¥©©¨¨

lirlC ,dlrnl dxEn`d dpizPd z`Gd©Ÿ©§¦¨¨£¨§©§¨¦§¥
o`ke ,"gAfOd zFpxw lr ozpe" aizM§¦§¨©©©§©¦§¥©§¨
lW FtEB lr rnWnC ,"eilr" aizM§¦¨¨§©§©©¤

[FBB Epid] gAfn)`"eb(. ¦§¥©©§©
BøäèåøáòM änî Y¯d`nEHdn §¦£¦©¤¨©¥©§¨

.FA dqpkPW¤¦§§¨
BLc÷åàáì ãéúòì Y¯xg`n §¦§¤¨¦¨Ÿ¥©©

dXEcTd dPOn dkld EdE`OHW¤¦§¨§¨¦¤¨©§¨
DA xn`PW ,dpFW`xd)i ,n zeny( ¨¦¨¤¤¡©¨
e ,"gAfOd z` YWCwe"FWCwl Wi okl §¦©§¨¤©¦§¥©§¨¥¥§©§

Wcgn)cecl likyn(.k dxez ¥¨¨



לה miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(åè)àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì äNò̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkä©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑ הּגֹורל עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר מכּפר הּכהנים, על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

‰t¯.לּׁשם  Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למּטה וׁשבע למעלה .אחת ֵַ«¬∆»»¿««»ְְְְֶַַַַַָָ

(æè)ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMä©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ),"לכלֿחּטאתם" ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשֹוגג  היא ּבטמאה ∑Ì‰ÈÚLtÓe.וחּטאת מזיד הּנכנסין ÚBÓ„.אף Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑(נז ׁשהּזה (יומא ּכׁשם ְִֵַָƒƒ¿≈∆ְְְִִִֵַַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְִֵֶָ
למּטה  וׁשבע  למעלה אחת מּׁשניהם  מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים .מּׁשניהם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ì˙‡ÓË CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אףֿעלּֿפי «…≈ƒ»¿À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)íòì øLàøtëî øtäM äî Y £¤¨¨©¤©¨§©¥
íéðäkä ìò¯WCwn z`nEh lr ©©Ÿ£¦©§©¦§¨

.`i wEqR i"WxA lirlcM ,eiWcwe§¨¨¨§¦§¥§©¦¨
ìàøNé ìò øéòOä øtëî¯cEOiNd §©¥©¨¦©¦§¨¥©¦

`NW s` ,"mrl xW`" xn`PW dGn `Ed¦¤¤¤¡©£¤¨¨©¤Ÿ
aEzM xaM ixdW ,Fxn`l Kixv did̈¨¨¦§¨§¤£¥§¨¨

dlrnl)d weqt(l`xUi ipA zcr z`nE" : §©§¨¥¥£©§¥¦§¨¥
Fl did oM m`e] "miGr ixirU ipW gTi¦©§¥§¦¥¦¦§¦¥¨¨
lxFBd eilr dlr xW` xirVd" xnFl©©¨¦£¤¨¨¨¨©¨
Epl xnFl `A `N` ,[dcya x`a ± "'dl©¤¨¨©¨
FnM `NW ,mrd xEar `Ed df oAxTW¤¨§©¤£¨¨¤Ÿ§
oaEn dGnE .mipdMl `EdW xRd©¨¤©Ÿ£¦¦¤¨
lCadd lke ,xRd FnM xRkn xirVdW¤©¨¦§©¥§©¨§¨©¤§¥
xEar dfe mrd xEar dGW `Ed mdipiA¥¥¤¤¤£¨¨§¤£
mFwn oi` oM `l m` iM ,mipdMd©Ÿ£¦¦¦Ÿ¥¥¨
`EdW xRl cEBpA "mrl xW`" WiBcdl§©§¦£¤¨¨§¦©¨¤
.mzxRkA md mipFW ixdW ,mipdMl©Ÿ£¦¤£¥¦¥§©¨¨¨
lr xRkn xRdW cEOiNd xTirW s`e§©¤¦©©¦¤©¨§©¥©
wEqRdn `Ed eiWcwe WCwn z`nEh§©¦§¨§¨¨¨¥©¨
lirl `aEOM ,xirVd iAB xEn`d̈¨©¥©¨¦©¨§¥
,dWw df oi` ± Ktidl `le ,mW i"WxA§©¦¨§Ÿ§¥¤¥¤¨¤
xW`" wEqRdn micnl Ep`W xg`l iM¦§©©¤¨§¥¦¥©¨£¤
,xRd FnM `id xirVd zxRMW "mrl̈¨¤©¨©©¨¦¦§©¨
xRd zxRMW micnl Ep` `tEB dGn ixd£¥¦¤¨¨§¥¦¤©¨©©¨

xirVd FnM `idxRd zxRM micnlE , ¦§©¨¦§¥¦©¨©©¨
WcTd lr xRke" :xirVA WxFtndn¥©§¨©¨¦§¦¤©©Ÿ¤

"'ebe z`nHn)`"eb t"r(i"Wx d`xE . ¦ª§Ÿ§¥©¦
xR md ± mixERMd z`Hg" :i ,l zFnW§©©©¦¦¥¨

lr mixRknd mixERMd mFi lW xirUe§¨¦¤©¦¦©§©§¦©
."eiWcwe WCwn z`nEh§©¦§¨§¨¨¨

ìøBbä åéìò äìòL øéòOä àeäå§©¨¦¤¨¨¨¨©¨
íMì¯,lf`frl Kld ipXd xirU iM ©¥¦¨¦©¥¦¨©©£¨¥

.o`M xMfp `l xg` xirUe§¨¦©¥Ÿ¦§©¨
øtä íãì äNò øLàkúçà Y ©£¤¨¨§©©¨©©

ähîì òáLå äìòîì¯lirlcM §©§¨§¤©§©¨§¦§¥
.ci wEqR i"WxAfh dxez §©¦¨

(fh)ìàøNé éða úàîhîìò Y ¦ª§Ÿ§¥¦§¨¥©
äàîèa Lc÷nì ïéñðëpä¯xn`PW ©¦§¨¦©¦§¨§ª§¨¤¤¡©

zF`nEHn ± "z`nHn WcTd lr xRke"§¦¤©©Ÿ¤¦ª§Ÿ¦§
Wcw lW)a ,f zereay(. ¤Ÿ¤

óBqa íäì òãBð àìå¯,xnFlM §Ÿ©¨¤©§©
KMÎxg`e mi`nh mdW Erci dNigYA©§¦¨¨§¤¥§¥¦§©©¨
WCwOl Eqpkpe d`nEHd mdn dnlrp¤¤§¨¥¤©§¨§¦§§©¦§¨
EqpkPW mdl rcFp `l E`vIWkE ,bbFWA§¥§¤¨§Ÿ©¨¤¤¦§§
EqpkPW mdl rcFp m` iM ,d`nEhA§§¨¦¦©¨¤¤¦§§
mFi lW xirUA mzxRM oi` ,d`nEhA§§¨¥©¨¨¨§¨¦¤
,cxFie dlFr oAxwA `N` mixERMd©¦¦¤¨§¨§¨¤§¥
mdl dzid `l m`e .b ,d lirlcM§¦§¥§¦Ÿ¨§¨¨¤
oi` ,sFQA `le dNigYA `l drici§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ©¥
ixirU `N` xRkn mixERMd mFi xirU§¦©¦¦§©¥¤¨§¦¥
i"Wx d`x ± milbxde Wcg W`xŸŸ¤§¨§¨¦§¥©¦

.eh ,gk xAcOA©¦§¨
"íúàhç ìëì" øîàpL¯df ixde ¤¤¡©§¨©Ÿ¨©£¥¤

:aEzM ENi`kE ,qxFqn `xwn¦§¨§¨§¦¨
mz`Hg lkl l`xUi ipA zF`nEHn"¦§§¥¦§¨¥§¨©Ÿ¨

"mdirWRnE)dcya x`a(. ¦¦§¥¤

ââBL àéä úàhçå¯xn`PW)a ,c lirl( §©¨¦¥¤¤¡©
"dbbWa `hgz iM Wtp")a ,el `nei(Epide . ¤¤¦¤¡¨¦§¨¨§©§

dzid d`nEhA WCwOl dqipMdW¤©§¦¨©¦§¨§§¨¨§¨
mBW FrnWn "mz`Hg lkl"E ,dbbWA¦§¨¨§¨©Ÿ¨©§¨¤©

.mibbFW md eiWkr©§¨¥§¦
íäéòLtîeãéæî ïéñðëpä óà Y ¦¦§¥¤©©¦§¨¦¥¦

äàîèa¯cifn `N` "rWR" oi`W)i"yx §ª§¨¤¥¤©¤¨¥¦
a ,f zereay(:f ,cl zFnW i"Wx d`xE .§¥©¦§

EN` mirWR ,zFpFcGd EN` zFpFr"£¥©§§¨¦¥
la` ."qirkdl dUFr mc`W micxOd©§¨¦¤¨¨¤§©§¦£¨
mirWR WxiR ,zFpFr aEzM `NW o`M̈¤Ÿ¨£¥©§¨¦

.cifn lr wx©©¥¦
ãòBî ìäàì äNòé ïëåíLk Y §¥©£¤§Ÿ¤¥§¥

íäéðMî äfäL¯mCnE xRd mCn ¤¦¨¦§¥¤¦©©¨¦©
.xirVd©¨¦
íéðôa¯cbpM miWcTd WcwA ¦§¦§Ÿ¤©¢¨¦§¤¤

.zxFRMd©©¤
áLå äìòîì úçàähîì ò¯lirlcM ©©§©§¨§¤©§©¨§¦§¥

.mW i"WxaE ehÎci miwEqR§¦§©¦¨
õeçaî úëøtä ìò äfî Ck¯.lkidA ¨©¤©©¨Ÿ¤¦©©¥¨

."crFn ld`l" Edfe§¤§Ÿ¤¥
ähîì òáLå äìòîì úçà íäéðMî¦§¥¤©©§©§¨§¤©§©¨

¯wEIcA dUrIW rnWn "dUri oke" iM¦§¥©£¤©§©¤©£¤§¦
.miptA dUrW FnM§¤¨¨¦§¦

íúàîè CBúa ízà ïëMä-óà Y ©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨©
íäéðéa äðéëL íéàîè íäL ét-ìò©¦¤¥§¥¦§¦¨¥¥¤

¯` :dfA x`an(aqEn "mY` okFXd" §¨¥¨¤©¥¦¨¨
cinY "mY` okFW"W in lr)Epid ©¦¤¥¦¨¨¦©§

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«

(çé)åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«
i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑?"ויצא" לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ׁשהּוא הּזהב, מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּמזּבח  מן לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ולפנים הּמזּבח מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ׁשהּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלפי
צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל נח)ולחּוץ, ÂÈÏÚ.(יומא ¯tÎÂ∑ ּומּדם הּפר מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ְְְְְִִִִִֶֶַַָ¿ƒ∆»»ְִִִַַַַַַָָָָ

זה  לתֹו זה מערבין – .הּׂשעיר" ְְִִֶֶַָָֹ

(èé)íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
ּׁשעבר  לבא ∑BLc˜Â.מּמה .לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(ë)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈÓÊיט  Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`EdÎKExAÎWFcTd(ld`" lr `le ©¨¨§Ÿ©Ÿ¤
,"crFn ld`" lr aqEn dGW F` ,"crFn¥¤¤¨©Ÿ¤¥

a .crFn ld`A okFXW inl dpEMde(oi` §©©¨¨§¦¤¥§Ÿ¤¥¥
okFW `EdKExAÎWFcTdW WExiRd©¥¤©¨¨¥
,l`xUi ipA lW d`nEHd KFzA§©§¨¤§¥¦§¨¥
FWExiR `N` ,aEzMd oFWl zErnWnM§©§¨§©¨¤¨¥
iRÎlrÎs` l`xUi ipaA okFW `EdW¤¥¦§¥¦§¨¥©©¦

b .mi`nh mdW(zpEMW xnFl Wi mB ¤¥§¥¦©¥©¤©¨©
xirVde xRd mCW ,xnFl aEzMd©¨©¤©©¨§©¨¦
daEWY EUr `NWM s` mdilr mixRkn§©§¦£¥¤©§¤Ÿ¨§¨
WCwOl mzqipM lr mnvr cSn¦©©§¨©§¦¨¨©¦§¨

cifnA F` bbFWA) d`nEhA(mEXn , §§¨§¥§¥¦¦
l`xUi ipaA okFW `EdKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¦§¥¦§¨¥

"mi`nh" mzFidA mBi"Wx mB d`xE . ©¦§¨§¥¦§¥©©¦
.cl ,dl xAcOAfi dxez ©¦§¨

(hiÎgi)'ä éðôì øLà çaænä ìàY ¤©¦§¥©£¤¦§¥
"'ä éðôì" àeäL áäfä çaæî äæ¤¦§©©¨¨¤¦§¥

ìëéäa¯iptl `l oFvigd gAfn ENi`C ©¥¨§¦¦§¥©©¦Ÿ¦§¥
`Ed 'd)a"rx ,gp `nei i"yx(iptNn" `N` ,¤¨¦¦§¥

.ai wEqR lirlcM ,"'d§¦§¥¨

"àöéå" øîBì ãeîìz äîe¯Fl did ©©§©§¨¨¨¨
"'d iptl xW` gAfOd lr xRke" :xnFl©§¦¤©©¦§¥©£¤¦§¥

)a ,gp `nei i"yx(.
úëøtä ìò úBàfää äfäL éôì¯ §¦¤¦¨©©¨©©¨Ÿ¤

.fh wEqR lirl x`FanM©§¨§¥¨
,äfäå íéðôìå çaænä ïî ãîòå§¨©¦©¦§¥©§¦§¦§¦¨
ïî úàöì B÷é÷æä çaænä úBðzîáe§©§©¦§¥©¦§¦¨¥¦
ïøwî ìéçúéå ,õeçìå çaænä©¦§¥©§©§©§¦¦¤¤

úéðBôö úéçøæî¯zFpYn xnBWM ¦§¨¦§¦§¤¨©©§
cSW itl) oFtSd KxC `vie mipRd©§¦§¨¨¤¤©¨§¦¤©
dqipkl WOW zkFxRd lW oFtv̈¤©¨¤¦¥¦§¦¨

d`ivie(zipFtvA dNigY rbR , ¦¦¨¨©§¦¨¦§¦
cr ozp `l mWe ,gAfnC ziaxrn©£¨¦§¦§¥©§¨Ÿ¨©©
,zipFtv zigxfnl Fl `aE `vIW¤¨¨¨§¦§¨¦§¦
ziaxrn zipFtvl xfFge mW ozFpe§¥¨§¥¦§¦©£¨¦

oini KxC)iqei iax zrca ,my `nei i"yx ¤¤¨¦
ililbd(.

åéìò øtëå?Búøtk àéä äîe Y §¦¤¨¨©¦©¨¨
øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå¯ §¨©¦©©¨¦©©¨¦

eiCgi odipW mCn)a ,bp `nei i"yx(mdipW , ¦©§¥¤©§¨§¥¤

rnWn cg`M)a ,fp `nei i"yx(. §¤¨©§©
äæ CBúì äæ ïéáøòî¯xRd mC dxirW §Ÿ̈¦¤§¤¤¥¨©©¨

wxfn dxrnE xfFge ,xirVd mcl`ln §©©¨¦§¥§¨¤¦§¨¨¥
owix wxfn KFzl)` ,hp my i"yx(icM , §¦§¨¥¨§¥

dti oaxrl)a ,bp my i"yx(. §¨§¨¨¤
ícä ïî åéìò äfäåïúpL øçà Y §¦¨¨¨¦©¨©©¤¨©

äfî ,åéúBðø÷ ìò Bòaöàa úBðzî©¨§¤§¨©©§¨©¤
Bbb ìò úBàfä òáL¯d`Gdd oi`W ¤©©¨©©¤¥©©¨¨

lirlC ,dlrnl dxEn`d dpizPd z`Gd©Ÿ©§¦¨¨£¨§©§¨¦§¥
o`ke ,"gAfOd zFpxw lr ozpe" aizM§¦§¨©©©§©¦§¥©§¨
lW FtEB lr rnWnC ,"eilr" aizM§¦¨¨§©§©©¤

[FBB Epid] gAfn)`"eb(. ¦§¥©©§©
BøäèåøáòM änî Y¯d`nEHdn §¦£¦©¤¨©¥©§¨

.FA dqpkPW¤¦§§¨
BLc÷åàáì ãéúòì Y¯xg`n §¦§¤¨¦¨Ÿ¥©©

dXEcTd dPOn dkld EdE`OHW¤¦§¨§¨¦¤¨©§¨
DA xn`PW ,dpFW`xd)i ,n zeny( ¨¦¨¤¤¡©¨
e ,"gAfOd z` YWCwe"FWCwl Wi okl §¦©§¨¤©¦§¥©§¨¥¥§©§

Wcgn)cecl likyn(.k dxez ¥¨¨



`miyecwÎixgלו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(àë)øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

íäéòLt-ìk-úàå-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä LàǿŸ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול (יומא מּיֹום לכ .הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרהזרהזרהזרה ארץ ארץ ארץ ארץ  אלאלאלאל עעעעֹוֹוֹוֹונתםנתםנתםנתם ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו ההההּׂשּׂשּׂשּׂשעיר עיר עיר עיר  כב)ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ּבלי (טז, ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, הרמּב"ם ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
על מכּפר הּׂשעיר ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו .העברההעברההעברההעברהּתׁשּובה, . עברה עעעעֹוֹוֹוֹונתם נתם נתם נתם ("ונׂשא הרי ולא ,(" ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֵֵָָָָָֹֹֹ

על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת יכּפרהאדםהאדםהאדםהאדםקּלה הּזה "),עליכם עליכם עליכם עליכם ("ּבּיֹום ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו לכּפרה 'מנּגד' הּוא ׁשב ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּומי

(âë)ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹומא לב)ּבמּסכת עֹולתֹו(דף עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמר ּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי והקטרת העם ּבגדי ועֹולת ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ׁשּנעׂשים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ÚBÓ„.לבן  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·e∑ ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ËLÙe.להֹוציא ָָ»∆…∆≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«

„a‰ È„‚aŒ˙‡∑ ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר ∆ƒ¿≈«»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומקצת  העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת הּפנימּיים וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשל

¯LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)ézò LéàíBiî Cëì ïëenä Y ¦¦¦©¨§¨¦
ìBîúà¯FzF` EpikdW "iYr" WExitE ¤§¥¦¦¤¥¦

zrl Fl Exn` lFnz`OW ,rEaw zrl§¥¨©¤¥¤§¨§§¥
Kkl okEn didY xgn)`"eb("iYr"W F` . ¨¨¦§¤¨§¨¤¦¦

cg` mFi Kkl okEdW ,zrlzrn FWExiR¥¥¥§¥¤©§¨¤¨
mFIn" i"Wx azMX dn Edfe ,ok iptl¦§¥¥§¤©¤¨©©¦¦

"lFnz`)cecl likyn(i"Wx mB d`xE . ¤§§¥©©¦
okEn" didIW :a cEOr Wix ,eq `nFi¨¥©¤¦§¤¨
,ci zFzixM i"WxA oke ."lFnz`n Kkl§¨¥¤§§¥§©¦¨¥
KilFdl lFnz`n EdEpOfIW" :`¤§©§¥¤§§¦

."xirVdak dxez ©¨¦
(bk)ãòBî ìäà ìà ïøäà àáeY ¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥

ìL BîB÷î äæ ïéàL ,eðéúBaø eøîà̈§©¥¤¥¤§¤
äæ àø÷î¯` :dWw ,oM `l m` iM( ¦§¨¤¦¦Ÿ¥¨¤

xnB ixd ,lkidd l` `A `Ed dOl̈¨¨¤©¥¨£¥¨©
a .eizFcFar(WxiR `l df `xwnA s` £¨©§¦§¨¤Ÿ¥©

mW dUrI dn)` ,al `nei i"yx t"r(. ©©£¤¨
àîBé úëqîa íäéøáãì íòè eðúðå§¨§©©§¦§¥¤§©¤¤¨

¯migxkEn mrH dn ,xnFlM .` ,al§©©©©§¨¦
,o`M df `xwn lW FnFwn oi`W xnFl©¤¥§¤¦§¨¤¨

.oOwl x`FaIW itkE§¦¤§¨§©¨
ìò äøîàð dlk äLøtä ìk :eøîàå§¨§¨©¨¨¨ª¨¤¤§¨©
øçà àéäL ,Bæ äàéaî õeç ,øãqä©¥¤¦¦¨¤¦©©
úøè÷äå íòä úìBòå BúìBò úiNò£¦©¨§©¨¨§©§¨©
õeça íéNòpL øéòNå øô éøeîà¥¥©§¨¦¤©£¦©

áäæ éãâáa¯miwEqR oOwl mixEn`d §¦§¥¨¨¨£¦§©¨§¦
.dkÎck

éãâa LáBìå ïèLBôe Lc÷îe ìáBèå§¥§©¥§¨§¥¦§¥
,"ãòBî ìäà ìà .. àáe" ,ïáì̈¨¨¤Ÿ¤¥
äzçnä úàå ókä úà àéöBäì§¦¤©©§¤©©§¨
,íéðôìå éðôì úøèwä da øéè÷äL¤¦§¦¨©§Ÿ¤¦§©§¦§¦
øçà "ãaä éãâa úà èLôe"¨©¤¦§¥©¨©©
ãéîzì áäæ éãâa LáBìå ,íàéöBäL¤¦¨§¥¦§¥¨¨©¨¦

íéaøòä ïéa ìL¯`nFi i"Wx mB d`x ¤¥¨©§©¦§¥©©¦¨
xcq lr zF`xwOd Exn`p" :` ,al¤¤§©¦§¨©¥¤
dWxRA oxcqM ,zFtNgzOd zFcFard̈£©¦§©§§¦§¨©¨¨¨

df `xwOn uEg ,mzcFar xcq KM̈¥¤£¨¨¦¦§¨¤
zFcFar mr dYgnE sM z`vFd azMW¤¨©¨©©©§¨¦£
Fli` zcFar wiqtd `le ,zFInipRd©§¦¦§Ÿ¦§¦£©¥
aFYkl Fl dide ,mizpA mrd li`e§¥¨¨¥§©¦§¨¨¦§
,''ebe FzlFr z` dUre `vie' :dNigYA©§¦¨§¨¨§¨¨¤¨
sM `ivFdl 'oxd` `aE' :KMÎxg`e§©©¨¨©£Ÿ§¦©
cAd icbA z`hWtE' :KMÎxg`e ,dYgnE©§¨§©©¨¨©¤¦§¥©©
miOa FxUA z` ugxe' ,'mW mgiPde§¦¦¨¨§¨©¤§¨©©¦
,dpXd lM lW dpFnW ,'eicbA z` Wale§¨©¤§¨¨§¨¤¨©¨¨
oiA lW cinze oitqEOd dUre§¨¨©¨¦§¨¦¤¥

."miAxrd̈©§©¦
øçL ìL ãéîz :úBãBáòä øãñ eäæå§¤¥¤¨£¨¦¤©©
øéòNå øt úãBáòå ,áäæ éãâáa§¦§¥¨¨©£©©§¨¦
éãâáa äzçî ìL úøè÷e íéiîéðtä©§¦¦¦§Ÿ¤¤©§¨§¦§¥
úö÷îe íòä ìéàå Bìéàå ,ïáì̈¨§¥§¥¨¨¦§©

ïéôñenä¯xirU"l dpEMd d`xPM ©¨¦©¦§¤©©¨¨¦§¦
zWxtA xEn`d "z`Hg cg` miGr¦¦¤¨©¨¨¨§¨¨©

.`i ,hk qgpR¦§¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
ּוקטרת  הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּוספין
אתֿהּׂשעיר  "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָההיכל
הּפרׁשה  וכל וגֹו'", החּטאת חלב "ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבּמדּבר",

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן ÌL.עד ÌÁÈp‰Â∑ ולא ּגניזה ׁשּטעּונין מלּמד ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ¿ƒƒ»»ְְְְִִֵֶַָֹ
אחר  ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן .יׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחראחראחראחר ּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ליליליליֹוֹוֹוֹוםםםם .... .... ייייׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כג)ולאולאולאולא טז, וכ(רש"י לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפ אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה עֹונֹותיהם. ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָנתּכּפרּו

הּוא (רמּב"ם) ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צרי עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם אפֹוא, מּובן . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי יֹותר, ונעלה חדׁש אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנהיה

(ãë)Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:íòä ãòáe Bãòa øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב מּבגדי (יומא מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, לבגדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָזהב
טבילה  טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן הּיֹום; לעבֹודת לבן ÌB˜Óa.ּבגדי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿»

LB„˜∑(שם יומא חֹובה (ת"כ, הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת המקּדׁש »ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äzçîe ók úàöBäå ,áäæ éãâáa§¦§¥¨¨§¨©©©§¨
ïéôñenä éøéLe ,ïáì éãâáa¯d`xPM §¦§¥¨¨§¨¥©¨¦©¦§¤

miUak draWe li`e xtl dpEMd©©¨¨§¨¨©¦§¦§¨§¨¦
.g ,hk mW mixEn`d̈£¦¨

úøè÷e íéaøòä ïéa ìL ãéîúå§¨¦¤¥¨©§©¦§Ÿ¤
ìëéääéãâáa éîéðtä çaæî ìòL ©¥¨¤©¦§¥©©§¦¦§¦§¥

áäæ¯,xcQd `Ed oMW xnFl gxkdd ¨¨©¤§¥©©¤¥©¥¤
oiA dwiqtd mrd li`e Fli` zaxwdW¤©§¨©¥§¥¨¨¦§¦¨¥

sM z`vFdl mFId zcFardYgnE`le , £©©§¨©©©§¨§Ÿ
z`vFdW ,miaEzMd xcQn d`xPW itM§¦¤¦§¤¦¥¤©§¦¤¨©
Fli` zaxwdl dncw dYgOde sMd©©§©©§¨¨§¨§©§¨©¥
ipiQn dWnl dkldW mEXn ,mrd li`e§¥¨¨¦¤£¨¨§¤¦¦©
Wng lFAhl Kixv lFcB odMdW `id¦¤©Ÿ¥¨¨¦¦§¨¥
`Ed wEqRd m`e ,mFIA FA zFliah§¦©§¦©¨
:zFliah WlW `N` o`M oi` ,FnFwnA¦§¥¨¤¨¨§¦
oiaE FpiA zg`e ,xgW lW cinzl zg ©̀©§¨¦¤©©§©©¥¥
sM z`vFd mr DNEM mFId zcFar£©©¨¦¨©©
dYgnE sM z`vFd oiA zg`e ,dYgnE©§¨§©©¥¨©©©§¨
oitqEOd mdOre ,mrd li`e Fli`l§¥§¥¨¨§¦¨¤©¨¦
Kixv Kkitl .miAxrd oiA lW cinze§¨¦¤¥¨©§©¦§¦¨¨¦
zcFar oiA mrd li`e Fli` wiqtdl§©§¦¥§¥¨¨¥£©
oz`vFde ,dYgnE sM z`vFdl mFId©§¨©©©§¨§¨¨¨
lW cinzl mrd li`e Fli` oiA wiqtY©§¦¥¥§¥¨¨§¨¦¤
lW cinY :Wng ixd ± miAxrd oiA¥¨©§©¦£¥¨¥¨¦¤
icbaA mFId zcFar ,adf icbaA xgW©©§¦§¥¨¨£©©§¦§¥

lr adf icbaA mrd li`e Fli` ,oal̈¨¥§¥¨¨§¦§¥¨¨©
dYgnE sM z`vFd ,oFvigd gAfOd©¦§¥©©¦¨©©©§¨
oiA lW cinze oitqEnE ,oal icbaA§¦§¥¨¨¨¦§¨¦¤¥

adf icbaA miAxrd)my i"yxe `xnb(. ¨©§©¦§¦§¥¨¨
úBãBáòä øãñ éôì úBàø÷nä øãñå§¥¤©¦§¨§¦¥¤¨£
"øaãna øéòOä úà çlLå" :àeä Ck̈§¦©¤©¨¦©¦§¨

¯.ak wEqR̈
àöéå 'Bâå íéná BøNa úà õçøå"§¨©¤§¨©©¦§§¨¨

"'Bâå Búìò úà äNòå¯.ck wEqR §¨¨¤Ÿ¨§¨
"'Bâå úàhçä áìç úàå"¯.dk wEqR §¥¥¤©©¨§¨

ìà àBáé ïë-éøçàå" ãò äLøtä ìëå§¨©¨¨¨©§©£¥¥¨¤
"äðçnä¯.gk wEqR ©©£¤¨

"ïøäà àáe" :ïë-éøçàå¯xEn`d §©£¥¥¨©£Ÿ¨¨
.o`M̈

íL íçépäåäæéðb ïéðeòhL ãnìî Y §¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨
¯mW mzF` giPIW dpEMdW xnFl oi`W¤¥©¤©©¨¨¤©¦©¨¨

mEW xMfp `l ixdW ,uEgl m`ivFi `le§Ÿ¦¥©¤£¥Ÿ¦§©
mgiPde" xn`i eilrW df iptl mFwn̈¦§¥¤¤¨¨Ÿ©§¦¦¨
dfipB mipErHW WExiRd `N` ,"mẄ¤¨©¥¤§¦§¦¨

mIEqn mFwnA)`"eb(. §¨§¨
íéãâa äòaøà ïúBàa LnzLé àìå§Ÿ¦§©¥§¨©§¨¨§¨¦

øçà íéøetk íBéì¯hFicd odM `le §¦¦©¥§ŸŸ¥¤§
dpXd zFni x`WA)` ,fiw oileg i"yx(. ¦§¨§©¨¨

,`Ed hEWR iM o`M FxiMfd `l i"Wxe§©¦Ÿ¦§¦¨¦¨
micbA" :a ,ai `nFi `xnBd oFWlaE¦§©§¨¨¨§¨¦

WOWY dxEng dXEcw odA EWOYWPW¤¦§©§¨¤§¨£¨§©¥
?"dNw dXEcw odAck dxez ¨¤§¨©¨

(ck)'Bâå BøNa úà õçøåäìòîì Y §¨©¤§¨§§©§¨
¯.c wEqR̈

BøNa úà .. õçøå"î eðãîì̈©§¦§¨©¤§¨
éãâaî äpLî àeäLkL ,"íLáìe§¥¨¤§¤§©¤¦¦§¥
,äìéáè ïeòè ïáì éãâáì áäæ̈¨§¦§¥¨¨¨§¦¨
áäæ éãâa èLt äìéáè dúBàaL¤§¨§¦¨¨©¦§¥¨¨
øçL ìL ãéîz úãBáò ïäa ãáòL¤¨©¨¤£©¨¦¤©©
ïàëå ,íBiä úãBáòì ïáì éãâa LáBìå§¥¦§¥¨¨©£©©§¨
ïáì éãâaî äpLî àeäLkL eðãîì̈©§¤§¤§©¤¦¦§¥¨¨

äìéáè ïeòè áäæ éãâáì¯KklE §¦§¥¨¨¨§¦¨§¨
mdipW EkxvEd)m"`x(. §§§¥¤
LBã÷ íB÷îaúMã÷a Lc÷îä Y §¨¨©§ª¨¦§ª©

àéäå ,äøæò¯.FGd dliaHd £¨¨§¦©§¦¨©
äåøtä úéa ââa äúéä¯dzidW ¨§¨§©¥©©§¨¤¨§¨
zWCEwn dxfr KFzA diEpA),hi `nei i"yx §¨§£¨¨§¤¤

`(miWcw zFxFr miglFn Eid mWe ,)zecn §¨¨§¦¢¨¦
b"n d"t(FnWE ,D`pA cg` sXknE ,§©¥¤¨§¨¨§
"dexR")a ,aq oileg .` ,dl `nei i"yx(DBB lre , ©§¨§©©¨

mFiA lFcB odM xEar dliah ziA dzid̈§¨¥§¦¨£Ÿ¥¨§
mixERMd)my zecn(miriBn Eid oirn inE , ©¦¦¥©§¨¨©¦¦

mWl)` ,hi `nei i"yx(. §¨
äáBç úBàaä úBìéáè òaøà ïëå§¥©§©§¦©¨¨

äðBLàøä ìáà ,íBiì¯d`A Dpi`W ©£¨¨¦¨¤¥¨¨¨



לז miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

(àë)øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

íäéòLt-ìk-úàå-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä LàǿŸ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול (יומא מּיֹום לכ .הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרהזרהזרהזרה ארץ ארץ ארץ ארץ  אלאלאלאל עעעעֹוֹוֹוֹונתםנתםנתםנתם ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו ההההּׂשּׂשּׂשּׂשעיר עיר עיר עיר  כב)ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ּבלי (טז, ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, הרמּב"ם ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
על מכּפר הּׂשעיר ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו .העברההעברההעברההעברהּתׁשּובה, . עברה עעעעֹוֹוֹוֹונתם נתם נתם נתם ("ונׂשא הרי ולא ,(" ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֵֵָָָָָֹֹֹ

על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת יכּפרהאדםהאדםהאדםהאדםקּלה הּזה "),עליכם עליכם עליכם עליכם ("ּבּיֹום ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו לכּפרה 'מנּגד' הּוא ׁשב ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּומי

(âë)ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹומא לב)ּבמּסכת עֹולתֹו(דף עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמר ּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי והקטרת העם ּבגדי ועֹולת ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ׁשּנעׂשים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ÚBÓ„.לבן  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·e∑ ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ËLÙe.להֹוציא ָָ»∆…∆≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«

„a‰ È„‚aŒ˙‡∑ ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר ∆ƒ¿≈«»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומקצת  העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת הּפנימּיים וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשל

¯LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)ézò LéàíBiî Cëì ïëenä Y ¦¦¦©¨§¨¦
ìBîúà¯FzF` EpikdW "iYr" WExitE ¤§¥¦¦¤¥¦

zrl Fl Exn` lFnz`OW ,rEaw zrl§¥¨©¤¥¤§¨§§¥
Kkl okEn didY xgn)`"eb("iYr"W F` . ¨¨¦§¤¨§¨¤¦¦

cg` mFi Kkl okEdW ,zrlzrn FWExiR¥¥¥§¥¤©§¨¤¨
mFIn" i"Wx azMX dn Edfe ,ok iptl¦§¥¥§¤©¤¨©©¦¦

"lFnz`)cecl likyn(i"Wx mB d`xE . ¤§§¥©©¦
okEn" didIW :a cEOr Wix ,eq `nFi¨¥©¤¦§¤¨
,ci zFzixM i"WxA oke ."lFnz`n Kkl§¨¥¤§§¥§©¦¨¥
KilFdl lFnz`n EdEpOfIW" :`¤§©§¥¤§§¦

."xirVdak dxez ©¨¦
(bk)ãòBî ìäà ìà ïøäà àáeY ¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥

ìL BîB÷î äæ ïéàL ,eðéúBaø eøîà̈§©¥¤¥¤§¤
äæ àø÷î¯` :dWw ,oM `l m` iM( ¦§¨¤¦¦Ÿ¥¨¤

xnB ixd ,lkidd l` `A `Ed dOl̈¨¨¤©¥¨£¥¨©
a .eizFcFar(WxiR `l df `xwnA s` £¨©§¦§¨¤Ÿ¥©

mW dUrI dn)` ,al `nei i"yx t"r(. ©©£¤¨
àîBé úëqîa íäéøáãì íòè eðúðå§¨§©©§¦§¥¤§©¤¤¨

¯migxkEn mrH dn ,xnFlM .` ,al§©©©©§¨¦
,o`M df `xwn lW FnFwn oi`W xnFl©¤¥§¤¦§¨¤¨

.oOwl x`FaIW itkE§¦¤§¨§©¨
ìò äøîàð dlk äLøtä ìk :eøîàå§¨§¨©¨¨¨ª¨¤¤§¨©
øçà àéäL ,Bæ äàéaî õeç ,øãqä©¥¤¦¦¨¤¦©©
úøè÷äå íòä úìBòå BúìBò úiNò£¦©¨§©¨¨§©§¨©
õeça íéNòpL øéòNå øô éøeîà¥¥©§¨¦¤©£¦©

áäæ éãâáa¯miwEqR oOwl mixEn`d §¦§¥¨¨¨£¦§©¨§¦
.dkÎck

éãâa LáBìå ïèLBôe Lc÷îe ìáBèå§¥§©¥§¨§¥¦§¥
,"ãòBî ìäà ìà .. àáe" ,ïáì̈¨¨¤Ÿ¤¥
äzçnä úàå ókä úà àéöBäì§¦¤©©§¤©©§¨
,íéðôìå éðôì úøèwä da øéè÷äL¤¦§¦¨©§Ÿ¤¦§©§¦§¦
øçà "ãaä éãâa úà èLôe"¨©¤¦§¥©¨©©
ãéîzì áäæ éãâa LáBìå ,íàéöBäL¤¦¨§¥¦§¥¨¨©¨¦

íéaøòä ïéa ìL¯`nFi i"Wx mB d`x ¤¥¨©§©¦§¥©©¦¨
xcq lr zF`xwOd Exn`p" :` ,al¤¤§©¦§¨©¥¤
dWxRA oxcqM ,zFtNgzOd zFcFard̈£©¦§©§§¦§¨©¨¨¨

df `xwOn uEg ,mzcFar xcq KM̈¥¤£¨¨¦¦§¨¤
zFcFar mr dYgnE sM z`vFd azMW¤¨©¨©©©§¨¦£
Fli` zcFar wiqtd `le ,zFInipRd©§¦¦§Ÿ¦§¦£©¥
aFYkl Fl dide ,mizpA mrd li`e§¥¨¨¥§©¦§¨¨¦§
,''ebe FzlFr z` dUre `vie' :dNigYA©§¦¨§¨¨§¨¨¤¨
sM `ivFdl 'oxd` `aE' :KMÎxg`e§©©¨¨©£Ÿ§¦©
cAd icbA z`hWtE' :KMÎxg`e ,dYgnE©§¨§©©¨¨©¤¦§¥©©
miOa FxUA z` ugxe' ,'mW mgiPde§¦¦¨¨§¨©¤§¨©©¦
,dpXd lM lW dpFnW ,'eicbA z` Wale§¨©¤§¨¨§¨¤¨©¨¨
oiA lW cinze oitqEOd dUre§¨¨©¨¦§¨¦¤¥

."miAxrd̈©§©¦
øçL ìL ãéîz :úBãBáòä øãñ eäæå§¤¥¤¨£¨¦¤©©
øéòNå øt úãBáòå ,áäæ éãâáa§¦§¥¨¨©£©©§¨¦
éãâáa äzçî ìL úøè÷e íéiîéðtä©§¦¦¦§Ÿ¤¤©§¨§¦§¥
úö÷îe íòä ìéàå Bìéàå ,ïáì̈¨§¥§¥¨¨¦§©

ïéôñenä¯xirU"l dpEMd d`xPM ©¨¦©¦§¤©©¨¨¦§¦
zWxtA xEn`d "z`Hg cg` miGr¦¦¤¨©¨¨¨§¨¨©

.`i ,hk qgpR¦§¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy
ּוקטרת  הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּוספין
אתֿהּׂשעיר  "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָההיכל
הּפרׁשה  וכל וגֹו'", החּטאת חלב "ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבּמדּבר",

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן ÌL.עד ÌÁÈp‰Â∑ ולא ּגניזה ׁשּטעּונין מלּמד ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ¿ƒƒ»»ְְְְִִֵֶַָֹ
אחר  ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן .יׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחראחראחראחר ּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ליליליליֹוֹוֹוֹוםםםם .... .... ייייׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כג)ולאולאולאולא טז, וכ(רש"י לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפ אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה עֹונֹותיהם. ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָנתּכּפרּו

הּוא (רמּב"ם) ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צרי עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם אפֹוא, מּובן . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי יֹותר, ונעלה חדׁש אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנהיה

(ãë)Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:íòä ãòáe Bãòa øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב מּבגדי (יומא מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, לבגדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָזהב
טבילה  טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן הּיֹום; לעבֹודת לבן ÌB˜Óa.ּבגדי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿»

LB„˜∑(שם יומא חֹובה (ת"כ, הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת המקּדׁש »ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äzçîe ók úàöBäå ,áäæ éãâáa§¦§¥¨¨§¨©©©§¨
ïéôñenä éøéLe ,ïáì éãâáa¯d`xPM §¦§¥¨¨§¨¥©¨¦©¦§¤

miUak draWe li`e xtl dpEMd©©¨¨§¨¨©¦§¦§¨§¨¦
.g ,hk mW mixEn`d̈£¦¨

úøè÷e íéaøòä ïéa ìL ãéîúå§¨¦¤¥¨©§©¦§Ÿ¤
ìëéääéãâáa éîéðtä çaæî ìòL ©¥¨¤©¦§¥©©§¦¦§¦§¥

áäæ¯,xcQd `Ed oMW xnFl gxkdd ¨¨©¤§¥©©¤¥©¥¤
oiA dwiqtd mrd li`e Fli` zaxwdW¤©§¨©¥§¥¨¨¦§¦¨¥

sM z`vFdl mFId zcFardYgnE`le , £©©§¨©©©§¨§Ÿ
z`vFdW ,miaEzMd xcQn d`xPW itM§¦¤¦§¤¦¥¤©§¦¤¨©
Fli` zaxwdl dncw dYgOde sMd©©§©©§¨¨§¨§©§¨©¥
ipiQn dWnl dkldW mEXn ,mrd li`e§¥¨¨¦¤£¨¨§¤¦¦©
Wng lFAhl Kixv lFcB odMdW `id¦¤©Ÿ¥¨¨¦¦§¨¥
`Ed wEqRd m`e ,mFIA FA zFliah§¦©§¦©¨
:zFliah WlW `N` o`M oi` ,FnFwnA¦§¥¨¤¨¨§¦
oiaE FpiA zg`e ,xgW lW cinzl zg ©̀©§¨¦¤©©§©©¥¥
sM z`vFd mr DNEM mFId zcFar£©©¨¦¨©©
dYgnE sM z`vFd oiA zg`e ,dYgnE©§¨§©©¥¨©©©§¨
oitqEOd mdOre ,mrd li`e Fli`l§¥§¥¨¨§¦¨¤©¨¦
Kixv Kkitl .miAxrd oiA lW cinze§¨¦¤¥¨©§©¦§¦¨¨¦
zcFar oiA mrd li`e Fli` wiqtdl§©§¦¥§¥¨¨¥£©
oz`vFde ,dYgnE sM z`vFdl mFId©§¨©©©§¨§¨¨¨
lW cinzl mrd li`e Fli` oiA wiqtY©§¦¥¥§¥¨¨§¨¦¤
lW cinY :Wng ixd ± miAxrd oiA¥¨©§©¦£¥¨¥¨¦¤
icbaA mFId zcFar ,adf icbaA xgW©©§¦§¥¨¨£©©§¦§¥

lr adf icbaA mrd li`e Fli` ,oal̈¨¥§¥¨¨§¦§¥¨¨©
dYgnE sM z`vFd ,oFvigd gAfOd©¦§¥©©¦¨©©©§¨
oiA lW cinze oitqEnE ,oal icbaA§¦§¥¨¨¨¦§¨¦¤¥

adf icbaA miAxrd)my i"yxe `xnb(. ¨©§©¦§¦§¥¨¨
úBãBáòä øãñ éôì úBàø÷nä øãñå§¥¤©¦§¨§¦¥¤¨£
"øaãna øéòOä úà çlLå" :àeä Ck̈§¦©¤©¨¦©¦§¨

¯.ak wEqR̈
àöéå 'Bâå íéná BøNa úà õçøå"§¨©¤§¨©©¦§§¨¨

"'Bâå Búìò úà äNòå¯.ck wEqR §¨¨¤Ÿ¨§¨
"'Bâå úàhçä áìç úàå"¯.dk wEqR §¥¥¤©©¨§¨

ìà àBáé ïë-éøçàå" ãò äLøtä ìëå§¨©¨¨¨©§©£¥¥¨¤
"äðçnä¯.gk wEqR ©©£¤¨

"ïøäà àáe" :ïë-éøçàå¯xEn`d §©£¥¥¨©£Ÿ¨¨
.o`M̈

íL íçépäåäæéðb ïéðeòhL ãnìî Y §¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨
¯mW mzF` giPIW dpEMdW xnFl oi`W¤¥©¤©©¨¨¤©¦©¨¨

mEW xMfp `l ixdW ,uEgl m`ivFi `le§Ÿ¦¥©¤£¥Ÿ¦§©
mgiPde" xn`i eilrW df iptl mFwn̈¦§¥¤¤¨¨Ÿ©§¦¦¨
dfipB mipErHW WExiRd `N` ,"mẄ¤¨©¥¤§¦§¦¨

mIEqn mFwnA)`"eb(. §¨§¨
íéãâa äòaøà ïúBàa LnzLé àìå§Ÿ¦§©¥§¨©§¨¨§¨¦

øçà íéøetk íBéì¯hFicd odM `le §¦¦©¥§ŸŸ¥¤§
dpXd zFni x`WA)` ,fiw oileg i"yx(. ¦§¨§©¨¨

,`Ed hEWR iM o`M FxiMfd `l i"Wxe§©¦Ÿ¦§¦¨¦¨
micbA" :a ,ai `nFi `xnBd oFWlaE¦§©§¨¨¨§¨¦

WOWY dxEng dXEcw odA EWOYWPW¤¦§©§¨¤§¨£¨§©¥
?"dNw dXEcw odAck dxez ¨¤§¨©¨

(ck)'Bâå BøNa úà õçøåäìòîì Y §¨©¤§¨§§©§¨
¯.c wEqR̈

BøNa úà .. õçøå"î eðãîì̈©§¦§¨©¤§¨
éãâaî äpLî àeäLkL ,"íLáìe§¥¨¤§¤§©¤¦¦§¥
,äìéáè ïeòè ïáì éãâáì áäæ̈¨§¦§¥¨¨¨§¦¨
áäæ éãâa èLt äìéáè dúBàaL¤§¨§¦¨¨©¦§¥¨¨
øçL ìL ãéîz úãBáò ïäa ãáòL¤¨©¨¤£©¨¦¤©©
ïàëå ,íBiä úãBáòì ïáì éãâa LáBìå§¥¦§¥¨¨©£©©§¨
ïáì éãâaî äpLî àeäLkL eðãîì̈©§¤§¤§©¤¦¦§¥¨¨

äìéáè ïeòè áäæ éãâáì¯KklE §¦§¥¨¨¨§¦¨§¨
mdipW EkxvEd)m"`x(. §§§¥¤
LBã÷ íB÷îaúMã÷a Lc÷îä Y §¨¨©§ª¨¦§ª©

àéäå ,äøæò¯.FGd dliaHd £¨¨§¦©§¦¨©
äåøtä úéa ââa äúéä¯dzidW ¨§¨§©¥©©§¨¤¨§¨
zWCEwn dxfr KFzA diEpA),hi `nei i"yx §¨§£¨¨§¤¤

`(miWcw zFxFr miglFn Eid mWe ,)zecn §¨¨§¦¢¨¦
b"n d"t(FnWE ,D`pA cg` sXknE ,§©¥¤¨§¨¨§
"dexR")a ,aq oileg .` ,dl `nei i"yx(DBB lre , ©§¨§©©¨

mFiA lFcB odM xEar dliah ziA dzid̈§¨¥§¦¨£Ÿ¥¨§
mixERMd)my zecn(miriBn Eid oirn inE , ©¦¦¥©§¨¨©¦¦

mWl)` ,hi `nei i"yx(. §¨
äáBç úBàaä úBìéáè òaøà ïëå§¥©§©§¦©¨¨

äðBLàøä ìáà ,íBiì¯d`A Dpi`W ©£¨¨¦¨¤¥¨¨¨



`miyecwÎixgלח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy
ּבחיל  היתה הראׁשֹונה אבל ‡˙ÂÈ„‚aŒ.לּיֹום, L·ÏÂ∑ הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים .ׁשמֹונה ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ

‡ˆÈÂ∑ ׁשם העֹולה ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל ‡˙B˙ÏÚŒ.מן ‰NÚÂ∑ ּבזאת" למעלה: האמּור לעֹולה איל ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿»»∆…»ְְְְִַַָָָָֹ
וגֹו'". אהרן ‰ÌÚיבא ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג יׂשראל (יומא ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד "ואיל ְֲַָֹֹ¿∆…«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

.וגֹו'" ְ

ß xii` '` ipy mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑:ּכתיב ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו תעלּו ט)"לא ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧
õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøt¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפנים ולפני .להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFni lM s`W ,mixERM mFi liaWA¦§¦¦¦¤©¨§
ENit` ,dxfrl qpkp mc` oi` dpXd©¨¨¥¨¨¦§¨¨£¨¨£¦

lFAhIW cr ,xFdh)my `nei i"yx(. ¨©¤¦§
ìBça] äúéä¯dAxdA `qxiBd oM ¨§¨©¥©¦§¨§©§¥

`Ed oke .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦§¥
K` .` ,`l `nFiaE "mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦§¨©
dxrd d`xE .ligA :milibxd miqEtCA©§¦¨§¦¦©¥§¥¤¨¨

.d`Ad[¯miOd xrW iAB lr).my k"ez ©¨¨©©¥©©©©¦
my `nei(znFg ixrXn cg` `Ede .§¤¨¦©£¥©

lW zigFlv miqipkn FAW ,dxfrd̈£¨¨¤©§¦¦§¦¤
dzid eiAB lre ,bgA KEQip lW min©¦¤¦¤¨§©©¨¨§¨
oirnE ,dnFgd iarA lFg zliah ziA¥§¦©¨¢¦©¨©§¨

mhir oirn dO`A mW KEWn)i"yx t"r ¨¨§©¨¥¥¥¨
` ,hi `nei(.

åéãâa úà Láìåíéãâá äðîL Y §¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¦
äðMä úBîé ìk ïäa ãáBò àeäL¯ ¤¥¨¤¨§©¨¨

dpFnW" :` ,al `nFi i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§¨
."dpXd zFni lM Fl micgEind micbA§¨¦©§¨¦¨§©¨¨
."eicbA" mi`xwp KM mEXOW ,xnFlM§©¤¦¨¦§¨¦§¨¨

lFg icbal dpEMdW xnFl xWt` i`e§¦¤§¨©¤©©¨¨§¦§¥
zrWA `NW dpXd lM mzF` WaFNW¤¥¨¨©¨¨¤Ÿ¦§©
dUre" xn`p KWndA ixdW ,dcFar£¨¤£¥©¤§¥¤¡©§¨¨
xWt` i`e ,"mrd zlFr z`e FzlFr z ¤̀¨§¤©¨¨§¦¤§¨

dPEdk icbaA `NW cFarl)m"`x(. ©£¤Ÿ§¦§¥§¨
àöéåìëéää ïî Y¯dUrW xg`l §¨¨¦©¥¨§©©¤¨¨

,miInipRd xirUe xR zcFar mẄ£©¨§¨¦©§¦¦¦
d`x la` .bk wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨£¨§¥
mFiA lFcB odM" :a ,i oiNEg i"Wx©¦¦Ÿ¥¨§
iWcw ziAn `vFi `EdWM mixERMd©¦¦§¤¥¦¥¨§¥
,dYgnE sM z`vFd xg`l miWcTd©¢¨¦§©©¨©©©§¨
ilE`e ."'ebe FzlFr dUre `vie aizM§¦§¨¨§¨¨¨§©
mW oIr .` ,`r `nFiA iiA` zrcM `Ed§©©©©¥§¨©¥¨

i"WxA.xirUA ligzOdÎxEAC §©¦¦©©§¦¦§¦
.íL äìBòä çaænL øöçä ìàäNòå ¤¤¨¥¤¦§©¨¨¨§¨¨

Búìò úàøeîàä ,"äìBòì ìéà" Y ¤Ÿ¨©¦§¨¨¨
äìòîì¯.b wEqR §©§¨¨

"."'Bâå ïøäà àáé úàæaúìò úàå §Ÿ¨Ÿ©£Ÿ§§¤Ÿ©
íòä[ãçà] ìéàå" Y¯qEtcA `Ed oM ¨¨§©¦¤¨¥¦§

.wEqRA `Ed oke ,oFW`x¦§¥©¨
úãò úàîe" äìòîì øeîàä ,"äìBòì§¨¨¨§©§¨¥¥£©

."'Bâå ìàøNé éða¯.d wEqRdk dxez §¥¦§¨¥§¨
(dk)úàhçä áìç úàåéøeîà Y¯ §¥¥¤©©¨¥¥

alg `weC e`le)oexkfd xtq(. §¨©§¨¥¤
øéòNå øô¯mi`xwp mdipW ixdW ©§¨¦¤£¥§¥¤¦§¨¦

z`Hg)h ,e miweqt lirl d`x(zrC oke . ©¨§¥©©
oFWlA "z`Hgd" mBxYW qFlwpE`§§¤¦§¥©©¨¦§

.miAx©¦
äçaænä øéè÷é,ïBöéçä çaæî ìò Y ©§¦©¦§¥¨©¦§¥©©¦

åéìò eìòú àì" áéúk éîéðta elàc§¦©§¦¦§¦Ÿ©£¨¨
."äçðîe äìòå äøæ úøè÷¯,l zFnW §Ÿ¤¨¨§Ÿ¨¦§¨§

.hek dxez

(fk)íîc úà àáeä øLàìëéäì Y £¤¨¤¨¨©¥¨
¯fh wEqR lirlcM ,zkFxRd lr zFGdl§©©©¨¤§¦§¥¨

.mW i"WxaE§©¦¨
íéðôìå éðôìå¯,miWcTd Wcwl §¦§©§¦§¦§Ÿ¤©¢¨¦

.eh ,ci miwEqR lirlcMgk dxez §¦§¥§¦

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(èë)éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eNòú àì́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתטהרטהרטהרטהרּוּוּוּו הההה'''' ל)לפנילפנילפנילפני (טז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
לֹומר, ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, עׂשרה". חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכתב

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם העּלּוי ּתכלית ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז עם לפנילפנילפנילפניׁשרמז ּבעּקר קׁשּור ה'" ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
'חמׁש - ּביֹותר הּנמ ּוכה לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ט"ו; מסּפר י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּות ֹו, הוי' ׁשם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהתחלת

.ּבּבּבּבהמהמהמהמֹוֹוֹוֹותתתת''''עׂשרה ְְְְְֵֵֵֵֵֶ

(àì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçª©−¨«

(áì)àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâa¦§¥¬©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ) לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

א  הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ּכמֹוהּוׁשּנאמרה ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑ ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»
וגֹו'",(ת"כ) ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאין

הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל Áz˙.והם Ô‰ÎÏ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿«≈««
ÂÈ·‡∑(ת"כ) אדם לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את ממּלא ּבנֹו ׁשאם .ללּמד »ƒְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)'Bâå çLîé øLà ïäkä øtëåY §¦¤©Ÿ¥£¤¦§©§
dðéà íéøetkä íBé ìL Bæ äøtk©¨¨¤©¦¦¥¨

ìBãb ïäëa àlà äøLk¯xW`"C §¥¨¤¨§Ÿ¥¨§£¤
,lFcB odkA `N` KIW `l "gWni¦§©Ÿ©¨¤¨§Ÿ¥¨

aizkcM)i ,`k onwl(lFcBd odMde" : §¦§¦§©Ÿ¥©¨
onW FW`x lr wvEi xW` eig`n¥¤¨£¤©©Ÿ¤¤

"dgWOd)m"`x(. ©¦§¨
,ïøäàa äLøtä ìk äøîàpL éôì§¦¤¤¤§¨¨©¨¨¨§©£Ÿ
åéøçà àaä ìBãb ïäëa øîBì Cøöäª§©©§Ÿ¥¨©¨©£¨

eäîë àäiL¯,d `nFi i"Wx d`xE ¤§¥¨Ÿ§¥©¦¨
cOll m` ,xnFl cEnlY dn" :`©©§©¦§©¥
lM `lde ,lFcB odkA dcFar didYW¤¦§¤£¨§Ÿ¥¨©£Ÿ¨
`ai z`fA ,dxn`p oxd`A dWxRd©¨¨¨§©£Ÿ¤¤§¨§Ÿ¨Ÿ
`aE ,oxd` aixwde ,oxd` ozpe ,oxd ©̀£Ÿ§¨©©£Ÿ§¦§¦©£Ÿ¨

."oxd ©̀£Ÿ
Bãé úà àlîé øLàåàlà éì ïéà Y ©£¤§©¥¤¨¥¦¤¨

äaøî ,äçLnä ïîLa çeLnä©¨©§¤¤©¦§¨§ª¤

øLàå" øîBì ãeîìz ?ïépî íéãâa§¨¦¦©¦©§©©£¤
"'Bâå Bãé úà àlîé¯mici iENin lke §©¥¤¨§§¨¦¨©¦

aizkcM ,`Ed micbAd iciÎlr),hk zeny ©§¥©§¨¦§¦§¦
hk("oxd`l xW` WcTd icbaE" :¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ

["mci z` ma `NnlE" mW KWndaE]©¤§¥¨§©¥¨¤¨¨
)` ,br `nei i"yx(icbA iEAx oFWl Epide .§©§§¦¦§¥

aizkC ,dPEdk)i ,`k onwl(z` `NnE" : §¨¦§¦¦¥¤
"micbAd z` WFAll Fci),bi migaf i"yx ¨¦§¤©§¨¦

`(.
eãîòL íéìBãbä íéðäkä ìk íäå§¥¨©Ÿ£¦©§¦¤¨§

Cìéàå eäiLàiî¯ziA oAxEg cr ¦Ÿ¦¨§¥¨©§©©¦
ipW ziA onfaE oFW`x),h dlibn i"yx t"r ¦¦§©©¦¥¦

a(.
ïîL ìL úéçBìö äæðâð åéîéaL¤§¨¨¦§§¨§¦¤¤¤

äçLnä¯,WcTd oFx` mr cgiA ©¦§¨§©©¦£©Ÿ¤
.a ,ap `nFi d`x§¥¨
åéáà úçz ïäëìBða íàL ãnìì Y §©¥©©¨¦§©¥¤¦§

BîB÷î úà àlîî¯zF`Nnl iE`x §©¥¤§¨§©
.FnFwn z ¤̀§

íãà ìëì íãB÷ àeä¯zxFz'A `ipY ¥§¨¨¨©§¨§©
cOln ,"eia` zgY odkl" :'mipdMŸ£¦§©¥©©¨¦§©¥
ÎlrÎs` lFki ,mc` lkl mcFw oAdW¤©¥¥§¨¨¨¨©©
cEnlY ?FnFwn z` `Nnn oi`W iR¦¤¥§©¥¤§©§

"`Nni xW`e" xnFl)a ,ar `nei i"yx(. ©©£¤§©¥
,xg` mFwnA df xaC cnl xaMW s`e§©¤§¨¨©¨¨¤§¨©¥
eiYgY" :l ,hk zFnW i"Wx d`x§¥©¦§©§¨
lFcB odkl Fl Wi m`W cOln ± eipAn¦¨¨§©¥¤¦¥§Ÿ¥¨
lFcB odM EdEPni ,FnFwn z` `Nnn oA¥§©¥¤§§©Ÿ¥¨
cEOiNd xTirW xnFl Wi ± "eiYgY©§¨¥©¤¦©©¦
,"mc` lkl mcFw `Ed"W `Ed o`M̈¤¥§¨¨¨
,"odkl" xn`PW dGn `Ed cEOiNde§©¦¦¤¤¤¡©§©¥
lM iptl odkl xgap `EdW xnFlM§©¤¦§©§©¥¦§¥¨

.mc`bl dxez ¨¨



לט miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy
ּבחיל  היתה הראׁשֹונה אבל ‡˙ÂÈ„‚aŒ.לּיֹום, L·ÏÂ∑ הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים .ׁשמֹונה ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ

‡ˆÈÂ∑ ׁשם העֹולה ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל ‡˙B˙ÏÚŒ.מן ‰NÚÂ∑ ּבזאת" למעלה: האמּור לעֹולה איל ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿»»∆…»ְְְְִַַָָָָֹ
וגֹו'". אהרן ‰ÌÚיבא ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג יׂשראל (יומא ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד "ואיל ְֲַָֹֹ¿∆…«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

.וגֹו'" ְ

ß xii` '` ipy mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑:ּכתיב ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו תעלּו ט)"לא ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧
õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøt¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפנים ולפני .להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFni lM s`W ,mixERM mFi liaWA¦§¦¦¦¤©¨§
ENit` ,dxfrl qpkp mc` oi` dpXd©¨¨¥¨¨¦§¨¨£¨¨£¦

lFAhIW cr ,xFdh)my `nei i"yx(. ¨©¤¦§
ìBça] äúéä¯dAxdA `qxiBd oM ¨§¨©¥©¦§¨§©§¥

`Ed oke .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦§¥
K` .` ,`l `nFiaE "mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦§¨©
dxrd d`xE .ligA :milibxd miqEtCA©§¦¨§¦¦©¥§¥¤¨¨

.d`Ad[¯miOd xrW iAB lr).my k"ez ©¨¨©©¥©©©©¦
my `nei(znFg ixrXn cg` `Ede .§¤¨¦©£¥©

lW zigFlv miqipkn FAW ,dxfrd̈£¨¨¤©§¦¦§¦¤
dzid eiAB lre ,bgA KEQip lW min©¦¤¦¤¨§©©¨¨§¨
oirnE ,dnFgd iarA lFg zliah ziA¥§¦©¨¢¦©¨©§¨

mhir oirn dO`A mW KEWn)i"yx t"r ¨¨§©¨¥¥¥¨
` ,hi `nei(.

åéãâa úà Láìåíéãâá äðîL Y §¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¦
äðMä úBîé ìk ïäa ãáBò àeäL¯ ¤¥¨¤¨§©¨¨

dpFnW" :` ,al `nFi i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§¨
."dpXd zFni lM Fl micgEind micbA§¨¦©§¨¦¨§©¨¨
."eicbA" mi`xwp KM mEXOW ,xnFlM§©¤¦¨¦§¨¦§¨¨

lFg icbal dpEMdW xnFl xWt` i`e§¦¤§¨©¤©©¨¨§¦§¥
zrWA `NW dpXd lM mzF` WaFNW¤¥¨¨©¨¨¤Ÿ¦§©
dUre" xn`p KWndA ixdW ,dcFar£¨¤£¥©¤§¥¤¡©§¨¨
xWt` i`e ,"mrd zlFr z`e FzlFr z ¤̀¨§¤©¨¨§¦¤§¨

dPEdk icbaA `NW cFarl)m"`x(. ©£¤Ÿ§¦§¥§¨
àöéåìëéää ïî Y¯dUrW xg`l §¨¨¦©¥¨§©©¤¨¨

,miInipRd xirUe xR zcFar mẄ£©¨§¨¦©§¦¦¦
d`x la` .bk wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨£¨§¥
mFiA lFcB odM" :a ,i oiNEg i"Wx©¦¦Ÿ¥¨§
iWcw ziAn `vFi `EdWM mixERMd©¦¦§¤¥¦¥¨§¥
,dYgnE sM z`vFd xg`l miWcTd©¢¨¦§©©¨©©©§¨
ilE`e ."'ebe FzlFr dUre `vie aizM§¦§¨¨§¨¨¨§©
mW oIr .` ,`r `nFiA iiA` zrcM `Ed§©©©©¥§¨©¥¨

i"WxA.xirUA ligzOdÎxEAC §©¦¦©©§¦¦§¦
.íL äìBòä çaænL øöçä ìàäNòå ¤¤¨¥¤¦§©¨¨¨§¨¨

Búìò úàøeîàä ,"äìBòì ìéà" Y ¤Ÿ¨©¦§¨¨¨
äìòîì¯.b wEqR §©§¨¨

"."'Bâå ïøäà àáé úàæaúìò úàå §Ÿ¨Ÿ©£Ÿ§§¤Ÿ©
íòä[ãçà] ìéàå" Y¯qEtcA `Ed oM ¨¨§©¦¤¨¥¦§

.wEqRA `Ed oke ,oFW`x¦§¥©¨
úãò úàîe" äìòîì øeîàä ,"äìBòì§¨¨¨§©§¨¥¥£©

."'Bâå ìàøNé éða¯.d wEqRdk dxez §¥¦§¨¥§¨
(dk)úàhçä áìç úàåéøeîà Y¯ §¥¥¤©©¨¥¥

alg `weC e`le)oexkfd xtq(. §¨©§¨¥¤
øéòNå øô¯mi`xwp mdipW ixdW ©§¨¦¤£¥§¥¤¦§¨¦

z`Hg)h ,e miweqt lirl d`x(zrC oke . ©¨§¥©©
oFWlA "z`Hgd" mBxYW qFlwpE`§§¤¦§¥©©¨¦§

.miAx©¦
äçaænä øéè÷é,ïBöéçä çaæî ìò Y ©§¦©¦§¥¨©¦§¥©©¦

åéìò eìòú àì" áéúk éîéðta elàc§¦©§¦¦§¦Ÿ©£¨¨
."äçðîe äìòå äøæ úøè÷¯,l zFnW §Ÿ¤¨¨§Ÿ¨¦§¨§

.hek dxez

(fk)íîc úà àáeä øLàìëéäì Y £¤¨¤¨¨©¥¨
¯fh wEqR lirlcM ,zkFxRd lr zFGdl§©©©¨¤§¦§¥¨

.mW i"WxaE§©¦¨
íéðôìå éðôìå¯,miWcTd Wcwl §¦§©§¦§¦§Ÿ¤©¢¨¦

.eh ,ci miwEqR lirlcMgk dxez §¦§¥§¦

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(èë)éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eNòú àì́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתטהרטהרטהרטהרּוּוּוּו הההה'''' ל)לפנילפנילפנילפני (טז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
לֹומר, ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, עׂשרה". חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכתב

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם העּלּוי ּתכלית ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז עם לפנילפנילפנילפניׁשרמז ּבעּקר קׁשּור ה'" ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
'חמׁש - ּביֹותר הּנמ ּוכה לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ט"ו; מסּפר י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּות ֹו, הוי' ׁשם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהתחלת

.ּבּבּבּבהמהמהמהמֹוֹוֹוֹותתתת''''עׂשרה ְְְְְֵֵֵֵֵֶ

(àì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçª©−¨«

(áì)àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâa¦§¥¬©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ) לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

א  הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ּכמֹוהּוׁשּנאמרה ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑ ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»
וגֹו'",(ת"כ) ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאין

הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל Áz˙.והם Ô‰ÎÏ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿«≈««
ÂÈ·‡∑(ת"כ) אדם לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את ממּלא ּבנֹו ׁשאם .ללּמד »ƒְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)'Bâå çLîé øLà ïäkä øtëåY §¦¤©Ÿ¥£¤¦§©§
dðéà íéøetkä íBé ìL Bæ äøtk©¨¨¤©¦¦¥¨

ìBãb ïäëa àlà äøLk¯xW`"C §¥¨¤¨§Ÿ¥¨§£¤
,lFcB odkA `N` KIW `l "gWni¦§©Ÿ©¨¤¨§Ÿ¥¨

aizkcM)i ,`k onwl(lFcBd odMde" : §¦§¦§©Ÿ¥©¨
onW FW`x lr wvEi xW` eig`n¥¤¨£¤©©Ÿ¤¤

"dgWOd)m"`x(. ©¦§¨
,ïøäàa äLøtä ìk äøîàpL éôì§¦¤¤¤§¨¨©¨¨¨§©£Ÿ
åéøçà àaä ìBãb ïäëa øîBì Cøöäª§©©§Ÿ¥¨©¨©£¨

eäîë àäiL¯,d `nFi i"Wx d`xE ¤§¥¨Ÿ§¥©¦¨
cOll m` ,xnFl cEnlY dn" :`©©§©¦§©¥
lM `lde ,lFcB odkA dcFar didYW¤¦§¤£¨§Ÿ¥¨©£Ÿ¨
`ai z`fA ,dxn`p oxd`A dWxRd©¨¨¨§©£Ÿ¤¤§¨§Ÿ¨Ÿ
`aE ,oxd` aixwde ,oxd` ozpe ,oxd ©̀£Ÿ§¨©©£Ÿ§¦§¦©£Ÿ¨

."oxd ©̀£Ÿ
Bãé úà àlîé øLàåàlà éì ïéà Y ©£¤§©¥¤¨¥¦¤¨

äaøî ,äçLnä ïîLa çeLnä©¨©§¤¤©¦§¨§ª¤

øLàå" øîBì ãeîìz ?ïépî íéãâa§¨¦¦©¦©§©©£¤
"'Bâå Bãé úà àlîé¯mici iENin lke §©¥¤¨§§¨¦¨©¦

aizkcM ,`Ed micbAd iciÎlr),hk zeny ©§¥©§¨¦§¦§¦
hk("oxd`l xW` WcTd icbaE" :¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ

["mci z` ma `NnlE" mW KWndaE]©¤§¥¨§©¥¨¤¨¨
)` ,br `nei i"yx(icbA iEAx oFWl Epide .§©§§¦¦§¥

aizkC ,dPEdk)i ,`k onwl(z` `NnE" : §¨¦§¦¦¥¤
"micbAd z` WFAll Fci),bi migaf i"yx ¨¦§¤©§¨¦

`(.
eãîòL íéìBãbä íéðäkä ìk íäå§¥¨©Ÿ£¦©§¦¤¨§

Cìéàå eäiLàiî¯ziA oAxEg cr ¦Ÿ¦¨§¥¨©§©©¦
ipW ziA onfaE oFW`x),h dlibn i"yx t"r ¦¦§©©¦¥¦

a(.
ïîL ìL úéçBìö äæðâð åéîéaL¤§¨¨¦§§¨§¦¤¤¤

äçLnä¯,WcTd oFx` mr cgiA ©¦§¨§©©¦£©Ÿ¤
.a ,ap `nFi d`x§¥¨
åéáà úçz ïäëìBða íàL ãnìì Y §©¥©©¨¦§©¥¤¦§

BîB÷î úà àlîî¯zF`Nnl iE`x §©¥¤§¨§©
.FnFwn z ¤̀§

íãà ìëì íãB÷ àeä¯zxFz'A `ipY ¥§¨¨¨©§¨§©
cOln ,"eia` zgY odkl" :'mipdMŸ£¦§©¥©©¨¦§©¥
ÎlrÎs` lFki ,mc` lkl mcFw oAdW¤©¥¥§¨¨¨¨©©
cEnlY ?FnFwn z` `Nnn oi`W iR¦¤¥§©¥¤§©§

"`Nni xW`e" xnFl)a ,ar `nei i"yx(. ©©£¤§©¥
,xg` mFwnA df xaC cnl xaMW s`e§©¤§¨¨©¨¨¤§¨©¥
eiYgY" :l ,hk zFnW i"Wx d`x§¥©¦§©§¨
lFcB odkl Fl Wi m`W cOln ± eipAn¦¨¨§©¥¤¦¥§Ÿ¥¨
lFcB odM EdEPni ,FnFwn z` `Nnn oA¥§©¥¤§§©Ÿ¥¨
cEOiNd xTirW xnFl Wi ± "eiYgY©§¨¥©¤¦©©¦
,"mc` lkl mcFw `Ed"W `Ed o`M̈¤¥§¨¨¨
,"odkl" xn`PW dGn `Ed cEOiNde§©¦¦¤¤¤¡©§©¥
lM iptl odkl xgap `EdW xnFlM§©¤¦§©§©¥¦§¥¨

.mc`bl dxez ¨¨



`miyecwÎixgמ zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(âì)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈

:øtëé§©¥«

(ãì)éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

ô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן .(ת"כ)היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדלגדלגדלגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹובבבבׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה לד)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, ּדהּנה יׁש לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ
ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ּבגדי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻלגּבי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי לגּבי א כג)אֹותם). פסוק ּגדּלתֹו,(רש"י את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צר יׁש הּבא ּכּפּור ּביֹום ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬
õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà áNë-Bà¤²¤¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, ה ּכתּוב קו)∑Ána‰.ּבמקּדׁשין (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆

לעזרה  .חּוץ ֲָָָ

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)'Bâå 'ä äeö øLàk NòiåY ©©©©£¤¦¨§
øãqk äNò íéøetkä íBé òébäLk§¤¦¦©©¦¦¨¨©¥¤

äfä¯dWxRd lMW s` ,xnFlM ©¤§©©¤¨©¨¨¨
,oqip Wcg W`x zxgnl dxn`p¤¤§¨§¨¢©ŸŸ¤¦¨
ipA ipW zFn ixg`" oFWNd zErnWnM§©§¨©¨©£¥§¥§¥
lr xAcn df wEqRW ixd ,"oxd ©̀£Ÿ£¥¤¨¤§©¥©
dfaE .mixERMd mFiA oxd` dUrn©£¥©£Ÿ§©¦¦¨¤
oeiMW WExiRd oi`W i"Wx llFW¥©¦¤¥©¥¤¥¨
eilr dlrn zFUrl Fnvr lr lATW¤¦¥©©§©£©£¤¨¨
,dEhvPW zrA D`Ur ENi`M aEzMd©¨§¦£¨¨§¥¤¦§©¨
,ai zFnWA Epcnl xaM df xaC ixdW¤£¥¨¨¤§¨¨©§¦§
mW oIr ,"EUrIe EklIe" wEqRd lr gk©©¨©¥§©©£©¥¨

i"WxA)iaxd(. §©¦
äéä àlL ïøäà ìL BçáL ãébäìe§©¦¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¨¨

úøæb íi÷îk àlà ,Búlãâì ïLáBì§¨¦§ª¨¤¨¦§©¥§¥©
Cìnä¯wEqRdW i"Wx Wxtn dNigY ©¤¤§¦¨§¨¥©¦¤©¨

'd iEEv z` oxd` zIUr lr xAcn§©¥©£¦©©£Ÿ¤¦
oicr df la` ,mixERMd mFi riBdWM§¤¦¦©©¦¦£¨¤£©¦
aEzMd KxvEd dn mWl x`an `lŸ§¨¥§¥¨§©©¨
x`al siqFn okle ,df xaC aFYkl¦§¨¨¤§¨¥¦§¨¥

Epl xnFl `AWoxd`Wz` Wal `l ¤¨©¨¤©£ŸŸ¨©¤
,Kln zxfB mIwnM `N` adGd icbA¦§¥©¨¨¤¨¦§©¥§¥©¤¤

df xace ."'d dEv xW`M" EdfeWBcn §¤©£¤¦¨§¨¨¤ª§¨
mFiA oMW ,mixERMd mFiA xTirA§¦¨§©¦¦¤¥§
icbA silgde Wal oxd` mixERMd©¦¦©£Ÿ¨©§¤¡¦¦§¥

.minrR dOM adf icbal oal` dxez ¨¨§¦§¥¨¨©¨§¨¦
(b)áNë Bà øBL èçLé øLàY £¤¦§©¤¤

ïéLc÷îa¯.oAxw mWl mWiCwdW §ª§¨¦¤¦§¦¨§¥¨§¨

øîàpL ,øaãî áeúkä¯.c wEqR ©¨§©¥¤¤¡©¨
."ïaø÷ áéø÷äì"äðçnaõeç Y §©§¦¨§¨©©£¤

äøæòì¯.dIel dpgn llFM "dpgOA"E ¨£¨¨©©£¤¥©£¥§¦¨
dpgnl dpEMd "dpgOA"W xnFl oi`e§¥©¤©©£¤©©¨¨§©£¥
,FzhigW mFwn dPiXW `N` ,dpikW§¦¨¤¨¤¦¨§§¦¨
,aIg `di ,mFxCA dlFr hgW oFbM§¨©¨©¨§¥©¨
xW` F`" :KMÎxg` xn`PW mEXn¦¤¤¡©©©¨£¤
uEgn rnWnC ,"dpgOl uEgn hgWi¦§©¦©©£¤§©§©¦
Fpi`W cgEin oNdN dn ,zFpgn WlWl§¨©£©§©¨§¨¤¥
,dpgOA s` ,gaf mEW zhigWl iE`ẍ¦§¦©¤©©©©£¤
iE`x Fpi`W ,dIel dpgnA oFbM§§©£¥§¦¨¤¥¨

gaf mEWl dhigWl)i"yxe a ,fw migaf ¦§¦¨§¤©
my(.c dxez

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(ã)ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

(ä)øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBà¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ לזּבח רגילים הם .אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

ההההּדּדּדּדםםםם אתאתאתאת ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ו)וזרקוזרקוזרקוזרק (יז, ְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
רק  לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּדם
הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻלדברים
לקדּׁשה. אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר מה־ּׁשאין־ּכן מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּכיון

(æ)íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)áLçé íc"íãàä íc CôBL"k Y ¨¥¨¥§¥©¨¨¨
¯mc` mC :aEzM ENi`kE .e ,h ziW`xA§¥¦§¦¨©¨¨

mCd FWExitE ,`Edd Wi`l aWgi¥¨¥¨¦©¥©¨
Fl aWgi `idd dndAdn KRWPW¤¦§©¥©§¥¨©¦¥¨¥

mc`d mC KtW ENi`M)m"`x(oiprlE . §¦¨©©¨¨¨§¦§©
mcl dndAd mC zkitW oiA xWTd©¤¤¥§¦©©©§¥¨§©
:mW i"WxaE d ,h ziW`xA d`x ,mc`d̈¨¨§¥§¥¦§©¦¨
dnWpzlihp mkl iYxYdW iRÎlrÎs`"©©¦¤¦©§¦¨¤§¦©§¨¨
cIn .. WFxc` mknC z` ,dndAA©§¥¨¤¦§¤¤§¦©

`] bxFdd."micr oi`e cifnA [mc`d z ©¥¤¨¨¨§¥¦§¥¥¦
,uEgA miWcw zhigW dxq`PW o`ke§¨¤¤¤§¨§¦©¢¨¦©
mC zkitW xEQi`l FxEQi` deWEd§¨¦§¦§¦©©

.mc`d̈¨¨
BLôða áiçúnL¯mC KtFWAW `N` ¤¦§©¥§©§¤¨¤§¥©

ENi`e ,minW iciA dzinA `Ed mc`d̈¨¨§¦¨¦¥¨©¦§¦
,zxM FWExiRW ,"zxkpe" xn`p o`M̈¤¡©§¦§©¤¥¨¥
oOwlcM FPnf mcFw znE mizxkp eipAW¤¨¨¦§¨¦¥¤§©§¦§©¨
`l i"WxW dGn K` .h wEqR i"WxA§©¦¨©¦¤¤©¦Ÿ
oOwl wx `N` "zxkpe" z` o`M WxiR¥©¨¤§¦§©¤¨©§©¨
"zxkpe" FYrcNW d`xp ,h wEqtA§¨¦§¤¤§©§§¦§©
iciA dzin `N` zxM Fpi` o`M xEn`d̈¨¨¥¨¥¤¨¦¨¦¥
i"Wx oFWl wEIC mB dxFn dfle .minẄ©¦§¨¤¤©¦§©¦
,calA "FWtpA" ,"FWtpA aIgzn" :o`M̈¦§©¥§©§§©§¦§¨

.eipA zzinA `le§Ÿ§¦©¨¨
CôL ícíéîc ÷øBfä úà úBaøì Y ¨¨¨§©¤©¥¨¦

õeça¯uEgA miWcw mC wxf m`W ©¤¦¨©©¨¨¦©
,cl oixcdpq i"WxaE ."FWtpA aIgzn"¦§©¥§©§§©¦©§¤§¦

."zxkA `EdW" ad dxez ¤§¨¥

(d)íéçáæ íä øLà"íä øLà" Y £¤¥Ÿ§¦£¤¥
çaæì íéìéâø¯ixdW ,xaM EgaGW `le §¦¦¦§Ÿ©§Ÿ¤¨§§¨¤£¥

"'dl .. Egafe" KWndA xnF`)m"`x ¥©¤§¥§¨§©
`"ebe(.e dxez

(f)íøéòOìíéãMì Y¯mBxY oke ©§¦¦©¥¦§¥¦§¥
.qFlwpE`§§

"íL eãwøé íéøéòNe" Bîk¯dirWi §§¦¦§©§¨§©§¨
my i"Wx) micW .`k ,bi(mB d`xE . ¥¦©¦§¥©

md mixirU" :fi ,al mixaC i"Wx©¦§¨¦§¦¦¥
:` ,aq zFkxA i"Wx d`xE ."micW¥¦§¥©¦§¨
,xirUl dnFC `QMd ziA lW cW"¥¤¥©¦¥¤§¨¦
EcTxi mixirUE xn`p mdilre©£¥¤¤¡©§¦¦§©§

."mWg dxez ¨



מי miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(âì)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈

:øtëé§©¥«

(ãì)éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

ô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן .(ת"כ)היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדלגדלגדלגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹובבבבׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה לד)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, ּדהּנה יׁש לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ
ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ּבגדי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻלגּבי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי לגּבי א כג)אֹותם). פסוק ּגדּלתֹו,(רש"י את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צר יׁש הּבא ּכּפּור ּביֹום ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬
õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà áNë-Bà¤²¤¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, ה ּכתּוב קו)∑Ána‰.ּבמקּדׁשין (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆

לעזרה  .חּוץ ֲָָָ

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)'Bâå 'ä äeö øLàk NòiåY ©©©©£¤¦¨§
øãqk äNò íéøetkä íBé òébäLk§¤¦¦©©¦¦¨¨©¥¤

äfä¯dWxRd lMW s` ,xnFlM ©¤§©©¤¨©¨¨¨
,oqip Wcg W`x zxgnl dxn`p¤¤§¨§¨¢©ŸŸ¤¦¨
ipA ipW zFn ixg`" oFWNd zErnWnM§©§¨©¨©£¥§¥§¥
lr xAcn df wEqRW ixd ,"oxd ©̀£Ÿ£¥¤¨¤§©¥©
dfaE .mixERMd mFiA oxd` dUrn©£¥©£Ÿ§©¦¦¨¤
oeiMW WExiRd oi`W i"Wx llFW¥©¦¤¥©¥¤¥¨
eilr dlrn zFUrl Fnvr lr lATW¤¦¥©©§©£©£¤¨¨
,dEhvPW zrA D`Ur ENi`M aEzMd©¨§¦£¨¨§¥¤¦§©¨
,ai zFnWA Epcnl xaM df xaC ixdW¤£¥¨¨¤§¨¨©§¦§
mW oIr ,"EUrIe EklIe" wEqRd lr gk©©¨©¥§©©£©¥¨

i"WxA)iaxd(. §©¦
äéä àlL ïøäà ìL BçáL ãébäìe§©¦¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¨¨

úøæb íi÷îk àlà ,Búlãâì ïLáBì§¨¦§ª¨¤¨¦§©¥§¥©
Cìnä¯wEqRdW i"Wx Wxtn dNigY ©¤¤§¦¨§¨¥©¦¤©¨

'd iEEv z` oxd` zIUr lr xAcn§©¥©£¦©©£Ÿ¤¦
oicr df la` ,mixERMd mFi riBdWM§¤¦¦©©¦¦£¨¤£©¦
aEzMd KxvEd dn mWl x`an `lŸ§¨¥§¥¨§©©¨
x`al siqFn okle ,df xaC aFYkl¦§¨¨¤§¨¥¦§¨¥

Epl xnFl `AWoxd`Wz` Wal `l ¤¨©¨¤©£ŸŸ¨©¤
,Kln zxfB mIwnM `N` adGd icbA¦§¥©¨¨¤¨¦§©¥§¥©¤¤

df xace ."'d dEv xW`M" EdfeWBcn §¤©£¤¦¨§¨¨¤ª§¨
mFiA oMW ,mixERMd mFiA xTirA§¦¨§©¦¦¤¥§
icbA silgde Wal oxd` mixERMd©¦¦©£Ÿ¨©§¤¡¦¦§¥

.minrR dOM adf icbal oal` dxez ¨¨§¦§¥¨¨©¨§¨¦
(b)áNë Bà øBL èçLé øLàY £¤¦§©¤¤

ïéLc÷îa¯.oAxw mWl mWiCwdW §ª§¨¦¤¦§¦¨§¥¨§¨

øîàpL ,øaãî áeúkä¯.c wEqR ©¨§©¥¤¤¡©¨
."ïaø÷ áéø÷äì"äðçnaõeç Y §©§¦¨§¨©©£¤

äøæòì¯.dIel dpgn llFM "dpgOA"E ¨£¨¨©©£¤¥©£¥§¦¨
dpgnl dpEMd "dpgOA"W xnFl oi`e§¥©¤©©£¤©©¨¨§©£¥
,FzhigW mFwn dPiXW `N` ,dpikW§¦¨¤¨¤¦¨§§¦¨
,aIg `di ,mFxCA dlFr hgW oFbM§¨©¨©¨§¥©¨
xW` F`" :KMÎxg` xn`PW mEXn¦¤¤¡©©©¨£¤
uEgn rnWnC ,"dpgOl uEgn hgWi¦§©¦©©£¤§©§©¦
Fpi`W cgEin oNdN dn ,zFpgn WlWl§¨©£©§©¨§¨¤¥
,dpgOA s` ,gaf mEW zhigWl iE`ẍ¦§¦©¤©©©©£¤
iE`x Fpi`W ,dIel dpgnA oFbM§§©£¥§¦¨¤¥¨

gaf mEWl dhigWl)i"yxe a ,fw migaf ¦§¦¨§¤©
my(.c dxez

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` ipy meil inei xeriy

(ã)ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

(ä)øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBà¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ לזּבח רגילים הם .אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

ההההּדּדּדּדםםםם אתאתאתאת ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ו)וזרקוזרקוזרקוזרק (יז, ְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
רק  לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּדם
הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻלדברים
לקדּׁשה. אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר מה־ּׁשאין־ּכן מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּכיון

(æ)íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)áLçé íc"íãàä íc CôBL"k Y ¨¥¨¥§¥©¨¨¨
¯mc` mC :aEzM ENi`kE .e ,h ziW`xA§¥¦§¦¨©¨¨

mCd FWExitE ,`Edd Wi`l aWgi¥¨¥¨¦©¥©¨
Fl aWgi `idd dndAdn KRWPW¤¦§©¥©§¥¨©¦¥¨¥

mc`d mC KtW ENi`M)m"`x(oiprlE . §¦¨©©¨¨¨§¦§©
mcl dndAd mC zkitW oiA xWTd©¤¤¥§¦©©©§¥¨§©
:mW i"WxaE d ,h ziW`xA d`x ,mc`d̈¨¨§¥§¥¦§©¦¨
dnWpzlihp mkl iYxYdW iRÎlrÎs`"©©¦¤¦©§¦¨¤§¦©§¨¨
cIn .. WFxc` mknC z` ,dndAA©§¥¨¤¦§¤¤§¦©

`] bxFdd."micr oi`e cifnA [mc`d z ©¥¤¨¨¨§¥¦§¥¥¦
,uEgA miWcw zhigW dxq`PW o`ke§¨¤¤¤§¨§¦©¢¨¦©
mC zkitW xEQi`l FxEQi` deWEd§¨¦§¦§¦©©

.mc`d̈¨¨
BLôða áiçúnL¯mC KtFWAW `N` ¤¦§©¥§©§¤¨¤§¥©

ENi`e ,minW iciA dzinA `Ed mc`d̈¨¨§¦¨¦¥¨©¦§¦
,zxM FWExiRW ,"zxkpe" xn`p o`M̈¤¡©§¦§©¤¥¨¥
oOwlcM FPnf mcFw znE mizxkp eipAW¤¨¨¦§¨¦¥¤§©§¦§©¨
`l i"WxW dGn K` .h wEqR i"WxA§©¦¨©¦¤¤©¦Ÿ
oOwl wx `N` "zxkpe" z` o`M WxiR¥©¨¤§¦§©¤¨©§©¨
"zxkpe" FYrcNW d`xp ,h wEqtA§¨¦§¤¤§©§§¦§©
iciA dzin `N` zxM Fpi` o`M xEn`d̈¨¨¥¨¥¤¨¦¨¦¥
i"Wx oFWl wEIC mB dxFn dfle .minẄ©¦§¨¤¤©¦§©¦
,calA "FWtpA" ,"FWtpA aIgzn" :o`M̈¦§©¥§©§§©§¦§¨

.eipA zzinA `le§Ÿ§¦©¨¨
CôL ícíéîc ÷øBfä úà úBaøì Y ¨¨¨§©¤©¥¨¦

õeça¯uEgA miWcw mC wxf m`W ©¤¦¨©©¨¨¦©
,cl oixcdpq i"WxaE ."FWtpA aIgzn"¦§©¥§©§§©¦©§¤§¦

."zxkA `EdW" ad dxez ¤§¨¥

(d)íéçáæ íä øLà"íä øLà" Y £¤¥Ÿ§¦£¤¥
çaæì íéìéâø¯ixdW ,xaM EgaGW `le §¦¦¦§Ÿ©§Ÿ¤¨§§¨¤£¥

"'dl .. Egafe" KWndA xnF`)m"`x ¥©¤§¥§¨§©
`"ebe(.e dxez

(f)íøéòOìíéãMì Y¯mBxY oke ©§¦¦©¥¦§¥¦§¥
.qFlwpE`§§

"íL eãwøé íéøéòNe" Bîk¯dirWi §§¦¦§©§¨§©§¨
my i"Wx) micW .`k ,bi(mB d`xE . ¥¦©¦§¥©

md mixirU" :fi ,al mixaC i"Wx©¦§¨¦§¦¦¥
:` ,aq zFkxA i"Wx d`xE ."micW¥¦§¥©¦§¨
,xirUl dnFC `QMd ziA lW cW"¥¤¥©¦¥¤§¨¦
EcTxi mixirUE xn`p mdilre©£¥¤¤¡©§¦¦§©§

."mWg dxez ¨



`miyecwÎixgמב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

ß xii` 'a iyily mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב והעלה [עּין אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין .(ת"כ. ְֲִֵֵֶַָ

(è)Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑:לֹומר ּתלמּוד הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב יהא לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: לפי »»ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ÈÙ."ּכלּֿדם" Èz˙Â∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, .ּפנאי ָָ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)äìò äìòé øLàìò áiçì Y £¤©£¤Ÿ¨§©¥©
õeça íéøáà øéè÷nä¯e`l ,xnFlM ©©§¦¥¨¦©§©¨

,lilM DNEM zxhwp `idW dlFr `weC©§¨¨¤¦¦§¤¤¨¨¦
calA "mixa` xihwOd" ENit` `N ¤̀¨£¦©©§¦¥¨¦¦§¨

aIg)m"`x("mipdM zxFz"A micnFl dfe . ©¨§¤§¦§©Ÿ£¦
mXW `N` ,"gaf F`" xn`PX dOn¦©¤¤¡©¤©¤¨¤¨
mB miqxFBW Wie ."oixEni`" oFWNd©¨¥¦§¥¤§¦©

."mixa`" mFwnA "oixEni`" i"WxA§©¦¥¦¦§¥¨¦
õeça èçBLk¯xaMW s` ,xnFlM §¥©§©©¤§¨

FzF` ,uEgA dhigWA oAxTd lqtp¦§©©¨§¨¦§¦¨©
oMW ,uEgA daxwd lr aIg aixwOd©©§¦©¨©©§¨¨©¤¥
`A "gaf F` dlFr dlri xW`" wEqRd©¨£¤©£¤¨¨©¨
ligznE ,uEgA dhigWl KWndA§¤§¥¦§¦¨©©§¦
s`W xnFl ,"xn`Y mdil`e" zFaizA§¥©£¥¤Ÿ©©¤©

aIg uEgA olrdW uEg ihEgW)t"r m"`x §¥¤¤¡¨©©¨
my i"yxe ` ,fw migaf(.

Y Bøáç äìòäå ãçà èçL íàL¤¦¨©¤¨§¤¡¨£¥
ïéáiç íäéðL¯mc` m` oiCdÎ`Ede §¥¤©¨¦§©¦¦¨¨

miYW aIg ,xihwd mbe hgW mB cg ¤̀¨©¨©§©¦§¦©¨§©¦
)oexkfd xtq(ipA ipWA i"Wx hwPX dnE .©¤¨©©¦¦§¥§¥

aEIg lr mB `Ed "aIg" dpEMd iM ,mc`̈¨¦©©¨¨©¨©©¦
zxM)cifnA dUr m`(cg` mc`aE , ¨¥¦¨¨§¥¦§¨¨¤¨

la`) dhigXA zxM aIgzp xaM ixd£¥§¨¦§©¥¨¥©§¦¨£¨
uEgA hgFXdW xE`iAA lirl d`x§¥§¥©¥¤©¥©
.minW iciA dzin `N` zxM aIg Fpi ¥̀©¨¨¥¤¨¦¨¦¥¨©¦

oEIr Kixve(ipXn `nbEC `iad okle , §¨¦¦§¨¥¥¦§¨¦§¥
iR lr `nbEC hwPW mEXn F` .mc` ipA§¥¨¨¦¤¨©§¨©¦
mifnFxd ,"Wi` Wi`" aEzMd oFWl§©¨¦¦¨§¦

.mc` ipA ipWlh dxez ¦§¥§¥¨¨
(h)úøëðååéîéå úøëð Bòøæ Y §¦§©©§¦§¨§¨¨

ïéúøëð¯Frxf" dNigY hwPX dOn ¦§¨¦¦©¤¨©§¦¨©§
"oizxkp einie" KMÎxg` wxe "zxkp¦§¨§©©©¨§¨¨¦§¨¦
.`weC eiIgA zxkp FrxGW rnWn©§©¤©§¦§¨§©¨©§¨
"zxkp Frxf"W dGW mEXn ,Kkl mrHde§©©©§¨¦¤¤¤©§¦§¨
Edf `N` "Frxf" cSn WpFr df oi ¥̀¤¤¦©©§¤¨¤
oFWlke ,ixixr KlIW icM FNW WpFr¤¤§¥¤¥¥£¦¦§¦§

k oOwl aEzMd,"EzEni mixixr" :k , ©¨§©¨£¦¦¨
,oxaFw mipA Fl Wi" :mW i"Wx WExitkE§¥©¦¨¥¨¦§¨
mB d`xE ."mipA `lA zn mipA Fl oi ¥̀¨¦¥§Ÿ¨¦§¥©
KlFd ± dzxkpe" :ci ,fi ziW`xA i"Wx©¦§¥¦§¦§§¨¥
i"Wx mB d`xE ."FPnf mcFw znE ixixr£¦¦¥¤§©§¥©©¦
`ticr zxM" :a cEOr Wix ,dk zAW©¨¥©¨¥£¦¨
,oizxkp eini :ixnEg ixY DA zi`C§¦¨§¥§¥¨¨¦§¨¦
oFWNn zvw oEIr Kixve ."ixixr KlFde§¥£¦¦§¨¦¦§¨¦§
Frxfe `Ed zxM" :a ,l zFAEzM i"Wx©¦§¨¥§©§

oiWprpzxMW "dix` xEB"d azke ." ¤¡¨¦§¨©©©§¥¤¨¥
mB okle ,miIgd WxXn dzixM FWExiR¥§¦¨¦Ÿ¤©©¦§¨¥©
FnM ,FOr mizxkp [eipA=] eizFxiR¥¨¨¨¦§¨¦¦§
mBW oli`d WxW z` mixwFrW¤§¦¤Ÿ¤¨¦¨¤©
FnM `NW ,oli`d mr mixwrp zFxiRd©¥¤¡¨¦¦¨¦¨¤Ÿ§

KiWnn FpaE zn mc`dW dlibx dzinA§¦¨§¦¨¤¨¨¨¥§©§¦
c wEqtl xE`iAA lirl d`xE .eixg ©̀£¨§¥§¥©¥§¨
`le o`M wx df oipr WxiRW mrHd©©©¤¥©¦§¨¤©¨§Ÿ

.mW lirli dxez §¥¨
(i)íc ìkøîàpL éôì Y¯oOwl ¨¨§¦¤¤¡©§©¨

.`i wEqR̈
áiç àäé àì ìBëé ,"øtëé Lôpa"©¤¤§©¥¨Ÿ§¥©¨

?íéLc÷nä íc ìò àlà¯mC ¤¨©©©ª§¨¦©
i"Wx d`xE .mixRkn mdW zFpAxTd©¨§¨¤¥§©§¦§¥©¦
`tEB miWcTd mcAW a ,c zFzixM̈¥¤§©©¢¨¦¨
,FA d`vFi WtPdW" mcA xAEcn§¨§¨¤©¤¤§¨
lr dxRkl iE`xW ,FA xRMzOW¤¦§©¥¤¨§©¨¨©
ipde .. `kd `aizM dxRM `dC ,gAfOd©¦§¥©§¨©¨¨§¦¨¨¨§¨¥

."dxRkl oiiE`xC `Ed¦§¦§©¨¨
"íc ìk" :øîBì ãeîìz¯mC zFAxl ©§©¨¨§©©

zFAxl :mW i"Wxe zFzixM d`xE .oiNEg¦§¥¨¥§©¦¨§©
lW mixa`d zivnY mce oiNEg mC©¦§©©§¦¨¥¨¦¤

.mixRkn mpi`W miWcẅ¨¦¤¥¨§©§¦
éðô ézúðåélL éàðt Y¯Wxtn §¨©¦¨©§©¤¦§¨¥

xn`PW mEXn ,"i`pR" oFWNn "ipR"¨©¦§§©¦¤¤¡©
mipR lre ,"iYzpe"xnFl KIW `l WOn §¨©¦§©¨¦©¨Ÿ©¨©

Wxtl KxvEd okle ,dpizp oFWl§§¦¨§¨¥§©§¨¥
Wi`A FNW i`pRd z` oYIW dpEMdW¤©©¨¨¤¦¥¤©§©¤¨¦
mrHde .FA wx wFqrIW xnFlM ,`Edd©§©¤©£©§©©©
mC zlik`A df oFWl aEzMd xiMfdW¤¦§¦©¨¨¤©£¦©¨

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(àé)íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð ék¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

:øtëé Lôpa©¤¬¤§©¥«
i"yx£¯Na‰ LÙ Èk∑;האדם נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ּתלּויה, היא" "ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנפׁש על ּותכּפר נפׁש .ּתבא ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

(áé)íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙŒÏk∑ הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ

:øôòa eäqëå Bîc-úà¤¨½§¦−̈¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין מּכלֿמקֹום.(ת"כ. "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין אּוזין ציד, אּלא לי אין ¬∆»ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

זאת  ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: לּמה ּכן, ÏÎ‡È.אם ¯L‡∑ לטמאים .ּפרט ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

dz·‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג  ÔÓe Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mC zlik` xEQi` xnFg ipRn Edf ,`weC©§¨¤¦§¥¤¦£¦©¨
ENit` xq`PW xaC ,WtPA dxEWTd©§¨©¤¤¨¨¤¤¡©£¦

gp ipal)iaxd(. ¦§¥Ÿ©
éðà äðBt¯"ipR"W azM dNigY ¤£¦§¦¨¨©¤¨©

xExA `l oicr K` ,"iNW i`pR" FWExiR¥§©¤¦©£©¦Ÿ¨
okle ,"i`pt"l "ipR" oiA xWTd dn©©¤¤¥¨©¦§©§¨¥
,mipR ziptd oFWNn `Ed "ipR"W siqFd¦¤¨©¦§©§¨©¨¦

."i`pR" xvFp KMn d`vFzMW¤§¨¨¦¨¨§©
Ba ÷ñBòå é÷ñò ìkî¯i"Wx mB d`x ¦¨£¨©§¥§¥©©¦

.` ,h dhFq i"Wx .fi ,ek .b ,k oOwl§©¨©¦¨
:mgpn mWA fi ,cl miNdY i"Wx d`xE§¥©¦§¦¦§¥§©¥
oFxMGd xtqA ."mrf lW mipR ± ipR"¨©¨¦¤©©§¥¤©¦¨
lr dpEMd iM "DA" o`M qxFB¥¨¨¦©©¨¨©

.WtPd`i dxez ©¤¤
(`i)øNaä Lôð ékäiøa ìk ìL Y ¦¤¤©¨¨¤¨§¦¨

¯oi`W mEXn ,"dIxA" ± "xUAd" WxiR¥©©¨¨§¦¨¦¤¥
dIxAl `N` ,Wtp xUAl)`"eb(siqFde , ©¨¨¤¤¤¨©§¦¨§¦

,oiNEge oiWCwEn lFlkl ,"dIxA lM"¨§¦¨¦§§¨¦§¦
.i wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
äéeìú "àéä íca"¯WtPdW `le ©¨¦§¨§Ÿ¤©¤¤

,zipgEx `id WtPd ixdW ,mCA zgPEn©©©¨¤£¥©¤¤¦¨¦
mCA iElY DnEITW `N`)m"`x( ¤¨¤¦¨¨©¨

Cëéôìe¯Fpi` ,"eiYzp ip`e" xnFlM §¦¨§©©£¦§©¦¥
nvr iptA oiprd`vFY idFf `N` ,F ¦§¨¦§¥©§¤¨¦¨¨

mCd KM mEXOW ,mCA WtPd zFidn¦§©¤¤©¨¤¦¨©¨
WtPd lr xRkn)m"`x(. §©¥©©¤¤

Lôð "ìò øtëì çaænä ìò .. åézúð"§©¦©©¦§¥©§©¥©¤¤
Lôpä ìò øtëúe Lôð àBáz .íãàä̈¨¨¨¤¤§©¥©©¤¤

¯WtPA `Ed mCd iM" aEzMdWExiR Edf¤¥©¨¦©¨©¤¤
."xRkiai dxez §©¥

(ai)íkî Lôð ìkøéäæäì Y ¨¤¤¦¤§©§¦
íépèwä ìò íéìBãb¯"Wtp lM" oMW §¦©©§©¦¤¥¨¤¤

KIW `NW oeike ,miPhw ENit` FrnWn©§¨£¦§©¦§¥¨¤Ÿ©¨
`AW oaEn ,miPhwl xiWi iEEiv¦¨¦¦§©¦¨¤¨
lik`dl `NW milFcBd z` xidfdl§©§¦¤©§¦¤Ÿ§©£¦
zFnai i"Wx d`xE .mC miPhTd z ¤̀©§©¦¨§¥©¦§¨
Wxcpe ,xYEin wEqRd lMW ` ,ciw¤¨©¨§¨§¦§¨
i"Wx mB d`xE .calA df oiprl§¦§¨¤¦§¨§¥©©¦

.a ,c zFzixMbi dxez ¨¥
(bi)ãeöé øLà,ãéö àlà éì ïéà Y £¤¨¥¦¤¨©¦

ïéìBâðøúå ïéæeà¯oicnFre oicFSp odW ©¨¦§©§§¦¤¥¦¦§§¦
odil`n)` ,ct oileg(. ¥£¥¤

-ìkî ,"ãéö" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©¥¦¨
øLà" øîàð änì ,ïk íà .íB÷î̈¦¥¨¨¤¡©£¤

àlà øNa ìëàé àlL ?"ãeöé̈¤ŸŸ©¨¨¤¨
úàfä äðîæäa¯,cv `Ed ENi`M ©©§¨¨©Ÿ§¦¨

lk`i `l xnFlM ,Fl zpOEfn Dpi`W¤¥¨§¤¤§©ŸŸ©
ipri `NW ,xicY xUA)` ,ct oileg i"yx(. ¨¨¨¦¤Ÿ¥¨¦

ìëàé øLàíéàîèì èøt Y¯ £¤¥¨¥§¨¦§¥¦
EhgW m` s` mC iEQiM mikixv mpi`W¤¥¨§¦¦¦¨©¦¨£
miiE`x mpi` mdW ipRn ,mzF`¨¦§¥¤¥¥¨§¦
mC iEQiMn i"Wx hriOX dnE .dlik`l©£¦¨©¤¦¥©¦¦¦¨

mi`nh miIg ilrA)oiNEgA n"x zrckE ©£¥©¦§¥¦§©©§¦
` ,dt(sxhPW xFdh miIg lrA `le ,§Ÿ©©©¦¨¤¦§©

mW minkg zrckE)(`Ed mB ixdW , §©©£¨¦¨¤£¥©
mEXn xnFl Wi ,dlik`l iE`x Fpi ¥̀¨©£¦¨¥©¦
F` dIg civ cEvi xW`" aEzM wEqRAW¤©¨¨£¤¨¥©¨

xW` sFr"lk`i xW`"W EpidC ,"lk`i £¤¥¨¥§©§¤£¤¥¨¥
FhEWR itl oM m`e ,dciSd lr aqEn¨©©¦¨§¦¥§¦§
ilrA hrnl `AW xAYqn `xwn lW¤¦§¨¦§©¥¤¨§©¥©£¥
miE`x mpi` mdW oeiM ,mi`nh miIg©¦§¥¦¥¨¤¥¥¨§¦
dtixHd ENi`e ,dciv zrXn dlik`l©£¦¨¦§©¦¨§¦©§¥¨
`ide ,civ zrWA dlik`l diE`x oicr£©¦§¨©£¦¨¦§©©¦§¦

dhigW xg`l wx dlik`A zxq`p)t"r ¤¡¤¤©£¦¨©§©©§¦¨
c ,c"ei dlecbd zqpk(.ci dxez



מג miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

ß xii` 'a iyily mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב והעלה [עּין אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין .(ת"כ. ְֲִֵֵֶַָ

(è)Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑:לֹומר ּתלמּוד הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב יהא לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: לפי »»ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ÈÙ."ּכלּֿדם" Èz˙Â∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, .ּפנאי ָָ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)äìò äìòé øLàìò áiçì Y £¤©£¤Ÿ¨§©¥©
õeça íéøáà øéè÷nä¯e`l ,xnFlM ©©§¦¥¨¦©§©¨

,lilM DNEM zxhwp `idW dlFr `weC©§¨¨¤¦¦§¤¤¨¨¦
calA "mixa` xihwOd" ENit` `N ¤̀¨£¦©©§¦¥¨¦¦§¨

aIg)m"`x("mipdM zxFz"A micnFl dfe . ©¨§¤§¦§©Ÿ£¦
mXW `N` ,"gaf F`" xn`PX dOn¦©¤¤¡©¤©¤¨¤¨
mB miqxFBW Wie ."oixEni`" oFWNd©¨¥¦§¥¤§¦©

."mixa`" mFwnA "oixEni`" i"WxA§©¦¥¦¦§¥¨¦
õeça èçBLk¯xaMW s` ,xnFlM §¥©§©©¤§¨

FzF` ,uEgA dhigWA oAxTd lqtp¦§©©¨§¨¦§¦¨©
oMW ,uEgA daxwd lr aIg aixwOd©©§¦©¨©©§¨¨©¤¥
`A "gaf F` dlFr dlri xW`" wEqRd©¨£¤©£¤¨¨©¨
ligznE ,uEgA dhigWl KWndA§¤§¥¦§¦¨©©§¦
s`W xnFl ,"xn`Y mdil`e" zFaizA§¥©£¥¤Ÿ©©¤©

aIg uEgA olrdW uEg ihEgW)t"r m"`x §¥¤¤¡¨©©¨
my i"yxe ` ,fw migaf(.

Y Bøáç äìòäå ãçà èçL íàL¤¦¨©¤¨§¤¡¨£¥
ïéáiç íäéðL¯mc` m` oiCdÎ`Ede §¥¤©¨¦§©¦¦¨¨

miYW aIg ,xihwd mbe hgW mB cg ¤̀¨©¨©§©¦§¦©¨§©¦
)oexkfd xtq(ipA ipWA i"Wx hwPX dnE .©¤¨©©¦¦§¥§¥

aEIg lr mB `Ed "aIg" dpEMd iM ,mc`̈¨¦©©¨¨©¨©©¦
zxM)cifnA dUr m`(cg` mc`aE , ¨¥¦¨¨§¥¦§¨¨¤¨

la`) dhigXA zxM aIgzp xaM ixd£¥§¨¦§©¥¨¥©§¦¨£¨
uEgA hgFXdW xE`iAA lirl d`x§¥§¥©¥¤©¥©
.minW iciA dzin `N` zxM aIg Fpi ¥̀©¨¨¥¤¨¦¨¦¥¨©¦

oEIr Kixve(ipXn `nbEC `iad okle , §¨¦¦§¨¥¥¦§¨¦§¥
iR lr `nbEC hwPW mEXn F` .mc` ipA§¥¨¨¦¤¨©§¨©¦
mifnFxd ,"Wi` Wi`" aEzMd oFWl§©¨¦¦¨§¦

.mc` ipA ipWlh dxez ¦§¥§¥¨¨
(h)úøëðååéîéå úøëð Bòøæ Y §¦§©©§¦§¨§¨¨

ïéúøëð¯Frxf" dNigY hwPX dOn ¦§¨¦¦©¤¨©§¦¨©§
"oizxkp einie" KMÎxg` wxe "zxkp¦§¨§©©©¨§¨¨¦§¨¦
.`weC eiIgA zxkp FrxGW rnWn©§©¤©§¦§¨§©¨©§¨
"zxkp Frxf"W dGW mEXn ,Kkl mrHde§©©©§¨¦¤¤¤©§¦§¨
Edf `N` "Frxf" cSn WpFr df oi ¥̀¤¤¦©©§¤¨¤
oFWlke ,ixixr KlIW icM FNW WpFr¤¤§¥¤¥¥£¦¦§¦§

k oOwl aEzMd,"EzEni mixixr" :k , ©¨§©¨£¦¦¨
,oxaFw mipA Fl Wi" :mW i"Wx WExitkE§¥©¦¨¥¨¦§¨
mB d`xE ."mipA `lA zn mipA Fl oi ¥̀¨¦¥§Ÿ¨¦§¥©
KlFd ± dzxkpe" :ci ,fi ziW`xA i"Wx©¦§¥¦§¦§§¨¥
i"Wx mB d`xE ."FPnf mcFw znE ixixr£¦¦¥¤§©§¥©©¦
`ticr zxM" :a cEOr Wix ,dk zAW©¨¥©¨¥£¦¨
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וכוכוכוכּסּסּסּסההההּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־ּדּדּדּדממממֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשפפפפ יאכליאכליאכליאכל אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאֹוֹוֹוֹו־־־־עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף חחחחּיּיּיּיהההה צידצידצידציד יציציציצּוּוּוּודדדד אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ּוּוּוּומןמןמןמן־־־־ההההּגּגּגּגרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש
יג)ּבּבּבּבעפרעפרעפרעפר:::: (יז, ֶֶֶֶָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

וגם  ּבלבד מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי הּמזּבח, על ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹצּוה
לכּסֹות  חׁשׁש ולא לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, אינם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהם

יצּוה. הרֹוב על כן אחרי וגם ּבּמדּבר חּולין אין ּכי ּבּבהמה, החּולין בפרשתנו)ּדם (רמב"ן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

לעׂשֹותֹו צריכים ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו להׁשּתּמׁש הּוא ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ"ּדם"
לב  "ּבלא חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - חֹול ּבעניני מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה והתלהבּות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיּות
ּכיסּוי  מצות ּתֹוכן וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ּבׁשביל לא ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"ּכל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹולב",

צריכים חּולין ׁשּבעניני חּיּות.לכלכלכלכּסּסּסּסֹוֹוֹוֹותתתתהּדם, ּבהם ניּכר יהיה ׁשּלא הּדם, את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ואפר", עפר "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ּדוקא ּבעפר להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ה  ּבנפ ׁשֹו לעֹורר  צרי הרׁשּות, ּבדברי עֹוסק האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל ּכעפר ׁשּלא "ונפׁשי חרד להיֹות וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ּבׁשביל הרׁשּות ּבדברי (לעסֹוק הּלב ּתאוֹות אחר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלהּמׁש

ׁשּלֹו החּולין עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, הּׁשם מעבֹודת חלק הם ׁשּלֹו הרׁשּות ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָא
ּבזה  נרמז וזה לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון הּדם לכּסֹות צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות להיֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ׁשרֹוב מאחר ּדם, ּכיסּוי צריכה אינּה חּולין ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהמת

(ãé)éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´
øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc ìàøNé¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc̈´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑ »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒ

נקבה  לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. היא .הּנפׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(åè)çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈
áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤

:øäèå§¨¥«
i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ואינ  ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד הּבליעה. נכּתבה ּבבית לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)àeä BLôðá Bîc"Bîc" Y ¨§©§¨
Lôpä íB÷îa Bì "àeä"¯WExiR Edf ¦§©¤¤¤¥

azM `le ,WtPd mFwnA ,"FWtpA"§©§¦§©¤¤§Ÿ¨©
."Fl" zaiY siqFd df mFwnaE ,"FWtp"©§¦§¤¦¥©

¯ Bá äéeìz LôpäLz` WxiR dNigY ¤©¤¤§¨§¦¨¥©¤
.oiprd z` Wxtn zrke ,Fnvr aEzMd©¨©§§¨¥§¨¥¤¨¦§¨
mCA xUAd Wtp iM" :lirl xn`W oeike§¥¨¤¨©§¥¦¤¤©¨¨©¨
xn` o`ke ,mCA diElY WtPdW ,"`id¦¤©¤¤§¨©¨§¨¨©
KxvEd okl ,"`Ed FWtpa FnC" Ktidl§¥¤¨§©§¨¥§©
xaC FzF`l o`M mB dpEMdW Wxtl§¨¥¤©©¨¨©¨§¨¨

)m"`x(.

àåä Bîc øNa ìk Lôð ékY ¦¤¤¨¨¨¨¦
ícä "àéä" "Lôp"ä¯"`id" ,xnFlM ©¤¤¦©¨§©¦

`EdW mCd lr `le ,WtPd lr aqEn¨©©¤¤§Ÿ©©¨¤
oOwlckE .xkf oFWl)oexkfd xtq(. §¨¨§¦§©¨

ì øNáe ícøëæ ïBL¯xn`p okle ¨¨¨§¨¨§¨¥¤¡©
,xUAd lr aqEnE ,xkf oFWlA ,"FnC"¨¦§¨¨¨©©¨¨
xn`p oke .xUAd lW mCd FWExitE¥©¨¤©¨¨§¥¤¡©
iM ,xkf oFWlA ,"`Ed FWtpa FnC"¨§©§¦§¨¨¦

."FnC" lr aqEn "`Ed"¨©¨
ì Lôðäá÷ð ïBL¯FnC" xn`p okle ¤¤§§¥¨§¨¥¤¡©¨

lr aqEn "`id" iM ,dawp oFWlA ,"`id¦¦§§¥¨¦¦¨©

."Wtp"eh dxez ¤¤
(eh)äôøèe äìáð ìëàz øLàY £¤Ÿ©§¥¨§¥¨

úìáðaïéàL ,áeúkä øac øBäè óBò §¦§©¨¦¤©¨¤¥
úòìápL äòLa àlà äàîè dì̈ª§¨¤¨§¨¨¤¦§©©

äòéìaä úéáa¯zlap oMÎoi`XÎdn §¥©§¦¨©¤¥¥¦§©
,rBn z`nEh mdl Wi dIg F` dndA§¥¨©¨¥¨¤§©©¨

.a ,d lirlcM§¦§¥
dúìéëàá äànènL ïàk Eãnìå§¦¤§¨¤§©§¨©£¦¨¨

òbîa äànèî dðéàå¯xW`" aEzMW §¥¨§©§¨§©¨¤¨£¤
`le ,"'ebe eicbA qAke .. dlap lk`YŸ©§¥¨§¦¤§¨¨§Ÿ

"rBY xW`" aEzM)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¨£¤¦©§¥©©¦

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
מי  – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף יצא טרפה. ּבמינֹו .ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«
i"yx£BBÚ ‡NÂ∑ טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל Ï‡.אם B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁ¯È∑ ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת .על ƒ¿»¿»»¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא כ)אני מעּתה (שמות מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי : ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָקּבלּו

ׂשכר  לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' ."אני ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב  ‡‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

rBn z`nEh Dl oi`W" :g ,ak oOwl§©¨¤¥¨§©©¨
ziaA dlik` z`nEh `N` `VnE©¨¤¨§©£¦¨§¥
mrHd ,oEIr Kixv K`] ."drilAd©§¦¨©¨¦¦©©©
oFWl d`xE ."`Vn" o`M hinWdW¤¦§¦¨©¨§¥§
xE`iAaE "`Vn `lA" n ,`i lirl i"Wx©¦§¥§Ÿ©¨©¥
:a ,f zFrEaW i"Wx mB d`xE .[mẄ§¥©©¦§
ziaA `N` dribpA `Ohn Fpi`W"¤¥§©¥¦§¦¨¤¨§¥
xW` aizkcM ,dlik` iciÎlr drilAd©§¦¨©§¥£¦¨§¦§¦£¤
,eicbA qAke dtxhE dlap lk`YŸ©§¥¨§¥¨§¦¤§¨¨
zxFz'A xFdh sFr zlapA Dl opinwFnE§¦©¨§¦§©¨§©
`OhY lFki mzd opixn`e ,'mipdMŸ£¦§¨§¦©¨¨¨§©¥

xnFl cEnlY ?rBnA)g ,ak onwl(d`nhl §©¨©§©§¨§¨
Dl oi`W ,DA xEn`d `N` Ll oi` ,Dä¥§¤¨¨¨¨¤¥¨
cFr d`xE ."Dzlik` `N` d`nEh§¨¤¨£¦¨¨§¥

.n ,`i lirl i"Wx©¦§¥
äázëð àì ,ïàë äøeîàä "äôøèe"§¥¨¨£¨¨Ÿ¦§§¨

Løãì àlà¯`xizi `xw dtixh i`d ¤¨¦§Ÿ©§¥¨§¨§¥¨
xWt` i`W ,oOwlcM `Wxcl `Ed¦§¨¨§¦§©¨¤¦¤§¨
`Ohn dtixh `dIW FrnWnM FrnWl§¨§§©§¨¤§¥§¥¨§©¥
,dIg dtixh m` miIgn drilAd ziaA§¥©§¦¨¥©¦¦§¥¨©¨

dliap llkA ixd dIg Dpi` m`e)i"yx §¦¥¨©¨£¥¦§©§¥¨
` ,hq migaf(.

eðéðL ïëå¯.a ,hq migaf .mipdM zxFY §¥¨¦©Ÿ£¦§¨¦
äànèî àîè óBò úìáð àäz ìBëé̈§¥¦§©¨¥§©§¨
:øîBì ãeîìz ?äòéìaä úéáa§¥©§¦¨©§©
àöé ,äôøè Bðéîa LiL éî ,"äôøè"§¥¨¦¤¥§¦§¥¨¨¨

äôøè Bðéîa ïéàL àîè óBò¯`NW ¨¥¤¥§¦§¥¨¤Ÿ
i"Wx mB d`x .dtixh xEQi` mdA KIW©¨¨¤¦§¥¨§¥©©¦

.` ,r migaf .g ,ak oOwlfh dxez §©¨§¨¦
(fh)BðBò àNðåBà Lã÷ ìëàé íà Y §¨¨£¦Ÿ©Ÿ¤

Lc÷nì ñðké¯lr FpFr `VIW `le ¦¨¥©¦§¨§Ÿ¤¦¨£©
lah `NW)oexkfd xtq(. ¤Ÿ¨©

Bæ äàîè ìò áiç¯zxM WpFr. ©¨©ª§¨¤¨¥
.g ,ak oOwl dxn`p KM lr dxdf`e§©§¨¨©¨¤¤§¨§©¨

.i"WxA mW d`x§¥¨§©¦
úBàîè øàL ìëk¯oeiM .zxkA mdW §¨§¨ª§¤¥§¨¥¥¨

`le ,drilAd ziaA wx Dz`nEHW¤§¨¨©§¥©§¦¨§Ÿ
aFYkl wwfEd ,zF`nEHd x`WM rBnA§©¨¦§¨©§§©¦§

.zxkA `Ed Ff d`nEhA mBW¤©§§¨§¨¥
BðBò àNðå õçøé àì BøNáeìò Y §¨Ÿ¦§¨§¨¨£©

Bôeb úöéçø¯qpkpe lah `l m` §¦©¦Ÿ¨©§¦§©
.WCwOl©¦§¨

íéãâa ñeak ìòå ,úøk Leðò¯m` ¨¨¥§©¦§¨¦¦
qpkpe ,eicbA xdih `l K` FtEB laḧ©©Ÿ¦¥§¨¨§¦§©

WCwOl mdA)k"eza yxtnd(mwxGW F` . ¨¤©¦§¨¤§¨¨
WCwOl)m"`x(. ©¦§¨

úe÷ìîa¯zaiY xEYIn `Ed cEOiNd §©§©¦¦¦¥©
qAke" azM dNigYA ixdW ,"FxUaE"§¨¤£¥©§¦¨¨©§¦¤
oiprNW rnWnE ,"miOA ugxe eicbA§¨¨§¨©©©¦©§©¤§¦§©
qEAiMn sEBd zliah wElg WpFrd̈¤¨§¦©©¦¦
wx aqEn "FpFr `Upe" aEzMde ,micbA§¨¦§©¨§¨¨£¨©

"ugxi `l FxUaE" lr)`"eb(.` dxez ©§¨Ÿ¦§¨
(a)íëéäìà 'ä éðààeä "éðà" Y £¦¡Ÿ¥¤£¦

éäìà 'ä éëðà" :éðéñá ézøîàL"E¯ ¤¨©§¦§¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¤
.a ,k zFnW§

éúeëìî íëéìò ízìa÷å¯i"Wx d`x §¦©§¤£¥¤©§¦§¥©¦
d`xE ."od od lr oipFr EidW" :` ,k mẄ¤¨¦©¥¥§¥

i"Wx mBl`xUi ipAW i ,al mixaC ©©¦§¨¦¤§¥¦§¨¥
FzEkln" dxFY oYnA mdilr ElAw¦§£¥¤§©©¨©§

."FNre§ª

éúBøæâ eìa÷ äzòî¯KxvEdX dn ¥©¨©§§¥©©¤§©
mBW s` ,o`M Ff dnCwd mdl xnFl©¨¤©§¨¨¨©¤©
Wi ,dAxd zFxifB mdl xn`p ok iptl¦§¥¥¤¡©¨¤§¥©§¥¥
zFixrn dWixRd oiprW mEXn xnFl©¦¤¦§©©§¦¨¥£¨
zFWw xzFId zFxifBdn mdipirA did̈¨§¥¥¤¥©§¥©¥¨
lr i ,`i xAcOA i"WxA `aEOke ,olAwl§©§¨§©¨§©¦©¦§¨©
iwqr lr" ,"eizFgRWnl dkFA" wEqRd©¨¤§¦§§¨©¦§¥
."mdl zFxq`Pd zFixr lr ,zFgRWn¦§¨©£¨©¤¡¨¨¤

:øîBà éaø¯'.wEqRd lr 'mipdM zxFY ©¦¥©Ÿ£¦©©¨
÷úpì ïôBqL åéðôì òeãéå éeìb̈§¨©§¨¨¤¨¦¨¥

úBéøòa¯.zFixrA wACdlE xAgzdl ©£¨§¦§©¥§¦©¥¨£¨
K` ,cExiR Fpipr wEYp llM KxcA§¤¤§¨¦¦§¨¥©
lW zErnWnA FA miWOYWn minrtl¦§¨¦¦§©§¦§©§¨¤
F` ,dUrl wYiPd e`l oFbM ,xEAig¦§¨©¦©©£¥
wEYp FpiprW ,dIrxl wYiPd mW`̈¨©¦©¦§¦¨¤¦§¨¦
.xg` aSnl xEAige cg` aSOn¦©¨¤¨§¦§©¨©¥
FrnWn o`M mBW azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©¤©¨©§¨
EUrp zFixrd iciÎlrW FWExitE ,cExiR¥¥¤©§¥¨£¨©£

.`EdÎKExAÎWFcTdn micxtp¦§¨¦¥©¨¨
àøæò éîéa¯.iÎh miwxR `xfr d`x ¦¥¤§¨§¥¤§¨§¨¦

'ä éðà" :äøæâa íäéìò àa Cëéôì§¦¨¨£¥¤¦§¥¨£¦
íëéìò øæBâ éî eòc ,"íëéäìà¯Edf ¡Ÿ¥¤§¦¥£¥¤¤

lW FzxifB FGW oeiMW ,"ip`" WExiR¥£¦¤¥¨¤§¥¨¤
mikixv mY` ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©¤§¦¦

DnIwl)iaxd t"r(. §©§¨
òøtäì ïic¯.eizFxifB lr xaFrW inl ©¨§¦¨©§¦¤¥©§¥¨

oi` ixdW ,"mkidl`" WExiR Edf¤¥¡Ÿ¥¤¤£¥¥
,k zeny i"yx d`x] oIC `N` "midl`"¡Ÿ¦¤¨©¨

[`)m"`x(,eh xAcOA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨
."rxRdl on`p ± mkidl`" :`n¡Ÿ¥¤¤¡¨§¦¨©



מה miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 52 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d iIgA mCd iEqiM¦©¨§©¥¨¨¨

וכוכוכוכּסּסּסּסההההּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־ּדּדּדּדממממֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשפפפפ יאכליאכליאכליאכל אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאֹוֹוֹוֹו־־־־עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף חחחחּיּיּיּיהההה צידצידצידציד יציציציצּוּוּוּודדדד אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ּוּוּוּומןמןמןמן־־־־ההההּגּגּגּגרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש
יג)ּבּבּבּבעפרעפרעפרעפר:::: (יז, ֶֶֶֶָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

וגם  ּבלבד מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי הּמזּבח, על ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹצּוה
לכּסֹות  חׁשׁש ולא לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, אינם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהם

יצּוה. הרֹוב על כן אחרי וגם ּבּמדּבר חּולין אין ּכי ּבּבהמה, החּולין בפרשתנו)ּדם (רמב"ן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

לעׂשֹותֹו צריכים ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו להׁשּתּמׁש הּוא ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ"ּדם"
לב  "ּבלא חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - חֹול ּבעניני מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה והתלהבּות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיּות
ּכיסּוי  מצות ּתֹוכן וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ּבׁשביל לא ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"ּכל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹולב",

צריכים חּולין ׁשּבעניני חּיּות.לכלכלכלכּסּסּסּסֹוֹוֹוֹותתתתהּדם, ּבהם ניּכר יהיה ׁשּלא הּדם, את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ואפר", עפר "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ּדוקא ּבעפר להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ה  ּבנפ ׁשֹו לעֹורר  צרי הרׁשּות, ּבדברי עֹוסק האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל ּכעפר ׁשּלא "ונפׁשי חרד להיֹות וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ּבׁשביל הרׁשּות ּבדברי (לעסֹוק הּלב ּתאוֹות אחר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלהּמׁש

ׁשּלֹו החּולין עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, הּׁשם מעבֹודת חלק הם ׁשּלֹו הרׁשּות ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָא
ּבזה  נרמז וזה לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון הּדם לכּסֹות צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות להיֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ׁשרֹוב מאחר ּדם, ּכיסּוי צריכה אינּה חּולין ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהמת

(ãé)éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´
øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc ìàøNé¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc̈´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑ »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒ

נקבה  לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. היא .הּנפׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(åè)çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈
áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤

:øäèå§¨¥«
i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ואינ  ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד הּבליעה. נכּתבה ּבבית לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)àeä BLôðá Bîc"Bîc" Y ¨§©§¨
Lôpä íB÷îa Bì "àeä"¯WExiR Edf ¦§©¤¤¤¥

azM `le ,WtPd mFwnA ,"FWtpA"§©§¦§©¤¤§Ÿ¨©
."Fl" zaiY siqFd df mFwnaE ,"FWtp"©§¦§¤¦¥©

¯ Bá äéeìz LôpäLz` WxiR dNigY ¤©¤¤§¨§¦¨¥©¤
.oiprd z` Wxtn zrke ,Fnvr aEzMd©¨©§§¨¥§¨¥¤¨¦§¨
mCA xUAd Wtp iM" :lirl xn`W oeike§¥¨¤¨©§¥¦¤¤©¨¨©¨
xn` o`ke ,mCA diElY WtPdW ,"`id¦¤©¤¤§¨©¨§¨¨©
KxvEd okl ,"`Ed FWtpa FnC" Ktidl§¥¤¨§©§¨¥§©
xaC FzF`l o`M mB dpEMdW Wxtl§¨¥¤©©¨¨©¨§¨¨

)m"`x(.

àåä Bîc øNa ìk Lôð ékY ¦¤¤¨¨¨¨¦
ícä "àéä" "Lôp"ä¯"`id" ,xnFlM ©¤¤¦©¨§©¦

`EdW mCd lr `le ,WtPd lr aqEn¨©©¤¤§Ÿ©©¨¤
oOwlckE .xkf oFWl)oexkfd xtq(. §¨¨§¦§©¨

ì øNáe ícøëæ ïBL¯xn`p okle ¨¨¨§¨¨§¨¥¤¡©
,xUAd lr aqEnE ,xkf oFWlA ,"FnC"¨¦§¨¨¨©©¨¨
xn`p oke .xUAd lW mCd FWExitE¥©¨¤©¨¨§¥¤¡©
iM ,xkf oFWlA ,"`Ed FWtpa FnC"¨§©§¦§¨¨¦

."FnC" lr aqEn "`Ed"¨©¨
ì Lôðäá÷ð ïBL¯FnC" xn`p okle ¤¤§§¥¨§¨¥¤¡©¨

lr aqEn "`id" iM ,dawp oFWlA ,"`id¦¦§§¥¨¦¦¨©

."Wtp"eh dxez ¤¤
(eh)äôøèe äìáð ìëàz øLàY £¤Ÿ©§¥¨§¥¨

úìáðaïéàL ,áeúkä øac øBäè óBò §¦§©¨¦¤©¨¤¥
úòìápL äòLa àlà äàîè dì̈ª§¨¤¨§¨¨¤¦§©©

äòéìaä úéáa¯zlap oMÎoi`XÎdn §¥©§¦¨©¤¥¥¦§©
,rBn z`nEh mdl Wi dIg F` dndA§¥¨©¨¥¨¤§©©¨

.a ,d lirlcM§¦§¥
dúìéëàá äànènL ïàk Eãnìå§¦¤§¨¤§©§¨©£¦¨¨

òbîa äànèî dðéàå¯xW`" aEzMW §¥¨§©§¨§©¨¤¨£¤
`le ,"'ebe eicbA qAke .. dlap lk`YŸ©§¥¨§¦¤§¨¨§Ÿ

"rBY xW`" aEzM)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¨£¤¦©§¥©©¦

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
מי  – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף יצא טרפה. ּבמינֹו .ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«
i"yx£BBÚ ‡NÂ∑ טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל Ï‡.אם B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁ¯È∑ ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת .על ƒ¿»¿»»¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא כ)אני מעּתה (שמות מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי : ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָקּבלּו

ׂשכר  לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' ."אני ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב  ‡‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

rBn z`nEh Dl oi`W" :g ,ak oOwl§©¨¤¥¨§©©¨
ziaA dlik` z`nEh `N` `VnE©¨¤¨§©£¦¨§¥
mrHd ,oEIr Kixv K`] ."drilAd©§¦¨©¨¦¦©©©
oFWl d`xE ."`Vn" o`M hinWdW¤¦§¦¨©¨§¥§
xE`iAaE "`Vn `lA" n ,`i lirl i"Wx©¦§¥§Ÿ©¨©¥
:a ,f zFrEaW i"Wx mB d`xE .[mẄ§¥©©¦§
ziaA `N` dribpA `Ohn Fpi`W"¤¥§©¥¦§¦¨¤¨§¥
xW` aizkcM ,dlik` iciÎlr drilAd©§¦¨©§¥£¦¨§¦§¦£¤
,eicbA qAke dtxhE dlap lk`YŸ©§¥¨§¥¨§¦¤§¨¨
zxFz'A xFdh sFr zlapA Dl opinwFnE§¦©¨§¦§©¨§©
`OhY lFki mzd opixn`e ,'mipdMŸ£¦§¨§¦©¨¨¨§©¥

xnFl cEnlY ?rBnA)g ,ak onwl(d`nhl §©¨©§©§¨§¨
Dl oi`W ,DA xEn`d `N` Ll oi` ,Dä¥§¤¨¨¨¨¤¥¨
cFr d`xE ."Dzlik` `N` d`nEh§¨¤¨£¦¨¨§¥

.n ,`i lirl i"Wx©¦§¥
äázëð àì ,ïàë äøeîàä "äôøèe"§¥¨¨£¨¨Ÿ¦§§¨

Løãì àlà¯`xizi `xw dtixh i`d ¤¨¦§Ÿ©§¥¨§¨§¥¨
xWt` i`W ,oOwlcM `Wxcl `Ed¦§¨¨§¦§©¨¤¦¤§¨
`Ohn dtixh `dIW FrnWnM FrnWl§¨§§©§¨¤§¥§¥¨§©¥
,dIg dtixh m` miIgn drilAd ziaA§¥©§¦¨¥©¦¦§¥¨©¨

dliap llkA ixd dIg Dpi` m`e)i"yx §¦¥¨©¨£¥¦§©§¥¨
` ,hq migaf(.

eðéðL ïëå¯.a ,hq migaf .mipdM zxFY §¥¨¦©Ÿ£¦§¨¦
äànèî àîè óBò úìáð àäz ìBëé̈§¥¦§©¨¥§©§¨
:øîBì ãeîìz ?äòéìaä úéáa§¥©§¦¨©§©
àöé ,äôøè Bðéîa LiL éî ,"äôøè"§¥¨¦¤¥§¦§¥¨¨¨

äôøè Bðéîa ïéàL àîè óBò¯`NW ¨¥¤¥§¦§¥¨¤Ÿ
i"Wx mB d`x .dtixh xEQi` mdA KIW©¨¨¤¦§¥¨§¥©©¦

.` ,r migaf .g ,ak oOwlfh dxez §©¨§¨¦
(fh)BðBò àNðåBà Lã÷ ìëàé íà Y §¨¨£¦Ÿ©Ÿ¤

Lc÷nì ñðké¯lr FpFr `VIW `le ¦¨¥©¦§¨§Ÿ¤¦¨£©
lah `NW)oexkfd xtq(. ¤Ÿ¨©

Bæ äàîè ìò áiç¯zxM WpFr. ©¨©ª§¨¤¨¥
.g ,ak oOwl dxn`p KM lr dxdf`e§©§¨¨©¨¤¤§¨§©¨

.i"WxA mW d`x§¥¨§©¦
úBàîè øàL ìëk¯oeiM .zxkA mdW §¨§¨ª§¤¥§¨¥¥¨

`le ,drilAd ziaA wx Dz`nEHW¤§¨¨©§¥©§¦¨§Ÿ
aFYkl wwfEd ,zF`nEHd x`WM rBnA§©¨¦§¨©§§©¦§

.zxkA `Ed Ff d`nEhA mBW¤©§§¨§¨¥
BðBò àNðå õçøé àì BøNáeìò Y §¨Ÿ¦§¨§¨¨£©
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ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai zegiy ihewl)

עזראעזראעזראעזרא ּבּבּבּבימיימיימיימי ּבּבּבּבעריעריעריעריֹוֹוֹוֹותתתת ללללּנּנּנּנתקתקתקתק ׁשׁשׁשׁשּסּסּסּסֹוֹוֹוֹופןפןפןפן .... .... אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ב)ררררּבּבּבּביייי יח, ׁשּיארע (רש"י למארע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ּבדר ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּדברים  ואף הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר רׁש"י אֹומר זה קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר רב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹזמן
ּדוד  ׁשאמר ּפסּוק מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת מּׁשּום זאת הּתירּו ּבכתב, לאמרן אסּור ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבעל־ּפה

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש לׁשיטתיּה אּזיל ּכאן ואף הּמׁשנה; ּכתיבת זמן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 83 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl oiieri)

lkVl zFcbEpnWM mB 'izFxfB ElAw'©§§¥©©§¤§¨©¥¤

אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם:::: יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני אלהםאלהםאלהםאלהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא רש"י)אני ובפירוש ב. .(יח, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ּכֹולל  ,הּמל ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") עליכם ("קּבלּתם הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָוצרי
ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי עליכם "קּבלּתם רׁש"י מחּלק ּכן אם ּומּדּוע ּגזירֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּגם

אֹו ּבּׂשכל, הּמּובנֹות מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּביאּור
לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ּגזירֹות קּבלּו לא אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן הּפחֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכל

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא המנּוגדת ּגזרה ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָולכן,
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

האּׁשה  ּכאׁשר ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, אחד" ל"ּבׂשר ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתכלית
אחיֹותיהם, עם התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם קּיּום ׁשּכל ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" "ׁשאר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהיא

ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ׁשלמה, מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא מצינּו ּביעקב ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹואף
אל  איׁש ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה להיֹות  צריכה ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאם־ּכן

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני הּתֹורה הקּדימה ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכל

(â)àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änĻ̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ)ואֹותֹו האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ׁשל ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
הּכל  מן מקלקל יׂשראל ּבֹו ׁשּיׁשבּו nL‰.מקֹום ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ׁשּכבׁשּו עממין ׁשאֹותן מּגיד ְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ְֲִִֶֶַָָָ

מּכּלם יֹותר מקלקלים ˙eÎÏ.(ת"כ)יׂשראל, ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח נימּוסֹות מה אּלּו אּלא ר? ְְְִִִֵֵָָָֻֻ¿À…≈∆…≈≈ִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
חכמים  ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון להם, החקּוקין ּדברים .ׁשּלהן, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»
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"ּגזירה": נקרא העריֹות על ּדהּציּווי ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוהּטעם
יחּוס  ּבר  ה ּוא להׁשּתּד ּכׁשהּבא ּובפרט ועיקרי , חׁשּוב מקֹום ּתֹופסת הּיֹוחסין מעלת לניׂשּואין, ׁשּבנֹוגע הּוא, מּובן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדבר
נחׁשֹון" אחֹות עּמינדב ּבת "אליׁשבע את ׁשּנׂשא אהרן, אׁשת ׁשל ּביחּוסּה האריכה ׁשהּתֹורה וראינּו ׁשּלמדנּו ּוכמֹו ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹנעלה.
אּׁשה  הּנֹוׂשא למדנּו, "מּכאן רׁש"י: [וכדפירׁש נחׁשֹון אחֹות וגם) עּמינדב (ּבת ּבהיֹותּה ּביחּוסּה, מצּויינת ׁשהיתה לבאר -ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ממממֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּתּתּתּתי י י י צרי ואלואלואלואל ארציארציארציארצי אלאלאלאל """"ּכּכּכּכיייי ללללֹוֹוֹוֹו אמראמראמראמר ליצחקליצחקליצחקליצחק,,,, לבנלבנלבנלבנֹוֹוֹוֹו אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה לקחתלקחתלקחתלקחת אליעזראליעזראליעזראליעזר אתאתאתאת ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשלחלחלחלח אברהםאברהםאברהםאברהם וכןוכןוכןוכן ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה"];"];"];"]; לבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוקקקק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אברהםאברהםאברהםאברהם.... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפחתחתחתחת ּבּבּבּבהיהיהיהיֹוֹוֹוֹותןתןתןתן הןהןהןהן,,,, מימימימיּוּוּוּוחסחסחסחסֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּוממממֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת ּכּכּכּכיייי ליצחקליצחקליצחקליצחק",",",", לבנילבנילבנילבני אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָתלתלתלתל

יֹותר  ּומתאים הגּון יֹותר, אליו הּקרֹוב וכל מּמׁשּפחּתֹו, - הּוא המיּוחס לאיׁש טֹוב הכי ׁשהׁשידּו נֹותנת הּסברא זה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּולפי
.הּׁשידּו ְְִִַַלענין

ל" ונעׂשּו ּורבּו, ּפרּו ׁשּיהיה הּוא הּניׂשּואין ּתכלית ועיקר: אחד אחד אחד אחד ּובכלל יֹותר ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ּבׁשלימּות ׁשּזהּו מּובן הרי ּבילדיהם, - " ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
היא ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹוּכׁשהאּׁשה אלׁשׁשׁשׁשאראראראר איׁש איׁש והתחלתם: הּוא, נהפֹוך עריֹות ּובדיני האיׁש. ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹוׁשל ׁשׁשׁשׁשאראראראר גֹו'!ּכּכּכּכלללל תקרבּו לא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

אחיֹות  נׂשא יעקב ׁשּלהם, אחיֹות יׂשאּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבזה ּתלּוי היה ׁשּקּיּומֹו ּבאֹופן העֹולם את הקּב"ה ּברא ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹועֹוד:
ּד" האיסּור - זה ּכל ׁשעל־ּפי ּומׁשה, אהרן מרים ונֹולדּו ּדֹודתֹו נׂשא עמרם ׁשלימה, ּדוקא מּטתֹו ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹווהיתה ׁשׁשׁשׁשאראראראר "ּכּכּכּכל ל ל ל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבנ  את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת "אתמֹול העקידה ּבענין רׁש"י ּפירּוׁש על־ּדר הּוא ,הרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּציּווי  ּבא ואחר־ּכ ּבכללּות, ה"ּגזירֹות" קּבלת על מיּוחד ציּווי ּבא לכן הּנער". אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעכׁשיו

העריֹות. על הּפרטית, ה"ּגזירה" ְְֲִֵַַַַָָָָעל
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:íëéäìà ýåýé éðà íää¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, ּבּתֹורה האמּורים ּדברים .אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
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ּגזרּתי  ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, מׁשיבין ְְְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהעֹולם
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עזראעזראעזראעזרא ּבּבּבּבימיימיימיימי ּבּבּבּבעריעריעריעריֹוֹוֹוֹותתתת ללללּנּנּנּנתקתקתקתק ׁשׁשׁשׁשּסּסּסּסֹוֹוֹוֹופןפןפןפן .... .... אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ב)ררררּבּבּבּביייי יח, ׁשּיארע (רש"י למארע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ּבדר ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּדברים  ואף הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר רׁש"י אֹומר זה קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר רב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹזמן
ּדוד  ׁשאמר ּפסּוק מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת מּׁשּום זאת הּתירּו ּבכתב, לאמרן אסּור ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבעל־ּפה

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש לׁשיטתיּה אּזיל ּכאן ואף הּמׁשנה; ּכתיבת זמן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 83 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl oiieri)

lkVl zFcbEpnWM mB 'izFxfB ElAw'©§§¥©©§¤§¨©¥¤

אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם:::: יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני אלהםאלהםאלהםאלהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא רש"י)אני ובפירוש ב. .(יח, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ּכֹולל  ,הּמל ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") עליכם ("קּבלּתם הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָוצרי
ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי עליכם "קּבלּתם רׁש"י מחּלק ּכן אם ּומּדּוע ּגזירֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּגם

אֹו ּבּׂשכל, הּמּובנֹות מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּביאּור
לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ּגזירֹות קּבלּו לא אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן הּפחֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכל

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא המנּוגדת ּגזרה ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָולכן,
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

האּׁשה  ּכאׁשר ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, אחד" ל"ּבׂשר ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתכלית
אחיֹותיהם, עם התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם קּיּום ׁשּכל ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" "ׁשאר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהיא

ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ׁשלמה, מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא מצינּו ּביעקב ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹואף
אל  איׁש ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה להיֹות  צריכה ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאם־ּכן

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני הּתֹורה הקּדימה ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכל

(â)àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änĻ̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ)ואֹותֹו האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ׁשל ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
הּכל  מן מקלקל יׂשראל ּבֹו ׁשּיׁשבּו nL‰.מקֹום ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ׁשּכבׁשּו עממין ׁשאֹותן מּגיד ְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ְֲִִֶֶַָָָ

מּכּלם יֹותר מקלקלים ˙eÎÏ.(ת"כ)יׂשראל, ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח נימּוסֹות מה אּלּו אּלא ר? ְְְִִִֵֵָָָֻֻ¿À…≈∆…≈≈ִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
חכמים  ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון להם, החקּוקין ּדברים .ׁשּלהן, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»
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mixvn ux`aE ,zFOE`d lMn zEllkA¦§¨¦¨¨§¤¤¦§©¦
milwlEwn diUrn oWFB ux` `tEB¨¤¤¤©£¤¨§§¨¦
oaEn `liOnE ,mixvn ux` lMn xzFi¥¦¨¤¤¦§©¦¦¥¨¨
.orpM ux`n mB milwlEwn diUrOW¤©£¤¨§§¨¦©¥¤¤§©©

änL íëúà àéáî éðà øLàY £¤£¦¥¦¤§¤¨¨
ìàøNé eLákL ïéîîò ïúBàL ãébî©¦¤¨£¨¦¤¨§¦§¨¥

ílkî øúBé íéì÷ì÷î¯`l okle §ª§¨¦¥¦ª¨§¨¥Ÿ
ux` dUrnM" xnFl aEzMd wRYqd¦§©¥©¨©§©£¥¤¤
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ozF` `tEB orpM ux` KFzaE ,zFOE`d̈§¤¤§©©¨¨
KFYn lrFtA EWaM l`xUIW zFOE`¤¦§¨¥¨§§©¦
milwlEwn odiUrn ,zFOE` raXd©¤©©£¥¤§§¨¦
,xnFlM .oWFB ux`n s` ,oNEMn xzFi¥¦¨©¥¤¤¤§©
"dOW mkz` `ian ip` xW`" mFwOd©¨£¤£¦¥¦¤§¤¨¨
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miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiyn)

"ּגזירה": נקרא העריֹות על ּדהּציּווי ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוהּטעם
יחּוס  ּבר  ה ּוא להׁשּתּד ּכׁשהּבא ּובפרט ועיקרי , חׁשּוב מקֹום ּתֹופסת הּיֹוחסין מעלת לניׂשּואין, ׁשּבנֹוגע הּוא, מּובן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדבר
נחׁשֹון" אחֹות עּמינדב ּבת "אליׁשבע את ׁשּנׂשא אהרן, אׁשת ׁשל ּביחּוסּה האריכה ׁשהּתֹורה וראינּו ׁשּלמדנּו ּוכמֹו ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹנעלה.
אּׁשה  הּנֹוׂשא למדנּו, "מּכאן רׁש"י: [וכדפירׁש נחׁשֹון אחֹות וגם) עּמינדב (ּבת ּבהיֹותּה ּביחּוסּה, מצּויינת ׁשהיתה לבאר -ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ממממֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּתּתּתּתי י י י צרי ואלואלואלואל ארציארציארציארצי אלאלאלאל """"ּכּכּכּכיייי ללללֹוֹוֹוֹו אמראמראמראמר ליצחקליצחקליצחקליצחק,,,, לבנלבנלבנלבנֹוֹוֹוֹו אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה לקחתלקחתלקחתלקחת אליעזראליעזראליעזראליעזר אתאתאתאת ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשלחלחלחלח אברהםאברהםאברהםאברהם וכןוכןוכןוכן ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה"];"];"];"]; לבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוקקקק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אברהםאברהםאברהםאברהם.... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפחתחתחתחת ּבּבּבּבהיהיהיהיֹוֹוֹוֹותןתןתןתן הןהןהןהן,,,, מימימימיּוּוּוּוחסחסחסחסֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּוממממֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת ּכּכּכּכיייי ליצחקליצחקליצחקליצחק",",",", לבנילבנילבנילבני אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָתלתלתלתל

יֹותר  ּומתאים הגּון יֹותר, אליו הּקרֹוב וכל מּמׁשּפחּתֹו, - הּוא המיּוחס לאיׁש טֹוב הכי ׁשהׁשידּו נֹותנת הּסברא זה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּולפי
.הּׁשידּו ְְִִַַלענין

ל" ונעׂשּו ּורבּו, ּפרּו ׁשּיהיה הּוא הּניׂשּואין ּתכלית ועיקר: אחד אחד אחד אחד ּובכלל יֹותר ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ּבׁשלימּות ׁשּזהּו מּובן הרי ּבילדיהם, - " ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
היא ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹוּכׁשהאּׁשה אלׁשׁשׁשׁשאראראראר איׁש איׁש והתחלתם: הּוא, נהפֹוך עריֹות ּובדיני האיׁש. ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹוׁשל ׁשׁשׁשׁשאראראראר גֹו'!ּכּכּכּכלללל תקרבּו לא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

אחיֹות  נׂשא יעקב ׁשּלהם, אחיֹות יׂשאּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבזה ּתלּוי היה ׁשּקּיּומֹו ּבאֹופן העֹולם את הקּב"ה ּברא ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹועֹוד:
ּד" האיסּור - זה ּכל ׁשעל־ּפי ּומׁשה, אהרן מרים ונֹולדּו ּדֹודתֹו נׂשא עמרם ׁשלימה, ּדוקא מּטתֹו ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹווהיתה ׁשׁשׁשׁשאראראראר "ּכּכּכּכל ל ל ל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבנ  את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת "אתמֹול העקידה ּבענין רׁש"י ּפירּוׁש על־ּדר הּוא ,הרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּציּווי  ּבא ואחר־ּכ ּבכללּות, ה"ּגזירֹות" קּבלת על מיּוחד ציּווי ּבא לכן הּנער". אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעכׁשיו

העריֹות. על הּפרטית, ה"ּגזירה" ְְֲִֵַַַַָָָָעל

(ã)úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́
:íëéäìà ýåýé éðà íää¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, ּבּתֹורה האמּורים ּדברים .אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡Â∑ ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ¿∆À…«ƒ¿¿ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

ּגזרּתי  ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, מׁשיבין ְְְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהעֹולם

Îl‰Ï‡ד  Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬
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`miyecwÎixgמח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
לה  רּׁשאים אּתם אי Ì‰a.ּפטר!עליכם, ˙ÎÏÏ∑,יׂשראל חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ»∆∆»∆ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

האּמֹות  חכמת ואלמד אל. ְְְֵֵֶַַָָֻ

(ä)äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúàŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר לּתן (ת"כ)לרּבֹות אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, ועׂשּיה .ׁשמירה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

Ì‰a ÈÁÂ∑!מת הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן »«»∆ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .288 'r a"g zeiecreezd mgpn zxez)

ּבּבּבּבהםהםהםהם וחיוחיוחיוחי האדםהאדםהאדםהאדם אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיטיטיטי ואתואתואתואת חחחחּקּקּקּקתיתיתיתי אתאתאתאת ה)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּתּתּתּתםםםם (יח, ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבהםהםהםהם ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיממממּוּוּוּותתתת לאלאלאלא ---- ּבּבּבּבהםהםהםהם כהנים)וחיוחיוחיוחי (תורת ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על מֹוסיף מה - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹיׁש
לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות התלהב ּות מרב אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר הּמדרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּכּונת

ֲַֹאהרן.
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` zyxt zay zgiy)

הּפסּוק  על וּיׁשב ּבפרׁשת רׁש"י ּפירּוׁש זֹוכר למקרא' חמׁש ׁשה'ּבן ּכפי המּתנה, מּלׁשֹון (ּגם) ּפירּוׁשֹו - ׁשמירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּלׁשֹון
יבֹוא". מתי ּומצּפה ממּתין "היה הּדבר", את ׁשמר ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ"ואביו

וציּפּיה, המּתנה ׁשל הּמׁשמעּות ּגם ּבזה יׁש - ּדוקא ׁשמירה ּבלׁשֹון חּקֹותי", את "ּוׁשמרּתם לֹומר מדייק ׁשהּכתּוב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוכיון
ּבּדבר. להיֹות ׁשּצריכה ("ּגעׁשמאק") והעריבּות ("קאך") וההתלהבּות החּיּות על מֹורה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּזה

רּׁשאים  "אי־אּתם כּו'", הּמל ּגזירת ׁשהן "ּדברים על ּדקאי ּתׁשמרּו", חּקֹותי "ואת הּפסּוק ּבפירּוׁש רׁש"י ׁשמסּיים מה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻוזהּו
חכמת  ואלמד אל יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר "אל ּבהם", "ללכת הּכתּוב: ּבהמׁש וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹליּפטר",

ּבזה. וההתלהבּות החּיּות אֹודֹות אּלא והּקּיּום, הּליּמּוד עצם אֹודֹות ּכאן מדּוּבר ׁשּלא - ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאּומֹות"

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»
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miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
עליהם  ׁשאין ּב"חּוקים" קאכן") זי זאל ("ער והתלהבּות חּיֹות לֹו ׁשּתהיה מּמּנּו לדרֹוׁש יכֹולים ּכיצד לטעֹון: יכֹול ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיהּודי
היא  "ּכי הּכתּוב: ּובלׁשֹון ׂשכל, על־ּפי ׁשּמּובנים "מׁשּפטים", אֹודֹות רק ּגֹוים עם ּולדּבר ּבלהט לעסֹוק יכֹול הּוא - ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָטעם?!
'חילּול  זה הרי ל"חּוקים" ּבנֹוגע להרעיׁש - הּוא טֹוען - ואדרּבה לחּוקים. ּבנֹוגע לא אבל העּמים"; לעיני ּובינתכם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹחכמתכם

ֵַהׁשם'!...
החּוקים. ּבענין ּגם ולהט חּיּות מּתֹו לעסֹוק עלי להּפטר"; רּׁשאי "אי־אּתה לֹו: אֹומרים זה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָועל

ׁשעל־ּפי  ענינים רק עּמהם ׁשּילמד הּמלּמד טען ּבנֹותיו, עבּור "מלּמד" לקח אדמּו"ר מו"ח כ"ק ׁשּכאׁשר הּידּוע, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָּוכהּסיּפּור
ואדמּו"ר  מהּבעל־ׁשם־טֹוב מבהילים סיּפּורים ּכמֹו והּטבע, מהּׂשכל למעלה ׁשהם ענינים אֹודֹות להם יסּפר לא אבל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹׂשכל,
ׁשהּקּב"ה  - הּיסֹוד את להדּגיׁש צרי החינּו ּבהתחלת מּיד אּלא ּכן, לעׂשֹות ׁשאין נׁשמתֹו־עדן, אדמּו"ר לֹו ואמר וכּו'. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּזקן

מהּטבע. למעלה ׁשהם ענינים על־ידי הּמערכֹות את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּדד
ׁשהם  ה"חּוקים" ענין אֹודֹות ּגאסן") ּדי אין ("ׁשרייען ּברחֹובֹות ּולהכריז ולהט חּיּות להיֹות ׁשּצרי - ּבּנּדֹון־ּדידן הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָוכן

הּׂשכל. מן ְְִֵֶַַָלמעלה
צרי ּומׁשּפטים חּוקים ׁשל ׁשהּקּיּום - לּמׁשּפטים" ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּוקים ועׂשּיה ׁשמירה "ליּתן ה ּפירּוׁש ּתֹוכן ּגם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
חּיּוב  מּצד (לא לקיימם צרי ּד"מׁשּפטים" הּמצוֹות ׁשּגם אדמּו"ר, מו"ח כ"ק ׁשל הּפתּגם וכּמבֹואר ׁשוה, ּבאֹופן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלהיֹות
ּד"ׁשמירה  הענין ּתֹוכן ׁשּזהּו ,"הּמל ּגזרת "ׁשהן ּד"חּוקים", הּמצוֹות מקּיימים ׁשּבּה עֹול" "קּבלת אֹותּה מּתֹו אּלא) ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּׂשכל,

למׁשּפטים". ְְֲִִִַָָועׂשּיה
כּו'. הּכּונה ּתכלית זה אין עצמֹו, הרּגׁש מּצד היא העבֹודה ׁשּכאׁשר טֹוב", לי אלקים "קרבת ּבענין ּגם ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹוכּידּוע

(å)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
åøòñ :ýåýé éðà ä ¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד להּלן (סנהדרין ונאמר ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? אּלא אינֹו אֹו .אבי אׁשת זֹו ∆¿«»ƒְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
כ) אביו (לקמן אׁשת ּכאן אף אביו, אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו "ערות :.En‡ ˙Â¯ÚÂ∑ אׁשת ׁשאינּה אּמֹו להביא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֵֶֶָָ

.אביו  ִָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ

i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ
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לה  רּׁשאים אּתם אי Ì‰a.ּפטר!עליכם, ˙ÎÏÏ∑,יׂשראל חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ»∆∆»∆ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

האּמֹות  חכמת ואלמד אל. ְְְֵֵֶַַָָֻ

(ä)äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúàŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר לּתן (ת"כ)לרּבֹות אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, ועׂשּיה .ׁשמירה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

Ì‰a ÈÁÂ∑!מת הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן »«»∆ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .288 'r a"g zeiecreezd mgpn zxez)

ּבּבּבּבהםהםהםהם וחיוחיוחיוחי האדםהאדםהאדםהאדם אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיטיטיטי ואתואתואתואת חחחחּקּקּקּקתיתיתיתי אתאתאתאת ה)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּתּתּתּתםםםם (יח, ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבהםהםהםהם ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיממממּוּוּוּותתתת לאלאלאלא ---- ּבּבּבּבהםהםהםהם כהנים)וחיוחיוחיוחי (תורת ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על מֹוסיף מה - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹיׁש
לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות התלהב ּות מרב אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר הּמדרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּכּונת

ֲַֹאהרן.
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` zyxt zay zgiy)

הּפסּוק  על וּיׁשב ּבפרׁשת רׁש"י ּפירּוׁש זֹוכר למקרא' חמׁש ׁשה'ּבן ּכפי המּתנה, מּלׁשֹון (ּגם) ּפירּוׁשֹו - ׁשמירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּלׁשֹון
יבֹוא". מתי ּומצּפה ממּתין "היה הּדבר", את ׁשמר ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ"ואביו

וציּפּיה, המּתנה ׁשל הּמׁשמעּות ּגם ּבזה יׁש - ּדוקא ׁשמירה ּבלׁשֹון חּקֹותי", את "ּוׁשמרּתם לֹומר מדייק ׁשהּכתּוב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוכיון
ּבּדבר. להיֹות ׁשּצריכה ("ּגעׁשמאק") והעריבּות ("קאך") וההתלהבּות החּיּות על מֹורה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּזה

רּׁשאים  "אי־אּתם כּו'", הּמל ּגזירת ׁשהן "ּדברים על ּדקאי ּתׁשמרּו", חּקֹותי "ואת הּפסּוק ּבפירּוׁש רׁש"י ׁשמסּיים מה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻוזהּו
חכמת  ואלמד אל יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר "אל ּבהם", "ללכת הּכתּוב: ּבהמׁש וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹליּפטר",

ּבזה. וההתלהבּות החּיּות אֹודֹות אּלא והּקּיּום, הּליּמּוד עצם אֹודֹות ּכאן מדּוּבר ׁשּלא - ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאּומֹות"
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miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy
עליהם  ׁשאין ּב"חּוקים" קאכן") זי זאל ("ער והתלהבּות חּיֹות לֹו ׁשּתהיה מּמּנּו לדרֹוׁש יכֹולים ּכיצד לטעֹון: יכֹול ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיהּודי
היא  "ּכי הּכתּוב: ּובלׁשֹון ׂשכל, על־ּפי ׁשּמּובנים "מׁשּפטים", אֹודֹות רק ּגֹוים עם ּולדּבר ּבלהט לעסֹוק יכֹול הּוא - ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָטעם?!
'חילּול  זה הרי ל"חּוקים" ּבנֹוגע להרעיׁש - הּוא טֹוען - ואדרּבה לחּוקים. ּבנֹוגע לא אבל העּמים"; לעיני ּובינתכם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹחכמתכם

ֵַהׁשם'!...
החּוקים. ּבענין ּגם ולהט חּיּות מּתֹו לעסֹוק עלי להּפטר"; רּׁשאי "אי־אּתה לֹו: אֹומרים זה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָועל

ׁשעל־ּפי  ענינים רק עּמהם ׁשּילמד הּמלּמד טען ּבנֹותיו, עבּור "מלּמד" לקח אדמּו"ר מו"ח כ"ק ׁשּכאׁשר הּידּוע, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָּוכהּסיּפּור
ואדמּו"ר  מהּבעל־ׁשם־טֹוב מבהילים סיּפּורים ּכמֹו והּטבע, מהּׂשכל למעלה ׁשהם ענינים אֹודֹות להם יסּפר לא אבל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹׂשכל,
ׁשהּקּב"ה  - הּיסֹוד את להדּגיׁש צרי החינּו ּבהתחלת מּיד אּלא ּכן, לעׂשֹות ׁשאין נׁשמתֹו־עדן, אדמּו"ר לֹו ואמר וכּו'. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּזקן

מהּטבע. למעלה ׁשהם ענינים על־ידי הּמערכֹות את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּדד
ׁשהם  ה"חּוקים" ענין אֹודֹות ּגאסן") ּדי אין ("ׁשרייען ּברחֹובֹות ּולהכריז ולהט חּיּות להיֹות ׁשּצרי - ּבּנּדֹון־ּדידן הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָוכן

הּׂשכל. מן ְְִֵֶַַָלמעלה
צרי ּומׁשּפטים חּוקים ׁשל ׁשהּקּיּום - לּמׁשּפטים" ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּוקים ועׂשּיה ׁשמירה "ליּתן ה ּפירּוׁש ּתֹוכן ּגם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
חּיּוב  מּצד (לא לקיימם צרי ּד"מׁשּפטים" הּמצוֹות ׁשּגם אדמּו"ר, מו"ח כ"ק ׁשל הּפתּגם וכּמבֹואר ׁשוה, ּבאֹופן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלהיֹות
ּד"ׁשמירה  הענין ּתֹוכן ׁשּזהּו ,"הּמל ּגזרת "ׁשהן ּד"חּוקים", הּמצוֹות מקּיימים ׁשּבּה עֹול" "קּבלת אֹותּה מּתֹו אּלא) ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּׂשכל,

למׁשּפטים". ְְֲִִִַָָועׂשּיה
כּו'. הּכּונה ּתכלית זה אין עצמֹו, הרּגׁש מּצד היא העבֹודה ׁשּכאׁשר טֹוב", לי אלקים "קרבת ּבענין ּגם ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹוכּידּוע

(å)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
åøòñ :ýåýé éðà ä ¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד להּלן (סנהדרין ונאמר ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? אּלא אינֹו אֹו .אבי אׁשת זֹו ∆¿«»ƒְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
כ) אביו (לקמן אׁשת ּכאן אף אביו, אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו "ערות :.En‡ ˙Â¯ÚÂ∑ אׁשת ׁשאינּה אּמֹו להביא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֵֶֶָָ

.אביו  ִָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ

i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)eáø÷ú àìäá÷pä øéäæäì Y Ÿ¦§§§©§¦©§¥¨
ì øîàð Cëì ,øëfkíéaø ïBL¯ixdW ©¨¨§¨¤¡©§©¦¤£¥

xn` o`ke ,"Wi`" xn` ok iptl¦§¥¥¨©¦§¨¨©
"EaxwY")k"ez t"r(o`M WiBcdl KxvEde . ¦§§§§©§©§¦¨

,zFixrA zxdfEn dX`d mBW cgEinA¦§¨¤©¨¦¨§¤¤¨£¨
oeiM xaCA zaiIg Dpi`W xn`p `NW¤ŸŸ©¤¥¨©¤¤©¨¨¥¨
dUFr Dpi`e "mlFr rwxw" `idW¤¦©§©¨§¥¨¨

dUrn)`"eb(. ©£¤
'ä éðàì ïîàð YøëN ílL¯s` £¦¤¡¨§©¥¨¨©

xfg ,d wEqR lirl oM WxiR xaMW¤§¨¥©¥§¥¨¨©
Exn`p lirlC mEXn ,o`M FWxitE¥§¨¦¦§¥¤¤§
i`CEW ,zFvn dUFrd lr mixaCd©§¨¦©¨¤¦§¤©©

lr xAEcn o`M la` ,xkU Fl riBn©¦©¨¨£¨¨§¨©
xnFl xWt` dide ,dUrzÎ`l zxdf ©̀§¨©Ÿ©£¤§¨¨¤§¨©
zIUr i` lr xkU Fl riBn `NW¤Ÿ©¦©¨¨©¦£¦©
,"xkU mNWl on`p" xn` okl ,dxiard̈£¥¨¨¥¨©¤¡¨§©¥¨¨
,D`Ur `le dxiar Fcil `A m`W¤¦¨§¨£¥¨§Ÿ£¨¨
,devn dUr ENi`M xkU Fl mipzFp§¦¨¨§¦¨¨¦§¨

a ,hl oiWECiwA `aEOM)`"eb(.f dxez ©¨§¦¦
(f)éáà úåøòEéáà úLà Bæ YE¯ ¤§©¨¦¥¤¨¦

.LO` Dpi`W oiA ,LO` `id m` oiA¥¦¦¦§¥¤¥¨¦§
BòîLîk àlà Bðéà Bà¯eia` zexr ¥¤¨§©§¨¤§©¨¦

mbe eia` zexr mEXn mB FaIglE ,WOn©¨§©§©¦¤§©¨¦§©
xkf aMWn mEXn)` ,cp oixcdpq(. ¦¦§©¨¨

ïàk øîàð¯.dxdf`A ¤¡©¨§©§¨¨
éáà úåøò"ïläì øîàðå ,"E¯`xwIe ¤§©¨¦§¤¡©§©¨©¦§¨

.WpFrd oiprl .`i ,k§¦§©¨¤
úLà ïläl äî ,"älb åéáà úåøò"¤§©¨¦¦¨©§©¨¥¤

åéáà¯xW` Wi`e" :mW aEzMWaMWi ¨¦¤¨¨§¦£¤¦§©
."eia` zW` z ¤̀¥¤¨¦

.åéáà úLà ïàk óàEnà úåøòåY ©¨¥¤¨¦§¤§©¦§
åéáà úLà dðéàL Bnà àéáäì¯ §¨¦¦¤¥¨¥¤¨¦

FzF` dclie eia`l dqEp` `idW)`"eb(. ¤¦£¨§¨¦§¨§¨
iciÎlr Dpi`W oeiM ,FYW` Dpi`e§¥¨¦§¥¨¤¥¨©§¥

oiWECiw)` ,c zenai i"yx t"r(.g dxez ¦¦
(g)éáà úLà úåøòEúBaøì Y ¤§©¥¤¨¦§©



`miyecwÎixgנ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(è)éáà-úá EúBçà úåøòúãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî Bà úéa©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ıeÁ.אף ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ∑ ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «»ƒְְֲַַַָָ∆∆«ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, את הֹוצא לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את קּים :לאבי .לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(é)ða-úa úåøòïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
ñ :äpä Eúåøò ék¦¬¤§¨«§−¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז מ"ערות (יבמות למדין אנּו מאׁשּתֹו ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. הּכתּוב מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, ׁשהיא ּבין תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר ּובּתּה" EaŒ˙a.אּׁשה ˙Â¯Ú∑ ר קלֿוחמ ְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ∆¿««ƒ¿ֶַָֹ

מ'ּגזרהֿׁשוה' למדּוה הּדין, מן מזהירין ׁשאין לפי אּלא ,עח)לבּת סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî EEúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
ñ :dúåøò älâú àì àåä¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לקּדּוׁשין  .ּבראּויה ְְִִָָ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì E:àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«
ñ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceיב  ˙·È¯˜ Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äúéî øçàì¯,eia` zOW xg`l mBW §©©¦¨¤©§©©¤¥¨¦
zW` zexr zFNbl `NW xdfEn `Ed§¨¤Ÿ§©¤§©¥¤

.eia`h dxez ¨¦
(h)éáà úáEäñeðà úa óà Y ©¨¦©©£¨

òîLîa¯zW` zA" o`M xMfp `NW §©§¨¤Ÿ¦§©¨©¥¤
zAdWM mB xAEcOW rnWnE ,"Lia`̈¦©§©¤§¨©§¤©©

eia` zqEp`n dclFp)a ,ak zenai i"yx t"r(. §¨¥£©¨¦
õeç úãìBî Bà úéa úãìBîïéa Y ¤¤©¦¤¤¥

éáàì Bì íéøîBàLdnà úà íi÷ :E ¤§¦§¨¦©¥¤¦¨
¯DzF` mIw Fl mixnF`W ,dqEp` oFbM§£¨¤§¦©¥¨
)hk ,ak mixac d`x(.

éáàì Bì íéøîBàL ïéáeúà àöBä :E ¥¤§¦§¨¦¥¤
dnà¯.Ll dxEq` `id iM DzF` WxB ¦¨¨¥¨¦¦£¨§

äðéúð Bà úøæîî ïBâk¯eia` `UPW §©§¤¤§¦¨¤¨¨¨¦
`id ,zA cilFde dpizp F` zxfnn©§¤¤§¦¨§¦©¦
dpizp .Ll dxEq`e ,"Lia` zA" z`xwp¦§¥©¨¦©£¨§§¦¨
lr mipizp E`xwpe ,mipFraBd on `id¦¦©¦§¦§¦§§§¦¦©

iahFg rWFdi mpYIe" mWia`FWe mivr ¥©¦§¥§ª©§¥¥¦§£¥
E`ai `NW mdilr xfB cece ,"min©¦§¨¦¨©£¥¤¤Ÿ¨Ÿ

ldTA)` ,hn oiyeciw i"yx(.i dxez ©¨¨
(i)ða úa úåøò'Bâå EBzáa Y ¤§©©¦§§§¦

Búñeðàî¯zA" xn`PX dn ,xnFlM ¥£¨§©©¤¤¡©©

dclFPW FYA lW zAl dpEMd "LYA¦§©©¨¨©©¤¦¤§¨
zAl dpEMd "LpA zA" oke ,FzqEp`n¥£¨§¥©¦§©©¨¨©©

.FzqEp`n clFPW FpA lW¤§¤©¥£¨
øaãî áeúkä¯aEzMd xq` `lCn ©¨§©¥¦§Ÿ¨©©¨

zAd zaA `N` Ff dX` lW DYA zA©¦¨¤¦¨¤¨§©©©
EPOn dclFPW)a"rx ,`i dbibg i"yx(dn , ¤§¨¦¤©

oOwlcM ,FYW`n FYA zaA oM oi`X¤¥¥§©¦¥¦§§¦§©¨
.i"WxA§©¦

ïéãîì eðà ,BzLàî Bza úáe Bzáe¦©¦¥¦§¨§¥¦
"älâú àì dzáe äMà úåøò"î¯ ¥¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥

fi wEqR oOwl ± "gTz `l DYA zA z`e"§¤©¦¨Ÿ¦©§©¨¨
.mW i"WxaE§©¦¨

Léàî àéäL ïéáe epnî àéäL ïéa¥¤¦¦¤¥¤¦¥¦
øçà¯"DYaE dX`" aEzMW dGn ©¥¦¤¤¨¦¨¦¨
mzq)(oiA EPOn zAdW oiA rnWn , §¨©§©¥¤©©¦¤¥

xg` Wi`n)i"yx t"ra ,`i dbibg(zA la` . ¥¦©¥£¨©
m` `N` eilr dxEq` Dpi` FzqEp £̀¨¥¨£¨¨¨¤¨¦

.fi wEqR i"WxA oOwlckE ,FYA `id¦¦§¦§©¨§©¦¨
ða úa úåøòEEzáì øîçå-ì÷ Y¯ ¤§©©¦§©¨Ÿ¤§¦§

.aEzMA zWxFtn Dpi`W ,LYA zexr¤§©¦§¤¥¨§¤¤©¨
ïécä ïî ïéøéäæî ïéàL éôì àlà¯ ¤¨§¦¤¥©§¦¦¦©¦

FzFUrl xnFgeÎlw oiCn mixidfn oi ¥̀©§¦¦¦¦©¨¤©£

xEnB e`l)a ,gq zenai i"yx t"r(. ¨¨
úBîáé úëqîa 'äåL äøæb'î äeãîì̈§¨¦§¥¨¨¨§©¤¤§¨

¯:mW i"WxaE ."dPd dPd `iz`" :` ,b¨§¨¥¨¥¨§©¦¨
Lzexr iM dqEp`C `xwA `kd aizM"§¦¨¨¦§¨©£¨¦¤§¨§

dPdzEXi`C `pixg` `xwA aizkE , ¥¨§¦¦§¨©£¦¨§¦
)fi weqt onwl(dx`WdPdFYA mzd dn , ©£¨¥¨©¨¨¦

s` ,["DYaE dX`" aEzMW] FYA zaM§©¦¤¨¦¨¦¨©
."FYA zaM FYA o`M`i dxez ¨¦§©¦

(`i)éáà úLà úa úåøòEãnì Y ¤§©©¥¤¨¦¦¥
äçôMî BúBçà ìò áiç BðéàL¤¥©¨©£¦¦§¨
úLà úa" øîàð Cëì ,úéøëðå§¨§¦§¨¤¡©©¥¤

éáàïéLec÷ì äéeàøa ,"E¯la` ¨¦¦§¨§¦¦£¨
oiWECiw oi` zixkpe dgtWmiqtFY ¦§¨§¨§¦¥¦¦§¦

odA)a ,ak zenai i"yx(aFYkl i"Wx wIce . ¨¤§¦¥©¦¦§
Fl WIWA" `le ,"oiWECiwl diE`xA"¦§¨§¦¦§Ÿ§¤¥
o`M iM ,eh wEqtA FpFWlM "DA zEXi ¦̀¨¦§§¨¦¨
s` dqEp`n FzFg` lr aIg `Ed©¨©£¥£¨©
oeiM ,zEXi` KxC `NW dclFPW¤§¨¤Ÿ¤¤¦¥¨
ENi`e ,"oiWECiwl diE`x" dqEp`dW¤¨£¨§¨§¦¦§¦
,FpA zqEp` hrnl `A eh wEqtA oOwl§©¨§¨¨§©¥£©§
zEXi` Fpal oi`" oicrW oeiM¥¨¤£©¦¥¦§¦

."DAai dxez ¨

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(âé):àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«
ñ

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא .ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòàì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ

(æé)dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

:àåä änæ¦¨¬¦«
i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז תּקח",(יבמות "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי אּלא הּכתּוב אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ואתֿאּמּה" אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה, כ)לׁשֹון מּתר (לקמן אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּבּתּה ‰p‰.לּׂשא ‰¯‡L∑לזֹו זֹו לחטא ∑nÊ‰.קרֹובֹות יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: .עצה, ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)éáà éçà úåøòälâú àì EY ¤§©£¦¨¦Ÿ§©¥
àì BzLà ìà" ?Búåøò àéä äîe©¦¤§¨¤¦§Ÿ

"áø÷ú¯`l Lia` ig` zexr"W `le ¦§¨§Ÿ¤¤§©£¦¨¦Ÿ
lr xidfde ,Fnvr iptA oipr `Ed "dNbz§©¥¦§¨¦§¥©§§¦§¦©
miYWA FaIgl WOn eia` ig` zexr¤§©£¦¨¦©¨§©§¦§©¦
iM ± eia` ig` zexr mEXnE xkf mEXn¦¨¨¦¤§©£¦¨¦¦
"axwz `l FYW` l`e" xnFl Fl did f`̈¨¨©§¤¦§Ÿ¦§¨
xEQi` EdGW xnFl ,ztqFYd e"`eA)§¨©¤¤©¤¤¦

sqFp(`l FYW` l`" azMW dGnE , ¨¦¤¤¨©¤¦§Ÿ
zexr" lW WExiR EdGW rnWn "axwz¦§¨©§©¤¤¥¤¤§©

"dNbz `l Lia` ig`)`"eb(.eh dxez £¦¨¦Ÿ§©¥
(eh)ða úLààéä Eézøîà àì Y ¥¤¦§¦Ÿ¨©§¦

ðáì LiLa àlàèøt ,da úeLéà E ¤¨§¤¥§¦§¦¨§¨
.úéøëðå äçôLå äñeðàì¯`A `NW ©£¨§¦§¨§¨§¦¤Ÿ¨

.zEXi` KxC dilrfh dxez ¨¤¨¤¤¦
(fi)dzáe äMà úåøòøñà àì Y ¤§©¦¨¦¨Ÿ¨©

éàeOð éãé-ìò àlà áeúkä©¨¤¨©§¥¦¥
äðBLàøä¯,FzgEwl dpFW`x dzidW ¨¦¨¤¨§¨¦¨§¨

dIpXaC ,dilr `AWM dIpXd lr aIg©¨©©§¦¨§¤¨¨¤¨§©§¦¨
iqtY `l `dC ,oigETil xninl `Mil¥¨§¥©¦¦§¨¨¨§¦

oiWECiw DA)` ,fv zenai i"yx(. ¨¦¦
ì ,"çwú àì" øîàð Cëì,äçé÷ ïBL §¨¤¡©Ÿ¦©§¦¨

úà çwé øLà" :Lðòä ïéðòì ïëå§¥§¦§©¨Ÿ¤£¤¦©¤
"dnà úàå äMà¯.ci ,k oOwl ¦¨§¤¦¨§©¨

ìäçé÷ ïBL¯oOwl i"Wx d`x la` §¦¨£¨§¥©¦§©¨
mW d`xE .miWExiR ipW `iaOW mẄ¤¥¦§¥¥¦§¥¨

.xE`iAA©¥
dzá àOì øzî äMà ñðà ìáà¯ £¨¨©¦¨ª¨¦¨¦¨

`id ± FYA `id m` la` ,FYA Dpi` m ¦̀¥¨¦£¨¦¦¦¦
.i wEqR i"WxA lirlcM ,eilr dxEq £̀¨¨¨§¦§¥§©¦¨

äpä äøàLBæì Bæ úBáBø÷ Y¯okle ©£¨¥¨§§§¨¥
"dPd"e cigi oFWlA "dx`W" xn`p¤¡©©£¨¦§¨¦§¥¨
daFxw zg` lM iM ,miAx oFWlA¦§©¦¦¨©©§¨

.dIpXl©§¦¨
änæúöò" :Bîebøúk ,äöò Y ¦¨¥¨§©§¥©

ïéàèç"¯dOif" lW mEBxY `Ed "zvr" ¦§¦¥©©§¤¦¨

,mEBxYd ztqFY `Ed "oi`hg"e ,"`id¦§¦§¦¤¤©©§
`hg lW`id drx Ff dvrWWxtn)i"yx §¨¥¤¥¨¨¨¦¤¥§

a ,fi f"r(:bn ,fh l`wfgi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¤§¥
Wi ,`Ed dvr oFWl `xwOAW dOif lM"¨¦¨¤©¦§¨§¥¨¥
,ek miNdY i"WxaE ."drxl Wie daFhl§¨§¥§¨¨§©¦§¦¦
Wi ,daWgn oFWl `xwOAW dOf lM" :i¨¦¨¤©¦§¨§©£¨¨¥

."drxl Wie daFhl§¨§¥§¨¨
àèçì EöòBé EøöiL¯:Fl xnF`W ¤¦§§¤§©£Ÿ¤¥

xEng xEQi` dfA oi`e ,`id diEpR `ld£Ÿ§¨¦§¥¨¤¦¨
)dcya x`a(opi` ixd :Fl xnF`W mbe .§©¤¥£¥¥¨

llMn opi` oM m`e ,iNW zFaFxw§¤¦§¦¥¥¨¦§©
odA xn`PW zFixrd)a weqt lirl(lM l`" ¨£¨¤¤¡©¨¤¤¨

xn` okl ,"Eaxwz `l FxUA x`W§¥§¨Ÿ¦§§¨¥¨©
opi` mpn` ,"dPd dx`W" aEzMd©¨©£¨¥¨¨§¨¥¨
,Ffl Ff zFaFxw od la` ,LNW zFaFxw§¤§£¨¥§¨

ozexr "dNbz `l" okle)ytp t"r §¨¥Ÿ§©¤¤§¨¨
xbd(.gi dxez



ני miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(è)éáà-úá EúBçà úåøòúãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî Bà úéa©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ıeÁ.אף ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ∑ ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «»ƒְְֲַַַָָ∆∆«ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, את הֹוצא לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את קּים :לאבי .לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(é)ða-úa úåøòïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
ñ :äpä Eúåøò ék¦¬¤§¨«§−¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז מ"ערות (יבמות למדין אנּו מאׁשּתֹו ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. הּכתּוב מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, ׁשהיא ּבין תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר ּובּתּה" EaŒ˙a.אּׁשה ˙Â¯Ú∑ ר קלֿוחמ ְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ∆¿««ƒ¿ֶַָֹ

מ'ּגזרהֿׁשוה' למדּוה הּדין, מן מזהירין ׁשאין לפי אּלא ,עח)לבּת סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî EEúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
ñ :dúåøò älâú àì àåä¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לקּדּוׁשין  .ּבראּויה ְְִִָָ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì E:àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«
ñ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceיב  ˙·È¯˜ Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äúéî øçàì¯,eia` zOW xg`l mBW §©©¦¨¤©§©©¤¥¨¦
zW` zexr zFNbl `NW xdfEn `Ed§¨¤Ÿ§©¤§©¥¤

.eia`h dxez ¨¦
(h)éáà úáEäñeðà úa óà Y ©¨¦©©£¨

òîLîa¯zW` zA" o`M xMfp `NW §©§¨¤Ÿ¦§©¨©¥¤
zAdWM mB xAEcOW rnWnE ,"Lia`̈¦©§©¤§¨©§¤©©

eia` zqEp`n dclFp)a ,ak zenai i"yx t"r(. §¨¥£©¨¦
õeç úãìBî Bà úéa úãìBîïéa Y ¤¤©¦¤¤¥

éáàì Bì íéøîBàLdnà úà íi÷ :E ¤§¦§¨¦©¥¤¦¨
¯DzF` mIw Fl mixnF`W ,dqEp` oFbM§£¨¤§¦©¥¨
)hk ,ak mixac d`x(.

éáàì Bì íéøîBàL ïéáeúà àöBä :E ¥¤§¦§¨¦¥¤
dnà¯.Ll dxEq` `id iM DzF` WxB ¦¨¨¥¨¦¦£¨§

äðéúð Bà úøæîî ïBâk¯eia` `UPW §©§¤¤§¦¨¤¨¨¨¦
`id ,zA cilFde dpizp F` zxfnn©§¤¤§¦¨§¦©¦
dpizp .Ll dxEq`e ,"Lia` zA" z`xwp¦§¥©¨¦©£¨§§¦¨
lr mipizp E`xwpe ,mipFraBd on `id¦¦©¦§¦§¦§§§¦¦©

iahFg rWFdi mpYIe" mWia`FWe mivr ¥©¦§¥§ª©§¥¥¦§£¥
E`ai `NW mdilr xfB cece ,"min©¦§¨¦¨©£¥¤¤Ÿ¨Ÿ

ldTA)` ,hn oiyeciw i"yx(.i dxez ©¨¨
(i)ða úa úåøò'Bâå EBzáa Y ¤§©©¦§§§¦

Búñeðàî¯zA" xn`PX dn ,xnFlM ¥£¨§©©¤¤¡©©

dclFPW FYA lW zAl dpEMd "LYA¦§©©¨¨©©¤¦¤§¨
zAl dpEMd "LpA zA" oke ,FzqEp`n¥£¨§¥©¦§©©¨¨©©

.FzqEp`n clFPW FpA lW¤§¤©¥£¨
øaãî áeúkä¯aEzMd xq` `lCn ©¨§©¥¦§Ÿ¨©©¨

zAd zaA `N` Ff dX` lW DYA zA©¦¨¤¦¨¤¨§©©©
EPOn dclFPW)a"rx ,`i dbibg i"yx(dn , ¤§¨¦¤©

oOwlcM ,FYW`n FYA zaA oM oi`X¤¥¥§©¦¥¦§§¦§©¨
.i"WxA§©¦

ïéãîì eðà ,BzLàî Bza úáe Bzáe¦©¦¥¦§¨§¥¦
"älâú àì dzáe äMà úåøò"î¯ ¥¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥

fi wEqR oOwl ± "gTz `l DYA zA z`e"§¤©¦¨Ÿ¦©§©¨¨
.mW i"WxaE§©¦¨

Léàî àéäL ïéáe epnî àéäL ïéa¥¤¦¦¤¥¤¦¥¦
øçà¯"DYaE dX`" aEzMW dGn ©¥¦¤¤¨¦¨¦¨
mzq)(oiA EPOn zAdW oiA rnWn , §¨©§©¥¤©©¦¤¥

xg` Wi`n)i"yx t"ra ,`i dbibg(zA la` . ¥¦©¥£¨©
m` `N` eilr dxEq` Dpi` FzqEp £̀¨¥¨£¨¨¨¤¨¦

.fi wEqR i"WxA oOwlckE ,FYA `id¦¦§¦§©¨§©¦¨
ða úa úåøòEEzáì øîçå-ì÷ Y¯ ¤§©©¦§©¨Ÿ¤§¦§

.aEzMA zWxFtn Dpi`W ,LYA zexr¤§©¦§¤¥¨§¤¤©¨
ïécä ïî ïéøéäæî ïéàL éôì àlà¯ ¤¨§¦¤¥©§¦¦¦©¦

FzFUrl xnFgeÎlw oiCn mixidfn oi ¥̀©§¦¦¦¦©¨¤©£

xEnB e`l)a ,gq zenai i"yx t"r(. ¨¨
úBîáé úëqîa 'äåL äøæb'î äeãîì̈§¨¦§¥¨¨¨§©¤¤§¨

¯:mW i"WxaE ."dPd dPd `iz`" :` ,b¨§¨¥¨¥¨§©¦¨
Lzexr iM dqEp`C `xwA `kd aizM"§¦¨¨¦§¨©£¨¦¤§¨§

dPdzEXi`C `pixg` `xwA aizkE , ¥¨§¦¦§¨©£¦¨§¦
)fi weqt onwl(dx`WdPdFYA mzd dn , ©£¨¥¨©¨¨¦

s` ,["DYaE dX`" aEzMW] FYA zaM§©¦¤¨¦¨¦¨©
."FYA zaM FYA o`M`i dxez ¨¦§©¦

(`i)éáà úLà úa úåøòEãnì Y ¤§©©¥¤¨¦¦¥
äçôMî BúBçà ìò áiç BðéàL¤¥©¨©£¦¦§¨
úLà úa" øîàð Cëì ,úéøëðå§¨§¦§¨¤¡©©¥¤

éáàïéLec÷ì äéeàøa ,"E¯la` ¨¦¦§¨§¦¦£¨
oiWECiw oi` zixkpe dgtWmiqtFY ¦§¨§¨§¦¥¦¦§¦

odA)a ,ak zenai i"yx(aFYkl i"Wx wIce . ¨¤§¦¥©¦¦§
Fl WIWA" `le ,"oiWECiwl diE`xA"¦§¨§¦¦§Ÿ§¤¥
o`M iM ,eh wEqtA FpFWlM "DA zEXi ¦̀¨¦§§¨¦¨
s` dqEp`n FzFg` lr aIg `Ed©¨©£¥£¨©
oeiM ,zEXi` KxC `NW dclFPW¤§¨¤Ÿ¤¤¦¥¨
ENi`e ,"oiWECiwl diE`x" dqEp`dW¤¨£¨§¨§¦¦§¦
,FpA zqEp` hrnl `A eh wEqtA oOwl§©¨§¨¨§©¥£©§
zEXi` Fpal oi`" oicrW oeiM¥¨¤£©¦¥¦§¦

."DAai dxez ¨

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(âé):àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«
ñ

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא .ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòàì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ

(æé)dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

:àåä änæ¦¨¬¦«
i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז תּקח",(יבמות "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי אּלא הּכתּוב אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ואתֿאּמּה" אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה, כ)לׁשֹון מּתר (לקמן אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּבּתּה ‰p‰.לּׂשא ‰¯‡L∑לזֹו זֹו לחטא ∑nÊ‰.קרֹובֹות יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: .עצה, ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)éáà éçà úåøòälâú àì EY ¤§©£¦¨¦Ÿ§©¥
àì BzLà ìà" ?Búåøò àéä äîe©¦¤§¨¤¦§Ÿ

"áø÷ú¯`l Lia` ig` zexr"W `le ¦§¨§Ÿ¤¤§©£¦¨¦Ÿ
lr xidfde ,Fnvr iptA oipr `Ed "dNbz§©¥¦§¨¦§¥©§§¦§¦©
miYWA FaIgl WOn eia` ig` zexr¤§©£¦¨¦©¨§©§¦§©¦
iM ± eia` ig` zexr mEXnE xkf mEXn¦¨¨¦¤§©£¦¨¦¦
"axwz `l FYW` l`e" xnFl Fl did f`̈¨¨©§¤¦§Ÿ¦§¨
xEQi` EdGW xnFl ,ztqFYd e"`eA)§¨©¤¤©¤¤¦

sqFp(`l FYW` l`" azMW dGnE , ¨¦¤¤¨©¤¦§Ÿ
zexr" lW WExiR EdGW rnWn "axwz¦§¨©§©¤¤¥¤¤§©

"dNbz `l Lia` ig`)`"eb(.eh dxez £¦¨¦Ÿ§©¥
(eh)ða úLààéä Eézøîà àì Y ¥¤¦§¦Ÿ¨©§¦

ðáì LiLa àlàèøt ,da úeLéà E ¤¨§¤¥§¦§¦¨§¨
.úéøëðå äçôLå äñeðàì¯`A `NW ©£¨§¦§¨§¨§¦¤Ÿ¨

.zEXi` KxC dilrfh dxez ¨¤¨¤¤¦
(fi)dzáe äMà úåøòøñà àì Y ¤§©¦¨¦¨Ÿ¨©

éàeOð éãé-ìò àlà áeúkä©¨¤¨©§¥¦¥
äðBLàøä¯,FzgEwl dpFW`x dzidW ¨¦¨¤¨§¨¦¨§¨

dIpXaC ,dilr `AWM dIpXd lr aIg©¨©©§¦¨§¤¨¨¤¨§©§¦¨
iqtY `l `dC ,oigETil xninl `Mil¥¨§¥©¦¦§¨¨¨§¦

oiWECiw DA)` ,fv zenai i"yx(. ¨¦¦
ì ,"çwú àì" øîàð Cëì,äçé÷ ïBL §¨¤¡©Ÿ¦©§¦¨

úà çwé øLà" :Lðòä ïéðòì ïëå§¥§¦§©¨Ÿ¤£¤¦©¤
"dnà úàå äMà¯.ci ,k oOwl ¦¨§¤¦¨§©¨

ìäçé÷ ïBL¯oOwl i"Wx d`x la` §¦¨£¨§¥©¦§©¨
mW d`xE .miWExiR ipW `iaOW mẄ¤¥¦§¥¥¦§¥¨

.xE`iAA©¥
dzá àOì øzî äMà ñðà ìáà¯ £¨¨©¦¨ª¨¦¨¦¨

`id ± FYA `id m` la` ,FYA Dpi` m ¦̀¥¨¦£¨¦¦¦¦
.i wEqR i"WxA lirlcM ,eilr dxEq £̀¨¨¨§¦§¥§©¦¨

äpä äøàLBæì Bæ úBáBø÷ Y¯okle ©£¨¥¨§§§¨¥
"dPd"e cigi oFWlA "dx`W" xn`p¤¡©©£¨¦§¨¦§¥¨
daFxw zg` lM iM ,miAx oFWlA¦§©¦¦¨©©§¨

.dIpXl©§¦¨
änæúöò" :Bîebøúk ,äöò Y ¦¨¥¨§©§¥©

ïéàèç"¯dOif" lW mEBxY `Ed "zvr" ¦§¦¥©©§¤¦¨

,mEBxYd ztqFY `Ed "oi`hg"e ,"`id¦§¦§¦¤¤©©§
`hg lW`id drx Ff dvrWWxtn)i"yx §¨¥¤¥¨¨¨¦¤¥§

a ,fi f"r(:bn ,fh l`wfgi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¤§¥
Wi ,`Ed dvr oFWl `xwOAW dOif lM"¨¦¨¤©¦§¨§¥¨¥
,ek miNdY i"WxaE ."drxl Wie daFhl§¨§¥§¨¨§©¦§¦¦
Wi ,daWgn oFWl `xwOAW dOf lM" :i¨¦¨¤©¦§¨§©£¨¨¥

."drxl Wie daFhl§¨§¥§¨¨
àèçì EöòBé EøöiL¯:Fl xnF`W ¤¦§§¤§©£Ÿ¤¥

xEng xEQi` dfA oi`e ,`id diEpR `ld£Ÿ§¨¦§¥¨¤¦¨
)dcya x`a(opi` ixd :Fl xnF`W mbe .§©¤¥£¥¥¨

llMn opi` oM m`e ,iNW zFaFxw§¤¦§¦¥¥¨¦§©
odA xn`PW zFixrd)a weqt lirl(lM l`" ¨£¨¤¤¡©¨¤¤¨

xn` okl ,"Eaxwz `l FxUA x`W§¥§¨Ÿ¦§§¨¥¨©
opi` mpn` ,"dPd dx`W" aEzMd©¨©£¨¥¨¨§¨¥¨
,Ffl Ff zFaFxw od la` ,LNW zFaFxw§¤§£¨¥§¨

ozexr "dNbz `l" okle)ytp t"r §¨¥Ÿ§©¤¤§¨¨
xbd(.gi dxez



`miyecwÎixgנב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין לזֹו∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, לּמדÈiÁa∑‰.לׁשֹון ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ

ּבחּיים  ׁשהיא זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא לא ּגרׁשּה, .ׁשאם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d zegiy ihewl)

לצררלצררלצררלצרר תתתתּקּקּקּקחחחח לאלאלאלא אחתאחתאחתאחתּהּהּהּה אלאלאלאל יח)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה זֹו,(יח, את זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם הּכתּוב יפרׂש "ּבכאן ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
- הּוא האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי (ספורנו). אחֹותּה" ּבחּיי  זּולתי אסרה לא "ולכן (רמּב"ן), צרֹות" ׁשּתהיינה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

א). נח, סנהדרין רמ"ה (ראה ההלכה ּדר לפי ּגם הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלפי

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøò¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

(àë)ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑,לּכמרים ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים סד)עבֹודת ועֹוׂשין (סנהדרין «…∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
האׁש מדּורֹות ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות מדּורֹות לּכמרים ∑Ôz˙Œ‡Ï.ׁשּתי מסירתֹו היא .זֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ…ƒ≈ְְִִִַָָ

CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï∑האׁש העברת .זֹו ¿«¬ƒ«…∆ֲֵַַָָ

ß xii` 'b iriax mei ß

(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)dúçà ìàúçàk ïäézL Y¯ ¤£Ÿ¨§¥¤§©©
,"DzFg` lr" FnM ,"DzFg` l`" Wxtn§¨¥¤£¨§©£¨

DzFg` mr :FrnWOW)igxfn xeviw(oke . ¤©§¨¦£¨§¥
i"Wx oFWl z` dPde .qFlwpE` mBxY¦§¥§§§¦¥¤§©¦
ipWA Wxtl oYip "zg`M odiYW"§¥¤§©©¦¨§¨¥¦§¥

` :mipt`(zFig`d iYW z` `UPW ¢¨¦¤¨¨¤§¥¨£¨
okiYW ixd" odl xn`W ,cgiA§©©¤¨©¨¤£¥§¥¤
,"gTz `l" aEzMd xn`e ,"il zFWCEwn§¨¦§¨©©¨Ÿ¦©
,odn zg`A ENit` oigETil Ll didi `lŸ¦§¤§¦¦£¦§©©¥¤

oiqtFY `l oiWECiTdW`A m`e ,odA ¤©¦¦Ÿ§¦¨¤§¦¨
`le ,dX` zFg` xEQi` o`M oi` odilr£¥¤¥¨¦£¦¨§Ÿ
xEB"de m"`xd EWxiR oke] .zxM aIg©¨¨¥§¥¥§¨§¥§©
wEICdW ,siqFd "dix` xEB"de ."dix ©̀§¥§©©§¥¦¤©¦
zg`M odiYWA xAEcOW i"Wx lW¤©¦¤§¨¦§¥¤§©©
l` dX`e" xn`PW dGn `Ed ,WOn©¨¦¤¤¤¡©§¦¨¤
l` zFg`e" xnFl Fl dide ,"DzFg £̀¨§¨¨©§¨¤
zFg` z` gTil `A ixdW ,"dX ¦̀¨¤£¥¨¦©¤£
a .[zg`M odiYW dpEMd `N` ,FYW`( ¦§¤¨©©¨¨§¥¤§©©
z` WCiw dNigY ,cgiA odiYW mr igW¤©¦§¥¤§©©§¦¨¦¥¤
KMÎxg`e ,DA EqtY oiWECiwe odn zg ©̀©¥¤§¦¦¨§¨§©©¨
,DA EqtY `l oiWECiwe dIpXd z` `Up̈¨¤©§¦¨§¦¦Ÿ¨§¨

zxM aIg dilr `A m`e)a ,p oiyeciw t"r §¦¨¨¤¨©¨¨¥
my i"yxe(ÎxEAC oOwl i"Wx ixaCnE .¦¦§¥©¦§©¨¦

otF`M xzFi rnWn "xFxvl" ligzOd©©§¦¦§©§©¥¨¤
ÎxEACA i"Wx ixaCn K` ,oFW`xd̈¦©¦¦§¥©¦§¦
otF`M xzFi rnWn "diIgA" ligzOd©©§¦§©¤¨©§©¥¨¤
ipWl ok` i"Wx zpEMW xWt`e .ipXd©¥¦§¤§¨¤©¨©©¦¨¥¦§¥

.oEIr Kixv oicre .mipt`d̈¢¨¦©£©¦¨¦¦
øøöìì Yäøö ïBL¯i"Wx d`x la` ¦§Ÿ§¨¨£¨§¥©¦

i"WxaE ."zErx oFWl" `EdW a ,h `nFi¨¤§¥§©¦
."Ffl Ff zFkEnq ± zFxv" :` ,d dbibg£¦¨¨§¨

Bæì äøö Bæ úà úBNòì¯Ff zFaiF` ©£¤¨¨§§
zF`EUp miWp iYW lW oMxC oMW ,Ffl̈¤¥©§¨¤§¥¨¦§
Ff z` Ff zF`pFU zFidl cg` mc`l§¨¨¤¨¦§§¤
iEAxA) "xFxvl" xn`e .d`pw KFYn( ¦¦§¨§¨©¦§§¦
ziUrp odn zg` lM iM ,"xvdl" `le§Ÿ§¨¥¦¨©©¥¤©£¥

.dIpXl dxv̈¨©§¦¨
äéiçaEãnì Y¯."diIgA" azMW dGn §©¤¨¦¤§¦¤¤¨©§©¤¨

ìk dúBçà úà àOé àì dLøb íàL¤¦¥§¨Ÿ¦¨¤£¨¨
àéäL ïîæíéiça¯WExiR Edfe §©¤¦©©¦§¤¥

ENit`e ,miIgA `idW onf lM "diIgA"§©¤¨¨§©¤¦©©¦©£¦
z` xiYdl `AW xnFl oi`e .DWxiB m ¦̀¥§¨§¥©¤¨§©¦¤

df ixdW ,Dzzin xg`l FYW` zFg £̀¦§§©©¦¨¨¤£¥¤
"DzFg` l` dX`e"n micnFl§¦¦§¦¨¤£¨
cgiA odiYXWM `weC `Ed xEQi`dW¤¨¦©§¨§¤§¥¤§©©

)a ,g zenai t"r(.hi dxez

(`k)Cìnìàéä äøæ-äãBáò Y ©Ÿ¤£¨¨¨¦
,dúãBáò àéä Bæå ."Cìî" dîML¤§¨Ÿ¤§¦£¨¨

íéøîkì Bða øñBnL¯izxWn ¤¥§©§¨¦§¨§¥
dxfÎdcFar)` ,cq oixcdpq i"yx(. £¨¨¨

,úBìBãb úBøeãî ézL ïéNBòå§¦§¥§§
ézL ïéa åéìâøa ïaä úà ïéøéáòîe©£¦¦¤©¥§©§¨¥§¥

Làä úBøeãî¯:a ,cq mW i"WxaE §¨¥§©¦¨
iAB lr dpal ,DFaB mipal zxEW"©§¥¦¨©§¥¨©©¥
oixiarnE ,o`MnE o`Mn W`de ,dpal§¥¨§¨¥¦¨¦¨©£¦¦

."FtxFU Fpi`e eilr̈¨§¥§
ïzú àì.íéøîkì Búøéñî àéä Bæ Y Ÿ¦¥¦§¦¨©§¨¦

Cìnì øéáòäìLàä úøáòä Bæ Y¯ §©£¦©Ÿ¤©£¨©¨¥
zrcM `Ede ,lirl WxiRW FnM ,eilbxA§©§¨§¤¥©§¥§§©©
zErnWn oMW ,a ,cq oixcdpqA iiA ©̀©¥§©§¤§¦¤¥©§¨
lW FhEWR iR lr dxard oFWl§©£¨¨©¦§¤

.`xwnak dxez ¦§¨

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(âë)dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

i"yx£‡e‰ Ï·z∑"עלּֿתבליתם "ואּפי וכן: ונאּוף, וערוה קדׁש כה)לׁשֹון י הּוא",(ישעיה "ּתבל אחר: ּדבר . ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  וזרע אדם זרע וערּבּוב ּבלילה .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ãë)eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´
íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbä: ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà: ¤«§¤«¨

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúa§«§¤«

(æë)õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

(çë)øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑,מקיאֹו אּלא ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ׁשהאכילּוהּו מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מהם  עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ותרּגּומֹו: עברה. עֹוברי מקּימת אינּה יׂשראל, ארץ ּכ. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(èë)älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
:ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ ּבמׁשמע והּנקבה .הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד  ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dÏÚכה  d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

ÏÂ‡כו  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡ÈLכז  e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)àeä ìázì Yäåøòå Lã÷ ïBL ¤¤§¨¥§¤§¨
óeàðå¯."i`pB" :ai ,k oOwl i"WxaE §¦§©¦§©¨§©

"íúéìáz ìò étàå" ïëå¯,i dirWi §¥§©¦©©§¦¨§©§¨
oitECibe oitExig lr" :mW i"WxaE .dk§©¦¨©¥¦§¦¦

."izF` xEX` Kln ixrp EtCB xW £̀¤¦§©£¥¤¤©¦
ì ,"àeä ìáz" :øçà øácäìéìa ïBL ¨¨©¥¤¤§§¦¨

.äîäa òøæå íãà òøæ áeaøòå¯d`x §¦§¤©¨¨§¤©§¥¨§¥
oFWNn rnWn oke .mW oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¨§¥©§©¦§
e"iYdW xn`XdnA h ,gp miNdY i"Wx©¦§¦¦§©¤¨©¤©¨
Fpi` xnFlM ,ltFp cFqi `Ed "laY" lW¤¤¤§¥§©¥

`N` ,daiYd WxXnz"iAd wx ¦Ÿ¤©¥¨¤¨©©¥
.dlilA oFWNn `EdW EpidC ,c"nNde§©¨¤§©§¤¦§§¦¨

.bn ,bk l`wfgi i"Wx d`xEck dxez §¥©¦§¤§¥
(gk)íëúà õøàä àé÷ú àìåY §Ÿ¨¦¨¨¤¤§¤

øáã eäeìéëàäL Cìî ïáì ìLî̈¨§¤¤¤¤¤¡¦¨¨
åéòîa ãîBò ïéàL ,ñeàî¯cSn ¨¤¥¥§¥¨¦©

milk`nl libx Fpi`W FzEpicr£¦¤¥¨¦§©£¨¦
Epid "Kln oA" lWnPaE ,EN` miqE`n§¦¥©¦§¨¤¤¤©§

.l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥
dðéà ìàøNé õøà Ck ,Bàé÷î àlà¤¨§¦¨¤¤¦§¨¥¥¨

äøáò éøáBò úîi÷î¯DzXEcw ipRn §©¤¤§¥£¥¨¦§¥§¨¨
)dcya x`a(df oi` ,xnFlM .WpFrcSn §©¥¤¤¦©

`EdKExAÎWFcTdoMW ,mdiUrn lr ©¨¨©©£¥¤¤¥
,lirl WxRzp EN` miUrn lr WpFrd̈¤©©£¦¥¦§¨¥§¥

`le" :xnFl Fl did ,oM m` mbe`iw` §©¦¥¨¨©§Ÿ¨¦
`le" xnF`W dGnE ,"ux`dn mkz ¤̀§¤¥¨¨¤¦¤¤¥§Ÿ
d`iwn ux`dW FrnWn ,"ux`d `iwz̈¦¨¨¤©§¨¤¨¨¤§¦¨

.DA mi`hFgd z` dil`n¥¥¤¨¤©§¦¨

ì ,"ï÷Bøú àìå" :Bîebøúå,ïewø ïBL §©§§¨§¥§¦
íäî dîöò ä÷éøî¯,dfA x`an §¦¨©§¨¥¤§¨¥¨¤

oFWl `Ed "`iwY"W mEBxYd itNW¤§¦©©§¤¨¦§
d`ivFn ux`dW WExiRd oi` ,oETx¦¥©¥¤¨¨¤¦¨

mzF`)i"Wx oFWNn rnWOW FnM ¨§¤©§©¦§©¦
lirl(Dnvr zpwFxn `idW `N` , §¥¤¨¤¦§¤¤©§¨

mFwOd lr ltFp oETx oFWl iM ,mdn¥¤¦§¦¥©©¨
lre .EPOn mi`vFId miaWFYd lr `le§Ÿ©©¨¦©§¦¦¤§©

wEqRd lr i"Wx WxiRW KxC)h ,eh zeny(: ¤¤¤¥©©¦©©¨
z` wixn `EdW mW lr" ,"iAxg wix`"¨¦©§¦©¥¤¥¦¤
FA ltFp ,wix x`Wpe FztilWA xrYd©©©¦§¦¨§¦§¨¥¥

"dwxd oFWl)oexkf xtq t"r(.hk dxez §£¨¨
(hk)úNòä úBLôpäøëfä Y ©§¨¨ŸŸ©¨¨

òîLîa äá÷päå¯iM" xn`W oeiMW §©§¥¨§©§¨¤¥¨¤¨©¦



נג miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין לזֹו∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, לּמדÈiÁa∑‰.לׁשֹון ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ

ּבחּיים  ׁשהיא זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא לא ּגרׁשּה, .ׁשאם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d zegiy ihewl)

לצררלצררלצררלצרר תתתתּקּקּקּקחחחח לאלאלאלא אחתאחתאחתאחתּהּהּהּה אלאלאלאל יח)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה זֹו,(יח, את זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם הּכתּוב יפרׂש "ּבכאן ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
- הּוא האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי (ספורנו). אחֹותּה" ּבחּיי  זּולתי אסרה לא "ולכן (רמּב"ן), צרֹות" ׁשּתהיינה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

א). נח, סנהדרין רמ"ה (ראה ההלכה ּדר לפי ּגם הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלפי

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøò¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

(àë)ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑,לּכמרים ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים סד)עבֹודת ועֹוׂשין (סנהדרין «…∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
האׁש מדּורֹות ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות מדּורֹות לּכמרים ∑Ôz˙Œ‡Ï.ׁשּתי מסירתֹו היא .זֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ…ƒ≈ְְִִִַָָ

CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï∑האׁש העברת .זֹו ¿«¬ƒ«…∆ֲֵַַָָ

ß xii` 'b iriax mei ß

(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)dúçà ìàúçàk ïäézL Y¯ ¤£Ÿ¨§¥¤§©©
,"DzFg` lr" FnM ,"DzFg` l`" Wxtn§¨¥¤£¨§©£¨

DzFg` mr :FrnWOW)igxfn xeviw(oke . ¤©§¨¦£¨§¥
i"Wx oFWl z` dPde .qFlwpE` mBxY¦§¥§§§¦¥¤§©¦
ipWA Wxtl oYip "zg`M odiYW"§¥¤§©©¦¨§¨¥¦§¥

` :mipt`(zFig`d iYW z` `UPW ¢¨¦¤¨¨¤§¥¨£¨
okiYW ixd" odl xn`W ,cgiA§©©¤¨©¨¤£¥§¥¤
,"gTz `l" aEzMd xn`e ,"il zFWCEwn§¨¦§¨©©¨Ÿ¦©
,odn zg`A ENit` oigETil Ll didi `lŸ¦§¤§¦¦£¦§©©¥¤

oiqtFY `l oiWECiTdW`A m`e ,odA ¤©¦¦Ÿ§¦¨¤§¦¨
`le ,dX` zFg` xEQi` o`M oi` odilr£¥¤¥¨¦£¦¨§Ÿ
xEB"de m"`xd EWxiR oke] .zxM aIg©¨¨¥§¥¥§¨§¥§©
wEICdW ,siqFd "dix` xEB"de ."dix ©̀§¥§©©§¥¦¤©¦
zg`M odiYWA xAEcOW i"Wx lW¤©¦¤§¨¦§¥¤§©©
l` dX`e" xn`PW dGn `Ed ,WOn©¨¦¤¤¤¡©§¦¨¤
l` zFg`e" xnFl Fl dide ,"DzFg £̀¨§¨¨©§¨¤
zFg` z` gTil `A ixdW ,"dX ¦̀¨¤£¥¨¦©¤£
a .[zg`M odiYW dpEMd `N` ,FYW`( ¦§¤¨©©¨¨§¥¤§©©
z` WCiw dNigY ,cgiA odiYW mr igW¤©¦§¥¤§©©§¦¨¦¥¤
KMÎxg`e ,DA EqtY oiWECiwe odn zg ©̀©¥¤§¦¦¨§¨§©©¨
,DA EqtY `l oiWECiwe dIpXd z` `Up̈¨¤©§¦¨§¦¦Ÿ¨§¨

zxM aIg dilr `A m`e)a ,p oiyeciw t"r §¦¨¨¤¨©¨¨¥
my i"yxe(ÎxEAC oOwl i"Wx ixaCnE .¦¦§¥©¦§©¨¦

otF`M xzFi rnWn "xFxvl" ligzOd©©§¦¦§©§©¥¨¤
ÎxEACA i"Wx ixaCn K` ,oFW`xd̈¦©¦¦§¥©¦§¦
otF`M xzFi rnWn "diIgA" ligzOd©©§¦§©¤¨©§©¥¨¤
ipWl ok` i"Wx zpEMW xWt`e .ipXd©¥¦§¤§¨¤©¨©©¦¨¥¦§¥

.oEIr Kixv oicre .mipt`d̈¢¨¦©£©¦¨¦¦
øøöìì Yäøö ïBL¯i"Wx d`x la` ¦§Ÿ§¨¨£¨§¥©¦

i"WxaE ."zErx oFWl" `EdW a ,h `nFi¨¤§¥§©¦
."Ffl Ff zFkEnq ± zFxv" :` ,d dbibg£¦¨¨§¨

Bæì äøö Bæ úà úBNòì¯Ff zFaiF` ©£¤¨¨§§
zF`EUp miWp iYW lW oMxC oMW ,Ffl̈¤¥©§¨¤§¥¨¦§
Ff z` Ff zF`pFU zFidl cg` mc`l§¨¨¤¨¦§§¤
iEAxA) "xFxvl" xn`e .d`pw KFYn( ¦¦§¨§¨©¦§§¦
ziUrp odn zg` lM iM ,"xvdl" `le§Ÿ§¨¥¦¨©©¥¤©£¥

.dIpXl dxv̈¨©§¦¨
äéiçaEãnì Y¯."diIgA" azMW dGn §©¤¨¦¤§¦¤¤¨©§©¤¨

ìk dúBçà úà àOé àì dLøb íàL¤¦¥§¨Ÿ¦¨¤£¨¨
àéäL ïîæíéiça¯WExiR Edfe §©¤¦©©¦§¤¥

ENit`e ,miIgA `idW onf lM "diIgA"§©¤¨¨§©¤¦©©¦©£¦
z` xiYdl `AW xnFl oi`e .DWxiB m ¦̀¥§¨§¥©¤¨§©¦¤

df ixdW ,Dzzin xg`l FYW` zFg £̀¦§§©©¦¨¨¤£¥¤
"DzFg` l` dX`e"n micnFl§¦¦§¦¨¤£¨
cgiA odiYXWM `weC `Ed xEQi`dW¤¨¦©§¨§¤§¥¤§©©

)a ,g zenai t"r(.hi dxez

(`k)Cìnìàéä äøæ-äãBáò Y ©Ÿ¤£¨¨¨¦
,dúãBáò àéä Bæå ."Cìî" dîML¤§¨Ÿ¤§¦£¨¨

íéøîkì Bða øñBnL¯izxWn ¤¥§©§¨¦§¨§¥
dxfÎdcFar)` ,cq oixcdpq i"yx(. £¨¨¨

,úBìBãb úBøeãî ézL ïéNBòå§¦§¥§§
ézL ïéa åéìâøa ïaä úà ïéøéáòîe©£¦¦¤©¥§©§¨¥§¥

Làä úBøeãî¯:a ,cq mW i"WxaE §¨¥§©¦¨
iAB lr dpal ,DFaB mipal zxEW"©§¥¦¨©§¥¨©©¥
oixiarnE ,o`MnE o`Mn W`de ,dpal§¥¨§¨¥¦¨¦¨©£¦¦

."FtxFU Fpi`e eilr̈¨§¥§
ïzú àì.íéøîkì Búøéñî àéä Bæ Y Ÿ¦¥¦§¦¨©§¨¦

Cìnì øéáòäìLàä úøáòä Bæ Y¯ §©£¦©Ÿ¤©£¨©¨¥
zrcM `Ede ,lirl WxiRW FnM ,eilbxA§©§¨§¤¥©§¥§§©©
zErnWn oMW ,a ,cq oixcdpqA iiA ©̀©¥§©§¤§¦¤¥©§¨
lW FhEWR iR lr dxard oFWl§©£¨¨©¦§¤

.`xwnak dxez ¦§¨

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(âë)dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

i"yx£‡e‰ Ï·z∑"עלּֿתבליתם "ואּפי וכן: ונאּוף, וערוה קדׁש כה)לׁשֹון י הּוא",(ישעיה "ּתבל אחר: ּדבר . ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  וזרע אדם זרע וערּבּוב ּבלילה .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ãë)eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´
íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbä: ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà: ¤«§¤«¨

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúa§«§¤«

(æë)õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

(çë)øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑,מקיאֹו אּלא ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ׁשהאכילּוהּו מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מהם  עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ותרּגּומֹו: עברה. עֹוברי מקּימת אינּה יׂשראל, ארץ ּכ. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(èë)älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
:ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ ּבמׁשמע והּנקבה .הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד  ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dÏÚכה  d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

ÏÂ‡כו  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡ÈLכז  e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)àeä ìázì Yäåøòå Lã÷ ïBL ¤¤§¨¥§¤§¨
óeàðå¯."i`pB" :ai ,k oOwl i"WxaE §¦§©¦§©¨§©

"íúéìáz ìò étàå" ïëå¯,i dirWi §¥§©¦©©§¦¨§©§¨
oitECibe oitExig lr" :mW i"WxaE .dk§©¦¨©¥¦§¦¦

."izF` xEX` Kln ixrp EtCB xW £̀¤¦§©£¥¤¤©¦
ì ,"àeä ìáz" :øçà øácäìéìa ïBL ¨¨©¥¤¤§§¦¨

.äîäa òøæå íãà òøæ áeaøòå¯d`x §¦§¤©¨¨§¤©§¥¨§¥
oFWNn rnWn oke .mW oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¨§¥©§©¦§
e"iYdW xn`XdnA h ,gp miNdY i"Wx©¦§¦¦§©¤¨©¤©¨
Fpi` xnFlM ,ltFp cFqi `Ed "laY" lW¤¤¤§¥§©¥

`N` ,daiYd WxXnz"iAd wx ¦Ÿ¤©¥¨¤¨©©¥
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(ì)úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

ôôô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑על ּביתּֿדין ‡ÌÎÈ‰Ï.ּכלהזהיר '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם איני ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּתּטּמאּו,
אלהיכם": ה' ֱֲִֵֶֹ"אני

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak zegiy ihewl)

ּכּכּכּכליהליהליהליה מתחמתחמתחמתחּיּיּיּיביםביםביםבים ואואואואּתּתּתּתםםםם ּבּבּבּבכםכםכםכם,,,, לילילילי ייייׁשׁשׁשׁש הנאההנאההנאההנאה ּוּוּוּומהמהמהמה מאחרימאחרימאחרימאחרי,,,, נפסליםנפסליםנפסליםנפסלים ל)ואואואואּתּתּתּתםםםם יח, ּגֹוזר (רש"י מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׂשכר". לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדין ּגזרֹות נפסליםנפסליםנפסליםנפסליםעליכם, עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא – (מבּדלים) ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻ
אּתנּו. ּומתעּסק לנּו קרֹוב ׁשהּוא יׂשראל.הנאההנאההנאההנאהמֹוכיחה מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל הּנּגּוד ׁשל ּכּכּכּכליהליהליהליה– הּנּגּוד – ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

קׁשר  מתּבּטל ּכאׁשר עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי אתכם ("רק ליׂשראל ה' ּבין קׁשר על ׁשּמֹורה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפרעֹון,
ר"ל. ּכליה היא הּתֹוצאה חּיינּו, ׁשהּוא ְִֵֶֶַַָָָָזה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני ּבּבּבּבהםהםהםהם,,,, תתתתּטּטּטּטמאמאמאמאּוּוּוּו ל)ולאולאולאולא ּבּבּבּבכםכםכםכם(יח, לילילילי ייייׁשׁשׁשׁש הנאההנאההנאההנאה ּוּוּוּומהמהמהמה .... .... אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם איניאיניאיניאיני תתתתּטּטּטּטמאמאמאמאּוּוּוּו אםאםאםאם לׁשאל,(רש"י)האהאהאהא יׁש ְְְְֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם לֹומר: ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון נקט ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּדּוע
ׁשֹואל  ׁשהּקּב"ה ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ("אין לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ולחׁשב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלהתיאׁש

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב לׁשּוב ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה "מה ּכביכֹול: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותֹו,
סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחרי פ' פרשת חסלת

èé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íäìà zøîàå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà øac©¥º¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäz íéLã÷§¦´¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ï‡¯NÈŒÈa ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתֹורה (ויקרא ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבּה eÈ‰z.ּתלּויין ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו ּגדר (ויקרא מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְִָ¿…ƒƒ¿ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
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ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
קדּׁשה: מֹוצא אּתה כא)ערוה, מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה זרעֹו...(שם)"אּׁשה יחּלל "ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מקּדׁשֹו"; ה' וגֹו'"(שם)אני וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'r f"g zegiyÎihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מןמןמןמן ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהיההיההיההיה ---- ּכּכּכּכלליללילליללי ּבּבּבּבדברדברדברדבר וצוצוצוצּוּוּוּוהההה לגמרילגמרילגמרילגמרי,,,, אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאסראסראסראסר האהאהאהאּסּסּסּסּוּוּוּוריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפרטרטרטרט אחראחראחראחר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב,,,, (רמב"ן)ּבּבּבּבאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

את  ּכבר ּומקּים נעלית , רּוחנית  ּבדרּגא ׁשּנמצא לאדם רק היא הּמֹותרֹות", מן ּפרּוׁשים "להיֹות ׁשהּמצוה לחׁשב יכֹול ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאדם
אל "ּדּבר הּכתּוב מדּגיׁש הּתֹורה. מצוֹות -ּכּכּכּכל ל ל ל ּכל הּדבר וטעם מּיׂשראל. אדם ּכל על חלה זֹו מצוה ּגם - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להּדמֹות  ּכדי עצמֹו את לקּדׁש הּצּוּוי עליו חל - מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל אלקיו הּוא ׁשהּקּב"ה מאחר אני": קדֹוׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ַָָלהקּב"ה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ב)ממממּפּפּפּפניניניני יט, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לא  ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו ודוקא ּופרׁשתנּו. נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

ׁשהיא ּבלבד הּתֹורהמכילהמכילהמכילהמכילהזֹו ּדיני רב אּלא רּבים, "היה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייםייםייםייםּדינים הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ּתהיּו". "קדֹוׁשים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנּתן  ּכרח ועל ּפרׁשתנּו, לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתי מה ּכל ּבעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹקדֹוׁש

זה. ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם ְְְְִִִֶַַָָלקּימן

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'r b"g g"nyz zeiecreezd mgpn zxez)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמרה אמרה אמרה אמרה (יט, מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ממממּפּפּפּפניניניני ּבּבּבּבהקהלהקהלהקהלהקהל,,,, זזזזֹוֹוֹוֹו מקהילים (רש"י)ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ּכאׁשר זמן: ּולכל מקֹום לכל הֹוראה מּכאן ללמד יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

על  אּלא וכּדֹומה, וענׁשים אזהרֹות ּבאמצעּות אינּה לכ הּדר - ּתֹורה") ("ּגּופי והּמצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום לזרזם ּכדי ְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיהּודים
אני"! קדֹוׁש ּכי ּתהיּו, "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתן ּבהדּגׁשת חּיּובי, ּבסגנֹון ּפתיחה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָידי

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy)

"קדּוׁשתכם". על־ידי נעׂשית למעלה" "קדּוׁשתי ׁשּגם מּקדּוׁשתכם", למעלה קדּוׁשתי כּו' ּכמֹוני ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ"יכֹול
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i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑על ּביתּֿדין ‡ÌÎÈ‰Ï.ּכלהזהיר '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם איני ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּתּטּמאּו,
אלהיכם": ה' ֱֲִֵֶֹ"אני

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak zegiy ihewl)

ּכּכּכּכליהליהליהליה מתחמתחמתחמתחּיּיּיּיביםביםביםבים ואואואואּתּתּתּתםםםם ּבּבּבּבכםכםכםכם,,,, לילילילי ייייׁשׁשׁשׁש הנאההנאההנאההנאה ּוּוּוּומהמהמהמה מאחרימאחרימאחרימאחרי,,,, נפסליםנפסליםנפסליםנפסלים ל)ואואואואּתּתּתּתםםםם יח, ּגֹוזר (רש"י מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׂשכר". לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדין ּגזרֹות נפסליםנפסליםנפסליםנפסליםעליכם, עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא – (מבּדלים) ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻ
אּתנּו. ּומתעּסק לנּו קרֹוב ׁשהּוא יׂשראל.הנאההנאההנאההנאהמֹוכיחה מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל הּנּגּוד ׁשל ּכּכּכּכליהליהליהליה– הּנּגּוד – ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

קׁשר  מתּבּטל ּכאׁשר עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי אתכם ("רק ליׂשראל ה' ּבין קׁשר על ׁשּמֹורה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפרעֹון,
ר"ל. ּכליה היא הּתֹוצאה חּיינּו, ׁשהּוא ְִֵֶֶַַָָָָזה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני ּבּבּבּבהםהםהםהם,,,, תתתתּטּטּטּטמאמאמאמאּוּוּוּו ל)ולאולאולאולא ּבּבּבּבכםכםכםכם(יח, לילילילי ייייׁשׁשׁשׁש הנאההנאההנאההנאה ּוּוּוּומהמהמהמה .... .... אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם איניאיניאיניאיני תתתתּטּטּטּטמאמאמאמאּוּוּוּו אםאםאםאם לׁשאל,(רש"י)האהאהאהא יׁש ְְְְֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם לֹומר: ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון נקט ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּדּוע
ׁשֹואל  ׁשהּקּב"ה ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ("אין לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ולחׁשב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלהתיאׁש

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב לׁשּוב ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה "מה ּכביכֹול: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותֹו,
סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחרי פ' פרשת חסלת
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(á)íäìà zøîàå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà øac©¥º¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäz íéLã÷§¦´¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ï‡¯NÈŒÈa ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתֹורה (ויקרא ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבּה eÈ‰z.ּתלּויין ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו ּגדר (ויקרא מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְִָ¿…ƒƒ¿ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

Ïc‡ל  ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dzxkpe" mIql Fl did ,"dUri xW` lM̈£¤©£¤¨¨§©¥§¦§§¨
zFWtPd" mIQW dGnE ,"dUFrd WtPd©¤¤¨¨¦¤¤¦¥©§¨
z` dfA lFlkl `AW rnWn ,"zFUFrd̈©§©¤¨¦§¨¤¤

zt`FPde s`FPd) dawPde xkGd(oeiM , ©¨¨§©§¥¨©¥§©¤¤¥¨
mB d`xE ."dUri xW`" llkA mdipXW¤§¥¤¦§©£¤©£¤§¥©
± Eaxwz `l" :e wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨Ÿ¦§§
Edf mXW `N` ,"xkGM dawPd xidfdl§©§¦©§¥¨©¨¨¤¨¤¨¤
mB `Ed oMW siqFd o`ke ,dxdf` oiprl§¦§©©§¨¨§¨¦¤¥©

WpFrd oiprl)`"eb(.l dxez §¦§©¨¤
(l)ézøîLî úà ízøîLeY §©§¤¤¦§©§¦

Ck ìò ïéã-úéa øéäæäì¯ExnWIW §©§¦¥¦©¨¤¦§§
"iYxnWn") mdilr lHEOd z`(, ¤©¨£¥¤¦§©§¦

.zFixrd lr Exari `l mrdW xFnWl¦§¤¨¨Ÿ©©§©¨£¨
mB llFM dGW azM "cecl liMUn"aE§©§¦§¨¦¨©¤¤¥©
zxnWn" EUri oiCÎziAdW¤©¥¦©£¦§¤¤
,zFixrl biq EUrIW EpidC ,"iYxnWnl§¦§©§¦§©§¤©£§¨¨£¨

zFIpW" lr Exfbie EpTzIW iciÎlr©§¥¤§©§§¦§§©§¦
mrd z` wigxdl icM ,"zFixrl̈£¨§¥§©§¦¤¨¨
mB xirdlE .dxFz ixEQi`A lWMdNn¦§¦¨¥§¦¥¨§¨¦©
xnWIe" :d ,ek ziW`xA i"Wxn¥©¦§¥¦©¦§Ÿ
zFxdf` lr dwgxdl zFxfB ± iYxnWn¦§©§¦§¥§©§¨¨©©§¨

."zFixrl zFIpW oFbM ,dxFYAW¤©¨§§¦¨£¨
íëéäìà 'ä éðà íäa eànhú àìå§Ÿ¦©§¨¤£¦¡Ÿ¥¤
,"íëéäìà" éðéà ,eànhz íà àä Y¨¦¦©§¥¦¡Ÿ¥¤

éøçàî íéìñôð ízàå¯,xnFlM §©¤¦§¨¦¥©£©§©
mY` if` ,"mkidl` ipi`"W xg`n¥©©¤¥¦¡Ÿ¥¤£©©¤
il` mikIW mkpi`W ,iPOn milqtp¦§¨¦¦¤¦¤¥§¤©¨¦¥©

.cFr
ízàå ,íëa éì Lé äàðä äîe©£¨¨¥¦¨¤§©¤

äéìk íéáiçúî¯zFOE` x`WM)x`a ¦§©§¦§¨¨¦§¨
dcya(.mkA d`pd il oi`W ipRn ,¦§¥¤¥¦£¨¨¨¤

`xfr oke :sqFp mW "mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦¨¨§¥¤§¨

xnF`)ci ,h `xfr(LizFvn xtdl aEWpd" ¥£¨§¨¥¦§¤
`Fld ,dN`d zFarFYd iOrA oYgzdlE§¦§©¥§©¥©¥¨¥¤£
zix`W oi`l dNM cr EpA sp`z¤¡©¨©©¥§¥§¥¦
if` "mkiwl`" ip`WM la` ."dhiltE§¥¨£¨§¤£¦¡Ÿ¥¤£©
xEn`M ,mzF` dNki `NW mdl ghaEn§¨¨¤¤Ÿ§©¤¨¨¨

)e ,b ik`ln("mzilk `l awri ipA mY`e"§©¤§¥©£ŸŸ§¦¤
)dcya x`a(.

"íëéäìà 'ä éðà" :øîàð Cëì¯s` §¨¤¡©£¦¡Ÿ¥¤©
lirl oiprd zNigzA oM xn` xaMW¤§¨¨©¥¦§¦©¨¦§¨§¥
aEIgd oiprl FWExiR mWe ,c wEqR̈§¨¥§¦§©©¦
o`ke ,mW i"WxA WxFtnM ,xaCAW¤©¨¨©§¨§©¦¨§¨
E`OHY m`"W dlilXd oiprl FWExiR¥§¦§©©§¦¨¤¦¦©§
zF`vFYd lM mr ,"mkidl` ipi ¥̀¦¡Ÿ¥¤¦¨©¨

.KkA zFkExMd` dxez ©§§¨
(a)ìàøNé éða úãò ìk ìà øacY ©¥¤¨£©§¥¦§¨¥

ãnìî¯lM l` xAC" xn`W dGn §©¥¦¤¤¨©©¥¤¨

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
קדּׁשה: מֹוצא אּתה כא)ערוה, מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה זרעֹו...(שם)"אּׁשה יחּלל "ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'r f"g zegiyÎihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מןמןמןמן ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהיההיההיההיה ---- ּכּכּכּכלליללילליללי ּבּבּבּבדברדברדברדבר וצוצוצוצּוּוּוּוהההה לגמרילגמרילגמרילגמרי,,,, אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאסראסראסראסר האהאהאהאּסּסּסּסּוּוּוּוריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפרטרטרטרט אחראחראחראחר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב,,,, (רמב"ן)ּבּבּבּבאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

את  ּכבר ּומקּים נעלית , רּוחנית  ּבדרּגא ׁשּנמצא לאדם רק היא הּמֹותרֹות", מן ּפרּוׁשים "להיֹות ׁשהּמצוה לחׁשב יכֹול ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאדם
אל "ּדּבר הּכתּוב מדּגיׁש הּתֹורה. מצוֹות -ּכּכּכּכל ל ל ל ּכל הּדבר וטעם מּיׂשראל. אדם ּכל על חלה זֹו מצוה ּגם - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להּדמֹות  ּכדי עצמֹו את לקּדׁש הּצּוּוי עליו חל - מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל אלקיו הּוא ׁשהּקּב"ה מאחר אני": קדֹוׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ַָָלהקּב"ה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ב)ממממּפּפּפּפניניניני יט, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לא  ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו ודוקא ּופרׁשתנּו. נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

ׁשהיא ּבלבד הּתֹורהמכילהמכילהמכילהמכילהזֹו ּדיני רב אּלא רּבים, "היה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייםייםייםייםּדינים הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ּתהיּו". "קדֹוׁשים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנּתן  ּכרח ועל ּפרׁשתנּו, לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתי מה ּכל ּבעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹקדֹוׁש

זה. ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם ְְְְִִִֶַַָָלקּימן

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'r b"g g"nyz zeiecreezd mgpn zxez)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמרה אמרה אמרה אמרה (יט, מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ממממּפּפּפּפניניניני ּבּבּבּבהקהלהקהלהקהלהקהל,,,, זזזזֹוֹוֹוֹו מקהילים (רש"י)ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ּכאׁשר זמן: ּולכל מקֹום לכל הֹוראה מּכאן ללמד יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

על  אּלא וכּדֹומה, וענׁשים אזהרֹות ּבאמצעּות אינּה לכ הּדר - ּתֹורה") ("ּגּופי והּמצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום לזרזם ּכדי ְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיהּודים
אני"! קדֹוׁש ּכי ּתהיּו, "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתן ּבהדּגׁשת חּיּובי, ּבסגנֹון ּפתיחה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָידי
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`miyecwÎixgנו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
אֹומ  ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, אּלא לי ׁשהאיׁשאין "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עליה  אחרים רׁשּות אּׁשה אבל לעׂשֹות, ּבידֹו e‡¯Èz.סּפק ÂÈ·‡Â Bn‡∑ ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְִִִֵֶָָָ
אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו את ירא ׁשהּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלפניו

ּבדברים  ׁשּמׁשּדלּתֹו מּפני מאביו, e¯ÓLz.יֹותר È˙˙aLŒ˙‡Â∑:לֹומר אב, למֹורא  ׁשּבת  ׁשמירת סמ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְִַַַַָָָָ
ּכל  ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם אב, מֹורא על ׁשהזהרּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

‡ÌÎÈ‰Ï.הּמצוֹות  '‰ È‡∑(ה ּדברי.(יבמות את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים ואבי (ב"מ אּתה ְִַ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לו) קידושין מאכיל לב. ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, ידּבר ולא ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹאיזהּו

ּומֹוציא  מכניס ּומנעיל, מלּביׁש .ּומׁשקה, ְְְְִִִִֶַַַַ
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אֹומ  ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, אּלא לי ׁשהאיׁשאין "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עליה  אחרים רׁשּות אּׁשה אבל לעׂשֹות, ּבידֹו e‡¯Èz.סּפק ÂÈ·‡Â Bn‡∑ ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְִִִֵֶָָָ
אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו את ירא ׁשהּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלפניו

ּבדברים  ׁשּמׁשּדלּתֹו מּפני מאביו, e¯ÓLz.יֹותר È˙˙aLŒ˙‡Â∑:לֹומר אב, למֹורא  ׁשּבת  ׁשמירת סמ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְִַַַַָָָָ
ּכל  ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם אב, מֹורא על ׁשהזהרּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

‡ÌÎÈ‰Ï.הּמצוֹות  '‰ È‡∑(ה ּדברי.(יבמות את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים ואבי (ב"מ אּתה ְִַ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לו) קידושין מאכיל לב. ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, ידּבר ולא ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹאיזהּו

ּומֹוציא  מכניס ּומנעיל, מלּביׁש .ּומׁשקה, ְְְְִִִִֶַַַַ
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mB d`xE .miaEzMd zEkinQn `Ed¦§¦©§¦§¥©
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z` dgFC zAXdW) cFaM mbe `xFn¨§©¨¤©©¨¨¤

mdipW(zFevOd x`an oMn xg`l wxe , §¥¤§©§©©¦¥§¨¥©¦§
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(ã)eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−
:íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑חׁשּוב (ת"כ)לעבדם הּוא ּכלא – 'אל' לׁשֹון אלילים ..‰ÎqÓ È‰Ï‡Â∑ ּתחּלתן «ƒ¿∆»¡ƒƒְְְְֱִִַָָָֹ≈…≈«≈»ְִָָ
אלהּות  לעׂשֹותן סֹופ אחריהם ּפֹונה אּתה ואם הם, ˙.אלילים ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ ולא לאחרים ּתעׂשּו לא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ…«¬»∆ְֲֲִֵַַֹֹ

נאמר ּכבר הרי לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו לא ּתאמר: ואם לכם. ג)אחרים כ "לא (שמות : ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אחרים  ׁשל ולא ׁשּל לא – "ל .יהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֹֹ

(ä):eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה, זמן להם לקּבע ׁשאם הּזה. טז)הּזמן ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :. ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

e‰ÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑ מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ּתחּלת ƒ¿…¿∆ƒ¿»Àְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

Ï‡ד  ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬

ÂÚ¯Ï‡ה  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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."lirpnE WiAln" mW oiWECiwA qxB̈©§¦¦¨©§¦©§¦
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EUrz `le" azM"dkQn idl` mkl(, ¨©§Ÿ©£¨¤¡Ÿ¥©¥¨
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äfä ïîfä¯mFiA" :e wEqtA xEn`d ©§©©¤¨¨§¨§
xaMW s`e ."zxgOnE lk`i mkgaf¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨§©¤§¨
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`miyecwÎixgנח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
לפני  עליכם ירּצה לא למדּו∑ÌÎˆ¯Ï.ּפסּול, ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, מּכאן (חולין ְְְֲֵֶֶַַָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִֵֶַָָ

ׁשּפסּול, ּבקדׁשים לׁשחט לּמתעּסק ׁשּיתּכּון ׁשּצרי. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(å)íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´
:óøOé Làa éLéìMä©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן עלֿמנת ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו, ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ
:äöøé¥«̈¤«

i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑נאמר ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו ז)אם יאכל (לעיל האכל "ואם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לח  ענין ּתנהּו וגֹו'", ׁשלמיו לֹומרמּבׂשרֿזבח ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. :(שם)ּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה מּמּנּו האכלת מתעב,∑Ïebt."והּנפׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹƒְָֹ
ד)ּכמֹו סה ּכליהם"(ישעיה ּפּגלים "ּומרק :. ְְְִִֵֶַֻ

(ç)ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר (זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשוה' מ'ּגזרה למדּוהּו 'ּכרתֹות' ּובמּסכת מדּבר. ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. מעטֹו .ׁשּכבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯ea ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז  ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח  ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éðôì íëéìò äöøé àì¯i"Wx mB d`x Ÿ¥¨¤£¥¤§¨©§¥©©¦
.hk ,ak oOwl§©¨

íëðöøìè"ðéîééôà Y¯apeiement, ¦§Ÿ§¤
.qEIR¦

BèeLt éôì eäæ¯"mkpFvxl"W ¤§¦§¤¦§§¤
lirlckE ,"mkl oFvxl didIW" FWExiR¥¤¦§¤§¨¨¤§¦§¥

.i"WxA§©¦
eãîì eðéúBaøå¯.` ,bi oiNEg §©¥¨§¦

ìeñtL íéLã÷a ÷qòúîì ïàkî¯ ¦¨§¦§©¥§¨¨¦¤¨
Fwxfl F` FdiAbdl oiMqA wQrzn oFbM§¦§©¥§©¦§©§¦§¨§
mEWl oiEMzp `NW ,miWcTA hgWe§¨©©¨¨¦¤Ÿ¦§©¥§
dhigW mEWl oiEMzp la` .dhigW§¦¨£¨¦§©¥§§¦¨
milrAl dlr `NW `N` ,xWM `nlrA§¨§¨¨¥¤¨¤Ÿ¨¨©§¨¦

daFg mWl)` ,bi oileg i"yx(. §¥¨
éøvLì ïekúiL CèçL¯df WExitlE ¤¨¦¤¦§©¥¦§Ÿ§¥¤

FWExiR "mkpFvxl"mkYrcl)onwl i"yx ¦§§¤¥§©§§¤
hk ,ak(.e dxez

(e)ìëàé íëçáæ íBéaY §¦§£¤¥¨¥
úðî-ìò eäeèçLz ,eäeçaæzLk§¤¦§¨¦§£©§¨

Bìëàì]¯ciÎiazM dOkA `qxiBd oM §¨§¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
xn`p ixdW ,d`xp oke .inFx qEtcaE¦§¦§¥¦§¤¤£¥¤¡©

."lk`i" wEqRA©¨¥¨¥
äæ ïîæ[a¯."zxgOnE .. mkgaf mFiA" ¦§©¤§¦§£¤¦¨¢¨

øák íëì ézòáwL¯.fh ,f lirl ¤¨©§¦¨¤§¨§¥

miWcw oiprl lÎhk ,ak oOwl d`xE§¥§©¨§¦§©¨¨¦
.cg` mFil milk`Pdf dxez ©¤¡¨¦§¤¨

(f)'Bâå ìëàé ìëàä íàåBðéà íà Y §¦¥¨Ÿ¥¨¥§¦¥
Bpîæì õeçì ïéðò¯dhigXA aXgW ¦§¨§¦§©¤¦¥©§¦¨
.FPnfl uEg lFk`l¤¡¦§©
øîàð øák éøäL¯.gi ,f lirl ¤£¥§¨¤¡©§¥

åéîìL çáæ øNaî ìëàé ìëàä íàå"§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨
"'Bâå¯dhigXA aXgnA" :mW i"WxaE §§©¦¨¦§©¥©§¦¨

."xAcn aEzMd - iWilXA Flk`l§¨§©§¦¦©¨§©¥
BîB÷îì õeçì ïéðò eäðz¯xAEcOW §¥¦§¨§¦§¤§¨

o`MaXgnAlFk`l dhigW zrWA ¨¦§©¥¦§©§¦¨¤¡
m`e" :aEzMd WExiR Kke .FnFwnl uEg¦§§¨¥©¨§¦
mFwn lkA Flk`l aXg m` ,"lk`d¥¨Ÿ¦¦¥§¨§§¨¨

xFwn oFWl `Ed "lk`d" oMW)(df ixd , ¤¥¥¨Ÿ§¨£¥¤
,"iWilXd mFIA lk`i"W aXg ENi`M§¦¦¥¤¥¨¥©©§¦¦

"dvxi `l `Ed lEBR"W)dcya x`a(. ¤¦Ÿ¥¨¤
?Búìéëà ìò úøk ïéáiç eéäé ìBëé̈¦§©¨¦¨¥©£¦¨

øîBì ãeîìz¯.mW lirl ©§©§¥¨
,"àOz dðBò epnî úìëàä Lôpäå"§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨¦¨

"epnî"¯.FPnfl uEg lFk`l aXgnA ¦¤¦§©¥¤¡¦§©
Bøáçî àìå¯,zxg` daWgnA `le §Ÿ¥£¥§Ÿ§©£¨¨©¤¤
.mIqOW itkE§¦¤§©¥

BîB÷îì õeç úáLçîa èçLpä àöé̈¨©¦§¨§©§¤¤¦§
¯.zxkA Fpi`W¤¥§¨¥

ìebtáòúî Y¯i"Wx WxiRX dn ¦§Ÿ¨©¤¥©©¦
s` ,"lEBR" zNn WExiR o`M `weC©§¨¨¥¦©¦©
xnFl Wi ,gi ,f lirl dxMfp xaMW¤§¨¦§§¨§¥¥©
uEgn aXgnA xAcn mW lirlC mEXn¦¦§¥¨§©¥¦§©¥¦
ok` `Ede ,zxM eilr miaIgW FPnfl¦§©¤©¨¦¨¨¨¥§¨¥
lW zErnWnA ,xEnB "lEBR" xcbA§¤¤¦¨§©§¨¤
xAcn o`M oMÎoi`XÎdn ,lEqR̈©¤¥¥¨§©¥
Fpi`W FnFwnl uEg lFk`l aXgnA¦§©¥¤¡¦§¤¥
lr aIg Fpi` ixdW ,xEnB lEBR xcbA§¤¤¦¨¤£¥¥©¨©
"lEBR" WExiRW x`an okle ,zxM KM̈¨¥§¨¥§¨¥¤¥¦

"arFzn" `Ed)cecl likyn t"r(mB d`xE . §¨§¥©
aBÎlrÎs`e" :` ,d zFzixM i"Wx©¦¨¥§©©©
xEnB lEBitA `l ,lEBR DiA aizkC¦§¦¥¦¨§¦¨
uEg dhigXA aXgnA `N` ,ixiinẅ©§¦¤¨¦§©¥©§¦¨

."FnFwnl¦§
"íäéìk íéìbt ÷øîe" Bîk¯dirWi §§©¦ª¦§¥¤§©§¨

arzp ahFx .c ,dq)my i"yx(.g dxez ¤¦§¨
(g)àOé BðBò åéìëàåøeîb øúBða Y §Ÿ§¨£¦¨§¨¨

øaãî áeúkä¯lFk`l aXgnA `le ©¨§©¥§Ÿ¦§©¥¤¡
.FnFwnl uEg¦§

õeç èçLpä ìò úøk Leðò Bðéàå§¥¨¨¥©©¦§¨
áeúkä Bèòî øákL ,BîB÷îì¯ ¦§¤§¨¦£©¨

mB d`xE .f wEqR lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥¨§¥©
xninl `Mile" :` ,d zFzixM i"Wx©¦¨¥§¥¨§¥©

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(è)úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN̈«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑,קצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, אֹו ח)אחת פאה .(ת"כ. ְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

(é)éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz øbìå§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא כּתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות תּטל (פאה לא …¿≈ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
EÓ¯k.ז) Ë¯Ùe∑ ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È‡∑ מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין ∆∆«¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּנאמר נפׁשֹות, כב)אּלא וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

Ï‡ט  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

˙ËwÏי  ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lEBtA aizkC ,i`w Dilr zxM i`dC§©¨¥£¥¨¥¦§¦§¦
DpFr EPOn zlkF`d WtPde" xEnB̈§©¤¤¨¤¤¦¤£¨
EPOn :'mipdM zxFz'A opiWxce ,"`VY¦¨§¨§¦©§©Ÿ£¦¦¤
uEg EpidC ,Fxagn `le ,`VY DpFr£¨¦¨§Ÿ¥£¥§©§

."FnFwnl¦§
øaãî øeîb øúBða äæå¯cFnll oi`e §¤§¨¨§©¥§¥¦§

.FnFwnl uEg Flk`l aXgnl EPOn¦¤¦§©¥§¨§¦§
úBúéøk úëqîáe¯.` ,d §©¤¤§¦

'äåL äøæb'î eäeãîì¯opirci `lC §¨¦§¥¨¨¨§¨¨§¦©
xzA `dC ,ixiinw xzFpA zxM i`dC§©¨¥§¨¨©§¦§¨¨©

E ,aizM FnFwnl uEgC `xwCrnWn ¦§¨§¦§§¦©§©
`iz`C mEXn `N` ,i`w DilrC©£¥¨¥¤¨¦§¨§¨
xAcn df wEqRW] "Wcw" "Wcw"Ÿ¤Ÿ¤¤¨¤§©¥

[WOn xzFpA)my zezixk i"yx(xn`PW , §¨©¨¤¤¡©
xn`pe ,"lNg 'd Wcw z` iM" :o`M̈¦¤Ÿ¤¦¥§¤¡©

)cl ,hk zeny(z` YtxUe" :xzFPdW`A §¨©§¨¤©¨¨¥
xzFpA mX dn ,"`Ed Wcw iM lk`i `lŸ¥¨¥¦Ÿ¤©¨§¨

.xzFpA o`M s`h dxez ©¨§¨
(h)EãN úàt älëú àìçépiL Y Ÿ§©¤§©¨§¤©¦©

eäãN óBña äàt¯Ff devn ,xnFlM ¥¨§¨¥§©¦§¨
`l" zililW oFWlA daYkPW s ©̀¤¦§§¨§¨§¦¦Ÿ
DzErnWn ,"LcU z`R dNkz§©¤§©¨§©§¨¨
giPdl WIW ,ziaEIg `id ziUrOd©©£¦¦¦¦¤¥§©¦©
"mgpn zxFz"aE .EdcU sFqA d`R¥¨§¨¥§©§©¥
dl`W dfA uxzn i"WxW ,azM̈©¤©¦§¨¥¨¤§¥¨
:`xwn lW FhEWtA zxxFrzOd©¦§¤¤¦§¤¦§¨
aFYkl Kixv did dNigY dxF`kl¦§¨§¦¨¨¨¨¦¦§
KMÎxg` wxe d`R giPdl devn WIW¤¥¦§¨§©¦©¥¨§©©©¨
okle ,Ff d`R zFNkl `NW xidfdl§©§¦¤Ÿ§©¥¨§¨¥
`NW Fnvr df iEESW i"Wx xidan©§¦©¦¤¦¤©§¤Ÿ
zgPd lW iEESd `Ed d`R zFNkl§©¥¨©¦¤©¨©
xnFl i"Wx zpEMW azM m"`xde .d`R¥¨§¨§¥¨©¤©¨©©¦©

sFqA `weC d`Rd giPdl KixSW¤¨¦§©¦©©¥¨©§¨§
i"Wx d`xE .xFvwl dNkOWM EdcÜ¥§¤§©¤¦§§¥©¦
xnbA ± EdcU sFql" :` ,bk zAW©¨§¨¥¦§©
rnWn ,dNkz `l aizkcM ,Fxivw§¦§¦§¦Ÿ§©¤©§©
mcFw DzF` dvwIW `le ,iENiM zrWA¦§©¦§Ÿ¤©§¤¨¤
.mW `xnBA dfl mrHd d`xE ."okl̈¥§¥©©©¨¤©§¨¨¨
d`R zevn" :Exn` ` ,gt oixcdpqaE§©§¤§¦¨§¦§©¥¨
:mW i"WxaE ,"dnTd on Wixtn©§¦¦©¨¨§©¦¨
mdiptl gPd `N` ,dNkz `l aizkC"¦§¦Ÿ§©¤¤¨©©¦§¥¤

."EdExvwi mde§¥¦§§
Eøéö÷ è÷ìåíéøLBpä íéìaL Y §¤¤§¦§¦¢¦©§¦

ìáà ,íézL Bà úçà ,äøéö÷ úòLa¦§©§¦¨©©§©¦£¨
ìLè÷ì ïðéà L¯oxiwtdl KxC oi`W ¨Ÿ¥¨¤¤¤¥¤¤§©§¦¨

)a ,gt oixcdpq i"yx(.i dxez

(i)ììBòú àìúBììBò ìhú àì Y Ÿ§¥Ÿ¦Ÿ¥
daL¯m`" :`k ,ck mixaC i"WxA ¤¨§©¦§¨¦¦

."dPgTY `l ,zFllFr FA z`vn̈¨¨¥Ÿ¦¨¤¨
úBøkð ïäå¯gTil xEQi`d xnFlM §¥¦¨§©¨¦¦©

,zFllFr odW odA xMiPWM `Ed zFllFr¥§¤¦¨¨¤¤¥¥
ipRn mgwl m` `le ,mgwl z`f lkaE§¨Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨¨¦§¥
oke .zFllFr odW zFxMip Eid `NW¤Ÿ¨¦¨¤¥¥§¥
Wie .mW mixacA i"Wx oFWl zErnWn©§¨§©¦¦§¨¦¨§¥

zFxMip ode" zFaiYdW miWxtn`id " §¨§¦¤©¥§¥¦¨¦
Edfi`" i"Wx ixaC KWndl dnCwd©§¨¨§¤§¥¦§¥©¦¥¤

.wgFce ."zFllFr¥§©
ózë àì Bì ïéàL ìk ?úBììBò eäæéà¥¤¥¨¤¥Ÿ©¨

óhð àìå¯lW zicigi dxEW `N` §Ÿ©¨¤¨¨§¦¦¤
miapr)` ,dl zekxa i"yx(i"Wx d`xE . £¨¦§¥©¦

inlWExi cEnlY mWA) mW mixaC(: §¨¦¨§¥©§§©§¦
df [milESR=] oibiqR ?sYM `id Ffi`"¥¦©¨§¦¦¦¦¤
dxcXA zFiElYd EN` ?sHp .df aB lr©©¤©¨¥©§©¦§¨
`id ixd ,mdn cg` mdl Wi .zFcxFie§§¥¨¤¤¨¥¤£¥¦

:a ,cp oiWECiw i"WxaE ."ziAd lral§©©©©¦§©¦¦¦
,oibiqR Fl oi`W lFMW` ± zFllFr"¥¤§¤¥§¦¦

"DNEM `id zg` `N ¤̀¨©©¦¨
Eîøk èøôeíéáðò éøébøb Y¯ipW ¤¤©§§©§¦¥£¨¦§¥

,hxR Fpi` dWlW la` ,mixiBxb©§¦¦£¨§¨¥¤¤
milAW iAB i"WxA lirlckE)m"`x(. §¦§¥§©¦©¥¦¢¦
.äøéöa úòLa íéøLBpä'ä éðà ©§¦¦§©§¦¨£¦

íëéäìàòøtäì ïic Y¯`Ed o`M ¡Ÿ¥¤©¨§¦¨©¨
ak ,bk oOwlE ,"rxRdl oIC" azFM¥©¨§¦¨©§©¨
."xkU mNWl on`p" azFM `Ed¥¤¡¨§©¥¨¨
e`Nd lr aqEn df o`MW mEXn¦¤¨¤¨©©¨
ÎWFcTd e`Nd lr xaFrdW ,xaCAW¤©¨¨¤¨¥©©¨©¨
oOwl ENi`e ,EPOn rxRi `EdÎKExÄ¦¨©¦¤§¦§©¨
iprl" xaCAW dUrd lr aqEn df¤¨©¨£¥¤©¨¨¤¨¦
z` mIwnde ,"mzF` afrY xBle§©¥©£Ÿ¨§©§©¥¤
on`p `EdÎKExAÎWFcTd dUrd̈£¥©¨¨¤¡¨

.xkU Fl mNWl§©¥¨¨
úBLôð àlà íkî äáBâ éðéàå¯ §¥¦¤¦¤¤¨§¨

'd ip`" EN` zFvnA xn`p KM mEXnE¦¨¤¡©§¦§¥£¦
.zFWtp EPOn rxtPW xnFl ,"mkidl ¡̀Ÿ¥¤©¤¦§¨¦¤§¨

øîàpL¯.bkÎak ,ak ilWn ¤¤¡©¦§¥
ìc ìæâz ìà"¯EP`xY iM EPlfbY l` ©¦§¨¨©¦§§¤¦¦§¤

gM Fl oi`e ,lC `EdW xEarA ,lC̈©£¤¨§¥Ÿ©
LCbp cFnrl)my i"yx(. ©£¤§§

'Bâå¯i"WxaE ."xrXA ipr `McY l`" §©§©¥¨¦©©©§©¦
hwle ipr xUrn" :` ,hiw `Ow `aÄ¨©¨©£¥¨¦§¤¤
l` ,LixrWA oiwNgzOd d`tE dgkW¦§¨¥¨©¦§©§¦¦§¨¤©

."mA Ed`McY§©§¥¨
"'Bâå íáéø áéøé 'ä ék¯z` rawe ¦¨¦¦¨§§¨©¤

:mW `Ow `aA i"WxaE ."Wtp mdiraFw§¥¤¨¤§©¦¨¨©¨¨
."mdilfFB Wtp lfFB"`i dxez ¥¤¤§¥¤



נט miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
לפני  עליכם ירּצה לא למדּו∑ÌÎˆ¯Ï.ּפסּול, ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, מּכאן (חולין ְְְֲֵֶֶַַָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִֵֶַָָ

ׁשּפסּול, ּבקדׁשים לׁשחט לּמתעּסק ׁשּיתּכּון ׁשּצרי. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(å)íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´
:óøOé Làa éLéìMä©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן עלֿמנת ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו, ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ
:äöøé¥«̈¤«

i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑נאמר ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו ז)אם יאכל (לעיל האכל "ואם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לח  ענין ּתנהּו וגֹו'", ׁשלמיו לֹומרמּבׂשרֿזבח ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. :(שם)ּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה מּמּנּו האכלת מתעב,∑Ïebt."והּנפׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹƒְָֹ
ד)ּכמֹו סה ּכליהם"(ישעיה ּפּגלים "ּומרק :. ְְְִִֵֶַֻ

(ç)ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר (זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשוה' מ'ּגזרה למדּוהּו 'ּכרתֹות' ּובמּסכת מדּבר. ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. מעטֹו .ׁשּכבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯ea ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז  ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח  ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éðôì íëéìò äöøé àì¯i"Wx mB d`x Ÿ¥¨¤£¥¤§¨©§¥©©¦
.hk ,ak oOwl§©¨

íëðöøìè"ðéîééôà Y¯apeiement, ¦§Ÿ§¤
.qEIR¦

BèeLt éôì eäæ¯"mkpFvxl"W ¤§¦§¤¦§§¤
lirlckE ,"mkl oFvxl didIW" FWExiR¥¤¦§¤§¨¨¤§¦§¥

.i"WxA§©¦
eãîì eðéúBaøå¯.` ,bi oiNEg §©¥¨§¦

ìeñtL íéLã÷a ÷qòúîì ïàkî¯ ¦¨§¦§©¥§¨¨¦¤¨
Fwxfl F` FdiAbdl oiMqA wQrzn oFbM§¦§©¥§©¦§©§¦§¨§
mEWl oiEMzp `NW ,miWcTA hgWe§¨©©¨¨¦¤Ÿ¦§©¥§
dhigW mEWl oiEMzp la` .dhigW§¦¨£¨¦§©¥§§¦¨
milrAl dlr `NW `N` ,xWM `nlrA§¨§¨¨¥¤¨¤Ÿ¨¨©§¨¦

daFg mWl)` ,bi oileg i"yx(. §¥¨
éøvLì ïekúiL CèçL¯df WExitlE ¤¨¦¤¦§©¥¦§Ÿ§¥¤

FWExiR "mkpFvxl"mkYrcl)onwl i"yx ¦§§¤¥§©§§¤
hk ,ak(.e dxez

(e)ìëàé íëçáæ íBéaY §¦§£¤¥¨¥
úðî-ìò eäeèçLz ,eäeçaæzLk§¤¦§¨¦§£©§¨

Bìëàì]¯ciÎiazM dOkA `qxiBd oM §¨§¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
xn`p ixdW ,d`xp oke .inFx qEtcaE¦§¦§¥¦§¤¤£¥¤¡©

."lk`i" wEqRA©¨¥¨¥
äæ ïîæ[a¯."zxgOnE .. mkgaf mFiA" ¦§©¤§¦§£¤¦¨¢¨

øák íëì ézòáwL¯.fh ,f lirl ¤¨©§¦¨¤§¨§¥

miWcw oiprl lÎhk ,ak oOwl d`xE§¥§©¨§¦§©¨¨¦
.cg` mFil milk`Pdf dxez ©¤¡¨¦§¤¨

(f)'Bâå ìëàé ìëàä íàåBðéà íà Y §¦¥¨Ÿ¥¨¥§¦¥
Bpîæì õeçì ïéðò¯dhigXA aXgW ¦§¨§¦§©¤¦¥©§¦¨
.FPnfl uEg lFk`l¤¡¦§©
øîàð øák éøäL¯.gi ,f lirl ¤£¥§¨¤¡©§¥

åéîìL çáæ øNaî ìëàé ìëàä íàå"§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨
"'Bâå¯dhigXA aXgnA" :mW i"WxaE §§©¦¨¦§©¥©§¦¨

."xAcn aEzMd - iWilXA Flk`l§¨§©§¦¦©¨§©¥
BîB÷îì õeçì ïéðò eäðz¯xAEcOW §¥¦§¨§¦§¤§¨

o`MaXgnAlFk`l dhigW zrWA ¨¦§©¥¦§©§¦¨¤¡
m`e" :aEzMd WExiR Kke .FnFwnl uEg¦§§¨¥©¨§¦
mFwn lkA Flk`l aXg m` ,"lk`d¥¨Ÿ¦¦¥§¨§§¨¨

xFwn oFWl `Ed "lk`d" oMW)(df ixd , ¤¥¥¨Ÿ§¨£¥¤
,"iWilXd mFIA lk`i"W aXg ENi`M§¦¦¥¤¥¨¥©©§¦¦

"dvxi `l `Ed lEBR"W)dcya x`a(. ¤¦Ÿ¥¨¤
?Búìéëà ìò úøk ïéáiç eéäé ìBëé̈¦§©¨¦¨¥©£¦¨

øîBì ãeîìz¯.mW lirl ©§©§¥¨
,"àOz dðBò epnî úìëàä Lôpäå"§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨¦¨

"epnî"¯.FPnfl uEg lFk`l aXgnA ¦¤¦§©¥¤¡¦§©
Bøáçî àìå¯,zxg` daWgnA `le §Ÿ¥£¥§Ÿ§©£¨¨©¤¤
.mIqOW itkE§¦¤§©¥

BîB÷îì õeç úáLçîa èçLpä àöé̈¨©¦§¨§©§¤¤¦§
¯.zxkA Fpi`W¤¥§¨¥

ìebtáòúî Y¯i"Wx WxiRX dn ¦§Ÿ¨©¤¥©©¦
s` ,"lEBR" zNn WExiR o`M `weC©§¨¨¥¦©¦©
xnFl Wi ,gi ,f lirl dxMfp xaMW¤§¨¦§§¨§¥¥©
uEgn aXgnA xAcn mW lirlC mEXn¦¦§¥¨§©¥¦§©¥¦
ok` `Ede ,zxM eilr miaIgW FPnfl¦§©¤©¨¦¨¨¨¥§¨¥
lW zErnWnA ,xEnB "lEBR" xcbA§¤¤¦¨§©§¨¤
xAcn o`M oMÎoi`XÎdn ,lEqR̈©¤¥¥¨§©¥
Fpi`W FnFwnl uEg lFk`l aXgnA¦§©¥¤¡¦§¤¥
lr aIg Fpi` ixdW ,xEnB lEBR xcbA§¤¤¦¨¤£¥¥©¨©
"lEBR" WExiRW x`an okle ,zxM KM̈¨¥§¨¥§¨¥¤¥¦

"arFzn" `Ed)cecl likyn t"r(mB d`xE . §¨§¥©
aBÎlrÎs`e" :` ,d zFzixM i"Wx©¦¨¥§©©©
xEnB lEBitA `l ,lEBR DiA aizkC¦§¦¥¦¨§¦¨
uEg dhigXA aXgnA `N` ,ixiinẅ©§¦¤¨¦§©¥©§¦¨

."FnFwnl¦§
"íäéìk íéìbt ÷øîe" Bîk¯dirWi §§©¦ª¦§¥¤§©§¨

arzp ahFx .c ,dq)my i"yx(.g dxez ¤¦§¨
(g)àOé BðBò åéìëàåøeîb øúBða Y §Ÿ§¨£¦¨§¨¨

øaãî áeúkä¯lFk`l aXgnA `le ©¨§©¥§Ÿ¦§©¥¤¡
.FnFwnl uEg¦§

õeç èçLpä ìò úøk Leðò Bðéàå§¥¨¨¥©©¦§¨
áeúkä Bèòî øákL ,BîB÷îì¯ ¦§¤§¨¦£©¨

mB d`xE .f wEqR lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥¨§¥©
xninl `Mile" :` ,d zFzixM i"Wx©¦¨¥§¥¨§¥©

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(è)úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN̈«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑,קצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, אֹו ח)אחת פאה .(ת"כ. ְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

(é)éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz øbìå§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא כּתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות תּטל (פאה לא …¿≈ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
EÓ¯k.ז) Ë¯Ùe∑ ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È‡∑ מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין ∆∆«¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּנאמר נפׁשֹות, כב)אּלא וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

Ï‡ט  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

˙ËwÏי  ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lEBtA aizkC ,i`w Dilr zxM i`dC§©¨¥£¥¨¥¦§¦§¦
DpFr EPOn zlkF`d WtPde" xEnB̈§©¤¤¨¤¤¦¤£¨
EPOn :'mipdM zxFz'A opiWxce ,"`VY¦¨§¨§¦©§©Ÿ£¦¦¤
uEg EpidC ,Fxagn `le ,`VY DpFr£¨¦¨§Ÿ¥£¥§©§

."FnFwnl¦§
øaãî øeîb øúBða äæå¯cFnll oi`e §¤§¨¨§©¥§¥¦§

.FnFwnl uEg Flk`l aXgnl EPOn¦¤¦§©¥§¨§¦§
úBúéøk úëqîáe¯.` ,d §©¤¤§¦

'äåL äøæb'î eäeãîì¯opirci `lC §¨¦§¥¨¨¨§¨¨§¦©
xzA `dC ,ixiinw xzFpA zxM i`dC§©¨¥§¨¨©§¦§¨¨©

E ,aizM FnFwnl uEgC `xwCrnWn ¦§¨§¦§§¦©§©
`iz`C mEXn `N` ,i`w DilrC©£¥¨¥¤¨¦§¨§¨
xAcn df wEqRW] "Wcw" "Wcw"Ÿ¤Ÿ¤¤¨¤§©¥

[WOn xzFpA)my zezixk i"yx(xn`PW , §¨©¨¤¤¡©
xn`pe ,"lNg 'd Wcw z` iM" :o`M̈¦¤Ÿ¤¦¥§¤¡©

)cl ,hk zeny(z` YtxUe" :xzFPdW`A §¨©§¨¤©¨¨¥
xzFpA mX dn ,"`Ed Wcw iM lk`i `lŸ¥¨¥¦Ÿ¤©¨§¨

.xzFpA o`M s`h dxez ©¨§¨
(h)EãN úàt älëú àìçépiL Y Ÿ§©¤§©¨§¤©¦©

eäãN óBña äàt¯Ff devn ,xnFlM ¥¨§¨¥§©¦§¨
`l" zililW oFWlA daYkPW s ©̀¤¦§§¨§¨§¦¦Ÿ
DzErnWn ,"LcU z`R dNkz§©¤§©¨§©§¨¨
giPdl WIW ,ziaEIg `id ziUrOd©©£¦¦¦¦¤¥§©¦©
"mgpn zxFz"aE .EdcU sFqA d`R¥¨§¨¥§©§©¥
dl`W dfA uxzn i"WxW ,azM̈©¤©¦§¨¥¨¤§¥¨
:`xwn lW FhEWtA zxxFrzOd©¦§¤¤¦§¤¦§¨
aFYkl Kixv did dNigY dxF`kl¦§¨§¦¨¨¨¨¦¦§
KMÎxg` wxe d`R giPdl devn WIW¤¥¦§¨§©¦©¥¨§©©©¨
okle ,Ff d`R zFNkl `NW xidfdl§©§¦¤Ÿ§©¥¨§¨¥
`NW Fnvr df iEESW i"Wx xidan©§¦©¦¤¦¤©§¤Ÿ
zgPd lW iEESd `Ed d`R zFNkl§©¥¨©¦¤©¨©
xnFl i"Wx zpEMW azM m"`xde .d`R¥¨§¨§¥¨©¤©¨©©¦©

sFqA `weC d`Rd giPdl KixSW¤¨¦§©¦©©¥¨©§¨§
i"Wx d`xE .xFvwl dNkOWM EdcÜ¥§¤§©¤¦§§¥©¦
xnbA ± EdcU sFql" :` ,bk zAW©¨§¨¥¦§©
rnWn ,dNkz `l aizkcM ,Fxivw§¦§¦§¦Ÿ§©¤©§©
mcFw DzF` dvwIW `le ,iENiM zrWA¦§©¦§Ÿ¤©§¤¨¤
.mW `xnBA dfl mrHd d`xE ."okl̈¥§¥©©©¨¤©§¨¨¨
d`R zevn" :Exn` ` ,gt oixcdpqaE§©§¤§¦¨§¦§©¥¨
:mW i"WxaE ,"dnTd on Wixtn©§¦¦©¨¨§©¦¨
mdiptl gPd `N` ,dNkz `l aizkC"¦§¦Ÿ§©¤¤¨©©¦§¥¤

."EdExvwi mde§¥¦§§
Eøéö÷ è÷ìåíéøLBpä íéìaL Y §¤¤§¦§¦¢¦©§¦

ìáà ,íézL Bà úçà ,äøéö÷ úòLa¦§©§¦¨©©§©¦£¨
ìLè÷ì ïðéà L¯oxiwtdl KxC oi`W ¨Ÿ¥¨¤¤¤¥¤¤§©§¦¨

)a ,gt oixcdpq i"yx(.i dxez

(i)ììBòú àìúBììBò ìhú àì Y Ÿ§¥Ÿ¦Ÿ¥
daL¯m`" :`k ,ck mixaC i"WxA ¤¨§©¦§¨¦¦

."dPgTY `l ,zFllFr FA z`vn̈¨¨¥Ÿ¦¨¤¨
úBøkð ïäå¯gTil xEQi`d xnFlM §¥¦¨§©¨¦¦©

,zFllFr odW odA xMiPWM `Ed zFllFr¥§¤¦¨¨¤¤¥¥
ipRn mgwl m` `le ,mgwl z`f lkaE§¨Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨¨¦§¥
oke .zFllFr odW zFxMip Eid `NW¤Ÿ¨¦¨¤¥¥§¥
Wie .mW mixacA i"Wx oFWl zErnWn©§¨§©¦¦§¨¦¨§¥

zFxMip ode" zFaiYdW miWxtn`id " §¨§¦¤©¥§¥¦¨¦
Edfi`" i"Wx ixaC KWndl dnCwd©§¨¨§¤§¥¦§¥©¦¥¤

.wgFce ."zFllFr¥§©
ózë àì Bì ïéàL ìk ?úBììBò eäæéà¥¤¥¨¤¥Ÿ©¨

óhð àìå¯lW zicigi dxEW `N` §Ÿ©¨¤¨¨§¦¦¤
miapr)` ,dl zekxa i"yx(i"Wx d`xE . £¨¦§¥©¦

inlWExi cEnlY mWA) mW mixaC(: §¨¦¨§¥©§§©§¦
df [milESR=] oibiqR ?sYM `id Ffi`"¥¦©¨§¦¦¦¦¤
dxcXA zFiElYd EN` ?sHp .df aB lr©©¤©¨¥©§©¦§¨
`id ixd ,mdn cg` mdl Wi .zFcxFie§§¥¨¤¤¨¥¤£¥¦

:a ,cp oiWECiw i"WxaE ."ziAd lral§©©©©¦§©¦¦¦
,oibiqR Fl oi`W lFMW` ± zFllFr"¥¤§¤¥§¦¦

"DNEM `id zg` `N ¤̀¨©©¦¨
Eîøk èøôeíéáðò éøébøb Y¯ipW ¤¤©§§©§¦¥£¨¦§¥

,hxR Fpi` dWlW la` ,mixiBxb©§¦¦£¨§¨¥¤¤
milAW iAB i"WxA lirlckE)m"`x(. §¦§¥§©¦©¥¦¢¦
.äøéöa úòLa íéøLBpä'ä éðà ©§¦¦§©§¦¨£¦

íëéäìàòøtäì ïic Y¯`Ed o`M ¡Ÿ¥¤©¨§¦¨©¨
ak ,bk oOwlE ,"rxRdl oIC" azFM¥©¨§¦¨©§©¨
."xkU mNWl on`p" azFM `Ed¥¤¡¨§©¥¨¨
e`Nd lr aqEn df o`MW mEXn¦¤¨¤¨©©¨
ÎWFcTd e`Nd lr xaFrdW ,xaCAW¤©¨¨¤¨¥©©¨©¨
oOwl ENi`e ,EPOn rxRi `EdÎKExÄ¦¨©¦¤§¦§©¨
iprl" xaCAW dUrd lr aqEn df¤¨©¨£¥¤©¨¨¤¨¦
z` mIwnde ,"mzF` afrY xBle§©¥©£Ÿ¨§©§©¥¤
on`p `EdÎKExAÎWFcTd dUrd̈£¥©¨¨¤¡¨

.xkU Fl mNWl§©¥¨¨
úBLôð àlà íkî äáBâ éðéàå¯ §¥¦¤¦¤¤¨§¨

'd ip`" EN` zFvnA xn`p KM mEXnE¦¨¤¡©§¦§¥£¦
.zFWtp EPOn rxtPW xnFl ,"mkidl ¡̀Ÿ¥¤©¤¦§¨¦¤§¨

øîàpL¯.bkÎak ,ak ilWn ¤¤¡©¦§¥
ìc ìæâz ìà"¯EP`xY iM EPlfbY l` ©¦§¨¨©¦§§¤¦¦§¤

gM Fl oi`e ,lC `EdW xEarA ,lC̈©£¤¨§¥Ÿ©
LCbp cFnrl)my i"yx(. ©£¤§§

'Bâå¯i"WxaE ."xrXA ipr `McY l`" §©§©¥¨¦©©©§©¦
hwle ipr xUrn" :` ,hiw `Ow `aÄ¨©¨©£¥¨¦§¤¤
l` ,LixrWA oiwNgzOd d`tE dgkW¦§¨¥¨©¦§©§¦¦§¨¤©

."mA Ed`McY§©§¥¨
"'Bâå íáéø áéøé 'ä ék¯z` rawe ¦¨¦¦¨§§¨©¤

:mW `Ow `aA i"WxaE ."Wtp mdiraFw§¥¤¨¤§©¦¨¨©¨¨
."mdilfFB Wtp lfFB"`i dxez ¥¤¤§¥¤



`miyecwÎixgס zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
(àé)Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬

:Búéîòa©«£¦«
i"yx£e·‚z ‡Ï∑ ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּביתּֿדין  מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר מענינֹו, קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.הּלמד ׁשּנאמר(ב"ק כב)לפי ה "וכחׁשּֿבּה",(ויקרא : ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿…¿«¬ְְֱִִֶֶֶַָ
תכחׁשּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן ׁשּנאמר ∑e¯wL˙Œ‡ÏÂ.מׁשּלם לפי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ

תׁשּקרּו"(שם) "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם עלֿׁשקר", "ונׁשּבע :.[aiÎ`i]£ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·‚z ‡Ï∑ להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, אם …ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

.לּׁשקר  ֶֶַ

(áé)íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìå§«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬
éäìà:ýåýé éðà E ¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ לא (שמות יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם  ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על אּלא חּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיהא

לי  .ׁשּיׁש ִֵֶ

˙Ôe¯wLיא  ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L‡¡«¿«¿≈

È˙יב  ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai-`i)eáðâz àìáðBâì äøäæà Y Ÿ¦§Ÿ©§¨¨§¥
ïBîî¯xacA `id daipB mzq oMW ¨¤¥§¨§¥¨¦§¨¨

Wtp apFbA xAEcn did m`e ,oFnnAW¤§¨§¦¨¨§¨§¥¤¤
,"Wtp EapbY `l" xiMfdl Fl did̈¨§©§¦Ÿ¦§§¤¤

oFWlke)fh ,`k zeny(apFbe"Wi`." §¦§§¥¦
úBøacä úøNòaL "áðâú àì" ìáà£¨Ÿ¦§Ÿ¤©£¤¤©¦§

¯.bi ,k zFnW§
úBLôð áðBâì äøäæà¯oi` okle ©§¨¨§¥§¨§¨¥¥

.zFxdf` iYW iN dOl ,lF`Wl¦§¨¨¦§¥©§¨
Bðéðòî ãîlä øác¯,zFCn b"in zg` ¨¨©¨¥¥¦§¨©©¦¦

oircFi Ep` oi`e mzq aEzMW `xwn¦§¨¤¨§¨§¥¨§¦
Fpiprn FcnFl ied ± xAcn dOA)oileg i"yx ©¤§©¥¡¥§¥¦§¨

` ,nw(DA aYkPW dWxRd oiprn ,)my i"yx ¥¦§©©¨¨¨¤¦§©¨
a ,ehw(.

ïéã-úéa úúéî åéìò ïéáiçL øác¯ ¨¨¤©¨¦¨¨¦©¥¦
xAcn "s`pz `l" "gvxz `l" dn©Ÿ¦§©Ÿ¦§©§©¥

ÎziA zzin mdilr oiaIgW xacA,oiC §¨¨¤©¨¦£¥¤¦©¥¦
zzin eilr aIgW xaC "aFpbz `l" s ©̀Ÿ¦§¨¨¤©¨¨¨¦©

oiCÎziA)bi ,k zeny i"yx(apFB mBW s`e . ¥¦§©¤©¥
Fxkn m` `N` dzin aIg Fpi` zFWtp§¨¥©¨¦¨¤¨¦§¨

)fh ,`k zeny d`x(xaC Edf mFwnÎlMn ,¦¨¨¤¨¨
oMÎoi`XÎdn ,dzin icil `al lFkIW¤¨¨Ÿ¦¥¦¨©¤¥¥

oFnn apFB)dcya x`a(azM `NX dnE . ¥¨©¤Ÿ¨©
xaC EdGW "EapbY `l" lr i"Wx©¦©Ÿ¦§Ÿ¤¤¨¨
,Fpiprn cnNd xaC cSn oFnnAW¤§¨¦©¨¨©¨¥¥¦§¨
miwEwf `l oFnn zaipB lrW mEXn¦¤©§¥©¨Ÿ§¦
xacA `Ed daipB mzq iM ,Ff dgkFdl§¨¨¦§¨§¥¨§¨¨

oFnnAW)miig ixt(. ¤§¨
eLçëú àìåøîàpL éôì Y¯lirl §Ÿ§©£§¦¤¤¡©§¥

.ak ,d

Lîçå ïø÷ ílLî "da Lçëå"¯ §¦¤¨§©¥¤¤§Ÿ¤
,oFnn zxitM lr oxw .ck ,d lirl§¥¤¤©§¦©¨
dxitM lr xwW lr rAWp m` WnFge§¤¦¦§©©¤¤©§¦¨

.d`Ad dxrd d`xE .Ff§¥¤¨¨©¨¨
Lðò eðãîì¯Kixv .oFnn zxitM lr ¨©§Ÿ¤©§¦©¨¨¦

,oxw mNWOX dn Fpi` WpFrdW xnFl©¤¨¤¥©¤§©¥¤¤
oxTd z` xifgdl KixSW xExA ixdW¤£¥¨¤¨¦§©£¦¤©¤¤
KixSW WnFgd `Ed WpFrd `N` ,lfBW¤¨©¤¨¨¤©¤¤¨¦
`Ed WnFgdW s`e .oxTd lr siqFdl§¦©©¤¤§©¤©¤
Ff drEaW ixd ,xwW lr rAWp m` wx©¦¦§©©¤¤£¥§¨
`l xtM `lEle ,xtMW dxitMd lr `id¦©©§¦¨¤¨©§¥¨©Ÿ
mNWn did `l mbe xwW lr rAWp did̈¨¦§©©¤¤§©Ÿ¨¨§©¥
lr mB `Ed WnFgdW `vnp ,WnFg¤¦§¨¤©¤©©
dn oaEn dfÎiRÎlre .xtMW dxitMd©§¦¨¤¨©§©¦¤¨©
`NW s` ,"WnFg" lirl i"Wx xiMfdX¤¦§¦©¦§¥¤©¤Ÿ
idFf .xwW lr drEaWA o`M xAEcn§¨¨¦§¨©¤¤¦
la` ,dxFYd lr FWExitA FzHiW¦¨§¥©©¨£¨
mW i"WxaE a ,dw `Ow `aA `xnBA©§¨¨¨¨©¨§©¦¨
oxTd mElWzA `Ed WpFrdW x`Fan§¨¤¨¤§©§©¤¤
z` mNWl aIgzn `EdW KkA ,Fnvr©§§¨¤¦§©¥§©¥¤
Frx` m` s` ,dxitMd zrXn oxTd©¤¤¦§©©§¦¨©¦¥§

.KMÎxg` qpF`¤©©¨
ì ãeîìz ?ïépî äøäæààìå" :øîB ©§¨¨¦©¦©§©§Ÿ

"eLçëú¯`id "EWgkz `le" ,xnFlM §©£§©§Ÿ§©£¦
zpEM Ffe .`weC oFnn zxitkl dxdf ©̀§¨¨¦§¦©¨©§¨§©¨©

.o`M eixaC zEkix` lkA i"Wx©¦§¨£¦§¨¨¨
eøwLú àìåøîàpL éôì Y¯ §Ÿ§©§§¦¤¤¡©
.ak ,d lirlcM§¦§¥

Lîçå ïø÷ ílLé "ø÷L ìò òaLðå"§¦§©©¨¤§©¥¤¤§Ÿ¤
¯.ck ,d lirlcM§¦§¥

Lðò eðãîì¯sqFpA WnFg mElWY ¨©§Ÿ¤©§¤§¨
.xwXl drEaW lr oxwl§¤¤©§¨©¤¤

àìå" :øîBì ãeîìz ?ïépî äøäæà©§¨¨¦©¦©§©§Ÿ
"eøwLú¯,xwW zrEaW zxdf` EpidC §©§§©§©§¨©§©¤¤

,"xwXl inWa EraXz `l" :Dil KinqC¦§¦¥Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤
zrEaWaC ol `wtp "ExTWz `l"nE¦Ÿ§©§¨§¨¨§¦§©
Wi`" aizkcM ,irYWn oFnn zxitM§¦©¨¦§¨¥§¦§¦¦
oFcTtA "FzinrA Wgke" FnM ,"FzinrA©£¦§§¦¥©£¦§¦¨

)a ,dw w"a i"yx(.
eøwLú àìå eLçëú àìå eáðâz àìŸ¦§Ÿ§Ÿ§©£§Ÿ§©§

eòáMú àìå ..EôBñ ,záðb íà Y §Ÿ¦¨§¦¨©§¨§
Lçëì¯oFnn xFRkl)cecl likyn(`EdW , §©¥¦§¨¤

`NW xn`Y dY`e ,YapB dY`W oFrhi¦§¤©¨¨©§¨§©¨Ÿ©¤Ÿ
mlFrn mixaC Eid)dcya x`a(dfaE . ¨§¨¦¥¨¨¤

"EapbY `l" lW oipr dn i"Wx x`an§¨¥©¦¨¦§¨¤Ÿ¦§Ÿ
."ExTWz `le EWgkz `l" mr¦Ÿ§©£§Ÿ§©§

ì EôBñøwL¯icM xTWl siqFn §§©¥¦§©¥§¥
WgM `NW gikFdl)cecl likyn(`EdW . §¦©¤Ÿ¦¥¤

xTWY dY`e ,FNW oFnOdW micr `iaï¦¥¦¤©¨¤§©¨§©¥
dpTW xnFlM ,iciA md migEwl :xn`ze§Ÿ©§¦¥§¨¦§©¤¨¨

EPOn)dcya x`a(. ¦¤
ø÷Mì òáMäì EôBñ¯URgi `EdW §§¦¨©©¤¤¤§©¥

cg` cr `vnie FYapB dY`W micr¥¦¤©¨§©§§¦§¨¥¤¨
lr raXdl LtFq f`e ,KM lr cirIW¤¨¦©¨§¨§§¦¨©©

crd z` Wigkdl icM xwW)x`adcya(. ¤¤§¥§©§¦¤¨¥
"EapbY `l") xg`l mNEM Exn`p okle( §¨¥¤¤§¨§©©Ÿ¦§Ÿ
z` xxFB cg`dW oeiM ,xEAigd e"`eA§¨©¦¥¨¤¨¤¨¥¤

ipXd)g"ty( ©¥¦
éîLá eòáMú àìå?øîàð änì Y §Ÿ¦¨§¦§¦¨¨¤¡©

¯zrEaW lr dxdf` dxn`p xaM ixd£¥§¨¤¤§¨©§¨¨©§©

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(âé)úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬
:ø÷a-ãò Ezà øéëN̈¦²¦§−©«Ÿ¤

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ) ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה ∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, ∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆
הּוא  אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, הּכתּוב יֹום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבׂשכיר

טו)אֹומר כד הּׁשחר,(דברים עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו "ולאֿתבֹוא : ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
קי) מעֹות (ב"מ לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(ãé)ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ
éäìàî úàøéå:ýåýé éðà E §¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב תאר".(שמות לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבחּיים  ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה ּכן, ְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻאם

ÏLÎÓ.(ת"כ) Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ∑(ת"כ):ּתאמר אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

˙·È˙יג  ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

Ï‡יד  ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dl`XdW F` ."'ebe `Vz `l"n xwW¤¤¦Ÿ¦¨¤©§¥¨
."inWA" xn`p dOl `id¦¨¨¤¡©¦§¦

øîàpL éôì¯.f ,k zFnW §¦¤¤¡©§
éäìà 'ä íL úà àOú àì","àåMì E Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§

íL ìò àlà áiç àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥©¨¤¨©¥
ãçéîä¯.died mW ©§ª¨¥£¨¨

ãeîìz ?ïééepkä ìk úBaøì ïépî¦©¦§©¨©¦¦©§
,"ø÷Mì éîLá eòáMú àìå" :øîBì©§Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤

éì LiL íL ìk¯xn`PW s`e ¨¥¤¥¦§©¤¤¡©
,il cgEind inWl dpEMd oi` ,"inWA"¦§¦¥©©¨¨¦§¦©§¨¦
did `le ,"'d mW z`" xn` xaM ixdW¤£¥§¨¨©¤¥§Ÿ¨¨
`l wEqRd lM `N` ,Fazkl llM Kixv̈¦§¨§¨§¤¨¨©¨Ÿ
"il WIW mW lM" zFAxl `N` aYkp¦§©¤¨§©¨¥¤¥¦

)dcya x`ae cecl likyn(,xnFl xWt` F` .¤§¨©
o`ke ,"'d mW z`" xn`p mXW oeiMW¤¥¨¤¨¤¡©¤¥§¨
"inWA"W ixd ,"inWA" azke dPiW¦¨§¨©¦§¦£¥¤¦§¦
WIW mW lM" `Ed "'d mW"l qgiA§©©§¥¨¥¤¥

."ilbi dxez ¦
(bi)÷Lòú àìøëN LáBkä äæ Y Ÿ©£Ÿ¤©¥§©

øéëN¯xikU xkU zWiaM wWFr lMW ¨¦¤¨¤§¦©§©¨¦
`Ed)a ,`q n"a i"yx(,hk dMEq i"Wx d`xE .§¥©¦¨

wWFr ,aEWe KlA EdgcOW ± WaFM" :a¥¤©§¥§¥¨¥
lirl i"Wx d`xE ."FxkU lfFB ixnbl ±§©§¦¥§¨§¥©¦§¥

.ci ,ck mixaC .`k ,d§¨¦
ïéìú àìì Yäá÷ð ïBL¯oFWlaE Ÿ¨¦§§¥¨¦§

xYqpoM m` iM ,xkfl gkFp oFWl `le , ¦§¨§Ÿ§¥©§¨¨¦¦¥
FnM ,"xikU zNErR z`" xnFl Fl did̈¨©¤§©¨¦§

"Lrx z` wFWrz `l")miig min x`a(oke . Ÿ©£¤¥£§¥
"LY`" xnFl Kixv did `l)zeaegx x`a(. Ÿ¨¨¨¦©¦§

u"nwA "LY`" xnFl Kixv did `NW F`¤Ÿ¨¨¨¦©¦§§¨©
`"eWA `N` ,s"Md zgY)xfr ia`(. ©©©¨¤¨¦§¨

älòtä ìò áñeî¯."xikU zNErR" ¨©©§ª¨§©¨¦

ø÷a ãòáeúkä íBé øéëNa Y ©Ÿ¤¦§¦©¨
,änç äò÷MMî BúàéöiL ,øaãî§©¥¤§¦¨¦¤¨§¨©¨

äìélä ìk BøëN éeab ïîæ Cëéôì¯ §¦¨§©¦§¨¨©©§¨
,sFQA `N` znNYWn Dpi` zExikU iM¦§¦¥¨¦§©¤¤¤¨©
cr mFi xikUl Dil cArYWn `le§¨¦§©§¥¥¦§¦©

dOgd rwWYW)my i"yxe a ,iw n"a(. ¤¦§©©©¨
øîBà àeä øçà íB÷îáe¯,ck mixaC §¨©¥¥§¨¦

.eh
øaãî ,"LîMä åéìò àBáú àìå"§Ÿ¨¨¨©¤¤§©¥
Búlòt úîìLäL ,äìéì øéëNa¦§¦©§¨¤©§¨©§ª¨
ïîæ Cëéôì ,øçMä ãenò äìòiMî¦¤©£¤©©©©§¦¨§©
äðúpL éôì ,íBiä ìk BøëN éeab¦§¨¨©§¦¤¨§¨

ðBò úéaä ìòáì ïîæ äøBúLwáì ä ¨§©§©©©©¦¨§©¥
.úBòî¯.dlil F` mFici dxez ¨©§¨
(ci)Løç ìl÷ú àìàlà éì ïéà Y Ÿ§©¥¥¥¥¦¤¨

?íãà ìk úBaøì ïépî ,"Løç"¥¥¦©¦§©¨¨¨
øîBì ãeîìz¯.fk ,ak zFnW ©§©§

"øàú àì Enòá"¯:xnFl Fl didW §©§Ÿ¨Ÿ¤¨¨©
`N` ?"LOrA" EdnE ,"xF`z `l `iUpe"§¨¦Ÿ¨©§©§¤¨
ENi`kE ,xF`Y `l LOrAW lM :mB xnFl©©¨¤§©§Ÿ¨§¦
lke ,`iUpe Wxg lNwY `l :aEzM̈Ÿ§©¥¥¥§¨¦§¨

xF`Y `l LOrAW)m"`x(. ¤§©§Ÿ¨
äî ?"Løç" øîàð änì ,ïk íà¦¥¨¨¤¡©¥¥©

íéiçá àeäL ãçéî Løç¯WxgdW ¥¥§ª¨¤©©¦¤©¥¥
,rnFW Fpi` zOdW FnM rnFW Fpi ¥̀¥©§¤©¥¥¥©
df ,zOd on FzF` cgiOX dn la £̀¨©¤§©¥¦©¥¤

.miIgA `EdW¤©©¦
BðéàL únä àöé ,íéiçá àeäL ìk óà©¨¤©©¦¨¨©¥¤¥

.íéiçáìLëî ïzú àì øeò éðôìåY ©©¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
øáãa àîeqä "éðôì"¯"Wxg"W mWM ¦§¥©¨§¨¨§¥¤¥¥

KM ,`weC e`l `Ed ok iptl xEn`d̈¨¦§¥¥¨©§¨¨
`weC e`l `Ed o`M xEn`d "xEr")m"`x(. ¦¥¨¨¨¨©§¨

,"Lidl`n z`xie" xn`PW mEXn F`¦¤¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤
ixacM ,aNl xEqOd xaC lr EdGWi"Wx ¤¤©¨¨©¨©¥§¦§¥©¦

`iVOd lrxTirA KIWdGW oaEn ,oOwl§©¨¨¤¤©¨§¦¨©©©¦
Fxagl drx dvr)`"eb(m`W mEXn F` . ¥¨¨¨©£¥¦¤¦

`l ENit` ixd ,"oYz `l" xn`p dOl oM¥¨¨¤¡©Ÿ¦¥£¥£¦Ÿ
lHEn xEr iptl lFWkn d`x `N` ozp̈©¤¨¨¨¦§¦§¥¦¥¨
cFnrz `l" aEzMW FnM ,Fxiqdl eilr̈¨©£¦§¤¨Ÿ©£

"Lrx mC lr)dcya x`a(m`W mEXn F` . ©©¥¤¦¤¦
,FhEWtM xErl lFWknA o`M xAEcnd©§¨¨§¦§§¦¥¦§
mixEn`d oiwfp ipicl KIW xaCd ixd£¥©¨¨©¨§¦¥§¨¦¨£¦
dxki iM"l zEkinqA ,mihRWn zWxtA§¨¨©¦§¨¦¦§¦§¦¦§¤
Wxtn okl ?o`M FazM dOle ,"xFA Wi ¦̀§¨¨§¨¨¨¥§¨¥
`N` ,WOn "xEr iptl" xAcn Fpi`W¤¥§©¥¦§¥¦¥©¨¤¨

"xacA `nEQd" iptl)iaxd(i"Wx d`xE . ¦§¥©¨§¨¨§¥©¦
z` Wi` EpFz `le"W fi ,dk oOwl§©¨¤§Ÿ¦¤
dvr EP`iVi `l"W llFM "Fzinr£¦¥¤Ÿ©¦¤¥¨
lW Fz`pde FMxC itl Fl zpbFd Dpi`W¤¥¨¤¤§¦©§©£¨¨¤
ipWA xaFr df ixd ,oM m`e ."urFi¥§¦¥£¥¤¥¦§¥
izEMdW ` ,b oiNEg i"Wx d`xE .oie`l̈¦§¥©¦¦¤©¦
lFWkn oYz `l xEr iptl Edl zil"¥§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§
xEr KxcA oa` oYi `NW ,FrnWnM`N ¤̀¨§©§¨¤Ÿ¦¥¤¤§¤¤¦¥

."FliRdl§©¦
Bì úðâBä dðéàL äöò "ïzú àì"¯ Ÿ¦¥¥¨¤¥¨¤¤

d`xE .FxEar drx `idW dvr xnFlM§©¥¨¤¦¨¨£§¥
wEqRd lr mixaC i"Wx mB)bi ,fk(xEx`" : ©©¦§¨¦©©¨¨

xacA `nEQd" ,"KxCA xEr dBWn©§¤¦¥©¨¤©¨§¨¨
mB gkEn oke ."drx dvr F`iVnE©¦¥¨¨¨§¥¨©
zxFz"A K` .o`M i"Wx ixaC KWndn¥¤§¥¦§¥©¦¨©§©
zpbFd Dpi`W dvr"W x`an "mgpn§©¥§¨¥¤¥¨¤¥¨¤¤
i"Wx zpEke ,"drx dvr" Dpi` "Fl¥¨¥¨¨¨§©¨©©¦
drx Dpi` dvrd m` mBW dfA xnFl©¨¤¤©¦¨¥¨¥¨¨¨
,llM ciqtn Fpi` xaCA xErdW ,lrFtA§©¤¨¦¥©¨¨¥©§¦§¨



סי miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy
(àé)Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬

:Búéîòa©«£¦«
i"yx£e·‚z ‡Ï∑ ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּביתּֿדין  מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר מענינֹו, קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.הּלמד ׁשּנאמר(ב"ק כב)לפי ה "וכחׁשּֿבּה",(ויקרא : ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿…¿«¬ְְֱִִֶֶֶַָ
תכחׁשּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן ׁשּנאמר ∑e¯wL˙Œ‡ÏÂ.מׁשּלם לפי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ

תׁשּקרּו"(שם) "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם עלֿׁשקר", "ונׁשּבע :.[aiÎ`i]£ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·‚z ‡Ï∑ להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, אם …ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

.לּׁשקר  ֶֶַ

(áé)íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìå§«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬
éäìà:ýåýé éðà E ¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ לא (שמות יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם  ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על אּלא חּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיהא

לי  .ׁשּיׁש ִֵֶ

˙Ôe¯wLיא  ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L‡¡«¿«¿≈

È˙יב  ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai-`i)eáðâz àìáðBâì äøäæà Y Ÿ¦§Ÿ©§¨¨§¥
ïBîî¯xacA `id daipB mzq oMW ¨¤¥§¨§¥¨¦§¨¨

Wtp apFbA xAEcn did m`e ,oFnnAW¤§¨§¦¨¨§¨§¥¤¤
,"Wtp EapbY `l" xiMfdl Fl did̈¨§©§¦Ÿ¦§§¤¤

oFWlke)fh ,`k zeny(apFbe"Wi`." §¦§§¥¦
úBøacä úøNòaL "áðâú àì" ìáà£¨Ÿ¦§Ÿ¤©£¤¤©¦§

¯.bi ,k zFnW§
úBLôð áðBâì äøäæà¯oi` okle ©§¨¨§¥§¨§¨¥¥

.zFxdf` iYW iN dOl ,lF`Wl¦§¨¨¦§¥©§¨
Bðéðòî ãîlä øác¯,zFCn b"in zg` ¨¨©¨¥¥¦§¨©©¦¦

oircFi Ep` oi`e mzq aEzMW `xwn¦§¨¤¨§¨§¥¨§¦
Fpiprn FcnFl ied ± xAcn dOA)oileg i"yx ©¤§©¥¡¥§¥¦§¨

` ,nw(DA aYkPW dWxRd oiprn ,)my i"yx ¥¦§©©¨¨¨¤¦§©¨
a ,ehw(.

ïéã-úéa úúéî åéìò ïéáiçL øác¯ ¨¨¤©¨¦¨¨¦©¥¦
xAcn "s`pz `l" "gvxz `l" dn©Ÿ¦§©Ÿ¦§©§©¥

ÎziA zzin mdilr oiaIgW xacA,oiC §¨¨¤©¨¦£¥¤¦©¥¦
zzin eilr aIgW xaC "aFpbz `l" s ©̀Ÿ¦§¨¨¤©¨¨¨¦©

oiCÎziA)bi ,k zeny i"yx(apFB mBW s`e . ¥¦§©¤©¥
Fxkn m` `N` dzin aIg Fpi` zFWtp§¨¥©¨¦¨¤¨¦§¨

)fh ,`k zeny d`x(xaC Edf mFwnÎlMn ,¦¨¨¤¨¨
oMÎoi`XÎdn ,dzin icil `al lFkIW¤¨¨Ÿ¦¥¦¨©¤¥¥

oFnn apFB)dcya x`a(azM `NX dnE . ¥¨©¤Ÿ¨©
xaC EdGW "EapbY `l" lr i"Wx©¦©Ÿ¦§Ÿ¤¤¨¨
,Fpiprn cnNd xaC cSn oFnnAW¤§¨¦©¨¨©¨¥¥¦§¨
miwEwf `l oFnn zaipB lrW mEXn¦¤©§¥©¨Ÿ§¦
xacA `Ed daipB mzq iM ,Ff dgkFdl§¨¨¦§¨§¥¨§¨¨

oFnnAW)miig ixt(. ¤§¨
eLçëú àìåøîàpL éôì Y¯lirl §Ÿ§©£§¦¤¤¡©§¥

.ak ,d

Lîçå ïø÷ ílLî "da Lçëå"¯ §¦¤¨§©¥¤¤§Ÿ¤
,oFnn zxitM lr oxw .ck ,d lirl§¥¤¤©§¦©¨
dxitM lr xwW lr rAWp m` WnFge§¤¦¦§©©¤¤©§¦¨

.d`Ad dxrd d`xE .Ff§¥¤¨¨©¨¨
Lðò eðãîì¯Kixv .oFnn zxitM lr ¨©§Ÿ¤©§¦©¨¨¦

,oxw mNWOX dn Fpi` WpFrdW xnFl©¤¨¤¥©¤§©¥¤¤
oxTd z` xifgdl KixSW xExA ixdW¤£¥¨¤¨¦§©£¦¤©¤¤
KixSW WnFgd `Ed WpFrd `N` ,lfBW¤¨©¤¨¨¤©¤¤¨¦
`Ed WnFgdW s`e .oxTd lr siqFdl§¦©©¤¤§©¤©¤
Ff drEaW ixd ,xwW lr rAWp m` wx©¦¦§©©¤¤£¥§¨
`l xtM `lEle ,xtMW dxitMd lr `id¦©©§¦¨¤¨©§¥¨©Ÿ
mNWn did `l mbe xwW lr rAWp did̈¨¦§©©¤¤§©Ÿ¨¨§©¥
lr mB `Ed WnFgdW `vnp ,WnFg¤¦§¨¤©¤©©
dn oaEn dfÎiRÎlre .xtMW dxitMd©§¦¨¤¨©§©¦¤¨©
`NW s` ,"WnFg" lirl i"Wx xiMfdX¤¦§¦©¦§¥¤©¤Ÿ
idFf .xwW lr drEaWA o`M xAEcn§¨¨¦§¨©¤¤¦
la` ,dxFYd lr FWExitA FzHiW¦¨§¥©©¨£¨
mW i"WxaE a ,dw `Ow `aA `xnBA©§¨¨¨¨©¨§©¦¨
oxTd mElWzA `Ed WpFrdW x`Fan§¨¤¨¤§©§©¤¤
z` mNWl aIgzn `EdW KkA ,Fnvr©§§¨¤¦§©¥§©¥¤
Frx` m` s` ,dxitMd zrXn oxTd©¤¤¦§©©§¦¨©¦¥§

.KMÎxg` qpF`¤©©¨
ì ãeîìz ?ïépî äøäæààìå" :øîB ©§¨¨¦©¦©§©§Ÿ

"eLçëú¯`id "EWgkz `le" ,xnFlM §©£§©§Ÿ§©£¦
zpEM Ffe .`weC oFnn zxitkl dxdf ©̀§¨¨¦§¦©¨©§¨§©¨©

.o`M eixaC zEkix` lkA i"Wx©¦§¨£¦§¨¨¨
eøwLú àìåøîàpL éôì Y¯ §Ÿ§©§§¦¤¤¡©
.ak ,d lirlcM§¦§¥

Lîçå ïø÷ ílLé "ø÷L ìò òaLðå"§¦§©©¨¤§©¥¤¤§Ÿ¤
¯.ck ,d lirlcM§¦§¥

Lðò eðãîì¯sqFpA WnFg mElWY ¨©§Ÿ¤©§¤§¨
.xwXl drEaW lr oxwl§¤¤©§¨©¤¤

àìå" :øîBì ãeîìz ?ïépî äøäæà©§¨¨¦©¦©§©§Ÿ
"eøwLú¯,xwW zrEaW zxdf` EpidC §©§§©§©§¨©§©¤¤

,"xwXl inWa EraXz `l" :Dil KinqC¦§¦¥Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤
zrEaWaC ol `wtp "ExTWz `l"nE¦Ÿ§©§¨§¨¨§¦§©
Wi`" aizkcM ,irYWn oFnn zxitM§¦©¨¦§¨¥§¦§¦¦
oFcTtA "FzinrA Wgke" FnM ,"FzinrA©£¦§§¦¥©£¦§¦¨

)a ,dw w"a i"yx(.
eøwLú àìå eLçëú àìå eáðâz àìŸ¦§Ÿ§Ÿ§©£§Ÿ§©§

eòáMú àìå ..EôBñ ,záðb íà Y §Ÿ¦¨§¦¨©§¨§
Lçëì¯oFnn xFRkl)cecl likyn(`EdW , §©¥¦§¨¤

`NW xn`Y dY`e ,YapB dY`W oFrhi¦§¤©¨¨©§¨§©¨Ÿ©¤Ÿ
mlFrn mixaC Eid)dcya x`a(dfaE . ¨§¨¦¥¨¨¤

"EapbY `l" lW oipr dn i"Wx x`an§¨¥©¦¨¦§¨¤Ÿ¦§Ÿ
."ExTWz `le EWgkz `l" mr¦Ÿ§©£§Ÿ§©§

ì EôBñøwL¯icM xTWl siqFn §§©¥¦§©¥§¥
WgM `NW gikFdl)cecl likyn(`EdW . §¦©¤Ÿ¦¥¤

xTWY dY`e ,FNW oFnOdW micr `iaï¦¥¦¤©¨¤§©¨§©¥
dpTW xnFlM ,iciA md migEwl :xn`ze§Ÿ©§¦¥§¨¦§©¤¨¨

EPOn)dcya x`a(. ¦¤
ø÷Mì òáMäì EôBñ¯URgi `EdW §§¦¨©©¤¤¤§©¥

cg` cr `vnie FYapB dY`W micr¥¦¤©¨§©§§¦§¨¥¤¨
lr raXdl LtFq f`e ,KM lr cirIW¤¨¦©¨§¨§§¦¨©©

crd z` Wigkdl icM xwW)x`adcya(. ¤¤§¥§©§¦¤¨¥
"EapbY `l") xg`l mNEM Exn`p okle( §¨¥¤¤§¨§©©Ÿ¦§Ÿ
z` xxFB cg`dW oeiM ,xEAigd e"`eA§¨©¦¥¨¤¨¤¨¥¤

ipXd)g"ty( ©¥¦
éîLá eòáMú àìå?øîàð änì Y §Ÿ¦¨§¦§¦¨¨¤¡©

¯zrEaW lr dxdf` dxn`p xaM ixd£¥§¨¤¤§¨©§¨¨©§©

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(âé)úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬
:ø÷a-ãò Ezà øéëN̈¦²¦§−©«Ÿ¤

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ) ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה ∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, ∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆
הּוא  אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, הּכתּוב יֹום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבׂשכיר

טו)אֹומר כד הּׁשחר,(דברים עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו "ולאֿתבֹוא : ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
קי) מעֹות (ב"מ לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(ãé)ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ
éäìàî úàøéå:ýåýé éðà E §¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב תאר".(שמות לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבחּיים  ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה ּכן, ְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻאם

ÏLÎÓ.(ת"כ) Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ∑(ת"כ):ּתאמר אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

˙·È˙יג  ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

Ï‡יד  ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dl`XdW F` ."'ebe `Vz `l"n xwW¤¤¦Ÿ¦¨¤©§¥¨
."inWA" xn`p dOl `id¦¨¨¤¡©¦§¦

øîàpL éôì¯.f ,k zFnW §¦¤¤¡©§
éäìà 'ä íL úà àOú àì","àåMì E Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§

íL ìò àlà áiç àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥©¨¤¨©¥
ãçéîä¯.died mW ©§ª¨¥£¨¨

ãeîìz ?ïééepkä ìk úBaøì ïépî¦©¦§©¨©¦¦©§
,"ø÷Mì éîLá eòáMú àìå" :øîBì©§Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤

éì LiL íL ìk¯xn`PW s`e ¨¥¤¥¦§©¤¤¡©
,il cgEind inWl dpEMd oi` ,"inWA"¦§¦¥©©¨¨¦§¦©§¨¦
did `le ,"'d mW z`" xn` xaM ixdW¤£¥§¨¨©¤¥§Ÿ¨¨
`l wEqRd lM `N` ,Fazkl llM Kixv̈¦§¨§¨§¤¨¨©¨Ÿ
"il WIW mW lM" zFAxl `N` aYkp¦§©¤¨§©¨¥¤¥¦

)dcya x`ae cecl likyn(,xnFl xWt` F` .¤§¨©
o`ke ,"'d mW z`" xn`p mXW oeiMW¤¥¨¤¨¤¡©¤¥§¨
"inWA"W ixd ,"inWA" azke dPiW¦¨§¨©¦§¦£¥¤¦§¦
WIW mW lM" `Ed "'d mW"l qgiA§©©§¥¨¥¤¥

."ilbi dxez ¦
(bi)÷Lòú àìøëN LáBkä äæ Y Ÿ©£Ÿ¤©¥§©

øéëN¯xikU xkU zWiaM wWFr lMW ¨¦¤¨¤§¦©§©¨¦
`Ed)a ,`q n"a i"yx(,hk dMEq i"Wx d`xE .§¥©¦¨

wWFr ,aEWe KlA EdgcOW ± WaFM" :a¥¤©§¥§¥¨¥
lirl i"Wx d`xE ."FxkU lfFB ixnbl ±§©§¦¥§¨§¥©¦§¥

.ci ,ck mixaC .`k ,d§¨¦
ïéìú àìì Yäá÷ð ïBL¯oFWlaE Ÿ¨¦§§¥¨¦§

xYqpoM m` iM ,xkfl gkFp oFWl `le , ¦§¨§Ÿ§¥©§¨¨¦¦¥
FnM ,"xikU zNErR z`" xnFl Fl did̈¨©¤§©¨¦§

"Lrx z` wFWrz `l")miig min x`a(oke . Ÿ©£¤¥£§¥
"LY`" xnFl Kixv did `l)zeaegx x`a(. Ÿ¨¨¨¦©¦§

u"nwA "LY`" xnFl Kixv did `NW F`¤Ÿ¨¨¨¦©¦§§¨©
`"eWA `N` ,s"Md zgY)xfr ia`(. ©©©¨¤¨¦§¨
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הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור, ל וקח ׂשד EÈ‰Ï‡Ó.מכר ˙‡¯ÈÂ∑ מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆ְִֵֶֶַַָָָ

ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה ׁשל ּדעּתֹו אם לידע ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּברּיֹות
הּברּיֹות "ויראת ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .מחׁשבֹותי הּמּכיר ,"מאלהי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, .מּכירֹות ְֱֱִֵֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

calA urizOd zaFh©©¦§¨¥¦§©

מכמכמכמכׁשׁשׁשׁשל ל ל ל  תתתתּתּתּתּתןןןן לאלאלאלא עעעעּוּוּוּורררר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹולפניולפניולפניולפני ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֹֹֹֹ ֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור ל וקח ׂשד מכֹור ּתאמר אל לֹו, הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר הּסּומא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני

רש"י) ובפירוש יד. (יט,

ׁשּיקּפחּוהּו ּכדי ּבהׁשּכמה צא לֹו ּתאמר "אל ּכמֹו לֹו", הֹוגנת ׁשאינּה ל"עצה ּדּוגמאֹות עֹוד הּובאּו הּפסּוק על ּכהנים' ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּב'תֹורת
וׁשמׁש. ׁשרב (ׁשּיּכהּו ׁשּיׁשּתרב ּבׁשביל ּבּצהרים צא שם)לסטים, כהנים' ל'תורת אהרן רׁש"י (קרבן הביא לא מּדּוע לעּין ויׁש ."( ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

חמֹור". ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא את רק והביא אּלּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּדּוגמאֹות
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

אֹו לסטים" "ׁשּיקּפחּוהּו לחברֹו, נזק לגרֹום ּכּונתֹו ׁשהּיֹועץ למקרים הם ּבּצהרים" "צא אֹו ּבהׁשּכמה" ּד"צא ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדּוגמאֹות
ּבזה. וכּיֹוצא ּבֹור עׂשּית איסּור ּכמֹו אחרים, מאיסּורים יֹודעים ּכבר אנּו לחברֹו, נזק לגרֹום והאיסּור ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשּיׁשּתרב",

חמֹור מ  צרי ׁשחבירֹו להיֹות יכֹול ׁשהרי חבירֹו, את להּזיק ּדוקא אינּה חמֹור" ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא ה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
חבירֹו. את להּזיק ּבׁשביל היא זֹו ׁשעצה מּוכרח הּדבר אין ּכן ואם ׂשדה, ׁשּצרי מּמה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיֹותר

לערב  למיעץ אסּור עצתֹו, על־ידי חבירֹו את יּזיק לא אם ׁשאפילּו מכׁשֹול" תּתן לא עור "לפני האיסּור ׁשּמֹוסיף מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוזהּו
ּבלבד. חבירֹו לטֹובת לֹו", ׁשהֹוגנת "עצה לתת ורק א להיֹות צריכה וכּונתֹו ּפרטּיים, ׁשיקּולים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזה

ß xii` 'c iying mei ß

(åè)àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt øcäú¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑,ותֹועבה חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, קרּוי טז)ׁשהעול כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי וחרם,.: ׁשקץ קרּויה והּתֹועבה ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

כו)ׁשּנאמר ז וגֹו'"(שם ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈÙ."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑ ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»
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‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ dÈ„z¿ƒ≈¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zn`A aWFg Fpi` urindW `N ¤̀¨¤©§©¥¥¥¤¡¤
xaCA axrn `N` Fxiag lW FzaFhl§¨¤£¥¤¨§¨¥©¨¨
Dpi`W dvr" Ff ixd ,FNW FzaFh z ¤̀¨¤£¥¥¨¤¥¨

.'mixEHd lrA' mB d`xE ."Fl zpbFd¤¤§¥©©©©¦
,øBîç Eì ç÷å EãN øëî :øîàz ìà©Ÿ©§Ÿ¨§§©§£

åéìò ó÷Bò äzàå¯.eilr mixrn §©¨¥¨¨©£¦¨¨
epîéä dìèBðå¯EPOn lhFPW rnWn §§¨¥¤©§©¤¥¦¤

aIg didW xAEcOW d`xpe ,xFngd z ¤̀©£§¦§¤¤§¨¤¨¨©¨
dcVd z` xFMnl Fl uri okle ,aFg Fl§¨¥¨©¦§¤©¨¤
EPOn zgwl lkEIW icM ,xFng dpwie§¦§¤£§¥¤©¨©©¦¤

aFgd Fl aiWIW cr xFngd z`)ixac t"r ¤©£©¤¨¦©
mdxa`(.

àn úàøéåéäìEäfä øácäL éôì Y §¨¥¨¥¡Ÿ¤§¦¤©¨¨©¤
Bzòc íà òãéì úBiøaì øeñî Bðéà¥¨©§¦¥©¦©§
ìBëéå ,äòøì Bà äáBèì äæ ìL¤¤§¨§¨¨§¨

,ézðekúð äáBèì øîBìå èîMäì§¦¨¥§©§¨¦§©©§¦
éäìàn úàøéå" :Ba øîàð Cëéôì"E §¦¨¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤

éúBáLçî øéknäøác ìk ïëå .E ©©¦©§§¤§¥¨¨¨
ïéàå eäNBòä íãà ìL Baìì øeñnä©¨§¦¤¨¨¨¥§¥
:Ba øîàð ,Ba úBøékî úBiøaä øàL§¨©§¦©¦¤¡©

éäìàn úàøéå""E¯i"Wx mB d`xE §¨¥¨¥¡Ÿ¤§¥©©¦
mW d`xE .fi ,dk oOwl .al wEqR oOwl§©¨¨§©¨§¥¨
otF`A mB WxtOW el wEqR̈¤§¨¥©§¤

.xg`eh dxez ©¥
(eh)ètLna ìåò eNòú àìY Ÿ©£¨¤©¦§¨

ïécä úà ì÷ì÷îä ïicäL ãnìî§©¥¤©©¨©§©§¥¤©¦
íøç ,õwLîe éeàðN ,ìeò :éeø÷̈©¨¨§ª¨¥¤

äáòBúå¯wEqR oOwl i"Wx mB d`x §¥¨§¥©©¦§©¨¨
mixaC dXngl mxFbe" :siqFd mWe .dl§¨¦§¥©£¦¨§¨¦
,ux`d z` `Ohn ,oIcA mixEn`d̈£¦§©¨§©¥¤¨¨¤

,dpikXd z` wNqnE ,mXd z` lNgnE§©¥¤©¥§©¥¤©§¦¨
mzF` dlbnE ,axgA l`xUi z` liRnE©¦¤¦§¨¥©¤¤©§¤¨

.xE`iAA mW d`xE ."mvx`n¥©§¨§¥¨©¥
äáòBz éeø÷ ìåòäL¯darFze ¤¨¨¤¨¥¨§¥¨

DrnWn)mB(d`x ± "iE`pU" xaC ©§¨¨©¨¨¨§¥
.ak ,g zFnW .al ,bn ziW`xA i"Wx©¦§¥¦§
'd zarFz iM" :`l ,ai mixaC mB d`xE§¥©§¨¦¦£©

."`pU xW £̀¤¨¥
øîàpL¯.fh ,dk mixaC ¤¤¡©§¨¦

,"ìåò äNò ìk 'Bâå 'ä úáòBú ék"¦£©§ŸŸ¥¨¤
øîàpL ,íøçå õ÷L äéeø÷ äáòBzäå§©¥¨§¨¤¤§¥¤¤¤¡©

¯.ek ,f mẄ
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ּבנקּיּות (ת"כ) מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה הּוא עני ּתאמר: Èt.ׁשּלא ¯c‰˙ ‡ÏÂ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿…∆¿«¿≈

ÏB„‚∑!ּבּדבר יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא »ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר : לכ.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑ לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר ּכמׁשמעֹו. ְְְְֱֵֶֶַַָָֹ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

לב)זכּות .(סנהדרין ְ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìEòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑ רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מה  אשפיימנ"ט לרּגל רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ּיראּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ

רכיל  "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו ׁשּלא לדברי, ּוראיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּבלע"ז.
ּוברזל" כח)נחׁשת ו הליכה,(ירמיה ּבֹו ּכתּוב אין הרע לׁשֹון ּוׁשאר ה); קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ :(שם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
רמּיה", ד)"לׁשֹון יב נחלפת (שם ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ּגדלֹות". מדּברת "לׁשֹון : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור, ל וקח ׂשד EÈ‰Ï‡Ó.מכר ˙‡¯ÈÂ∑ מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆ְִֵֶֶַַָָָ

ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה ׁשל ּדעּתֹו אם לידע ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּברּיֹות
הּברּיֹות "ויראת ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .מחׁשבֹותי הּמּכיר ,"מאלהי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, .מּכירֹות ְֱֱִֵֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

calA urizOd zaFh©©¦§¨¥¦§©

מכמכמכמכׁשׁשׁשׁשל ל ל ל  תתתתּתּתּתּתןןןן לאלאלאלא עעעעּוּוּוּורררר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹולפניולפניולפניולפני ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֹֹֹֹ ֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור ל וקח ׂשד מכֹור ּתאמר אל לֹו, הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר הּסּומא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני

רש"י) ובפירוש יד. (יט,

ׁשּיקּפחּוהּו ּכדי ּבהׁשּכמה צא לֹו ּתאמר "אל ּכמֹו לֹו", הֹוגנת ׁשאינּה ל"עצה ּדּוגמאֹות עֹוד הּובאּו הּפסּוק על ּכהנים' ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּב'תֹורת
וׁשמׁש. ׁשרב (ׁשּיּכהּו ׁשּיׁשּתרב ּבׁשביל ּבּצהרים צא שם)לסטים, כהנים' ל'תורת אהרן רׁש"י (קרבן הביא לא מּדּוע לעּין ויׁש ."( ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

חמֹור". ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא את רק והביא אּלּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּדּוגמאֹות
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

אֹו לסטים" "ׁשּיקּפחּוהּו לחברֹו, נזק לגרֹום ּכּונתֹו ׁשהּיֹועץ למקרים הם ּבּצהרים" "צא אֹו ּבהׁשּכמה" ּד"צא ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדּוגמאֹות
ּבזה. וכּיֹוצא ּבֹור עׂשּית איסּור ּכמֹו אחרים, מאיסּורים יֹודעים ּכבר אנּו לחברֹו, נזק לגרֹום והאיסּור ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשּיׁשּתרב",

חמֹור מ  צרי ׁשחבירֹו להיֹות יכֹול ׁשהרי חבירֹו, את להּזיק ּדוקא אינּה חמֹור" ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא ה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
חבירֹו. את להּזיק ּבׁשביל היא זֹו ׁשעצה מּוכרח הּדבר אין ּכן ואם ׂשדה, ׁשּצרי מּמה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיֹותר

לערב  למיעץ אסּור עצתֹו, על־ידי חבירֹו את יּזיק לא אם ׁשאפילּו מכׁשֹול" תּתן לא עור "לפני האיסּור ׁשּמֹוסיף מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוזהּו
ּבלבד. חבירֹו לטֹובת לֹו", ׁשהֹוגנת "עצה לתת ורק א להיֹות צריכה וכּונתֹו ּפרטּיים, ׁשיקּולים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזה

ß xii` 'c iying mei ß

(åè)àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ
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i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑,ותֹועבה חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, קרּוי טז)ׁשהעול כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי וחרם,.: ׁשקץ קרּויה והּתֹועבה ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

כו)ׁשּנאמר ז וגֹו'"(שם ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈÙ."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑ ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»
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ּבנקּיּות (ת"כ) מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה הּוא עני ּתאמר: Èt.ׁשּלא ¯c‰˙ ‡ÏÂ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿…∆¿«¿≈

ÏB„‚∑!ּבּדבר יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא »ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר : לכ.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑ לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר ּכמׁשמעֹו. ְְְְֱֵֶֶַַָָֹ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

לב)זכּות .(סנהדרין ְ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìEòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑ רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מה  אשפיימנ"ט לרּגל רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ּיראּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ

רכיל  "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו ׁשּלא לדברי, ּוראיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּבלע"ז.
ּוברזל" כח)נחׁשת ו הליכה,(ירמיה ּבֹו ּכתּוב אין הרע לׁשֹון ּוׁשאר ה); קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ :(שם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
רמּיה", ד)"לׁשֹון יב נחלפת (שם ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ּגדלֹות". מדּברת "לׁשֹון : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÏÚטז  Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»
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וקֹו"ף  ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו מתחּלפֹות אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבגימ"ל,

וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן כח)ּבכ"ף, יט ב וכן (שמואל רעה, עלי לאמר ּבמרמה ר ּגל ,"ּבעב ּד "וירּגל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ג) טו להתקּׁשט (תהילים ּבׂשמים הּמֹוכר וכל סחֹורה, ּכל אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא :ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּכמֹו קּורצין", תיכּול "לא ותרּגּומֹו: רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא  ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהם
ח) ג לאכל (דניאל מׁשּפטם ׁשהיה ּבעיני, נראה מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו :ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הלעטה  ואֹותּה האמת, על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבבית
ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת יג)נקראת: ו ולרמז (משלי ּבעיניהם לקרץ רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

הּׁשֹומעים  ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ¯EÚ.ּדברי ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ…«¬…««≈∆ְְְְִִִַַָָָ
עליו (ת"כ) ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È‡∑ להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְִִִֵַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 120 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FaEIg xcB ± Lrx mC lr cFnrz `lŸ©£©©¥¤¤¤¦

רערערערע עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדםםםם תעמדתעמדתעמדתעמד ֹֹלאלאלאלא ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו, רש"י)לראֹות ובפירוש טז. (יט, ְְְְִִִַַָָָ

האדם את לחּיב היא הּכתּוב ּכּונת הרי להבין, ּבלׁשֹון לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתתוצרי נאמר זה ּומּדּוע – חברֹו להּצלת ּׁשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּתׁשיבּנּו "הׁשב עּמֹו" ּתעזֹוב "עזֹוב חבירֹו, ממֹון הּצלת ּבמצות ׁשּמצינּו על־ּדר החבר, להּציל – חּיּובי ּבלׁשֹון ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשלילה,

וכּו'? ְלֹו"
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
הּצּוּוי  להּכתב הצר מה ּומּפני חבירֹו, ממֹון ּדהּצלת מהחּיּוב ּבקל־וחמר נלמד זה ּדין ּדלכאֹורה הּקּוׁשיא, ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויּובן
עצם  את לחּדׁש הּכתּוב ּכּונת אין ּכלֹומר וכּו'", ּבמיתתֹו "לראֹות ּבפרּוׁשֹו רׁש"י ּכּונת ּדזֹוהי לֹומר ויׁש וגֹו'"? תעמד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּד"לא
ׁשּמּתר  לֹומר מקֹום הּנֹותן מיּוחד ּבמּצב ּכאן מדּבר אּלא ּכּנ"ל), מּקל־וחמר (הּנלמד מות מּסּכנת חבירֹו ּדהּצלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהחּיּוב

וגֹו'".לעמלעמלעמלעמֹוֹוֹוֹודדדדלאדם תעמד "לא הּכתּוב צּוּוי ּבא ועל־זה מּלהּציל, ּולהתעּכב ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכזה  ׁשּבמקרה לֹומר מקֹום היה הּמּציל, ׁשל לחּייו סּכנה ּבספק ּכרּוכה ׁשהּצלתֹו ּכזֹו סּכנה ׁשל ּבמּצב נמצא ּכׁשחברֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוהינּו
החבר, להּציל יׁש אּלא לעמד ׁשאסּור וגֹו'" תעמד "לא ּומזהיר הּכתּוב ּבא ועל־זה מּלהּצילֹו, ולעמד להתעּכב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹיכֹול
ספק  מטילה ׁשהיא ּבאפן לּמּציל סּכנה לגרֹום יכֹולה ההּצלה ּפעּולת אם הינּו להּצילֹו", יכֹול ּב"אּתה ספק יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאּלא־אם־ ּכן

"ואּתה רׁש"י לׁשֹון ּדּיּוק וזהּו חּיּוב. ּבזה אין ׁשאז ההּצלה, להּצילֹו".יכיכיכיכֹוֹוֹוֹוללללּבאפׁשרּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(125 'r a"lg zegiy ihewl)

רערערערע ּדּדּדּדםםםם עלעלעלעל תעמדתעמדתעמדתעמד טז)לאלאלאלא להלהלהלהּצּצּצּצילילילילֹוֹוֹוֹו(יט, יכיכיכיכֹוֹוֹוֹולללל ואואואואּתּתּתּתהההה ּבּבּבּבמיתתמיתתמיתתמיתתֹוֹוֹוֹו ּבמיתתֹו"(רש"י)לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת "לראֹות ל ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
לדֹורנּו: הֹוראה ללמד יׁש ּומּכאן זאת. לראֹות הּקּב"ה ל זּמן ּכ לׁשם ורק להּצילֹו", יכֹול ׁש"אּתה מֹוכיחה - אדם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשל
לעסק  החֹובה חלה ואחת אחד ּכל ׁשעל איפֹוא, לדעת, יׁש רּוחנית. טביעה ּבסּכנת יׂשראל מּבני רּבים נמצאים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבדֹורנּו
מֹוכיחה  ׁשּכזֹו, ּבסּכנה הּנמצאים יהּודים ׁשּיׁשנם ולדעת לראֹות לֹו ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ׁשּכן - אּלּו יהּודים ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבהּצלתם

להּצילם! הּדרּוׁשים הּכחֹות לֹו ְְְִִִֶַַַָֹׁשּנּתנּו

(æé)éçà-úà àðNú-àìçéëBz çëBä Eááìa E «Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ
îò-úà:àèç åéìò àOú-àìå Eúé ¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

i"yx£‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ ּברּבים ּפניו את ּתלּבין .לא ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãxii` e"k mFiÎmFId©¦¨

ּתֹוכיח" "הֹוכח ּכּנדרׁש לקּיים יכֹול - תׂשנא" "לא ּכראּוי ׁשּמקּיים מי רק ...ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã(431 cenr ,` wlg zegiyÎihewl)

"לא  ׁשל הּדין חל לא ׁשּלגּביו 'ערּו ּב'ׁשלחן נפסק ׁשעליו ּכזה יהּודי אפילּו אדם, ּכל לקרב נהג הריי"צ אדמּו"ר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻכ"ק
."רע ּדם על ֲֵֶַַַתעמֹוד

עּמֹו: ונימּוקֹו ְְְִִַוטעמֹו
מארּבע־מאֹות  יֹותר יׁש עצמֹו מׁשּפט' ּב'חֹוׁשן הרביעי. החלק הּוא מׁשּפט' ו'חֹוׁשן ,'ערּו ּב'ׁשּולחן הם חלקים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה
מּתחילת  ,'ערּו ה'ׁשּולחן ּדיני ּכל את ויקיימּו ּכׁשּילמדּו ׁשּבֹו. האחרֹונים ּבּסימנים מֹופיעים האמּורים הּדינים ּופרטי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָסימנים,

אּלּו... ּבדינים ּגם לעסֹוק מקֹום יהיה אֹו־אז אּלּו, לסימנים עד חּיים' ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ'אֹורח

(çé)Eòøì záäàå Enò éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−
:ýåýé éðà EBîk̈®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£Ìw˙Œ‡Ï∑(כג אמר (יומא !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר …ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
!קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל איני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלֹו:

È˙יז  ÁÎB˙ ‡ÁÎB‡ CaÏa CeÁ‡ ˙È ÈN˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¬¿ƒ»»»«»
:‡·BÁ dÏ Èc ÏÚ Ïa˜˙ ‡ÏÂ C¯·Á«¿»¿»¿«≈«ƒ≈»

CnÚיח  È·Ï e··c ¯h˙ ‡ÏÂ ÌBw˙ ‡Ï»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈«»
:ÈÈ ‡‡ C˙Âk C¯·ÁÏ ÌÁ¯˙e¿«≈¿«¿»¿»»¬»¿»
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וקֹו"ף  ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו מתחּלפֹות אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבגימ"ל,

וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן כח)ּבכ"ף, יט ב וכן (שמואל רעה, עלי לאמר ּבמרמה ר ּגל ,"ּבעב ּד "וירּגל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ג) טו להתקּׁשט (תהילים ּבׂשמים הּמֹוכר וכל סחֹורה, ּכל אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא :ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּכמֹו קּורצין", תיכּול "לא ותרּגּומֹו: רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא  ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהם
ח) ג לאכל (דניאל מׁשּפטם ׁשהיה ּבעיני, נראה מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו :ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הלעטה  ואֹותּה האמת, על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבבית
ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת יג)נקראת: ו ולרמז (משלי ּבעיניהם לקרץ רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

הּׁשֹומעים  ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ¯EÚ.ּדברי ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ…«¬…««≈∆ְְְְִִִַַָָָ
עליו (ת"כ) ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È‡∑ להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְִִִֵַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 120 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FaEIg xcB ± Lrx mC lr cFnrz `lŸ©£©©¥¤¤¤¦

רערערערע עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדםםםם תעמדתעמדתעמדתעמד ֹֹלאלאלאלא ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו, רש"י)לראֹות ובפירוש טז. (יט, ְְְְִִִַַָָָ

האדם את לחּיב היא הּכתּוב ּכּונת הרי להבין, ּבלׁשֹון לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתתוצרי נאמר זה ּומּדּוע – חברֹו להּצלת ּׁשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּתׁשיבּנּו "הׁשב עּמֹו" ּתעזֹוב "עזֹוב חבירֹו, ממֹון הּצלת ּבמצות ׁשּמצינּו על־ּדר החבר, להּציל – חּיּובי ּבלׁשֹון ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשלילה,

וכּו'? ְלֹו"
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הּצּוּוי  להּכתב הצר מה ּומּפני חבירֹו, ממֹון ּדהּצלת מהחּיּוב ּבקל־וחמר נלמד זה ּדין ּדלכאֹורה הּקּוׁשיא, ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויּובן
עצם  את לחּדׁש הּכתּוב ּכּונת אין ּכלֹומר וכּו'", ּבמיתתֹו "לראֹות ּבפרּוׁשֹו רׁש"י ּכּונת ּדזֹוהי לֹומר ויׁש וגֹו'"? תעמד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּד"לא
ׁשּמּתר  לֹומר מקֹום הּנֹותן מיּוחד ּבמּצב ּכאן מדּבר אּלא ּכּנ"ל), מּקל־וחמר (הּנלמד מות מּסּכנת חבירֹו ּדהּצלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהחּיּוב

וגֹו'".לעמלעמלעמלעמֹוֹוֹוֹודדדדלאדם תעמד "לא הּכתּוב צּוּוי ּבא ועל־זה מּלהּציל, ּולהתעּכב ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכזה  ׁשּבמקרה לֹומר מקֹום היה הּמּציל, ׁשל לחּייו סּכנה ּבספק ּכרּוכה ׁשהּצלתֹו ּכזֹו סּכנה ׁשל ּבמּצב נמצא ּכׁשחברֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוהינּו
החבר, להּציל יׁש אּלא לעמד ׁשאסּור וגֹו'" תעמד "לא ּומזהיר הּכתּוב ּבא ועל־זה מּלהּצילֹו, ולעמד להתעּכב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹיכֹול
ספק  מטילה ׁשהיא ּבאפן לּמּציל סּכנה לגרֹום יכֹולה ההּצלה ּפעּולת אם הינּו להּצילֹו", יכֹול ּב"אּתה ספק יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאּלא־אם־ ּכן

"ואּתה רׁש"י לׁשֹון ּדּיּוק וזהּו חּיּוב. ּבזה אין ׁשאז ההּצלה, להּצילֹו".יכיכיכיכֹוֹוֹוֹוללללּבאפׁשרּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(125 'r a"lg zegiy ihewl)

רערערערע ּדּדּדּדםםםם עלעלעלעל תעמדתעמדתעמדתעמד טז)לאלאלאלא להלהלהלהּצּצּצּצילילילילֹוֹוֹוֹו(יט, יכיכיכיכֹוֹוֹוֹולללל ואואואואּתּתּתּתהההה ּבּבּבּבמיתתמיתתמיתתמיתתֹוֹוֹוֹו ּבמיתתֹו"(רש"י)לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת "לראֹות ל ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
לדֹורנּו: הֹוראה ללמד יׁש ּומּכאן זאת. לראֹות הּקּב"ה ל זּמן ּכ לׁשם ורק להּצילֹו", יכֹול ׁש"אּתה מֹוכיחה - אדם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשל
לעסק  החֹובה חלה ואחת אחד ּכל ׁשעל איפֹוא, לדעת, יׁש רּוחנית. טביעה ּבסּכנת יׂשראל מּבני רּבים נמצאים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבדֹורנּו
מֹוכיחה  ׁשּכזֹו, ּבסּכנה הּנמצאים יהּודים ׁשּיׁשנם ולדעת לראֹות לֹו ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ׁשּכן - אּלּו יהּודים ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבהּצלתם

להּצילם! הּדרּוׁשים הּכחֹות לֹו ְְְִִִֶַַַָֹׁשּנּתנּו
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ּתֹוכיח" "הֹוכח ּכּנדרׁש לקּיים יכֹול - תׂשנא" "לא ּכראּוי ׁשּמקּיים מי רק ...ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
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"לא  ׁשל הּדין חל לא ׁשּלגּביו 'ערּו ּב'ׁשלחן נפסק ׁשעליו ּכזה יהּודי אפילּו אדם, ּכל לקרב נהג הריי"צ אדמּו"ר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻכ"ק
."רע ּדם על ֲֵֶַַַתעמֹוד

עּמֹו: ונימּוקֹו ְְְִִַוטעמֹו
מארּבע־מאֹות  יֹותר יׁש עצמֹו מׁשּפט' ּב'חֹוׁשן הרביעי. החלק הּוא מׁשּפט' ו'חֹוׁשן ,'ערּו ּב'ׁשּולחן הם חלקים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה
מּתחילת  ,'ערּו ה'ׁשּולחן ּדיני ּכל את ויקיימּו ּכׁשּילמדּו ׁשּבֹו. האחרֹונים ּבּסימנים מֹופיעים האמּורים הּדינים ּופרטי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָסימנים,

אּלּו... ּבדינים ּגם לעסֹוק מקֹום יהיה אֹו־אז אּלּו, לסימנים עד חּיים' ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ'אֹורח
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i"yx£Ìw˙Œ‡Ï∑(כג אמר (יומא !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר …ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
!קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל איני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלֹו:
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`miyecwÎixgסו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
היא  זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני  לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאמר

נֹוקם  ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבלּבֹו, האיבה ׁשּנֹוטר EBÓk.נטירה, EÚ¯Ï z·‰‡Â∑(ת"כ) זה עקיבא: רּבי אמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»¿≈¬»ֲִִֶַַָָ
ּבּתֹורה  ּגדֹול .ּכלל ְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,fI wlg zegiyÎihewl itÎlr)

hWRd KxcA l`xUi zad` zevn¦§©©£©¦§¨¥§¤¤©§¨

ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו לרעלרעלרעלרע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽואהבואהבואהבואהבּתּתּתּת
ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל רש"י)זה ובפירוש יח. (יט, ְֶַָָָ

ּבפרּוׁשֹו? רׁש"י מביאֹו ׁשּלכן ּגדֹול", "ּכלל היא "ואהבּת" ׁשּמצות זה הּכתּוב, ּבהבנת מֹוסיף מה לעּין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
לב  יקּבל "לא הרי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל את ׁשּיאהב אדם ּכל על לצּוֹות ׁשּי האי הרמּב"ן הקׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

נפׁשֹו"? את ּכאהבתֹו חבירֹו את ׁשּיאהֹוב ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָהאדם
לחברֹו אדם ׁשּבין ציּוּויים ׁשאר על ּגם הּתֹורה צּותה מּדּוע ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל לאהב נצטּוינּו אם להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועֹוד
לאהב  הּצּוּוי את יקּים ׁשּכׁשאדם מאליו מּובן הרי ּבזה, וכּיֹוצא נטירה נקמה, ּגזלה, ּגנבה, אּסּור חסד, ּגמילּות צדקה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּכמֹו

האּלּו? הּמצֹות ּכל את יקּים וּדאי ּכגּופֹו, מּיׂשראל אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
"ואהבּת" מצות אין הּפׁשט ׁשּבדר מחּתא. ּבחדא אּלּו קׁשיֹות ב' מתרץ ׁשּבזה ּבּתֹורה", ּגדֹול ּכלל "זה רׁש"י ׁשּמפרׁש ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוזהּו

ּב לחברֹו.מצוה אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשל הּכלל אּלא פני־עצמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
קׁשיא  ּומתֹורצת מהּכלל, ׁשּנֹובעים הּפרטים את והן הּכלל את הן מפרׁשת ׁשהּתֹורה מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ּכבר א. ּכן: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואם

ַהּב'.
הּוא  זֹו מצוה קּיּום הרי לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּכל את  לקּים הּכללי הּציּוּוי היא "ּכמֹו" – "ואהבּת" ׁשּמצות מּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָב.

לחברֹו. אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשהם "הּפרטים" קּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל־ידי
להּמנע  אֹו לקּימן יכֹול הּוא הרי האדם, לרגׁש התיחסּות ּכל ללא ׁשּבמעׂשה, ּדברים הם לחברֹו אדם ׁשּבין ׁשהּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומּכיון 
הּציּוּוי  הּוא זה ציּוּוי ּכי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל אהבת על לצּוֹות אפׁשר האי קׁשיא אין ּומּמילא עת, ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻמעׂשּיתן

לחברֹו. אדם ׁשּבין ׁשּבּמעׂשה הּמצֹות ּכל את לקּים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכללי
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy)

ואחוה  אהבה להיֹות אי־אפׁשר טפלה, ונפׁשם עיקר ּגּופם ׁש"העֹוׂשים ּבּתניא, הּזקן רּבינּו מבאר יׂשראל, לאהבת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבנֹוגע
טפל. וגּופם עיקר נׁשמתם להיֹות צרי אּלא כּו'", ּביניהם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאמיּתית
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
מציאּות  את לגמרי לבּטל צֹור אין אבל טפל, הּוא ׁשהּגּוף ּבכ ּדי יׂשראל, ּדאהבת הענין אמיּתית ׁשּלצֹור מּובן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזה
הּגׁשמי, הּלב ּבבׂשר ׁשּתּורּגׁש עד מּטה למּטה נמׁשכת להיֹות צריכה האהבה ׁשהרי הּגּוף, ּבמציאּות צֹור יׁש ואדרּבה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּגּוף.
הּלב, ּבבׂשר לחּדֹור יׂשראל אהבת ּגם צריכה הּלב, ּבבׂשר לחּדֹור צריכה ה' ׁשאהבת ׁשּכׁשם אדמּו"ר, מו"ח כ"ק ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּוכדברי
צֹור ׁשּיׁש ּכ הּגּוף, מּצד ּגם ׁשהיא לׂשמחה הּנׁשמה ׁשּמּצד הּׂשמחה ּדֹומה ואינּה עצם", ּתדּׁשן טֹובה ּד"ׁשמּועה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבאֹופן

טפל". "ּגּופם להיֹות ׁשּצרי אּלא הּגּוף, ְְִִִִֵֶֶַָָָָּבמציאּות
הּנפׁש ׂשמחת ׁשהרי הּנפׁש, עבּור (ולא הּגּוף עבּור ׂשמחה ׁשל ענין ׁשּזהּו - ׁשּמקרבת" לגימה ּד"ּגדֹולה הענין ּגם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוזהּו
ויין, ּבׂשר ׁשעל־ידי הּׂשמחה (ּכמֹו הּגּוף את ׁשּמׂשּמחים על־ידי־זה ודוקא ׁשּבגׁשמּיּות), מרּוחנּיּות אּלא מּגׁשמּיּות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאינּה

כּו'. ואדרּבה הּנׁשמה, את מבלּבל אינֹו אזי ּביין"), אּלא ׂשמחה ו"אין ּבבׂשר" אּלא ׂשמחה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ"אין
ׁש"מׁשקה" אדמּו"ר מֹו"ח כ"ק ׂשיחת וכּידּוע הרּבה... לא ּכי [אם "לחּיים" לֹומר חסידים נֹוהגים - חסידית ּבהתועדּות ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹולכן,
נעׂשה  ׁשעל־ידי־זה ּכיון קאמר"], לא ׁשּבּתכם "ּפרׁש ׁשהרי הּׁשּבת, ּביֹום זה על לדּבר צֹור אין אבל וכּו', הּמאּוס ּדבר ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא

כּו'. הּדעת ֵַַַקירּוב
ולברכה"! לחּיים זיין "זאל ׁשליט"א:) אדמּו"ר כ"ק ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ(וסּיים

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy)

."ּפני ּבאֹור ּכאחד ּכּולנּו אבינּו ּד"ּברכנּו הענין נעׂשה ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת מצות קּיּום ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל־ידי

(èé)íéàìk òéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦
àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN̈«§−«Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ

éìò äìòé:E ©«£¤−¨¤«
i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑ טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻ

ÌÈ‡Ïk.לּדבר  „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ילּבׁשלּמה ַָָ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּוא  ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ּפׁשּתן? ואניצי צמר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּגּזי

ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז אני: ואֹומר ונּוז. טוּוי (מו"ק ׁשּוע, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מחּברת יב) מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון מפרׁשים ׁשאנּו ּבהֹון', ּדאית לנאזי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'חזין

ּופׁשּתים  .צמר ְִִֶֶ
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היא  זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני  לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאמר

נֹוקם  ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבלּבֹו, האיבה ׁשּנֹוטר EBÓk.נטירה, EÚ¯Ï z·‰‡Â∑(ת"כ) זה עקיבא: רּבי אמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»¿≈¬»ֲִִֶַַָָ
ּבּתֹורה  ּגדֹול .ּכלל ְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,fI wlg zegiyÎihewl itÎlr)

hWRd KxcA l`xUi zad` zevn¦§©©£©¦§¨¥§¤¤©§¨

ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו לרעלרעלרעלרע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽואהבואהבואהבואהבּתּתּתּת
ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל רש"י)זה ובפירוש יח. (יט, ְֶַָָָ

ּבפרּוׁשֹו? רׁש"י מביאֹו ׁשּלכן ּגדֹול", "ּכלל היא "ואהבּת" ׁשּמצות זה הּכתּוב, ּבהבנת מֹוסיף מה לעּין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
לב  יקּבל "לא הרי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל את ׁשּיאהב אדם ּכל על לצּוֹות ׁשּי האי הרמּב"ן הקׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

נפׁשֹו"? את ּכאהבתֹו חבירֹו את ׁשּיאהֹוב ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָהאדם
לחברֹו אדם ׁשּבין ציּוּויים ׁשאר על ּגם הּתֹורה צּותה מּדּוע ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל לאהב נצטּוינּו אם להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועֹוד
לאהב  הּצּוּוי את יקּים ׁשּכׁשאדם מאליו מּובן הרי ּבזה, וכּיֹוצא נטירה נקמה, ּגזלה, ּגנבה, אּסּור חסד, ּגמילּות צדקה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּכמֹו

האּלּו? הּמצֹות ּכל את יקּים וּדאי ּכגּופֹו, מּיׂשראל אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
"ואהבּת" מצות אין הּפׁשט ׁשּבדר מחּתא. ּבחדא אּלּו קׁשיֹות ב' מתרץ ׁשּבזה ּבּתֹורה", ּגדֹול ּכלל "זה רׁש"י ׁשּמפרׁש ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוזהּו

ּב לחברֹו.מצוה אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשל הּכלל אּלא פני־עצמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
קׁשיא  ּומתֹורצת מהּכלל, ׁשּנֹובעים הּפרטים את והן הּכלל את הן מפרׁשת ׁשהּתֹורה מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ּכבר א. ּכן: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואם

ַהּב'.
הּוא  זֹו מצוה קּיּום הרי לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּכל את  לקּים הּכללי הּציּוּוי היא "ּכמֹו" – "ואהבּת" ׁשּמצות מּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָב.

לחברֹו. אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשהם "הּפרטים" קּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל־ידי
להּמנע  אֹו לקּימן יכֹול הּוא הרי האדם, לרגׁש התיחסּות ּכל ללא ׁשּבמעׂשה, ּדברים הם לחברֹו אדם ׁשּבין ׁשהּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומּכיון 
הּציּוּוי  הּוא זה ציּוּוי ּכי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל אהבת על לצּוֹות אפׁשר האי קׁשיא אין ּומּמילא עת, ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻמעׂשּיתן

לחברֹו. אדם ׁשּבין ׁשּבּמעׂשה הּמצֹות ּכל את לקּים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכללי
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy)

ואחוה  אהבה להיֹות אי־אפׁשר טפלה, ונפׁשם עיקר ּגּופם ׁש"העֹוׂשים ּבּתניא, הּזקן רּבינּו מבאר יׂשראל, לאהבת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבנֹוגע
טפל. וגּופם עיקר נׁשמתם להיֹות צרי אּלא כּו'", ּביניהם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאמיּתית
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מציאּות  את לגמרי לבּטל צֹור אין אבל טפל, הּוא ׁשהּגּוף ּבכ ּדי יׂשראל, ּדאהבת הענין אמיּתית ׁשּלצֹור מּובן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזה
הּגׁשמי, הּלב ּבבׂשר ׁשּתּורּגׁש עד מּטה למּטה נמׁשכת להיֹות צריכה האהבה ׁשהרי הּגּוף, ּבמציאּות צֹור יׁש ואדרּבה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּגּוף.
הּלב, ּבבׂשר לחּדֹור יׂשראל אהבת ּגם צריכה הּלב, ּבבׂשר לחּדֹור צריכה ה' ׁשאהבת ׁשּכׁשם אדמּו"ר, מו"ח כ"ק ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּוכדברי
צֹור ׁשּיׁש ּכ הּגּוף, מּצד ּגם ׁשהיא לׂשמחה הּנׁשמה ׁשּמּצד הּׂשמחה ּדֹומה ואינּה עצם", ּתדּׁשן טֹובה ּד"ׁשמּועה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבאֹופן

טפל". "ּגּופם להיֹות ׁשּצרי אּלא הּגּוף, ְְִִִִֵֶֶַָָָָּבמציאּות
הּנפׁש ׂשמחת ׁשהרי הּנפׁש, עבּור (ולא הּגּוף עבּור ׂשמחה ׁשל ענין ׁשּזהּו - ׁשּמקרבת" לגימה ּד"ּגדֹולה הענין ּגם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוזהּו
ויין, ּבׂשר ׁשעל־ידי הּׂשמחה (ּכמֹו הּגּוף את ׁשּמׂשּמחים על־ידי־זה ודוקא ׁשּבגׁשמּיּות), מרּוחנּיּות אּלא מּגׁשמּיּות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאינּה

כּו'. ואדרּבה הּנׁשמה, את מבלּבל אינֹו אזי ּביין"), אּלא ׂשמחה ו"אין ּבבׂשר" אּלא ׂשמחה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ"אין
ׁש"מׁשקה" אדמּו"ר מֹו"ח כ"ק ׂשיחת וכּידּוע הרּבה... לא ּכי [אם "לחּיים" לֹומר חסידים נֹוהגים - חסידית ּבהתועדּות ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹולכן,
נעׂשה  ׁשעל־ידי־זה ּכיון קאמר"], לא ׁשּבּתכם "ּפרׁש ׁשהרי הּׁשּבת, ּביֹום זה על לדּבר צֹור אין אבל וכּו', הּמאּוס ּדבר ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא

כּו'. הּדעת ֵַַַקירּוב
ולברכה"! לחּיים זיין "זאל ׁשליט"א:) אדמּו"ר כ"ק ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ(וסּיים

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy)

."ּפני ּבאֹור ּכאחד ּכּולנּו אבינּו ּד"ּברכנּו הענין נעׂשה ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת מצות קּיּום ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל־ידי

(èé)íéàìk òéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦
àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN̈«§−«Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ

éìò äìòé:E ©«£¤−¨¤«
i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑ טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻ

ÌÈ‡Ïk.לּדבר  „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ילּבׁשלּמה ַָָ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּוא  ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ּפׁשּתן? ואניצי צמר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּגּזי

ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז אני: ואֹומר ונּוז. טוּוי (מו"ק ׁשּוע, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מחּברת יב) מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון מפרׁשים ׁשאנּו ּבהֹון', ּדאית לנאזי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'חזין

ּופׁשּתים  .צמר ְִִֶֶ
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ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאים ּתּתּתּתזרעזרעזרעזרע לאלאלאלא יט)ׂשׂשׂשׂשדדדד ּדהּנה (יט, לֹומר, ויׁש לקצירה. קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה וקׁשה, ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - הּוא וכלאים ולקט ּפאה ּבין ולקטולקטולקטולקטהּצד־הּׁשוה לׁשני ּפּפּפּפאהאהאהאה הּׂשדה יבּול את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לענּיים. ׁשּי ואחד הּׂשדה לבעל ׁשּי אחד הרּוחנית ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאיםחלקים; וההבּדלה ׁשֹונים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּכלאים. ׁשל הּגׁשמית להבּדלה והּסּבה הּמקֹור היא ולקט ּפאה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל

(ë)àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³
äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈
:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì́Ÿ¦©¨®¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨

i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשחציּה(קידושין ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
מדּבר  הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת וחציּה cÙ˙‰.ׁשפחה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑ ּפדּויה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְָ

ּבכסף 'ּפדיֹון' ּוסתם ּפדּויה, לט)ואינּה גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑.הּוא ולא לֹוקה היא ְְְְְִֵֶֶָָָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְִָֹ
ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, את לבּקר ּביתּֿדין על ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻיׁש

Ú¯Ê‡כ  ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡ ‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È¯‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
יא) הּלֹוקה(כריתות על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות ׁשהּוא ׁשּמי מּכאן, נחֿנט)למדּו כח :(דברים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

וגֹו'" אתֿמּכת ה' והפלא וגֹו'... לעׂשֹות תׁשמר LtÁ‰."אםֿלא ‡ÏŒÈk∑(כג עליה (מכות חּיב אין לפיכ ְְְְְְֲִִִֶַַָֹֹֹƒ…À»»ְִֵֶַָָָָ
מיתה  וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – חּפׁשה אם הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין .מיתה, ְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz miyecwÎixg` zyxt ycewÎzay zgiyn)

ּבּה" ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרֹוב מּפני ּבהקהל, נאמרה זֹו (ויקרא־רבה)"ּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּולתאר  האּסּורים חּומרת את להדּגיׁש אחת, ּדר לפניו. ּדרכים ׁשּתי - טֹובים ּומעׂשים לתׁשּובה הּקהל את לעֹורר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּבא

הּיהּודי. מעלת ּגֹודל ואת ּומצוֹותיה הּתֹורה ׁשל והעילּוי הּיֹוקר את להבליט ׁשנּיה, ּדר עליהם. העֹונׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאת
'ּגּופי  להם למסֹור ּכדי יהּודים מקהילים ּכאׁשר הּׁשנּיה. הּדר את להעדיף יׁש ּכי למדים נמצאנּו ּכאן, הּמדרׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּדברי
יׂשראל  ׁשל ׁשּקדּוׁשתם (היינּו, אני" קדֹוׁש ּכי ּתהיּו "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתם ּגֹודל ּבהדּגׁשת לפּתֹוח יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּתֹורה',

מּמּנה). ונֹובעת יתּבר לקדּוׁשתֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָקׁשּורה
יֹותר. רּבה הצלחה הּׂשיגה הּׁשנּיה הּׁשיטה ּכי והתּברר הּדֹורֹות, ּבמרּוצת נבחנּו הּׁשיטֹות ׁשּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָואכן,

(àë)ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íLà ìéà¥−¨¨«

(áë)ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà Búàhç-ìò©©¨−£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬

ô :àèç̈¨«
i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒÂ∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגג לרּבֹות .הּמזיד ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

(âë)ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈
ìL Béøt-úà Búìøò ízìøòåíëì äéäé íéðL L ©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²

:ìëàé àì íéìøò£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÎÏ.ואטמּתם ‰È‰È ÌÈL LÏL «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆

ÌÈÏ¯Ú∑נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה ּתלמּוד (ת"כ)מאימתי מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ¬≈ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יהא  ּבהויתֹו "יהיה", .לֹומר: ְְֲִֵֶַַָָ

ÔkLÓכא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב  ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

‡Ôlכג  Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈL ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈
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ixdW ,d`xp oke .oiaIge :m"`xÄ§¥§©¨¦§¥¦§¤¤£¥
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cOll ,"`hg xW` Fz`Hgn" aEW azM̈©¥©¨£¤¨¨§©¥
mWM ,cifn lr mW` oAxw `iaOW¤¥¦¨§©¨¨©¥¦§¥

bbFXd lr `iaOW)m"`x(xaMW s`e . ¤¥¦©©¥§©¤§¨
dGn ,cifnA o`M xAEcOW mircFi Ep`̈§¦¤§¨¨§¥¦¦¤
FWExiRW "didY zxTA" xn`PW¤¤¡©¦Ÿ¤¦§¤¤¥

,zFwlndid ixd ,`Mil bbFWA zFwlnE ©§©§§¥¥¨£¥¨¨
bbFW `Ede dcifn `idW cinrdl oYip¦¨§©£¦¤¦§¦¨§¥
dgtW `idW rci `l `nzQOW)¤¦§¨¨Ÿ¨©¤¦¦§¨

dtExg(`ian `Ede dwFl `id okl , £¨¨¥¦¨§¥¦
Fpi` cifn `Ed mB m` la` ,mW` oAxẅ§©¨¨£¨¦©¥¦¥

wEqRd xEYil Kixv okl ,oAxw `ian¥¦¨§¨¨¥¨¦§¦©¨
Fz`Hgn"mBW zFAxl ,"`hg xW` ¥©¨£¤¨¨§©¤©

bbFWM oAxw `ian - cifn `Ed m ¦̀¥¦¥¦¨§¨§¥
)(`"ebbk dxez.

(bk)Búìøò ízìøòåízîèàå Y ©£©§¤¨§¨©£©§¤
Búîéèà¯lM" :ai ,e zFnW i"Wx d`x £¦¨§¥©¦§¨

,"mEh` `EdW xnF` ip` ,dlxr oFWl§¨§¨£¦¥¤¨
.Kkl zF`nbEC `ianE¥¦§¨§¨

epnî úBðälî ízñðå íeèà àäé¯ §¥¨§¦§¨¦¥¨¦¤
zrke ,zFaiYd z` WxiR dNigY§¦¨¥©¤©¥§¨¥
i"Wx mB d`xE .oiprd z` Wxtn§¨¥¤¨¦§¨§¥©©¦
iEQike mhF` Fl EUr" :mW zFnW§¨£¤§¦
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סט miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr fi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאים ּתּתּתּתזרעזרעזרעזרע לאלאלאלא יט)ׂשׂשׂשׂשדדדד ּדהּנה (יט, לֹומר, ויׁש לקצירה. קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה וקׁשה, ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - הּוא וכלאים ולקט ּפאה ּבין ולקטולקטולקטולקטהּצד־הּׁשוה לׁשני ּפּפּפּפאהאהאהאה הּׂשדה יבּול את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לענּיים. ׁשּי ואחד הּׂשדה לבעל ׁשּי אחד הרּוחנית ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאיםחלקים; וההבּדלה ׁשֹונים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּכלאים. ׁשל הּגׁשמית להבּדלה והּסּבה הּמקֹור היא ולקט ּפאה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל

(ë)àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³
äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈
:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì́Ÿ¦©¨®¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨

i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשחציּה(קידושין ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
מדּבר  הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת וחציּה cÙ˙‰.ׁשפחה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑ ּפדּויה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְָ

ּבכסף 'ּפדיֹון' ּוסתם ּפדּויה, לט)ואינּה גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑.הּוא ולא לֹוקה היא ְְְְְִֵֶֶָָָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְִָֹ
ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, את לבּקר ּביתּֿדין על ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻיׁש

Ú¯Ê‡כ  ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡ ‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È¯‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«
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ì ïéLøôî eðàL ,"ïBäaLîk ïBL¯ §¤¨§¨§¦§¨©
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if`pl oiifg" zvxznE ?"ifg i`nl§©£¦§¨¤¤©§¨§¨¥

mW s"ixd lr i"WxaE ,"oFdA zi`C` ,e §¦§§©¦©¨¦¨
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.øaãî áeúkäcôäåäúcôð àì ä ©¨§©¥§¨§¥Ÿ¦§¨¨
äéeãt dðéàå äéeãt Y¯"dCtde" iM §¨§¥¨§¨¦§¨§¥

"dzCtp `l"e ,diEcR `idW FWExiR¥¤¦§¨§Ÿ¦§¨¨
DivgW Epid ,diEcR Dpi`W FWExiR¥¤¥¨§¨©§¤¤§¨

diEcR Dpi` Divge diEcR)`"eb(. §¨§¤§¨¥¨§¨
óñëa ïBéãt íúñe¯sqM deWA F` §¨¦§§¤¤§¨¤¤¤

)a ,`n oihib i"yx(F` sqM ozpe cg` `AW .¤¨¤¨§¨©¤¤
xxgWIW zpnÎlr oFc`l sqM deẄ¤¤¤¨¨©§¨¤§©§¥
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."zxTA" oFWlA zFwln©§¦§¦Ÿ¤

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
יא) הּלֹוקה(כריתות על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות ׁשהּוא ׁשּמי מּכאן, נחֿנט)למדּו כח :(דברים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

וגֹו'" אתֿמּכת ה' והפלא וגֹו'... לעׂשֹות תׁשמר LtÁ‰."אםֿלא ‡ÏŒÈk∑(כג עליה (מכות חּיב אין לפיכ ְְְְְְֲִִִֶַַָֹֹֹƒ…À»»ְִֵֶַָָָָ
מיתה  וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – חּפׁשה אם הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין .מיתה, ְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz miyecwÎixg` zyxt ycewÎzay zgiyn)

ּבּה" ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרֹוב מּפני ּבהקהל, נאמרה זֹו (ויקרא־רבה)"ּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּולתאר  האּסּורים חּומרת את להדּגיׁש אחת, ּדר לפניו. ּדרכים ׁשּתי - טֹובים ּומעׂשים לתׁשּובה הּקהל את לעֹורר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּבא

הּיהּודי. מעלת ּגֹודל ואת ּומצוֹותיה הּתֹורה ׁשל והעילּוי הּיֹוקר את להבליט ׁשנּיה, ּדר עליהם. העֹונׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאת
'ּגּופי  להם למסֹור ּכדי יהּודים מקהילים ּכאׁשר הּׁשנּיה. הּדר את להעדיף יׁש ּכי למדים נמצאנּו ּכאן, הּמדרׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּדברי
יׂשראל  ׁשל ׁשּקדּוׁשתם (היינּו, אני" קדֹוׁש ּכי ּתהיּו "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתם ּגֹודל ּבהדּגׁשת לפּתֹוח יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּתֹורה',

מּמּנה). ונֹובעת יתּבר לקדּוׁשתֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָקׁשּורה
יֹותר. רּבה הצלחה הּׂשיגה הּׁשנּיה הּׁשיטה ּכי והתּברר הּדֹורֹות, ּבמרּוצת נבחנּו הּׁשיטֹות ׁשּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָואכן,

(àë)ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íLà ìéà¥−¨¨«

(áë)ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà Búàhç-ìò©©¨−£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬

ô :àèç̈¨«
i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒÂ∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגג לרּבֹות .הּמזיד ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

(âë)ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈
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i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÎÏ.ואטמּתם ‰È‰È ÌÈL LÏL «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆

ÌÈÏ¯Ú∑נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה ּתלמּוד (ת"כ)מאימתי מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ¬≈ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יהא  ּבהויתֹו "יהיה", .לֹומר: ְְֲִֵֶַַָָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתנטיעתנטיעתנטיעתֹוֹוֹוֹו ממממּׁשּׁשּׁשּׁשעתעתעתעת ללללֹוֹוֹוֹו,,,, ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כג)מאימתימאימתימאימתימאימתי יט, ויׁש(רש"י ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשני  ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערל ּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה ּדהּנה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻלֹומר,

ּפּפּפּפריריריריֹוֹוֹוֹוּדינים. אתאתאתאת .... .... הּפרֹות.וערלוערלוערלוערלּתּתּתּתםםםם על אּסּור ערליםערליםערליםערלים– לכםלכםלכםלכם אכילת יהייהייהייהיּוּוּוּו לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה – ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשהּספ  ּומאחר הּנטיעה.הּפרֹות. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, מּטלת ירה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i mgpn zxez)

החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתית .... .... הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית .... .... ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג־כה)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים(יט, הּתפּלה,ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש לעבֹודת רֹומזֹות ּבאכילה, אסּורים הּפרֹות ּבהן – ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּסביבֹו. למה קׁשר לֹו ואין מריּה קּמי ּכעבּדא אדם עֹומד ׁשּבּה העמידה, ּתפּלת את רביעיתרביעיתרביעיתרביעיתׁשעּקרּה אֹוכלים ׁשּבּה – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּבּתֹורה  ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית לּיציאה רֹומזת ּובטהרה, ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרֹות
הרׁשּות.חמיחמיחמיחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתיתּובּמצוֹות. ּבעניני הּיֹום ּבמׁש לעּסּוק רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה – ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 993 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lhA `l xAgn§ª¨Ÿ¨¥

יאכליאכליאכליאכל:::: לאלאלאלא ערליםערליםערליםערלים לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש (יט, ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ו)ׁשנינּו משנה א פרק ּומאתים".(ערלה ּבאחד יעלה לקט ואם ילקט, לא זה הרי ּבּנטיעֹות, ׁשּנתערבּו כּו', ערלה ׁשל "נטיעה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לכּתחּלה". אּסּור מבּטלין "אין ּכי ּבדיעבד, רק זהּו א ּומאתים, ּבאחד עֹולה זֹו הרי ׁשּנתערבה ׁשערלה הּוא הּדין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכלֹומר,
לּקרקע, ּכׁשמחּבר מה־ּׁשאין־ּכן ילקט", "לא לכּתחּלה ולכן הּמחּבר, מן ׁשּלקט לאחרי רק הּוא הערלה אּסּור ּבּטּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻאמנם

ּבטל" לא "מחּבר ּכי ּומאתים, ּבאחד ּגם ּבטלה שם)אינּה בערלה מפרשים זה, בכל .(ראה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

העּמים" מּכל "המעט הם יׂשראל ׁשעם מּכיון לׁשאל: יׁש ּכן ואם ּברב. ּבטל ׁשהּמעּוט ּכּלּה הּתֹורה ּבכל הּוא (ואתחנן ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ז  העּמים?)ז, מדּבר ּבתֹו ּולהּבטל להתערב ׁשּלא ּבידם ּכח יׁש האי ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

הּיֹום" ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ּכתּוב ד)ועל־זה ד, ּתמיד (ואתחנן ּומאחדים קׁשּורים יׂשראל ׁשעם ׁשּמּכיון . ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ה"ׁשבעים  ּבתֹו ּגם אּלא ּבאּמֹות, ויתערבּו חס־וׁשלֹום ׁשּיתּבּטלּו אי־אפׁשר הּנה "מחּבר", ּבבחינת הם הּזמן וכל הּקּב"ה, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻעם

יתחּׁשב" לא ּובּגֹוים יׁשּכֹון לבדד ו"עם וקּימים, חּיים הם ט)זאבים" כג, .(בלק ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(ãë)íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז מה (ויקרא לה'". קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר : ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, כד)ּמעׂשר לה'"(קידושין "הּלּולים זה ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לּׁשמים  ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו .ה ּוא, ְְְִֵֵֶַַַַַָָ

˜„Lכד  da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»
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i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ארּבע  הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ּפרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלכם

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ּבֹו מצטער אני ‰'.ׁשנים È‡∑ּכ על הּמבטיח ה', אני ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ¬ƒְֲִִַַַַָ
הבטחתי  לׁשמר .ונאמן ְְְֱִִֶַָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑'ּב'סנהדרין נדרׁש ּפנים לפני (סג)להרּבה קדׁשים מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה ……¿««»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הרּבה  ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ּדמים, ˙eLÁ.זריקת ‡Ï∑(סו ּכגֹון (סנהדרין ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ…¿«¬ְ
ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ּובעֹופֹות; ּבחלּדה המנחׁשין ˙eBÚ.אּלּו ‡Ï∑,וׁשעֹות עֹונֹות לׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ…¿≈ְְָ

לצאת  קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה. להתחיל יפה ּפלֹוני יֹום .ׁשאֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

‡daכה  ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו  ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:ÔeBÚ¿̇
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עי miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתנטיעתנטיעתנטיעתֹוֹוֹוֹו ממממּׁשּׁשּׁשּׁשעתעתעתעת ללללֹוֹוֹוֹו,,,, ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כג)מאימתימאימתימאימתימאימתי יט, ויׁש(רש"י ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשני  ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערל ּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה ּדהּנה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻלֹומר,

ּפּפּפּפריריריריֹוֹוֹוֹוּדינים. אתאתאתאת .... .... הּפרֹות.וערלוערלוערלוערלּתּתּתּתםםםם על אּסּור ערליםערליםערליםערלים– לכםלכםלכםלכם אכילת יהייהייהייהיּוּוּוּו לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה – ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשהּספ  ּומאחר הּנטיעה.הּפרֹות. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, מּטלת ירה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i mgpn zxez)

החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתית .... .... הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית .... .... ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג־כה)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים(יט, הּתפּלה,ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש לעבֹודת רֹומזֹות ּבאכילה, אסּורים הּפרֹות ּבהן – ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּסביבֹו. למה קׁשר לֹו ואין מריּה קּמי ּכעבּדא אדם עֹומד ׁשּבּה העמידה, ּתפּלת את רביעיתרביעיתרביעיתרביעיתׁשעּקרּה אֹוכלים ׁשּבּה – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּבּתֹורה  ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית לּיציאה רֹומזת ּובטהרה, ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרֹות
הרׁשּות.חמיחמיחמיחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתיתּובּמצוֹות. ּבעניני הּיֹום ּבמׁש לעּסּוק רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה – ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 993 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lhA `l xAgn§ª¨Ÿ¨¥

יאכליאכליאכליאכל:::: לאלאלאלא ערליםערליםערליםערלים לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש (יט, ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ו)ׁשנינּו משנה א פרק ּומאתים".(ערלה ּבאחד יעלה לקט ואם ילקט, לא זה הרי ּבּנטיעֹות, ׁשּנתערבּו כּו', ערלה ׁשל "נטיעה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לכּתחּלה". אּסּור מבּטלין "אין ּכי ּבדיעבד, רק זהּו א ּומאתים, ּבאחד עֹולה זֹו הרי ׁשּנתערבה ׁשערלה הּוא הּדין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכלֹומר,
לּקרקע, ּכׁשמחּבר מה־ּׁשאין־ּכן ילקט", "לא לכּתחּלה ולכן הּמחּבר, מן ׁשּלקט לאחרי רק הּוא הערלה אּסּור ּבּטּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻאמנם

ּבטל" לא "מחּבר ּכי ּומאתים, ּבאחד ּגם ּבטלה שם)אינּה בערלה מפרשים זה, בכל .(ראה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

העּמים" מּכל "המעט הם יׂשראל ׁשעם מּכיון לׁשאל: יׁש ּכן ואם ּברב. ּבטל ׁשהּמעּוט ּכּלּה הּתֹורה ּבכל הּוא (ואתחנן ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ז  העּמים?)ז, מדּבר ּבתֹו ּולהּבטל להתערב ׁשּלא ּבידם ּכח יׁש האי ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

הּיֹום" ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ּכתּוב ד)ועל־זה ד, ּתמיד (ואתחנן ּומאחדים קׁשּורים יׂשראל ׁשעם ׁשּמּכיון . ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ה"ׁשבעים  ּבתֹו ּגם אּלא ּבאּמֹות, ויתערבּו חס־וׁשלֹום ׁשּיתּבּטלּו אי־אפׁשר הּנה "מחּבר", ּבבחינת הם הּזמן וכל הּקּב"ה, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻעם

יתחּׁשב" לא ּובּגֹוים יׁשּכֹון לבדד ו"עם וקּימים, חּיים הם ט)זאבים" כג, .(בלק ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(ãë)íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז מה (ויקרא לה'". קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר : ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, כד)ּמעׂשר לה'"(קידושין "הּלּולים זה ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לּׁשמים  ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו .ה ּוא, ְְְִֵֵֶַַַַַָָ

˜„Lכד  da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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,mlFrl oM didi ,mipW WlW KWnA§¤¤¨¨¦¦§¤¥§¨
,mipXd WlW KFzA lcBd ixR lMW¤¨§¦©¨¥§¨©¨¦
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz íëì̈¤−§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ארּבע  הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ּפרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלכם

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ּבֹו מצטער אני ‰'.ׁשנים È‡∑ּכ על הּמבטיח ה', אני ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ¬ƒְֲִִַַַַָ
הבטחתי  לׁשמר .ונאמן ְְְֱִִֶַָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑'ּב'סנהדרין נדרׁש ּפנים לפני (סג)להרּבה קדׁשים מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה ……¿««»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הרּבה  ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ּדמים, ˙eLÁ.זריקת ‡Ï∑(סו ּכגֹון (סנהדרין ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ…¿«¬ְ
ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ּובעֹופֹות; ּבחלּדה המנחׁשין ˙eBÚ.אּלּו ‡Ï∑,וׁשעֹות עֹונֹות לׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ…¿≈ְְָ

לצאת  קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה. להתחיל יפה ּפלֹוני יֹום .ׁשאֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

‡daכה  ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬
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df xaCW mEXn EdGW "mgpn zxFz"A§©§©¥¤¤¦¤¨¨¤
Fnvr `aiwr iAx FAW aSOd z` sTW¦¥¤©©¨¤©¦£¦¨©§
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éñBäì"."Búàeáz íëì ó'ä éðàY §¦¨¤§¨£¦
Ck ìò çéèánä "'ä éðà"¯,xnFlM £¦©©§¦©©¨§©

dkxA wx Fpi` "Fz`EaY mkl siqFdl"§¦¨¤§¨¥©§¨¨
,z`Gd devOd zxinW zEkfA `aYW¤¨Ÿ¦§§¦©©¦§¨©Ÿ
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mNWl on`p" lW libxd fExiGA iC `lŸ©©¥¨¨¦¤¤¡¨§©¥
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,DnIwl on`PW Fnvr `EdÎKExÄ©§¤¤¡¨§©§¨
xvil mB dti FgM df fExiGW¤¥¤Ÿ¨¤©§¥¤

.rxdek dxez ¨¨
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lr Elk`z `l" mEXn Dlk`l xEq`̈§¨§¨¦ŸŸ§©

"mCd)m"`x(. ©¨
äaøä ãBòå¯`(lr oixan oi`W §©§¥¤¥©§¦©

a oiCÎziA ibExd(mibxFdW oixcdpq £¥¥¦©§¤§¦¤§¦
FzF` lM mElM oinrFh oi` WtPd z ¤̀©¤¤¥£¦§¨

b .mFId(`NW dxFnE xxFq oal dxdf` ©©§¨¨§¥¥¤¤Ÿ
.dilr FzF` EbxdIW dlik` lk`iŸ©£¦¨¤©©§¨¤¨

eLçðú àìïéLçðîä elà ïBâk Y¯ Ÿ§©£§¥©§©£¦
miligzOWM F` KxCl mi`vFIWM§¤§¦©¤¤§¤©§¦¦

xaC mEWA)` ,eq oixcdpq i"yx(. §¨¨
úBôBòáe äcìça¯F` oz`ixwA §ª§¨§¦§¦¨¨

drxl F` daFhl ,ozribtA)m"`x(. ¦§¦¨¨§¨§¨¨
åétî äìôð Bzt¯mFId bF`cl Kixv ¦¨§¨¦¦¨¦¦§©

wGidn)a ,dq oixcdpq i"yx(. ¥¤¥
Cøca B÷éñôä éáö¯KlFd didW §¦¦§¦©¤¤¤¨¨¥

oFtSn KlFd iaSde ,axrnl gxfOn¦¦§¨§©£¨§©§¦¥¦¨
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`miyecwÎixgעב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy

(æë)úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì́Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬
ð÷æ:E §¨¤«

i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ עגל (מכות ראׁשֹו הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הרּבה  מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל E˜Ê.סביב, ˙‡t∑(כא והן (מכות ּוגבּוליו, הּזקן סֹוף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ¿«¿»∆ְְֵַָָָ

– ּבסנטרֹו למּטה ואחת ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל למעלה ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחמׁש:
יחד  הּלחיים ׁשּתי חּבּור .מקֹום ְְְִִֵַַַַָ

(çë)ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½
:ýåýé éðà íëa eðzú àì¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙÏ Ë¯NÂ∑ מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑ מכות) ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«
לעֹולם כא) מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, המחּקה (במדבר לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.ּכתב ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ«¬«ְ

È˙כז  ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎ¯Ò·aכח  Ôez˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔBÎa Ôez˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»
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FYgCtl deWA sTEn FW`x `dIW¤§¥Ÿ¨§¨¤§©©§
`id ,aiaq lFbr eipf` ixg`e eircvE§¨¨§©£¥¨§¨¨¨¦¦
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äìòîì éçìå éçì ìëa íézL :Lîç̈¥§©¦§¨¤¦§¤¦§©§¨
ézL Ba Léå áçø àeäL ,Làøä ìöà¥¤¨Ÿ¤¨¨§¥§¥
íB÷î ,Bøèðña ähîì úçàå ,úBàt¥§©©§©¨§©§¥§

ãçé íééçlä éðL øeaç¯dfÎKxCÎlre ¦§¥©§¨©¦©©§©¤¤¤
lMn miYW" :` ,b zFrEaWA i"Wx azM̈©©¦¦§§©¦¦¨
,mircSd cbpM agx igNdW itl ,cv©§¦¤©¤¦¨¨§¤¤©§¨¦
oiccv ipWl dvw agx xaC lkl Wie§¥§¨¨¨¨¨¨¤¦§¥§¨¦
,xhpQA dHnNn zg`e .FW`xA§Ÿ§©©¦§©¨©©§¥
xvw mvrde mW oixAEgn miigNdW¤©§¨©¦§¨¦¨§¨¤¤¨¨
,k zFMn i"Wx d`xE ."xhpQA dHnNn¦§©¨©©§¥§¥©¦©
dHnl cg` ,owGl Fl Wi zF`R Wng" :`¨¥¥¥©¨¨¤¨§©¨
`vFi oFYgYd igNW mFwn ofF`d on¦¨¤¨¤¤¦©©§¥
lW FCgA d`R `xwp mWe ,mW cxRznE¦§¨¥¨§¨¦§¨¥¨§ª¤
,owGd zlgzn mXW ,uEgl hlFAW igl¤¦¤¥©¤¨©§¤¤©¨¨
llkA `rciSd cr dlrnNX dn lke§¨©¤§©§¨©©¦§¨¦§©
lM zFlFAXd iYWE ,`id W`xd z`R§©¨Ÿ¦§¥©¦¨
,d`R `xwpe igNd sFql odn zg ©̀©¥¤§©¤¦§¦§¨¥¨
zlFAXd oiAW xrU dHnNn zg`e§©©¦§©¨¥¨¤¥©¦¤

."xhpQd rvn`Agk dxez §¤§©©©§¥

(gk)Lôðì èøNå¯dxEAg dUFr §¤¤¨¤¤¤©¨
Fzn xrv mEXn FnvrA)k zekn i"yx` ,(. §©§¦©©¥

FMg" :fh ,d mixiXd xiW i"Wx d`xE§¥©¦¦©¦¦¦
WtPl hxUe ,miaxr eixaC ± miTznn©§©¦§¨¨£¥¦§¤¤©¤¤
on`Pd ,'d ip` ,mkxUaA EpYz `lŸ¦§¦§©§¤£¦©¤¡¨
l` ?dGn wFzn Kig Wi ,xkU mNWl§©¥¨¨¥¥¨¦¤©

."xkU ElAwzE mkiUrnA ElAgY§©§§©£¥¤§©§¨¨
úBéäì íéiøBîà ìL ïkøc ïk¥©§¨¤¡¦¦¦§

úî íäì únLk íøNa ïéèøNî¯ §¨§¦§¨¨§¤¥¨¤¥
`Ed f`W ,"Wtpl" `weC xEQi`d okle§¨¥¨¦©§¨§¤¤¤¨
dUFr m` `l la` ,ixFn`d ikxCn¦©§¥¨¡¦£¨Ÿ¦¤

zFpFq` x`WA oM)cecl likyn(d`xE . ¥¦§¨£§¥
± EccFBzz `l" :` ,ci mixaC i"Wx©¦§¨¦Ÿ¦§§
lr mkxUaA hxUe dcicB EpYY `lŸ¦§§¦¨§¤¤¦§©§¤©
itl ,oiUFr miIxFn`dW KxcM zn¥§¤¤¤¨¡¦¦¦§¦
oiE`x mY`e ,mFwn lW eipA mY`W¤©¤¨¨¤¨§©¤§¦
."migxFwnE micEcB `le mi`p zFidl¦§¨¦§Ÿ§¦§¨¦
oOwl i"Wx d`xE .xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥§¥©¦§©¨
dhixU lM lr xaFrW d ,`k¤¥©¨§¦¨

.dhixUE§¦¨
ò÷ò÷ úáúëeäwçîä áúk Y¯ §Ÿ¤©£©§©©§ª¤

.wEwg̈
,íìBòì ÷çîð BðéàL òe÷Lå§¨©¤¥¦§¨§¨

Bò÷ò÷nL¯.azMd z` ¤§©§§¤©§¨
íìBòì øéçLî àeäå èçîa¯azFM §©©§©§¦§¨¥

,`xwiqA F` mqA FxUA lr dNgY§¦¨©§¨§©§¦§¨
F` hgnA xUAd rwrwn KMÎxg`e§©©¨§©£¥©©¨¨§©©
xUAl xFrd oiA raSd qpkpe ,oiMqA§©¦§¦§¨©¤©¥¨©¨¨
aFYkl xEq`e ,minId lM FA d`xpe§¦§¤¨©¨¦§¨¦§
,df oiprA FxUA lr mlFrA daizM mEW§¦¨¨¨©§¨§¦§¨¤

aEzMd zxifB KMW)` ,`k zekn i"yx(. ¤¨§¥©©¨
ò÷ò÷ì Y"íúBà ò÷Bäå" ïBL¯ ©£©§§©¨

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
ד) אֹותם";כה "והֹוקע ו): כא ב מחּקין (שמואל ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּבלע"ז  פורפויינ"ט ּבּקרקע, .ּותחּובין ְְְִַַַַַ

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙BÊ‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑ קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰Ê˙Œ‡ÏÂ∑ «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, עֹוׂשה אּתה ג)אם ג :(ירמיה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וגֹו'" רבבים ."וּיּמנעּו ְְְִִִַָ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ואףֿעלּֿפי (יבמות רגליו; ׁשעל ּובאבק ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשּבת  ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על מזהירכם .ׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

˙ÈÚËכט  ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל  ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא  ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.c ,dk xAcOA©¦§¨
"íeðò÷Bäå"¯.e ,`k a l`EnW §©£§¥

zFlEtMd zFaiYdn `id "rwrw"e)i"yx §©§©¦¥©¥©§
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eàöîðå¯.urd lr milzPW EN` §¦§§¥¤¦§¦©¨¥

è"ðéåôøåô ,ò÷øwa ïéáeçúe ïéwçî§ª¦§¦©©§©
.æòìa¯porpoint,.rEwYhk dxez §©©¨©
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àlL äàéáì äéeðt Bza øñBîa Y§¥¦§¨§¦¨¤Ÿ
ìïéLec÷ íL¯.zEpf zliral `N` §¥¦¦¤¨¦§¦©§

l` ,"DzFpfdl LYA z` lNgY l`" Edfe§¤©§©¥¤¦§§©§¨©
zEpfA DlNgY)` ,er oixcdpq i"yx(. §©§¨¦§

õøàä äðæú àìåäNBò äzà íà Y §Ÿ¦§¤¨¨¤¦©¨¤
äéúBøt úà äpæî "õøàä" ,ïë¯ ¥¨¨¤§©¨¤¥¤¨

aizM `lCn ,"ux`d" zNOn Wxcp¦§¨¦¦©¨¨¤¦§¨§¦
"ux`d iWp` Epfi `le")o"anx(. §Ÿ¦§©§¥¨¨¤

íëöøàa àìå øçà íB÷îa ïúBNòì©£¨§¨©¥§Ÿ§©§§¤
¯oi`e zclFIW dpFf dX` znbEcA§§©¦¨¨¤¤¤§¥

dUFr Dpi` m` la` ,lrAl zFclEd©§¨©©©£¨¦¥¨¨
zEpf oFWl dfA KIW `l llM zFxiR)x`a ¥§¨Ÿ©¨¨¤§§

dcya(FYA zxiqOW ,xnFl Wi F` .¥©¤§¦©¦
DrnWn ,oiWECiw mWl `NW d`ial§¦¨¤Ÿ§¥¦¦©§¨¨
zEpf ici lr didY zFclEd zclFdW¤¨©©§¨¦§¤©§¥§
,zEXi` mWl oiWECiw ici lr `le§Ÿ©§¥¦¦§¥¦
,dCn cbpM dCn KM lr WpFrde§¨¤©¨¦¨§¤¤¦¨

dizFxiR dUrY `l ux`dWux`A ¤¨¨¤Ÿ©£¤¥¤¨§¤¤
`N` ,l`xUi mrl zWCEwnd l`xUi¦§¨¥©§¤¤§©¦§¨¥¤¨
mrl zWCEwn Dpi`W zxg` ux`A§¤¤©¤¤¤¥¨§¤¤§©

.l`xUi¦§¨¥
øîBà àeä ïëå¯.b ,b dinxi §¥¥¦§§¨

"'Bâå íéááø eòðniå"¯`l WFwlnE" ©¦¨§§¦¦§©§Ÿ
ux` itipgYe" xn`p ok iptle ,"did̈¨§¦§¥¥¤¡©©©£¦¦¤¤

."KzrxaE KizEpfAl dxez ¦§©¦§¨¨¥
(l)eàøéz éLc÷îeñðké àì Y¯ ¦§¨¦¦¨Ÿ¦¨¥

.ziAd xdA :miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦§©©©¦
Búcðôàáe Bìòðîá àìå Bìwîá àì¯ Ÿ§©§§Ÿ§¦§¨©£ª§¨

zFrn FA mipzFpe lElg xFbg)zekxa i"yx £¨§§¦¨
` ,cp(.

éðàL ét-ìò-óàå .åéìâø ìòL ÷áàáe§¨¨¤©©§¨§©©¦¤£¦
úà" Y Lc÷nä ìò íëøéäæî©§¦§¤©©¦§¨¤
úéa ïéða ïéà ,"eøîLz éúúaL©§Ÿ©¦§Ÿ¥¦§©¥

úaL äçBc Lc÷nä¯i"Wx d`xE ©¦§¨¤©¨§¥©¦
ziA oipA `di lFki" :a ,fh zFrEaW§¨§¥¦§©¥
z` ,xnFl cEnlY ?zAW dgFC WCwOd©¦§¨¤©¨©§©¤
,'d ip` E`xiY iWCwnE ExnWY izFzAW©§©¦§Ÿ¦§¨¦¦¨£¦
WCwOde mY` ,icFakA oiaIg mkNMª§¤©¨¦¦§¦©¤§©¦§¨
."zAXd lr iYxdfdW icFakA oiaIg©¨¦¦§¦¤¦§©§¦©©©¨

K` ."'d ip`" zaiYn oM cnFNW rnWn©§©¤¥¥¦¥©£¦©
oM cnFNW rnWn ,o`M i"Wx ixaCn¦¦§¥©¦¨©§©¤¥¥
,WCwn `xFnl zAW zxinW zEkinQn¦§¦§¦©©¨§¨¦§¨
`xFnl zAW zxinW miCwdW dGn `le§Ÿ¦¤¤¦§¦§¦©©¨§¨

i oiprl b wEqR lirl ixdW ,WCwnz`x ¦§¨¤£¥§¥¨§¦§©¦§©
,Ktidl `Ed ,zAW zxinWE m`e a`̈¨¥§¦©©¨§¥¤
dnE] .miaEzMd zEkinQn mW cnFle§¥¨¦§¦©§¦©
oi`W i"Wx cnFl ldwIe zWxR WixAX¤§¥¨¨©©©§¥¥©¦¤¥
dGn ,zAW dgFC oMWOd zk`ln§¤¤©¦§¨¨©¨¦¤
zk`lnl zAW zxinW miCwdW¤¦§¦§¦©©¨¦§¤¤
Kixv did mXW ipRn Edf ,oMWOd©¦§¨¤¦§¥¤¨¨¨¨¦
zxinWl oMWOd zk`ln miCwdl§©§¦§¤¤©¦§¨¦§¦©
WExiR df itlE .[xE`iAA mW oIr ,zAW©¨©¥¨©¥§¦¤¥
ExnWY izFzAW z`" :KM `Ed wEqRd©¨¨¤©§©¦§Ÿ
xnF`X dnE ."E`xiY iWCwnE[WM s`]©§¤¦§¨¦¦¨©¤¥
Fpi` dOl mrh Edf "'d ip`" KMÎxg ©̀©¨£¦¤©©¨¨¥
WCwOde mY`W ipRn ,zAW dgFC¤©¨¦§¥¤©¤§©¦§¨
b wEqR lirl `Ed oke .icFakA miaIg©¨¦¦§¦§¥§¥¨
.zAW zxinWE m`e a` `xFn oiprl§¦§©¨¨¨¥§¦©©¨
oipal cgEin cEOill mikixSX dnE©¤§¦¦§¦§¨§¦§©
df xaC Epcnl xaMW s` ,WCwOd ziA¥©¦§¨©¤§¨¨©§¨¨¤
zWxR WixA oMWOd zk`ln oiprl§¦§©§¤¤©¦§¨§¥¨¨©
FzXEcw WCwOdW ipRn Edf ,ldwIe©©§¥¤¦§¥¤©¦§¨§¨
oMWOl dnFC Fpi`e mlFr zXEcw§©¨§¥¤©¦§¨
oYip dide ,ziPnf dXEcw FzXEcTW¤§¨§¨§©¦§¨¨¦¨

zAXd z` FpipA dgcYW xnFl)likyn ©¤¦§¤¦§¨¤©©¨
cecl(.`l dxez



עג miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy

(æë)úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì́Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬
ð÷æ:E §¨¤«

i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ עגל (מכות ראׁשֹו הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הרּבה  מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל E˜Ê.סביב, ˙‡t∑(כא והן (מכות ּוגבּוליו, הּזקן סֹוף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ¿«¿»∆ְְֵַָָָ

– ּבסנטרֹו למּטה ואחת ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל למעלה ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחמׁש:
יחד  הּלחיים ׁשּתי חּבּור .מקֹום ְְְִִֵַַַַָ

(çë)ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½
:ýåýé éðà íëa eðzú àì¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙÏ Ë¯NÂ∑ מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑ מכות) ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«
לעֹולם כא) מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, המחּקה (במדבר לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.ּכתב ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ«¬«ְ

È˙כז  ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎ¯Ò·aכח  Ôez˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔBÎa Ôez˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`iad "opFrn" WExitA i ,gi mixacA¦§¨¦§¥§¥¥¦
xnF` `aiwr iAx" :zFrc iYW i"Wx©¦§¥¥©¦£¦¨¥
dpFr mixnF`W ,zFpFr ipzFp EN ¥̀§¥¤§¦¨
mixnF` minkge .ligzdl dti zipFlR§¦¨¨§©§¦©£¨¦§¦
,xnFl Wi mrHde ."mipird ifgF` EN ¥̀£¥¨¥©¦§©©©¥©
KWndA "opFrn" xn`p mXW mEXn¦¤¨¤¡©§¥§¤§¥
o`M oMÎoi`XÎdn ,"minqw mqFw"l§¥§¨¦©¤¥¥¨
`l"l KWndA "EppFrz `le" xn`p¤¡©§Ÿ§¥§¤§¥§Ÿ
lW bEq FzF`n `EdW EpidC ,"EWgpz§©£§©§¤¥¤

.xEQi ¦̀
úBòLå¯zErnWnA dpFr ,xnFlM §¨§©¨§©§¨

mini zllFMd) zre onf lW zillM§¨¦¤§©§¥©¤¤¨¦
zFrWe(zErnWOA wx `le , §¨§Ÿ©©©§¨

dlil F` mFi) dpFr lW znvnEvnd(. ©§§¤¤¤¨©§¨
øîBàL¯`Ed xEQi`dW zvw rnWn ¤¥©§©§¨¤¨¦

.oEIr Kixv oicre .`weC xnF`d lr©¨¥©§¨©£©¦¨¦¦
`"nxd zFdBd d`xE)a"q hrw 'iq c"ei( §¥©¨¨§¨

`N` WEgp xFzA oM dUFr Fpi` m`W¤¦¥¤¥§¦¤¨
.xYEn ,aFh oniq xFzA§¦¨¨
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dpFrd z` oigaOW" a ,dq oixcdpq©§¤§¦¤©§¦¤¨¨
,gilvie KxCl z`vl dti mFId :xnF`e§¥©¨¤¨¥©¤¤§©§¦©
FA xMYUie gTn gTil dti xgnl§¨¨¨¤¦©¦¨§¦§©¥

."FgwFNdfk dxez ©§
(fk)íëLàø úàt eôwú àìäæ Y Ÿ©¦§©Ÿ§¤¤
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eircvA la` ,mElM xrU oi` FgvnA§¦§¥¥¨§£¨¦§¨¨
deWn `Ed m`e ,xrU Wi rvn`AW¤¨¤§©¥¥¨§¦©§¤
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FYgCtl deWA sTEn FW`x `dIW¤§¥Ÿ¨§¨¤§©©§
`id ,aiaq lFbr eipf` ixg`e eircvE§¨¨§©£¥¨§¨¨¨¦¦

."dtTd©¨¨
ð÷æ úàtEïäå .åéìeáâe ï÷fä óBñ Y §©§¨¤©¨¨§¨§¥

äìòîì éçìå éçì ìëa íézL :Lîç̈¥§©¦§¨¤¦§¤¦§©§¨
ézL Ba Léå áçø àeäL ,Làøä ìöà¥¤¨Ÿ¤¨¨§¥§¥
íB÷î ,Bøèðña ähîì úçàå ,úBàt¥§©©§©¨§©§¥§

ãçé íééçlä éðL øeaç¯dfÎKxCÎlre ¦§¥©§¨©¦©©§©¤¤¤
lMn miYW" :` ,b zFrEaWA i"Wx azM̈©©¦¦§§©¦¦¨
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.dhixUE§¦¨
ò÷ò÷ úáúëeäwçîä áúk Y¯ §Ÿ¤©£©§©©§ª¤

.wEwg̈
,íìBòì ÷çîð BðéàL òe÷Lå§¨©¤¥¦§¨§¨

Bò÷ò÷nL¯.azMd z` ¤§©§§¤©§¨
íìBòì øéçLî àeäå èçîa¯azFM §©©§©§¦§¨¥

,`xwiqA F` mqA FxUA lr dNgY§¦¨©§¨§©§¦§¨
F` hgnA xUAd rwrwn KMÎxg`e§©©¨§©£¥©©¨¨§©©
xUAl xFrd oiA raSd qpkpe ,oiMqA§©¦§¦§¨©¤©¥¨©¨¨
aFYkl xEq`e ,minId lM FA d`xpe§¦§¤¨©¨¦§¨¦§
,df oiprA FxUA lr mlFrA daizM mEW§¦¨¨¨©§¨§¦§¨¤

aEzMd zxifB KMW)` ,`k zekn i"yx(. ¤¨§¥©©¨
ò÷ò÷ì Y"íúBà ò÷Bäå" ïBL¯ ©£©§§©¨

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
ד) אֹותם";כה "והֹוקע ו): כא ב מחּקין (שמואל ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּבלע"ז  פורפויינ"ט ּבּקרקע, .ּותחּובין ְְְִַַַַַ

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙BÊ‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑ קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰Ê˙Œ‡ÏÂ∑ «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, עֹוׂשה אּתה ג)אם ג :(ירמיה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וגֹו'" רבבים ."וּיּמנעּו ְְְִִִַָ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ואףֿעלּֿפי (יבמות רגליו; ׁשעל ּובאבק ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשּבת  ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על מזהירכם .ׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

˙ÈÚËכט  ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל  ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא  ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.c ,dk xAcOA©¦§¨
"íeðò÷Bäå"¯.e ,`k a l`EnW §©£§¥

zFlEtMd zFaiYdn `id "rwrw"e)i"yx §©§©¦¥©¥©§
`l ,n aei`(.

õøàa õò ïéáçBz¯"rwFd"W Epid £¦¥¨¨¤©§¤©
,e dinxi i"Wx d`xE .daigY oFWl `Ed§§¦¨§¥©¦¦§§¨

."xEAig oFWl" `Ed "rwFd"W g¤©§¦
íäéìò íúBà ïéìBúå¯mW i"Wx d`x §¦¨£¥¤§¥©¦¨

"mEprwFde" "rwFde"W WxtOW mWe§¨¤§¨¥¤§©§©£
,oiprd z`WxiR mXW`N` ,dIlY Epid©§§¦¨¤¨¤¨¥©¤¨¦§¨

.oFWNd z` Wxtn o`ke§¨§¨¥¤©¨
eàöîðå¯.urd lr milzPW EN` §¦§§¥¤¦§¦©¨¥

è"ðéåôøåô ,ò÷øwa ïéáeçúe ïéwçî§ª¦§¦©©§©
.æòìa¯porpoint,.rEwYhk dxez §©©¨©
(hk)dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà©§©¥¤¦§§©§¨

àlL äàéáì äéeðt Bza øñBîa Y§¥¦§¨§¦¨¤Ÿ
ìïéLec÷ íL¯.zEpf zliral `N` §¥¦¦¤¨¦§¦©§

l` ,"DzFpfdl LYA z` lNgY l`" Edfe§¤©§©¥¤¦§§©§¨©
zEpfA DlNgY)` ,er oixcdpq i"yx(. §©§¨¦§

õøàä äðæú àìåäNBò äzà íà Y §Ÿ¦§¤¨¨¤¦©¨¤
äéúBøt úà äpæî "õøàä" ,ïë¯ ¥¨¨¤§©¨¤¥¤¨

aizM `lCn ,"ux`d" zNOn Wxcp¦§¨¦¦©¨¨¤¦§¨§¦
"ux`d iWp` Epfi `le")o"anx(. §Ÿ¦§©§¥¨¨¤

íëöøàa àìå øçà íB÷îa ïúBNòì©£¨§¨©¥§Ÿ§©§§¤
¯oi`e zclFIW dpFf dX` znbEcA§§©¦¨¨¤¤¤§¥

dUFr Dpi` m` la` ,lrAl zFclEd©§¨©©©£¨¦¥¨¨
zEpf oFWl dfA KIW `l llM zFxiR)x`a ¥§¨Ÿ©¨¨¤§§

dcya(FYA zxiqOW ,xnFl Wi F` .¥©¤§¦©¦
DrnWn ,oiWECiw mWl `NW d`ial§¦¨¤Ÿ§¥¦¦©§¨¨
zEpf ici lr didY zFclEd zclFdW¤¨©©§¨¦§¤©§¥§
,zEXi` mWl oiWECiw ici lr `le§Ÿ©§¥¦¦§¥¦
,dCn cbpM dCn KM lr WpFrde§¨¤©¨¦¨§¤¤¦¨

dizFxiR dUrY `l ux`dWux`A ¤¨¨¤Ÿ©£¤¥¤¨§¤¤
`N` ,l`xUi mrl zWCEwnd l`xUi¦§¨¥©§¤¤§©¦§¨¥¤¨
mrl zWCEwn Dpi`W zxg` ux`A§¤¤©¤¤¤¥¨§¤¤§©

.l`xUi¦§¨¥
øîBà àeä ïëå¯.b ,b dinxi §¥¥¦§§¨

"'Bâå íéááø eòðniå"¯`l WFwlnE" ©¦¨§§¦¦§©§Ÿ
ux` itipgYe" xn`p ok iptle ,"did̈¨§¦§¥¥¤¡©©©£¦¦¤¤

."KzrxaE KizEpfAl dxez ¦§©¦§¨¨¥
(l)eàøéz éLc÷îeñðké àì Y¯ ¦§¨¦¦¨Ÿ¦¨¥

.ziAd xdA :miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦§©©©¦
Búcðôàáe Bìòðîá àìå Bìwîá àì¯ Ÿ§©§§Ÿ§¦§¨©£ª§¨

zFrn FA mipzFpe lElg xFbg)zekxa i"yx £¨§§¦¨
` ,cp(.

éðàL ét-ìò-óàå .åéìâø ìòL ÷áàáe§¨¨¤©©§¨§©©¦¤£¦
úà" Y Lc÷nä ìò íëøéäæî©§¦§¤©©¦§¨¤
úéa ïéða ïéà ,"eøîLz éúúaL©§Ÿ©¦§Ÿ¥¦§©¥

úaL äçBc Lc÷nä¯i"Wx d`xE ©¦§¨¤©¨§¥©¦
ziA oipA `di lFki" :a ,fh zFrEaW§¨§¥¦§©¥
z` ,xnFl cEnlY ?zAW dgFC WCwOd©¦§¨¤©¨©§©¤
,'d ip` E`xiY iWCwnE ExnWY izFzAW©§©¦§Ÿ¦§¨¦¦¨£¦
WCwOde mY` ,icFakA oiaIg mkNMª§¤©¨¦¦§¦©¤§©¦§¨
."zAXd lr iYxdfdW icFakA oiaIg©¨¦¦§¦¤¦§©§¦©©©¨

K` ."'d ip`" zaiYn oM cnFNW rnWn©§©¤¥¥¦¥©£¦©
oM cnFNW rnWn ,o`M i"Wx ixaCn¦¦§¥©¦¨©§©¤¥¥
,WCwn `xFnl zAW zxinW zEkinQn¦§¦§¦©©¨§¨¦§¨
`xFnl zAW zxinW miCwdW dGn `le§Ÿ¦¤¤¦§¦§¦©©¨§¨

i oiprl b wEqR lirl ixdW ,WCwnz`x ¦§¨¤£¥§¥¨§¦§©¦§©
,Ktidl `Ed ,zAW zxinWE m`e a`̈¨¥§¦©©¨§¥¤
dnE] .miaEzMd zEkinQn mW cnFle§¥¨¦§¦©§¦©
oi`W i"Wx cnFl ldwIe zWxR WixAX¤§¥¨¨©©©§¥¥©¦¤¥
dGn ,zAW dgFC oMWOd zk`ln§¤¤©¦§¨¨©¨¦¤
zk`lnl zAW zxinW miCwdW¤¦§¦§¦©©¨¦§¤¤
Kixv did mXW ipRn Edf ,oMWOd©¦§¨¤¦§¥¤¨¨¨¨¦
zxinWl oMWOd zk`ln miCwdl§©§¦§¤¤©¦§¨¦§¦©
WExiR df itlE .[xE`iAA mW oIr ,zAW©¨©¥¨©¥§¦¤¥
ExnWY izFzAW z`" :KM `Ed wEqRd©¨¨¤©§©¦§Ÿ
xnF`X dnE ."E`xiY iWCwnE[WM s`]©§¤¦§¨¦¦¨©¤¥
Fpi` dOl mrh Edf "'d ip`" KMÎxg ©̀©¨£¦¤©©¨¨¥
WCwOde mY`W ipRn ,zAW dgFC¤©¨¦§¥¤©¤§©¦§¨
b wEqR lirl `Ed oke .icFakA miaIg©¨¦¦§¦§¥§¥¨
.zAW zxinWE m`e a` `xFn oiprl§¦§©¨¨¨¥§¦©©¨
oipal cgEin cEOill mikixSX dnE©¤§¦¦§¦§¨§¦§©
df xaC Epcnl xaMW s` ,WCwOd ziA¥©¦§¨©¤§¨¨©§¨¨¤
zWxR WixA oMWOd zk`ln oiprl§¦§©§¤¤©¦§¨§¥¨¨©
FzXEcw WCwOdW ipRn Edf ,ldwIe©©§¥¤¦§¥¤©¦§¨§¨
oMWOl dnFC Fpi`e mlFr zXEcw§©¨§¥¤©¦§¨
oYip dide ,ziPnf dXEcw FzXEcTW¤§¨§¨§©¦§¨¨¦¨

zAXd z` FpipA dgcYW xnFl)likyn ©¤¦§¤¦§¨¤©©¨
cecl(.`l dxez



`miyecwÎixgעד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה מּׁשחיֹו.(סנהדרין המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

מדּבר  והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם מכניס ׁשאם ∑‡eL˜·zŒÏ.ויּדעֹוני, ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְֲִִִֶָ
אתכם  מתעב ואני לפני מּטּמאין אּתם ּבם, ‡ÌÎÈ‰Ï.ּתעסקּו '‰ È‡∑ מחל אּתם מי את ּבמי ּדעּו .יפין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

(áì)úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨
éäìànñ :ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ∑(לב קידושין חכמה (ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן .יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
Ô˜Ê Èt z¯„‰Â∑?ראהּו ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿»«¿»¿≈»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדבר  וכל הּוא. אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי "ויראת נאמר: ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹלכ
"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב, .הּמסּור ְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

c‰˙e¯לב  Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`l)úáàä ìà eðôz ìàäøäæà Y ©¦§¤¨ŸŸ©§¨¨
éðBòcéå áBà ìòáì¯dxdf` Ff ,xnFlM §©©§¦§¦§©©§¨¨

dxdf` `le ,mnvr ipFrCie aF` lral§©©§¦§¦©§¨§Ÿ©§¨¨
ipFrCie aF` l`FWl)`"eb(l`FXd lrW , §¥§¦§¦¤©©¥

`l" :`-i ,gi mixacA dxdf` DpWi¤§¨©§¨¨¦§¨¦Ÿ
itlE ."ipFrCie aF` l`FWe . . La `vOi¦¨¥§§¥§¦§¦§¦
EPRzi `NW FWExiR "EptY l`" df¤©¦§¥¤Ÿ¦§©
,a zFzixM i"Wx mB d`xE .KkA wFqrl©£§¨§¥©©¦¨¥
,dxdf` DiA zi` inp aF` lraE" :`©©©¦¦¥©§¨¨
la` ."'ebe zFaF`d l` EptY l` aizkC¦§¦©¦§¤¨£¨
l`WPde" :` ,dq oixcdpq i"Wx d`x§¥©¦©§¤§¦§©¦§¨
,zFaF`d l` EptY l`C dxdf`A mdÄ¤§©§¨¨§©¦§¤¨
aF` lrA=] DitEB zEtXknC dxdf`e§©§¨¨¦§©¥¥©©
xag xaFge 'ebe La `vOi `Nn [Fnvr©§¦Ÿ¦¨¥§§¥¨¤

."ipFrCie aF` l`FWe§¥§¦§¦
íBúét äæ ,áBà ìòa¯sXknd mW ©©¤¦¥©§©¥

)my oixcdpq i"yx(.
BéçMî øaãîä¯on zOd z` dlrn ©§©¥¦¤§©£¤¤©¥¦

zgY FigWA Fl aiWFnE ux`d̈¨¤¦§¤§©©
igXn xAcnE ,eizFrFxf)my i"yx(d`xE . §¨§©¥¦¤¦§¥

zEtXkn df" :`i ,gi mixaC i"Wx oFWl§©¦§¨¦¤§©¥
dlrnE ,FigXn xAcnE mFziR FnXW¤§¦§©¥¦¤§©£¤

zOd z`."FNW igXd ziaA ¤©¥§¥©¤¦¤
dîML äiç íöò ñéðënä ,éðBòcéå§¦§¦©©§¦¤¤©¨¤§¨

øaãî íöòäå ,åét CBúì "òecé"¯ ©©§¦§¨¤¤§©¥
mitWk iciÎlr)my oixcdpq .my mixac i"yx(. ©§¥§¨¦

eL÷áz ìàía íé÷eñò úBéäì Y¯ ©§©§¦§£¦¨
xAgzn "EWwaY l`" oFWl oi`W oeiM¥¨¤¥§©§©§¦§©¥
xg` dpFRd ixdW ,"d`nhl" l ¤̀§¨§¨¤£¥©¤©©
azM okl ,`OHdl WTan Fpi` zFaF`d̈¥§©¥§¦©¥¨¥¨©
Ff "d`nhl"E ,"mA miwEqr zFidl"¦§£¦¨§¨§¨

zEwQrzdd lW d`vFY)`"ebe m"`x t"r(. ¨¨¤©¦§©§

ïéànhî ízà Y ía e÷ñòz íàL¤¦©©§¨©¤¦©§¦
íëúà áòúî éðàå ,éðôì¯,xnFlM §¨©©£¦§©¥¤§¤§©

xnF`X dn Edfe ,iPOn mkz` wigxn©§¦¤§¤¦¤¦§¤©¤¥
itkE] "mkidl` 'd ip`" :KMÎxg ©̀©¨£¦¡Ÿ¥¤§¦

[cIn WxtOW)mdxa` zia(i"Wx d`xE . ¤§¨¥¦¨§¥©¦
ipi` ,E`OHY m` `d" :l ,gi lirl§¥¨¦¦©§¥¦
dnE ,ixg`n milqtp mY`e ,mkidl ¡̀Ÿ¥¤§©¤¦§¨¦¥©£©©
miaIgzn mY`e ,mkA il Wi d`pd£¨¨¥¦¨¤§©¤¦§©§¦

."dilM§¨¨
íëéäìà 'ä éðàízà éî úà eòc Y £¦¡Ÿ¥¤§¤¦©¤

éîa ïéôéìçî¯miaxwzn mY` inl ©£¦¦§¦§¦©¤¦§¨§¦
miwgxzn mY` iOnE)mdxa` zia(. ¦¦©¤¦§©£¦

mY` ,"mkidl` 'd ip`"W df zxEnzE§©¤¤£¦¡Ÿ¥¤©¤
dnE ."mkz` arzn ip`"W minxFB§¦¤£¦§¨¥¤§¤©
± "mkidl` 'd ip`" :FMxcM WxiR `NX¤Ÿ¥©§©§£¦¡Ÿ¥¤

mEXn ."rxRdl oIC"mW lirl ixdW ©¨§¦¨©¦¤£¥§¥¨
ipi`" mdA mi`Ohzn mY` m`W xn`̈©¤¦©¤¦§©§¦¨¤¥¦

l KIW `l oM m`e ,"mkidl`oIC" Wxt ¡Ÿ¥¤§¦¥Ÿ©¨§¨¥©¨
"rxRdl)dcya x`a(.al dxez §¦¨©

(al)íe÷z äáéN éðtîï÷æ ìBëé Y ¦§¥¥¨¨¨¨¥
?éàîLà¯,"daiU" oFWl zErnWnM ©§©§©§¨§¥¨

."i`nW`" llFM ,rnWnA daiU lMW¤¨¥¨§©§©¥©§©
oiWECiwA i"Wx WxiR i`nW` owfe§¨¥©§©¥©©¦§¦¦
,"ux`d mre rWx ,mW`" `EdW a ,al¤¨¥¨¨§©¨¨¤
."dxFYn xqg" :` ,`i oiaExir i"WxaE§©¦¥¦¨¥¦¨
àlà "ï÷æ" ïéà ,"ï÷æ" :øîBì ãeîìz©§©¨¥¥¨¥¤¨

äîëç äðwL¯oFwixhFp `Ed "owf" ¤¨¨¨§¨¨¥§¦
dnkg dpTW inl dpEMde ,"dpw df"¤¨¨§©©¨¨§¦¤¨¨¨§¨

)i"yxae my oiyeciw d`x("daiU" ,xnFlM .§©¥¨
oi`e ,mkg daiUl dpEMd o`M xEn`d̈¨¨©©¨¨§¥¨¨¨§¥
,miMge wipi dfA zFAxl i"Wx zpEM©¨©©¦§©¨¤¨¦§©¦
daiU x`W `N` hrnl `A `l ixdW¤£¥Ÿ¨§©¥¤¨§¨¥¨

)mgpn zxez t"r(.
ï÷æ éðt zøãäåàì ?øecä eäæéà Y §¨©§¨§¥¨¥¥¤¦Ÿ

BîB÷îa áLé¯sqFp oFW`x qEtcA ¥¥¦§¦§¦¨
.FnFwnA xAci `le :o`M̈§Ÿ§©¥¦§

åéøác úà øzñé àìå¯lirl d`xE §Ÿ¦§Ÿ¤§¨¨§¥§¥
."`xFn" llkA Edf a` oiprNW b wEqR̈¤§¦§©¨¤¦§©¨
`N` `xFn lr dEv `l owfA K ©̀§¨¥Ÿ¦¨©¨¤¨

.calA xECid¦¦§¨
eäàø àlL éîk åéðéò íéöòé ìBëé¯ ¨©£¦¥¨§¦¤Ÿ¨¨

."mEwY daiU ipRn" lr aqEn df¤¨©¦§¥¥¨¨
xAEcOW ` ,bl oiWECiwA d`xE§¥§¦¦¤§¨
rAx`l riBOW iptl eipir mivrOW¤©£¦¥¨¦§¥¤©¦©§©§©
xaMW drWA Ed`Fx Fpi` Kke ,eizFO ©̀¨§¨¥¥§¨¨¤§¨
`l i"Wx K` .zFO` rAx`l riBd¦¦©§©§©©©©¦Ÿ

.o`M dfl zigp̈¥¨¤¨
éäìàn úàøéå" :øîàð Cëì"E¯ §¨¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤

lr aqEn "Lidl`O z`xie" ,xnFlM§©§¨¥¨¥¡Ÿ¤¨©
aEzMX dnE ."mEwY daiU ipRn"¦§¥¥¨¨©¤¨
z`xie" iptl "owf ipR Yxcde"§¨©§¨§¥¨¥¦§¥§¨¥¨
"daiU"W cOll icM Edf "Lidl`O¥¡Ÿ¤¤§¥§©¥¤¥¨
lirlcM ,dnkg dpTW "owf" Epid©§¨¥¤¨¨¨§¨§¦§¥

.i"WxA§©¦
ìL Baìì øeñî äæ øác éøäL¤£¥¨¨¤¨§¦¤

àeä àlà Ba øékî ïéàL ,eäNBò¯ ¥¤¥©¦¤¨
itl ,e`l F` Ed`x m` rcFi `Ed¥©¦¨¨¨§¦
`NW zFIxAd ipirn hnXdl lFkIW¤¨§¦¨¥¥¥¥©§¦¤Ÿ
zEkf skl EdEpicIWe rWxM EdEwifgi©£¦§¨¨§¤§¦§©§

Ed`x `l Exn`ie)my oiyeciw i"yx(. §Ÿ§Ÿ¨¨
:Ba øîàð ,álì øeñnä øác ìëå§¨¨¨©¨©¥¤¡©

éäìàn úàøéå""E¯zFaWgOd lMW §¨¥¨¥¡Ÿ¤¤¨©©£¨
lHalE xFYqNW LA rcFie Fl zFiElB§§¥©§¤¦§§©¥

YpEMzp Fzevn)my i"yx(.bl dxez ¦§¨¦§©©§¨

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

ß xii` 'd iyiy mei ß

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
i"yx£eB˙ ‡Ï∑ ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּגבּורה  מּפי ׁשּנּתנה .ּתֹורה ְְִִִֶַָָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À
íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk Bì záäàå§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦

:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È‡∑ אני ואלהיו אלהי. ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱִֵֶָָֹֹ

(äì)ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈
:äøeNnáe©§¨«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", עול תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
את  ּכמקלקל הּוא הרי ּבּמּדה, ׁשּקר  ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד  והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכאן?
הארץ  את מטּמא ּבדּין: האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, וקרּוי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻהּדין,

Ï‡לג  ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È ÔeB˙»≈

BÈb¯‡לד  ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈÈa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה  ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)eðBú àìíéøác úàðBà Y¯ Ÿ¨©§¨¦
z`pF` `le .xEAcA Fxrvl `NW¤Ÿ§©£§¦§Ÿ¨©
iM" mrHd o`M xnF` ixdW ,oFnn̈¤£¥¥¨©©©¦
df oi`e ,"mixvn ux`A mziid mixb¥¦¡¦¤§¤¤¦§¨¦§¥¤
zFnW mB d`xE .oFnn z`pF`l mrh©©§¨©¨§¥©§
mW i"Wx d`xE .mW i"WxaE k ,ak§©¦¨§¥©¦¨
dxFY dxidfd zFnFwn dOkA" :h ,bk§©¨§¦§¦¨¨

."rx FxEQW ipRn xBd lr©©¥¦§¥¤¨
ãáBò úééä Lîà :Bì øîàú àìŸŸ©¤¤¨¦¨¥
ãîìì àa äzà åLëòå äøæ-äãBáò£¨¨¨§©§¨©¨¨¦§Ÿ

äøeábä étî äðzpL äøBz¯oYip ¨¤¦§¨¦¦©§¨¦¨
` :mipt ipWA z`f Wxtl(Fl xnF`W §¨¥Ÿ¦§¥¨¦¤¥

dY` Ki` xnFlM ,xEhpwaE dInzA oM¥¦§¦¨§¦§§©¥©¨
a .oM firn(,dREpg oFWlA Fl xnF`W ¥¦¥¤¥¦§£¨

rnWnE .zikf dOA d`xY xnFlM§©¦§¤©¤¨¦¨©§©
xiMfOW mEXn ,xEq` mipt`d ipWAW¤¦§¥¨¢¨¦¨¦¤©§¦
FxrvnE mipFW`x zFpFr Fl£¦¦§©£

.KkAcl dxez §¨
(cl)íúééä íéøâ ékìà EaL íeî Y ¦¥¦¡¦¤¤§©

Eøáçì øîàz¯mrh Edf dxF`kl Ÿ©©£¥§¦§¨¤©©
mcFTd wEqRA xEn`d "EpFz `l"l§Ÿ¨¨©¨©¥
"LFnM Fl Yad`e" lr aqEn Fpi`e)§¥¨©§¨©§¨¨

eiptNW(k ,ak zFnWA `Ed oke . ¤§¨¨§¥¦§
,i mixacA la` .mW i"WxaExMfp hi §©¦¨£¨¦§¨¦¦§©

mziid mixb iM xBd z` Yad`e" wx©§¨©§¨¤©¥¦¥¦¡¦¤

LAW mEn" :i"Wx WxiR mW mbe ,"'ebe§©¨¥©©¦¤§
i"Wx zrcNW xnFl d`xp okl ,"'ek¨¥¦§¤©¤§©©©¦
oke) o`M xEn`d "mziid mixb iM"¦¥¦¡¦¤¨¨¨§¥

mW mixacA(Fpi`mrh,"EpFz `l"l ¦§¨¦¨¥©©§Ÿ
,"LFnM Fl Yad`e" mrh `l mbe)§©Ÿ©©§¨©§¨¨
,"mkidl` 'd ip`" `Ed df lr mrHdW¤©©©©¤£¦¡Ÿ¥¤

i"WxA oOwlcM(Edf `N` ,WExiR §¦§©¨§©¦¤¨¤¥
xBd zad`W ,"LFnM Fl Yad`e"l§§¨©§¨¨¤©£©©¥
Fl xiMfY `NW KkA z`HAzn ,"LFnM"¨¦§©¥§¨¤Ÿ©§¦
adF` Lpi`W mWM ,xB FzFid z ¤̀¡¥§¥¤¥§¥
Edfe .xB LzFid z` Ll mixiMfOW¤©§¦¦§¤¡§¥§¤

l`xUi zad`A xEn`d KxCÎlr)zay ©¤¤¨¨§©£©¦§¨¥
` ,`l(."ciarY `l Kxagl ipq KlrC" :©£¨¨¥§©§¨¨©£¥

íëéäìà 'ä éðàéäìà Yåéäìàå E¯ £¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¤¥Ÿ¨
.mkNEM lW "mkidl`" Edfe§¤¡Ÿ¥¤¤§¤

"éðà"¯mkl didi mMn gxf`M" okle £¦§¨¥§¤§¨¦¤¦§¤¨¤
."LFnM Fl Yad`e .. xBddl dxez ©¥§¨©§¨¨

(dl)ètLna ìåò eNòú àìíà Y Ÿ©£¨¤©¦§¨¦
ïéãì¯.oiC oFWNn hRWn ¨¦¦§¨¦§¦

øîàð øák éøä¯.eh wEqR lirl £¥§¨¤¡©§¥¨
eäîe ,"ètLna ìåò eNòú àì"Ÿ©£¨¤©¦§¨©
äcnä àéä ?ïàk éeðMä "ètLî"¦§¨©¨¨¦©¦¨

äøeNnäå ì÷Lnäå¯mixEn`d §©¦§¨§©§¨¨£¦
.wEqRd KWndA§¤§¥©¨

ãnìî¯."hRWOA" xn`W dnA §©¥§©¤¨©©¦§¨

äcna øwL íàL ,ïic àø÷ð ããBnäL¤©¥¦§¨©¨¤¦¦¥©¦¨
,ïécä úà ì÷ì÷îk àeä éøä Y£¥¦§©§¥¤©¦
íøç ,õwLîe éeàðN ,ìeò :éeø÷å§¨©¨¨§ª¨¥¤

äáòBúå¯.mW i"WxA lirlcM §¥¨§¦§¥§©¦¨
ïiãa íéøeîàä íéøác äMîçì íøBâå§¥©£¦¨§¨¦¨£¦§©¨

¯'xnFl Wie .wEqRd lr 'mipdM zxFY©Ÿ£¦©©¨§¥©
dXngd cbpM od EN` mixaC dXngW¤£¦¨§¨¦¥¥§¤¤©£¦¨
oiCd z` lwlwnd oICdW mixaC§¨¦¤©©¨©§©§¥¤©¦

oOwlckE ,mdA `xwp)cecl likyn(. ¦§¨¨¤§¦§©¨
õøàä úà ànèî¯`xwp KM mEXnE §©¥¤¨¨¤¦¨¦§¨

ux`d zXEcw KtFde lErOW ,"lEr"©¨¤§©¥§¥§©¨¨¤
D`OhnE)my(. §©§¨

íMä úà ìlçîe¯`xwp KM mEXnE §©¥¤©¥¦¨¦§¨
zFIxAd lr 'd z` `ipUOW ,"iE`pU"¨¤©§¦¤©©§¦

mXd lENigl mxFbe)my(. §¥§¦©¥
äðéëMä úà ÷lñîe¯KM mEXnE §©¥¤©§¦¨¦¨

Eidi l`xUIW mxFBW ,"uTEWn" `xwp¦§¨§¨¤¥¤¦§¨¥¦§
mpi`W mivTEWnE mi`nhM miaWgp¤§¨¦¦§¥¦§¨¦¤¥¨

mdilr dpikW dxWYW miE`x)my(. §¦¤¦§¤§¦¨£¥¤
áøça ìàøNé úà ìétîe¯KM mEXnE ©¦¤¦§¨¥©¤¤¦¨

,dzin FrnWn mxg iM ,"mxg" `xwp¦§¨¥¤¦¥¤©§¨¦¨
axgA zEnl l`xUil mxFBW Epide§©§¤¥§¦§¨¥¨©¤¤

)my(.
íöøàî íúBà äìâîe¯KM mEXnE ©§¤¨¥©§¨¦¨

aErY Fpipr darFY iM ,darFY `xwp¦§¨¥¨¦¥¨¦§¨¦



עה miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c iying meil inei xeriy
i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה מּׁשחיֹו.(סנהדרין המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

מדּבר  והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם מכניס ׁשאם ∑‡eL˜·zŒÏ.ויּדעֹוני, ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְֲִִִֶָ
אתכם  מתעב ואני לפני מּטּמאין אּתם ּבם, ‡ÌÎÈ‰Ï.ּתעסקּו '‰ È‡∑ מחל אּתם מי את ּבמי ּדעּו .יפין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

(áì)úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨
éäìànñ :ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ∑(לב קידושין חכמה (ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן .יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
Ô˜Ê Èt z¯„‰Â∑?ראהּו ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿»«¿»¿≈»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדבר  וכל הּוא. אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי "ויראת נאמר: ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹלכ
"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב, .הּמסּור ְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

c‰˙e¯לב  Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`l)úáàä ìà eðôz ìàäøäæà Y ©¦§¤¨ŸŸ©§¨¨
éðBòcéå áBà ìòáì¯dxdf` Ff ,xnFlM §©©§¦§¦§©©§¨¨

dxdf` `le ,mnvr ipFrCie aF` lral§©©§¦§¦©§¨§Ÿ©§¨¨
ipFrCie aF` l`FWl)`"eb(l`FXd lrW , §¥§¦§¦¤©©¥

`l" :`-i ,gi mixacA dxdf` DpWi¤§¨©§¨¨¦§¨¦Ÿ
itlE ."ipFrCie aF` l`FWe . . La `vOi¦¨¥§§¥§¦§¦§¦
EPRzi `NW FWExiR "EptY l`" df¤©¦§¥¤Ÿ¦§©
,a zFzixM i"Wx mB d`xE .KkA wFqrl©£§¨§¥©©¦¨¥
,dxdf` DiA zi` inp aF` lraE" :`©©©¦¦¥©§¨¨
la` ."'ebe zFaF`d l` EptY l` aizkC¦§¦©¦§¤¨£¨
l`WPde" :` ,dq oixcdpq i"Wx d`x§¥©¦©§¤§¦§©¦§¨
,zFaF`d l` EptY l`C dxdf`A mdÄ¤§©§¨¨§©¦§¤¨
aF` lrA=] DitEB zEtXknC dxdf`e§©§¨¨¦§©¥¥©©
xag xaFge 'ebe La `vOi `Nn [Fnvr©§¦Ÿ¦¨¥§§¥¨¤

."ipFrCie aF` l`FWe§¥§¦§¦
íBúét äæ ,áBà ìòa¯sXknd mW ©©¤¦¥©§©¥

)my oixcdpq i"yx(.
BéçMî øaãîä¯on zOd z` dlrn ©§©¥¦¤§©£¤¤©¥¦

zgY FigWA Fl aiWFnE ux`d̈¨¤¦§¤§©©
igXn xAcnE ,eizFrFxf)my i"yx(d`xE . §¨§©¥¦¤¦§¥

zEtXkn df" :`i ,gi mixaC i"Wx oFWl§©¦§¨¦¤§©¥
dlrnE ,FigXn xAcnE mFziR FnXW¤§¦§©¥¦¤§©£¤

zOd z`."FNW igXd ziaA ¤©¥§¥©¤¦¤
dîML äiç íöò ñéðënä ,éðBòcéå§¦§¦©©§¦¤¤©¨¤§¨

øaãî íöòäå ,åét CBúì "òecé"¯ ©©§¦§¨¤¤§©¥
mitWk iciÎlr)my oixcdpq .my mixac i"yx(. ©§¥§¨¦

eL÷áz ìàía íé÷eñò úBéäì Y¯ ©§©§¦§£¦¨
xAgzn "EWwaY l`" oFWl oi`W oeiM¥¨¤¥§©§©§¦§©¥
xg` dpFRd ixdW ,"d`nhl" l ¤̀§¨§¨¤£¥©¤©©
azM okl ,`OHdl WTan Fpi` zFaF`d̈¥§©¥§¦©¥¨¥¨©
Ff "d`nhl"E ,"mA miwEqr zFidl"¦§£¦¨§¨§¨

zEwQrzdd lW d`vFY)`"ebe m"`x t"r(. ¨¨¤©¦§©§

ïéànhî ízà Y ía e÷ñòz íàL¤¦©©§¨©¤¦©§¦
íëúà áòúî éðàå ,éðôì¯,xnFlM §¨©©£¦§©¥¤§¤§©

xnF`X dn Edfe ,iPOn mkz` wigxn©§¦¤§¤¦¤¦§¤©¤¥
itkE] "mkidl` 'd ip`" :KMÎxg ©̀©¨£¦¡Ÿ¥¤§¦

[cIn WxtOW)mdxa` zia(i"Wx d`xE . ¤§¨¥¦¨§¥©¦
ipi` ,E`OHY m` `d" :l ,gi lirl§¥¨¦¦©§¥¦
dnE ,ixg`n milqtp mY`e ,mkidl ¡̀Ÿ¥¤§©¤¦§¨¦¥©£©©
miaIgzn mY`e ,mkA il Wi d`pd£¨¨¥¦¨¤§©¤¦§©§¦

."dilM§¨¨
íëéäìà 'ä éðàízà éî úà eòc Y £¦¡Ÿ¥¤§¤¦©¤

éîa ïéôéìçî¯miaxwzn mY` inl ©£¦¦§¦§¦©¤¦§¨§¦
miwgxzn mY` iOnE)mdxa` zia(. ¦¦©¤¦§©£¦

mY` ,"mkidl` 'd ip`"W df zxEnzE§©¤¤£¦¡Ÿ¥¤©¤
dnE ."mkz` arzn ip`"W minxFB§¦¤£¦§¨¥¤§¤©
± "mkidl` 'd ip`" :FMxcM WxiR `NX¤Ÿ¥©§©§£¦¡Ÿ¥¤

mEXn ."rxRdl oIC"mW lirl ixdW ©¨§¦¨©¦¤£¥§¥¨
ipi`" mdA mi`Ohzn mY` m`W xn`̈©¤¦©¤¦§©§¦¨¤¥¦

l KIW `l oM m`e ,"mkidl`oIC" Wxt ¡Ÿ¥¤§¦¥Ÿ©¨§¨¥©¨
"rxRdl)dcya x`a(.al dxez §¦¨©

(al)íe÷z äáéN éðtîï÷æ ìBëé Y ¦§¥¥¨¨¨¨¥
?éàîLà¯,"daiU" oFWl zErnWnM ©§©§©§¨§¥¨

."i`nW`" llFM ,rnWnA daiU lMW¤¨¥¨§©§©¥©§©
oiWECiwA i"Wx WxiR i`nW` owfe§¨¥©§©¥©©¦§¦¦
,"ux`d mre rWx ,mW`" `EdW a ,al¤¨¥¨¨§©¨¨¤
."dxFYn xqg" :` ,`i oiaExir i"WxaE§©¦¥¦¨¥¦¨
àlà "ï÷æ" ïéà ,"ï÷æ" :øîBì ãeîìz©§©¨¥¥¨¥¤¨

äîëç äðwL¯oFwixhFp `Ed "owf" ¤¨¨¨§¨¨¥§¦
dnkg dpTW inl dpEMde ,"dpw df"¤¨¨§©©¨¨§¦¤¨¨¨§¨

)i"yxae my oiyeciw d`x("daiU" ,xnFlM .§©¥¨
oi`e ,mkg daiUl dpEMd o`M xEn`d̈¨¨©©¨¨§¥¨¨¨§¥
,miMge wipi dfA zFAxl i"Wx zpEM©¨©©¦§©¨¤¨¦§©¦
daiU x`W `N` hrnl `A `l ixdW¤£¥Ÿ¨§©¥¤¨§¨¥¨

)mgpn zxez t"r(.
ï÷æ éðt zøãäåàì ?øecä eäæéà Y §¨©§¨§¥¨¥¥¤¦Ÿ

BîB÷îa áLé¯sqFp oFW`x qEtcA ¥¥¦§¦§¦¨
.FnFwnA xAci `le :o`M̈§Ÿ§©¥¦§

åéøác úà øzñé àìå¯lirl d`xE §Ÿ¦§Ÿ¤§¨¨§¥§¥
."`xFn" llkA Edf a` oiprNW b wEqR̈¤§¦§©¨¤¦§©¨
`N` `xFn lr dEv `l owfA K ©̀§¨¥Ÿ¦¨©¨¤¨

.calA xECid¦¦§¨
eäàø àlL éîk åéðéò íéöòé ìBëé¯ ¨©£¦¥¨§¦¤Ÿ¨¨

."mEwY daiU ipRn" lr aqEn df¤¨©¦§¥¥¨¨
xAEcOW ` ,bl oiWECiwA d`xE§¥§¦¦¤§¨
rAx`l riBOW iptl eipir mivrOW¤©£¦¥¨¦§¥¤©¦©§©§©
xaMW drWA Ed`Fx Fpi` Kke ,eizFO ©̀¨§¨¥¥§¨¨¤§¨
`l i"Wx K` .zFO` rAx`l riBd¦¦©§©§©©©©¦Ÿ

.o`M dfl zigp̈¥¨¤¨
éäìàn úàøéå" :øîàð Cëì"E¯ §¨¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤

lr aqEn "Lidl`O z`xie" ,xnFlM§©§¨¥¨¥¡Ÿ¤¨©
aEzMX dnE ."mEwY daiU ipRn"¦§¥¥¨¨©¤¨
z`xie" iptl "owf ipR Yxcde"§¨©§¨§¥¨¥¦§¥§¨¥¨
"daiU"W cOll icM Edf "Lidl`O¥¡Ÿ¤¤§¥§©¥¤¥¨
lirlcM ,dnkg dpTW "owf" Epid©§¨¥¤¨¨¨§¨§¦§¥

.i"WxA§©¦
ìL Baìì øeñî äæ øác éøäL¤£¥¨¨¤¨§¦¤

àeä àlà Ba øékî ïéàL ,eäNBò¯ ¥¤¥©¦¤¨
itl ,e`l F` Ed`x m` rcFi `Ed¥©¦¨¨¨§¦
`NW zFIxAd ipirn hnXdl lFkIW¤¨§¦¨¥¥¥¥©§¦¤Ÿ
zEkf skl EdEpicIWe rWxM EdEwifgi©£¦§¨¨§¤§¦§©§

Ed`x `l Exn`ie)my oiyeciw i"yx(. §Ÿ§Ÿ¨¨
:Ba øîàð ,álì øeñnä øác ìëå§¨¨¨©¨©¥¤¡©

éäìàn úàøéå""E¯zFaWgOd lMW §¨¥¨¥¡Ÿ¤¤¨©©£¨
lHalE xFYqNW LA rcFie Fl zFiElB§§¥©§¤¦§§©¥

YpEMzp Fzevn)my i"yx(.bl dxez ¦§¨¦§©©§¨

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

ß xii` 'd iyiy mei ß

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
i"yx£eB˙ ‡Ï∑ ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּגבּורה  מּפי ׁשּנּתנה .ּתֹורה ְְִִִֶַָָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À
íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk Bì záäàå§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦

:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È‡∑ אני ואלהיו אלהי. ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱִֵֶָָֹֹ

(äì)ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈
:äøeNnáe©§¨«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", עול תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
את  ּכמקלקל הּוא הרי ּבּמּדה, ׁשּקר  ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד  והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכאן?
הארץ  את מטּמא ּבדּין: האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, וקרּוי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻהּדין,

Ï‡לג  ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È ÔeB˙»≈

BÈb¯‡לד  ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈÈa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה  ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)eðBú àìíéøác úàðBà Y¯ Ÿ¨©§¨¦
z`pF` `le .xEAcA Fxrvl `NW¤Ÿ§©£§¦§Ÿ¨©
iM" mrHd o`M xnF` ixdW ,oFnn̈¤£¥¥¨©©©¦
df oi`e ,"mixvn ux`A mziid mixb¥¦¡¦¤§¤¤¦§¨¦§¥¤
zFnW mB d`xE .oFnn z`pF`l mrh©©§¨©¨§¥©§
mW i"Wx d`xE .mW i"WxaE k ,ak§©¦¨§¥©¦¨
dxFY dxidfd zFnFwn dOkA" :h ,bk§©¨§¦§¦¨¨

."rx FxEQW ipRn xBd lr©©¥¦§¥¤¨
ãáBò úééä Lîà :Bì øîàú àìŸŸ©¤¤¨¦¨¥
ãîìì àa äzà åLëòå äøæ-äãBáò£¨¨¨§©§¨©¨¨¦§Ÿ

äøeábä étî äðzpL äøBz¯oYip ¨¤¦§¨¦¦©§¨¦¨
` :mipt ipWA z`f Wxtl(Fl xnF`W §¨¥Ÿ¦§¥¨¦¤¥

dY` Ki` xnFlM ,xEhpwaE dInzA oM¥¦§¦¨§¦§§©¥©¨
a .oM firn(,dREpg oFWlA Fl xnF`W ¥¦¥¤¥¦§£¨

rnWnE .zikf dOA d`xY xnFlM§©¦§¤©¤¨¦¨©§©
xiMfOW mEXn ,xEq` mipt`d ipWAW¤¦§¥¨¢¨¦¨¦¤©§¦
FxrvnE mipFW`x zFpFr Fl£¦¦§©£

.KkAcl dxez §¨
(cl)íúééä íéøâ ékìà EaL íeî Y ¦¥¦¡¦¤¤§©

Eøáçì øîàz¯mrh Edf dxF`kl Ÿ©©£¥§¦§¨¤©©
mcFTd wEqRA xEn`d "EpFz `l"l§Ÿ¨¨©¨©¥
"LFnM Fl Yad`e" lr aqEn Fpi`e)§¥¨©§¨©§¨¨

eiptNW(k ,ak zFnWA `Ed oke . ¤§¨¨§¥¦§
,i mixacA la` .mW i"WxaExMfp hi §©¦¨£¨¦§¨¦¦§©

mziid mixb iM xBd z` Yad`e" wx©§¨©§¨¤©¥¦¥¦¡¦¤

LAW mEn" :i"Wx WxiR mW mbe ,"'ebe§©¨¥©©¦¤§
i"Wx zrcNW xnFl d`xp okl ,"'ek¨¥¦§¤©¤§©©©¦
oke) o`M xEn`d "mziid mixb iM"¦¥¦¡¦¤¨¨¨§¥

mW mixacA(Fpi`mrh,"EpFz `l"l ¦§¨¦¨¥©©§Ÿ
,"LFnM Fl Yad`e" mrh `l mbe)§©Ÿ©©§¨©§¨¨
,"mkidl` 'd ip`" `Ed df lr mrHdW¤©©©©¤£¦¡Ÿ¥¤

i"WxA oOwlcM(Edf `N` ,WExiR §¦§©¨§©¦¤¨¤¥
xBd zad`W ,"LFnM Fl Yad`e"l§§¨©§¨¨¤©£©©¥
Fl xiMfY `NW KkA z`HAzn ,"LFnM"¨¦§©¥§¨¤Ÿ©§¦
adF` Lpi`W mWM ,xB FzFid z ¤̀¡¥§¥¤¥§¥
Edfe .xB LzFid z` Ll mixiMfOW¤©§¦¦§¤¡§¥§¤

l`xUi zad`A xEn`d KxCÎlr)zay ©¤¤¨¨§©£©¦§¨¥
` ,`l(."ciarY `l Kxagl ipq KlrC" :©£¨¨¥§©§¨¨©£¥

íëéäìà 'ä éðàéäìà Yåéäìàå E¯ £¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¤¥Ÿ¨
.mkNEM lW "mkidl`" Edfe§¤¡Ÿ¥¤¤§¤

"éðà"¯mkl didi mMn gxf`M" okle £¦§¨¥§¤§¨¦¤¦§¤¨¤
."LFnM Fl Yad`e .. xBddl dxez ©¥§¨©§¨¨

(dl)ètLna ìåò eNòú àìíà Y Ÿ©£¨¤©¦§¨¦
ïéãì¯.oiC oFWNn hRWn ¨¦¦§¨¦§¦

øîàð øák éøä¯.eh wEqR lirl £¥§¨¤¡©§¥¨
eäîe ,"ètLna ìåò eNòú àì"Ÿ©£¨¤©¦§¨©
äcnä àéä ?ïàk éeðMä "ètLî"¦§¨©¨¨¦©¦¨

äøeNnäå ì÷Lnäå¯mixEn`d §©¦§¨§©§¨¨£¦
.wEqRd KWndA§¤§¥©¨

ãnìî¯."hRWOA" xn`W dnA §©¥§©¤¨©©¦§¨

äcna øwL íàL ,ïic àø÷ð ããBnäL¤©¥¦§¨©¨¤¦¦¥©¦¨
,ïécä úà ì÷ì÷îk àeä éøä Y£¥¦§©§¥¤©¦
íøç ,õwLîe éeàðN ,ìeò :éeø÷å§¨©¨¨§ª¨¥¤

äáòBúå¯.mW i"WxA lirlcM §¥¨§¦§¥§©¦¨
ïiãa íéøeîàä íéøác äMîçì íøBâå§¥©£¦¨§¨¦¨£¦§©¨

¯'xnFl Wie .wEqRd lr 'mipdM zxFY©Ÿ£¦©©¨§¥©
dXngd cbpM od EN` mixaC dXngW¤£¦¨§¨¦¥¥§¤¤©£¦¨
oiCd z` lwlwnd oICdW mixaC§¨¦¤©©¨©§©§¥¤©¦

oOwlckE ,mdA `xwp)cecl likyn(. ¦§¨¨¤§¦§©¨
õøàä úà ànèî¯`xwp KM mEXnE §©¥¤¨¨¤¦¨¦§¨

ux`d zXEcw KtFde lErOW ,"lEr"©¨¤§©¥§¥§©¨¨¤
D`OhnE)my(. §©§¨

íMä úà ìlçîe¯`xwp KM mEXnE §©¥¤©¥¦¨¦§¨
zFIxAd lr 'd z` `ipUOW ,"iE`pU"¨¤©§¦¤©©§¦

mXd lENigl mxFbe)my(. §¥§¦©¥
äðéëMä úà ÷lñîe¯KM mEXnE §©¥¤©§¦¨¦¨

Eidi l`xUIW mxFBW ,"uTEWn" `xwp¦§¨§¨¤¥¤¦§¨¥¦§
mpi`W mivTEWnE mi`nhM miaWgp¤§¨¦¦§¥¦§¨¦¤¥¨

mdilr dpikW dxWYW miE`x)my(. §¦¤¦§¤§¦¨£¥¤
áøça ìàøNé úà ìétîe¯KM mEXnE ©¦¤¦§¨¥©¤¤¦¨

,dzin FrnWn mxg iM ,"mxg" `xwp¦§¨¥¤¦¥¤©§¨¦¨
axgA zEnl l`xUil mxFBW Epide§©§¤¥§¦§¨¥¨©¤¤

)my(.
íöøàî íúBà äìâîe¯KM mEXnE ©§¤¨¥©§¨¦¨

aErY Fpipr darFY iM ,darFY `xwp¦§¨¥¨¦¥¨¦§¨¦



`miyecwÎixgעו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
מארצם  אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את ּומסּלק הׁשם את מּדת ∑cna‰.ּומחּלל זֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«ƒ»ִַ

כט)הארץ  ב''ב סא. הּלח ∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו∑Ï˜Lna.(ב''מ מּדת .היא ֶָָ«ƒ¿»ְְַָ«¿»ִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמׂשׂשׂשׂשּוּוּוּורהרהרהרה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשקלקלקלקל ּבּבּבּבּמּמּמּמּדּדּדּדהההה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט,,,, עולעולעולעול תעתעתעתעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו לה)לאלאלאלא ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹונן נן נן נן (יט, ּוּוּוּולדקלדקלדקלדקּדּדּדּדקקקק .... .... ההההּמּמּמּמאזניםאזניםאזניםאזנים לצלצלצלצּדּדּדּדקקקק עעעעׂשׂשׂשׂשהההה מצותמצותמצותמצות ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
עעעעׂשׂשׂשׂשּיּיּיּיתןתןתןתן התחּׁשבּות (רמּב"ם)ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת החסרה הּמּדה א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּזּולת;
האדם ׁשל ערמּומּיּות מּׁשּום ּבהן יׁש ׁשּכן עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּבּבית , לביןלביןלביןלבין .ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(åì)÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤
íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì äéäé¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ·‡∑ ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח ∑‰ÔÈ.היא מּדת היא .זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. עלֿמנת ¬∆≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהם  מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע  הּנאמן ואני .ּבכֹור, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr bl mgpn zxez)

לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה .... .... צדקצדקצדקצדק לו)איפתאיפתאיפתאיפת (יט, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אם  - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור לפרׁש, ויׁש ואיפה". איפה . . ל יהיה "לא ּתצא : ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכן
ּדאסר  "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל והּנה, ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי א מאתים, רֹוצה מנה לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻיׁש

צרכי את להחׁשיב יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן ׁשרא רחמנא הּגּוף.ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשלן מּצרכי יֹותר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
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מארצם  אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את ּומסּלק הׁשם את מּדת ∑cna‰.ּומחּלל זֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«ƒ»ִַ

כט)הארץ  ב''ב סא. הּלח ∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו∑Ï˜Lna.(ב''מ מּדת .היא ֶָָ«ƒ¿»ְְַָ«¿»ִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמׂשׂשׂשׂשּוּוּוּורהרהרהרה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשקלקלקלקל ּבּבּבּבּמּמּמּמּדּדּדּדהההה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט,,,, עולעולעולעול תעתעתעתעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו לה)לאלאלאלא ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹונן נן נן נן (יט, ּוּוּוּולדקלדקלדקלדקּדּדּדּדקקקק .... .... ההההּמּמּמּמאזניםאזניםאזניםאזנים לצלצלצלצּדּדּדּדקקקק עעעעׂשׂשׂשׂשהההה מצותמצותמצותמצות ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
עעעעׂשׂשׂשׂשּיּיּיּיתןתןתןתן התחּׁשבּות (רמּב"ם)ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת החסרה הּמּדה א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּזּולת;
האדם ׁשל ערמּומּיּות מּׁשּום ּבהן יׁש ׁשּכן עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּבּבית , לביןלביןלביןלבין .ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(åì)÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤
íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì äéäé¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ·‡∑ ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח ∑‰ÔÈ.היא מּדת היא .זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. עלֿמנת ¬∆≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהם  מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע  הּנאמן ואני .ּבכֹור, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr bl mgpn zxez)

לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה .... .... צדקצדקצדקצדק לו)איפתאיפתאיפתאיפת (יט, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אם  - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור לפרׁש, ויׁש ואיפה". איפה . . ל יהיה "לא ּתצא : ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכן
ּדאסר  "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל והּנה, ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי א מאתים, רֹוצה מנה לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻיׁש

צרכי את להחׁשיב יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן ׁשרא רחמנא הּגּוף.ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשלן מּצרכי יֹותר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ÔÏÈÎÓלו  ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂÊ‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÈ‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
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lW zFxFkA odW zFxFkA xUr ,oixEAr¦¦¤¤§¤¥§¤

."Ezn oNEM ,odia £̀¦¤¨¥
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± lwWOA gwFl `EdWkE ,FciAkdl§©§¦§¤¥©©¦§¨
lr `Ed xEQi`dW EpidC] EN`A gwFl¥©§¥§©§¤¨¦©
.mW `rivn `aA i"Wx) [dpFTd©¤©¦¨¨§¦¨¨
.mW `xzA `aA m"AWx mB d`xE§¥©©§©¨¨©§¨¨
mW `xzA `aA zFtqFY d`x la £̀¨§¥¨¨¨©§¨¨
xEQi`de ,zFlwWOd zigtn glOdW¤©¤©©§¦©¦§¨§¨¦
m"Anxd zrC oke .xkFOd lr `Ed©©¥§¥©©¨©§©

o`M(. ¨
ïéøékî ïéàL úBiøaä úà úBðBäì§¤©§¦¤¥©¦¦

íäa¯:h ,ai rWFd i"Wx mB d`x ¨¤§¥©©¦¥©
mW ,mixvn ux`n Lidl` 'd ikp`e"§¨Ÿ¦¡Ÿ¤¥¤¤¦§¨¦¨
dRihl xFkA lW dRih oiA iYpgad¦§©§¦¥¦¨¤§§¦¨
rxtpe rcFId ip` s` ,xFkA lW Dpi`W¤¥¨¤§©£¦©¥©§¦§¨
,oiad ilAn oiiEUrd dnxn ipf`On¦Ÿ§¥¦§¨¨£¦¦§¦¨¦
icM glnA eizFlwWn onFHdnE¥©¥¦§§¨§¤©§¥

."zFOxlfl dxez §©

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy

(æì)éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
ô :ýåýé éðà íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé úBî́¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡Â∑ האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ),לביתּֿדין ּכח אין ואם ּבביתּֿדין; ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַֹ

אֹותן  מסּיעין הארץ ‰‡¯ı.עם ÌÚ∑(ת"כ) את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַַָָָ«»»∆ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מצ  עלֿידי הּללּוהארץ .ֹות ְְִֵֶַַָָָ

(â)Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−
ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò áøwî¦¤´¤©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ

:éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úà¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«
i"yx£ÈtŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, הּצּבּור ∑LÈ‡a.ּפנאי ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְִִֵֶַַָֹ

Ôe„aÚ˙Âלז  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈaÓב  ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג  ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ
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`miyecwÎixgעח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
CÏnÏ.נכרתין  Ô˙ BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין מּנין?(ת"כ, ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ְִִָƒƒ«¿»««…∆ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי לֹומר: nË‡.ּתלמּוד ÔÚÓÏ ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈
ÈLc˜ÓŒ˙‡∑ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא י ׂשראל, ּכנסת כג)את כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ∆ƒ¿»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו וע וע וע וע ֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכל ל ל ל  אני אני אני אני  ג)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כ, הּדם".(רש"י  את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
("אׁשר  לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה על לחזר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהצר
מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . . זבחיהם את . . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיביאּו

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ׁשאינּה ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכ לפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּנּתן

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'nr fi zegiy ihewl)

ההההההההּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבאיאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּפּפּפּפניניניני אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ג)ואניואניואניואני ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו(כ, ועועועועֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכלללל אניאניאניאני ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּליייי,,,, לׁשֹון (רש"י)ּפּפּפּפנאינאינאינאי רק הּוא ׁש"ּפני" מׁשמע, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" ּפרׁש ולא 'ּפנים'. לׁשֹון ולא כא)'ּפנאי' לב, -(וישלח רגזֹו") ("אבּטל פניו "אכּפרה ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק על מּפרּוׁשֹו ּולהעיר "אכּפרה". נאמר ׁשם יז)ּכי לד, ּפרּוׁשֹו(תהלים אבל זעם"). ׁשל ּפנים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי על ּגמּור ּבדּיּוק אינֹו "ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלנ

(ã)íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ
úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬

:BúàŸ«
i"yx£eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑ סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ּבדברים ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּיעלימּו סֹוף .קטּנה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָ

(ä)BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®
úàå Búà ézøëäå|éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk §¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬
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i"yx£BzÁtLÓ·e∑ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
עליו  מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ׁשאין ‡˙B.מֹוכס Èz¯Î‰Â∑,"ּובמׁשּפחּתֹו" ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָ

ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? הּמׁשּפחה ּכל יהיּו אּלא יכֹול ּבהּכרת הּמׁשּפחה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
‰CÏn.ּביּסּורין  È¯Á‡ ˙BÊÏ∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר .לרּבֹות ְִִƒ¿«¬≈«…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(å)íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½
ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà úðæì¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬

:Bnò áøwî BúàŸ−¦¤¬¤©«

(æ)ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑ אלילים עבֹודת ּפריׁשּות .זֹו ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ß xii` 'e ycew zay ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBî́¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה (ת"כ, לאחר Ba.לר ּבֹות ÂÈÓc∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל  וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָ
ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ּבֹו", ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּדמיו

ׁשּיהרג  לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו ּכמֹו מקרא: .ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
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עט miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd iyiy meil inei xeriy
CÏnÏ.נכרתין  Ô˙ BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין מּנין?(ת"כ, ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ְִִָƒƒ«¿»««…∆ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי לֹומר: nË‡.ּתלמּוד ÔÚÓÏ ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈
ÈLc˜ÓŒ˙‡∑ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא י ׂשראל, ּכנסת כג)את כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ∆ƒ¿»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו וע וע וע וע ֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכל ל ל ל  אני אני אני אני  ג)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כ, הּדם".(רש"י  את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
("אׁשר  לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה על לחזר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהצר
מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . . זבחיהם את . . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיביאּו

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ׁשאינּה ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכ לפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּנּתן

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'nr fi zegiy ihewl)

ההההההההּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבאיאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּפּפּפּפניניניני אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ג)ואניואניואניואני ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו(כ, ועועועועֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכלללל אניאניאניאני ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּליייי,,,, לׁשֹון (רש"י)ּפּפּפּפנאינאינאינאי רק הּוא ׁש"ּפני" מׁשמע, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" ּפרׁש ולא 'ּפנים'. לׁשֹון ולא כא)'ּפנאי' לב, -(וישלח רגזֹו") ("אבּטל פניו "אכּפרה ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק על מּפרּוׁשֹו ּולהעיר "אכּפרה". נאמר ׁשם יז)ּכי לד, ּפרּוׁשֹו(תהלים אבל זעם"). ׁשל ּפנים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי על ּגמּור ּבדּיּוק אינֹו "ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלנ

(ã)íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ
úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬

:BúàŸ«
i"yx£eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑ סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ּבדברים ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּיעלימּו סֹוף .קטּנה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָ

(ä)BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®
úàå Búà ézøëäå|éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk §¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬

:ínò áøwî Cìnä©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«
i"yx£BzÁtLÓ·e∑ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

È˙ד  Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰ÈÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈

‰‰e‡ה  ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È ‡‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·eƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»

:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙a ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿
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ÎziA lr df WxFCX dn oEIr Kixv K ©̀¨¦¦©¤¥¤©¥
mr" WxFtn wEqRAW cFrA ,oiC¦§¤©¨§¨©
"ux`d mr"W mEXn ilE`e ."ux`d̈¨¤§©¦¤©¨¨¤
i"Wx oFWlM oiCÎzial mirIqndn `Ed¥©§©§¦§¥¦¦§©¦
.oiCd ziA `Ed xTirdW ixd ,lirl§¥£¥¤¨¦¨¥©¦
mr"W dpEMdW azM "cecl liMUO"de§©©§¦§¨¦¨©¤©©¨¨¤©
dPhw ixcdpql ErIq `l "ux`d̈¨¤Ÿ¦§§©§¤§¦§©¨
z`" WExiR EdGW ,mdn Enilrde§¤¡¦¥¤¤¤¥¤
mdW oixcdpql dpEMdW ,"mdipir¥¥¤¤©©¨¨§©§¤§¦¤¥
mB EnilrIW mtFqe ,"dcrd ipir"¥¥¨¥¨§¨¤©§¦©

.dlFcB ixcdpQnd dxez ¦©§¤§¦§¨
(d)BzçtLîáeïBòîL éaø øîà Y §¦§©§¨©©¦¦§

¯.` ,hl zFrEaW§

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
עליו  מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ׁשאין ‡˙B.מֹוכס Èz¯Î‰Â∑,"ּובמׁשּפחּתֹו" ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָ

ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? הּמׁשּפחה ּכל יהיּו אּלא יכֹול ּבהּכרת הּמׁשּפחה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
‰CÏn.ּביּסּורין  È¯Á‡ ˙BÊÏ∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר .לרּבֹות ְִִƒ¿«¬≈«…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(å)íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½
ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà úðæì¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬

:Bnò áøwî BúàŸ−¦¤¬¤©«

(æ)ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑ אלילים עבֹודת ּפריׁשּות .זֹו ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ß xii` 'e ycew zay ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBî́¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה (ת"כ, לאחר Ba.לר ּבֹות ÂÈÓc∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל  וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָ
ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ּבֹו", ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּדמיו

ׁשּיהרג  לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו ּכמֹו מקרא: .ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÈÚËÓÏו  e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Èt˙È Èc L‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L‡a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙·«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז  ‡‡ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÈח  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט  ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àlà ?äàèç äî äçtLî éëå§¦¦§¨¨¤¨§¨¤¨
da LiL äçtLî Eì ïéàL Eãnìì§©¤§¤¥§¦§¨¨¤¥¨

ñëBî¯d`x ,`Ed olfB qkFn mzqE ¥§¨¥©§¨§¥
.` ,ciw `Ow `aÄ¨©¨

ïétçî ílkL ,ïéñëBî ílk ïéàL¤¥ª¨§¦¤ª¨§©¦
åéìò¯okle ,FzEkfA mikRdn mNEMW ¨¨¤¨§©§¦¦§§¨¥

oiqkFnM miaWgp md mB)g"ty(s`e , ©¥¤§¨¦§§¦§©
Wi`d lr dRgn dgRWOd o`M̈©¦§¨¨§©¨©¨¦

.KlFOl xiardW¤¤¡¦©¤
Búà ézøëäåøîàð änì Y¯ixdW §¦§©¦Ÿ¨¨¤¡©¤£¥

iYxkde" :b wEqR lirl xn`p xaM§¨¤¡©§¥¨§¦§©¦
."FzF`

eéäé ìBëé ,"BzçtLîáe" øîàpL éôì§¦¤¤¡©§¦§©§¨¦§
ãeîìz ?úøkäa äçtLnä ìk̈©¦§¨¨§¦¨¥©§
àìå ,úøkäa "Búà" ,"Búà" :øîBì©ŸŸ§¦¨¥§Ÿ

äa äçtLnä ìkïéøeqéa àlà ,úøk ¨©¦§¨¨§¦¨¥¤¨§¦¦
¯.eilr ERg wx mdW oeiM¥¨¤¥©¦¨¨

Cìnä éøçà úBðæìøàL úBaøì Y ¦§©£¥©Ÿ¤§©§¨
ïéà eìéôàå Cëa dãáòL äøæ-äãBáò£¨¨¨¤£¨¨§¨©£¦¥

.dúãBáò Bæ¯FYA F` FpA xiardW £¨¨¤¤¡¦§¦

Edfe ,KlOl `le dxfÎdcFar x`WA¦§¨£¨¨¨§Ÿ©Ÿ¤§¤
dUrW ,"KlOd ixg` zFpfl" WExiR¥¦§©£¥©Ÿ¤¤¨¨
dxfÎdcFar x`WA KlOd zcFarM©£©©Ÿ¤¦§¨£¨¨¨

)m"`x(.e dxez

(f)ízLc÷úäåúeLéøt Bæ Y §¦§©¦§¤§¦
äøæ-äãBáò¯Dpipr dXEcw lM £¨¨¨¨§¨¦§¨¨

xn`p o`MW oeike ,dlCade zEWixR§¦§©§¨¨§¥¨¤¨¤¡©
xEQi`l KWndA "mYWCwzde"§¦§©¦§¤§¤§¥§¦
ÎdcFar zEWixR Ff ixd ,dxfÎdcFar£¨¨¨£¥§¦£¨

.dxfg dxez ¨¨
(h)ìl÷ Bnàå åéáàúBaøì Y¯`xw ¨¦§¦¦¥§©§¨

`xwC DiWix aizM `dC ,`Ed `xizi§¥¨§¨§¦¥¥¦§¨
"FO` z`e eia` z` lNwi xW`")i"yx £¤§©¥¤¨¦§¤¦

a ,dt oixcdpq(.
äúéî øçàì¯FO`e eia` lNwndW §©©¦¨¤©§©¥¨¦§¦

.dzin aIg dzin xg`l§©©¦¨©¨¦¨
Ba åéîcíB÷î ìk ïëå .äìé÷ñ Bæ Y ¨¨§¦¨§¥¨¨
øîàpL¯:o`M sqFp EpiptNW miqEtCA ¤¤¡©©§¦¤§¨¥¨¨

cFr dxFYA Ep`vn `l K` ."FA einC"¨¨©Ÿ¨¨©¨
ok`e ."FA einC" xn`PW mFwn̈¤¤¡©¨¨§¨¥

.Fpi` mipFW`x miqEtcA¦§¦¦¦¥
"ía íäéîc"¯,biÎ`i :miwEqR oOwl §¥¤¨§©¨§¦

.gi ,ak zFnW i"Wx mB d`xE .fh§¥©©¦§
:íäa øîàpL ,éðBòcéå áBàî eðãîìå§¨©§¥§¦§¦¤¤¡©¨¤

"ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa"¯ ¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨
zFnW i"Wx mB d`xE .fk wEqR oOwl§©¨¨§¥©©¦§

.fi ,`k
Bîc" Bîk :àø÷î ìL BèeLôe§¤¦§¨§¨

"BLàøá¯lr Fzbixd oFr) hi ,a rWFdi §Ÿ§ª©££¦¨©
± Fzzin mFxbi `Ed iM ,`dY FW`xŸ§¥¦¦§¦¨

my i"yx(Fzzin oFr) c ,bl l`wfgi .§¤§¥£¦¨
i"yx ± FWtpA rWRW ,Fnvr cIn WxCi¦¨¥¦©©§¤¨©§©§

my(FW`x lr FzFn oFr) ` ,`k `nFi .¨£©Ÿ
my i"yx ± Fnvr zind `EdW ,lHEn(. ¨¤¥¦©§

FnC zaFge ,Fnvr lr Wprp) ` ,fi dCp¦¨¤¡¨©©§§©¨
my i"yx ± Fzzinxg`l EPOnzWxcp.( ¦§¤¤¦¤§©©¦¨

,àeä àlà Búúéî ìò Lðòð ïéà¥¤¡¨©¦¨¤¨
âøäiL Bîöòì íøb àeäL¯`iad `l ¤¨©§©§¤¥¨¥Ÿ¥¦

,dWTW ipRn ,dNigYA df WExiRm` ¥¤©§¦¨¦§¥¤¨¤¦
,zFzin iaIg lkA oM xn`p `l rECn oM¥©©Ÿ¤¡©¥§¨©¨¥¦



`miyecwÎixgפ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(é)óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø úLà-úà¤¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑ לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. ׁשאין (קידושין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְֵֵֶֶַָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל קּדּוׁשין. ‡e‰Ú¯Œ˙L.לקטן ˙‡ Û‡È ¯L‡∑.ּגּלּולים עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְִִֵֵֶָ

ּגּלּולים  לעֹובד קּדּוׁשין ׁשאין Ù‡p‰Â˙.למדנּו, Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑ הא מיתה אינּהּכל סתם, ּבּתֹורה מּורה ְְִִִִֵֵֶַָ««…≈¿«…»∆ְֲִֵַָָָָָָָ
חנק  .אּלא ֶֶֶָ

(àé)åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älb¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®
:ía íäéîc eNò ìáz¤¬¤¨−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑ הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr d zegiy ihewl)

ּבּבּבּבםםםם ּדּדּדּדמיהםמיהםמיהםמיהם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּתּתּתּתבלבלבלבל .... .... ּכּכּכּכּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ייייׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יב)ואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש וישב (כ, רׁש"י (ראה ּכּלתֹו ּתמר את יהּודה נׂשא אי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּסברא  הּבן". ּבזרע האב זרע "מבלּבלין עׂשּו", "ּתבל הּוא האּסּור טעם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפסק"). לא יסף, "ולא כו: ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלח,
זרעם, את הׁשחיתּו הרי ואֹונן ער ּכן: על יתר לאביו. האּׁשה מּתרת זה, טעם אין ּכאׁשר הּבן, מיתת ׁשּלאחר אפֹוא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻנֹותנת,

"ּתבל". ׁשל הענין ּכל ּכאן ׁשּי לא ּכן ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם

(âé)äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL eNò̈−§¥¤®¬−̈§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת (סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

‡z˙י  ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

È¯Ú˙‡יא  È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב  d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

‡z˙‡יג  È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zEnl mnvrl EnxB md ixdW)likyn ¤£¥¥¨§§©§¨¨
cecl(.i dxez

(i)Léàå.ïè÷ì èøt Yóàðé øLà §¦§¨§¨¨£¤¦§©
Léà úLà úàïè÷ úLàì èøt Y ¤¥¤¦§¨§¥¤¨¨

¯ixdW ,"Wi`" zaiY xEYIn oM cnFl¥¥¦¦¥©¦¤£¥
.calA "Edrx zW`" xnFl lkï©©¥¤¥¥¦§¨

ïéLec÷ ïè÷ì ïéàL eðãîì¯mB d`x ¨©§¤¥§¨¨¦¦§¥©
ohwC opirEnW`" :a ,ap oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦©§¦©§¨¨

."oiWECiw Fl oi ¥̀¦¦
?Eì ézáiç "Léà úLà" Bæéà ìòå§©¥¥¤¦¦©§¦§

eäòø úLà úà óàðé øLà¯zpEM £¤¦§©¤¥¤¥¥©¨©
xW`" aEW xn`PX dOW xnFl i"Wx©¦©¤©¤¤¡©£¤
z` s`pi xW`"l WExiR Edf "s`pi¦§©¤¥©£¤¦§©¤
zW`"W xnFl `A aEzMde ,"Wi` zW ¥̀¤¦§©¨¨©¤¥¤
`le ,`weC "Edrx zW`" Epid "Wi ¦̀©§¥¤¥¥©§¨§Ÿ
xnFl oYip did df `lEle .iFB zW ¥̀¤§¥¤¨¨¦¨©
zW`"e ,iFB zFAxl `A "Wi` zW`"W¤¥¤¦¨§©§¥¤

ohw zFAxl `A "Edrx)dcya x`a(. ¥¥¨§©¨¨
ïéàL eðãîì ,éBb úLàì èøt§¨§¥¤¨©§¤¥

éBâì ïéLec÷¯oFWl wEIcA oIrl Wi ¦¦§¥§©¥§¦§

"ohw" miCwd ohwAW i"Wx©¦¤§¨¨¦§¦¨¨
"oiWECiw" miCwd iFbaE "oiWECiw"l§¦¦§¦§¦¦¦
`l ohTdW mEXn ,xnFl Wie ."iFb"l§§¥©¦¤©¨¨Ÿ
ixdW ,oiWECiTn ixnbl lNWn§ª¨§©§¦¦¦¦¤£¥
okle ,oiWECiw Fl didi i`CeA lCbIWM§¤¦§©§©©¦§¤¦¦§¨¥

oi`" WiBcnohwlENi`e ,"oiWECiw ©§¦¥§¨¨¦¦§¦
okle ,llM oiWECiw oi` iFbAWiBcn §¥¦¦§¨§¨¥©§¦

oi`"oiWECiw."iFbl ¥¦¦§
úôàpäå óàpä úîeé úBîìk Y ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤¨

dðéà íúñ äøBza äøeîàä äúéî¦¨¨£¨©¨§¨¥¨
÷ðç àlà¯,`k zFnW i"Wx mB d`x ¤¨¤¤§¥©©¦§

i"Wx x`an xaCd mrhaE .fh§©©©¨¨§¨¥©¦
dIW`i iAx zrcl) a ,ap oixcdpqA(: §©§¤§¦§©©©¦Ÿ¦¨
KigxM lr ,mNEMn dNw wpgC oeiM"¥¨§¤¤©¨¦¨©¨§¨
ixdW ,oinEzQd zFzin iaIgl dpYp¦§¨§©¨¥¦©§¦¤£¥
Ll oiPOW ,mdilr xingdl gM Ll oi ¥̀§Ÿ©§©§¦£¥¤¤¦©¦§
aIgzp `l `OW ,dxEngA mpEcl§¨©£¨¤¨Ÿ¦§©¥

."DA`i dxez ¨
(ai)eNò ìázéàðb Y¯rnWn oke ¤¤¨§©§¥©§©

oFWNn `EdW dk ,i dirWi i"Wxn¥©¦§©§¨¤¦§

mitExig FrnWOW ,"mzilaY"©§¦¨¤©§¨¥¦
lirl i"Wx oFWl d`x la` .mitECbe§¦¦£¨§¥§©¦§¥
dexre Wcw oFWl" `EdW bk ,gi¤§¨¥§¤§¨

."sE`ipe§¦
ìòøæa áàä òøæ ïéìaìáî :øçà ïBL ¨©¥§©§§¦¤©¨¨§¤©

.ïaä¯aEAxire dlilA oFWl laY)i"yx ©¥¤¤§§¦¨§¦§
'ad yexita my lirl(miNdY i"Wx d`xE .§¥©¦§¦¦

cFqi `Ed "laY" lW e"iY zF`dW h ,gp¤¨¨¤¤¤§
FWxtOW d`xp dxF`kle .ltFp¥§¦§¨¦§¤¤§¨§
oFWNn `EdW df WExitM§¥¤¤¦§

.lEAlAbi dxez ¦§
(bi)äMà éákLîìBçëîk ñéðëî Y ¦§§¥¦¨©§¦§¦§

úøôBôLa¯lElg dpw zxtFtW ¦§¤¤§¤¤¨¤¨
lFgkn ,mipir lFgkl lFgM FA oipzFPW¤§¦§¦§¥©¦¦§
KFYn raSd oilhFp FAW wC mqiw `Ed¥¨©¤§¦©¤©¦

dpTd)` ,f zekn i"yx(Îs`W ,xnFl FzpEke . ©¨¤§©¨¨©¤©
FnM) xa`d zvwn wx qipkdW iRÎlr©¦¤¦§¦©¦§¨¨¥¤§

zxtFtXA lFgkOd(aIg ±)x`a ©¦§©§¤¤©¨
dcya(.ci dxez

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(ãé)àåä änæ dnà-úàå äMà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®
:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búà eôøNé Làä¥º¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה ולא (סנהדרין ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא עליו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָנאסרה

אחת ׁש "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, אּלא ּכאן אין .אֹומרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®
:eâøäz äîäaä-úàå§¤©§¥−̈©«£«Ÿ

i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑,ידּה על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם , קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: אמר ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלפיכ

אֹומר אּתה ּבּדבר ב)ּכּיֹוצא יב אילנֹות,(דברים ּומה קלֿוחמר: ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

Úˆ˙יד  dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯ea ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈÈa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

ÏË˜˙È‡טו  ‡¯ÈÚ·a dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)ïäúàå Búà eôøNéäzà éà Y ¦§§Ÿ§¤§¤¦©¨
eôøNé äðBLàøä BzLà øîBì ìBëé̈©¦§¨¦¨¦§§

¯llFM ,ozF` ± "odz`" WExiR EdGW¤¤¥¤§¤¨¥
.dpFW`xd FYW ¦̀§¨¦¨

äøñàð àìå øzäa dàNð éøäL¤£¥§¨¨§¤¥§Ÿ¤¤§¨
"dnà"å "äMà" àlà ,åéìò̈¨¤¨¦¨§¦¨
,øeqàì ïäézL ,ïàk ïéáeúkä©§¦¨§¥¤§¦

dnàå BúBîç úà àNpL¯,xnFlM ¤¨¨¤£§¦¨§©
`l FYW`e) iEUp mc`A o`M xAEcn§¨¨§¨¨¨§¦§Ÿ

aEzMA zxMfp(dilr gwl KMÎxg`e , ¦§¤¤©¨§©©¨¨©¨¤¨
FzFng EpidC ,"DO` z`e .. dX`"¦¨§¤¦¨§©§£
xn`p aEzMAW s`e .DNW `O`e§¦¨¤¨§©¤©¨¤¡©
aEzMd `A ,"FzFng" `le "dX`"¦¨§Ÿ£¨©¨
,DO`e dX`A xAEcOW Wxtl "odz`e"§¤§¤§¨¥¤§¨§¦¨§¦¨
`N` df oi`e ,eilr zFxEq` odiYXW¤§¥¤£¨¨§¥¤¤¨
oFWl d`x la` .FzFng `idW cSn¦©¤¦££¨§¥§
iAx zrcA) a ,er oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦§©©©¦
`Ed miptA xMfPd WExiRdW ,`aiwr£¦¨¤©¥©¦§¨¦§¦

FYrcM(iYW od ,odz`e FzF` EtxUi" : §©§¦§§§¤§¤¥§¥
DO` z`e dX` z` gwl oFbM ,zFdO ¦̀¨§¨©¤¦¨§¤¦¨

,"DO` m`eaEzMA xEn`dW rnWn §¥¦¨©§©¤¨¨©¨
dnE ,FYW`l dpEMd ,"dX` z` gTi"¦©¤¦¨©©¨¨§¦§©
dfA llFM ,"DO` z`e" KMÎxg` aEzMX¤¨©©¨§¤¦¨¥¨¤
DO` m`W d`xpe) "DO` m`e DO`"¦¨§¥¦¨§¦§¤¤¥¦¨

"z`e" zaiY iEAixn zcnlp(oke . ¦§¤¤¥¦¥©§¤§¥
xW`" :fi ,gi lirl i"Wx oFWNn rnWn©§©¦§©¦§¥£¤
,"dgiw oFWl ,DO` z`e dX` z` gTi¦©¤¦¨§¤¦¨§¦¨
"dX` z` gTi xW`" wEqRdW EpidC§©§¤©¨£¤¦©¤¦¨
dpFW`xd FYW` i`EVipA xAcn§©¥§¦¥¦§¨¦¨
dxq`p f` wxe ,xYidA Fl z`ViPW¤¦¥§¤¥§©¨¤¤§¨
xWt` K` .DO` m`e FzFng eilr̈¨£§¥¦¨©¤§¨
Wie" zrcM lirl WxiR i"WxW¤©¦¥©§¥§©©§¥

.KWndA o`M `iaOW "EpizFAxn¥©¥¤¥¦¨©¤§¥

íéøîBàL eðéúBaøî Léå¯iAx §¥¥©¥¤§¦©¦
.mW l`rnWi¦§¨¥¨

BúBîç àlà ïàk ïéà¯`l okle ¥¨¤¨£§¨¥Ÿ
."ozF`" xn`p¤¡©¨
"ïäúà" eäîe¯."DzF`" `le ©¤§¤§Ÿ¨

ïäî úçà úà¯i`w FzFng lre)i"yx ¤©©¥¤§©£¨¥
my(.
ìå"ïä" :àeä éðåé ïBL¯:mW `xnBA §¨§¨¦¥©§¨¨¨

.`pid¥¨
úçà¯Dil rnWn "odz`" :xnFlM ©©§©¤§¤©§©¥

oMW ,odn zg`d z` l`rnWi iAxl§©¦¦§¨¥¤¨©©¥¤¤¥
ikde ,`pid zg`l oixFw ipei oFWlA¦§§¨¦¦§©©¥¨§¨¦
z` gTi xW` Wi`e" :`xw xn`ẅ¨©§¨§¦£¤¦©¤
,"DO` z`" xcde ,FYW` Ff ,"dX ¦̀¨¦§©£©¤¦¨

FzFng z`e "FzF` EtxUi W`A")i"yx ¨¥¦§§§¤£
my(,zg` z` :FWExiR "odz`" xnFlM .§©¤§¤¥¤©©

Epide ,aEzMA zFxMfPdn zg`l dpEMde§©©¨¨§©©¥©¦§¨©¨§©§
oFWNW mB xnFl Wi ilE` la` .FzFng££¨©¥©©¤§
"odz`" zaizA zfnxp "odn zg`"©©¥¤¦§¤¤§¥©¤§¤
dfaE .odn zg` :aEzM ENi`M ,Dnvr©§¨§¦¨©©¥¤¨¤
`le "odz`" aEzMW mrHd x`Fan§¨©©©¤¨¤§¤§Ÿ

."DzF`"eh dxez ¨
(eh)eâøäz äîäaä úàåíãà íà Y §¤©§¥¨©£Ÿ¦¨¨

éðtî àlà ?äàèç äî äîäa ,àèç̈¨§¥¨¤¨§¨¤¨¦§¥
äìwz íãàì äàaL¯oFr ,lFWkn ¤¨¨§¨¨©¨¨¦§¨

)` ,er oixcdpq i"yx(.
dãé ìò¯bl ,ak xAcOA i"Wx d`xE ©¨¨§¥©¦©¦§¨

xg` mrh `iadW)` ,cp oixcdpqa `aend(: ¤¥¦©©©¥
lr mc`d lwqPW] `id Ff Exn`i `NW"¤ŸŸ§¦¤¦§©¨¨¨©
."zFIxAd cFaM lr mFwOd qgW ,[Dcï¨¤©©¨©§©§¦

ì÷qz áeúkä øîà Cëéôì¯`NW s` §¦¨¨©©¨¦¨¥©¤Ÿ
± "EbFxdY" `N` dliwq aEzMA xn`p¤¡©©¨§¦¨¤¨©£
dxifb'A z`f micnl a ,cp oixcdpqA§©§¤§¦§¥¦Ÿ¦§¥¨

xn`p FA mBW ,ziqOn 'deW)i ,bi mixac( ¨¨¦¥¦¤©¤¡©
"EPbxdY bFxd") dbixd oFWl(mWe , §£¦¨¨©©§¤§¨

b"nQaE ."mipa`a FYlwqE" WxFtn§¨§©§¨£¨¦©§©
)dv oie`l(wEqRdn sqFp cEOil `ian¥¦¦¨¥©¨

KEnQd)fh weqt(mdinC" xn`p mXW , ©¨¤¨¤¡©§¥¤
`"Wxdn d`xE .dliwq EpidC ,"mÄ§©§§¦¨§¥©©§¨

.mW oixcdpq©§¤§¦¨
ïéa ïéçáäì òãBiL íãàì øîçå-ì÷©¨Ÿ¤§¨¨¤¥©§©§¦¥
øBáòì Bøáçì äòø íøBâå òøì áBè§©§¥¨¨©£¥©£

äøáò¯zpEMW xWt`e .caM FWprW £¥¨¤¨§¨¥§¤§¨¤©¨©
i"WxipRn dndAd zbixdW ,dfA xnFl ©¦©¨¤¤£¦©©§¥¨¦§¥

`id ,mc`l DciÎlr dlTY d`AW¤¨¨©¨¨©¨¨¨¨¨¦
.lMUd xqEn mc`l cOll icM xTirA§¦¨§¥§©¥¨¨¨©©§¥
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iEEiSn mc`l lMUd xqEn `iaOW¤¥¦©©§¥¨¨¨¦¦
,k zFnW i"Wx `nbEcl d`x ± dxFYd©¨§¥§§¨©¦§

.cFre .ai ,k xAcOA .akÎ`k©¦§¨§
øáca àöBik¯`iadl KxvEdX dn ©¥©¨¨©¤§©§¨¦

EdGW xnFl Wi ,zFpli`n ztqFp `nbEC§¨¤¤¥¦¨¥©¤¤
`id dndAd zbixd mBW wGgl icM§¥§©¥¤©£¦©©§¥¨¦
oYip did dndAd lr oMW ,KM mWl§¥¨¤¥©©§¥¨¨¨¦¨
oiA oigadl zrC DA oi`W s`W ,xnFl©¤©¤¥¨©©§©§¦¥
dI`x zlFki DA Wi ixd ,rxl aFh¨¨£¥¥¨§¤§¦¨
dilr liHdl oYip `liOnE ,drinWE§¦¨¦¥¨¦¨§©¦¨¤¨
wx `le ,diUrn lr znIEqn zEixg ©̀£¨§¤¤©©£¤¨§Ÿ©
KM mWlE ,mc`l dlTY d`AW llbA¦§©¤¨¨©¨¨¨¨¨§¥¨

.gnFSdn dgkFd `iad¥¦¨¨¥©¥©
øîBà äzà¯.a ,ai mixaC ©¨¥§¨¦

,"úBî÷nä ìk úà ïeãaàz ãaà"©¥§©§¤¨©§Ÿ
úBðìéà äîe :øîçå-ì÷ íéøác éøä¯ £¥§¨¦©¨Ÿ¤¨¦¨

dxW` lW)` ,dp oixcdpq i"yx(. ¤£¥¨
ìò ,ïéòîBL ïðéàå ïéàBø ïðéàL¤¥¨¦§¥¨§¦©

íãé ìò äìwz úàaL¯ozFUrl ¤¨©¨¨©¨¨©£¨
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(é)óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø úLà-úà¤¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑ לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. ׁשאין (קידושין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְֵֵֶֶַָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל קּדּוׁשין. ‡e‰Ú¯Œ˙L.לקטן ˙‡ Û‡È ¯L‡∑.ּגּלּולים עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְִִֵֵֶָ

ּגּלּולים  לעֹובד קּדּוׁשין ׁשאין Ù‡p‰Â˙.למדנּו, Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑ הא מיתה אינּהּכל סתם, ּבּתֹורה מּורה ְְִִִִֵֵֶַָ««…≈¿«…»∆ְֲִֵַָָָָָָָ
חנק  .אּלא ֶֶֶָ

(àé)åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älb¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®
:ía íäéîc eNò ìáz¤¬¤¨−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑ הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr d zegiy ihewl)

ּבּבּבּבםםםם ּדּדּדּדמיהםמיהםמיהםמיהם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּתּתּתּתבלבלבלבל .... .... ּכּכּכּכּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ייייׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יב)ואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש וישב (כ, רׁש"י (ראה ּכּלתֹו ּתמר את יהּודה נׂשא אי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּסברא  הּבן". ּבזרע האב זרע "מבלּבלין עׂשּו", "ּתבל הּוא האּסּור טעם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפסק"). לא יסף, "ולא כו: ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלח,
זרעם, את הׁשחיתּו הרי ואֹונן ער ּכן: על יתר לאביו. האּׁשה מּתרת זה, טעם אין ּכאׁשר הּבן, מיתת ׁשּלאחר אפֹוא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻנֹותנת,

"ּתבל". ׁשל הענין ּכל ּכאן ׁשּי לא ּכן ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם

(âé)äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL eNò̈−§¥¤®¬−̈§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת (סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

‡z˙י  ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

È¯Ú˙‡יא  È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈
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i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה ולא (סנהדרין ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא עליו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָנאסרה

אחת ׁש "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, אּלא ּכאן אין .אֹומרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑,ידּה על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם , קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: אמר ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלפיכ

אֹומר אּתה ּבּדבר ב)ּכּיֹוצא יב אילנֹות,(דברים ּומה קלֿוחמר: ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
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חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על  ׁשֹומעין, ואינן רֹואין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאינן

עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  מיתה, לדרכי חּיים מּדר. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈

:ía íäéîc§¥¤¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידידידידּהּהּהּה עלעלעלעל ּתּתּתּתּקּקּקּקלהלהלהלה לאדםלאדםלאדםלאדם ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבאהאהאהאה טו)ממממּפּפּפּפניניניני כ, האדם,(רש"י את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא אֹותֹו מׁשּמׁשת אינּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוכאׁשר
ּכדי  טפל, ּדר זהּו ּכי־אם לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא מּמה לּסּוס ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּמּגיע

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא ּברּיה, ּכל ׂשכר לקּפח dxez)ׁשּלא ihewl). ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤
Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå àeä½§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬

:àOé¦¨«
i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון חסד (סנהדרין אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו לבנֹות הּמקֹום פט)עׂשה יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם :. ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(çé)-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤
øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà dúåøò¤§¨¨Æ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´

:ínò áøwî íäéðL eúøëðå äéîc̈¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤©¨«

daטז  ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

·˙יז  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ Èa ÈÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

Èl‚ÈÂיח  ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb dÏ˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.dxfÎdcFar£¨¨¨
,älëå óøN úçLä :äøBz äøîà̈§¨¨©§¥§Ÿ§©¥

íéiç Cøcî Bøáç úà ähnä¯ ©©¤¤£¥¦¤¤©¦
" EpiptNW `xnBAoke ,"miIg ikxCn ©§¨¨¤§¨¥¦©§¥©¦§¥

oke .i"Wx lW mipFW`x miqEtcA `Ed¦§¦¦¦¤©¦§¥
dxF`kl K` .hi ,ek ilWn i"WxA `Ed§©¦¦§¥©¦§¨
`EdW ,EpiptNW `qxiBA wEIC Wi¥¦©¦§¨¤§¨¥¤
mrHde ,bk ,e ilWnA aEzMd oFWlM¦§©¨§¦§¥§©©©

.`id zg` "miIg KxC"W ipRn¦§¥¤¤¤©¦©©¦
.änëå-änk-úçà-ìò äúéî éëøãì¯ §©§¥¦¨©©©©¨§©¨

aEzMd oFWlM ,`weC miAx oFWlA¦§©¦©§¨¦§©¨
zen ikxC) ai ,ci ilWnA(ikxC iM , §¦§¥©§¥¨¤¦©§¥

.miAx dOd dzinfh dxez ¦¨¥¨©¦
(fi)àeä ãñçì Yénøà ïBL¯ ¤¤¨£©¦

.ci ,cl ziW`xA§¥¦
"àãeqç" Y "ätøç"¯"cqg" oM m`e ¤§¨¦¨§¦¥¤¤

oFWlaM ,dRxg oFWNn `Ed o`M xEn`d̈¨¨¦§¤§¨§¦§
.i ,dk ilWn i"Wx mB d`xE .iOx £̀©¦§¥©©¦¦§¥
cqg zNOW dpEMd oi`W xnFl Kixve§¨¦©¤¥©©¨¨¤¦©¤¤
oFWlA DxFwn `N` ,iOx` oFWlA `id¦¦§£©¦¤¨§¨¦§

.ziOx`A mB DA miWOYWOW ,WcTd©Ÿ¤¤¦§©§¦¨©©£©¦
wFgx" :azMW o"Anxd oFWNn oaEn oke§¥¨¦§¨©§©¤¨©¨

zNn zFidl ilv` `EdcqgoFWlA ¤§¦¦§¦©¤¤¦§
WcFTdWOWnmikERdAdN`ddGnE ." ©¤§©¥§¦¦¨¥¤¦¤

zWOWn cqg zNn i"WxNW mB oaEn¨©¤§©¦¦©¤¤§©¤¤
`id "dRxg" xnFlM ,FkERide xacl§¨¨§¦§©¤§¨¦
ililXd oaEOA "cqg" lW KERidd©¦¤¤¤©¨©§¦¦

)mb` ipiirn(gxkd oi` iYrC zEIprl K` .©©£¦©§¦¥¤§¥©
zpEM zEhWtaE ,i"WxA oM Wxtl§¨¥¥§©¦§©§©¨©
zNn z` Wxtl wgFCW `id o"Anxd̈©§©¦¤©§¨¥¤¦©
zFIaEIg zFIMtd zFiErnWnl "cqg"¤¤§©§¨¨§¦¦¦
xaC EdGW gxkdA `le ,zFIlilWE§¦¦§Ÿ§¤§¥©¤¤¨¨
Fpi` cqg lW KERidd iM ,FkERide§¦¦©¦¤¤¤¥

.uEOwe mEvnv `N` dRxg¤§¨¤¨¦§§¦
BLøãîe¯'.'mipdM zxFY ¦§¨©Ÿ£¦

BúBçà àNð ïé÷ :øîàz íà¯ ¦Ÿ©©¦¨¨£
dnF`Yd)` ,c ziy`xa i"yx d`x(d`xp . ©§¨¦§¤

z` `Up oiTW dGn `l `id dl`XdW¤©§¥¨¦Ÿ¦¤¤©¦¨¨¤
dxEq` dzid `l ixdW) lrFtA FzFg £̀§©¤£¥Ÿ¨§¨£¨

a ,gp oixcdpq d`x ± eilr(KMn `N` , ¨¨§¥©§¤§¦¤¨¦¨

Fz`ixA zNigzA `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§¦©§¦¨
`l ixdW) FzFg` z` `Vi oiTW raẅ©¤©¦¦¨¤£¤£¥Ÿ
dP`VIW mlFrA zxg` dX` dzid(, ¨§¨¦¨©¤¤¨¨¤¦¨¤¨

xFq`l cizr Fnvr `EdW xaC̈¨¤©§¨¦¤¡
.FzxFzA§¨

BîìBò úBðáì íB÷nä äNò "ãñç"¤¤¨¨©¨¦§¨
epnî¯oiw lW Frxf lr xfbPW s`e ¦¤§©¤¦§©©©§¤©¦
dilM)ck ,c ziy`xa i"yx(dx`Wp ixd , §¨¨£¥¦§£¨

gp zW` dnrp EPOn)ak weqt my i"yx(, ¦¤©£¨¥¤Ÿ©
mlFrd dpap dPOOW)gk ,d my i"yx d`x(. ¤¦¤¨¦§¨¨¨

øîàpL¯.b ,ht miNdY ¤¤¡©§¦¦
"äðaé ãñç íìBò"¯i"Wx mB d`xE ¨¤¤¦¨¤§¥©©¦

mlFr lW FzNigY" :a ,gp oixcdpq©§¤§¦§¦¨¤¨
oFW`xd mc` dESW ,cqgA dpap¦§¨§¤¤¤¦¨¨¨¨¦
DxiYde Fl Dxq`e ,FpA z` cqg lFnbl¦§¤¤¤§©£¨¨§¦¦¨
aizkC Epide ,mlFrd dpAIW icM ,oiwl§©¦§¥¤¦¨¤¨¨§©§¦§¦
eia` zA FzFg` z` gTi xW` Wi`e§¦£¤¦©¤£©¨¦
cqg oiwl iYxYdX dn ,`Ed cqg¤¤©¤¦©§¦§©¦¤¤

."FOr iYlnBgi dxez ¨©§¦¦

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰¯Ú‰∑ מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן ּגּלה, ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ט) ה רּבֹותינּו(אסתר ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): אֹומרים:(יבמות יׁש . ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה  הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש ׁשּמׁש, נׁשיקת .זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑,האב מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן. הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב  מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן על .ּבין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®
:eúîé íéøéøò eàOé íàèç¤§¨¬¦−̈£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד הליכת (יבמות ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

˙‚Èlיט  ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ  È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)äøòäälb Y¯mBxY oke ¤¡¨¦¨§¥¦§¥
.qFlwpE`§§

ì ìk ïëåàeä éelb "äåøò" ïBL¯ §¥¨§¤§¨¦
.h ,an ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦

ì äáza úãøBé å"éeäåBîk ,øác íL §©¨¤¤©¥¨§¥¨¨§
"äåòæ"¯."derfl" :d ,gk mixaC ©£¨§¨¦§©£¨

."riflE dni`l" :mW i"WxaE§©¦¨§¥¨§¦©
"òæ àìå í÷ àìå" úøæbî¯,d xYq` ¦¦§©§Ÿ¨§Ÿ¨¤§¥

Îlre .c ,eh dinxi i"Wx mB d`x .h§¥©©¦¦§§¨§©
ilWnE l ,k ` l`EnW i"WxA dfÎKxC¤¤¤§©¦§¥¦§¥

."rf on derf" :g ,ai©£¨¦¨
"äåçà" ïëå¯."deg`d" :ci ,`i dixkf §¥©£¨§©§¨¨©£¨
çà úøæbî¯zxfBn "de`B" EdFnke ¦¦§©¨§¨©£¨¦¦§©
"c`n `B")my dinxi i"yx("derp" oke . ¥§Ÿ§¥©£¨

cpe rp zxfBn)my ilyne my l`eny i"yx(. ¦¦§©¨¨¨
Bæ äàøòäå¯lirlcM iENiB FWExiRW §©£¨¨¤¥¦§¦§¥

)m"`x(.
eðéúBaø da e÷ìçð¯.a ,dp zFnai ¤§§¨©¥§¨

éøîBà Léí¯.l`EnW ¥§¦§¥
LnL ú÷éLð Bæ¯lr xa` zwiWp §¦©©¨§¦©¥¤©

awPd)` ,dp oixcdpq i"yx(. ©¤¤
íéøîBà Léå¯.opgFi iAx §¥§¦©¦¨¨

äøèò úñðëä Bæ¯ciBd W`x dxhr ©§¨©£¨¨£¨¨Ÿ©¦
xUA `N` ciBd on Dpi`e ,`id)i"yx ¦§¥¨¦©¦¤¨¨¨

my zenai(xzFi la` ,hrEn xaC `Ede .§¨¨¨£¨¥
dwiWPn `Ed)my oixcdpq i"yx(.hi dxez ¦§¦¨

(hi)'Bâå Enà úBçà úåøòåäðL Y §¤§©£¦§§¨¨
¯.ltM̈©

ïúøäæàa áeúkä¯Kixv did `le ©¨§©§¨¨¨§Ÿ¨¨¨¦
zWxtA] xidfd xaMW xg`l ,xidfdl§©§¦§©©¤§¨¦§¦§¨¨©

zFn ixg`)biÎai ,gi lirl(zFg` zexr" : ©£¥¤§©£
`l LO` zFg` zexr .. dNbz `l Lia`̈¦Ÿ§©¥¤§©£¦§Ÿ

`N` opirEnW`l Dil ded `le ,["dNbz§©¥§¨£¨¥§©§¦©¤¨
zFg`e eia` zFg` gTi iM Wi` ,WpFr¤¦¦¦©£¨¦©£

E`Vi mpFr FO`)a ,cp zenai i"yx(. ¦£¨¦¨
úBçà ìò ïéa ïäéìò øäæäL øîBì©¤ª§©£¥¤¥©£
ìò ïéa ,áàä ïî Bnàå åéáà̈¦§¦¦¨¨¥©

íàä ïî ïäéúBéçà¯ltM ,xnFlM ©§¥¤¦¨¥§©¨©
aEzMd,FO`e eia` zFg` lr dxdf` ©¨©§¨¨©£¨¦§¦

FO` zFg`e m`d on eia` zFg` zFAxl§©£¨¦¦¨¥©£¦
m`d on)a ,cp zenai i"yx t"r(zFg`W xnFl , ¦¨¥©¤£

`id m` s` Fl dxEq` FO`e eia`̈¦§¦£¨©¦¦
F` a`n wx FO` lW F` eia` lW FzFg £̀¤¨¦¤¦©¥¨
mrR wx xidfn did ENi`e ,calA m`n¥¥¦§¨§¦¨¨©§¦©©©
a`dn zFg`A micinrn Epiid zg ©̀©¨¦©£¦¦§¨¥¨¨

.calA¦§¨
åéáà éçà úLà úåøò ìáà¯xdfEdW £¨¤§©¥¤£¦¨¦¤§©

zexr" :ci ,gi lirl zg` mrR wx dilr̈¤¨©©©©©§¥¤§©
`l FYW` l` dNbz `l Lia` ig £̀¦¨¦Ÿ§©¥¤¦§Ÿ

.o`M Fzxdf` ltM `le ,"axwz¦§¨§Ÿ¨©©§¨¨¨
åéáà éçà úLà ìò àlà øäæä àìŸª§©¤¨©¥¤£¦¨¦

áàä ïî¯eia` ig` FcFC did m` la` ¦¨¨£¨¦¨¨£¦¨¦
eilr FYW` oi` ,a`d on `le m`d on¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥¦§¨¨

dexr)a ,cp zenai i"yx(.k dxez ¤§¨
(k)Búãc úà ákLé øLààø÷nä Y £¤¦§©¤Ÿ̈©¦§¨

úøk ìò ãnìì àa äfä¯dpEMd oi` ©¤¨§©¥©¨¥¥©©¨¨
ixdW ,KM mWl wx aYkp wEqRd lMW¤¨©¨¦§©©§¥¨¤£¥
akFXd lW FWpr Epl xnFl `A aEzMd©¨¨©¨¨§¤©¥
dpEMd `N` ,eia` ig` zW` FzcFC mr¦¨¥¤£¦¨¦¤¨©©¨¨
mixixr" wEqRd sFqA xn`PX dn lr©©¤¤¡©§©¨£¦¦

"EzEni)oeixt`(oEIr Kixv ,df itl K` . ¨©§¦¤¨¦¦
wOd" oFWNdwiYrOX dn oke ,"dGd `x ©¨©¦§¨©¤§¥©¤©§¦

dGn rnWOW ,wEqRd zNigY z` i"Wx©¦¤§¦©©¨¤©§©¦¤
xnFl Wi ilE`e .xYEin wEqRd lMW¤¨©¨§¨§©¥©

dazMX dOW ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤©¤¨§¨
mixixr" "dGd `xwO"A `weC dxFY¨©§¨©¦§¨©¤£¦¦
x`W dfA hrnl `A Fpi` "EzEnï¥¨§©¥¨¤§¨
`N` ,Ff dWxtA zFxEn`d zFzixM̈¥¨£§¨¨¨¤¨
xEQi` oMW ,mdilr cOll `AxC ©̀§©¨§©¥£¥¤¤¥¦
lMn xEng zFgRd xEQi` `Ed FzcFC¨¦©¨¨¦¨
`N` xdfEd `l ixdW ,zFixr ixEQ ¦̀¥£¨¤£¥Ÿ§©¤¨
itM ,calA a`d on eia` ig` zW` lr©¥¤£¦¨¦¦¨¨¦§¨§¦
xn`p dfA m`e ,lirl i"Wx azMW¤¨©©¦§¥§¦¨¤¤¡©
zFixr x`WA oMWÎlM ,"EzEni mixixr"£¦¦¨¨¤¥¦§¨£¨

.xzFi zFxEngd©£¥
äìòîì øeîàä¯dpEMd dxF`kl ¨¨§©§¨¦§¨©©¨¨

.hiÎfi miwEqR Ff dWxtA xEn`d zxMl©¨¥¨¨§¨¨¨§¦
zEllM lr aqEn dGW azM m"`xd K ©̀¨§¥¨©¤¤¨©§¨
sFqA zFixrA xEn`d zxMd WpFr¤©¨¥¨¨¨£¨§

zFn ixg` zWxR)hk ,gi(Ezxkpe" ¨¨©©£¥§¦§§
d`xE ."mOr axTn zFUFrd zFWtPd©§¨¨¦¤¤©¨§¥

.d`Ad dxrd¤¨¨©¨¨
éøéøò úëéìä Lðòa àeäL¯Kixv ¤§Ÿ¤£¦©£¦¦¨¦

zkild WpFrA `Ed zxM lM ixdW oEIr¦¤£¥¨¨¥§¤£¦©
.h ,fi lirl i"Wx d`x ± ixixr£¦¦§¥©¦§¥
m`e .a ,dk zAW i"Wx .ci ,fi ziW`xA§¥¦©¦©¨§¦
,o`Mn Epcnl `tEB dGW dpEMd©©¨¨¤¤¨¨©§¦¨
zxM" :a ,l zFAEzM i"WxA WxFtnke§©§¨§©¦§¨¥
mixixr aizkC ,oiWprp Frxfe `Ed§©§¤¡¨¦¦§¦£¦¦
zxke" :a ,`l oiNEg i"WxA oke ,"Eidi¦§§¥§©¦¦§¨¥

xEngFrxfe mizxkp einiC ,dziOn ¨¦¦¨§¨¨¦§¨¦§©§
Fl did ± "Eidi mixixr aizkcM ,zxkp¦§¨§¦§¦£¦¦¦§¨¨
`A dGd `xwOd" :o`M xnFl i"Wxl§©¦©¨©¦§¨©¤¨

xEn`d zxM lr cOlldxFYA." §©¥©¨¥¨¨©¨
Fxn`A i"Wx zpEMW xnFl Wi wgFcaE§©¥©¤©¨©©¦§¨§
zxM lM lr ,"dlrnl xEn`d zxM lr"©¨¥¨¨§©§¨©¨¨¥



פג miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על  ׁשֹומעין, ואינן רֹואין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאינן

עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  מיתה, לדרכי חּיים מּדר. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈

:ía íäéîc§¥¤¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידידידידּהּהּהּה עלעלעלעל ּתּתּתּתּקּקּקּקלהלהלהלה לאדםלאדםלאדםלאדם ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבאהאהאהאה טו)ממממּפּפּפּפניניניני כ, האדם,(רש"י את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא אֹותֹו מׁשּמׁשת אינּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוכאׁשר
ּכדי  טפל, ּדר זהּו ּכי־אם לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא מּמה לּסּוס ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּמּגיע

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא ּברּיה, ּכל ׂשכר לקּפח dxez)ׁשּלא ihewl). ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤
Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå àeä½§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬

:àOé¦¨«
i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון חסד (סנהדרין אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו לבנֹות הּמקֹום פט)עׂשה יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם :. ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(çé)-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤
øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà dúåøò¤§¨¨Æ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´

:ínò áøwî íäéðL eúøëðå äéîc̈¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤©¨«

daטז  ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

·˙יז  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ Èa ÈÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

Èl‚ÈÂיח  ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb dÏ˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.dxfÎdcFar£¨¨¨
,älëå óøN úçLä :äøBz äøîà̈§¨¨©§¥§Ÿ§©¥

íéiç Cøcî Bøáç úà ähnä¯ ©©¤¤£¥¦¤¤©¦
" EpiptNW `xnBAoke ,"miIg ikxCn ©§¨¨¤§¨¥¦©§¥©¦§¥

oke .i"Wx lW mipFW`x miqEtcA `Ed¦§¦¦¦¤©¦§¥
dxF`kl K` .hi ,ek ilWn i"WxA `Ed§©¦¦§¥©¦§¨
`EdW ,EpiptNW `qxiBA wEIC Wi¥¦©¦§¨¤§¨¥¤
mrHde ,bk ,e ilWnA aEzMd oFWlM¦§©¨§¦§¥§©©©

.`id zg` "miIg KxC"W ipRn¦§¥¤¤¤©¦©©¦
.änëå-änk-úçà-ìò äúéî éëøãì¯ §©§¥¦¨©©©©¨§©¨

aEzMd oFWlM ,`weC miAx oFWlA¦§©¦©§¨¦§©¨
zen ikxC) ai ,ci ilWnA(ikxC iM , §¦§¥©§¥¨¤¦©§¥

.miAx dOd dzinfh dxez ¦¨¥¨©¦
(fi)àeä ãñçì Yénøà ïBL¯ ¤¤¨£©¦

.ci ,cl ziW`xA§¥¦
"àãeqç" Y "ätøç"¯"cqg" oM m`e ¤§¨¦¨§¦¥¤¤

oFWlaM ,dRxg oFWNn `Ed o`M xEn`d̈¨¨¦§¤§¨§¦§
.i ,dk ilWn i"Wx mB d`xE .iOx £̀©¦§¥©©¦¦§¥
cqg zNOW dpEMd oi`W xnFl Kixve§¨¦©¤¥©©¨¨¤¦©¤¤
oFWlA DxFwn `N` ,iOx` oFWlA `id¦¦§£©¦¤¨§¨¦§

.ziOx`A mB DA miWOYWOW ,WcTd©Ÿ¤¤¦§©§¦¨©©£©¦
wFgx" :azMW o"Anxd oFWNn oaEn oke§¥¨¦§¨©§©¤¨©¨

zNn zFidl ilv` `EdcqgoFWlA ¤§¦¦§¦©¤¤¦§
WcFTdWOWnmikERdAdN`ddGnE ." ©¤§©¥§¦¦¨¥¤¦¤

zWOWn cqg zNn i"WxNW mB oaEn¨©¤§©¦¦©¤¤§©¤¤
`id "dRxg" xnFlM ,FkERide xacl§¨¨§¦§©¤§¨¦
ililXd oaEOA "cqg" lW KERidd©¦¤¤¤©¨©§¦¦

)mb` ipiirn(gxkd oi` iYrC zEIprl K` .©©£¦©§¦¥¤§¥©
zpEM zEhWtaE ,i"WxA oM Wxtl§¨¥¥§©¦§©§©¨©
zNn z` Wxtl wgFCW `id o"Anxd̈©§©¦¤©§¨¥¤¦©
zFIaEIg zFIMtd zFiErnWnl "cqg"¤¤§©§¨¨§¦¦¦
xaC EdGW gxkdA `le ,zFIlilWE§¦¦§Ÿ§¤§¥©¤¤¨¨
Fpi` cqg lW KERidd iM ,FkERide§¦¦©¦¤¤¤¥

.uEOwe mEvnv `N` dRxg¤§¨¤¨¦§§¦
BLøãîe¯'.'mipdM zxFY ¦§¨©Ÿ£¦

BúBçà àNð ïé÷ :øîàz íà¯ ¦Ÿ©©¦¨¨£
dnF`Yd)` ,c ziy`xa i"yx d`x(d`xp . ©§¨¦§¤

z` `Up oiTW dGn `l `id dl`XdW¤©§¥¨¦Ÿ¦¤¤©¦¨¨¤
dxEq` dzid `l ixdW) lrFtA FzFg £̀§©¤£¥Ÿ¨§¨£¨

a ,gp oixcdpq d`x ± eilr(KMn `N` , ¨¨§¥©§¤§¦¤¨¦¨

Fz`ixA zNigzA `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§¦©§¦¨
`l ixdW) FzFg` z` `Vi oiTW raẅ©¤©¦¦¨¤£¤£¥Ÿ
dP`VIW mlFrA zxg` dX` dzid(, ¨§¨¦¨©¤¤¨¨¤¦¨¤¨

xFq`l cizr Fnvr `EdW xaC̈¨¤©§¨¦¤¡
.FzxFzA§¨

BîìBò úBðáì íB÷nä äNò "ãñç"¤¤¨¨©¨¦§¨
epnî¯oiw lW Frxf lr xfbPW s`e ¦¤§©¤¦§©©©§¤©¦
dilM)ck ,c ziy`xa i"yx(dx`Wp ixd , §¨¨£¥¦§£¨

gp zW` dnrp EPOn)ak weqt my i"yx(, ¦¤©£¨¥¤Ÿ©
mlFrd dpap dPOOW)gk ,d my i"yx d`x(. ¤¦¤¨¦§¨¨¨

øîàpL¯.b ,ht miNdY ¤¤¡©§¦¦
"äðaé ãñç íìBò"¯i"Wx mB d`xE ¨¤¤¦¨¤§¥©©¦

mlFr lW FzNigY" :a ,gp oixcdpq©§¤§¦§¦¨¤¨
oFW`xd mc` dESW ,cqgA dpap¦§¨§¤¤¤¦¨¨¨¨¦
DxiYde Fl Dxq`e ,FpA z` cqg lFnbl¦§¤¤¤§©£¨¨§¦¦¨
aizkC Epide ,mlFrd dpAIW icM ,oiwl§©¦§¥¤¦¨¤¨¨§©§¦§¦
eia` zA FzFg` z` gTi xW` Wi`e§¦£¤¦©¤£©¨¦
cqg oiwl iYxYdX dn ,`Ed cqg¤¤©¤¦©§¦§©¦¤¤

."FOr iYlnBgi dxez ¨©§¦¦

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰¯Ú‰∑ מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן ּגּלה, ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ט) ה רּבֹותינּו(אסתר ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): אֹומרים:(יבמות יׁש . ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה  הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש ׁשּמׁש, נׁשיקת .זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑,האב מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן. הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב  מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן על .ּבין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®
:eúîé íéøéøò eàOé íàèç¤§¨¬¦−̈£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד הליכת (יבמות ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

˙‚Èlיט  ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ  È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)äøòäälb Y¯mBxY oke ¤¡¨¦¨§¥¦§¥
.qFlwpE`§§

ì ìk ïëåàeä éelb "äåøò" ïBL¯ §¥¨§¤§¨¦
.h ,an ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦

ì äáza úãøBé å"éeäåBîk ,øác íL §©¨¤¤©¥¨§¥¨¨§
"äåòæ"¯."derfl" :d ,gk mixaC ©£¨§¨¦§©£¨

."riflE dni`l" :mW i"WxaE§©¦¨§¥¨§¦©
"òæ àìå í÷ àìå" úøæbî¯,d xYq` ¦¦§©§Ÿ¨§Ÿ¨¤§¥

Îlre .c ,eh dinxi i"Wx mB d`x .h§¥©©¦¦§§¨§©
ilWnE l ,k ` l`EnW i"WxA dfÎKxC¤¤¤§©¦§¥¦§¥

."rf on derf" :g ,ai©£¨¦¨
"äåçà" ïëå¯."deg`d" :ci ,`i dixkf §¥©£¨§©§¨¨©£¨
çà úøæbî¯zxfBn "de`B" EdFnke ¦¦§©¨§¨©£¨¦¦§©
"c`n `B")my dinxi i"yx("derp" oke . ¥§Ÿ§¥©£¨

cpe rp zxfBn)my ilyne my l`eny i"yx(. ¦¦§©¨¨¨
Bæ äàøòäå¯lirlcM iENiB FWExiRW §©£¨¨¤¥¦§¦§¥

)m"`x(.
eðéúBaø da e÷ìçð¯.a ,dp zFnai ¤§§¨©¥§¨

éøîBà Léí¯.l`EnW ¥§¦§¥
LnL ú÷éLð Bæ¯lr xa` zwiWp §¦©©¨§¦©¥¤©

awPd)` ,dp oixcdpq i"yx(. ©¤¤
íéøîBà Léå¯.opgFi iAx §¥§¦©¦¨¨

äøèò úñðëä Bæ¯ciBd W`x dxhr ©§¨©£¨¨£¨¨Ÿ©¦
xUA `N` ciBd on Dpi`e ,`id)i"yx ¦§¥¨¦©¦¤¨¨¨

my zenai(xzFi la` ,hrEn xaC `Ede .§¨¨¨£¨¥
dwiWPn `Ed)my oixcdpq i"yx(.hi dxez ¦§¦¨

(hi)'Bâå Enà úBçà úåøòåäðL Y §¤§©£¦§§¨¨
¯.ltM̈©

ïúøäæàa áeúkä¯Kixv did `le ©¨§©§¨¨¨§Ÿ¨¨¨¦
zWxtA] xidfd xaMW xg`l ,xidfdl§©§¦§©©¤§¨¦§¦§¨¨©

zFn ixg`)biÎai ,gi lirl(zFg` zexr" : ©£¥¤§©£
`l LO` zFg` zexr .. dNbz `l Lia`̈¦Ÿ§©¥¤§©£¦§Ÿ

`N` opirEnW`l Dil ded `le ,["dNbz§©¥§¨£¨¥§©§¦©¤¨
zFg`e eia` zFg` gTi iM Wi` ,WpFr¤¦¦¦©£¨¦©£

E`Vi mpFr FO`)a ,cp zenai i"yx(. ¦£¨¦¨
úBçà ìò ïéa ïäéìò øäæäL øîBì©¤ª§©£¥¤¥©£
ìò ïéa ,áàä ïî Bnàå åéáà̈¦§¦¦¨¨¥©

íàä ïî ïäéúBéçà¯ltM ,xnFlM ©§¥¤¦¨¥§©¨©
aEzMd,FO`e eia` zFg` lr dxdf` ©¨©§¨¨©£¨¦§¦

FO` zFg`e m`d on eia` zFg` zFAxl§©£¨¦¦¨¥©£¦
m`d on)a ,cp zenai i"yx t"r(zFg`W xnFl , ¦¨¥©¤£

`id m` s` Fl dxEq` FO`e eia`̈¦§¦£¨©¦¦
F` a`n wx FO` lW F` eia` lW FzFg £̀¤¨¦¤¦©¥¨
mrR wx xidfn did ENi`e ,calA m`n¥¥¦§¨§¦¨¨©§¦©©©
a`dn zFg`A micinrn Epiid zg ©̀©¨¦©£¦¦§¨¥¨¨

.calA¦§¨
åéáà éçà úLà úåøò ìáà¯xdfEdW £¨¤§©¥¤£¦¨¦¤§©

zexr" :ci ,gi lirl zg` mrR wx dilr̈¤¨©©©©©§¥¤§©
`l FYW` l` dNbz `l Lia` ig £̀¦¨¦Ÿ§©¥¤¦§Ÿ

.o`M Fzxdf` ltM `le ,"axwz¦§¨§Ÿ¨©©§¨¨¨
åéáà éçà úLà ìò àlà øäæä àìŸª§©¤¨©¥¤£¦¨¦

áàä ïî¯eia` ig` FcFC did m` la` ¦¨¨£¨¦¨¨£¦¨¦
eilr FYW` oi` ,a`d on `le m`d on¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥¦§¨¨

dexr)a ,cp zenai i"yx(.k dxez ¤§¨
(k)Búãc úà ákLé øLààø÷nä Y £¤¦§©¤Ÿ̈©¦§¨

úøk ìò ãnìì àa äfä¯dpEMd oi` ©¤¨§©¥©¨¥¥©©¨¨
ixdW ,KM mWl wx aYkp wEqRd lMW¤¨©¨¦§©©§¥¨¤£¥
akFXd lW FWpr Epl xnFl `A aEzMd©¨¨©¨¨§¤©¥
dpEMd `N` ,eia` ig` zW` FzcFC mr¦¨¥¤£¦¨¦¤¨©©¨¨
mixixr" wEqRd sFqA xn`PX dn lr©©¤¤¡©§©¨£¦¦

"EzEni)oeixt`(oEIr Kixv ,df itl K` . ¨©§¦¤¨¦¦
wOd" oFWNdwiYrOX dn oke ,"dGd `x ©¨©¦§¨©¤§¥©¤©§¦

dGn rnWOW ,wEqRd zNigY z` i"Wx©¦¤§¦©©¨¤©§©¦¤
xnFl Wi ilE`e .xYEin wEqRd lMW¤¨©¨§¨§©¥©

dazMX dOW ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤©¤¨§¨
mixixr" "dGd `xwO"A `weC dxFY¨©§¨©¦§¨©¤£¦¦
x`W dfA hrnl `A Fpi` "EzEnï¥¨§©¥¨¤§¨
`N` ,Ff dWxtA zFxEn`d zFzixM̈¥¨£§¨¨¨¤¨
xEQi` oMW ,mdilr cOll `AxC ©̀§©¨§©¥£¥¤¤¥¦
lMn xEng zFgRd xEQi` `Ed FzcFC¨¦©¨¨¦¨
`N` xdfEd `l ixdW ,zFixr ixEQ ¦̀¥£¨¤£¥Ÿ§©¤¨
itM ,calA a`d on eia` ig` zW` lr©¥¤£¦¨¦¦¨¨¦§¨§¦
xn`p dfA m`e ,lirl i"Wx azMW¤¨©©¦§¥§¦¨¤¤¡©
zFixr x`WA oMWÎlM ,"EzEni mixixr"£¦¦¨¨¤¥¦§¨£¨

.xzFi zFxEngd©£¥
äìòîì øeîàä¯dpEMd dxF`kl ¨¨§©§¨¦§¨©©¨¨

.hiÎfi miwEqR Ff dWxtA xEn`d zxMl©¨¥¨¨§¨¨¨§¦
zEllM lr aqEn dGW azM m"`xd K ©̀¨§¥¨©¤¤¨©§¨
sFqA zFixrA xEn`d zxMd WpFr¤©¨¥¨¨¨£¨§

zFn ixg` zWxR)hk ,gi(Ezxkpe" ¨¨©©£¥§¦§§
d`xE ."mOr axTn zFUFrd zFWtPd©§¨¨¦¤¤©¨§¥

.d`Ad dxrd¤¨¨©¨¨
éøéøò úëéìä Lðòa àeäL¯Kixv ¤§Ÿ¤£¦©£¦¦¨¦

zkild WpFrA `Ed zxM lM ixdW oEIr¦¤£¥¨¨¥§¤£¦©
.h ,fi lirl i"Wx d`x ± ixixr£¦¦§¥©¦§¥
m`e .a ,dk zAW i"Wx .ci ,fi ziW`xA§¥¦©¦©¨§¦
,o`Mn Epcnl `tEB dGW dpEMd©©¨¨¤¤¨¨©§¦¨
zxM" :a ,l zFAEzM i"WxA WxFtnke§©§¨§©¦§¨¥
mixixr aizkC ,oiWprp Frxfe `Ed§©§¤¡¨¦¦§¦£¦¦
zxke" :a ,`l oiNEg i"WxA oke ,"Eidi¦§§¥§©¦¦§¨¥

xEngFrxfe mizxkp einiC ,dziOn ¨¦¦¨§¨¨¦§¨¦§©§
Fl did ± "Eidi mixixr aizkcM ,zxkp¦§¨§¦§¦£¦¦¦§¨¨
`A dGd `xwOd" :o`M xnFl i"Wxl§©¦©¨©¦§¨©¤¨

xEn`d zxM lr cOlldxFYA." §©¥©¨¥¨¨©¨
Fxn`A i"Wx zpEMW xnFl Wi wgFcaE§©¥©¤©¨©©¦§¨§
zxM lM lr ,"dlrnl xEn`d zxM lr"©¨¥¨¨§©§¨©¨¨¥



`miyecwÎixgפד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
לֹו∑ÌÈ¯È¯Ú.ערירי  ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו קֹוברן,(בראשית – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ֲִִ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

"ערירים  יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא מת – ּבנים לֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻאין
לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא עברה, ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻימתּו",

עכׁשו  ׁשהּוא ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, .ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

(àë)àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®
:eéäé íéøéøò älb åéçà úåøò¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c‡Â‰∑ ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את ּבה: .מפרׁשת ְְֱֶֶֶֶָָָֹ

(áë)éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹

ì änL íëúà àéáî:da úáL ¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«

(âë)íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà ék¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצ ּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º
Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì äpðzà¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
-ïî íëúà ézìcáä-øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦

:íénòä̈«©¦«

‰È‡כא  ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

Ôe„aÚ˙Âכב  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג  ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈa ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד  ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dpz‡ ‡‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oMW xirdlE .dxFYA dlrnl xMfPW¤¦§©§©§¨©¨§¨¦¤¥
xEn`d zxM lr" :ipW qEtC zqxiB¦§©§¥¦©¨¥¨¨
,oEIr Kixv oicre ."dxFYA dlrnl§©§¨©¨©£©¦¨¦¦

.iN dOl "dlrnl"§©§¨¨¨¦
íéøéøò."ãìå àìa" :Bîebøúk Y £¦¦§©§§¨§¨

"éøéøò CìBä éëðàå" :Bì äîBãå¯ §¤§¨Ÿ¦¥£¦¦
`EdW mW i"Wx d`xE .a ,eh ziW`xA§¥¦§¥©¦¨¤

.oAxEg oFWNn F` WxFi `lA§Ÿ¥¦§§¨
íéða Bì ïéà ,ïøáB÷ Y íéða Bì Lé¥¨¦§¨¥¨¦

íéða àìa úî Y¯i"Wx mB d`x ¥§Ÿ¨¦§¥©©¦
`lA ixixr KlFd ± zxM" :` ,f zFzixM̈¥¨¥¥£¦¦§Ÿ

."mizn - Fl Wi m`e ,mipÄ¦§¦¥¥¦
elà úBàø÷î éðLa äðL Cëì¯ §¨¨¨¦§¥¦§¨¥

.`kÎk miwEqR§¦
."eéäé íéøéøò" ,"eúîé íéøéøò"£¦¦¨ª£¦¦¦§
úòLa Bì eéäé íà ,"eúîé íéøéøò"£¦¦¨ª¦¦§¦§©
éôì ,úeîiLk Bì eéäé àì Y äøáò£¥¨Ÿ¦§§¤¨§¦

íàL ,"eéäé íéøéøò" .åéiça ïøáBwL¤§¨§©¨£¦¦¦§¤¦
åéîé ìk äéäé Y äøáò úòLa Bì ïéà¥¦§©£¥¨¦§¤¨¨¨

åLëò àeäL Bîk¯i"Wx d`xE §¤©§¨§¥©¦
.xg` otF`A ` ,dp zFnai`k dxez §¨§¤©¥

(`k)àåä äcðúàfä äáéëMä Y¯ ¦¨¦©§¦¨©Ÿ
`id eig` zW`W FhEWtM Wxtl oi`W¤¥§¨¥¦§¤¥¤¨¦¦

`xnBd zIgcke ,dCp)` ,cp zenai(ike" : ¦¨§¦§¦©©§¨¨§¦
Dpi`e] `id dCp mlFrl eig` zW ¥̀¤¨¦§¨¦¨¦§¥¨
xn`p `NW s`e ?"[i"yx ± zwqFR¤¤§©¤Ÿ¤¡©
xn`W oeiM K` ,daikW oFWl aEzMA©¨§§¦¨©¥¨¤¨©
ixd ,daikW KxFvl `idW dgiw oFWl§¦¨¤¦§¤§¦¨£¥

daikW aEzM ENi`M df)dcya x`a(. ¤§¦¨§¦¨
äñeàîe "àéä" äcðî¯dCp ,xnFlM §ª¨¦§¨§©¦¨
iECipe wEgx oFWNn `id),eh lirl i"yx d`x ¦¦§¦§¦

hi(daikXdW mrHd x`an o`ke ,§¨§¨¥©©©¤©§¦¨
qE`iOd ipRn ,dCEpn.DAW §¨¦§¥©¦¤¨

eLøc eðéúBaøå¯d`xE) ` ,cp zFnai §©¥¨§§¨§¥

dGn micnFl `xnBd zpwqnNW mẄ¤§©§¨©©§¨¨§¦¦¤
xg` oipr(WxC `iadl KxvEdX dnE . ¦§¨©¥©¤§©§¨¦§©

dOl oaEn `l FhEWR itl iM ,EpizFAx©¥¦§¦§Ÿ¨¨¨
.dqE`nE dCEpn z`Gd daikXd `weC©§¨©§¦¨©Ÿ§¨§¨
äàøòäL ,äcðk da äàøòä øBñàì¤¡©£¨¨¨§¦¨¤©£¨¨

."äøòä døB÷î úà" :da úLøôî¯ §Ÿ¤¤¨¤§¨¤¡¨
.gi wEqR lirlak dxez §¥¨

(bk)õ÷àåì Yñeàî ïBL¯mB d`x ¨¨ª§¦§¥©
ligzOdÎxEAC ` ,fl zFxFkA i"Wx©¦§¦©©§¦

.dvẅ¨
"éiçá ézö÷" Bîk¯.en ,fk ziW`xA §©§¦§©©§¥¦

iIgA iYq`n)my i"yx(. ¨©§¦§©©
BðBæîa õ÷ àeäL íãàk¯`iwnE §¨¨¤¨¦§¥¦

FzF`)i"yx ly i"zk dnka d"k(,xnFlM .§©
ixd ,mA q`Fn `EdW KMn d`vFzM§¨¨¦¨¤¥¨£¥
d`xE .mznc`n mzF` `iwn `Ed¥¦¨¥©§¨¨§¥

lirl i"Wx.gk ,gick dxez ©¦§¥

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(äë)-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«
íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä̈¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹
-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤

:ànèì íëì ézìcáä¦§©¬§¦¨¤−§©¥«
i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑ ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה ּבין אּלא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻהם,
ׂשערה  nËÏ‡.מלא ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑ לאסר. ְֲַָֹ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

(åë)ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬
:éì úBéäì íénòä-ïî íëúà¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
"אי  חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. נבּוכדנאצר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל
"ואבּדל  לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ללּבׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאפׁשי
מלכּות  על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", להיֹות מןֿהעּמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאתכם

.ׁשמים  ִַָ

ÔÈ·eכה  ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

ÈÈכו  ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)äøähä äîäaä ïéa ízìcáäå§¦§©§¤¥©§¥¨©§Ÿ̈
äàîhìéøö ïéà Yäøt ïéa øîBì C ©§¥¨¥¨¦©¥¨¨

íä ïéøkðå ïéìcáî éøäL ,øBîçì¯ ©£¤£¥ª§¨¦§¦¨¦¥
xaM `lde" :fn ,`i lirl i"WxA§©¦§¥©£Ÿ§¨

."md miWxFtn§¨¦¥
Eì äàîèì Eì äøBäè ïéa àlà¯ ¤¨¥§¨§¦§¥¨§

,dxFdh `id ixd dndAd cSn ,xnFlM§©¦©©§¥¨£¥¦§¨
dxFdh z`xwp `id mc`l qgiA wxe§©§©©¨¨¨¦¦§¥§¨
,mc`d iciA iElY xaCde ,d`nhE§¥¨§©¨¨¨¦¥¨¨¨
.oOwlckE ,dlCad Kixv KM mWlE§¥¨¨¦©§¨¨§¦§©¨
xE`iAA `aEOaE mW lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥¨©¨©¥

."mgpn zxFY" mWA mẄ§¥©§©¥
ïîéñ ìL Baø èçLpL ïéa¯lW aFx ¥¤¦§©ª¤¦¨¤

lW aFx sFraE) hWee dpw ,mipniq ipW§¥¦¨¦¨¤¨¤¤§¤
cg` oniq(Ll dxFdh `id f`e , ¦¨¤¨§¨¦§¨§

.dlik`A zxYEnE¤¤©£¦¨
Béöç èçLðì¯Ll d`nh `id f`W §¦§©¤§¤¨¦§¥¨§

.dlik`A dxEq`e©£¨©£¦¨
äøòN àìî ?Béöçì Baø ïéa änëå¯ §©¨¥ª§¤§§Ÿ©£¨

lCape xMip Fpi`W dfM ohw xEriWe§¦¨¨¨¤¤¥¦¨§¦§¨
dlCad Kixv ok`)iaxd(xnFl Wie . ¨¥¨¦©§¨¨§¥©

"mYlCade" xn`e aEzMd dpXW EdGW¤¤¤¨¨©¨§¨©§¦§©§¤
ipinW zWxtA lirl oM xn` xaMW s ©̀¤§¨¨©¥§¥§¨¨©§¦¦
WExiRd o`M ltke xfg i"Wx mbe ,mẄ§©©¦¨©§¨©¨©¥
x`Fan ipinW zWxtAW mEXn ,KM lr©¨¦¤§¨¨©§¦¦§¨

wxEprci `l oicr K` ,aFx KixSW ©¤¨¦©£©¦Ÿ¨©§
`aE ,`l F` xMip aFx Kixv m`d©¦¨¦¦¨Ÿ¨
,"mYlCade" xnF`e EpiptNW wEqRd©¨¤§¨¥§¥§¦§©§¤

mEXnE ,"dxrU `ln" lW aFxA iCW¤©§¤§Ÿ§¨¨¦
zWxtA `le o`M df xaC i"Wx azM KM̈¨©©¦¨¨¤¨§Ÿ§¨¨©
`xwOd lW WECigd Edf iM ,ipinW§¦¦¦¤©¦¤©¦§¨

EpiptNW)zexe` illh(. ¤§¨¥
ànèì íëì ézìcáä øLàøñàì Y £¤¦§©§¦¨¤§©¥¤¡Ÿ

¯`le ,dlik`Ad`nEh oFWNn ©£¦¨§Ÿ¦§§¨
.WOnck dxez ©¨
(ek)íénòä ïî íëúà ìcáàå̈©§¦¤§¤¦¨©¦

éì úBéäìíäî íéìcáî ízà íà Y ¦§¦¦©¤ª§¨¦¥¤
¯.miOrd on¦¨©¦

élL ízà éøä¯zFidl" WExiR Edfe £¥©¤¤¦§¤¥¦§
liCa`e" xn`p wEqRAW s`e ."il¦§©¤©¨¤¡©¨©§¦
ÎKExAÎWFcTdW ,"miOrd on mkz ¤̀§¤¦¨©¦¤©¨¨
on l`xUi z` liCaOW `Ed `Ed¤©§¦¤¦§¨¥¦
l`xUiA iElY xaCdW `le ,miOrd̈©¦§Ÿ¤©¨¨¨§¦§¨¥

` :xnFl Wi ,lcAdl(lr aqEn df §¦¨¥¥©¤¨©
,"miWFcw il mziide" wEqRd zNigY§¦©©¨¦§¦¤¦§¦
,milCaEnE miWExR EidY FWExiRW¤¥¦§§¦§¨¦
milCaEn EidYW `Ed df lW iEHiAdW¤©¦¤¤¤¦§§¨¦
iYlCadW oeiM ,lrFtA miOrd on¦¨©¦§©¥¨¤¦§©§¦
liaWA ,"il zFidl" miOrd on mkz ¤̀§¤¦¨©¦¦§¦¦§¦
mY` oi` m`W oaEn dGnE ,iNW EidYW¤¦§¤¦¦¤¨¤¦¥©¤

a .iNW mkpi` ixd mdn milCaEn(oi` §¨¦¥¤£¥¥§¤¤¦¥
cnlp `Ed `N` ,wEqRd WExiR df¤¥©¨¤¨¦§©
on mkz` liCa`e" xn`X dn llMn¦§©©¤¨©¨©§¦¤§¤¦
dfA EprinWOW ,"il zFidl miOrd̈©¦¦§¦¤©§¦¥¨¤
ixd ,miOrd on milcA mkpi` m`W¤¦¥§¤§¥¦¦¨©¦£¥

b .iNW mkpi`(mkz` liCa`e" :xTire ¥§¤¤¦§¦¨¨©§¦¤§¤

mkz` iziEv FWExiR "miOrd on¦¨©¦¥¦¦¦¤§¤
milFki mY` f`e ,miOrd on lcAdl§¦¨¥¦¨©¦§¨©¤§¦
mkpi` m`W oaEn dGnE ,"il zFidl"¦§¦¦¤¨¤¦¥§¤

r d`xE .iNW mkpi` milcAdfÎKxCÎl §¥¦¥§¤¤¦§¥©¤¤¤
oEidY Wcw iWp`e" :l ,ak zFnW i"Wx©¦§§©§¥Ÿ¤¦§
miWExtE miWFcw mY` m` ± il¦¦©¤§¦§¦
,iNW mY` ixd zFtxhE zFlap ivETXn¦¦¥§¥§¥£¥©¤¤¦

."iNW mkpi` e`l m`e§¦¨¥§¤¤¦
øvðãëeáð ìL ízà éøä ,åàì íàå§¦¨£¥©¤¤§©§¤©

åéøáçå¯:o`M sqFp miqEtC dOkA ©£¥¨§©¨§¦¨¨
.dWFcTd ux`n Elbze§¦§¥¤¤©§¨

øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø¯'zxFY ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©
.'mipdMŸ£¦

äö÷ éLôð :íãà øîàé àlL ïépî¯ ¦©¦¤ŸŸ©¨¨©§¦¨¨
.zq`Fn¤¤

éLôà éà ,øéæç øNáa¯ipFvx oi` ¦§©£¦¦¤§¦¥§¦
)a ,hl oileg i"yx(.

,éLôà :øîàé ìáà ,íéàìk Laìì¦§Ÿ¦§©¦£¨Ÿ©¤§¦
?éìò øæb íéîMaL éáàå äNòà äîe©¤¡¤§¨¦¤©¨©¦¨©¨©
ïî íëúà ìcáàå" :øîBì ãeîìz©§©¨©§¦¤§¤¦
àäzL ,"éì úBéäì íénòä̈©¦¦§¦¤§¥

ì íäî íëúìcáäéîL¯:df WExitl ©§¨©§¤¥¤¦§¦§¥¤
`le ,iEESdn wlg `Ed "il zFidl"¦§¦¥¤¥©¦§Ÿ

.oFW`xd WExiRM dghad©§¨¨©¥¨¦
äøáòä ïî LøBt¯mkz` liCa`e" ¥¦¨£¥¨¨©§¦¤§¤

."miOrd on¦¨©¦
íéîL úeëìî ìò åéìò ìa÷îe¯ §©¥¨¨Ÿ©§¨©¦

."il zFidl"fk dxez ¦§¦



פה miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy
לֹו∑ÌÈ¯È¯Ú.ערירי  ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו קֹוברן,(בראשית – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ֲִִ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

"ערירים  יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא מת – ּבנים לֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻאין
לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא עברה, ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻימתּו",

עכׁשו  ׁשהּוא ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, .ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

(àë)àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®
:eéäé íéøéøò älb åéçà úåøò¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c‡Â‰∑ ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את ּבה: .מפרׁשת ְְֱֶֶֶֶָָָֹ

(áë)éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹

ì änL íëúà àéáî:da úáL ¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«

(âë)íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà ék¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצ ּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º
Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì äpðzà¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
-ïî íëúà ézìcáä-øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦

:íénòä̈«©¦«

‰È‡כא  ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

Ôe„aÚ˙Âכב  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג  ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈa ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד  ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dpz‡ ‡‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oMW xirdlE .dxFYA dlrnl xMfPW¤¦§©§©§¨©¨§¨¦¤¥
xEn`d zxM lr" :ipW qEtC zqxiB¦§©§¥¦©¨¥¨¨
,oEIr Kixv oicre ."dxFYA dlrnl§©§¨©¨©£©¦¨¦¦

.iN dOl "dlrnl"§©§¨¨¨¦
íéøéøò."ãìå àìa" :Bîebøúk Y £¦¦§©§§¨§¨

"éøéøò CìBä éëðàå" :Bì äîBãå¯ §¤§¨Ÿ¦¥£¦¦
`EdW mW i"Wx d`xE .a ,eh ziW`xA§¥¦§¥©¦¨¤

.oAxEg oFWNn F` WxFi `lA§Ÿ¥¦§§¨
íéða Bì ïéà ,ïøáB÷ Y íéða Bì Lé¥¨¦§¨¥¨¦

íéða àìa úî Y¯i"Wx mB d`x ¥§Ÿ¨¦§¥©©¦
`lA ixixr KlFd ± zxM" :` ,f zFzixM̈¥¨¥¥£¦¦§Ÿ

."mizn - Fl Wi m`e ,mipÄ¦§¦¥¥¦
elà úBàø÷î éðLa äðL Cëì¯ §¨¨¨¦§¥¦§¨¥

.`kÎk miwEqR§¦
."eéäé íéøéøò" ,"eúîé íéøéøò"£¦¦¨ª£¦¦¦§
úòLa Bì eéäé íà ,"eúîé íéøéøò"£¦¦¨ª¦¦§¦§©
éôì ,úeîiLk Bì eéäé àì Y äøáò£¥¨Ÿ¦§§¤¨§¦

íàL ,"eéäé íéøéøò" .åéiça ïøáBwL¤§¨§©¨£¦¦¦§¤¦
åéîé ìk äéäé Y äøáò úòLa Bì ïéà¥¦§©£¥¨¦§¤¨¨¨

åLëò àeäL Bîk¯i"Wx d`xE §¤©§¨§¥©¦
.xg` otF`A ` ,dp zFnai`k dxez §¨§¤©¥

(`k)àåä äcðúàfä äáéëMä Y¯ ¦¨¦©§¦¨©Ÿ
`id eig` zW`W FhEWtM Wxtl oi`W¤¥§¨¥¦§¤¥¤¨¦¦

`xnBd zIgcke ,dCp)` ,cp zenai(ike" : ¦¨§¦§¦©©§¨¨§¦
Dpi`e] `id dCp mlFrl eig` zW ¥̀¤¨¦§¨¦¨¦§¥¨
xn`p `NW s`e ?"[i"yx ± zwqFR¤¤§©¤Ÿ¤¡©
xn`W oeiM K` ,daikW oFWl aEzMA©¨§§¦¨©¥¨¤¨©
ixd ,daikW KxFvl `idW dgiw oFWl§¦¨¤¦§¤§¦¨£¥

daikW aEzM ENi`M df)dcya x`a(. ¤§¦¨§¦¨
äñeàîe "àéä" äcðî¯dCp ,xnFlM §ª¨¦§¨§©¦¨
iECipe wEgx oFWNn `id),eh lirl i"yx d`x ¦¦§¦§¦

hi(daikXdW mrHd x`an o`ke ,§¨§¨¥©©©¤©§¦¨
qE`iOd ipRn ,dCEpn.DAW §¨¦§¥©¦¤¨

eLøc eðéúBaøå¯d`xE) ` ,cp zFnai §©¥¨§§¨§¥

dGn micnFl `xnBd zpwqnNW mẄ¤§©§¨©©§¨¨§¦¦¤
xg` oipr(WxC `iadl KxvEdX dnE . ¦§¨©¥©¤§©§¨¦§©

dOl oaEn `l FhEWR itl iM ,EpizFAx©¥¦§¦§Ÿ¨¨¨
.dqE`nE dCEpn z`Gd daikXd `weC©§¨©§¦¨©Ÿ§¨§¨
äàøòäL ,äcðk da äàøòä øBñàì¤¡©£¨¨¨§¦¨¤©£¨¨

."äøòä døB÷î úà" :da úLøôî¯ §Ÿ¤¤¨¤§¨¤¡¨
.gi wEqR lirlak dxez §¥¨

(bk)õ÷àåì Yñeàî ïBL¯mB d`x ¨¨ª§¦§¥©
ligzOdÎxEAC ` ,fl zFxFkA i"Wx©¦§¦©©§¦

.dvẅ¨
"éiçá ézö÷" Bîk¯.en ,fk ziW`xA §©§¦§©©§¥¦

iIgA iYq`n)my i"yx(. ¨©§¦§©©
BðBæîa õ÷ àeäL íãàk¯`iwnE §¨¨¤¨¦§¥¦

FzF`)i"yx ly i"zk dnka d"k(,xnFlM .§©
ixd ,mA q`Fn `EdW KMn d`vFzM§¨¨¦¨¤¥¨£¥
d`xE .mznc`n mzF` `iwn `Ed¥¦¨¥©§¨¨§¥

lirl i"Wx.gk ,gick dxez ©¦§¥

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e ycew zayl inei xeriy

(äë)-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«
íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä̈¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹
-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤

:ànèì íëì ézìcáä¦§©¬§¦¨¤−§©¥«
i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑ ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה ּבין אּלא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻהם,
ׂשערה  nËÏ‡.מלא ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑ לאסר. ְֲַָֹ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

(åë)ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬
:éì úBéäì íénòä-ïî íëúà¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
"אי  חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. נבּוכדנאצר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל
"ואבּדל  לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ללּבׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאפׁשי
מלכּות  על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", להיֹות מןֿהעּמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאתכם

.ׁשמים  ִַָ

ÔÈ·eכה  ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

ÈÈכו  ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)äøähä äîäaä ïéa ízìcáäå§¦§©§¤¥©§¥¨©§Ÿ̈
äàîhìéøö ïéà Yäøt ïéa øîBì C ©§¥¨¥¨¦©¥¨¨

íä ïéøkðå ïéìcáî éøäL ,øBîçì¯ ©£¤£¥ª§¨¦§¦¨¦¥
xaM `lde" :fn ,`i lirl i"WxA§©¦§¥©£Ÿ§¨

."md miWxFtn§¨¦¥
Eì äàîèì Eì äøBäè ïéa àlà¯ ¤¨¥§¨§¦§¥¨§

,dxFdh `id ixd dndAd cSn ,xnFlM§©¦©©§¥¨£¥¦§¨
dxFdh z`xwp `id mc`l qgiA wxe§©§©©¨¨¨¦¦§¥§¨
,mc`d iciA iElY xaCde ,d`nhE§¥¨§©¨¨¨¦¥¨¨¨
.oOwlckE ,dlCad Kixv KM mWlE§¥¨¨¦©§¨¨§¦§©¨
xE`iAA `aEOaE mW lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥¨©¨©¥

."mgpn zxFY" mWA mẄ§¥©§©¥
ïîéñ ìL Baø èçLpL ïéa¯lW aFx ¥¤¦§©ª¤¦¨¤

lW aFx sFraE) hWee dpw ,mipniq ipW§¥¦¨¦¨¤¨¤¤§¤
cg` oniq(Ll dxFdh `id f`e , ¦¨¤¨§¨¦§¨§

.dlik`A zxYEnE¤¤©£¦¨
Béöç èçLðì¯Ll d`nh `id f`W §¦§©¤§¤¨¦§¥¨§

.dlik`A dxEq`e©£¨©£¦¨
äøòN àìî ?Béöçì Baø ïéa änëå¯ §©¨¥ª§¤§§Ÿ©£¨

lCape xMip Fpi`W dfM ohw xEriWe§¦¨¨¨¤¤¥¦¨§¦§¨
dlCad Kixv ok`)iaxd(xnFl Wie . ¨¥¨¦©§¨¨§¥©

"mYlCade" xn`e aEzMd dpXW EdGW¤¤¤¨¨©¨§¨©§¦§©§¤
ipinW zWxtA lirl oM xn` xaMW s ©̀¤§¨¨©¥§¥§¨¨©§¦¦
WExiRd o`M ltke xfg i"Wx mbe ,mẄ§©©¦¨©§¨©¨©¥
x`Fan ipinW zWxtAW mEXn ,KM lr©¨¦¤§¨¨©§¦¦§¨

wxEprci `l oicr K` ,aFx KixSW ©¤¨¦©£©¦Ÿ¨©§
`aE ,`l F` xMip aFx Kixv m`d©¦¨¦¦¨Ÿ¨
,"mYlCade" xnF`e EpiptNW wEqRd©¨¤§¨¥§¥§¦§©§¤

mEXnE ,"dxrU `ln" lW aFxA iCW¤©§¤§Ÿ§¨¨¦
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לילילילי להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת העהעהעהעּמּמּמּמיםיםיםים מןמןמןמן אתכםאתכםאתכםאתכם כו)ואבואבואבואבּדּדּדּדיליליליל ׁשׁשׁשׁשמיםמיםמיםמים(כ, מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת עלעלעלעל עליועליועליועליו ּוּוּוּומקמקמקמקּבּבּבּבלללל העברההעברההעברההעברה מןמןמןמן כו)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁש כ, מבאר (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
לבּקׁש לֹו ּדי ּבזּולתֹו, ּפגע ׁשאם לחׁשב, אדם עלּול זה לפי החּקים. ּכמֹו על, ּבקּבלת לקּים יׁש מׁשּפטים ׁשּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבחסידּות ,
ענין  ּכל לֹו אכּפת להיֹות  וצרי רעֹות, מּדֹות לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור מאליו, מּובן אבל . . ּגרידא על קּבלת מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹמחילה

" לֹומר יׁש הּׂשכל מּצד רע ׁשהּוא ּדבר  ׁשעל הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי לחברֹו, אדם ּבין יׁשר יׁשאיאיאיאיׁשל זה ׁשּכל אּלא אפׁשי". ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
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לילילילי להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת העהעהעהעּמּמּמּמיםיםיםים מןמןמןמן אתכםאתכםאתכםאתכם כו)ואבואבואבואבּדּדּדּדיליליליל ׁשׁשׁשׁשמיםמיםמיםמים(כ, מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת עלעלעלעל עליועליועליועליו ּוּוּוּומקמקמקמקּבּבּבּבלללל העברההעברההעברההעברה מןמןמןמן כו)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁש כ, מבאר (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
לבּקׁש לֹו ּדי ּבזּולתֹו, ּפגע ׁשאם לחׁשב, אדם עלּול זה לפי החּקים. ּכמֹו על, ּבקּבלת לקּים יׁש מׁשּפטים ׁשּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבחסידּות ,
ענין  ּכל לֹו אכּפת להיֹות  וצרי רעֹות, מּדֹות לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור מאליו, מּובן אבל . . ּגרידא על קּבלת מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹמחילה

" לֹומר יׁש הּׂשכל מּצד רע ׁשהּוא ּדבר  ׁשעל הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי לחברֹו, אדם ּבין יׁשר יׁשאיאיאיאיׁשל זה ׁשּכל אּלא אפׁשי". ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
על. קּבלת מּתֹו ֲִַַַָֹלעׂשֹות
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i"yx£'B‚Â ·B‡ Ì‰· ‰È‰ÈŒÈk∑ מזיד ּבסקילה, – והתראה עדים 'ּכרת': ּולמעלה 'מיתה', ּבהם נאמר ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן חּטאת. – וׁשגגתם ּבהּכרת, – התראה ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבלא

סימן. זה"ב מ"י סימן. ונג"ה פסוקים, קדושים ס"ד פרשת חסלת
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' ב
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:xg` ote`a x`al `xnbd dqpnàlàå`ziixad dzgcpy mrhd §¤¨
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יום ראשון - ל' ניסן
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' אייר
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

יום שני - א' אייר
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' אייר
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' אייר
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' אייר
מפרק כט 

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' אייר
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח

לשבוע פרשת אחרי־קדושים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 
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å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã úåìéöà 'éçáî àéä åæ äáäà
úìåãâá úòãå äðåáúäî äàáä àéä íìåò úáäà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à 'ä
ùôðá ãçà øåáã ìåèéáëå áéùç ùîî àìë äéî÷
øùà ì"ðë áìä úãîçá åà äúáùçîá åãåòá 'ìëùîä
ùôðáù äáäàä úãî èùôúú àìéîî åæ 'åððåáúä é"ò
äàðä øáã íåùá ùáìúú àìù åðééäã äéùåáìî
ììë õåôçì àìå åúåà äáäàì éðçåø åà éîùâ âåðòúå
ìë ìù íééçä øå÷î åãáì 'ä éúìá íìåòá øáã íåù
äéî÷ ùîî àìëå úåàéöîá íéìéèá íìåëù íéâåðòúä
ïéàù åîë å"ç íäéðéá ììë ïåéîãå êåøò ïéàå éáéùç
ù"îëå íééçöð íééç éáâì èìçåîä ñôàå ïéàì êåøò
éøàù äìë õøàá éúöôç àì êîòå íéîùá éì éî
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ב.10. ב, ג.11.קדושין צח, ל.12.תהלים לא, כ-כא.13.משלי כה-כו.14.פרק עג, תהלים

xii` '` ipy mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  א' שני יום
,124 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà 'éçá äðäå,124 'nr cr:[ç"éì

,ea ivtg oi` ± jl lhae lth `edy xac,éááìe éøàL äìk̈¨§¥¦§¨¦
ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,"'Bâå éááì øeö15.ipte` ihxt ± §¨¦§§¤¦§¨¥§©¨

lk .'d zelcba zeppeazdd ici lr icedi ribn mdil` dad`d
,miniieqn mixacl dad` ly ybx el yiy ina `ed xen`d

ea zlret zeppeazdde
"hytzz" dad`d zcny
didze ,mlerd ipiprn

la zewl`lin ,j` .ca
erahayea oi`e ,xw `ed

dad` ly ybx mey
ick ,`edy xac dfi`l

el dyw `linne ,zewl`l mdn dad`d zcn z` xiardl
leki okÎitÎlrÎs` ± dad` ly ybx eaxwa xxerl daxda
ici lr ,d"awdl zhdel dad` eaxwa xevil `ed mb

:"`ipz"d oeylae .dxen`d zeppeazddúcî ïéàL éî íâå§©¦¤¥¦©

Bà éîLb âeðòz íeLa ììk úLaìî BLôðaL äáäà©£¨¤§©§§ª¤¤§¨§©£©§¦
ìBëé ¯ éðçeø,`ed mb ±Là étLøk BLôð áéäìäì ¨¦¨§©§¦©§§¦§¥¥

úeððBaúä éãé-ìò ,äîéîMä äìBòä áäìå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©©¨¤©¨©§¨©§¥¦§§
,ìéòì úøkæpä,mixen`d mipipra ezeppeazd ici lr - ©¦§¤¤§¥

eaxwa `ed mb xxeri
,d"awdl zhdel dad`

.ïn÷ì øàaúiL Bîk± §¤¦§¨¥§©¨
dpeilrd dbixcnl qgia
,epcnl ,dad` ly xzei
wx zeidl dleki `idy
`id d`xidy ina
zexnl) dad`ay dipyd dbixcnl qgia eli`e ,zenilya
dixg`le d`xi mcew zeidl ok mb jixv ,xcq it lry
ribdl lkeiy ,llkd on `vei lr ,oldl xaqei (dad`

dad`lef:owfd epax xne` jke .d`xid zncwd ila

éôk ,äàøéì úîãBwL íéîòt ,Bæ äáäà úðéça ,äpäå§¦¥§¦©©£¨§¨¦¤¤¤§¦§¨§¦
,dãéìBnä úòcä úðéça,dad`d z` -úòcäL] òãBpk §¦©©©©©¦¨©©¤©©©

,äàøéå äáäà íäL ,úBøeáâe íéãñç ììBk,dad` ± cqg - ¥£¨¦§¤¥©£¨§¦§¨
d`iane odizy z` dkeza zllek "zrc"e ,d`xi ± dxeabe

:xnelk ;odizy zelbzdl
ly dwfgd zexywzdd
,'d zelcba ely "zrc"d
z` dlbne mc`a zxxern
d`xi ly zeybxd ipy

,dad`eíéîòôe§¨¦
ãøéì íéîãB÷ íéãñçäL¤©£¨¦§¦¥¥

,[úBlbúäìeiptl ± §¦§©
dpeekd ytpae ,zexeabd
dlbzn minrtly
dad` ,zrcd zexywzdn

iptl.d`xiøLôà ïëìå§¨¥¤§¨
úBøáò ìòáe òLøì§¨¨©©£¥
äáäàî äáeLz äNòiL¤©£¤§¨¥©£¨
Bøëæa ,Baìa äãìBpä©§¨§¦§¨§

.åéäìà 'ä úànly ±zex ¤¡Ÿ¨
lka ± 'd z`xi el dzid `le zexiar lrae ryx did dzr cry

;daeyzl eze` d`iand d"awdl dad` ea zxvep z`f-ìkîe¦¨
da äìeìk ïk íb äàøiä íB÷î,dnvr ef dad`a ±,àìénî ¨©¦§¨©¥§¨¨¦¥¨

àéäL ÷ø,d`xid ±,íìòäå úeðè÷ úðéçáa,dad`d jeza - ©¤¦¦§¦©©§§¤§¥
àèç úàøé eðéäc,cala ±äáäàäå ,íBìLå-ñç Ba ãøîì §©§¦§©¥§¦§Ÿ©§¨§¨©£¨

.Bçîe Baì úelbúäa àéäwx yibxn `ed egenae eala ± ¦§¦§©¦Ÿ

.d"awdl dad`aCà,d`xid iptl d`a dad`dy df oipr ±eäæ ©¤
,wx ±,'ä úàî úéèøt äçbLäa ,äòL úàøBäå äø÷î Cøc¤¤¦§¤§¨©¨¨§©§¨¨§¨¦¥¥

,äòL Cøöìdad`a xxerzi dxiard lrae ryxdy ick - §Ÿ¤¨¨
,daeyz lral jtdidle d"awdlïa øæòìà éaøc äNòîk§©£¥§©¦¤§¨¨¤

àiãøBc16.ryx didy ± §©¨
rztle ± zexiar lrae
dad` jezn daeyza xfg
eznypy cr ,d"awdl
ixd .ezaeyza z`vi
meyn jka dzidy
enk .dry z`xed

aezky17oa xfrl` 'xy ,
ly leblb did `iicxec
yniyy ,lecb odk opgei
lecb odkk dpy mipeny

iwecv dyrpe18ici lre ±
'xa dlbleb eznypy
didy) `iicxec oa xfrl`
ryx ,xen`k ,mcewn
okn xg`le ,zexiar lrae
ezxez lk elrzp ± (d"awdl dad` jezn daeyza xfg

lecb odk opgei ly eizeevne19.äòeáwä äãBáòä øãñ ìáà£¨¥¤¨£¨©§¨
éøö ¯ íãàä úøéçáa äéeìúeíei÷ älçz íéc÷äì C §¨¦§¦©¨¨¨¨¦§©§¦§¦¨¦

úeðè÷ úðéçáa äàzz äàøé éãé-ìò úBönäå äøBzä©¨§©¦§©§¥¦§¨©¨¨¦§¦©©§
,"áBè äNòå òøî øeñ"a ,íéðt-ìk-ìòlkn rpnidl - ©¨¨¦§¥¨©£¥

,devn lk miiwle dxiaräøBzä øBàa úéäìàä BLôð øéàäì§¨¦©§¨¡Ÿ¦§©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úãî ïéàù éî íâå ïî÷ì ù"îëå 'åâå éááì øåö éááìå
åà éîùâ âåðòú íåùá ììë úùáåìî åùôðáù äáäà
äæò úáäìùå ùà éôùøë åùôð áéäìäì ìåëé éðçåø
ïî÷ì ù"îë ì"ðä 'åððåáúä é"ò äîéîùä äìåòä áäìå

'éçá éôë äàøéì úîãå÷ù íéîòô åæ äáäà 'éçá äðäå
úåøåáâå íéãñç ììåë úòãäù] òãåðë äãéìåîä úòãä
ãøéì íéîãå÷ íéãñçäù íéîòôå äàøéå äáäà íäù
äùòéù úåøéáò ìòáå òùøì øùôà ïëìå [úåìâúäìå
î"îå åéäìà 'ä úà åøëæá åáìá äãìåðä äáäàî äáåùú
úåðè÷ 'éçáá àéäù ÷ø àìéîî äá äìåìë ë"â äàøéä
àéä äáäàäå å"ç åá ãåøîì àèç úàøé åðééäã íìòäå
äòù úàøåäå äø÷î êøã åäæ êà åçåîå åáì úåìâúäá
à"øã äùòîë äòù êøåöì 'ä úàî úéèøô äçâùäá
äéåìúå äòåá÷ä äãåáòä øãñ ìáà .àééãøåã ïá
äøåúä íåé÷ äìçú íéã÷äì êéøö íãàä úøéçáá
øåñá ô"ëò úåðè÷ 'éçáá äàúú äàøé é"ò úåöîäå
äøåúä øåàá úéäìàä åùôð øéàäì áåè äùòå òøî
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מח.15. ב.16.בפרק יז, זרה עבודה לב.17.ראה תהלים, להאריז"ל תורה א.18.בלקוטי כט, ברכות ‡„ÂÓ"¯19.ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘– בזה אדמו"ר מו"ח מכ' ג"כ ‰‡‰·‰"וראה 'È¯„Ó· ˙ÂÈË¯Ù·Âכאן אדה"ז דכוונת – העבודה קונ' בסוף הנדפס –‰·‰‡Ï

תקס"ב  בס' מאדה"ז מבואר שבזה התשובה וענין צ"ל. והא דהא – תשובה שענינו דראב"ד הסיפור מפשטות יוקשה לא ולכן דראב"ד.



`xiiצב 'a iyily mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ב' שלישי יום
פרק מד  ,124 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãî ÷øô,bq 'nr cr.'åë àøôö

Ck-øçàå ,äéúBöîe¦§¤¨§©©¨
äáäàä øBà äéìò øéàé̈¦¨¤¨¨©£¨
àiøèîéâa "záäàå" ék]¦§¨©§¨§¦©§¦¨
òeãik ,"øBà" íéîòt 'á§¨¦©¨©

:ïç éòãBéìdnkg - §§¥¥

dligza xnelk ± [dxzqp
dxez ly xe` yxcp
wxe ,mc`d ytpa zeevne
mc`d zlekia okn xg`l

.dad`d xe`l ribdl

.ãî ÷øtzebixcnd izy z` ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
zegeka mc` ± .dlrnln d`ad ,"dax dad`" - :dad`ay zeillkd

dlrp dbixcnl 'd zelcba zeppeazd ici lr ribdl lbeqn epi` ,envr

jxca dlrnln ef dad` lawn `ed ± jkl dkef `edyk wx .dad` ly ef

,"mler zad`" - ;dpzn ly

zeppeazd ici lr d`ad

icediy ici lr ,'d zelcba

`ed ± 'd zelcb oiane wnrzn

.dad` dze`l ribn

äáäà úâøãî ìk ,äpäå§¦¥¨©§¥©©£¨
úBâøãî 'áî:elà ¦©§¥¥

úáäà"å "äaø äáäà"©£¨©¨§©£©
änëì ú÷ìçð ¯ "íìBò¨¤§¤¤§©¨
ïéàì úBâøãîe úBðéça§¦©§¥§¥

,õ÷seqÎoi` opyi - ¥
mb ,dad` ly zebixcn
"dax dad`" zbixcna
zad`" zbixcna mbe

,"mleríeôì ãç ìk̈©§
,délc àøeòLcg` lk - ¦¨¦¥

zbixcn ,exeriy itl
;zipgexd ezbxcl m`zda `id cg` lka dad`dáeúkL Bîk§¤¨

LBãwä øäfa1"dìòa íéøòMa òãBð" :÷eñt ìò2¯ ©Ÿ©©¨©¨¨©§¨¦©§¨
"dlra"yéøa-àLã÷ àc",àeä-Cly "lra" `xwp d"awd - ¨ª§¨§¦

- "mixrya rcep" ,d"awd ,"dlra"e ± l`xyi zqpkeäéàc§¦
÷acúàå òcéúà- "mixry"a ,waczne ybxp ,"rcep" `ed ± ¦§©©§¦§©¥

."'eëå déaìa øòLîc äî íeôì ãç ìëìitk cg` lkl ± §¨©§©¦§©¥§¦¥§
micnery miyp` ipyy ,jk .eala "qtez"e "xryn" `edy
lcad miiw z`f lkae ,dad` ly zillk dbixcn dze`a mdipy

.zeihxtd zebxca¯ eîéçøe eìéçc íéàø÷ð ïëìåd`xi §¨¥¦§¨¦§¦§¦
,dad`e"eðéäìà 'äì úBøzñpä"3,ly dad`d zbixcn ik - ©¦§¨©¡Ÿ¥

cner `ed oi`e zeid ,xg` icedi iabl zxzqen ,cg` icedi
,dbixcn dze`aåðéðáìe eðì úBìâpä" ïä ¯ úBöîe äøBúå§¨¦§¥©¦§¨§¨¥

,"'eë úBNòì,cg` lkl zeeye zeielb od zeevne dxez eli`e - ©£
äøBzä ìk íei÷a ,eðlëì ãçà ètLîe úçà äøBz ék¦¨©©¦§¨¤¨§ª¨§¦¨©¨

,äNòî úðéçáa úBöîe,zeevnde dxezd lk meiwe ziiyra - ¦§¦§¦©©£¤

ote` eze`e oilitz ly dxev dze` ± l`xyi ipa lk mieezyn
icedid lv`e ,l`xyiay milecbay lecbd lv` dey dgpd ly

.l`xyia xzeia zegpdeîéçøe eìéçãa ïk-ïéàM-äîdpey ± ©¤¥¥¦§¦§¦
,dad`e d`xil qgia xacdçîaL 'ä úà úòcä éôì íäL¤¥§¦©©©¤¤§Ÿ©

,áìåon cg` dpey jka - ¨¥
ezriciy in yi :ipyd
dwenre dlecb zewl`a
ezad`e ez`xi okle xzei
yie ,xzei zelecb 'd z`
,xzei dzegt ezrici xy`
ezad`e ez`xi mb okle
dbixcna od 'd z`

,xzei dzegtøkæpk©¦§¨
.ìéòìmcewd wxta §¥

,owfd epax xiaqd
dad`" oia lcaddy
"mler zad`"l "dax
`id "dax dad`" :`ed
,dlrnln d`ad dad`
did `l ezceara mc`de
ribdl mrt s` leki
lr dil` ribn mc`y dad` `id "mler zad`" eli`e ,dil`
epax siqen o`k .'d zelcba zeppeazde dbyd ly dceard ici
zebixcnd izy z` dkeza zllekd efk dad` zniiwy owfd
lkl d`a `idy jka ,"dax dad`" zbixcn da yi :zexen`d

n eznypa icedizelbl ick j` ,zea`d on dyexi xeza dlrnl
idefy ,'d zelcba zeppeazdle dpadl wwcfdl yi ,ef dad`
ici lr dlbzn ,xen`ky ,"mler zad`" zbxce zpiga xak

:"`ipz"d oeylae .mc`d zcearäìeìkä äáäà àéä úçà Cà©©©¦©£¨©§¨
,"íìBò úáäà"å "äaø äáäà" úBâøãîe úBðéça ìkî- ¦¨§¦©§§©£¨©¨§©£©¨

zepiga lk dkeza zllekd ,zcgeine dcigi dad` dpyi
,"mler zad`"e "dax dad`" zebixcneLôð ìëì äåL àéäå§¦¨¨§¨¤¤

;eðéúBáàî eðì äMøéå ,ìàøNiîlky ,dyecwd dnypa - ¦¦§¨¥¦ª¨¨¥£¥
.ef dad` dpyi ,zea`d on yxi l`xyin cg`äî ,eðéäå§©§©

÷eñt ìò øäfä áúkM4Y "'Bâå äìéla Eúéeà éLôð" : ¤¨©©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦©©§¨§
"xdef"d]5oeyld oi` ,weqtd ly heytd eyexit itly ,wiicn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úáäàå éë] äáäàä øåà äéìò øéàé ë"çàå äéúåöîå
:[ç"éì òåãéë øåà ô"á àéøèîéâá

äðäå ãî ÷øôúåâøãî 'áî äáäà úâøãî ìë
íìåò úáäàå äáø äáäà åìà
íåôì ãç ìë õ÷ ïéàì úåâøãîå 'éçá äîëì ú÷ìçð
äìòá íéøòùá òãåð ô"ò ÷ä"æá ù"îë äéìéã àøåòéù
äî íåôì ãç ìëì ÷áãúàå òãéúà åäéàã ä"á÷ àã
úåøúñðä åîéçøå åìéçã 'éàø÷ð ïëìå 'åëå äéáìá øòùîã
úåùòì åðéðáìå åðì úåìâðä ïä úåöîå äøåúå åðéäìà 'äì
ìë íåé÷á åðìåëì ãçà èôùîå úçà äøåú éë .'åë
åîéçøå åìéçãá ë"àùî äùòî 'éçáá úåöîå äøåúä
úçà êà .ì"ðë áìå çåîáù 'ä úà úòãä éôì íäù
äáø äáäà úåâøãîå 'éçá ìëî äìåìëä äáäà àéä
äùåøéå ìàøùéî ùôð ìëì äåù àéäå íìåò úáäàå
êéúéåà éùôð ô"ò øäæä ù"î åðééäå .åðéúåáàî åðì
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זה שייך דאיך – בבכי' נפשו דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. התשובה".·‡‰"Ú:(ז, מצד בא שזה ב.1.אלא קג, א; לא,2.חלק משלי
כח.3.כג. כט, ט.4.דברים כו, א.5.ישעי' סח, ג; חלק

xii` 'b iriax mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ג' רביעי יום
,bq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìåãâå äáø äáäàå,126 'nr cr.òáè äùòð

eilr did ,("iytp") xzqp oeyla ytpd lr xaecn m` :zwiiecn
jixv did e`l m`e ,jl da`z iytp :xnelk ,"Lze` iytp" xnel¦§§
,"iytp"a ligzn `ed cvik ,jl a`z ip` ± "jizie` ip`" :xnel
:xnelk ± "jizie`" xne`e ,ecra xacnk ,envr l` cin xaere

yxtne ± ?jl a`z ip`
"iytp" dlndy "xdef"d
`edy ,d"awd lr zaqen
eil`e ,xac lk ly ytpd
"iytp" :icedi xne`e dpet
ytpd `ed dz`y iptn ±
ip` ± "jizie`" ± okl ,ily

.[jl a`zíéçøéc"§©§¦
éøa-àLã÷ìàeä-C §ª§¨§¦

àçeøå àLôðc àúeîéçø§¦¨§©§¨§¨
z` aed`l icedi lr ±
,gexe ytp zad` d"awd
ïéìéà e÷acúàc äîk§¨§¦§©§¦¥
ïBì íéçø àôeâå ,àôeâa§¨§¨¨¦

."'eëåytpdy enk ± §
.'eke oze` ade` sebde ,seba zewaczn gexde:áeúkL eäæå§¤¤¨

éiçå "éLôð" 'ä äzàL éðtî øîBìk ,"Eúéeà éLôð"©§¦¦¦¦§©¦§¥¤©¨©§¦§©©
,"Eúéeà" Cëì ,íéizîàä;jl a`z ip` -éðàL ,Leøt ¨£¦¦¦§¨¦¦¦¥¤£¦

àeäLëe ,BLôð éiçì äeàúnä íãàk Eì áàúå äeàúî¦§©¤§¨¥§§¨¨©¦§©¤§©¥©§§¤
ìçòîe L¯ ,åéìà BLôð áeLzL áàúå äeàúî äpezn`ly ¨¨§ª¤¦§©¤§¨¥¤¨©§¥¨

enk ,mc`d ly xzeia lecbd beprzd `ed miigd beprz ,xac ly
ixd .digiy ick ,mibeprzd lk lr xzeei mc`y ,mi`ex ep`y
lkn xzei miwfge milecb miigd beprze zweyzy ,xacd oaen
epi` mc` ,"beprz epi` ± icinz beprz"e zeid ,`l` ;mibeprzd
lecbd beprza yibxn `ed oi` okl ,icinz beprza yibxne yg
elv` f` zeigd oi`e ,siir e` ylg `edy drya ,j` .miigay

.miigl dweyza yg `ed f` ± zeidl jixvy enk zelbzdaïëå§¥
ïLéì CìBä àeäLkdpiy" oky ,zenlrzda `id zeigd f`y ± §¤¥¦Ÿ

"dzina miyyn cg` ±6,f` mc`d okle ,áeLzL õôçå äeàúî¦§©¤§¨¥¤¨

óBñ-ïéà øBàì áàúå äeàúî éðà Ck ¯ BúðMî øBòiLk åéìà¥¨§¤¥¦§¨¨£¦¦§©¤§¨¥§¥
,àeä-Ceøa,`edy -éaø÷a BëéLîäì ,íéizîàä íéiçä éiç ¨©¥©©¦¨£¦¦¦§©§¦§¦§¦

,äìéla éúðMî éöé÷äa äøBzä ÷ñò éãé-ìòxe` z` - ©§¥¥¤©¨©£¦¦¦§¨¦©©§¨
ici lr iaxwa jiyndl ip` a`z ,miizin`d miigd iig ,seqÎoi`

,dxezdàúéøBàc§¨§¨
éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

,ãçdxezd oky - ©
lre ,cg` xac md d"awde
jiyn` dxez cenil ici
± seqÎoi` xe` iaxwa
dad`d zbxc :xnelk
z` d`ian dzr dpecipd
,dxezd cenill mc`d
cenild iciÎlry
miwaczne micg`zn
zeigay enke .d"awda
z` dignd ,ziwl`d
dpyi ,llka mlerd
zicinz zeycgzd
dxez iable ,("ziy`xa dyrn cinz mei lka eaeha ycgnd")
dad`dy ixd ± "miycgk jipira eidi mei lka" ixd ,hxta
cenil ici lr eaxwa jiynn mc`y ziwl`d zeigl dweyzde
zeigl wewf `edy ygd mc` ly ef enk ,zeidl dkixv ,dxezd

.dielbe dwfg `id zeigl dweyzd f`y ,zycegnáúkL Bîk§¤¨©
éøa-àLã÷c àúeîéçøî Lð øa éòác" :íL øäfäàeä-C ©Ÿ©¨§¨¥©©¥§¦¨§ª§¨§¦

."'eë àøôö ãò dðçìôa àìczLàì ,àìéì ìëa í÷éîì± §¥©§¨©§¨§¦§©§¨§ª§¨¥©©§¨
weqrle dlil lka mewl mc`d lr ,d"awdl ezad` zngn
ly dad`d zernyn idef .xweal cr ,'d zcear ,ezceara
,d"awdl ,zewl`l icedil yiy dad`d ± "jizie` iytp"
dad` ixdy ,zizin`d ezeige eytp `ed d"awdy yg `edyk
lr dzelbl eilre ,zea`d on dyexia icedi ly eznypa dpyi ef
itk ± epiig xewn `ed d"awd ji` ,dtekze dwenr zeppeazd ici

.wxtd jynda xaqeiy

,Bfî äìBãâe äaø äáäàå`idy ,dax dad` dpyi cer - §©£¨©¨§¨¦
dad` ,"jizie` iytp" zad` `idy ,dxen`d dad`dn dlrnl

dad`d znbeca d"awdl
`ed d"awdy iptn ,miigl
,xen`k xy` ,miigd iig
cg` lka dpyi `id
on dyexia ,l`xyin
zniiw :okae ± zea`d

- efn dlecb dad`àéäå§¦

,àéä ,eðéúBáàî äMøéa ìàøNiî Lôð ìëa ïk íb úøzñî§ª¤¤©¥§¨¤¤¦¦§¨¥¦ª¨¥£¥¦
'àðîéäî àéòø'a áeúkM äî7éBáà øúa ìczLàc àøák" : ©¤¨§©§¨§¥§¨§¨¨©¦§©¥¨©£

øéúé ïBì íéçøc ,dénàå§¦¥§¨¦¨¦
déçeøå déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥§¥

,"'eëdyn ly ezcear -
,dzid d"awdl epax
,en`e eia`l oa zceark
xzei mze` ade` `edy
z` ,envr z` xy`n
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äîë àçåøå àùôðã àúåîéçø ä"á÷ì íéçøéã 'åâå äìéìá
éùôð ù"æå .'åëå ïåì íéçø àôåâå àôåâá ïéìéà å÷áãúàã
íéúéîàä ééçå éùôð 'ä äúàù éðôî øîåìë êéúéåà
äåàúîä íãàë êì áàúå äåàúî éðàù 'éô êéúéåà êëì
áàúå äåàúî äðåòîå ùìç àåäùëå åùôð ééçì
äåàúî ïùéì êìåä àåäùë ïëå åéìà åùôð áåùúù
éðà êë åúðùî øåòéùë åéìà åùôð áåùúù õôçå
íééúéîàä íééçä ééç ä"á ñ"à øåàì áàúå äåàúî
éúðùî éöé÷äá äøåúä ÷ñò é"ò éáø÷á åëéùîäì
íù øäæä ù"îë .ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã äìéìá
àìéì ìëá í÷éîì ä"á÷ã àúåîéçøî ùð øá éòáã

.'åë àøôö ãò äéðçìåôá àìãúùàì

äáø äáäàå
ìàøùéî ùôð ìëá ë"â úøúåñî àéäå åæî äìåãâå
ìãúùàã àøáë î"øá ù"î àéä åðéúåáàî äùåøéá
äéùôðå äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá
àåä éî éë óàå .åðìåëì ãçà áà àìä éë 'åë äéçåøå
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ב.6. נז, א.7.ברכות רפא, ג; חלק זהר



צג xii` 'a iyily mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ב' שלישי יום
פרק מד  ,124 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãî ÷øô,bq 'nr cr.'åë àøôö

Ck-øçàå ,äéúBöîe¦§¤¨§©©¨
äáäàä øBà äéìò øéàé̈¦¨¤¨¨©£¨
àiøèîéâa "záäàå" ék]¦§¨©§¨§¦©§¦¨
òeãik ,"øBà" íéîòt 'á§¨¦©¨©

:ïç éòãBéìdnkg - §§¥¥

dligza xnelk ± [dxzqp
dxez ly xe` yxcp
wxe ,mc`d ytpa zeevne
mc`d zlekia okn xg`l

.dad`d xe`l ribdl

.ãî ÷øtzebixcnd izy z` ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
zegeka mc` ± .dlrnln d`ad ,"dax dad`" - :dad`ay zeillkd

dlrp dbixcnl 'd zelcba zeppeazd ici lr ribdl lbeqn epi` ,envr

jxca dlrnln ef dad` lawn `ed ± jkl dkef `edyk wx .dad` ly ef

,"mler zad`" - ;dpzn ly

zeppeazd ici lr d`ad

icediy ici lr ,'d zelcba

`ed ± 'd zelcb oiane wnrzn

.dad` dze`l ribn

äáäà úâøãî ìk ,äpäå§¦¥¨©§¥©©£¨
úBâøãî 'áî:elà ¦©§¥¥

úáäà"å "äaø äáäà"©£¨©¨§©£©
änëì ú÷ìçð ¯ "íìBò¨¤§¤¤§©¨
ïéàì úBâøãîe úBðéça§¦©§¥§¥

,õ÷seqÎoi` opyi - ¥
mb ,dad` ly zebixcn
"dax dad`" zbixcna
zad`" zbixcna mbe

,"mleríeôì ãç ìk̈©§
,délc àøeòLcg` lk - ¦¨¦¥

zbixcn ,exeriy itl
;zipgexd ezbxcl m`zda `id cg` lka dad`dáeúkL Bîk§¤¨

LBãwä øäfa1"dìòa íéøòMa òãBð" :÷eñt ìò2¯ ©Ÿ©©¨©¨¨©§¨¦©§¨
"dlra"yéøa-àLã÷ àc",àeä-Cly "lra" `xwp d"awd - ¨ª§¨§¦

- "mixrya rcep" ,d"awd ,"dlra"e ± l`xyi zqpkeäéàc§¦
÷acúàå òcéúà- "mixry"a ,waczne ybxp ,"rcep" `ed ± ¦§©©§¦§©¥

."'eëå déaìa øòLîc äî íeôì ãç ìëìitk cg` lkl ± §¨©§©¦§©¥§¦¥§
micnery miyp` ipyy ,jk .eala "qtez"e "xryn" `edy
lcad miiw z`f lkae ,dad` ly zillk dbixcn dze`a mdipy

.zeihxtd zebxca¯ eîéçøe eìéçc íéàø÷ð ïëìåd`xi §¨¥¦§¨¦§¦§¦
,dad`e"eðéäìà 'äì úBøzñpä"3,ly dad`d zbixcn ik - ©¦§¨©¡Ÿ¥

cner `ed oi`e zeid ,xg` icedi iabl zxzqen ,cg` icedi
,dbixcn dze`aåðéðáìe eðì úBìâpä" ïä ¯ úBöîe äøBúå§¨¦§¥©¦§¨§¨¥

,"'eë úBNòì,cg` lkl zeeye zeielb od zeevne dxez eli`e - ©£
äøBzä ìk íei÷a ,eðlëì ãçà ètLîe úçà äøBz ék¦¨©©¦§¨¤¨§ª¨§¦¨©¨

,äNòî úðéçáa úBöîe,zeevnde dxezd lk meiwe ziiyra - ¦§¦§¦©©£¤

ote` eze`e oilitz ly dxev dze` ± l`xyi ipa lk mieezyn
icedid lv`e ,l`xyiay milecbay lecbd lv` dey dgpd ly

.l`xyia xzeia zegpdeîéçøe eìéçãa ïk-ïéàM-äîdpey ± ©¤¥¥¦§¦§¦
,dad`e d`xil qgia xacdçîaL 'ä úà úòcä éôì íäL¤¥§¦©©©¤¤§Ÿ©

,áìåon cg` dpey jka - ¨¥
ezriciy in yi :ipyd
dwenre dlecb zewl`a
ezad`e ez`xi okle xzei
yie ,xzei zelecb 'd z`
,xzei dzegt ezrici xy`
ezad`e ez`xi mb okle
dbixcna od 'd z`

,xzei dzegtøkæpk©¦§¨
.ìéòìmcewd wxta §¥

,owfd epax xiaqd
dad`" oia lcaddy
"mler zad`"l "dax
`id "dax dad`" :`ed
,dlrnln d`ad dad`
did `l ezceara mc`de
ribdl mrt s` leki
lr dil` ribn mc`y dad` `id "mler zad`" eli`e ,dil`
epax siqen o`k .'d zelcba zeppeazde dbyd ly dceard ici
zebixcnd izy z` dkeza zllekd efk dad` zniiwy owfd
lkl d`a `idy jka ,"dax dad`" zbixcn da yi :zexen`d

n eznypa icedizelbl ick j` ,zea`d on dyexi xeza dlrnl
idefy ,'d zelcba zeppeazdle dpadl wwcfdl yi ,ef dad`
ici lr dlbzn ,xen`ky ,"mler zad`" zbxce zpiga xak

:"`ipz"d oeylae .mc`d zcearäìeìkä äáäà àéä úçà Cà©©©¦©£¨©§¨
,"íìBò úáäà"å "äaø äáäà" úBâøãîe úBðéça ìkî- ¦¨§¦©§§©£¨©¨§©£©¨

zepiga lk dkeza zllekd ,zcgeine dcigi dad` dpyi
,"mler zad`"e "dax dad`" zebixcneLôð ìëì äåL àéäå§¦¨¨§¨¤¤

;eðéúBáàî eðì äMøéå ,ìàøNiîlky ,dyecwd dnypa - ¦¦§¨¥¦ª¨¨¥£¥
.ef dad` dpyi ,zea`d on yxi l`xyin cg`äî ,eðéäå§©§©

÷eñt ìò øäfä áúkM4Y "'Bâå äìéla Eúéeà éLôð" : ¤¨©©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦©©§¨§
"xdef"d]5oeyld oi` ,weqtd ly heytd eyexit itly ,wiicn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úáäàå éë] äáäàä øåà äéìò øéàé ë"çàå äéúåöîå
:[ç"éì òåãéë øåà ô"á àéøèîéâá

äðäå ãî ÷øôúåâøãî 'áî äáäà úâøãî ìë
íìåò úáäàå äáø äáäà åìà
íåôì ãç ìë õ÷ ïéàì úåâøãîå 'éçá äîëì ú÷ìçð
äìòá íéøòùá òãåð ô"ò ÷ä"æá ù"îë äéìéã àøåòéù
äî íåôì ãç ìëì ÷áãúàå òãéúà åäéàã ä"á÷ àã
úåøúñðä åîéçøå åìéçã 'éàø÷ð ïëìå 'åëå äéáìá øòùîã
úåùòì åðéðáìå åðì úåìâðä ïä úåöîå äøåúå åðéäìà 'äì
ìë íåé÷á åðìåëì ãçà èôùîå úçà äøåú éë .'åë
åîéçøå åìéçãá ë"àùî äùòî 'éçáá úåöîå äøåúä
úçà êà .ì"ðë áìå çåîáù 'ä úà úòãä éôì íäù
äáø äáäà úåâøãîå 'éçá ìëî äìåìëä äáäà àéä
äùåøéå ìàøùéî ùôð ìëì äåù àéäå íìåò úáäàå
êéúéåà éùôð ô"ò øäæä ù"î åðééäå .åðéúåáàî åðì
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זה שייך דאיך – בבכי' נפשו דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. התשובה".·‡‰"Ú:(ז, מצד בא שזה ב.1.אלא קג, א; לא,2.חלק משלי
כח.3.כג. כט, ט.4.דברים כו, א.5.ישעי' סח, ג; חלק

xii` 'b iriax mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ג' רביעי יום
,bq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìåãâå äáø äáäàå,126 'nr cr.òáè äùòð

eilr did ,("iytp") xzqp oeyla ytpd lr xaecn m` :zwiiecn
jixv did e`l m`e ,jl da`z iytp :xnelk ,"Lze` iytp" xnel¦§§
,"iytp"a ligzn `ed cvik ,jl a`z ip` ± "jizie` ip`" :xnel
:xnelk ± "jizie`" xne`e ,ecra xacnk ,envr l` cin xaere

yxtne ± ?jl a`z ip`
"iytp" dlndy "xdef"d
`edy ,d"awd lr zaqen
eil`e ,xac lk ly ytpd
"iytp" :icedi xne`e dpet
ytpd `ed dz`y iptn ±
ip` ± "jizie`" ± okl ,ily

.[jl a`zíéçøéc"§©§¦
éøa-àLã÷ìàeä-C §ª§¨§¦

àçeøå àLôðc àúeîéçø§¦¨§©§¨§¨
z` aed`l icedi lr ±
,gexe ytp zad` d"awd
ïéìéà e÷acúàc äîk§¨§¦§©§¦¥
ïBì íéçø àôeâå ,àôeâa§¨§¨¨¦

."'eëåytpdy enk ± §
.'eke oze` ade` sebde ,seba zewaczn gexde:áeúkL eäæå§¤¤¨

éiçå "éLôð" 'ä äzàL éðtî øîBìk ,"Eúéeà éLôð"©§¦¦¦¦§©¦§¥¤©¨©§¦§©©
,"Eúéeà" Cëì ,íéizîàä;jl a`z ip` -éðàL ,Leøt ¨£¦¦¦§¨¦¦¦¥¤£¦

àeäLëe ,BLôð éiçì äeàúnä íãàk Eì áàúå äeàúî¦§©¤§¨¥§§¨¨©¦§©¤§©¥©§§¤
ìçòîe L¯ ,åéìà BLôð áeLzL áàúå äeàúî äpezn`ly ¨¨§ª¤¦§©¤§¨¥¤¨©§¥¨

enk ,mc`d ly xzeia lecbd beprzd `ed miigd beprz ,xac ly
ixd .digiy ick ,mibeprzd lk lr xzeei mc`y ,mi`ex ep`y
lkn xzei miwfge milecb miigd beprze zweyzy ,xacd oaen
epi` mc` ,"beprz epi` ± icinz beprz"e zeid ,`l` ;mibeprzd
lecbd beprza yibxn `ed oi` okl ,icinz beprza yibxne yg
elv` f` zeigd oi`e ,siir e` ylg `edy drya ,j` .miigay

.miigl dweyza yg `ed f` ± zeidl jixvy enk zelbzdaïëå§¥
ïLéì CìBä àeäLkdpiy" oky ,zenlrzda `id zeigd f`y ± §¤¥¦Ÿ

"dzina miyyn cg` ±6,f` mc`d okle ,áeLzL õôçå äeàúî¦§©¤§¨¥¤¨

óBñ-ïéà øBàì áàúå äeàúî éðà Ck ¯ BúðMî øBòiLk åéìà¥¨§¤¥¦§¨¨£¦¦§©¤§¨¥§¥
,àeä-Ceøa,`edy -éaø÷a BëéLîäì ,íéizîàä íéiçä éiç ¨©¥©©¦¨£¦¦¦§©§¦§¦§¦

,äìéla éúðMî éöé÷äa äøBzä ÷ñò éãé-ìòxe` z` - ©§¥¥¤©¨©£¦¦¦§¨¦©©§¨
ici lr iaxwa jiyndl ip` a`z ,miizin`d miigd iig ,seqÎoi`

,dxezdàúéøBàc§¨§¨
éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

,ãçdxezd oky - ©
lre ,cg` xac md d"awde
jiyn` dxez cenil ici
± seqÎoi` xe` iaxwa
dad`d zbxc :xnelk
z` d`ian dzr dpecipd
,dxezd cenill mc`d
cenild iciÎlry
miwaczne micg`zn
zeigay enke .d"awda
z` dignd ,ziwl`d
dpyi ,llka mlerd
zicinz zeycgzd
dxez iable ,("ziy`xa dyrn cinz mei lka eaeha ycgnd")
dad`dy ixd ± "miycgk jipira eidi mei lka" ixd ,hxta
cenil ici lr eaxwa jiynn mc`y ziwl`d zeigl dweyzde
zeigl wewf `edy ygd mc` ly ef enk ,zeidl dkixv ,dxezd

.dielbe dwfg `id zeigl dweyzd f`y ,zycegnáúkL Bîk§¤¨©
éøa-àLã÷c àúeîéçøî Lð øa éòác" :íL øäfäàeä-C ©Ÿ©¨§¨¥©©¥§¦¨§ª§¨§¦

."'eë àøôö ãò dðçìôa àìczLàì ,àìéì ìëa í÷éîì± §¥©§¨©§¨§¦§©§¨§ª§¨¥©©§¨
weqrle dlil lka mewl mc`d lr ,d"awdl ezad` zngn
ly dad`d zernyn idef .xweal cr ,'d zcear ,ezceara
,d"awdl ,zewl`l icedil yiy dad`d ± "jizie` iytp"
dad` ixdy ,zizin`d ezeige eytp `ed d"awdy yg `edyk
lr dzelbl eilre ,zea`d on dyexia icedi ly eznypa dpyi ef
itk ± epiig xewn `ed d"awd ji` ,dtekze dwenr zeppeazd ici

.wxtd jynda xaqeiy

,Bfî äìBãâe äaø äáäàå`idy ,dax dad` dpyi cer - §©£¨©¨§¨¦
dad` ,"jizie` iytp" zad` `idy ,dxen`d dad`dn dlrnl

dad`d znbeca d"awdl
`ed d"awdy iptn ,miigl
,xen`k xy` ,miigd iig
cg` lka dpyi `id
on dyexia ,l`xyin
zniiw :okae ± zea`d

- efn dlecb dad`àéäå§¦

,àéä ,eðéúBáàî äMøéa ìàøNiî Lôð ìëa ïk íb úøzñî§ª¤¤©¥§¨¤¤¦¦§¨¥¦ª¨¥£¥¦
'àðîéäî àéòø'a áeúkM äî7éBáà øúa ìczLàc àøák" : ©¤¨§©§¨§¥§¨§¨¨©¦§©¥¨©£

øéúé ïBì íéçøc ,dénàå§¦¥§¨¦¨¦
déçeøå déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥§¥

,"'eëdyn ly ezcear -
,dzid d"awdl epax
,en`e eia`l oa zceark
xzei mze` ade` `edy
z` ,envr z` xy`n
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äîë àçåøå àùôðã àúåîéçø ä"á÷ì íéçøéã 'åâå äìéìá
éùôð ù"æå .'åëå ïåì íéçø àôåâå àôåâá ïéìéà å÷áãúàã
íéúéîàä ééçå éùôð 'ä äúàù éðôî øîåìë êéúéåà
äåàúîä íãàë êì áàúå äåàúî éðàù 'éô êéúéåà êëì
áàúå äåàúî äðåòîå ùìç àåäùëå åùôð ééçì
äåàúî ïùéì êìåä àåäùë ïëå åéìà åùôð áåùúù
éðà êë åúðùî øåòéùë åéìà åùôð áåùúù õôçå
íééúéîàä íééçä ééç ä"á ñ"à øåàì áàúå äåàúî
éúðùî éöé÷äá äøåúä ÷ñò é"ò éáø÷á åëéùîäì
íù øäæä ù"îë .ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã äìéìá
àìéì ìëá í÷éîì ä"á÷ã àúåîéçøî ùð øá éòáã

.'åë àøôö ãò äéðçìåôá àìãúùàì

äáø äáäàå
ìàøùéî ùôð ìëá ë"â úøúåñî àéäå åæî äìåãâå
ìãúùàã àøáë î"øá ù"î àéä åðéúåáàî äùåøéá
äéùôðå äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá
àåä éî éë óàå .åðìåëì ãçà áà àìä éë 'åë äéçåøå
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ב.6. נז, א.7.ברכות רפא, ג; חלק זהר



`xiiצד 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ד' חמישי יום
,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîãð íà óàå,126 'nr cr:'åë äôøöî

eytp z` xqen `ed :my miiqn "xdef"dy itke .egexe eytp ,eteb
,el`k dad`e dcear ± miiayn mze` zectl ,en`e eia` xear
dad` eytpa dpyi l`xyin cg` lka mbe ,epax dyna eid

- efk zxzeqn.eðlëì ãçà áà àìä" ékdyna enk :xnelk ± ¦£Ÿ¨¤¨§ª¨
iptn dzid ezad`y epax
yi jk ,eia` `ed d"awdy
dad` beq icedi lka mb
`ed d"awd ixdy ,efk
± .icedi lk ly eia`
dlrnl `id ef dad`
ixdy ,zncewd dad`dn
,"jizie` iytp" zad`
dad` enk dzeiday
dze`a wx zaiign ,miigl
,miigl dxeyw `idy dcn
zexiqn zaiign dpi` j`
;miign jtidd `idy ytp
dzece` ,dad`d ,eli`e
zaiign ,zrk micnel ep`
enk ,ytp zexiqn mb
en`le eia`l oa zad`

ezad` `l` ,mdiigl mincew eiigy ote`a dcecn dpi`y
xear eytp z` xeqnl mb oken `ede ,zlaben dppi` mdil`

.en`e eia`å äæ àeä éî ék óàåúLâì Baì áøò øLà eäæéà §©¦¦¤§¥¤£¤¨©¦¨¤¤
àéòø" úáäà úâøãnî óìà épî ãçà ÷ìç elôà âéOäì§©¦£¦¥¤¤¨¦¦¤¤¦©§¥©©£©©§¨

,"àðîéäîlkly ,mixne` ,`eti` ,cvik ,epax dyn zad`n - §¥§¨
± ?epax dynl dzidy enk efk dad` eznypa yi icedi

:`id jkl daeyzdeäpî õîLå eäö÷ ñôà éøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥¤¤¨¥§¤¤¦§
BøBàå Báeè áøî,epax dyn ly ±ìàøNé úeììëì øéàî ¥Ÿ§¥¦¦§¨¦§¨¥

íéðewza áeúkL Bîk ,øBãå øBc ìëa8ìëa déúeèMtúàc , §¨¨§¤¨©¦¦§¦§©§¥§¨

.'eëå ïBì àøäðàì àøãå àøcepax dyn ly ezehytzd ± ¨¨§¨¨§©§¨¨§
oeeikne .xec eze`ay l`xyi ipal xi`dl xece xec lka dpyi
,icedi lka dxi`nd epax dynn zehytzd dpyi xec lkay
,dad` deedzn ,epax dynn xe`de aehd zehytzdny ixd
dyexia icedi lka dpyiy
ezad` ote`k ,epizea`n

epax dyn ly9.÷ø©
Bæ äøàäLznypn ± ¤¤¨¨

cg` lkl epax dyn
,xec lka l`xyinàéä¦

íìòäå øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥§¤§¥
úéa ìk úBLôða ìBãb̈§©§¨¥
äáäà àéöBäìe ,ìàøNé¦§¨¥§¦©£¨
íìòääî úøzñîä Bæ©§ª¤¤¥©¤§¥
,éelbä ìà øzñääå§©¤§¥¤©¦
Baì úelbúäa úBéäì¦§§¦§©¦

Y Bçîedidz ef dad`y Ÿ
- gena zybxenàìŸ

ä÷Bçø àìå úàìôð¦§¥§Ÿ§¨
øácä áBø÷ àlà ,àéä¦¤¨¨©¨¨

éôa ãàî.Eááìáe E± §Ÿ§¦¦§¨§
- ?ald ici lre dtd ici lr daxiwd zernyn idn,eðéäc§©§

ì ìò ìéâø úBéäì,Bçîe Baì úðek øøBòì BìB÷å BðBL- ¦§¨¦©§§§¥©¨©¦Ÿ
zpeek z` mixxern lewde xeaicd ± "dpeekd xxern lew" ,ixdy

,gende ald-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiça BzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§§©¥©©¦¥¨
øøBòìe ,eðéiç øB÷îe ézîàä Lnî eðéáà àeä ék ,àeä¦¨¦©¨¨£¦¦§©¥§¥
ïk Bîöò ìébøiLëe .áàä ìà ïaä úáäàk äáäàä åéìà¥¨¨©£¨§©£©©¥¤¨¨§¤©§¦©§¥

.òáè äNòð ìbøää éøä ¯ ãéîz`ed d"awdy ,ybx eze` ± ¨¦£¥©¤§¥©£¤¤©
dyrp ± eia` z` ade` oay enk eze` aed`l mikixvye eia`

.irah xac ea

Y éðBéîc çk àeäL äøBàëì Bì äîãð íà óàåzn`ay §©¦¦§¤¦§¨¤Ÿ©¦§¦
yi 'd zceara ixde ,jk dncn wx `ed ,ef dad` ea oi`

lka ,zepeincn wgxzdl
- z`f¯ ,Leçé àìl` Ÿ¨

,jkn yeygiøçàî¥©©
Bzîàì úîà àeäL¤¡¤©£¦

Bîöò ãvîicrla ± ¦©©§
,ezcearäáäà" úðéçáa¦§¦©©£¨

."úøzñîzn`a ef dad` da dreah ixd dnypd zpigan ± §ª¤¤
,dzin`lúìòBzL ÷øz` d`iand ezcear ±ìà dúàéöé ©¤¤¤§¦¨¨¤

Y éelbä,df ixdéãk ©¦§¥
¯ ,äNòî éãéì dàéáäì©£¦¨¦¥©£¤
dad`dy jk icil `iadl
miyrnd z` xxerz
dzeiday ,mc`ay
oi` znlrpe zxzqen
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãçà ÷ìç 'éôà âéùäì úùâì åáì áøò øùà åäæéàå äæ
éøä î"î .àðîéäî àéòø úáäà úâøãîî óìà éðî
úåììëì øéàî åøåàå åáåè áøî åäðî õîùå åäö÷ ñôà
äéúåèùôúàã íéðå÷éúá ù"îë øåãå øåã ìëá ìàøùé
àéä åæ äøàäù ÷ø 'åëå ïåì àøäðàì àøãå àøã ìëá
ìàøùé úéá ìë úåùôðá ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ìà øúñääå íìòääî úøúåñîä åæ äáäà àéöåäìå
àìå úàìôð àì åçåîå åáì úåìâúäá úåéäì éåìéâä
êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää

ãîàåäù äøåàëì åì äîãð íà óàå
ãöî åúéîàì úîà àåäù øçàî ùåçé àì éðåéîã çë
ìà äúàéöé úìòåúù ÷ø úøúåñî äáäà 'éçáá åîöò
äøåúä ÷ñò àåäù äùòî éãéì äàéáäì éãë éåìéâä
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א.8. רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר ˘ËÈÏ"‡:9.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי למדת ·Ú·Ë"ע"ד
(דמדבר  מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה (או האהבה

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר – זו באהבה ‡·ÈÂג"כ ¯˙· Ï„˙˘‡„ הכוונה הי' דאם –
משה שאהבת È˘Ú˙כאן ‰ÓˆÚ דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' – מהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי'

xii` 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dyrn icil `iadl dgekaàeäL`ed dyrnd ±äøBzä ÷ñò ¤¥¤©¨
¯ ,äæ-éãé-ìò íi÷îe ãîBlL úBönäåzelbzd ici lr §©¦§¤¥§©¥©§¥¤

z`fe ,dad`dïák Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥§¥
.åéáà úà ãáBòädad` zaiign jk ,gex zgp el mexbl ick ± ¨¥¤¨¦

dxez cenll ,ef dielb
mexbl ick ,zeevn miiwle
`edy d"awdl gex zgp
oeeikne .izin`d epia`
,dnypd zpigany
ixd ,zn`a `id dad`d
dppi` `idyk mb
zn` jezn zelbzda
zi`xp `ide ,dzin`l
`ed oi` ± cala zipeinck
oeeikn ,jkn yeygl jixv
d`ian ixd ,`id mby
dxezd cenill eze`
jezn zeevnd meiwle

.dpeek dze`¯ eøîà äæ ìòål"f epinkg10:¯ äáBè äáLçî" §©¤¨§©£¨¨¨
¯ ,"äNòîì dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäcg`ne sxvn `ed ©¨¨§¨§¨§©£¤

,dyrnl daehd daygnd z`àçøôì ïéôcb úBéäìzeidl ± ¦§©§¦§¨§¨
,dlrnl zeevnde dxezd z` zelrdl ,oda gextl "miitpk"

.ìéòì økæpkdaygn" ly zernynd m` :xnelk .f"h wxta ± ©¦§¨§¥
± zehyta miyxtny enk `id "dyrnl dtxvn d"awd daeh
my` `ed oi`y) daiq llbae ,devn zeyrl ayg cg`yky
eli`k ,d"awd itlk ,xacd aygp ± dzeyrl ecia did `l (da
eilr dlrn" xnel mikixv l"f epinkg eid ,devnd z` dyr

" oeyldn ."d`yr eli`k aezkddtxvnrnyn "dyrnl
zekiiy mey mvra daehd daygnl oi`y `l` ,epyi dyrndy
.dyrnl daehd daygnd z` cg`ne sxvn d"awde ± dyrnl
mvra dl yi ,ala dielb `id dad`dyky xaqed f"h wxta
dyrna zeig zpzep dielb dad` oky ,dyrnl zekiiy
jezn xac dyer cg`yk ,ygena mi`ex ep`y enk .zeevnd
dppi` dad`dyk ,eli`e .zeiga z`f dyer `ed ± dad`
ote`a ,cala gend oeirxa iehia icil d`a `ide ,ala zelbzda
mey ,dnvr cvn ,f` dl oi` ,"daeh daygn" z`xwp `idy
zeyrl eilry elkya oian cg`yk :lynl) dyrnl zekiiy
ixd ,xac eze`l dad` ly dkiyn el oi`y `l` ,mieqn xac
ik ,zeigd da dxqgy `l` ,xacd z` dyer ok` `ed
lr ,okle ± (dyrn eze`a zeig zzln c`n zwzepn daygnd
lret dfe ,dyrnl "daeh daygn"d z` cg`le sxvl d"awd
z` dlrz ,daygnay d`xide dad`d ,"daeh daygn"dy
ly dbixcnle mlerl ,(dzaiqa ze`ad) zeevnde dxezd

."daeh daygn"d'çeø úçp'äåcenila d"awdl mxeb `edy ± §©©©©
,zeevnd meiwae dxezdBðaî Cìnä úçîN ìLîk ,àeä¦§©¦§©©¤¤¦§

ìéòì økæpk íéøeñàä úéaî Búàöa åéìà àaL11¯ ,,oky ¤¨¥¨§¥¦¥¨£¦©¦§¨§¥
icedi ly eznyp z`vnp ,zindad ytpe seba dyeal dzeida
,d"awd ly epa `edy)
ici lre ,`lka (jlnd ly
z`vei `id zeevne dxez
zxagzne `lkdn
zgp mxebd xac ,d"awdl
,enk ,d"awdl dax gex
jlnd oay drya ,lynl
l` aye e`lkn xxgzyn

.jlnd eia`Bì úBéäì Bà¦§
økæpk íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦©¦§¨

.ìéòìd`a 'gexÎzgp'd ± §¥
ecenil ici lry ,jkn
,zeevn eneiwe dxez
ezweyze ezpeek zrvazn
,"dfd mler"a ,mipezgza dxic el didzy ,lekiak ,d"awd ly
lr zewl`d dlbzz ea `wec dpd ,dnelre dqekn zewl`d ea
`ed ± ef dpeek rvan mc`yke ± zeevne dxez ly dceard ici
`xak" zpigaa dad`dy ,epcnl ixd .dlrnl gex zgp mxeb
dleki ,(eia`l oad zad`k d"awdl dad` ybx) "lczy`c
(ely "lew"ae "oeyl"a) ezelbxzd ici lr ielib icil `eal
epia`l dad`d z` zelble ,gende ald zpeek z` xxerl
iytp" ly dad`d mby ,dzr xiaqn owfd epax .d"awd
dad` ly ybx `idy ,wxtd zlgza xaec dilry ,"jizie`
ly lbxdd ici lr xxerzdl dleki ,miigl ytpd zad` enk
epiig `ed d"awdy yibxi aldy ote`a ,dzece` "xeaic"

:"`ipz"d oeylae .miigd iig ,izin`díb ,äpäåqgia ± §¦¥©
úðéçáìly ,dxen`d dad`d ±ìéòì økæpä "Eúéeà éLôð" ¦§¦©©§¦¦¦¦©¦§¨§¥

éãé-ìò ,éelbä ìà íìòääî dàéöBäì ãàî øácä áBø÷ ¯¨©¨¨§Ÿ§¦¨¥©¤§¥¤©¦©§¥
.ïéåL Baìå åéôa ãéîz ìbøäädna yegie yibxi ald mby ± ©¤§¥¨¦§¦§¦¨¦

miizin`d eiig `ed d"awdy ,eita `iven `edy12.íà Cà©¦
dàéöBäì ìBëé Bðéàz` ±,dad`d-ìò-óà ,Baìa éelbä ìà ¥¨§¦¨¤©¦§¦©©

ïë-ét`ed dad`d cvn ±úBöîe äøBza ÷ñòì ìBëé ¦¥¨©£Ÿ©¨¦§
ì¯ ,BçîaL äáLçna Bæ äáäà ïéðò øeiö éãé-ìò ,ïîL ¦§¨©§¥¦¦§©©£¨©©£¨¨¤§Ÿ

- dad`d oiprn xeiv epyi ezaygnaykäáBè äáLçî"e©£¨¨¨
¯ :"'eë dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäjk ici lre ,dyrnl ©¨¨§¨§¨

,zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl eizeevne ezxez zeleki
`edyk zeler ody enkdad` jezn zeevne dxez miiwn

ixd ,mincewd miwxta epcnly dnl m`zda .ala dielb
zelrn ,zeevnde dxezd meiwl ze`iand d`xide dad`dy
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íéøîà éèå÷éì
çåø úçð úåùòì éãë äæ é"ò íéé÷îå ãîåìù úåöîäå
äáùçî åøîà äæ ìòå .åéáà úà ãáåòä ïáë 'úé åéðôì
àçøôì ïéôãâ úåéäì äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
åðáî êìîä úçîù ìùîë àåä çåø úçðäå .ì"ðë
åì úåéäì åà ì"ðë íéøåñàä úéáî åúàöá åéìà àáù
êéúéåà éùôð 'éçáì íâ äðäå ì"ðë íéðåúçúá äøéã
éåìéâä ìà íìòääî äàéöåäì ãàî øáãä áåø÷ ì"ðä
ìåëé åðéà íà êà .ïéåù åáìå åéôá ãéîú ìâøää é"ò
äøåúá ÷åñòì ìåëé ë"ôòà åáìá éåìéâä ìà äàéöåäì
åçåîáù äáùçîá åæ äáäà ïéðò øåéö é"ò ïîùì úåöîå

:'åë äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçîå
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א.10. מ, מ"א.11.קדושין פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה
(באהבה  בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל, שבהרגש ענין – אבינו שהוא

שזהו כטבע נעשה להיות צריך אויתיך) איןÂÈÈÁדנפשי אם ולכאורה –ÂÙÂ‚ מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש
הרוחני?". הלב כוונת בזה תועיל מה כו')



צה xii` 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ד' חמישי יום
,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîãð íà óàå,126 'nr cr:'åë äôøöî

eytp z` xqen `ed :my miiqn "xdef"dy itke .egexe eytp ,eteb
,el`k dad`e dcear ± miiayn mze` zectl ,en`e eia` xear
dad` eytpa dpyi l`xyin cg` lka mbe ,epax dyna eid

- efk zxzeqn.eðlëì ãçà áà àìä" ékdyna enk :xnelk ± ¦£Ÿ¨¤¨§ª¨
iptn dzid ezad`y epax
yi jk ,eia` `ed d"awdy
dad` beq icedi lka mb
`ed d"awd ixdy ,efk
± .icedi lk ly eia`
dlrnl `id ef dad`
ixdy ,zncewd dad`dn
,"jizie` iytp" zad`
dad` enk dzeiday
dze`a wx zaiign ,miigl
,miigl dxeyw `idy dcn
zexiqn zaiign dpi` j`
;miign jtidd `idy ytp
dzece` ,dad`d ,eli`e
zaiign ,zrk micnel ep`
enk ,ytp zexiqn mb
en`le eia`l oa zad`

ezad` `l` ,mdiigl mincew eiigy ote`a dcecn dpi`y
xear eytp z` xeqnl mb oken `ede ,zlaben dppi` mdil`

.en`e eia`å äæ àeä éî ék óàåúLâì Baì áøò øLà eäæéà §©¦¦¤§¥¤£¤¨©¦¨¤¤
àéòø" úáäà úâøãnî óìà épî ãçà ÷ìç elôà âéOäì§©¦£¦¥¤¤¨¦¦¤¤¦©§¥©©£©©§¨

,"àðîéäîlkly ,mixne` ,`eti` ,cvik ,epax dyn zad`n - §¥§¨
± ?epax dynl dzidy enk efk dad` eznypa yi icedi

:`id jkl daeyzdeäpî õîLå eäö÷ ñôà éøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥¤¤¨¥§¤¤¦§
BøBàå Báeè áøî,epax dyn ly ±ìàøNé úeììëì øéàî ¥Ÿ§¥¦¦§¨¦§¨¥

íéðewza áeúkL Bîk ,øBãå øBc ìëa8ìëa déúeèMtúàc , §¨¨§¤¨©¦¦§¦§©§¥§¨

.'eëå ïBì àøäðàì àøãå àøcepax dyn ly ezehytzd ± ¨¨§¨¨§©§¨¨§
oeeikne .xec eze`ay l`xyi ipal xi`dl xece xec lka dpyi
,icedi lka dxi`nd epax dynn zehytzd dpyi xec lkay
,dad` deedzn ,epax dynn xe`de aehd zehytzdny ixd
dyexia icedi lka dpyiy
ezad` ote`k ,epizea`n

epax dyn ly9.÷ø©
Bæ äøàäLznypn ± ¤¤¨¨

cg` lkl epax dyn
,xec lka l`xyinàéä¦

íìòäå øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥§¤§¥
úéa ìk úBLôða ìBãb̈§©§¨¥
äáäà àéöBäìe ,ìàøNé¦§¨¥§¦©£¨
íìòääî úøzñîä Bæ©§ª¤¤¥©¤§¥
,éelbä ìà øzñääå§©¤§¥¤©¦
Baì úelbúäa úBéäì¦§§¦§©¦

Y Bçîedidz ef dad`y Ÿ
- gena zybxenàìŸ

ä÷Bçø àìå úàìôð¦§¥§Ÿ§¨
øácä áBø÷ àlà ,àéä¦¤¨¨©¨¨

éôa ãàî.Eááìáe E± §Ÿ§¦¦§¨§
- ?ald ici lre dtd ici lr daxiwd zernyn idn,eðéäc§©§

ì ìò ìéâø úBéäì,Bçîe Baì úðek øøBòì BìB÷å BðBL- ¦§¨¦©§§§¥©¨©¦Ÿ
zpeek z` mixxern lewde xeaicd ± "dpeekd xxern lew" ,ixdy

,gende ald-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiça BzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§§©¥©©¦¥¨
øøBòìe ,eðéiç øB÷îe ézîàä Lnî eðéáà àeä ék ,àeä¦¨¦©¨¨£¦¦§©¥§¥
ïk Bîöò ìébøiLëe .áàä ìà ïaä úáäàk äáäàä åéìà¥¨¨©£¨§©£©©¥¤¨¨§¤©§¦©§¥

.òáè äNòð ìbøää éøä ¯ ãéîz`ed d"awdy ,ybx eze` ± ¨¦£¥©¤§¥©£¤¤©
dyrp ± eia` z` ade` oay enk eze` aed`l mikixvye eia`

.irah xac ea

Y éðBéîc çk àeäL äøBàëì Bì äîãð íà óàåzn`ay §©¦¦§¤¦§¨¤Ÿ©¦§¦
yi 'd zceara ixde ,jk dncn wx `ed ,ef dad` ea oi`

lka ,zepeincn wgxzdl
- z`f¯ ,Leçé àìl` Ÿ¨

,jkn yeygiøçàî¥©©
Bzîàì úîà àeäL¤¡¤©£¦

Bîöò ãvîicrla ± ¦©©§
,ezcearäáäà" úðéçáa¦§¦©©£¨

."úøzñîzn`a ef dad` da dreah ixd dnypd zpigan ± §ª¤¤
,dzin`lúìòBzL ÷øz` d`iand ezcear ±ìà dúàéöé ©¤¤¤§¦¨¨¤

Y éelbä,df ixdéãk ©¦§¥
¯ ,äNòî éãéì dàéáäì©£¦¨¦¥©£¤
dad`dy jk icil `iadl
miyrnd z` xxerz
dzeiday ,mc`ay
oi` znlrpe zxzqen
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãçà ÷ìç 'éôà âéùäì úùâì åáì áøò øùà åäæéàå äæ
éøä î"î .àðîéäî àéòø úáäà úâøãîî óìà éðî
úåììëì øéàî åøåàå åáåè áøî åäðî õîùå åäö÷ ñôà
äéúåèùôúàã íéðå÷éúá ù"îë øåãå øåã ìëá ìàøùé
àéä åæ äøàäù ÷ø 'åëå ïåì àøäðàì àøãå àøã ìëá
ìàøùé úéá ìë úåùôðá ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ìà øúñääå íìòääî úøúåñîä åæ äáäà àéöåäìå
àìå úàìôð àì åçåîå åáì úåìâúäá úåéäì éåìéâä
êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää

ãîàåäù äøåàëì åì äîãð íà óàå
ãöî åúéîàì úîà àåäù øçàî ùåçé àì éðåéîã çë
ìà äúàéöé úìòåúù ÷ø úøúåñî äáäà 'éçáá åîöò
äøåúä ÷ñò àåäù äùòî éãéì äàéáäì éãë éåìéâä
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א.8. רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר ˘ËÈÏ"‡:9.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי למדת ·Ú·Ë"ע"ד
(דמדבר  מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה (או האהבה

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר – זו באהבה ‡·ÈÂג"כ ¯˙· Ï„˙˘‡„ הכוונה הי' דאם –
משה שאהבת È˘Ú˙כאן ‰ÓˆÚ דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' – מהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי'

xii` 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dyrn icil `iadl dgekaàeäL`ed dyrnd ±äøBzä ÷ñò ¤¥¤©¨
¯ ,äæ-éãé-ìò íi÷îe ãîBlL úBönäåzelbzd ici lr §©¦§¤¥§©¥©§¥¤

z`fe ,dad`dïák Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥§¥
.åéáà úà ãáBòädad` zaiign jk ,gex zgp el mexbl ick ± ¨¥¤¨¦

dxez cenll ,ef dielb
mexbl ick ,zeevn miiwle
`edy d"awdl gex zgp
oeeikne .izin`d epia`
,dnypd zpigany
ixd ,zn`a `id dad`d
dppi` `idyk mb
zn` jezn zelbzda
zi`xp `ide ,dzin`l
`ed oi` ± cala zipeinck
oeeikn ,jkn yeygl jixv
d`ian ixd ,`id mby
dxezd cenill eze`
jezn zeevnd meiwle

.dpeek dze`¯ eøîà äæ ìòål"f epinkg10:¯ äáBè äáLçî" §©¤¨§©£¨¨¨
¯ ,"äNòîì dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäcg`ne sxvn `ed ©¨¨§¨§¨§©£¤

,dyrnl daehd daygnd z`àçøôì ïéôcb úBéäìzeidl ± ¦§©§¦§¨§¨
,dlrnl zeevnde dxezd z` zelrdl ,oda gextl "miitpk"

.ìéòì økæpkdaygn" ly zernynd m` :xnelk .f"h wxta ± ©¦§¨§¥
± zehyta miyxtny enk `id "dyrnl dtxvn d"awd daeh
my` `ed oi`y) daiq llbae ,devn zeyrl ayg cg`yky
eli`k ,d"awd itlk ,xacd aygp ± dzeyrl ecia did `l (da
eilr dlrn" xnel mikixv l"f epinkg eid ,devnd z` dyr

" oeyldn ."d`yr eli`k aezkddtxvnrnyn "dyrnl
zekiiy mey mvra daehd daygnl oi`y `l` ,epyi dyrndy
.dyrnl daehd daygnd z` cg`ne sxvn d"awde ± dyrnl
mvra dl yi ,ala dielb `id dad`dyky xaqed f"h wxta
dyrna zeig zpzep dielb dad` oky ,dyrnl zekiiy
jezn xac dyer cg`yk ,ygena mi`ex ep`y enk .zeevnd
dppi` dad`dyk ,eli`e .zeiga z`f dyer `ed ± dad`
ote`a ,cala gend oeirxa iehia icil d`a `ide ,ala zelbzda
mey ,dnvr cvn ,f` dl oi` ,"daeh daygn" z`xwp `idy
zeyrl eilry elkya oian cg`yk :lynl) dyrnl zekiiy
ixd ,xac eze`l dad` ly dkiyn el oi`y `l` ,mieqn xac
ik ,zeigd da dxqgy `l` ,xacd z` dyer ok` `ed
lr ,okle ± (dyrn eze`a zeig zzln c`n zwzepn daygnd
lret dfe ,dyrnl "daeh daygn"d z` cg`le sxvl d"awd
z` dlrz ,daygnay d`xide dad`d ,"daeh daygn"dy
ly dbixcnle mlerl ,(dzaiqa ze`ad) zeevnde dxezd

."daeh daygn"d'çeø úçp'äåcenila d"awdl mxeb `edy ± §©©©©
,zeevnd meiwae dxezdBðaî Cìnä úçîN ìLîk ,àeä¦§©¦§©©¤¤¦§

ìéòì økæpk íéøeñàä úéaî Búàöa åéìà àaL11¯ ,,oky ¤¨¥¨§¥¦¥¨£¦©¦§¨§¥
icedi ly eznyp z`vnp ,zindad ytpe seba dyeal dzeida
,d"awd ly epa `edy)
ici lre ,`lka (jlnd ly
z`vei `id zeevne dxez
zxagzne `lkdn
zgp mxebd xac ,d"awdl
,enk ,d"awdl dax gex
jlnd oay drya ,lynl
l` aye e`lkn xxgzyn

.jlnd eia`Bì úBéäì Bà¦§
økæpk íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦©¦§¨

.ìéòìd`a 'gexÎzgp'd ± §¥
ecenil ici lry ,jkn
,zeevn eneiwe dxez
ezweyze ezpeek zrvazn
,"dfd mler"a ,mipezgza dxic el didzy ,lekiak ,d"awd ly
lr zewl`d dlbzz ea `wec dpd ,dnelre dqekn zewl`d ea
`ed ± ef dpeek rvan mc`yke ± zeevne dxez ly dceard ici
`xak" zpigaa dad`dy ,epcnl ixd .dlrnl gex zgp mxeb
dleki ,(eia`l oad zad`k d"awdl dad` ybx) "lczy`c
(ely "lew"ae "oeyl"a) ezelbxzd ici lr ielib icil `eal
epia`l dad`d z` zelble ,gende ald zpeek z` xxerl
iytp" ly dad`d mby ,dzr xiaqn owfd epax .d"awd
dad` ly ybx `idy ,wxtd zlgza xaec dilry ,"jizie`
ly lbxdd ici lr xxerzdl dleki ,miigl ytpd zad` enk
epiig `ed d"awdy yibxi aldy ote`a ,dzece` "xeaic"

:"`ipz"d oeylae .miigd iig ,izin`díb ,äpäåqgia ± §¦¥©
úðéçáìly ,dxen`d dad`d ±ìéòì økæpä "Eúéeà éLôð" ¦§¦©©§¦¦¦¦©¦§¨§¥

éãé-ìò ,éelbä ìà íìòääî dàéöBäì ãàî øácä áBø÷ ¯¨©¨¨§Ÿ§¦¨¥©¤§¥¤©¦©§¥
.ïéåL Baìå åéôa ãéîz ìbøäädna yegie yibxi ald mby ± ©¤§¥¨¦§¦§¦¨¦

miizin`d eiig `ed d"awdy ,eita `iven `edy12.íà Cà©¦
dàéöBäì ìBëé Bðéàz` ±,dad`d-ìò-óà ,Baìa éelbä ìà ¥¨§¦¨¤©¦§¦©©

ïë-ét`ed dad`d cvn ±úBöîe äøBza ÷ñòì ìBëé ¦¥¨©£Ÿ©¨¦§
ì¯ ,BçîaL äáLçna Bæ äáäà ïéðò øeiö éãé-ìò ,ïîL ¦§¨©§¥¦¦§©©£¨©©£¨¨¤§Ÿ

- dad`d oiprn xeiv epyi ezaygnaykäáBè äáLçî"e©£¨¨¨
¯ :"'eë dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäjk ici lre ,dyrnl ©¨¨§¨§¨

,zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl eizeevne ezxez zeleki
`edyk zeler ody enkdad` jezn zeevne dxez miiwn

ixd ,mincewd miwxta epcnly dnl m`zda .ala dielb
zelrn ,zeevnde dxezd meiwl ze`iand d`xide dad`dy
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íéøîà éèå÷éì
çåø úçð úåùòì éãë äæ é"ò íéé÷îå ãîåìù úåöîäå
äáùçî åøîà äæ ìòå .åéáà úà ãáåòä ïáë 'úé åéðôì
àçøôì ïéôãâ úåéäì äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
åðáî êìîä úçîù ìùîë àåä çåø úçðäå .ì"ðë
åì úåéäì åà ì"ðë íéøåñàä úéáî åúàöá åéìà àáù
êéúéåà éùôð 'éçáì íâ äðäå ì"ðë íéðåúçúá äøéã
éåìéâä ìà íìòääî äàéöåäì ãàî øáãä áåø÷ ì"ðä
ìåëé åðéà íà êà .ïéåù åáìå åéôá ãéîú ìâøää é"ò
äøåúá ÷åñòì ìåëé ë"ôòà åáìá éåìéâä ìà äàéöåäì
åçåîáù äáùçîá åæ äáäà ïéðò øåéö é"ò ïîùì úåöîå

:'åë äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçîå
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א.10. מ, מ"א.11.קדושין פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה
(באהבה  בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל, שבהרגש ענין – אבינו שהוא

שזהו כטבע נעשה להיות צריך אויתיך) איןÂÈÈÁדנפשי אם ולכאורה –ÂÙÂ‚ מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש
הרוחני?". הלב כוונת בזה תועיל מה כו')



`xiiצו 'd iyiy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ה' שישי יום
,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáäà 'éçá 'á äðäå,cq 'nr cr.íìåò úáäà

`l` .mipeilrd zenlerd ly zexitql zeevnde dxezd z`
`le ,"zeirah" od dad`de d`xid m` :lcad miiw jkay
opyi dnypay iptn `l` ,'d zlecba zeppeazdn zexvep
d`xi zbixcn ly dnewny myk ixd ± d`xie dad` raha
zecnd mler `edy "dxivid mler"a `ed ,"zeirah" dad`e
zexitql zeevnde dxezd z` dad`de d`xid zelrn jk ±
,"zeilky" od dad`de d`xid m`e ;"dxivid mler"ay
zekiiy odl yiy ote`a ,'d zelcba dpadde lkydn zexvepy
mler"a ,oky) dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l
zeevnde dxezd f` zeler ± (dpiad zxitq dxi`n "d`ixad
dad`dy ,owfd epax xiaqi oldl ."d`ixad mler" zexitql
oak) "lczy`c `xak" ly dad`de "jizie` iytp" ly
icedi ly eznypa "zeirah" od odizyy zexnl ,(lczynd

did dxe`kle ,(zea`d on dyexia ze`a ody epcnly itk)
d`xide dad`d jezn miiwny zeevnde dxezdy zeidl jixv
itk ,cala "dxivid mler"a dplrz ± (dad`a dlelkd)
± ?jk xacd izni` ixd ."zeirah" d`xie dad`a xacdy
wx oze` dlbn mc`de ,ald znelrza zex`yp odyk `wec
od ± ald zybxda oze` dlbn icediy drya ,eli`e .egena
xacd recn ."d`ixad mler"a zeevnde dxezd z` f` zelrn
ze`a od la` ,zeirah enk od el` zead`y zexnl ,ik ± ?jk
d"awdy dna dwenr zeppeazd ici lr `wec ,zelbzd icil
awre .eply "izin`d a`d" `ede eply "miigd xewn" `ed
ze`ad d`xie dad` enk zeaygp od ,ef zeppeazd
mler"a zeevnde dxezd z` zelrn ode ,zeppeazdn

:"`ipz"d oeylae .dbydd mler `edy ,"d`ixad

¯ ,elà úBáäà úBðéça 'á ,äpäådn ± "jizie` iytp" zad` §¦¥§¦©£¥
eiig `ed d"awdy ybx jezn d"awd z` ade` icediy
z` ade` icediy dn ± "lczy`c `xak" zad`e ,miizin`d

,izin`d eia` `ed d"awdy ybx jezn d"awdäMøé ïäL óà©¤¥§ª¨
Bîëe ,eðéúBáàî eðì̈¥£¥§
ïëå ,eðéúBLôða òáè¤©§©§¥§¥
¯ ,ïäa äìeìkä äàøiä©¦§¨©§¨¨¤
epl dyexi ok mb `id
,epa rah enke epizea`n
ãøtlî àøéì àéäL¤¦¦¨¦¦¨¥
eðéiç øB÷nî íBìLå-ñç©§¨¦§©¥
-Ceøa ézîàä eðéáàå§¨¦¨£¦¦¨

Y àeäybxd jezn
epiig xewn `ed d"awdy
z` rpend ,`xen miiw ±
,zexiar zeyrln mc`d
lcap didi `ly ick
.epiig xewn ,d"awdn
d"awdy ybxd jezne
miiw ± izin`d epia` `ed
zeyrl `ly ,`xend

ixd ± izin`d epia` `edy d"awdn zxki `ly ick ,dxiar
"rah" enk od ,zexen`d d`xide zead`d izyy zexnl

- eplv`eîéçøe eìéçc" íLa úBàø÷ð ïðéà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥¨¦§¨§¥§¦§¦
¯ ,"íéiòáè,zeirah dad`e d`xiBçîa ïäLk àlà ¦§¦¦¤¨§¤¥§Ÿ

¯ ,Baì úBîeìòúå ãáì BzáLçîe,ielib icil e`a mxhaæàå ©£©§§©§©£¦§¨
,ald mlrda odyk f` wx ±,äøéöéc úBøéôñ øNòa ïîB÷î§¨§¤¤§¦¦¦¨

¯,zeirahd zecnd zekiiy odil` ,dbixcnde mewnd my
ìeíL,"dxivid mler" zexitq xyrl ±ïänò úBìòî ïä §¨¥©£¦¨¤

.ïúañáe ïúîçî úBàaä úBönäå äøBzäxy`k :xnelk ± ©¨§©¦§©¨¥£¨¨§¦¨¨

,zeevnde dxezd meiwl daiq zeedn zexen`d zead`d
jkl xacd `iad ± dad` ly "xeiv" egena miiwy oeeikny
ze`ad zeevnde dxezd mb f` ,zeevnde dxezd z` miiwiy
zead`d ze`vnp myy ,"dxivid mler"l zeler jkn d`vezk

,xen`k ,onvrìáà£¨
ïäLk,zead`d izy ± §¤¥

¯ Baì úelbúäa§¦§©¦
ea zxxern zeppeazddy
zelbzda dad`d z`

,ald zybxdaeàø÷ð± ¦§¨
,f`"àaìc àúeòø"§¨§¦¨

¯ ,øäfadad` `l ©Ÿ©
"ald oevx" `l` ,zirah
dad` ly dlrp dbxc ±

,ald oevxeïîB÷îe§¨
,äàéøác úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦§¦¨

¯zecnd mewn myy
,zeilkydìeïä íL §¨¥

äøBzä ïänò úBìòî©£¦¨¤©¨
úBàaä úBönäå§©¦§©¨

¯ ,ïúîçîoze` miiwy ¥£¨¨
recn ,xac ly enrh .ef dad` jeznzexnl ,jk xacd ok`

- ?l`xyi ipa ly mznypa "rah" enk mvra od ,xen`ky
àéä éelb úðéça ìà álä øzñäå íìòääî ïúàéöiL éðtî¦§¥¤§¦¨¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤§¦©¦¦
äîeöò úeððBaúäå ÷æça äáLçnä úòé÷úe úòcä éãé-ìò©§¥©©©§¦©©©£¨¨§Ÿ¤§¦§§£¨

øéãzå øéúé àaìc à÷îòîdaexn dcna ald wner jezn ± ¥¨§¨§¦¨¨¦§¨¦
dxiczeéà àeä-Ceøa óBñ-ïéàaàeä C,d"awd ±Lnî eðéiç §¥¨¥©¥©¨

.àeä-Ceøa ézîàä eðéáàåici lr `a dfy oeeikne ± §¨¦¨£¦¦¨
- efk dwfge dwenr zeppeazdúàæ úòãeîe,ixd recie ±äî ©©Ÿ©

'íéðewz'a áeúkM13ïnz àðp÷î äàéøaä íìBòa ék : ¤¨©¦¦¦§¨©§¦¨§©§¨©¨
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íéøîà éèå÷éì
'éçá 'á äðäå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïäù óà åìà úåáäà
àøéì àéäù ïäá äìåìëä äàøéä ïëå åðéúåùôðá
ë"ôòà ä"á éúéîàä åðéáàå åðééç øå÷îî å"ç ãøôéìî
ïäùë àìà íééòáè åîéçøå åìéçã íùá úåàø÷ð ïðéà
ñ"éá ïîå÷î æàå åáì úåîåìòúå ãáì åúáùçîå åçåîá
úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò úåìòî ïä íùìå äøéöéã
àúåòø '÷ð åáì úåìâúäá ïäùë ìáà .ïúáéñáå ïúîçî
úåìòî ïä íùìå äàéøáã ñ"éá ïîå÷îå øäåæá àáìã
ïúàéöéù éðôî .ïúîçî úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò
úòãä é"ò àéä éåìéâ 'éçá ìà áìä øúñäå íìòääî
à÷îåòî äîåöò úåððåáúäå ÷æåçá äáùçîä úòé÷úå
ùîî åðééç àåä êéà ä"á ñ"àá øéãúå øéúé àáìã
éë íéðå÷éúá ù"î úàæ úòãåîå ä"á éúéîàä åðéáàå
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ו.13. תיקון

xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ו' קודש שבת יום
,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéøö ë"ôòàù ÷ø,cq 'nr cr:òãåðëå

¯ ,äàlò àîéà"d`lir `ni`" zpiga ea dxi`ne zxxey ¦¨¦¨¨
,"zeliv`d mler" ly "dpia"d zxitq `edyàéäLzceara ± ¤¦

,'d,àeä-Ceøa íéiçä éiç óBñ-ïéà øBàa úeððBaúää©¦§§§¥©¥©©¦¨
¯ :eäiìà øîàîëe"xdef ipewiz"ay "edil` gzt"a14:¯ äðéa" §©£©¥¦¨¦¨

."ïéáî álä dáe àaì± ¦¨¨©¥¥¦
ald dae ,al `id "dpia"
zeppeazdd :xnelk .oian
zexi`n gend zbyde
dbyddy ixd ,ala
seqÎoi` xe`a zeppeazdde
zekiiy el yiy oipr od
ea ,"d`ixad mler"l
ly dpiad zxitq dxi`n

lr zelbznd ± el` zead` ly onewn okle ± "zeliv`d mler"
z` zelrn od myle ,"d`ixad mler"a `ed ± efk zeppeazd ici
cala ef `ly ,owfd epax xiaqn oldl .zeevnde dxezd
(lczynd oak) "lczy`c `xak"e "jizie` iytp" zead`ay
mb oda yi `l` ,zeppeazd jezn d`ad dad`d zlrn dpyi
zeid ,"dax dad`" z`xwpd ,dlrnln d`ad dad`d zlrn

enk opd od mby,xen`k ,ze`a ody oeeikn ,dlrnln ozipy xac
wtzqdl leki icedi ixd ,dxe`kl ± .zea`d on dyexia epil`
ef mb) zelrnd izy z` zeliknd ,zexen`d zead`d ibeq ipya
(dlrnln d`ay ,"dax dad`" ,ef mbe ,zeppeazd ici lr d`ay
dlek zxvepd dad`l ribdl lczydl icedi lr ,z`f lka ±

:oldl ehxetiy minrhd llba z`fe ,'d zelcba zeppeazdnàìå§Ÿ

¯ ,ãBò`xak"e "jizie` iytp" ,zead`d izyly cala ef `l
d`ad dad` ly dxen`d dlrnd dpyi ,"lczy`c

,zeppeazdnàlà,efn dxizi ±elà úBáäà úBðéça 'aL ¤¨¤§¦©£¥
,"äaø äáäà" úðéça ïî úBìeìk ïä ¯ ìéòì úBøkæpä©¦§¨§¥¥§¦§¦©©£¨©¨
eìéçc"î älòîe äìBãâe§¨§ª¨¦§¦
¯ ,"íéiìëN eîéçøe§¦¦§¦¦
zeilky dad`e d`xin
zeppeazde lkyn ze`ad

,'d zelcbaäáäàä øLà£¤¨©£¨
,zeppeazdn d`ad ±
íLa ìéòì úàø÷ð¦§¥§¥§¥

."íìBò úáäà"xnelk ± ©£©¨
zead`d izyl ±
dlrn dlrnl `idy ,"dax dad`" ly dlrnd dpyi zexen`d
,`"hily iaxd ly eyexitl m`zdae ± "mler zad`"n
`id ,ef (dax) dad` ly dnewny ,jka dlrnd z`hazn
myy ,"d`ixad mler"n dlrn dlrnly "zeliv`d mler"a
dn iabl "cer `le"a dtqedd idefe ;"mler zad`" ly dnewn
mbe "dax dad`"n mb dkeza zllek ef dad`y ,mcew epcnly
`id ,ef dad` ly dnewny ,cala ef `ly ± "mler zad`"n
`l` ,zeppeazd ici lr dlbzn `idy zngn ,"d`ixad mlera"
mler"a `id dnewn ,ezngny ,daxda dlrp oipr da yi
,lczydl mc`d lr ,owfd epax xiaqi ,z`f lkae ± ."zeliv`d

d dad`l ribdlzxvepzpiihvn efk dad`y iptn ,zeppeazdn
:"`ipz"d oeylae .zewl`l zadlyae dweyza

éøö ïë-ét-ìò-óàL ÷øíb òébäìe âéOäì BìëNa çøèì C ©¤©©¦¥¨¦¦§Ÿ©§¦§§©¦§©¦©©
äðeázäî äàaä ,ìéòì úøkæpä "íìBò úáäà" úðéçáì¦§¦©©£©¨©¦§¤¤§¥©¨¨¥©§¨

¯ ,'ä úlãâa úòãå̈©©¦§ª©
dlek zxvep ef dad`

ezeppeazdnicedi ly
enk `le ,'d zelcba
zexen`d zead`d izya
on dyexia mvra ze`ad
`id ozelbzd wxe ,zea`d
- z`fe ,zeppeazd ici lr
Là úøeãî ìécâäì éãk§¥§©§¦§©¥
Là éôLøa äáäàä̈©£¨§¦§¥¥
áäìå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©©
ãò ,äîéîMä äìBòä̈¤©¨©§¨©

íéaø íén"L,ef dad` cbpk micnerd ±úBaëì eìëeé àì ¤©¦©¦Ÿ§§©
'eëå,dad`d z` ±"'eëå äeôèLé àì úBøäðe15.± §§¨Ÿ¦§§¨§

xzei da yi ± 'd zelcba zeppeazdn dlek zxvep dad`dyke
,dyexia mvra d`ad dad`l xy`n y` ityxe zadly adl
dzelbzd mby zexnl

;zeppeazd ici lr d`aék¦
äìòîe ïBøúé Lé¥¦§©£¨
éôLøk äáäà úðéçáì¦§¦©©£¨§¦§¥
,'eëå äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨§
úòãå äðeázäî äàaä©¨¨¥©§¨¨©©
Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨

¯ ,àeäa :xnelkz`ltd
,'d zelcbézL ìò©§¥

äáäà úBðéçaúBøkæpä §¦©£¨©¦§¨
éôLøk ïðéà øLàk ìéòì§¥©£¤¥¨§¦§¥

¯ ,'eë úáäìLå Là`l` ¥§©§¤¤
ly (zeppeazd e`) ybx jezn ze`a odzaxw,l`xyil d"awd
"izin`d epia`"e "epiig xewn" ezeida16dad` ly ef dlrne ,
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéäù äàìéò àîéà ïîú àðð÷î äàéøáä íìåòá
åäéìà øîàîëå ä"á íééçä ééç ñ"à øåàá úåððåáúää
'éçá 'áù àìà ãåò àìå .ïéáî áìä äáå àáì äðéá

ïä ì"ðä åìà úåáäàäìåãâå äáø äáäà 'éçá ïî úåìåìë
ìéòì '÷ð äáäàä øùà íééìëù åîéçøå åìéçãî äìåòîå

íìåò úáäà íùá

åìëùá çåøèì êéøö ë"ôòàù ÷ø
äàáä ì"ðä íìåò úáäà 'éçáì íâ òéâäìå âéùäì
ùà úøåãî ìéãâäì éãë 'ä úìåãâá úòãå äðåáúäî
äìåòä áäìå äæò úáäìùå ùà éôùøá äáäàä
úåøäðå 'åëå úåáëì åìëåé àì íéáø íéîù ãò äîéîùä
äáäà 'éçáì äìòîå ïåøúé ùé éë 'åëå äåôèùé àì
úòãå äðåáúäî äàáä 'åëå äæò úáäìùå ùà éôùøë
øùàë ì"ðä äáäà 'éçá éúù ìò ä"á ñ"à úìåãâá
áäæä úìòîå ïåøúéë 'åë úáäìùå ùà éôùøë ïðéà
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א.14. יז, זהר לתיקוני ז.15.הקדמה ח, השירים ˘ËÈÏ"‡16.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :
כאן "ואומר מביאןÎ‡˘¯המחבר): אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא אלו באהבות מדבר כי אש, כרשפי ע"י ÈÂÏÈ‚Ïאינן

הנקודה:·‚„ÏÂ˙התבוננות וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה, ג"כ בהן ויש אש, כרשפי שהן באופן הן הרי כו' אבינו



צז xii` 'd iyiy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ה' שישי יום
,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáäà 'éçá 'á äðäå,cq 'nr cr.íìåò úáäà

`l` .mipeilrd zenlerd ly zexitql zeevnde dxezd z`
`le ,"zeirah" od dad`de d`xid m` :lcad miiw jkay
opyi dnypay iptn `l` ,'d zlecba zeppeazdn zexvep
d`xi zbixcn ly dnewny myk ixd ± d`xie dad` raha
zecnd mler `edy "dxivid mler"a `ed ,"zeirah" dad`e
zexitql zeevnde dxezd z` dad`de d`xid zelrn jk ±
,"zeilky" od dad`de d`xid m`e ;"dxivid mler"ay
zekiiy odl yiy ote`a ,'d zelcba dpadde lkydn zexvepy
mler"a ,oky) dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l
zeevnde dxezd f` zeler ± (dpiad zxitq dxi`n "d`ixad
dad`dy ,owfd epax xiaqi oldl ."d`ixad mler" zexitql
oak) "lczy`c `xak" ly dad`de "jizie` iytp" ly
icedi ly eznypa "zeirah" od odizyy zexnl ,(lczynd

did dxe`kle ,(zea`d on dyexia ze`a ody epcnly itk)
d`xide dad`d jezn miiwny zeevnde dxezdy zeidl jixv
itk ,cala "dxivid mler"a dplrz ± (dad`a dlelkd)
± ?jk xacd izni` ixd ."zeirah" d`xie dad`a xacdy
wx oze` dlbn mc`de ,ald znelrza zex`yp odyk `wec
od ± ald zybxda oze` dlbn icediy drya ,eli`e .egena
xacd recn ."d`ixad mler"a zeevnde dxezd z` f` zelrn
ze`a od la` ,zeirah enk od el` zead`y zexnl ,ik ± ?jk
d"awdy dna dwenr zeppeazd ici lr `wec ,zelbzd icil
awre .eply "izin`d a`d" `ede eply "miigd xewn" `ed
ze`ad d`xie dad` enk zeaygp od ,ef zeppeazd
mler"a zeevnde dxezd z` zelrn ode ,zeppeazdn

:"`ipz"d oeylae .dbydd mler `edy ,"d`ixad

¯ ,elà úBáäà úBðéça 'á ,äpäådn ± "jizie` iytp" zad` §¦¥§¦©£¥
eiig `ed d"awdy ybx jezn d"awd z` ade` icediy
z` ade` icediy dn ± "lczy`c `xak" zad`e ,miizin`d

,izin`d eia` `ed d"awdy ybx jezn d"awdäMøé ïäL óà©¤¥§ª¨
Bîëe ,eðéúBáàî eðì̈¥£¥§
ïëå ,eðéúBLôða òáè¤©§©§¥§¥
¯ ,ïäa äìeìkä äàøiä©¦§¨©§¨¨¤
epl dyexi ok mb `id
,epa rah enke epizea`n
ãøtlî àøéì àéäL¤¦¦¨¦¦¨¥
eðéiç øB÷nî íBìLå-ñç©§¨¦§©¥
-Ceøa ézîàä eðéáàå§¨¦¨£¦¦¨

Y àeäybxd jezn
epiig xewn `ed d"awdy
z` rpend ,`xen miiw ±
,zexiar zeyrln mc`d
lcap didi `ly ick
.epiig xewn ,d"awdn
d"awdy ybxd jezne
miiw ± izin`d epia` `ed
zeyrl `ly ,`xend

ixd ± izin`d epia` `edy d"awdn zxki `ly ick ,dxiar
"rah" enk od ,zexen`d d`xide zead`d izyy zexnl

- eplv`eîéçøe eìéçc" íLa úBàø÷ð ïðéà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥¨¦§¨§¥§¦§¦
¯ ,"íéiòáè,zeirah dad`e d`xiBçîa ïäLk àlà ¦§¦¦¤¨§¤¥§Ÿ

¯ ,Baì úBîeìòúå ãáì BzáLçîe,ielib icil e`a mxhaæàå ©£©§§©§©£¦§¨
,ald mlrda odyk f` wx ±,äøéöéc úBøéôñ øNòa ïîB÷î§¨§¤¤§¦¦¦¨

¯,zeirahd zecnd zekiiy odil` ,dbixcnde mewnd my
ìeíL,"dxivid mler" zexitq xyrl ±ïänò úBìòî ïä §¨¥©£¦¨¤

.ïúañáe ïúîçî úBàaä úBönäå äøBzäxy`k :xnelk ± ©¨§©¦§©¨¥£¨¨§¦¨¨

,zeevnde dxezd meiwl daiq zeedn zexen`d zead`d
jkl xacd `iad ± dad` ly "xeiv" egena miiwy oeeikny
ze`ad zeevnde dxezd mb f` ,zeevnde dxezd z` miiwiy
zead`d ze`vnp myy ,"dxivid mler"l zeler jkn d`vezk

,xen`k ,onvrìáà£¨
ïäLk,zead`d izy ± §¤¥

¯ Baì úelbúäa§¦§©¦
ea zxxern zeppeazddy
zelbzda dad`d z`

,ald zybxdaeàø÷ð± ¦§¨
,f`"àaìc àúeòø"§¨§¦¨

¯ ,øäfadad` `l ©Ÿ©
"ald oevx" `l` ,zirah
dad` ly dlrp dbxc ±

,ald oevxeïîB÷îe§¨
,äàéøác úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦§¦¨

¯zecnd mewn myy
,zeilkydìeïä íL §¨¥

äøBzä ïänò úBìòî©£¦¨¤©¨
úBàaä úBönäå§©¦§©¨

¯ ,ïúîçîoze` miiwy ¥£¨¨
recn ,xac ly enrh .ef dad` jeznzexnl ,jk xacd ok`

- ?l`xyi ipa ly mznypa "rah" enk mvra od ,xen`ky
àéä éelb úðéça ìà álä øzñäå íìòääî ïúàéöiL éðtî¦§¥¤§¦¨¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤§¦©¦¦
äîeöò úeððBaúäå ÷æça äáLçnä úòé÷úe úòcä éãé-ìò©§¥©©©§¦©©©£¨¨§Ÿ¤§¦§§£¨

øéãzå øéúé àaìc à÷îòîdaexn dcna ald wner jezn ± ¥¨§¨§¦¨¨¦§¨¦
dxiczeéà àeä-Ceøa óBñ-ïéàaàeä C,d"awd ±Lnî eðéiç §¥¨¥©¥©¨

.àeä-Ceøa ézîàä eðéáàåici lr `a dfy oeeikne ± §¨¦¨£¦¦¨
- efk dwfge dwenr zeppeazdúàæ úòãeîe,ixd recie ±äî ©©Ÿ©

'íéðewz'a áeúkM13ïnz àðp÷î äàéøaä íìBòa ék : ¤¨©¦¦¦§¨©§¦¨§©§¨©¨
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íéøîà éèå÷éì
'éçá 'á äðäå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïäù óà åìà úåáäà
àøéì àéäù ïäá äìåìëä äàøéä ïëå åðéúåùôðá
ë"ôòà ä"á éúéîàä åðéáàå åðééç øå÷îî å"ç ãøôéìî
ïäùë àìà íééòáè åîéçøå åìéçã íùá úåàø÷ð ïðéà
ñ"éá ïîå÷î æàå åáì úåîåìòúå ãáì åúáùçîå åçåîá
úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò úåìòî ïä íùìå äøéöéã
àúåòø '÷ð åáì úåìâúäá ïäùë ìáà .ïúáéñáå ïúîçî
úåìòî ïä íùìå äàéøáã ñ"éá ïîå÷îå øäåæá àáìã
ïúàéöéù éðôî .ïúîçî úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò
úòãä é"ò àéä éåìéâ 'éçá ìà áìä øúñäå íìòääî
à÷îåòî äîåöò úåððåáúäå ÷æåçá äáùçîä úòé÷úå
ùîî åðééç àåä êéà ä"á ñ"àá øéãúå øéúé àáìã
éë íéðå÷éúá ù"î úàæ úòãåîå ä"á éúéîàä åðéáàå
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ו.13. תיקון

xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ו' קודש שבת יום
,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéøö ë"ôòàù ÷ø,cq 'nr cr:òãåðëå

¯ ,äàlò àîéà"d`lir `ni`" zpiga ea dxi`ne zxxey ¦¨¦¨¨
,"zeliv`d mler" ly "dpia"d zxitq `edyàéäLzceara ± ¤¦

,'d,àeä-Ceøa íéiçä éiç óBñ-ïéà øBàa úeððBaúää©¦§§§¥©¥©©¦¨
¯ :eäiìà øîàîëe"xdef ipewiz"ay "edil` gzt"a14:¯ äðéa" §©£©¥¦¨¦¨

."ïéáî álä dáe àaì± ¦¨¨©¥¥¦
ald dae ,al `id "dpia"
zeppeazdd :xnelk .oian
zexi`n gend zbyde
dbyddy ixd ,ala
seqÎoi` xe`a zeppeazdde
zekiiy el yiy oipr od
ea ,"d`ixad mler"l
ly dpiad zxitq dxi`n

lr zelbznd ± el` zead` ly onewn okle ± "zeliv`d mler"
z` zelrn od myle ,"d`ixad mler"a `ed ± efk zeppeazd ici
cala ef `ly ,owfd epax xiaqn oldl .zeevnde dxezd
(lczynd oak) "lczy`c `xak"e "jizie` iytp" zead`ay
mb oda yi `l` ,zeppeazd jezn d`ad dad`d zlrn dpyi
zeid ,"dax dad`" z`xwpd ,dlrnln d`ad dad`d zlrn

enk opd od mby,xen`k ,ze`a ody oeeikn ,dlrnln ozipy xac
wtzqdl leki icedi ixd ,dxe`kl ± .zea`d on dyexia epil`
ef mb) zelrnd izy z` zeliknd ,zexen`d zead`d ibeq ipya
(dlrnln d`ay ,"dax dad`" ,ef mbe ,zeppeazd ici lr d`ay
dlek zxvepd dad`l ribdl lczydl icedi lr ,z`f lka ±

:oldl ehxetiy minrhd llba z`fe ,'d zelcba zeppeazdnàìå§Ÿ

¯ ,ãBò`xak"e "jizie` iytp" ,zead`d izyly cala ef `l
d`ad dad` ly dxen`d dlrnd dpyi ,"lczy`c

,zeppeazdnàlà,efn dxizi ±elà úBáäà úBðéça 'aL ¤¨¤§¦©£¥
,"äaø äáäà" úðéça ïî úBìeìk ïä ¯ ìéòì úBøkæpä©¦§¨§¥¥§¦§¦©©£¨©¨
eìéçc"î älòîe äìBãâe§¨§ª¨¦§¦
¯ ,"íéiìëN eîéçøe§¦¦§¦¦
zeilky dad`e d`xin
zeppeazde lkyn ze`ad

,'d zelcbaäáäàä øLà£¤¨©£¨
,zeppeazdn d`ad ±
íLa ìéòì úàø÷ð¦§¥§¥§¥

."íìBò úáäà"xnelk ± ©£©¨
zead`d izyl ±
dlrn dlrnl `idy ,"dax dad`" ly dlrnd dpyi zexen`d
,`"hily iaxd ly eyexitl m`zdae ± "mler zad`"n
`id ,ef (dax) dad` ly dnewny ,jka dlrnd z`hazn
myy ,"d`ixad mler"n dlrn dlrnly "zeliv`d mler"a
dn iabl "cer `le"a dtqedd idefe ;"mler zad`" ly dnewn
mbe "dax dad`"n mb dkeza zllek ef dad`y ,mcew epcnly
`id ,ef dad` ly dnewny ,cala ef `ly ± "mler zad`"n
`l` ,zeppeazd ici lr dlbzn `idy zngn ,"d`ixad mlera"
mler"a `id dnewn ,ezngny ,daxda dlrp oipr da yi
,lczydl mc`d lr ,owfd epax xiaqi ,z`f lkae ± ."zeliv`d

d dad`l ribdlzxvepzpiihvn efk dad`y iptn ,zeppeazdn
:"`ipz"d oeylae .zewl`l zadlyae dweyza

éøö ïë-ét-ìò-óàL ÷øíb òébäìe âéOäì BìëNa çøèì C ©¤©©¦¥¨¦¦§Ÿ©§¦§§©¦§©¦©©
äðeázäî äàaä ,ìéòì úøkæpä "íìBò úáäà" úðéçáì¦§¦©©£©¨©¦§¤¤§¥©¨¨¥©§¨

¯ ,'ä úlãâa úòãå̈©©¦§ª©
dlek zxvep ef dad`

ezeppeazdnicedi ly
enk `le ,'d zelcba
zexen`d zead`d izya
on dyexia mvra ze`ad
`id ozelbzd wxe ,zea`d
- z`fe ,zeppeazd ici lr
Là úøeãî ìécâäì éãk§¥§©§¦§©¥
Là éôLøa äáäàä̈©£¨§¦§¥¥
áäìå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©©
ãò ,äîéîMä äìBòä̈¤©¨©§¨©

íéaø íén"L,ef dad` cbpk micnerd ±úBaëì eìëeé àì ¤©¦©¦Ÿ§§©
'eëå,dad`d z` ±"'eëå äeôèLé àì úBøäðe15.± §§¨Ÿ¦§§¨§

xzei da yi ± 'd zelcba zeppeazdn dlek zxvep dad`dyke
,dyexia mvra d`ad dad`l xy`n y` ityxe zadly adl
dzelbzd mby zexnl

;zeppeazd ici lr d`aék¦
äìòîe ïBøúé Lé¥¦§©£¨
éôLøk äáäà úðéçáì¦§¦©©£¨§¦§¥
,'eëå äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨§
úòãå äðeázäî äàaä©¨¨¥©§¨¨©©
Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨

¯ ,àeäa :xnelkz`ltd
,'d zelcbézL ìò©§¥

äáäà úBðéçaúBøkæpä §¦©£¨©¦§¨
éôLøk ïðéà øLàk ìéòì§¥©£¤¥¨§¦§¥

¯ ,'eë úáäìLå Là`l` ¥§©§¤¤
ly (zeppeazd e`) ybx jezn ze`a odzaxw,l`xyil d"awd
"izin`d epia`"e "epiig xewn" ezeida16dad` ly ef dlrne ,
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéäù äàìéò àîéà ïîú àðð÷î äàéøáä íìåòá
åäéìà øîàîëå ä"á íééçä ééç ñ"à øåàá úåððåáúää
'éçá 'áù àìà ãåò àìå .ïéáî áìä äáå àáì äðéá

ïä ì"ðä åìà úåáäàäìåãâå äáø äáäà 'éçá ïî úåìåìë
ìéòì '÷ð äáäàä øùà íééìëù åîéçøå åìéçãî äìåòîå

íìåò úáäà íùá

åìëùá çåøèì êéøö ë"ôòàù ÷ø
äàáä ì"ðä íìåò úáäà 'éçáì íâ òéâäìå âéùäì
ùà úøåãî ìéãâäì éãë 'ä úìåãâá úòãå äðåáúäî
äìåòä áäìå äæò úáäìùå ùà éôùøá äáäàä
úåøäðå 'åëå úåáëì åìëåé àì íéáø íéîù ãò äîéîùä
äáäà 'éçáì äìòîå ïåøúé ùé éë 'åëå äåôèùé àì
úòãå äðåáúäî äàáä 'åëå äæò úáäìùå ùà éôùøë
øùàë ì"ðä äáäà 'éçá éúù ìò ä"á ñ"à úìåãâá
áäæä úìòîå ïåøúéë 'åë úáäìùå ùà éôùøë ïðéà
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א.14. יז, זהר לתיקוני ז.15.הקדמה ח, השירים ˘ËÈÏ"‡16.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :
כאן "ואומר מביאןÎ‡˘¯המחבר): אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא אלו באהבות מדבר כי אש, כרשפי ע"י ÈÂÏÈ‚Ïאינן

הנקודה:·‚„ÏÂ˙התבוננות וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה, ג"כ בהן ויש אש, כרשפי שהן באופן הן הרי כו' אבינו



`xiiצח 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id ,y` ityxkBîk ,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§§
ïn÷ì øàaúiL17.wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± ¤¦§¨¥§©¨

ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey adfy jka
mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea yiy ,adfd

zxvepd dad`d
dzlrny ,zeppeazdn
zadlyd adla z`hazn
df oi` ± day y`d ityxae
dlrp dbixcn `idy xne`
,ixdy ± dad`a xzei
d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l` ± "dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnlna
icil cr zxvei `idy ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd
oi` recn ,cg` mrh edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk
dyexia mvra ody ,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el
dlek zxvepd dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on
df oi`y ,sqep mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn
,ef dad` d`iand zeppeazdd cvn wx ,dnvr dad`d cvn wx
zrvazn jka oky ,dnvrlyk "zilkz" `id ef zeppeazd ik
exikie ebiyi mi`xapdy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek

:"`ipz"d oeylae .d"awd ly ezelcbaíãàä ìk äæ ék íâå§©¦¤¨¨¨¨

¯ ,Búéìëúå,ixd `id ,mc` ly ez`ixa zilkz lkúòc ïòîì §©§¦§©©©©
ìëeé øLà éôk Léà Léà ,Búlãb úøàôz ø÷éå 'ä ãBák úà¤§¦¨¦§¤¤§ª¨¦¦§¦£¤©

¯ ,úàN,'d zelcb z` oiadl'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk §¥§¤¨§©§¨§¥§¨
¯ :òãBpëå ,"'eëå déì ïeòãBîzLéc ïéâa" :àa úLøtzilkz ¨¨©Ÿ§¦§¦§§§¥§§©¨

,`id mc`d ly ez`ixa
zelcb ercie exikiy ick
ixd ;reci xacdy itke ,'d
yi dnvr zeppeazday
,zilkze dlrn meyn
'd zelcba zeppeazde
xzei daexn dcna dpyi
zexxerzd zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad dad`a
zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d izy
`ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp zexen`d
d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d miigd
± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e .izin`d epia` `ed
.'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd zyxcp
oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn jkay cr
mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz mi`xapy ± "dil
,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl `ly recn ,sqep

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l ribdl gexhl `l`
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íãàä ìë äæ éë íâå ïî÷ì ù"îë 'åëå óñëä ìò
åúìåãâ úøàôú ø÷éå 'ä ãåáë úà úòã ïòîì åúéìëúå
ïéâá àá 'ô î"øá ù"îë úàù ìëåé øùà éôë ùéà ùéà

:òãåðëå 'åëå äéì ïåòãåîúùéã
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מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אש ורשפי דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ג"כ ·Ó"Îב' שכן ,
) מהתבוננות אפשריות תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – (או ‡ÂÊÈמהתבוננות אהבה (1 מהנ"ל):

מביאתה – ירושה) (טבע, שבהעלם ÈÂÏÈ‚Ï(2יראה) .˙„ÏÂ‰ שלא באם בערך. הפלאה צ"ל הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה
פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי נ.17.בערך בפרק

xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id ,y` ityxkBîk ,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§§
ïn÷ì øàaúiL17.wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± ¤¦§¨¥§©¨

ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey adfy jka
mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea yiy ,adfd

zxvepd dad`d
dzlrny ,zeppeazdn
zadlyd adla z`hazn
df oi` ± day y`d ityxae
dlrp dbixcn `idy xne`
,ixdy ± dad`a xzei
d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l` ± "dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnlna
icil cr zxvei `idy ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd
oi` recn ,cg` mrh edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk
dyexia mvra ody ,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el
dlek zxvepd dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on
df oi`y ,sqep mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn
,ef dad` d`iand zeppeazdd cvn wx ,dnvr dad`d cvn wx
zrvazn jka oky ,dnvrlyk "zilkz" `id ef zeppeazd ik
exikie ebiyi mi`xapdy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek

:"`ipz"d oeylae .d"awd ly ezelcbaíãàä ìk äæ ék íâå§©¦¤¨¨¨¨

¯ ,Búéìëúå,ixd `id ,mc` ly ez`ixa zilkz lkúòc ïòîì §©§¦§©©©©
ìëeé øLà éôk Léà Léà ,Búlãb úøàôz ø÷éå 'ä ãBák úà¤§¦¨¦§¤¤§ª¨¦¦§¦£¤©

¯ ,úàN,'d zelcb z` oiadl'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk §¥§¤¨§©§¨§¥§¨
¯ :òãBpëå ,"'eëå déì ïeòãBîzLéc ïéâa" :àa úLøtzilkz ¨¨©Ÿ§¦§¦§§§¥§§©¨

,`id mc`d ly ez`ixa
zelcb ercie exikiy ick
ixd ;reci xacdy itke ,'d
yi dnvr zeppeazday
,zilkze dlrn meyn
'd zelcba zeppeazde
xzei daexn dcna dpyi
zexxerzd zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad dad`a
zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d izy
`ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp zexen`d
d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d miigd
± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e .izin`d epia` `ed
.'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd zyxcp
oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn jkay cr
mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz mi`xapy ± "dil
,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl `ly recn ,sqep

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l ribdl gexhl `l`
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íéøîà éèå÷éì
íãàä ìë äæ éë íâå ïî÷ì ù"îë 'åëå óñëä ìò
åúìåãâ úøàôú ø÷éå 'ä ãåáë úà úòã ïòîì åúéìëúå
ïéâá àá 'ô î"øá ù"îë úàù ìëåé øùà éôë ùéà ùéà

:òãåðëå 'åëå äéì ïåòãåîúùéã
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מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אש ורשפי דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ג"כ ·Ó"Îב' שכן ,
) מהתבוננות אפשריות תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – (או ‡ÂÊÈמהתבוננות אהבה (1 מהנ"ל):

מביאתה – ירושה) (טבע, שבהעלם ÈÂÏÈ‚Ï(2יראה) .˙„ÏÂ‰ שלא באם בערך. הפלאה צ"ל הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה
פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי נ.17.בערך בפרק

ה'תש"גל ניסן, ר"ח, טו לעומריום רביעי

חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ואף אם . . . 126 מצרפה כו'.

ים ּומֹוֲעֵדי ַאַנ"ׁש –  י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ַפְגָרא – ּבְ ת ְמָבְרִכים, ְויֹוֵמי ּדְ ּבָ ית, ׁשַ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ
ָרִטִיים. יֶהם ַהּפְ ָבּתֵ ְחיּו ּבְ ּיִ ה – ֵאֶצל ַאַנ"ׁש ׁשֶ ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ ֶנֶסת. ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ ֵבית ַהּכְ ם ּבְ ְצִריִכים ְלִהְתַקּיֵ

ה'תש"גא אייר, ב דר"ח, טז לעומריום חמישי

חומש: קדושים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה ב' . . . סד אהבת עולם.

מען הָאט געזָאגט אמָאל פאר'ן טַאטען - אין א פארבריינגען ספירה־צייט אין די 
יָאהרען תרנ"א־נ"ג: דעם אלטען רבין'ס חסידים פלעגען אלעמָאל ציילען. דער ווָארט 
איז דעם טַאטען זייער געפעלען געווָארען. ואמר: אזוי איז דער ענין העבודה. די 

יום 
ראשון

יום 
שני

היום יום . . . 



צט היום יום . . .  xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id ,y` ityxkBîk ,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§§
ïn÷ì øàaúiL17.wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± ¤¦§¨¥§©¨

ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey adfy jka
mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea yiy ,adfd

zxvepd dad`d
dzlrny ,zeppeazdn
zadlyd adla z`hazn
df oi` ± day y`d ityxae
dlrp dbixcn `idy xne`
,ixdy ± dad`a xzei
d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l` ± "dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnlna
icil cr zxvei `idy ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd
oi` recn ,cg` mrh edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk
dyexia mvra ody ,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el
dlek zxvepd dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on
df oi`y ,sqep mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn
,ef dad` d`iand zeppeazdd cvn wx ,dnvr dad`d cvn wx
zrvazn jka oky ,dnvrlyk "zilkz" `id ef zeppeazd ik
exikie ebiyi mi`xapdy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek

:"`ipz"d oeylae .d"awd ly ezelcbaíãàä ìk äæ ék íâå§©¦¤¨¨¨¨

¯ ,Búéìëúå,ixd `id ,mc` ly ez`ixa zilkz lkúòc ïòîì §©§¦§©©©©
ìëeé øLà éôk Léà Léà ,Búlãb úøàôz ø÷éå 'ä ãBák úà¤§¦¨¦§¤¤§ª¨¦¦§¦£¤©

¯ ,úàN,'d zelcb z` oiadl'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk §¥§¤¨§©§¨§¥§¨
¯ :òãBpëå ,"'eëå déì ïeòãBîzLéc ïéâa" :àa úLøtzilkz ¨¨©Ÿ§¦§¦§§§¥§§©¨

,`id mc`d ly ez`ixa
zelcb ercie exikiy ick
ixd ;reci xacdy itke ,'d
yi dnvr zeppeazday
,zilkze dlrn meyn
'd zelcba zeppeazde
xzei daexn dcna dpyi
zexxerzd zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad dad`a
zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d izy
`ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp zexen`d
d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d miigd
± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e .izin`d epia` `ed
.'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd zyxcp
oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn jkay cr
mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz mi`xapy ± "dil
,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl `ly recn ,sqep

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l ribdl gexhl `l`
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íéøîà éèå÷éì
íãàä ìë äæ éë íâå ïî÷ì ù"îë 'åëå óñëä ìò
åúìåãâ úøàôú ø÷éå 'ä ãåáë úà úòã ïòîì åúéìëúå
ïéâá àá 'ô î"øá ù"îë úàù ìëåé øùà éôë ùéà ùéà

:òãåðëå 'åëå äéì ïåòãåîúùéã

1

2

3

4

מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אש ורשפי דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ג"כ ·Ó"Îב' שכן ,
) מהתבוננות אפשריות תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – (או ‡ÂÊÈמהתבוננות אהבה (1 מהנ"ל):

מביאתה – ירושה) (טבע, שבהעלם ÈÂÏÈ‚Ï(2יראה) .˙„ÏÂ‰ שלא באם בערך. הפלאה צ"ל הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה
פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי נ.17.בערך בפרק

xii` 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id ,y` ityxkBîk ,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§§
ïn÷ì øàaúiL17.wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± ¤¦§¨¥§©¨

ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey adfy jka
mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea yiy ,adfd

zxvepd dad`d
dzlrny ,zeppeazdn
zadlyd adla z`hazn
df oi` ± day y`d ityxae
dlrp dbixcn `idy xne`
,ixdy ± dad`a xzei
d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l` ± "dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnlna
icil cr zxvei `idy ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd
oi` recn ,cg` mrh edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk
dyexia mvra ody ,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el
dlek zxvepd dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on
df oi`y ,sqep mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn
,ef dad` d`iand zeppeazdd cvn wx ,dnvr dad`d cvn wx
zrvazn jka oky ,dnvrlyk "zilkz" `id ef zeppeazd ik
exikie ebiyi mi`xapdy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek

:"`ipz"d oeylae .d"awd ly ezelcbaíãàä ìk äæ ék íâå§©¦¤¨¨¨¨

¯ ,Búéìëúå,ixd `id ,mc` ly ez`ixa zilkz lkúòc ïòîì §©§¦§©©©©
ìëeé øLà éôk Léà Léà ,Búlãb úøàôz ø÷éå 'ä ãBák úà¤§¦¨¦§¤¤§ª¨¦¦§¦£¤©

¯ ,úàN,'d zelcb z` oiadl'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk §¥§¤¨§©§¨§¥§¨
¯ :òãBpëå ,"'eëå déì ïeòãBîzLéc ïéâa" :àa úLøtzilkz ¨¨©Ÿ§¦§¦§§§¥§§©¨

,`id mc`d ly ez`ixa
zelcb ercie exikiy ick
ixd ;reci xacdy itke ,'d
yi dnvr zeppeazday
,zilkze dlrn meyn
'd zelcba zeppeazde
xzei daexn dcna dpyi
zexxerzd zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad dad`a
zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d izy
`ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp zexen`d
d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d miigd
± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e .izin`d epia` `ed
.'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd zyxcp
oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn jkay cr
mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz mi`xapy ± "dil
,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl `ly recn ,sqep

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l ribdl gexhl `l`
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íéøîà éèå÷éì
íãàä ìë äæ éë íâå ïî÷ì ù"îë 'åëå óñëä ìò
åúìåãâ úøàôú ø÷éå 'ä ãåáë úà úòã ïòîì åúéìëúå
ïéâá àá 'ô î"øá ù"îë úàù ìëåé øùà éôë ùéà ùéà

:òãåðëå 'åëå äéì ïåòãåîúùéã

1

2

3

4

מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אש ורשפי דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ג"כ ·Ó"Îב' שכן ,
) מהתבוננות אפשריות תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – (או ‡ÂÊÈמהתבוננות אהבה (1 מהנ"ל):

מביאתה – ירושה) (טבע, שבהעלם ÈÂÏÈ‚Ï(2יראה) .˙„ÏÂ‰ שלא באם בערך. הפלאה צ"ל הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה
פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי נ.17.בערך בפרק

שעות דארפען זיין געציילטע, דאן זיינען די טעג געציילטע. אז עס גייט אוועק א 
טָאג, דארף מען וויסען ווָאס מ'הָאט אויפגעטָאן און ווָאס מ'דארף ווייטער טָאן . . 

בכלל דארף מען זעהן אז דער מָארגען זָאל זיין א סך שענער ווי דער היינט.

ִנים תרנ"א־נ"ג – ֲחִסיֵדי ַאְדמֹו"ר  ׁשָ ִפיָרה ּבְ ל ְיֵמי ַהּסְ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ א – ּבְ נֹוְכחּות ַאּבָ ַעם ָאְמרּו ּבְ ּפַ
"ֲעבֹוָדה";  ל  ׁשֶ ִעְנָיָנּה  זֹוִהי  ְוָאַמר:  א,  ַאּבָ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָמָצא  ְמֹאד  ם  ְתּגָ ַהּפִ סֹוְפִרים.  ִמיד  ּתָ ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ
ׁש  ֲעלּו ּוַמה ּיֵ עֹוֵבר יֹום, ָצִריְך ָלַדַעת ַמה ּפָ ׁשֶ ִמים ְספּוִרים. ּכְ עֹות ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְספּורֹות, ְוָאז ַהּיָ ָ ַהּשׁ

ר 'ַהּיֹום'. ה יֹוֵתר "ָיֶפה" ֵמֲאׁשֶ ָחר' ִיְהֶיה ַהְרּבֵ ַה'ּמָ ִמיד ׁשֶ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָעִתיד.. ֵיׁש ְלִהׁשְ ִלְפֹעל ּבֶ

ה'תש"גב אייר, יז לעומריום ששי

חומש: קדושים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק שאעפ"כ . . . וכנודע.

יום הולדת את אאזמו"ר - בשנת תקצ"ג.
צו זיבען יָאהר הָאט עם אמָאל דער צ"צ פארהערט. דער זיידע הָאט געמַאכט אזוי 
גוט, אז זיין מלמד איז זייער נתפעל געווָארען, האט זיך ניט געקענט איינהאלטען 
און געזָאגט דעם צ"צ: הַא, ווָאס זָאגט איהר, ער מַאכט גוט. דער צ"צ הָאט איהם 

געענטפערט: ווָאס איז די התפעלות, אז תפארת שבתפארת מאכט גוט.

ַנת תקצ"ג. ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – ּבִ ֶדת ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלֶ

ֵעל  ּלֹו ִהְתּפַ ׁשֶ ד  ַהְמַלּמֵ ׁשֶ ְך ִהְצִליַח,  ּכָ ל  ּכָ ָבא  ַעם. ַהּסָ ּפַ ָחנֹו  ּבְ ַמח ֶצֶדק"  ַבע, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִגיל ׁשֶ ּבְ
ם אֹוְמִרים? הּוא ַמְצִליַח! ָעָנה לֹו  ַמח ֶצֶדק": ַהא, ָמה ַאּתֶ ק, ְוָאַמר ַל"ּצֶ ל ְלִהְתַאּפֵ ְמֹאד, לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ

ְפֶאֶרת" ַמְצִליָחה? ּתִ ּבַ ְפֶאֶרת ׁשֶ "ּתִ ֵעל ׁשֶ ׁש ְלִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק": ַמה ּיֵ ַה"ּצֶ

ה'תש"גג אייר, יח לעומרשבת
ַבר גו' ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי.  ַהְפָטָרה: ַוְיִהי ּדְ

חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק מה. עוד יש . . . כמ"ש במ"א.

ָלה. ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ֹקֶדם ַהְבּדָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ מֹוֵתיֶהם, ֶאְפׁשָ ֳאָרם ּוׁשְ י ּתָ ם ָרעֹות ַעל ּפִ ּדֹות ַהּלֹא טֹובֹות, אֹו ּגַ ם ַהּמִ ּדֹות, ַאף ּגַ ל ַהּמִ ּכָ
ָלַמד  ֵמהַאִניּפָאִליא  ַזַצ"ל  זּוְסָיא  ם  ּלָ ְמׁשֻ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַלֲעבֹוַדת ה'  ֶהם  ּבָ
ָקָטן  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ּדָ ג(  ָנה  ַסּכָ ּבְ ַעְצמֹו  ַמֲעִמיד  ב(  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  א(  ב:  ּנָ ִמּגַ ָהֲעבֹוָדה  ַדְרֵכי  ּבְ ָרִכים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ
ַעם  ּפַ ּבַ ִהְצִליַח  לֹא  ִאם  ז(  ה  ּוְמַקּוֶ ּבֹוֵטַח  ו(  ְזִריזּות  ה(  דֹוָלה,  ּגְ ִטְרָחא  ּבְ ָעֵמל  ד(  דֹול  ּגָ ָדָבר  ּכְ ָחׁשּוב 

ָעִמים. ה ּפְ ָהִראׁשֹוָנה חֹוֵזר ַהְרּבֵ

ה'תש"גד אייר, יט לעומריום ראשון

חומש: אמור, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק מו. ויש . . . סה חבירו אליו.

ִנים. לֹשׁ ׁשָ ינֹוק ַעד ְמלֹאת לֹו ׁשָ ֲערֹות רֹאׁש ּתִ ר ׂשַ ּלֹא ְלַסּפֵ ַח ְוׁשֶ ּלֹא ְלַגּלֵ ָרֵאל ׁשֶ ִמְנַהג ִיׂשְ

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . ק
רֹו  ָרֵאל. ְוִעּקָ ִמְנָהֵגי ִיׂשְ דֹול ּבְ ָבר ּגָ ינֹוק( – הּוא ּדָ ל ּתִ ְסּפֶֹרת[ )ׁשֶ ׁשֶערֶענֶעׁש ]=ּתִ ָערֹות – ָאּפְ ִזיַזת ַהּשְׂ ּגְ
יל ֶאת  ְלַהְרּגִ ר  ְלַהּדֵ ָנֲהגּו  אֹות ָהרֹאׁש  ּפֵ ַחת  ְוַהּנָ ִזיָזה  ַהּגְ ּוִמּיֹום  אֹות ָהרֹאׁש.  ּפֵ ָאַרת  ַהׁשְ ּדְ ַהִחּנּוְך  ּבְ הּוא 

ה. ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ זֹון ּוְקִריַאת ׁשְ ת ַהּמָ ַחר ּוִבְרּכַ ַ ית ָקָטן ּוִבְרכֹות ַהּשׁ יַאת ַטּלִ ִעְנַין ְנׂשִ ינֹוק ּבְ ַהּתִ

ה'תש"גה אייר, כ לעומריום שני

חומש: אמור, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה זהו . . . סה המלך.

רבינו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט: עס קומט ַארָאּפ א נשמה 
אויף דער וועלט און לעבט ָאּפ זיבעציג אכציג יָאהר, צוליב טָאן א אידען א טובה 

בגשמיות ובפרט אין רוחניות.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַמע ֵמַהּבַ ָ ּשׁ יק ׁשֶ ּדִ ַכי ַהּצַ ל ֵמר' ָמְרּדְ ֵקן ִקּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ִמּיּות ּוִבְפָרט  ַגׁשְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִליהּוִדי טֹוָבה ּבְ ָנה, ּכְ מֹוִנים ׁשָ ְבִעים־ׁשְ ָמה ָלעֹוָלם ְוָחָיה ׁשִ יֹוֶרֶדת ְנׁשָ
רּוָחִנּיּות. ּבְ

ה'תש"גו אייר, כא לעומריום שלישי

חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והנה ככל . . . 130 באריכות.

אמרז"ל: אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, ופירשו הוד כ"ק אבותינו 
רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה ווָאס מַאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך . 
ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלות 
המלאכים, דעלי' זו היא ביותר על ידי עבודה בפועל טוב, טָאן א טובה א אידען 

בגשמיות בכלל וברוחניות בפרט.

בֹוד  ַבר ֲהָלָכה", ּוֵפְרׁשּו הֹוד ּכְ א ִמּתֹוְך ּדְ ֵטר ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ֶאּלָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: "ַאל ִיּפָ
ִעְנַין  ְך'.  ִל'ְמַהּלֵ  – ֲאִזין  ַהּמַ ֶאת   – אֹותֹו  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ֶזה,  ּכָ ּתֹוָרה  ַבר  ּדְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ
ה זֹו  ֲעִלּיָ ְלָאִכים, ּדַ מֹות ַעל ַמֲעלֹות ַהּמַ ׁשָ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ַמֲעַלת ַהּנְ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַהִהּלּוְך הּוא ַלֲעלֹות ִמּדַ

ְפָרט. ְכָלל ּוְברּוָחִנּיּות ּבִ ִמּיּות ּבִ ַגׁשְ ֹפַעל טֹוב, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי ּבְ יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ּבְ ִהיא ּבְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 
לשמוע את דבריו.

והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 
7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.

המשך מעמוד ג

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום לכהן  הניתנת התרומה שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Z äìBãâ äîeøz§¨§¨
ðâc úéLàø :øîàpL ;äøBzä ïî øeòL dì ïéà.àeäL ìk Z E ¥¨¦¦©¨¤¤¡©¥¦§¨§¨¤

.éøkä úøèBt úçà ähç elôà£¦¦¨©©¤¤©§¦
ה'יראים' קמו)כתב כי (מצוה 'גדולה', נקראת זו תרומה :

מאחר  'גדולה', שנקראת טעם ועוד וחשובה. ראשונה היא
שיעור. לה אין שהרי בכמות לגדול יכולה שהיא

רי"ד תוספות לדעת בשם והנה, שם המקנה הביא וכן ב. נח, (קדושין

מצוותהריטב"א) לענין רק הכרי' פוטרת אחת zyxtd'חיטה
ויצא  הכרי ניתקן אחת חיטה אפילו הפריש שאם תרומה,

לענין אבל טבל, בחיטה zpizpמידי די לא לכהן התרומה
ששנינו כמו חשוב', 'דבר לכהן לתת צריך אלא (חולין אחת

א) לו'קלה, 'תתן שמהפסוק הגז, ראשית ד)לענין יח, (דברים

מתנה' כדי בו 'שיהא השיעור)למדים מה הט"ז, פ"י בכורים הל' .(וראה
ביהודה' רא)וה'נודע סי' זה (תנינא על מבן הוסיף (בהגהה

:המחבר)
בה  שיהא צריך התרומה בהפרשת שכבר הדברים כוונת
כבר  בכך הרי אחת, חיטה רק יפריש אם כי נתינה' 'כדי
לא  נתינה', 'כדי עד עוד, ויפריש יוסיף ואם הכרי, כל הותר

חולין  הכרי כל כי תרומה שם הנוספת ההפרשה על יחול
יוכל  לא שוב כי לתקון' יוכל לא 'מעוות זה והרי הוא,

נתינה. מצוות לקיים
למלך' ה"ז)וה'משנה פ"ו מתנ"ע מהנאמר (הל' זה על הקשה

ה"ב)בתוספתא פ"ד "מחצי (פאה פוחתין אין עני במעשר שרק
אבל  'ושבעו', בו שנאמר לפי שעורין", קב או חיטין קב
כל  "נותן - 'ושבעו' בהם נאמר שלא ולויה כהונה מתנות

נתינה'? 'כדי מצריכים ומדוע חושש" ואינו שהוא
המשנה קשה: ה"א)ועוד פ"א שאין (פאה 'דברים מונה

בירושלמי והקשו שיעור', תרומה (שם)להם נמנית לא מדוע
מן  שיעור לה אין גדולה 'תרומה והלא הדברים, בין
יש  הרי נתינה' 'כדי להפריש שצריך נאמר ואם התורה'?

שיעור! לה
ה'תוספות' ואין)ואמנם ד"ה ב, לב, שמן (פסחים סוברים

גם רק zpizpהתורה כי אחת, בחיטה להיות יכולה התרומה
'כדי  להיות צריך ממון, תשלומי התורה שהצריכה במקום
שוויות  בהן שתהיה צורך אין הנתינות, שאר אבל נתינה'.

ממונית.

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום תרומה  ללא תרומה, על ברכה

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz Léøônä ïëå§¥©©§¦§¨
Cøãk ,Bì øézîe íëçì ìàLð äæ éøä Z ïäéìò íçðå úBøOòîe©©§§¦©£¥¤£¥¤¦§¨§¨¨©¦§¤¤

.äúéäL Bîk ïélç øæçúå ,íéøãð øàL Bì ïéøéznL¤©¦¦§¨§¨¦§©£Ÿª¦§¤¨§¨
ומעשרות  תרומות הפרשת על הנשאל כי סוברים יש
ברכה  נחשבת ההפרשה על שבירך שהברכה בכך גורם
חלה  לא שההפרשה למפרע מתברר כעת שהרי לבטלה,

חולין נשארו עוד והפירות וראה תקיח, סי' וכתבים פסקים יהושע, (ספר

תקסא) ע' נדרי' .'כל
לגרום ויש מבלי התרומה על להישאל שהרוצה שכתב

כולה, על ולא מהתרומה חלק על רק ישאל לבטלה, ברכה
התרומה  חלק על חלה היא שהרי לבטלה אינה הברכה וכך

נזר)הנשאר אבני בשם צא יו"ד חיה .(נפש
ברכה  חשש כלל בכך אין פוסקים כמה לדעת אך
עליהן  נשאל זה 'הרי הרמב"ם מלשון נראה וכן לבטלה,

לכתחילה כן לעשות שמותר ומשמע לו', ומתיר (משפט לחכם

סוס"א) לט, תרו "מ את כהן, עשה ההפרשה בשעת כי והטעם, .
שאחרֿכך  אלא להפריש, התכוון אכן אז שהרי כדין, הברכה

כך על ונשאל שם)התחרט חיה .(נפש
הריטב"א  מדברי לכך ראיה שהביאו ב)ויש קו, ,(חולין

נמלך  כך ואחר ידים' נטילת 'על ובירך לאכילה ידיו שהנוטל
לבטלה, ברכתו תהא שלא כדי לאכול חייב אינו מלאכול,
ליטול  עליו מוטל והיה לאכול דעתו היתה שבירך בשעה כי
אין  לאכול רוצה ואינו בו חזר וכאשר כדין, ובירך ידיו את

לבטלה ברכה הופכת שכג)ברכתו סו"ס יו"ד פתים .(מנחת
סופר' שכ)וה'חתם יו"ד בשעת (שו"ת ומבאר: מוסיף

וכאשר  עשה, אכן וכך תרומה' 'להפריש בירך ההפרשה
כך  שהרי התרומה, מצות ביטול זה אין מכן לאחר נשאל
בידו  תישאר ועדיין שיפריש מלכתחילה המצוה היא
מצות  ביטול בשאלה אין וממילא להישאל, האפשרות

לבטלה. לברכה הופכת הברכה ואין התרומה

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום הרוב? אחר בממון הולכים מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íà ÷ôñ àeäL éî¦¤¨¥¦
åéìò Bøáçî àéöBnäL ,øeèt äæ éøä Z àì Bà ïBéãôa áiç©¨§¦§Ÿ£¥¤¨¤©¦¥£¥¨¨

.äéàøä̈§¨¨
צדק' 'צמח בשו"ת קכ"ה)כתב סי' קרוכמל, אשה (להרמ"מ :

כיון  בכור, בן לה ונולד לוי בת או כהן בת היא אם שספק
שאין  ואף בפדיון. חייב בנה אין ישראלית היא אם שספק
כהנים  ולא ישראלים הם העולם רוב שהרי שקול, ספק זה
אחר  בממון הולכים שאין כשמואל הלכה הרי לויים, או

א)הרוב מו, .(ב"ק
עטלינגר הגר"י ק"ד)אך סי' ציון בנין שבמקרה (שו"ת סובר

בפדיון  זה בכור לחייב ויש הרוב, אחר הולכים כן כזה
טעמים: מכמה

התוס' מדברי דיני)א. ד"ה ב, ג, גמור (סנהדרין שברוב משמע
והישראלים  בממון, אף הרוב אחר הולכים שמואל לפי גם

גמור. רוב הם והלויים הכהנים לעומת
בממון  דנים כאשר רק הרוב אחר בממון הולכים אין ב.



קי

ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 
לשמוע את דבריו.

והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 
7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.
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ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום לכהן  הניתנת התרומה שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Z äìBãâ äîeøz§¨§¨
ðâc úéLàø :øîàpL ;äøBzä ïî øeòL dì ïéà.àeäL ìk Z E ¥¨¦¦©¨¤¤¡©¥¦§¨§¨¤

.éøkä úøèBt úçà ähç elôà£¦¦¨©©¤¤©§¦
ה'יראים' קמו)כתב כי (מצוה 'גדולה', נקראת זו תרומה :

מאחר  'גדולה', שנקראת טעם ועוד וחשובה. ראשונה היא
שיעור. לה אין שהרי בכמות לגדול יכולה שהיא

רי"ד תוספות לדעת בשם והנה, שם המקנה הביא וכן ב. נח, (קדושין

מצוותהריטב"א) לענין רק הכרי' פוטרת אחת zyxtd'חיטה
ויצא  הכרי ניתקן אחת חיטה אפילו הפריש שאם תרומה,

לענין אבל טבל, בחיטה zpizpמידי די לא לכהן התרומה
ששנינו כמו חשוב', 'דבר לכהן לתת צריך אלא (חולין אחת

א) לו'קלה, 'תתן שמהפסוק הגז, ראשית ד)לענין יח, (דברים

מתנה' כדי בו 'שיהא השיעור)למדים מה הט"ז, פ"י בכורים הל' .(וראה
ביהודה' רא)וה'נודע סי' זה (תנינא על מבן הוסיף (בהגהה

:המחבר)
בה  שיהא צריך התרומה בהפרשת שכבר הדברים כוונת
כבר  בכך הרי אחת, חיטה רק יפריש אם כי נתינה' 'כדי
לא  נתינה', 'כדי עד עוד, ויפריש יוסיף ואם הכרי, כל הותר

חולין  הכרי כל כי תרומה שם הנוספת ההפרשה על יחול
יוכל  לא שוב כי לתקון' יוכל לא 'מעוות זה והרי הוא,

נתינה. מצוות לקיים
למלך' ה"ז)וה'משנה פ"ו מתנ"ע מהנאמר (הל' זה על הקשה

ה"ב)בתוספתא פ"ד "מחצי (פאה פוחתין אין עני במעשר שרק
אבל  'ושבעו', בו שנאמר לפי שעורין", קב או חיטין קב
כל  "נותן - 'ושבעו' בהם נאמר שלא ולויה כהונה מתנות

נתינה'? 'כדי מצריכים ומדוע חושש" ואינו שהוא
המשנה קשה: ה"א)ועוד פ"א שאין (פאה 'דברים מונה

בירושלמי והקשו שיעור', תרומה (שם)להם נמנית לא מדוע
מן  שיעור לה אין גדולה 'תרומה והלא הדברים, בין
יש  הרי נתינה' 'כדי להפריש שצריך נאמר ואם התורה'?

שיעור! לה
ה'תוספות' ואין)ואמנם ד"ה ב, לב, שמן (פסחים סוברים

גם רק zpizpהתורה כי אחת, בחיטה להיות יכולה התרומה
'כדי  להיות צריך ממון, תשלומי התורה שהצריכה במקום
שוויות  בהן שתהיה צורך אין הנתינות, שאר אבל נתינה'.

ממונית.

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום תרומה  ללא תרומה, על ברכה

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz Léøônä ïëå§¥©©§¦§¨
Cøãk ,Bì øézîe íëçì ìàLð äæ éøä Z ïäéìò íçðå úBøOòîe©©§§¦©£¥¤£¥¤¦§¨§¨¨©¦§¤¤

.äúéäL Bîk ïélç øæçúå ,íéøãð øàL Bì ïéøéznL¤©¦¦§¨§¨¦§©£Ÿª¦§¤¨§¨
ומעשרות  תרומות הפרשת על הנשאל כי סוברים יש
ברכה  נחשבת ההפרשה על שבירך שהברכה בכך גורם
חלה  לא שההפרשה למפרע מתברר כעת שהרי לבטלה,

חולין נשארו עוד והפירות וראה תקיח, סי' וכתבים פסקים יהושע, (ספר

תקסא) ע' נדרי' .'כל
לגרום ויש מבלי התרומה על להישאל שהרוצה שכתב

כולה, על ולא מהתרומה חלק על רק ישאל לבטלה, ברכה
התרומה  חלק על חלה היא שהרי לבטלה אינה הברכה וכך

נזר)הנשאר אבני בשם צא יו"ד חיה .(נפש
ברכה  חשש כלל בכך אין פוסקים כמה לדעת אך
עליהן  נשאל זה 'הרי הרמב"ם מלשון נראה וכן לבטלה,

לכתחילה כן לעשות שמותר ומשמע לו', ומתיר (משפט לחכם

סוס"א) לט, תרו "מ את כהן, עשה ההפרשה בשעת כי והטעם, .
שאחרֿכך  אלא להפריש, התכוון אכן אז שהרי כדין, הברכה

כך על ונשאל שם)התחרט חיה .(נפש
הריטב"א  מדברי לכך ראיה שהביאו ב)ויש קו, ,(חולין

נמלך  כך ואחר ידים' נטילת 'על ובירך לאכילה ידיו שהנוטל
לבטלה, ברכתו תהא שלא כדי לאכול חייב אינו מלאכול,
ליטול  עליו מוטל והיה לאכול דעתו היתה שבירך בשעה כי
אין  לאכול רוצה ואינו בו חזר וכאשר כדין, ובירך ידיו את

לבטלה ברכה הופכת שכג)ברכתו סו"ס יו"ד פתים .(מנחת
סופר' שכ)וה'חתם יו"ד בשעת (שו"ת ומבאר: מוסיף

וכאשר  עשה, אכן וכך תרומה' 'להפריש בירך ההפרשה
כך  שהרי התרומה, מצות ביטול זה אין מכן לאחר נשאל
בידו  תישאר ועדיין שיפריש מלכתחילה המצוה היא
מצות  ביטול בשאלה אין וממילא להישאל, האפשרות

לבטלה. לברכה הופכת הברכה ואין התרומה

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום הרוב? אחר בממון הולכים מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íà ÷ôñ àeäL éî¦¤¨¥¦
åéìò Bøáçî àéöBnäL ,øeèt äæ éøä Z àì Bà ïBéãôa áiç©¨§¦§Ÿ£¥¤¨¤©¦¥£¥¨¨

.äéàøä̈§¨¨
צדק' 'צמח בשו"ת קכ"ה)כתב סי' קרוכמל, אשה (להרמ"מ :

כיון  בכור, בן לה ונולד לוי בת או כהן בת היא אם שספק
שאין  ואף בפדיון. חייב בנה אין ישראלית היא אם שספק
כהנים  ולא ישראלים הם העולם רוב שהרי שקול, ספק זה
אחר  בממון הולכים שאין כשמואל הלכה הרי לויים, או

א)הרוב מו, .(ב"ק
עטלינגר הגר"י ק"ד)אך סי' ציון בנין שבמקרה (שו"ת סובר

בפדיון  זה בכור לחייב ויש הרוב, אחר הולכים כן כזה
טעמים: מכמה

התוס' מדברי דיני)א. ד"ה ב, ג, גמור (סנהדרין שברוב משמע
והישראלים  בממון, אף הרוב אחר הולכים שמואל לפי גם

גמור. רוב הם והלויים הכהנים לעומת
בממון  דנים כאשר רק הרוב אחר בממון הולכים אין ב.
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הוחזק  והרוב איסור גם בו שיש במקרה אבל בלבד,
שהוחזק  כיון וכאן בממון. גם הרוב אחר הולכים לגביו,
נישואין  היתר לענין ישראל בחזקת הוא והרי הרוב,
וחייב  לממון גם הרוב מועיל לכהן, האסורות לנשים

בפדיון.

נאמר  הרוב: אחר שהולכים תורה חידשה הבן בפדיון ג.
עשר  שנים עד הרי ולכאורה, תפדה". חודש מבן "ופדויו
פטור  טריפה ובכור 'טריפה', הוא שמא לחשוש יש חודש

יז)מפדיון הל' גזירת (לעיל הבן שבפדיון לומר בהכרח אלא ?
הרוב. אחר שהולכים היא הכתוב

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום תרומה  שאכל חלל

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ìëBà äéäL ïäk ïëå§¥Ÿ¥¤¨¨¥
ïéîlLî elà éøä Z äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL Bì òãBðå§©¤¤§¨¤£¨£¥¥§©§¦

.ãáìa ïøwä©¤¤¦§©
החומש? את משלם אינו טעם ומה

ה'כסףֿמשנה' ב)מבאר עב, פסחים הגמרא :(ע"פ
אינו  חלל כהן ואילו גמור", בזר רחמנא תלה "חומש..
אכשרה  ורחמנא עבודה, איקרי תרומה "אכילת כי גמור, זר
ונודע  במקדש שעבד כהן כלומר, שנודע". קודם בדיעבד
ופועל  חילו ה' "ברך שנאמר כשירה, עבודתו חלל שהוא
שבשבט  חללים – שבו חולין "אפילו - ודרשו תרצה" ידיו

תרצה" – )לוי ד"ה רש"י ב, סו, לאכילת (קידושין בנוגע וכן .
חומש. מלשלם פטור שהחלל – 'עבודה' שנקראת – תרומה
ה'כסף  מלשון חלל, שהוא שנודע לאחר תרומה אכל ואם

בדיעבד אכשרה "רחמנא rcepyמשנה' mcew כי משמע "
גם  לשלם וחייב גמור לזר נחשב חלל, שהוא שנודע לאחר

החומש. את

המלך' ה"י)וה'שער פ"ו מקדש ביאת כך:(הל' על הקשה
נקראת  תרומה שאכילת מפני כאמור, מחומש, פטור חלל
חלל  הרמב"ם, ולדעת כשירה. עבודתו שעבד וחלל עבודה,
"כהן  שנודע: לאחר אף כשירה עבודתו במקדש שעבד
ואינו  לשעבר, כשירה עבודתו חלל ונמצא ונבדק שעבד

להבא. lligעובד `l car m`e"... חילו ה' ברך שנאמר
שם) מקדש ביאת –(הל' תרומה שאכל בחלל הדין הוא כן, ואם .

אף מחומש פטור הרמב"ם שלדעת – עבודה xg`lהנקראת
שנודע!

ב'מרכבתֿהמשנה' שם)אך מקדש ביאת ובהל' כתב (כאן
קראה  התורה כי חייב אכן שנודע, לאחר תרומה שהאוכל
אכילת  את החשיבה שהתורה לעניין עבודה לתרומה
מכאן  אבל שפטור, מצווה בדבר כטועה זה והרי התרומה,
לאחר  גם כשירה במקדש שעבודתו ומה חייב. ולהבא
חילו" ה' "ברך הפסוק מן הכתוב גזירת זו הרי – שנודע

כשירה. עבודתו ולהבא מכאן שגם

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום אסורות  למאכלות תרומה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìL úìñt ïéà¥§Ÿ¤¤§¨
.ïélçä øñàì dnò úôøèöî¦§¨¤¤¦¨¤¡Ÿ©ª¦

אסורה  אינה תרומה של שפסולת מבואר הרמב"ם מדברי
כאן  דבריו ולכאורה, התרומה. עם מצטרפת אינה ולכן

פסק שם אסורות, מאכלות לגבי לדבריו מאכלות סותרים (הל'

הי"ח) פ"ד, ומן אסורות העור מן . . וטרפה מנבלה 'האוכל :
. . `xeqהעצמות `edy t"r` אלו שאין מפני פטור זה הרי

לאכילה  ראויות שאינן העצמות שאף הרי לאכילה', ראויין
האיסור! בכלל הן

תרומה  איסור בין חילוק יש הרמב"ם שלדעת ונראה
להלן הנה כי אסורות, מאכלות הי"ט)לשאר כתב (פט"ו

לבשל  מותר במים אותה ושטף תרומה בה שבישל שקדירה
והראב"ד  בה. הבלועה לתרומה חוששים ואין חולין בה
קדירה  כדין הגעלה צריכה שהקדירה וכתב עליו השיג

איסור. שבלעה
על  רק חל תרומה שאיסור לבאר יש הרמב"ם ובדעת
בקדירה  הבלועה ותרומה ומאחר לאכילה, הראוי חשוב דבר
כדי  בשטיפה ודי אסורה אינה ממילא חשיבות, לה אין

חולין. בה לבשל להתיר
לישראל  מותר תרומה של בשמן שסך שכהן מצאנו וכן

זה בשמן כך אחר ה"ח)לסוך פי"א סיכתו (לעיל ידי שעל משום ,
קדושתו. ופקעה חשיבות לשמן אין שוב הכהן של

אין  אסורות מאכלות בשאר אך בתרומה, זה וכל
לאכילה  עומד אינו הדבר אם וגם בחשיבות, תלוי האיסור
העצמות  גם איסורים שאר לגבי ולכן האיסור, פקע לא
מצטרפת  הפסולת אין בתרומה ורק האיסור, בכלל והעור

לאכילה עומדת ואינה מאחר ע'עמה, חולין, וסרמן הגר"א (שעורי

.קסג)

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום דגן  בתבואת למעשר קביעות

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
ïëéìBäì Búðek äúéä íà ìáà ;÷eMa ïøëîì åéúBøt øîBâa§¥¥¨§¨§¨©£¨¦¨§¨©¨¨§¦¨
ïzëàìî äøîâpL øçà éàøò ïäî ìëàì øzî äæ éøä Z úéaa©©¦£¥¤ª¨¤¡Ÿ¥¤£©©©¤¦§§¨§©§¨

.øOòîì eòáwiL ãò©¤¦¨§§©£¥
תלויה  מלאכתן גמר שאין פירות שרק השיג והראב"ד

לבית כשמוליכן למעשר נקבעו לא את בגורן כשיראו רק (ונקבעים

ה"א) פ"ד כדלקמן הבית, בהם פני שנאמר ויצהר תירוש דגן אבל .
היקב', מן וכמליאה הגורן מן כדגן תרומתכם לכם 'ונחשב
אפילו  מיד, במעשר וחייבים בגורן תרומתם הכתוב תלה

לבית להולכים באלו (כס"מ התכוין גם הרמב"ם לדעת אך .(
ומותר  למעשר, נקבעו לא עדיין לבית להוליכן כוונתו אם

עראי. מהם לאכול
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בשני  תלויה והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת לומר ויש
בגמרא תקצהֿו)הלשונות עמ' טבל, ערך אנצ"ת :(ראה

עד  במעשר מתחייב הטבל ש"אין ינאי רבי בדברי
בגמרא יש הבית" פני ב)שיראה פח, ללשון (ב"מ לשונות: שני

במירוח, מלאכתה שגמר בתבואה גם אמור הדבר ראשון,
בני  "דלאו לאכילה העומדים בפירות רק מדובר שני וללשון
בהו", כתיב בהדיא גורן ושעורים "חיטים אבל נינהו", גורן
מהם  ולעשות לדרכן שדעתו וענבים בזיתים הדין והוא
למעשרות, קובעם הגורן – גורן בני הם שגם ויצהר תירוש

הבית פני את שיראו בלי שם)גם קאמר כי ד"ה והרמב"ם (תוס' .
שני. כלשון והראב"ד ראשון, כלשון שהלכה סבור

לבאר יש הרמב"ם ספ"ג,ובדעת שלא סי' יו"ד ש"ך כאן; (מל"מ

הכסף) :בנקודות

תבואתו  על אדם "מערים אושעיא רבי אמר בגמרא
וממרח", דש כך ו"אחר הבית, לתוך שלה" במוץ ומכניסה
לא  הבית פני "בראיית כי טבל, חיוב לידי בא אינו וכך
מלאכתן  וכשגמר טבל, שם עליהן לחול מלאכתן נגמרה

הוא" הבית בתוך וברש"י)כבר א ט, רבי (פסחים שלדעת נמצא .
כדי  הבית פני את לראות צריכה גורן תבואת גם אושעיא
פטורה  במוץ) (כשהכניסה לאו ובאם למעשר, שתקבע
כתב  השני הלשון על ואכן בסוגיא. הראשון כלשון ממעשר,

שם בסוגיא אבל)רש"י האי (ד"ה ליה לית אושעיא.. "רבי :
ינאי" רבי אמרה נמי ושעורין בחיטין אפילו אלא תירוצא,

אושעיא רבי דברי את להלכה הביא שהרמב"ם [לקמן וכיון

שני.ה"ו] כלשון הלכה אין שלדעתו מובן ,

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת ההתחלה? אחר הולך הכל

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìBkLàa ìëBà äéä̈¨¥§¤§
Z øöçä ïî àöiL ét ìò óà ,øöçì äpbä ïî ñðëðå ,äpba©¦¨§¦§©¦©¦¨¤¨¥©©¦¤¨¨¦¤¨¥

.øOòiL ãò øîâé àìŸ¦§Ÿ©¤§©¥
ערוך' ג)ב'שלחן פט, זמן (או"ח שהגיע שמשעה נפסק

לאכול  התחיל ואם שיתפלל. קודם לאכול אסור התפילה
מותר  האם הדעות נחלקו השחר), (עלות התפילה זמן קודם

להפסיק שחייב או לאכול לסיים ס"ה)לו .(שם
בה  בגינה, לאכול שהמתחיל נפסק זו בהלכה והנה,
נכנס  אכילה כדי ותוך מעשר ללא עראי אכילת מותרת
שנכנס  משעה כי שיעשר, עד לאכול לגמור לו אסור לחצר,
מכאן  ולכאורה באכילה. ונאסר במעשר התחייב לחצר הפרי
מאחר  בהיתר, היתה ההתחלה אם שאפילו ללמוד ניתן
כדעות  לא מיד, להפסיק עליו איסור, עליו חל וכעת
צריך  אינו בהיתר התחיל שאם תפילה לגבי הסוברים

להפסיק.
קודם  אכילה איסור הנושאים: בין לחלק גם ניתן אך

בהיתר  התחיל ואם בו מקילים ולכן מדרבנן, הוא התפילה
התורה  מן הוא טבל אכילת איסור אך להפסיק, חייב אינו

בו להקל אין א)ולכן עא, או"ח יוסף ברכי וראה מה. סי' ב, הלכה .(עמק
התוספות עד)אך ד"ה א פח, מדובר (ב"ה זה בדין שגם כתבו

משומרת, שאינה בחצר אמורה ההלכה כי דרבנן, באיסור
מוכח  לכאורה זה ולפי למעשר, קובעת אינה התורה שמן
והוא  בהיתר התחיל כאשר להקל אין דרבנן באיסור שאפילו

התפילה. קודם באכילה הדין -
קודם  אכילה איסור הראיה: את ולדחות לחלק יש ועדיין
שהרי  המאכל, על ולא האדם על איסור הוא התפילה
כעת, לאכלו אסור שלאדם אלא באכילה מותר המאכל
איסור. עליו מתחדש אין בהיתר התחיל כאשר כזה ובנידון
עצמו, המאכל היינו החפץ, על הוא טבל אכילת איסור אך
שתחילת  העובדה הרי איסור, להיות נהפך שהחפץ וכיון
להתיר  סיבה להיות יכולה לא מותר כשהיה היתה האכילה

שנאסר לאחר כעת אכילתו שם)את הלכה .(עמק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zeaezk(iriax meil)
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הוחזק  והרוב איסור גם בו שיש במקרה אבל בלבד,
שהוחזק  כיון וכאן בממון. גם הרוב אחר הולכים לגביו,
נישואין  היתר לענין ישראל בחזקת הוא והרי הרוב,
וחייב  לממון גם הרוב מועיל לכהן, האסורות לנשים

בפדיון.

נאמר  הרוב: אחר שהולכים תורה חידשה הבן בפדיון ג.
עשר  שנים עד הרי ולכאורה, תפדה". חודש מבן "ופדויו
פטור  טריפה ובכור 'טריפה', הוא שמא לחשוש יש חודש

יז)מפדיון הל' גזירת (לעיל הבן שבפדיון לומר בהכרח אלא ?
הרוב. אחר שהולכים היא הכתוב

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום תרומה  שאכל חלל

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ìëBà äéäL ïäk ïëå§¥Ÿ¥¤¨¨¥
ïéîlLî elà éøä Z äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL Bì òãBðå§©¤¤§¨¤£¨£¥¥§©§¦

.ãáìa ïøwä©¤¤¦§©
החומש? את משלם אינו טעם ומה

ה'כסףֿמשנה' ב)מבאר עב, פסחים הגמרא :(ע"פ
אינו  חלל כהן ואילו גמור", בזר רחמנא תלה "חומש..
אכשרה  ורחמנא עבודה, איקרי תרומה "אכילת כי גמור, זר
ונודע  במקדש שעבד כהן כלומר, שנודע". קודם בדיעבד
ופועל  חילו ה' "ברך שנאמר כשירה, עבודתו חלל שהוא
שבשבט  חללים – שבו חולין "אפילו - ודרשו תרצה" ידיו

תרצה" – )לוי ד"ה רש"י ב, סו, לאכילת (קידושין בנוגע וכן .
חומש. מלשלם פטור שהחלל – 'עבודה' שנקראת – תרומה
ה'כסף  מלשון חלל, שהוא שנודע לאחר תרומה אכל ואם

בדיעבד אכשרה "רחמנא rcepyמשנה' mcew כי משמע "
גם  לשלם וחייב גמור לזר נחשב חלל, שהוא שנודע לאחר

החומש. את

המלך' ה"י)וה'שער פ"ו מקדש ביאת כך:(הל' על הקשה
נקראת  תרומה שאכילת מפני כאמור, מחומש, פטור חלל
חלל  הרמב"ם, ולדעת כשירה. עבודתו שעבד וחלל עבודה,
"כהן  שנודע: לאחר אף כשירה עבודתו במקדש שעבד
ואינו  לשעבר, כשירה עבודתו חלל ונמצא ונבדק שעבד

להבא. lligעובד `l car m`e"... חילו ה' ברך שנאמר
שם) מקדש ביאת –(הל' תרומה שאכל בחלל הדין הוא כן, ואם .

אף מחומש פטור הרמב"ם שלדעת – עבודה xg`lהנקראת
שנודע!

ב'מרכבתֿהמשנה' שם)אך מקדש ביאת ובהל' כתב (כאן
קראה  התורה כי חייב אכן שנודע, לאחר תרומה שהאוכל
אכילת  את החשיבה שהתורה לעניין עבודה לתרומה
מכאן  אבל שפטור, מצווה בדבר כטועה זה והרי התרומה,
לאחר  גם כשירה במקדש שעבודתו ומה חייב. ולהבא
חילו" ה' "ברך הפסוק מן הכתוב גזירת זו הרי – שנודע

כשירה. עבודתו ולהבא מכאן שגם

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום אסורות  למאכלות תרומה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìL úìñt ïéà¥§Ÿ¤¤§¨
.ïélçä øñàì dnò úôøèöî¦§¨¤¤¦¨¤¡Ÿ©ª¦

אסורה  אינה תרומה של שפסולת מבואר הרמב"ם מדברי
כאן  דבריו ולכאורה, התרומה. עם מצטרפת אינה ולכן

פסק שם אסורות, מאכלות לגבי לדבריו מאכלות סותרים (הל'

הי"ח) פ"ד, ומן אסורות העור מן . . וטרפה מנבלה 'האוכל :
. . `xeqהעצמות `edy t"r` אלו שאין מפני פטור זה הרי

לאכילה  ראויות שאינן העצמות שאף הרי לאכילה', ראויין
האיסור! בכלל הן

תרומה  איסור בין חילוק יש הרמב"ם שלדעת ונראה
להלן הנה כי אסורות, מאכלות הי"ט)לשאר כתב (פט"ו

לבשל  מותר במים אותה ושטף תרומה בה שבישל שקדירה
והראב"ד  בה. הבלועה לתרומה חוששים ואין חולין בה
קדירה  כדין הגעלה צריכה שהקדירה וכתב עליו השיג

איסור. שבלעה
על  רק חל תרומה שאיסור לבאר יש הרמב"ם ובדעת
בקדירה  הבלועה ותרומה ומאחר לאכילה, הראוי חשוב דבר
כדי  בשטיפה ודי אסורה אינה ממילא חשיבות, לה אין

חולין. בה לבשל להתיר
לישראל  מותר תרומה של בשמן שסך שכהן מצאנו וכן

זה בשמן כך אחר ה"ח)לסוך פי"א סיכתו (לעיל ידי שעל משום ,
קדושתו. ופקעה חשיבות לשמן אין שוב הכהן של

אין  אסורות מאכלות בשאר אך בתרומה, זה וכל
לאכילה  עומד אינו הדבר אם וגם בחשיבות, תלוי האיסור
העצמות  גם איסורים שאר לגבי ולכן האיסור, פקע לא
מצטרפת  הפסולת אין בתרומה ורק האיסור, בכלל והעור

לאכילה עומדת ואינה מאחר ע'עמה, חולין, וסרמן הגר"א (שעורי

.קסג)

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום דגן  בתבואת למעשר קביעות

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
ïëéìBäì Búðek äúéä íà ìáà ;÷eMa ïøëîì åéúBøt øîBâa§¥¥¨§¨§¨©£¨¦¨§¨©¨¨§¦¨
ïzëàìî äøîâpL øçà éàøò ïäî ìëàì øzî äæ éøä Z úéaa©©¦£¥¤ª¨¤¡Ÿ¥¤£©©©¤¦§§¨§©§¨

.øOòîì eòáwiL ãò©¤¦¨§§©£¥
תלויה  מלאכתן גמר שאין פירות שרק השיג והראב"ד

לבית כשמוליכן למעשר נקבעו לא את בגורן כשיראו רק (ונקבעים

ה"א) פ"ד כדלקמן הבית, בהם פני שנאמר ויצהר תירוש דגן אבל .
היקב', מן וכמליאה הגורן מן כדגן תרומתכם לכם 'ונחשב
אפילו  מיד, במעשר וחייבים בגורן תרומתם הכתוב תלה

לבית להולכים באלו (כס"מ התכוין גם הרמב"ם לדעת אך .(
ומותר  למעשר, נקבעו לא עדיין לבית להוליכן כוונתו אם

עראי. מהם לאכול
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בשני  תלויה והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת לומר ויש
בגמרא תקצהֿו)הלשונות עמ' טבל, ערך אנצ"ת :(ראה

עד  במעשר מתחייב הטבל ש"אין ינאי רבי בדברי
בגמרא יש הבית" פני ב)שיראה פח, ללשון (ב"מ לשונות: שני

במירוח, מלאכתה שגמר בתבואה גם אמור הדבר ראשון,
בני  "דלאו לאכילה העומדים בפירות רק מדובר שני וללשון
בהו", כתיב בהדיא גורן ושעורים "חיטים אבל נינהו", גורן
מהם  ולעשות לדרכן שדעתו וענבים בזיתים הדין והוא
למעשרות, קובעם הגורן – גורן בני הם שגם ויצהר תירוש

הבית פני את שיראו בלי שם)גם קאמר כי ד"ה והרמב"ם (תוס' .
שני. כלשון והראב"ד ראשון, כלשון שהלכה סבור

לבאר יש הרמב"ם ספ"ג,ובדעת שלא סי' יו"ד ש"ך כאן; (מל"מ

הכסף) :בנקודות

תבואתו  על אדם "מערים אושעיא רבי אמר בגמרא
וממרח", דש כך ו"אחר הבית, לתוך שלה" במוץ ומכניסה
לא  הבית פני "בראיית כי טבל, חיוב לידי בא אינו וכך
מלאכתן  וכשגמר טבל, שם עליהן לחול מלאכתן נגמרה

הוא" הבית בתוך וברש"י)כבר א ט, רבי (פסחים שלדעת נמצא .
כדי  הבית פני את לראות צריכה גורן תבואת גם אושעיא
פטורה  במוץ) (כשהכניסה לאו ובאם למעשר, שתקבע
כתב  השני הלשון על ואכן בסוגיא. הראשון כלשון ממעשר,

שם בסוגיא אבל)רש"י האי (ד"ה ליה לית אושעיא.. "רבי :
ינאי" רבי אמרה נמי ושעורין בחיטין אפילו אלא תירוצא,

אושעיא רבי דברי את להלכה הביא שהרמב"ם [לקמן וכיון

שני.ה"ו] כלשון הלכה אין שלדעתו מובן ,

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת ההתחלה? אחר הולך הכל

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìBkLàa ìëBà äéä̈¨¥§¤§
Z øöçä ïî àöiL ét ìò óà ,øöçì äpbä ïî ñðëðå ,äpba©¦¨§¦§©¦©¦¨¤¨¥©©¦¤¨¨¦¤¨¥

.øOòiL ãò øîâé àìŸ¦§Ÿ©¤§©¥
ערוך' ג)ב'שלחן פט, זמן (או"ח שהגיע שמשעה נפסק

לאכול  התחיל ואם שיתפלל. קודם לאכול אסור התפילה
מותר  האם הדעות נחלקו השחר), (עלות התפילה זמן קודם

להפסיק שחייב או לאכול לסיים ס"ה)לו .(שם
בה  בגינה, לאכול שהמתחיל נפסק זו בהלכה והנה,
נכנס  אכילה כדי ותוך מעשר ללא עראי אכילת מותרת
שנכנס  משעה כי שיעשר, עד לאכול לגמור לו אסור לחצר,
מכאן  ולכאורה באכילה. ונאסר במעשר התחייב לחצר הפרי
מאחר  בהיתר, היתה ההתחלה אם שאפילו ללמוד ניתן
כדעות  לא מיד, להפסיק עליו איסור, עליו חל וכעת
צריך  אינו בהיתר התחיל שאם תפילה לגבי הסוברים

להפסיק.
קודם  אכילה איסור הנושאים: בין לחלק גם ניתן אך

בהיתר  התחיל ואם בו מקילים ולכן מדרבנן, הוא התפילה
התורה  מן הוא טבל אכילת איסור אך להפסיק, חייב אינו

בו להקל אין א)ולכן עא, או"ח יוסף ברכי וראה מה. סי' ב, הלכה .(עמק
התוספות עד)אך ד"ה א פח, מדובר (ב"ה זה בדין שגם כתבו

משומרת, שאינה בחצר אמורה ההלכה כי דרבנן, באיסור
מוכח  לכאורה זה ולפי למעשר, קובעת אינה התורה שמן
והוא  בהיתר התחיל כאשר להקל אין דרבנן באיסור שאפילו

התפילה. קודם באכילה הדין -
קודם  אכילה איסור הראיה: את ולדחות לחלק יש ועדיין
שהרי  המאכל, על ולא האדם על איסור הוא התפילה
כעת, לאכלו אסור שלאדם אלא באכילה מותר המאכל
איסור. עליו מתחדש אין בהיתר התחיל כאשר כזה ובנידון
עצמו, המאכל היינו החפץ, על הוא טבל אכילת איסור אך
שתחילת  העובדה הרי איסור, להיות נהפך שהחפץ וכיון
להתיר  סיבה להיות יכולה לא מותר כשהיה היתה האכילה

שנאסר לאחר כעת אכילתו שם)את הלכה .(עמק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

zepwl dvexézageix yi mixacd ipyay ,xikydl ick miza - ¨¥
mipewy `ed oicd ,oenn,àòøà`ide daexn dxkyy oeik ©§¨

dvex mdn cg` m` oke .miza enk dlkzn dpi`y ,xzei zniiwzn
zepwléza,mxikydlåzepwl dvex xg`déì÷éãmipew ,milwc - ¨¥§¦§¥

,ézacg` .yaiizdl miieyrd ,milwcdn daexn mxkyy itl ¨¥
zepwl dvex mdnå ,éì÷écdvex xg`déðìéà,mixg` zepli` - ¦§¥§¦¨¥

mipew,éì÷écdvx .zepli` x`y lyn miaexn mdizexity itl ¦§¥
zepwl cg`då ,éðìéàdvex xg`déðôeâmipew ,miptb -,éðìéàitl ¦¨¥§§¥¦¨¥

.oiwfdl mixdnn miptbdy
m`d ,dy`d zeyxay minieqn mixac lr dzr dpc `xnbd

dyexia dl eltp m` :mdizexit z` lke` lradàzãøæ àaà- ¦¨©§§¨
z` mivvew `l` ,aeyg ixt mdl oi`y ,oicxfer zepli` ly xri

,dwqdl e` zexewl mnvr mivrdådyxi m` okéøååëc àøét- §¦¨§©§¥
el` mibc e` xrid ivr m`d `ed oecipde ,mibc ly dxitg

,`l e` lral mikiiye beln iqkp ly zexitk miaygp,dì éøîà̈§¥¨
àøétdkef lrade zexitk miaygp mibcde mivrdy mixne` yi - ¥¨

'oxw'k miaygp mibcd ly dxitgde xrid ly rwxwdy oeik ,mda
.dy`d lyàðø÷ ,dì éøîàåmd mibcde zepli`dy mixne` yie - §¨§¥¨©§¨

zkiiyd 'oxw'k mpice ,ixnbl zFlkl micizr mdy oeik ,oxwk¦§
mipewe ,zexit mdl oi`y beln iqkp ly zernk df ixde ,dy`l

.dizexit z` lke` lrade rwxw mda
:oxw md el` mixacy mixne`d zrc z` zx`ane `xnbd zniiqn

àúléîc àììk,xac ly ellk -éìçî Bòæbóxg`y xac - §¨¨§¦§¨¦§©£¦
oebk ,mzgz mixg` zexit mi`a ,eizexit z` lek`l miniiqny

k epic ,dnecke oli`,àøét.ea dkef lradeéìçî Bòæb ïéàóxac - ¥¨¥¦§©£¦
zepli` oebk ,eizgz mi`a mixg` zexit oi` dlk `edy xg`y

k epic ,ixnbl micevipy mibc e` ixnbl mizxkpy el`,àðø÷©§¨
lrade rwxw einca mipewe eze` mixken okle ,dy`l jiiy lkdy

.zexit lke`

* * *
el`e lral mikiiy beln iqkpn zexit el` dl`ya dpc `xnbd

:dy`ldì éøîàå ,éàpé éaø øîà ,àéòLBà éaø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦©§¨¨©©¦©©§¨§¥¨
[`l` `xif iax z`f xn` `ly mixne` yie-]øîà ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©

áðBbä ,éàpé éaø øîà ,àéòLBà éaø©¦©§¨¨©©¦©©©¥
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meil miwxt dyely m"anx ixeriyd"ryz'd xii` 'eÎoqip 'l -

ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתים מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּתרּומה להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצֹות

י 1גדֹולה ׁשּלא ג) מעּׂשר. ּתרּומת להפריׁש ב) קּדים . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ד) הּסדר. על יפריׁש אּלא לזה זה ּומעּׂשרֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומֹות
ּכהן  ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא ה) ּתרּומה. זר יאכל ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ז) ּתרּומה. ערל יאכל ׁשּלא ו) ּתרּומה. ּׂשכירֹו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹו
ּתרּומה  חללה ּתאכל ׁשּלא ח) ּתרּומה. טמא ּכהן ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹיאכל

הּקדׁשים  מן מּורם .2ולא ְֳִִַָָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
אּלא ‡. הּתֹורה מן נֹוהגין אינן והּמעּׂשרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

יּׂשראל  הּבית 4ּבארץ ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ,5. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
התקינּו ׁשנער 6ּונביאים ּבארץ אפּלּו נֹוהגֹות ׁשּיהּו מּפני 7, , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶָ

יּׂשראל  לארץ סמּוכה וׁשבין 8ׁשהיא הֹולכין יּׂשראל ורב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
הראׁשֹונים  והחכמים אף 9ׁשם. נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָ

ּומֹואב  עּמֹון ּובארץ מצרים סביבֹות 10ּבארץ ׁשהם מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יּׂשראל  .11לארץ ְְִֵֶֶָ

ּבארצֹות ·. היא מקֹום ּבכל האמּורה יּׂשראל 12ארץ ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָ

יּׂשראל  מל נביא 13ׁשּכּבׁשן יּׂשראל 14אֹו רב .15מּדעת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מׁשּפחה  אֹו מּיּׂשראל יחיד אבל רּבים. ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָוזהּו

לעצמן  וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט הארץ 16אֹו מן אפּלּו מקֹום, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכדי יּׂשראל ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ׁשּינהגּוׁשּנּתנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ארץ  ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני הּמצֹות. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבֹו
יהיה  ׁשּלא ּכדי נכּבׁשה, ׁשּלא ּפי על אף לּׁשבטים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיּׂשראל

יחיד  חלקֹו.17ּכּבּוׁש ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ארם ‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָהארצֹות

ואחלב  צֹובה וארם ּפי 18נהרים על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ
עֹוּׂשה  הּוא הּגדֹול ּדין בית ּפי ועל הּוא יּׂשראל 19ׁשּמל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לכל  לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר לכל יּׂשראל ּכארץ אינן -ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ּומצרים; ּבבל ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּדבר,
ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא יּׂשראל ּכארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹולהיֹותן
ׁשּיכּבׁש קדם אֹותם ׁשּכבׁש מּפני יּׂשראל? ארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעלת
ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה נׁשאר אּלא יּׂשראל, ארץ ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
ארצֹות  ּכבׁש ּכ ואחר לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתפס

ּדבר.20אחרֹות  לכל יּׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
סּוריא. הּנקראין הן ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוהארצֹות

יּׂשראל „. ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ויׁש21סּוריא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
לארץ  ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא -22ּדברים קרקע ּבּה והּקֹונה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוׁשביעית. ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יּׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּכקֹונה
סֹופרים  מּדברי ּבסּוריא .23והּכל ְְְְְִִִֵַָֹ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל,1) בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל ארץ היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר
לו  שהיה ישראל בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה הקונה ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
או  לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי ישראל פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע

התורה. מן הם אם הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה ועומד לארץ שנוטה אילן ודין ובכלל 2)איפכא.
הנתינה. גם קלים.3)ההפרשה קדשים של ושוק חזה קרקע),4)היינו חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל

בארץ". אלא נוהגת שם.5)אינה ישראל שכל בזמן נביאים".6)ודווקא מעשה "בבל ג: משנה ד פרק בבל.7)ידים
ישראל 8) לארץ היא סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב ועמון ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף

אחרות]. מארצות ישראל במשנה 9)יותר רוב היו שלא ולפי זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים שם:
הנביאים. בה תקנו לא לשם, ישראל.10)הולכים ארץ בקדושת מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא

ישראל.11) לארץ קרובים לאברהם.12)כלומר, שניתנה הארץ גם שופט".13)כולל "או נוסף אחרים בספרים
בפלשתים.14) למלחמה ישראל את הוציא הנביא ששמואל שמצאנו אלא 15)כמו אינו ישראל, רוב מדעת שלא אבל

כא. זרה בעבודה יוסי רבי וכדעת כיבוש, ואינו יחיד, ישראל.16)כיבוש רוב מדעת לכל 17)שלא שחלקו [שכיוון
ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש, כשהלכו חלקו את 18)שבט הוריש לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו הרשות 19)יושבי ולמלחמת הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי

צורך  אין מצוה מלחמת שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים של הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין
ישראל]. רוב אלא הקודמת בהלכה רבינו הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין על 20)בבית שלא אבל הגדול, דין בית פי על

בכיבוש  אלא מתקדשת אינה היא שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת מתקדש אינו הגדול דין בית פי
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת ולא ישראל. רוב מדעת ושהקונה 21)שהיא טהור שאווירה

ושביעית. ומעשרות תרומות ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר לו מותר הגוי, מן בית טמא,22)בה שעפרה
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם. ובפני נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא גט והמביא

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן
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ׁשהחזיקּו‰. ראׁשֹונה 24ּכל קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים עֹולי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
לפי  ראׁשֹונה, ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו ּכיון -ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ

ּבלבד  הּכּבּוׁש מּפני ולא 25ׁשהיתה לׁשעתּה קּדׁשה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּגֹולה  ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. לעתיד והחזיקּו26קּדׁשה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הארץ  לעֹולם,27ּבמקצת העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻ
לבֹוא  ולעתיד הּמקֹומֹות 28לׁשעתּה אֹותם והּניחּו . ְְְְִִִִֶַָָָָָ

ּבבל  עֹולי ּבהם החזיקּו ולא מצרים עֹולי ּבהם ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהחזיקּו
והּמעּׂשרֹות 29ּכׁשהיּו הּתרּומה מן פּטרּום ולא ּכדי 30, , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבּׁשביעית  ענּיים עליהם הּקדֹוׁש31ׁשּיסמכּו ורּבנּו .32 ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבהם  החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותם ׁשאן ּבית ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּתיר

בבל  אׁשקלֹון 33עֹולי על נמנה והּוא מן 34. ּופּטרּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
.35הּמעּׂשרֹות  ְַַַ

.Â נחלקת ּבארץ הּתלּויֹות מצֹות לענין העֹולם ּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
לארץ. וחּוצה וסּוריא, יּׂשראל, ארץ מחלֹוקֹות: ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָלׁשלׁש
- ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל לׁשנים: נחלקת יּׂשראל ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹוארץ
חלק  - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו וכל אחד; ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹחלק

וׁשנער  מצרים ארץ לׁשנים: נחלקת לארץ וחּוצה 36ׁשני. ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
סֹופרים  מּדברי ּבהם נֹוהגֹות הּמצֹות - ּומֹואב ְְְְֲִִִִֵֶַַָָועּמֹון
ּומעּׂשרֹות  ּתרּומֹות אין - הארצֹות ּוׁשאר ְְְְֲִִֵַַָָָּונביאים;

ּבהן. ֲֶָנֹוהגֹות
.Ê מרקם מצרים? עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ארץ היא זֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָאי

הּגדֹול  הּים עד יּׂשראל ארץ ּבמזרח מאׁשקלֹון 37ׁשהּוא ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּצפֹון  ׁשהיא עּכֹו עד יּׂשראל ארץ לדרֹום היה 38ׁשהיא . ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לכזיב  מעּכֹו ׁשהּוא 39מהּל ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּדר לארץ 40מזרח חּוצה ּבחזקת היא הרי ּוטמאה 41- , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

העּמים  ארץ ּומן 42מּׁשּום הּמעּׂשר מן ּופטּורה , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מארץ  הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּׁשביעית,

הּדר43יּׂשראל  מערב ׁשהּוא ּׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ארץ  מּׁשּום ּוטהֹורה יּׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ל ׁשּיּודע עד ּובּׁשביעית, ּבּמעּׂשר וחּיבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהעּמים,
מּטּורי  ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה מקֹום ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאֹותֹו

יּׂשראל 45ולפנים 44אמנּום  ארץ אמנּום 46- מּטּורי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכיבוש.24) קנו הכיבוש".25)כלומר, בטל מידיהם הארץ שנלקחה עזרא.26)"וכיוון כרכים 27)בימי ש"הרבה
בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי קדשה 28)כבשו לא וקדשה עזרא שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות

מקודש  הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש
נאמר  לא ולמה כיבוש, מכח גדול חזקה כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו". הארץ שנלקח פי על ואף היום
[אולם  חזקה"?. שם היה לא וכי בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה
משום  מלחמה, בכיבוש הגוף קניין קונה גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות פי על מתבארים הדברים
קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד, הקנאה אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב. דינא", דמלכותא "דינא
שאין  להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות. שבאותה ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין אלא אינו שכיבוש הרי
הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה הקדושה מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין
לא  - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין כמפורש חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר שהיו פי על ואף
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי, הכיבוש ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן לקדש נתכוונו

כ  בה היה שלא השנייה הקדושה אבל הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין ברשיון הכיבוש, חזקה אלא כלל, יבוש
מישראל  ואחד אחד כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה, פי על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך
כיוון  בה, שזכה בקרקע פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם הקדושה בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על

מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה, כמבואר יחיד, קניין אלא אינו הזה לא 29)שהקניין כלומר,
קדשום. ולא עני.30)כבשום מעשר ובמעשר 31)כלומר, בתרומה חייבים - מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף
העניים. בשביל הנשיא.32)עני יהודה רבי - רבי היו 33)הוא שלא "מפני והיינו אשקלון. כמו מעשרות, מן ופטרה

שני". כיבוש של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו כך כל שם מצויין בבל.34)ישראל עולי כבשוה שלא
המעשרות.35) מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי מפורש ממלכתו 36)כן ראשית  "ותהי בתורה: נזכרת היא

שנער". בארץ וכלנה ואכד וארך וגבול".37)בבל הגדול הים לכם והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וישב 38) וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי על עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

יושבי  את מנשה הוריש "ולא כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש פי על ואף הכנעני". בקרב האשרי
שלא  נראה ט), הלכה ולהלן (כאן רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין אמרו כן פי על ואף וגו'", שאן בית
כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם (שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות מצרים, עולי גם כבשוה
מזרח  לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים עולי ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר שלא בעכו אבל

היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך מצרים,(כדלהלן, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ), חוצה
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי מעכו.39)ואילו צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא

הדרך.40) למזרח הוי ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך מצרים.41)שכיוון עולי גם כבשוה היא 42)שלא
ירושלים. איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי בבל.43)תקנת עולי גם במדבר 44)שכבשוה בספר הנזכר ההר הר הוא

אומנים". "טוורוס שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני מזרח 46)לדרום.45)בגבולה שבצפון למקומות [פרט
לארץ]. חוצה שהם לעכו,
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וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתים מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּתרּומה להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצֹות

י 1גדֹולה ׁשּלא ג) מעּׂשר. ּתרּומת להפריׁש ב) קּדים . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ד) הּסדר. על יפריׁש אּלא לזה זה ּומעּׂשרֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומֹות
ּכהן  ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא ה) ּתרּומה. זר יאכל ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ז) ּתרּומה. ערל יאכל ׁשּלא ו) ּתרּומה. ּׂשכירֹו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹו
ּתרּומה  חללה ּתאכל ׁשּלא ח) ּתרּומה. טמא ּכהן ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹיאכל

הּקדׁשים  מן מּורם .2ולא ְֳִִַָָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
אּלא ‡. הּתֹורה מן נֹוהגין אינן והּמעּׂשרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

יּׂשראל  הּבית 4ּבארץ ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ,5. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
התקינּו ׁשנער 6ּונביאים ּבארץ אפּלּו נֹוהגֹות ׁשּיהּו מּפני 7, , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶָ

יּׂשראל  לארץ סמּוכה וׁשבין 8ׁשהיא הֹולכין יּׂשראל ורב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
הראׁשֹונים  והחכמים אף 9ׁשם. נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָ

ּומֹואב  עּמֹון ּובארץ מצרים סביבֹות 10ּבארץ ׁשהם מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יּׂשראל  .11לארץ ְְִֵֶֶָ

ּבארצֹות ·. היא מקֹום ּבכל האמּורה יּׂשראל 12ארץ ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָ

יּׂשראל  מל נביא 13ׁשּכּבׁשן יּׂשראל 14אֹו רב .15מּדעת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מׁשּפחה  אֹו מּיּׂשראל יחיד אבל רּבים. ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָוזהּו

לעצמן  וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט הארץ 16אֹו מן אפּלּו מקֹום, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכדי יּׂשראל ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ׁשּינהגּוׁשּנּתנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ארץ  ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני הּמצֹות. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבֹו
יהיה  ׁשּלא ּכדי נכּבׁשה, ׁשּלא ּפי על אף לּׁשבטים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיּׂשראל

יחיד  חלקֹו.17ּכּבּוׁש ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ארם ‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָהארצֹות

ואחלב  צֹובה וארם ּפי 18נהרים על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ
עֹוּׂשה  הּוא הּגדֹול ּדין בית ּפי ועל הּוא יּׂשראל 19ׁשּמל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לכל  לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר לכל יּׂשראל ּכארץ אינן -ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ּומצרים; ּבבל ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּדבר,
ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא יּׂשראל ּכארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹולהיֹותן
ׁשּיכּבׁש קדם אֹותם ׁשּכבׁש מּפני יּׂשראל? ארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעלת
ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה נׁשאר אּלא יּׂשראל, ארץ ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
ארצֹות  ּכבׁש ּכ ואחר לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתפס

ּדבר.20אחרֹות  לכל יּׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
סּוריא. הּנקראין הן ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוהארצֹות

יּׂשראל „. ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ויׁש21סּוריא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
לארץ  ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא -22ּדברים קרקע ּבּה והּקֹונה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוׁשביעית. ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יּׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּכקֹונה
סֹופרים  מּדברי ּבסּוריא .23והּכל ְְְְְִִִֵַָֹ
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ישראל,1) בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל ארץ היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר
לו  שהיה ישראל בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה הקונה ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
או  לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי ישראל פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע

התורה. מן הם אם הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה ועומד לארץ שנוטה אילן ודין ובכלל 2)איפכא.
הנתינה. גם קלים.3)ההפרשה קדשים של ושוק חזה קרקע),4)היינו חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל

בארץ". אלא נוהגת שם.5)אינה ישראל שכל בזמן נביאים".6)ודווקא מעשה "בבל ג: משנה ד פרק בבל.7)ידים
ישראל 8) לארץ היא סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב ועמון ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף

אחרות]. מארצות ישראל במשנה 9)יותר רוב היו שלא ולפי זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים שם:
הנביאים. בה תקנו לא לשם, ישראל.10)הולכים ארץ בקדושת מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא

ישראל.11) לארץ קרובים לאברהם.12)כלומר, שניתנה הארץ גם שופט".13)כולל "או נוסף אחרים בספרים
בפלשתים.14) למלחמה ישראל את הוציא הנביא ששמואל שמצאנו אלא 15)כמו אינו ישראל, רוב מדעת שלא אבל

כא. זרה בעבודה יוסי רבי וכדעת כיבוש, ואינו יחיד, ישראל.16)כיבוש רוב מדעת לכל 17)שלא שחלקו [שכיוון
ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש, כשהלכו חלקו את 18)שבט הוריש לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו הרשות 19)יושבי ולמלחמת הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי

צורך  אין מצוה מלחמת שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים של הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין
ישראל]. רוב אלא הקודמת בהלכה רבינו הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין על 20)בבית שלא אבל הגדול, דין בית פי על

בכיבוש  אלא מתקדשת אינה היא שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת מתקדש אינו הגדול דין בית פי
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת ולא ישראל. רוב מדעת ושהקונה 21)שהיא טהור שאווירה

ושביעית. ומעשרות תרומות ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר לו מותר הגוי, מן בית טמא,22)בה שעפרה
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם. ובפני נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא גט והמביא

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

zenexz zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהחזיקּו‰. ראׁשֹונה 24ּכל קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים עֹולי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
לפי  ראׁשֹונה, ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו ּכיון -ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ

ּבלבד  הּכּבּוׁש מּפני ולא 25ׁשהיתה לׁשעתּה קּדׁשה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּגֹולה  ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. לעתיד והחזיקּו26קּדׁשה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הארץ  לעֹולם,27ּבמקצת העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻ
לבֹוא  ולעתיד הּמקֹומֹות 28לׁשעתּה אֹותם והּניחּו . ְְְְִִִִֶַָָָָָ

ּבבל  עֹולי ּבהם החזיקּו ולא מצרים עֹולי ּבהם ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהחזיקּו
והּמעּׂשרֹות 29ּכׁשהיּו הּתרּומה מן פּטרּום ולא ּכדי 30, , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבּׁשביעית  ענּיים עליהם הּקדֹוׁש31ׁשּיסמכּו ורּבנּו .32 ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבהם  החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותם ׁשאן ּבית ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּתיר

בבל  אׁשקלֹון 33עֹולי על נמנה והּוא מן 34. ּופּטרּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
.35הּמעּׂשרֹות  ְַַַ

.Â נחלקת ּבארץ הּתלּויֹות מצֹות לענין העֹולם ּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
לארץ. וחּוצה וסּוריא, יּׂשראל, ארץ מחלֹוקֹות: ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָלׁשלׁש
- ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל לׁשנים: נחלקת יּׂשראל ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹוארץ
חלק  - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו וכל אחד; ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹחלק

וׁשנער  מצרים ארץ לׁשנים: נחלקת לארץ וחּוצה 36ׁשני. ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
סֹופרים  מּדברי ּבהם נֹוהגֹות הּמצֹות - ּומֹואב ְְְְֲִִִִֵֶַַָָועּמֹון
ּומעּׂשרֹות  ּתרּומֹות אין - הארצֹות ּוׁשאר ְְְְֲִִֵַַָָָּונביאים;

ּבהן. ֲֶָנֹוהגֹות
.Ê מרקם מצרים? עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ארץ היא זֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָאי

הּגדֹול  הּים עד יּׂשראל ארץ ּבמזרח מאׁשקלֹון 37ׁשהּוא ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּצפֹון  ׁשהיא עּכֹו עד יּׂשראל ארץ לדרֹום היה 38ׁשהיא . ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לכזיב  מעּכֹו ׁשהּוא 39מהּל ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּדר לארץ 40מזרח חּוצה ּבחזקת היא הרי ּוטמאה 41- , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

העּמים  ארץ ּומן 42מּׁשּום הּמעּׂשר מן ּופטּורה , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מארץ  הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּׁשביעית,

הּדר43יּׂשראל  מערב ׁשהּוא ּׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ארץ  מּׁשּום ּוטהֹורה יּׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ל ׁשּיּודע עד ּובּׁשביעית, ּבּמעּׂשר וחּיבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהעּמים,
מּטּורי  ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה מקֹום ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאֹותֹו

יּׂשראל 45ולפנים 44אמנּום  ארץ אמנּום 46- מּטּורי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָ
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בכיבוש.24) קנו הכיבוש".25)כלומר, בטל מידיהם הארץ שנלקחה עזרא.26)"וכיוון כרכים 27)בימי ש"הרבה
בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי קדשה 28)כבשו לא וקדשה עזרא שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות

מקודש  הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש
נאמר  לא ולמה כיבוש, מכח גדול חזקה כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו". הארץ שנלקח פי על ואף היום
[אולם  חזקה"?. שם היה לא וכי בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה
משום  מלחמה, בכיבוש הגוף קניין קונה גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות פי על מתבארים הדברים
קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד, הקנאה אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב. דינא", דמלכותא "דינא
שאין  להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות. שבאותה ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין אלא אינו שכיבוש הרי
הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה הקדושה מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין
לא  - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין כמפורש חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר שהיו פי על ואף
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי, הכיבוש ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן לקדש נתכוונו

כ  בה היה שלא השנייה הקדושה אבל הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין ברשיון הכיבוש, חזקה אלא כלל, יבוש
מישראל  ואחד אחד כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה, פי על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך
כיוון  בה, שזכה בקרקע פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם הקדושה בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על

מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה, כמבואר יחיד, קניין אלא אינו הזה לא 29)שהקניין כלומר,
קדשום. ולא עני.30)כבשום מעשר ובמעשר 31)כלומר, בתרומה חייבים - מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף
העניים. בשביל הנשיא.32)עני יהודה רבי - רבי היו 33)הוא שלא "מפני והיינו אשקלון. כמו מעשרות, מן ופטרה

שני". כיבוש של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו כך כל שם מצויין בבל.34)ישראל עולי כבשוה שלא
המעשרות.35) מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי מפורש ממלכתו 36)כן ראשית  "ותהי בתורה: נזכרת היא

שנער". בארץ וכלנה ואכד וארך וגבול".37)בבל הגדול הים לכם והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וישב 38) וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי על עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

יושבי  את מנשה הוריש "ולא כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש פי על ואף הכנעני". בקרב האשרי
שלא  נראה ט), הלכה ולהלן (כאן רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין אמרו כן פי על ואף וגו'", שאן בית
כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם (שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות מצרים, עולי גם כבשוה
מזרח  לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים עולי ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר שלא בעכו אבל

היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך מצרים,(כדלהלן, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ), חוצה
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי מעכו.39)ואילו צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא

הדרך.40) למזרח הוי ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך מצרים.41)שכיוון עולי גם כבשוה היא 42)שלא
ירושלים. איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי בבל.43)תקנת עולי גם במדבר 44)שכבשוה בספר הנזכר ההר הר הוא

אומנים". "טוורוס שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני מזרח 46)לדרום.45)בגבולה שבצפון למקומות [פרט
לארץ]. חוצה שהם לעכו,
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ׁשּבּים 47ולחּוץ  והּנּסים לארץ. חּוצה אֹותן 48- רֹואין - ְְִִִֶֶַַַָָָָָ
נחל  ועד אמנּום מּטּורי עליהם מתּוח חּוט ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָּכאּלּו

ולפנים 49מצרים  החּוט מן החּוט 50, מן יּׂשראל, ארץ - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ
צּורתּה:51ולחּוץ  היא וזֹו לארץ. חּוצה - ְְִֶַָָָָָ

.Á ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ּכנגד 52מהיכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּומּכזיב 53הּמזרח  אמנּום,55ולחּוץ 54. והיא אמנה, עד ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ

הּנהר  ּבֹו56ועד החזיקּו לא - מצרים נחל והּוא ּוכזיב 57, . ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹ
ּבּה. החזיקּו לא - ְֱִֶַָָֹעצמּה

.Ë ּולמּטה יּׂשראל מארץ סּוריא? היא זֹו ּכנגד 58אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּכגֹון  ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם נהרים ְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָארם
וצהר  ׁשנער. עד ּבהן וכּיֹוצא ּומּגבת וחרן ואחלב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדּמּׂשק

לארץ  חּוצה - עּכֹו אבל ּכסּוריא. היא הרי -59, ְְֲֲִֵֶַָָָָָ
יּׂשראל.60ּכאׁשקלֹון  ארץ ּתחּומי והם , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָ

.È- יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעֹובד
הּמצוֹות  מן הפקיעּה ּבקדּׁשתּה61לא היא הרי אּלא ,62. ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ּככּבּוׁש אינּה - מּמּנּו ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָלפיכ
ּבּכּורים.63יחיד  ּומביא ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש אּלא , ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּכֹוכבים  לעֹובד נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן ְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹוהּכל

מעֹולם  ּבסּוריא 64ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד קנין ויׁש .65 ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָ
הּמעּׂשרֹות  מן ׁשּיתּבא 66להפקיע ּכמֹו הּׁשביעית, ר.ּומן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

.‡È ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
ּומרחן  ּכֹוכבים עֹובד ּביד מלאכּתם נגמרה אם 67יּׂשראל: ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

מּכלּום  ּפטּורין - ּכֹוכבים ולא 68העֹובד - ּדגנ ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹוכבים  עֹובד ׁשּנתלׁשּו69ּדגן אחר יּׂשראל לקחן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יּׂשראל  ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר מן 70קדם ּבּכל חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּותרּומת  לּכהן, ונֹותנּה גדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש ְְְְְְִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה.

לּכהן  ּומֹוכרּה מּפני 71מעּׂשר ׁשּלֹו. הּוא ראׁשֹון ּומעּׂשר , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
אני  מעּׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ּבּמעּׂשר לּלוי אֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹׁשהּוא
ּכלּום. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ׁשאין איׁש מּכח ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּבאתי
ּכתרּומה  לּכהן מעּׂשר ּתרּומת יּתן לא אמרּו מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹּומּפני

מאת 72גדֹולה  תקחּו ּכי מעּׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ? ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמעּׂשר  את יּׂשראל מּיּׂשראל 73ּבני לֹוקח ׁשאּתה טבל ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבל  לּכהן, ונֹותנּה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
נֹותן  אּתה אין - ּכֹוכבים העֹובד מן לֹוקח ׁשאּתה ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטבל
לּכהן  מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשהפריׁש מעּׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלּכהן

ּדמיה. ְֵֶַָָולֹוקח
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לצפון.47) שבמערב.48)היינו הים נחלה 49)איי מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל, ארץ תחום והוא
שהרי  עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא אומרים ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו מצרים".

אשקלון. הוא הדרומי שהגבול כתב "כל 52)לדרום.51)לצפון.50)למעלה שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל עולי לצ 53)שהחזיקו מערב].[היינו מכזיב.54)ד אבל לצפון.55)כלומר, היינו

מצרים.57)בדרום.56) עולי אלא בבל, עולי בו החזיקו לא שארץ 58)כלומר, לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל גבוהה כצפון",59)ישראל "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו שם גיטין במשנה הוא כן

כבשוה. לא מצרים עולי שגם עולי 60)הרי אפילו כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון שם: במשנה
שני  היו ואולי אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק התוספות העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים,
חוצה  שהיא יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ חוצה "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון

זה. לו מניין עיון צריך מעשר.61)לארץ, מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין הישראל 62)שאין קנה [שאם
התורה]. מן ומעשרות תרומות מהם להפריש הוא חייב התורה.63)מפירותיה מן במעשר שם חייב ואינו כיבוש שאינו

חייב 64) ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם ואפילו הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות תרומות [לעניין
"חזר  רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות תרומות להפריש
גוף  גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל פירות הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו" ולקחה ישראל

התורה". מן ביכורים ממנה מביא זה הרי ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן בה 65)הקרקע. שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי הקרקע.אם קנה ולא בלבד, מלאכה.67)הפירות גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון

מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל ביד כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות
חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם ולא 69)הישראל "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא לומר: רוצה

עליו  חכמים שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מירוח "בעניין בתשובה רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון
לגוי  ויקנוהו מעשרות רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא
משום  - חייב - המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל דגן הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום
וכו' התם כדאמרינן לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי, שמרחו עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי

תורה". משנה שהוא זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים הדברים אלו וכל וכו' גוי דגון ולא [כלומר,70)דגנך
כשהם  גוי ידי על נתמרחו אם אבל התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות כשהם נתמרחו אם דווקא
במעשר  חייבים אינם גוי ברשות כשהם ישראל ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים אינם הישראל, ברשות
הוא  נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר הוא ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן. אלא התורה מן

לכהן.71)חייב"]. מוכרה ולפיכך באכילה, לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא מוכרה.72)לפי אלא בנתינה,
בנתינה 73) דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל המעשר". מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר

לכהן.
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.·È ּכׁשהן ליּׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמכר
הּמעּׂשרֹות  לעֹונת ּבא ׁשּלא עד אם ּבּקרקע: ְְְְִִֶַַַַַַַַָָֹֻמחּברין
הּתרּומֹות  ונֹותן ּבּכל, חּיבין - יּׂשראל ּביד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹונגמרּו

לּבעלים  לעֹונת 74והּמעּׂשרֹות ׁשּבאּו אחר מכרן ואם ; ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
מהן  ונֹותן ּומעּׂשר, מעּׂשר ּתרּומת מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַהּמעּׂשרֹות

חׁשּבֹון  לפי מן 75לּבעלים זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּביד  ונגמרה ׁשליׁש ׁשהביאה אחר ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהעֹובד
ונֹותן  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָיּׂשראל
מעּׂשר  ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי הּמעּׂשר ׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַׁשני

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר ְִֵֵַַֹלּכהן,
.‚Èׁשּיבֹואּו קדם ּכֹוכבים לעֹובד ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיּׂשראל

מן  ּפטּורין - ּכֹוכבים העֹובד ּוגמרן הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָלעֹונת
הּמעּׂשרֹות  ּומן לעֹונת 76הּתרּומה ׁשּבאּו אחר ואם . ְְְְִִֶַַַַַַַָָ

ּבּכל  חּיב - ּכֹוכבים העֹובד ׁשּגמרן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּמעּׂשרֹות,
יּׂשראל,77מּדבריהם  ּפרֹות ׁשּגמר ּכֹוכבים העֹובד וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבתרּומה  חּיבין אינן - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ודּגּונן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהֹואיל
מּדבריהן  אּלא .78ּומעּׂשרֹות ְְִִֵֶֶַַָ

.„È אחר מחּברין ּפרֹות ליּׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻמכר
ּכֹוכבים  העֹובד ּומרחן הּמעּׂשרֹות, לעֹונת 79ׁשּבאּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הֹואיל  ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבין אינן - יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּברׁשּות
ּומרחן  ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְְִִֵֵַַַַָָָּובאּו

יּׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף ּכֹוכבים, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהעֹובד
.ÂË ּבסּוריא ּׂשדה ּומעּׂשרֹות 80הּקֹונה ּבתרּומֹות חּיב - ְְְְִֶֶַַַַָָָ

ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם
ׁשּבארנּו ּכֹוכבים 81ּכמֹו העֹובד מן ּפרֹות הּקֹונה אבל .82 ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברים, ּבין ּתלּוׁשין ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֻּבסּוריא,
הֹואיל  יּׂשראל, ׁשּמרחן ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלעֹונת

ּפטּור. - ׁשּלֹו מּקרקע ְְִֵֶַַָואינֹו
.ÊË ּופרֹות ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן קרקע ְְְִִֵֵַַָָָָָקנה

העֹובד  ּביד הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו אם ּבּה: ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻמחּברין
לעֹונת  הּגיעּו לא עדין ואם ּפטּורין; - ְְְֲִִִִִִַַָֹּכֹוכבים
לעּׂשר. חּיב - הּקרקע עם אֹותם וקנה הֹואיל ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות,

.ÊÈ ּפרֹותיו - ּבסּוריא ּכֹוכבים לעֹובד אריס ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
הּקרקע  ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי הּמעּׂשרֹות; מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַּפטּורין

מן 83ּכלּום  להפקיע ּבסּוריא קנין ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
והּׂשֹוכר  והמקּבל החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו 84הּמעּׂשרֹות, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַ

הּתרּומֹות  מן ּפטּור - ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְִִִֵֶַָָָָָּׂשדה
הּמעּׂשרֹות. ְִַַַּומן

.ÁÈ עד ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ּבסּוריא ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּׂשראל
מאחר  ּכֹוכבים לעֹובד ּומכרּה וחזר ׁשליׁש, הביאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ׁשליׁש, -85ׁשהביאה ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּביד  נתחּיבה ׁשהרי ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומֹות חּיב זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי

.86יּׂשראל  ְִֵָ
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריא קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

ּפרֹות  האריס לֹו ה 87וׁשלח אֹומר:- ׁשאני ּפטּורים; אּלּו רי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבּׁשּוק  מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא לקחן. הּׁשּוק .88מן ְְְִִִֶֶַַַָָָ

.Î.ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּתפּות
ּבׁשּתפּות, ּׂשדה ׁשּלקחּו ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכיצד?

ּבקמתּה ּׂשדה חלקּו חלקּו89אפּלּו אם לֹומר צרי ואין , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
וחּלין 90גדיׁש טבל הרי וקלח 91- קלח ּבכל מערבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעשר 74) ותרומת בסוריא התרומה ירק שדה שהלוקח ה , משנה ה פרק במעשרות זו הלכה ומקור ללוי. והמעשר לכהן
הישראל  קנה אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא שגם הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל. ביד נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע נלמד 75)לפני זה גם
לעניין  ישראל בארץ הדין והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא שאם אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה

לכהן. כולה נותן גדולה ותרומה לכהן. מכלום.76)נתינה שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות הם 77)שהם הרי
מדרבנן. חייבים גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות, עונת בעת בידו שהיו מאחר ישראל, משום 78)כפירות

כיסין. בעלי מכלום.79)גזירת שפטורים גוי, שמירחן המעשרות) עונת בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
לעשר.80) חייב - המעשרות לעונת הגיעו שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, שאף 81)וזרעה ד, הלכה [למעלה

אינו  זה שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר כיוון - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל שהרי מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא

משום 82) טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'" בסוריא ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
שמפרישים  במקומות ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות תרומות מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו

מעשרות]. פירות.83)בהם כקונה הוא הגוף.84)והרי קניין אינה הקרקע.85)ששכירות לקח כיוון 86)כלומר,
לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע ולקח חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם ישראל, ביד שהקרקע

הישראל. שמירחם פי על אף שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות כלוקח זה שם 87)שהרי בירושלמי
מעושרין". אלו הרי "ואמר לקולא.88)נוסף: דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש לומר 89)ואפילו מקום שיש

ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל של זה שחצייה למפרע הדבר רבן 90)שהוברר גם שבזה
השיבולים. נתערבו שהרי ברירה, שאין מודה גמליאל בן לגמרי,91)שמעון פטור שלו כן ואם מירח, כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל
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ׁשּבּים 47ולחּוץ  והּנּסים לארץ. חּוצה אֹותן 48- רֹואין - ְְִִִֶֶַַַָָָָָ
נחל  ועד אמנּום מּטּורי עליהם מתּוח חּוט ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָּכאּלּו

ולפנים 49מצרים  החּוט מן החּוט 50, מן יּׂשראל, ארץ - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ
צּורתּה:51ולחּוץ  היא וזֹו לארץ. חּוצה - ְְִֶַָָָָָ

.Á ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ּכנגד 52מהיכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּומּכזיב 53הּמזרח  אמנּום,55ולחּוץ 54. והיא אמנה, עד ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ

הּנהר  ּבֹו56ועד החזיקּו לא - מצרים נחל והּוא ּוכזיב 57, . ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹ
ּבּה. החזיקּו לא - ְֱִֶַָָֹעצמּה

.Ë ּולמּטה יּׂשראל מארץ סּוריא? היא זֹו ּכנגד 58אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּכגֹון  ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם נהרים ְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָארם
וצהר  ׁשנער. עד ּבהן וכּיֹוצא ּומּגבת וחרן ואחלב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדּמּׂשק

לארץ  חּוצה - עּכֹו אבל ּכסּוריא. היא הרי -59, ְְֲֲִֵֶַָָָָָ
יּׂשראל.60ּכאׁשקלֹון  ארץ ּתחּומי והם , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָ

.È- יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעֹובד
הּמצוֹות  מן הפקיעּה ּבקדּׁשתּה61לא היא הרי אּלא ,62. ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ּככּבּוׁש אינּה - מּמּנּו ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָלפיכ
ּבּכּורים.63יחיד  ּומביא ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש אּלא , ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּכֹוכבים  לעֹובד נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן ְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹוהּכל

מעֹולם  ּבסּוריא 64ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד קנין ויׁש .65 ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָ
הּמעּׂשרֹות  מן ׁשּיתּבא 66להפקיע ּכמֹו הּׁשביעית, ר.ּומן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

.‡È ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
ּומרחן  ּכֹוכבים עֹובד ּביד מלאכּתם נגמרה אם 67יּׂשראל: ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

מּכלּום  ּפטּורין - ּכֹוכבים ולא 68העֹובד - ּדגנ ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹוכבים  עֹובד ׁשּנתלׁשּו69ּדגן אחר יּׂשראל לקחן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יּׂשראל  ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר מן 70קדם ּבּכל חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּותרּומת  לּכהן, ונֹותנּה גדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש ְְְְְְִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה.

לּכהן  ּומֹוכרּה מּפני 71מעּׂשר ׁשּלֹו. הּוא ראׁשֹון ּומעּׂשר , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
אני  מעּׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ּבּמעּׂשר לּלוי אֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹׁשהּוא
ּכלּום. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ׁשאין איׁש מּכח ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּבאתי
ּכתרּומה  לּכהן מעּׂשר ּתרּומת יּתן לא אמרּו מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹּומּפני

מאת 72גדֹולה  תקחּו ּכי מעּׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ? ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמעּׂשר  את יּׂשראל מּיּׂשראל 73ּבני לֹוקח ׁשאּתה טבל ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבל  לּכהן, ונֹותנּה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
נֹותן  אּתה אין - ּכֹוכבים העֹובד מן לֹוקח ׁשאּתה ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטבל
לּכהן  מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשהפריׁש מעּׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלּכהן

ּדמיה. ְֵֶַָָולֹוקח
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לצפון.47) שבמערב.48)היינו הים נחלה 49)איי מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל, ארץ תחום והוא
שהרי  עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא אומרים ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו מצרים".

אשקלון. הוא הדרומי שהגבול כתב "כל 52)לדרום.51)לצפון.50)למעלה שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל עולי לצ 53)שהחזיקו מערב].[היינו מכזיב.54)ד אבל לצפון.55)כלומר, היינו

מצרים.57)בדרום.56) עולי אלא בבל, עולי בו החזיקו לא שארץ 58)כלומר, לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל גבוהה כצפון",59)ישראל "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו שם גיטין במשנה הוא כן

כבשוה. לא מצרים עולי שגם עולי 60)הרי אפילו כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון שם: במשנה
שני  היו ואולי אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק התוספות העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים,
חוצה  שהיא יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ חוצה "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון

זה. לו מניין עיון צריך מעשר.61)לארץ, מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין הישראל 62)שאין קנה [שאם
התורה]. מן ומעשרות תרומות מהם להפריש הוא חייב התורה.63)מפירותיה מן במעשר שם חייב ואינו כיבוש שאינו

חייב 64) ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם ואפילו הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות תרומות [לעניין
"חזר  רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות תרומות להפריש
גוף  גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל פירות הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו" ולקחה ישראל

התורה". מן ביכורים ממנה מביא זה הרי ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן בה 65)הקרקע. שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי הקרקע.אם קנה ולא בלבד, מלאכה.67)הפירות גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון

מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל ביד כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות
חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם ולא 69)הישראל "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא לומר: רוצה

עליו  חכמים שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מירוח "בעניין בתשובה רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון
לגוי  ויקנוהו מעשרות רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא
משום  - חייב - המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל דגן הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום
וכו' התם כדאמרינן לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי, שמרחו עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי

תורה". משנה שהוא זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים הדברים אלו וכל וכו' גוי דגון ולא [כלומר,70)דגנך
כשהם  גוי ידי על נתמרחו אם אבל התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות כשהם נתמרחו אם דווקא
במעשר  חייבים אינם גוי ברשות כשהם ישראל ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים אינם הישראל, ברשות
הוא  נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר הוא ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן. אלא התורה מן

לכהן.71)חייב"]. מוכרה ולפיכך באכילה, לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא מוכרה.72)לפי אלא בנתינה,
בנתינה 73) דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל המעשר". מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר

לכהן.

zenexz zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È ּכׁשהן ליּׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמכר
הּמעּׂשרֹות  לעֹונת ּבא ׁשּלא עד אם ּבּקרקע: ְְְְִִֶַַַַַַַַָָֹֻמחּברין
הּתרּומֹות  ונֹותן ּבּכל, חּיבין - יּׂשראל ּביד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹונגמרּו

לּבעלים  לעֹונת 74והּמעּׂשרֹות ׁשּבאּו אחר מכרן ואם ; ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
מהן  ונֹותן ּומעּׂשר, מעּׂשר ּתרּומת מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַהּמעּׂשרֹות

חׁשּבֹון  לפי מן 75לּבעלים זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּביד  ונגמרה ׁשליׁש ׁשהביאה אחר ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהעֹובד
ונֹותן  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָיּׂשראל
מעּׂשר  ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי הּמעּׂשר ׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַׁשני

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר ְִֵֵַַֹלּכהן,
.‚Èׁשּיבֹואּו קדם ּכֹוכבים לעֹובד ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיּׂשראל

מן  ּפטּורין - ּכֹוכבים העֹובד ּוגמרן הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָלעֹונת
הּמעּׂשרֹות  ּומן לעֹונת 76הּתרּומה ׁשּבאּו אחר ואם . ְְְְִִֶַַַַַַַָָ

ּבּכל  חּיב - ּכֹוכבים העֹובד ׁשּגמרן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּמעּׂשרֹות,
יּׂשראל,77מּדבריהם  ּפרֹות ׁשּגמר ּכֹוכבים העֹובד וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבתרּומה  חּיבין אינן - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ודּגּונן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהֹואיל
מּדבריהן  אּלא .78ּומעּׂשרֹות ְְִִֵֶֶַַָ

.„È אחר מחּברין ּפרֹות ליּׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻמכר
ּכֹוכבים  העֹובד ּומרחן הּמעּׂשרֹות, לעֹונת 79ׁשּבאּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הֹואיל  ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבין אינן - יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּברׁשּות
ּומרחן  ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְְִִֵֵַַַַָָָּובאּו

יּׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף ּכֹוכבים, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהעֹובד
.ÂË ּבסּוריא ּׂשדה ּומעּׂשרֹות 80הּקֹונה ּבתרּומֹות חּיב - ְְְְִֶֶַַַַָָָ

ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם
ׁשּבארנּו ּכֹוכבים 81ּכמֹו העֹובד מן ּפרֹות הּקֹונה אבל .82 ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברים, ּבין ּתלּוׁשין ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֻּבסּוריא,
הֹואיל  יּׂשראל, ׁשּמרחן ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלעֹונת

ּפטּור. - ׁשּלֹו מּקרקע ְְִֵֶַַָואינֹו
.ÊË ּופרֹות ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן קרקע ְְְִִֵֵַַָָָָָקנה

העֹובד  ּביד הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו אם ּבּה: ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻמחּברין
לעֹונת  הּגיעּו לא עדין ואם ּפטּורין; - ְְְֲִִִִִִַַָֹּכֹוכבים
לעּׂשר. חּיב - הּקרקע עם אֹותם וקנה הֹואיל ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות,

.ÊÈ ּפרֹותיו - ּבסּוריא ּכֹוכבים לעֹובד אריס ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
הּקרקע  ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי הּמעּׂשרֹות; מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַּפטּורין

מן 83ּכלּום  להפקיע ּבסּוריא קנין ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
והּׂשֹוכר  והמקּבל החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו 84הּמעּׂשרֹות, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַ

הּתרּומֹות  מן ּפטּור - ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְִִִֵֶַָָָָָּׂשדה
הּמעּׂשרֹות. ְִַַַּומן

.ÁÈ עד ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ּבסּוריא ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּׂשראל
מאחר  ּכֹוכבים לעֹובד ּומכרּה וחזר ׁשליׁש, הביאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ׁשליׁש, -85ׁשהביאה ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּביד  נתחּיבה ׁשהרי ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומֹות חּיב זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי

.86יּׂשראל  ְִֵָ
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריא קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

ּפרֹות  האריס לֹו ה 87וׁשלח אֹומר:- ׁשאני ּפטּורים; אּלּו רי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבּׁשּוק  מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא לקחן. הּׁשּוק .88מן ְְְִִִֶֶַַַָָָ

.Î.ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּתפּות
ּבׁשּתפּות, ּׂשדה ׁשּלקחּו ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכיצד?

ּבקמתּה ּׂשדה חלקּו חלקּו89אפּלּו אם לֹומר צרי ואין , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
וחּלין 90גדיׁש טבל הרי וקלח 91- קלח ּבכל מערבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
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מעשר 74) ותרומת בסוריא התרומה ירק שדה שהלוקח ה , משנה ה פרק במעשרות זו הלכה ומקור ללוי. והמעשר לכהן
הישראל  קנה אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא שגם הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל. ביד נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע נלמד 75)לפני זה גם
לעניין  ישראל בארץ הדין והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא שאם אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה

לכהן. כולה נותן גדולה ותרומה לכהן. מכלום.76)נתינה שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות הם 77)שהם הרי
מדרבנן. חייבים גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות, עונת בעת בידו שהיו מאחר ישראל, משום 78)כפירות

כיסין. בעלי מכלום.79)גזירת שפטורים גוי, שמירחן המעשרות) עונת בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
לעשר.80) חייב - המעשרות לעונת הגיעו שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, שאף 81)וזרעה ד, הלכה [למעלה

אינו  זה שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר כיוון - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל שהרי מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא

משום 82) טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'" בסוריא ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
שמפרישים  במקומות ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות תרומות מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו

מעשרות]. פירות.83)בהם כקונה הוא הגוף.84)והרי קניין אינה הקרקע.85)ששכירות לקח כיוון 86)כלומר,
לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע ולקח חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם ישראל, ביד שהקרקע

הישראל. שמירחם פי על אף שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות כלוקח זה שם 87)שהרי בירושלמי
מעושרין". אלו הרי "ואמר לקולא.88)נוסף: דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש לומר 89)ואפילו מקום שיש

ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל של זה שחצייה למפרע הדבר רבן 90)שהוברר גם שבזה
השיבולים. נתערבו שהרי ברירה, שאין מודה גמליאל בן לגמרי,91)שמעון פטור שלו כן ואם מירח, כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל



zenexzקח zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העֹובד  ׁשּמרחן ּפי על אף ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחלקֹו
מּדבריהם  וחּיּובם ׁשּבארנּו.92ּכֹוכבים. ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

.‡Î ׁשהּמעּׂשרֹות יּׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּׂשדה  לקחּו אם אבל ּבררה; אין ּתֹורה ּובׁשל ּתֹורה, ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשל
חלקּו אפּלּו מּדבריהם, ׁשם והּמעּׂשרֹות הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבסּוריא,

מּכלּום  ּפטּור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חלקֹו - .93הּגדיׁש ְְִִִֵֶֶַָָָ
.·Î לארץ חּוצה ׁשּיצאּו יּׂשראל ארץ ּפטּורין 94ּפרֹות - ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אׁשר  ׁשּנאמר: הּמעּׂשרֹות; ּומן הּתרּומֹות ּומן החּלה ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָמן
ּבחּוצה  חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם מביא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאני

מּדבריהם  חּיבין - לסּוריא יצאּו ואם ּפטּורין. - .95לארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לארץ  ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ּפרֹות ּבחּלה;96וכן חּיבין - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבין  הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
למעּׂשר  נקּבעּו ואם לארץ. חּוצה יּׂשראל 97ּבפרֹות 98ּביד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּדבריהם  ּבמעּׂשרֹות חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו .99אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.‚Î ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ּבזמן 100עפר לארץ, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

גֹוׁשׁשת  חּיב 101ׁשהּספינה ּבֹו הּצֹומח הרי - לארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּׂשראל  ּבארץ ּכצֹומח ּוׁשביעית ּומעּׂשרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבתרּומה

ְַָעצמּה.
.„Îאֹו לארץ, נֹוטה ונֹופֹו לארץ ּבחּוצה ׁשעֹומד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן

אחר  הֹול הּכל - לארץ לחּוצה נֹוטה ונֹופֹו ּבארץ ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹומד
לארץ,102העּקר  חּוצה ּומקצתן ּבארץ ׁשרׁשיו מקצת היּו . ְְִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָ

ּביניהן  מבּדיל סלע צחיח היה טבל 103אפּלּו הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבזה  זה מערבין .104וחּלין ְְִִֶֶָָֹֻ

.‰Îהׁשריׁש ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב והיה 105עציץ , ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
הּנֹוף. אחר הֹולכים - לארץ חּוצה ונֹופֹו ּבארץ ְְִִֶֶַַַָָָָָָעּקרֹו

.ÂÎ עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתרּומה
אּלא  הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבל,

ּבארץ 106מּדבריהן  אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ׁשאין . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
תבֹואּו ּכי ׁשּנאמר: ׁשם; יּׂשראל ׁשּכל ּובזמן ּבלבד, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
עתידין  ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ּכּלכם, ּביאת -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻ
ׁשהיתה  ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו לא ׁשליׁשית, ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻלחזר
אֹותן  חּיבה לא ּולפיכ מקצתן, ּביאת ׁשהיתה עזרא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּבימי

ּבמעּׂשרֹות  הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן הּתֹורה. ׁשאין 107מן , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכּתרּומה  מּדבריהם אּלא הּזה ּבּזמן .108חּיבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם ‡. אכל הּנׁשמר 2ּכל הארץ 3, מן ׁשּגּדּוליו חּיב 4, - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּמּנּו להפריׁש עּׂשה ּומצות לּכהן.5ּבתרּומה, ראׁשית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ּדגן  מה לֹו; ּתּתן ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ויׁש הארץ מן וגּדּוליו אדם ּבני מאכל - ויצהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתירֹוׁש

ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל אף ,'ּדגנ' ׁשּנאמר ּבעלים, חּיב 6לֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבמעּׂשרֹות  וכן .7ּבתרּומֹות ְְְְִֵַַ
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בדבר 92) כמו ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות חיוב שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא
התורה. מן [ולא 93)שהוא ישראל. של מעולם היה לא הגוי שלקח שחלק מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן

הגוי  מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו גם הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו כאן הזכיר
התורה]. מן שחייבת ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל של לפני 94)בפירות - ובחלה המירוח, לפני

לארץ. בחוצה נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות נתחייבו אם אבל יא:95)הגלגול. משנה ו פרק דמאי
לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות הגלגול.96)"המוכר לפני - ובחלה המירוח, לפני - במעשרות

לחלה.97) הדין לארץ.98)והוא התורה.99)בחוצה מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם בחלה. ובין במעשר בין
העץ.100) דרך עוברת שהרטיבות לפי כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, כמו 101)של - וגוש בארץ "דבקה

שאחר 102)עפר". פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, נוטה שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני - התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
דינו  - לארץ לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר ואם גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
הוא  פטור לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו תרומה תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ

ומעשרות. מחבירו.103)מתרומות מובדל אחד שהוא 104)וכל ובדבר ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי בשותפות אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה בתוך 105)מן לנקב חוץ

העיקר. אחר הולכים בוודאי השריש שאם ישראל, ארץ דרבנן".106)קרקע הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו ש"מעשר 108)שהרי סח. שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

בפני  שלא בין הבית בפני בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת רבינו שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן
כולם. בביאת תלויים אבל המקדש, בבית תלויים שאינם לומר היינו לקט 1)הבית, בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

או  לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין אם ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים אם ופאה ושכחה
אמרו:2)איפכא. סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל נאמר: א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא

ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל הפקר.3)"מעשר שאינם 4)למעט ופיטריות, כמהין למעט שם, מעשרות
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) חוץ 5)גדלים כלומר:

ד"ה  מז: גיטין רש"י ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב מזה כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור
מעשר 6)מדאורייתא. מהלכות פ"א להלן וראה (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות שכל רבינו, דעת הרי

ט. זרעך".7)הלכה תבואת כל את תעשר "עשר כב): יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות בירושלמי
עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן
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אדם 8הּכרׁשינין ·. מאכל ׁשאינם ּפי על אף הֹואיל 9, , ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין - רעבֹון ּבׁשני אֹותן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואֹוכלין

והּקֹורנית  והאזֹוב לאדם 10הּסיאה מּתחּלה -11ׁשּזרען ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמעּׂשר. למאכל 12חּיבין זרען . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכׁשהן  לאדם עליהן וחׁשב ׁשּנמל ּפי על אף ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהמה,
חּבּור  ׁשּמחׁשבת ּפטּורין; - ּכלּום 13מחּברין עלּו14אינּה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּפרֹותיה  המׁשּמרת חצר היא אם ּבחצר: הרי 15מאליהן - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּפרֹותיה  מׁשּמרת אינּה ואם לאדם; ׁשּסתמן חּיבין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו

ּפטּורין  -16. ְִ
גּנה ‚. צנֹון 17זרעֹוני וזרע לפת זרע ּכגֹון נאכלים, ׁשאינן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבצלים ּפטּורין 18וזרע ּומן 19- הּתרּומה מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
הּקצח  אבל אדם. אכל ׁשאינן מּפני -20הּמעּׂשרֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּובמעּׂשרֹות.21חּיב  ּבתרּומה ְְְִַַַָָ
וׁשל 22ּתמרֹות „. הּלבן ּפֹול וׁשל חרּדל וׁשל ּתלּתן ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאינן 24והּקפרסין 23צלף  מּפני ּפטּורין, - צלף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אמּורים?25ּפרי  ּדברים ּבּמה זרען 26. אבל לזרע; ּבׁשּזרען ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ

האבּיֹונֹות  וכן חּיבים. אּלּו הרי - -27לירק צלף ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפרי. ׁשהן מּפני ְְִִִֵֵֶַָחּיבים,

ירק 28ּכסּבר ‰. - לזרע ּומן 29ׁשּזרעּה הּתרּומה מן ּפטּור ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻ
ּומעּׂשרֹות 30הּמעּׂשרֹות  ּתרּומֹות מפריׁש - לירק זרעּה ; ְְְְְְִַַַַַַָָָָ

הּזרע  ּומן הירקֹות הּׁשבת 31מן וכן .32- לזרע ׁשּזרעּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - לירק זרעּה ּפטּור; ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָירקּה
זרין  לזרין 33מתעּׂשרת זרעה ּתרּומה 34. מפריׁש - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וכן  הּזרין. ּומן הּירק ּומן הּזרע מן 35ּומעּׂשרֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
לזרע 37והּגרּגר 36הּׁשחלים  זרע 38ׁשּזרען מתעּׂשרין - ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּירק  לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוירק.
יאכל; ּכ ואחר ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - ְְְְְְִַַַַַַָָָֹלאכלֹו

הּזרע. מן מפריׁש - ׁשּלֹו הּזרע ויאסף ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשּייבׁש
.Â חּיבין אינן - אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות,

מּדבריהן  אּלא ּבּמעּׂשר:39ּבמעּׂשרֹות ׁשּנאמר לפי . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
זרע אינן 40ּתבּואת הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה - ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתרּומה  הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן הּתבּואה. .41ּבכלל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּדֹומה  ּכל - ויצהר ּתירׁש ּדגנ ּבּה: נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהרי

ּכּמעּׂשר. מּדבריהם, - הּירק ּתרּומת אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלאּלּו;
.Ê מפריׁשין ּבחּוצה 42אין הּירק מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָ

ּבּמקֹומֹות  ואפּלּו ּבהן ׁשּמפריׁשין 44ׁשאמרנּו43לארץ, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי  על אף לארץ, לארץ מחּוצה הּבא ירק וכן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמעּׂשרֹות.

ּבעּקריה  עפר ּפטּור 45ׁשּיׁש זה הרי עליו 46- גזרּו ולא ,47. ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
והּקטנית  אצל 48הּתבּואה דעּתֹו ּבטלה - לירק ׁשּזרען ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבתרּומה  חּיב והּזרע ּפטּור, ׁשּלהן והּירק אדם, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכל
ְַַּומעּׂשרֹות.

.Áּכׁשּיקׁשּו אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף ,49הּתלּתן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דוד.8) בימי הרעב שנות בשלש עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה אוכלים 9)ירושלמי אינם אדם בני מיעוט אף כלומר,
שם). מעשר מהלכות פ"א (להלן כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם בגנות 10)אותם, שצומחים עשבים הם אלו שלשה

ט). משנה פ"ג מעשרות המשניות (פירוש אותם שיזרעו מבלי נא.11)ובבתים אדם 12)נדה למאכל גם הראויים מינים
בהמה. למאכל לקרקע.13)וגם מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב "נשמר",15)שם.14)המחשבה זהו כן, ואם

במעשרות. הפקר.16)וחייב מהלכות 17)שהם (פ"א אדם" מאכל הזרע אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה (שם).18)כלאים חציר וזרע שומים ח.19)זרע משנה פ"ה "והפיץ 20)מעשרות כה: כח, בישעיה נזכר

וכמון". ו.21)קצח משנה פ"ג בעוקצין לצמוח 22)כביתֿהלל שכשמתחיל ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום שם).23)נראה המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן השומר 24)מין הוא

לו:). (ברכות הצלף אביונות 25)לפרי אלא מתעשר "אין שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם כלומר,
חייבים  תנאֿקמא שלדעת הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק שבא רבינו וסובר פרי". שהן מפני

הפרי. עיקר אלא מתעשר שאין ר"ע אמר זה ועל במעשרות, (כסף ֿמשנה).26)הם ה הלכה שם עיקר 27)ירושלמי שהן
כנ"ל. א).28)הפרי, משנה פ"א בדמאי המשנה (פירוש בתורה הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם צ"ל:29)מעשרות

שם). המשנה (פירוש העלין מן הנכרת והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן שזרעה 30)"ירקה". שכיון
חשוב. הירק אין ג).31)לזרע, הלכה למעלה (ראה אדם מאכל שהוא הנקרא 32)כנראה תבלין מין והוא שם, משנה

זירים.33)"אנעס". גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר' ודלא חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
שם.34) אףֿעלֿפי 35)ירושלמי זירים, מתעשרים  אינם שחלים  כן כמו זירין, מתעשרת אינה שהשבת כשם כלומר,
לזרע.שדי  זרעם אם ירק, לענין שונה חכמים.36)נם כדעת שם משנה ירק. מין (פירוש 37)הוא בערבית גם שמו כן

שם). שם.38)המשנה יב.39)ירושלמי השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות שם.40)ירושלמי ירושלמי
איסי 41) דתני כהדא חשו לא גדולה לתרומה אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי מפורש זה הרי עיון: צריך

דרבנן". ירק "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות למעשרות עקביא שם.42)בן חלה ירושלמי
טו.43) הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב. עמון מצרים, שנער, א.44)כגון הלכה גם וממשיך 45)שם

בארץ. גידולין יב).46)להוסיף ס"ק שלא, סימן ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא שפירות 47)כן אףֿעלֿפי
גזרו. לא בירק - כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו לארץ אלא 48)חוצה פ"ב, שביעית תוספתא

פטור". וירקן חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים "הפול כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם שהנוסחא
אדם"49) למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים הותרו מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן

אדם, מאכל ואינו הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה (פי"ב להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור
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העֹובד  ׁשּמרחן ּפי על אף ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחלקֹו
מּדבריהם  וחּיּובם ׁשּבארנּו.92ּכֹוכבים. ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

.‡Î ׁשהּמעּׂשרֹות יּׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּׂשדה  לקחּו אם אבל ּבררה; אין ּתֹורה ּובׁשל ּתֹורה, ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשל
חלקּו אפּלּו מּדבריהם, ׁשם והּמעּׂשרֹות הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבסּוריא,

מּכלּום  ּפטּור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חלקֹו - .93הּגדיׁש ְְִִִֵֶֶַָָָ
.·Î לארץ חּוצה ׁשּיצאּו יּׂשראל ארץ ּפטּורין 94ּפרֹות - ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אׁשר  ׁשּנאמר: הּמעּׂשרֹות; ּומן הּתרּומֹות ּומן החּלה ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָמן
ּבחּוצה  חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם מביא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאני

מּדבריהם  חּיבין - לסּוריא יצאּו ואם ּפטּורין. - .95לארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לארץ  ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ּפרֹות ּבחּלה;96וכן חּיבין - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבין  הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
למעּׂשר  נקּבעּו ואם לארץ. חּוצה יּׂשראל 97ּבפרֹות 98ּביד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּדבריהם  ּבמעּׂשרֹות חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו .99אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.‚Î ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ּבזמן 100עפר לארץ, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

גֹוׁשׁשת  חּיב 101ׁשהּספינה ּבֹו הּצֹומח הרי - לארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּׂשראל  ּבארץ ּכצֹומח ּוׁשביעית ּומעּׂשרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבתרּומה

ְַָעצמּה.
.„Îאֹו לארץ, נֹוטה ונֹופֹו לארץ ּבחּוצה ׁשעֹומד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן

אחר  הֹול הּכל - לארץ לחּוצה נֹוטה ונֹופֹו ּבארץ ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹומד
לארץ,102העּקר  חּוצה ּומקצתן ּבארץ ׁשרׁשיו מקצת היּו . ְְִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָ

ּביניהן  מבּדיל סלע צחיח היה טבל 103אפּלּו הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבזה  זה מערבין .104וחּלין ְְִִֶֶָָֹֻ

.‰Îהׁשריׁש ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב והיה 105עציץ , ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
הּנֹוף. אחר הֹולכים - לארץ חּוצה ונֹופֹו ּבארץ ְְִִֶֶַַַָָָָָָעּקרֹו

.ÂÎ עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתרּומה
אּלא  הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבל,

ּבארץ 106מּדבריהן  אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ׁשאין . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
תבֹואּו ּכי ׁשּנאמר: ׁשם; יּׂשראל ׁשּכל ּובזמן ּבלבד, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
עתידין  ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ּכּלכם, ּביאת -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻ
ׁשהיתה  ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו לא ׁשליׁשית, ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻלחזר
אֹותן  חּיבה לא ּולפיכ מקצתן, ּביאת ׁשהיתה עזרא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּבימי

ּבמעּׂשרֹות  הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן הּתֹורה. ׁשאין 107מן , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכּתרּומה  מּדבריהם אּלא הּזה ּבּזמן .108חּיבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם ‡. אכל הּנׁשמר 2ּכל הארץ 3, מן ׁשּגּדּוליו חּיב 4, - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּמּנּו להפריׁש עּׂשה ּומצות לּכהן.5ּבתרּומה, ראׁשית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ּדגן  מה לֹו; ּתּתן ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ויׁש הארץ מן וגּדּוליו אדם ּבני מאכל - ויצהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתירֹוׁש

ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל אף ,'ּדגנ' ׁשּנאמר ּבעלים, חּיב 6לֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבמעּׂשרֹות  וכן .7ּבתרּומֹות ְְְְִֵַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדבר 92) כמו ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות חיוב שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא
התורה. מן [ולא 93)שהוא ישראל. של מעולם היה לא הגוי שלקח שחלק מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן

הגוי  מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו גם הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו כאן הזכיר
התורה]. מן שחייבת ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל של לפני 94)בפירות - ובחלה המירוח, לפני

לארץ. בחוצה נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות נתחייבו אם אבל יא:95)הגלגול. משנה ו פרק דמאי
לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות הגלגול.96)"המוכר לפני - ובחלה המירוח, לפני - במעשרות

לחלה.97) הדין לארץ.98)והוא התורה.99)בחוצה מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם בחלה. ובין במעשר בין
העץ.100) דרך עוברת שהרטיבות לפי כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, כמו 101)של - וגוש בארץ "דבקה

שאחר 102)עפר". פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, נוטה שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני - התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
דינו  - לארץ לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר ואם גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
הוא  פטור לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו תרומה תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ

ומעשרות. מחבירו.103)מתרומות מובדל אחד שהוא 104)וכל ובדבר ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי בשותפות אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה בתוך 105)מן לנקב חוץ

העיקר. אחר הולכים בוודאי השריש שאם ישראל, ארץ דרבנן".106)קרקע הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו ש"מעשר 108)שהרי סח. שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

בפני  שלא בין הבית בפני בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת רבינו שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן
כולם. בביאת תלויים אבל המקדש, בבית תלויים שאינם לומר היינו לקט 1)הבית, בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

או  לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין אם ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים אם ופאה ושכחה
אמרו:2)איפכא. סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל נאמר: א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא

ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל הפקר.3)"מעשר שאינם 4)למעט ופיטריות, כמהין למעט שם, מעשרות
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) חוץ 5)גדלים כלומר:

ד"ה  מז: גיטין רש"י ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב מזה כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור
מעשר 6)מדאורייתא. מהלכות פ"א להלן וראה (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות שכל רבינו, דעת הרי

ט. זרעך".7)הלכה תבואת כל את תעשר "עשר כב): יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות בירושלמי
עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן

zenexz zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אדם 8הּכרׁשינין ·. מאכל ׁשאינם ּפי על אף הֹואיל 9, , ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין - רעבֹון ּבׁשני אֹותן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואֹוכלין

והּקֹורנית  והאזֹוב לאדם 10הּסיאה מּתחּלה -11ׁשּזרען ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמעּׂשר. למאכל 12חּיבין זרען . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכׁשהן  לאדם עליהן וחׁשב ׁשּנמל ּפי על אף ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהמה,
חּבּור  ׁשּמחׁשבת ּפטּורין; - ּכלּום 13מחּברין עלּו14אינּה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּפרֹותיה  המׁשּמרת חצר היא אם ּבחצר: הרי 15מאליהן - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּפרֹותיה  מׁשּמרת אינּה ואם לאדם; ׁשּסתמן חּיבין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו

ּפטּורין  -16. ְִ
גּנה ‚. צנֹון 17זרעֹוני וזרע לפת זרע ּכגֹון נאכלים, ׁשאינן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבצלים ּפטּורין 18וזרע ּומן 19- הּתרּומה מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
הּקצח  אבל אדם. אכל ׁשאינן מּפני -20הּמעּׂשרֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּובמעּׂשרֹות.21חּיב  ּבתרּומה ְְְִַַַָָ
וׁשל 22ּתמרֹות „. הּלבן ּפֹול וׁשל חרּדל וׁשל ּתלּתן ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאינן 24והּקפרסין 23צלף  מּפני ּפטּורין, - צלף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אמּורים?25ּפרי  ּדברים ּבּמה זרען 26. אבל לזרע; ּבׁשּזרען ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ

האבּיֹונֹות  וכן חּיבים. אּלּו הרי - -27לירק צלף ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפרי. ׁשהן מּפני ְְִִִֵֵֶַָחּיבים,

ירק 28ּכסּבר ‰. - לזרע ּומן 29ׁשּזרעּה הּתרּומה מן ּפטּור ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻ
ּומעּׂשרֹות 30הּמעּׂשרֹות  ּתרּומֹות מפריׁש - לירק זרעּה ; ְְְְְְִַַַַַַָָָָ

הּזרע  ּומן הירקֹות הּׁשבת 31מן וכן .32- לזרע ׁשּזרעּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - לירק זרעּה ּפטּור; ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָירקּה
זרין  לזרין 33מתעּׂשרת זרעה ּתרּומה 34. מפריׁש - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וכן  הּזרין. ּומן הּירק ּומן הּזרע מן 35ּומעּׂשרֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
לזרע 37והּגרּגר 36הּׁשחלים  זרע 38ׁשּזרען מתעּׂשרין - ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּירק  לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוירק.
יאכל; ּכ ואחר ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - ְְְְְְִַַַַַַָָָֹלאכלֹו

הּזרע. מן מפריׁש - ׁשּלֹו הּזרע ויאסף ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשּייבׁש
.Â חּיבין אינן - אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות,

מּדבריהן  אּלא ּבּמעּׂשר:39ּבמעּׂשרֹות ׁשּנאמר לפי . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
זרע אינן 40ּתבּואת הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה - ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתרּומה  הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן הּתבּואה. .41ּבכלל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּדֹומה  ּכל - ויצהר ּתירׁש ּדגנ ּבּה: נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהרי

ּכּמעּׂשר. מּדבריהם, - הּירק ּתרּומת אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלאּלּו;
.Ê מפריׁשין ּבחּוצה 42אין הּירק מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָ

ּבּמקֹומֹות  ואפּלּו ּבהן ׁשּמפריׁשין 44ׁשאמרנּו43לארץ, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי  על אף לארץ, לארץ מחּוצה הּבא ירק וכן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמעּׂשרֹות.

ּבעּקריה  עפר ּפטּור 45ׁשּיׁש זה הרי עליו 46- גזרּו ולא ,47. ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
והּקטנית  אצל 48הּתבּואה דעּתֹו ּבטלה - לירק ׁשּזרען ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבתרּומה  חּיב והּזרע ּפטּור, ׁשּלהן והּירק אדם, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכל
ְַַּומעּׂשרֹות.

.Áּכׁשּיקׁשּו אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף ,49הּתלּתן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
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דוד.8) בימי הרעב שנות בשלש עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה אוכלים 9)ירושלמי אינם אדם בני מיעוט אף כלומר,
שם). מעשר מהלכות פ"א (להלן כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם בגנות 10)אותם, שצומחים עשבים הם אלו שלשה

ט). משנה פ"ג מעשרות המשניות (פירוש אותם שיזרעו מבלי נא.11)ובבתים אדם 12)נדה למאכל גם הראויים מינים
בהמה. למאכל לקרקע.13)וגם מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב "נשמר",15)שם.14)המחשבה זהו כן, ואם

במעשרות. הפקר.16)וחייב מהלכות 17)שהם (פ"א אדם" מאכל הזרע אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה (שם).18)כלאים חציר וזרע שומים ח.19)זרע משנה פ"ה "והפיץ 20)מעשרות כה: כח, בישעיה נזכר

וכמון". ו.21)קצח משנה פ"ג בעוקצין לצמוח 22)כביתֿהלל שכשמתחיל ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום שם).23)נראה המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן השומר 24)מין הוא

לו:). (ברכות הצלף אביונות 25)לפרי אלא מתעשר "אין שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם כלומר,
חייבים  תנאֿקמא שלדעת הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק שבא רבינו וסובר פרי". שהן מפני

הפרי. עיקר אלא מתעשר שאין ר"ע אמר זה ועל במעשרות, (כסף ֿמשנה).26)הם ה הלכה שם עיקר 27)ירושלמי שהן
כנ"ל. א).28)הפרי, משנה פ"א בדמאי המשנה (פירוש בתורה הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם צ"ל:29)מעשרות

שם). המשנה (פירוש העלין מן הנכרת והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן שזרעה 30)"ירקה". שכיון
חשוב. הירק אין ג).31)לזרע, הלכה למעלה (ראה אדם מאכל שהוא הנקרא 32)כנראה תבלין מין והוא שם, משנה

זירים.33)"אנעס". גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר' ודלא חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
שם.34) אףֿעלֿפי 35)ירושלמי זירים, מתעשרים  אינם שחלים  כן כמו זירין, מתעשרת אינה שהשבת כשם כלומר,
לזרע.שדי  זרעם אם ירק, לענין שונה חכמים.36)נם כדעת שם משנה ירק. מין (פירוש 37)הוא בערבית גם שמו כן

שם). שם.38)המשנה יב.39)ירושלמי השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות שם.40)ירושלמי ירושלמי
איסי 41) דתני כהדא חשו לא גדולה לתרומה אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי מפורש זה הרי עיון: צריך

דרבנן". ירק "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות למעשרות עקביא שם.42)בן חלה ירושלמי
טו.43) הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב. עמון מצרים, שנער, א.44)כגון הלכה גם וממשיך 45)שם

בארץ. גידולין יב).46)להוסיף ס"ק שלא, סימן ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא שפירות 47)כן אףֿעלֿפי
גזרו. לא בירק - כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו לארץ אלא 48)חוצה פ"ב, שביעית תוספתא

פטור". וירקן חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים "הפול כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם שהנוסחא
אדם"49) למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים הותרו מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן

אדם, מאכל ואינו הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה (פי"ב להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור



zenexzקי zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבתחּלתן  אֹותן אֹוכלין האדם ורב הן 50הֹואיל הרי - ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּומעּׂשר  ּבתרּומה .51חּיבין ְֲִִֵַַָָ

.Ë הּתרּומה מן ּפטּורין הּלקט 52ואּלּו הּמעּׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
והּפאה  והעֹוללֹות 53והּׁשכחה העמיד 54והּפרט אפּלּו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הקּבעּו56ּכרי 55מהן  - ּבּׂשדה ּגרן מהן עּׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
אם 57למעּׂשרֹות  אבל ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה מהן ּומפריׁש , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ּפטּורין  - ּבעיר הּגרן ׁשהּכל 58עּׂשה להן, יׁש קֹול ׁשהרי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּפאה. אֹו ׁשכחה אֹו לקט ׁשהן ְְִִֵֵֶֶֶָָיֹודעין

.È והּׁשכחה ּומזלֹות 59הּלקט ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּפאה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּומעּׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין הפקיר 60- ּכן אם אּלא וכן 61, . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

והּזיתים  מן 62הּתבּואה ּפטּורין - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ
יֹודע? ּומּנין הּמעּׂשרֹות. ּומן ׁשּזֹורעּה63הּתרּומה ּכל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ

והפריׁש64ּומצמחת  עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּתרּומה  אינּה - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא וזיתים .65מּתבּואה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

.‡È ּפטּור - ההפקר הּמעּׂשרֹות,66וכן ּומן הּתרּומה מן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
לֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד הפקירֹו הּזֹורע 67ואפּלּו אבל . ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

חּיב  - הפקר ּומעּׂשרֹות.68ּׂשדה ּבתרּומה ְְְְִֵֵֶַַַָָ
.·È קמה מּמּנה 69הפקיר והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ

וזכה 70ּתרּומה  ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה. זֹו הרי - ְְְְֲֲֳִִִִִֵָָָָָ
וה  ועבר ּתרּומה ּבהן, אינּה - ּתרּומה מהן וכן 71פריׁש . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה חּיב ׁשאינֹו מּדבר הּמפריׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
לזרען  אדם ּבני רב ּדר ׁשאין ּדברים ּבמעּׂשרֹות. ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכן
מן  ּפטּורים - ההפקר מן חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבגּנֹות

ּבכי  ּבעל הּׁשּום ּכגֹון הּמעּׂשרֹות. ּומן ּובצל 72הּתרּומה , ְְְִִֶַַַַַַַָָָ
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ג). משנה פ"ב שני במעשר (מקורו בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה כן 50)הרי לא מחייבים שאם היו לא ,
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות ד 51)אותה הלכה למעלה (וראה משתצמח" "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש

(מראה  הוקשו שלא זמן כל אלא חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר חייבות אינן התלתן של שהתמרות
פליגין). מה ד"ה ה, הלכה פ"ד מעשרות בירושלמי ג.52)הפנים משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל

יצא  - עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הרי 54)הפקר, עניים, ממתנות והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות הפרט

בהם. חלק לעני שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל מהפסוק ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש
העין"56)העני.55) מראית מפני וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו (כלאים שבירושלמי אףֿעלֿפי

לחייבו  שאין לומר, [רוצה (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק -
מירחו, ולא כרי העמיד אם אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה גמר הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא
- יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין שמן למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי

למרחו]. עוד דעתו שאולי כאן, אין העין (רש"י 57)מראית בשדהו שגדלו חושב שהרואה מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). ט.59)שם.58)סוטה משנה פ"ד זה 60)פאה הרי לעניים השאירם ואם ופאה, שכחה בלקט חייב הגוי שאין

אם  ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של פירות הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים, ולא לעניים כהפקר
יֿיא). הלכות פ"א (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי אצלו, נתמרחו ואז 61)לא ולעשירים, לעניים

הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור הפקר משיכניסו 62)הוא והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".

ט. בהלכה בה שהתחיל ב.63)ומעשרות הלכה שם לא 64)ירושלמי צמיחה שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא
ה]. והלכה ג הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי" תלוי הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר

סב:65) א.66)קידושין משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א בפאה 67)תרומות מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר
ואינו  נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים נדר כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט). משנה (פ"ד
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו זאת ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על מצווה
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר צ"ל ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
פ"א  בפאה כמפורש המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר אבל יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו

כֿכא]. הלכות שם מעשר בהלכות ולהלן ו, לזכות 68)משנה נתכוין כשלא והמדובר א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות בפ"ב ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני אחת שהיא הזריעה, ידי על בשדה

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר, חייב ואףֿעלֿפיֿכן שם.69)א), היא 70)ירושלמי הדין מין שהרי
המעשרות. מן פטור בו וזכה כרמו שהמפקיר כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש שם 71)פטורה, בירושלמי

(וכשהפקירה  תרומה אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה שלא עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
שבל  ראב"ד), - כלום הפקיע אותם לא הפקיע - (וכשהפקירם תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו שלא עד ים

חייבים  גורן מהם עשה שאם דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן
בעיר  גם העין למראית חששו ולפיכך שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל משום והיינו בעיר, אפילו
אףֿעלֿפי  מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות תתחייב המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט הלכה למעלה (וראה
אבל  קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן בשבלים תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם שפטור,
המירוח  שאחר ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה, הפרשת של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים, הפקיר
שמירחם  לפני גוי מפירות תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה. תרומתו אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב

והאוכלן 72)הישראל]. לאכילה, ראויים ואינם מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח. משנה ה פרק מעשרות
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רכּפה  הּקלקלי 73ׁשל וגריס הּמצרּיֹות 74, ועדׁשים ,75, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
ּבהן  .76וכּיֹוצא ְֵֶַָ

.‚È ּכגֹון חּיב, ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נּקּוף  מסיק 77זיתי ּבזיתי ּבעּנבי 78ׁשּנתערבּו עֹוללֹות ועּנבי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָ

אחרֹות  ּפרֹות לֹו יׁש אם לפי 79ּבציר: החּיב על מֹוציא - ְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּותרּומת 80חׁשּבֹון  ּתרּומה מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו אין ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

הּכל  על ּומפריׁש81מעּׂשר ּבתרּומה, חּיב הּכל ּוכאּלּו ,82 ְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹֹ
החּיב  ּדבר חׁשּבֹון לפי וׁשני ראׁשֹון .83מעּׂשר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

.„È טמאה ּבין טהֹורה ּבין לּכהן, - אפּלּו84הּתרּומה . ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֹ
ׁשּיפריׁש קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו הּדגן זה 85נטמא הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

לּכהן; ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻחּיב
אחת  - ּתרּומתי מׁשמרת את ל נתּתי ואני ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
לּכהנים, נאכלת - הּטהֹורה טמאה. ואחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹטהֹורה
מדליקין  - ׁשמן היה אם ּבּׂשרפתּה. יהנּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּטמאה

את 86אֹותֹו ּבֹו מּסיקין - בֹו וכּיֹוצא דגן היה ואם ,ְְִִִֵֶַַָָָָ
.87הּתּנּור  ַַ

.ÂË הּמעּׂשר נטמא אֹו נטמאת אם מעּׂשר, ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן
אֹותּה מפריׁשין להנֹות 88- לּכהן ונּתנת ּבטמאה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ְִֵָָּבּׂשרפתּה.
.ÊË מע ּתרּומת אֹו גדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש -ּכל ּׂשר ְְְְֲִֵַַַַָָָ

הּמצֹות 89מבר ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש, ,90קדם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבברכֹות  ׁשּבארנּו .91ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
לארץ 92טמאה  לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין .93. ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתאכל  לא - הביא ּבארץ 94ואם טמאה ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשּלא 95הּכּותים  ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ; ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נּׂשרפת; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאת
עד  אֹותּה מּניחין אּלא לארץ. לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

ערב 96ׁשּתּטמא  ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף.97הּפסח  חמץ, היתה אם , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה ; מן ׁשעּור לּה אין - גדֹולה ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

ּפֹוטרת  אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא. ּכל -  ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָראׁשית
חכמים. ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
יׁש - הּטמאה מּפני לּׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל להפריׁש ְְְְִִֶַַָָלֹו
אחד ·. - יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָוכּמה

אחד  - רעה מחמּׁשים, אחד - והּבינֹונית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמארּבעים,
מּׁשּׁשים. מאחד יפחת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹֹמּׁשּׁשים.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להלן). (וראה בכי" בעל נקרא ולפיכך דמעות, יורדות מאד 73)עיניו חריף אחד גלד אלא לו שאין בצל ו"הוא שם.
למקום  מיוחסים הם ואולי מיא, רכפת יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות מדמע האדם עין אל כשיקרב
"בוכים" דרך על מקום, שם בכי, שבעל שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה שם). (פיה"מ המקומות" מן

א]. ב, גדולים 74)בשופטים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים, "ומן שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
הקלקי". כגריס הידוע והוא למקום, מיוחסים הם 75)מרובעין המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה העדשים "הם

(שם). המעשרות" מן פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים אינם שם 76)מדבריות, המנויים מינים עוד
יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא פ"ג 77)במשנה חלה

נראה  וכן שם. שלמה מלאכת - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים הם נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה
במעשרות". חייבים אינם העוללות נקוף וזיתי ב). נקף ערך וכו'78)בערוך, בתים בעלי שמלקטים הזיתים לקיטת "הם כי ,

(שם). מסיקה" חכמים בלשון יקרא המעורבות.79)הזיתים אותן מזיתי 80)מלבד המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
בלבד. טיפה 81)מסיק ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם שעשה לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

וראה  ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת (ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור חיוב וטיפה
ד. הלכה פי"ג המעורב.82)להלן בדבר שישאר בלבד"83)ממה מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה "לפי

אבל  הכל, על מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני ושני ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
הכל, נותן במיתה, שהן מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני מעשר לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו

לכהן. - בהם המעורבים החולין כה.84)גם שעת 85)שבת לו שהיתה ההפרשה, לפני שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
לג.). דפסחים מהסוגיא ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו אין - בטהרה להפרישה פי"א 86)הכושר תרומות

י. ועל).87)משנה ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה הטמאה התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור אבל
המעשר.88) תרומת פ"ו.89)את ברכות מהתוספתא והמקור טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן עובר 90)ראה

יב.91)לעשייתן. והלכה ג הלכה שמצאנו 92)פי"א כמו בארץ, תהיה ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם אותם ששורפים פסולים ירדפו 93)בקדשים שלא ו. משנה שם

שם). (ירושלמי לארץ לחוצה ויצאו אחריה ה.94)הכהנים הלכה תחלת פ"ד חלה טומאה.95)ירושלמי עליה שגזרו
כמפורש 96) בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ ורק נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה לטמא [אבל

א]. הלכה פי"ב שם.97)להלן הכהנים 1)ירושלמי שאין התרומה ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר
ומקצת  זה מכרי מקצת או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה מעשרה אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין
בשבלים, כשהוא ראשון מעשר שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה, מפריש ומי מעשר תרומת אחר. מכרי
תרומה  להפריש הרוצה הכל. על אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או

כאחד. מעשר ותרומת גדולה
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ּבתחּלתן  אֹותן אֹוכלין האדם ורב הן 50הֹואיל הרי - ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּומעּׂשר  ּבתרּומה .51חּיבין ְֲִִֵַַָָ

.Ë הּתרּומה מן ּפטּורין הּלקט 52ואּלּו הּמעּׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
והּפאה  והעֹוללֹות 53והּׁשכחה העמיד 54והּפרט אפּלּו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הקּבעּו56ּכרי 55מהן  - ּבּׂשדה ּגרן מהן עּׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
אם 57למעּׂשרֹות  אבל ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה מהן ּומפריׁש , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ּפטּורין  - ּבעיר הּגרן ׁשהּכל 58עּׂשה להן, יׁש קֹול ׁשהרי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּפאה. אֹו ׁשכחה אֹו לקט ׁשהן ְְִִֵֵֶֶֶָָיֹודעין

.È והּׁשכחה ּומזלֹות 59הּלקט ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּפאה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּומעּׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין הפקיר 60- ּכן אם אּלא וכן 61, . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

והּזיתים  מן 62הּתבּואה ּפטּורין - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ
יֹודע? ּומּנין הּמעּׂשרֹות. ּומן ׁשּזֹורעּה63הּתרּומה ּכל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ

והפריׁש64ּומצמחת  עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּתרּומה  אינּה - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא וזיתים .65מּתבּואה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

.‡È ּפטּור - ההפקר הּמעּׂשרֹות,66וכן ּומן הּתרּומה מן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
לֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד הפקירֹו הּזֹורע 67ואפּלּו אבל . ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

חּיב  - הפקר ּומעּׂשרֹות.68ּׂשדה ּבתרּומה ְְְְִֵֵֶַַַָָ
.·È קמה מּמּנה 69הפקיר והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ

וזכה 70ּתרּומה  ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה. זֹו הרי - ְְְְֲֲֳִִִִִֵָָָָָ
וה  ועבר ּתרּומה ּבהן, אינּה - ּתרּומה מהן וכן 71פריׁש . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה חּיב ׁשאינֹו מּדבר הּמפריׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
לזרען  אדם ּבני רב ּדר ׁשאין ּדברים ּבמעּׂשרֹות. ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכן
מן  ּפטּורים - ההפקר מן חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבגּנֹות

ּבכי  ּבעל הּׁשּום ּכגֹון הּמעּׂשרֹות. ּומן ּובצל 72הּתרּומה , ְְְִִֶַַַַַַַָָָ
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ג). משנה פ"ב שני במעשר (מקורו בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה כן 50)הרי לא מחייבים שאם היו לא ,
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות ד 51)אותה הלכה למעלה (וראה משתצמח" "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש

(מראה  הוקשו שלא זמן כל אלא חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר חייבות אינן התלתן של שהתמרות
פליגין). מה ד"ה ה, הלכה פ"ד מעשרות בירושלמי ג.52)הפנים משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל

יצא  - עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הרי 54)הפקר, עניים, ממתנות והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות הפרט

בהם. חלק לעני שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל מהפסוק ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש
העין"56)העני.55) מראית מפני וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו (כלאים שבירושלמי אףֿעלֿפי

לחייבו  שאין לומר, [רוצה (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק -
מירחו, ולא כרי העמיד אם אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה גמר הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא
- יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין שמן למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי

למרחו]. עוד דעתו שאולי כאן, אין העין (רש"י 57)מראית בשדהו שגדלו חושב שהרואה מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). ט.59)שם.58)סוטה משנה פ"ד זה 60)פאה הרי לעניים השאירם ואם ופאה, שכחה בלקט חייב הגוי שאין

אם  ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של פירות הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים, ולא לעניים כהפקר
יֿיא). הלכות פ"א (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי אצלו, נתמרחו ואז 61)לא ולעשירים, לעניים

הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור הפקר משיכניסו 62)הוא והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".

ט. בהלכה בה שהתחיל ב.63)ומעשרות הלכה שם לא 64)ירושלמי צמיחה שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא
ה]. והלכה ג הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי" תלוי הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר

סב:65) א.66)קידושין משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א בפאה 67)תרומות מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר
ואינו  נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים נדר כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט). משנה (פ"ד
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו זאת ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על מצווה
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר צ"ל ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
פ"א  בפאה כמפורש המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר אבל יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו

כֿכא]. הלכות שם מעשר בהלכות ולהלן ו, לזכות 68)משנה נתכוין כשלא והמדובר א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות בפ"ב ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני אחת שהיא הזריעה, ידי על בשדה

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר, חייב ואףֿעלֿפיֿכן שם.69)א), היא 70)ירושלמי הדין מין שהרי
המעשרות. מן פטור בו וזכה כרמו שהמפקיר כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש שם 71)פטורה, בירושלמי

(וכשהפקירה  תרומה אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה שלא עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
שבל  ראב"ד), - כלום הפקיע אותם לא הפקיע - (וכשהפקירם תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו שלא עד ים

חייבים  גורן מהם עשה שאם דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן
בעיר  גם העין למראית חששו ולפיכך שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל משום והיינו בעיר, אפילו
אףֿעלֿפי  מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות תתחייב המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט הלכה למעלה (וראה
אבל  קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן בשבלים תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם שפטור,
המירוח  שאחר ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה, הפרשת של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים, הפקיר
שמירחם  לפני גוי מפירות תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה. תרומתו אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב

והאוכלן 72)הישראל]. לאכילה, ראויים ואינם מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח. משנה ה פרק מעשרות

zenexz zekld - mirxf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רכּפה  הּקלקלי 73ׁשל וגריס הּמצרּיֹות 74, ועדׁשים ,75, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
ּבהן  .76וכּיֹוצא ְֵֶַָ

.‚È ּכגֹון חּיב, ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נּקּוף  מסיק 77זיתי ּבזיתי ּבעּנבי 78ׁשּנתערבּו עֹוללֹות ועּנבי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָ

אחרֹות  ּפרֹות לֹו יׁש אם לפי 79ּבציר: החּיב על מֹוציא - ְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּותרּומת 80חׁשּבֹון  ּתרּומה מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו אין ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

הּכל  על ּומפריׁש81מעּׂשר ּבתרּומה, חּיב הּכל ּוכאּלּו ,82 ְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹֹ
החּיב  ּדבר חׁשּבֹון לפי וׁשני ראׁשֹון .83מעּׂשר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

.„È טמאה ּבין טהֹורה ּבין לּכהן, - אפּלּו84הּתרּומה . ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֹ
ׁשּיפריׁש קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו הּדגן זה 85נטמא הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

לּכהן; ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻחּיב
אחת  - ּתרּומתי מׁשמרת את ל נתּתי ואני ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
לּכהנים, נאכלת - הּטהֹורה טמאה. ואחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹטהֹורה
מדליקין  - ׁשמן היה אם ּבּׂשרפתּה. יהנּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּטמאה

את 86אֹותֹו ּבֹו מּסיקין - בֹו וכּיֹוצא דגן היה ואם ,ְְִִִֵֶַַָָָָ
.87הּתּנּור  ַַ

.ÂË הּמעּׂשר נטמא אֹו נטמאת אם מעּׂשר, ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן
אֹותּה מפריׁשין להנֹות 88- לּכהן ונּתנת ּבטמאה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ְִֵָָּבּׂשרפתּה.
.ÊË מע ּתרּומת אֹו גדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש -ּכל ּׂשר ְְְְֲִֵַַַַָָָ

הּמצֹות 89מבר ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש, ,90קדם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבברכֹות  ׁשּבארנּו .91ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
לארץ 92טמאה  לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין .93. ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתאכל  לא - הביא ּבארץ 94ואם טמאה ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשּלא 95הּכּותים  ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ; ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נּׂשרפת; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאת
עד  אֹותּה מּניחין אּלא לארץ. לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

ערב 96ׁשּתּטמא  ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף.97הּפסח  חמץ, היתה אם , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה ; מן ׁשעּור לּה אין - גדֹולה ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

ּפֹוטרת  אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא. ּכל -  ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָראׁשית
חכמים. ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
יׁש - הּטמאה מּפני לּׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל להפריׁש ְְְְִִֶַַָָלֹו
אחד ·. - יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָוכּמה

אחד  - רעה מחמּׁשים, אחד - והּבינֹונית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמארּבעים,
מּׁשּׁשים. מאחד יפחת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹֹמּׁשּׁשים.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להלן). (וראה בכי" בעל נקרא ולפיכך דמעות, יורדות מאד 73)עיניו חריף אחד גלד אלא לו שאין בצל ו"הוא שם.
למקום  מיוחסים הם ואולי מיא, רכפת יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות מדמע האדם עין אל כשיקרב
"בוכים" דרך על מקום, שם בכי, שבעל שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה שם). (פיה"מ המקומות" מן

א]. ב, גדולים 74)בשופטים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים, "ומן שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
הקלקי". כגריס הידוע והוא למקום, מיוחסים הם 75)מרובעין המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה העדשים "הם

(שם). המעשרות" מן פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים אינם שם 76)מדבריות, המנויים מינים עוד
יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא פ"ג 77)במשנה חלה

נראה  וכן שם. שלמה מלאכת - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים הם נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה
במעשרות". חייבים אינם העוללות נקוף וזיתי ב). נקף ערך וכו'78)בערוך, בתים בעלי שמלקטים הזיתים לקיטת "הם כי ,

(שם). מסיקה" חכמים בלשון יקרא המעורבות.79)הזיתים אותן מזיתי 80)מלבד המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
בלבד. טיפה 81)מסיק ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם שעשה לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

וראה  ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת (ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור חיוב וטיפה
ד. הלכה פי"ג המעורב.82)להלן בדבר שישאר בלבד"83)ממה מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה "לפי

אבל  הכל, על מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני ושני ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
הכל, נותן במיתה, שהן מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני מעשר לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו

לכהן. - בהם המעורבים החולין כה.84)גם שעת 85)שבת לו שהיתה ההפרשה, לפני שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
לג.). דפסחים מהסוגיא ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו אין - בטהרה להפרישה פי"א 86)הכושר תרומות

י. ועל).87)משנה ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה הטמאה התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור אבל
המעשר.88) תרומת פ"ו.89)את ברכות מהתוספתא והמקור טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן עובר 90)ראה

יב.91)לעשייתן. והלכה ג הלכה שמצאנו 92)פי"א כמו בארץ, תהיה ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם אותם ששורפים פסולים ירדפו 93)בקדשים שלא ו. משנה שם

שם). (ירושלמי לארץ לחוצה ויצאו אחריה ה.94)הכהנים הלכה תחלת פ"ד חלה טומאה.95)ירושלמי עליה שגזרו
כמפורש 96) בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ ורק נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה לטמא [אבל

א]. הלכה פי"ב שם.97)להלן הכהנים 1)ירושלמי שאין התרומה ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר
ומקצת  זה מכרי מקצת או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה מעשרה אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין
בשבלים, כשהוא ראשון מעשר שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה, מפריש ומי מעשר תרומת אחר. מכרי
תרומה  להפריש הרוצה הכל. על אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או

כאחד. מעשר ותרומת גדולה
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ּכגֹון ‚. עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
אחד  לכּתחּלה נּטלת - והּקליסין החרּובין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָּתרּומֹות
ּגּדּולי  ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד נּטלין ואּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָמּׁשּׁשים.
הּטמאה  ׁשהיתה טמאה ּותרּומה ּתרּומה, וערּובי ְְְְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָֻּתרּומה
לארץ, חּוצה ּותרּומת הקּדׁש, ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאנס
והּגמזּיֹות  והחרּובין והּקליסין הּקצח ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָּותרּומת
ּופרֹות  ּבהן, וכּיֹוצא אדֹומּיֹות ּוּׂשעֹורים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָוהּתּורמֹוסין

ּפרֹות עציץ ּכׁשּתֹורמין האּפֹוטרֹוּפסין, וכן נקּוב. ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין - ְְִִִִִֶָיתֹומים

ולא „. ּבמׁשקל ולא ּבמּדה לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד אּלא ׁשעּור, ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין,
הּמדּוד  את הּוא ּתֹורם אבל מּׁשּׁשים; אחד ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ׁשּמּדתן  ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם  ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה;

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה
זֹו‰. הרי - חּלין מקצת וׁשּיר הֹואיל ּבתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

לא  - ּתרּומה האּלּו הּפרֹות ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּתרּומה.
ּבידֹו ועלתה מעּׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד  לתרם נתּכּון ּתרּומה. ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמּׁשּׁשים,

.Â- מעּׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
וחזר  מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעּׂשרֹות, חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם  יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעּׂשרֹות הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר  ּתרּומה, זֹו הרי - ואחד מּׁשּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו. הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

ּכראׁשֹונה. הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻּבמנין,
.Êאינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְִִִֵַַַַָָָהּמפריׁש

צרי כן ּפי על ואף הּכרי. ּכחלק הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּתרּומה,
עליו  יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו ּתרּומת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹלהפריׁש

אחרֹות. ֲִֵֵמּפרֹות
.Á ּתרּומה ּומקצת זה מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָהּמפריׁש

זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמינֹו אחר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹמּכרי
אֹו ּבצפֹונֹו אמר: אם לתֹוכֹו, זה הּכרי ּתרּומת ְְְְִִִֵֶַַַָָהאֹומר:
ואם  ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב ׁשם, קרא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבדרֹומֹו

ּכלּום. אמר לא - ּבמקֹום צּין ְְִֵַָָֹֹלא
.Ë מקֹום - ּכזה הּזה והּכרי זה, הּכרי ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאמר:

ׁשל  ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
ִֵׁשני.

.È אּלא ּבאמד, אֹותּה מפריׁשין אין - מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּתרּומת
ׁשעּורּה ׁשהרי הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ּבׁשעּורּה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָמדקּדק

ּבּתֹורה. ְַָָֹמפרׁש
.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - למּדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּדבר

למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָוּדבר

מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ּולמדדֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻֻּולׁשקלֹו
מּׁשניהן. מׁשּבח ְְְִֵֵֶַָֻוהּׁשֹוקל

.·È לוי ּבן אֹותּה ׁשּיפריׁש - מעּׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמצות
את  יּׂשראל ּבני מאת תקחּו וכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּמעּׂשרֹו;
ויּתן  לּכהן, ולּתנּה אֹותּה להפריׁש ליּׂשראל ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּמעּׂשר.
מעּׂשר  ׁשהיא ּתרּומתֹו, מּמּנּו ׁשּיפריׁש אחר לּלוי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמעּׂשר

הּמעּׂשר. ֲִֵַַמן
.‚È,ׁשּבלים ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָיּׂשראל

אין  - לּלוי ּונתנֹו גדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ׁשּידּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹקדם
ׁשּידּוׁשּנּו, אחר גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש חּיב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּלוי
והפריׁש יּׂשראל ּדׁש אם אבל ּבלבד. מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאּלא
[ּונתנֹו גדֹולה ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם הּדגן מן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמעּׂשר
ּותרּומת  גדֹולה] ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש הּלוי חּיב - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלּלוי
ׁשּנאמר: ּבתרּומה, נתחּיב דגן ׁשּנעּׂשה מאחר ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמעּׂשר;

.ּדגנ ְְִֵָראׁשית
.„Èּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעּׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבן

לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ׁשּבלים, ְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָֹלּכהן
מעּׂשר  לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן, מן הּמעּׂשר מן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר
ׁשּבלים  מעּׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם העצה. אֹו הּתבן ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן
הּזרע  את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש זה הרי - לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ׁשּלקח  מּפני לכּתׁש? קנסּוהּו מה ּומּפני הּתבן. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת

גדֹולה. ּתרּומה מּמּנּו והפקיע ׁשּבלים ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָהּמעּׂשר
.ÂË מעּׂשר אּבא: לי אמר ּכ ללוי: ׁשאמר יּׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן

ׁשהרי  ׁשּבֹו; מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ּבידי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָל
הּמעּׂשר  ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, הפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאביו
ּכֹור  אּבא: לי אמר ּכ לֹו: אמר ואם הּלוי. ְְִִִִִֵַַַַָָָָלפלֹוני

ׁשּבֹו. מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין - ּבידי ל יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָמעּׂשר
.ÊË ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

להֹוליכּה, מּטּפל אינֹו - מּכן ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה -ְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּכל  אפּלּו ּובׁשמן, ּוביין וּׂשֹורפּה. ּבאּור מׁשליכּה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאּלא
מעּׂשר  ּתרּומת ׁשּתהא ּובלבד לּכהן. מֹוליכּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ׁשל  ׁשהיתה אֹו טמאה היתה אם אבל ּוטהֹורה; ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָוּדאית
אּלא  ּבּה, מּטּפל אינֹו - ּכּׁשעּור ּבּה אין אם ְִִִֵֵֵֶַַַָָָּדמאי,

ְָּׂשֹורפּה.
.ÊÈ?ּכיצד הּמּקף. מן אּלא גדֹולה ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻאין

אחר  ּבבית סאה וחמּׁשים זה ּבבית סאה חמּׁשים לֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהיּו
ׁשּנמצא  הּמאה, על סאים ׁשּתי מהן מאחד יפריׁש לא -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מן  ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על זה מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹמפריׁש
ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ְְְְְִֶֶַַָָָָָֻֻהּמּקף
ׁשּמׁשּתּברין  וראה ׁשמן אֹו יין ּכּדי טעּון היה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל
אמר  לא - ׁשּבביתי ּפרֹות על ּתרּומה הן הרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואמר:

ְּכלּום.
.ÁÈ מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְִִֵֵַַַָֻּפרֹות

ּתבּואה  ּׂשּקי הּכל. על מאחד ּתֹורם - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבבית
אחת  ּבהּקפה היּו אם ּגרֹוגרֹות, ׁשל וחבּיֹות דבלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועּגּולי
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סתם  ׁשּלא עד יין: ׁשל חבּיֹות הּכל. על מאחד ּתֹורם -ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּכל  ּתֹורם - מּׁשּסתם הּכל; על מאחד ּתֹורם - ּפיהן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

ואחת. ְַַַַאחת
.ËÈ על מאחד ּתֹורם - ּבּגּנה ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - ּביניהן אחד מין הביא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
מּלמּטה  ּוכרּוב מלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה מינין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻהביא
הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּומין
הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורים חמּׁשה הּקיף ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם
מּכל  ּתֹורם - קּים הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ׁשעּקר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבזמן

ואחד. ְֶֶָָאחד
.Î.הּמּקף מן ׁשּלא אֹותֹו מפריׁשין - מעּׂשר ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻּתרּומת

מעּׂשר  אפּלּו תרּומה; ּתרימּו מעּׂשרֹותיכם מּכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחד ּומעּׂשר זֹו ּבמדינה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ּתֹורמין  אין חכמים ותלמידי הּכל. על מאחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מעּׂשר. ּתרּומת ואפּלּו הּמּקף מן ְֲֲִִֵֶַַַַָָֻאּלא
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו הּוא והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
יּׂשראל  ּבני מעּׂשר את ּכי ׁשּנאמר: עּׂשּוי. ּׁשע ּׂשה מה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּלֹו את עֹוּׂשה ׁשהּוא מלּמד, - ּתרּומה לה' ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר

לאחר. ְְֵַָּתרּומה
.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

ּתרּומת  ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהיֹות
את  ׁשּנאמר: ּכלּום. עּׂשה לא - לּכהן ויּתנֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמעּׂשר
אֹותֹו עֹוּׂשה - ּבתֹוכֹו ׁשּקדׁשיו ּבזמן מּמּנּו; ְְְְִִִֶֶֶַָָָמקּדׁשֹו
אֹותֹו עֹוּׂשה אינֹו - ּבתֹוכֹו קדׁשיו אין לאחרים, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָּתרּומה
עליהם  מפריׁש להיֹות ּפרֹות הּמּניח וכן לאחרים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּתרּומה
ואם  לתרּומה. טבּולין ׁשּיהיּו צרי - גדֹולה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּתרּומה
ׁשּיהיּו צרי - מעּׂשר עליהן מפריׁש להיֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָהּניחן

למעּׂשר. ְְֲִֵַטבּולין
.‚Î על אֹותן מפריׁשין - ּומעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּמפריׁשין

ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּסדר.
מעּׂשר  ּכ ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר ּכ ואחר גדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
מעּׂשר  אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. מעּׂשר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָׁשני

לא  על ׁשעבר ּפי על אף לבּכּורים, ּתרּומה אֹו ְְְִִִִֶַַַַָָָֹלתרּומה,
תעּׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה
ּדבר  תאחר לא - תאחר לא ודמע מלאת ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין להקּדימֹו. ְְְִִֵֶֶַַָָׁשראּוי
.„Î מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְֲִֵֶַַַָָָהרֹוצה

ואֹומר: ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש - ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכאחד
ׁשהפרׁשּתי  זה ּבצד הּוא הרי - ּכאן ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד
ּתרּומה  הּוא - ׁשהפרׁשּתי מּזה והּנׁשאר חּלין; הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻוהרי
הרי  - אּלּו חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי והּמעּׂשר הּכל. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻעל
הּתרּומה  על יתר הּנׁשאר וזה ׁשהפרׁשּתי; זה ּבצד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא

הּכל. על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי - ּׁשהפרׁשּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמּמה

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּומעּׂשרֹות;‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוּׂשה

ואין  ׁשלּוחכם. לרּבֹות - אּתם גם ּתרימּו ּכן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אּתם; ּגם ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובד ׁשליח ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוּׂשין

ברית. ּבני - ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני - אּתם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָמה
ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ּומזלֹות 2החרׁש ּכֹוכבים והעֹובד והּקטן, והּׁשֹוטה, , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּברׁשּותֹו ואפּלּו יּׂשראל ׁשל את את 3ׁשּתרם והּתֹורם , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּבעלים  ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו מּׁשּלֹו4ׁשאינֹו הּתֹורם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּתרּומה  זֹו הרי - אחרים ׁשל וטֹובת 5על ּפרֹותיהם. ותּקן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּלֹו - ׁשּירצה.6הנאה ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה , ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹ
חברֹו‚. ּׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

ּבא  אם ותרם: ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולּקט
יפֹות  ׁשם היּו אם יפֹות, אצל ּכּל לֹו: ואמר הּבית ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ּׁשּתרם  מקּפיד מּמה אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו ואם 7- ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - יפֹות ׁשם היּו ְְֵֶַָָָָָָֹֹלא

מחּוי  ּדר על והֹוסיף,8אּלא ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - לֹו אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ְְֵֵֵֵֵֶָָָּבין

ּתרּומה:„. ּתרּומתן - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִָָָָָֹֹחמּׁשה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יודע 1) ואינו ותרום צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום. הראוי הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר
הבית  בעל ובא שתרם אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה, חייבים אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם
המפריש  מעשר. ואמר תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב.

בלבו. שיכוון צריך מה הגורן את והתורם תנאי. על פי 2)תרומה על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
האלמות  שסיבת "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו לזה גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
(ואם  ששמע אחר החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע, ולא אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא
לו  "מותר ב משנה שם שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם מדבר שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן

תרומה]. שתרומתו לומר ורוצה הוא דווקא לאו שליח.3)לתרום", נעשה הגוי כך 4)שאין אחר היה כשלא והמדובר
למעשיו]. מסכימים [=שהם מהבעלים דעת כשלוחו,5)גילוי הוא והרי פירותיו שמתקנים הפירות, לבעל היא שזכות

שליחותו. מטעם התורם.6)שזכייה תרומה 7)של תרומתו הבית בעל בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
תרומה. תרומתו וממילא כשלו הם הרי לעצמו גוזלן.8)וכשלקחם היית מאלו יפות מצאת אילו מחאה: דרך כלומר,
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ּכגֹון ‚. עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
אחד  לכּתחּלה נּטלת - והּקליסין החרּובין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָּתרּומֹות
ּגּדּולי  ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד נּטלין ואּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָמּׁשּׁשים.
הּטמאה  ׁשהיתה טמאה ּותרּומה ּתרּומה, וערּובי ְְְְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָֻּתרּומה
לארץ, חּוצה ּותרּומת הקּדׁש, ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאנס
והּגמזּיֹות  והחרּובין והּקליסין הּקצח ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָּותרּומת
ּופרֹות  ּבהן, וכּיֹוצא אדֹומּיֹות ּוּׂשעֹורים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָוהּתּורמֹוסין

ּפרֹות עציץ ּכׁשּתֹורמין האּפֹוטרֹוּפסין, וכן נקּוב. ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין - ְְִִִִִֶָיתֹומים

ולא „. ּבמׁשקל ולא ּבמּדה לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד אּלא ׁשעּור, ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין,
הּמדּוד  את הּוא ּתֹורם אבל מּׁשּׁשים; אחד ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ׁשּמּדתן  ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם  ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה;

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה
זֹו‰. הרי - חּלין מקצת וׁשּיר הֹואיל ּבתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

לא  - ּתרּומה האּלּו הּפרֹות ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּתרּומה.
ּבידֹו ועלתה מעּׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד  לתרם נתּכּון ּתרּומה. ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמּׁשּׁשים,

.Â- מעּׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
וחזר  מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעּׂשרֹות, חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם  יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעּׂשרֹות הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר  ּתרּומה, זֹו הרי - ואחד מּׁשּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו. הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

ּכראׁשֹונה. הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻּבמנין,
.Êאינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְִִִֵַַַַָָָהּמפריׁש

צרי כן ּפי על ואף הּכרי. ּכחלק הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּתרּומה,
עליו  יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו ּתרּומת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹלהפריׁש

אחרֹות. ֲִֵֵמּפרֹות
.Á ּתרּומה ּומקצת זה מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָהּמפריׁש

זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמינֹו אחר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹמּכרי
אֹו ּבצפֹונֹו אמר: אם לתֹוכֹו, זה הּכרי ּתרּומת ְְְְִִִֵֶַַַָָהאֹומר:
ואם  ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב ׁשם, קרא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבדרֹומֹו

ּכלּום. אמר לא - ּבמקֹום צּין ְְִֵַָָֹֹלא
.Ë מקֹום - ּכזה הּזה והּכרי זה, הּכרי ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאמר:

ׁשל  ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
ִֵׁשני.

.È אּלא ּבאמד, אֹותּה מפריׁשין אין - מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּתרּומת
ׁשעּורּה ׁשהרי הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ּבׁשעּורּה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָמדקּדק

ּבּתֹורה. ְַָָֹמפרׁש
.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - למּדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּדבר

למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָוּדבר

מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ּולמדדֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻֻּולׁשקלֹו
מּׁשניהן. מׁשּבח ְְְִֵֵֶַָֻוהּׁשֹוקל

.·È לוי ּבן אֹותּה ׁשּיפריׁש - מעּׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמצות
את  יּׂשראל ּבני מאת תקחּו וכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּמעּׂשרֹו;
ויּתן  לּכהן, ולּתנּה אֹותּה להפריׁש ליּׂשראל ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּמעּׂשר.
מעּׂשר  ׁשהיא ּתרּומתֹו, מּמּנּו ׁשּיפריׁש אחר לּלוי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמעּׂשר

הּמעּׂשר. ֲִֵַַמן
.‚È,ׁשּבלים ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָיּׂשראל

אין  - לּלוי ּונתנֹו גדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ׁשּידּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹקדם
ׁשּידּוׁשּנּו, אחר גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש חּיב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּלוי
והפריׁש יּׂשראל ּדׁש אם אבל ּבלבד. מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאּלא
[ּונתנֹו גדֹולה ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם הּדגן מן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמעּׂשר
ּותרּומת  גדֹולה] ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש הּלוי חּיב - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלּלוי
ׁשּנאמר: ּבתרּומה, נתחּיב דגן ׁשּנעּׂשה מאחר ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמעּׂשר;

.ּדגנ ְְִֵָראׁשית
.„Èּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעּׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבן

לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ׁשּבלים, ְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָֹלּכהן
מעּׂשר  לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן, מן הּמעּׂשר מן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר
ׁשּבלים  מעּׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם העצה. אֹו הּתבן ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן
הּזרע  את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש זה הרי - לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ׁשּלקח  מּפני לכּתׁש? קנסּוהּו מה ּומּפני הּתבן. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת

גדֹולה. ּתרּומה מּמּנּו והפקיע ׁשּבלים ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָהּמעּׂשר
.ÂË מעּׂשר אּבא: לי אמר ּכ ללוי: ׁשאמר יּׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן

ׁשהרי  ׁשּבֹו; מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ּבידי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָל
הּמעּׂשר  ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, הפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאביו
ּכֹור  אּבא: לי אמר ּכ לֹו: אמר ואם הּלוי. ְְִִִִִֵַַַַָָָָלפלֹוני

ׁשּבֹו. מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין - ּבידי ל יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָמעּׂשר
.ÊË ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

להֹוליכּה, מּטּפל אינֹו - מּכן ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה -ְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּכל  אפּלּו ּובׁשמן, ּוביין וּׂשֹורפּה. ּבאּור מׁשליכּה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאּלא
מעּׂשר  ּתרּומת ׁשּתהא ּובלבד לּכהן. מֹוליכּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ׁשל  ׁשהיתה אֹו טמאה היתה אם אבל ּוטהֹורה; ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָוּדאית
אּלא  ּבּה, מּטּפל אינֹו - ּכּׁשעּור ּבּה אין אם ְִִִֵֵֵֶַַַָָָּדמאי,

ְָּׂשֹורפּה.
.ÊÈ?ּכיצד הּמּקף. מן אּלא גדֹולה ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻאין

אחר  ּבבית סאה וחמּׁשים זה ּבבית סאה חמּׁשים לֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהיּו
ׁשּנמצא  הּמאה, על סאים ׁשּתי מהן מאחד יפריׁש לא -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מן  ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על זה מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹמפריׁש
ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ְְְְְִֶֶַַָָָָָֻֻהּמּקף
ׁשּמׁשּתּברין  וראה ׁשמן אֹו יין ּכּדי טעּון היה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל
אמר  לא - ׁשּבביתי ּפרֹות על ּתרּומה הן הרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואמר:

ְּכלּום.
.ÁÈ מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְִִֵֵַַַָֻּפרֹות

ּתבּואה  ּׂשּקי הּכל. על מאחד ּתֹורם - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבבית
אחת  ּבהּקפה היּו אם ּגרֹוגרֹות, ׁשל וחבּיֹות דבלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועּגּולי
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סתם  ׁשּלא עד יין: ׁשל חבּיֹות הּכל. על מאחד ּתֹורם -ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּכל  ּתֹורם - מּׁשּסתם הּכל; על מאחד ּתֹורם - ּפיהן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

ואחת. ְַַַַאחת
.ËÈ על מאחד ּתֹורם - ּבּגּנה ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - ּביניהן אחד מין הביא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
מּלמּטה  ּוכרּוב מלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה מינין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻהביא
הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּומין
הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורים חמּׁשה הּקיף ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם
מּכל  ּתֹורם - קּים הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ׁשעּקר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבזמן

ואחד. ְֶֶָָאחד
.Î.הּמּקף מן ׁשּלא אֹותֹו מפריׁשין - מעּׂשר ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻּתרּומת

מעּׂשר  אפּלּו תרּומה; ּתרימּו מעּׂשרֹותיכם מּכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחד ּומעּׂשר זֹו ּבמדינה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ּתֹורמין  אין חכמים ותלמידי הּכל. על מאחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מעּׂשר. ּתרּומת ואפּלּו הּמּקף מן ְֲֲִִֵֶַַַַָָֻאּלא
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו הּוא והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
יּׂשראל  ּבני מעּׂשר את ּכי ׁשּנאמר: עּׂשּוי. ּׁשע ּׂשה מה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּלֹו את עֹוּׂשה ׁשהּוא מלּמד, - ּתרּומה לה' ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר

לאחר. ְְֵַָּתרּומה
.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

ּתרּומת  ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהיֹות
את  ׁשּנאמר: ּכלּום. עּׂשה לא - לּכהן ויּתנֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמעּׂשר
אֹותֹו עֹוּׂשה - ּבתֹוכֹו ׁשּקדׁשיו ּבזמן מּמּנּו; ְְְְִִִֶֶֶַָָָמקּדׁשֹו
אֹותֹו עֹוּׂשה אינֹו - ּבתֹוכֹו קדׁשיו אין לאחרים, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָּתרּומה
עליהם  מפריׁש להיֹות ּפרֹות הּמּניח וכן לאחרים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּתרּומה
ואם  לתרּומה. טבּולין ׁשּיהיּו צרי - גדֹולה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּתרּומה
ׁשּיהיּו צרי - מעּׂשר עליהן מפריׁש להיֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָהּניחן

למעּׂשר. ְְֲִֵַטבּולין
.‚Î על אֹותן מפריׁשין - ּומעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּמפריׁשין

ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּסדר.
מעּׂשר  ּכ ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר ּכ ואחר גדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
מעּׂשר  אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. מעּׂשר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָׁשני

לא  על ׁשעבר ּפי על אף לבּכּורים, ּתרּומה אֹו ְְְִִִִֶַַַַָָָֹלתרּומה,
תעּׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה
ּדבר  תאחר לא - תאחר לא ודמע מלאת ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין להקּדימֹו. ְְְִִֵֶֶַַָָׁשראּוי
.„Î מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְֲִֵֶַַַָָָהרֹוצה

ואֹומר: ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש - ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכאחד
ׁשהפרׁשּתי  זה ּבצד הּוא הרי - ּכאן ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד
ּתרּומה  הּוא - ׁשהפרׁשּתי מּזה והּנׁשאר חּלין; הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻוהרי
הרי  - אּלּו חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי והּמעּׂשר הּכל. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻעל
הּתרּומה  על יתר הּנׁשאר וזה ׁשהפרׁשּתי; זה ּבצד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא

הּכל. על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי - ּׁשהפרׁשּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמּמה

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּומעּׂשרֹות;‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוּׂשה

ואין  ׁשלּוחכם. לרּבֹות - אּתם גם ּתרימּו ּכן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אּתם; ּגם ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובד ׁשליח ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוּׂשין

ברית. ּבני - ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני - אּתם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָמה
ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ּומזלֹות 2החרׁש ּכֹוכבים והעֹובד והּקטן, והּׁשֹוטה, , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּברׁשּותֹו ואפּלּו יּׂשראל ׁשל את את 3ׁשּתרם והּתֹורם , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּבעלים  ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו מּׁשּלֹו4ׁשאינֹו הּתֹורם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּתרּומה  זֹו הרי - אחרים ׁשל וטֹובת 5על ּפרֹותיהם. ותּקן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּלֹו - ׁשּירצה.6הנאה ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה , ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹ
חברֹו‚. ּׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

ּבא  אם ותרם: ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולּקט
יפֹות  ׁשם היּו אם יפֹות, אצל ּכּל לֹו: ואמר הּבית ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ּׁשּתרם  מקּפיד מּמה אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו ואם 7- ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - יפֹות ׁשם היּו ְְֵֶַָָָָָָֹֹלא

מחּוי  ּדר על והֹוסיף,8אּלא ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - לֹו אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ְְֵֵֵֵֵֶָָָּבין

ּתרּומה:„. ּתרּומתן - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִָָָָָֹֹחמּׁשה
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יודע 1) ואינו ותרום צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום. הראוי הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר
הבית  בעל ובא שתרם אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה, חייבים אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם
המפריש  מעשר. ואמר תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב.

בלבו. שיכוון צריך מה הגורן את והתורם תנאי. על פי 2)תרומה על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
האלמות  שסיבת "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו לזה גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
(ואם  ששמע אחר החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע, ולא אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא
לו  "מותר ב משנה שם שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם מדבר שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן

תרומה]. שתרומתו לומר ורוצה הוא דווקא לאו שליח.3)לתרום", נעשה הגוי כך 4)שאין אחר היה כשלא והמדובר
למעשיו]. מסכימים [=שהם מהבעלים דעת כשלוחו,5)גילוי הוא והרי פירותיו שמתקנים הפירות, לבעל היא שזכות

שליחותו. מטעם התורם.6)שזכייה תרומה 7)של תרומתו הבית בעל בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
תרומה. תרומתו וממילא כשלו הם הרי לעצמו גוזלן.8)וכשלקחם היית מאלו יפות מצאת אילו מחאה: דרך כלומר,



zenexzקיד zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשֹומע  ואינֹו מדּבר הּברכה 9חרׁש ׁשֹומע ׁשאינֹו מּפני ,10; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשאינן  מּפני והערם, מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהאּלם,

לבר והּׁשּכֹור 11יכֹולין יכֹולין 12; ׁשאינן מּפני והּסּומא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּיפה  את ּולהפריׁש .13לכּון ְְְִֵֶֶַַַָ

נדרים ‰. לעֹונת ׁשהּגיע הביא 14קטן ׁשּלא ּפי על אף , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתרּומתֹו - ּתרם אם גדֹול, נעּׂשה ולא ּׂשערֹות ְְְְֲִֵַַָָָָָֹׁשּתי
ונדריהן  הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּתרּומה,

ּבנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, מן קּימין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהקּדׁשן
.Âואינֹו לתרם, והל לי, ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר

אין  - ּתרּום ּכרי ּומצא ּובא ּתרם, לא  ואם ּתרם אם ְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
עֹוּׂשה  ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ּתרּום. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחזקתֹו
ּתרם  אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשליחּותֹו

ברׁשּות  .15ׁשּלא ְִֶֹ
.Ê ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

היה  אם ּבֹו16הּבית: -17יֹודע רעה עין ּבעל ׁשהּוא ִִִֵֶַַַַַַָָָָ
היה  ואם מּׁשּׁשים; אחד ּׂשבעה 18מפריׁש נפׁש -19ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם מארּבעים. אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמפריׁש
ועלתה  לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. אחד ּבינֹונית, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלֹו
ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו מארּבעים אחד ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבידֹו

הּבינֹונית 20ּתרּומה  על להֹוסיף נתּכּון ואם אפּלּו21. ותרם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - ותׁשעה מּתׁשעים ְְְְְִִִִֵֶָָָָאחד

.Á;ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבֹות - הּׁשּתפין ְְִִֵַַַַָָָֻּפרֹות
אינן  והּׁשּתפין ׁשנים. ׁשל אפּלּו - מעּׂשרתיכם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנאמר:

רׁשּות  לּטל -22צריכין מהן הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ותרם  הּׁשני ּובא מהן, אחד ּתרם ּתרּומה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתרּומתֹו
היּו אם ּתרם: ׁשחברֹו ידע לא ׁשהרי ׁשנּיה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתרּומה

ּתרּומה 23ממחין  אינּה הּׁשני ּתרּומת - זה על ואם 24זה ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ממחין  היּו ּתרּומת 25לא (אין - ּכּׁשעּור הראׁשֹון ותרם , ְְְִִִֵַַַַָָָֹ

ּכּׁשעּור  הראׁשֹון ּתרם לא ּתרּומה; ּתרּומת 26הּׁשני - ( ְְִִִֵַַַַָָָֹ
ּתרּומה  .27ׁשניהן ְְֵֶָ

.Ëּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו לעבּדֹו28האֹומר אֹו29אֹו ְְְְֵֵֶַָָֻ
קדם  ׁשליחּותֹו ּובּטל לתרם, והלכּו לתרם, ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֹֹֹלׁשפחתֹו

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - הּׁשליח ׁשּנה לא אם ואם 30ׁשּיתרמּו: ; ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹ
הּדרֹום, מן ותרם הּצפֹון, מן ּתרם לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּנה,

מּקדם  ׁשליחּותֹו ּובּטל ּתרּומה.31הֹואיל אינּה - ְְִִִִֵֵֶָָֹ
.È ׁשּתרם ׁשּלא 32אריס עד אם ועּכב: הּבית ּבעל ּובא , ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו אין - עּכב -33ּתרם עּכב מּׁשּתרם ואם , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּתֹורמין  והאּפֹוטרֹוּפסין ּתרּומה. מּנכסי 34ּתרּומתֹו ְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ְִיתֹומים.
.‡È והאּנס והּגזלן ּתרּומה 35הּגּנב ּתרּומתן היּו36- ואם . ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ

אחריהן  רֹודפין ּתרּומה.37הּבעלים ּתרּומתן אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
.·È ּׁשהן מה על ּתֹורמין - והאּׁשה והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר  ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹוכלין;
אביו  עם ּכׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ּבעּסתּה38ׁשאינֹו 39והאּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים
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רבינו 9) השמיט - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם חמישה: נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
לכתחילה. גם לתרום יכול כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא "בטלוה כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל

אומר".10) שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן הברכות והיה 11)ו"כל שנאמר: משום והערום מדבר, שאינו האלם
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות בך ייראה ולא קדוש המלך.12)מחניך בפני לדבר יכול שאינו

לו  של לשכרותו הגיע לא כשוטה.אבל הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם היפה 13)ט, מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל את ית': השם שתים 14)למאמר מבן בזכר שיהיה והוא בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת

אחד". ויום שנה עשרה עשתי בת והנקבה אחד, ויום תרומה.15)עשרה תרומתו הבית.17)השליח.16)ואין בבעל
הבית.18) יפה.19)בעל לעין לאמר 20)ביטוי השליח יכול משישים, אחד תורם ויש מארבעים אחד תורם שיש כיוון

תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך. בכך לו:
בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע אלא 22)כשאינו כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה

חבירו". רשות בלא אחד תורמין שכל 23)"השותפין כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא וממחין
חבירו. שעושה מה על סומך מהם תורם.24)אחד הוא היה לא תרם, שחבירו ידע שהם 25)שאילו ידוע לא כלומר,

זה. על זה חבירו.26)סומכים שתרם כשיעור אין 27)כלומר, בוודאי השני, של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
ואחד  אחד כל נמצא השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו, על לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני

חלקו. על ברית.29)משמשו.28)מפריש בן שהוא מפני לתרומה, שליח שנעשה כנעני, "בטל 30)עבד שם: במשנה
תרומה". תרומתו ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם שלא עד אף 31)אם שליחותו, ביטל לא אם אבל

זה. על להקפיד אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה פי עבודתו.32)על תמורת בתבואה, חלק לו שיש
חלקו 33) על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף: שם ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו ומה

ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו בלבד"
חלקו. על להניח 34)אלא כדי יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים את מאכילין שאין להאכילן, "כדי

מתוקנין". לו.35)פירות לתת חבירו את משמע 36)שהכריח רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך רבינו שכתב ממה
(=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש גם כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא המדובר שכאן

תרומה. (=ועכשיו) והשתא נתייאשו.37)חולין, לא וודאי אחריהם שרודפין שכיוון שם. שהוא 38)תוספתא היינו
אביו. שולחן על סמוך באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה שהזכיר והבן אביו. שולחן על אין 39)סמוך
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ּבּגת  הּדֹורכין מן חּוץ הּיין 40הּבית, את לטּמא ירצּו ׁשאם ; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַ
על  והאמינן להן ׁשּמסר ּולפי מּיד, מטּמאים הן הרי -ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכׁשלּוחין 41ּכן  הן הרי ּתרּומה.42- ּתרּומתן - ּתרמּו ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ
.„È,ּותרם גרני לי ּכנס הּבית: ּבעל לֹו ׁשאמר ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹּפֹועל

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּכנס ּכ ואחר .43ותרם ְְְְַַַַָָָָָ
.ÂËמּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים -44העֹובד ְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ּומּדבריהן  חּיבין; ׁשאינן לפי ּתרּומה, ׁשאינּה ּתֹורה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדין
ׁשּלא 45ּגזרּו ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּכֹוכבים  ּבעֹובד אֹותֹו ויתלה יּׂשראל ׁשל הּממֹון זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָיהיה
לפטרֹו ּכדי ּכֹוכבים 46ּומזלֹות העֹובד את ּובֹודקין . ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּתרּומה  ׁשהפריׁש יּׂשראל 47ּומזלֹות ּבדעת אמר: אם :48 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
גניזה  טעּונה - לאו ואם לּכהן; ּתּנתן - ,49הפרׁשּתיה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ

לּׁשמים  ּבלּבֹו ּבארץ 50ׁשּמא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּתרּומה  ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל;
ׁשאינֹו אֹותֹו ּומֹודיעין עליה. גזרּו לא - לארץ ְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ְְְִֵָָָָצרי
.ÊË ואמר מעּׂשר מעּׂשר, ואמר ּתרּומה לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון

ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּתרּומה
- ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפריׁש
ּכּדגן  ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה; זֹו ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ּבמחׁשבה - הּגרן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמן

.ÊÈ הרי - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי: על ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש
הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה - לאו ואם ּתרּומה, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהיא

ּומעּׂשרֹות  לחכם 51ּתרּומה נׁשאל זה הרי - עליהן ונחם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חּלין  ותחזר נדרים, ׁשאר לֹו ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֻּומּתיר
ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד ׁשהיתה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו

אחרֹות. ּפרֹות אֹו ְֲִֵֵָּתחּלה
.ÁÈ זה הרי ואמר: יין ׁשל ּבֹור על 52הּתֹורם ּתרּומה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשבר  מן ׁשלם ׁשּתעלה] צרי] - ׁשלם ׁשּתעלה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמנת
הּׁשפיכה  הּטמאה 53ּומן מן לא אבל ,54- נׁשּברה ואם . ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻ

מדּמעת  אֹו55אינּה ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לּבֹור  ּתּגיע לא ׁשּכבר 56ּתתּגלּגל מדּמעת, זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹ

הּתנאי  .57נתקּים ְְִֵַַַ
.ËÈ גדֹולה ּבתרּומה אמּורים? ּדברים אבל 58ּבּמה ; ְְְֲֲִִִֶַָָָָ

ּכיון  - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר מעּׂשר, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבתרּומת
ּתנאֹו נתקּים על 59ׁשעלתה ואף מעּׂשר ּתרּומת היא והרי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין ׁשּנׁשּפכה, אֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
.Îאֹו חּלין, וׁשּלמּטה ּתרּומה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהאֹומר:

ׁשהּדבר  קּימין, ּדבריו - ּתרּומה וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּלמעלה
הּתֹורם 60ּתלּוי  .61ּבדעת ְֵַַַָ

.‡Î ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם
ּׁשּבּקּטעין  מה ועל הּכרי על ּתרּומה מה 62זֹו ועל ְְְְִִֶַַַַַַַָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעי  שקמצה כל לפרש היינו עיסתה אלא הבעל. רשות צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן כלומר סתה,
מדעתו. שלא גם ומפרישה רשות לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה, והמדובר הבית, של העיסה

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם יטמאו].41)שמותר שלא כך, על האמינם יראו 42)[כלומר, אם לתרום,
טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, שהרי 43)צורך קודם, שיתרום מקפיד אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף

גרני, לי כנוס הבית בעל לו אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן
- לתרום במפורש לו אמר שלא פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו שאמר נזכר ולא תרומה". תרומתו

נתרם. כן אם אלא נכנס הגורן שאין כיוון כלל.44)תורם, תרומה אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
ולא 45) ומעשרות. בתרומות כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות לעונת והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

תרומה. שתרומתו ואמרו כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי שמירחם ישראל בפירות אלא חכמים גזרו
(46- ישראל של פירותיו הגוי מירח אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה. הגוי תרומת שגם רואים שהרי

והכל  תרומה. שתרומתו - ומעשרות מתרומות לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות
ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם למרחם לגוי ימסרו שלא למעלה.47)כדי שכתב כמו משלו, "שלמקום 48)היינו:

זו". תלך הולכת ישראל בהנאה.49)שתרומת בהנאה.50)ואסורה אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש. לשם
עליהם.51) להישאל יכול אינו - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא הבור.52)ועוד מן שמעלה יין שאלו 53)דלי

בבור. שנשארו החולין את וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו על מעלה אינה 54)אדם שטומאה
דעתו. על עלה ולא התנאי.55)מצוייה נתקיים לא שהרי תרומה שאינה לפי בדימוע, אוסרת אינה לא 56)כלומר,

הבור. אל הבור.57)תיפול מן עלה כבר נקרא המוקף.58)שזה מן שאינה 59)שניטלת גדולה, בתרומה רק כלומר:
יהיה  שלא במקום תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי את להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת
שכוונתו  שלם", שתעלה מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור, היין דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש
תרומת  אבל תנאו. נתקיים לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא ותתגלגל תישבר שאם למקום שלם שיעלה
למנוע  כוונתו אם המוקף, מן שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה תורמים חכמים תלמידי שרק מעשר,
מעשר, תרומת בשם שם לו ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום היין דלי להוציא לו היה דימוע
פי  על אף תרומה זו הרי הבור מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה שלא נראה כן, עשה שלא ומכיוון

כך. אחר למטה.60)שנשבר או למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום את 61)לקבוע בתורם שהמדובר [נראה
חוש  ואינו שלמטה, ממה או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של (=אוצר פי המנורה על שאף לדימוע. ש

יש  מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון - כנגדם חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים כמה שנתערבו
דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף, שיפריש שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על כאן לסמוך

ברירה. על נידושו.62)סומכים שלא קטועות שיבולים
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ׁשֹומע  ואינֹו מדּבר הּברכה 9חרׁש ׁשֹומע ׁשאינֹו מּפני ,10; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשאינן  מּפני והערם, מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהאּלם,

לבר והּׁשּכֹור 11יכֹולין יכֹולין 12; ׁשאינן מּפני והּסּומא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּיפה  את ּולהפריׁש .13לכּון ְְְִֵֶֶַַַָ

נדרים ‰. לעֹונת ׁשהּגיע הביא 14קטן ׁשּלא ּפי על אף , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתרּומתֹו - ּתרם אם גדֹול, נעּׂשה ולא ּׂשערֹות ְְְְֲִֵַַָָָָָֹׁשּתי
ונדריהן  הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּתרּומה,

ּבנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, מן קּימין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהקּדׁשן
.Âואינֹו לתרם, והל לי, ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר

אין  - ּתרּום ּכרי ּומצא ּובא ּתרם, לא  ואם ּתרם אם ְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
עֹוּׂשה  ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ּתרּום. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחזקתֹו
ּתרם  אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשליחּותֹו

ברׁשּות  .15ׁשּלא ְִֶֹ
.Ê ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

היה  אם ּבֹו16הּבית: -17יֹודע רעה עין ּבעל ׁשהּוא ִִִֵֶַַַַַַָָָָ
היה  ואם מּׁשּׁשים; אחד ּׂשבעה 18מפריׁש נפׁש -19ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם מארּבעים. אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמפריׁש
ועלתה  לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. אחד ּבינֹונית, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלֹו
ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו מארּבעים אחד ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבידֹו

הּבינֹונית 20ּתרּומה  על להֹוסיף נתּכּון ואם אפּלּו21. ותרם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - ותׁשעה מּתׁשעים ְְְְְִִִִֵֶָָָָאחד

.Á;ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבֹות - הּׁשּתפין ְְִִֵַַַַָָָֻּפרֹות
אינן  והּׁשּתפין ׁשנים. ׁשל אפּלּו - מעּׂשרתיכם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנאמר:

רׁשּות  לּטל -22צריכין מהן הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ותרם  הּׁשני ּובא מהן, אחד ּתרם ּתרּומה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתרּומתֹו
היּו אם ּתרם: ׁשחברֹו ידע לא ׁשהרי ׁשנּיה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתרּומה

ּתרּומה 23ממחין  אינּה הּׁשני ּתרּומת - זה על ואם 24זה ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ממחין  היּו ּתרּומת 25לא (אין - ּכּׁשעּור הראׁשֹון ותרם , ְְְִִִֵַַַַָָָֹ

ּכּׁשעּור  הראׁשֹון ּתרם לא ּתרּומה; ּתרּומת 26הּׁשני - ( ְְִִִֵַַַַָָָֹ
ּתרּומה  .27ׁשניהן ְְֵֶָ

.Ëּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו לעבּדֹו28האֹומר אֹו29אֹו ְְְְֵֵֶַָָֻ
קדם  ׁשליחּותֹו ּובּטל לתרם, והלכּו לתרם, ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֹֹֹלׁשפחתֹו

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - הּׁשליח ׁשּנה לא אם ואם 30ׁשּיתרמּו: ; ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹ
הּדרֹום, מן ותרם הּצפֹון, מן ּתרם לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּנה,

מּקדם  ׁשליחּותֹו ּובּטל ּתרּומה.31הֹואיל אינּה - ְְִִִִֵֵֶָָֹ
.È ׁשּתרם ׁשּלא 32אריס עד אם ועּכב: הּבית ּבעל ּובא , ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו אין - עּכב -33ּתרם עּכב מּׁשּתרם ואם , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּתֹורמין  והאּפֹוטרֹוּפסין ּתרּומה. מּנכסי 34ּתרּומתֹו ְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ְִיתֹומים.
.‡È והאּנס והּגזלן ּתרּומה 35הּגּנב ּתרּומתן היּו36- ואם . ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ

אחריהן  רֹודפין ּתרּומה.37הּבעלים ּתרּומתן אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
.·È ּׁשהן מה על ּתֹורמין - והאּׁשה והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר  ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹוכלין;
אביו  עם ּכׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ּבעּסתּה38ׁשאינֹו 39והאּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבינו 9) השמיט - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם חמישה: נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
לכתחילה. גם לתרום יכול כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא "בטלוה כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל

אומר".10) שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן הברכות והיה 11)ו"כל שנאמר: משום והערום מדבר, שאינו האלם
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות בך ייראה ולא קדוש המלך.12)מחניך בפני לדבר יכול שאינו

לו  של לשכרותו הגיע לא כשוטה.אבל הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם היפה 13)ט, מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל את ית': השם שתים 14)למאמר מבן בזכר שיהיה והוא בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת

אחד". ויום שנה עשרה עשתי בת והנקבה אחד, ויום תרומה.15)עשרה תרומתו הבית.17)השליח.16)ואין בבעל
הבית.18) יפה.19)בעל לעין לאמר 20)ביטוי השליח יכול משישים, אחד תורם ויש מארבעים אחד תורם שיש כיוון

תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך. בכך לו:
בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע אלא 22)כשאינו כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה

חבירו". רשות בלא אחד תורמין שכל 23)"השותפין כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא וממחין
חבירו. שעושה מה על סומך מהם תורם.24)אחד הוא היה לא תרם, שחבירו ידע שהם 25)שאילו ידוע לא כלומר,

זה. על זה חבירו.26)סומכים שתרם כשיעור אין 27)כלומר, בוודאי השני, של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
ואחד  אחד כל נמצא השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו, על לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני

חלקו. על ברית.29)משמשו.28)מפריש בן שהוא מפני לתרומה, שליח שנעשה כנעני, "בטל 30)עבד שם: במשנה
תרומה". תרומתו ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם שלא עד אף 31)אם שליחותו, ביטל לא אם אבל

זה. על להקפיד אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה פי עבודתו.32)על תמורת בתבואה, חלק לו שיש
חלקו 33) על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף: שם ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו ומה

ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו בלבד"
חלקו. על להניח 34)אלא כדי יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים את מאכילין שאין להאכילן, "כדי

מתוקנין". לו.35)פירות לתת חבירו את משמע 36)שהכריח רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך רבינו שכתב ממה
(=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש גם כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא המדובר שכאן

תרומה. (=ועכשיו) והשתא נתייאשו.37)חולין, לא וודאי אחריהם שרודפין שכיוון שם. שהוא 38)תוספתא היינו
אביו. שולחן על סמוך באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה שהזכיר והבן אביו. שולחן על אין 39)סמוך

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּגת  הּדֹורכין מן חּוץ הּיין 40הּבית, את לטּמא ירצּו ׁשאם ; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַ
על  והאמינן להן ׁשּמסר ּולפי מּיד, מטּמאים הן הרי -ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכׁשלּוחין 41ּכן  הן הרי ּתרּומה.42- ּתרּומתן - ּתרמּו ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ
.„È,ּותרם גרני לי ּכנס הּבית: ּבעל לֹו ׁשאמר ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹּפֹועל

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּכנס ּכ ואחר .43ותרם ְְְְַַַַָָָָָ
.ÂËמּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים -44העֹובד ְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ּומּדבריהן  חּיבין; ׁשאינן לפי ּתרּומה, ׁשאינּה ּתֹורה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדין
ׁשּלא 45ּגזרּו ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּכֹוכבים  ּבעֹובד אֹותֹו ויתלה יּׂשראל ׁשל הּממֹון זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָיהיה
לפטרֹו ּכדי ּכֹוכבים 46ּומזלֹות העֹובד את ּובֹודקין . ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּתרּומה  ׁשהפריׁש יּׂשראל 47ּומזלֹות ּבדעת אמר: אם :48 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
גניזה  טעּונה - לאו ואם לּכהן; ּתּנתן - ,49הפרׁשּתיה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ

לּׁשמים  ּבלּבֹו ּבארץ 50ׁשּמא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּתרּומה  ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל;
ׁשאינֹו אֹותֹו ּומֹודיעין עליה. גזרּו לא - לארץ ְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ְְְִֵָָָָצרי
.ÊË ואמר מעּׂשר מעּׂשר, ואמר ּתרּומה לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון

ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּתרּומה
- ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפריׁש
ּכּדגן  ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה; זֹו ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ּבמחׁשבה - הּגרן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמן

.ÊÈ הרי - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי: על ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש
הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה - לאו ואם ּתרּומה, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהיא

ּומעּׂשרֹות  לחכם 51ּתרּומה נׁשאל זה הרי - עליהן ונחם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חּלין  ותחזר נדרים, ׁשאר לֹו ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֻּומּתיר
ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד ׁשהיתה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו

אחרֹות. ּפרֹות אֹו ְֲִֵֵָּתחּלה
.ÁÈ זה הרי ואמר: יין ׁשל ּבֹור על 52הּתֹורם ּתרּומה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשבר  מן ׁשלם ׁשּתעלה] צרי] - ׁשלם ׁשּתעלה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמנת
הּׁשפיכה  הּטמאה 53ּומן מן לא אבל ,54- נׁשּברה ואם . ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻ

מדּמעת  אֹו55אינּה ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לּבֹור  ּתּגיע לא ׁשּכבר 56ּתתּגלּגל מדּמעת, זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹ

הּתנאי  .57נתקּים ְְִֵַַַ
.ËÈ גדֹולה ּבתרּומה אמּורים? ּדברים אבל 58ּבּמה ; ְְְֲֲִִִֶַָָָָ

ּכיון  - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר מעּׂשר, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבתרּומת
ּתנאֹו נתקּים על 59ׁשעלתה ואף מעּׂשר ּתרּומת היא והרי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין ׁשּנׁשּפכה, אֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
.Îאֹו חּלין, וׁשּלמּטה ּתרּומה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהאֹומר:

ׁשהּדבר  קּימין, ּדבריו - ּתרּומה וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּלמעלה
הּתֹורם 60ּתלּוי  .61ּבדעת ְֵַַַָ

.‡Î ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם
ּׁשּבּקּטעין  מה ועל הּכרי על ּתרּומה מה 62זֹו ועל ְְְְִִֶַַַַַַַָָֻ
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מעי  שקמצה כל לפרש היינו עיסתה אלא הבעל. רשות צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן כלומר סתה,
מדעתו. שלא גם ומפרישה רשות לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה, והמדובר הבית, של העיסה

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם יטמאו].41)שמותר שלא כך, על האמינם יראו 42)[כלומר, אם לתרום,
טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, שהרי 43)צורך קודם, שיתרום מקפיד אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף

גרני, לי כנוס הבית בעל לו אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן
- לתרום במפורש לו אמר שלא פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו שאמר נזכר ולא תרומה". תרומתו

נתרם. כן אם אלא נכנס הגורן שאין כיוון כלל.44)תורם, תרומה אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
ולא 45) ומעשרות. בתרומות כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות לעונת והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

תרומה. שתרומתו ואמרו כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי שמירחם ישראל בפירות אלא חכמים גזרו
(46- ישראל של פירותיו הגוי מירח אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה. הגוי תרומת שגם רואים שהרי

והכל  תרומה. שתרומתו - ומעשרות מתרומות לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות
ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם למרחם לגוי ימסרו שלא למעלה.47)כדי שכתב כמו משלו, "שלמקום 48)היינו:

זו". תלך הולכת ישראל בהנאה.49)שתרומת בהנאה.50)ואסורה אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש. לשם
עליהם.51) להישאל יכול אינו - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא הבור.52)ועוד מן שמעלה יין שאלו 53)דלי

בבור. שנשארו החולין את וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו על מעלה אינה 54)אדם שטומאה
דעתו. על עלה ולא התנאי.55)מצוייה נתקיים לא שהרי תרומה שאינה לפי בדימוע, אוסרת אינה לא 56)כלומר,

הבור. אל הבור.57)תיפול מן עלה כבר נקרא המוקף.58)שזה מן שאינה 59)שניטלת גדולה, בתרומה רק כלומר:
יהיה  שלא במקום תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי את להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת
שכוונתו  שלם", שתעלה מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור, היין דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש
תרומת  אבל תנאו. נתקיים לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא ותתגלגל תישבר שאם למקום שלם שיעלה
למנוע  כוונתו אם המוקף, מן שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה תורמים חכמים תלמידי שרק מעשר,
מעשר, תרומת בשם שם לו ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום היין דלי להוציא לו היה דימוע
פי  על אף תרומה זו הרי הבור מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה שלא נראה כן, עשה שלא ומכיוון

כך. אחר למטה.60)שנשבר או למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום את 61)לקבוע בתורם שהמדובר [נראה
חוש  ואינו שלמטה, ממה או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של (=אוצר פי המנורה על שאף לדימוע. ש

יש  מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון - כנגדם חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים כמה שנתערבו
דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף, שיפריש שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על כאן לסמוך

ברירה. על נידושו.62)סומכים שלא קטועות שיבולים



zenexzקטז zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּתבן 63ּׁשּבּצדדין  ּׁשּבתֹו מה הּיקב 64ועל את הּתֹורם .65 ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּׁשּבחרצּנין  מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי ועל 66- ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּׁשּבּזּגין  ׁשּיכּון 67מה צרי - יין ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבּגפת  מה על לתרם לּבֹו אּלא 68את נתּכּון, לא ואם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ְְְִִֵֶַַַַָָֹּתרם
ונמצאּו ּתאנים ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהּתרּומה
ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּתאנים

הּכל. על ְִַַֹֹלתרם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּיפה ‡. מן אּלא ּתֹורמין את 2אין ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמתקּים  מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו. אף 3חלּבֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּתאנים  ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות  ּגרֹוגרֹות 4על ּתֹורם - ּכהן ׁשם ׁשאין ּובמקֹום , ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּתאנים  רגיל 5על ואם ּגרֹוגרֹות 6. ּתאנים -7לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁשם  ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות על הּתאנים מן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּתֹורם
ּכהן  ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל מן 8ּכהן. ּתֹורמין אין - ְְֲִִֵֵֵֵֶָָֹֹ

ׁש למקֹום אפּלּו הּתאנים על לעּׂשֹות הּגרֹוגרֹות ּדרּכן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
ּגרֹוגרֹות. ְְִֵָּתאנים

ׁשלם ·. ּבצל לא 9ּתֹורמין אבל קטן; ׁשהּוא ּפי על אף , ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
מקֹום  ּבכל גדֹול. ׁשהּוא ּפי על אף ּבצל, אין 10חצי ְֲִִֵֶַַָָָָָ

מינֹו ׁשאינֹו על מּמין הּגרן 11ּתֹורמין מן ּכּדגן ׁשּנאמר: ; ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּיקב  מן ּתרּומה.12וכמלאה ּתרּומתֹו אין - ּתרם ואם . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

אחד 13הּקּׁשּות ‚. מין - חּטים 14והמלפפֹון מין ּכל ,15- ְְְִִִִִֶַַָָָ
ּתאנים  מין ּכל ותֹורם 16אחד, אחד, - ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּכלאים  ׁשהּוא וכל זה. על מּזה 17מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
חמּׁשים  לֹו היּו ּכיצד? הרע. על הּיפה מן אפּלּו זה, ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָעל
והפריׁש אחד, ּבבית ּׂשעֹורים סאה וחמּׁשים חּטין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָסאה

ּתרּומה  אינן - חּטין סאין ׁשני הּכל ׁשאינֹו18על וכל . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
מן  לא אבל הרע, על הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכלאים

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּיפה; על מן 19הרע חּוץ . ְְְִִֶַַַַָָָָָ
אדם 20הּזּונין  אכל ׁשאינן מּפני החּטים, .21על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מלאכּתֹו„. ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ׁשּלא 22אין ּדבר על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
על  מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹנגמרה
נגמרה  ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹּדבר

ׁשּנאמר  מלאכּתֹו; ׁשּנגמרה ּדבר על מן 23מלאכּתֹו ּכּדגן : ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואם  הּגמּור. על הּגמּור מן - הּיקב מן וכמלאה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּגרן

ּתרּומה  ּתרּומתן - .24ּתרמּו ְְְָָָָ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכרי.63) והנסתר.64)שבצידי הנגלה כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שהיין 65)שאי הגת שלפני חיבור
לתוכו. יין.68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66)יורד של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים. של פסולת היא

מאימתי )1 הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין תורם אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר
אם  איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא. על הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
תרומה  המפריש איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין אם הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין
תרם  זה. על זה שתורמין והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים. פירות על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר

עליו. לפרוש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים בשלשה מגולה. ונמצאת יין של משנה 2)חבית פ"ב תרומות
שאמרה 3)ד. ואףֿעלֿפי שם). המשניות (פירוש הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה. כר' ולא שם, כתנאֿקמא

מן  לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן תרומה תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו" את "בהרימכם תורה
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו הוא שהרי יבשות.4)הרעה, מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים

יותר.5) מתקיימות נה.6)שהגרוגרות יתקלקלו.7)מנחות לא כן, כדעת 9)שם.8)ואם ה', משנה שם תרומות
יהודה. כרבי ולא על 10)תנאֿקמא ממין תורמין אין מקום "בכל להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה, למה אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז. בפירוש הוא וכך מינו" שאינו
בין  יותר, שוה תנאֿקמא לדעת שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין בין כהן, שיש בין כלומר
רבינו  דברי יישוב קורקוס בר"י וראה מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו שהוא לפי כהן שיש במקום

לט:). בברכות הגמרא סוגיית ד.11)עם משנה שם מן 12)תרומות יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן דגן תורמין כלומר,
יצהר  חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר ממה זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו על אחד כל שלו, היקב
ומראה  ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות וראה רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן" תירוש חלב וכל

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי ו,13)הפנים משנה "פאקוס"שם היא קישות יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת
שם). (רע"ב להלן.14)בערבית וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים לענין גם ולבנה.15)שכן שחורה

ד. משנה שם.16)שם ו.17)משנה משנה בתרומות 18)שם מפורש וכן החטים. על אפילו תרומה אינם [כלומר,
ובית  בהם, עצמן תרומת אומרים שמאי בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים תורמין "אין ד: משנה פ"א
השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה כאן אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה". תרומתן אין אומרים הלל
בנדרים  כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר ו"נדר נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם לא כאילו הוא והרי
ובחזוןֿאיש  שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים על חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית לדעת כה:

חלבו 19)כאן]. את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם, שנאמר ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין ואם חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני רבינו 21)מין ומפרש אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות
אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל עיין 22)שאינם המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם

שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא שלמעלה 24)כן ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה
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מּׁשּיברר 25מאימתי ‰. הּגרן? את מקצת 26ּתֹורמין ּברר . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּבלים  הּמכניס ּברּור. ׁשאינֹו על הּברּור מן ּתֹורמין -27 ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָ

ּתֹורם  זה הרי - מלילֹות לעּׂשֹותן ּביתֹו מן 28לתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָ
.29ׁשּבלים  ֳִִ

.Â ׁשתי 30מאימתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּׁשּיטענּו31וערב  הּזיתים? את ּתֹורמין מאימתי .32. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

.Ê הּטהֹור מן ּתֹורמין -33אין ּתרם ואם הּטמא; על ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּתרּומה  מּסיני 34ּתרּומתֹו למׁשה והלכה ׁשל 35. ׁשעּגּול , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

הּטהֹור 36ּדבלה  מן לכּתחּלה ּתֹורמין - מקצתֹו ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבֹו הּטמא על גּוף 37ׁשּבֹו ׁשהּוא ּבלבד, העּגּול ולא . ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ירק  ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא ׁשל 38אחד, ערמה אפּלּו , ֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
ׁשּבּה39חּטים  הּטהֹור מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאה , ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

ׁשּתי  אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

ּבצּדּה טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָֻאגּדֹות
לכּתחּלה  הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא ותֹורמין 40- . ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

מעּׂשר  לכּתחּלה;41ּתרּומת הּטמא על הּטהֹור מן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
ׁשּבֹו המקּדׁש מן טל - מּמּנּו מקּדׁשֹו את .42ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹֻ

.Á ּתֹורמין הּטהֹור 43אין על הּטמא ּתרם:44מן ואם . ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - את 45ּבׁשֹוגג ּתּקן לא - ּבמזיד ; ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ

ּתרּומה 46הּׁשירים  - ׁשהרים וזה ויתרם 47, ויחזר ּבּמה 48, . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אמּורים  ּבּטמאה 49ּדברים ידע ׁשּלא ידע 50? אם אבל ; ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֻ

לתרם  ׁשּמּתר הּוא 51וׁשגג הרי - הּטהֹור על הּטמא מן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מעּׂשר  ּבתרּומת וכן .52ּכמזיד. ְְֲִִֵֵֵַַַ

.Ëהּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַָָָֹֻאין
המחּבר  ּתלּוׁשין 53על ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? ואמר:54. ְְְִֵֵַַַַָָָֻ

המחּברים  אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו אּלּו אפּלּו55ּפרֹות , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מין  לענין  - בדיעבד  אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו על ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
שלא, סימן יו"ד ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה, שתרומתו שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו
אין  שם שגם חלה", אינה קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו מה על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק

שם). שלמה ומלאכת ר"ש (עיין חלה חלתו שתהא מיוחד פ"ג.25)לימוד תרומות ספרים 26)תוספתא בכמה
קורקוס  (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה). תוספתא רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י "משיכבור"
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן וכסףֿמשנה).

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. מן.28)ביצה לידי 29)צ"ל: לבוא סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו
להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, וזה 30)גורן וגת. יקב גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא

נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה פ"א (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים
צמוקים]. לעשותן העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה להלן וראה בלבד". ויקב גורן אלא לדרוך 31)מלאכתו,

הזיתים.32)בה. על הקורה משישימו "ונחשב 33)כלומר, שנאמר ממה כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
שאפשר, אףֿעלֿפי וזה טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן "מה - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם
הטמא  ומן הטהור על הטהור מן שיתרום כדי טהור כולו או טמא כולו יהא שתרם מה כלומר: משאיֿאפשר". אפשר למדין

ההלכה). (בסוף הטמא על הטהור מן ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל (ר"ש). הטמא משנה 34)על
תרומת  ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו - תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי שם.

הטמא. על הטהור מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום - העגול 35)ה'" אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
ה  בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה שם.של ור"ש ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר מקום "וכל משנה

(פיה"מ).36) דבלה" ונקראת היבשים התאנים מן שעושים גדול נחשב 37)"ככר לא רבים, מחלקים מחוברת שהיא "לפי
(שם). כולה" טומאה ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף האגודה"38)אותם לכל ידוע שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם).39)(שם). בדבוק" האגודה מן פחותה יותר שהיא חיטים של שכתוב 40)"כרי כמו תרומה, תרומתו - ובדיעבד
ההלכה. בתחילת שם.41)למעלה טמא.42)ירושלמי בו יש אם אף - שבו הטהור מן תקח שתמיד היינו שם, הוא כן

ההלכה.43) בסוף - מעשר  תרומת ולענין גדולה. ב.44)תרומה משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא
בפסחים  הסוגיא ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן שנתלשה בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר

יד). הלכה פ"ב למעלה וראה שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן הטבל.46)לג. תרומתו 47)את התורה מן שהרי
אושעיא). ברבי נתן כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו השירים.48)תרומה, את לתקן תרומה.49)כדי תרומתו שבשוגג

(הגהה 50) יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה, כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם. בתרומות יהודה כר'
חדשים). דפוסים משנה).51)ברמב"ם (כסף א הלכה שם ניטלת 52)ירושלמי מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא על הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור מן
וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן למד תרומו 53)שם: כו) יח, (לבמדבר קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א ת

בתוספות  ועיין המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום "שלא - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת
כו). הלכה פי"א להלן (וראה אין ד"ה סב. המחוברים,54)קידושין הפירות ואילו שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,

להלן]. וראה שלו, אינם מפריש, הוא תרומה,55)שעליהם תרומתו משלו, עליהם ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש
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הּתבן 63ּׁשּבּצדדין  ּׁשּבתֹו מה הּיקב 64ועל את הּתֹורם .65 ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּׁשּבחרצּנין  מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי ועל 66- ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּׁשּבּזּגין  ׁשּיכּון 67מה צרי - יין ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבּגפת  מה על לתרם לּבֹו אּלא 68את נתּכּון, לא ואם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ְְְִִֵֶַַַַָָֹּתרם
ונמצאּו ּתאנים ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהּתרּומה
ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּתאנים

הּכל. על ְִַַֹֹלתרם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּיפה ‡. מן אּלא ּתֹורמין את 2אין ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמתקּים  מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו. אף 3חלּבֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּתאנים  ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות  ּגרֹוגרֹות 4על ּתֹורם - ּכהן ׁשם ׁשאין ּובמקֹום , ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּתאנים  רגיל 5על ואם ּגרֹוגרֹות 6. ּתאנים -7לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁשם  ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות על הּתאנים מן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּתֹורם
ּכהן  ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל מן 8ּכהן. ּתֹורמין אין - ְְֲִִֵֵֵֵֶָָֹֹ

ׁש למקֹום אפּלּו הּתאנים על לעּׂשֹות הּגרֹוגרֹות ּדרּכן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
ּגרֹוגרֹות. ְְִֵָּתאנים

ׁשלם ·. ּבצל לא 9ּתֹורמין אבל קטן; ׁשהּוא ּפי על אף , ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
מקֹום  ּבכל גדֹול. ׁשהּוא ּפי על אף ּבצל, אין 10חצי ְֲִִֵֶַַָָָָָ

מינֹו ׁשאינֹו על מּמין הּגרן 11ּתֹורמין מן ּכּדגן ׁשּנאמר: ; ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּיקב  מן ּתרּומה.12וכמלאה ּתרּומתֹו אין - ּתרם ואם . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

אחד 13הּקּׁשּות ‚. מין - חּטים 14והמלפפֹון מין ּכל ,15- ְְְִִִִִֶַַָָָ
ּתאנים  מין ּכל ותֹורם 16אחד, אחד, - ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּכלאים  ׁשהּוא וכל זה. על מּזה 17מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
חמּׁשים  לֹו היּו ּכיצד? הרע. על הּיפה מן אפּלּו זה, ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָעל
והפריׁש אחד, ּבבית ּׂשעֹורים סאה וחמּׁשים חּטין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָסאה

ּתרּומה  אינן - חּטין סאין ׁשני הּכל ׁשאינֹו18על וכל . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
מן  לא אבל הרע, על הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכלאים

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּיפה; על מן 19הרע חּוץ . ְְְִִֶַַַַָָָָָ
אדם 20הּזּונין  אכל ׁשאינן מּפני החּטים, .21על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מלאכּתֹו„. ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ׁשּלא 22אין ּדבר על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
על  מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹנגמרה
נגמרה  ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹּדבר

ׁשּנאמר  מלאכּתֹו; ׁשּנגמרה ּדבר על מן 23מלאכּתֹו ּכּדגן : ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואם  הּגמּור. על הּגמּור מן - הּיקב מן וכמלאה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּגרן

ּתרּומה  ּתרּומתן - .24ּתרמּו ְְְָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכרי.63) והנסתר.64)שבצידי הנגלה כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שהיין 65)שאי הגת שלפני חיבור
לתוכו. יין.68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66)יורד של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים. של פסולת היא

מאימתי )1 הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין תורם אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר
אם  איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא. על הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
תרומה  המפריש איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין אם הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין
תרם  זה. על זה שתורמין והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים. פירות על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר

עליו. לפרוש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים בשלשה מגולה. ונמצאת יין של משנה 2)חבית פ"ב תרומות
שאמרה 3)ד. ואףֿעלֿפי שם). המשניות (פירוש הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה. כר' ולא שם, כתנאֿקמא

מן  לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן תרומה תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו" את "בהרימכם תורה
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו הוא שהרי יבשות.4)הרעה, מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים

יותר.5) מתקיימות נה.6)שהגרוגרות יתקלקלו.7)מנחות לא כן, כדעת 9)שם.8)ואם ה', משנה שם תרומות
יהודה. כרבי ולא על 10)תנאֿקמא ממין תורמין אין מקום "בכל להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה, למה אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז. בפירוש הוא וכך מינו" שאינו
בין  יותר, שוה תנאֿקמא לדעת שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין בין כהן, שיש בין כלומר
רבינו  דברי יישוב קורקוס בר"י וראה מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו שהוא לפי כהן שיש במקום

לט:). בברכות הגמרא סוגיית ד.11)עם משנה שם מן 12)תרומות יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן דגן תורמין כלומר,
יצהר  חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר ממה זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו על אחד כל שלו, היקב
ומראה  ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות וראה רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן" תירוש חלב וכל

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי ו,13)הפנים משנה "פאקוס"שם היא קישות יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת
שם). (רע"ב להלן.14)בערבית וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים לענין גם ולבנה.15)שכן שחורה

ד. משנה שם.16)שם ו.17)משנה משנה בתרומות 18)שם מפורש וכן החטים. על אפילו תרומה אינם [כלומר,
ובית  בהם, עצמן תרומת אומרים שמאי בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים תורמין "אין ד: משנה פ"א
השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה כאן אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה". תרומתן אין אומרים הלל
בנדרים  כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר ו"נדר נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם לא כאילו הוא והרי
ובחזוןֿאיש  שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים על חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית לדעת כה:

חלבו 19)כאן]. את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם, שנאמר ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין ואם חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני רבינו 21)מין ומפרש אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות
אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל עיין 22)שאינם המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם

שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא שלמעלה 24)כן ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשּיברר 25מאימתי ‰. הּגרן? את מקצת 26ּתֹורמין ּברר . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּבלים  הּמכניס ּברּור. ׁשאינֹו על הּברּור מן ּתֹורמין -27 ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָ

ּתֹורם  זה הרי - מלילֹות לעּׂשֹותן ּביתֹו מן 28לתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָ
.29ׁשּבלים  ֳִִ

.Â ׁשתי 30מאימתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּׁשּיטענּו31וערב  הּזיתים? את ּתֹורמין מאימתי .32. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

.Ê הּטהֹור מן ּתֹורמין -33אין ּתרם ואם הּטמא; על ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּתרּומה  מּסיני 34ּתרּומתֹו למׁשה והלכה ׁשל 35. ׁשעּגּול , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

הּטהֹור 36ּדבלה  מן לכּתחּלה ּתֹורמין - מקצתֹו ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבֹו הּטמא על גּוף 37ׁשּבֹו ׁשהּוא ּבלבד, העּגּול ולא . ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ירק  ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא ׁשל 38אחד, ערמה אפּלּו , ֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
ׁשּבּה39חּטים  הּטהֹור מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאה , ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

ׁשּתי  אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

ּבצּדּה טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָֻאגּדֹות
לכּתחּלה  הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא ותֹורמין 40- . ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

מעּׂשר  לכּתחּלה;41ּתרּומת הּטמא על הּטהֹור מן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
ׁשּבֹו המקּדׁש מן טל - מּמּנּו מקּדׁשֹו את .42ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹֻ

.Á ּתֹורמין הּטהֹור 43אין על הּטמא ּתרם:44מן ואם . ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - את 45ּבׁשֹוגג ּתּקן לא - ּבמזיד ; ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ

ּתרּומה 46הּׁשירים  - ׁשהרים וזה ויתרם 47, ויחזר ּבּמה 48, . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אמּורים  ּבּטמאה 49ּדברים ידע ׁשּלא ידע 50? אם אבל ; ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֻ

לתרם  ׁשּמּתר הּוא 51וׁשגג הרי - הּטהֹור על הּטמא מן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מעּׂשר  ּבתרּומת וכן .52ּכמזיד. ְְֲִִֵֵֵַַַ

.Ëהּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַָָָֹֻאין
המחּבר  ּתלּוׁשין 53על ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? ואמר:54. ְְְִֵֵַַַַָָָֻ

המחּברים  אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו אּלּו אפּלּו55ּפרֹות , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֻ
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מין  לענין  - בדיעבד  אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו על ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
שלא, סימן יו"ד ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה, שתרומתו שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו
אין  שם שגם חלה", אינה קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו מה על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק

שם). שלמה ומלאכת ר"ש (עיין חלה חלתו שתהא מיוחד פ"ג.25)לימוד תרומות ספרים 26)תוספתא בכמה
קורקוס  (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה). תוספתא רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י "משיכבור"
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן וכסףֿמשנה).

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. מן.28)ביצה לידי 29)צ"ל: לבוא סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו
להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, וזה 30)גורן וגת. יקב גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא

נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה פ"א (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים
צמוקים]. לעשותן העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה להלן וראה בלבד". ויקב גורן אלא לדרוך 31)מלאכתו,

הזיתים.32)בה. על הקורה משישימו "ונחשב 33)כלומר, שנאמר ממה כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
שאפשר, אףֿעלֿפי וזה טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן "מה - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם
הטמא  ומן הטהור על הטהור מן שיתרום כדי טהור כולו או טמא כולו יהא שתרם מה כלומר: משאיֿאפשר". אפשר למדין

ההלכה). (בסוף הטמא על הטהור מן ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל (ר"ש). הטמא משנה 34)על
תרומת  ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו - תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי שם.

הטמא. על הטהור מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום - העגול 35)ה'" אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
ה  בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה שם.של ור"ש ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר מקום "וכל משנה

(פיה"מ).36) דבלה" ונקראת היבשים התאנים מן שעושים גדול נחשב 37)"ככר לא רבים, מחלקים מחוברת שהיא "לפי
(שם). כולה" טומאה ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף האגודה"38)אותם לכל ידוע שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם).39)(שם). בדבוק" האגודה מן פחותה יותר שהיא חיטים של שכתוב 40)"כרי כמו תרומה, תרומתו - ובדיעבד
ההלכה. בתחילת שם.41)למעלה טמא.42)ירושלמי בו יש אם אף - שבו הטהור מן תקח שתמיד היינו שם, הוא כן

ההלכה.43) בסוף - מעשר  תרומת ולענין גדולה. ב.44)תרומה משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא
בפסחים  הסוגיא ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן שנתלשה בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר

יד). הלכה פ"ב למעלה וראה שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן הטבל.46)לג. תרומתו 47)את התורה מן שהרי
אושעיא). ברבי נתן כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו השירים.48)תרומה, את לתקן תרומה.49)כדי תרומתו שבשוגג

(הגהה 50) יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה, כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם. בתרומות יהודה כר'
חדשים). דפוסים משנה).51)ברמב"ם (כסף א הלכה שם ניטלת 52)ירושלמי מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא על הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור מן
וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן למד תרומו 53)שם: כו) יח, (לבמדבר קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א ת

בתוספות  ועיין המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום "שלא - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת
כו). הלכה פי"א להלן (וראה אין ד"ה סב. המחוברים,54)קידושין הפירות ואילו שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,

להלן]. וראה שלו, אינם מפריש, הוא תרומה,55)שעליהם תרומתו משלו, עליהם ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש
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לכׁשּיּתלׁשּו ערּוגֹות 56אמר ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו ואמר:57; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָּפרֹות

יהיּו58מחּברים  מחּברים זֹו ערּוגה ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ; ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻֻ
ּתלּוׁשין  זֹו ערּוגה ּפרֹות על לא 59ּתרּומה ּכלּום - .60אמר ְְְֲִֵַַָָָֹ

על  ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות אמר: אם ְְְֲֲִִִֵַַָָָָאבל
לכׁשּיּתלׁשּו זֹו ערּוגה ּובידֹו61ּפרֹות הֹואיל ונתלׁשּו, , ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

- ׁשניהם ולכׁשּיּתלׁשּו מעּׂשה, מחּסר אינֹו - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלתלׁשן
קּימין  ׁשליׁש62ּדבריו ׁשּיביאּו והּוא ׁשאמר.63. ּבעת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

.Èהּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין על 64אין ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ירק  לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם ואם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּלח;
אּלא  זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר מּמּנּו ולּקט ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּיֹום
ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים. ׁשני להׁשּתּמר ּדרּכֹו ּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאם
ׁשּלּקט  ּכל המלפפֹונֹות, ּכגֹון ימים, ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלהׁשּתּמר
ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם מצטרף, - ימים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשת
ּבערב  ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ּבלבד, אחד יֹום ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהׁשּתּמר

זה. על מּזה ּתֹורם -ִֵֶֶַ
.‡Èזֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ׁשעברה,65אין ׁשנה ּפרֹות על ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

- ּתרם ואם זֹו. ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה מּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

ּתרּומה  ׁשנה 66אינּה ׁשנה ׁשּנאמר: לּקט 67; ערב 69ירק 68. ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
הּׁשנה  אחר 70ראׁש ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

וזה  חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאה
לּקט  אם וכן ּבׁשבט 72אתרֹוג 71יׁשן. עּׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

מּׁשּבאה  אחר אתרֹוג ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
- ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה. על מּזה ּתֹורמין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש

וירקֹות  וקטנּיֹות ּתבּואה למעּׂשרֹות הּׁשנה ,73ראׁש ְְְְְְִִִַַָָָָֹ
ּבׁשבט  עּׂשר האילן 74וחמּׁשה למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש -75. ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹ

.·È לארץ חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ,76אין ְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מּפרֹות  [ולא הארץ. ּפרֹות על לארץ חּוצה מּפרֹות ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

סּוריא  ּפרֹות על ּפרֹות 77הארץ על סּוריא מּפרֹות ולא , ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבתרּומה  חּיבין ׁשאינן מּפרֹות ולא לקט 78הארץ.] ּכגֹון , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּופאה  ּפרֹות 79ׁשכחה על ּתרּומתן ׁשּנתרמה ּפרֹות אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
על  ּבתרּומה ׁשחּיבין מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּיבין

הּפט  ּתרּומה.ּפרֹות אינּה - ּתרם ואם ּורין. ְְְִִֵֵַַָָָ
.‚Èנּטלה 81ּתרּומה 80הּמפריׁש ׁשּלא ראׁשֹון מּמעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשני 82ּתרּומתֹו מּמעּׂשר נפּדּו83אֹו ׁשּלא על 84והקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתרּומה. ּתרּומתן אין - אחרֹות ְְֲֵֵֵָָָּפרֹות
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בכסףֿמשנה 56) קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה והרי לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
לתלשם  בידו - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על מחוברים "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח).

תרומה]. התלושה].57)ותרומתו וגם המחוברת גם שלו, הן הערוגות ששתי [והיינו סב. לפני 58)קידושין עכשיו
מחוברים.59)שיתלשו. בעודם בא 60)עכשיו שלא כדבר זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו שכיון

שם). (קידושין זו 61)לעולם ערוגה פירות שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה הכסףֿמשנה לדעת
שניהם". "ולכשיתלשו בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים,
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על זו הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד

הבבות. שתי על נאמרה ע"ב ושם על 62)לכשיתלשו". מחוברים האור: על שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה פ"ב תרומות ותוספתא שליש,63)תלושים, הביאו לא שאם

פ  (למעלה ומעשרות מתרומות הם קיימים פטורים דבריו אין ומעשרות, תרומות מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב
אליעזר  כר' ודלא לגמרם, בידו זה אין הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט). פרק תחילת תרומות (ירושלמי
לעולם. בא שלא דבר מקנה אדם שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר שם, בקידושין יעקב בן

פ"ד.64) שם פ"ב.65)תוספתא שם ותוספתא ה, משנה פ"א שם.66)תרומות תבואת 67)משנה כל את תעשר "עשר
שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה השדה היוצא יב.68)זרעך השנה בראש והובאה שם, תוספתא

ד).69) הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים התבואה 70)שבו למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד
(להלן). יד:71)והירקות השנה ה).72)ראש הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין כירק משנה 73)שהוא

ב. שם.74)שם במשנה המעשר,75)כביתֿהלל שנת לענין - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג גם
טו.). (שם כאילן הארץ 76)דינו מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם שם: המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות

שבאו  מהם ויש במעשר, שבאו מהם יש מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז, (ויקרא הארץ" מזרע
שבאו  ובפסוקים המעשרות, על בתרומות שבאו הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה אין מעשר, בתרומת
אם  שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה מזה שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות, על במעשרות
בהם  תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה התורה מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני לארץ באו

שם). ראשונה (משנה עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ פירות פ"ב.77)על תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם (כנוסחת 80)שם. ניטלה שלא ראשון ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות

להלן. וראה אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני ממעשר ולא תרומתו, אחרים) תרומה 81)ספרים היינו
להפריש 82)גדולה. שחייב גדולה, תרומה שהפריש לפני הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר. תרומת היינו

להפריש  יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה ומכיון יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה תרומה גם ממנו
מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת והיא וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה ממנו

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה ופירוש וכסףֿמשנה ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש לפני 83)יכול שהפרישו
גדולה. תרומה הלכה 84)שהפריש שני מעשר מהלכות (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות, מן פטור שהקדש
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.„È הּתֹורה מן חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ּדבר 85אין על ְִִִֵֶַַַָָָָָָ
על  מּדבריהן המחּיב מן ולא מּדבריהן, חּיב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ּתרם  ואם הּתֹורה; מן ּתרּומה 86החּיב ּתרּומתֹו ויחזר 87- , ְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹ
.88ויתרם  ְְִֹ

.ÂË נקּוב ּכארץ 89עציץ הּוא הרי ּבּנקב?90- יהא וכּמה . ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קטן  ׁשרׁש מּכזית 91ּכדי ּפחֹות והּוא ּתבּואה 92, זרע . ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

נקּוב  ׁשאינֹו נּקבֹו93ּבעציץ ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב והּוא הּתבּואה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָונגמרה

ׁשליׁש. ׁשּיביא קדם ׁשּיּקבּנּו עד ְְִִִֶֶֶֶַָָֹנקּוב,
.ÊË ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ּבעציץ 94הּתֹורם הּגדלין על ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנקּוב,
ּתרּומתֹו95ּתרּומה  - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ּתרם . ְְִֵֶַַַָָָָָ

ויתרם 96ּתרּומה  ויחזר ׁשאינֹו97, על הּנקּוב מן ּתרם . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתאכל 98נקּוב ולא עליה 99, ׁשּיֹוציא עד ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אחר  מּמקֹום ּומעּׂשרֹות .100ּתרּומה ְְִֵַַַָָ
.ÊÈ הּדמאי 101הּתֹורם על הּדמאי על 102מן הּדמאי ּומן ְְְִִֵַַַַַַַַַ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ויתרם 103הּוּדאי ויחזר אחד 104, מּכל ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
עצמֹו ּבפני ּתרם 105ואחד .- הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָ

ּתרּומה  ּתאכל 106ּתרּומתֹו ולא עליה 107, ׁשּיֹוציא עד ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּומעּׂשרֹות  .108ּתרּומה ְְַַָ

.ÁÈ ּתֹורמין החּטים 109אין על וזיתים 110ׁשּבלים על 111, ְְֳִִִִִִֵֵַַַ
וענבים  ּתרּומה 112ׁשמן, אינּה - ּתרם ואם יין. ;113על ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ולכּתׁש לדר הּכהן יטריח ׁשּמא ּתֹורמין 114ּגזרה אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּנכּבׁשין 115ׁשמן  הּזיתים לעּׂשֹותן 116על ענבים על ויין , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
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ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה, תרומה מהם מפריש נפדו, אם אבל משניות 85)יז). פ"ה מדמאי נלמד
ורדב"ז). (כסףֿמשנה טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב, ואינו נקוב עציץ גבי על 86)י ֿיא, רק מוסב זה

להלן). וראה (כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן כשתרם השני, ואין 87)הדין לאכלה מותר שהכהן
מדרבנן. אלא אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה להוציא שהרי 88)צורך התורה, מן בתרומה החייב על

זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב שאינו מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זו  הרי - מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה  מן בתרומה חייב שהוא מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש

באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר מן תרומה, בתרומה חייבת שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה אבל
טז. הלכה להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת ואינה מדרבנן אלא אינה זו ותרומה דמאי 89)התורה,

י. משנה בארץ.90)שם הפרי צמח י.91)כאילו משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה ע.93)כן מנחות
(כסףֿמשנה). ב הלכה פ"ה מעשרות שם.94)וירושלמי התורה.95)דמאי מן עליה 96)ששניהם להוציא צריך ואין

(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן מפני השניה, בהלכה כמו ומעשרות, הנקוב,97)תרומות על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב שאינו העציץ (שאין הפטור מן שהפריש צריך 98)לפי ואין

פט:). ביבמות (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה נקוב, שאינו ממה ולהפריש ולתרום לכהן,99)לחזור
(פירוש  התורה מן בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל לאכול, לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי

את 100)המשניות). זרים יאכלו שמא לחשוש שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין שם, ביבמות הוא כן
אחר). ממקום ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן, תרומה כולה ובאמת משנה 101)השיריים, שם דמאי

פ"ט  להלן כמפורש דמאי, גזירות עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה על שהרי מעשר, תרומת והיינו יא.
שם). ישראל (תפארת א הלכה מעשר שאחד 102)מהלכות ואפשר חייבים, ששניהם ואפשר פטורים, ששניהם שאפשר

חייב. מהם ואחד פטור פטורה 103)מהם היא אם ממהֿנפשך: מותרת הודאי" על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ותקנה  תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת היא ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות ממנו (שהופרשו

הוד  את והשניה גם חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת, כן גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה אי
עליה  שנקרא כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים התורה מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
משנה  פ"א בדמאי כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא כפי לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם

שם). הגרע"א (תוספת יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן על 104)ג, הפטור מן זה והרי פטורה, התרומה היתה שמא
עליו.105)החיוב. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי ומן הודאי, על הודאי מתוקן 106)מן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי טבל, הוא אם ממהֿנפשך: הדמאי 108)לכהן.107)לאכילה היה שמא
אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב). הלכה (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב מן שהפריש ונמצא פטור,
שזו  יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו שמא עצמו, ממנו לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ בתורם רק כי
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן, חייבת וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה וזו חייבת
אם  ואדרבה מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר יבואו לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה
ויצטרכו  ספק היא אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום

חדשים). (תוספות וכו' אחר ממקום שוב עליה ד.109)להפריש משנה פ"א מלאכתן.110)תרומות שנגמרה לאחר
תלמודֿלומר  שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני שומע כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון

שם). המשניות (פירוש הגמור" מן הגורן, מן לשמן.111)כדגן יין.112)העומדים מהן לעשות משנה 113)העומדים
ביתֿהלל. כדעת דבר 114)שם, על מלאכתו נגמרה שלא מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם. ירושלמי

שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם - תרומה תרומתו מלאכתו, ט.115)שנגמרה משנה שם תרומות
ובמלח.116) במים השרויים
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לכׁשּיּתלׁשּו ערּוגֹות 56אמר ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו ואמר:57; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָּפרֹות

יהיּו58מחּברים  מחּברים זֹו ערּוגה ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ; ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻֻ
ּתלּוׁשין  זֹו ערּוגה ּפרֹות על לא 59ּתרּומה ּכלּום - .60אמר ְְְֲִֵַַָָָֹ

על  ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות אמר: אם ְְְֲֲִִִֵַַָָָָאבל
לכׁשּיּתלׁשּו זֹו ערּוגה ּובידֹו61ּפרֹות הֹואיל ונתלׁשּו, , ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

- ׁשניהם ולכׁשּיּתלׁשּו מעּׂשה, מחּסר אינֹו - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלתלׁשן
קּימין  ׁשליׁש62ּדבריו ׁשּיביאּו והּוא ׁשאמר.63. ּבעת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

.Èהּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין על 64אין ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ירק  לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם ואם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּלח;
אּלא  זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר מּמּנּו ולּקט ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּיֹום
ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים. ׁשני להׁשּתּמר ּדרּכֹו ּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאם
ׁשּלּקט  ּכל המלפפֹונֹות, ּכגֹון ימים, ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלהׁשּתּמר
ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם מצטרף, - ימים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשת
ּבערב  ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ּבלבד, אחד יֹום ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהׁשּתּמר

זה. על מּזה ּתֹורם -ִֵֶֶַ
.‡Èזֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ׁשעברה,65אין ׁשנה ּפרֹות על ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

- ּתרם ואם זֹו. ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה מּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

ּתרּומה  ׁשנה 66אינּה ׁשנה ׁשּנאמר: לּקט 67; ערב 69ירק 68. ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
הּׁשנה  אחר 70ראׁש ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

וזה  חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאה
לּקט  אם וכן ּבׁשבט 72אתרֹוג 71יׁשן. עּׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

מּׁשּבאה  אחר אתרֹוג ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
- ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה. על מּזה ּתֹורמין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש

וירקֹות  וקטנּיֹות ּתבּואה למעּׂשרֹות הּׁשנה ,73ראׁש ְְְְְְִִִַַָָָָֹ
ּבׁשבט  עּׂשר האילן 74וחמּׁשה למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש -75. ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹ

.·È לארץ חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ,76אין ְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מּפרֹות  [ולא הארץ. ּפרֹות על לארץ חּוצה מּפרֹות ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

סּוריא  ּפרֹות על ּפרֹות 77הארץ על סּוריא מּפרֹות ולא , ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבתרּומה  חּיבין ׁשאינן מּפרֹות ולא לקט 78הארץ.] ּכגֹון , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּופאה  ּפרֹות 79ׁשכחה על ּתרּומתן ׁשּנתרמה ּפרֹות אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
על  ּבתרּומה ׁשחּיבין מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּיבין

הּפט  ּתרּומה.ּפרֹות אינּה - ּתרם ואם ּורין. ְְְִִֵֵַַָָָ
.‚Èנּטלה 81ּתרּומה 80הּמפריׁש ׁשּלא ראׁשֹון מּמעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשני 82ּתרּומתֹו מּמעּׂשר נפּדּו83אֹו ׁשּלא על 84והקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתרּומה. ּתרּומתן אין - אחרֹות ְְֲֵֵֵָָָּפרֹות

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכסףֿמשנה 56) קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה והרי לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
לתלשם  בידו - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על מחוברים "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח).

תרומה]. התלושה].57)ותרומתו וגם המחוברת גם שלו, הן הערוגות ששתי [והיינו סב. לפני 58)קידושין עכשיו
מחוברים.59)שיתלשו. בעודם בא 60)עכשיו שלא כדבר זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו שכיון

שם). (קידושין זו 61)לעולם ערוגה פירות שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה הכסףֿמשנה לדעת
שניהם". "ולכשיתלשו בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים,
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על זו הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד

הבבות. שתי על נאמרה ע"ב ושם על 62)לכשיתלשו". מחוברים האור: על שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה פ"ב תרומות ותוספתא שליש,63)תלושים, הביאו לא שאם

פ  (למעלה ומעשרות מתרומות הם קיימים פטורים דבריו אין ומעשרות, תרומות מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב
אליעזר  כר' ודלא לגמרם, בידו זה אין הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט). פרק תחילת תרומות (ירושלמי
לעולם. בא שלא דבר מקנה אדם שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר שם, בקידושין יעקב בן

פ"ד.64) שם פ"ב.65)תוספתא שם ותוספתא ה, משנה פ"א שם.66)תרומות תבואת 67)משנה כל את תעשר "עשר
שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה השדה היוצא יב.68)זרעך השנה בראש והובאה שם, תוספתא

ד).69) הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים התבואה 70)שבו למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד
(להלן). יד:71)והירקות השנה ה).72)ראש הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין כירק משנה 73)שהוא

ב. שם.74)שם במשנה המעשר,75)כביתֿהלל שנת לענין - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג גם
טו.). (שם כאילן הארץ 76)דינו מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם שם: המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות

שבאו  מהם ויש במעשר, שבאו מהם יש מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז, (ויקרא הארץ" מזרע
שבאו  ובפסוקים המעשרות, על בתרומות שבאו הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה אין מעשר, בתרומת
אם  שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה מזה שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות, על במעשרות
בהם  תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה התורה מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני לארץ באו

שם). ראשונה (משנה עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ פירות פ"ב.77)על תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם (כנוסחת 80)שם. ניטלה שלא ראשון ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות

להלן. וראה אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני ממעשר ולא תרומתו, אחרים) תרומה 81)ספרים היינו
להפריש 82)גדולה. שחייב גדולה, תרומה שהפריש לפני הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר. תרומת היינו

להפריש  יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה ומכיון יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה תרומה גם ממנו
מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת והיא וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה ממנו

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה ופירוש וכסףֿמשנה ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש לפני 83)יכול שהפרישו
גדולה. תרומה הלכה 84)שהפריש שני מעשר מהלכות (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות, מן פטור שהקדש

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È הּתֹורה מן חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ּדבר 85אין על ְִִִֵֶַַַָָָָָָ
על  מּדבריהן המחּיב מן ולא מּדבריהן, חּיב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ּתרם  ואם הּתֹורה; מן ּתרּומה 86החּיב ּתרּומתֹו ויחזר 87- , ְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹ
.88ויתרם  ְְִֹ

.ÂË נקּוב ּכארץ 89עציץ הּוא הרי ּבּנקב?90- יהא וכּמה . ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קטן  ׁשרׁש מּכזית 91ּכדי ּפחֹות והּוא ּתבּואה 92, זרע . ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

נקּוב  ׁשאינֹו נּקבֹו93ּבעציץ ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב והּוא הּתבּואה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָונגמרה

ׁשליׁש. ׁשּיביא קדם ׁשּיּקבּנּו עד ְְִִִֶֶֶֶַָָֹנקּוב,
.ÊË ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ּבעציץ 94הּתֹורם הּגדלין על ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנקּוב,
ּתרּומתֹו95ּתרּומה  - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ּתרם . ְְִֵֶַַַָָָָָ

ויתרם 96ּתרּומה  ויחזר ׁשאינֹו97, על הּנקּוב מן ּתרם . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתאכל 98נקּוב ולא עליה 99, ׁשּיֹוציא עד ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אחר  מּמקֹום ּומעּׂשרֹות .100ּתרּומה ְְִֵַַַָָ
.ÊÈ הּדמאי 101הּתֹורם על הּדמאי על 102מן הּדמאי ּומן ְְְִִֵַַַַַַַַַ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ויתרם 103הּוּדאי ויחזר אחד 104, מּכל ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
עצמֹו ּבפני ּתרם 105ואחד .- הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָ

ּתרּומה  ּתאכל 106ּתרּומתֹו ולא עליה 107, ׁשּיֹוציא עד ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּומעּׂשרֹות  .108ּתרּומה ְְַַָ

.ÁÈ ּתֹורמין החּטים 109אין על וזיתים 110ׁשּבלים על 111, ְְֳִִִִִִֵֵַַַ
וענבים  ּתרּומה 112ׁשמן, אינּה - ּתרם ואם יין. ;113על ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ולכּתׁש לדר הּכהן יטריח ׁשּמא ּתֹורמין 114ּגזרה אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּנכּבׁשין 115ׁשמן  הּזיתים לעּׂשֹותן 116על ענבים על ויין , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
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ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה, תרומה מהם מפריש נפדו, אם אבל משניות 85)יז). פ"ה מדמאי נלמד
ורדב"ז). (כסףֿמשנה טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב, ואינו נקוב עציץ גבי על 86)י ֿיא, רק מוסב זה

להלן). וראה (כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן כשתרם השני, ואין 87)הדין לאכלה מותר שהכהן
מדרבנן. אלא אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה להוציא שהרי 88)צורך התורה, מן בתרומה החייב על

זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב שאינו מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זו  הרי - מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה  מן בתרומה חייב שהוא מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש

באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר מן תרומה, בתרומה חייבת שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה אבל
טז. הלכה להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת ואינה מדרבנן אלא אינה זו ותרומה דמאי 89)התורה,

י. משנה בארץ.90)שם הפרי צמח י.91)כאילו משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה ע.93)כן מנחות
(כסףֿמשנה). ב הלכה פ"ה מעשרות שם.94)וירושלמי התורה.95)דמאי מן עליה 96)ששניהם להוציא צריך ואין

(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן מפני השניה, בהלכה כמו ומעשרות, הנקוב,97)תרומות על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב שאינו העציץ (שאין הפטור מן שהפריש צריך 98)לפי ואין

פט:). ביבמות (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה נקוב, שאינו ממה ולהפריש ולתרום לכהן,99)לחזור
(פירוש  התורה מן בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל לאכול, לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי

את 100)המשניות). זרים יאכלו שמא לחשוש שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין שם, ביבמות הוא כן
אחר). ממקום ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן, תרומה כולה ובאמת משנה 101)השיריים, שם דמאי

פ"ט  להלן כמפורש דמאי, גזירות עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה על שהרי מעשר, תרומת והיינו יא.
שם). ישראל (תפארת א הלכה מעשר שאחד 102)מהלכות ואפשר חייבים, ששניהם ואפשר פטורים, ששניהם שאפשר

חייב. מהם ואחד פטור פטורה 103)מהם היא אם ממהֿנפשך: מותרת הודאי" על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ותקנה  תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת היא ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות ממנו (שהופרשו

הוד  את והשניה גם חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת, כן גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה אי
עליה  שנקרא כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים התורה מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
משנה  פ"א בדמאי כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא כפי לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם

שם). הגרע"א (תוספת יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן על 104)ג, הפטור מן זה והרי פטורה, התרומה היתה שמא
עליו.105)החיוב. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי ומן הודאי, על הודאי מתוקן 106)מן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי טבל, הוא אם ממהֿנפשך: הדמאי 108)לכהן.107)לאכילה היה שמא
אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב). הלכה (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב מן שהפריש ונמצא פטור,
שזו  יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו שמא עצמו, ממנו לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ בתורם רק כי
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן, חייבת וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה וזו חייבת
אם  ואדרבה מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר יבואו לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה
ויצטרכו  ספק היא אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום

חדשים). (תוספות וכו' אחר ממקום שוב עליה ד.109)להפריש משנה פ"א מלאכתן.110)תרומות שנגמרה לאחר
תלמודֿלומר  שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני שומע כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון

שם). המשניות (פירוש הגמור" מן הגורן, מן לשמן.111)כדגן יין.112)העומדים מהן לעשות משנה 113)העומדים
ביתֿהלל. כדעת דבר 114)שם, על מלאכתו נגמרה שלא מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם. ירושלמי

שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם - תרומה תרומתו מלאכתו, ט.115)שנגמרה משנה שם תרומות
ובמלח.116) במים השרויים
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מינין 117צּמּוקין  מּׁשני לתֹורם דֹומה? זה למה ׁשאינן 118. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
הרע  על הּיפה מן ּבזה זה מּזיתי 119ּכלאים ּתֹורמין וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכבׁש זיתי על ּכבׁש120ׁשמן מּזיתי לא אבל זיתי 121, על ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
מבּׁשל  ׁשאינֹו מּיין המבּׁשל 122ׁשמן. מן 123על לא אבל , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻ

הּצלּול  מן מבּׁשל. ׁשאינֹו על ׁשאינֹו124המבּׁשל על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ
על  מּתאנים הּצלּול. על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,

ּבמּדה 126ּבמנין 125ּגרֹוגרֹות  הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ,127, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
על  גרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ּתאנים לא ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹאבל
ותֹורמין  יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי ּבמנין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּתאנים

הּפת  על לפי 128חּטים החּטים על הּפת מן לא אבל , ְֲִִִִִִַַַַַַַָֹ
ּתרּומה 129חׁשּבֹון  ּתרּומתֹו - ּתרם אם אּלּו, ּובכל .130. ְְְְִֵֶַָָָָ

.ËÈ ּתֹורמין הּנכּתׁשין 131אין הּזיתים על ולא 132ׁשמן , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
הּנדרכֹות  ענבים על לתֹורם 133יין דֹומה ׁשּזה מּדבר 134; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואם  מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על מלאכּתֹו ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנגמרה
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּזיתים 135ּתרם מן ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ

מדּמעת  הראׁשֹונה עצמן. ּבפני ּבפני 136והענבים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
והאֹוכלּה137עצמּה ּתרּומֹות 138, ּכׁשאר עליה חּיב - ְְְְְִֶַַָָָָָָָ

הּׁשנּיה 139ּגמּורֹות  מן לא אבל ;140. ְְֲִִַָָֹ
.Î ׁשמן ׁשּתרם לאכלן 141מי ׁשּדעּתֹו זיתים אֹו142על , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

יין  ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו זיתים על ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹזיתים
והּכל  ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ׁשהם ענבים ְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

לדרכן  ונמל ׁשּכבר 143לאכילה, והענבים הּזיתים ודר , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ולת  לחזר צרי אינֹו - עליהם .144רם ּתרם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

.‡Î יין על חמץ ּתֹורמין על 145אין יין ּתֹורמין אבל , ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹ
הן  אחד מין והחמץ ׁשהּיין (היה 146חמץ; ּבלּבֹו147. ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אינּה - חמץ ּבידֹו ונמצא הּיין, על הּיין מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלתרם
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהלכות 117) פ"ג להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים הפרד תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן יצחק רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר

ד. הלכה למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא סו.).118)מלאכתו זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
תיקון).119) צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה" "משנה (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שם 120)שתורמין

משמן  וטוב הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן "זיתי שם: המשנה בפירוש רבינו וז"ל מ"ו. פ"ב
והיפה  הטוב הוא וחלבו ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם, למיעוט לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים

הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שם).121)שבו, (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שם.122)שזהו משנה
המבושל.123) מן  יותר טוב מבושל, שאינו 124123)שיין עמוד ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן

בכסףֿמשנה). (ועיין שלפנינו הנוסחאות לפי א).125)10) הלכה (למעלה כהן שם וירושלמי 126)כשיש נד: מנחות
לפי  כדלהלן, במדה, הגרוגרות על תאנים תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש וכן ד, הלכה פ"ב תרומות
התרומה  את גם ומונה שמודד הכוונה [ואין בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר גדול התאנים של שהנפח

הדבר  את פ"ג וגם (למעלה במנין" ולא במשקל לא במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי הנתרם,
באומד]. שתורם ונמצא הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה שמודד אלא ד), שגרוגרות 127)הלכה

יפה. בעין תורם ונמצא יותר, במדה עולות יבשות שחיטים 128)שהן משום שהיינו הכסףֿמשנה לדעת שם. תוספתא
ממעט  ואינו א). הלכה למעלה (וראה יותר שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי פת, לגבי הן יפות

דלהלן. החיטים על הפת מן לתורם בניגוד וכן 129)בתרומה, (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים רבינו בספרי
שתורם  והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה). (תוספתא כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח במעשה הוא

יפה. בעין תורם ונמצא עצמו, הפת של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון בידו 130)לפי ועלה התורם שהרי
הלכה  (למעלה תרומה תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה פ"ג (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד

ח.131)ג). משנה פ"א מלאכתן.132)תרומות נגמרה ולא שמן, מהן לעשות במכתש שנכתשו שנדרכו 133)היינו
מלאכתן. נגמרה ולא יין, ענבים 134)לעשות על ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל רבינו רצה בזה

מלאכתו, נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות,
שמא  חכמים חששו לא כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור אמרו ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו
הנדרכות, והענבים הנכתשים הזיתים אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין יודעים הכל שהרי כן, לעשות יוסיף
(משנה  מלאכתם כל שנגמרה לפני עליהם ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן מלאכת בהם התחילה שכבר

למעלה.135)ראשונה). וראה שם. ראה 136)משנה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה שם ואין בחולין, נתערבה אם
ב. הלכה פי"ג ונמצאת 137)להלן יין של חבית בתורם א, משנה שם בפ"ג שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

עצמה  בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור תרומה לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק "אם חומץ: של
עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן התרומות ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה" וכן וכו'
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון אבל כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו עד

כלל]. מדמעת אינה והשניה עצמה בפני מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה האוכלה.138)התורה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא ט.141)שאינה משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי

שמן. מהם להוציא רוצים שאין שם).143)כיון (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו חזרו הזיתים פעם 144)שאותם
(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן נגמרה מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי תרומות 145)שניה, תוספתא

פד: בתרא בבא ועיין ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין היפה על הרע מן תורם שזהו פ"ד.
בכלאים.146) תלוי שהכל שם, למעלה וראה כרבי. ולא שם היא 147)כחכמים זו אבל זה. קטע אין אחרים בספרים
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חמץ 148ּתרּומה.) על חמץ לתרם ּבלּבֹו ונמצא 149היה , ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - יין ׁשּתרם .150החמץ ְְִֶֶַַַָָָֹ

.·Î יין ׁשל חבית אם 151הּתֹורם חמץ: ונמצא הּיין, על ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּתרּומה  אינּה - ּתרמּה ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ;152יֹודע ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּתרּומה  זֹו הרי - החמיצה ׁשּתרמּה אחר ואם 153ואם ; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּתרּומה  - קּׁשּות 154ספק הּתֹורם וכן ויתרם. ויחזר , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹ

מרה  ׁשּנמצאּו155ונמצאת אֹו סרּוח, ונמצא אבּטיח , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
חבית 156נקּורין  ּתרם ׁשאסּור 157. מגּלה ונמצאת יין ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

ויתרם 158לׁשּתֹותּה ויחזר ּתרּומה, אחת 159- ואין ׁשנּיה. ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ
- מּׁשתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּׁשתיהן

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו
.‚Î מהן אחת נפלה אינּה160ּכיצד? - החּלין על ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

מדּמעת;161מדּמעת  אינּה - אחר למקֹום ׁשנּיה נפלה ; ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ
ּבּקטּנה  מדּמעֹות - אחד למקֹום ׁשּתיהן ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָנפלּו

מׁשּלם 162ׁשּבׁשּתיהן  - ׁשּתיהן זר אכל אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן עֹוּׂשה 163ּבּקטּנה הּוא וכיצד . ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּדמי  הּכהן מן ונֹוטל אחד לכהן נֹותנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּתיהן?
.164הּגדֹולה  ְַָ

.„Î החבית את על 165הּבֹודק ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּולאחר  לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה ּכּלּה ׁשּתעּׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים
ׁשלׁשה  עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת חמץ: ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹזמן

ׁש יין וכל יין, וּדאי - ׁשהּתרּומה ימים הּימים אֹותן חׁשב ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
- ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי - זֹו ּבחבית ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה.166ספק  ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש וצרי , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‰Î ּפרקים לבּדק 167ּבׁשלׁשה ׁשהּניחֹו168צרי הּיין את ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

ׁשל  ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ. ׁשּמא עליו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהפריׁש
החג  הּסמדר 169מֹוצאי ּובהֹוצאת מים 170, ּכניסת ּובׁשעת , ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

יין 171לּבסר  ׁשהּוא ּבחזקת עליו מפריׁשין - מּגּתֹו ויין . ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
יֹום  ארּבעים .172[עד] ְִַַָ

.ÂÎ ּפרֹות ׁשּיעּׂשּו173הּמּניח עד עליהן מפריׁש 174להיֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מן  אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּתרּומה,

הפריׁש175הּמּקף  אם קּימין 176, ּבחזקת הן הרי -177. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צו. בתרא בבא ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה, שכתב כמו הנכונה. שיין 148)הגירסה אףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה היא הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין כיון אחד, מין וחומץ

וחומץ. יין ד"ה פד: שם התוספות כתבו והו 149)וכן רבינו, בדברי הנכונה הגירסא היא בתוספתא,"כך שם כן גם א
(כסףֿמשנה). בשיבוש" כתובה שהיא הרע,150)אלא על היפה מן בידו ועלה הרע, על  הרע מן לתרום בלבו שהיה כיון

ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה רבינו שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם והרי
[ואם  תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין לתרום נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
בתרם  למעלה ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =) מששים אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ א.151)מן משנה פ"ג והוא 152)תרומות הואיל בטעות, היתה שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, יין.153)נתכוין היה הרמה לא 154)שבשעת הטבל אך מספק, עליה תרומה איסורי כל

נתרמה. שלא עד חומץ היתה שמא בזה, יין 155)נתקן בתורם כמו להם, אחד שדין רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
הרמת  בשעת מרה היתה אם בספק, מדובר שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד מרה היתה שאם חומץ, ונמצא
בידוע  אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה שנעשית או התרומה,
לבין  תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות, שני שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם, מרה שהיתה

כך. כל טעות שאינה מרה ונמצאת (ירושלמי 156)קישות ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו ויש נקב בו שיש
421).157)שם). עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות ב).158)תוספתא הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
ה 159) מספק ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים אם ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור רי לפי

ויתרום. ויחזור תרומה ב.160)היא משנה פ"ג מחולין.161)תרומות חלקים ממאה בפחות נפלה אם אפילו
בחולין 162) סאין השלש ונפלו סאתים, ובשניה סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת מן גדולה האחת כו' היתה "אם

חולין  באותה היו ואם שבשתיהן, קטנה והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן שיעור לדעת אלו צריכים
שם). המשנה (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין אופן 163)מאה בכל הקטן שהשיעור

חומש. ומשלם הראיה.164)תרומה עליו מחבירו שהמוציא מספק, הגדולה את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן
שם.165) יוחנן רבי וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, מן 166)תוספתא תרומה שהפריש ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על במשנה.167)החומץ לא. היין,168)גיטין על החומץ מן תורמין ואין החמיץ שמא
יין. שהוא בחזקת עליו מפריש השנה ימות בשאר הסוכות.169)אבל חג במוצאי קדים רוח "כתום 170)כשמנשבת

שם). (רש"י כסדרן" באשכול נראים וענביו לומר:171)(ה)פרח ורצה שם. ותוספות ורש"י הערוך כנוסחת שם, משנה
אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל מהן לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה נכנסת כשלחלוחית

שם). (רש"י לטיבול חומץ ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים כותשים הוא 172)היו וכן להיות. צריך כן
(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו משום והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, משנה 173)בתוספתא

יז.175)כולם.174)שם. הלכה פ"ג למעלה ראה במ 176)בסמוך, שאמרו [ומה עליהם",בדיעבד. "מפריש שם: שנה
ובתרומת  (שם) גדולה בתרומה אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר שני במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו
ו) הלכה מעשר מהלכות (פ"א המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ), הלכה (שם חכמים לתלמידי מעשר
כלשון  רבינו העתיק ד, הלכה פ"ז שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין שני למעשר הדין שהוא ופשוט

המניח]. ד"ה שם תוספות ועיין עליהם", "מפריש תרומה.177)המשנה: ותרומתו
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מינין 117צּמּוקין  מּׁשני לתֹורם דֹומה? זה למה ׁשאינן 118. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
הרע  על הּיפה מן ּבזה זה מּזיתי 119ּכלאים ּתֹורמין וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכבׁש זיתי על ּכבׁש120ׁשמן מּזיתי לא אבל זיתי 121, על ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
מבּׁשל  ׁשאינֹו מּיין המבּׁשל 122ׁשמן. מן 123על לא אבל , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻ

הּצלּול  מן מבּׁשל. ׁשאינֹו על ׁשאינֹו124המבּׁשל על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ
על  מּתאנים הּצלּול. על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,

ּבמּדה 126ּבמנין 125ּגרֹוגרֹות  הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ,127, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
על  גרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ּתאנים לא ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹאבל
ותֹורמין  יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי ּבמנין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּתאנים

הּפת  על לפי 128חּטים החּטים על הּפת מן לא אבל , ְֲִִִִִִַַַַַַַָֹ
ּתרּומה 129חׁשּבֹון  ּתרּומתֹו - ּתרם אם אּלּו, ּובכל .130. ְְְְִֵֶַָָָָ

.ËÈ ּתֹורמין הּנכּתׁשין 131אין הּזיתים על ולא 132ׁשמן , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
הּנדרכֹות  ענבים על לתֹורם 133יין דֹומה ׁשּזה מּדבר 134; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואם  מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על מלאכּתֹו ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנגמרה
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּזיתים 135ּתרם מן ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ

מדּמעת  הראׁשֹונה עצמן. ּבפני ּבפני 136והענבים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
והאֹוכלּה137עצמּה ּתרּומֹות 138, ּכׁשאר עליה חּיב - ְְְְְִֶַַָָָָָָָ

הּׁשנּיה 139ּגמּורֹות  מן לא אבל ;140. ְְֲִִַָָֹ
.Î ׁשמן ׁשּתרם לאכלן 141מי ׁשּדעּתֹו זיתים אֹו142על , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

יין  ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו זיתים על ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹזיתים
והּכל  ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ׁשהם ענבים ְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

לדרכן  ונמל ׁשּכבר 143לאכילה, והענבים הּזיתים ודר , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ולת  לחזר צרי אינֹו - עליהם .144רם ּתרם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

.‡Î יין על חמץ ּתֹורמין על 145אין יין ּתֹורמין אבל , ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹ
הן  אחד מין והחמץ ׁשהּיין (היה 146חמץ; ּבלּבֹו147. ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אינּה - חמץ ּבידֹו ונמצא הּיין, על הּיין מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלתרם
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מהלכות 117) פ"ג להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים הפרד תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן יצחק רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר

ד. הלכה למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא סו.).118)מלאכתו זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
תיקון).119) צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה" "משנה (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שם 120)שתורמין

משמן  וטוב הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן "זיתי שם: המשנה בפירוש רבינו וז"ל מ"ו. פ"ב
והיפה  הטוב הוא וחלבו ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם, למיעוט לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים

הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שם).121)שבו, (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שם.122)שזהו משנה
המבושל.123) מן  יותר טוב מבושל, שאינו 124123)שיין עמוד ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן

בכסףֿמשנה). (ועיין שלפנינו הנוסחאות לפי א).125)10) הלכה (למעלה כהן שם וירושלמי 126)כשיש נד: מנחות
לפי  כדלהלן, במדה, הגרוגרות על תאנים תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש וכן ד, הלכה פ"ב תרומות
התרומה  את גם ומונה שמודד הכוונה [ואין בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר גדול התאנים של שהנפח

הדבר  את פ"ג וגם (למעלה במנין" ולא במשקל לא במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי הנתרם,
באומד]. שתורם ונמצא הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה שמודד אלא ד), שגרוגרות 127)הלכה

יפה. בעין תורם ונמצא יותר, במדה עולות יבשות שחיטים 128)שהן משום שהיינו הכסףֿמשנה לדעת שם. תוספתא
ממעט  ואינו א). הלכה למעלה (וראה יותר שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי פת, לגבי הן יפות

דלהלן. החיטים על הפת מן לתורם בניגוד וכן 129)בתרומה, (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים רבינו בספרי
שתורם  והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה). (תוספתא כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח במעשה הוא

יפה. בעין תורם ונמצא עצמו, הפת של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון בידו 130)לפי ועלה התורם שהרי
הלכה  (למעלה תרומה תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה פ"ג (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד

ח.131)ג). משנה פ"א מלאכתן.132)תרומות נגמרה ולא שמן, מהן לעשות במכתש שנכתשו שנדרכו 133)היינו
מלאכתן. נגמרה ולא יין, ענבים 134)לעשות על ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל רבינו רצה בזה

מלאכתו, נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות,
שמא  חכמים חששו לא כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור אמרו ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו
הנדרכות, והענבים הנכתשים הזיתים אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין יודעים הכל שהרי כן, לעשות יוסיף
(משנה  מלאכתם כל שנגמרה לפני עליהם ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן מלאכת בהם התחילה שכבר

למעלה.135)ראשונה). וראה שם. ראה 136)משנה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה שם ואין בחולין, נתערבה אם
ב. הלכה פי"ג ונמצאת 137)להלן יין של חבית בתורם א, משנה שם בפ"ג שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

עצמה  בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור תרומה לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק "אם חומץ: של
עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן התרומות ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה" וכן וכו'
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון אבל כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו עד

כלל]. מדמעת אינה והשניה עצמה בפני מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה האוכלה.138)התורה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא ט.141)שאינה משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי

שמן. מהם להוציא רוצים שאין שם).143)כיון (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו חזרו הזיתים פעם 144)שאותם
(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן נגמרה מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי תרומות 145)שניה, תוספתא

פד: בתרא בבא ועיין ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין היפה על הרע מן תורם שזהו פ"ד.
בכלאים.146) תלוי שהכל שם, למעלה וראה כרבי. ולא שם היא 147)כחכמים זו אבל זה. קטע אין אחרים בספרים

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` '` ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חמץ 148ּתרּומה.) על חמץ לתרם ּבלּבֹו ונמצא 149היה , ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ
ּתרּומה  ּתרּומתֹו - יין ׁשּתרם .150החמץ ְְִֶֶַַַָָָֹ

.·Î יין ׁשל חבית אם 151הּתֹורם חמץ: ונמצא הּיין, על ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּתרּומה  אינּה - ּתרמּה ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ;152יֹודע ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּתרּומה  זֹו הרי - החמיצה ׁשּתרמּה אחר ואם 153ואם ; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּתרּומה  - קּׁשּות 154ספק הּתֹורם וכן ויתרם. ויחזר , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹ

מרה  ׁשּנמצאּו155ונמצאת אֹו סרּוח, ונמצא אבּטיח , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
חבית 156נקּורין  ּתרם ׁשאסּור 157. מגּלה ונמצאת יין ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

ויתרם 158לׁשּתֹותּה ויחזר ּתרּומה, אחת 159- ואין ׁשנּיה. ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ
- מּׁשתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּׁשתיהן

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו
.‚Î מהן אחת נפלה אינּה160ּכיצד? - החּלין על ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

מדּמעת;161מדּמעת  אינּה - אחר למקֹום ׁשנּיה נפלה ; ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ
ּבּקטּנה  מדּמעֹות - אחד למקֹום ׁשּתיהן ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָנפלּו

מׁשּלם 162ׁשּבׁשּתיהן  - ׁשּתיהן זר אכל אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן עֹוּׂשה 163ּבּקטּנה הּוא וכיצד . ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּדמי  הּכהן מן ונֹוטל אחד לכהן נֹותנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּתיהן?
.164הּגדֹולה  ְַָ

.„Î החבית את על 165הּבֹודק ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּולאחר  לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה ּכּלּה ׁשּתעּׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים
ׁשלׁשה  עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת חמץ: ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹזמן

ׁש יין וכל יין, וּדאי - ׁשהּתרּומה ימים הּימים אֹותן חׁשב ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
- ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי - זֹו ּבחבית ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה.166ספק  ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש וצרי , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‰Î ּפרקים לבּדק 167ּבׁשלׁשה ׁשהּניחֹו168צרי הּיין את ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

ׁשל  ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ. ׁשּמא עליו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהפריׁש
החג  הּסמדר 169מֹוצאי ּובהֹוצאת מים 170, ּכניסת ּובׁשעת , ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

יין 171לּבסר  ׁשהּוא ּבחזקת עליו מפריׁשין - מּגּתֹו ויין . ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
יֹום  ארּבעים .172[עד] ְִַַָ

.ÂÎ ּפרֹות ׁשּיעּׂשּו173הּמּניח עד עליהן מפריׁש 174להיֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מן  אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּתרּומה,

הפריׁש175הּמּקף  אם קּימין 176, ּבחזקת הן הרי -177. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ
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צו. בתרא בבא ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה, שכתב כמו הנכונה. שיין 148)הגירסה אףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה היא הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין כיון אחד, מין וחומץ

וחומץ. יין ד"ה פד: שם התוספות כתבו והו 149)וכן רבינו, בדברי הנכונה הגירסא היא בתוספתא,"כך שם כן גם א
(כסףֿמשנה). בשיבוש" כתובה שהיא הרע,150)אלא על היפה מן בידו ועלה הרע, על  הרע מן לתרום בלבו שהיה כיון

ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה רבינו שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם והרי
[ואם  תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין לתרום נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
בתרם  למעלה ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =) מששים אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ א.151)מן משנה פ"ג והוא 152)תרומות הואיל בטעות, היתה שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, יין.153)נתכוין היה הרמה לא 154)שבשעת הטבל אך מספק, עליה תרומה איסורי כל

נתרמה. שלא עד חומץ היתה שמא בזה, יין 155)נתקן בתורם כמו להם, אחד שדין רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
הרמת  בשעת מרה היתה אם בספק, מדובר שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד מרה היתה שאם חומץ, ונמצא
בידוע  אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה שנעשית או התרומה,
לבין  תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות, שני שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם, מרה שהיתה

כך. כל טעות שאינה מרה ונמצאת (ירושלמי 156)קישות ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו ויש נקב בו שיש
421).157)שם). עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות ב).158)תוספתא הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
ה 159) מספק ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים אם ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור רי לפי

ויתרום. ויחזור תרומה ב.160)היא משנה פ"ג מחולין.161)תרומות חלקים ממאה בפחות נפלה אם אפילו
בחולין 162) סאין השלש ונפלו סאתים, ובשניה סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת מן גדולה האחת כו' היתה "אם

חולין  באותה היו ואם שבשתיהן, קטנה והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן שיעור לדעת אלו צריכים
שם). המשנה (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין אופן 163)מאה בכל הקטן שהשיעור

חומש. ומשלם הראיה.164)תרומה עליו מחבירו שהמוציא מספק, הגדולה את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן
שם.165) יוחנן רבי וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, מן 166)תוספתא תרומה שהפריש ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על במשנה.167)החומץ לא. היין,168)גיטין על החומץ מן תורמין ואין החמיץ שמא
יין. שהוא בחזקת עליו מפריש השנה ימות בשאר הסוכות.169)אבל חג במוצאי קדים רוח "כתום 170)כשמנשבת

שם). (רש"י כסדרן" באשכול נראים וענביו לומר:171)(ה)פרח ורצה שם. ותוספות ורש"י הערוך כנוסחת שם, משנה
אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל מהן לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה נכנסת כשלחלוחית

שם). (רש"י לטיבול חומץ ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים כותשים הוא 172)היו וכן להיות. צריך כן
(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו משום והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, משנה 173)בתוספתא

יז.175)כולם.174)שם. הלכה פ"ג למעלה ראה במ 176)בסמוך, שאמרו [ומה עליהם",בדיעבד. "מפריש שם: שנה
ובתרומת  (שם) גדולה בתרומה אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר שני במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו
ו) הלכה מעשר מהלכות (פ"א המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ), הלכה (שם חכמים לתלמידי מעשר
כלשון  רבינו העתיק ד, הלכה פ"ז שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין שני למעשר הדין שהוא ופשוט

המניח]. ד"ה שם תוספות ועיין עליהם", "מפריש תרומה.177)המשנה: ותרומתו
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לא  ׁשּמא ּׁשּתּקן מה לכל חֹוׁשׁש זה הרי - ׁשאבדּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמצאן
ּתרּומה  מפריׁש לפיכ ׁשאבדּו. אחר אּלא עליהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהפריׁש

.178ׁשנּיה  ְִָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ּגדֹולים ‡. ּבין לּכהנים, נאכלת מעּׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה

ועבדיהם  הם נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּבין
קנין  נפׁש יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ּובהמּתן; ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּכנענים
הרי  - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח ּכהן עבד וגֹומר. ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכסּפֹו

אֹוכלין. ְִֵאּלּו
מיחס;·. ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה

ּבלבד. ּדבריהן ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין - חזקה ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעּׂשר, ּתרּומת ּבין גדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן  אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהן ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין
וכל  טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכם; ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּתלמיד
טמאה  ּתרּומה נֹותנין לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל
ׁשנים ‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראלית

ּתֹורה  ודין וׁשֹוק. וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹויֹום
אסרּו אבל קנינֹו; היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּתאכל
ּתאכיל  ׁשּמא ּגזרה לחּפה, ׁשּתּכנס עד ׁשּתאכל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻחכמים

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּתרּומה
אֹוכלת „. אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹחרׁשת

חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּבתרּומה,
חרׁשת  ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ויאכילּנה, חרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכהן

ּכלל. יּׂשראל ְְִֵַָָּבת
יאכל ‰. לא זר וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

ּתֹוׁשב  ׁשּנאמר: ּׂשכירֹו, אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקדׁש.
ּׂשכיר  עֹולם, ּׂשכיר זה - ּתֹוׁשב קדׁש. יאכל לא וּׂשכיר ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹּכהן
וּׂשכיר. ּכתֹוׁשב הּוא הרי - עברי ועבד ׁשנים. ּׂשכיר זה -ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָ
ּבין  - זר וכל ׁשּנאמר: ּכזר; היא הרי - הּזר אׁשת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכהנת

אׁשּתֹו. ּבין ְִֵהּוא
.Â ׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

- טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָטהֹור,
יחּללהּו. ּכי בֹו ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי מיתה ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻחּיב
ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה. על ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולֹוקה
חמׁש; מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ּומׁשּלם. ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלֹוקה
חמׁשיתֹו ויסף ּבׁשגגה קדׁש יאכל ּכי ואיׁש ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ְֵוגֹומר.
.Ê הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹּובת

ּתּבעל  ׁשאם זה: ּבלאו נכללּו ענינים ׁשני תאכל. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹלא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ותעּׂשה לּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלאסּור
לעֹולם, ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי - ּביאה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאּסּורי
ּתּנּׂשא  ואם ּדבר. לכל ּכזר ׁשהחלל חלל, ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכדין

הּקדׁשים, מן ּבּמּורם לאכל אסּורה היא הרי - ְְֱֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּׂשראל
מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף לעֹולם, וׁשֹוק, חזה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

.Áאֹו הּיּׂשראל ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
תהיה  ּכי ּכהן ּובת ׁשּנאמר: מּמּנה; ּבן הּניח לא אם ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמת,
אביה  ּבית אל וׁשבה לּה, אין וזרע ּוגרּוׁשה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

ּתאכל. אביה מּלחם ְִִִֵֶֶֶָָָֹּכנעּוריה,
.Ë חֹוזרת לחם; ּכל ולא - מּלחם למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק. לחזה ולא לתרּומה, ְְְִִֶָָָֹהיא
.È ויּׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

אסּורה  - זֹונה ונעּׂשית הֹואיל לּה, לאסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָׁשּנבעלה
מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף לעֹולם, ּבתרּומה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל

.‡È ּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
טהֹורה  לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני. טהֹורה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאֹומרת
הרי  - לבעלּה מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻאני,
מן  נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. אֹוכלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה
.·È,ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיּׂשראלית

ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבה, ּבין זכר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻּבין
לּה. אין וזרע ׁשּנאמר: העֹולם; ּכל סֹוף עד הּזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזרע

.‚È ּכהן זרע ּכ אֹותּה, ּפֹוסל מּכהנת יּׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמּיּׂשראלית
ליּׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיצד?
אֹו עליה ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, מּמּנּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוילדה
אם  היתה קּים. הּממזר והרי הּבת ּומתה לממזר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת
ליּׂשראל  ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן יּׂשראל ּבת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹאּמֹו

ּתאכל. לא -ֵֹֹ
.„È ּפי על ואף זרעּה ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהא

לֹומר, צרי ואין יּׂשראל. אינֹו ואפּלּו ּפסּול, הּזרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹותֹו
נּׂשּואה  ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
ּבׁשביל  אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָליּׂשראל,

הּפסּולה. ְַַַָהּבת
.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא

ּבת  ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּמּיּׂשראל
הּבת  והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכהן
ּכהן  להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה לכהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹונּׂשאת
ּפי  על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו את מאכיל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּגדֹול,
ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן לא אֹומרת: וזאת אּמֹו. ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּמתה

הּתרּומה. מן ּפֹוסלני ְְִִֵֶַָׁשהּוא
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראלית אֹו ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּכהנת
וילדה  הּׁשפחה על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוילדה
אביו  אם היתה קּים: העבד והרי הּבן ּומת עבד, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ּבתרּומה; ּתאכל לא - לכהן יּׂשראל ּבת זה עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.178) להלן. ראה ולפסול.1)מספק. להאכיל והראוי מעשר, ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'a iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זרע, זה ׁשאין ּתאכל. - ליּׂשראל ּכהן ּבת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהיתה
יחּוס. להם אין ֲִִֵֶֶָָָׁשהעבדים

.ÊÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבת
ולּה הּיּׂשראל מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹונּׂשאת
מת  ׁשּמּיּׂשראל. ּבנּה מּפני ּבתרּומה ּתאכל לא - ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון. ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּיּׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבנּה
.ÁÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹונּׂשאת
מּפני  לאכל אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ּבתרּומה. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹּתאכל
לבית  חֹוזרת - ׁשּמּיּׂשראל ּבנּה מת ׁשּמּיּׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבנּה

וׁשֹוק. ּבחזה לא ּבתרּומה, ואֹוכלת ּכנעּוריה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאביה
.ËÈמּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבת

ולּה מת ּבתרּומה. אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת וחזרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבן,
הּוא  ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה מּפני אֹוכלת - ּבן ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמּמּנּו

אביו. ׁשהאכילּה ּכמֹו ְֱֲִִִֶֶַָָָמאכילּה

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבין ‡. טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹּכהן

אֹו צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹטהֹורה;
ּכל  אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש זהּו אי - יאכל לא ּבּקדׁשים ְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹזב,

ּונקבֹות  זכרים אהרן, אּלא 2זרע ּתרּומה. זֹו אֹומר: הוי ? ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבידי  מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה האֹוכל טמא ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּכל

לֹוקה 3ׁשמים  ּולפיכ מׁשמרּתי 4, את וׁשמרּו ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּתר  ׁשאכל וטמא חטא. עליו יּׂשאּו אף ולא טמאה, ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי קדׁש5על אינּה ׁשהרי ,6. ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשמׁשן ·. ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאין
ּכֹוכבים  ׁשלׁשה החּמה 7ויצאּו ׁשקיעת ׁשּנאמר:8אחר ; ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

האֹור  מן הרקיע ׁשּיטהר עד - וטהר הּׁשמׁש ואחר 9ּובא , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּקדׁשים. מן ֳִִַַָֹיאכל

מּפני ‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבעּׂשה  -10ׁשהּוא הּקדׁשים מן יאכל ואחר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדבר  אבל ּכׁשּיטהר, ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּדבר
מּכלל  הּבא ולאו ׁשּיטהר; ּפי על אף יאכל לא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹטמא

הּוא. עּׂשה - ֲֲֵֵעּׂשה
איבריו „. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה אֹוכל ׁשהיה 11מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאּמה  אֹוחז - זרע ׁשכבת הּתרּומה.12להֹוציא את ּובֹולע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
אֹותן ‰. ּומאכילין אֹותן מטּבילין - והּׁשֹוטה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהחרׁש

ׁשּלא  אֹותן ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשהעריב אחר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹּתרּומה
ּכן  אם אּלא טמאים, - יׁשנּו ׁשאם הּטבילה; אחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָייׁשנּו

נחׁשת  ׁשל ּכיס להם יראּו13עּׂשּו ׁשּמא קרי., ְְִִִֶֶֶֶֶָָָ
.Âׁשּיטּבלּו עד ּבּתרּומה לאכל אסּורין גמּלים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹרֹוכבי

החּמּום, מּפני טמאה ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻויעריב
הּגמל  עֹור על זרע.14ׁשהרכיבה ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם מּטתּה, 15המׁשּמׁשת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת טֹובלת -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשלׁשה  ּכל ּבּתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּתׁשמיׁש

ּכמֹו16ימים  טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמקֹומֹו .17ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Áאינּה - מּדבריהן ועּקרּה הֹואיל לארץ, חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לּכהן אּלא ּבאכילה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
וכּלן  ויֹולדֹות. ונּדֹות וזבֹות וזבין קריין ּבעלי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻוהן:
העריב  ׁשּלא ּפי על אף לאכילה מּתרין - ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּטבלּו
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לארץ 1) חוצה ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין שמשן. שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר
שוטה  וחרש שפכה וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן. ונשיהן משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם

עבדים. לו והכניסה לכהן שנישאת ישראל בת עבדים. להם שקנו לזכרי 2)וקטן אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
שאינה  ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן בת היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא כהונה,

אליהם. יחללוהו".3)חוזרת כי בו "ומתו לוקים.4)שנאמר שמים, בידי מיתות חייבי לאכול 5)שכל יש איסור אבל
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י ופירש איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה

עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה ועומדת.6)תאכלנו", שמחוללת לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ושם 7) לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב אמרו: לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא

בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים ולא ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' העת 8)אמר וזה
החמה. שקיעת אחר שעה שליש יומא".9)כמו ואדכי שימשא איערב אינשי כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

השמש". מן העולם נתפנה עבר, לשון "אדכי שם: עשה.10)וברש"י אלא לאו בו שאין מפני זרע 11)כלומר, שנעקר
לחוץ".12)מגופו. טומאתן שתצא עד מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את שיבלע עד הזרע יצא "שלא

בכיס.13) ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת? של ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
אוכף.14) בלא אם 15)כלומר, אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה והוא בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד

בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס שרבינו ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה, הלכה
במטה. להטבילה צורך אין זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם היום 16)מתהפכת", עד אלא שלמים ימים ג' לא

מטמאה 17)השלישי. היא שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות, שלוש אלא מטמאה שאינה כתב ושם
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום
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לא  ׁשּמא ּׁשּתּקן מה לכל חֹוׁשׁש זה הרי - ׁשאבדּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמצאן
ּתרּומה  מפריׁש לפיכ ׁשאבדּו. אחר אּלא עליהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהפריׁש

.178ׁשנּיה  ְִָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ּגדֹולים ‡. ּבין לּכהנים, נאכלת מעּׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה

ועבדיהם  הם נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּבין
קנין  נפׁש יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ּובהמּתן; ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּכנענים
הרי  - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח ּכהן עבד וגֹומר. ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכסּפֹו

אֹוכלין. ְִֵאּלּו
מיחס;·. ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה

ּבלבד. ּדבריהן ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין - חזקה ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעּׂשר, ּתרּומת ּבין גדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן  אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהן ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין
וכל  טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכם; ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּתלמיד
טמאה  ּתרּומה נֹותנין לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל
ׁשנים ‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראלית

ּתֹורה  ודין וׁשֹוק. וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹויֹום
אסרּו אבל קנינֹו; היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּתאכל
ּתאכיל  ׁשּמא ּגזרה לחּפה, ׁשּתּכנס עד ׁשּתאכל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻחכמים

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּתרּומה
אֹוכלת „. אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹחרׁשת

חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּבתרּומה,
חרׁשת  ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ויאכילּנה, חרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכהן

ּכלל. יּׂשראל ְְִֵַָָּבת
יאכל ‰. לא זר וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

ּתֹוׁשב  ׁשּנאמר: ּׂשכירֹו, אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקדׁש.
ּׂשכיר  עֹולם, ּׂשכיר זה - ּתֹוׁשב קדׁש. יאכל לא וּׂשכיר ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹּכהן
וּׂשכיר. ּכתֹוׁשב הּוא הרי - עברי ועבד ׁשנים. ּׂשכיר זה -ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָ
ּבין  - זר וכל ׁשּנאמר: ּכזר; היא הרי - הּזר אׁשת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכהנת

אׁשּתֹו. ּבין ְִֵהּוא
.Â ׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

- טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָטהֹור,
יחּללהּו. ּכי בֹו ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי מיתה ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻחּיב
ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה. על ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולֹוקה
חמׁש; מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ּומׁשּלם. ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלֹוקה
חמׁשיתֹו ויסף ּבׁשגגה קדׁש יאכל ּכי ואיׁש ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ְֵוגֹומר.
.Ê הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹּובת

ּתּבעל  ׁשאם זה: ּבלאו נכללּו ענינים ׁשני תאכל. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹלא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ותעּׂשה לּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלאסּור
לעֹולם, ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי - ּביאה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאּסּורי
ּתּנּׂשא  ואם ּדבר. לכל ּכזר ׁשהחלל חלל, ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכדין

הּקדׁשים, מן ּבּמּורם לאכל אסּורה היא הרי - ְְֱֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּׂשראל
מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף לעֹולם, וׁשֹוק, חזה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

.Áאֹו הּיּׂשראל ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
תהיה  ּכי ּכהן ּובת ׁשּנאמר: מּמּנה; ּבן הּניח לא אם ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמת,
אביה  ּבית אל וׁשבה לּה, אין וזרע ּוגרּוׁשה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

ּתאכל. אביה מּלחם ְִִִֵֶֶֶָָָֹּכנעּוריה,
.Ë חֹוזרת לחם; ּכל ולא - מּלחם למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק. לחזה ולא לתרּומה, ְְְִִֶָָָֹהיא
.È ויּׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

אסּורה  - זֹונה ונעּׂשית הֹואיל לּה, לאסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָׁשּנבעלה
מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף לעֹולם, ּבתרּומה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל

.‡È ּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
טהֹורה  לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני. טהֹורה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאֹומרת
הרי  - לבעלּה מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻאני,
מן  נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. אֹוכלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה
.·È,ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיּׂשראלית

ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבה, ּבין זכר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻּבין
לּה. אין וזרע ׁשּנאמר: העֹולם; ּכל סֹוף עד הּזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזרע

.‚È ּכהן זרע ּכ אֹותּה, ּפֹוסל מּכהנת יּׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמּיּׂשראלית
ליּׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיצד?
אֹו עליה ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, מּמּנּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוילדה
אם  היתה קּים. הּממזר והרי הּבת ּומתה לממזר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת
ליּׂשראל  ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן יּׂשראל ּבת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹאּמֹו

ּתאכל. לא -ֵֹֹ
.„È ּפי על ואף זרעּה ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהא

לֹומר, צרי ואין יּׂשראל. אינֹו ואפּלּו ּפסּול, הּזרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹותֹו
נּׂשּואה  ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
ּבׁשביל  אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָליּׂשראל,

הּפסּולה. ְַַַָהּבת
.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא

ּבת  ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּמּיּׂשראל
הּבת  והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכהן
ּכהן  להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה לכהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹונּׂשאת
ּפי  על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו את מאכיל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּגדֹול,
ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן לא אֹומרת: וזאת אּמֹו. ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּמתה

הּתרּומה. מן ּפֹוסלני ְְִִֵֶַָׁשהּוא
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראלית אֹו ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּכהנת
וילדה  הּׁשפחה על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוילדה
אביו  אם היתה קּים: העבד והרי הּבן ּומת עבד, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ּבתרּומה; ּתאכל לא - לכהן יּׂשראל ּבת זה עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.178) להלן. ראה ולפסול.1)מספק. להאכיל והראוי מעשר, ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'a iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זרע, זה ׁשאין ּתאכל. - ליּׂשראל ּכהן ּבת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהיתה
יחּוס. להם אין ֲִִֵֶֶָָָׁשהעבדים

.ÊÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבת
ולּה הּיּׂשראל מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹונּׂשאת
מת  ׁשּמּיּׂשראל. ּבנּה מּפני ּבתרּומה ּתאכל לא - ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון. ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּיּׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבנּה
.ÁÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹונּׂשאת
מּפני  לאכל אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ּבתרּומה. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹּתאכל
לבית  חֹוזרת - ׁשּמּיּׂשראל ּבנּה מת ׁשּמּיּׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבנּה

וׁשֹוק. ּבחזה לא ּבתרּומה, ואֹוכלת ּכנעּוריה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאביה
.ËÈמּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבת

ולּה מת ּבתרּומה. אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת וחזרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבן,
הּוא  ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה מּפני אֹוכלת - ּבן ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמּמּנּו

אביו. ׁשהאכילּה ּכמֹו ְֱֲִִִֶֶַָָָמאכילּה

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבין ‡. טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹּכהן

אֹו צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹטהֹורה;
ּכל  אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש זהּו אי - יאכל לא ּבּקדׁשים ְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹזב,

ּונקבֹות  זכרים אהרן, אּלא 2זרע ּתרּומה. זֹו אֹומר: הוי ? ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבידי  מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה האֹוכל טמא ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּכל

לֹוקה 3ׁשמים  ּולפיכ מׁשמרּתי 4, את וׁשמרּו ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּתר  ׁשאכל וטמא חטא. עליו יּׂשאּו אף ולא טמאה, ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי קדׁש5על אינּה ׁשהרי ,6. ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשמׁשן ·. ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאין
ּכֹוכבים  ׁשלׁשה החּמה 7ויצאּו ׁשקיעת ׁשּנאמר:8אחר ; ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

האֹור  מן הרקיע ׁשּיטהר עד - וטהר הּׁשמׁש ואחר 9ּובא , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּקדׁשים. מן ֳִִַַָֹיאכל

מּפני ‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבעּׂשה  -10ׁשהּוא הּקדׁשים מן יאכל ואחר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדבר  אבל ּכׁשּיטהר, ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּדבר
מּכלל  הּבא ולאו ׁשּיטהר; ּפי על אף יאכל לא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹטמא

הּוא. עּׂשה - ֲֲֵֵעּׂשה
איבריו „. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה אֹוכל ׁשהיה 11מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאּמה  אֹוחז - זרע ׁשכבת הּתרּומה.12להֹוציא את ּובֹולע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
אֹותן ‰. ּומאכילין אֹותן מטּבילין - והּׁשֹוטה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהחרׁש

ׁשּלא  אֹותן ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשהעריב אחר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹּתרּומה
ּכן  אם אּלא טמאים, - יׁשנּו ׁשאם הּטבילה; אחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָייׁשנּו

נחׁשת  ׁשל ּכיס להם יראּו13עּׂשּו ׁשּמא קרי., ְְִִִֶֶֶֶֶָָָ
.Âׁשּיטּבלּו עד ּבּתרּומה לאכל אסּורין גמּלים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹרֹוכבי

החּמּום, מּפני טמאה ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻויעריב
הּגמל  עֹור על זרע.14ׁשהרכיבה ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם מּטתּה, 15המׁשּמׁשת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת טֹובלת -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשלׁשה  ּכל ּבּתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּתׁשמיׁש

ּכמֹו16ימים  טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמקֹומֹו .17ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Áאינּה - מּדבריהן ועּקרּה הֹואיל לארץ, חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לּכהן אּלא ּבאכילה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
וכּלן  ויֹולדֹות. ונּדֹות וזבֹות וזבין קריין ּבעלי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻוהן:
העריב  ׁשּלא ּפי על אף לאכילה מּתרין - ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּטבלּו
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לארץ 1) חוצה ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין שמשן. שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר
שוטה  וחרש שפכה וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן. ונשיהן משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם

עבדים. לו והכניסה לכהן שנישאת ישראל בת עבדים. להם שקנו לזכרי 2)וקטן אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
שאינה  ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן בת היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא כהונה,

אליהם. יחללוהו".3)חוזרת כי בו "ומתו לוקים.4)שנאמר שמים, בידי מיתות חייבי לאכול 5)שכל יש איסור אבל
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י ופירש איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה

עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה ועומדת.6)תאכלנו", שמחוללת לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ושם 7) לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב אמרו: לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא

בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים ולא ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' העת 8)אמר וזה
החמה. שקיעת אחר שעה שליש יומא".9)כמו ואדכי שימשא איערב אינשי כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

השמש". מן העולם נתפנה עבר, לשון "אדכי שם: עשה.10)וברש"י אלא לאו בו שאין מפני זרע 11)כלומר, שנעקר
לחוץ".12)מגופו. טומאתן שתצא עד מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את שיבלע עד הזרע יצא "שלא

בכיס.13) ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת? של ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
אוכף.14) בלא אם 15)כלומר, אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה והוא בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד

בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס שרבינו ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה, הלכה
במטה. להטבילה צורך אין זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם היום 16)מתהפכת", עד אלא שלמים ימים ג' לא

מטמאה 17)השלישי. היא שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות, שלוש אלא מטמאה שאינה כתב ושם
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום
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טמאֹות 18ׁשמׁשן  מּגע טמאי אבל ּבמת,19. ׁשּנגע ּבין - ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
מּמּנּו לּטהר הּיֹום לנּו אפׁשר -20ׁשאי ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

לארץ. חּוצה לתרּומת לטּבל צרי ְְִִִֵֶַָָָָֹאינֹו
.Ë ׁשעדין ּוקטּנה קרי ראה לא ׁשעדין קטן ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלפיכ

ּבדיקה  ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה דם ראתה ,21לא ְְְֲִִִִַָָָָָָֹֹ
הרי  - והּמצרע עליהם. עדין טמאה יצאה ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשחזקתן

ׁשּטמ  ּכמי מּגּופֹוהּוא עליו יֹוצאה ׁשּיטּמא 22אה והּוא . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
מיחס  ּכהן טהֹור 23אֹותֹו - הּכהן ׁשּיטּמאּנּו קדם אבל ; ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ

הּוא.
.È נאמר ׁשהרי ּתֹורה. מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן

מה  ּבפסח; וּׂשכיר ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וּׂשכיר ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב  אף ּבֹו, אסּור ערל - ּבפסח האמּור וּׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
לֹוקה  - אכל ואם ּבֹו. אסּור ערל - ּבתרּומה האמּור ְְְִִִֵֶַָָָָָָָוּׂשכיר

הּתֹורה  מׁשּו24מן ּפי 25. על ואף ּבתרּומה לאכל מּתר ְְֱִִִֶַַַָָָָֹֻ
ׁשיּמֹול  סֹופרים, ּומּדברי ּכערל. עד 26ׁשּנראה ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מהּול. ֵֶֶָָׁשּיראה
.‡È ּבתרּומה אֹוכל - מהּול אינֹו27הּנֹולד - והּטמטּום . ְְְִֵֵַַַָָֻ

מל  - ואנּדרֹוגינֹוס ערל. ספק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָאֹוכל,
.28ואֹוכל  ְֵ

.·È לאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּטמאין, וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין  ועבדיהן נׁשיהן - .29ּבתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚È ּדּכא ׁשפכה 30ּפצּוע אֹוכלין,31ּוכרּות ועבדיהן הם - ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
יאכלּו לא ידע 32ּונׁשיהן לא ואם מּׁשּנעּׂשה 33. אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשפכה  ּוכרּות ּדּכא אם 34ּפצּוע וכן יאכלּו. אּלּו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֹ
אֹוכלת  זֹו הרי - ּגרים ּבת .35נּׂשא ֲִֵֵֶֶַָָ

.„È אֹוכלת אינּה - ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא .36ּפצּוע ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
חּמה  אֹוכלין 37סריס ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא טמטּום 38- . ְְְְְֲִִִַַָָָֻ

נׁשֹותיהן  לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - .39ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ
.ÂË אינן - עבדים להן ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָחרׁש

אֹו40אֹוכלין  אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ּדין ּבית להם קנּו אם אבל . ְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבירּׁשה  להן אֹוכלין.41ׁשּנפלּו אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֶֶָָָֻ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפסּול ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאנּדרֹוגינֹוס
ּבתרּומה, מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹזכרּותֹו

אֹוכלין 42ּכנׁשים  עבדיו ואין נבעל 43. אם וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
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לאחר 18) ראוי הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר אלא ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ואינה  לטומאה, שני אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה,

לארץ. חוצה בתרומת שאוכל בלבד מגע כטמא מגופן.19)אלא יוצאה טומאה פרה,20)שאין אפר היום לנו שאין
ושביעי. שלישי שיטבול.21)להזות עד טומאה בחזקת הוא גדול כזב 22)אבל הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה כן

זה. פלוני 23)לעניין בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני לו שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש עד אוכל הכהן שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח". גבי על ששימש

מיוחס". זה הרי תורה של (ספר 24)בתרומה רבינו לדעת התורה מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
תעשה. ללא רבינו מנאו ולפיכך התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו לחכמים מצאנו - ב) שורש המצוות

העטרה.25) את וכסתה ערלתו עליו 26)שנמשכה הטילו אלא בתרומה, לאכול חכמים אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון
כמהול. שייראה כדי מילה, כבכל 27)חובת למול חיוב כאן שאין כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף

ברית]. דם הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה בלבד, ברית דם להטיף אלא הזכרות 28)ערלה, מל
הוא. כהן של זרעו עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין נפשך: ממה בתרומה, ואוכל שבו

כהונה.29) קדושת בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שלו.30)שאף הביצים ושוב 31)שנפצעו הגיד שנכרת
בקהל. לבוא אסורים ושניהם מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה בביאתם 32)אינו חללות נעשות שהן

להן. לפסול שנבעלות אשתו".33)מכיוון חוה את ידע "והאדם מלשון עליה, בא ומשמע 34)לא המשנה לשון היא כן
עומדת, כלומר משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה
משתמרת  שהיא מאחר אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה אם אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה

דאורייתא. פסולה אינה 35)לביאה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע יבוא "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
בה. אסור ואינו כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום ולא ה'. קהל לביאה 36)בכלל שמשתמרת כיוון

דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה, קידש רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול ופסולה נתחללה פסולה,
שתחילת  אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה משום דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה לאכול שמותרת ומה
הנישואין  שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה שעכשיו פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על הייתה אכילתה
לגמרי  נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה שהכשירוה

אביה. מרשות יצאה שאז הקידושין, ידי הצהריים 37)על ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן סריס שנולד
חזק. משקה ששתתה התנור בקהל.38)וחום לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי נסתרס שלא חמה שסריס

נקבה,39) אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא ואנדרוגינוס קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו שאין 40)ולפיכך אפוטרופוס.מפני או דין בית ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש

בו". יאכל הוא כספו "קניין בו קורא אני נוחל.41)ואין "נבעל 42)שקטן ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
ממה  פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה. מן לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל (האנדרוגינוס)
שהבועל  ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות דין מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של  נקבות דין מצד נפשך:
נקבותו  בדרך בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא. כשרה ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל זכר

כדרכה. שלא ובין בכדרכה בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'a iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאּׁשה  ּבביאתֹו ּפֹוסל ׁשהּוא אחר נפסל,44לאנּדרֹוגינֹוס - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא עבדיו. מאכיל ולא אֹוכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹואינֹו

מן 45נקבּותֹו זכר ּפֹוסל זכר אין - זכרּותֹו ּדר אבל ; ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
ְַָֻהּכהּנה.

.ÊÈאינֹו ּכהן מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻעבד
לאכל 46מאכיל  אסּור העבד זה הרי הּמאכיל 47- וכל . ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

וׁשֹוק. ּבחזה מאכיל - ְְֲִִֶַָָָּבתרּומה
.ÁÈ עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת

ּברזל 48מלֹוג  צאן עבדי יאכלּו49ּבין אּלּו הרי וכן 50- . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַֹֹ
- עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים ׁשּקנּו ּכהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעבדי
קנין  אפּלּו - ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹיאכלּו;

ׁשאינֹו51הּקנין  וקנין (אחרים), מאכיל - האֹוכל וקנין . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מאכיל.52אֹוכל  אינֹו - ֲִֵֵַ

.ËÈ עבדי ּבין לֹו והכניסה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין .53מלֹוג ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Î ּגדֹול לכהן וחלּוצה 54אלמנה ּגרּוׁשה הדיֹוט,55, לכהן ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ּכהנת  לאוין 56ּבין חּיבי ׁשאר וכן יּׂשראלית, ,57ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבר  צאן ועבדי מלֹוג עבדי לֹו מלֹוג והכניסה עבדי - זל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹ

יאכלּו ועבדי 58לא ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּבעל  ׁשל ׁשהם מּפני יאכלּו, ּברזל ׁשנּיה 59צאן נּׂשא .60- ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אֹוכלת  יאכלּו61היא לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי ,62. ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
.‡Î אלמנה גרּוׁשה 63ּכהנת אֹו ּגדֹול לכהן ׁשּנתארסה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

הדיֹוט  מׁשּמרֹות 64לכהן והן הֹואיל ּפסּולה 65, לביאה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָֹ
לחּפה  נכנסּו אם וכן יאכלּו. לא אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹֻׁשל

ׁשהחּפה  אֹוכלֹות, אינן - ארּוסין 67ּפֹוסלּתן 66ּבלא ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ
חזרּו - הארּוסין מן נתּגרׁשּו: אֹו נתאלמנּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָֹמּלאכל.

ׁשּכבר 68להכׁשרן  יאכלּו, לא - הּנּׂשּואין מן ואֹוכלֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
.69נתחּללּו ְְִַ

.·Î ׁשּיׁש70ּכהנת יבמים לפני ונפלה ּכהן ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
החלל  זּקת מּפני ּתאכל לא - חלל עּׂשה 71ּבהן ואפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מאמר  הּכׁשרים מן אחד קֹונה 72ּבּה הּמאמר ׁשאין , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגמּור. קנין ְִִָָָָּביבמּה
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פוסל.44) אינו - כשר הוא במינו 45)שאם מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא "רבי שם: ירושלמי
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך שבעלו בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
לשניהם  כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד דין שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
נקבותו, בדרך בעלו אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה של זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין
אבל  כנקבה. הנבעל ואת כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד פוסלת זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא
ביאתו  אין - נקבות שניהם ואם זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך: ממה אומרים זכרותו בדרך בעלו אם

כלל. פסול 46)ביאה היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה שאוכלים כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
בתרומה]. עבדו מאכיל בו,47)שאינו ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה לכהן "מניין שם: בירושלמי

המאכיל. לכהן קנוי שכולו משמע יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו בעבודתם 48)שאינו משתמש שהבעל
פירות. עליו.49)כאכילת אחריותם קיבל והבעל בנדונייא ברשותו.50)שהכניסה שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

קנויים  שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו והמדובר קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים מלוג ועבדי
כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, לכך אלא אשתו 51)להם (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו עבדים

עבדים). חללה.52)שקנו היא שהרי בתרומה, אוכלת שאינה גדול לכהן אלמנה יאכלו,53)כגון לא ברזל צאן עבדי
הישראל. עם נישואיה ידי על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג, ועבדי הבעל. של שהם [והיינו 54)מפני

נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף ישראל, בבת גם כאן מדובר שהרי או 55)בנישואין, גרושה
מאיסורי  שהיא כיוון זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה פי על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה,

ידו]. על חללה נעשית היא איסור.56)כהונה בנישואי מתרומה ונפסלה נתחללה אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
כריתות,57) שבחייבי לפי לאוין, חייבי ונקט בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם שיש איסור נישואי

כלל. תופסין קידושין שנעשית 58)אין בתרומה, פסולה עצמה והיא מאכיל, אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או באחריותו.הכהן 59)זונה שהם לפי וודאי 60), "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה לעריות, שנייה

הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל בבת כשרה 61)המדובר היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה. מן עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר". וולדה

כמו 62) בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם ועבדיה אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
אוכלים, ברזל צאן ועבדי מאכיל. - האוכל  וקניין אוכלת, היא הרי אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו

הבעל. של נישאה.63)שהם כן אם אלא אוכלת אינה לכהן ישראל ובת בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
מדרבנן,64) אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם במשנה

שמותרת. כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה לכך.65)ולפיכך עומדות כלומר קידושין.66)מצפות, בלא
פסולה.67) לביאה משתמרת היא הרי ביאה, לשם לחופה שנכנסה כיוון - קונה אינה שחופה פי על לא 68)אף שהרי

פסולה. לביאה עוד משמרות אינן ומעתה על 69)נבעלו, אף נבעלו, ולא לחופה נכנסו אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
פצוע  שנעשה לאחר אשתו את ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן נתחללו לא - כבעולות שדינן פי
פסולה, לביאה שמשתמרת מפני אלא אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם שכן [וכל יאכלו. אלו הרי דכא,

נתחללו]. לא כהן.70)שוודאי ואשת כהן לחליצה.71)בת או לייבום האחים, לכל שזקוקה כשם לו, גם שזקוקה
מקדשה.72) שהיבם כסף קידושי הוא
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טמאֹות 18ׁשמׁשן  מּגע טמאי אבל ּבמת,19. ׁשּנגע ּבין - ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
מּמּנּו לּטהר הּיֹום לנּו אפׁשר -20ׁשאי ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

לארץ. חּוצה לתרּומת לטּבל צרי ְְִִִֵֶַָָָָֹאינֹו
.Ë ׁשעדין ּוקטּנה קרי ראה לא ׁשעדין קטן ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלפיכ

ּבדיקה  ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה דם ראתה ,21לא ְְְֲִִִִַָָָָָָֹֹ
הרי  - והּמצרע עליהם. עדין טמאה יצאה ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשחזקתן

ׁשּטמ  ּכמי מּגּופֹוהּוא עליו יֹוצאה ׁשּיטּמא 22אה והּוא . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
מיחס  ּכהן טהֹור 23אֹותֹו - הּכהן ׁשּיטּמאּנּו קדם אבל ; ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ

הּוא.
.È נאמר ׁשהרי ּתֹורה. מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן

מה  ּבפסח; וּׂשכיר ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וּׂשכיר ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב  אף ּבֹו, אסּור ערל - ּבפסח האמּור וּׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
לֹוקה  - אכל ואם ּבֹו. אסּור ערל - ּבתרּומה האמּור ְְְִִִֵֶַָָָָָָָוּׂשכיר

הּתֹורה  מׁשּו24מן ּפי 25. על ואף ּבתרּומה לאכל מּתר ְְֱִִִֶַַַָָָָֹֻ
ׁשיּמֹול  סֹופרים, ּומּדברי ּכערל. עד 26ׁשּנראה ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מהּול. ֵֶֶָָׁשּיראה
.‡È ּבתרּומה אֹוכל - מהּול אינֹו27הּנֹולד - והּטמטּום . ְְְִֵֵַַַָָֻ

מל  - ואנּדרֹוגינֹוס ערל. ספק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָאֹוכל,
.28ואֹוכל  ְֵ

.·È לאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּטמאין, וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין  ועבדיהן נׁשיהן - .29ּבתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚È ּדּכא ׁשפכה 30ּפצּוע אֹוכלין,31ּוכרּות ועבדיהן הם - ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
יאכלּו לא ידע 32ּונׁשיהן לא ואם מּׁשּנעּׂשה 33. אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשפכה  ּוכרּות ּדּכא אם 34ּפצּוע וכן יאכלּו. אּלּו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֹ
אֹוכלת  זֹו הרי - ּגרים ּבת .35נּׂשא ֲִֵֵֶֶַָָ

.„È אֹוכלת אינּה - ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא .36ּפצּוע ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
חּמה  אֹוכלין 37סריס ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא טמטּום 38- . ְְְְְֲִִִַַָָָֻ

נׁשֹותיהן  לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - .39ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ
.ÂË אינן - עבדים להן ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָחרׁש

אֹו40אֹוכלין  אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ּדין ּבית להם קנּו אם אבל . ְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבירּׁשה  להן אֹוכלין.41ׁשּנפלּו אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֶֶָָָֻ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפסּול ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאנּדרֹוגינֹוס
ּבתרּומה, מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹזכרּותֹו

אֹוכלין 42ּכנׁשים  עבדיו ואין נבעל 43. אם וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאחר 18) ראוי הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר אלא ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ואינה  לטומאה, שני אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה,

לארץ. חוצה בתרומת שאוכל בלבד מגע כטמא מגופן.19)אלא יוצאה טומאה פרה,20)שאין אפר היום לנו שאין
ושביעי. שלישי שיטבול.21)להזות עד טומאה בחזקת הוא גדול כזב 22)אבל הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה כן

זה. פלוני 23)לעניין בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני לו שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש עד אוכל הכהן שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח". גבי על ששימש

מיוחס". זה הרי תורה של (ספר 24)בתרומה רבינו לדעת התורה מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
תעשה. ללא רבינו מנאו ולפיכך התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו לחכמים מצאנו - ב) שורש המצוות

העטרה.25) את וכסתה ערלתו עליו 26)שנמשכה הטילו אלא בתרומה, לאכול חכמים אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון
כמהול. שייראה כדי מילה, כבכל 27)חובת למול חיוב כאן שאין כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף

ברית]. דם הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה בלבד, ברית דם להטיף אלא הזכרות 28)ערלה, מל
הוא. כהן של זרעו עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין נפשך: ממה בתרומה, ואוכל שבו

כהונה.29) קדושת בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שלו.30)שאף הביצים ושוב 31)שנפצעו הגיד שנכרת
בקהל. לבוא אסורים ושניהם מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה בביאתם 32)אינו חללות נעשות שהן

להן. לפסול שנבעלות אשתו".33)מכיוון חוה את ידע "והאדם מלשון עליה, בא ומשמע 34)לא המשנה לשון היא כן
עומדת, כלומר משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה
משתמרת  שהיא מאחר אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה אם אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה

דאורייתא. פסולה אינה 35)לביאה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע יבוא "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
בה. אסור ואינו כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום ולא ה'. קהל לביאה 36)בכלל שמשתמרת כיוון

דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה, קידש רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול ופסולה נתחללה פסולה,
שתחילת  אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה משום דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה לאכול שמותרת ומה
הנישואין  שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה שעכשיו פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על הייתה אכילתה
לגמרי  נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה שהכשירוה

אביה. מרשות יצאה שאז הקידושין, ידי הצהריים 37)על ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן סריס שנולד
חזק. משקה ששתתה התנור בקהל.38)וחום לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי נסתרס שלא חמה שסריס

נקבה,39) אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא ואנדרוגינוס קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו שאין 40)ולפיכך אפוטרופוס.מפני או דין בית ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש

בו". יאכל הוא כספו "קניין בו קורא אני נוחל.41)ואין "נבעל 42)שקטן ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
ממה  פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה. מן לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל (האנדרוגינוס)
שהבועל  ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות דין מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של  נקבות דין מצד נפשך:
נקבותו  בדרך בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא. כשרה ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל זכר

כדרכה. שלא ובין בכדרכה בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי
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לאּׁשה  ּבביאתֹו ּפֹוסל ׁשהּוא אחר נפסל,44לאנּדרֹוגינֹוס - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא עבדיו. מאכיל ולא אֹוכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹואינֹו

מן 45נקבּותֹו זכר ּפֹוסל זכר אין - זכרּותֹו ּדר אבל ; ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
ְַָֻהּכהּנה.

.ÊÈאינֹו ּכהן מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻעבד
לאכל 46מאכיל  אסּור העבד זה הרי הּמאכיל 47- וכל . ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

וׁשֹוק. ּבחזה מאכיל - ְְֲִִֶַָָָּבתרּומה
.ÁÈ עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת

ּברזל 48מלֹוג  צאן עבדי יאכלּו49ּבין אּלּו הרי וכן 50- . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַֹֹ
- עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים ׁשּקנּו ּכהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעבדי
קנין  אפּלּו - ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹיאכלּו;

ׁשאינֹו51הּקנין  וקנין (אחרים), מאכיל - האֹוכל וקנין . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מאכיל.52אֹוכל  אינֹו - ֲִֵֵַ

.ËÈ עבדי ּבין לֹו והכניסה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין .53מלֹוג ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Î ּגדֹול לכהן וחלּוצה 54אלמנה ּגרּוׁשה הדיֹוט,55, לכהן ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ּכהנת  לאוין 56ּבין חּיבי ׁשאר וכן יּׂשראלית, ,57ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבר  צאן ועבדי מלֹוג עבדי לֹו מלֹוג והכניסה עבדי - זל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹ

יאכלּו ועבדי 58לא ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּבעל  ׁשל ׁשהם מּפני יאכלּו, ּברזל ׁשנּיה 59צאן נּׂשא .60- ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אֹוכלת  יאכלּו61היא לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי ,62. ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
.‡Î אלמנה גרּוׁשה 63ּכהנת אֹו ּגדֹול לכהן ׁשּנתארסה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

הדיֹוט  מׁשּמרֹות 64לכהן והן הֹואיל ּפסּולה 65, לביאה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָֹ
לחּפה  נכנסּו אם וכן יאכלּו. לא אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹֻׁשל

ׁשהחּפה  אֹוכלֹות, אינן - ארּוסין 67ּפֹוסלּתן 66ּבלא ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ
חזרּו - הארּוסין מן נתּגרׁשּו: אֹו נתאלמנּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָֹמּלאכל.

ׁשּכבר 68להכׁשרן  יאכלּו, לא - הּנּׂשּואין מן ואֹוכלֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
.69נתחּללּו ְְִַ

.·Î ׁשּיׁש70ּכהנת יבמים לפני ונפלה ּכהן ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
החלל  זּקת מּפני ּתאכל לא - חלל עּׂשה 71ּבהן ואפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מאמר  הּכׁשרים מן אחד קֹונה 72ּבּה הּמאמר ׁשאין , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
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פוסל.44) אינו - כשר הוא במינו 45)שאם מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא "רבי שם: ירושלמי
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך שבעלו בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
לשניהם  כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד דין שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
נקבותו, בדרך בעלו אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה של זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין
אבל  כנקבה. הנבעל ואת כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד פוסלת זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא
ביאתו  אין - נקבות שניהם ואם זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך: ממה אומרים זכרותו בדרך בעלו אם

כלל. פסול 46)ביאה היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה שאוכלים כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
בתרומה]. עבדו מאכיל בו,47)שאינו ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה לכהן "מניין שם: בירושלמי

המאכיל. לכהן קנוי שכולו משמע יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו בעבודתם 48)שאינו משתמש שהבעל
פירות. עליו.49)כאכילת אחריותם קיבל והבעל בנדונייא ברשותו.50)שהכניסה שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

קנויים  שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו והמדובר קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים מלוג ועבדי
כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, לכך אלא אשתו 51)להם (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו עבדים

עבדים). חללה.52)שקנו היא שהרי בתרומה, אוכלת שאינה גדול לכהן אלמנה יאכלו,53)כגון לא ברזל צאן עבדי
הישראל. עם נישואיה ידי על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג, ועבדי הבעל. של שהם [והיינו 54)מפני

נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף ישראל, בבת גם כאן מדובר שהרי או 55)בנישואין, גרושה
מאיסורי  שהיא כיוון זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה פי על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה,

ידו]. על חללה נעשית היא איסור.56)כהונה בנישואי מתרומה ונפסלה נתחללה אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
כריתות,57) שבחייבי לפי לאוין, חייבי ונקט בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם שיש איסור נישואי

כלל. תופסין קידושין שנעשית 58)אין בתרומה, פסולה עצמה והיא מאכיל, אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או באחריותו.הכהן 59)זונה שהם לפי וודאי 60), "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה לעריות, שנייה

הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל בבת כשרה 61)המדובר היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה. מן עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר". וולדה

כמו 62) בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם ועבדיה אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
אוכלים, ברזל צאן ועבדי מאכיל. - האוכל  וקניין אוכלת, היא הרי אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו

הבעל. של נישאה.63)שהם כן אם אלא אוכלת אינה לכהן ישראל ובת בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
מדרבנן,64) אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם במשנה

שמותרת. כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה לכך.65)ולפיכך עומדות כלומר קידושין.66)מצפות, בלא
פסולה.67) לביאה משתמרת היא הרי ביאה, לשם לחופה שנכנסה כיוון - קונה אינה שחופה פי על לא 68)אף שהרי

פסולה. לביאה עוד משמרות אינן ומעתה על 69)נבעלו, אף נבעלו, ולא לחופה נכנסו אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
פצוע  שנעשה לאחר אשתו את ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן נתחללו לא - כבעולות שדינן פי
פסולה, לביאה שמשתמרת מפני אלא אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם שכן [וכל יאכלו. אלו הרי דכא,

נתחללו]. לא כהן.70)שוודאי ואשת כהן לחליצה.71)בת או לייבום האחים, לכל שזקוקה כשם לו, גם שזקוקה
מקדשה.72) שהיבם כסף קידושי הוא
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.‚Î עליו נאסרה ׁשהרי הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ּבתרּומה  אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו מּפני 73ועדין , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּגט  ׁשאין ּדבריהן, ׁשל ּפסּולה לביאה מׁשּמרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא
ּכהנת  וכן מּדבריהן. אּלא היבמה אֹו74ּפֹוסל חלּוצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּנתארסה  אֹוכלת 75ׁשנּיה - ׁשּנּׂשא 76לכהן הדיֹוט ּכהן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבתרּומה.77אילֹונית  אֹוכלת זֹו הרי - ְְֲִִֵֶֶַָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והּיבם ‡. והחרׁש2העּבר ׁשנים 3והארּוסין ּתׁשע ּובן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מאכילין. ולא ּפֹוסלין - אחד ְְְֲִִִֶַָֹויֹום
יּׂשראל ·. ּבת ּכיצד? מּכהן 4העּבר לא 5המעּברת - ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻ

ּכהן 6ּתאכל  ּובת העּבר. מּיּׂשראל 7ּבׁשביל -8המעּברת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻ
לאכל  ּבית 9אסּורה אל וׁשבה ׁשּנאמר: העּבר; מּפני ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

למעּברת  ּפרט - ּכנעּוריה .10אביה ְְְִִִֶֶֶָָָָֻ
ּכהן ‚. יּׂשראל 11ּבת עליה ׁשּמא 12ׁשּבא חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

טֹובלת  אּלא לערב 13נתעּברה, נּׂשּואה 14ואֹוכלת היתה .15 ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לערב  ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָליּׂשראל

יֹום  ארּבעים עּברּה16עד הּכר ואם מקלקלת 17. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

יֹום 18למפרע  ארּבעים אינֹו19עד יֹום הארּבעים ׁשּכל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבעֹולם  מים אּלא חׁשּוב.20עּבר, הּוא ִֶַָָָָָֻ

יּׂשראל „. ּומת 21ּבת לכהן, מעּברת 22ׁשּנּׂשאת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
עבדיה  יאכלּו לא ּב23- ׁשהּיּלֹוד ּבתרּומה העּבר; ׁשביל ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻ

מאכיל  אינֹו - יּלֹוד ׁשאינֹו ׁשּמאכיל, לפיכ24הּוא .25, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
העבדים  ּפֹוסל אינֹו - חלל העּבר היה אּלא 26אם , ֲִִֵֵֶָָָָָָָָָֻ

החלל  זה ׁשּיּולד עד הּכׁשרים, אחיו ּבגלל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹוכלין
מּלאכל. העבדים ְְֱֲִִֵֶָָָֹויאסרּו

ּכיצד?‰. יּׂשראל 27הּיבם ליבם 28ּבת -29הּזקּוקה ּכהן ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
לא  עדין וזה נפׁש, יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ּתאכל; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹלא

אסּורה 30קנאּה - ליּׂשראל הּזקּוקה ּכהן ּובת מּפני 31. ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
ּפרט  - ּכנעּוריה אביה ּבית אל וׁשבה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיבמּה;

יבם  .32לׁשֹומרת ְֶֶָָ

.Â ּכהן יבמּתֹו33יבם על אֹו34ׁשּבא ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּה ׁשּבארנּו35ׁשהערה ּכמֹו ׁשּקנאּה ּפי על אף גמר, ולא ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יּבּום  ּבתרּומה 36ּבהלכֹות מאכילּה אינֹו ׁשּיבעל 37- עד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
ּברצֹון  גמּורה אמּורים?38ּבעילה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶַָָָָ
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כהן.73) שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה ישראל בת אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת שהמדובר 74)היינו לפי
באירוסין. אוכלת אינה ישראל בת שהרי "כהנת" נקט מדרבנן.75)באירוסין פסולה לביאה משתמרות בתרומת 76)שהן

אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה. - שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה לביאה שהמשתמרת אביה, בית
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה מלוג עבדי שכיוון 77)אבל שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה

הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר' לפי הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
גדול. לכהן 1)בכהן שנישאת מי מאכילין. ולא  פוסלין אחד ויום שנים תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה, ועדי קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס או לשון 2)שוטה
הבאות. בהלכות אותם ומפרש והולך סז: ביבמות ב,3)המשנה הלכה בפ"ד למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות שם.4)ובפ"ב הבעל.5)גמרא אינו 6)ומת ילוד שאינו מאכיל, "ילוד שם: בגמרא
אמור  פר' וספרא מד. (נדה בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל".

שם). (רש"י מאכיל ילוד שרק הרי ה), הלכה ה שם.7)פרשה הישראל.8)גמרא אביה.9)ומת בית מתרומת
שם).10) (רש"י לנעוריה דומה סט.11)שאינה יבמות זנות.12)משנה להלן.13)לשם ראה נישואין, לענין שם:

שם). (רש"י הערב" עד וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר "ואשה יח): טו, (שם שנאמר משום
כב).14) הלכה גירושין מהלכות ופי"ג לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי נתעברה, שמא חוששים ואין

להלן. ראה חוששת, אינה יום ארבעים לאחר סט:15)ואפילו שם להלן.16)בברייתא ראה היתר, בכלל הארבעים ויום
שמא  מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר אבל להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה אם שאף

להלן.17)נתעברה. וראה שם. קר 18)ברייתא לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה אסורה שתהא לענין וחומש,היינו ן
שם). (רש"י תרומה האוכל זר (שם).19)כדין יום ארבעים לאחר שם.20)כלומר, הגמרא סז.21)כלשון שם

איש).22) (חזון חללים הם הקרובים ושאר בנים, אינה 23)בלי היא שגם שכיון מלוג, עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין
עצמה  שהיא כהן, בת שאילו ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג עבדי גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת

אוכלים). שלה מלוג עבדי גם - של 24)אוכלת "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי לעובר. קנין שאין שם, חכמים כדעת
קנה  לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה - י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו", אצל קרובה אדם

רדב"ז). כנ"ל.25)(עיין קנין, לעובר שאין לפי מד.26)כלומר, הלכה 27)נדה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28)א. אחד 29)יבמות ויום שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו בנים. לה שאין להתייבם, זקוקה

סח.). הוא".30)(שם דאחיו קנין והאי רחמנא, אמר כספו "קנין שם: אביה.31)בגמרא בית היינו 32)בתרומות
שם). (רש"י ביבם קשורה היא שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, נו.33)הזקוקה ישראל.34)שם שהכניס 35)בת

י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד. העטרה ג.36)ראש הלכה אין 37)פ"ב שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה, רבי 38)חולק "כי אמרו: שם לאוקמי ביבמות שוגג] [ביאת רחמנא

בין  עליה, יבוא יבמה =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה לא כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום
ארוסתו  מאכיל אינו הבעל שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום להעמידו אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'a iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבל  הארּוסין; מן הֹואיל 39ׁשּנתאלמנה הּנּׂשּואין, מן ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
זֹו ּבביאה ּתאכל - אֹוכלת .40והיתה ְְְִֶֶַָָָֹ

.Ê?ּכיצד -41הארּוסין ליּׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
קנין  ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי לאכל; יּׂשראל 42אסּורה ּובת .43 ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּמא  לחּפה; ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא - לכהן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתארסה
ׁשּבארנּו ּכמֹו אביה, ּבית לבני .44ּתאכיל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

.Á אחר לי מקּדׁשת אּת הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיּׂשראל
יֹום  הּׁשלׁשים,45ׁשלׁשים ּכל ּבּתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

לי  מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ואם נתארסה. לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשעדין
יֹום  ׁשלׁשים ּולאחר לאכל 46מעכׁשו אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָֹ

הּתנאים 47מּיד  ׁשאר וכן ּבזה.48. ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
.Ë?ּכיצד ליּׂשראל 50ּכהנת 49החרׁש -51ׁשּנּׂשאת חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה ׁשהרי ּתאכל; ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּוב 52נּׂשּואין  ּתאכל;. לא - חרׁש לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ת ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹ

הּתֹורה  מן קֹונה ּדעת.53ׁשאינֹו ּבן ׁשאינֹו , ִֵֵֶֶֶֶַַַָ
.È ּפּקח 54נתארסה לכנסּה55לכהן הסּפיק ולא עד 56, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

אֹוכלת  אינּה - מת 57ׁשּנתחרׁש יבם 58. לפני ונפלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
אֹוכלת 59חרׁש אינּה - ּכׁשהּוא 60ויּבמּה נּׂשאּה אם אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אֹוכלת  זֹו הרי - ונתחרׁש מת 61ּפּקח יבם 62. לפני ונפלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
אֹוכלת  והיתה הֹואיל אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָחרׁש

אֹוכלת 63ּבּתחּלה  זֹו הרי - מּמּנּו ׁשּילדה חרׁש ואׁשת . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבנּה .64ּבׁשביל ְְִִָ

.‡È?ּכיצד אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּנבעלה 65ּבן 66מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הֹואיל  אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא לּה ְְְִִֵֶֶַָָָָלאסּור
מּלאכל  ואסּורה הּכהּנה מן נפסלה - ּביאה ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָֹֻּוביאתֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעּׂשית מּפני .67ּבתרּומה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשחּוף  היה ּתׁשע 68אפּלּו ּבן לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּובת . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי על אף אחד, ויֹום ְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשנים
ׁשּיגּדיל  עד קֹונה ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל .69אֹוכלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ׁשאינֹו;70ספק ספק ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אחד  ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש לבן ׁשהביא 71נּׂשאת ספק , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הביא  ׁשּלא ספק ּׂשערֹות לאכל.72ׁשּתי אסּורה זֹו הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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ארוסה  התורה מן שהרי מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על שבא הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה
בלבד, ביבום אלא נתרבתה שלא שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג). הלכה פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת
קונה  שהעראה [ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה). הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן העראה, לענין גם רבינו כתבה
לא  ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום שעיקר כיון - כז) והערה ה הלכה אישות  מהלכות בפ"ג (ראה ואשה באיש גם
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה, הדין מן היה
אףֿעלֿפי  כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו, עדיף ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו

כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה כיון שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, הבעל 39)שקנה שגם
כנ"ל. בתרומה, ארוסתו את מאכיל (יבמות 40)אינו הבעל במקום היבם את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

מברייתא). עליו שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי הכל, לדברי הראשון הלשון לפי ולא 41)שם, פוסלים
א. הלכה למעלה הויה 42)מאכילים, "משעת ופירש"י בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם: בגמרא

שם. תוספות ועיין זר". לאיש תהיה כי כהן ובת כדכתיב סח.43)איפסלה, ג.44)שם הלכה פ"ו שאינה 45)למעלה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה  אישות מהלכות (פ"ז יום שלשים אחר אלא זה 46)מקודשת אם בידינו הוא שספק

הלכה  (שם יום שלשים אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע. מקודשת היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי,
למפרע.47)יב). ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת ונמצאת תנאי זהו שמא הרי 48)מספק, לה שאמר כגון

למפרע  לו מקודשת היא שהרי זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם זה, בדינר מעכשיו לי מקודשת את
טז). הלכה פ"ו (שם הקידושין א).49)משעת הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל סח.50)הוא כהן 51)יבמות [בבת

"אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו "נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה", כתב ז) הלכה (למעלה לישראל
מדרבנן). אפילו קונים ואינם תיקנו, לא ט.52)לחוד הלכה אישות מהלכות ופ"ד קיב: "קנין 53)שם שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו והאי רחמנא, אמר נו.54)כספו פ"ב 55)שם (שם שוטה ולא חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא 
כו). נישואין.56)הלכה בתורת ואינם 57)לחופה מדרבנן, אלא אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה

למעלה. כמבואר בתרומה, שנתחרש.58)מאכילים ביאתו 59)זה יבום, לענין - מדרבנן אלא נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
ג). הלכה וחליצה יבום מהלכות (פ"ו התורה מן יותר 60)ביאה טובה אינה - התורה מן ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי

שם). (יבמות ו הלכה למעלה כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה מאכילה שאינה בשוגג, שהרי 61)מביאה
בפקחותו. היו שנתחרש.62)הנישואין האכיל 63)זה שהבעל וכל כבעל, היבם לאוקמי קונה חרש יבם גם שביאת ,

שם). (גמרא מאכיל א).65)שם.64)היבם הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל סח.66)הוא שם כהן. בת כלומר,
ז.67) הלכה בפ"ו ועיין 68)למעלה א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א מוליד" ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה קיב:).69)שם (יבמות נישואין לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו כלומר,70)שקטן סז: שם משנה
סח.). (שם לה האסור בתרומה 71)זה שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר פירש, שם רש"י והנה שם. משנה

שתי  שהביא ברור היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה "נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
קטנה  ש"כל דרבא" ש"חזקה מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת ישראל בת כדין מאכילה, היה שערות,
גירושין  מהלכות (פי"א לחומרא אלא אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה, צריכה אינה שנותיה, לכלל שהגיעה

לקולא. לא אבל ד), יא).72)הלכה הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי
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.‚Î עליו נאסרה ׁשהרי הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ּבתרּומה  אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו מּפני 73ועדין , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּגט  ׁשאין ּדבריהן, ׁשל ּפסּולה לביאה מׁשּמרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא
ּכהנת  וכן מּדבריהן. אּלא היבמה אֹו74ּפֹוסל חלּוצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּנתארסה  אֹוכלת 75ׁשנּיה - ׁשּנּׂשא 76לכהן הדיֹוט ּכהן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבתרּומה.77אילֹונית  אֹוכלת זֹו הרי - ְְֲִִֵֶֶַָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והּיבם ‡. והחרׁש2העּבר ׁשנים 3והארּוסין ּתׁשע ּובן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מאכילין. ולא ּפֹוסלין - אחד ְְְֲִִִֶַָֹויֹום
יּׂשראל ·. ּבת ּכיצד? מּכהן 4העּבר לא 5המעּברת - ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻ

ּכהן 6ּתאכל  ּובת העּבר. מּיּׂשראל 7ּבׁשביל -8המעּברת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻ
לאכל  ּבית 9אסּורה אל וׁשבה ׁשּנאמר: העּבר; מּפני ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

למעּברת  ּפרט - ּכנעּוריה .10אביה ְְְִִִֶֶֶָָָָֻ
ּכהן ‚. יּׂשראל 11ּבת עליה ׁשּמא 12ׁשּבא חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

טֹובלת  אּלא לערב 13נתעּברה, נּׂשּואה 14ואֹוכלת היתה .15 ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לערב  ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָליּׂשראל

יֹום  ארּבעים עּברּה16עד הּכר ואם מקלקלת 17. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

יֹום 18למפרע  ארּבעים אינֹו19עד יֹום הארּבעים ׁשּכל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבעֹולם  מים אּלא חׁשּוב.20עּבר, הּוא ִֶַָָָָָֻ

יּׂשראל „. ּומת 21ּבת לכהן, מעּברת 22ׁשּנּׂשאת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
עבדיה  יאכלּו לא ּב23- ׁשהּיּלֹוד ּבתרּומה העּבר; ׁשביל ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻ

מאכיל  אינֹו - יּלֹוד ׁשאינֹו ׁשּמאכיל, לפיכ24הּוא .25, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
העבדים  ּפֹוסל אינֹו - חלל העּבר היה אּלא 26אם , ֲִִֵֵֶָָָָָָָָָֻ

החלל  זה ׁשּיּולד עד הּכׁשרים, אחיו ּבגלל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹוכלין
מּלאכל. העבדים ְְֱֲִִֵֶָָָֹויאסרּו

ּכיצד?‰. יּׂשראל 27הּיבם ליבם 28ּבת -29הּזקּוקה ּכהן ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
לא  עדין וזה נפׁש, יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ּתאכל; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹלא

אסּורה 30קנאּה - ליּׂשראל הּזקּוקה ּכהן ּובת מּפני 31. ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
ּפרט  - ּכנעּוריה אביה ּבית אל וׁשבה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיבמּה;

יבם  .32לׁשֹומרת ְֶֶָָ

.Â ּכהן יבמּתֹו33יבם על אֹו34ׁשּבא ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּה ׁשּבארנּו35ׁשהערה ּכמֹו ׁשּקנאּה ּפי על אף גמר, ולא ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יּבּום  ּבתרּומה 36ּבהלכֹות מאכילּה אינֹו ׁשּיבעל 37- עד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
ּברצֹון  גמּורה אמּורים?38ּבעילה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶַָָָָ
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כהן.73) שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה ישראל בת אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת שהמדובר 74)היינו לפי
באירוסין. אוכלת אינה ישראל בת שהרי "כהנת" נקט מדרבנן.75)באירוסין פסולה לביאה משתמרות בתרומת 76)שהן

אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה. - שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה לביאה שהמשתמרת אביה, בית
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה מלוג עבדי שכיוון 77)אבל שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה

הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר' לפי הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
גדול. לכהן 1)בכהן שנישאת מי מאכילין. ולא  פוסלין אחד ויום שנים תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה, ועדי קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס או לשון 2)שוטה
הבאות. בהלכות אותם ומפרש והולך סז: ביבמות ב,3)המשנה הלכה בפ"ד למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות שם.4)ובפ"ב הבעל.5)גמרא אינו 6)ומת ילוד שאינו מאכיל, "ילוד שם: בגמרא
אמור  פר' וספרא מד. (נדה בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל".

שם). (רש"י מאכיל ילוד שרק הרי ה), הלכה ה שם.7)פרשה הישראל.8)גמרא אביה.9)ומת בית מתרומת
שם).10) (רש"י לנעוריה דומה סט.11)שאינה יבמות זנות.12)משנה להלן.13)לשם ראה נישואין, לענין שם:

שם). (רש"י הערב" עד וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר "ואשה יח): טו, (שם שנאמר משום
כב).14) הלכה גירושין מהלכות ופי"ג לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי נתעברה, שמא חוששים ואין

להלן. ראה חוששת, אינה יום ארבעים לאחר סט:15)ואפילו שם להלן.16)בברייתא ראה היתר, בכלל הארבעים ויום
שמא  מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר אבל להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה אם שאף

להלן.17)נתעברה. וראה שם. קר 18)ברייתא לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה אסורה שתהא לענין וחומש,היינו ן
שם). (רש"י תרומה האוכל זר (שם).19)כדין יום ארבעים לאחר שם.20)כלומר, הגמרא סז.21)כלשון שם

איש).22) (חזון חללים הם הקרובים ושאר בנים, אינה 23)בלי היא שגם שכיון מלוג, עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין
עצמה  שהיא כהן, בת שאילו ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג עבדי גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת

אוכלים). שלה מלוג עבדי גם - של 24)אוכלת "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי לעובר. קנין שאין שם, חכמים כדעת
קנה  לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה - י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו", אצל קרובה אדם

רדב"ז). כנ"ל.25)(עיין קנין, לעובר שאין לפי מד.26)כלומר, הלכה 27)נדה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28)א. אחד 29)יבמות ויום שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו בנים. לה שאין להתייבם, זקוקה

סח.). הוא".30)(שם דאחיו קנין והאי רחמנא, אמר כספו "קנין שם: אביה.31)בגמרא בית היינו 32)בתרומות
שם). (רש"י ביבם קשורה היא שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, נו.33)הזקוקה ישראל.34)שם שהכניס 35)בת

י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד. העטרה ג.36)ראש הלכה אין 37)פ"ב שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה, רבי 38)חולק "כי אמרו: שם לאוקמי ביבמות שוגג] [ביאת רחמנא

בין  עליה, יבוא יבמה =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה לא כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום
ארוסתו  מאכיל אינו הבעל שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום להעמידו אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג
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אבל  הארּוסין; מן הֹואיל 39ׁשּנתאלמנה הּנּׂשּואין, מן ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
זֹו ּבביאה ּתאכל - אֹוכלת .40והיתה ְְְִֶֶַָָָֹ

.Ê?ּכיצד -41הארּוסין ליּׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
קנין  ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי לאכל; יּׂשראל 42אסּורה ּובת .43 ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּמא  לחּפה; ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא - לכהן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתארסה
ׁשּבארנּו ּכמֹו אביה, ּבית לבני .44ּתאכיל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

.Á אחר לי מקּדׁשת אּת הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיּׂשראל
יֹום  הּׁשלׁשים,45ׁשלׁשים ּכל ּבּתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

לי  מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ואם נתארסה. לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשעדין
יֹום  ׁשלׁשים ּולאחר לאכל 46מעכׁשו אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָֹ

הּתנאים 47מּיד  ׁשאר וכן ּבזה.48. ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
.Ë?ּכיצד ליּׂשראל 50ּכהנת 49החרׁש -51ׁשּנּׂשאת חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה ׁשהרי ּתאכל; ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּוב 52נּׂשּואין  ּתאכל;. לא - חרׁש לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ת ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹ

הּתֹורה  מן קֹונה ּדעת.53ׁשאינֹו ּבן ׁשאינֹו , ִֵֵֶֶֶֶַַַָ
.È ּפּקח 54נתארסה לכנסּה55לכהן הסּפיק ולא עד 56, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

אֹוכלת  אינּה - מת 57ׁשּנתחרׁש יבם 58. לפני ונפלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
אֹוכלת 59חרׁש אינּה - ּכׁשהּוא 60ויּבמּה נּׂשאּה אם אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אֹוכלת  זֹו הרי - ונתחרׁש מת 61ּפּקח יבם 62. לפני ונפלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
אֹוכלת  והיתה הֹואיל אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָחרׁש

אֹוכלת 63ּבּתחּלה  זֹו הרי - מּמּנּו ׁשּילדה חרׁש ואׁשת . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבנּה .64ּבׁשביל ְְִִָ

.‡È?ּכיצד אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּנבעלה 65ּבן 66מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הֹואיל  אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא לּה ְְְִִֵֶֶַָָָָלאסּור
מּלאכל  ואסּורה הּכהּנה מן נפסלה - ּביאה ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָֹֻּוביאתֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעּׂשית מּפני .67ּבתרּומה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשחּוף  היה ּתׁשע 68אפּלּו ּבן לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּובת . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי על אף אחד, ויֹום ְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשנים
ׁשּיגּדיל  עד קֹונה ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל .69אֹוכלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ׁשאינֹו;70ספק ספק ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אחד  ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש לבן ׁשהביא 71נּׂשאת ספק , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הביא  ׁשּלא ספק ּׂשערֹות לאכל.72ׁשּתי אסּורה זֹו הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ארוסה  התורה מן שהרי מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על שבא הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה
בלבד, ביבום אלא נתרבתה שלא שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג). הלכה פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת
קונה  שהעראה [ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה). הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן העראה, לענין גם רבינו כתבה
לא  ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום שעיקר כיון - כז) והערה ה הלכה אישות  מהלכות בפ"ג (ראה ואשה באיש גם
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה, הדין מן היה
אףֿעלֿפי  כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו, עדיף ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו

כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה כיון שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, הבעל 39)שקנה שגם
כנ"ל. בתרומה, ארוסתו את מאכיל (יבמות 40)אינו הבעל במקום היבם את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

מברייתא). עליו שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי הכל, לדברי הראשון הלשון לפי ולא 41)שם, פוסלים
א. הלכה למעלה הויה 42)מאכילים, "משעת ופירש"י בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם: בגמרא

שם. תוספות ועיין זר". לאיש תהיה כי כהן ובת כדכתיב סח.43)איפסלה, ג.44)שם הלכה פ"ו שאינה 45)למעלה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה  אישות מהלכות (פ"ז יום שלשים אחר אלא זה 46)מקודשת אם בידינו הוא שספק

הלכה  (שם יום שלשים אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע. מקודשת היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי,
למפרע.47)יב). ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת ונמצאת תנאי זהו שמא הרי 48)מספק, לה שאמר כגון

למפרע  לו מקודשת היא שהרי זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם זה, בדינר מעכשיו לי מקודשת את
טז). הלכה פ"ו (שם הקידושין א).49)משעת הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל סח.50)הוא כהן 51)יבמות [בבת

"אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו "נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה", כתב ז) הלכה (למעלה לישראל
מדרבנן). אפילו קונים ואינם תיקנו, לא ט.52)לחוד הלכה אישות מהלכות ופ"ד קיב: "קנין 53)שם שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו והאי רחמנא, אמר נו.54)כספו פ"ב 55)שם (שם שוטה ולא חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא 
כו). נישואין.56)הלכה בתורת ואינם 57)לחופה מדרבנן, אלא אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה

למעלה. כמבואר בתרומה, שנתחרש.58)מאכילים ביאתו 59)זה יבום, לענין - מדרבנן אלא נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
ג). הלכה וחליצה יבום מהלכות (פ"ו התורה מן יותר 60)ביאה טובה אינה - התורה מן ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי

שם). (יבמות ו הלכה למעלה כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה מאכילה שאינה בשוגג, שהרי 61)מביאה
בפקחותו. היו שנתחרש.62)הנישואין האכיל 63)זה שהבעל וכל כבעל, היבם לאוקמי קונה חרש יבם גם שביאת ,

שם). (גמרא מאכיל א).65)שם.64)היבם הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל סח.66)הוא שם כהן. בת כלומר,
ז.67) הלכה בפ"ו ועיין 68)למעלה א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א מוליד" ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה קיב:).69)שם (יבמות נישואין לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו כלומר,70)שקטן סז: שם משנה
סח.). (שם לה האסור בתרומה 71)זה שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר פירש, שם רש"י והנה שם. משנה

שתי  שהביא ברור היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה "נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
קטנה  ש"כל דרבא" ש"חזקה מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת ישראל בת כדין מאכילה, היה שערות,
גירושין  מהלכות (פי"א לחומרא אלא אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה, צריכה אינה שנותיה, לכלל שהגיעה

לקולא. לא אבל ד), יא).72)הלכה הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי
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.·È,ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין ּכׁשם אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל
ׁשּמא  ּגזרה ּדבריהם; ׁשל ּבתרּומה מאכילין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ

ּתֹורה  ּבׁשל .73יאכילּו ְֲִֶַָ
.‚È ּפֹוסלין לא מאכילין 74ואּלּו האֹונס,75ולא : ְְְֲִִִֵֵַָֹֹ

ׁשּנּׂשא 76והמפּתה  והּׁשֹוטה היתה 77, ּכן אם אּלא אּׁשה. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפני 78אסּורה  ּבביאתם, אֹותּה ּפֹוסלין ׁשהן להן, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

וחללה, זֹונה ׁשּבארנּוׁשּנעּׂשית .79ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָ
.„È ׁשּנּׂשאת אֹו80מי אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, אֹותּה ואף 81ׁשּפּתה . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּמא  היא, קּדּוׁשין ּובלא הֹואיל ספק, ׁשהּדבר ּפי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל
והּוא  עליה. ׁשּבא זה ּבחזקת הּולד הרי - נתעּברה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

קֹול  עליה יצא מרּננין 82ׁשּלא הּכל אּלא אחר, עם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכהנת  וכן הּכהן. ּבזה ׁשֹוטה 83אחריה יּׂשראל עליה ׁשּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּפני  אֹוכלת אינּה - ונתעּברה אֹותּה ּפּתה אֹו ׁשאנסּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
העּבר 84העּבר  נתחּת ּתאכל.85. זֹו הרי - ְֲִֵֵַַָָָָֹֻֻ

.ÂËאיׁש קּנּוי 86אׁשת עדי עליה סתירה 87ׁשּבאּו 88ועדי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּמרים, מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבעלּה מת זֹונה. ספק ׁשהיא אֹו89מּפני ׁשּיׁשקּנה, קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשֹותֹות  ׁשאינן הּנׁשים מן ּכתּבה 90ׁשהיתה נֹוטלֹות ולא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

לעֹולם  ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי ּכהן 91- אׁשת וכל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
אני  טמאה ּבתרּומה 92ׁשאמרה לאכל אסּורה זֹו הרי -93. ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ

.ÊË יּׂשראל ּבת מּדעת 94קטּנה ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבפניו  ׁשּלא ּבין אביה ּבפני ּבין ּפי 95אביה, על אף , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

אביה  -96ׁשּקּדׁשּה מחה ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת אינּה - ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
למפרע  זרה הּוא,97ּתעּׂשה ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה וזה , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת .98לפי ְְְִִֶֶַָֹ

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ליד ‡. אֹו לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

הרי  - ּגרּוׁשה ספק ׁשהיא וכל לקּבלה. ׁשעּׂשתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
- ּגּטּה לּה לקּבל ׁשליח ׁשעּׂשתה האּׁשה ּתאכל. לא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹזֹו

קּבל  אמרה: ואם מּיד. ּבתרּומה לאכל גּטי אסּורה לי ְְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה - ּפל ֹוני ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹום
ּבתרּומה  אֹוכלת - ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשלחה ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָמקֹום.
ׁשעה  גּט זה הרי לאׁשּתֹו: האֹומר לידּה. ּגט ׁשּיּגיע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעד

מּיד. ּבתרּומה לאכל אסּורה - למיתתי קדם ְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹאחת
והּיֹוצא ·. ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה ּכרקֹום, ׁשהּקיפּוה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

מפרׁש לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּדֹון
ּוספינה  ּכרּכֹום, ׁשּכבׁשּוה עיר אבל ּבׁשּירא. ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָויֹוצא
ּכֹוכבים, עֹובדי דיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאבדה
- נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת עליו נפלה אֹו חּיה ׁשּגררּתּו ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּומי
היּו אם ,לפיכ חּיים. וחמרי מתים חמרי לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֻֻנֹותנין
אּלּו הרי - לכהן יּׂשראל ּבת אֹו ליּׂשראל ּכהן ּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹנׁשֹותיהן
ּבבית  והּניחּוהּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי אבל יאכלּו. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָֹֹלא
אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה הרי - להרג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּסקילה

ּכהנת ‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּניחה
ׁשרב  ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יּׂשראלית אֹו יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
- מת לא אֹומר ואחד מת, אֹומר אחד למיתה. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא זֹו ֲֵַֹֹהרי
ׁשאינן „. נׁשים מהחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאמרה

על  נּׂשאת ואינּה הֹואיל ּבעלּה, ׁשּמת להעידּה, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנאמנֹות
עד  קּים, ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּפיהן

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ׁשהּוא מי לּה ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיעיד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קיג.73) ישראלים.74)יבמות הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת כהנים.75)את הם אם ישראל, בת כיון 76)את
אישות. לשם ולא זנות, לשם קיב:).77)שבעלו (שם נישואין תיקנו לא סט.78)שלשוטה שם למעלה 79)משנה

ז. הלכה שם:80)פ"ו כהן.81)משנה הראשון.82)שהוא הלשון ולפי כרבא שם.83)שם, שעובר 84)משנה
ב. בהלכה למעלה כמבואר שם.85)פוסל, והאומרת 86)משנה - בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה

שותה". א).87)איני הלכה סוטה מהלכות (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל לה שאמר שהעידו היינו
ב).88) הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שנסתרה (משנה 89)שהעידו שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב שם הוא וכן הלל, בית כדעת כד. ב.90)שם הלכה שם ומנויות במספר, הן עשרה שהן 91)חמש
(רדב"ז). זונה תחתך.92)ספק צ:93)זניתי (נדרים באחר נתנה עיניה שמא נאמנת, אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי

שאילו  (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא והמדובר שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה אישות מהלכות ופכ"ד
בתוספות  וראה לך" אני טמאה האומרת - בתרומה מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה וסתירה, קינוי היה

האומרת. ד"ה מה:94)שם הים.95)קידושין למדינת הקידושין אחרי שהלך הקידושין 96)כגון גם אם וכלֿשכן
להלן. ראה אוכלת, שאינה - לדעת שלא והאירוסין.97)היו הנישואין שבטלו פלוגתות:98)מפני שלש שם בגמרא

יבוא  שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, - לרב ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת נתקדשה א.
ונישאת  כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי. כרב הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה וימחה. אביה

- אבא בר ירמיה לרב לדעתו, ולפיכך שלא הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת, אינה - הונא ולרב אוכלת,
והוא  מדעתו שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא. בר ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
ולרב  לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו) שלא נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן,
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי נראין עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה

בים.1)כסףֿמשנה. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה. אוכלת אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד מת אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה מי

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר כהן תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפסלֹו‰. ׁשחרּור ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמׁשחרר
הּוא  ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּלאכל
אף  - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻמעּכב

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן ּפי ְֱֲִִֵֵֶַָָֹעל
.Â ּבהן והיּו אחר, ידי על לֹו וזכה לאחר נכסיו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכֹותב

זה  הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָעבדים,
לא  ועדין ּתחּלתֹו על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה אם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹספק,
ּבֹו. חזר ׁשּׁשתק אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, מרׁשּות ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָיצאּו
יּׂשראל  ׁשני רּבֹו ׁשהיה ּבין ּבתרּומה, אֹוכלין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלפיכ
ּכהן. והּׁשני יּׂשראל ראׁשֹון רּבֹו ׁשהיה ּבין ּכהן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוהראׁשֹון

.Ê וכהן ּתרּומה; מאכילּה - מּכהן ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיּׂשראל
ּבמזֹונֹותיה  חּיב ׁשהּוא ּפי על אף יּׂשראל, ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר

ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה לא -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.Á הּׁשבח ולהיֹות לפּטמּה מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל

לּכהן  ׁשּיׁש ּפי על אף ּבתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן
לפּטמּה, מּיּׂשראל ּפרה ׁשּׁשם ּכהן אבל ּבׁשבחּה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחלק
וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליּׂשראל ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף
ּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ׁשהרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּכהן,

.Ë,ּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יּׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּפרתֹו
לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹׁשֹובכֹו,

ָאֹותן.

.È ולקח ליּׂשראל ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
ל  ׁשעדין ּפי על אף זה הּדמים, הרי - הּלֹוקח מׁש א ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; להאכילּה ְְְֲִִֶַָָָָָאסּור
לּכהן, יּׂשראל מכר ואם ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּיתּבאר
עד  ּבתרּומה ּתאכל לא - הּדמים ׁשּנתן ּפי על ְִִִֶַַַַַַָָָֹֹאף

.ְִֶֹׁשּימׁש

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּתרּומה ‡. ׁשאכל וחמׁש2זר קרן מׁשּלם - אף 3ּבׁשגגה . ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לא  אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה ׁשהיא ׁשּיֹודע ּפי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעל
מיתה  עליה חּיב אם ּומׁשּלם 4ידע ׁשגגה זֹו הרי - לאו אם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

וחמׁש. ֶֶֶָֹקרן
לאכל ·. ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל הּׁשֹותה 5אחד ואחד דבר 6, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
.הּס את לרּבֹות - יּׂשראל ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹולא

טמאה  אֹו טהֹורה ּתרּומה האֹוכל -7ואחד ּבׁשגגה ְְְְְִֵֵֶָָָָָָָ
ּכזית  ׁשּיאכל עד ּבחמׁש חּיב ואינֹו וחמׁש. קרן ;8מׁשּלם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

ּפחּותה  אכילה ואין ּבׁשגגה, קדׁש יאכל ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשתּיה  ּכ ּבכזית, ּתרּומה ׁשאכילת ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמּכזית.

.9ּבכזית  ְִִַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם 1) מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם חייב. ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר
הקטנים, לבניו או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
תרומה  של אחת קופות שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה האשה החומש. את ולא הקרן את והמשלם
האוכל  לכהן. נישאת ואח"כ תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת

אכלה. ולא גנבה או תרומה גזל ואם משלם. ממה קודש 2)תרומה יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
הפרשה  כל שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות), המקדש קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
זאת  למדו ובספרא שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר", השמש "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה
(=מעשר  הגבול בקדשי להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי להלן נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה

כ  האמור קודש אף המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב מדבר"].שני) הכתוב (=תרומה) הגבול בקדשי מלבר 3)אן,
תרומה, דמי אלא משלם [ואינו מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה שווה אכל אם כלומר, (=מחוץ),
ערך  לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל שאם חולין, מדמי פחותים שהם

מחייבתו 4)השיווי. שמים, בידי מיתה ששגגת וכרבא קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן וכרבי שמים. בידי
קרבן. מחייבתו כרת, ששגגת כשם בתוספתא 5)חומש, דבריו [ומקור אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז

לסיכה. דרכו אין שיין לפי החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה של יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות
אכילה.6) בכלל בתרומה 7)ששתייה כן כמו שלמים, דמים משלם טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

מפני  עצים, דמי אלא משלם שאינו כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא שלמים, דמים משלם טמאה
דמי  כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים בשוגג אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה אלא ראוייה שאינה
כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה, של עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר בלבד, עצים
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה. של עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין שלאחר
משלם  אם ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה כמותה נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
בשוגג, טהורה תרומה אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה אולם טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין

עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי ואף התרומה, של בשיווי אלא משלם שיהא 8)שאינו צריך ואין
פרוטה. שווה זה 9)בו הרי וכו' יין רביעית ושתה וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין פי על ואף

ישתה", לא שכר וחומץ יין "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית ולא ברביעית ששתייה הרי לוקה",
- בכזית? משקין משער וכיצד כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה בה נאמרה שלא בתרומה אבל
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.·È,ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין ּכׁשם אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל
ׁשּמא  ּגזרה ּדבריהם; ׁשל ּבתרּומה מאכילין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ

ּתֹורה  ּבׁשל .73יאכילּו ְֲִֶַָ
.‚È ּפֹוסלין לא מאכילין 74ואּלּו האֹונס,75ולא : ְְְֲִִִֵֵַָֹֹ

ׁשּנּׂשא 76והמפּתה  והּׁשֹוטה היתה 77, ּכן אם אּלא אּׁשה. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפני 78אסּורה  ּבביאתם, אֹותּה ּפֹוסלין ׁשהן להן, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

וחללה, זֹונה ׁשּבארנּוׁשּנעּׂשית .79ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָ
.„È ׁשּנּׂשאת אֹו80מי אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, אֹותּה ואף 81ׁשּפּתה . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּמא  היא, קּדּוׁשין ּובלא הֹואיל ספק, ׁשהּדבר ּפי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל
והּוא  עליה. ׁשּבא זה ּבחזקת הּולד הרי - נתעּברה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

קֹול  עליה יצא מרּננין 82ׁשּלא הּכל אּלא אחר, עם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכהנת  וכן הּכהן. ּבזה ׁשֹוטה 83אחריה יּׂשראל עליה ׁשּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּפני  אֹוכלת אינּה - ונתעּברה אֹותּה ּפּתה אֹו ׁשאנסּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
העּבר 84העּבר  נתחּת ּתאכל.85. זֹו הרי - ְֲִֵֵַַָָָָֹֻֻ

.ÂËאיׁש קּנּוי 86אׁשת עדי עליה סתירה 87ׁשּבאּו 88ועדי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּמרים, מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבעלּה מת זֹונה. ספק ׁשהיא אֹו89מּפני ׁשּיׁשקּנה, קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשֹותֹות  ׁשאינן הּנׁשים מן ּכתּבה 90ׁשהיתה נֹוטלֹות ולא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

לעֹולם  ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי ּכהן 91- אׁשת וכל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
אני  טמאה ּבתרּומה 92ׁשאמרה לאכל אסּורה זֹו הרי -93. ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ

.ÊË יּׂשראל ּבת מּדעת 94קטּנה ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבפניו  ׁשּלא ּבין אביה ּבפני ּבין ּפי 95אביה, על אף , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

אביה  -96ׁשּקּדׁשּה מחה ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת אינּה - ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
למפרע  זרה הּוא,97ּתעּׂשה ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה וזה , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת .98לפי ְְְִִֶֶַָֹ

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ליד ‡. אֹו לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

הרי  - ּגרּוׁשה ספק ׁשהיא וכל לקּבלה. ׁשעּׂשתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
- ּגּטּה לּה לקּבל ׁשליח ׁשעּׂשתה האּׁשה ּתאכל. לא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹזֹו

קּבל  אמרה: ואם מּיד. ּבתרּומה לאכל גּטי אסּורה לי ְְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה - ּפל ֹוני ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹום
ּבתרּומה  אֹוכלת - ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשלחה ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָמקֹום.
ׁשעה  גּט זה הרי לאׁשּתֹו: האֹומר לידּה. ּגט ׁשּיּגיע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעד

מּיד. ּבתרּומה לאכל אסּורה - למיתתי קדם ְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹאחת
והּיֹוצא ·. ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה ּכרקֹום, ׁשהּקיפּוה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

מפרׁש לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּדֹון
ּוספינה  ּכרּכֹום, ׁשּכבׁשּוה עיר אבל ּבׁשּירא. ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָויֹוצא
ּכֹוכבים, עֹובדי דיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאבדה
- נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת עליו נפלה אֹו חּיה ׁשּגררּתּו ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּומי
היּו אם ,לפיכ חּיים. וחמרי מתים חמרי לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֻֻנֹותנין
אּלּו הרי - לכהן יּׂשראל ּבת אֹו ליּׂשראל ּכהן ּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹנׁשֹותיהן
ּבבית  והּניחּוהּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי אבל יאכלּו. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָֹֹלא
אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה הרי - להרג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּסקילה

ּכהנת ‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּניחה
ׁשרב  ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יּׂשראלית אֹו יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
- מת לא אֹומר ואחד מת, אֹומר אחד למיתה. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא זֹו ֲֵַֹֹהרי
ׁשאינן „. נׁשים מהחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאמרה

על  נּׂשאת ואינּה הֹואיל ּבעלּה, ׁשּמת להעידּה, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנאמנֹות
עד  קּים, ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּפיהן

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ׁשהּוא מי לּה ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיעיד
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קיג.73) ישראלים.74)יבמות הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת כהנים.75)את הם אם ישראל, בת כיון 76)את
אישות. לשם ולא זנות, לשם קיב:).77)שבעלו (שם נישואין תיקנו לא סט.78)שלשוטה שם למעלה 79)משנה

ז. הלכה שם:80)פ"ו כהן.81)משנה הראשון.82)שהוא הלשון ולפי כרבא שם.83)שם, שעובר 84)משנה
ב. בהלכה למעלה כמבואר שם.85)פוסל, והאומרת 86)משנה - בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה

שותה". א).87)איני הלכה סוטה מהלכות (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל לה שאמר שהעידו היינו
ב).88) הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שנסתרה (משנה 89)שהעידו שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב שם הוא וכן הלל, בית כדעת כד. ב.90)שם הלכה שם ומנויות במספר, הן עשרה שהן 91)חמש
(רדב"ז). זונה תחתך.92)ספק צ:93)זניתי (נדרים באחר נתנה עיניה שמא נאמנת, אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי

שאילו  (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא והמדובר שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה אישות מהלכות ופכ"ד
בתוספות  וראה לך" אני טמאה האומרת - בתרומה מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה וסתירה, קינוי היה

האומרת. ד"ה מה:94)שם הים.95)קידושין למדינת הקידושין אחרי שהלך הקידושין 96)כגון גם אם וכלֿשכן
להלן. ראה אוכלת, שאינה - לדעת שלא והאירוסין.97)היו הנישואין שבטלו פלוגתות:98)מפני שלש שם בגמרא

יבוא  שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, - לרב ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת נתקדשה א.
ונישאת  כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי. כרב הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה וימחה. אביה

- אבא בר ירמיה לרב לדעתו, ולפיכך שלא הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת, אינה - הונא ולרב אוכלת,
והוא  מדעתו שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא. בר ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
ולרב  לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו) שלא נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן,
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי נראין עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה

בים.1)כסףֿמשנה. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה. אוכלת אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד מת אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה מי

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר כהן תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.
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ּפסלֹו‰. ׁשחרּור ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמׁשחרר
הּוא  ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּלאכל
אף  - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻמעּכב

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן ּפי ְֱֲִִֵֵֶַָָֹעל
.Â ּבהן והיּו אחר, ידי על לֹו וזכה לאחר נכסיו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכֹותב

זה  הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָעבדים,
לא  ועדין ּתחּלתֹו על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה אם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹספק,
ּבֹו. חזר ׁשּׁשתק אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, מרׁשּות ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָיצאּו
יּׂשראל  ׁשני רּבֹו ׁשהיה ּבין ּבתרּומה, אֹוכלין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלפיכ
ּכהן. והּׁשני יּׂשראל ראׁשֹון רּבֹו ׁשהיה ּבין ּכהן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוהראׁשֹון

.Ê וכהן ּתרּומה; מאכילּה - מּכהן ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיּׂשראל
ּבמזֹונֹותיה  חּיב ׁשהּוא ּפי על אף יּׂשראל, ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר

ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה לא -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.Á הּׁשבח ולהיֹות לפּטמּה מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל

לּכהן  ׁשּיׁש ּפי על אף ּבתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן
לפּטמּה, מּיּׂשראל ּפרה ׁשּׁשם ּכהן אבל ּבׁשבחּה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחלק
וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליּׂשראל ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף
ּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ׁשהרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּכהן,

.Ë,ּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יּׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּפרתֹו
לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹׁשֹובכֹו,

ָאֹותן.

.È ולקח ליּׂשראל ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
ל  ׁשעדין ּפי על אף זה הּדמים, הרי - הּלֹוקח מׁש א ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; להאכילּה ְְְֲִִֶַָָָָָאסּור
לּכהן, יּׂשראל מכר ואם ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּיתּבאר
עד  ּבתרּומה ּתאכל לא - הּדמים ׁשּנתן ּפי על ְִִִֶַַַַַַָָָֹֹאף

.ְִֶֹׁשּימׁש

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּתרּומה ‡. ׁשאכל וחמׁש2זר קרן מׁשּלם - אף 3ּבׁשגגה . ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לא  אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה ׁשהיא ׁשּיֹודע ּפי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעל
מיתה  עליה חּיב אם ּומׁשּלם 4ידע ׁשגגה זֹו הרי - לאו אם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

וחמׁש. ֶֶֶָֹקרן
לאכל ·. ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל הּׁשֹותה 5אחד ואחד דבר 6, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
.הּס את לרּבֹות - יּׂשראל ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹולא

טמאה  אֹו טהֹורה ּתרּומה האֹוכל -7ואחד ּבׁשגגה ְְְְְִֵֵֶָָָָָָָ
ּכזית  ׁשּיאכל עד ּבחמׁש חּיב ואינֹו וחמׁש. קרן ;8מׁשּלם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

ּפחּותה  אכילה ואין ּבׁשגגה, קדׁש יאכל ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשתּיה  ּכ ּבכזית, ּתרּומה ׁשאכילת ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמּכזית.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם 1) מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם חייב. ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר
הקטנים, לבניו או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
תרומה  של אחת קופות שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה האשה החומש. את ולא הקרן את והמשלם
האוכל  לכהן. נישאת ואח"כ תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת

אכלה. ולא גנבה או תרומה גזל ואם משלם. ממה קודש 2)תרומה יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
הפרשה  כל שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות), המקדש קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
זאת  למדו ובספרא שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר", השמש "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה
(=מעשר  הגבול בקדשי להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי להלן נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה

כ  האמור קודש אף המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב מדבר"].שני) הכתוב (=תרומה) הגבול בקדשי מלבר 3)אן,
תרומה, דמי אלא משלם [ואינו מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה שווה אכל אם כלומר, (=מחוץ),
ערך  לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל שאם חולין, מדמי פחותים שהם

מחייבתו 4)השיווי. שמים, בידי מיתה ששגגת וכרבא קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן וכרבי שמים. בידי
קרבן. מחייבתו כרת, ששגגת כשם בתוספתא 5)חומש, דבריו [ומקור אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז

לסיכה. דרכו אין שיין לפי החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה של יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות
אכילה.6) בכלל בתרומה 7)ששתייה כן כמו שלמים, דמים משלם טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

מפני  עצים, דמי אלא משלם שאינו כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא שלמים, דמים משלם טמאה
דמי  כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים בשוגג אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה אלא ראוייה שאינה
כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה, של עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר בלבד, עצים
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה. של עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין שלאחר
משלם  אם ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה כמותה נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
בשוגג, טהורה תרומה אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה אולם טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין

עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי ואף התרומה, של בשיווי אלא משלם שיהא 8)שאינו צריך ואין
פרוטה. שווה זה 9)בו הרי וכו' יין רביעית ושתה וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין פי על ואף

ישתה", לא שכר וחומץ יין "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית ולא ברביעית ששתייה הרי לוקה",
- בכזית? משקין משער וכיצד כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה בה נאמרה שלא בתרומה אבל
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מּתחּלת ‚. יׁש אם וׁשתה, וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
אכילת  ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָאכילה

אחרֹונה 10ּפרס  ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ּומּתחּלת , ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ
רביעית  ׁשתּית לכזית.11ּכדי מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשל 12הּתרּומה „. ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעּׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
לחּיב  לכּזית מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים והחּלה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֻוּדאי,

מיתה  ּתרּומה 13עליהן נקראּו ׁשּכּלן הּדין 14וחמׁש, ּומן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ּדמאי, ׁשל מעּׂשר ּתרּומת על חמׁש חּיבין ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהיה
אבל  ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, [ׁשני] מעּׂשר על חּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין

עליה  יתחּיב לא אם חכמים: יזלזלּו15אמרּו - חמׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.16ּבּה ָ

מׁשּלם;‰. ואינֹו לֹוקה - ּבֹו [והתרּו ּבמזיד ּתרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָאכל
ואינֹו הּקרן מׁשּלם - טהֹורה היתה אם ּבֹו]: התרּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלא

החמׁש את ּדמי 17מׁשּלם מׁשּלם - טמאה היתה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אם 18עצים  ,לפיכ להּסקה. אּלא ראּויה ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ורּמֹונים  ּתּותים ּתרּומת ּבהם 19אכל ׁשּנטמאּו20וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
להּסקה. ראּויין אינם ׁשהרי הּתׁשלּומין, מן ּפטּור -ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

.Â ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּבפסח, חמץ ּתרּומת ,21האֹוכל ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אפּלּו הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - טהֹורה ּבין טמאה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּבין
מּצה  עצים 22והחמיצה הפריׁשּה דמי ואפּלּו ּפטּור. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשהיא  מּפני להּסקה; ראּויה אינּה ׁשהרי מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
ּדמים. לּה אין ּבהנאה, ֲֲִֵַָָָָָאסּורה

.Ê הּכּפּורים ּביֹום ּתרּומה ׁשאכל הּׁשֹוגג אֹו23אבל ְְֲִִֵֶַַַָָָ
נקּורה  ּתרּומה ׁשּנתּגּלה 24ׁשאכל ּתרּומה יין והּׁשֹותה ,25, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכאחד  וׁשמן יין וחמץ 26והּס ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ּכאחד,27, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּכסס  החּטים 28אֹו החמץ 29את את גמע זה 30אֹו הרי - ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וחמׁש. קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Á ּׂשבע ּבאכילת 31היה ּׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו וקץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
- יאכל ּכי ׁשּנאמר: החמׁש; את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּתרּומה

עצמֹו את ׁשּיּזיק ּפטּור 32לא - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
עצמֹו. ׁשהּזיק מּפני החמׁש, ְְִִִִֵֶֶַַֹמן

.Ë ׁשּבלע אחר 33זר ּובא והקיאן, ּתרּומה ׁשל ׁשזפין ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
וחמׁש קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ּגם ,34ואכלן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לראׁשֹון  עצים ּדמי מׁשּלם .35והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵַַָ
.È הּפֹועלים האֹורחים 36הּמאכיל הם 37ואת - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

וחמׁש קרן מׁשּלם 38מׁשּלמין והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חייב. בו כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית ומביא יין מלא כוס והכוונה 10)מביא חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש דהיינו ביצים, שש של כיכר פרס,11)לחצי אכילת בכדי בעינן בשתייה שאף יג. בכריתות שאמרו ומה

אבל  ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא אמורים הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק רבינו פסק וכן
רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות ששיעורה גדולה.12)שתייה על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט

מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי ובביכורים 14)תרומת תרומה", תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: בחלה
לביכורים. שהכוונה חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת התרומה.15)נאמר: שוודאה 16)על בלבד, לתרומה אלא חששו ולא

במיתה. אינו שוודאו שני, למעשר ולא אמרו:17)במיתה והוא בשגגה, שאכל למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
בתשלומים". יתכפר ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד אבל בשגגה", קודש יאכל כי תוספתא 18)"ואיש

דין  העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא כתב וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא דברי [ומפשטות תרומות.
האמיתי  שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג לפי בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף במזיד, באוכל זה
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים, לדמי כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים אלא

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה אסור 19)משלם שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים הגירסא שם
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין של 20)לזלף המשקה שאין פירות, להדלקה.שאר ראוי עקיבא 21)הם כרבי

התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, לפי הוא משלם משלם, שכשהוא הסובר גזל 22)שם, אם רק לא לומר: ורוצה
אינו  להפסד, לה שגרם אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב אינו ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת

כלום. לוקה 23)משלם זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים, יום על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו

משלם. הדבר 24)ואינו הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי על ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא נחש.25)למפרע ממנו שתה שמא בשתייה, [בתוספתא 26)שאסור

קרן  משלם כאחד ושמן יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם וחומץ יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם
בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פרק סוף שם בתוספתא מפורש שהרי לבד 27)וחומש", שמן שהשותה פי על שאף

בכך. דרכו - חומץ עם ביחד שתהו אם - חומש חייב פרי 28)אינו בורא עליהם מברכים שהרי הוא, אכילה שדרך
"כוסס".29)האדמה. הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא וכל מבושלות. בלתי "רבי 30)כשהן שם: ירושלמי

בשוגג. אכלו אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של חומץ המגמע יוחנן ר' בשם פ:31)אבהו ביומא
פרט  יאכל, כי החומש, את משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה שאכל זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר

התרומה".32)למזיק". את למזיק "פרט פירש: שם כ 33)וברש"י שאם כסיסה. אינם בלא והקיאם, וחזר ובלעם ססם
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו אכילה.34)ראויים דרך היא בליעה נתחללה,35)שאף הראשון, שבלעה שכיוון

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל ישראל בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה עמהם 36)והרי שפסק
חולין. חולין.37)להאכילם של סעודה להם לתת המאכיל.38)שנתחייב ולא

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

סעּדתן  ּדמי ּתרּומה 39להם מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ
מּמּנּו40ׁשאכלּו חֹותה אדם ׁשל נפׁשֹו האסּור ׁשּדבר ,41. ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

.‡È הּקטּנים 42הּמאכיל ּבניו עבדיו 43את ּבין 44ואת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
לארץ  חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, ּבין ,45ּגדֹולים ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מּכזית  ּפחֹות הּׁשֹותה אֹו ׁשּׁשגג 46והאֹוכל ונזיר וׁשתה 47, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשמן  והּׁשֹותה ּתרּומה, ׁשל אּלּו48יין ּכל - הּיין את והּס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

החמׁש. את ולא הּקרן את ְְְִֶֶֶֶֶַַַֹֹמׁשּלמים
.·È ליּׂשראל נּׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ׁשּנפסלה 49ּבת 50אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

את  ולא הּקרן את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ּכ ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹואחר
האּׁשה  לּה:51החמׁש. ואמרּו ּבתרּומה אֹוכלת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

גרׁש אֹו ּבעלי וכן 52מת ואמרּו53העבד ; אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מאכיל  ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח רּב מת ׁשּמכר54לֹו: אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשחרר אֹו לֹו, נתנ אֹו אֹוכל 55ליּׂשראל ׁשהיה ּכהן וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּגרּוׁשה  ּבן ׁשהּוא לֹו אּלּו56ונֹודע הרי - חלּוצה ּבן אֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָ

ּבלבד  הּקרן והיה 57מׁשּלמין חמץ ּתרּומת היתה ואם . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מּלׁשּלם  ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ׁשּזמּנּה58ערב מּפני ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

להן 59ּבהּול  ׁשהיתה וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו , ְְְְְְֱֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻ

הרי  - לאכל אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָֹּתרּומה
יפלטּו .60אּלּו ְִֵֹ

.‚È,הּתרּומה נטמאת אֹו נטמאת לֹו: ואמרּו אֹוכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה
היית  ׁשהּוא 61טמא נֹודע אֹו הּתרּומה; היתה טמאה אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשני  מעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו; ׁשּלא ּפיו 62והקּדׁש 63לתֹו- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

יפלטּו אּלּו .64הרי ְֲִֵֵֹ
.„È,חּלין ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

נפלה  זֹו לאי ידּוע ואין מהן אחת לתֹו ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָונפלה
נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומר: הריני אי 65- ידּוע אין . ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּפטּור  זה הרי - מהן אחת זר אכל ּתרּומה, ׁשל היא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָזֹו
הּתׁשלּומין  הראיה,66מן עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא , ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אף  - הּׁשנּיה את אחר אכל ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשנּיה
ּכּקטּנה  מׁשּלם - ׁשּתיהן את אחד אכל ּפטּור. ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

וחמׁש.67ׁשּבׁשּתיהן  קרן - ׁשֹוגג ואם קרן, - מזיד אם ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ
.ÂË עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל

ּכקרן 68חמׁשֹו ׁשהחמׁש על 69, חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר. לכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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להם.39) שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות התרומה 40)כלומר, של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלמה סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
הקרן  את משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא כתנא והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו

החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה יודע 41)בדמי שאינו פי על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו חיוב.43)זר.42)בדבר, בני קנה 44)שאינם - שקנו מה שכל הכנענים,

לשלם. מה להם ואין מדרבנן.45)רבם, אלא שאף 46)שאינה שתייה, גם כתב ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. אס 47)היא תרומה מאיסור שחוץ שכיוון הוא, שתייה והטעם אינה איסור שתיית - נזיר שהוא מצד היין עליו ור

שאינו  הכיפורים ביום אלא זה אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג שהאוכל פי על ואף זה. לעניין
הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה נזיר בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא נזיר אבל גברא", "איסור אלא

חומש]. עליה חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש מטעם אסורה היא פי 49)שמזיקו.48)שאף על ואף
גוזל  כדין משלמת הקרן אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את משלמת אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה

לה.50)חברו. לפסול שנבעלה לכהן.51)כגון הנשואה ישראל במקום 52)בת גיטי לי קבל לשלוחה שאמרה וכגון
מקום. לאותו השליח הגיע שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד בתרומה אסורה שאינה עבד 53)פלוני,

בתרומה. שאכל כהן של לישראל.54)כנעני שנישאת בתו בן לאדם 55)כגון וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי על
בפניו. בתרומה.56)שלא לאכול ואסור חלל, הוא ואינם 57)הרי מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה חומש. ולא

כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד, כשרה עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן בתחילה. זרים
תרומה. לאכול ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור קרן.58)ולכך ופטור 59)אפילו אונס זה והרי

קרן. אף חוש 60)מלשלם אנו ואין בה. שאסורים מאחר מפיהם, להפסד.יוציאו באיסור.61)שים תחילה ואכלת
העדשים.62) כצורת אדומים תולעים אותו 63)מין מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם הרגיש התרומה שאוכל בעת היינו

והמיאוס. הטינוף מפני התרומה, גם תרומה.64)מלאכול אוכלי שמאבד פי על אף התרומה, לקולא 65)גם ותולין
רבינו  כתב אלו, לתוך אלו ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי היו שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי
לא  תורה של בתרומה ואילו דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו חולין לתוך "חולין אומרים אנו שאין
לפי  חולין, לתוך תרומה נפלה אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה, על החולין רבו אם אלא הותר
אנו  התרומה, על החולין רבו לא אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה, רבינו חילק לא כאן - ברוב שבטלה
שגם  סאים, שתי בשנפלו אבל בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה שלא שכאן, לפי להקל, תולין

חזקתם. נתערערה כבר סאה, איזו נפלה נפשך:66)בחולין ממה ממנה, לכהן לתת חייב הקרן שהרי החומש, מן והיינו
עבור  בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה, היא השנייה אם

הראיה.67)התרומה. עליו מחבירו וחמישיתו 68)שהמוציא המקום זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
חומש". על חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. שווה.69)יוסף התרומה ודין דינו



קלי zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּתחּלת ‚. יׁש אם וׁשתה, וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
אכילת  ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָאכילה

אחרֹונה 10ּפרס  ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ּומּתחּלת , ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ
רביעית  ׁשתּית לכזית.11ּכדי מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשל 12הּתרּומה „. ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעּׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
לחּיב  לכּזית מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים והחּלה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֻוּדאי,

מיתה  ּתרּומה 13עליהן נקראּו ׁשּכּלן הּדין 14וחמׁש, ּומן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ּדמאי, ׁשל מעּׂשר ּתרּומת על חמׁש חּיבין ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהיה
אבל  ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, [ׁשני] מעּׂשר על חּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין

עליה  יתחּיב לא אם חכמים: יזלזלּו15אמרּו - חמׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.16ּבּה ָ

מׁשּלם;‰. ואינֹו לֹוקה - ּבֹו [והתרּו ּבמזיד ּתרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָאכל
ואינֹו הּקרן מׁשּלם - טהֹורה היתה אם ּבֹו]: התרּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלא

החמׁש את ּדמי 17מׁשּלם מׁשּלם - טמאה היתה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אם 18עצים  ,לפיכ להּסקה. אּלא ראּויה ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ורּמֹונים  ּתּותים ּתרּומת ּבהם 19אכל ׁשּנטמאּו20וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
להּסקה. ראּויין אינם ׁשהרי הּתׁשלּומין, מן ּפטּור -ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

.Â ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּבפסח, חמץ ּתרּומת ,21האֹוכל ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אפּלּו הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - טהֹורה ּבין טמאה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּבין
מּצה  עצים 22והחמיצה הפריׁשּה דמי ואפּלּו ּפטּור. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשהיא  מּפני להּסקה; ראּויה אינּה ׁשהרי מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
ּדמים. לּה אין ּבהנאה, ֲֲִֵַָָָָָאסּורה

.Ê הּכּפּורים ּביֹום ּתרּומה ׁשאכל הּׁשֹוגג אֹו23אבל ְְֲִִֵֶַַַָָָ
נקּורה  ּתרּומה ׁשּנתּגּלה 24ׁשאכל ּתרּומה יין והּׁשֹותה ,25, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכאחד  וׁשמן יין וחמץ 26והּס ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ּכאחד,27, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּכסס  החּטים 28אֹו החמץ 29את את גמע זה 30אֹו הרי - ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וחמׁש. קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Á ּׂשבע ּבאכילת 31היה ּׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו וקץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
- יאכל ּכי ׁשּנאמר: החמׁש; את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּתרּומה

עצמֹו את ׁשּיּזיק ּפטּור 32לא - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
עצמֹו. ׁשהּזיק מּפני החמׁש, ְְִִִִֵֶֶַַֹמן

.Ë ׁשּבלע אחר 33זר ּובא והקיאן, ּתרּומה ׁשל ׁשזפין ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
וחמׁש קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ּגם ,34ואכלן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לראׁשֹון  עצים ּדמי מׁשּלם .35והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵַַָ
.È הּפֹועלים האֹורחים 36הּמאכיל הם 37ואת - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

וחמׁש קרן מׁשּלם 38מׁשּלמין והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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חייב. בו כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית ומביא יין מלא כוס והכוונה 10)מביא חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש דהיינו ביצים, שש של כיכר פרס,11)לחצי אכילת בכדי בעינן בשתייה שאף יג. בכריתות שאמרו ומה

אבל  ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא אמורים הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק רבינו פסק וכן
רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות ששיעורה גדולה.12)שתייה על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט

מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי ובביכורים 14)תרומת תרומה", תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: בחלה
לביכורים. שהכוונה חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת התרומה.15)נאמר: שוודאה 16)על בלבד, לתרומה אלא חששו ולא

במיתה. אינו שוודאו שני, למעשר ולא אמרו:17)במיתה והוא בשגגה, שאכל למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
בתשלומים". יתכפר ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד אבל בשגגה", קודש יאכל כי תוספתא 18)"ואיש

דין  העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא כתב וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא דברי [ומפשטות תרומות.
האמיתי  שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג לפי בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף במזיד, באוכל זה
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים, לדמי כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים אלא

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה אסור 19)משלם שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים הגירסא שם
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין של 20)לזלף המשקה שאין פירות, להדלקה.שאר ראוי עקיבא 21)הם כרבי

התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, לפי הוא משלם משלם, שכשהוא הסובר גזל 22)שם, אם רק לא לומר: ורוצה
אינו  להפסד, לה שגרם אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב אינו ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת

כלום. לוקה 23)משלם זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים, יום על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו

משלם. הדבר 24)ואינו הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי על ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא נחש.25)למפרע ממנו שתה שמא בשתייה, [בתוספתא 26)שאסור

קרן  משלם כאחד ושמן יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם וחומץ יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם
בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פרק סוף שם בתוספתא מפורש שהרי לבד 27)וחומש", שמן שהשותה פי על שאף

בכך. דרכו - חומץ עם ביחד שתהו אם - חומש חייב פרי 28)אינו בורא עליהם מברכים שהרי הוא, אכילה שדרך
"כוסס".29)האדמה. הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא וכל מבושלות. בלתי "רבי 30)כשהן שם: ירושלמי

בשוגג. אכלו אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של חומץ המגמע יוחנן ר' בשם פ:31)אבהו ביומא
פרט  יאכל, כי החומש, את משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה שאכל זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר

התרומה".32)למזיק". את למזיק "פרט פירש: שם כ 33)וברש"י שאם כסיסה. אינם בלא והקיאם, וחזר ובלעם ססם
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו אכילה.34)ראויים דרך היא בליעה נתחללה,35)שאף הראשון, שבלעה שכיוון

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל ישראל בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה עמהם 36)והרי שפסק
חולין. חולין.37)להאכילם של סעודה להם לתת המאכיל.38)שנתחייב ולא
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סעּדתן  ּדמי ּתרּומה 39להם מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ
מּמּנּו40ׁשאכלּו חֹותה אדם ׁשל נפׁשֹו האסּור ׁשּדבר ,41. ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

.‡È הּקטּנים 42הּמאכיל ּבניו עבדיו 43את ּבין 44ואת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
לארץ  חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, ּבין ,45ּגדֹולים ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מּכזית  ּפחֹות הּׁשֹותה אֹו ׁשּׁשגג 46והאֹוכל ונזיר וׁשתה 47, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשמן  והּׁשֹותה ּתרּומה, ׁשל אּלּו48יין ּכל - הּיין את והּס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

החמׁש. את ולא הּקרן את ְְְִֶֶֶֶֶַַַֹֹמׁשּלמים
.·È ליּׂשראל נּׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ׁשּנפסלה 49ּבת 50אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

את  ולא הּקרן את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ּכ ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹואחר
האּׁשה  לּה:51החמׁש. ואמרּו ּבתרּומה אֹוכלת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

גרׁש אֹו ּבעלי וכן 52מת ואמרּו53העבד ; אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מאכיל  ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח רּב מת ׁשּמכר54לֹו: אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשחרר אֹו לֹו, נתנ אֹו אֹוכל 55ליּׂשראל ׁשהיה ּכהן וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּגרּוׁשה  ּבן ׁשהּוא לֹו אּלּו56ונֹודע הרי - חלּוצה ּבן אֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָ

ּבלבד  הּקרן והיה 57מׁשּלמין חמץ ּתרּומת היתה ואם . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מּלׁשּלם  ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ׁשּזמּנּה58ערב מּפני ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

להן 59ּבהּול  ׁשהיתה וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו , ְְְְְְֱֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻ

הרי  - לאכל אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָֹּתרּומה
יפלטּו .60אּלּו ְִֵֹ

.‚È,הּתרּומה נטמאת אֹו נטמאת לֹו: ואמרּו אֹוכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה
היית  ׁשהּוא 61טמא נֹודע אֹו הּתרּומה; היתה טמאה אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשני  מעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו; ׁשּלא ּפיו 62והקּדׁש 63לתֹו- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

יפלטּו אּלּו .64הרי ְֲִֵֵֹ
.„È,חּלין ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

נפלה  זֹו לאי ידּוע ואין מהן אחת לתֹו ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָונפלה
נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומר: הריני אי 65- ידּוע אין . ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּפטּור  זה הרי - מהן אחת זר אכל ּתרּומה, ׁשל היא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָזֹו
הּתׁשלּומין  הראיה,66מן עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא , ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אף  - הּׁשנּיה את אחר אכל ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשנּיה
ּכּקטּנה  מׁשּלם - ׁשּתיהן את אחד אכל ּפטּור. ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

וחמׁש.67ׁשּבׁשּתיהן  קרן - ׁשֹוגג ואם קרן, - מזיד אם ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ
.ÂË עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל

ּכקרן 68חמׁשֹו ׁשהחמׁש על 69, חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר. לכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להם.39) שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות התרומה 40)כלומר, של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלמה סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
הקרן  את משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא כתנא והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו

החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה יודע 41)בדמי שאינו פי על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו חיוב.43)זר.42)בדבר, בני קנה 44)שאינם - שקנו מה שכל הכנענים,

לשלם. מה להם ואין מדרבנן.45)רבם, אלא שאף 46)שאינה שתייה, גם כתב ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. אס 47)היא תרומה מאיסור שחוץ שכיוון הוא, שתייה והטעם אינה איסור שתיית - נזיר שהוא מצד היין עליו ור

שאינו  הכיפורים ביום אלא זה אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג שהאוכל פי על ואף זה. לעניין
הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה נזיר בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא נזיר אבל גברא", "איסור אלא

חומש]. עליה חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש מטעם אסורה היא פי 49)שמזיקו.48)שאף על ואף
גוזל  כדין משלמת הקרן אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את משלמת אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה

לה.50)חברו. לפסול שנבעלה לכהן.51)כגון הנשואה ישראל במקום 52)בת גיטי לי קבל לשלוחה שאמרה וכגון
מקום. לאותו השליח הגיע שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד בתרומה אסורה שאינה עבד 53)פלוני,

בתרומה. שאכל כהן של לישראל.54)כנעני שנישאת בתו בן לאדם 55)כגון וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי על
בפניו. בתרומה.56)שלא לאכול ואסור חלל, הוא ואינם 57)הרי מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה חומש. ולא

כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד, כשרה עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן בתחילה. זרים
תרומה. לאכול ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור קרן.58)ולכך ופטור 59)אפילו אונס זה והרי

קרן. אף חוש 60)מלשלם אנו ואין בה. שאסורים מאחר מפיהם, להפסד.יוציאו באיסור.61)שים תחילה ואכלת
העדשים.62) כצורת אדומים תולעים אותו 63)מין מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם הרגיש התרומה שאוכל בעת היינו

והמיאוס. הטינוף מפני התרומה, גם תרומה.64)מלאכול אוכלי שמאבד פי על אף התרומה, לקולא 65)גם ותולין
רבינו  כתב אלו, לתוך אלו ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי היו שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי
לא  תורה של בתרומה ואילו דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו חולין לתוך "חולין אומרים אנו שאין
לפי  חולין, לתוך תרומה נפלה אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה, על החולין רבו אם אלא הותר
אנו  התרומה, על החולין רבו לא אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה, רבינו חילק לא כאן - ברוב שבטלה
שגם  סאים, שתי בשנפלו אבל בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה שלא שכאן, לפי להקל, תולין

חזקתם. נתערערה כבר סאה, איזו נפלה נפשך:66)בחולין ממה ממנה, לכהן לתת חייב הקרן שהרי החומש, מן והיינו
עבור  בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה, היא השנייה אם

הראיה.67)התרומה. עליו מחבירו וחמישיתו 68)שהמוציא המקום זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
חומש". על חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. שווה.69)יוסף התרומה ודין דינו
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לעֹולם  הּתׁשלּומין 70חמׁש הרי - וחמׁש קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדבר  לכל חּלין 71ּכתרּומה ּגּדּוליהן - נזרעּו ׁשאם אּלא ,72. ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ

מֹוחל  אינֹו - למחל הּכהן רצה את 73ואם המׁשּלם וכל . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּכהן  רצה ואם חּלין, הּתׁשלּומין הרי - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּקרן

מֹוחל. - ְִֵֹלמחל
.ÊË ּתרּומה ׁשאכלה יּׂשראל נּׂשאת 74ּבת ּכ ואחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכהן 75לכהן  ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה אם :76- אכלה ְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֹ
לעצמּה וחמׁש קרן ּבּה77מׁשּלמת ׁשּזכה ּתרּומה ואם ; ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  קרן מׁשּלמת - אכלה לעצמּה.78ּכהן וחמׁש , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
וחמׁש קרן המׁשּלם לּבעלים,79ׁשּכל הּקרן מׁשּלם - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכ לכל ׁשּירצה.והחמׁש הן ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
.ÊÈ לׁשּלם הסּפיקה ּכ80לא ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה 81עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לכהן  נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה, מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאינּה
ֵָמעֹולם.

.ÁÈ ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, האֹוכל אינֹו82ּכל - ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות  מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנים החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם

הּפאה 83ּומעּׂשרֹות  ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ההפקר  ּתרּומתֹו84ּומן ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעּׂשר אף 85, , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

אם  ּבֹו ׁשּיׁש גדֹולה תרּומה נּטלה לא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעל
לתרּומה  הּמעּׂשר ׁשני 86הקּדים מּמעּׂשר ּומׁשּלמין . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּכהלכה  ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על ואף ׁשּנפּדּו, ּומן 87והקּדׁש , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּיׁשן  על מינֹו;88החדׁש ׁשאינֹו על מּמין לא אבל . ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאכל. ּכּקדׁש - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
.ËÈ ׁשביעית ערב ׁשל קּׁשּואין ימּתין 89האֹוכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָ

יכֹול  ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם

.Î ּבין טמאין ּבין חּלין מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
טהֹורין 90טהֹורין  חּלין מׁשּלם - טהֹורה ּתרּומה אכל .91. ְְְְְִִִֵַַָָָֻ

ּבמזיד  ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ׁשּלם -92ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֻ
ּתׁשלּומין  הּטהֹורין 93ּתׁשלּומיו מן ויׁשּלם ויחזר ,94. ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹ

.‡Î חבר ּתרּומת עם 95אכל ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם - ְְְֵֵַַַַַַָָָ
לעם  ונֹותן מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

טהרֹות 96הארץ  מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; לעם 97ׁשאכל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ֶָָהארץ.

.·Î מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
לעצמֹו מׁשּלם אינֹו - אּמֹו אחר 98אבי ליֹורׁש אּלא , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
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אחת.70) לקרן הרבה חמישיות ריבתה תרומה.71)שהתורה נעשים הם מתוקנים, חולין שהם פי על ירושלמי 72)שאף
שגזרו  פי על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה הן הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר שם:

תרומה. תשלומי על כן גזרו לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על אפילו 73)חכמים שהרי כפרה, אלא ממון שאינו
תרומה. נעשים התשלומים של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו כפרה משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל

עצמה.74) משל תרומה.75)שהפרישה באכילת מותרת היא לכהן.76)והרי עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן עתה מחוייבת הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו שזכה 78)תרומה. לכהן

וחומש 79)בה. לבעלים קרן משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם: במשנה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
שירצה". מי שלה.80)לכל כבר הן הרי בעלה תחת בעודה הפרישה שאילו התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,

הכהן.81) בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה חולין,82)בין תשלומיו במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
לומר  שייך מה מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים פירות הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך

מעות"]. "התשלומין לומר לתנא לו והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" הקודש"83)"התשלומין את לכהן "ונתן שנאמר:
לחומש, הדין והוא קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי דבר כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר -

הקרן.שנל  כמו שהוא עליו, - עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן כחולין 84)מד הם והרי ומעשר, מתרומה פטורים שכולם
מעשר.85)מתוקנים. תרומה 86)תרומת ניטלה לא אבל גדולה. מתרומה פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,

מתוקן. שאינו משלמין, אין בפירוש 87)כלל רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד החומש, את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
אינם  אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע. על שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר כתב: שם המשניות

בדיעבד. אפילו שעברה.88)פדויים השנה של וישן זו שנה של קישואים 89)חדש מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית. תרומה 90)של נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה תרומה שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, חולין ובין טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים טמאה,
שאכל.91) התרומה שאמר:92)כמו מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת ומזיד לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו שאכל ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
ששילם, בעת מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים שלדעת טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  במזיד שהמדובר נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים אינם כן ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה

תרומה. תשלומיו אין במזיד שהרי כלל, קשה לא טמאה.93)האכילה, תרומה נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94) של הפסדו חבר.95)להשלים טמאה 97)לפייסו.96)כהן תרומה שהאוכל למעלה, שכתבנו פי על [אף

תרומה  שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם כאן גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים, חולין ומשלם בשוגג
ביד  טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן - הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין טמאה,

בידו]. ייטמאו ועכשיו טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ, הגזילה 98)עם להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
ידו. מתחת

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן הּׁשבט. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמּׁשאר
והאּׁשה  ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה חֹוב ּובעל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָואכלּה,
חבר, לכהן וחמׁש קרן מׁשּלמין - ואכלּוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּבכתּבתּה

ּדמים 99והחבר  להם ּבּה100נֹותן מֹוכרין אֹותּה101ׁשהיּו ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשאכלּו. ּכמֹו ְְְֶַָָהּתרּומה

.‚Î ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה 102לּבעלים  מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ואכלּה103. ּגנבּה . ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

החּלין  מן - וחמׁש קרן וחמׁש; קרנין ׁשני מׁשּלם -104, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּתרּומה 105וקרן  מּדמי אפּלּו -106. ְְְֲִִֵֶֶָ

.„Î הּבית לבדק הקּדׁש הּתרּומה ואכלּה107היתה ּוגנבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
כפל  ּתׁשלּומי ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

קרן 108ּבהקּדׁש מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
חמׁשים  מּׁשּום 109ּוׁשני וחמׁש ּתרּומה, אכל מּׁשּום חמׁש : ְְְֳִִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

ההקּדׁש מן ּכזית 110ׁשּנהנה ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי . ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּכהנים  מׁשּלם - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ּבּה111ואין יׁש ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכזית  ּבּה ׁשּיׁש ּבין ּפרּוטה, ּכזית 112ׁשוה ּבּה ׁשאין 113ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
להקּדׁש. מׁשּלם -ְְְֵֵֶַ

.‰Î הּתרּומה אּסּור על הקּדׁש אּסּור חל מה ?114ּומּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
- הקּדיׁשּה לכהן, ּומּתרת לזר אסּורה ׁשהּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
יּׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הּכהן, על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנאסרה
ואּסּורי  אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַעל

ֲַָמאכלֹות.

.ÂÎואכלּה ּתרּומה אחד,115הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
גזלֹוׁשהחמׁש ידי ּבֹו יצא ּתרּומה מּׁשּום ּבֹו ;116ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

בחמׁש אּלא חּיב אינֹו - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבלבד  קדׁש לאחר 117ׁשל והאכילּה ּגזלּה האֹוכל 118. - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וחמׁש, קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום ּכל וחמׁש. קרן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשּלם
חמּׁשה  ׁשוה מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה אכל מּמין 119אם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

חמׁשין,120ׁשאכל  ּוׁשני קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום וכל . ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשאמרנּו מקֹום וכל ׁשּׁשה. מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאכל
- ארּבעה ׁשוה אכל אחד, וחמׁש קרנין ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמׁשּלם

ּתׁשעה  ּדמי ּולעֹולם 121מׁשּלם לפי 122. אּלא מׁשּלם אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אכילה  ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ׁשהּוזלה 123דמים ּבין , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָּבׁשעת

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
נּתנת ‡. ּולסיכה 2הּתרּומה ולׁשתּיה ׁשהּסיכה 3לאכילה ; ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשתּיה  ׁשּנאמר 4היא וכּׁשמן 5, ּבקרּבֹו כּמים וּתבא : ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אכילה  ּבכלל והּׁשתּיה ׁשּדרּכֹו6ּבעצמֹותיו, ּדבר לאכל . ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדבר 7לאכל  ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ולׁשּתֹות , ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹ
וחמץ  יין יסּו לא .לסּו את 8ׁשּדרּכֹו הּוא ס אבל ; ְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּטמא  את ּומדליק הּטהֹור, ׁשמן 9הּׁשמן הּנקרא וזהּו . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מקֹום.10ּׂשרפה  ּבכל ְְֵָָָ

לחּבצן ·. מּתר - ּתרּומה ׁשל ּכעּגּול 11ּתמרים ּולקּבצן ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
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הקרן.100)הכהן.99) בחובם,101)דמי שגבו והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי התרומה את שהיורש
באה  שבאיסור מפני כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם, באה שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל

כפל.102)לידו. תשלומי בו אין ולפיכך בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה בשיווי 103)ואין מעות משלם כלומר,
באוכל  גם נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה

פירות. ולא מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא ולפיכך 104)תרומה, גנובה, הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם התרומה.106)כפל.105)אינו בשיווי לבדק 107)מעות ברשותו שהיא כהן שהפרישה

להקדש".108)הבית. ולא לרעהו לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם יש 109)"כמאמר אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית גם מן 110)בו שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן הנהנה אצלנו העיקר "כי

חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה משום 111)ההקדש אבל בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום חומש
פרוטה. שווה בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן ואחד 112)שנהנה תרומה אכילת משום אחד חומשים, שני ומשלם

הקדש. הנאת לבד.113)משום הקדש הנאת משום אחד חומש איסור.114)ומשלם על חל איסור אין הרי
חומש.115) לשלם שחייב הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל הגזל.116)והיינו בשביל חומש משום בו יוצא
אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה מלבר.119)והאחר חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין אחד.121)הקרן מקרן אלא משתלם אינו אם 122)שהחומש אפילו
בשוגג. תרומה הוא 123)אכל אכילה משעת אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה, את אכל ובשוגג הואיל

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל ואם 1)כגזלן, שריפה. שמן מהו ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר
קטן  ודין נטילה. צריך אם פירות אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין אם מברייתן. התרומה פירות משנים
תאנים  עוקצי ודין אחריה. הישראלית חופפת אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת ערל. חשוב אם משבעה פחות
תרומה  גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין אם לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג וגרעיני תרומה של

דינו. מה תרומה והזורע גידולין. גידולי 2851)או עמ' ליברמן הוצאת ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
שם).3)54). בשביעית (משנה טהורה בתרומה אסור להדלקה אבל פו.4)בלבד, בשבת "אע"פ 5)משנה נוסף: שם

לדבר". זכר לדבר, ראיה עו.6)שאין וראה 7)יומא אכילה. זו שאין אסור, לאכול דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה
ג. הלכה שמיטה, מהלכות שם).8)בפ"ה (תוספתא בסיכה דרכם למעלה.9)שאין שביארנו כמו הטהור, לא אבל

תבשילך". תחת להסיקה תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו שמותר, בטמא תרומות 10)ולהדליק
ועוד. כד: ושבת י, משנה גבינה.11)פי"א חביצי כמו ולהקשותם להדקם



קלג zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לעֹולם  הּתׁשלּומין 70חמׁש הרי - וחמׁש קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדבר  לכל חּלין 71ּכתרּומה ּגּדּוליהן - נזרעּו ׁשאם אּלא ,72. ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ

מֹוחל  אינֹו - למחל הּכהן רצה את 73ואם המׁשּלם וכל . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּכהן  רצה ואם חּלין, הּתׁשלּומין הרי - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּקרן

מֹוחל. - ְִֵֹלמחל
.ÊË ּתרּומה ׁשאכלה יּׂשראל נּׂשאת 74ּבת ּכ ואחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכהן 75לכהן  ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה אם :76- אכלה ְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֹ
לעצמּה וחמׁש קרן ּבּה77מׁשּלמת ׁשּזכה ּתרּומה ואם ; ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  קרן מׁשּלמת - אכלה לעצמּה.78ּכהן וחמׁש , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
וחמׁש קרן המׁשּלם לּבעלים,79ׁשּכל הּקרן מׁשּלם - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכ לכל ׁשּירצה.והחמׁש הן ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
.ÊÈ לׁשּלם הסּפיקה ּכ80לא ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה 81עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לכהן  נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה, מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאינּה
ֵָמעֹולם.

.ÁÈ ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, האֹוכל אינֹו82ּכל - ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות  מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנים החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם

הּפאה 83ּומעּׂשרֹות  ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ההפקר  ּתרּומתֹו84ּומן ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעּׂשר אף 85, , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

אם  ּבֹו ׁשּיׁש גדֹולה תרּומה נּטלה לא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעל
לתרּומה  הּמעּׂשר ׁשני 86הקּדים מּמעּׂשר ּומׁשּלמין . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּכהלכה  ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על ואף ׁשּנפּדּו, ּומן 87והקּדׁש , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּיׁשן  על מינֹו;88החדׁש ׁשאינֹו על מּמין לא אבל . ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאכל. ּכּקדׁש - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
.ËÈ ׁשביעית ערב ׁשל קּׁשּואין ימּתין 89האֹוכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָ

יכֹול  ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם

.Î ּבין טמאין ּבין חּלין מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
טהֹורין 90טהֹורין  חּלין מׁשּלם - טהֹורה ּתרּומה אכל .91. ְְְְְִִִֵַַָָָֻ

ּבמזיד  ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ׁשּלם -92ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֻ
ּתׁשלּומין  הּטהֹורין 93ּתׁשלּומיו מן ויׁשּלם ויחזר ,94. ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹ

.‡Î חבר ּתרּומת עם 95אכל ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם - ְְְֵֵַַַַַַָָָ
לעם  ונֹותן מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

טהרֹות 96הארץ  מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; לעם 97ׁשאכל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ֶָָהארץ.

.·Î מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
לעצמֹו מׁשּלם אינֹו - אּמֹו אחר 98אבי ליֹורׁש אּלא , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
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אחת.70) לקרן הרבה חמישיות ריבתה תרומה.71)שהתורה נעשים הם מתוקנים, חולין שהם פי על ירושלמי 72)שאף
שגזרו  פי על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה הן הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר שם:

תרומה. תשלומי על כן גזרו לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על אפילו 73)חכמים שהרי כפרה, אלא ממון שאינו
תרומה. נעשים התשלומים של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו כפרה משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל

עצמה.74) משל תרומה.75)שהפרישה באכילת מותרת היא לכהן.76)והרי עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן עתה מחוייבת הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו שזכה 78)תרומה. לכהן

וחומש 79)בה. לבעלים קרן משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם: במשנה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
שירצה". מי שלה.80)לכל כבר הן הרי בעלה תחת בעודה הפרישה שאילו התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,

הכהן.81) בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה חולין,82)בין תשלומיו במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
לומר  שייך מה מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים פירות הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך

מעות"]. "התשלומין לומר לתנא לו והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" הקודש"83)"התשלומין את לכהן "ונתן שנאמר:
לחומש, הדין והוא קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי דבר כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר -

הקרן.שנל  כמו שהוא עליו, - עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן כחולין 84)מד הם והרי ומעשר, מתרומה פטורים שכולם
מעשר.85)מתוקנים. תרומה 86)תרומת ניטלה לא אבל גדולה. מתרומה פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,

מתוקן. שאינו משלמין, אין בפירוש 87)כלל רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד החומש, את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
אינם  אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע. על שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר כתב: שם המשניות

בדיעבד. אפילו שעברה.88)פדויים השנה של וישן זו שנה של קישואים 89)חדש מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית. תרומה 90)של נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה תרומה שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, חולין ובין טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים טמאה,
שאכל.91) התרומה שאמר:92)כמו מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת ומזיד לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו שאכל ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
ששילם, בעת מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים שלדעת טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  במזיד שהמדובר נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים אינם כן ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה

תרומה. תשלומיו אין במזיד שהרי כלל, קשה לא טמאה.93)האכילה, תרומה נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94) של הפסדו חבר.95)להשלים טמאה 97)לפייסו.96)כהן תרומה שהאוכל למעלה, שכתבנו פי על [אף

תרומה  שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם כאן גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים, חולין ומשלם בשוגג
ביד  טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן - הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין טמאה,

בידו]. ייטמאו ועכשיו טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ, הגזילה 98)עם להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
ידו. מתחת
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אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן הּׁשבט. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמּׁשאר
והאּׁשה  ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה חֹוב ּובעל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָואכלּה,
חבר, לכהן וחמׁש קרן מׁשּלמין - ואכלּוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּבכתּבתּה

ּדמים 99והחבר  להם ּבּה100נֹותן מֹוכרין אֹותּה101ׁשהיּו ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשאכלּו. ּכמֹו ְְְֶַָָהּתרּומה

.‚Î ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה 102לּבעלים  מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ואכלּה103. ּגנבּה . ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

החּלין  מן - וחמׁש קרן וחמׁש; קרנין ׁשני מׁשּלם -104, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּתרּומה 105וקרן  מּדמי אפּלּו -106. ְְְֲִִֵֶֶָ

.„Î הּבית לבדק הקּדׁש הּתרּומה ואכלּה107היתה ּוגנבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
כפל  ּתׁשלּומי ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

קרן 108ּבהקּדׁש מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
חמׁשים  מּׁשּום 109ּוׁשני וחמׁש ּתרּומה, אכל מּׁשּום חמׁש : ְְְֳִִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

ההקּדׁש מן ּכזית 110ׁשּנהנה ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי . ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּכהנים  מׁשּלם - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ּבּה111ואין יׁש ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכזית  ּבּה ׁשּיׁש ּבין ּפרּוטה, ּכזית 112ׁשוה ּבּה ׁשאין 113ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
להקּדׁש. מׁשּלם -ְְְֵֵֶַ

.‰Î הּתרּומה אּסּור על הקּדׁש אּסּור חל מה ?114ּומּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
- הקּדיׁשּה לכהן, ּומּתרת לזר אסּורה ׁשהּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
יּׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הּכהן, על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנאסרה
ואּסּורי  אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַעל

ֲַָמאכלֹות.

.ÂÎואכלּה ּתרּומה אחד,115הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
גזלֹוׁשהחמׁש ידי ּבֹו יצא ּתרּומה מּׁשּום ּבֹו ;116ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

בחמׁש אּלא חּיב אינֹו - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבלבד  קדׁש לאחר 117ׁשל והאכילּה ּגזלּה האֹוכל 118. - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וחמׁש, קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום ּכל וחמׁש. קרן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשּלם
חמּׁשה  ׁשוה מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה אכל מּמין 119אם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

חמׁשין,120ׁשאכל  ּוׁשני קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום וכל . ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשאמרנּו מקֹום וכל ׁשּׁשה. מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאכל
- ארּבעה ׁשוה אכל אחד, וחמׁש קרנין ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמׁשּלם

ּתׁשעה  ּדמי ּולעֹולם 121מׁשּלם לפי 122. אּלא מׁשּלם אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אכילה  ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ׁשהּוזלה 123דמים ּבין , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָּבׁשעת

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
נּתנת ‡. ּולסיכה 2הּתרּומה ולׁשתּיה ׁשהּסיכה 3לאכילה ; ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשתּיה  ׁשּנאמר 4היא וכּׁשמן 5, ּבקרּבֹו כּמים וּתבא : ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אכילה  ּבכלל והּׁשתּיה ׁשּדרּכֹו6ּבעצמֹותיו, ּדבר לאכל . ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדבר 7לאכל  ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ולׁשּתֹות , ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹ
וחמץ  יין יסּו לא .לסּו את 8ׁשּדרּכֹו הּוא ס אבל ; ְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּטמא  את ּומדליק הּטהֹור, ׁשמן 9הּׁשמן הּנקרא וזהּו . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מקֹום.10ּׂשרפה  ּבכל ְְֵָָָ

לחּבצן ·. מּתר - ּתרּומה ׁשל ּכעּגּול 11ּתמרים ּולקּבצן ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקרן.100)הכהן.99) בחובם,101)דמי שגבו והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי התרומה את שהיורש
באה  שבאיסור מפני כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם, באה שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל

כפל.102)לידו. תשלומי בו אין ולפיכך בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה בשיווי 103)ואין מעות משלם כלומר,
באוכל  גם נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה

פירות. ולא מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא ולפיכך 104)תרומה, גנובה, הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם התרומה.106)כפל.105)אינו בשיווי לבדק 107)מעות ברשותו שהיא כהן שהפרישה

להקדש".108)הבית. ולא לרעהו לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם יש 109)"כמאמר אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית גם מן 110)בו שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן הנהנה אצלנו העיקר "כי

חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה משום 111)ההקדש אבל בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום חומש
פרוטה. שווה בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן ואחד 112)שנהנה תרומה אכילת משום אחד חומשים, שני ומשלם

הקדש. הנאת לבד.113)משום הקדש הנאת משום אחד חומש איסור.114)ומשלם על חל איסור אין הרי
חומש.115) לשלם שחייב הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל הגזל.116)והיינו בשביל חומש משום בו יוצא
אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה מלבר.119)והאחר חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין אחד.121)הקרן מקרן אלא משתלם אינו אם 122)שהחומש אפילו
בשוגג. תרומה הוא 123)אכל אכילה משעת אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה, את אכל ובשוגג הואיל

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל ואם 1)כגזלן, שריפה. שמן מהו ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר
קטן  ודין נטילה. צריך אם פירות אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין אם מברייתן. התרומה פירות משנים
תאנים  עוקצי ודין אחריה. הישראלית חופפת אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת ערל. חשוב אם משבעה פחות
תרומה  גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין אם לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג וגרעיני תרומה של

דינו. מה תרומה והזורע גידולין. גידולי 2851)או עמ' ליברמן הוצאת ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
שם).3)54). בשביעית (משנה טהורה בתרומה אסור להדלקה אבל פו.4)בלבד, בשבת "אע"פ 5)משנה נוסף: שם

לדבר". זכר לדבר, ראיה עו.6)שאין וראה 7)יומא אכילה. זו שאין אסור, לאכול דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה
ג. הלכה שמיטה, מהלכות שם).8)בפ"ה (תוספתא בסיכה דרכם למעלה.9)שאין שביארנו כמו הטהור, לא אבל

תבשילך". תחת להסיקה תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו שמותר, בטמא תרומות 10)ולהדליק
ועוד. כד: ושבת י, משנה גבינה.11)פי"א חביצי כמו ולהקשותם להדקם
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ׁשכר 12הּדבלה  מהם לעּׂשֹות ואסּור עֹוּׂשין 13, אין וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּדבׁש הּסתו 14ּתמרים ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ,15 ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ

מ  אין הּפרֹות ּכל ׁשאר וכן מּברּיתן חמץ. אֹותן ׁשּנין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבלבד  וענבים מּזיתים חּוץ ועּׂשה 16ּבּתרּומה, עבר . ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁשֹותהּו זה הרי - מׁשקה וזר 17האכל ּדבׁש18. ׁשאכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
חּיב  אינֹו - ּבׁשגגה ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים ויין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתמרים

מרּדּות 19לׁשּלם  מּכת אֹותֹו מּכין - ּבמזיד אכל ואם .20. ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּדבלה ‚. נֹותנין הּמּוריס 21אין לתֹו מּפני 22ּוגרֹוגרֹות , ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ

מאּבדן  הּמּוריס 23ׁשהּוא לתֹו הּיין את נֹותנין אבל ;24. ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
הּׁשמן  את מפּטמין מּכלל 25ואין מֹוציאֹו ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

מׁשחה  ׁשמן ועֹוּׂשהּו ּודבׁש26מאכלֹות יין מערבין אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
לאכלן.27ּופלּפלין  ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵַָָָ

מבּׁשלין „. ממעטֹו28אין ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל .29יין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבצלים  ּכֹובׁשין ּתרּומה,30אין ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

החמץ  ׁשּמפסיד ּתבּואה 31מּפני מערבין אין ּבקטנּיֹות.32. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכׁשּכֹוברין  מּזה זה ׁשּיתּפרׁש ּדבר -33וכל אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

יהּודה 34מערבין  ּומּׁשחרבה ּתבּואה 35. לערב התחילּו ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
ּבקטנית.36ּבתבּואה  ּתבּואה לא אבל ּבקטנית, וקטנית ְְְְְְְְֲִִִִִִִָָָֹ

ׁשּמרּקדין ‰. הּכהן 37ּכדר נֹוהג ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ
הּמרסן 38ּבתרּומה  את ּומׁשלי לאכל מרּקד הרי 39: . ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

סלת  לעּׂשֹות ׁשּיֹוציא 40ׁשרצה עד הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּפני  הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹקב

מצנע. ּבמקֹום יּניחהּו אּלא לאכילה, ראּוי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
.Â ּתרּומה ׁשל חֹוסמין 41ׁשמן אין וכירים,42- ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

וסנּדל  מנעל ּבֹו סכין יסּוך 43ואין ולא .ּבתֹו והיא רגלֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
וסנּדל  אֹו44מנעל הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו את ס אבל . ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

קטֹובליא  ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו ּכל וס 45הּסנּדל, ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ
חֹוׁשׁש אינֹו - נּסֹוכין ׁשהן ּפי על ואף אבל 46חדׁשה; . ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

יּתן  ׁשיׁש47לא ׁשל טבלא ּגּבי על עליה,48ׁשמן להתעּגל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּמאּבדֹו .49מּפני ְְְִֵֶַ

.Ê ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל נטילת 50ּכל צרי - ְְֲִִִֵֵַָָָָ
ׁשּיתּבאר 51ידים  ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי על אף , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּזר 52ּבמקֹומֹו עם נאכלת ואינּה ּגזרה 53. הּׁשלחן, על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
נאכלת  - לארץ חּוצה ּותרּומת מּמּנה. יאכל עם 54ׁשּמא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכחּלין  ידים, נטילת צריכה ואינּה הּׁשלחן, על .55הּזר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻ
מסאבֹות  ּבידים ּתרּומה סכין -56ואין ּבּׂשרֹו על נפל . ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ
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לח.).12) (ברכות מברייתם אותם משנה (שם).13)שאינו מברייתן תרומה פירות משנים משנה 14)שאין פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור החורף.15)ג. (במדבר 16)פירות השי"ת "למאמר שם. משנה

שקרא  כמו ראשית הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח,
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה וחייב ראשית, להפסיד 17)הביכורים שאסור

ולאבדה. ב.18)תרומה משנה "ר'19)שם שם: בתרומות והנה שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי
הראב"ד. שכתב כמו גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן "פטור שם רבינו ופירש פוטר", יהושע

כנ"ל.20) בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי כאן, אין התורה מן מלקות א.21)אבל משנה דגים 22)שם ציר
שם). (ר"ש פ"ט).23)מלוחים התוספתא ע"פ (שם להשליכן ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן את 24)שהדרך למתק

טעמו. ולהשביח טוב.25)המורייס שריחם בדברים תרומה של שמן מרקחין אין משנים 26)כלומר, הדברים "שאלו
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים במדרגת אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן טעם

שם). המשנה 27)המשנה (ובפירוש "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ. ובשבת שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
"אבל  כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב

ודבש"). ושמן יין שם.28)מערבין במשנה שם).29)כחכמים, המשנה (פירוש בבישולו חסר כשנתבשל, היין כי
שמבושל  חי, כיין מבושל יין שותה אדם כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא הירושלמי, בשם שם ובר"ש

יותר. 41).30)חזק 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות (רדב"ז).31)תוספתא החומץ את פוגם שהבצל
כך 32) כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל החשובה שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י שם תוספתא

אותו.33)(רדב"ז). ומנפים בכברה שם.34)כששמים תוספתא המינים, שני להפריד היתה 35)שיכול והתבואה
ת  באכילת הקפידו ולא בתרומה 36)ערובת.מעט, גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון בשעורים, חיטים היינו

הסמוכה]. בהלכה כמבואר בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך א.38)בנפה.37)(רדב"ז). משנה פי"א תרומות
הגסים.39) הסובין 88).41)שם.40)הם 361 עמ' (שם פ"י תרומות למשוח 42)תוספתא שדרך מחזקים, אין כלומר,

לסיכת  ולא כהן, של גופו לסיכת אלא תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם כדי חדשים בעודם בשמן אותם
(רדב"ז). (כסףֿמשנה).43)כליו וליפותם לרככם חדשים בעודם אותם מושחים והעור שהמנעל שם. מפני 44)תוספתא

והסנדל. המנעל על גם נופל (כסףֿמשנה).45)שהשמן חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים או ששוכבים עור
ח.46) בהלכה להלן כמבואר קדושתה, ונתבטלה התרומה, נתחללה שכבר משום והיינו שם. שם,47)תוספתא תוספתא

שמעון. כר' ולא ישנה 48)כחכמים בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי עור, של טבלא גבי על
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור, ואףֿעלֿפיֿכן שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא

(שם).49) בגופו הכל לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר ידים,50)שוודאי נטילת צריכים אינם שבחולין
ג). הלכה ברכות מהלכות ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו "הנוטל וחגיגה 51)ואדרבה, ט, משנה פ"א חלה

ח.52)יח: הלכה הטומאה אבות מהלכות שתרומת 53)פ"ח בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן נראה כן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת שם.54)חו"ל טמאה,55)משנה היא [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות

א]. הלכה פי"ב להלן י.56)ראה  פרק תרומות תוספתא התרומה . את פוסלות האלו שהידים ידים, נטילת בלי כלומר,

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מסאבֹות  ּבידים הּקטן 57מׁשפׁשפֹו את סכין אבל .58 ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבעה  ּבתֹו ּתרּומה אינֹו59ּבׁשמן ׁשבעה ּכל ׁשהּנֹולד , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ערל  .60חׁשּוב ֵָָ
.Á הּכהן הּוא ּבן 61ס ּומביא ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן עצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

יּׂשראל  ּגּביו 62ּבּתֹו על ּבׁשמן 63ּומעּגילֹו עצמֹו ס ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לּמרחץ  למׁשחֹו64ונכנס לזר מּתר ּפי 65- על אף ּבּמרחץ ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

מּמּנּו נּסֹו .66ׁשהּוא ִִֶֶ
.Ë ׁשחפפה אין 67ּכהנת - ּתרּומה ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

אחריה  לחף מּתרת ּׂשערּה68הּיּׂשראלית מעּגלת אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
לחף 69ּבּׂשערּה הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני ּבתלּתן 70. ּׂשערן ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֹֻ

אדם  למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? .71ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
.È ּתאנים והּכליסים 73ּוגרֹוגרֹות 72עקצי והחרּובין,74, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֻ

אבּטיח  אבּטיח 75ּומעי ּומלפפֹון 76ּוקלּפי ואתרֹוג אף 77, , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָ
אכל  ּבהן ׁשאין ּפי ירק 78על ּוקניבת ּבעלי 79, ׁשּמׁשליכין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ירק 80ּבּתים  קניבת אבל לזרים. אסּורים אּלּו הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הּגּננין  קלּפי 81ׁשּמקּנבים לזרים. מּתרת 82ּפֹולין - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
- אכל ּבהן אין אסּורין; - אכל ּבהן יׁש אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֻוׁשמׁשמין:

ִָֻמּתרין.
.‡È מּתרים - אתרֹוג ּותמרים 83ּגרעיני זיתים ּגרעיני .84 ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

הּכהן  ּכנסן ׁשּלא ּפי על אף אּלּו85וחרּובין, הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
לזרים  ׁשּכנסן 86אסּורין ּבזמן הּגרעינין: ּוׁשאר ויׁש87. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

לחלּוחית  ואם 88ּבהן לזר; אסּורין - אֹותן למצץ ְְְְֲִִִִֶַָָָֹ
מּתרֹות  - .89הׁשליכן ְִִָָֻ

.·È חּטים ׁשל ׁשהּוא 90הּסּבין מּפני אסּור, - חדׁשֹות ְֲִִִִֵֶֶַָָֻ
אדם  למאכל מתי 91ראּוי ועד מּתר. - יׁשנֹות וׁשל ; ְְְְֲֶַַַַָָָָָָֻ

ּבין  לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל חדׁשֹות? ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹנקראּו
.92הּגרנֹות  ְַָ

.‚È אסּורֹות 94והרקּבנּיֹות 93הּנּצֹולֹות - ּתרּומה ;95ׁשל ְְְֲִִֶַַָָָ
מּתרֹות  - אבק העלּו ּתרּומה 96ואם ׁשל ׁשמרים ׁשּנתן 97. ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָֻ

מים  הראׁשֹון 98עליהם לזרים 99- אסּור ,100והּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
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קדושתה.57) ובטלה בשרו על שנפל בשעה נתחללה שכבר וסך, משפשפו ולא 58)כלומר, עא. ביבמות היא בעיא
(הגרע"א). א הלכה פ"א שם בירושלמי היא פשוטה אבל ערל,59)נפשטה, שהוא אףֿעלֿפי נימול שלא עד ללידתו

בתרומה. אסור שם.60)וערל ירושלמי וקדשים, תרומה אכילת איסור כריתות 61)לענין בבבלי הוא וכן שם. תוספתא
שם).62)ז. (רש"י אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל כב,63)הואֿהדין (ויקרא בתרומה שנאמר

שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו", כי בו "ומתו לסוך,64)ט): אסור עצמו במרחץ כי יתכן
(משנהֿלמלך). ו הלכה שמיטה מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב כמו בזיון, כתב 65)משום

והוא  ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא, "ט"ס הכסףֿמשנה:
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש שנוהגים עצמו,66)מה כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו

רדב"ז. 21).67)עיין 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות הנשאר.68)תוספתא שבשער שהת 69)מהתלתן לתן
כנ"ל. קדושתו, ובטלה נתחלל כבר א).70)הכהנת, הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה לאכילה רק ניתנת התרומה הרי

לאכילה 71) ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה חייב היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי על אלא
ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה חפיפה כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי על אלא

ח. הלכה פ"ב המשנה 72)ולמעלה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי הדבק הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
יבשים.73)שם). (שם).74)תאנים התאנים ממיני פ"ג 75)מין לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). דוסא.76)משנה כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות תוספתא
שם.77) הירושלמי,78)תוספתא בשם (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר, באוכל, מובלעים שהם שכיון

יוםֿטוב'). 'תוספות הירק,79)ועיין מן ומשליכים שחותכים הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה כחכמים,
שם). המשנה (פירוש לבשל אותו אמורים 80)כשמחתכים הדברים שאין מבואר יא, הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום אם אבל בבית, בהשליכום ביותר,81)אלא המעופשים העלים אלא מקנבים שאינם
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו גרס שכן פ"י.82)ונראה תחלת מרים 83)תוספתא הם כי שם.

(רדב"ז). לאכילה ראויים שם.84)ואינם עליהם.85)תוספתא דעתו ואין אותן, מכנס קצת 86)שאינו עליהם כשיש
ה.87)אוכל. משנה פי"א תרומות עליהן, שם.88)ודעתו ידי 89)ירושלמי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון

עליו  גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין עליו אין הדחק,
ראשונה). שם.90)(משנה (רע"ב).91)תרומות בסובין מעורב קמח הרבה ונשאר היטב, נטחנות ואינן לחות שהן לפי

שם.92) ובתוספתא שם בירושלמי כמו 93)כתנאֿקמא, נצולות, ופירוש ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
ודקים  גרועים כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן - אלהים ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו
כאשר  סרוחה ליחה ונעשה שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה).

להתעפש"]. הבשר קצת.94)התחיל עליהן.95)רקובים תרומה שם תרומה 96)עדיין שם ובטל נתקלקלו, שכבר
צז.97)מהן. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם  ושילש.98)תוספתא שהכניסן 99)ושנה ראשונים מים

שם). (רשב"ם משם אלא 100)והוציאן חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר, ולא מדתו כדי כשמצא המדובר
שם  רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים - ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה נתן אם

שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא שכתב,



קלה zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשכר 12הּדבלה  מהם לעּׂשֹות ואסּור עֹוּׂשין 13, אין וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּדבׁש הּסתו 14ּתמרים ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ,15 ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ

מ  אין הּפרֹות ּכל ׁשאר וכן מּברּיתן חמץ. אֹותן ׁשּנין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבלבד  וענבים מּזיתים חּוץ ועּׂשה 16ּבּתרּומה, עבר . ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁשֹותהּו זה הרי - מׁשקה וזר 17האכל ּדבׁש18. ׁשאכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
חּיב  אינֹו - ּבׁשגגה ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים ויין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתמרים

מרּדּות 19לׁשּלם  מּכת אֹותֹו מּכין - ּבמזיד אכל ואם .20. ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּדבלה ‚. נֹותנין הּמּוריס 21אין לתֹו מּפני 22ּוגרֹוגרֹות , ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ

מאּבדן  הּמּוריס 23ׁשהּוא לתֹו הּיין את נֹותנין אבל ;24. ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
הּׁשמן  את מפּטמין מּכלל 25ואין מֹוציאֹו ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

מׁשחה  ׁשמן ועֹוּׂשהּו ּודבׁש26מאכלֹות יין מערבין אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
לאכלן.27ּופלּפלין  ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵַָָָ

מבּׁשלין „. ממעטֹו28אין ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל .29יין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבצלים  ּכֹובׁשין ּתרּומה,30אין ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

החמץ  ׁשּמפסיד ּתבּואה 31מּפני מערבין אין ּבקטנּיֹות.32. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכׁשּכֹוברין  מּזה זה ׁשּיתּפרׁש ּדבר -33וכל אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

יהּודה 34מערבין  ּומּׁשחרבה ּתבּואה 35. לערב התחילּו ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
ּבקטנית.36ּבתבּואה  ּתבּואה לא אבל ּבקטנית, וקטנית ְְְְְְְְֲִִִִִִִָָָֹ

ׁשּמרּקדין ‰. הּכהן 37ּכדר נֹוהג ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ
הּמרסן 38ּבתרּומה  את ּומׁשלי לאכל מרּקד הרי 39: . ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

סלת  לעּׂשֹות ׁשּיֹוציא 40ׁשרצה עד הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּפני  הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹקב

מצנע. ּבמקֹום יּניחהּו אּלא לאכילה, ראּוי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
.Â ּתרּומה ׁשל חֹוסמין 41ׁשמן אין וכירים,42- ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

וסנּדל  מנעל ּבֹו סכין יסּוך 43ואין ולא .ּבתֹו והיא רגלֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
וסנּדל  אֹו44מנעל הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו את ס אבל . ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

קטֹובליא  ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו ּכל וס 45הּסנּדל, ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ
חֹוׁשׁש אינֹו - נּסֹוכין ׁשהן ּפי על ואף אבל 46חדׁשה; . ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

יּתן  ׁשיׁש47לא ׁשל טבלא ּגּבי על עליה,48ׁשמן להתעּגל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּמאּבדֹו .49מּפני ְְְִֵֶַ

.Ê ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל נטילת 50ּכל צרי - ְְֲִִִֵֵַָָָָ
ׁשּיתּבאר 51ידים  ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי על אף , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּזר 52ּבמקֹומֹו עם נאכלת ואינּה ּגזרה 53. הּׁשלחן, על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
נאכלת  - לארץ חּוצה ּותרּומת מּמּנה. יאכל עם 54ׁשּמא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכחּלין  ידים, נטילת צריכה ואינּה הּׁשלחן, על .55הּזר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻ
מסאבֹות  ּבידים ּתרּומה סכין -56ואין ּבּׂשרֹו על נפל . ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ
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לח.).12) (ברכות מברייתם אותם משנה (שם).13)שאינו מברייתן תרומה פירות משנים משנה 14)שאין פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור החורף.15)ג. (במדבר 16)פירות השי"ת "למאמר שם. משנה

שקרא  כמו ראשית הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח,
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה וחייב ראשית, להפסיד 17)הביכורים שאסור

ולאבדה. ב.18)תרומה משנה "ר'19)שם שם: בתרומות והנה שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי
הראב"ד. שכתב כמו גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן "פטור שם רבינו ופירש פוטר", יהושע

כנ"ל.20) בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי כאן, אין התורה מן מלקות א.21)אבל משנה דגים 22)שם ציר
שם). (ר"ש פ"ט).23)מלוחים התוספתא ע"פ (שם להשליכן ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן את 24)שהדרך למתק

טעמו. ולהשביח טוב.25)המורייס שריחם בדברים תרומה של שמן מרקחין אין משנים 26)כלומר, הדברים "שאלו
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים במדרגת אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן טעם

שם). המשנה 27)המשנה (ובפירוש "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ. ובשבת שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
"אבל  כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב

ודבש"). ושמן יין שם.28)מערבין במשנה שם).29)כחכמים, המשנה (פירוש בבישולו חסר כשנתבשל, היין כי
שמבושל  חי, כיין מבושל יין שותה אדם כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא הירושלמי, בשם שם ובר"ש

יותר. 41).30)חזק 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות (רדב"ז).31)תוספתא החומץ את פוגם שהבצל
כך 32) כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל החשובה שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י שם תוספתא

אותו.33)(רדב"ז). ומנפים בכברה שם.34)כששמים תוספתא המינים, שני להפריד היתה 35)שיכול והתבואה
ת  באכילת הקפידו ולא בתרומה 36)ערובת.מעט, גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון בשעורים, חיטים היינו

הסמוכה]. בהלכה כמבואר בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך א.38)בנפה.37)(רדב"ז). משנה פי"א תרומות
הגסים.39) הסובין 88).41)שם.40)הם 361 עמ' (שם פ"י תרומות למשוח 42)תוספתא שדרך מחזקים, אין כלומר,

לסיכת  ולא כהן, של גופו לסיכת אלא תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם כדי חדשים בעודם בשמן אותם
(רדב"ז). (כסףֿמשנה).43)כליו וליפותם לרככם חדשים בעודם אותם מושחים והעור שהמנעל שם. מפני 44)תוספתא

והסנדל. המנעל על גם נופל (כסףֿמשנה).45)שהשמן חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים או ששוכבים עור
ח.46) בהלכה להלן כמבואר קדושתה, ונתבטלה התרומה, נתחללה שכבר משום והיינו שם. שם,47)תוספתא תוספתא

שמעון. כר' ולא ישנה 48)כחכמים בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי עור, של טבלא גבי על
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור, ואףֿעלֿפיֿכן שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא

(שם).49) בגופו הכל לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר ידים,50)שוודאי נטילת צריכים אינם שבחולין
ג). הלכה ברכות מהלכות ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו "הנוטל וחגיגה 51)ואדרבה, ט, משנה פ"א חלה

ח.52)יח: הלכה הטומאה אבות מהלכות שתרומת 53)פ"ח בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן נראה כן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת שם.54)חו"ל טמאה,55)משנה היא [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות

א]. הלכה פי"ב להלן י.56)ראה  פרק תרומות תוספתא התרומה . את פוסלות האלו שהידים ידים, נטילת בלי כלומר,
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מסאבֹות  ּבידים הּקטן 57מׁשפׁשפֹו את סכין אבל .58 ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבעה  ּבתֹו ּתרּומה אינֹו59ּבׁשמן ׁשבעה ּכל ׁשהּנֹולד , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ערל  .60חׁשּוב ֵָָ
.Á הּכהן הּוא ּבן 61ס ּומביא ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן עצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

יּׂשראל  ּגּביו 62ּבּתֹו על ּבׁשמן 63ּומעּגילֹו עצמֹו ס ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לּמרחץ  למׁשחֹו64ונכנס לזר מּתר ּפי 65- על אף ּבּמרחץ ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

מּמּנּו נּסֹו .66ׁשהּוא ִִֶֶ
.Ë ׁשחפפה אין 67ּכהנת - ּתרּומה ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

אחריה  לחף מּתרת ּׂשערּה68הּיּׂשראלית מעּגלת אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
לחף 69ּבּׂשערּה הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני ּבתלּתן 70. ּׂשערן ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֹֻ

אדם  למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? .71ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
.È ּתאנים והּכליסים 73ּוגרֹוגרֹות 72עקצי והחרּובין,74, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֻ

אבּטיח  אבּטיח 75ּומעי ּומלפפֹון 76ּוקלּפי ואתרֹוג אף 77, , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָ
אכל  ּבהן ׁשאין ּפי ירק 78על ּוקניבת ּבעלי 79, ׁשּמׁשליכין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ירק 80ּבּתים  קניבת אבל לזרים. אסּורים אּלּו הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הּגּננין  קלּפי 81ׁשּמקּנבים לזרים. מּתרת 82ּפֹולין - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
- אכל ּבהן אין אסּורין; - אכל ּבהן יׁש אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֻוׁשמׁשמין:

ִָֻמּתרין.
.‡È מּתרים - אתרֹוג ּותמרים 83ּגרעיני זיתים ּגרעיני .84 ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

הּכהן  ּכנסן ׁשּלא ּפי על אף אּלּו85וחרּובין, הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
לזרים  ׁשּכנסן 86אסּורין ּבזמן הּגרעינין: ּוׁשאר ויׁש87. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

לחלּוחית  ואם 88ּבהן לזר; אסּורין - אֹותן למצץ ְְְְֲִִִִֶַָָָֹ
מּתרֹות  - .89הׁשליכן ְִִָָֻ

.·È חּטים ׁשל ׁשהּוא 90הּסּבין מּפני אסּור, - חדׁשֹות ְֲִִִִֵֶֶַָָֻ
אדם  למאכל מתי 91ראּוי ועד מּתר. - יׁשנֹות וׁשל ; ְְְְֲֶַַַַָָָָָָֻ

ּבין  לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל חדׁשֹות? ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹנקראּו
.92הּגרנֹות  ְַָ

.‚È אסּורֹות 94והרקּבנּיֹות 93הּנּצֹולֹות - ּתרּומה ;95ׁשל ְְְֲִִֶַַָָָ
מּתרֹות  - אבק העלּו ּתרּומה 96ואם ׁשל ׁשמרים ׁשּנתן 97. ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָֻ

מים  הראׁשֹון 98עליהם לזרים 99- אסּור ,100והּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קדושתה.57) ובטלה בשרו על שנפל בשעה נתחללה שכבר וסך, משפשפו ולא 58)כלומר, עא. ביבמות היא בעיא
(הגרע"א). א הלכה פ"א שם בירושלמי היא פשוטה אבל ערל,59)נפשטה, שהוא אףֿעלֿפי נימול שלא עד ללידתו

בתרומה. אסור שם.60)וערל ירושלמי וקדשים, תרומה אכילת איסור כריתות 61)לענין בבבלי הוא וכן שם. תוספתא
שם).62)ז. (רש"י אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל כב,63)הואֿהדין (ויקרא בתרומה שנאמר

שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו", כי בו "ומתו לסוך,64)ט): אסור עצמו במרחץ כי יתכן
(משנהֿלמלך). ו הלכה שמיטה מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב כמו בזיון, כתב 65)משום

והוא  ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא, "ט"ס הכסףֿמשנה:
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש שנוהגים עצמו,66)מה כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו

רדב"ז. 21).67)עיין 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות הנשאר.68)תוספתא שבשער שהת 69)מהתלתן לתן
כנ"ל. קדושתו, ובטלה נתחלל כבר א).70)הכהנת, הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה לאכילה רק ניתנת התרומה הרי

לאכילה 71) ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה חייב היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי על אלא
ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה חפיפה כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי על אלא

ח. הלכה פ"ב המשנה 72)ולמעלה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי הדבק הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
יבשים.73)שם). (שם).74)תאנים התאנים ממיני פ"ג 75)מין לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). דוסא.76)משנה כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות תוספתא
שם.77) הירושלמי,78)תוספתא בשם (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר, באוכל, מובלעים שהם שכיון

יוםֿטוב'). 'תוספות הירק,79)ועיין מן ומשליכים שחותכים הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה כחכמים,
שם). המשנה (פירוש לבשל אותו אמורים 80)כשמחתכים הדברים שאין מבואר יא, הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום אם אבל בבית, בהשליכום ביותר,81)אלא המעופשים העלים אלא מקנבים שאינם
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו גרס שכן פ"י.82)ונראה תחלת מרים 83)תוספתא הם כי שם.

(רדב"ז). לאכילה ראויים שם.84)ואינם עליהם.85)תוספתא דעתו ואין אותן, מכנס קצת 86)שאינו עליהם כשיש
ה.87)אוכל. משנה פי"א תרומות עליהן, שם.88)ודעתו ידי 89)ירושלמי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון

עליו  גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין עליו אין הדחק,
ראשונה). שם.90)(משנה (רע"ב).91)תרומות בסובין מעורב קמח הרבה ונשאר היטב, נטחנות ואינן לחות שהן לפי

שם.92) ובתוספתא שם בירושלמי כמו 93)כתנאֿקמא, נצולות, ופירוש ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
ודקים  גרועים כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן - אלהים ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו
כאשר  סרוחה ליחה ונעשה שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה).

להתעפש"]. הבשר קצת.94)התחיל עליהן.95)רקובים תרומה שם תרומה 96)עדיין שם ובטל נתקלקלו, שכבר
צז.97)מהן. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם  ושילש.98)תוספתא שהכניסן 99)ושנה ראשונים מים

שם). (רשב"ם משם אלא 100)והוציאן חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר, ולא מדתו כדי כשמצא המדובר
שם  רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים - ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה נתן אם

שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא שכתב,
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מּתר  נתן 101והּׁשליׁשי לא ואם אּלא 102. מים, עליהם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבלבד  הּׁשמרים מעל הּיין הׁשליׁשי 103מסּנן אף -104 ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָ

לזרים  .105אסּור ְִָָ
.„È מחּיבין 106מגרה אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

יּתן  ּכ ואחר אחת אחת ּומלּקט יֹוׁשב להיֹות ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָאֹותֹו
ּכדרּכֹו מכּבד אּלא חּלין, לתֹוכּה107לתֹוכּה ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

חבית 108חּלין  וכן אין 109. - ׁשּנׁשּפכה ּתרּומה ׁשמן ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּומטּפח  יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו ּבּה110מחּיבין נֹוהג אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבחּלין  ׁשּנֹוהג 111ּכדר. ְְִֵֶֶֶֻ

.ÂË ׁשמן המע ׁשל ּכד עד 112רה מערה זה הרי - ּתרּומה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
וכיון  מעט, מעט לנטף הּׁשמן ויתחיל העּמּוד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיפסק

ּדּיֹו - זֹו אחר זֹו טּפים ׁשלׁש ּבּכד 113ׁשּנטפּו לּתן ּומּתר , ְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
נתן  ׁשּלא הרי חּלין. הּכד 114ׁשמן הּניח אּלא עד 115, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּתרּומה 116ׁשּנתמּצית  הּתמצית אֹותּה -117. ְְְִִֵֶַַַָָ
.ÊË הּכהן ּׂשרפה 118ממּלא ׁשמן ליּׂשראל 119נר ונֹותנֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

הּכהן, צרכי לעּׂשֹות לחדר ּולהּכנס לעלּיה ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעלֹות
ׁשּתף  היה ואם יּׂשראל. צרכי לא מּתר 120אבל - .121עּמֹו ְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹֻֻ

.ÊÈ אֹורח ׁשהיה ׁשמן 122יּׂשראל לֹו והדליק ּכהן אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

עד  לכּבֹותֹו חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָֹּׂשרפה,
ּפתילה  הּיּׂשראל וטֹובל מאליו. הּכהן 123ׁשּיכּבה ּבנר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבּה ליל .124ּומדליק ְִֵֵַָ
.ÁÈ ּכהן ׁשל ׁשל 125ּבקרֹו ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ּכליֹו אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל וכליֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹיּׂשראל,
ּׂשרפה  ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - ׁשּלא 126יּׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

כנסּיֹות  ּבבּתי ּׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן הּכהן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּברׁשּות
האפלים  ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות ּברׁשּות 127ּובבּתי ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

חנּכה 128ּכהן  נר להדליק חּלין לֹו ׁשאין ּומי מדליק 129. - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֻֻ
ּׂשרפה  ׁשמן מדליקין הּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּׂשרפה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשמן

החּלין  ּגּבי ּכהן 130על .131ּברׁשּות ְִִֵֵַַַֹֻ
.ËÈ יּׂשראל למּודה 132ּבת והיא לכהן אצל 133ׁשּנּׂשאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ּברׁשּותּה מדליק - ׁשמן 134אביה להדליק לכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
הּמׁשּתה  ּבבית אֹו האבל ּבבית אפּלּו ׁשם 135ּׂשרפה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מּמּנה 136ערּבּוב  יסּתּפקּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבבית 137, ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכליהם  נקיֹון ׁשּמפני - ּובבית 138הּמׁשּתה ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

האבל  מּפני ּפנאי להם ׁשאין מּפני - .139האבל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.Î הּתרּומה את ּבׁשֹוגג 140הּזֹורע :141יהּפ ּבמזיד 142- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ
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שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ד.102)אף הלכה פי"א חולין 103)ירושלמי של יין עליהם נותן שהוא ידי על
שם). שירליאו השלישי.104)(ר"ש (שם).105)הסינון היין את מחזקים תבואה,106)שהשמרים בו שאוגרים אוצר

ו. משנה פי"א בהם"107)תרומות שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים האוצרות, מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל
שם). המשנה -108)(פירוש כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו שאסור לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין ואינו משנה 109)הואיל
(פירוש 110)שם. לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת לדקדק אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

שם). (שם).111)המשנה חולין שמן של חבית שם נשברה אילו מלקט שהיה כמו משנה 112)ילקט שם שני. לכד
שם).113)ח. המשנה (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח אותו מחייבין שעירה 114)"ואין אחר חולין בו

(שם). (שם).115)אותו צדו" על (שם).116)"הטהו שארית" שום בו ממנו 117)"ונתכנס שיצא כיון אומרים "ואין
שכשקרא  (שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו שנמצא מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה כל
שהתירו  ומה והתנן). ד"ה פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה שתהיה בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם

מ  שאינו משום היינו חולין, עליו מלונדריש).לתת אליהו רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל תוספתא 118)כוין
פ"י. בהדלקה.119)תרומות שמותר טמאה תרומה (רדב"ז).121)שם.120)שמן מזה הנאה לכהן גם שיש כיון

שם.122) כזה 124)שם.123)תוספתא ולצורך מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של שהנאה רבינו, דעת
משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שם.125)שלא למאה.126)תוספתא נר לאחד ונר מאורו, נהנה הכהן שגם

כנ"ל.127) גזרו, לא מצוה ובמקום מצוה, אלו ה.128)שכל הלכה פי"א תרומות ירושלמי דרבים. מצוה שהיא כיון
אמרו 129) שלא להדליקו, מותר שבת בערב שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מפני שם.

צ"ע). הרדב"ז ודברי כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא שריפה, בשמן מדליקין לצורך 130)אין
ישראל. בלי 131)חולים אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון שם). המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו
מהכהן. י.132)רשות משנה פי"א לדעת 134)רגילה.133)תרומות רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

שם, יהיה שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו היינו רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
כאן  שאין  כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי הנאת של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום

בבית). כשהיא אלא אינו ההיתר שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך שם.135)מצוה, במשנה שמעון, הרבה 136)כר' של
מאוס  בכלי נותנו שהרי לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה יקחו שמא לחשוש מקום והיה אנשים,

יב). הלכה פי"ב ממנו.137)(להלן יאכלו (פירוש 138)כלומר, המשתה בבית בהם ושותים אוכלים שהם הכלים
שם). דבר.139)המשנה בשום מתעסקים א.140)ואין משנה פ"ט שהרי 141)תרומות זה, על מתחרט לו וכשנודע

בזול. הנמכרת הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין זרע 142)כל אשר הזרע שיפסד אףֿעלֿפי הארץ, להפך לו מותר
אינה  שוב שזרעה, שכיון תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו לא שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ

לאכילה]. ראויה

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יקּים  ׁשליׁש143- הביאה .144- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָ
ּפׁשּתן  היה ואם ׁשליׁש145יקּים. הביאה אפּלּו ואפּלּו146, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

יהּפ - בֹו147ּבמזיד קנסּו קנס ויתּכּון 148; יזרע ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבעציו  .149להנֹות ְֵֵָָ

.‡Î ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה אּלא 150ּגּדּולי ּדבר, לכל ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻ
עליהן  חכמים ּגזרּו לזרים. אסּורין 151ׁשאסּורים ׁשּיהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָ

טמאה  ּתרּומה מּׁשּום ּכתרּומה, הּכהן,152לזרים ׁשּביד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ונמצא  לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי אצלֹו יׁשהּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא

לפיכ ּתּקלה. לידי ּבּה הּגּדּולין 154מּתר 153ּבא לאכל ְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
טמאֹות  יֹום 155ּבידים לטבּול ּומּתר ּכחּלין.156, , ְְְְִִִֵַָָֻֻ

.·Î גּדּולין ּדבר 157ּגּדּולי לכל חּלין דבר 158- ואפּלּו . ְֲִִִִִֵַָָָָָֻ
העּקר  על הּגּדּולין רּבּו אם ּכלה, זרעֹו ּבגּדּולי 159ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

העּקר  את מעלין הּׁשנּיים הּגּדּולין הרי - אף 160הּגּדּולין , ְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכן  לזרים. מּתר הּכל ויהיה ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻעל

לארץ  חּוצה ּתרּומה 162והמדּמע 161ּתרּומת 163ותֹוספת ְְְְְֶֶֶַַָָָָָֻ

נאכלים  ׁשאינם גּנה אף 164וזרעֹוני ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והרי  מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו ּפי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻעל

ּפׁשּתן  הּזֹורע וכן ּדבר. לכל חּלין -165הן ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לזרים. מּתרין ְִִִִַָָֻהּגּדּולין

.‚Î טמאה ּתרּומה ׁשהּגּדּולים 166הּזֹורע ּפי על אף , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבאכילה 167טהֹורין  אסּורין הן הרי והּתרּומה 168- הֹואיל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָ

נדחּו ּכבר היתה, ּבאכילה אסּורה .169ׁשּנזרעה ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ
.„Î העלין את ׁשנּיין 170חת עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

א  הרי - ּכוחתכן אחר ׁשּיצא ּבאכילה 171כל .172מּתר ֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
.‰Î 174חּלין 173ׁשתילי- ּתרּומה ועּׂשאן ּוזרען ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ

ּבזריעה  טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו נטמאּו175הרי ולא , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֻ
אסּורין. ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶָּכׁשהן

.ÂÎ הּכרי 177ׁשהיתה 176ׁשּבלת ּומרח הּכרי, ּכּלֹו178ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת אֹותּה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּתרּומה  ועּׂשאּה ׁשם עליה קרא ּכ ואחר הרי 179ׁשתלּה - ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
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התרומה,143) וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה, הצומח הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא "עניינו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה, גידולי שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו

תרומה 144) גידולי הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר מהלכות פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
ר"ש. ועיין לאבדם, ואסור הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה גידוליה 145)שהם אבל תרומה, שמאבד מפני לזרעו שאסר

להלן. וראה כב), הלכה (להלן ובפשתן 146)חולין וכו' שליש הביאה אם וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
(להלן  חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה שליש הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר שבפשתן הרי יהפך", מזיד

כב). שוגג 147)הלכה מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו: יהפך", מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
אפילו  אלא אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל, לקונסו, להפך.שאין חייב כלומר, יהפך, - במזיד

כפשוטה. תוספתא ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי שם.148)אלא קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה גידוליה לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
ולפיכך  הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה, אלא צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת

באורֿשמח]. ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים שכחה 150)הם בלקט לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
לאסור  היינו תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו ומה כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה

שם). (ר"ש יז:151)לזרים בשבת והוא שם). המשנה (פירוש שגזרו דבר חולין.153)שם.152)בי"ח והן הואיל
ח.154) פרק תרומות תרומה 155)תוספתא של שפירות ז, הלכה למעלה וראה בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת ב).156)צריכים הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא זרע 157)שבתרומה אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
תרומה. (כסףֿמשנה).158)גידולי לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו נט:160)על בתרומות 161)נדרים משנה

חכמים  גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה, שאינה מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים שגם היינו שם.
(ירושלמי).162)(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין. ממאה בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה

(למעלה 163) ויתרום ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו ועלה כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ו). הלכה אלו 164)פ"ג הרי תרומה, שאביהם שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני ח: משנה פ"ה במעשרות

לאכילה, ראוי הזרוע כשהזרע אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו".
תרומה". הוא זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר לאכילה, ראויים שאינם אלו מזרעוני 165)אבל הוא שאף

הראב"ד  בהשגת ועיין חֿט. הלכות כלאים מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר נאכל, אינו ולרוב גינה,
ז.166)ובכסףֿמשנה. משנה פ"ט שזרען 167)תרומות טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא (פרק שמיני פ' בספרא

טהור". יזרע אשר תלמודֿלומר לכהנים.168)טהרו, לד.169)אף בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי הוא כן
באכילה  שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה בפירושו אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת היסח משום

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין שם.170)משום שיגום 171)תרומות "עד שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן גידולי 172)וישנה". משום אסור לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים גידולין כגידולי זה שאין (ראב"ד), "שחלים".173)תרומה רומי: בדפוס
שלנו. כבדפוסים וברדב"ז, בכסףֿמשנה בפניֿמשה.174)אבל עיין ג, הלכה שם הלכה 175)ירושלמי למעלה ראה

הקרקע.176)כג. מן ע.177)תלושה שם).178)מנחות (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה שהשווה
אחרים.179) פירות על
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מּתר  נתן 101והּׁשליׁשי לא ואם אּלא 102. מים, עליהם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבלבד  הּׁשמרים מעל הּיין הׁשליׁשי 103מסּנן אף -104 ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָ

לזרים  .105אסּור ְִָָ
.„È מחּיבין 106מגרה אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

יּתן  ּכ ואחר אחת אחת ּומלּקט יֹוׁשב להיֹות ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָאֹותֹו
ּכדרּכֹו מכּבד אּלא חּלין, לתֹוכּה107לתֹוכּה ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

חבית 108חּלין  וכן אין 109. - ׁשּנׁשּפכה ּתרּומה ׁשמן ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּומטּפח  יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו ּבּה110מחּיבין נֹוהג אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבחּלין  ׁשּנֹוהג 111ּכדר. ְְִֵֶֶֶֻ

.ÂË ׁשמן המע ׁשל ּכד עד 112רה מערה זה הרי - ּתרּומה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
וכיון  מעט, מעט לנטף הּׁשמן ויתחיל העּמּוד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיפסק

ּדּיֹו - זֹו אחר זֹו טּפים ׁשלׁש ּבּכד 113ׁשּנטפּו לּתן ּומּתר , ְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
נתן  ׁשּלא הרי חּלין. הּכד 114ׁשמן הּניח אּלא עד 115, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּתרּומה 116ׁשּנתמּצית  הּתמצית אֹותּה -117. ְְְִִֵֶַַַָָ
.ÊË הּכהן ּׂשרפה 118ממּלא ׁשמן ליּׂשראל 119נר ונֹותנֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

הּכהן, צרכי לעּׂשֹות לחדר ּולהּכנס לעלּיה ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעלֹות
ׁשּתף  היה ואם יּׂשראל. צרכי לא מּתר 120אבל - .121עּמֹו ְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹֻֻ

.ÊÈ אֹורח ׁשהיה ׁשמן 122יּׂשראל לֹו והדליק ּכהן אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

עד  לכּבֹותֹו חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָֹּׂשרפה,
ּפתילה  הּיּׂשראל וטֹובל מאליו. הּכהן 123ׁשּיכּבה ּבנר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבּה ליל .124ּומדליק ְִֵֵַָ
.ÁÈ ּכהן ׁשל ׁשל 125ּבקרֹו ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ּכליֹו אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל וכליֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹיּׂשראל,
ּׂשרפה  ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - ׁשּלא 126יּׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

כנסּיֹות  ּבבּתי ּׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן הּכהן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּברׁשּות
האפלים  ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות ּברׁשּות 127ּובבּתי ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

חנּכה 128ּכהן  נר להדליק חּלין לֹו ׁשאין ּומי מדליק 129. - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֻֻ
ּׂשרפה  ׁשמן מדליקין הּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּׂשרפה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשמן

החּלין  ּגּבי ּכהן 130על .131ּברׁשּות ְִִֵֵַַַֹֻ
.ËÈ יּׂשראל למּודה 132ּבת והיא לכהן אצל 133ׁשּנּׂשאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ּברׁשּותּה מדליק - ׁשמן 134אביה להדליק לכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
הּמׁשּתה  ּבבית אֹו האבל ּבבית אפּלּו ׁשם 135ּׂשרפה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מּמּנה 136ערּבּוב  יסּתּפקּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבבית 137, ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכליהם  נקיֹון ׁשּמפני - ּובבית 138הּמׁשּתה ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

האבל  מּפני ּפנאי להם ׁשאין מּפני - .139האבל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.Î הּתרּומה את ּבׁשֹוגג 140הּזֹורע :141יהּפ ּבמזיד 142- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ד.102)אף הלכה פי"א חולין 103)ירושלמי של יין עליהם נותן שהוא ידי על
שם). שירליאו השלישי.104)(ר"ש (שם).105)הסינון היין את מחזקים תבואה,106)שהשמרים בו שאוגרים אוצר

ו. משנה פי"א בהם"107)תרומות שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים האוצרות, מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל
שם). המשנה -108)(פירוש כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו שאסור לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין ואינו משנה 109)הואיל
(פירוש 110)שם. לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת לדקדק אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

שם). (שם).111)המשנה חולין שמן של חבית שם נשברה אילו מלקט שהיה כמו משנה 112)ילקט שם שני. לכד
שם).113)ח. המשנה (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח אותו מחייבין שעירה 114)"ואין אחר חולין בו

(שם). (שם).115)אותו צדו" על (שם).116)"הטהו שארית" שום בו ממנו 117)"ונתכנס שיצא כיון אומרים "ואין
שכשקרא  (שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו שנמצא מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה כל
שהתירו  ומה והתנן). ד"ה פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה שתהיה בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם

מ  שאינו משום היינו חולין, עליו מלונדריש).לתת אליהו רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל תוספתא 118)כוין
פ"י. בהדלקה.119)תרומות שמותר טמאה תרומה (רדב"ז).121)שם.120)שמן מזה הנאה לכהן גם שיש כיון

שם.122) כזה 124)שם.123)תוספתא ולצורך מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של שהנאה רבינו, דעת
משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שם.125)שלא למאה.126)תוספתא נר לאחד ונר מאורו, נהנה הכהן שגם

כנ"ל.127) גזרו, לא מצוה ובמקום מצוה, אלו ה.128)שכל הלכה פי"א תרומות ירושלמי דרבים. מצוה שהיא כיון
אמרו 129) שלא להדליקו, מותר שבת בערב שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מפני שם.

צ"ע). הרדב"ז ודברי כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא שריפה, בשמן מדליקין לצורך 130)אין
ישראל. בלי 131)חולים אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון שם). המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו
מהכהן. י.132)רשות משנה פי"א לדעת 134)רגילה.133)תרומות רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

שם, יהיה שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו היינו רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
כאן  שאין  כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי הנאת של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום

בבית). כשהיא אלא אינו ההיתר שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך שם.135)מצוה, במשנה שמעון, הרבה 136)כר' של
מאוס  בכלי נותנו שהרי לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה יקחו שמא לחשוש מקום והיה אנשים,

יב). הלכה פי"ב ממנו.137)(להלן יאכלו (פירוש 138)כלומר, המשתה בבית בהם ושותים אוכלים שהם הכלים
שם). דבר.139)המשנה בשום מתעסקים א.140)ואין משנה פ"ט שהרי 141)תרומות זה, על מתחרט לו וכשנודע

בזול. הנמכרת הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין זרע 142)כל אשר הזרע שיפסד אףֿעלֿפי הארץ, להפך לו מותר
אינה  שוב שזרעה, שכיון תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו לא שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ

לאכילה]. ראויה
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יקּים  ׁשליׁש143- הביאה .144- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָ
ּפׁשּתן  היה ואם ׁשליׁש145יקּים. הביאה אפּלּו ואפּלּו146, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

יהּפ - בֹו147ּבמזיד קנסּו קנס ויתּכּון 148; יזרע ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבעציו  .149להנֹות ְֵֵָָ

.‡Î ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה אּלא 150ּגּדּולי ּדבר, לכל ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻ
עליהן  חכמים ּגזרּו לזרים. אסּורין 151ׁשאסּורים ׁשּיהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָ

טמאה  ּתרּומה מּׁשּום ּכתרּומה, הּכהן,152לזרים ׁשּביד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ונמצא  לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי אצלֹו יׁשהּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא

לפיכ ּתּקלה. לידי ּבּה הּגּדּולין 154מּתר 153ּבא לאכל ְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
טמאֹות  יֹום 155ּבידים לטבּול ּומּתר ּכחּלין.156, , ְְְְִִִֵַָָֻֻ

.·Î גּדּולין ּדבר 157ּגּדּולי לכל חּלין דבר 158- ואפּלּו . ְֲִִִִִֵַָָָָָֻ
העּקר  על הּגּדּולין רּבּו אם ּכלה, זרעֹו ּבגּדּולי 159ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

העּקר  את מעלין הּׁשנּיים הּגּדּולין הרי - אף 160הּגּדּולין , ְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכן  לזרים. מּתר הּכל ויהיה ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻעל

לארץ  חּוצה ּתרּומה 162והמדּמע 161ּתרּומת 163ותֹוספת ְְְְְֶֶֶַַָָָָָֻ

נאכלים  ׁשאינם גּנה אף 164וזרעֹוני ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והרי  מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו ּפי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻעל

ּפׁשּתן  הּזֹורע וכן ּדבר. לכל חּלין -165הן ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לזרים. מּתרין ְִִִִַָָֻהּגּדּולין

.‚Î טמאה ּתרּומה ׁשהּגּדּולים 166הּזֹורע ּפי על אף , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבאכילה 167טהֹורין  אסּורין הן הרי והּתרּומה 168- הֹואיל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָ

נדחּו ּכבר היתה, ּבאכילה אסּורה .169ׁשּנזרעה ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ
.„Î העלין את ׁשנּיין 170חת עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

א  הרי - ּכוחתכן אחר ׁשּיצא ּבאכילה 171כל .172מּתר ֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
.‰Î 174חּלין 173ׁשתילי- ּתרּומה ועּׂשאן ּוזרען ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ

ּבזריעה  טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו נטמאּו175הרי ולא , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֻ
אסּורין. ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶָּכׁשהן

.ÂÎ הּכרי 177ׁשהיתה 176ׁשּבלת ּומרח הּכרי, ּכּלֹו178ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת אֹותּה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּתרּומה  ועּׂשאּה ׁשם עליה קרא ּכ ואחר הרי 179ׁשתלּה - ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התרומה,143) וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה, הצומח הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא "עניינו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה, גידולי שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו

תרומה 144) גידולי הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר מהלכות פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
ר"ש. ועיין לאבדם, ואסור הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה גידוליה 145)שהם אבל תרומה, שמאבד מפני לזרעו שאסר

להלן. וראה כב), הלכה (להלן ובפשתן 146)חולין וכו' שליש הביאה אם וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
(להלן  חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה שליש הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר שבפשתן הרי יהפך", מזיד

כב). שוגג 147)הלכה מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו: יהפך", מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
אפילו  אלא אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל, לקונסו, להפך.שאין חייב כלומר, יהפך, - במזיד

כפשוטה. תוספתא ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי שם.148)אלא קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה גידוליה לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
ולפיכך  הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה, אלא צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת

באורֿשמח]. ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים שכחה 150)הם בלקט לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
לאסור  היינו תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו ומה כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה

שם). (ר"ש יז:151)לזרים בשבת והוא שם). המשנה (פירוש שגזרו דבר חולין.153)שם.152)בי"ח והן הואיל
ח.154) פרק תרומות תרומה 155)תוספתא של שפירות ז, הלכה למעלה וראה בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת ב).156)צריכים הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא זרע 157)שבתרומה אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
תרומה. (כסףֿמשנה).158)גידולי לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו נט:160)על בתרומות 161)נדרים משנה

חכמים  גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה, שאינה מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים שגם היינו שם.
(ירושלמי).162)(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין. ממאה בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה

(למעלה 163) ויתרום ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו ועלה כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ו). הלכה אלו 164)פ"ג הרי תרומה, שאביהם שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני ח: משנה פ"ה במעשרות

לאכילה, ראוי הזרוע כשהזרע אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו".
תרומה". הוא זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר לאכילה, ראויים שאינם אלו מזרעוני 165)אבל הוא שאף

הראב"ד  בהשגת ועיין חֿט. הלכות כלאים מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר נאכל, אינו ולרוב גינה,
ז.166)ובכסףֿמשנה. משנה פ"ט שזרען 167)תרומות טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא (פרק שמיני פ' בספרא

טהור". יזרע אשר תלמודֿלומר לכהנים.168)טהרו, לד.169)אף בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי הוא כן
באכילה  שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה בפירושו אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת היסח משום

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין שם.170)משום שיגום 171)תרומות "עד שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן גידולי 172)וישנה". משום אסור לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים גידולין כגידולי זה שאין (ראב"ד), "שחלים".173)תרומה רומי: בדפוס
שלנו. כבדפוסים וברדב"ז, בכסףֿמשנה בפניֿמשה.174)אבל עיין ג, הלכה שם הלכה 175)ירושלמי למעלה ראה

הקרקע.176)כג. מן ע.177)תלושה שם).178)מנחות (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה שהשווה
אחרים.179) פירות על
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ספק  הּטבל 180זֹו ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ּתרּומה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
נגמרּו181מּמּנה  לא ׁשעדין ּכפרֹות אם 182ונעּׂשית אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי - ׁשּיזרעּנה קדם ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹעּׂשאּה
מיתה  חּיב - ּבמזיד ואכל מּמּנה ּתלׁש -183אם ּבׁשֹוגג , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגחן  ואם החמׁש. את -184מׁשּלם הארץ מן ּבפיו ואכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבכ אדם ּבני ּדר ׁשאין אדם, ּכל אצל דעּתֹו ;185ּבטלה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשֹוגג. היה אם החמׁש ּומן הּמיתה מן ּפטּור ְִִִִִֵֶַַָָָָָֹלפיכ
.ÊÎ ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ּבלקט 186ּׂשדה חּיבת ׁשכחה 187- ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּובתרּומה  וענּיי 189ּומעּׂשרֹות 188ּופאה עני. ּובמעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ענּיי  אּלּו; מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים וענּיי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראל
את  מֹוכרין יּׂשראל וענּיי ׁשּלהם, את אֹוכלין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכהנים
ּבן  וכן ענּיים. ׁשל והּדמים ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלהם

ׁשלֹו הּמעּׂשר מֹוכר לּכהנים.190לוי ֲֲִִֵֵֵֶַַַֹ
.ÁÎ מׁשּבח 191החֹובט - אּלּו ּבבהמה 192ּגּדּולין והּדׁש . ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ

ּכפיפֹות  ּתֹולה יעּׂשה? ונֹותן 193ּכיצד ּבהמה ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּמין  מאֹותֹו זֹומם 194לתֹוכן לא נמצא הּבהמה 195. את ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

הּתרּומה  את מאכיל .196ולא ְְֲִֶַַָֹ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּכׁשאר ‡. יּׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אּלא  יפסידּנה; ולא טמאה, לידי יביאּנה ולא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים,
ּתרּומת  לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֻאֹוכל

ׁשאינּה ּפי על ואף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוצה
מּפני  מּדבריהם, ׁשהיא העּמים, ּבארץ אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָטמאה
חּלה  לּה קֹוצה נּדה ,לפיכ מּדבריהם. חּיּובּה ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעּקר
לּגע  לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה לארץ; ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבחּוצה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּבּה,
ּׂשֹורפין,·. ולא אֹוכלים לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה

ותּׂשרף. וּדאית טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻאּלא
ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

וטהרה. טמאה ּבענין ְְְְְֳִִֵֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
זה ‚. הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻחבית

אּלא  יגּלּנה, ולא מּמקֹומּה יזיזּנה לא ּדבר: ּבּה יחּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף; וּדאי ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה

ֵֵָּתאכל.
טמאה:„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָחבית

לאו  ואם יּציל; - ּבטהרה רביעית מּמּנה להּציל יכֹול ְְְְֳִִִִִִִֶַַַָָָָאם
ׁשהּוא  ּפי על ואף ידים נטילת ּבלא ּבידיו יּציל -ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָמטּמאּה,
ׁשּיהיה ‰. והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבּמה

ויּפסל; הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה, ּפחֹות הּתחּתֹונה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּגת
היא  ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבל
ּתרד  - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ּומאה, ּבאחת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹולה
להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; יטּמאּנה ואל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹותּטמא,

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.180) במנחות היא להלן 181)בעיא וראה ו, משנה פ"ט (תרומות טבל - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא
שם). בשיטהֿמקובצת (ראה הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה מעשר מהלכות נגמרה 182)פ"ו לא כלומר,

לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה כי עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו, מלאכתן,
שאמרו  ומה ג). הלכה  (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
מחוברים, שהם זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה אין טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות
הצד  גם סיימו שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר
וכעין  כשנשתלה, גם ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה בתלוש שמרחה כיון שמא הספק: של השני

ו. משנה פ"א בפאה שם.183)זה שם.184)מנחות שם).185)התכופף, (רש"י אדם כל אצל דעתו ובטלה
בֿג.186) משניות פ"ט כמו 187)תרומות לזרים, אותם לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין התורה שמן

פטורה  היא זה ומטעם קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן תרומה היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר
ראשונה  במשנה וראה הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה וראה ד. משנה פ"א (חלה החלה מן

שם). ורע"ב).188)בתרומות (ר"ש גדולה לתרומה והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם: ג במשנה
להלן.189) וראה שני. ומעשר ראשון שני 190)מעשר מעשר מהלכות (פ"ג למכור אסור שני מעשר אבל ראשון, מעשר

מלונדריש). אליהו רבינו בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה נותנו אלא יז), במקלות 191)הלכה מכה
דישה. להלן.192)לשם ראה דישה, בשעת פרה חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא שעלֿידיֿזה שם. תרומות

וידוש 194)קופות.193) הדישה בעת מהם שתאכל כדי שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש הוא אם
שם). המשנה ישים 195)(פירוש שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים תפק" אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון

(דברים  בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה, בעת בפיה המתג
שם). המשנה פירוש - ד בהמת 196)כה, היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה, בזרע להכניסה לו שאסור

שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד דבר אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם). כהן
ז. הלכה פ"ט למעלה העליונה 1)וראה בגת שנשברה וחבית בספק שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

תרומת  הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה. מעשיהן לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין ודין טמאה. והתחתונה
ואם  שנתגלתה . תרומה תרומה. של שמן או פת או שנטמאו וענבים זיתים בטומאה . פירותיו שעושה וישראל בטהרה. זיתיו
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה לו שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן יטול

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם  ׁשּנׁשּפכה: ׁשמן חבית וכן מרּבה. הפסד ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻואין
יּציל  - לאו ואם יּציל, - ּבטהרה רביעית להּציל ְְְְֳִִִִִִַַַַָָָיכֹול
ׁשּלא  מזהר אינֹו - החבית ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻּבטמאה;

ּבהּול. ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, ְְְְִִֵֶַָָֻלהּציל
.Â,ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות ּובידֹו למקֹום מּמקֹום עֹובר ְְְִִֵֶָָָָָָָהיה

נֹוגע  הריני לאו, ואם מהן, אחת לי ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאמר
יּתנּנה  ואל הּסלע על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלתֹו
.Ê מאכל ואינֹו הֹואיל ּתרּומה, ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּתלּתן

ואינֹו ּבטמאה. מעּׂשיהן ּכל לעּׂשֹות מּתר זה הרי - ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאדם
ּבטמאה  אֹותם ׁשרה ׁשאם ּבמים, ׁשרּיתן ּבעת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻנזהר
נזהר, אינֹו - הּׁשרּיה אחר אבל ּבּידים; אֹותם טּמא ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהרי
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ

.Á מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
יּׂשראל  אצל אֹותּה מפקידין אבל לאכלּה. ּבּה גס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלּבֹו
ׁשּלא  ּובלבד ּפתיל; צמיד הּמּקף חרּׂש ּבכלי הארץ ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעם

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה מכׁשרין, ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֻיהיּו
.Ë אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוּׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד  ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוּׂשין
ּבכלי  ּומּניחּה הּתרּומה ּכּדי נֹוטל עֹוּׂשה? וכיצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(לבד).

טמאה  מקּבל עם ׁשאינֹו ּוכׁשּיבֹוא אבנים, ּכלי ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּמא  הּזהר לֹו: אֹומרין - והּתרּומה החּלין לּטל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

לטבלּה. ּתחזר ׁשּלא ּבּתרּומה, ְְְֲִִֶַַַָָֹֹּתּגע
.È,עּמֹו ּבֹוצרין אין - ּבטמאה ּפרֹותיו ׁשעֹוּׂשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל

הּתרּומה  מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָואין
לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ּבטמאה; ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּתעּׂשה

הּגת. מן ְִִִַַּומביאין
.‡È אֹותן ועֹוּׂשה סֹוחטן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָזיתים

ּפחֹות  וסֹוחטן ּתרּומה, ׁשּנעּׂשּו אחר נטמאּו ואם ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָּתרּומה.
ּבׁשתּיה  מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - מּכביצה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּפחֹות
הּוא  ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה ראּוי. היה לנסכים ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלּכהנים.
מּכביצה, ּפחֹות ּפחֹות אמרּו ולא האכל. ּבתֹו ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹֻמפקד
הּמׁשקה  ונמצא מּכביצה, יֹותר יעּׂשה ׁשּמא גזרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
- לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכביצה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻמתטּמא
ׁשאין  טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָּדֹורכן
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוּׂשה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָׁשליׁשי

ְָטהרֹות.
.·È עד העצים לבית מׁשליכּה - ׁשּנטמאת ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד  מאּוס ּבכלי נֹותנֹו - ׁשּנטמא ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשרפּנה.
ויאכלּוהּו. לאחרים ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּידליק,
ׁשּלא  ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה, ראּויין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהיּו
- הּיין ּכגֹון ׁשּנטמאּו, להדלקה ראּויין ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּומׁשקין

אֹותן. ְִָקֹוברין
.‚È ׁשּנת ּתרּומה יּׁשפ.יין - ּבׁשתּיה ואסּור הֹואיל ּגּלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ואבּטיחין  ּודלּועין וקּׁשּואים וענבים ּתאנים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוכן
אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֶֶָָָֻּומלפפֹונֹות
ּבהן? ּיעּׂשה מה נפׁשֹות. סּכנת מּפני ּבאכילה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאסּורין

יּקברּו. אֹו לּים ְְִִַַָָיׁשלי
.„È ׁשהיא ּפי על אף מגּלים, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָֻעּסה

ּתּׂשרף. - ְִֵָָּתרּומה
.ÂË עד ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור 

יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים. אֹותם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיפריׁשּו
נתּתי  ליי יּׂשראל בני ירימּו אׁשר ונאמר: נתּתים; ל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָליי
אחר  יּטלם ולא ּבהם. יזּכה ּכ ואחר ׁשּירימּו עד - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹל
לּתנן  ּבעלים ׁשל הם ׁשהרי ּבעלים, מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּורמּו
יהיּו. לֹו קדׁשיו את ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו; ּכהן ְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
לּבעלים  ׁשאין ּבהן; זכה - ּבעלים מּדעת ׁשּלא לקח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹואם

ממֹון. אינּה הנאה וטֹובת הנאה, טֹובת אּלא ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָמהן
.ÊË- אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּכהן

ׁשם  הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורים אּלּו ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָהרי
ׁשּיּטלּום. ְִֶַעד

.ÊÈ מן ולהביאּה ּבּתרּומה להּטּפל  חּיבין יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאין 
יֹוצאין  ּכהנים אּלא לּיּׁשּוב, הּמדּבר ּומן לעיר ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו לא ואם ׁשם. חלקן להם נֹותנים ויּׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות
אֹו חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁש זה הרי -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
התקינּו - מהם ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם אֹוכלּתּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
הבאתּה ּׂשכר ויּטל לעיר ויביאּנה ּבּה ׁשּיּטּפל ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחכמים
זה  הרי - ולחּיה לּבהמה והּניחּה הפריׁשּה ׁשאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכהן;

הּׁשם. ִֵַחּלּול
.ÁÈ לּטל ּכדי הּגרנֹות ּבבית לסּיע ּולוּים לכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

ועליהם  הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמּתנֹותיהן.
להּניחֹו ליּׂשראל ואסּור הּלוי. ּברית ׁשחּתם ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנאמר:

ּבכבֹוד. חלקן להם נֹותן אּלא ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיסּיעהּו,
.ËÈ ידי יצא - להחזירּה מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹנתן

ּבבית  ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ואסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנתינה.
ּומעּׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן אסּור וכן ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּגרנֹות.
ּבכבֹוד. נֹוטלין אּלא אסּור, - ּבפיהן חלקן לׁשאל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹואפּלּו
ׁשֹותים, הם ׁשלחנֹו ועל אֹוכלין, הם הּמקֹום ׁשלחן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻֻׁשעל
ואני  ׁשּנאמר: להן; זּכה והּוא הם, לּׁשם אּלּו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומּתנֹות

ּתרּומתי. מׁשמרת את ל ְְְִִֶֶֶַָָֹנתּתי
.Î לׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

אּלא  חּלל, - נתן ואם ּבהמּתֹו. לרֹועה מּתנֹות ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעדרֹו,
יּׂשראל  ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתן ּׂשכר להם נתן ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם
אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל הא אחר: ליּׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
ּבן  אֹו ּבּתי ּבן הּכהן, לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבכֹור

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְֲִֵֶַָֹאחֹותי,
.‡Î לּתן רֹוצים הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

לוּיים  מּׁשני לאחד אֹו אּלּו כהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאֹותם
אבל  לזה; ותן ל הא חברֹו: לֹו ואמר ּבחּנם, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו
ּבטֹובת  זה חלק ל הא ללוי: אֹו לכהן ׁשאמרּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבעלים
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ספק  הּטבל 180זֹו ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ּתרּומה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
נגמרּו181מּמּנה  לא ׁשעדין ּכפרֹות אם 182ונעּׂשית אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי - ׁשּיזרעּנה קדם ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹעּׂשאּה
מיתה  חּיב - ּבמזיד ואכל מּמּנה ּתלׁש -183אם ּבׁשֹוגג , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגחן  ואם החמׁש. את -184מׁשּלם הארץ מן ּבפיו ואכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבכ אדם ּבני ּדר ׁשאין אדם, ּכל אצל דעּתֹו ;185ּבטלה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשֹוגג. היה אם החמׁש ּומן הּמיתה מן ּפטּור ְִִִִִֵֶַַָָָָָֹלפיכ
.ÊÎ ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ּבלקט 186ּׂשדה חּיבת ׁשכחה 187- ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּובתרּומה  וענּיי 189ּומעּׂשרֹות 188ּופאה עני. ּובמעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ענּיי  אּלּו; מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים וענּיי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראל
את  מֹוכרין יּׂשראל וענּיי ׁשּלהם, את אֹוכלין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכהנים
ּבן  וכן ענּיים. ׁשל והּדמים ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלהם

ׁשלֹו הּמעּׂשר מֹוכר לּכהנים.190לוי ֲֲִִֵֵֵֶַַַֹ
.ÁÎ מׁשּבח 191החֹובט - אּלּו ּבבהמה 192ּגּדּולין והּדׁש . ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ

ּכפיפֹות  ּתֹולה יעּׂשה? ונֹותן 193ּכיצד ּבהמה ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּמין  מאֹותֹו זֹומם 194לתֹוכן לא נמצא הּבהמה 195. את ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

הּתרּומה  את מאכיל .196ולא ְְֲִֶַַָֹ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּכׁשאר ‡. יּׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אּלא  יפסידּנה; ולא טמאה, לידי יביאּנה ולא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים,
ּתרּומת  לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֻאֹוכל

ׁשאינּה ּפי על ואף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוצה
מּפני  מּדבריהם, ׁשהיא העּמים, ּבארץ אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָטמאה
חּלה  לּה קֹוצה נּדה ,לפיכ מּדבריהם. חּיּובּה ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעּקר
לּגע  לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה לארץ; ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבחּוצה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּבּה,
ּׂשֹורפין,·. ולא אֹוכלים לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה

ותּׂשרף. וּדאית טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻאּלא
ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

וטהרה. טמאה ּבענין ְְְְְֳִִֵֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
זה ‚. הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻחבית

אּלא  יגּלּנה, ולא מּמקֹומּה יזיזּנה לא ּדבר: ּבּה יחּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף; וּדאי ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה

ֵֵָּתאכל.
טמאה:„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָחבית

לאו  ואם יּציל; - ּבטהרה רביעית מּמּנה להּציל יכֹול ְְְְֳִִִִִִִֶַַַָָָָאם
ׁשהּוא  ּפי על ואף ידים נטילת ּבלא ּבידיו יּציל -ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָמטּמאּה,
ׁשּיהיה ‰. והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבּמה

ויּפסל; הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה, ּפחֹות הּתחּתֹונה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּגת
היא  ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבל
ּתרד  - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ּומאה, ּבאחת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹולה
להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; יטּמאּנה ואל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹותּטמא,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.180) במנחות היא להלן 181)בעיא וראה ו, משנה פ"ט (תרומות טבל - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא
שם). בשיטהֿמקובצת (ראה הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה מעשר מהלכות נגמרה 182)פ"ו לא כלומר,

לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה כי עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו, מלאכתן,
שאמרו  ומה ג). הלכה  (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
מחוברים, שהם זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה אין טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות
הצד  גם סיימו שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר
וכעין  כשנשתלה, גם ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה בתלוש שמרחה כיון שמא הספק: של השני

ו. משנה פ"א בפאה שם.183)זה שם.184)מנחות שם).185)התכופף, (רש"י אדם כל אצל דעתו ובטלה
בֿג.186) משניות פ"ט כמו 187)תרומות לזרים, אותם לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין התורה שמן

פטורה  היא זה ומטעם קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן תרומה היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר
ראשונה  במשנה וראה הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה וראה ד. משנה פ"א (חלה החלה מן

שם). ורע"ב).188)בתרומות (ר"ש גדולה לתרומה והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם: ג במשנה
להלן.189) וראה שני. ומעשר ראשון שני 190)מעשר מעשר מהלכות (פ"ג למכור אסור שני מעשר אבל ראשון, מעשר

מלונדריש). אליהו רבינו בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה נותנו אלא יז), במקלות 191)הלכה מכה
דישה. להלן.192)לשם ראה דישה, בשעת פרה חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא שעלֿידיֿזה שם. תרומות

וידוש 194)קופות.193) הדישה בעת מהם שתאכל כדי שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש הוא אם
שם). המשנה ישים 195)(פירוש שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים תפק" אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון

(דברים  בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה, בעת בפיה המתג
שם). המשנה פירוש - ד בהמת 196)כה, היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה, בזרע להכניסה לו שאסור

שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד דבר אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם). כהן
ז. הלכה פ"ט למעלה העליונה 1)וראה בגת שנשברה וחבית בספק שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

תרומת  הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה. מעשיהן לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין ודין טמאה. והתחתונה
ואם  שנתגלתה . תרומה תרומה. של שמן או פת או שנטמאו וענבים זיתים בטומאה . פירותיו שעושה וישראל בטהרה. זיתיו
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה לו שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן יטול

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'b iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם  ׁשּנׁשּפכה: ׁשמן חבית וכן מרּבה. הפסד ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻואין
יּציל  - לאו ואם יּציל, - ּבטהרה רביעית להּציל ְְְְֳִִִִִִַַַַָָָיכֹול
ׁשּלא  מזהר אינֹו - החבית ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻּבטמאה;

ּבהּול. ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, ְְְְִִֵֶַָָֻלהּציל
.Â,ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות ּובידֹו למקֹום מּמקֹום עֹובר ְְְִִֵֶָָָָָָָהיה

נֹוגע  הריני לאו, ואם מהן, אחת לי ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאמר
יּתנּנה  ואל הּסלע על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלתֹו
.Ê מאכל ואינֹו הֹואיל ּתרּומה, ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּתלּתן

ואינֹו ּבטמאה. מעּׂשיהן ּכל לעּׂשֹות מּתר זה הרי - ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאדם
ּבטמאה  אֹותם ׁשרה ׁשאם ּבמים, ׁשרּיתן ּבעת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻנזהר
נזהר, אינֹו - הּׁשרּיה אחר אבל ּבּידים; אֹותם טּמא ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהרי
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ

.Á מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
יּׂשראל  אצל אֹותּה מפקידין אבל לאכלּה. ּבּה גס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלּבֹו
ׁשּלא  ּובלבד ּפתיל; צמיד הּמּקף חרּׂש ּבכלי הארץ ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעם

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה מכׁשרין, ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֻיהיּו
.Ë אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוּׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד  ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוּׂשין
ּבכלי  ּומּניחּה הּתרּומה ּכּדי נֹוטל עֹוּׂשה? וכיצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(לבד).

טמאה  מקּבל עם ׁשאינֹו ּוכׁשּיבֹוא אבנים, ּכלי ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּמא  הּזהר לֹו: אֹומרין - והּתרּומה החּלין לּטל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

לטבלּה. ּתחזר ׁשּלא ּבּתרּומה, ְְְֲִִֶַַַָָֹֹּתּגע
.È,עּמֹו ּבֹוצרין אין - ּבטמאה ּפרֹותיו ׁשעֹוּׂשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל

הּתרּומה  מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָואין
לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ּבטמאה; ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּתעּׂשה

הּגת. מן ְִִִַַּומביאין
.‡È אֹותן ועֹוּׂשה סֹוחטן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָזיתים

ּפחֹות  וסֹוחטן ּתרּומה, ׁשּנעּׂשּו אחר נטמאּו ואם ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָּתרּומה.
ּבׁשתּיה  מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - מּכביצה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּפחֹות
הּוא  ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה ראּוי. היה לנסכים ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלּכהנים.
מּכביצה, ּפחֹות ּפחֹות אמרּו ולא האכל. ּבתֹו ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹֻמפקד
הּמׁשקה  ונמצא מּכביצה, יֹותר יעּׂשה ׁשּמא גזרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
- לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכביצה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻמתטּמא
ׁשאין  טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָּדֹורכן
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוּׂשה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָׁשליׁשי

ְָטהרֹות.
.·È עד העצים לבית מׁשליכּה - ׁשּנטמאת ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד  מאּוס ּבכלי נֹותנֹו - ׁשּנטמא ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשרפּנה.
ויאכלּוהּו. לאחרים ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּידליק,
ׁשּלא  ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה, ראּויין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהיּו
- הּיין ּכגֹון ׁשּנטמאּו, להדלקה ראּויין ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּומׁשקין

אֹותן. ְִָקֹוברין
.‚È ׁשּנת ּתרּומה יּׁשפ.יין - ּבׁשתּיה ואסּור הֹואיל ּגּלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ואבּטיחין  ּודלּועין וקּׁשּואים וענבים ּתאנים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוכן
אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֶֶָָָֻּומלפפֹונֹות
ּבהן? ּיעּׂשה מה נפׁשֹות. סּכנת מּפני ּבאכילה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאסּורין

יּקברּו. אֹו לּים ְְִִַַָָיׁשלי
.„È ׁשהיא ּפי על אף מגּלים, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָֻעּסה

ּתּׂשרף. - ְִֵָָּתרּומה
.ÂË עד ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור 

יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים. אֹותם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיפריׁשּו
נתּתי  ליי יּׂשראל בני ירימּו אׁשר ונאמר: נתּתים; ל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָליי
אחר  יּטלם ולא ּבהם. יזּכה ּכ ואחר ׁשּירימּו עד - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹל
לּתנן  ּבעלים ׁשל הם ׁשהרי ּבעלים, מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּורמּו
יהיּו. לֹו קדׁשיו את ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו; ּכהן ְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
לּבעלים  ׁשאין ּבהן; זכה - ּבעלים מּדעת ׁשּלא לקח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹואם

ממֹון. אינּה הנאה וטֹובת הנאה, טֹובת אּלא ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָמהן
.ÊË- אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּכהן

ׁשם  הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורים אּלּו ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָהרי
ׁשּיּטלּום. ְִֶַעד

.ÊÈ מן ולהביאּה ּבּתרּומה להּטּפל  חּיבין יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאין 
יֹוצאין  ּכהנים אּלא לּיּׁשּוב, הּמדּבר ּומן לעיר ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו לא ואם ׁשם. חלקן להם נֹותנים ויּׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות
אֹו חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁש זה הרי -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
התקינּו - מהם ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם אֹוכלּתּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
הבאתּה ּׂשכר ויּטל לעיר ויביאּנה ּבּה ׁשּיּטּפל ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחכמים
זה  הרי - ולחּיה לּבהמה והּניחּה הפריׁשּה ׁשאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכהן;

הּׁשם. ִֵַחּלּול
.ÁÈ לּטל ּכדי הּגרנֹות ּבבית לסּיע ּולוּים לכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

ועליהם  הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמּתנֹותיהן.
להּניחֹו ליּׂשראל ואסּור הּלוי. ּברית ׁשחּתם ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנאמר:

ּבכבֹוד. חלקן להם נֹותן אּלא ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיסּיעהּו,
.ËÈ ידי יצא - להחזירּה מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹנתן

ּבבית  ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ואסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנתינה.
ּומעּׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן אסּור וכן ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּגרנֹות.
ּבכבֹוד. נֹוטלין אּלא אסּור, - ּבפיהן חלקן לׁשאל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹואפּלּו
ׁשֹותים, הם ׁשלחנֹו ועל אֹוכלין, הם הּמקֹום ׁשלחן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻֻׁשעל
ואני  ׁשּנאמר: להן; זּכה והּוא הם, לּׁשם אּלּו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומּתנֹות

ּתרּומתי. מׁשמרת את ל ְְְִִֶֶֶַָָֹנתּתי
.Î לׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

אּלא  חּלל, - נתן ואם ּבהמּתֹו. לרֹועה מּתנֹות ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעדרֹו,
יּׂשראל  ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתן ּׂשכר להם נתן ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם
אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל הא אחר: ליּׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
ּבן  אֹו ּבּתי ּבן הּכהן, לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבכֹור

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְֲִֵֶַָֹאחֹותי,
.‡Î לּתן רֹוצים הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

לוּיים  מּׁשני לאחד אֹו אּלּו כהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאֹותם
אבל  לזה; ותן ל הא חברֹו: לֹו ואמר ּבחּנם, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו
ּבטֹובת  זה חלק ל הא ללוי: אֹו לכהן ׁשאמרּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבעלים
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סחֹורה  לעּׂשֹות אסּור וכן אסּור. זה הרי - ְְֲֲֲֵֵֶַָָָָָהנאה
לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹּבתרּומֹות,

.·Îלהן חֹולקין אין אף עּׂשרה הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
הן: ואּלּו אֹותּה. מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעל
מּפני  חּקֹו, לפרּׂש ּדעת ּבֹו ׁשאין והּקטן והּׁשֹוטה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהחרׁש
ׁשהן  מּפני והאנּדרֹוגינֹוס, והּטמטּום ּדעת. ּבאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשאין
ּבּׂשדה  העֹוברים יראּוהּו ׁשּמא והעבד, עצמן. ּבפני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבריה
ׁשהן  מּפני והּטמא, והערל ּכהן. ׁשהּוא עליו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹויעידּו
והּנֹוּׂשא  הּיחּוד. ּומּפני ּתתּגרׁש, ׁשּמא והאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמאּוסין.
ּבבית  יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו - לֹו הֹוגנת ׁשאינּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאּׁשה
לבּתיהן  להן מׁשּלחין וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. עד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּגרנֹות
אּׁשה  הּנֹוּׂשא מן חּוץ הּגבּול; קדׁשי ּכׁשאר להן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוחֹולקין
להן  מׁשּלחין ׁשאין והערל, והּטמא לֹו הֹוגנת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינּה

ְָּכלל.

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ּומאה ‡. ּבאחד עֹולה ּתרּומה 2הּתרּומה סאה ּכיצד? . ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

מן  מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
לּכהן  ונֹותנּה אחת סאה לזרים 3הּכל מּתר והּׁשאר וכל 4, . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עליה  מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומת 5ּתרּומה ּכגֹון , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
צרי אינֹו - אדֹום ׁשל והּׂשעֹורים והחרּובין ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָהּכליסין
והּכל  ּבמעּוטּה, ּבטלה - ּבמאה ונפלה הֹואיל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהגּביּה;

לּזרים. ִַָָֻמּתר
הּכל ·. נעּׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹנפלה

ּתרּומה 6מדּמע  ּבדמי לּכהנים הּכל ויּמכר מּדמי 7, חּוץ , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻ
סאה  מין 8אֹותּה ּכׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

טעם 9ּבמינֹו ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו מין אבל יׁש10; אם : ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

לּכהנים  ויּמכר מדּמע, הּכל נעּׂשה - ּתרּומה טעם ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹֻּבּכל
- חּלין טעם הּכל טעם ואם ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי ְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻחּוץ

לזרים. מּתר ְִַָָֹֻהּכל
סאה ‚. והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה הּכל,11סאה מן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

מדּמעת  אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה 12ונפלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
חׁשּבֹון  לפי לפחֹות 13אּלא ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן . ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

למקֹום  המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻמּמאה
ׁשּנפלּו הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא מדּמע אינֹו - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
הּכל: ונּדּמעּו חּלין סאה לתׁשעים ּתרּומה ׁשל סאין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֻעּׂשר
- חּלין מּמאה לפחֹות סאין עּׂשר זה מּמדּמע נפל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻאם
ּתרּומה; ׁשל סאה מדּמע ׁשל ּבעּׂשר יׁש ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנּדּמעּו,

מדּמעֹות. אינן - סאין מעּׂשר ּפחֹות לתֹוכן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָנפל
להּבלל,„. ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לחּטים  חּטים להּבלל,14ּכגֹון ּדרּכֹו אבל לקמח; קמח אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
חּלין  ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
מדּמע  זה הרי - ּתרּומה רב אם הרב: אחר הֹולכין -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - חּלין רב ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹֻֻּכתרּומה;

לזרים  אסּורים ׁשהּכל ּפי על .15אף ְֲִִִֶַַַָֹ
אחרת,‰. ונפלה הגּביהּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסאה

מּתרין  החּלין הרי - אחרת ונפלה עד 16הגּביהּה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
חּלין  הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם עליהן; ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּתרּבה

ועֹוד  סאה נעּׂשה 17מאה - סאה אחר סאה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
מדּמע. ְַָֹֻהּכל

.Âלהגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹסאה
ׁשּתּפל  קדם ּבראׁשֹונה ידע אם אחרת, סאה ׁשּנפלה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
מּתר; והּׁשאר סאתים מפריׁש אּלא נּדמעּו, לא - ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּׁשנּיה
לא  ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹהֹואיל
זה  הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סאה 1) והגביה למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו בשאינו מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר
למאה  שנפל צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה למאה שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל
ונפלו  תרומה ואחת חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת וסאה כריים שני לפניו היו אלו. לתוך מאה 2)אלו שיעור על סמכו ולמה
ממנו  מרים שאתה דבר חכמים: אמרו ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר תרומת שהרי בתרומות?

מקדשו. לתוכו חזר כהנים.3)אם ממון שתרומה השבט, גזל בתערובת.4)משום בטלה שנפלה, תרומה שסאה
השבט.5) גזל כאן תרומה).6)ואין עם חולין =) לזרים.7)מעורב אסור שהכל כיוון תרומה 8)בזול, שהיא מפני

כהן. של במאה.9)והיא בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים ביטול.10)שבכל של סאה.11)השיעור להרים שצריך
בתערובת.12) מק'13)אוסרת חלק אלא וודאית מתרומה בה שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה כי

חלק  אומרים שאנחנו מדמעת אינה בלבד אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה במאה שהיא לפי בסאה,
מדומע. הכל אז מסאה בפחות נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו בסאה נפל בסאה נבללות,14)מק' שאינן

עצמה. בפני ניכרת אחת שרובה 15)וכל הזאת, התערובת אין - אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
השנייה. התערובת את מדמעת הראשונה 16)חולין, שכבר כיוון לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין

ומאה. באחד עולה ותרומה חולין, סאין מאה יש סאה כל שנגד ונמצא במשנה 17)בטלה, שאמרו מה רבינו מפרש כן
למאה  סאה אחר סאה תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד החולין". על תרומה שתרבה "עד שם:
של  וחמישים תרומה של ואחת חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה החולין, הגביה שמא חולין, סאה
מורה  הרבי שהיה [=וכפי ראשון ראשון אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא אומרים שאין רבינו ודעת חולין.

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê,החּלין לאסר עּמּה מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאין
להעלֹות  החּלין עם מצטרפת החּלין ּפסלת ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֻֻאבל
ׁשּנפלה  ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים סאה ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּתרּומה.
על  אף הּכל, וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים סאה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלמאה
והרי  מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבין חּלין ׁשל ׁשהּמרסן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻֻּפי
זה  הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻקמח
ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן, עם ּבּקמח ּומׁשערין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻעֹולה;
לפחֹות  ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים סאה נפלה אם ְְְְֲִִִֶָָָָָָָאבל
והרי  הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים סאה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמּמאה
זה  הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּקמח
ּופחתה  החּלין, הֹותירּו ׁשהרי ואחד; ּבמאה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻעֹולה

ְַָהּתרּומה.
.Á עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג

ׁשּבהם  ׁשמרים מֹוציאין אין הּלג 18- את מעלין אּלא ,19. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מֹוציאין  אין - צלּולין לּגין למאה עכּור לג נפל אם ְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֻוכן

ׁשּבֹו .20ׁשמרים ְִֶָ
.Ëּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעה לתׁשעים ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻלג

ׁשאין  הּכל, נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל לתֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל
הּיין  את מעלה .21הּמים ֲִִֶֶַַַַַ

.È חּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
ּבׁשֹוגג  אם מאה: על ׁשהֹוסיפּו עד זֹו22אחרים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבמזיד  ואם ואחד; ּבמאה מדּמע,23עֹולה הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ּתֹורה  אּסּורי מבּטלין לכּתחּלה.24ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

.‡Èואֹוכלּה ּברב, לבּטלּה מּתר - לארץ חּוצה ְְְְְְֶַַָָָָָָֹֻּתרּומת
ּתרּומת  ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא טמאתֹו. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבימי
לּגין  ׁשני עליו ונֹותן אחד לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻחּוצה
ׁשל  מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻחּלין,

הּׁשלׁשה  לתֹו ונֹותן לג לג 25ּתרּומה מארּבעּתן ּומגּביּה , ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹ

לג  ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד  הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה.
לּגין  ּכּמה ׁשּנטל ונמצא ּתרּומה. ׁשל הּיין ּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל לּגין ְִִִֵֶֻֻּבׁשני
.·È זרע זהּו אי נֹודע ולא החּלין ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה  מאה היה אפּלּו אחת 26ּתרּומה, ולגנה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
מּתרין  ּכּלן - חּלין ּבדבר 27ׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֻֻֻ

וכּיֹוצא  והּׂשעֹורים החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּזרעֹו
הּׁשּום  ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר אבל 28ּבהן; ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשל  אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוהּבצלים,
מדּמע  הּכל הרי - ּביניהן ּתערבת נתלׁש29ּתרּומה ואם .30 ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ

יתלׁש ולא ואחד. ּבמאה הּתרּומה ּתעלה - ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹהּכל
.31לכּתחּלה  ְְִַָ

.‚È ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, זֹו אי ְְְְִֵֶֶַָָָָָידּוע

נפלה 32אחת  ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ואין מהן, ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּקּפֹות  מּׁשתי מדּמעּתן 33אחת אינּה - החּלין 34לתֹו. ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֻֻ

ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין - מהם אחת זרע אם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻוכן
ּכתרּומה  ּבּה נֹוהג - הּׁשנּיה 35והּׁשנּיה הּקּפה נפלה . ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻ

את  אחר זרע אם וכן מדּמעת. אינּה - אחר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמקֹום
- אחד למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהּׁשנּיה

ׁשּבׁשּתיהן  ּכּקטּנה ׁשּתיהם:36מדּמעת את אחד זרע . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין, הּגּדּולין - ּכלה ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבדבר
את  ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכלה

הראׁשֹונה  את קצר ׁשּלא עד את 37הּׁשנּיה קצר אבל ; ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשאין  ּבדבר אפּלּו הּׁשנּיה, את זרע ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹונה
נעּׂשין  ּומחּברין ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻזרעֹו

לזה  זה .38חֹובה ֶֶָָ
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חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה שהוא למשקה היין,18)להוסיף מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר להרים השמרים.19)כדי עם מעורב שהוא איסור 20)כמו יש בשמרים שגם

טעם 21)תרומה. בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי התרומה, את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
מצטרפין. אין - התרומה לביטול שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים עד 23)הוסיף.22)ויין הוסיף

התרומה. את לבטל כדי מדרבנן.24)מאה אלא אינה במאה תערובתה אבל התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,
עוד 25) לתת כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו

רבינו  נוסחת אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה יהיו מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג
שקמא  ומכיוון חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, ערוגה.26)קמא והיינו הארץ" מן זרוע למקום בגידולי 27)"שם שהקילו הוא קל
- מדומע שגידולי הקלו, שעוד כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה מתרת חולין של אחת שערוגה תרומה,

חולין. כלה.28)הם זרעו שאין דבר הם רבינו:29)שהשומים כתב המשנה ובפירוש ומאה. באחד עולה קרקע שאין
בחולין". נתערבה ולא היא מופרשת שהתרומה חבורו.30)"לפי לכתחילה.31)ממקום איסור מבטלין שאין משום

"אין 32) שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך תרומה של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
וכו'". תרומה של היא איזו חולין.33)ידוע מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת תרומה מהן שאחת

חולין.34) של אותה הייתה השלוש 36)מספק.35)שמא ונפלו סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה "אם
באותן  היה ואם שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין

מדומע". הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה שתיהן 37)חולין כזורע זה והרי מחוברים ושתיהן
ראייה 38)יחד. הבא כלומר, הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה". זה הונח "נעשין רומי: בדפוס
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סחֹורה  לעּׂשֹות אסּור וכן אסּור. זה הרי - ְְֲֲֲֵֵֶַָָָָָהנאה
לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹּבתרּומֹות,

.·Îלהן חֹולקין אין אף עּׂשרה הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
הן: ואּלּו אֹותּה. מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעל
מּפני  חּקֹו, לפרּׂש ּדעת ּבֹו ׁשאין והּקטן והּׁשֹוטה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהחרׁש
ׁשהן  מּפני והאנּדרֹוגינֹוס, והּטמטּום ּדעת. ּבאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשאין
ּבּׂשדה  העֹוברים יראּוהּו ׁשּמא והעבד, עצמן. ּבפני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבריה
ׁשהן  מּפני והּטמא, והערל ּכהן. ׁשהּוא עליו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹויעידּו
והּנֹוּׂשא  הּיחּוד. ּומּפני ּתתּגרׁש, ׁשּמא והאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמאּוסין.
ּבבית  יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו - לֹו הֹוגנת ׁשאינּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאּׁשה
לבּתיהן  להן מׁשּלחין וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. עד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּגרנֹות
אּׁשה  הּנֹוּׂשא מן חּוץ הּגבּול; קדׁשי ּכׁשאר להן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוחֹולקין
להן  מׁשּלחין ׁשאין והערל, והּטמא לֹו הֹוגנת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינּה

ְָּכלל.

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ּומאה ‡. ּבאחד עֹולה ּתרּומה 2הּתרּומה סאה ּכיצד? . ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

מן  מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
לּכהן  ונֹותנּה אחת סאה לזרים 3הּכל מּתר והּׁשאר וכל 4, . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עליה  מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומת 5ּתרּומה ּכגֹון , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
צרי אינֹו - אדֹום ׁשל והּׂשעֹורים והחרּובין ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָהּכליסין
והּכל  ּבמעּוטּה, ּבטלה - ּבמאה ונפלה הֹואיל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהגּביּה;

לּזרים. ִַָָֻמּתר
הּכל ·. נעּׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹנפלה

ּתרּומה 6מדּמע  ּבדמי לּכהנים הּכל ויּמכר מּדמי 7, חּוץ , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻ
סאה  מין 8אֹותּה ּכׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

טעם 9ּבמינֹו ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו מין אבל יׁש10; אם : ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

לּכהנים  ויּמכר מדּמע, הּכל נעּׂשה - ּתרּומה טעם ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹֻּבּכל
- חּלין טעם הּכל טעם ואם ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי ְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻחּוץ

לזרים. מּתר ְִַָָֹֻהּכל
סאה ‚. והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה הּכל,11סאה מן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

מדּמעת  אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה 12ונפלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
חׁשּבֹון  לפי לפחֹות 13אּלא ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן . ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

למקֹום  המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻמּמאה
ׁשּנפלּו הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא מדּמע אינֹו - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
הּכל: ונּדּמעּו חּלין סאה לתׁשעים ּתרּומה ׁשל סאין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֻעּׂשר
- חּלין מּמאה לפחֹות סאין עּׂשר זה מּמדּמע נפל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻאם
ּתרּומה; ׁשל סאה מדּמע ׁשל ּבעּׂשר יׁש ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנּדּמעּו,

מדּמעֹות. אינן - סאין מעּׂשר ּפחֹות לתֹוכן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָנפל
להּבלל,„. ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לחּטים  חּטים להּבלל,14ּכגֹון ּדרּכֹו אבל לקמח; קמח אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
חּלין  ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
מדּמע  זה הרי - ּתרּומה רב אם הרב: אחר הֹולכין -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - חּלין רב ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹֻֻּכתרּומה;

לזרים  אסּורים ׁשהּכל ּפי על .15אף ְֲִִִֶַַַָֹ
אחרת,‰. ונפלה הגּביהּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסאה

מּתרין  החּלין הרי - אחרת ונפלה עד 16הגּביהּה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
חּלין  הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם עליהן; ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּתרּבה

ועֹוד  סאה נעּׂשה 17מאה - סאה אחר סאה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
מדּמע. ְַָֹֻהּכל

.Âלהגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹסאה
ׁשּתּפל  קדם ּבראׁשֹונה ידע אם אחרת, סאה ׁשּנפלה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
מּתר; והּׁשאר סאתים מפריׁש אּלא נּדמעּו, לא - ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּׁשנּיה
לא  ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹהֹואיל
זה  הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סאה 1) והגביה למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו בשאינו מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר
למאה  שנפל צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה למאה שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל
ונפלו  תרומה ואחת חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת וסאה כריים שני לפניו היו אלו. לתוך מאה 2)אלו שיעור על סמכו ולמה
ממנו  מרים שאתה דבר חכמים: אמרו ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר תרומת שהרי בתרומות?

מקדשו. לתוכו חזר כהנים.3)אם ממון שתרומה השבט, גזל בתערובת.4)משום בטלה שנפלה, תרומה שסאה
השבט.5) גזל כאן תרומה).6)ואין עם חולין =) לזרים.7)מעורב אסור שהכל כיוון תרומה 8)בזול, שהיא מפני

כהן. של במאה.9)והיא בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים ביטול.10)שבכל של סאה.11)השיעור להרים שצריך
בתערובת.12) מק'13)אוסרת חלק אלא וודאית מתרומה בה שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה כי

חלק  אומרים שאנחנו מדמעת אינה בלבד אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה במאה שהיא לפי בסאה,
מדומע. הכל אז מסאה בפחות נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו בסאה נפל בסאה נבללות,14)מק' שאינן

עצמה. בפני ניכרת אחת שרובה 15)וכל הזאת, התערובת אין - אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
השנייה. התערובת את מדמעת הראשונה 16)חולין, שכבר כיוון לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין

ומאה. באחד עולה ותרומה חולין, סאין מאה יש סאה כל שנגד ונמצא במשנה 17)בטלה, שאמרו מה רבינו מפרש כן
למאה  סאה אחר סאה תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד החולין". על תרומה שתרבה "עד שם:
של  וחמישים תרומה של ואחת חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה החולין, הגביה שמא חולין, סאה
מורה  הרבי שהיה [=וכפי ראשון ראשון אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא אומרים שאין רבינו ודעת חולין.
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.Ê,החּלין לאסר עּמּה מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאין
להעלֹות  החּלין עם מצטרפת החּלין ּפסלת ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֻֻאבל
ׁשּנפלה  ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים סאה ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּתרּומה.
על  אף הּכל, וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים סאה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלמאה
והרי  מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבין חּלין ׁשל ׁשהּמרסן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻֻּפי
זה  הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻקמח
ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן, עם ּבּקמח ּומׁשערין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻעֹולה;
לפחֹות  ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים סאה נפלה אם ְְְְֲִִִֶָָָָָָָאבל
והרי  הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים סאה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמּמאה
זה  הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּקמח
ּופחתה  החּלין, הֹותירּו ׁשהרי ואחד; ּבמאה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻעֹולה

ְַָהּתרּומה.
.Á עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג

ׁשּבהם  ׁשמרים מֹוציאין אין הּלג 18- את מעלין אּלא ,19. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מֹוציאין  אין - צלּולין לּגין למאה עכּור לג נפל אם ְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֻוכן

ׁשּבֹו .20ׁשמרים ְִֶָ
.Ëּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעה לתׁשעים ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻלג

ׁשאין  הּכל, נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל לתֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל
הּיין  את מעלה .21הּמים ֲִִֶֶַַַַַ

.È חּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
ּבׁשֹוגג  אם מאה: על ׁשהֹוסיפּו עד זֹו22אחרים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבמזיד  ואם ואחד; ּבמאה מדּמע,23עֹולה הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ּתֹורה  אּסּורי מבּטלין לכּתחּלה.24ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

.‡Èואֹוכלּה ּברב, לבּטלּה מּתר - לארץ חּוצה ְְְְְְֶַַָָָָָָֹֻּתרּומת
ּתרּומת  ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא טמאתֹו. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבימי
לּגין  ׁשני עליו ונֹותן אחד לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻחּוצה
ׁשל  מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻחּלין,

הּׁשלׁשה  לתֹו ונֹותן לג לג 25ּתרּומה מארּבעּתן ּומגּביּה , ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹ

לג  ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד  הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה.
לּגין  ּכּמה ׁשּנטל ונמצא ּתרּומה. ׁשל הּיין ּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל לּגין ְִִִֵֶֻֻּבׁשני
.·È זרע זהּו אי נֹודע ולא החּלין ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה  מאה היה אפּלּו אחת 26ּתרּומה, ולגנה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
מּתרין  ּכּלן - חּלין ּבדבר 27ׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֻֻֻ

וכּיֹוצא  והּׂשעֹורים החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּזרעֹו
הּׁשּום  ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר אבל 28ּבהן; ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשל  אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוהּבצלים,
מדּמע  הּכל הרי - ּביניהן ּתערבת נתלׁש29ּתרּומה ואם .30 ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ

יתלׁש ולא ואחד. ּבמאה הּתרּומה ּתעלה - ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹהּכל
.31לכּתחּלה  ְְִַָ

.‚È ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, זֹו אי ְְְְִֵֶֶַָָָָָידּוע

נפלה 32אחת  ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ואין מהן, ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּקּפֹות  מּׁשתי מדּמעּתן 33אחת אינּה - החּלין 34לתֹו. ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֻֻ

ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין - מהם אחת זרע אם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻוכן
ּכתרּומה  ּבּה נֹוהג - הּׁשנּיה 35והּׁשנּיה הּקּפה נפלה . ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻ

את  אחר זרע אם וכן מדּמעת. אינּה - אחר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמקֹום
- אחד למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהּׁשנּיה

ׁשּבׁשּתיהן  ּכּקטּנה ׁשּתיהם:36מדּמעת את אחד זרע . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין, הּגּדּולין - ּכלה ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבדבר
את  ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכלה

הראׁשֹונה  את קצר ׁשּלא עד את 37הּׁשנּיה קצר אבל ; ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשאין  ּבדבר אפּלּו הּׁשנּיה, את זרע ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹונה
נעּׂשין  ּומחּברין ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻזרעֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה שהוא למשקה היין,18)להוסיף מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר להרים השמרים.19)כדי עם מעורב שהוא איסור 20)כמו יש בשמרים שגם

טעם 21)תרומה. בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי התרומה, את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
מצטרפין. אין - התרומה לביטול שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים עד 23)הוסיף.22)ויין הוסיף

התרומה. את לבטל כדי מדרבנן.24)מאה אלא אינה במאה תערובתה אבל התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,
עוד 25) לתת כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו

רבינו  נוסחת אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה יהיו מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג
שקמא  ומכיוון חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, ערוגה.26)קמא והיינו הארץ" מן זרוע למקום בגידולי 27)"שם שהקילו הוא קל
- מדומע שגידולי הקלו, שעוד כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה מתרת חולין של אחת שערוגה תרומה,

חולין. כלה.28)הם זרעו שאין דבר הם רבינו:29)שהשומים כתב המשנה ובפירוש ומאה. באחד עולה קרקע שאין
בחולין". נתערבה ולא היא מופרשת שהתרומה חבורו.30)"לפי לכתחילה.31)ממקום איסור מבטלין שאין משום

"אין 32) שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך תרומה של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
וכו'". תרומה של היא איזו חולין.33)ידוע מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת תרומה מהן שאחת

חולין.34) של אותה הייתה השלוש 36)מספק.35)שמא ונפלו סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה "אם
באותן  היה ואם שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין

מדומע". הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה שתיהן 37)חולין כזורע זה והרי מחוברים ושתיהן
ראייה 38)יחד. הבא כלומר, הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה". זה הונח "נעשין רומי: בדפוס
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.„È,ּתרּומה ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻולפניהן
לתֹו חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו לתֹו אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֻֻונפלּו
ׁשּלא  ּפי על ואף הּתרּומה. לתֹו ּותרּומה נפל ּו, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֻחּלין
ּבתרּומה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתרּומה. על חּלין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻרּבּו
- ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ׁשהּוא הּזה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּזמן

הּתרּומה. על חּלין ׁשּירּבּו ְְִִֶַַַָֻעד
.ÂË הּכרי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ואמר 39סאה ּתרּומת 40, : ְְְְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשם  סאה אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - לתֹוכֹו זה ְְְְִֶֶַַָָָָָָהּכרי
הּכל 41נסּתּימה  ונּדמע הּכרי, ׁשּנפלה 42ּתרּומת ּבּתרּומה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹ

חֹולקין  - ּבצפֹונֹו הּכרי ּתרּומת אמר: הּכרי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָּובתרּומת
רביע  ונמצא לׁשנים, - ׁשּבּצפֹון והחצי לׁשנים, ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָאֹותֹו

המדּמע. הּוא צפֹוני, צפֹון ׁשהּוא ְְְְִִֶַַָֻהּכרי,
.ÊË ּכריים ׁשני ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו

מדּמעין  ׁשניהן הרי - מהן סאין 43ּבאחד ׁשּתי לפניו היּו . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ
עּׂשּויה  האּלּו הּסאין מן אחת הרי ואמר: אחד, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּוכרי

אחת הרי - הּזה הּכרי על ואין ּתרּומה ּתרּומה, מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. זֹו אי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָידּוע
הרי  - הּללּו הּכריים מן אחד על ּתרּומה זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
הּוא  זה אי ידּוע ואין מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהיא

הּטבל. מן ְִֶֶַַָֻהמתּקן

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ּתאנֹות ‡. ׁשּנפלה 2חמּׁשים לבנֹות וחמּׁשים ׁשחֹורֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

הּׁשחֹורֹות  - לבנה היתה ּתרּומה: ׁשל אחת ּתאנה ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָלתֹוכן
מדּמעֹות  והּלבנֹות הּׁשחֹורֹות 3מּתרֹות, - ׁשחֹורה היתה ; ְְְְְְַַָָָָָָֻֻ

ידּוע  אין ואם מּתרֹות. והּלבנֹות ׁשחֹורה 4מדּמעֹות, אם ְְְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
הּכל  מן ּומאה ּבאחד עֹולה - לבנה ואם ידע 5היתה . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

היתה  מדּמעֹות 6מה ּכּלן הרי - וׁשכח ׁשּנפלה .7אחר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
ּדבלה ·. ׁשל ּומלּבנים דבלה עּגּולי עּגּול 8וכן ׁשּנפל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

היה  מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל מלּבן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹו
לּמלּבנים  מצטרפין העּגּולין הרי - ע ּגּול ותעלה 9אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ

ּגדֹולים  דבלה עּגּולי הּכל. מן ּומאה ּבאחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּתרּומה
ּגדֹול 10ּוקטּנים  אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּדבלה עּגּול ׁשּנפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבמׁשקל  ּבין ּבמנין ּבין מעלין הן הרי - קטן אם .11היה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
הריני  - ּוקטּנים ּגדֹולים עּגּולין למאה עּגּול נפל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּכיצד?

נפל  קטן עּגּול 12אֹומר נפל הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה , ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכל  מׁשקל עּגּול עּׂשרים מהן עּגּולים, ארּבעים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלתֹו
אחד  ּכל מׁשקל עּגּול עּׂשרים ּומהן ליטרין, ארּבע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחד
הריני  - ואחד ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלטרא,

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל, קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר
והּסלת ‚. את 13והּקמח להעלֹות מצטרפין אינן - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ְַָהּתרּומה.
ׁשּנפלה „. חּטים ׁשל מגּורה 14סאה ּפי חּטים 15על ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ

ּומאה  ּבאחד אֹותּה מׁשערין אין אּלא 16- מׁשערין ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נבללה  ּבאיזה 17אם ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

הּתרּומה  את רֹואין יעּׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
ּׂשעֹורים  ּגּבי על חּטים היא הּתרּומה 18ּכאּלּו ּומפריׁש , ְְְְִִִִִִֵַַַַָ

החּלין  מן מעט עם הּמגּורה ּגּבי על ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻעצמּה
ּׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה

קּפֹות ‰. לתֹו19ׁשּתי ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות ׁשּתי אֹו ְְְְְְֵֵֶָָָֻ
אם  נפלה: מהן זֹו לאי ידּוע ואין ונבללה, מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאחת
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מינין. כשני להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי חדא דכל ותאכל, המותר הוא מי טבל,39)ותוכיח של
מדומע. הכרי עושה ואינה שתעלה ודינה התרומה כנגד מאה שם כן.40)והיה אצל 41)אחרי מסויים במקום נקבעה

שנפלה. שסאה 42)הסאה רבינו כתב ו) (הלכה שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה נתרבתה שעכשיו
כאן  - נדמעו לא השנייה, שתיפול קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה עד להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה

ומדמעות]. הן מצטרפות ביחד, הסאין שתי שנתחברו התרומה.43)כיוון מהם באיזה יודעים אנו ג'1)שאין יבאר
ואין  לתוכן דבילה עיגול שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה. תאנה לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים
טהורה  או טמאה תרומה סאה תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין של סאה קטן. או גדול היה אם ידוע
נפלה. לאיזו נודע ולא אחרת נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות שתי חולין. ממאה לפחות שנפלה

ט.2) משנה פ"ד הסאהֿתרומה 3)תרומות את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות ואין ממאה. פחות בהם  שיש
שם). הרא"ש (פי' הם שמותרות מכיון מנין 4)שנפלה, ידי על לברר שאיֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי ח, משנה שם

רוקח). (מעשה מקצתן שנאבדו כגון והלבנות, השחורות (פירוש 5)התאנים זו את זו מעלות - איסור בספק שכולם שכיון
שם). עקיבא.6)הרא"ש רב לדעת שם סאה 7)ירושלמי הרי עיון: צריך [אבל שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון

וגם  ט), משנה פ"ה (תרומות התרומה לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה
התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו נמצא השכחה, ידי על עושים 8)כאן אדם "בני חֿט. משניות שם

לאותם  דומות שהן לפי מלבנים נקראות מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות כמו התאנים מדבלת
המשניות). פירוש - יד ג, (נחום מלבן" החזיקי ממש, עברי שהיא דעתי ולפיכך הלבנים, בהם שעושים כיון 9)הדפוסים

זו. את זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע, שם.10)שאין שם.11)במשנה ויש 12)ירושלמי
חולין. של ואחד מאה ולבררם 13)כאן לרקד אפשר הרי - מעורבים שהם ואףֿעלֿפי כחכמים. פ"ו, תרומות תוספתא

ותאנים  עיגולים כמו מצטרפים, - נפל מה ידע לא אם אבל סולת, או קמח נפל, מה ידע אם דוקא והיינו זה. מתוך זה
כפשוטה). (תוספתא יא.14)למעלה משנה פ"ד המשנה).15)תרומות (פירוש בו שאוצרים המקום הוא

שבמגורה.16) יהושע.17)בתחתונות רבי כדעת שם, פ"ה.18)משנה שם יב,19)תוספתא משנה פ"ד תרומות

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד  ּבבית מגּורֹות ׁשּתי מצטרפֹות,20היּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
מגּורה  ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל מן ּומאה ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹותעלה
זה  ּבבית קּפה היתה ואפּלּו מצטרפֹות והּקּפֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻֻאחת.

ׁשּתיהן  לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב לפי אחר, ּבבית 21וקּפה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
- עירֹות ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֻּבבית

מצטרפֹות. ְְִֵָָאינן
.Â להעלֹות רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה 22וכיצד ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָ

מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה, - מּׁשתיהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחד
חּלין  ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים מעלה. - מּזֹו ,23וחציּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אחד  ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ּתאנים ליטרא מהם,24ׁשּדרס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי  - וכד ּכד מאה ׁשם היּו אם היא: זֹו אי ידּוע ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
מּדמי  חּוץ לכהן ּומֹוכרּה מהם אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹזֹו
- מּמאה ּפחֹות היּו ואם מּתרין; והּׁשאר ליטרא, ְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻאֹותּה

מּתרין  והּׁשּולים מדּמעֹות, ּכּלן .25הּפּמין ְְִִִַַַָָָֻֻֻֻ
.Êּדרסּה אם ואין 26וכן עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

העּגּול  ּפי על ּדרסּה הּוא. זה אי אם 27ידּוע ידּוע ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבדרֹומֹו אֹו הּוא 28ּבצפֹונֹו עּגּול זה אי רֹואין 29ולא - ְְְִִִִֵֶֹ

ּפרּודֹות  הם ּכאּלּו יׁש30אֹותם אם הּמׁשקל; לפי ותעלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבכל  ׁשּיׁש והּוא ּתעלה. - ליטרין מאה העּגּולין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכל

ליטרין 31עּגּול  ׁשני על יתר הּתרּומה 32מהן ׁשּתבטל ּכדי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
החּלין. ּברב ּבטל הּתרּומה ׁשּספק ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֻּברב;

.Á אֹוסר ּוספקּה ּבמאה, אֹוסר וּדאּה - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה
ּביֹותר 33ּבחמּׁשים  היה ואם ּברב; אּלא הּתר לּה ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתרּומה  אחת ּתאנה ּכיצד? רב. צריכה אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחמּׁשים
קּימין  הּמאה והרי ותׁשע, לתׁשעים הּכל 34ׁשּנפלה - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לזרים, .35אסּור ְְְִֵֶַָָ

.Ë אחת ׁשּמא 37מחמּׁשים 36נפלה הּכל, מן אחת ואבדה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
היא  ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
חּלין  עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות, אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאבדה

אחר  יֹותר 38מּמקֹום ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
חמּׁשים  לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ואם הּכל. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹעל

לזרים  הּׁשאר הּתר - הּכל מן אחת ואבדה .39ואחת ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹֻ
.È ּתרּומה ראׁשֹון 40סאה מעּׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא 41ׁשּלא והקּדׁש ׁשני למעּׂשר אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשם  יּקרא - נפלה ראׁשֹון למעּׂשר אם הּכל: ונּדּמע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹנפּדּו,

לּכהנים  הּכל ויּמכר מעּׂשר, מּדמי 42לתרּומת חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
למעּׂשר  ואם ׁשּבֹו; מעּׂשר ּתרּומת ּומּדמי ׁשּנפלה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומה

יּפדּו אּלּו הרי - נפלה והקּדׁש חּוץ 43ׁשני לכהן ויּמכרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּתרּומה. ְְִֵָמּדמי

.‡È טמאה ּתרּומה חּלין 44סאה מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻ
טמאין  ּבין הקּדׁש, אֹו ׁשני מעּׂשר אֹו ראׁשֹון מעּׂשר 45אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ה  ונּדּמע הֹואיל טהֹורים, ּכתרּומה ּבין הּכל הרי - ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹ
לעֹולם, אסּור הּכל והרי לּכל, ּבאכילה ׁשאסּורה ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹטמאה

אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירקבּו. עד אֹותן 46ּומּניחים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשּדרּכֹו ּבדבר אבל חי; להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבדבר
מהן; ויאכל ּבהם יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהאכל

טמאה  ּתרּומה ׁשּמדליקין ּכדר הּכל ידליק .47אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
.·È טהֹורה ּתרּומה חּלין 48סאה מּמאה לפחֹות 49ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻ

והּכהן  ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל יּמכר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹטמאין
קליֹות  זה מדּמע ּפרֹות 50אֹוכל ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו , ְְְֵֵֵֶָָָֻ

מכׁשירין  מן 51ׁשאינן ׁשּבֹו הּתרּומה תטמא ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מּכביצה  ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש אֹו הּטמאין. ,52החּלין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכתנאֿקמא.20)כחכמים. שם בירושלמי דרכן 21)ברייתא אין מגורות להתפנות, דרכן קופות ח): (הלכה שם
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות וכיון למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות, ופירוש להתפנות.

שם). שם.22)המשנה יהושע.23)ירושלמי וכרבי יא, משנה שם להעלות 24)תרומות רצה שאם למעלה, שכתב כמו
מעלה. - מהם פומין.25)אחד מאה שיהיו וצריך לבטל, מסייעות התחתונות אין בהלכה 26)ולפיכך האמור על מוסב

עיגול  פי על או כוורת פי על בדרס שהואֿהדין יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין מאה שם יש שאם הקודמת,
וצריך). ד"ה ז הלכה בירושלמי הפנים שם.27)(מראה הפנים מראה עצמה, בפני בבא היא ד.28)זו ביצה

בעיגול.29) מקום  באיזה יודע אינו וגם דרס, עיגול באיזה יודע אינו דברים: שני ממנו נתעלמו כלומר:30)כלומר:
שם). (רש"י הפה שעל הליטרא את להעלות התחתונות ומצטרפות דימוע, בספק וכולם שולים, בשל מעורבים פומין כאילו

התורה,31) מן ברוב תרומה הספק לבטל כדי עיגול בכל שיהא צריך עצמו, בפני ניכר ועיגול עיגול שכל כיון שם. ירושלמי
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין צורך 32)ואז שאין הרי שהוא", וכל ליטרין "שני שם : (בירושלמי

איתיביה  ד"ה מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי" בפלתי ב"חד בש"ך, א סעיף קט סימן יורהֿדעה ערוך' וב'שולחן .
תשובה). ה"ז.33)ובפתחי פ"ד שם תרומה.34)ירושלמי בוודאי כאן א.35)ויש הלכה של 36)למעלה המשך
הקודמת. שם.37)ההלכה הפנים מראה ועיין חמשים". "לתוך אברבנאל: חמשים 38)בכ"י "עד בירושלמי: כמפורש

לכתחילה. איסור מבטלין שאין לפי ולהרבות, להוסיף אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי שבתרומה אףֿעלֿפי רוב". צריכה
ואחד.39) בחמשים די לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק כאן שיש שכיון משנה 40)שם. פ"ה תרומות

מעשר.41)א. לזרים.42)תרומת אסור חולין.43)שהדמוע שם.44)ויהיו או 45)משנה חולין, אותם כלומר,
הקדש. או (כסףֿמשנה).46)מעשר שם כגירסתו המשנה, על תקלה 47)ירושלמי יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר שם.48)לאחרים, מדומע.49)משנה משקה 50)שהכל עליהם יפול שלא באש. קלוי
משקין  שבעה עליהם נפלו אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי בתרומה, תיטמא שלא לטומאה, המכשיר

אֿב. הלכות אוכלין טומאת מהלכות בפ"א כמבואר לטומאה, ג.51)המכשירים הלכה שם כמבואר לטומאה,
שם.52) המשניות (פירוש ביצה כחצי אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים נקודים". "יאכלו שם: במשנה
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.„È,ּתרּומה ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻולפניהן
לתֹו חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו לתֹו אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֻֻונפלּו
ׁשּלא  ּפי על ואף הּתרּומה. לתֹו ּותרּומה נפל ּו, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֻחּלין
ּבתרּומה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתרּומה. על חּלין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻרּבּו
- ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ׁשהּוא הּזה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּזמן

הּתרּומה. על חּלין ׁשּירּבּו ְְִִֶַַַָֻעד
.ÂË הּכרי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ואמר 39סאה ּתרּומת 40, : ְְְְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשם  סאה אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - לתֹוכֹו זה ְְְְִֶֶַַָָָָָָהּכרי
הּכל 41נסּתּימה  ונּדמע הּכרי, ׁשּנפלה 42ּתרּומת ּבּתרּומה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹ

חֹולקין  - ּבצפֹונֹו הּכרי ּתרּומת אמר: הּכרי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָּובתרּומת
רביע  ונמצא לׁשנים, - ׁשּבּצפֹון והחצי לׁשנים, ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָאֹותֹו

המדּמע. הּוא צפֹוני, צפֹון ׁשהּוא ְְְְִִֶַַָֻהּכרי,
.ÊË ּכריים ׁשני ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו

מדּמעין  ׁשניהן הרי - מהן סאין 43ּבאחד ׁשּתי לפניו היּו . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ
עּׂשּויה  האּלּו הּסאין מן אחת הרי ואמר: אחד, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּוכרי

אחת הרי - הּזה הּכרי על ואין ּתרּומה ּתרּומה, מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. זֹו אי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָידּוע
הרי  - הּללּו הּכריים מן אחד על ּתרּומה זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
הּוא  זה אי ידּוע ואין מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהיא

הּטבל. מן ְִֶֶַַָֻהמתּקן

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ּתאנֹות ‡. ׁשּנפלה 2חמּׁשים לבנֹות וחמּׁשים ׁשחֹורֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

הּׁשחֹורֹות  - לבנה היתה ּתרּומה: ׁשל אחת ּתאנה ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָלתֹוכן
מדּמעֹות  והּלבנֹות הּׁשחֹורֹות 3מּתרֹות, - ׁשחֹורה היתה ; ְְְְְְַַָָָָָָֻֻ

ידּוע  אין ואם מּתרֹות. והּלבנֹות ׁשחֹורה 4מדּמעֹות, אם ְְְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
הּכל  מן ּומאה ּבאחד עֹולה - לבנה ואם ידע 5היתה . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

היתה  מדּמעֹות 6מה ּכּלן הרי - וׁשכח ׁשּנפלה .7אחר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
ּדבלה ·. ׁשל ּומלּבנים דבלה עּגּולי עּגּול 8וכן ׁשּנפל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

היה  מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל מלּבן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹו
לּמלּבנים  מצטרפין העּגּולין הרי - ע ּגּול ותעלה 9אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ

ּגדֹולים  דבלה עּגּולי הּכל. מן ּומאה ּבאחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּתרּומה
ּגדֹול 10ּוקטּנים  אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּדבלה עּגּול ׁשּנפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבמׁשקל  ּבין ּבמנין ּבין מעלין הן הרי - קטן אם .11היה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
הריני  - ּוקטּנים ּגדֹולים עּגּולין למאה עּגּול נפל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּכיצד?

נפל  קטן עּגּול 12אֹומר נפל הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה , ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכל  מׁשקל עּגּול עּׂשרים מהן עּגּולים, ארּבעים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלתֹו
אחד  ּכל מׁשקל עּגּול עּׂשרים ּומהן ליטרין, ארּבע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחד
הריני  - ואחד ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלטרא,

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל, קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר
והּסלת ‚. את 13והּקמח להעלֹות מצטרפין אינן - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ְַָהּתרּומה.
ׁשּנפלה „. חּטים ׁשל מגּורה 14סאה ּפי חּטים 15על ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ

ּומאה  ּבאחד אֹותּה מׁשערין אין אּלא 16- מׁשערין ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נבללה  ּבאיזה 17אם ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

הּתרּומה  את רֹואין יעּׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
ּׂשעֹורים  ּגּבי על חּטים היא הּתרּומה 18ּכאּלּו ּומפריׁש , ְְְְִִִִִִֵַַַַָ

החּלין  מן מעט עם הּמגּורה ּגּבי על ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻעצמּה
ּׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה

קּפֹות ‰. לתֹו19ׁשּתי ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות ׁשּתי אֹו ְְְְְְֵֵֶָָָֻ
אם  נפלה: מהן זֹו לאי ידּוע ואין ונבללה, מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאחת
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מינין. כשני להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי חדא דכל ותאכל, המותר הוא מי טבל,39)ותוכיח של
מדומע. הכרי עושה ואינה שתעלה ודינה התרומה כנגד מאה שם כן.40)והיה אצל 41)אחרי מסויים במקום נקבעה

שנפלה. שסאה 42)הסאה רבינו כתב ו) (הלכה שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה נתרבתה שעכשיו
כאן  - נדמעו לא השנייה, שתיפול קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה עד להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה

ומדמעות]. הן מצטרפות ביחד, הסאין שתי שנתחברו התרומה.43)כיוון מהם באיזה יודעים אנו ג'1)שאין יבאר
ואין  לתוכן דבילה עיגול שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה. תאנה לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים
טהורה  או טמאה תרומה סאה תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין של סאה קטן. או גדול היה אם ידוע
נפלה. לאיזו נודע ולא אחרת נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות שתי חולין. ממאה לפחות שנפלה

ט.2) משנה פ"ד הסאהֿתרומה 3)תרומות את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות ואין ממאה. פחות בהם  שיש
שם). הרא"ש (פי' הם שמותרות מכיון מנין 4)שנפלה, ידי על לברר שאיֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי ח, משנה שם

רוקח). (מעשה מקצתן שנאבדו כגון והלבנות, השחורות (פירוש 5)התאנים זו את זו מעלות - איסור בספק שכולם שכיון
שם). עקיבא.6)הרא"ש רב לדעת שם סאה 7)ירושלמי הרי עיון: צריך [אבל שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון

וגם  ט), משנה פ"ה (תרומות התרומה לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה
התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו נמצא השכחה, ידי על עושים 8)כאן אדם "בני חֿט. משניות שם

לאותם  דומות שהן לפי מלבנים נקראות מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות כמו התאנים מדבלת
המשניות). פירוש - יד ג, (נחום מלבן" החזיקי ממש, עברי שהיא דעתי ולפיכך הלבנים, בהם שעושים כיון 9)הדפוסים

זו. את זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע, שם.10)שאין שם.11)במשנה ויש 12)ירושלמי
חולין. של ואחד מאה ולבררם 13)כאן לרקד אפשר הרי - מעורבים שהם ואףֿעלֿפי כחכמים. פ"ו, תרומות תוספתא

ותאנים  עיגולים כמו מצטרפים, - נפל מה ידע לא אם אבל סולת, או קמח נפל, מה ידע אם דוקא והיינו זה. מתוך זה
כפשוטה). (תוספתא יא.14)למעלה משנה פ"ד המשנה).15)תרומות (פירוש בו שאוצרים המקום הוא

שבמגורה.16) יהושע.17)בתחתונות רבי כדעת שם, פ"ה.18)משנה שם יב,19)תוספתא משנה פ"ד תרומות

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד  ּבבית מגּורֹות ׁשּתי מצטרפֹות,20היּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
מגּורה  ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל מן ּומאה ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹותעלה
זה  ּבבית קּפה היתה ואפּלּו מצטרפֹות והּקּפֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻֻאחת.

ׁשּתיהן  לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב לפי אחר, ּבבית 21וקּפה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
- עירֹות ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֻּבבית

מצטרפֹות. ְְִֵָָאינן
.Â להעלֹות רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה 22וכיצד ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָ

מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה, - מּׁשתיהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחד
חּלין  ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים מעלה. - מּזֹו ,23וחציּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אחד  ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ּתאנים ליטרא מהם,24ׁשּדרס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי  - וכד ּכד מאה ׁשם היּו אם היא: זֹו אי ידּוע ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
מּדמי  חּוץ לכהן ּומֹוכרּה מהם אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹזֹו
- מּמאה ּפחֹות היּו ואם מּתרין; והּׁשאר ליטרא, ְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻאֹותּה

מּתרין  והּׁשּולים מדּמעֹות, ּכּלן .25הּפּמין ְְִִִַַַָָָֻֻֻֻ
.Êּדרסּה אם ואין 26וכן עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

העּגּול  ּפי על ּדרסּה הּוא. זה אי אם 27ידּוע ידּוע ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבדרֹומֹו אֹו הּוא 28ּבצפֹונֹו עּגּול זה אי רֹואין 29ולא - ְְְִִִִֵֶֹ

ּפרּודֹות  הם ּכאּלּו יׁש30אֹותם אם הּמׁשקל; לפי ותעלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבכל  ׁשּיׁש והּוא ּתעלה. - ליטרין מאה העּגּולין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכל

ליטרין 31עּגּול  ׁשני על יתר הּתרּומה 32מהן ׁשּתבטל ּכדי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
החּלין. ּברב ּבטל הּתרּומה ׁשּספק ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֻּברב;

.Á אֹוסר ּוספקּה ּבמאה, אֹוסר וּדאּה - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה
ּביֹותר 33ּבחמּׁשים  היה ואם ּברב; אּלא הּתר לּה ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתרּומה  אחת ּתאנה ּכיצד? רב. צריכה אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחמּׁשים
קּימין  הּמאה והרי ותׁשע, לתׁשעים הּכל 34ׁשּנפלה - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לזרים, .35אסּור ְְְִֵֶַָָ

.Ë אחת ׁשּמא 37מחמּׁשים 36נפלה הּכל, מן אחת ואבדה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
היא  ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
חּלין  עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות, אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאבדה

אחר  יֹותר 38מּמקֹום ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
חמּׁשים  לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ואם הּכל. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹעל

לזרים  הּׁשאר הּתר - הּכל מן אחת ואבדה .39ואחת ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹֻ
.È ּתרּומה ראׁשֹון 40סאה מעּׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא 41ׁשּלא והקּדׁש ׁשני למעּׂשר אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשם  יּקרא - נפלה ראׁשֹון למעּׂשר אם הּכל: ונּדּמע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹנפּדּו,

לּכהנים  הּכל ויּמכר מעּׂשר, מּדמי 42לתרּומת חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
למעּׂשר  ואם ׁשּבֹו; מעּׂשר ּתרּומת ּומּדמי ׁשּנפלה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומה

יּפדּו אּלּו הרי - נפלה והקּדׁש חּוץ 43ׁשני לכהן ויּמכרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּתרּומה. ְְִֵָמּדמי

.‡È טמאה ּתרּומה חּלין 44סאה מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻ
טמאין  ּבין הקּדׁש, אֹו ׁשני מעּׂשר אֹו ראׁשֹון מעּׂשר 45אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ה  ונּדּמע הֹואיל טהֹורים, ּכתרּומה ּבין הּכל הרי - ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹ
לעֹולם, אסּור הּכל והרי לּכל, ּבאכילה ׁשאסּורה ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹטמאה

אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירקבּו. עד אֹותן 46ּומּניחים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשּדרּכֹו ּבדבר אבל חי; להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבדבר
מהן; ויאכל ּבהם יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהאכל

טמאה  ּתרּומה ׁשּמדליקין ּכדר הּכל ידליק .47אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
.·È טהֹורה ּתרּומה חּלין 48סאה מּמאה לפחֹות 49ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻ

והּכהן  ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל יּמכר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹטמאין
קליֹות  זה מדּמע ּפרֹות 50אֹוכל ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו , ְְְֵֵֵֶָָָֻ

מכׁשירין  מן 51ׁשאינן ׁשּבֹו הּתרּומה תטמא ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מּכביצה  ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש אֹו הּטמאין. ,52החּלין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
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וכתנאֿקמא.20)כחכמים. שם בירושלמי דרכן 21)ברייתא אין מגורות להתפנות, דרכן קופות ח): (הלכה שם
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות וכיון למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות, ופירוש להתפנות.

שם). שם.22)המשנה יהושע.23)ירושלמי וכרבי יא, משנה שם להעלות 24)תרומות רצה שאם למעלה, שכתב כמו
מעלה. - מהם פומין.25)אחד מאה שיהיו וצריך לבטל, מסייעות התחתונות אין בהלכה 26)ולפיכך האמור על מוסב

עיגול  פי על או כוורת פי על בדרס שהואֿהדין יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין מאה שם יש שאם הקודמת,
וצריך). ד"ה ז הלכה בירושלמי הפנים שם.27)(מראה הפנים מראה עצמה, בפני בבא היא ד.28)זו ביצה

בעיגול.29) מקום  באיזה יודע אינו וגם דרס, עיגול באיזה יודע אינו דברים: שני ממנו נתעלמו כלומר:30)כלומר:
שם). (רש"י הפה שעל הליטרא את להעלות התחתונות ומצטרפות דימוע, בספק וכולם שולים, בשל מעורבים פומין כאילו

התורה,31) מן ברוב תרומה הספק לבטל כדי עיגול בכל שיהא צריך עצמו, בפני ניכר ועיגול עיגול שכל כיון שם. ירושלמי
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין צורך 32)ואז שאין הרי שהוא", וכל ליטרין "שני שם : (בירושלמי

איתיביה  ד"ה מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי" בפלתי ב"חד בש"ך, א סעיף קט סימן יורהֿדעה ערוך' וב'שולחן .
תשובה). ה"ז.33)ובפתחי פ"ד שם תרומה.34)ירושלמי בוודאי כאן א.35)ויש הלכה של 36)למעלה המשך
הקודמת. שם.37)ההלכה הפנים מראה ועיין חמשים". "לתוך אברבנאל: חמשים 38)בכ"י "עד בירושלמי: כמפורש

לכתחילה. איסור מבטלין שאין לפי ולהרבות, להוסיף אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי שבתרומה אףֿעלֿפי רוב". צריכה
ואחד.39) בחמשים די לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק כאן שיש שכיון משנה 40)שם. פ"ה תרומות

מעשר.41)א. לזרים.42)תרומת אסור חולין.43)שהדמוע שם.44)ויהיו או 45)משנה חולין, אותם כלומר,
הקדש. או (כסףֿמשנה).46)מעשר שם כגירסתו המשנה, על תקלה 47)ירושלמי יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר שם.48)לאחרים, מדומע.49)משנה משקה 50)שהכל עליהם יפול שלא באש. קלוי
משקין  שבעה עליהם נפלו אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי בתרומה, תיטמא שלא לטומאה, המכשיר

אֿב. הלכות אוכלין טומאת מהלכות בפ"א כמבואר לטומאה, ג.51)המכשירים הלכה שם כמבואר לטומאה,
שם.52) המשניות (פירוש ביצה כחצי אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים נקודים". "יאכלו שם: במשנה
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lybe zxecdn jezn

אחר  אכל מטּמא טמא אכל ּכביצה.53ׁשאין ׁשּיהיה עד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
זה  מדּמע יתחּלק ּכדי 54אֹו עּסה, ּבכל מּכביצה ּפחֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ְִֵֶֶַָָֹׁשּלא
.‚È טמאה ּתרּומה טהֹורין 55סאה חּלין למאה ,56ׁשּנפלה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻ

סאה  -57וכן טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
קליֹות 58ּתעלה  ותאכל ּומאה, ּבמי 59ּבאחד ּתּלֹוׁש אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

היא  ׁשּנפלה הּסאה ׁשאין מּכביצה; ּפחֹות אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּפרֹות
ׁשעלתה  עצמּה .60הּסאה ְְְֶַַָָָָ

.„È טמאה ּתרּומה ׁשל 61סאה סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָ
ּבמעּוט  ּבטלה - טהֹורה הּכל 62ּתרּומה ואֹוכלין ְְְְְְִִַָָָָֹ

נפלה 63ּבטהרה  ואם עד 64. הּכל יּניח - מּמאה לפחֹות ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָָֹ
ֵֵֶָׁשּירקב.

.ÂË קּפֹות סאה 65ׁשּתי אחת ׁשּנפלה לתֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשנּיה  סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ונֹודע ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמהן
ׁשּנפלה  לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן זֹו לאי ידּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
הּקלקלה  את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה, נפלה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה

סאה 66ּבמקלקל  נפלה ואין 67. מהם אחת לתֹו ראׁשֹונה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ונֹודע  ׁשנּיה סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָידּוע
ׁשנּיה  ׁשּנפלה לּמקֹום אֹומרים: אין - נפלה מהן זֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלאי

מקלקלֹות. ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה, ְְְְִֵֶֶָָָָָֻנפלה
.ÊË קּפֹות ׁשּתי טהֹורה 68היּו ואחת טמאה אחת ,69, ְְְְֵֵַַַַָָָֻ

זֹו אי ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָונפלה
נפלה. הּטמאה לתֹו אֹומרין: - ְְְְִִֵַָָָהיא

.ÊÈ קּפֹות ׁשל 70ׁשּתי ואחת טהֹורה ּתר ּומה ׁשל אחת , ְְְְֵֶֶַַַַָָֻ
טמאין  אחת 71חּלין לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה : ְְְְְְִִֵַַָָָָָֻ

נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומרין: - יאכלּו72מהן והחּלין , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּכתרּומה  .73ּבטהרה ְְֳִָָָ

.ÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו קליֹות 74אֹומרין: יאכלּו והחּלין , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

גדֹולה. ּכתרּומה ְְְֳִָָָָ(ּבטהרה
.ËÈ- מהן אחת לתֹו ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָסאה

יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻאֹומרין:
ּפרֹות 75קליֹות) ּבמי יּלֹוׁשּו .76אֹו ְְִֵֵָ

.Î קּפֹות ׁשל 77ׁשּתי ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת , ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֻ
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בר"ש). שם א).53)ועיין הלכה פ"ד (שם טומאה מקבל מכביצה בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת אבל
עיסה.54) בכל והמדומע מכביצה פחות שיהיה אחרות חכמים.55)לעיסות כדעת ב, משנה שם שלא 56)תרומות

(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא הכל.57)הוכשרו לדברי ג, משנה שם.58)שם תטמא 59)כחכמים שלא
הטהורה. מאה 60)התרומה לתוך טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב), משנה (שם אליעזר כר' ולא ותאכל. תעלה ולכן

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא שנפלה שהיא ותישרף, התרומה תעלה - טהורים ד.61)חולין משנה שם
תרומה.62) הכל שהרי שם), המשניות (פירוש תעלה ולא שם. וכג.63)כחכמים כב: והובא 64)בכורות א, משנה שם

יא. הלכה ואחת 65)למעלה מאה מהן אחת באף כשאין והמדובר ח. הלכה פ"ד שם וירושלמי פ"ז, תרומות תוספתא
נפלה  שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל שיש או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן התרומה, נגד

(רדב"ז). לכהן סאה בהרמת חייבת תוכה מותרת.66)אל והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה שהראשונה
יד. הלכה פ"י למעלה שם.67)וראה וירושלמי ג.68)תוספתא הלכה פ"ז שם וירושלמי שם, בתוספתא 69)תוספתא

שכל  (כסףֿמשנה), חולין של שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה של ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם:
תו  יותר, מקולקל הקלקלה.שהוא בו חולין 70)לין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי

והחולין  נפלה, תרומה לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה ידוע ואין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה סאה נפלה טמאין,
להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת יב, הלכה למעלה וראה נקודים". שם,71)יאכלו בירושלמי הוא כן

הכסףֿמשנה, הגיה וכן טהורים". "חולין העתיק הנגיד ר"י בשו"ת אבל קורקוס. הר"י לפני שהיה כ"י ברמב"ם הוא וכן
עז. והערה כא והלכה יח, הלכה להלן וראה הראב"ד. קושיית ליישב הלכה 72)בכדי פ"י למעלה ראה מותרים. והחולין

זה,73)יד. לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד שיש במקום אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא
(מהר"י  הגוף בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה נפלה שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
מכביצה, פחות פחות היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי עח). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס).

התרומה. את יטמאו היא 74)שלא החולין, לתוך נפלה אם ובין התרומה, לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
"שתי  שם: בירושלמי מפורש וכן החולין. את ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה תלו ולמה אוסרת,
אי  מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה סאה נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה של אחת קופות,

עז). והערה כא הלכה להלן, עוד (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי אסור, נפלה תרומה ליתא 75)לתוך המוקף, כל
הדברים  ואמנם כפשוטה). (תוספתא כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י וברמב"ם קושטא ובדפוס רומי בדפוס

התרומה 76)כפולים. נטמאה כבר שהרי פירות, במי תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה על השיג הראב"ד
כש  אלא החולין, ולפי ונטמאו טהורין", חולין של "ואחת הקודמת בהלכה הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו

אל  התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל הוכשרו לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו דברי מיושבים זה
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי מהתרומה. ייטמאו שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך החולין,
(וראה  הקודמת בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא זהירות =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא

עז). והערה כא הלכה נפלה 77)להלן כו' טהורין חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
(הוצאת  פ"ו שם בתוספתא וכן נקודים". יאכלו והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר אני טהורה, תרומה סאה
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אחת  לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה טהֹורין, ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻחּלין
יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומרין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻמהן

ְָקליֹות.
.‡Î סאה אח 78נפלה לתֹו טמאה ּתרּומה -ׁשל מהן ת ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ

אסּור  - טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות. ּוספק 79ׁשּתיהן , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָ
מן  - טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר; - ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻֻהמדּמע
ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהן, - המדּמע ואּסּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתֹורה,

מאכלֹות  אּסּורי .80ּבהלכֹות ְְֲִִֵַָ

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
חבית ‡. ּכיצד? ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת - סתּומה ְְְִִֵֶַַַַָָָָחבית

חבּיֹות  אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָסתּומה
ּבאחד  ּתעלה - החבּיֹות נפּתחּו הּכל. נּדּמע - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹסתּומֹות

ֵָּומאה.
אחת ·. ונפלה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית

היא  ּתרּומה ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמהם
ונפלה  למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנפלה.
לפי  אחת. להפריׁש צרי אּלא הּגדֹול; לּים מהן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת
אין  - ּבּה וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת, נפילתּה - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהחבית

נּכרת. ְִִֶֶָָנפילתּה
אחת ‚. ונפּתחה חבּיֹות ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

החבית; אֹותּה וׁשֹותה מּמאה אחד מּמּנה נֹוטל - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמהן

אחת  וכל ׁשּיּפתחּו. עד אסּורֹות - החבּיֹות ׁשאר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָאבל
וׁשֹותה  דּמּועּה ּכדי מּמּנה נֹוטל - מהן ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחת
ונפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית נתערבה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָהּׁשאר.
וׁשֹותה  אחת חבית דּמּוע ּכדי מהם נֹוטל - מאה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהם
לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורֹות, החמּׁשים ּוׁשאר ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָהּמאה;
אלפים  ּכּמה היּו אפּלּו ּברב. ׁשהיא ּתרּומה ׁשל ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹחבית

הימּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל מדּמע, ּכּלן - אחד חבּיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
מדּמע. והּׁשאר ׁשֹותה, והּׁשירים ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻמּמאה,

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

לזרים. ואסּורה ְְֲִַַַָָֻמדּמעת
חלמֹון ‰. אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביצה

בֹולע. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְִֵֵֶֶַָָׁשּלּה
.Â ואחר והגּביהֹו העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּׂשאֹור

מּתרת. זֹו הרי - נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָָֻּכ
.Êמינֹו ּבׁשאינֹו מין (ּתרּומה) נתערב ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכבר

עם  ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל אם ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשיל,
הּבצל  ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי - הּבצל ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָטעם
- ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא ּתרּומה, והּתבׁשיל ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻחּלין

אסּור. הּבצל ֲֵַָָָהרי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לתוך  תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי :(64 141 עמ' ליברמן הגר"ש
עד  בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה, טמאה תרומה לתוך אומר הריני נפלה, מהן זו לאי ידוע ואינו מהן אחת
טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה כבירושלמי, רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל שאין שיתחשבו

הסמוכה. בהלכה מפורש ונפלה 78)דינו טהורין, חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה יודע ואינו מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה
טמאה  תרומה של סאה ונפלה טמאים, חולין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי יז, הלכה למעלה וראה
להשוותם  ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי כי [ויתכן עיון. צריכים רבינו ודברי הירושלמי. לדעת אסורות שתיהן - לתוכם
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שתי יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי. לדברי
סאה  נפלה כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
ולפי"ז  עג. הערה למעלה וראה הירושלמי. כדברי ממש זה והרי וכו'. אסורות שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של
קופות, שתי כ) (הלכה עה. והערה ע הערה שם עיין יז, הלכה למעלה הכסףֿמשנה ולהגהת הראב"ד להשגת מקום אין
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת טמאה תרומה של אחת
נפלה, תרומה של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יחֿיט) (הלכות קליות. יאכלו והחולין נפלה,

קליות) יאכלו כו' (בטהרה קליות יאכלו קורקוס].והחולין בר"י ועיין הירושלמי, כדברי שוב זה והרי פירות. במי ילושו או
טהורה 79) תרומה אחת קופות, ששתי מחוברות), כא והלכה יז  שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על מוסב [זה

ואףֿעלֿפיֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין של ואחת
טמאה  תרומה שספק כתב זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה שמא חוששים אנו זה לענין כי בטהרה, יאכלו החולין
איסור  על עובר הוא הרי אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה שאם היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור,
לענין  אבל בדיעבד. שזהו אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה שמן שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא
דאורייתא  איסור זהו ובתרומה לכתחילה, איסור מבטלין אין והרי כלכתחילה, זה הרי בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה,

יח). סימן בתשובה אבניֿמילואים שכתב כמו הדעות, יֿיג.80)לכל אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו. במין כלומר,
העיסה.1) לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין שנתבלה ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם חולין של ירק הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד יין של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו הדברים אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה
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אחר  אכל מטּמא טמא אכל ּכביצה.53ׁשאין ׁשּיהיה עד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
זה  מדּמע יתחּלק ּכדי 54אֹו עּסה, ּבכל מּכביצה ּפחֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ְִֵֶֶַָָֹׁשּלא
.‚È טמאה ּתרּומה טהֹורין 55סאה חּלין למאה ,56ׁשּנפלה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻ

סאה  -57וכן טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
קליֹות 58ּתעלה  ותאכל ּומאה, ּבמי 59ּבאחד ּתּלֹוׁש אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

היא  ׁשּנפלה הּסאה ׁשאין מּכביצה; ּפחֹות אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּפרֹות
ׁשעלתה  עצמּה .60הּסאה ְְְֶַַָָָָ

.„È טמאה ּתרּומה ׁשל 61סאה סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָ
ּבמעּוט  ּבטלה - טהֹורה הּכל 62ּתרּומה ואֹוכלין ְְְְְְִִַָָָָֹ

נפלה 63ּבטהרה  ואם עד 64. הּכל יּניח - מּמאה לפחֹות ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָָֹ
ֵֵֶָׁשּירקב.

.ÂË קּפֹות סאה 65ׁשּתי אחת ׁשּנפלה לתֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשנּיה  סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ונֹודע ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמהן
ׁשּנפלה  לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן זֹו לאי ידּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
הּקלקלה  את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה, נפלה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה

סאה 66ּבמקלקל  נפלה ואין 67. מהם אחת לתֹו ראׁשֹונה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ונֹודע  ׁשנּיה סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָידּוע
ׁשנּיה  ׁשּנפלה לּמקֹום אֹומרים: אין - נפלה מהן זֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלאי

מקלקלֹות. ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה, ְְְְִֵֶֶָָָָָֻנפלה
.ÊË קּפֹות ׁשּתי טהֹורה 68היּו ואחת טמאה אחת ,69, ְְְְֵֵַַַַָָָֻ

זֹו אי ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָונפלה
נפלה. הּטמאה לתֹו אֹומרין: - ְְְְִִֵַָָָהיא

.ÊÈ קּפֹות ׁשל 70ׁשּתי ואחת טהֹורה ּתר ּומה ׁשל אחת , ְְְְֵֶֶַַַַָָֻ
טמאין  אחת 71חּלין לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה : ְְְְְְִִֵַַָָָָָֻ

נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומרין: - יאכלּו72מהן והחּלין , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּכתרּומה  .73ּבטהרה ְְֳִָָָ

.ÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
נפלה  ּתרּומה ׁשל לתֹו קליֹות 74אֹומרין: יאכלּו והחּלין , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

גדֹולה. ּכתרּומה ְְְֳִָָָָ(ּבטהרה
.ËÈ- מהן אחת לתֹו ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָסאה

יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻאֹומרין:
ּפרֹות 75קליֹות) ּבמי יּלֹוׁשּו .76אֹו ְְִֵֵָ

.Î קּפֹות ׁשל 77ׁשּתי ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת , ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֻ
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בר"ש). שם א).53)ועיין הלכה פ"ד (שם טומאה מקבל מכביצה בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת אבל
עיסה.54) בכל והמדומע מכביצה פחות שיהיה אחרות חכמים.55)לעיסות כדעת ב, משנה שם שלא 56)תרומות

(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא הכל.57)הוכשרו לדברי ג, משנה שם.58)שם תטמא 59)כחכמים שלא
הטהורה. מאה 60)התרומה לתוך טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב), משנה (שם אליעזר כר' ולא ותאכל. תעלה ולכן

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא שנפלה שהיא ותישרף, התרומה תעלה - טהורים ד.61)חולין משנה שם
תרומה.62) הכל שהרי שם), המשניות (פירוש תעלה ולא שם. וכג.63)כחכמים כב: והובא 64)בכורות א, משנה שם

יא. הלכה ואחת 65)למעלה מאה מהן אחת באף כשאין והמדובר ח. הלכה פ"ד שם וירושלמי פ"ז, תרומות תוספתא
נפלה  שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל שיש או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן התרומה, נגד

(רדב"ז). לכהן סאה בהרמת חייבת תוכה מותרת.66)אל והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה שהראשונה
יד. הלכה פ"י למעלה שם.67)וראה וירושלמי ג.68)תוספתא הלכה פ"ז שם וירושלמי שם, בתוספתא 69)תוספתא

שכל  (כסףֿמשנה), חולין של שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה של ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם:
תו  יותר, מקולקל הקלקלה.שהוא בו חולין 70)לין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי

והחולין  נפלה, תרומה לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה ידוע ואין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה סאה נפלה טמאין,
להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת יב, הלכה למעלה וראה נקודים". שם,71)יאכלו בירושלמי הוא כן

הכסףֿמשנה, הגיה וכן טהורים". "חולין העתיק הנגיד ר"י בשו"ת אבל קורקוס. הר"י לפני שהיה כ"י ברמב"ם הוא וכן
עז. והערה כא והלכה יח, הלכה להלן וראה הראב"ד. קושיית ליישב הלכה 72)בכדי פ"י למעלה ראה מותרים. והחולין

זה,73)יד. לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד שיש במקום אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא
(מהר"י  הגוף בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה נפלה שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
מכביצה, פחות פחות היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי עח). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס).

התרומה. את יטמאו היא 74)שלא החולין, לתוך נפלה אם ובין התרומה, לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
"שתי  שם: בירושלמי מפורש וכן החולין. את ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה תלו ולמה אוסרת,
אי  מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה סאה נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה של אחת קופות,

עז). והערה כא הלכה להלן, עוד (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי אסור, נפלה תרומה ליתא 75)לתוך המוקף, כל
הדברים  ואמנם כפשוטה). (תוספתא כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י וברמב"ם קושטא ובדפוס רומי בדפוס

התרומה 76)כפולים. נטמאה כבר שהרי פירות, במי תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה על השיג הראב"ד
כש  אלא החולין, ולפי ונטמאו טהורין", חולין של "ואחת הקודמת בהלכה הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו

אל  התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל הוכשרו לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו דברי מיושבים זה
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי מהתרומה. ייטמאו שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך החולין,
(וראה  הקודמת בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא זהירות =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא

עז). והערה כא הלכה נפלה 77)להלן כו' טהורין חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
(הוצאת  פ"ו שם בתוספתא וכן נקודים". יאכלו והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר אני טהורה, תרומה סאה

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` 'c iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחת  לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה טהֹורין, ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻחּלין
יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו אֹומרין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻמהן

ְָקליֹות.
.‡Î סאה אח 78נפלה לתֹו טמאה ּתרּומה -ׁשל מהן ת ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ

אסּור  - טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות. ּוספק 79ׁשּתיהן , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָ
מן  - טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר; - ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻֻהמדּמע
ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהן, - המדּמע ואּסּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתֹורה,

מאכלֹות  אּסּורי .80ּבהלכֹות ְְֲִִֵַָ

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
חבית ‡. ּכיצד? ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת - סתּומה ְְְִִֵֶַַַַָָָָחבית

חבּיֹות  אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָסתּומה
ּבאחד  ּתעלה - החבּיֹות נפּתחּו הּכל. נּדּמע - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹסתּומֹות

ֵָּומאה.
אחת ·. ונפלה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית

היא  ּתרּומה ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמהם
ונפלה  למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנפלה.
לפי  אחת. להפריׁש צרי אּלא הּגדֹול; לּים מהן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת
אין  - ּבּה וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת, נפילתּה - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהחבית

נּכרת. ְִִֶֶָָנפילתּה
אחת ‚. ונפּתחה חבּיֹות ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

החבית; אֹותּה וׁשֹותה מּמאה אחד מּמּנה נֹוטל - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמהן

אחת  וכל ׁשּיּפתחּו. עד אסּורֹות - החבּיֹות ׁשאר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָאבל
וׁשֹותה  דּמּועּה ּכדי מּמּנה נֹוטל - מהן ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחת
ונפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית נתערבה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָהּׁשאר.
וׁשֹותה  אחת חבית דּמּוע ּכדי מהם נֹוטל - מאה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהם
לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורֹות, החמּׁשים ּוׁשאר ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָהּמאה;
אלפים  ּכּמה היּו אפּלּו ּברב. ׁשהיא ּתרּומה ׁשל ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹחבית

הימּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל מדּמע, ּכּלן - אחד חבּיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
מדּמע. והּׁשאר ׁשֹותה, והּׁשירים ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻמּמאה,

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

לזרים. ואסּורה ְְֲִַַַָָֻמדּמעת
חלמֹון ‰. אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביצה

בֹולע. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְִֵֵֶֶַָָׁשּלּה
.Â ואחר והגּביהֹו העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּׂשאֹור

מּתרת. זֹו הרי - נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָָֻּכ
.Êמינֹו ּבׁשאינֹו מין (ּתרּומה) נתערב ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכבר

עם  ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל אם ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשיל,
הּבצל  ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי - הּבצל ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָטעם
- ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא ּתרּומה, והּתבׁשיל ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻחּלין

אסּור. הּבצל ֲֵַָָָהרי

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לתוך  תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי :(64 141 עמ' ליברמן הגר"ש
עד  בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה, טמאה תרומה לתוך אומר הריני נפלה, מהן זו לאי ידוע ואינו מהן אחת
טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה כבירושלמי, רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל שאין שיתחשבו

הסמוכה. בהלכה מפורש ונפלה 78)דינו טהורין, חולין של ואחת טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה יודע ואינו מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה
טמאה  תרומה של סאה ונפלה טמאים, חולין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי יז, הלכה למעלה וראה
להשוותם  ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי כי [ויתכן עיון. צריכים רבינו ודברי הירושלמי. לדעת אסורות שתיהן - לתוכם
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שתי יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי. לדברי
סאה  נפלה כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
ולפי"ז  עג. הערה למעלה וראה הירושלמי. כדברי ממש זה והרי וכו'. אסורות שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של
קופות, שתי כ) (הלכה עה. והערה ע הערה שם עיין יז, הלכה למעלה הכסףֿמשנה ולהגהת הראב"ד להשגת מקום אין
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת טמאה תרומה של אחת
נפלה, תרומה של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יחֿיט) (הלכות קליות. יאכלו והחולין נפלה,

קליות) יאכלו כו' (בטהרה קליות יאכלו קורקוס].והחולין בר"י ועיין הירושלמי, כדברי שוב זה והרי פירות. במי ילושו או
טהורה 79) תרומה אחת קופות, ששתי מחוברות), כא והלכה יז  שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על מוסב [זה

ואףֿעלֿפיֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין של ואחת
טמאה  תרומה שספק כתב זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה שמא חוששים אנו זה לענין כי בטהרה, יאכלו החולין
איסור  על עובר הוא הרי אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה שאם היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור,
לענין  אבל בדיעבד. שזהו אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה שמן שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא
דאורייתא  איסור זהו ובתרומה לכתחילה, איסור מבטלין אין והרי כלכתחילה, זה הרי בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה,

יח). סימן בתשובה אבניֿמילואים שכתב כמו הדעות, יֿיג.80)לכל אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו. במין כלומר,
העיסה.1) לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין שנתבלה ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם חולין של ירק הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד יין של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו הדברים אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה
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.Á ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָעדׁשים
- מחּת היה ואם מּתר, זה הרי - ׁשלם היה אם ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻיבׁש:
ׁשלם  ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם טעם. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבנֹותן
ּכל  ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - מחּת ְְְְֲִֵֵַַַָָָֻּבין
ּבין  ׁשּנתּבּׁשל אחר הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתבׁשיל
מׁשערין  - מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשּבּׁשלֹו
עדׁשים  לתֹו ׁשלם ּבצל מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָאֹותֹו
מהן, ׁשֹואב ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּנתּבּׁשלּו
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
נּטלה  אם וכן .ּכמחּת הן הרי - רּכים ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא  הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, ּוקלּפתֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו

ּבין ּכמח  ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּת ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - ְְֵַַָֻמחּת

.Ë זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש
ׁשאם  וׁשּומים, וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים. ְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻמּתר
ּבצלים  אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ירק ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּכבׁש
אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָֻׁשל
הּבצל  הרי - חּלין ׁשל ּבצל עם ּתרּומה ׁשל ירק ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכבׁש

לזרים. ְִָָֻמּתר
.È ּפצּועין היּו אם ּתרּומה: זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי

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

הּׁשלמין. מן ְֲִִֵַׁשֹואבֹות
.‡È אסּורין הן הרי - ּתרּומה ׁשל ׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָמי

ְִָלזרים.
.·È מּׁשּום ּבּה יׁש - ּבּקדרה טעם נתנה ׁשּלא עד ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת:

ּתרּומה. מּׁשּום ּבּה אין - ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּתרּומה;
.‚È:ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

- ּׂשעֹורים וׁשל מּתרת; זֹו הרי - חּטים ּפת היתה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻאם
ׁשּׁשֹואבֹות. מּפני ְֲֲִֵֶָאסּורה,

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

ָאסּור.
.ÂË על אף מים, ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָּׂשעֹורין

טעם  נֹותן ׁשאין מּתרין; הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻּפי
אֹוסר. ְִֵָלפגם

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

לזרים. אסּור ְִִַַָָהּיין
.ÊÈ מזג חּלין, ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני

החּלין  יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
- הּתרּומה יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְִִִֵֵַַַַַַָָמינֹו:
ּבארנּו, ׁשּכבר אסּור; - לאו ואם לזרים, מּתר הּכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי

הּיין. את מעלין הּמים ֲִִִֵֶֶַַַַַׁשאין
.ÁÈ והם ידיחם - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין

- ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות.
אֹותֹו, יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. והם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻידיחם
ויּטל  אֹותֹו יקּפה - הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻוהּיין
טעם  ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקלּפה

ֶֶַהּׁשמן.
.ËÈ;חּלין ּבּה יבּׁשל לא - ּתרּומה ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה

אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם. ּבנֹותן - ּבּׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואם
- הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּביין
הּבּׁשּול  מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, את לׁשטף צרי ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻאין

ְִַּבלבד.
.Î- והּבּכּורים והחּלה מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתרּומה

והרמתם  נאמר: מעּׂשר ּבתרּומת ּתרּומה. נקראּו ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּכּלן
נאמר: ּובחּלה ּגרן. ּכתרּומת ואֹומר: יי. ּתרּומת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹמּמּנּו
ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ונאמר: תרּומה. ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּלה
ל ואין ;יד ּותרּומת וגֹו' ויצהר תירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמעּׂשר
מן  חּוץ זה ּבפסּוק פרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹדבר
ׁשהן  למדּת, הא .יד ּותרּומת נאמר: ּובהן ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î אחד - ודּמּוע אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ

ואם  זה, עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ּכּלן ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻהּוא:
אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעּׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו
לֹוקין  ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעּׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדרכים

אכילתּה. ֲִַָָעל
.·Î,מאכל אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְֲִֵֵַַָָָָָּכל

וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר :מבר ּכ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואחר
אפּלּו מברכין אֹותם וראינּו קּבלנּו וכ ּתרּומה. ְְְְְְֱֲִִִִֶַָָָָָֹלאכל
ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם לארץ. חּוצה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבחּלת

ּכהּנתכם. את אּתן מּתנה עבדת ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנאמר:
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתרּומֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום
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ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר להפריׁש והּוא אחת ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָמצוה
הּזריעה מּׁשנת ללוּים.1וׁשנה זֹוולּתנֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

אּלּו: ְִִֵָּבפרקים
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זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
גדֹולה 3ׁשּמפריׁשין 2אחר ‡. אחד 4ּתרּומה מפריׁש ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּובֹו ראׁשֹון. מעּׂשר הּנקרא וזהּו הּנׁשאר. מן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעּׂשרה
וגֹומר. ליי ירימּו אׁשר יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנאמר:

הּזה  ּונקבֹות 6ללוּיים 5והּמעּׂשר זכרים ולבני 7, ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לנחלה.8לוי  ּביּׂשראל מעּׂשר ּכל נתּתי הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ליּׂשראל ·. ּבאכילה מּתר ראׁשֹון לאכלֹו9מעּׂשר ּומּתר , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר 10ּבטמאה  מקֹום וכל ּכלל. קדּׁשה ּבֹו ׁשאין ; ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּומּנין  ׁשני. מעּׂשר אּלא אינֹו - ּפדּיה אֹו קדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשרֹות
ּתרּומתכם  לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמעּׂשר

ויקב  ּגרן מה הּיקב; מן וכמלאה הּגרן מן חּלין 11ּכּדגן - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ
ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעּׂשר אף ּדבר, חּלין 12לכל - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

לפיכ ּדבר. ׁשּנׁשּבית 13לכל לוי ּבת ׁשּנבעלה 14, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

זנּות  ואֹוכלת 15ּבעילת הּמעּׂשר לּה נֹותנין מי 16- אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
אחד 17ׁשּׁשמעה  עד לּה העיד אֹו ּבעלּה ונּסת 18ׁשּמת ,19, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּתהיה  חכמים אֹותּה קנסּו - ּבעלּה ּבא ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָואחר
ּבמעּׂשר.20אסּורה  ְֲֲֵַָ

ראׁשֹון 21לוּיים ‚. מעּׂשר מפריׁשין ּכדי 22וכהנים , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַֹ
מעּׂשר  ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין 23להפריׁש הּכהנים וכן . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַֹ

ּתרּומֹות  ׁשהּכהנים 25ּומעּׂשרֹות 24ׁשאר ּולפי לעצמן. ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹ
הּכל  מן ּתלמּוד 26נֹוטלין ּבטבלן? ּפרֹותיהן יאכלּו יכֹול , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

'אּתם' למדּו: הּׁשמּועה מּפי אּתם. גם ּתרימּו ּכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלֹומר:
הּכהנים. את לרּבֹות - אּתם' 'ּגם הלוּים; אּלּו -ְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

הּמעּׂשר „. מֹוציאין הּכהנים 27אין ּכי 28מּיד ׁשּנאמר: ; ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ
יּׂשראל  ּבני מאת ּכהּנה 29תקחּו מּתנֹות ּכל וכן אין 30. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ

לכהן  מּכהן אֹותן הלוּים 31מֹוציאין את קנס ועזרא . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
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בטבלם.1) פירותיהם יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם לאוכלו, מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר
והולך  אוכל להיות מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין פירותיו האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם
הריני  לחבירו האומר בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום על זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ
מקצת  המפריש ודין באומד. מעשרים ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר. שפטורים והדברים ידך. על מעשר

מעשר. הוא אם ההפרשה.2)מעשר סדר הוא שמה 3)שכן ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה נתן לא שעדיין ואף
הנתינות. סדר על ולא ההפרשות, סדר על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך גדולה"4)שנאמר: "תרומה נקראת

מחמישים. אחד היא גדולה תרומה ואילו ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת לבעלים.5)ביחס שהוא שני למעשר בניגוד
לכהן.6) אף ראשון מעשר שאמר: עזריה בן אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי נבעלה 7)כדעת או שנשבית לוייה גם שהרי

ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, אלא 8)בעילת למד לא זה מפסוק
לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן שהוא אבל ללויים, שהמעשר

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי מקום",10)דלא בכל אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו
בקבר". ומעשרות.11)"אפילו תרומות מהם תרומת 12)שהופרשו משום באכילה אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת חולין.13)מעשר שהוא לגוי.14)לפי נבעלה שמא הייתה 15)וחוששים שאם כנעני. לעבד או לגוי
מתרומה. נפסלת הייתה כהן שכיחה.16)בת אינה שזנות משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו מפי 17)ולא

אחרת. לעדות כשרים אינם אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע עד מפי או תומו לפי המסיח גוי
רבינו 18) פסק לבעלה חזרה שלעניין פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת עדים שני לה העידו שאם נראה

לא  זנות בעילת נבעלה שהרי קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני ניסת שאפילו ה, הלכה י פרק שם
זה  גם שקר, העידו העדים ששני ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו שכיחה, לא שזנות משום קנסוה,

שכיח]. איסור.19)לא עשתה לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת לא אם אף 20)אבל שאסורה משמע
מעשר. תרומת 21)באכילת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר מפרישים לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים

ללוי. ליתן מנת על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו כדי ולא פי 22)מעשר על ואף לעצמן. ומשאירים
וכהנים  בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת על הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר שבישראל

כן. הדבר מפרישים 23)אין הלויים ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו כדי המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
לעצמם. מעשר תרומת להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר

תרומה.24) נקראות שכולן וביכורים, וחלה תרומה אין 25)כגון עני ובמעשר שני במעשר שהרי מובנים, הדברים אין
ראשון  מעשר שהרי מיושב לא זה גם אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות כתב [וה"פרישה" חלק לכהן
"שאר  פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה למעלה. הוזכר כבר

ומעשר"]. תרומות "שאר או ומעשרות" אותן.26)תרומות ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים כלומר,
התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, מעשר 27)וכיוון

הלויים.28)ראשון. מיד אותו מוציאים שאין שכן אין 29)וכל אבל ללויים, מעשר נותנים "ישראל בספרי. הוא כן
לוקחים  אתם אין המעשר, את לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא בספרי הוא וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין אמרו מכאן הכהנים, מיד המעשר וקיבה.30)את ולחיים זרוע [ומה 31)תרומות,
הכהנים]. מיד ולא הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת שתרומה שם: שאמרו
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.Á ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָעדׁשים
- מחּת היה ואם מּתר, זה הרי - ׁשלם היה אם ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻיבׁש:
ׁשלם  ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם טעם. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבנֹותן
ּכל  ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - מחּת ְְְְֲִֵֵַַַָָָֻּבין
ּבין  ׁשּנתּבּׁשל אחר הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתבׁשיל
מׁשערין  - מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשּבּׁשלֹו
עדׁשים  לתֹו ׁשלם ּבצל מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָאֹותֹו
מהן, ׁשֹואב ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּנתּבּׁשלּו
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
נּטלה  אם וכן .ּכמחּת הן הרי - רּכים ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא  הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, ּוקלּפתֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו

ּבין ּכמח  ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּת ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - ְְֵַַָֻמחּת

.Ë זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש
ׁשאם  וׁשּומים, וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים. ְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻמּתר
ּבצלים  אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ירק ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּכבׁש
אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָֻׁשל
הּבצל  הרי - חּלין ׁשל ּבצל עם ּתרּומה ׁשל ירק ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכבׁש

לזרים. ְִָָֻמּתר
.È ּפצּועין היּו אם ּתרּומה: זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי

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

הּׁשלמין. מן ְֲִִֵַׁשֹואבֹות
.‡È אסּורין הן הרי - ּתרּומה ׁשל ׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָמי

ְִָלזרים.
.·È מּׁשּום ּבּה יׁש - ּבּקדרה טעם נתנה ׁשּלא עד ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת:

ּתרּומה. מּׁשּום ּבּה אין - ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּתרּומה;
.‚È:ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

- ּׂשעֹורים וׁשל מּתרת; זֹו הרי - חּטים ּפת היתה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻאם
ׁשּׁשֹואבֹות. מּפני ְֲֲִֵֶָאסּורה,

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

ָאסּור.
.ÂË על אף מים, ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָּׂשעֹורין

טעם  נֹותן ׁשאין מּתרין; הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻּפי
אֹוסר. ְִֵָלפגם

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

לזרים. אסּור ְִִַַָָהּיין
.ÊÈ מזג חּלין, ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני

החּלין  יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
- הּתרּומה יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְִִִֵֵַַַַַַָָמינֹו:
ּבארנּו, ׁשּכבר אסּור; - לאו ואם לזרים, מּתר הּכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי

הּיין. את מעלין הּמים ֲִִִֵֶֶַַַַַׁשאין
.ÁÈ והם ידיחם - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין

- ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות.
אֹותֹו, יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. והם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻידיחם
ויּטל  אֹותֹו יקּפה - הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻוהּיין
טעם  ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקלּפה

ֶֶַהּׁשמן.
.ËÈ;חּלין ּבּה יבּׁשל לא - ּתרּומה ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה

אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם. ּבנֹותן - ּבּׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואם
- הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּביין
הּבּׁשּול  מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, את לׁשטף צרי ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻאין

ְִַּבלבד.
.Î- והּבּכּורים והחּלה מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתרּומה

והרמתם  נאמר: מעּׂשר ּבתרּומת ּתרּומה. נקראּו ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּכּלן
נאמר: ּובחּלה ּגרן. ּכתרּומת ואֹומר: יי. ּתרּומת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹמּמּנּו
ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ונאמר: תרּומה. ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּלה
ל ואין ;יד ּותרּומת וגֹו' ויצהר תירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמעּׂשר
מן  חּוץ זה ּבפסּוק פרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹדבר
ׁשהן  למדּת, הא .יד ּותרּומת נאמר: ּובהן ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î אחד - ודּמּוע אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ

ואם  זה, עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ּכּלן ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻהּוא:
אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעּׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו
לֹוקין  ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעּׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדרכים

אכילתּה. ֲִַָָעל
.·Î,מאכל אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְֲִֵֵַַָָָָָּכל

וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר :מבר ּכ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואחר
אפּלּו מברכין אֹותם וראינּו קּבלנּו וכ ּתרּומה. ְְְְְְֱֲִִִִֶַָָָָָֹלאכל
ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם לארץ. חּוצה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבחּלת

ּכהּנתכם. את אּתן מּתנה עבדת ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנאמר:
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתרּומֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר להפריׁש והּוא אחת ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָמצוה
הּזריעה מּׁשנת ללוּים.1וׁשנה זֹוולּתנֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

אּלּו: ְִִֵָּבפרקים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט
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ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
גדֹולה 3ׁשּמפריׁשין 2אחר ‡. אחד 4ּתרּומה מפריׁש ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּובֹו ראׁשֹון. מעּׂשר הּנקרא וזהּו הּנׁשאר. מן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעּׂשרה
וגֹומר. ליי ירימּו אׁשר יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנאמר:

הּזה  ּונקבֹות 6ללוּיים 5והּמעּׂשר זכרים ולבני 7, ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לנחלה.8לוי  ּביּׂשראל מעּׂשר ּכל נתּתי הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ליּׂשראל ·. ּבאכילה מּתר ראׁשֹון לאכלֹו9מעּׂשר ּומּתר , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר 10ּבטמאה  מקֹום וכל ּכלל. קדּׁשה ּבֹו ׁשאין ; ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּומּנין  ׁשני. מעּׂשר אּלא אינֹו - ּפדּיה אֹו קדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשרֹות
ּתרּומתכם  לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמעּׂשר

ויקב  ּגרן מה הּיקב; מן וכמלאה הּגרן מן חּלין 11ּכּדגן - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ
ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעּׂשר אף ּדבר, חּלין 12לכל - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

לפיכ ּדבר. ׁשּנׁשּבית 13לכל לוי ּבת ׁשּנבעלה 14, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

זנּות  ואֹוכלת 15ּבעילת הּמעּׂשר לּה נֹותנין מי 16- אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
אחד 17ׁשּׁשמעה  עד לּה העיד אֹו ּבעלּה ונּסת 18ׁשּמת ,19, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּתהיה  חכמים אֹותּה קנסּו - ּבעלּה ּבא ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָואחר
ּבמעּׂשר.20אסּורה  ְֲֲֵַָ

ראׁשֹון 21לוּיים ‚. מעּׂשר מפריׁשין ּכדי 22וכהנים , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַֹ
מעּׂשר  ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין 23להפריׁש הּכהנים וכן . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַֹ

ּתרּומֹות  ׁשהּכהנים 25ּומעּׂשרֹות 24ׁשאר ּולפי לעצמן. ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹ
הּכל  מן ּתלמּוד 26נֹוטלין ּבטבלן? ּפרֹותיהן יאכלּו יכֹול , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

'אּתם' למדּו: הּׁשמּועה מּפי אּתם. גם ּתרימּו ּכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלֹומר:
הּכהנים. את לרּבֹות - אּתם' 'ּגם הלוּים; אּלּו -ְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

הּמעּׂשר „. מֹוציאין הּכהנים 27אין ּכי 28מּיד ׁשּנאמר: ; ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ
יּׂשראל  ּבני מאת ּכהּנה 29תקחּו מּתנֹות ּכל וכן אין 30. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ

לכהן  מּכהן אֹותן הלוּים 31מֹוציאין את קנס ועזרא . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
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בטבלם.1) פירותיהם יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם לאוכלו, מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר
והולך  אוכל להיות מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין פירותיו האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם
הריני  לחבירו האומר בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום על זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ
מקצת  המפריש ודין באומד. מעשרים ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר. שפטורים והדברים ידך. על מעשר

מעשר. הוא אם ההפרשה.2)מעשר סדר הוא שמה 3)שכן ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה נתן לא שעדיין ואף
הנתינות. סדר על ולא ההפרשות, סדר על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך גדולה"4)שנאמר: "תרומה נקראת

מחמישים. אחד היא גדולה תרומה ואילו ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת לבעלים.5)ביחס שהוא שני למעשר בניגוד
לכהן.6) אף ראשון מעשר שאמר: עזריה בן אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי נבעלה 7)כדעת או שנשבית לוייה גם שהרי

ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, אלא 8)בעילת למד לא זה מפסוק
לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן שהוא אבל ללויים, שהמעשר

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי מקום",10)דלא בכל אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו
בקבר". ומעשרות.11)"אפילו תרומות מהם תרומת 12)שהופרשו משום באכילה אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת חולין.13)מעשר שהוא לגוי.14)לפי נבעלה שמא הייתה 15)וחוששים שאם כנעני. לעבד או לגוי
מתרומה. נפסלת הייתה כהן שכיחה.16)בת אינה שזנות משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו מפי 17)ולא

אחרת. לעדות כשרים אינם אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע עד מפי או תומו לפי המסיח גוי
רבינו 18) פסק לבעלה חזרה שלעניין פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת עדים שני לה העידו שאם נראה

לא  זנות בעילת נבעלה שהרי קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני ניסת שאפילו ה, הלכה י פרק שם
זה  גם שקר, העידו העדים ששני ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו שכיחה, לא שזנות משום קנסוה,

שכיח]. איסור.19)לא עשתה לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת לא אם אף 20)אבל שאסורה משמע
מעשר. תרומת 21)באכילת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר מפרישים לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים

ללוי. ליתן מנת על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו כדי ולא פי 22)מעשר על ואף לעצמן. ומשאירים
וכהנים  בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת על הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר שבישראל

כן. הדבר מפרישים 23)אין הלויים ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו כדי המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
לעצמם. מעשר תרומת להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר

תרומה.24) נקראות שכולן וביכורים, וחלה תרומה אין 25)כגון עני ובמעשר שני במעשר שהרי מובנים, הדברים אין
ראשון  מעשר שהרי מיושב לא זה גם אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות כתב [וה"פרישה" חלק לכהן
"שאר  פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה למעלה. הוזכר כבר

ומעשר"]. תרומות "שאר או ומעשרות" אותן.26)תרומות ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים כלומר,
התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, מעשר 27)וכיוון

הלויים.28)ראשון. מיד אותו מוציאים שאין שכן אין 29)וכל אבל ללויים, מעשר נותנים "ישראל בספרי. הוא כן
לוקחים  אתם אין המעשר, את לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא בספרי הוא וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין אמרו מכאן הכהנים, מיד המעשר וקיבה.30)את ולחיים זרוע [ומה 31)תרומות,
הכהנים]. מיד ולא הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת שתרומה שם: שאמרו
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lybe zxecdn jezn

להן 32ּבזמּנֹו יּתנּו יּנתן מ 33ׁשּלא אּלא ראׁשֹון, עּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לירּוׁשלים  עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי .34לּכהנים, ְֲִִִִִֶַַָָֹֹ

ּפרֹותיו ‰. הּמעּׂשר 36טבלין 35האֹוכל ׁשאכל לוי וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּפי 37ּבטבלֹו על אף לּׁשמים 38, מיתה חּיבין אין 39ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּמּתנֹות  ירימּו41לבעליהן 40מׁשּלמין אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובחּוצה  אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ּבהן ל אין - ְְְִֵֶֶַַָָָָלה'

ּכ42לארץ  ואחר ּתחּלה והֹול אֹוכל להיֹות לאדם מּתר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה ְְְִַַַָמפריׁש

.Â זה מּמקֹום צרי43מעּׂשרין ואינֹו אחר, מקֹום על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקף  מן ׁשאינֹו44לעּׂשר על מּמין מעּׂשרין אין אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

על 45מינֹו הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא , ְְִִִַַַַַַָָָֹֹ
מעּׂשר. אינֹו - עּׂשר ואם ְְִִֵֵַַָָֻהחּיב;

.Ê זה על  מּזה ּתֹורמין אין ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ּכ46ּכל , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבמעּׂשר:

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתרם אם אם 47ּבתרּומה: ּבמעּׂשר: ּכ , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
מן  ּפטּור ׁשהּוא וכל מעּׂשרֹות. מעּׂשרֹותיו - ְְְְְִִִֶַַַָָֹהפריׁש

הּתֹורם 48הּתרּומה  וכל הּמעּׂשר; מן ּפטּור מעּׂשר.49- - ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּתרּומתן  - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ּבהן: ׁשאמרנ ּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹּכל
וכל  מעּׂשרֹות. מעּׂשרֹותיהן - עּׂשרּו אם ּכ ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹּתרּומה,

ּתרּומה  ּתרּומתֹו מעּׂשרֹות 50ׁשאין מעּׂשרֹותיהן אין ּכ ,51. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ
.Áידי על מעּׂשר הריני לחברֹו: צרי52האֹומר אינֹו - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יעּׂשר  לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו ואם 53לעמד . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
עּמֹו לעמד צרי - ידי על עּׂשר לחברֹו: הּוא .54אמר ֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ

.Ë אּלא 55החרּובין ּבמעּׂשרֹות חּיבין אינן - ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
[רב 56מּדבריהם  מאכל ׁשאינן לפי והּׁשקדים 57, אדם. [ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּפטּורין  - ּבקטנן ּבין ּבגדלן ּבין ׁשאינן 58הּמרים, לפי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
.59אכל  ֶֹ

.È;מּמעּׂשרֹות ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְִִִֶַַַַָָָאילן
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עזרא 32) קנסם כן פי על ואף לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו שדעת א) (הלכה למעלה ראה
זה  חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא כלל [=ללויים] להם יתנו לא שלא מכן לאחר אבל עזרא של בזמנו אלא היה לא

התורה, מן מצוה עזרא עקר איך שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן יתן: שירצה שלמי אלא קנס,
שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן ומעשרות שתרומות רבינו שלדעת מעשר 33)וכתב הלוי מן מוציאין אין אבל

עזרא  דקנסינהו "אימר שם: בחולין אמרו שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן אם בדיעבד וכן שלו, ראשון
אמר". מי מינייהו משקל להו, יהבינן בעם 34)דלא "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים, עימו עלו שלא לזה, והמקור

שם". מצאתי לא לוי ומבני מיתה.35)ובכהנים חייב אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, תבואה 36)דווקא
חייב  אינו עני, מעשר הפריש ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון, מעשר או תרומה, ממנה הפריש שלא

מעשר.37)מיתה. תרומת ממנו הפריש שלא מחמת 38)כלומר, הוא בטבל מיתה שחיוב פי על אף לומר: ורוצה
אלא  הכהן בהם זכה שלא לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא הרי כן ואם שבו התרומות תערובת

ההפרשה. במיתה 39)לאחר שהוא הטבל את לאוכל "מנין ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין הוא כן
מה  מתרומה  חלול חלול ויליף מדבר הכתוב לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא דכתיב

יחללוהו". כי בו ומתו (בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה". כאן אף במיתה והיינו 40)תרומה
ומשלם. לוקה שאינו מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל אם אבל בשוגג, והלויים 41)כשאכל  הכהנים

רוצים. שהם למי אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא המתנות, בעלי שנער 42)הינם מצרים, היינו
ומואב. אחר.43)ועמון במקום הנמצאת תבואה על זה במקום הנמצאת מתבואה "אין 44)כלומר, כמו סמוך כלומר,

המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים, ב בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי מקיפין
זה  המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה בתרומה להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו

ולא 45) תורמין שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה אני "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
זה. לעניין ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה פירות 46)מעשרין על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון

הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת על 47)שנה הטמא מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן כגון
בשוגג. והעוללות.48)הטהור והפרט והפאה והשכחה הלקט או אדם, מאכל שאינו דבר בכלל 49)כגון שאינו זה

תרומה. תרומתם אין תרמו ואם יתרומו, שלא והערום 50)החמישה מדבר, ואינו ששומע והאלם שומע, ואינו המדבר כגון
והסומא. שם.51)והשיכור המנויים מהחמישה אחד בשבילך.52)כגון המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף

את המשלח כשביקש היינו להחמיר, אלא להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין הציע פי השליח אם אבל השליח,
להקל. אף שליחותו עושה שליח חזקה אומרים עושה 54)עצמו, שליח חזקה אומרים אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון

מן 55)שליחותו. וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל מדרבנן, אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, "לפי 57)מדברי הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך כן

מן  רבינו דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל  אינם שאם הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן
לומר  תלמוד וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן, פירות לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי
מחיוב  רק צלמונה חרובי נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר רבינו וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי
פטורים  צלמונה חרובי כן ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות שמעשר הראב"ד דעת אבל דאורייתא.

גדולים 58)לגמרי. בין מרים שקדים וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר יוסי בר' ישמעאל כר'
קטנים. ולפיכך 59)בין נגמרו. לא עדיין הרי מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם בגדלן כלומר,
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הּיצא  זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנאמר:
מּדבריהם 60הּׂשדה  ּבמעּׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ויראה .61. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

- ּבחצר העֹומדת ּתאנה אם ׁשהרי ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכאחת  .62אספן ְֲֶָָָ

.‡È הׁשריׁשּו63ּבצלים אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָ
עליהן  נפלה הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין - עלּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבקרקע

ּבּׂשדה 64מּפלת  ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ּבמעּׂשרֹות. ְְְִַַַָוחּיבין

.·Èּׂשדהּו את 65המׁשּמר ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ּׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים

והּמדלעֹות  הּמקׁשאֹות את 66מּפני ואסף אחר ּובא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבעל  ּבזמן ּבּׂשדה: המפּזרים ׁשם הּנׁשארים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻהענבים

עליהן  מקּפיד ּולפיכ67הּׂשדה ּגזל, מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּובתרּומה  ּבמעּׂשר מקּפיד 68חּיבין הּבית ּבעל אין ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

הּמעּׂשר  מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין - .69עליהן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
.‚È ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּמבחר. מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאין

וכתבּואת  ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, חלּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹאת
ׁשּמעּׂשר  ּכׁשם החלב 70יקב; מן - הלוּים ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּיקב 71ׁשּבֹו ּומן הּגרן מן יּׂשראל ׁשּמפריׁשים מעּׂשר ּכ , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבֹו החלב מן -72. ִֵֶֶַ

.„È ּבאמד מעּׂשרין אֹו73אין ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מׁשּבח 74ּבמנין  - ּבׁשעּור המדקּדק וכל והּמרּבה 75. . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

מערב  הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעּׂשרֹותיו - ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמעּׂשרֹות
מתּקנין.76ּבהן  ּופרֹותיו , ְִֵֶָָָֻ

.ÂË מעּׂשר מקצת מעּׂשר 77הּמפריׁש אינֹו ּכמי 78- אּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הערמה  את החלק 79ׁשחלק מּזה [להפריׁש] צרי אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הפריׁש80ׁשּיֹוציא  סאה, מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יכֹול  ואינֹו מעּׂשר, אינֹו - מעּׂשר לׁשם חמּׁשה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמהם

אחר  ּבמקֹום מעּׂשר סאין החמׁש על אּלא 81להפריׁש , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מהן  ׁשּלהן.82מפריׁש הּמעּׂשר ׁשהיא סאה, חצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÊË זה מעּׂשר ּתחּלה 83הּמפריׁש 84מברּכדר , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמצֹות  על ועל 85ׁשּמברכין ׁשני מעּׂשר על מבר וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אחד  ּכל על מבר הּמעּׂשר. מן מעּׂשר ועל עני ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמעּׂשר
עצמֹו ולא 86ּבפני מּיד זה אחר זה הּכל הפריׁש ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

להפריׁש :ּומבר אחת ּבברכה ּכֹוללן - ּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָסח
ּומעּׂשרֹות  .87ּתרּומֹות ְְַַ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּפרֹותיו ‡. הּגֹומר אּלא הּתֹורה מן להפריׁש חּיב 2אינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לעצמֹו הּתֹורה 3לאכלן מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל .4 ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָָ
מּדבריהם  -5וחּיב ואכלּת וגֹו' ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב ְְְֵֵֶַַָָָָָאינֹו
ּתבּואת ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - הּלֹוקח ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָוכן

ּבׁשּלקחן  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו חייבים.60)הקדים בשדה מדרבנן.61)דווקא
בחצר 62) שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת אחת אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק מעשרות

מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי לדברי שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה, כהנטוע
הראב"ד  לדעת אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא אינו זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,

המשנ  דברי סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות הראב"ד].שמעשר בהשגת ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל ה
ומכיוון 63) מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא שהפטור נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך

חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שדה.64)שאינו אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו
ענבים.65) וגם תאנים גם בו והדלועין.66)ויש הקישואין צמיחת שלא 67)מקום מקפיד שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. השדה.68)יטלו בעל לו נתן אם או הפירות מן גזל אם המעשר.69)כלומר, מן פטור והפקר הפקר שהן משום
המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת ממנו".71)כלומר, חלבו את "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,
היפה.72) מן כמעשר.73)שתורמים מעשר ותרומת באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, הסדר 74)דווקא תפס

משניהם. משובח והשוקל המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה אבל בתלמוד, המודד 75)הרגיל כלומר
משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל המונה, מן עליו,76)משובח מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא ומה 77)והרי ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר שלפניו. התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו מתוקנים מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא: כיוון 78)שאמרו

השלים. לפניו.79)שלא טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם הטבל את שחלק כמי בתורת 80)כלומר, שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום ולא ממנו, ודווקא חל. ולא אחר.81)מעשר ממקום כלומר,

הסאין.82) ראשון.83)מחמשת ההפרשה.84)מעשר לעשייתן".85)לפני עובר עליהן מברך המצוות "כל
בהפסקה,86) לחוד, אחד כל במפריש זה וכל המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות". חמש לברך "צריך

תרומה".87)ביניהן. הפרשת "על מברך לאחרים שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק חייב 1)וראה שאינו יבאר
איזו  ודין הראויות. או בקוטנן לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן פירותיו הגומר אלא התורה מן להפריש

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו אדם ימכור אם המעשרות. עונת חל 2)היא שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה פ"ג להלן וראה ההפרשה. חיוב למכרם 3)עליו נמלך אם אפילו לעשר, חייב ואז

שצה). מצוה ומנחתֿחינוך בגיליונו, למכרם 4)(הגרע"א חשב למלאכה, גמר שבשעת כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו
שם). מפני 5)(מנחתֿחינוך ירושלים, קודם שנים שלש הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא ברייתא
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להן 32ּבזמּנֹו יּתנּו יּנתן מ 33ׁשּלא אּלא ראׁשֹון, עּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לירּוׁשלים  עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי .34לּכהנים, ְֲִִִִִֶַַָָֹֹ

ּפרֹותיו ‰. הּמעּׂשר 36טבלין 35האֹוכל ׁשאכל לוי וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּפי 37ּבטבלֹו על אף לּׁשמים 38, מיתה חּיבין אין 39ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּמּתנֹות  ירימּו41לבעליהן 40מׁשּלמין אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובחּוצה  אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ּבהן ל אין - ְְְִֵֶֶַַָָָָלה'

ּכ42לארץ  ואחר ּתחּלה והֹול אֹוכל להיֹות לאדם מּתר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה ְְְִַַַָמפריׁש

.Â זה מּמקֹום צרי43מעּׂשרין ואינֹו אחר, מקֹום על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקף  מן ׁשאינֹו44לעּׂשר על מּמין מעּׂשרין אין אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

על 45מינֹו הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא , ְְִִִַַַַַַָָָֹֹ
מעּׂשר. אינֹו - עּׂשר ואם ְְִִֵֵַַָָֻהחּיב;

.Ê זה על  מּזה ּתֹורמין אין ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ּכ46ּכל , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבמעּׂשר:

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּתרם אם אם 47ּבתרּומה: ּבמעּׂשר: ּכ , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
מן  ּפטּור ׁשהּוא וכל מעּׂשרֹות. מעּׂשרֹותיו - ְְְְְִִִֶַַַָָֹהפריׁש

הּתֹורם 48הּתרּומה  וכל הּמעּׂשר; מן ּפטּור מעּׂשר.49- - ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּתרּומתן  - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ּבהן: ׁשאמרנ ּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹּכל
וכל  מעּׂשרֹות. מעּׂשרֹותיהן - עּׂשרּו אם ּכ ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹּתרּומה,

ּתרּומה  ּתרּומתֹו מעּׂשרֹות 50ׁשאין מעּׂשרֹותיהן אין ּכ ,51. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ
.Áידי על מעּׂשר הריני לחברֹו: צרי52האֹומר אינֹו - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יעּׂשר  לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו ואם 53לעמד . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
עּמֹו לעמד צרי - ידי על עּׂשר לחברֹו: הּוא .54אמר ֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ

.Ë אּלא 55החרּובין ּבמעּׂשרֹות חּיבין אינן - ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
[רב 56מּדבריהם  מאכל ׁשאינן לפי והּׁשקדים 57, אדם. [ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּפטּורין  - ּבקטנן ּבין ּבגדלן ּבין ׁשאינן 58הּמרים, לפי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
.59אכל  ֶֹ

.È;מּמעּׂשרֹות ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְִִִֶַַַַָָָאילן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עזרא 32) קנסם כן פי על ואף לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו שדעת א) (הלכה למעלה ראה
זה  חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא כלל [=ללויים] להם יתנו לא שלא מכן לאחר אבל עזרא של בזמנו אלא היה לא

התורה, מן מצוה עזרא עקר איך שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן יתן: שירצה שלמי אלא קנס,
שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן ומעשרות שתרומות רבינו שלדעת מעשר 33)וכתב הלוי מן מוציאין אין אבל

עזרא  דקנסינהו "אימר שם: בחולין אמרו שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן אם בדיעבד וכן שלו, ראשון
אמר". מי מינייהו משקל להו, יהבינן בעם 34)דלא "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים, עימו עלו שלא לזה, והמקור

שם". מצאתי לא לוי ומבני מיתה.35)ובכהנים חייב אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, תבואה 36)דווקא
חייב  אינו עני, מעשר הפריש ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון, מעשר או תרומה, ממנה הפריש שלא

מעשר.37)מיתה. תרומת ממנו הפריש שלא מחמת 38)כלומר, הוא בטבל מיתה שחיוב פי על אף לומר: ורוצה
אלא  הכהן בהם זכה שלא לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא הרי כן ואם שבו התרומות תערובת

ההפרשה. במיתה 39)לאחר שהוא הטבל את לאוכל "מנין ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין הוא כן
מה  מתרומה  חלול חלול ויליף מדבר הכתוב לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא דכתיב

יחללוהו". כי בו ומתו (בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה". כאן אף במיתה והיינו 40)תרומה
ומשלם. לוקה שאינו מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל אם אבל בשוגג, והלויים 41)כשאכל  הכהנים

רוצים. שהם למי אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא המתנות, בעלי שנער 42)הינם מצרים, היינו
ומואב. אחר.43)ועמון במקום הנמצאת תבואה על זה במקום הנמצאת מתבואה "אין 44)כלומר, כמו סמוך כלומר,

המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים, ב בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי מקיפין
זה  המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה בתרומה להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו

ולא 45) תורמין שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה אני "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
זה. לעניין ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה פירות 46)מעשרין על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון

הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת על 47)שנה הטמא מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן כגון
בשוגג. והעוללות.48)הטהור והפרט והפאה והשכחה הלקט או אדם, מאכל שאינו דבר בכלל 49)כגון שאינו זה

תרומה. תרומתם אין תרמו ואם יתרומו, שלא והערום 50)החמישה מדבר, ואינו ששומע והאלם שומע, ואינו המדבר כגון
והסומא. שם.51)והשיכור המנויים מהחמישה אחד בשבילך.52)כגון המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף

את המשלח כשביקש היינו להחמיר, אלא להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין הציע פי השליח אם אבל השליח,
להקל. אף שליחותו עושה שליח חזקה אומרים עושה 54)עצמו, שליח חזקה אומרים אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון

מן 55)שליחותו. וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל מדרבנן, אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, "לפי 57)מדברי הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך כן

מן  רבינו דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל  אינם שאם הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן
לומר  תלמוד וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן, פירות לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי
מחיוב  רק צלמונה חרובי נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר רבינו וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי
פטורים  צלמונה חרובי כן ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות שמעשר הראב"ד דעת אבל דאורייתא.

גדולים 58)לגמרי. בין מרים שקדים וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר יוסי בר' ישמעאל כר'
קטנים. ולפיכך 59)בין נגמרו. לא עדיין הרי מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם בגדלן כלומר,

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיצא  זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנאמר:
מּדבריהם 60הּׂשדה  ּבמעּׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ויראה .61. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

- ּבחצר העֹומדת ּתאנה אם ׁשהרי ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכאחת  .62אספן ְֲֶָָָ

.‡È הׁשריׁשּו63ּבצלים אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָ
עליהן  נפלה הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין - עלּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבקרקע

ּבּׂשדה 64מּפלת  ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ּבמעּׂשרֹות. ְְְִַַַָוחּיבין

.·Èּׂשדהּו את 65המׁשּמר ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ּׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים

והּמדלעֹות  הּמקׁשאֹות את 66מּפני ואסף אחר ּובא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבעל  ּבזמן ּבּׂשדה: המפּזרים ׁשם הּנׁשארים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻהענבים

עליהן  מקּפיד ּולפיכ67הּׂשדה ּגזל, מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּובתרּומה  ּבמעּׂשר מקּפיד 68חּיבין הּבית ּבעל אין ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

הּמעּׂשר  מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין - .69עליהן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
.‚È ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּמבחר. מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאין

וכתבּואת  ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, חלּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹאת
ׁשּמעּׂשר  ּכׁשם החלב 70יקב; מן - הלוּים ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּיקב 71ׁשּבֹו ּומן הּגרן מן יּׂשראל ׁשּמפריׁשים מעּׂשר ּכ , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבֹו החלב מן -72. ִֵֶֶַ

.„È ּבאמד מעּׂשרין אֹו73אין ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מׁשּבח 74ּבמנין  - ּבׁשעּור המדקּדק וכל והּמרּבה 75. . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

מערב  הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעּׂשרֹותיו - ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמעּׂשרֹות
מתּקנין.76ּבהן  ּופרֹותיו , ְִֵֶָָָֻ

.ÂË מעּׂשר מקצת מעּׂשר 77הּמפריׁש אינֹו ּכמי 78- אּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הערמה  את החלק 79ׁשחלק מּזה [להפריׁש] צרי אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הפריׁש80ׁשּיֹוציא  סאה, מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יכֹול  ואינֹו מעּׂשר, אינֹו - מעּׂשר לׁשם חמּׁשה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמהם

אחר  ּבמקֹום מעּׂשר סאין החמׁש על אּלא 81להפריׁש , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מהן  ׁשּלהן.82מפריׁש הּמעּׂשר ׁשהיא סאה, חצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÊË זה מעּׂשר ּתחּלה 83הּמפריׁש 84מברּכדר , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמצֹות  על ועל 85ׁשּמברכין ׁשני מעּׂשר על מבר וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אחד  ּכל על מבר הּמעּׂשר. מן מעּׂשר ועל עני ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמעּׂשר
עצמֹו ולא 86ּבפני מּיד זה אחר זה הּכל הפריׁש ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

להפריׁש :ּומבר אחת ּבברכה ּכֹוללן - ּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָסח
ּומעּׂשרֹות  .87ּתרּומֹות ְְַַ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּפרֹותיו ‡. הּגֹומר אּלא הּתֹורה מן להפריׁש חּיב 2אינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לעצמֹו הּתֹורה 3לאכלן מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל .4 ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָָ
מּדבריהם  -5וחּיב ואכלּת וגֹו' ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב ְְְֵֵֶַַָָָָָאינֹו
ּתבּואת ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - הּלֹוקח ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָוכן

ּבׁשּלקחן  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
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ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו חייבים.60)הקדים בשדה מדרבנן.61)דווקא
בחצר 62) שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת אחת אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק מעשרות

מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי לדברי שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה, כהנטוע
הראב"ד  לדעת אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא אינו זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,

המשנ  דברי סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות הראב"ד].שמעשר בהשגת ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל ה
ומכיוון 63) מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא שהפטור נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך

חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שדה.64)שאינו אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו
ענבים.65) וגם תאנים גם בו והדלועין.66)ויש הקישואין צמיחת שלא 67)מקום מקפיד שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. השדה.68)יטלו בעל לו נתן אם או הפירות מן גזל אם המעשר.69)כלומר, מן פטור והפקר הפקר שהן משום
המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת ממנו".71)כלומר, חלבו את "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,
היפה.72) מן כמעשר.73)שתורמים מעשר ותרומת באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, הסדר 74)דווקא תפס

משניהם. משובח והשוקל המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה אבל בתלמוד, המודד 75)הרגיל כלומר
משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל המונה, מן עליו,76)משובח מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא ומה 77)והרי ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר שלפניו. התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו מתוקנים מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא: כיוון 78)שאמרו

השלים. לפניו.79)שלא טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם הטבל את שחלק כמי בתורת 80)כלומר, שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום ולא ממנו, ודווקא חל. ולא אחר.81)מעשר ממקום כלומר,

הסאין.82) ראשון.83)מחמשת ההפרשה.84)מעשר לעשייתן".85)לפני עובר עליהן מברך המצוות "כל
בהפסקה,86) לחוד, אחד כל במפריש זה וכל המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות". חמש לברך "צריך

תרומה".87)ביניהן. הפרשת "על מברך לאחרים שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק חייב 1)וראה שאינו יבאר
איזו  ודין הראויות. או בקוטנן לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן פירותיו הגומר אלא התורה מן להפריש

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו אדם ימכור אם המעשרות. עונת חל 2)היא שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה פ"ג להלן וראה ההפרשה. חיוב למכרם 3)עליו נמלך אם אפילו לעשר, חייב ואז

שצה). מצוה ומנחתֿחינוך בגיליונו, למכרם 4)(הגרע"א חשב למלאכה, גמר שבשעת כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו
שם). מפני 5)(מנחתֿחינוך ירושלים, קודם שנים שלש הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא ברייתא



xyrnקנ zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּביד  נגמרּו אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָאחר
הּתֹורה  מן לעּׂשר חּיב - .6לֹוקח ְִֵֵַַַַָָ

הּבסר 7ּפרֹות ‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויים 8ׁשאינן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבמעּׂשר  חּיבין אינן - בֹו ויעּׂשּו9וכּיֹוצא ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּיהיה  עד - העץ מּפרי הארץ מּזרע ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאכל;
ּתבּואת 10ּפרי  ּכל את ׁשּנאמר: והּקטנּיֹות; הּתבּואה וכן . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּתבּואה  ׁשּתעּׂשה עד - עֹונת 11זרע היא וזֹו . ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
-12הּמעּׂשרֹות  זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּׁשירצה  מה ּכל מהן לאכל ׁשּירצה 13מּתר ּדר .14ּובכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
הּקּׁשּואים „. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

אֹותן 15והּמלפפֹונֹות  מּניחין ׁשאין להֹוסיף 16, ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הרי  - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין אבל ּבלבד, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָּבגּופן

ּבקטנן  ּבמעּׂשר חּיבין ּבאּו17אּלּו יציאתן ׁשּמּתחּלת ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמעּׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת

היא ‰. זֹו הּמעּׂשרֹות?18אי הּפרֹות 19עֹונת מּׁשּיּגיעּו ְִִִֵֵֶַַַַַַ
הּפרי  ּׁשהּוא מה לפי הּכל ולצמח, ּכיצד?20הזריע . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹֹ

לאכ  ראּויים ׁשּיהּו עד רּכים מּׁשּיעּׂשּו - אחר הּתאנים ילה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
אסיפתן  מּׁשעת ׁשעֹות וארּבע הענבים 21עּׂשרים . ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

הּמדּברּיֹות 22והּבאּוׁשים  הּדּקים הענבים והם ,23- ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
מּבחּוץ  ׁשּלהם החרצן מּׁשּיּמס 24מּׁשּיראה - הרּמֹונים . ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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אומרין  שהיו רש"י). - התורה מן היתר לו מצאו חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה דברי על דבריהם שהעמידו
ומדבריהם  הלוקח, וגם המוכר גם פטורים התורה שמן הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר, ולא - ואכלת תעשר עשר

שניהם. בלתי 6)חייבים טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו ממה ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם כיון וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי מן ממורחים
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם). (תוספות
קול  להם שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית קלא בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
שמירחם  אףֿעלֿפי - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם שבשדה עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים
על  שהוא זה , שמירוח השדה, בעל כשמירחם  שהמדובר נראה, רבינו ודעת מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני
שהמדובר  מרחו, ד"ה צד. קמא בבבא רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח כשם מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי וראה השדה. בעל א.7)שמירחם משנה פ"א ענבים 8)מעשרות היינו
הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן שייראה לפני והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש נתבשלו וראה שלא ה.

ב. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ט ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה פ"א 9)למעלה למעלה ראה מדבריהם, אף
ט. ג.10)הלכה הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה בפירוש גם רבינו כתב סוף 11)כן שם ירושלמי

ראוי  שיהא שצריך ומכאן פרי", שיהיה עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים שני הביא רבינו [והנה ב. הלכה
לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו: בהלכה כתב (ולכן לאכילה
ופסוק  לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה". ראויים שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה הם "ראויין
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה שני
וכן  ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן, ומכאן ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
שהוא  "כל אלא נזכר לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי מצמחת אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה
כתב  וכן שם. בירושלמי ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה ענין ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל",
שאףֿעלֿפי  סוברים, במעשר, קטנים אתרוגים ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים שהחכמים לו. בסוכה רש"י
שהם  מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה להלן רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים מצמיחים, שאינן
לאכילה, ראויה שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה אבל בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה ראויין
מצמחת). אלאֿאםֿכן במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות ופ"ו ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי

וכו'".12) במעשרות חייבות הפירות "מאימתי ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט, משנה פ"ד בשביעית שנזכרה
אם 13) אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם דוקא היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט, ובין רב בין כלומר,

על  שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו כתב שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי ידו, לתוך וכונס מקלף
קבע). ג).14)אכילת הלכה פ"ג (להלן ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים "ובירק,15)לרבות ושם: ד. משנה שם

הביא  שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר. וכאן ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות" והדלועים הקשואים
"משיתעגלו". שהוא כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא שם, להלן לקרקע.16)רבינו משנה 17)במחובר שם

וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף שומרו שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל ב.18)א: משנה שם
במעשרות.19) חייבים זו, לעונה הפירות שיגיעו להצמיח,20)שמשעה יוכלו יזרעו שאם כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

אלא  שליש הבאת נזכרה ולא שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו השיעורים וכל שיעורו. לפי פרי כל
למעלה  שכתבנו מה [ולפי (הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות שבשאר משום וזיתים בתבואה
השיעורים  שני כלל שבדרך היינו ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה לומר, צריך י) הערה ג (הלכה
ראויים  כו' התאנים "כיצד רבינו כותב זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח" ושל לאכילה" "ראוי של

אינם 21)לאכילה"]. לכן קודם שהרי שעות, כ"ד אחר אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם ירושלמי
לאכילה. רוקח).22)ראויים (מעשה ליתא אחרים ויעש 23)בספרים ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה שנאמר כמו

שם). המשניות (פירוש מבחוץ 24)באושים" הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות ויזכככו שיתרככו והיינו שם. ירושלמי

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מים 25הּפרח  מּמּנּו ויצא האצּבעֹות ּבין .26ׁשּלהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשּיּפתחּו - מּׁשּיטילּו27הּתמרים - האפרסקין ּכּׂשאֹור. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָ

אדּמים  מהּקלּפה 28גידים האכל מּׁשּיתּפרׁש - האגֹוזים . ְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
קלּפתן 29החיצֹונה  מּׁשּתתּפרׁש - הּמתּוקים הּׁשקדים . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעֹולם 30החיצֹונה  ּפטּורין - הּמרים ּבעלי 31; ּכל ּוׁשאר . ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

האצטרּבֹולין ק  ּכגֹון -34והּבטנים 33והּלֹוט 32לּפֹות, ְְְְְְְִִִִַַָָֻ
לאכל  הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה -35מּׁשּיעּׂשּו הּזיתים . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לעּׂשֹות  ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשּיעּׂשּו
ׁשּלהן  ׁשליׁש וזה הּתּפּוחים 36ּכׁשּיּגמרּו, והאתרֹוגים 37. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

מּׁשּיתעּגלּו ּכׁשהם 38- לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּדרּכן  ּכל וכן מּׁשּיאּדימּו. - והאֹוג הּתּותים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים.

מּׁשּיאּדימּו - נקּדֹות 39להאּדים מּׁשּיעּׂשּו - החרּובין . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֻ
ׁשחֹורֹות  להׁשחיר 40נקּדֹות ׁשּדרּכן ּכל וכן .41- ְְְְְְִֵֶַַָָֻ

והעזרדין  והּפריׁשים והּקרּוסטמלין האּגסים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻמּׁשּיּנקדּו.
ׁשּדרּכן  ּכל וכן לבנֹות. קרחֹות קרחֹות מּׁשּיעּׂשּו -ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

קרחֹות להל  מּׁשּיקרחּו - מּׁשּתביא 42ּבין - הּתבּואה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

מּׁשּיהיה 43ׁשליׁש - הּתלּתן אם 44. לצמיחה ראּוי זרעּה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָ
והאבּטיחין 45נזרע  והּדלּועין הּקׁשּואין ּובּירק: . ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָ

ּכמֹו ּבקטנן, חּיבין - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹוהמלפפֹונֹות
עד 46ׁשּבארנּו לאכילה ראּוי ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לאכילה  ראּוי ׁשּיהא עד חּיב אינֹו - אׁשּכֹול 47ׁשּיגּדיל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו ּכּלֹו48ׁשהּגיע - יחידי גרּגיר חּבּור 49אפּלּו ְְֲִִִִִִִֶַַֻ

ּכּלֹו50למעּׂשרֹות  הּגיע ּוכאּלּו אׁשּכֹול 51, אֹותֹו ולא . ְְְְְִִִֶַַַֹֻ
ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלבד,

ּפרידה  אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן -52האׁשּכֹול. אחת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
חּבּור  .53ּכּלּה ִָֻ

.Â ימּכר ּפ54לא הּמעּׂשרֹות אדם לעֹונת מּׁשּבאּו 55רֹותיו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמעּׂשרֹות  על נאמן ׁשאינֹו ּבּכרּו56למי ואם נֹוטל 57. - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָ

הּגיע  לא ׁשעדין הּׁשאר למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻאת
הּמעּׂשרֹות  ּגפּתֹו58לעֹונת את אדם ימּכר לא וכן ואת 59. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

מהן 60זּגיו  להֹוציא הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבמעּׂשרֹות 61מׁשקין  חּיבין מהם הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ;62. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במעשר. חייב ויהא זה לשיעור שיגיע צריך האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן המים בדפוס 25)לרוב
"פרידה". ההלכה בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד", שם.26)רומי: בירושלמי הוא בדפוס 27)כן

חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא הגר"י הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו". רומי
שם).28) המשנה (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין להתבשל כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
למשנה:29) בפירושו רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה: ולשון יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים

האוצר". והוא במגורה הוא כאילו האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל הלכה 30)"משיבדל פ"א מעשרות בתוספתא הוא כן
ובריבמ"ץ  שירליאו, ר"ש פירוש עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב.

קורקוס. שם.31)ומהר"י שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין בקטנן והם 32)בין שם. ירושלמי
יד.). זרה (עבודה הארז בירושלמי.33)פרי שאמרו "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית ה"איפסטקין"34)הנזכר אלו

קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים ו"הם בירושלמי, מודים 35)שאמרו אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא כן
(התחתונה)". קליפה משיעשו והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה, לר' "והזיתים 36)חכמים שם: ג במשנה

מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש "מהו ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
לעשות. ראויין שהן ממה מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין ד.37)שהן משנה ליתא.38)שם שם במשנה

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו מניין עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי שיתחילו 39)ויתכן והיינו ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש משינקדו".40)להאדים "החרובין ג: משנה שם).41)שם (ירושלמי סנה וענבי הדס ענבי כגון

הכל 42) נופל בישולן ובגמר מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות מכוסין בוסר, כשהן הללו הפירות
שם). (ר"ש לבנים י.43)והן והערה ג הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא משיהיה.44)כן צ"ל:

רובה 45) שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן קומצו מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי ואמרו שם. משנה
לזרעים. משתצמח ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה". לאו ואם ד.46)חייבת, הלכה הוא 47)למעלה כן

ג. הלכה שם למעלה.48)בירושלמי ראה בחוץ, שלו החרצן שנראה מעשרות, לעונת הגיע האשכול.49)כלומר, כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר ב.51)כלומר, הלכה שם הרימון.52)ירושלמי שבתוך קטן אחד גרגיר
שדין 53) משמע - רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו שיש הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,

הרימון, על רק  כוונתו שאם הרוח , כל  חיבור, "כולה " שכתב ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו ג.54)היה משנה פ"ה במעשרות.55)מעשרות ואילך מכאן חייבים שהם

(ירושלמי).56) מכשול" תתן לא עור "ולפני על עובר לו והמוכרם יעשרם, לא הפ 57)שמא מן חלק לעונת שבאו ירות
-58)מעשרות. למעשרות חיבור הרוח אותה כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע שאשכול ואףֿעלֿפי

ראשונה". "משנה וראה מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה כיון מכירה, לענין החמירו גרעיני 59)לא
שלהם. ופסולת בר"ש).60)זיתים וראה שם, המשניות (פירוש וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

עומדים 61) אינם הסתם שמן לו, מוכרן - פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם הלוקח שפירש כלומר,
שלמה). (מלאכת לשריפה ואם 62)אלא משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו למי וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה

(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא "שאם נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין מהן הוציא
שם). אנשי
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ּביד  נגמרּו אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָאחר
הּתֹורה  מן לעּׂשר חּיב - .6לֹוקח ְִֵֵַַַַָָ

הּבסר 7ּפרֹות ‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויים 8ׁשאינן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבמעּׂשר  חּיבין אינן - בֹו ויעּׂשּו9וכּיֹוצא ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּיהיה  עד - העץ מּפרי הארץ מּזרע ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאכל;
ּתבּואת 10ּפרי  ּכל את ׁשּנאמר: והּקטנּיֹות; הּתבּואה וכן . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּתבּואה  ׁשּתעּׂשה עד - עֹונת 11זרע היא וזֹו . ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
-12הּמעּׂשרֹות  זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּׁשירצה  מה ּכל מהן לאכל ׁשּירצה 13מּתר ּדר .14ּובכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
הּקּׁשּואים „. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

אֹותן 15והּמלפפֹונֹות  מּניחין ׁשאין להֹוסיף 16, ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הרי  - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין אבל ּבלבד, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָּבגּופן

ּבקטנן  ּבמעּׂשר חּיבין ּבאּו17אּלּו יציאתן ׁשּמּתחּלת ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמעּׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת

היא ‰. זֹו הּמעּׂשרֹות?18אי הּפרֹות 19עֹונת מּׁשּיּגיעּו ְִִִֵֵֶַַַַַַ
הּפרי  ּׁשהּוא מה לפי הּכל ולצמח, ּכיצד?20הזריע . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹֹ

לאכ  ראּויים ׁשּיהּו עד רּכים מּׁשּיעּׂשּו - אחר הּתאנים ילה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
אסיפתן  מּׁשעת ׁשעֹות וארּבע הענבים 21עּׂשרים . ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

הּמדּברּיֹות 22והּבאּוׁשים  הּדּקים הענבים והם ,23- ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
מּבחּוץ  ׁשּלהם החרצן מּׁשּיּמס 24מּׁשּיראה - הרּמֹונים . ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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אומרין  שהיו רש"י). - התורה מן היתר לו מצאו חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה דברי על דבריהם שהעמידו
ומדבריהם  הלוקח, וגם המוכר גם פטורים התורה שמן הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר, ולא - ואכלת תעשר עשר

שניהם. בלתי 6)חייבים טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו ממה ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם כיון וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי מן ממורחים
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם). (תוספות
קול  להם שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית קלא בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
שמירחם  אףֿעלֿפי - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם שבשדה עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים
על  שהוא זה , שמירוח השדה, בעל כשמירחם  שהמדובר נראה, רבינו ודעת מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני
שהמדובר  מרחו, ד"ה צד. קמא בבבא רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח כשם מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי וראה השדה. בעל א.7)שמירחם משנה פ"א ענבים 8)מעשרות היינו
הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן שייראה לפני והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש נתבשלו וראה שלא ה.

ב. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ט ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה פ"א 9)למעלה למעלה ראה מדבריהם, אף
ט. ג.10)הלכה הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה בפירוש גם רבינו כתב סוף 11)כן שם ירושלמי

ראוי  שיהא שצריך ומכאן פרי", שיהיה עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים שני הביא רבינו [והנה ב. הלכה
לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו: בהלכה כתב (ולכן לאכילה
ופסוק  לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה". ראויים שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה הם "ראויין
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה שני
וכן  ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן, ומכאן ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
שהוא  "כל אלא נזכר לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי מצמחת אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה
כתב  וכן שם. בירושלמי ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה ענין ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל",
שאףֿעלֿפי  סוברים, במעשר, קטנים אתרוגים ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים שהחכמים לו. בסוכה רש"י
שהם  מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה להלן רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים מצמיחים, שאינן
לאכילה, ראויה שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה אבל בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה ראויין
מצמחת). אלאֿאםֿכן במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות ופ"ו ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי

וכו'".12) במעשרות חייבות הפירות "מאימתי ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט, משנה פ"ד בשביעית שנזכרה
אם 13) אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם דוקא היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט, ובין רב בין כלומר,

על  שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו כתב שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי ידו, לתוך וכונס מקלף
קבע). ג).14)אכילת הלכה פ"ג (להלן ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים "ובירק,15)לרבות ושם: ד. משנה שם

הביא  שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר. וכאן ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות" והדלועים הקשואים
"משיתעגלו". שהוא כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא שם, להלן לקרקע.16)רבינו משנה 17)במחובר שם

וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף שומרו שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל ב.18)א: משנה שם
במעשרות.19) חייבים זו, לעונה הפירות שיגיעו להצמיח,20)שמשעה יוכלו יזרעו שאם כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

אלא  שליש הבאת נזכרה ולא שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו השיעורים וכל שיעורו. לפי פרי כל
למעלה  שכתבנו מה [ולפי (הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות שבשאר משום וזיתים בתבואה
השיעורים  שני כלל שבדרך היינו ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה לומר, צריך י) הערה ג (הלכה
ראויים  כו' התאנים "כיצד רבינו כותב זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח" ושל לאכילה" "ראוי של

אינם 21)לאכילה"]. לכן קודם שהרי שעות, כ"ד אחר אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם ירושלמי
לאכילה. רוקח).22)ראויים (מעשה ליתא אחרים ויעש 23)בספרים ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה שנאמר כמו

שם). המשניות (פירוש מבחוץ 24)באושים" הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות ויזכככו שיתרככו והיינו שם. ירושלמי

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מים 25הּפרח  מּמּנּו ויצא האצּבעֹות ּבין .26ׁשּלהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשּיּפתחּו - מּׁשּיטילּו27הּתמרים - האפרסקין ּכּׂשאֹור. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָ

אדּמים  מהּקלּפה 28גידים האכל מּׁשּיתּפרׁש - האגֹוזים . ְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
קלּפתן 29החיצֹונה  מּׁשּתתּפרׁש - הּמתּוקים הּׁשקדים . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעֹולם 30החיצֹונה  ּפטּורין - הּמרים ּבעלי 31; ּכל ּוׁשאר . ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

האצטרּבֹולין ק  ּכגֹון -34והּבטנים 33והּלֹוט 32לּפֹות, ְְְְְְְִִִִַַָָֻ
לאכל  הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה -35מּׁשּיעּׂשּו הּזיתים . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לעּׂשֹות  ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשּיעּׂשּו
ׁשּלהן  ׁשליׁש וזה הּתּפּוחים 36ּכׁשּיּגמרּו, והאתרֹוגים 37. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

מּׁשּיתעּגלּו ּכׁשהם 38- לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּדרּכן  ּכל וכן מּׁשּיאּדימּו. - והאֹוג הּתּותים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים.

מּׁשּיאּדימּו - נקּדֹות 39להאּדים מּׁשּיעּׂשּו - החרּובין . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֻ
ׁשחֹורֹות  להׁשחיר 40נקּדֹות ׁשּדרּכן ּכל וכן .41- ְְְְְְִֵֶַַָָֻ

והעזרדין  והּפריׁשים והּקרּוסטמלין האּגסים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻמּׁשּיּנקדּו.
ׁשּדרּכן  ּכל וכן לבנֹות. קרחֹות קרחֹות מּׁשּיעּׂשּו -ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

קרחֹות להל  מּׁשּיקרחּו - מּׁשּתביא 42ּבין - הּתבּואה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

מּׁשּיהיה 43ׁשליׁש - הּתלּתן אם 44. לצמיחה ראּוי זרעּה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָ
והאבּטיחין 45נזרע  והּדלּועין הּקׁשּואין ּובּירק: . ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָ

ּכמֹו ּבקטנן, חּיבין - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹוהמלפפֹונֹות
עד 46ׁשּבארנּו לאכילה ראּוי ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לאכילה  ראּוי ׁשּיהא עד חּיב אינֹו - אׁשּכֹול 47ׁשּיגּדיל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו ּכּלֹו48ׁשהּגיע - יחידי גרּגיר חּבּור 49אפּלּו ְְֲִִִִִִִֶַַֻ

ּכּלֹו50למעּׂשרֹות  הּגיע ּוכאּלּו אׁשּכֹול 51, אֹותֹו ולא . ְְְְְִִִֶַַַֹֻ
ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלבד,

ּפרידה  אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן -52האׁשּכֹול. אחת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
חּבּור  .53ּכּלּה ִָֻ

.Â ימּכר ּפ54לא הּמעּׂשרֹות אדם לעֹונת מּׁשּבאּו 55רֹותיו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמעּׂשרֹות  על נאמן ׁשאינֹו ּבּכרּו56למי ואם נֹוטל 57. - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָ

הּגיע  לא ׁשעדין הּׁשאר למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻאת
הּמעּׂשרֹות  ּגפּתֹו58לעֹונת את אדם ימּכר לא וכן ואת 59. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

מהן 60זּגיו  להֹוציא הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבמעּׂשרֹות 61מׁשקין  חּיבין מהם הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ;62. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במעשר. חייב ויהא זה לשיעור שיגיע צריך האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן המים בדפוס 25)לרוב
"פרידה". ההלכה בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד", שם.26)רומי: בירושלמי הוא בדפוס 27)כן

חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא הגר"י הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו". רומי
שם).28) המשנה (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין להתבשל כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
למשנה:29) בפירושו רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה: ולשון יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים

האוצר". והוא במגורה הוא כאילו האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל הלכה 30)"משיבדל פ"א מעשרות בתוספתא הוא כן
ובריבמ"ץ  שירליאו, ר"ש פירוש עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב.

קורקוס. שם.31)ומהר"י שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין בקטנן והם 32)בין שם. ירושלמי
יד.). זרה (עבודה הארז בירושלמי.33)פרי שאמרו "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית ה"איפסטקין"34)הנזכר אלו

קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים ו"הם בירושלמי, מודים 35)שאמרו אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא כן
(התחתונה)". קליפה משיעשו והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה, לר' "והזיתים 36)חכמים שם: ג במשנה

מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש "מהו ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
לעשות. ראויין שהן ממה מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין ד.37)שהן משנה ליתא.38)שם שם במשנה

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו מניין עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי שיתחילו 39)ויתכן והיינו ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש משינקדו".40)להאדים "החרובין ג: משנה שם).41)שם (ירושלמי סנה וענבי הדס ענבי כגון

הכל 42) נופל בישולן ובגמר מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות מכוסין בוסר, כשהן הללו הפירות
שם). (ר"ש לבנים י.43)והן והערה ג הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא משיהיה.44)כן צ"ל:

רובה 45) שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן קומצו מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי ואמרו שם. משנה
לזרעים. משתצמח ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה". לאו ואם ד.46)חייבת, הלכה הוא 47)למעלה כן

ג. הלכה שם למעלה.48)בירושלמי ראה בחוץ, שלו החרצן שנראה מעשרות, לעונת הגיע האשכול.49)כלומר, כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר ב.51)כלומר, הלכה שם הרימון.52)ירושלמי שבתוך קטן אחד גרגיר
שדין 53) משמע - רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו שיש הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,

הרימון, על רק  כוונתו שאם הרוח , כל  חיבור, "כולה " שכתב ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו ג.54)היה משנה פ"ה במעשרות.55)מעשרות ואילך מכאן חייבים שהם

(ירושלמי).56) מכשול" תתן לא עור "ולפני על עובר לו והמוכרם יעשרם, לא הפ 57)שמא מן חלק לעונת שבאו ירות
-58)מעשרות. למעשרות חיבור הרוח אותה כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע שאשכול ואףֿעלֿפי

ראשונה". "משנה וראה מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה כיון מכירה, לענין החמירו גרעיני 59)לא
שלהם. ופסולת בר"ש).60)זיתים וראה שם, המשניות (פירוש וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

עומדים 61) אינם הסתם שמן לו, מוכרן - פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם הלוקח שפירש כלומר,
שלמה). (מלאכת לשריפה ואם 62)אלא משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו למי וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה

(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא "שאם נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין מהן הוציא
שם). אנשי



xyrnקנב zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתבּואה  מּמּנּו ללקט ּתבנֹו את נאמן;63ולא ׁשאינֹו למי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹ
ּבמעּׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתבּואה

.Ê יין ו 64ׁשמרי מים עליהם נתן ׁשּנתן אם סּננן: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּיתר 65ׁשלׁשה  מּזה מעּׂשר מֹוציא - ארּבעה 66ּומצא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אחר  ׁשהּתֹורם 67מּמקֹום ּתרּומה; עליו מפריׁש ואינֹו . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּכל  על ּבלּבֹו - בּתרּומה 68ּבּתחּלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,69. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

מּדתֹו על יתר ׁשּמצא ּפי על אף מארּבעה, ּפחֹות 70מצא ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ּפטּור  - יין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על .71ואף ְִִֵֶֶַַַַַָָ

.Áמחּברין 72הּמקּדיׁש ּכׁשהן ּבאּו73ּפרֹותיו ׁשּלא עד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
הּמעּׂשר  הּגיעּו74לעֹונת ׁשּפדאן ואחר חּיבין 75ּופדאן, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּגזּבר 76ּבמעּׂשר  ּביד והם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ואם . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּפדאן ּכ .77ואחר ְְְִַַָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לא ‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא  ועדין ודׁשּה ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
עראי  אכילת מהן לאכל מּתר - מרחּה ולא אֹותּה ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻזרה
לאכל  אסּור - מלאכּתן ּומּׁשּתּגמר מלאכּתן. ׁשּתּגמר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

עראי. ֲֵֶַמהן
ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

מּתר  זה הרי - ּבּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
ׁשּיּקבעּולאכ  עד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר עראי מהן ל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ְֲֵַלמעּׂשר.
החצר,‚. למעּׂשרֹות: הּפרֹות קֹובע דברים מּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

אין  וכּלן והּׁשּבת. והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי „. על אף לּבית, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
ׁשּנכנסּו עד עראי אכילת מהן אֹוכל - מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנגמרה
לאכל  ואסּור למעּׂשרֹות, נקּבעּו - לּבית נכנסּו ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָֹלּבית;
אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם וכן ׁשּיעּׂשר. עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהן

ׁשּבת  נכנסה אֹו ּתרּומה, מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכבׁשן
הּגיעּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹעליהם
זה  הרי - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּבית.
ׁשּנכנסּו מאחר מלאכּתן לגמר התחיל עראי. מהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאֹוכל
ּודלּועין  קּׁשּואין הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב - ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֹלּבית
נקּבעּו אחת לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל - ׁשּיׁשפׁשף קדם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹלּבית
ׁשּלא  ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעּׂשר. ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּכל
מּכלּכּלת  חּוץ עראי. מהן לאכל מּתר - מלאכּתן ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻנגמרה
נקּבעה  - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתאנים,

ְֲֵַלמעּׂשר.
מכּבדי ‰. ּתאנים, ּובהם ּתאנה סֹוכי לּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּמביא

ּפֹועלים  אֹו ּתינֹוקֹות הכניסּום אם ּתמרים: ּובהם ְְְֲִִִִִִֶָָָָּתמרה
חּיב  - הּבית ּבעל הכניסן ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא -ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָֹ
נקּבעּו; לא - עּסה מהן לעּׂשֹות ׁשּבלים הכניס ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָֹּבמעּׂשר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה למעּׂשר. נקּבעּו - מלילֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָלאכלן

נק  לא - ּבקטנּיֹות אבל למעּׂשר.ּבתבּואה; ּבעּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָֹ
.Â ּכדי ּבּמֹוץ, להכניסּה הּתבּואה על להערים ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻמּתר

מעט  וזֹורה הּמעּׂשר. מן ּופטּורה אֹוכלת ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּתהיה
הּתרּומה  מן לעֹולם ּופטּור לביתֹו ׁשהכניס אחר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי הּמעּׂשרֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹֹּומן
.Ê הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר

ׁשּלא  למעּׂשר ׁשּקֹובעים דברים הּׁשּׁשה מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפרֹותיו
למעּׂשר. טבלּו אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָמּדעּתֹו

.Á והּדלּועין הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן גמר זהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאי
ׁשעליהן, הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין
ערמה; מּׁשּיעמיד - מׁשפׁשף אינֹו ואם ּדק. ּׂשער ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
ּבצד  אבּטיח ּבמקצה אֹותֹו מּׁשּיסּדיר - ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָֻּובאבּטיח
צרּכֹו ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת אחת מׁשפׁשף היה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָאבּטיח.
ּפי  על אף ּודלּועין קּׁשּואין ותֹורמין מלאכּתן. ְְְְְְְִִִִִִַַַָָנגמרה
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שם.63) המשנה בפירוש וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה", ממנו "ללקוט מפורש לא שם במשנה
חייב 64) אינו חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד, לתירוץ  מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות

הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו רמא).65)במעשר, ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים הכוס 66)כוסות מן
הוא 67)הרביעית. גמור שחיוב הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה, מיניה וכלֿשכן אחר, ממקום אף

שם). ג.68)(רע"ב הלכה שם כא.69)ירושלמי הלכה תרומות מהלכות ד כוסות 70)בפרק משלש יותר כלומר,
וכן 71)שנתן. ברשב"ם). וראה פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא אלא יין של חשוב טעם זה שאין

צו: בתרא בבבא זו משנה ח.72)פירושו משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד צריכים אף והם המעשרות, ונת
המעשרות. מן ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין ואםֿכן כקרקע, וחשובים למעלה 74)לקרקע המבוארת

שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ה. המעשר.75)הלכה הקדש 76)לעונת ביד היו ולא הואיל
חובתם. לעונת 77)בשעת משבאו חייבין, ופדאן המעשרות לעונת באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ביד  המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת באו שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין" ופדאן המעשרות
שלא  עד "הקדישן  עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר. בידי היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך הגזבר

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", מעשר 1)נגמרו לעונת שהגיעו פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר
פירות. של מלאכתן גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה שאחד ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו
וכיוצא  גרוגרות או בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי, אוכל אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים פירות המקדיש לעשר. חייב אם בזה

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë מּׁשּימּלא - אֹוגד אינֹו אם מּׁשּיאגד. - הּנאגד ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּירק
עד  עראי אֹוכל זה הרי - ממּלא אינֹו [אם] הּכלי. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַאת

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.È ּובהּוצין ּבעלים ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּכלה

אם  הּכלי. את מּׁשּימּלא - מחּפה אינֹו אם ּבהן. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
צרּכֹו. ּכל ׁשּילּקט עד - ממּלא ְְְֵֵֵֶַַַָָאינֹו

.‡È ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו גדֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכלי
נטּבל  אינֹו - ּכּלֹו את למּלאת ּבדעּתֹו היה נטּבל. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻחציֹו

ׁש את עד למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו ּכּלֹו. את ּימּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֻ
ׁשניהם. ׁשּימּלא עד נטּבלּו לא - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹׁשניהם

.·Èׁשּבדעּתֹו ּפי על אף ּבּׂשדה, ּגדֹול אגד הּירק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד
הּפרד  נטּבל. זה הרי - לּׁשּוק קטּנֹות אגּדֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֻלאגדֹו
ּגּגֹו. ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד - והחרּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין
להׁשליכם  ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלים מּׁשּיסיר - ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּבצלים

ערמה. ׁשּיעמיד עד - מסיר אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן.
.‚È המיּפה זה ממרח? זהּו ואי מּׁשּימרח. - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבּואה

ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ּברחת ּתבּואה ׁשל הּכרי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּפני
עד  - ממרח אינֹו אם מעּׂשיה. ּכל ּכׁשּגֹומרין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעֹוּׂשין
מּתחת  ונֹוטל מּׁשּיכּבר. - הּקטנּיֹות ערמה. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיעמיד
על  ואף ׁשּימרח. עד - ּכֹובר אינֹו [אם] ואֹוכל. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּכברה
ּומּמה  הּצדדין ּומן הּקֹוטעים מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֻּפי

ואֹוכל. הּתבן ְְֵֶֶֶַּׁשּבתֹו
.„È והחרצּנין הּזּגין ויׁשלה ּבחבּיֹות מּׁשּיּניחּנּו - ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָהּיין

ּכׁשּיגּביהּנּו הּבֹור, ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית. ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמעל
הּגת  מן וקֹולט עראי. ׁשֹותה - ּבחבית ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָלהעמידֹו

וׁשֹותה. מקֹום ּומּכל הּצּנֹור ּומן ְְִִִֶֶַָָָָהעליֹונה
.ÂË נֹוטל - ׁשּירד ּפי על אף לעּוקה. מּׁשּירד - ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשמן

קטּנה  לקערה ונֹותן הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מּפני  חם, ׁשהּוא ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַּולתמחּוי
ּכדי  ּביֹותר חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשאינֹו
מתּבּׁשל. ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּיכוה

.ÊË- הּגרֹוגרֹות מּׁשּיחליקּנּו. - ּדבלה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהעּגּול
ּפי  על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל - למגּורה הכניסן ואם ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָמּׁשּידּוׁש.
ּפי  על העּגּול אֹו ּבחבית הּגרֹוגרֹות דׁש היה ְְִִִֶַַַָָָָָָָהּמגּורה.
הרי  - הּמגּורה] ׁשנפּתחה אֹו החבית [נׁשּברה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמגּורה,

ׁשּיעּׂשר. עד יאכל לא ְֵֶֶַַַֹֹזה
.ÊÈ עראי מהן לאכל מּתר - ׁשּבּמקצה וענבים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּתאנים

אחר  למקֹום והֹולי הּמקצה מן נטל אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמקֹומן.
על  אף מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי, מהן יאכל לא -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ְְִֶָָָָֹּפי
.ÁÈ מהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה
עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈ לאכל אסּור - ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון ְֱֲֳִִִִִֵֶֶַַָֹמעּׂשר
מּכין  - אכל ואם ּתרּומתֹו; ׁשּיפריׁש קדם עראי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּמּנּו

ׁשהיה  ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו
קלף  ואם אחת. אחת מקּלף - ואֹוכל ּׂשעֹורים ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָמקּלף
ׁשל  מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב - ידֹו לתֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָוכנס
- חיקֹו לתֹו נּפה ואם ואֹוכל. ליד מּיד מנּפה - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָחּטים
זה  ׁשאין ּבכלי, נּפה אם לֹומר צרי ואין לעּׂשר. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָחּיב
צֹונן  ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין מן נֹוטל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָעראי.
צֹוננת, ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה לתֹו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואֹוכל,
אבל  ּבּׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו ְְֵֵֶַָָֹֹלא
.Îמּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר נגמרה ּוכׁשם ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּולעֹופֹות  ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻמלאכּתן,
קדם  ּׁשּירצה מה ּכל מהן ּומפקיר ּׁשּירצה מה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל
- למעּׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף ּגמרּו, ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיעּׂשר.
אכילת  ּולעֹופֹות ּולחּיה לבהמה יאכיל ולא יפקיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹלא
הּטבל  מן עראי לבהמה להאכיל ּומּתר ׁשּיעּׂשר. עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻקבע
ׁשּיעּׂשם  עד עמיר ּפקיעי ּומאכיל הּבית. ּבתֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָואפּלּו

ֲִחבילֹות.
.‡Î- קציצֹות ּׂשדה ּבצד אפּלּו ,ּבּדר קציצֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַהּמֹוצא

ּדרסּו אם גרֹוגרֹות, מצא הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָהרי
מּדבר  ׁשחזקתן לעּׂשר; חּיב - האדם רב הּגרֹוגרֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹרב
ׁשּידּוע  דבלה; ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנגמרה

הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהם
.·Î ּברׁשּות לעּׂשר, חּיב - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות: ְְְְִִִִֵַַַָָָָמצא

חּיבֹות  מקֹום ּבכל - והאלּמֹות ּפטּורֹות. - ְְְֲִַַָָָָָֻהרּבים
ּתרּומֹות  אֹותּה עֹוּׂשה - מרּוחה ּתבּואה מצא ְְְְֲֵֶַָָָָָּבמעּׂשר.
ּכלּכּלה  מצא חֹוׁשׁש. ואינֹו אחרֹות ּפרֹות על ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּומעּׂשרֹות
ׁשהרב  ּבמקֹום ּכלּכּלה: מצא ּבמעּׂשרֹות. חּיבת - ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחּפה
ּומתּקנּה עראי, מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹמכניסין
מּמּנה  אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ּובמקֹום ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדמאי;
ואם  ּדמאי; - למחצה מחצה וּדאי; ּומתּקנּה ְְְְְֱֱֲִֶֶַַַַַָָָעראי,
אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה - לּבית ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהכניסּה
גמר  לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה; גמר לֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבדבר
צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלאכה,
ּבׁשעה  ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהפריׁש

מלאכּתן. ְְְְִֶַָָׁשּנגמרה
.‚Î הרי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחדרי

היּוהּנמצ  ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעּׂשרֹות; חּיב ּבהן א ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּלילה. ּכל ְְִַַָָגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ּתאנים  מצא נפלּו. זה ׁשּמאילן ׁשחזקתן ּבמעּׂשר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
מׁשּתּנֹות  ׁשהרי ספק; הם הרי - הּתאנה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּתאנים  אֹו נפלּו זֹו מּתאנה ׁשּמא ּבעפר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּומתלכלכֹות

ְְִֶַׁשּנתעּׂשרּו.
.‰Î ׁשּתּגמר קדם ּופדאן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמקּדיׁש

ּביד  מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב - ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָמלאכּתן

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



קנג xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתבּואה  מּמּנּו ללקט ּתבנֹו את נאמן;63ולא ׁשאינֹו למי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹ
ּבמעּׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתבּואה

.Ê יין ו 64ׁשמרי מים עליהם נתן ׁשּנתן אם סּננן: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּיתר 65ׁשלׁשה  מּזה מעּׂשר מֹוציא - ארּבעה 66ּומצא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אחר  ׁשהּתֹורם 67מּמקֹום ּתרּומה; עליו מפריׁש ואינֹו . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּכל  על ּבלּבֹו - בּתרּומה 68ּבּתחּלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,69. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

מּדתֹו על יתר ׁשּמצא ּפי על אף מארּבעה, ּפחֹות 70מצא ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ּפטּור  - יין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על .71ואף ְִִֵֶֶַַַַַָָ

.Áמחּברין 72הּמקּדיׁש ּכׁשהן ּבאּו73ּפרֹותיו ׁשּלא עד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
הּמעּׂשר  הּגיעּו74לעֹונת ׁשּפדאן ואחר חּיבין 75ּופדאן, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּגזּבר 76ּבמעּׂשר  ּביד והם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ואם . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּפדאן ּכ .77ואחר ְְְִַַָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לא ‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא  ועדין ודׁשּה ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
עראי  אכילת מהן לאכל מּתר - מרחּה ולא אֹותּה ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻזרה
לאכל  אסּור - מלאכּתן ּומּׁשּתּגמר מלאכּתן. ׁשּתּגמר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

עראי. ֲֵֶַמהן
ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

מּתר  זה הרי - ּבּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
ׁשּיּקבעּולאכ  עד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר עראי מהן ל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ְֲֵַלמעּׂשר.
החצר,‚. למעּׂשרֹות: הּפרֹות קֹובע דברים מּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

אין  וכּלן והּׁשּבת. והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי „. על אף לּבית, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
ׁשּנכנסּו עד עראי אכילת מהן אֹוכל - מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנגמרה
לאכל  ואסּור למעּׂשרֹות, נקּבעּו - לּבית נכנסּו ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָֹלּבית;
אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם וכן ׁשּיעּׂשר. עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהן

ׁשּבת  נכנסה אֹו ּתרּומה, מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכבׁשן
הּגיעּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹעליהם
זה  הרי - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּבית.
ׁשּנכנסּו מאחר מלאכּתן לגמר התחיל עראי. מהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאֹוכל
ּודלּועין  קּׁשּואין הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב - ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֹלּבית
נקּבעּו אחת לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל - ׁשּיׁשפׁשף קדם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹלּבית
ׁשּלא  ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעּׂשר. ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּכל
מּכלּכּלת  חּוץ עראי. מהן לאכל מּתר - מלאכּתן ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻנגמרה
נקּבעה  - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתאנים,

ְֲֵַלמעּׂשר.
מכּבדי ‰. ּתאנים, ּובהם ּתאנה סֹוכי לּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּמביא

ּפֹועלים  אֹו ּתינֹוקֹות הכניסּום אם ּתמרים: ּובהם ְְְֲִִִִִִֶָָָָּתמרה
חּיב  - הּבית ּבעל הכניסן ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא -ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָֹ
נקּבעּו; לא - עּסה מהן לעּׂשֹות ׁשּבלים הכניס ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָֹּבמעּׂשר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה למעּׂשר. נקּבעּו - מלילֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָלאכלן

נק  לא - ּבקטנּיֹות אבל למעּׂשר.ּבתבּואה; ּבעּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָֹ
.Â ּכדי ּבּמֹוץ, להכניסּה הּתבּואה על להערים ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻמּתר

מעט  וזֹורה הּמעּׂשר. מן ּופטּורה אֹוכלת ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּתהיה
הּתרּומה  מן לעֹולם ּופטּור לביתֹו ׁשהכניס אחר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי הּמעּׂשרֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹֹּומן
.Ê הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר

ׁשּלא  למעּׂשר ׁשּקֹובעים דברים הּׁשּׁשה מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפרֹותיו
למעּׂשר. טבלּו אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָמּדעּתֹו

.Á והּדלּועין הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן גמר זהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאי
ׁשעליהן, הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין
ערמה; מּׁשּיעמיד - מׁשפׁשף אינֹו ואם ּדק. ּׂשער ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
ּבצד  אבּטיח ּבמקצה אֹותֹו מּׁשּיסּדיר - ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָֻּובאבּטיח
צרּכֹו ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת אחת מׁשפׁשף היה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָאבּטיח.
ּפי  על אף ּודלּועין קּׁשּואין ותֹורמין מלאכּתן. ְְְְְְְִִִִִִַַַָָנגמרה

מעליהן. הּצהּוב הסיר ֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּלא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.63) המשנה בפירוש וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה", ממנו "ללקוט מפורש לא שם במשנה
חייב 64) אינו חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד, לתירוץ  מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות

הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו רמא).65)במעשר, ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים הכוס 66)כוסות מן
הוא 67)הרביעית. גמור שחיוב הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה, מיניה וכלֿשכן אחר, ממקום אף

שם). ג.68)(רע"ב הלכה שם כא.69)ירושלמי הלכה תרומות מהלכות ד כוסות 70)בפרק משלש יותר כלומר,
וכן 71)שנתן. ברשב"ם). וראה פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא אלא יין של חשוב טעם זה שאין

צו: בתרא בבבא זו משנה ח.72)פירושו משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד צריכים אף והם המעשרות, ונת
המעשרות. מן ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין ואםֿכן כקרקע, וחשובים למעלה 74)לקרקע המבוארת

שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ה. המעשר.75)הלכה הקדש 76)לעונת ביד היו ולא הואיל
חובתם. לעונת 77)בשעת משבאו חייבין, ופדאן המעשרות לעונת באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ביד  המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת באו שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין" ופדאן המעשרות
שלא  עד "הקדישן  עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר. בידי היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך הגזבר

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", מעשר 1)נגמרו לעונת שהגיעו פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר
פירות. של מלאכתן גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה שאחד ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו
וכיוצא  גרוגרות או בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי, אוכל אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים פירות המקדיש לעשר. חייב אם בזה

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë מּׁשּימּלא - אֹוגד אינֹו אם מּׁשּיאגד. - הּנאגד ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּירק
עד  עראי אֹוכל זה הרי - ממּלא אינֹו [אם] הּכלי. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַאת

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.È ּובהּוצין ּבעלים ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּכלה

אם  הּכלי. את מּׁשּימּלא - מחּפה אינֹו אם ּבהן. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
צרּכֹו. ּכל ׁשּילּקט עד - ממּלא ְְְֵֵֵֶַַַָָאינֹו

.‡È ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו גדֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכלי
נטּבל  אינֹו - ּכּלֹו את למּלאת ּבדעּתֹו היה נטּבל. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻחציֹו

ׁש את עד למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו ּכּלֹו. את ּימּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֻ
ׁשניהם. ׁשּימּלא עד נטּבלּו לא - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹׁשניהם

.·Èׁשּבדעּתֹו ּפי על אף ּבּׂשדה, ּגדֹול אגד הּירק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד
הּפרד  נטּבל. זה הרי - לּׁשּוק קטּנֹות אגּדֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֻלאגדֹו
ּגּגֹו. ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד - והחרּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין
להׁשליכם  ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלים מּׁשּיסיר - ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּבצלים

ערמה. ׁשּיעמיד עד - מסיר אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן.
.‚È המיּפה זה ממרח? זהּו ואי מּׁשּימרח. - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבּואה

ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ּברחת ּתבּואה ׁשל הּכרי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּפני
עד  - ממרח אינֹו אם מעּׂשיה. ּכל ּכׁשּגֹומרין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעֹוּׂשין
מּתחת  ונֹוטל מּׁשּיכּבר. - הּקטנּיֹות ערמה. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיעמיד
על  ואף ׁשּימרח. עד - ּכֹובר אינֹו [אם] ואֹוכל. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּכברה
ּומּמה  הּצדדין ּומן הּקֹוטעים מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֻּפי

ואֹוכל. הּתבן ְְֵֶֶֶַּׁשּבתֹו
.„È והחרצּנין הּזּגין ויׁשלה ּבחבּיֹות מּׁשּיּניחּנּו - ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָהּיין

ּכׁשּיגּביהּנּו הּבֹור, ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית. ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמעל
הּגת  מן וקֹולט עראי. ׁשֹותה - ּבחבית ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָלהעמידֹו

וׁשֹותה. מקֹום ּומּכל הּצּנֹור ּומן ְְִִִֶֶַָָָָהעליֹונה
.ÂË נֹוטל - ׁשּירד ּפי על אף לעּוקה. מּׁשּירד - ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשמן

קטּנה  לקערה ונֹותן הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מּפני  חם, ׁשהּוא ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַּולתמחּוי
ּכדי  ּביֹותר חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשאינֹו
מתּבּׁשל. ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּיכוה

.ÊË- הּגרֹוגרֹות מּׁשּיחליקּנּו. - ּדבלה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהעּגּול
ּפי  על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל - למגּורה הכניסן ואם ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָמּׁשּידּוׁש.
ּפי  על העּגּול אֹו ּבחבית הּגרֹוגרֹות דׁש היה ְְִִִֶַַַָָָָָָָהּמגּורה.
הרי  - הּמגּורה] ׁשנפּתחה אֹו החבית [נׁשּברה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמגּורה,

ׁשּיעּׂשר. עד יאכל לא ְֵֶֶַַַֹֹזה
.ÊÈ עראי מהן לאכל מּתר - ׁשּבּמקצה וענבים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּתאנים

אחר  למקֹום והֹולי הּמקצה מן נטל אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמקֹומן.
על  אף מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי, מהן יאכל לא -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ְְִֶָָָָֹּפי
.ÁÈ מהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה
עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈ לאכל אסּור - ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון ְֱֲֳִִִִִֵֶֶַַָֹמעּׂשר
מּכין  - אכל ואם ּתרּומתֹו; ׁשּיפריׁש קדם עראי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּמּנּו

ׁשהיה  ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו
קלף  ואם אחת. אחת מקּלף - ואֹוכל ּׂשעֹורים ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָמקּלף
ׁשל  מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב - ידֹו לתֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָוכנס
- חיקֹו לתֹו נּפה ואם ואֹוכל. ליד מּיד מנּפה - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָחּטים
זה  ׁשאין ּבכלי, נּפה אם לֹומר צרי ואין לעּׂשר. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָחּיב
צֹונן  ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין מן נֹוטל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָעראי.
צֹוננת, ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה לתֹו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואֹוכל,
אבל  ּבּׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו ְְֵֵֶַָָֹֹלא
.Îמּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר נגמרה ּוכׁשם ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּולעֹופֹות  ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻמלאכּתן,
קדם  ּׁשּירצה מה ּכל מהן ּומפקיר ּׁשּירצה מה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל
- למעּׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף ּגמרּו, ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיעּׂשר.
אכילת  ּולעֹופֹות ּולחּיה לבהמה יאכיל ולא יפקיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹלא
הּטבל  מן עראי לבהמה להאכיל ּומּתר ׁשּיעּׂשר. עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻקבע
ׁשּיעּׂשם  עד עמיר ּפקיעי ּומאכיל הּבית. ּבתֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָואפּלּו

ֲִחבילֹות.
.‡Î- קציצֹות ּׂשדה ּבצד אפּלּו ,ּבּדר קציצֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַהּמֹוצא

ּדרסּו אם גרֹוגרֹות, מצא הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָהרי
מּדבר  ׁשחזקתן לעּׂשר; חּיב - האדם רב הּגרֹוגרֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹרב
ׁשּידּוע  דבלה; ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנגמרה

הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהם
.·Î ּברׁשּות לעּׂשר, חּיב - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות: ְְְְִִִִֵַַַָָָָמצא

חּיבֹות  מקֹום ּבכל - והאלּמֹות ּפטּורֹות. - ְְְֲִַַָָָָָֻהרּבים
ּתרּומֹות  אֹותּה עֹוּׂשה - מרּוחה ּתבּואה מצא ְְְְֲֵֶַָָָָָּבמעּׂשר.
ּכלּכּלה  מצא חֹוׁשׁש. ואינֹו אחרֹות ּפרֹות על ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּומעּׂשרֹות
ׁשהרב  ּבמקֹום ּכלּכּלה: מצא ּבמעּׂשרֹות. חּיבת - ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחּפה
ּומתּקנּה עראי, מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹמכניסין
מּמּנה  אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ּובמקֹום ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדמאי;
ואם  ּדמאי; - למחצה מחצה וּדאי; ּומתּקנּה ְְְְְֱֱֲִֶֶַַַַַָָָעראי,
אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה - לּבית ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהכניסּה
גמר  לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה; גמר לֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבדבר
צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלאכה,
ּבׁשעה  ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהפריׁש

מלאכּתן. ְְְְִֶַָָׁשּנגמרה
.‚Î הרי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחדרי

היּוהּנמצ  ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעּׂשרֹות; חּיב ּבהן א ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּלילה. ּכל ְְִַַָָגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ּתאנים  מצא נפלּו. זה ׁשּמאילן ׁשחזקתן ּבמעּׂשר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
מׁשּתּנֹות  ׁשהרי ספק; הם הרי - הּתאנה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּתאנים  אֹו נפלּו זֹו מּתאנה ׁשּמא ּבעפר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּומתלכלכֹות

ְְִֶַׁשּנתעּׂשרּו.
.‰Î ׁשּתּגמר קדם ּופדאן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמקּדיׁש

ּביד  מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב - ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָמלאכּתן
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הּמעּׂשרֹות; מן ּפטּורין - ּפדאן ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָההקּדׁש
הּמקּדיׁש הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין היּו חֹובתן ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּבׁשעת

הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורה - למנחֹות ְְְִִַַַָָָָקמה

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עד 2אין ‡. הּתֹורה מן למעּׂשרֹות נקּבע הּטבל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבית 4לביתֹו3ׁשּיכניסּנּו מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ;5. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: הּׁשער; ּדר ׁשּיכניסּנּו .6והּוא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגּגֹות  ּדר ּתבּואתֹו הכניס אם ּפטּור 8וקרּפיפֹות 7אבל - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ
הּתרּומה  הּמעּׂשרֹות 9מן .10ּומן ְְִִַַַַָ

א ·. על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, הּטבל יראה כילת ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מּפי  ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ׁשּיּקבע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָעד
דברים  הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָהּׁשמּועה;

מּדבריהן.11ׁשּמנינּו מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגמרה  אחר לּׁשּוק להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשּבארנּו;12מלאכּתן  ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מּדבריהם. אּלא ּבמעּׂשר חּיב למּכר הּגֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאין

אינֹו‚. - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ׁשהּבית 13קֹובע  ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגים וכן . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

קֹובע  על 14ׁשּלמּטה אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ואם . ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
אינֹו - ועֹולה מׁשּפע הּבית ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻארּבע

הּבית  אויר ּכמקצת זה גג הרי אּלא הּמעּׂשר, מן .15ּפֹוטר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ארּבעה 17והּברּגנין 16הּצריפין „. והּוא הּקיץ, ּובּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֻ

וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן, על ותקרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעּמּודים
אף  הּקיץ, ּבימי הּגּנֹות ּובני הּכרמים ּבני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻסּכֹות
רחים  ּבהם ויׁש הּקיץ ימי ּכל ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

הּיֹוצרים  סּכת וכן למעּׂשר. קֹובעין אינן - 18ותרנגֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֻ
ּבחג 19החיצֹונה  החג אּלּו20וסּכת ׁשּכל קֹובעין. אינן - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּד קבע אין .21ירתן ִֵֶַָָ
ּפי 22הּצריפין ‰. על אף לבעליהן, טֹובלין - והּברּגנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻ

אדם  לכל טֹובלין וכן 23ׁשאינן הּספר 24. ּובית 25ּבית ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשהם 26הּמדרׁש מּפני ּומלּמד, ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

לאחרים.27ּכביתֹו טֹובלין ואין , ְְְֲִִֵֵֵַ
.Â ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם הּמדרׁש: ּובית הּכנסת 28ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹובעין  האּוריארֹות 29- קֹובעין. אין - לאו ואם ,30 ְְְְִִִֵַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על 1) אמות ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית. שיכנס עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר
למעשר  קובע חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן תאנים המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע

בחצר. הטעונה התורה.2)וגפן מן קובעת חצר שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי התבואה 3)כר' בעל בין
אחר. אחר.4)ובין של לבית לא נקבע 5)אבל מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית כשנכנסו מקרא של ופשוטו

לבית. נכנס שלא פי על ואף דברים שישה ידי קובע 6)על הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה בתבואה ומדובר
בד 7)למעשר. לבית נכנסו קובע.שלא אינו עצמו והגג שבגג. ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך 8)רך לבית שנכנסו

דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו: לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף אחורית.
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה שם [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,

התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי של היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, יש 9)שאינה
"תרומה". רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת קבע.10)להעיר באכילת אסור מדבריהם הדברים 11)אבל ששת שאין

מדבריהם. אלא למעשר הקובעים.12)קובעים הדברים מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאינו 13)שאסור
בית. קרוי ואינו לדירה וכתב 14)ראוי שינה ורבינו החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות שם: [במשנה

הקשו  שבירושלמי לפי - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין והכוונה קובע", שלמטה שהבית פי על "אף
והעבירן  השדה מן תאנים "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו: בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על

שחייב]. כרבי פסק רבינו אבל פטור". - גגו בראש לאוכלן דרך 15)לחצרו לבית נכנס לא סוף סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא למטה.16)השער, ומרחיב והולך מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא העשויים 17)וצריף מגדלים

בדרכים. קדרותיו 18)לשמור ומצניע דר הוא בפנימית מזו, לפנים זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
למכור. קדרותיו ומוציא מלאכתו עושה הוא קובעת.19)ובחיצונה הפנימית אם 20)אבל אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה לדור נה:21)המשיך בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות. בהם לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים, אינם חייהן
אלא  אינה החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה היוצרים סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים

בלבד. עראי הקיץ 22)דירת בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין, גם רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. אלא 23)וסוכת אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו למי טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש

הכניסם  אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו נקבע שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית פירותיו במכניס
דרך  הפירות  הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע - קבע דרך

למשנה".24)קבע. לסופר טובלין תלמוד ובית ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם מקרא.25)ירושלמי בו שמלמדים
וגמרא.26) משנה בו לאחרים.27)שמלמדים קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי ממש, "ביתו" לחזן 28)ולא

לשמש. הכנסת,29)או בית לשמש קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים אותם בין רבינו חילק לא כאן
שה  פי על ואף בקביעות, פירות בו הכניסו אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא אלא והרי גופו, הכנסת בית בתוך אינה דירה

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית שהוא הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל מחסנים.30)בחדר
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למכּנס  העּׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות אינן 31והאֹוצרֹות - ְְֲֵֶַַָָָָָָֻ
לדירה 32קֹובעין  היּו ואם קֹובעין.33; - ְְְְִִִִָָ

.Ê ׁשהּבית קֹובעת 34ּכׁשם החצר ּכ למעּׂשר, קֹובע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּומּׁשּיּכנסּו35למעּׂשר  הּׁשער 36; ּדר אף 37לחצר נקּבעּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ּפי ְְִִִִֶַַַָֹעל
.Á נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא זֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאי

ּבתֹוכּה38כּהּבתֹו מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין אֹו אֹו39, . ְְֱִֵֶֶָָָָֹ
אּתה  מה לֹו: אֹומרין - לּה אדם יּכנס ׁשאם ְִִִֵֵֶַָָָָָָָחצר,

דיֹורין 40מבּקׁש ׁשני ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן ׁשהיא 41? אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
אֹו ונכנס ּבא ואחד ונכנס ּפֹותחּה ׁשאחד ׁשּתפין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻלׁשני
זֹו הרי - ונֹועלין ּפֹותחין והן הֹואיל ונֹועל, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵיֹוצא

ַַקֹובעת.
.Ë ׁשער והאכסדרה 42ּבית חצר הרי 43ׁשל - והּמרּפסת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

קֹובעת  היתה אם ּכחצר: קֹובעין 44הן -45- לאו ואם , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
קֹובעין  .46אינן ְִֵָ

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן - מּזֹו לפנים זֹו חצרֹות סּכת 47ׁשּתי . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻ

קֹובעת  הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו והחיצֹונה 48הּיֹוצרים , ְְְְִִִִִִִַַַַַָ
קֹובעת  ּכבית 49אינּה קֹובעת - והחנּות .50. ְְֲִֵַַַַַַָ

.‡È למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ׁשהּוא 51הּמֹולי ּפי על אף , ְִִִֵֶַַַָָָ
ּבהן  נקּבעּו52נכנס לא - ּבּדר ולחצרֹות אּלא 53לבּתים , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

עראי  וכן 54אֹוכל מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ
.55ּבחזרה  ֲַָָ

.·È ּבעירֹות הּמחזירין מחצר 56הרֹוכלין נכנסין ׁשהן , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
עראי  אֹוכלין - ּבֹו57לחצר ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין .58עד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
מּתר 59הּמעּׂשרֹות  זה הרי - ּביתֹו לתֹו והכניסן ׁשכח , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ

עראי  מהן ולאכל וכן 60להֹוציאן .61- לּגג והעלן ׁשכח אם ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
וׁשכח  ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן עראי. ּבּגג מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל

חברֹו חצר לתֹו ׁשּיעּׂשר.62והכניסן עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
.„È נעּדרת 63חצר ואֹוכלין 64ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

עראי  רּבּה65ּבתֹוכּה ׁשּיעדר והּוא .66- רּבּה זרע ואם . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
רּבּה נטע אם וכן עראי. אֹוכלין לנֹוי 67אין נטע ואם . ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻ
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מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם דירה.32)לכנס פשוט 33)שאינן כן לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הקובעת 34)הוא חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן בר שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי

למדו". הבית מן במשנה) האמורים בית 35)למעשר שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור בתוס' מדבריהם.
מדבריהם. חצר קובעת - התורה מן חצר.37)הפירות.36)קובע לעניין רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

התנאים 38) (כל כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו בחצר שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
להחמיר. שם) בתוכה.39)במשנה נשמרים הכלים שאין פי על לאכול 40)ואף בוש ואדם נשמרת שאינה פי על ואף

שער.42)שכנים.41)בתוכה. בית הוא שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות המוקף 43)כי מקורה מקום
רוחותיו. לחצר.45)למעשר.44)משלוש טפלים אינו 46)שהם - שומר עומד השער שבבית ואף דירה. אינם שהם

כבורגנין. משתמרת.47)אלא שאינה כחצר אינה - עליה הרגל דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
החמה.48) לימות אלא שאינה אף היא, קבע אין 49)שדירת - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל. קבע דירת שאינה

שער. בית החיצונה לה להיות כך כל חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה החיצונה ואף 50)אומרים
כחצר. למעשר היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית, דר למכרם,51)שאינו כשמוליכם המדובר כי אומרים יש

מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה שאינו כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר פי על ואף
לפירותיו.53)עמהם.52) סופית מגמה לו אין כן אם אלא קובעים וחצרו חברו בית אסורה.54)שאין קבע אכילת אבל
המיועד.55) למקום שיחזירם עד נקבעים  אינם - והחזירם ונמלך בו חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני למכור 56)היינו,

לנשים. למעשר.57)בשמים מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם, לאכלם שנטלום שאין 58)מפירות שכיוון
למעשר. קובע אחר בית אף - אחרת מגמה משתמרת.59)לפירות מדעת,60)שאינה הכניסו אם אלא קובע הבית שאין

ה  בתוך עראי.אבל אפילו לאכול, אסור ביתו 61)בית בתוך אפילו הגג לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
בדרך  אפילו קובע שביתו פי על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך להיות צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל

קובע. אינו בשכחה, אלא בדעת, היה שלא כיוון - העביר 62)העברה כלומר, כפשוטה), (תוספתא "הבית" להיות: צריך
בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר, נקבעו בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת חצרו דרך פירותיו

מחייב. רבי גגו בראש לאוכלן לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי הוא נחמיה 63)וכן ר' בשם "תני
עראי. בתוכה אוכלין כגינה היא הרי נעדרת, שהיא מבטלת 65)נחרשת.64)חצר חצר, של תשמיש שאינה שהחרישה

ממנה. חצר לא 66)שם שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן כולה, לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון
הדא 67)נעדר]. חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה, רובה נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

חייבת) רובה (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
שהיא  נעדרת הייתה שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע
שנראים  מפני היינו חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים: של [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה,
יישאר  - מעודר בלתי שנשאר שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים
או  שנזרע הרוב, של בכוחו אין לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך.

נ  והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את אליו לבטל בקביעות, שלא כבית ניטע הוא הרי הרוב כן ואם חצר, בתורת שאר
עצמו. החצר כמו למעשרות קובע הוא שגם לחצר, שער



קנה xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמעּׂשרֹות; מן ּפטּורין - ּפדאן ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָההקּדׁש
הּמקּדיׁש הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין היּו חֹובתן ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּבׁשעת

הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורה - למנחֹות ְְְִִַַַָָָָקמה

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עד 2אין ‡. הּתֹורה מן למעּׂשרֹות נקּבע הּטבל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבית 4לביתֹו3ׁשּיכניסּנּו מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ;5. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: הּׁשער; ּדר ׁשּיכניסּנּו .6והּוא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגּגֹות  ּדר ּתבּואתֹו הכניס אם ּפטּור 8וקרּפיפֹות 7אבל - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ
הּתרּומה  הּמעּׂשרֹות 9מן .10ּומן ְְִִַַַַָ

א ·. על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, הּטבל יראה כילת ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מּפי  ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ׁשּיּקבע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָעד
דברים  הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָהּׁשמּועה;

מּדבריהן.11ׁשּמנינּו מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגמרה  אחר לּׁשּוק להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשּבארנּו;12מלאכּתן  ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מּדבריהם. אּלא ּבמעּׂשר חּיב למּכר הּגֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאין

אינֹו‚. - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ׁשהּבית 13קֹובע  ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגים וכן . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

קֹובע  על 14ׁשּלמּטה אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ואם . ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
אינֹו - ועֹולה מׁשּפע הּבית ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻארּבע

הּבית  אויר ּכמקצת זה גג הרי אּלא הּמעּׂשר, מן .15ּפֹוטר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ארּבעה 17והּברּגנין 16הּצריפין „. והּוא הּקיץ, ּובּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֻ

וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן, על ותקרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעּמּודים
אף  הּקיץ, ּבימי הּגּנֹות ּובני הּכרמים ּבני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻסּכֹות
רחים  ּבהם ויׁש הּקיץ ימי ּכל ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

הּיֹוצרים  סּכת וכן למעּׂשר. קֹובעין אינן - 18ותרנגֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֻ
ּבחג 19החיצֹונה  החג אּלּו20וסּכת ׁשּכל קֹובעין. אינן - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּד קבע אין .21ירתן ִֵֶַָָ
ּפי 22הּצריפין ‰. על אף לבעליהן, טֹובלין - והּברּגנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻ

אדם  לכל טֹובלין וכן 23ׁשאינן הּספר 24. ּובית 25ּבית ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשהם 26הּמדרׁש מּפני ּומלּמד, ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

לאחרים.27ּכביתֹו טֹובלין ואין , ְְְֲִִֵֵֵַ
.Â ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם הּמדרׁש: ּובית הּכנסת 28ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹובעין  האּוריארֹות 29- קֹובעין. אין - לאו ואם ,30 ְְְְִִִֵַָָ
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על 1) אמות ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית. שיכנס עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר
למעשר  קובע חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן תאנים המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע

בחצר. הטעונה התורה.2)וגפן מן קובעת חצר שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי התבואה 3)כר' בעל בין
אחר. אחר.4)ובין של לבית לא נקבע 5)אבל מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית כשנכנסו מקרא של ופשוטו

לבית. נכנס שלא פי על ואף דברים שישה ידי קובע 6)על הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה בתבואה ומדובר
בד 7)למעשר. לבית נכנסו קובע.שלא אינו עצמו והגג שבגג. ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך 8)רך לבית שנכנסו

דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו: לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף אחורית.
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה שם [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,

התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי של היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, יש 9)שאינה
"תרומה". רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת קבע.10)להעיר באכילת אסור מדבריהם הדברים 11)אבל ששת שאין

מדבריהם. אלא למעשר הקובעים.12)קובעים הדברים מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאינו 13)שאסור
בית. קרוי ואינו לדירה וכתב 14)ראוי שינה ורבינו החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות שם: [במשנה

הקשו  שבירושלמי לפי - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין והכוונה קובע", שלמטה שהבית פי על "אף
והעבירן  השדה מן תאנים "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו: בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על

שחייב]. כרבי פסק רבינו אבל פטור". - גגו בראש לאוכלן דרך 15)לחצרו לבית נכנס לא סוף סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא למטה.16)השער, ומרחיב והולך מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא העשויים 17)וצריף מגדלים

בדרכים. קדרותיו 18)לשמור ומצניע דר הוא בפנימית מזו, לפנים זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
למכור. קדרותיו ומוציא מלאכתו עושה הוא קובעת.19)ובחיצונה הפנימית אם 20)אבל אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה לדור נה:21)המשיך בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות. בהם לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים, אינם חייהן
אלא  אינה החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה היוצרים סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים

בלבד. עראי הקיץ 22)דירת בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין, גם רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. אלא 23)וסוכת אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו למי טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש

הכניסם  אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו נקבע שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית פירותיו במכניס
דרך  הפירות  הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע - קבע דרך

למשנה".24)קבע. לסופר טובלין תלמוד ובית ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם מקרא.25)ירושלמי בו שמלמדים
וגמרא.26) משנה בו לאחרים.27)שמלמדים קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי ממש, "ביתו" לחזן 28)ולא

לשמש. הכנסת,29)או בית לשמש קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים אותם בין רבינו חילק לא כאן
שה  פי על ואף בקביעות, פירות בו הכניסו אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא אלא והרי גופו, הכנסת בית בתוך אינה דירה

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית שהוא הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל מחסנים.30)בחדר

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למכּנס  העּׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות אינן 31והאֹוצרֹות - ְְֲֵֶַַָָָָָָֻ
לדירה 32קֹובעין  היּו ואם קֹובעין.33; - ְְְְִִִִָָ

.Ê ׁשהּבית קֹובעת 34ּכׁשם החצר ּכ למעּׂשר, קֹובע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּומּׁשּיּכנסּו35למעּׂשר  הּׁשער 36; ּדר אף 37לחצר נקּבעּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ּפי ְְִִִִֶַַַָֹעל
.Á נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא זֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאי

ּבתֹוכּה38כּהּבתֹו מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין אֹו אֹו39, . ְְֱִֵֶֶָָָָֹ
אּתה  מה לֹו: אֹומרין - לּה אדם יּכנס ׁשאם ְִִִֵֵֶַָָָָָָָחצר,

דיֹורין 40מבּקׁש ׁשני ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן ׁשהיא 41? אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
אֹו ונכנס ּבא ואחד ונכנס ּפֹותחּה ׁשאחד ׁשּתפין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻלׁשני
זֹו הרי - ונֹועלין ּפֹותחין והן הֹואיל ונֹועל, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵיֹוצא

ַַקֹובעת.
.Ë ׁשער והאכסדרה 42ּבית חצר הרי 43ׁשל - והּמרּפסת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

קֹובעת  היתה אם ּכחצר: קֹובעין 44הן -45- לאו ואם , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
קֹובעין  .46אינן ְִֵָ

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן - מּזֹו לפנים זֹו חצרֹות סּכת 47ׁשּתי . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻ

קֹובעת  הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו והחיצֹונה 48הּיֹוצרים , ְְְְִִִִִִִַַַַַָ
קֹובעת  ּכבית 49אינּה קֹובעת - והחנּות .50. ְְֲִֵַַַַַַָ

.‡È למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ׁשהּוא 51הּמֹולי ּפי על אף , ְִִִֵֶַַַָָָ
ּבהן  נקּבעּו52נכנס לא - ּבּדר ולחצרֹות אּלא 53לבּתים , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

עראי  וכן 54אֹוכל מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ
.55ּבחזרה  ֲַָָ

.·È ּבעירֹות הּמחזירין מחצר 56הרֹוכלין נכנסין ׁשהן , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
עראי  אֹוכלין - ּבֹו57לחצר ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין .58עד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
מּתר 59הּמעּׂשרֹות  זה הרי - ּביתֹו לתֹו והכניסן ׁשכח , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ

עראי  מהן ולאכל וכן 60להֹוציאן .61- לּגג והעלן ׁשכח אם ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
וׁשכח  ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן עראי. ּבּגג מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל

חברֹו חצר לתֹו ׁשּיעּׂשר.62והכניסן עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
.„È נעּדרת 63חצר ואֹוכלין 64ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

עראי  רּבּה65ּבתֹוכּה ׁשּיעדר והּוא .66- רּבּה זרע ואם . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
רּבּה נטע אם וכן עראי. אֹוכלין לנֹוי 67אין נטע ואם . ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻ
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מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם דירה.32)לכנס פשוט 33)שאינן כן לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הקובעת 34)הוא חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן בר שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי

למדו". הבית מן במשנה) האמורים בית 35)למעשר שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור בתוס' מדבריהם.
מדבריהם. חצר קובעת - התורה מן חצר.37)הפירות.36)קובע לעניין רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

התנאים 38) (כל כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו בחצר שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
להחמיר. שם) בתוכה.39)במשנה נשמרים הכלים שאין פי על לאכול 40)ואף בוש ואדם נשמרת שאינה פי על ואף

שער.42)שכנים.41)בתוכה. בית הוא שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות המוקף 43)כי מקורה מקום
רוחותיו. לחצר.45)למעשר.44)משלוש טפלים אינו 46)שהם - שומר עומד השער שבבית ואף דירה. אינם שהם

כבורגנין. משתמרת.47)אלא שאינה כחצר אינה - עליה הרגל דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
החמה.48) לימות אלא שאינה אף היא, קבע אין 49)שדירת - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל. קבע דירת שאינה

שער. בית החיצונה לה להיות כך כל חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה החיצונה ואף 50)אומרים
כחצר. למעשר היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית, דר למכרם,51)שאינו כשמוליכם המדובר כי אומרים יש

מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה שאינו כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר פי על ואף
לפירותיו.53)עמהם.52) סופית מגמה לו אין כן אם אלא קובעים וחצרו חברו בית אסורה.54)שאין קבע אכילת אבל
המיועד.55) למקום שיחזירם עד נקבעים  אינם - והחזירם ונמלך בו חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני למכור 56)היינו,

לנשים. למעשר.57)בשמים מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם, לאכלם שנטלום שאין 58)מפירות שכיוון
למעשר. קובע אחר בית אף - אחרת מגמה משתמרת.59)לפירות מדעת,60)שאינה הכניסו אם אלא קובע הבית שאין

ה  בתוך עראי.אבל אפילו לאכול, אסור ביתו 61)בית בתוך אפילו הגג לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
בדרך  אפילו קובע שביתו פי על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך להיות צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל

קובע. אינו בשכחה, אלא בדעת, היה שלא כיוון - העביר 62)העברה כלומר, כפשוטה), (תוספתא "הבית" להיות: צריך
בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר, נקבעו בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת חצרו דרך פירותיו

מחייב. רבי גגו בראש לאוכלן לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי הוא נחמיה 63)וכן ר' בשם "תני
עראי. בתוכה אוכלין כגינה היא הרי נעדרת, שהיא מבטלת 65)נחרשת.64)חצר חצר, של תשמיש שאינה שהחרישה

ממנה. חצר לא 66)שם שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן כולה, לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון
הדא 67)נעדר]. חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה, רובה נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

חייבת) רובה (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
שהיא  נעדרת הייתה שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע
שנראים  מפני היינו חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים: של [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה,
יישאר  - מעודר בלתי שנשאר שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים
או  שנזרע הרוב, של בכוחו אין לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך.

נ  והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את אליו לבטל בקביעות, שלא כבית ניטע הוא הרי הרוב כן ואם חצר, בתורת שאר
עצמו. החצר כמו למעשרות קובע הוא שגם לחצר, שער
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נעּדרת 68חצר  והיא הֹואיל הרי 69, עראי - אֹוכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
אילנֹות  .70מאֹותן ִֵָָ

.ÂË ּבחצר הע ֹומדת אחת 71ּתאנה אחת מּמּנה אֹוכל -72 ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
צרף  ואם ּבמעּׂשר 73ּופטּור; חּיב ּדברים 74- ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע; עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
חיקֹו75הּתאנה  ממּלא אויר 78ׁשם 77ואֹוכל 76- ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָ

למעּׂשר  קֹובע .79חצר ְֲֵֵֵַַָ
.ÊË לגּנה 80היתה ונֹוטה ּבחצר אֹוכל 81עֹומדת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכדרּכֹו ּבּגּנה ּבּגּנה 82מּמּנה נטּועה היתה היתה 83ּכאּלּו . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבגּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנטּועה

[אחת] אחת אּלא ׁשם אֹוכל .84ׁשאינֹו ֵֵֶֶַַַַָָ
.ÊÈ ּבחצר ׁשּנטּועה האׁשּכֹול 85ּגפן ּכל את יּטל לא - ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

אחד  אחד מגרּגר אּלא יּטל 86ויאכל, לא - ּברּמֹון וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
הרּמֹון  ּכל ּפֹורט את אּלא ּבאילן 87, הרּמֹון ואֹוכל 88את , ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּכֹופתֹו89הּפרד  - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹו91ּבּקרקע 90מּׁשם. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּבאׁשּכֹול 92ׁשם  אֹוכל היה הּגּנה 94ּבּגּנה 93. מן ונכנס , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
החצר 95לחצר  מן ׁשּיצא ּפי על אף עד 96, יגמר לא - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.97ׁשּיעּׂשר  ְֵֶַ
.ÁÈ ּבחצר 98ּכסּבר מקרסם 99הּזרּועה עלה 100- עלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ

צרף 101ואֹוכלֹו ואם לעּׂשר 102; חּיב ּכּיֹוצא 103- ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָֹ
ֶָּבזה.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּתלּוׁשין ‡. ּפרֹות למעּׂשר 3לאכלן 2הּלֹוקח נקּבעּו - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו את 4מּדבריהם, מּׁשּיּתן יּקבעּו? ּומאימתי . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הרי 5הּדמים, ּדמים,6. נתן ׁשּלא ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ואף  ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ּבֹורר ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֻוהיה
לעּׂשר  נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי ואם 7על היה 8. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מעּׂשר  ּבלּבֹו מּׁשּגמר - ׁשמים יחזיר 9ירא ּכ ואחר , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
להחזיר  רצה אם .10לּמֹוכר, ְֲִִֵַַָָ
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ונעדר.68) שניטע הרוב אל נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות, היא זו שם,69)שנטיעה ירושלמי
להלך  אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא והוא לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י שהגיה מה לפי

האילנות. שסביב השטח בכל החוץ.70)ולהשתמש מן פירות לתוכה הכניס אם הדין קורקוס).71)הוא (הר"י החייבת
ולמד  מדבריהם, במעשר חייבת בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה. שלא או רובה, ניטע שלא וכגון

מכאן. זה מלאכתו.72)דין שנגמרה בדבר אלא קובעת חצר שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ כלומר,
שניים.73) כעמיר 74)שקצץ קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

משתיים. פחות קיבוץ ואין כאוויר 75)גורנה", הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו כיוון אלא דווקא, לאו התאנה וראש
מלאכתם.76)החצר. גמר שזהו פי על עראי.77)אף לחצר".78)אכילת יוריד שלא שאוויר 79)"ובלבד מכלל

קובע. כן ופטור".80)הבית כדרכו אוכל לגינה, ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה ופירותיה 81)שם שענפיה
לגינה. עראי.ו 82)נוטים באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף עיקרו 83)אף בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

החצר  פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה וכשנוטה החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי בטל (שהענף
קורקוס). חייב 84)(ר"י - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל שהנוף פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל

כנגמר 86)החייבת.85)לעשר. זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל לגפן, מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
"פורד".87)מלאכתו. כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מחובר.88)מלשון הרימון.89)בעודו ובר"ש 90)גרגיר

ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע אותו כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב (פרק
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", עראי.92)במחובר.91)"וסופת מאשכול.93)אכילת כלומר,

בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם קובעת.95)שתלשו החצר אין - ונכנס שכח שאילו ר'96)בכוונה. מתיר אז שרק
לגמור. למעשר.97)אליעזר קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה לאכלו, זה אשכול שתלש האמור 98)שכיוון גד זרע והוא

החצר.99)בתורה. שם מבטלת אינה לקרקע.101)תולש.100)וזריעה מחוברת שניים.102)כשהכסבר
קובעתן.103) והחצר מלאכתן, זה 1)שנגמרה חבירו עם המחליף למעשר. נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

לו  לעשות פועלים המוציא ודין בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר. קובעת המתנה אם לאכול. וזה לאכול
שצריך  תרומה התורם קבע. אם במים יין המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות. עליו להם ואין בשדה מלאכה

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה שנייה. אחריה ב.2)לתרום הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
הסמוכה.3) כבהלכה למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם ב.4)אבל הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שחכמים 5) ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח שיטבלו מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

אֿה) הלכות מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך נשרפו ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
תוקף. לה אין שמדרבנן אף קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב פח.6)- בתרא בבבא בלב 7)ברייתא שגמר

(שם). כלל קנין פעולת ח.9)שם.8)אינו הלכה פי"א להלן ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן
נתכוין 10) ולזה שמים. בירא ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה כן, לא שאם מסכים, שהמוכר והוא

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה,
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לּקרקע 11הּלֹוקח ·. ּתלּוׁש12ּבמחּבר ׁשּלקח לׁשלח 13אֹו ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
נקּבעּו לא - עראי 14לחברֹו מהן לאכל לֹו ויׁש ,15. ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹֹ

חמׁש16האֹומר ‚. ּבֹו לי ותן זה אּסר ל הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּופטּור 17ּתאנים  אחת אחת אֹוכל זה הרי צרף 18- ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

לעּׂשר  חּיב -19ל הא ּבעּׂשרים 20. זה ּתאנים 21אּסר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לי  ואֹוכל 22ׁשאבר אחת אחת ּבֹורר ׁשאבר 23- ּבאׁשּכֹול . ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ואֹוכל  ּבאילן מּמּנּו מגרּגר - -24לי לי ׁשאבר ּברּמֹון . ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכֹופת 25ּפֹורטֹו - לי ׁשאבר ּבאבּטיח ואֹוכל. ּבאילן ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

וצרפם 27ואֹוכל 26ּבּקרקע  הּתאנים את קּצץ ואם אֹו28. , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
לעּׂשר  חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול לא 29ׁשּקּצץ ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּנתלׁש אּלא אּסר 30קנה ל הא לֹו: אמר אם אבל . ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רּמֹונים 31ּבׁשּתי  ּבׁשני אּלּו, אׁשּכֹולֹות ּבׁשני אּלּו, ּתאנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶ

אּלּו אבּטיחים ּבׁשני ּכדרּכֹו32אּלּו, קֹוצץ ואֹוכל 33- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַ

לקחן 34עראי  ׁשהרי ּבמּקח, נקּבעּו ׁשּלא ּופטּור; ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ
.35ּבמחּבר  ְִָֻ

חברֹו36הּמחליף „. לאכל 37עם וזה לאכל זה :38- ְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
למעּׂשרֹות  נקּבעּו זה 39ׁשניהן ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי , ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

לקצֹות  וזה הּמכר 40לקצֹות ׁשאין נקּבעּו; לא ׁשניהן - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא ּדבר לקח 41קֹובע . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חליפיהן  האחר ולקח לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחד
ׁשּלקח  וזה לעּׂשר, חּיב לאכילה ׁשּלקח זה - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלהקצֹותן

למעּׂשר  נקּבע לא .42להקצֹותן ְְְְֲִֵַַַָֹ
ּתאנים 43האֹומר ‰. עּׂשרים ל ולּקט צא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מּׁשּל44מּׁשּלי  ּכרסי את אמּלא ואני ׁש45, ניהם - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
חליפין 46ּפטּורים  זה ׁשאין צרף 47, ואם מכר. ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶ

חּיב  - ּכמכר 48ואכל קֹובעת אינּה והּמּתנה .49. ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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לשלוח 11) "לקח כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט פטור, לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
אית  מאן - חייב בתלוש הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו
מלאכתן  שנגמרה לאחר אלא קובע המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן, נגמרה שלא בפירות טובל מקח ליה
בשיבולת  נסתפקו לא כאן שעד למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר צריך ג), הלכה פ"ג (למעלה
ממנו  פרח אם אלא כו), הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה וקרא ושתלה בכרי שמרחה
כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות היא והרי לגמרי הטבל איסור

הוא  שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי למעשר, מלאכתם מלאכתם,גמר ונגמרה שנתלשו לאחר שאף בזה,
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון עראי, מהם לקרקע.12)אוכל המחוברים שנגמרה 13)פירות

התורה 14)מלאכתו. ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות (פירוש לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין
א. הלכה ב פרק למעלה ראה למכרם, ולא לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב קבע,15)אינו לא אבל

א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע מאיר.16)כיון כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שלא 17)שם
למעשר. מלאכתם הלאה.18)נגמרה וכן ואוכל, מחבירו אחת נוטל קובען,19)כלומר, והמקח מלאכתו גמר שזהו

חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה ו.20)וראה משנה שם.21)שם שבירושלמי במשנה הוא שיחול 22)וכן כלומר,
להלן. וראה במחובר, כשהם עכשיו ולא התאנים, את לו כשיבור ובמשנה 23)המקח וכו' המחובר מן תולש כלומר,

ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר' שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר אחת,24)שם: אחת כלומר,
יז.25)כנ"ל. הלכה שם למעלה ראה שם.26)מבקעו, קמעא.27)ראה כאחת.28)קמעא שתים שזהו 29)אפילו

מלאכתם. למעלה.30)גמר "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים ולאילן.32)בדפוסים לקרקע אפילו 33)המחוברים
כאחת. מעשרות.34)אחדים לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא הקודמת).35)אבל (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

שלו,36) חבירו קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה מהלכות בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
משך. שלא מלאכתן.37)ואף ֿעלֿפי נגמרו הם שאף חבירו, פירות תחת מלאכתן שנגמרה ואם 38)פירות לקצות, ולא

מלאכתן. נגמרה אסור.39)כן אחד אחד ואפילו קובעם, והוא מקח, שעדיין 40)שזהו שיתייבשו, כדי בשדה לשטוח
מלאכתם. נגמרה ג.41)לא פרק ג הלכה לה:42)למעלה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה פ"ב 43)כר' שם ירושלמי

א. לכשילקטם.44)הלכה אלא אותם קונה אינו אבל חליפין,45)מאילני. היה אם אף מחוברים, הם שאם התלושים,
שלו. העשרים את הראשון שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה כנ"ל במחובר, נקבעים בתוספתא 46)אינם

מסקנת  לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם בירושלמי הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין "המלקט אמרו: פ"ב
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים, שניהם שם, חליפין 47)הירושלמי לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי

שיאכל  לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט (שהסכים בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין [כלומר,
שלפי  רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה, אלא מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו בלב [לתת

פט  המלקט גם מתנה.זה, שניהם אלא חליפין זה שאין - חייב 48)ור צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
יא. הלכה להלן רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש, פטור - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה

מהלכות 49) ופי"א יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה שסובר למי שאף אמרו, שם בירושלמי
הקלו  כו), הלכה תרומות מהלכות פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם, שהוא במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה
ר' שלדברי שסובר נראה ישראל, בארץ ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין חילק לא שרבינו [ומכיון במתנה.

במתנה]. הקלו לעולם - ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו שמקח ג) הלכה (שם יוחנן
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נעּדרת 68חצר  והיא הֹואיל הרי 69, עראי - אֹוכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
אילנֹות  .70מאֹותן ִֵָָ

.ÂË ּבחצר הע ֹומדת אחת 71ּתאנה אחת מּמּנה אֹוכל -72 ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
צרף  ואם ּבמעּׂשר 73ּופטּור; חּיב ּדברים 74- ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע; עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
חיקֹו75הּתאנה  ממּלא אויר 78ׁשם 77ואֹוכל 76- ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָ

למעּׂשר  קֹובע .79חצר ְֲֵֵֵַַָ
.ÊË לגּנה 80היתה ונֹוטה ּבחצר אֹוכל 81עֹומדת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכדרּכֹו ּבּגּנה ּבּגּנה 82מּמּנה נטּועה היתה היתה 83ּכאּלּו . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבגּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנטּועה

[אחת] אחת אּלא ׁשם אֹוכל .84ׁשאינֹו ֵֵֶֶַַַַָָ
.ÊÈ ּבחצר ׁשּנטּועה האׁשּכֹול 85ּגפן ּכל את יּטל לא - ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

אחד  אחד מגרּגר אּלא יּטל 86ויאכל, לא - ּברּמֹון וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
הרּמֹון  ּכל ּפֹורט את אּלא ּבאילן 87, הרּמֹון ואֹוכל 88את , ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּכֹופתֹו89הּפרד  - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹו91ּבּקרקע 90מּׁשם. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּבאׁשּכֹול 92ׁשם  אֹוכל היה הּגּנה 94ּבּגּנה 93. מן ונכנס , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
החצר 95לחצר  מן ׁשּיצא ּפי על אף עד 96, יגמר לא - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.97ׁשּיעּׂשר  ְֵֶַ
.ÁÈ ּבחצר 98ּכסּבר מקרסם 99הּזרּועה עלה 100- עלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ

צרף 101ואֹוכלֹו ואם לעּׂשר 102; חּיב ּכּיֹוצא 103- ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָֹ
ֶָּבזה.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּתלּוׁשין ‡. ּפרֹות למעּׂשר 3לאכלן 2הּלֹוקח נקּבעּו - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו את 4מּדבריהם, מּׁשּיּתן יּקבעּו? ּומאימתי . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הרי 5הּדמים, ּדמים,6. נתן ׁשּלא ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ואף  ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ּבֹורר ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֻוהיה
לעּׂשר  נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי ואם 7על היה 8. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מעּׂשר  ּבלּבֹו מּׁשּגמר - ׁשמים יחזיר 9ירא ּכ ואחר , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
להחזיר  רצה אם .10לּמֹוכר, ְֲִִֵַַָָ
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ונעדר.68) שניטע הרוב אל נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות, היא זו שם,69)שנטיעה ירושלמי
להלך  אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא והוא לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י שהגיה מה לפי

האילנות. שסביב השטח בכל החוץ.70)ולהשתמש מן פירות לתוכה הכניס אם הדין קורקוס).71)הוא (הר"י החייבת
ולמד  מדבריהם, במעשר חייבת בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה. שלא או רובה, ניטע שלא וכגון

מכאן. זה מלאכתו.72)דין שנגמרה בדבר אלא קובעת חצר שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ כלומר,
שניים.73) כעמיר 74)שקצץ קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

משתיים. פחות קיבוץ ואין כאוויר 75)גורנה", הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו כיוון אלא דווקא, לאו התאנה וראש
מלאכתם.76)החצר. גמר שזהו פי על עראי.77)אף לחצר".78)אכילת יוריד שלא שאוויר 79)"ובלבד מכלל

קובע. כן ופטור".80)הבית כדרכו אוכל לגינה, ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה ופירותיה 81)שם שענפיה
לגינה. עראי.ו 82)נוטים באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף עיקרו 83)אף בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

החצר  פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה וכשנוטה החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי בטל (שהענף
קורקוס). חייב 84)(ר"י - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל שהנוף פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל

כנגמר 86)החייבת.85)לעשר. זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל לגפן, מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
"פורד".87)מלאכתו. כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מחובר.88)מלשון הרימון.89)בעודו ובר"ש 90)גרגיר

ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע אותו כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב (פרק
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", עראי.92)במחובר.91)"וסופת מאשכול.93)אכילת כלומר,

בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם קובעת.95)שתלשו החצר אין - ונכנס שכח שאילו ר'96)בכוונה. מתיר אז שרק
לגמור. למעשר.97)אליעזר קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה לאכלו, זה אשכול שתלש האמור 98)שכיוון גד זרע והוא

החצר.99)בתורה. שם מבטלת אינה לקרקע.101)תולש.100)וזריעה מחוברת שניים.102)כשהכסבר
קובעתן.103) והחצר מלאכתן, זה 1)שנגמרה חבירו עם המחליף למעשר. נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

לו  לעשות פועלים המוציא ודין בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר. קובעת המתנה אם לאכול. וזה לאכול
שצריך  תרומה התורם קבע. אם במים יין המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות. עליו להם ואין בשדה מלאכה

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה שנייה. אחריה ב.2)לתרום הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
הסמוכה.3) כבהלכה למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם ב.4)אבל הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שחכמים 5) ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח שיטבלו מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

אֿה) הלכות מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך נשרפו ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
תוקף. לה אין שמדרבנן אף קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב פח.6)- בתרא בבבא בלב 7)ברייתא שגמר

(שם). כלל קנין פעולת ח.9)שם.8)אינו הלכה פי"א להלן ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן
נתכוין 10) ולזה שמים. בירא ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה כן, לא שאם מסכים, שהמוכר והוא

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה,

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּקרקע 11הּלֹוקח ·. ּתלּוׁש12ּבמחּבר ׁשּלקח לׁשלח 13אֹו ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
נקּבעּו לא - עראי 14לחברֹו מהן לאכל לֹו ויׁש ,15. ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹֹ

חמׁש16האֹומר ‚. ּבֹו לי ותן זה אּסר ל הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּופטּור 17ּתאנים  אחת אחת אֹוכל זה הרי צרף 18- ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

לעּׂשר  חּיב -19ל הא ּבעּׂשרים 20. זה ּתאנים 21אּסר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לי  ואֹוכל 22ׁשאבר אחת אחת ּבֹורר ׁשאבר 23- ּבאׁשּכֹול . ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ואֹוכל  ּבאילן מּמּנּו מגרּגר - -24לי לי ׁשאבר ּברּמֹון . ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכֹופת 25ּפֹורטֹו - לי ׁשאבר ּבאבּטיח ואֹוכל. ּבאילן ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

וצרפם 27ואֹוכל 26ּבּקרקע  הּתאנים את קּצץ ואם אֹו28. , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
לעּׂשר  חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול לא 29ׁשּקּצץ ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּנתלׁש אּלא אּסר 30קנה ל הא לֹו: אמר אם אבל . ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רּמֹונים 31ּבׁשּתי  ּבׁשני אּלּו, אׁשּכֹולֹות ּבׁשני אּלּו, ּתאנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶ

אּלּו אבּטיחים ּבׁשני ּכדרּכֹו32אּלּו, קֹוצץ ואֹוכל 33- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַ

לקחן 34עראי  ׁשהרי ּבמּקח, נקּבעּו ׁשּלא ּופטּור; ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ
.35ּבמחּבר  ְִָֻ

חברֹו36הּמחליף „. לאכל 37עם וזה לאכל זה :38- ְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
למעּׂשרֹות  נקּבעּו זה 39ׁשניהן ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי , ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

לקצֹות  וזה הּמכר 40לקצֹות ׁשאין נקּבעּו; לא ׁשניהן - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא ּדבר לקח 41קֹובע . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חליפיהן  האחר ולקח לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחד
ׁשּלקח  וזה לעּׂשר, חּיב לאכילה ׁשּלקח זה - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלהקצֹותן

למעּׂשר  נקּבע לא .42להקצֹותן ְְְְֲִֵַַַָֹ
ּתאנים 43האֹומר ‰. עּׂשרים ל ולּקט צא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מּׁשּל44מּׁשּלי  ּכרסי את אמּלא ואני ׁש45, ניהם - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
חליפין 46ּפטּורים  זה ׁשאין צרף 47, ואם מכר. ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶ

חּיב  - ּכמכר 48ואכל קֹובעת אינּה והּמּתנה .49. ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשלוח 11) "לקח כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט פטור, לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
אית  מאן - חייב בתלוש הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו
מלאכתן  שנגמרה לאחר אלא קובע המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן, נגמרה שלא בפירות טובל מקח ליה
בשיבולת  נסתפקו לא כאן שעד למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר צריך ג), הלכה פ"ג (למעלה
ממנו  פרח אם אלא כו), הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה וקרא ושתלה בכרי שמרחה
כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות היא והרי לגמרי הטבל איסור

הוא  שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי למעשר, מלאכתם מלאכתם,גמר ונגמרה שנתלשו לאחר שאף בזה,
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון עראי, מהם לקרקע.12)אוכל המחוברים שנגמרה 13)פירות

התורה 14)מלאכתו. ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות (פירוש לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין
א. הלכה ב פרק למעלה ראה למכרם, ולא לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב קבע,15)אינו לא אבל

א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע מאיר.16)כיון כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שלא 17)שם
למעשר. מלאכתם הלאה.18)נגמרה וכן ואוכל, מחבירו אחת נוטל קובען,19)כלומר, והמקח מלאכתו גמר שזהו

חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה ו.20)וראה משנה שם.21)שם שבירושלמי במשנה הוא שיחול 22)וכן כלומר,
להלן. וראה במחובר, כשהם עכשיו ולא התאנים, את לו כשיבור ובמשנה 23)המקח וכו' המחובר מן תולש כלומר,

ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר' שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר אחת,24)שם: אחת כלומר,
יז.25)כנ"ל. הלכה שם למעלה ראה שם.26)מבקעו, קמעא.27)ראה כאחת.28)קמעא שתים שזהו 29)אפילו

מלאכתם. למעלה.30)גמר "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים ולאילן.32)בדפוסים לקרקע אפילו 33)המחוברים
כאחת. מעשרות.34)אחדים לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא הקודמת).35)אבל (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

שלו,36) חבירו קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה מהלכות בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
משך. שלא מלאכתן.37)ואף ֿעלֿפי נגמרו הם שאף חבירו, פירות תחת מלאכתן שנגמרה ואם 38)פירות לקצות, ולא

מלאכתן. נגמרה אסור.39)כן אחד אחד ואפילו קובעם, והוא מקח, שעדיין 40)שזהו שיתייבשו, כדי בשדה לשטוח
מלאכתם. נגמרה ג.41)לא פרק ג הלכה לה:42)למעלה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה פ"ב 43)כר' שם ירושלמי

א. לכשילקטם.44)הלכה אלא אותם קונה אינו אבל חליפין,45)מאילני. היה אם אף מחוברים, הם שאם התלושים,
שלו. העשרים את הראשון שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה כנ"ל במחובר, נקבעים בתוספתא 46)אינם

מסקנת  לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם בירושלמי הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין "המלקט אמרו: פ"ב
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים, שניהם שם, חליפין 47)הירושלמי לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי

שיאכל  לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט (שהסכים בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין [כלומר,
שלפי  רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה, אלא מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו בלב [לתת

פט  המלקט גם מתנה.זה, שניהם אלא חליפין זה שאין - חייב 48)ור צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
יא. הלכה להלן רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש, פטור - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה

מהלכות 49) ופי"א יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה שסובר למי שאף אמרו, שם בירושלמי
הקלו  כו), הלכה תרומות מהלכות פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם, שהוא במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה
ר' שלדברי שסובר נראה ישראל, בארץ ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין חילק לא שרבינו [ומכיון במתנה.

במתנה]. הקלו לעולם - ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו שמקח ג) הלכה (שם יוחנן
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.Â הארץ לכם 50עם טלּו ואמר: ּבּׁשּוק עֹובר ׁשהיה ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אֹוכלים 51ּתאנים  קֹובעת 53ּופטּורין 52- הּמּתנה ׁשאין ,54. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

הכניסּו אם 55ואם לּבּתים 56לבּתיהן: מכניסים העם 57רב ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
וּדאי  מעּׂשרים לּׁשּוק 58- מכניסים העם רב ואם אין 59; - ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ

לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר עּׂשר ׁשּמא דמאי, אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמתּקנים
לּבית 60ואם  ּכׁשּמכניס - לּבּתים והכניסּו לכם טלּו אמר: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּדמאי  נתן 61מעּׂשר מרּבה 62. דבר לֹו:63לֹו אמר אפּלּו , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ
והכנס  טל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל ׁשאינֹו64טל , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ

ּדמאי  ׁשּיתּקן עד ׁשאין 65אֹוכל דבר לֹו נתן אם וכן . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חי  להאכל ּדרּכֹו66ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּׁשּוק  ּדמאי 67לאכל מתּקן זה הרי -68. ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹ
.Êאמר 69היּו ואכל 70ׁשנים, טל לּׁשני:71לאחד: ואמר , ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

והכנס  זה 72טל וזה 75ּופטּור 74אֹוכל 73- וחּיב 76, .77אֹוכל ְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Á ּבחנּות 78וכן אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו ,79אנׁשים ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
להם  ואכלּו80ואמר טלּו אֹוכלין 81: אּלּו הרי -82 ְְְְְֲִִֵֵֶַָָ

עד 83ּופטּורין  יאכלּו לא החנּות ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל , ְְֲִַַַַַַַַַֹֹ
והכניסּו טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא דמאי. ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּיעּׂשרּו

ּכבּתיהם 84לבּתיכם  הם ׁשהרי ּבארנּו85, ּוכבר ׁשאין 86. , ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבתֹוכֹו הּפרֹות ּכׁשּיעברּו לֹו קֹובע ׁשּלֹו ׁשאינֹו .87הּבית ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

.Ë עּמֹו88הּׂשֹוכר לעּׂשֹות הּפֹועלים ּבין 89את ּבפרֹות, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַ
ּבמחּברין 90ּבתלּוׁשין  מן 91ּבין לאכל להם ויׁש הֹואיל , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ

עֹוּׂשין 92הּתֹורה  ׁשהן אֹוכלין 93ּבמה אּלּו הרי -94 ְְֲִִֵֵֵֶַַָ
הּמעּׂשר  מן ואם 95ּופטּורים מה 96. ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּתֹורה  להן זּכתה הּפֹועל 97ּׁשּלא ע ּמהן ׁשהתנה ּכגֹון , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עּמֹו ּבניו ּבּׂשכרֹו98ׁשּיאכלּו ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו אֹו99, ׁשּיאכל , ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר לאכל 100אחר אסּור זה הרי -101 ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָֹ
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א.50) משנה ב פרק התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53)עראי.52)במתנה.51)שם שקיבלו אלו
שם.56) אֿג).57)ירושלמי הלכות פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו עד עראי מהם לאכול שמותר
שמכניסים 58) המיעוט מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם, עומד ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

(תוס' ודאי מתעשרים ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה מהם הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק,
שם). א).59)אנשי הלכה (שם עראי מהן לאכול אסור מלאכתם, שם.60)שמשנגמרה ודאי,61)משנה ולא

הסמוכה. בהלכה וראה מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא שהרי לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי
עםֿהארץ  גדולה תרומה שלעניין משום והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי", מהם יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה

כמפ  למעשר, קובעת והיא גדולה תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א). הלכה פ"ט (להלן למעלה נאמן ורש
ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה [אבל כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי (תוספות ג הלכה שם

וכנ"ל]. וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר: וחייב", אוכל שם.62)וזה גדולה 63)ירושלמי כמות
תאנים. ריבויין.64)של מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית 66)כנ"ל.65)לבית, להכניסו וצריך בישול, הטעון

כך. (פ"ה 67)לשם בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני שלא [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי
בפני  בשוק והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון), צריכה והיא ו, הערה שם וראה ב, הלכה דעות מהלכות

ה). הלכה עדות מהלכות בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי  הוא הרי וכנ"ל.68)העם לבית, והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
שם.69) הארץ.70)ירושלמי ואכול".73)לבית.72)בשוק.71)עם "טול לו: לבית.74)שאמרו מחוץ עראי,
והכניס".76)ממעשר.75) "טול לו: והכניסו 77)שאמרו "טלו שם: במשנה שאמרו כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

אתקן  אני לו: כאומר הוא הרי והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם,
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש הגדולה, התרומה הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים, גדולה תרומה שעל ומכיון מיד,

ורא  שם) אנשי (תוספות ו.ג הלכה למעלה יהודה.78)ה כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב אינם 79)שם והחנות והשער
כדלהלן. בשוק.80)שלהם, העובר ואכלו.81)עםֿהארץ לחנות או לשער הכניסו בחנות 82)היינו: אפילו עראי,

בשער. שאינם 83)או כיון בשבילם, קובעים אינם בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו שלא שכיון
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם, כדלהלן. עבורכם.84)שלהם, אעשר פ"ד 85)ואני למעלה ראה

טֿי. יא.86)הלכות הלכה יג.87)שם הלכה שם וראה בראב"ד, ז.88)עיין משנה שלא 90)מלאכה.89)שם
א). הלכה שכירות מהלכות (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר, מלאכתן תלישתן 91)נגמרה היא כשמלאכתו

(שם). חיבורן "מה 92)ממקום - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא (בבא בברייתא למדו בתלוש, אכילה
ואכילה  בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד דייש
בשעת  (כלומר, הבית בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא כליך "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר,
אוכל". אתה אי ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו נותן שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה)

עושים.93) שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם יב, הלכה ולהלן י, הלכה שם זאת 94)ראה ולמדו עראי. אכילת
ופטור". אוכל פועל של נפשו אף המעשר), (מן ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך" "ואכלת הפסוק מן שם

שהוא95) שם אףֿעלֿפי בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר ונקבע מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף
מלאכתו. נגמרה נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל סד"ה שם.96)פח. שיאכל 97)משנה התנה אבל

קצץ. בדין יא הלכה וראה ז). משנה פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא לעצמו 98)בדבר שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת למעלה.100)תחתיו.99)רוצה ראה התורה, מן אוכל הפועל אין שאז

עראי.101) אפילו

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה  הרי הּתנאי, מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַעד
.102ּכלֹוקח  ְֵַ

.Èּבזיתים 103ּׂשכרֹו עּמֹו ׁשּיאכל 104לנּכׁש הּפֹועל והתנה , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּופטּור  אחת אחת האילן מן אֹוכל זה הרי - ;105ּבּזיתים ֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

חּיב  - צרף .106ואם ְִֵֵַָ
.‡Èירק 109ּבבצלים 108לנּכׁש107ּׂשכרֹו לאכל והתנה ,110 ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ

מקרסם  חּיב 111- - צרף ואם ואֹוכל; עלה .112עלה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
זיתים 114הּפֹועל 113קּצץ  ׁשל ליטרא אֹוכל 115ׁשּיאכל - ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

אֹוכל  והּוא הֹואיל לעּׂשר. חּיב - צרף ואם אחת; ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָאחת
לא  נקּבע. - צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי - קצּוב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּדבר

ּתֹורה  ּכדין אֹוכל היה אּלא ּכל 116קּצץ, ואֹוכל מצרף - ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
יסּפת  ׁשּלא והּוא ּׁשּירצה. ספת 117מה אם אבל ּבמלח. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אסּור,118ּבמלח  - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; - אחת אחת : ְְְִִֶַַַַַַַָָֻ
[ּבּמלח] נקּבעּו .119ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַ

.·È ּבלבסין 120ּפֹועל עֹוּׂשה ּבבנֹות 121ׁשהיה יאכל לא - ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ
עד 122ׁשבע  ּבלבסין, יאכל לא - ׁשבע ּבבנֹות , ְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

עצמֹו123ׁשּיעּׂשר  למנע לֹו יׁש אבל למקֹום 124. ׁשּיּגיע עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
.125הּיפֹות  ַָ

.‚È ּבּׂשדה 126הּמֹוציא מלאכה לֹו לעּׂשֹות :127ּפֹועלים ְֲֲִִֶַַַָָָ
מזֹונֹות  עליו להן ׁשאין מּפרֹות 128ּבזמן אֹוכלין - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

הּמעּׂשר 129ׁשּבּׂשדה  מן נגמרה 130ּופטּורין ׁשּלא והּוא ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזֹונֹות 131מלאכּתן  עליו להן יׁש אם אבל לא 132. - ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ּפֹורעין  ׁשאין מלאכּתן; נגמרה ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיאכלּו
הּטבל  מן אֹוכל 133חֹוב אבל הּתאנה . מן אחת אחת ,134ין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הּמקצה  מן ולא הּקּפה מן ולא הּסל מן לא .135אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹֹֻֻ
.„È הּׁשֹולק 137המבּׁשל 136אחד ואחד 138ואחד ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעּׂשר 139הּכֹובׁש קֹובע הּפרֹות 140- את הּמעׁשין אבל . ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהכׁשירן  ספק 141עד זה הרי -142. ְֲִִֵֵֶֶַָָ
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שפועל 102) הסברא לפי אלא זה אין ממש, מקח זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא בבבא שאמרו ומה
התורה  זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי אבל משלו, אוכל

ממש. מקח זה הרי ג.103)- משנה ג פרק התורה,104)שם מן אוכל שאינו הגדולים, מבין הקטנים לתלוש כלומר,
אמר  בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה גמר זה שאין מפני
דבתרה  מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין אנן "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים, לאכול מנת על לו

בבצלים". עמו לנכש השניה) מהבבא נלמד לאחר 106)ממעשר.105)(= למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי
מלאכה. שם.107)גמר גידולן.108)משנה שמונעין הגדולים מבין הקטנים התורה,109)לתלוש מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר זה שאין הבצלים.110)לפי הקודמת.112)חותך.111)עלי בהלכה כנ"ל
פט:113) מציעא בבבא למסוק.114)ברייתא או לבצור ששכרו כגון התורה, מן הובא 115)האוכל ר"ח, פירש כן

למעלה  וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי, בלי גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה שם בתוס'
ט). התורה.116)הלכה מן אלא תנאו לפי כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון לו 118)יטבול.117)כלומר, כשנתן

שם). מציעא (בבא במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית שנגמרה 119)בעל בדבר למעשר קובע שהמלח
ג). הלכה פ"ג (למעלה ח.120)מלאכתו משנה כ פרק גמר 121)מעשרות בשעת שם). המשנה (פירוש גרועות תאנים

התורה. מן מהן שאוכל הלבסין,122)מלאכתן, בענפי מעורבים השבע בנות ענפי אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
שדין  אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני נחשבים כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד במין כזה שבאופן

במשנה. שם בב"מ מפורש שהוא 123)זה במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן. שיאכל הבית בעל עם התנה אם
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה הגרועות.124)עושה בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול

מהלכות  ופי"ב שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל לו יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
מקח. זה ואין יא), הלכה ב.126)שכירות משנה פ"ג הפועל 127)שם שאין כאלה ואף שבשדה, מלאכה כל [כלומר,

כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך התורה, מן בהן (בבא 128)אוכל לזון נהגו שלא ובמקום
א). הלכה פ"ט ושם פג. רע"ב].129)מציעא [ועיין התורה, מן מהם שאוכל בפירות עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

ט).130) הלכה (למעלה פועל ב,131)כדין הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל לו אין מלאכתם, נגמרה [שאם
"המעביר  שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם שם), ולמעלה
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים - מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו תאנים

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על פ"ו 133)שהתנה להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן
(שם), כמוכרו זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו נותן זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
וכאן  שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג הלכה (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח
שאמרו  מה לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו
יש  אם אבל ופטורין, אוכלין מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים - לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה

יאכלו"). לא אלו הרי - מזונות עליו שם).134)להם למעלה ופטור, אחת אחת שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
אחת 135) אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה, מן ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי ואמרו שם. משנה

ש"אוכל  מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק שהכוונה [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף ואם ואוכל,
למעלה]. וכמבואר מקח, ידי על למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור, אחת משנה 136)אחת פ"ד שם

שם.ירושל 137)א. לא 138)מי - זו" אף זו "לא בדרך רבינו סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו: אם
כבוש. ואפילו שילוק אפילו אלא קובע, בישול הלכות 139)רק פ"ג למעלה וראה המשנה, (פירוש מלח במי הפירות נותן

ב).140)גֿד). הלכה פ"ד (למעלה ולא 142)לאכילה.141)מדבריהם א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי היא בעיא
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.Â הארץ לכם 50עם טלּו ואמר: ּבּׁשּוק עֹובר ׁשהיה ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אֹוכלים 51ּתאנים  קֹובעת 53ּופטּורין 52- הּמּתנה ׁשאין ,54. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

הכניסּו אם 55ואם לּבּתים 56לבּתיהן: מכניסים העם 57רב ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
וּדאי  מעּׂשרים לּׁשּוק 58- מכניסים העם רב ואם אין 59; - ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ

לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר עּׂשר ׁשּמא דמאי, אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמתּקנים
לּבית 60ואם  ּכׁשּמכניס - לּבּתים והכניסּו לכם טלּו אמר: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּדמאי  נתן 61מעּׂשר מרּבה 62. דבר לֹו:63לֹו אמר אפּלּו , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ
והכנס  טל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל ׁשאינֹו64טל , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ

ּדמאי  ׁשּיתּקן עד ׁשאין 65אֹוכל דבר לֹו נתן אם וכן . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חי  להאכל ּדרּכֹו66ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּׁשּוק  ּדמאי 67לאכל מתּקן זה הרי -68. ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹ
.Êאמר 69היּו ואכל 70ׁשנים, טל לּׁשני:71לאחד: ואמר , ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

והכנס  זה 72טל וזה 75ּופטּור 74אֹוכל 73- וחּיב 76, .77אֹוכל ְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Á ּבחנּות 78וכן אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו ,79אנׁשים ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
להם  ואכלּו80ואמר טלּו אֹוכלין 81: אּלּו הרי -82 ְְְְְֲִִֵֵֶַָָ

עד 83ּופטּורין  יאכלּו לא החנּות ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל , ְְֲִַַַַַַַַַֹֹ
והכניסּו טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא דמאי. ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּיעּׂשרּו

ּכבּתיהם 84לבּתיכם  הם ׁשהרי ּבארנּו85, ּוכבר ׁשאין 86. , ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבתֹוכֹו הּפרֹות ּכׁשּיעברּו לֹו קֹובע ׁשּלֹו ׁשאינֹו .87הּבית ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

.Ë עּמֹו88הּׂשֹוכר לעּׂשֹות הּפֹועלים ּבין 89את ּבפרֹות, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַ
ּבמחּברין 90ּבתלּוׁשין  מן 91ּבין לאכל להם ויׁש הֹואיל , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ

עֹוּׂשין 92הּתֹורה  ׁשהן אֹוכלין 93ּבמה אּלּו הרי -94 ְְֲִִֵֵֵֶַַָ
הּמעּׂשר  מן ואם 95ּופטּורים מה 96. ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּתֹורה  להן זּכתה הּפֹועל 97ּׁשּלא ע ּמהן ׁשהתנה ּכגֹון , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עּמֹו ּבניו ּבּׂשכרֹו98ׁשּיאכלּו ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו אֹו99, ׁשּיאכל , ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר לאכל 100אחר אסּור זה הרי -101 ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.50) משנה ב פרק התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53)עראי.52)במתנה.51)שם שקיבלו אלו
שם.56) אֿג).57)ירושלמי הלכות פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו עד עראי מהם לאכול שמותר
שמכניסים 58) המיעוט מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם, עומד ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

(תוס' ודאי מתעשרים ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה מהם הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק,
שם). א).59)אנשי הלכה (שם עראי מהן לאכול אסור מלאכתם, שם.60)שמשנגמרה ודאי,61)משנה ולא

הסמוכה. בהלכה וראה מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא שהרי לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי
עםֿהארץ  גדולה תרומה שלעניין משום והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי", מהם יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה

כמפ  למעשר, קובעת והיא גדולה תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א). הלכה פ"ט (להלן למעלה נאמן ורש
ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה [אבל כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי (תוספות ג הלכה שם

וכנ"ל]. וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר: וחייב", אוכל שם.62)וזה גדולה 63)ירושלמי כמות
תאנים. ריבויין.64)של מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית 66)כנ"ל.65)לבית, להכניסו וצריך בישול, הטעון

כך. (פ"ה 67)לשם בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני שלא [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי
בפני  בשוק והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון), צריכה והיא ו, הערה שם וראה ב, הלכה דעות מהלכות

ה). הלכה עדות מהלכות בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי  הוא הרי וכנ"ל.68)העם לבית, והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
שם.69) הארץ.70)ירושלמי ואכול".73)לבית.72)בשוק.71)עם "טול לו: לבית.74)שאמרו מחוץ עראי,
והכניס".76)ממעשר.75) "טול לו: והכניסו 77)שאמרו "טלו שם: במשנה שאמרו כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

אתקן  אני לו: כאומר הוא הרי והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם,
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש הגדולה, התרומה הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים, גדולה תרומה שעל ומכיון מיד,

ורא  שם) אנשי (תוספות ו.ג הלכה למעלה יהודה.78)ה כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב אינם 79)שם והחנות והשער
כדלהלן. בשוק.80)שלהם, העובר ואכלו.81)עםֿהארץ לחנות או לשער הכניסו בחנות 82)היינו: אפילו עראי,

בשער. שאינם 83)או כיון בשבילם, קובעים אינם בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו שלא שכיון
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם, כדלהלן. עבורכם.84)שלהם, אעשר פ"ד 85)ואני למעלה ראה

טֿי. יא.86)הלכות הלכה יג.87)שם הלכה שם וראה בראב"ד, ז.88)עיין משנה שלא 90)מלאכה.89)שם
א). הלכה שכירות מהלכות (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר, מלאכתן תלישתן 91)נגמרה היא כשמלאכתו

(שם). חיבורן "מה 92)ממקום - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא (בבא בברייתא למדו בתלוש, אכילה
ואכילה  בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד דייש
בשעת  (כלומר, הבית בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא כליך "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר,
אוכל". אתה אי ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו נותן שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה)

עושים.93) שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם יב, הלכה ולהלן י, הלכה שם זאת 94)ראה ולמדו עראי. אכילת
ופטור". אוכל פועל של נפשו אף המעשר), (מן ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך" "ואכלת הפסוק מן שם

שהוא95) שם אףֿעלֿפי בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר ונקבע מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף
מלאכתו. נגמרה נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל סד"ה שם.96)פח. שיאכל 97)משנה התנה אבל

קצץ. בדין יא הלכה וראה ז). משנה פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא לעצמו 98)בדבר שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת למעלה.100)תחתיו.99)רוצה ראה התורה, מן אוכל הפועל אין שאז

עראי.101) אפילו
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זה  הרי הּתנאי, מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַעד
.102ּכלֹוקח  ְֵַ

.Èּבזיתים 103ּׂשכרֹו עּמֹו ׁשּיאכל 104לנּכׁש הּפֹועל והתנה , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּופטּור  אחת אחת האילן מן אֹוכל זה הרי - ;105ּבּזיתים ֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

חּיב  - צרף .106ואם ְִֵֵַָ
.‡Èירק 109ּבבצלים 108לנּכׁש107ּׂשכרֹו לאכל והתנה ,110 ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ

מקרסם  חּיב 111- - צרף ואם ואֹוכל; עלה .112עלה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
זיתים 114הּפֹועל 113קּצץ  ׁשל ליטרא אֹוכל 115ׁשּיאכל - ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

אֹוכל  והּוא הֹואיל לעּׂשר. חּיב - צרף ואם אחת; ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָאחת
לא  נקּבע. - צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי - קצּוב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּדבר

ּתֹורה  ּכדין אֹוכל היה אּלא ּכל 116קּצץ, ואֹוכל מצרף - ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
יסּפת  ׁשּלא והּוא ּׁשּירצה. ספת 117מה אם אבל ּבמלח. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אסּור,118ּבמלח  - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; - אחת אחת : ְְְִִֶַַַַַַַָָֻ
[ּבּמלח] נקּבעּו .119ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַ

.·È ּבלבסין 120ּפֹועל עֹוּׂשה ּבבנֹות 121ׁשהיה יאכל לא - ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ
עד 122ׁשבע  ּבלבסין, יאכל לא - ׁשבע ּבבנֹות , ְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

עצמֹו123ׁשּיעּׂשר  למנע לֹו יׁש אבל למקֹום 124. ׁשּיּגיע עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
.125הּיפֹות  ַָ

.‚È ּבּׂשדה 126הּמֹוציא מלאכה לֹו לעּׂשֹות :127ּפֹועלים ְֲֲִִֶַַַָָָ
מזֹונֹות  עליו להן ׁשאין מּפרֹות 128ּבזמן אֹוכלין - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

הּמעּׂשר 129ׁשּבּׂשדה  מן נגמרה 130ּופטּורין ׁשּלא והּוא ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזֹונֹות 131מלאכּתן  עליו להן יׁש אם אבל לא 132. - ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ּפֹורעין  ׁשאין מלאכּתן; נגמרה ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיאכלּו
הּטבל  מן אֹוכל 133חֹוב אבל הּתאנה . מן אחת אחת ,134ין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הּמקצה  מן ולא הּקּפה מן ולא הּסל מן לא .135אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹֹֻֻ
.„È הּׁשֹולק 137המבּׁשל 136אחד ואחד 138ואחד ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעּׂשר 139הּכֹובׁש קֹובע הּפרֹות 140- את הּמעׁשין אבל . ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהכׁשירן  ספק 141עד זה הרי -142. ְֲִִֵֵֶֶַָָ
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שפועל 102) הסברא לפי אלא זה אין ממש, מקח זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא בבבא שאמרו ומה
התורה  זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי אבל משלו, אוכל

ממש. מקח זה הרי ג.103)- משנה ג פרק התורה,104)שם מן אוכל שאינו הגדולים, מבין הקטנים לתלוש כלומר,
אמר  בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה גמר זה שאין מפני
דבתרה  מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין אנן "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים, לאכול מנת על לו

בבצלים". עמו לנכש השניה) מהבבא נלמד לאחר 106)ממעשר.105)(= למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי
מלאכה. שם.107)גמר גידולן.108)משנה שמונעין הגדולים מבין הקטנים התורה,109)לתלוש מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר זה שאין הבצלים.110)לפי הקודמת.112)חותך.111)עלי בהלכה כנ"ל
פט:113) מציעא בבבא למסוק.114)ברייתא או לבצור ששכרו כגון התורה, מן הובא 115)האוכל ר"ח, פירש כן

למעלה  וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי, בלי גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה שם בתוס'
ט). התורה.116)הלכה מן אלא תנאו לפי כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון לו 118)יטבול.117)כלומר, כשנתן

שם). מציעא (בבא במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית שנגמרה 119)בעל בדבר למעשר קובע שהמלח
ג). הלכה פ"ג (למעלה ח.120)מלאכתו משנה כ פרק גמר 121)מעשרות בשעת שם). המשנה (פירוש גרועות תאנים

התורה. מן מהן שאוכל הלבסין,122)מלאכתן, בענפי מעורבים השבע בנות ענפי אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
שדין  אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני נחשבים כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד במין כזה שבאופן

במשנה. שם בב"מ מפורש שהוא 123)זה במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן. שיאכל הבית בעל עם התנה אם
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה הגרועות.124)עושה בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול

מהלכות  ופי"ב שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל לו יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
מקח. זה ואין יא), הלכה ב.126)שכירות משנה פ"ג הפועל 127)שם שאין כאלה ואף שבשדה, מלאכה כל [כלומר,

כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך התורה, מן בהן (בבא 128)אוכל לזון נהגו שלא ובמקום
א). הלכה פ"ט ושם פג. רע"ב].129)מציעא [ועיין התורה, מן מהם שאוכל בפירות עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

ט).130) הלכה (למעלה פועל ב,131)כדין הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל לו אין מלאכתם, נגמרה [שאם
"המעביר  שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם שם), ולמעלה
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים - מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו תאנים

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על פ"ו 133)שהתנה להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן
(שם), כמוכרו זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו נותן זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
וכאן  שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג הלכה (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח
שאמרו  מה לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו
יש  אם אבל ופטורין, אוכלין מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים - לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה

יאכלו"). לא אלו הרי - מזונות עליו שם).134)להם למעלה ופטור, אחת אחת שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
אחת 135) אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה, מן ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי ואמרו שם. משנה

ש"אוכל  מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק שהכוונה [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף ואם ואוכל,
למעלה]. וכמבואר מקח, ידי על למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור, אחת משנה 136)אחת פ"ד שם

שם.ירושל 137)א. לא 138)מי - זו" אף זו "לא בדרך רבינו סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו: אם
כבוש. ואפילו שילוק אפילו אלא קובע, בישול הלכות 139)רק פ"ג למעלה וראה המשנה, (פירוש מלח במי הפירות נותן

ב).140)גֿד). הלכה פ"ד (למעלה ולא 142)לאכילה.141)מדבריהם א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי היא בעיא



xyrnקס zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂË ּבאדמה 143הּטֹומן ּבזבל 144ּפרֹות אֹו ּבתבן 145אֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָ
למעּׂשר  נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן .146עד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË חם לתבׁשיל יין אֹו147הּנֹותן לקדרה 148, ׁשמן ׁשּנתן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מרּתחין 149באלּפס  יין 150ּכׁשהן מזג למעּׂשר. נקּבעּו - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

נקּבע  - חּמים ּבּׁשל 151ּבמים אם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִִִִֵֵַַַַָ
ּבּגת 152הּיין  עד 153ואפּלּו מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור - ְֲִִִִֶֶַַַַַַָ

.154ׁשּיעּׂשר  ְֵֶַ
.ÊÈ ּבּׂשדה 156והּׁשחלים 155הּׁשּום ׁשּׁשחקן 157והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ

למעּׂשר 158ּבׁשמן  נטּבלּו וכן 159- אׁשּכֹול 160. הּסֹוחט ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
הּכֹוס  נקּבע 161לתֹו הּתמחּוי 162- לתֹו אינֹו163; - ְְְְִֵַַַָ

.164נקּבע  ְִָ

.ÁÈ ּבּׂשדה 165הּמֹולח נקּבעּו166ּפרֹות הּזיתים 167- טבל . ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור  - ואכל ּבמלח אחד הּפֹוצע 168אחד ּכדי 169. זיתים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּׂשרף  ּפטּור 170ׁשּיצא - הּנֹוטל 171מהם מן 172. זיתים ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ואֹוכל 173הּמעטן  ּבמלח אחד אחד טֹובל מלח 174- ואם ; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - לפניו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹונתן
.ËÈ ּפרֹותיו אחריה 175הּתֹורם לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

למעּׂשר 176ׁשנּיה  נקּבעּו עד 177- עראי מהן יאכל ולא , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ויעּׂשר. הּׁשנּיה הּתרּומה ְְִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוציא

.Î מלאכּתן ׁשּנגמרה לילי 178ּפרֹות עליהן 179וחׁשכה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לא 180ׁשּבת  אפּלּו מהן יאכל ולא נקּבעּו, הּׁשּבת - חר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשּיעּׂשר  .181עד ְֵֶַַ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(חזוןֿאיש). שם.143)נפשטה כדי 144)משנה בעפר, אותם להטמין מבושלים, שאינם בפירות לעשות המנהג כן
שם). המשנה (פירוש ויתבשלו במשנה.145)שיתרטבו אינו בישול.146)זה זה אם 147)שאין שני, לכלי אפילו
טו). הלכה פ"ג (למעלה ביותר חם שם.148)היה למעלה וראה ז, משנה פ"א זה 149)שם וכעין ואלפס". צ"ל:

ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה וללפס" "לקדרה שם: וראה 150)במשנה האש, מעל והעבירם
שם.151)להלן. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, משנה פ"ד האש.152)שם מלאכת 153)על עוד נגמרה שלא

יד). הלכה שם (למעלה אש,154)היין גם בהם וכולל דברים, הששה שכל ג) הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי
וכמוקצה  יג) הלכה (שם במקח בידו שנים כצירוף הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר אלא קובעים אינם

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם). כמצרף א.155)שהיא הלכה פ"ד שם הערוך,156)ירושלמי (מוסף חריף ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים בית.)157ערך מדין נקבעו לבית, הכניסן שהמדובר 158)שאם נראה, לשונו מסתימת

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן ובין מעושר, בשמן טבל של בשום היא 159)בין שחיקתם - חריפים שהם [כיון
דלהלן]. ממולח גרועה שאינה שם.160)בישולם, וירושלמי א, פרק סוף עושה 161)תוספתא הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים משקה, שהוא מאוכל,162)יין משקה של חדשה [שיצירה
הכוס  "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה (ראה כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול. גרועה אינה
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות, נקבע",

הסמוכה]. בהלכה וראה הבא 163)כצירוף, שמשקה משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט אוכל, בו [שיש
(רדב"ז). בישול משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן ובאוכל שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל

מאוכל].164) משקה של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד אוכל כלומר, דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
א.165) משנה פ"ד (רדב"ז).166)מעשרות בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי במשנה הוא שמליחה 167)כן

ג. הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, כאן.168)קובעת רבינו כפלו למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם
"פצע".169) מלשון והוא פותח, והיינו א. משנה שם).170)שם המשנה (פירוש לחלב הדומה [שכיון 171)הליחה

זה  אין - מאוכל משקה של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא בתוספות (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף
כבישול  זה הרי מאוכל, משקה ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן סחט "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב
שאףֿעלֿפי  שם), כפשוטה בתוספתא (וראה פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא מפני השמיטה ורבינו וקובע.
הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת בהלכה כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול
ואין  מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר, הקובעים שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה כן, ואם שם). (עיין

ג]. הלכה פ"ג למעלה ראה כן, אליעזר.172)הלכה כר' ולא כת"ק ג, משנה עד 173)שם הזיתים שם שמקבצין מקום
שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו למעלה.174)שיתרככו כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

ד).175) הלכה שם (למעלה קובעת תרומה אין מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, המחוייב 176)שנגמרה מן התורם כגון
הלכה  (שם ספק מחמת ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות מהלכות (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן
לא  הרי תרם, לא ואם תרם. הרי תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך שהרי זה, בכלל שאינו מסתבר - כב)

פ"ג 177)נקבע]. תרומות בתוספתא שאמרו מה לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה שהתרומה כיון
ומעשרות", תרומות עליהן להוציא וצריך וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים זיתים על שמן תורמין "אין
ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות לירושלמי במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה שהתרומה היינו

לה.).178) (ביצה קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא ג.179)שאם משנה פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין
פ"ד 180) למעלה וראה (כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי יוחנן וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:

בכוונה. לתוכה הכניסו אם אלא קובעת אינה שחצר יג, (ישעיה 181)הלכה שנאמר משום קביעות, היא שבת שאכילת
וראה  קובע. יוםֿטוב שגם נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:) (ביצה עונג" לשבת "וקראת יג) נח,

א]. הלכה פי"ב להלן עוד

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Î ּתאנים 182ּתינֹוקֹות וׁשכחּו184לׁשּבת 183ׁשּטמנּו ְְְְְִִֵֶַָָָ
ׁשּבת  למֹוצאי יאכלּו לא - ׁשּיעּׂשרּו185לעּׂשרן .186עד ְְְְְְֵֶַַַַָָָֹֹ

.·Î לֹו187ּתאנה מיחדת ּפרֹותיה 188ׁשהיתה לאכל ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ
ּכלּכּלה 189ּבׁשּבת  מּמּנה ולּקט יאכל 190, לא עד 191- ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

ּופרֹות הֹואיל והּׁשּבת ׁשּיעּׂשר; לׁשּבת, מיחדין אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
.192קֹובעת  ַַ

.‚Î לילי 195ּבאׁשּכֹול 194אֹוכל 193היה עליו וחׁשכה ְְְְֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּיעּׂשר 196ׁשּבת  עד ּבׁשּבת אכילתֹו יגמר לא ואם 197- . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

גֹומרֹו זה הרי - ׁשּבת לאחר .198הּניחֹו ְְֲִִֵֶַַַָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מּׁשּום ‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין

ּכגֹון  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹהפסד.
ּומן  הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגרעינין
ׁשּלא  והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמעּׂשר
- אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹֻנפּדּו.
ׁשני  ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ּובמעּׂשר ּבטבל מּתר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכ

נפּדּו. ׁשּלא ְְְִֵֶֶֹוהקּדׁש
.·צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאין

ּתרּומה  מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ּבׁשּבת. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר
ּתרּומה  אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה

אין - ואיל.טמאה הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ואפּלּו‚. הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

עד  מהן לזרע אסּור - מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּפרֹות
וכּיֹוצא  וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשר.
מּמקֹום  ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ׁשתילים העֹוקר אבל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבהן;
טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, זה הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻלמקֹום

ּוׁשתלם  ּוצנֹונֹות לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
ואם  מּתר. - ּבגּופן להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּבמקֹום
ׁשהּוא  מּפני אסּור, - ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשתלן

טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ְְִִִֵֶֶֶַּכזֹורע
היא „. והרי והׁשּביחּה ׁשּזרעּה טבּול מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָליטרא

מעּׂשר  ליטרא ואֹותּה ּבמעּׂשר, חּיבת - ליטרין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעּׂשר
ׁשּתּקנם  ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי אחר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעליה
מעּׂשר  אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי מעּׂשר אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּוזרעם

ּכּלֹו. ְִֻלפי
.‰ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזרעֹונים

חּיבין  אם ספק זה הרי - ּכלה זרעם ואין והֹוסיפּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזרען
ׁשהרי  חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבמעּׂשר
אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ׁשעדין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּזרע

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָדֹומים
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין - ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְִִֶֶַַַָָזרעֹו
חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹֻואם
גּדּולין  גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרע ֹו ׁשאין דבר היה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם
מה  ּומּפני מּתר. - והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻאסּורין,
גדֹולה  ּותרּומה מעּׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהּגּדּולין

נּט ׁשּלא מעּׂשר ּבזֹורע הּדין וכן אין ׁשּבּה. ּתרּומתֹו. לה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
את  לׁשלח ואסּור ּולחבר. לצר אּלא הּטבל את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמֹוכרין
ויאכל  זה על זה יסמכּו ׁשּמא לחבר, חבר ואפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטבל

ֶֶַהּטבל.
.Ê אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמֹוכר

אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלתּקנֹו
ׁשהם  ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי אינֹו - נאכלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.182) משנה פ"ד בחצר.183)מעשרות או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה מלאכתם לאכילה.184)שנגמרה
הקודמת.185) בהלכה כמבואר קובעת, ייחד לא אם אף שייחד 186)שהרי גדול ואילו באכילה, מותרים שבת בערב אבל

(ירושלמי). כדלהלן שבת, בערב גם אסורה - לשבת ג).187)תאנה הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין ונקבע 190)מחמת מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.

י. הלכה פ"ג למעלה ראה עראי.191)למעשר, אכילת ואפילו השבת, קודם פירותיו 192)אפילו שאין באילן אבל
הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל עליהן משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, ג.193)מיוחדין משנה פ"ח תרומות

עראי.194) ג.195)אכילת הלכה למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי כ.196)ואשכול הלכה למעלה ראה
איש).197) (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם עישר אם ולענין 198)כלומר, שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי

רבינו  כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז, הלכה פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע ר' אמר חצר,
כיון  - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם אף קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה בפירוש
לשבת  להניחו רוצה שאינו הפכית, כוונה כאן יש הרי שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול שהתחיל
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל, ורבינו ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי (ראה
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
סעיף  על שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא זה הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת ליהנות 1)קיד. מותר אם ודין בטבל. אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר
ודין  הגוי. מן או מישראל שדה והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם וזכר לחבירו פירות והמוכר מהטבל.
שדה  קבלו אם או תלושין, פירות מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו או באריסות, שדה שקבלו שנים
טבל  שירש ישראל שלו. שהמעשר מנת על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא זיתים המקבל ודין מישראל.

לגוי. בקבלה שדהו והנותן ממורח,
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.ÂË ּבאדמה 143הּטֹומן ּבזבל 144ּפרֹות אֹו ּבתבן 145אֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָ
למעּׂשר  נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן .146עד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË חם לתבׁשיל יין אֹו147הּנֹותן לקדרה 148, ׁשמן ׁשּנתן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מרּתחין 149באלּפס  יין 150ּכׁשהן מזג למעּׂשר. נקּבעּו - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

נקּבע  - חּמים ּבּׁשל 151ּבמים אם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִִִִֵֵַַַַָ
ּבּגת 152הּיין  עד 153ואפּלּו מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור - ְֲִִִִֶֶַַַַַַָ

.154ׁשּיעּׂשר  ְֵֶַ
.ÊÈ ּבּׂשדה 156והּׁשחלים 155הּׁשּום ׁשּׁשחקן 157והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ

למעּׂשר 158ּבׁשמן  נטּבלּו וכן 159- אׁשּכֹול 160. הּסֹוחט ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
הּכֹוס  נקּבע 161לתֹו הּתמחּוי 162- לתֹו אינֹו163; - ְְְְִֵַַַָ

.164נקּבע  ְִָ

.ÁÈ ּבּׂשדה 165הּמֹולח נקּבעּו166ּפרֹות הּזיתים 167- טבל . ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור  - ואכל ּבמלח אחד הּפֹוצע 168אחד ּכדי 169. זיתים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּׂשרף  ּפטּור 170ׁשּיצא - הּנֹוטל 171מהם מן 172. זיתים ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ואֹוכל 173הּמעטן  ּבמלח אחד אחד טֹובל מלח 174- ואם ; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - לפניו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹונתן
.ËÈ ּפרֹותיו אחריה 175הּתֹורם לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

למעּׂשר 176ׁשנּיה  נקּבעּו עד 177- עראי מהן יאכל ולא , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ויעּׂשר. הּׁשנּיה הּתרּומה ְְִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוציא

.Î מלאכּתן ׁשּנגמרה לילי 178ּפרֹות עליהן 179וחׁשכה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לא 180ׁשּבת  אפּלּו מהן יאכל ולא נקּבעּו, הּׁשּבת - חר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשּיעּׂשר  .181עד ְֵֶַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(חזוןֿאיש). שם.143)נפשטה כדי 144)משנה בעפר, אותם להטמין מבושלים, שאינם בפירות לעשות המנהג כן
שם). המשנה (פירוש ויתבשלו במשנה.145)שיתרטבו אינו בישול.146)זה זה אם 147)שאין שני, לכלי אפילו
טו). הלכה פ"ג (למעלה ביותר חם שם.148)היה למעלה וראה ז, משנה פ"א זה 149)שם וכעין ואלפס". צ"ל:

ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה וללפס" "לקדרה שם: וראה 150)במשנה האש, מעל והעבירם
שם.151)להלן. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, משנה פ"ד האש.152)שם מלאכת 153)על עוד נגמרה שלא

יד). הלכה שם (למעלה אש,154)היין גם בהם וכולל דברים, הששה שכל ג) הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי
וכמוקצה  יג) הלכה (שם במקח בידו שנים כצירוף הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר אלא קובעים אינם

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם). כמצרף א.155)שהיא הלכה פ"ד שם הערוך,156)ירושלמי (מוסף חריף ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים בית.)157ערך מדין נקבעו לבית, הכניסן שהמדובר 158)שאם נראה, לשונו מסתימת

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן ובין מעושר, בשמן טבל של בשום היא 159)בין שחיקתם - חריפים שהם [כיון
דלהלן]. ממולח גרועה שאינה שם.160)בישולם, וירושלמי א, פרק סוף עושה 161)תוספתא הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים משקה, שהוא מאוכל,162)יין משקה של חדשה [שיצירה
הכוס  "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה (ראה כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול. גרועה אינה
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות, נקבע",

הסמוכה]. בהלכה וראה הבא 163)כצירוף, שמשקה משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט אוכל, בו [שיש
(רדב"ז). בישול משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן ובאוכל שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל

מאוכל].164) משקה של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד אוכל כלומר, דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
א.165) משנה פ"ד (רדב"ז).166)מעשרות בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי במשנה הוא שמליחה 167)כן

ג. הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, כאן.168)קובעת רבינו כפלו למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם
"פצע".169) מלשון והוא פותח, והיינו א. משנה שם).170)שם המשנה (פירוש לחלב הדומה [שכיון 171)הליחה

זה  אין - מאוכל משקה של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא בתוספות (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף
כבישול  זה הרי מאוכל, משקה ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן סחט "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב
שאףֿעלֿפי  שם), כפשוטה בתוספתא (וראה פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא מפני השמיטה ורבינו וקובע.
הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת בהלכה כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול
ואין  מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר, הקובעים שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה כן, ואם שם). (עיין

ג]. הלכה פ"ג למעלה ראה כן, אליעזר.172)הלכה כר' ולא כת"ק ג, משנה עד 173)שם הזיתים שם שמקבצין מקום
שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו למעלה.174)שיתרככו כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

ד).175) הלכה שם (למעלה קובעת תרומה אין מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, המחוייב 176)שנגמרה מן התורם כגון
הלכה  (שם ספק מחמת ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות מהלכות (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן
לא  הרי תרם, לא ואם תרם. הרי תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך שהרי זה, בכלל שאינו מסתבר - כב)

פ"ג 177)נקבע]. תרומות בתוספתא שאמרו מה לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה שהתרומה כיון
ומעשרות", תרומות עליהן להוציא וצריך וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים זיתים על שמן תורמין "אין
ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות לירושלמי במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה שהתרומה היינו

לה.).178) (ביצה קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא ג.179)שאם משנה פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין
פ"ד 180) למעלה וראה (כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי יוחנן וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:

בכוונה. לתוכה הכניסו אם אלא קובעת אינה שחצר יג, (ישעיה 181)הלכה שנאמר משום קביעות, היא שבת שאכילת
וראה  קובע. יוםֿטוב שגם נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:) (ביצה עונג" לשבת "וקראת יג) נח,

א]. הלכה פי"ב להלן עוד

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Î ּתאנים 182ּתינֹוקֹות וׁשכחּו184לׁשּבת 183ׁשּטמנּו ְְְְְִִֵֶַָָָ
ׁשּבת  למֹוצאי יאכלּו לא - ׁשּיעּׂשרּו185לעּׂשרן .186עד ְְְְְְֵֶַַַַָָָֹֹ

.·Î לֹו187ּתאנה מיחדת ּפרֹותיה 188ׁשהיתה לאכל ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ
ּכלּכּלה 189ּבׁשּבת  מּמּנה ולּקט יאכל 190, לא עד 191- ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

ּופרֹות הֹואיל והּׁשּבת ׁשּיעּׂשר; לׁשּבת, מיחדין אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
.192קֹובעת  ַַ

.‚Î לילי 195ּבאׁשּכֹול 194אֹוכל 193היה עליו וחׁשכה ְְְְֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּיעּׂשר 196ׁשּבת  עד ּבׁשּבת אכילתֹו יגמר לא ואם 197- . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

גֹומרֹו זה הרי - ׁשּבת לאחר .198הּניחֹו ְְֲִִֵֶַַַָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מּׁשּום ‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין

ּכגֹון  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹהפסד.
ּומן  הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגרעינין
ׁשּלא  והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמעּׂשר
- אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹֻנפּדּו.
ׁשני  ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ּובמעּׂשר ּבטבל מּתר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכ

נפּדּו. ׁשּלא ְְְִֵֶֶֹוהקּדׁש
.·צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאין

ּתרּומה  מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ּבׁשּבת. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר
ּתרּומה  אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה

אין - ואיל.טמאה הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ואפּלּו‚. הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

עד  מהן לזרע אסּור - מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּפרֹות
וכּיֹוצא  וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשר.
מּמקֹום  ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ׁשתילים העֹוקר אבל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבהן;
טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, זה הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻלמקֹום

ּוׁשתלם  ּוצנֹונֹות לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
ואם  מּתר. - ּבגּופן להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּבמקֹום
ׁשהּוא  מּפני אסּור, - ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשתלן

טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ְְִִִֵֶֶֶַּכזֹורע
היא „. והרי והׁשּביחּה ׁשּזרעּה טבּול מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָליטרא

מעּׂשר  ליטרא ואֹותּה ּבמעּׂשר, חּיבת - ליטרין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעּׂשר
ׁשּתּקנם  ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי אחר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעליה
מעּׂשר  אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי מעּׂשר אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּוזרעם

ּכּלֹו. ְִֻלפי
.‰ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזרעֹונים

חּיבין  אם ספק זה הרי - ּכלה זרעם ואין והֹוסיפּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזרען
ׁשהרי  חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבמעּׂשר
אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ׁשעדין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּזרע

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָדֹומים
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין - ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְִִֶֶַַַָָזרעֹו
חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹֻואם
גּדּולין  גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרע ֹו ׁשאין דבר היה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם
מה  ּומּפני מּתר. - והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻאסּורין,
גדֹולה  ּותרּומה מעּׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהּגּדּולין

נּט ׁשּלא מעּׂשר ּבזֹורע הּדין וכן אין ׁשּבּה. ּתרּומתֹו. לה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
את  לׁשלח ואסּור ּולחבר. לצר אּלא הּטבל את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמֹוכרין
ויאכל  זה על זה יסמכּו ׁשּמא לחבר, חבר ואפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטבל

ֶֶַהּטבל.
.Ê אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמֹוכר

אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלתּקנֹו
ׁשהם  ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי אינֹו - נאכלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.182) משנה פ"ד בחצר.183)מעשרות או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה מלאכתם לאכילה.184)שנגמרה
הקודמת.185) בהלכה כמבואר קובעת, ייחד לא אם אף שייחד 186)שהרי גדול ואילו באכילה, מותרים שבת בערב אבל

(ירושלמי). כדלהלן שבת, בערב גם אסורה - לשבת ג).187)תאנה הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין ונקבע 190)מחמת מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.

י. הלכה פ"ג למעלה ראה עראי.191)למעשר, אכילת ואפילו השבת, קודם פירותיו 192)אפילו שאין באילן אבל
הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל עליהן משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, ג.193)מיוחדין משנה פ"ח תרומות

עראי.194) ג.195)אכילת הלכה למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי כ.196)ואשכול הלכה למעלה ראה
איש).197) (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם עישר אם ולענין 198)כלומר, שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי

רבינו  כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז, הלכה פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע ר' אמר חצר,
כיון  - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם אף קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה בפירוש
לשבת  להניחו רוצה שאינו הפכית, כוונה כאן יש הרי שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול שהתחיל
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל, ורבינו ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי (ראה
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
סעיף  על שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא זה הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת ליהנות 1)קיד. מותר אם ודין בטבל. אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר
ודין  הגוי. מן או מישראל שדה והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם וזכר לחבירו פירות והמוכר מהטבל.
שדה  קבלו אם או תלושין, פירות מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו או באריסות, שדה שקבלו שנים
טבל  שירש ישראל שלו. שהמעשר מנת על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא זיתים המקבל ודין מישראל.

לגוי. בקבלה שדהו והנותן ממורח,
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מעּׂשרֹות  עליהן להֹוציא צרי - קּימין אין אֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָקּימין
אחרֹות. ֲִֵֵמּפרֹות

.Á ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
אּלא  מּמ לקחּתי לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני  לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ּכֹופין  - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין

טבל. ֶֶֶַָׁשּמכר
.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.È אם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי - להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו - ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם

.‡È.זה על מּזה מעּׂשר - מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח
לבעל  ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה  החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ואחר  ּתֹורם - ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּיּׂשראל:
מעּׂשר  הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו נֹותן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכ
- אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלעצמֹו;

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעּׂשר ְֲִֵֵַַַַָמֹוציא
.·Èּכ ואחר מעּׂשר - ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

העֹובד  מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס לֹו. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹנֹותן
ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹוכבים,
העֹובד  מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל וכן ליּׂשראל. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוימּכרּנה
לעֹובד  חלקֹו יּתן ּכ ואחר ׁשּיעּׂשר קנסּוהּו - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכֹוכבים
מּפני  מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּכֹוכבים
ּכדי  ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ּׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיא

ליּׂשראל. ְְְְִִֵֶֶָָׁשּימּכרּנה
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאי

עּׂשתה  ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ּבדבר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - מקּבל מעט. עּׂשתה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָהרּבה
ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ׁשּתעּׂשה, מּמה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַּבחלק

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ּׂשֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָּביניהן.
.„Èנׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים

ׁשּבמקֹום  חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד יכֹול -ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבמקֹום  יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָּפלֹוני
אּתה  טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹֹּפלֹוני
ׁשּמֹוכרין  מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ּׂשעֹורים, ואני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָחּטים

הּטבל. ֶֶֶַאת
.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

מידיהן  והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים אֹותם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָֹונֹותנין
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּכדי
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע

מֹוצי  אין - מּידם.מלאכּתן אים ְְִִִֵַָָָ

.ÊË קדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן
- ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
ּגמר  אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָמלאכה

ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ְְְִִֵֵֵֶֶָֹונֹותן
.ÊÈ ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל  והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻּבחּלין,
ׁשּקּבל  יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלקֹו
לבעל  הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּׂשדה

חֹולקין. - הּמּתנֹות ּוׁשאר ְְִֶַַַָָָהּׂשדה,
.ÁÈ מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל

ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֻאֹו
חׁשּוב  ׁשהּׁשמן מּפני ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכ

הּוא.
.ËÈ מנת על לֹו: ואמר ליּׂשראל ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן

ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו. הן הרי - לעֹולם ׁשּלי ׁשּלּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמעּׂשר
מת  ואם הּמעּׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעּׂשה - מנת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
מנת  על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר בנֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּכהן
מנת  על ּבנֹו. יּטלם - הּוא מת ולבני, לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעּׂשרֹות
לאחר, מכרּה ,לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעּׂשרֹות
הּמעּׂשרֹות. אֹותם לּכהן אין - ּולקחּה ׁשחזר ּפי על ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאף

.Î ּׂשדה ׁשּקּבל מנת יּׂשראל על לֹו: ואמר ולוי מּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מנת  על מּתר; - ׁשנים חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעּׂשרֹות
ּבן  וכן ּכהן. עֹוּׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם ׁשּלי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
זה  יּׂשראל יהיה לא - ליּׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלוי
ׁשאין  חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָגֹובה
מעּׂשר  ׁשּיגּבה אחר ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוּׂשה זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַלוי

ֲִֵֵמאחרים.
.‡Îואֹותֹו ּכהן, אּמֹו מאבי ממרח טבל ׁשּירׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיּׂשראל

מפריׁש זה הרי - יּׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָאבי
- לּתרם הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעּׂשרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו

הּורמּו. ׁשּלא ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ְְְִֵֶֶַַֹּכמֹו
.·Îׁשאינֹו למי אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּבקּבלה ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

לעֹונת  ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱִֶֶַַַַַַַָָֹנאמן
עד  הארץ: לעם נתנּה ידם. על לעּׂשר צרי - ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָמעּׂשרֹות
ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו - הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכיצד  ידם. על לעּׂשר צרי - הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּומּׁשּבאּו
למה  חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל, הּגרן על עֹומד עֹוּׂשה? ְְְֵֵֵֵֶֶַַַֹהּוא

להן. אחראין אנּו ׁשאין ְֲִֵֶֶֶַָָָָּׁשאכלּו,
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יח  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְִִִִֵַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּיֹוציא  עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות הרּבים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמרׁשּות
ּכלּום ׁשּמֹועיל ׁשעּור ׁשעּורי [משהו]מּמּנּו הן ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֶֶ

ּכגרֹוגרת - אדם אכלי הּמֹוציא יבשה]ההֹוצאה: ,[תאנה ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
האכל  מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה והּוא זה; עם זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָֹּומצטרפין

והעקצין והּגרעינין הּקלּפין מן חּוץ [מקום עצמֹו, ְְְְְֳִִִִִִַַַַָָ
לעץ] הפרי של הקמח]והּסּביןהחיבור והּמרסן [פסולת ְְְִַַָֻֻ

תבואה] של עבה .[קליפה
רביעית ·. רבע ּכדי חלב יין, ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת וחלב [בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עין לכחל ּכדי לרפואה]טמאה, עליה חלב [להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

ּבמׁשיפה לּתן ּכדי ּביצה, ולבן לכאב אּׁשה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קטּנה עיניים] אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ּכדי - ׁשמן .ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּוף ּכדי טל, יֹומֹו. ּבן קטן רגל את [לשפשף]ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניים]תהּקילֹורי  לכאב לׁשּוף [משחה ּכדי וקילֹור, ; ְְִִִֵַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי ּומים, לכתישת ּבמים; [כלי ְְְְְִִִֵֵַַָֹ
הּכתיתאוכלין] ראׁש על לּתן ּכדי ּדבׁש, בגב . [מכה ְְִִֵֵַַַָֹ
ּכדי הבהמה] - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, .ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ְִִרביעית.
ּפי ‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן

קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם גמל]ּגמל. מאכל [שהוא ְְִִִִֶֶָָ
ידי  על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ּכמלא לפרה, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלהאכילֹו

עמיר אכילה. ׁשמּה טלה.[קש]הּדחק, ּפי ּכמלא , ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹ
היּו אם - ּבצלים ועלי ׁשּום עלי ּגדי. ּפי ּכמלא ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹעׂשבים,
ּכמלא  ויבׁשים, אדם; אכלי ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלחים,

מצטרפין ואין ּגדי. שונים]ּפי לחמּור [המינים זה עם זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָ
שבהם]ׁשּבהן הקטן ׁשּבהן.[לשיעור לּקל מצטרפין אבל , ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשניהן  יׁש אם - וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכיצד?
ּכל  וכן חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ְְְִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכמלא

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ְְִֵֶַַַַָָּכּיֹוצא
מּביצת „. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא

טרּופההּתרנגֹולים  ּבאלּפס [מעורבת], ּונתּונה ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ
קנה,[מחבת] הּמֹוציא .[- קלמֹוס [שיעורו לעׂשֹות ּכדי ְְֲִֵֶַַָֻ

מרּסס  אֹו עבה היה ואם אצּבעֹותיו; לראׁשי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמּגיע
ּכעצים.[שבור] ׁשעּורֹו ,ְִִֵ

ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּביצה;[שיעורן לתּבל ּכדי ְְְִִֵֵֵַַָָ
ּפלּפלת זה. עם זה עטרן,[פלפל]ּומצטרפין ׁשהּוא. ּכל , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָ

מיני  ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ריח ׁשהּוא. ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

הּורד  ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן ׁשהן. ּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׂשמים,
וסתומה] אדומה שושנה מּתכֹות [עלה מיני אחת. ,ִֵַַַָ

הּמזּבח, מעפר ׁשהן. ּכל ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקׁשים,
ּומּמקק הּמזּבח, ּומּמקק [רקבון]ּומאבני ספרים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לגניזה. אֹותן ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטּפחֹותיהן
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ְְִֶֶֶֶֶַַַָָּגחלת,

.Â ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּמֹוציא
הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע מּכגרֹוגרת: ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּפחֹות

ׁשנים  הּמצרי, ּפֹול מּזרע סּביןׁשנים; הּמֹוציא [פסולת . ְְְִִִִִִִֶַַַַַֻ
זהבקמח] צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על לּתן ּכדי ההתכה], .[בעת ְְִִֵֵֵֶַָָ

מרסן תבואה]הּמֹוציא ׁשעּורֹו[קליפות לאכילה, אם - ְֲִִִִַַָָֻ
ּכדי  לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכגרֹוגרת;

לּולבי קטן. ּבגד רכים]לצּבע עצים זרדין[ענפים [של ְְְִִֵֶֶַָָָֹ
ּכגרֹוגרת;דקים] ימּתיקּו, ׁשּלא עד - ְְְִִִֶֶֶֶַַָֹוהחרּובין

והחרּדל  הּלּוף אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹּומּׁשּימּתיקּו,
ּבין  ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהּתּורמּוסין

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; הן ואם [למנין]הרי ׁשּתים; , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַ
אזֹוב הּמֹוציא ׁשּתים. צמח]לזריעה, לאכילה,[מין ְְֲִִִִִֵַַַָָ

ּכׁשעּור  לעצים, ּגדי; ּפי ּכמלא לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָֹּכגרֹוגרת;
להּזיה מת]העצים; טמא הּזיה.[על ּכׁשעּור , ְְִִֵַַָָָָָ

.Á,איסטיס רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַהּמֹוציא
לצבע]ּופּואה המשמשים צמחים מיני הּצֹובעין [- ּוׁשאר , ְְִַָָ

ּכסבכה קטן, ּבגד ּבהן לצּבע ּכדי ׁשּמּניחין [כיסוי]- ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ארּבעים  ּבן רגלים מי הּמֹוציא וכן ראׁשיהן. על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבנֹות

אלּכסנדרּיה נתר אֹו כתמים]יֹום, המסיר עפר אֹו[מין , ְְְֲִֶֶֶַָ
ואׁשלג קימֹוניא, ניקוי]ּברית, המנּקין [חומרי ּכל ּוׁשאר , ְְְְְִִִַַַָָָָֹ

סּמנין  הֹוציא ּכסבכה. קטן, ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לאֹורג[צבעים] ּדגמא ּבהן לצּבע ּכדי [חתיכת ׁשרּויין, ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ

קטנה] .בד
.Ëמּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְִִִִֵֶַַַֹֻהּמֹוציא

אֹותֹות  עצמֹו,[אותיות]ׁשּתי ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵַַָ
ּבקסת הדיו]אֹו ּכדי [כלי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

היה  אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיעלה
ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַֻּבּקסת
זה  הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַֻלבּדֹו

-]ספק ּכׁשהּוא [כשיעור ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי הֹוציא . ְְְִֵֵֶָָָ
אחת  אֹות הֹוציא הּנחתן. היא זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,ְְִִִֵַַַַַָָָָָָמהּל
ׁשּכבר  ּפטּור; - ּוכתבּה ׁשנּיה אֹות והֹוציא וחזר ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָּוכתבּה,

הראׁשֹונה. האֹות ֲִֵָָָָחסרה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא ּבין [לצביעת לרפּואה ּבין ְִִֵֵַַָֹ

ּדרּכן  ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלתכׁשיט,
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מעּׂשרֹות  עליהן להֹוציא צרי - קּימין אין אֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָקּימין
אחרֹות. ֲִֵֵמּפרֹות

.Á ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
אּלא  מּמ לקחּתי לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני  לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ּכֹופין  - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין

טבל. ֶֶֶַָׁשּמכר
.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.È אם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי - להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו - ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם

.‡È.זה על מּזה מעּׂשר - מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח
לבעל  ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה  החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ואחר  ּתֹורם - ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּיּׂשראל:
מעּׂשר  הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו נֹותן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכ
- אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלעצמֹו;

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעּׂשר ְֲִֵֵַַַַָמֹוציא
.·Èּכ ואחר מעּׂשר - ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

העֹובד  מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס לֹו. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹנֹותן
ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹוכבים,
העֹובד  מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל וכן ליּׂשראל. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוימּכרּנה
לעֹובד  חלקֹו יּתן ּכ ואחר ׁשּיעּׂשר קנסּוהּו - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכֹוכבים
מּפני  מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּכֹוכבים
ּכדי  ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ּׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיא

ליּׂשראל. ְְְְִִֵֶֶָָׁשּימּכרּנה
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאי

עּׂשתה  ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ּבדבר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - מקּבל מעט. עּׂשתה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָהרּבה
ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ׁשּתעּׂשה, מּמה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַּבחלק

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ּׂשֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָּביניהן.
.„Èנׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים

ׁשּבמקֹום  חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד יכֹול -ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבמקֹום  יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָּפלֹוני
אּתה  טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹֹּפלֹוני
ׁשּמֹוכרין  מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ּׂשעֹורים, ואני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָחּטים

הּטבל. ֶֶֶַאת
.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

מידיהן  והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים אֹותם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָֹונֹותנין
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּכדי
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע

מֹוצי  אין - מּידם.מלאכּתן אים ְְִִִֵַָָָ

.ÊË קדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן
- ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
ּגמר  אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָמלאכה

ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ְְְִִֵֵֵֶֶָֹונֹותן
.ÊÈ ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל  והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻּבחּלין,
ׁשּקּבל  יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלקֹו
לבעל  הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּׂשדה

חֹולקין. - הּמּתנֹות ּוׁשאר ְְִֶַַַָָָהּׂשדה,
.ÁÈ מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל

ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֻאֹו
חׁשּוב  ׁשהּׁשמן מּפני ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכ

הּוא.
.ËÈ מנת על לֹו: ואמר ליּׂשראל ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן

ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו. הן הרי - לעֹולם ׁשּלי ׁשּלּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמעּׂשר
מת  ואם הּמעּׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעּׂשה - מנת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
מנת  על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר בנֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּכהן
מנת  על ּבנֹו. יּטלם - הּוא מת ולבני, לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעּׂשרֹות
לאחר, מכרּה ,לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעּׂשרֹות
הּמעּׂשרֹות. אֹותם לּכהן אין - ּולקחּה ׁשחזר ּפי על ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאף

.Î ּׂשדה ׁשּקּבל מנת יּׂשראל על לֹו: ואמר ולוי מּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מנת  על מּתר; - ׁשנים חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעּׂשרֹות
ּבן  וכן ּכהן. עֹוּׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם ׁשּלי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
זה  יּׂשראל יהיה לא - ליּׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלוי
ׁשאין  חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָגֹובה
מעּׂשר  ׁשּיגּבה אחר ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוּׂשה זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַלוי

ֲִֵֵמאחרים.
.‡Îואֹותֹו ּכהן, אּמֹו מאבי ממרח טבל ׁשּירׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיּׂשראל

מפריׁש זה הרי - יּׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָאבי
- לּתרם הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעּׂשרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו

הּורמּו. ׁשּלא ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ְְְִֵֶֶַַֹּכמֹו
.·Îׁשאינֹו למי אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּבקּבלה ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

לעֹונת  ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱִֶֶַַַַַַַָָֹנאמן
עד  הארץ: לעם נתנּה ידם. על לעּׂשר צרי - ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָמעּׂשרֹות
ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו - הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכיצד  ידם. על לעּׂשר צרי - הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּומּׁשּבאּו
למה  חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל, הּגרן על עֹומד עֹוּׂשה? ְְְֵֵֵֵֶֶַַַֹהּוא

להן. אחראין אנּו ׁשאין ְֲִֵֶֶֶַָָָָּׁשאכלּו,



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

zay zekld - mipnf xtq - oqip 'l oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd xii` 'eÎoqip 'l -

ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

יח  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְִִִִֵַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּיֹוציא  עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות הרּבים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמרׁשּות
ּכלּום ׁשּמֹועיל ׁשעּור ׁשעּורי [משהו]מּמּנּו הן ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֶֶ

ּכגרֹוגרת - אדם אכלי הּמֹוציא יבשה]ההֹוצאה: ,[תאנה ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
האכל  מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה והּוא זה; עם זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָֹּומצטרפין

והעקצין והּגרעינין הּקלּפין מן חּוץ [מקום עצמֹו, ְְְְְֳִִִִִִַַַַָָ
לעץ] הפרי של הקמח]והּסּביןהחיבור והּמרסן [פסולת ְְְִַַָֻֻ

תבואה] של עבה .[קליפה
רביעית ·. רבע ּכדי חלב יין, ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת וחלב [בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עין לכחל ּכדי לרפואה]טמאה, עליה חלב [להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

ּבמׁשיפה לּתן ּכדי ּביצה, ולבן לכאב אּׁשה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קטּנה עיניים] אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ּכדי - ׁשמן .ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּוף ּכדי טל, יֹומֹו. ּבן קטן רגל את [לשפשף]ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניים]תהּקילֹורי  לכאב לׁשּוף [משחה ּכדי וקילֹור, ; ְְִִִֵַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי ּומים, לכתישת ּבמים; [כלי ְְְְְִִִֵֵַַָֹ
הּכתיתאוכלין] ראׁש על לּתן ּכדי ּדבׁש, בגב . [מכה ְְִִֵֵַַַָֹ
ּכדי הבהמה] - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, .ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ְִִרביעית.
ּפי ‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן

קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם גמל]ּגמל. מאכל [שהוא ְְִִִִֶֶָָ
ידי  על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ּכמלא לפרה, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלהאכילֹו

עמיר אכילה. ׁשמּה טלה.[קש]הּדחק, ּפי ּכמלא , ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹ
היּו אם - ּבצלים ועלי ׁשּום עלי ּגדי. ּפי ּכמלא ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹעׂשבים,
ּכמלא  ויבׁשים, אדם; אכלי ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלחים,

מצטרפין ואין ּגדי. שונים]ּפי לחמּור [המינים זה עם זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָ
שבהם]ׁשּבהן הקטן ׁשּבהן.[לשיעור לּקל מצטרפין אבל , ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשניהן  יׁש אם - וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכיצד?
ּכל  וכן חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ְְְִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכמלא

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ְְִֵֶַַַַָָּכּיֹוצא
מּביצת „. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא

טרּופההּתרנגֹולים  ּבאלּפס [מעורבת], ּונתּונה ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ
קנה,[מחבת] הּמֹוציא .[- קלמֹוס [שיעורו לעׂשֹות ּכדי ְְֲִֵֶַַָֻ

מרּסס  אֹו עבה היה ואם אצּבעֹותיו; לראׁשי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמּגיע
ּכעצים.[שבור] ׁשעּורֹו ,ְִִֵ

ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּביצה;[שיעורן לתּבל ּכדי ְְְִִֵֵֵַַָָ
ּפלּפלת זה. עם זה עטרן,[פלפל]ּומצטרפין ׁשהּוא. ּכל , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָ

מיני  ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ריח ׁשהּוא. ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

הּורד  ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן ׁשהן. ּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׂשמים,
וסתומה] אדומה שושנה מּתכֹות [עלה מיני אחת. ,ִֵַַַָ

הּמזּבח, מעפר ׁשהן. ּכל ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקׁשים,
ּומּמקק הּמזּבח, ּומּמקק [רקבון]ּומאבני ספרים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לגניזה. אֹותן ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטּפחֹותיהן
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ְְִֶֶֶֶֶַַַָָּגחלת,

.Â ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּמֹוציא
הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע מּכגרֹוגרת: ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּפחֹות

ׁשנים  הּמצרי, ּפֹול מּזרע סּביןׁשנים; הּמֹוציא [פסולת . ְְְִִִִִִִֶַַַַַֻ
זהבקמח] צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על לּתן ּכדי ההתכה], .[בעת ְְִִֵֵֵֶַָָ

מרסן תבואה]הּמֹוציא ׁשעּורֹו[קליפות לאכילה, אם - ְֲִִִִַַָָֻ
ּכדי  לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכגרֹוגרת;

לּולבי קטן. ּבגד רכים]לצּבע עצים זרדין[ענפים [של ְְְִִֵֶֶַָָָֹ
ּכגרֹוגרת;דקים] ימּתיקּו, ׁשּלא עד - ְְְִִִֶֶֶֶַַָֹוהחרּובין

והחרּדל  הּלּוף אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹּומּׁשּימּתיקּו,
ּבין  ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהּתּורמּוסין

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; הן ואם [למנין]הרי ׁשּתים; , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַ
אזֹוב הּמֹוציא ׁשּתים. צמח]לזריעה, לאכילה,[מין ְְֲִִִִִֵַַַָָ

ּכׁשעּור  לעצים, ּגדי; ּפי ּכמלא לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָֹּכגרֹוגרת;
להּזיה מת]העצים; טמא הּזיה.[על ּכׁשעּור , ְְִִֵַַָָָָָ

.Á,איסטיס רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַהּמֹוציא
לצבע]ּופּואה המשמשים צמחים מיני הּצֹובעין [- ּוׁשאר , ְְִַָָ

ּכסבכה קטן, ּבגד ּבהן לצּבע ּכדי ׁשּמּניחין [כיסוי]- ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ארּבעים  ּבן רגלים מי הּמֹוציא וכן ראׁשיהן. על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבנֹות

אלּכסנדרּיה נתר אֹו כתמים]יֹום, המסיר עפר אֹו[מין , ְְְֲִֶֶֶַָ
ואׁשלג קימֹוניא, ניקוי]ּברית, המנּקין [חומרי ּכל ּוׁשאר , ְְְְְִִִַַַָָָָֹ

סּמנין  הֹוציא ּכסבכה. קטן, ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לאֹורג[צבעים] ּדגמא ּבהן לצּבע ּכדי [חתיכת ׁשרּויין, ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ

קטנה] .בד
.Ëמּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְִִִִֵֶַַַֹֻהּמֹוציא

אֹותֹות  עצמֹו,[אותיות]ׁשּתי ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵַַָ
ּבקסת הדיו]אֹו ּכדי [כלי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

היה  אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיעלה
ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַֻּבּקסת
זה  הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַֻלבּדֹו

-]ספק ּכׁשהּוא [כשיעור ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי הֹוציא . ְְְִֵֵֶָָָ
אחת  אֹות הֹוציא הּנחתן. היא זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,ְְִִִֵַַַַַָָָָָָמהּל
ׁשּכבר  ּפטּור; - ּוכתבּה ׁשנּיה אֹות והֹוציא וחזר ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָּוכתבּה,

הראׁשֹונה. האֹות ֲִֵָָָָחסרה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא ּבין [לצביעת לרפּואה ּבין ְִִֵֵַַָֹ

ּדרּכן  ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלתכׁשיט,
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להתקּׁשט  והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ּבכחילת אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלהתקּׁשט
ּכדי  וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לכחל ּכדי ׁשּיֹוציא עד -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ובו] לחבית, מכסה נקב[ליצור חבית לעׂשֹות [במכסה ֲֶֶַ
ׁשעוה,השמן] קטן. נקב ּפי על לּתן [שבחבית ּכדי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשבׁשבתלסותמו] ּבראׁש לּתן ּכדי ּדבק, שמורחין . [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחים לתפוס בדבק רבבראשו ּכדי [שומן]. , ְְֵָ

רקיק ּתחת בשומן]למׁשח מטוגנת ּכסלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ
.‡È האּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, טיט,הּמֹוציא . ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּפי לעׂשֹות הצורפים]ּכּור[שפת]ּכדי חֹול [אש אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַ
ּכרׁשה לזּבל ּכדי בסיד]ּדק, לערב [לערבב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָ

חרׂשית סיד. סּידין ׁשל ּכף מלא כתוש]עם לבן ,[חרס ְְִִִִֶַַַָֹ
לגּבל  ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
לסּוד  ּכדי סיד, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָטיט

ׁשּבּבנֹות קטּנה בסיד]אצּבע אותם סכין ואפר,[היו עפר . ְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזרק  ּכדי אבן, צרֹור קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּכדי
חרׂש זּוזים. עׂשרה מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּבבהמה

רביעית.[חרס] ּבֹו לקּבל ּכדי ,ְְְִִֵֵַ
.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא לקּפה [בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ

ּתלּוי[תיבה] לעׂשֹות ּכדי ּגמי, ולכברה [לולאה]. לנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
גדולה] הּוצין[נפה התמר]. אזן [עלי לעׂשֹות ּכדי , ְֲִֵֶַֹ

מצרית סיב[סל]לכפיפה התמר]. שבעץ לּתן [חוטים ּכדי , ְְְִִִִִִֵֵָ
מּוכין יין. ׁשל קטן מׁשּפ ּפי בדים]על ּכדי [אגודות , ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּתרוד לעׂשֹות ּכדי עצם, ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו [כף לעׂשֹות ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָ
קטנה] הּכדּכד רופאים ראׁש ּבּה לגרד ּכדי - זכּוכית .ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי בין המפרידה מחט ׁשּיפצע [ראש עד אֹו ,ְִֶַַ
מהערב] השתי ּכאחת.[יוריד נימין ְְִִֵַַׁשּתי

.‚È חּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן  ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] ּוׁשאר [משי ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי - הּנטוין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּכל

הּבגד  מן ּכׁשעּורן הּמֹוציא - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן אֹו , ְִִִִִֶֶַַַַָָ
טומאה]לטמאה הּבגד,[לקבלת להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ , ְְְִֶֶַָָָָָֻ

העֹור, ארּבעה; על ארּבעה הּׂשק, ׁשלׁשה; על ְְְְַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
חמּׁשה. על ֲֲִִַָָחמּׁשה

.„Èר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא
לצר ּכדי ׁשעּורֹו, מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]- קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה ׁשקל. נעׂשה [העור]ׁשּמׁשקלּה לא ועדין מלּוח, ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבעפצא ולא עיבוד]ּבקמח לעׂשֹות [חומר ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְְֲִֵֶַַַָֹ

לסגולה]קמיע הקודש שמות שבו קמיע היה [לעטוף . ֵַָָָ
ּכדי  ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ועדין ּבקמח, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעׂשּוי
על  חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר הּגט. את עליו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹלכּתב

ֲִָחמּׁשה.
.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא

'ּובׁשערי' ּדּוכסּוסטֹוסעד העור]. של החיצוני ,[חלקו ְְְִֶַָ

ׁשּתי  עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו לכּתב ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכדי
מֹוכסין קׁשר ׁשל המעשר אֹותֹות גזברי מסמנים בו [שטר ְִֶֶֶ

חובו] שילם ׁשּלנּו.שפלוני מאֹותֹות ּגדֹולֹות ׁשהן ,ְֵֵֶֶָ
קׁשר של]הּמֹוציא ׁשּכבר [סימן ּפי על אף חּיב, - מֹוכסין ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

לעֹולם. הּוא ראיה ׁשהרי ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהראהּו
ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר ּפי הּמֹוציא על לכר ּכדי - מחּוק ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה ּבּלבן [בושם]צלֹוחית יׁש ואם ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
מֹוכסין,[במחיקה] קׁשר ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֹׁשּלֹו

ַָחּיב.
.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
אֹוחּיב  ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל . ְֲִֵַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו הּמֹוציא את [מסייעת]חֹולה, ְְִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּנֹוטל ּבזמן אחת.[רגל]ּבנּה ּומּניח אחת ְְִִֵֶַַַַַַַָ

.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין אם [בטילה]הּכיס, אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבכליו  מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, את ְְִִֵֶֶַַַָָָֻהֹוציא
ּכליו  היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, - ּבידֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָָָֹוטּבעֹותיו

חּיב.[בגדיו] אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ּכתפֹו על ְְִֵֵַַַָָֻמקּפלין
.ÁÈ חי חגב צּפרת הּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני [מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּונב  ּבכעדׁשה.מת וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר ,[בדיוק]ּכּזית ְְִַַָָָָֻ

ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי מּמּנּו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוהֹוציא
זית  ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. הּׁשעּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשּנתמעט
ּבׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ּומחצה, ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכּזית

ְַֻהּטמאֹות.
.Î הֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא ְְְֲִִִֶֶַַַָָּכּׁשעּור?
- ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, מּמּנּו להראֹות אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻלרפּואה,

ׁשהּוא  ּבכל .חּיב ְֶַָָ
.‡Î,לדגמא אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻהּמצניע

ּבכל  עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, למה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָוׁשכח
ּוׁשאר  הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ּדעת ׁשעל ְֲִִֶֶַַַַָָָָׁשהּוא,

ּבׁשעּורֹו אּלא עליו חּיבין אין ׁשהֹוציא האדם, זה זרק . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
האֹוצר לתֹו הראשונה]ּכבר ממחשבתו ונמלך -[מחסן, ְְָָָ

מחׁשבּתֹו ּבטלה ּכבר נּכר, ׁשּמקֹומֹו ּפי על ְְְְֲִִֶַַַַָָָָאף
עד  חּיב אינֹו - והכניסֹו חזר אם ,לפיכ ְְְִִִִִֵַַַָָָָָהראׁשֹונה;

ּכּׁשעּור. ְִִֶַַׁשּיכניס
.·Î ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר

והֹוציאֹו,להצנ  אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון יע, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
על  אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ּוׁשאר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;

הּכׁשר ּדבר ומועיל]הֹוצאת ּומצניעין [ראוי להצניע, ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
ָּכמֹוהּו.

.‚Î ּפטּור ׁשעּור, חצי העֹוׂשה הּמֹוציא ּכל וכן ; ְֲִִִֵֶַָָָ
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חצי  הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות מן ְְֲֲִִִִִִַָָָָמּמלאכה
ואם  חּיב; - האחר החצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָׁשעּור
- הּׁשני החצי הּנחת קדם הראׁשֹון, החצי והגּביּה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹקדם
והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּופטּור. ׁשּנׂשרף, ּכמי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָנעׂשה
ּבתֹו הראׁשֹון על והעבירֹו אחר חצי והֹוציא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָוחזר
אבל  מּׁשהּו; ּגּבי על ׁשּנח ּכמי ׁשהּמעביר חּיב, - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁשה
מּׁשהּו. ּגּבי על ׁשם ׁשּינּוח עד חּיב, אינֹו - זרקֹו ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאם

.„Î ּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא
אם [בשגגה] רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֶַַַָָֻאחד

ּביניהן  היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ּביניהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁש
רה"ר]ּכרמלית ואינו רה"י שאינו ּכרׁשּות [מקום הן הרי - ְְְֲִִֵֵַ

חּטאת. וחּיב ְַַַַָָאחת,
.‰Î וחזר נתּפח ׁשּינּוח וקדם מּכּׁשעּור, ּפחֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוציא

צמק [להיות] ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּׁשעּור,
ּפטּור  - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ

.ÂÎ,הּנחה קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא
ׁשאינ  לרפּואה, אֹו לזריעה עליה -וחּׁשב ׁשעּור צרי ֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

ּפחֹות  הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו חּיב, זה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
- לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם לזריעה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּכגרֹוגרת
קדם  ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ּתפחה ואם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפטּור;
היה  חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; לאכילה, עליה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיּמל

ההֹוצאה  מחׁשבת על .מתחּיב ְֲִֵֶֶַַַַָָ
.ÊÎ ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָהֹוציא

ספק זה הרי - הּנחה נדחה[בגמרא]קדם ,[מהחיוב]אם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
והׁשלים  טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק נדחה. לא ְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָָָֹאם
הרי  - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו לאכלין זה ְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכּזית
הּׁשעּור  ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על נתחּיב אם ספק ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָזה

טמאה טומאה]לענין מקבל כביצה אוכל לא [רק אֹו , ְְְִַָֹֻ
ְִֵַנתחּיב.

.ÁÎׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי ּפטּור; ּכּונתֹו[בטילה]ּבכלי, ואין לֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא הּכלי, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלהֹוצאת
ּבמּטה  ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכּׁשעּור.
ּכל  וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, על אף ּפטּור -ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הרֹוכלים קּפת הּמֹוציא ּבזה. בשמים ּכּיֹוצא [מוכרי ְִִֵֶַַַָָֻ
ואפּלּולנשים] הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
הֹוצאה הֹוציא  ׁשם אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּוא. ֶָאחד

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

יט  ¤¤ּפרק
יצא ‡. ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו אם [מלבוש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
-[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובעברזל] הרגלים ׁשעל ְְִִֶַַַַַַָָ

ּכגֹון  מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ּפטּור; זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי

ואּלה וקׁשת וסיף עגול]רמח משולש]ּותריס[מגן [מגן ְְְְִִֶֶַַַָֹ
חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹום אין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
עליו  ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
ׁשהּמלכים  ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻעֹוׂשין,

יהא ׁשּלא ּברׁשּות [האבנט]והּוא, יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִֵֶֶָָֹֹ
להביאֹו. ויבֹוא ְֲִִַַָָהרּבים,

היא,‚. האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטּבעת
מּתכׁשיטי  - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשּיצאת  אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ואינּה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּׁשה,
ׁשאין  ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, עליה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבטּבעת
הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני חּיבין. - חֹותם ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעליה

להֹוציא אֹותן  האיׁש ּדר ׁשאין הּמֹוציאין, ּכדר ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, הראּויה טּבעת אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאצּבעֹו
מּפני  לּה? הראּויה טּבעת אּלא ּבאצּבעּה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָלהֹוציא
ּבּבית, להצניעּה לאׁשּתֹו טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּפעמים
נֹותנת  האּׁשה וכן הֹולכה, ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּומּנחת
אֹותּה ּומּניח האּמן, אצל לתּקנּה לבעלּה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻטּבעּתּה
ּכדר אֹותן ׁשהֹוציאּו ונמצאּו האּמן; חנּות עד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻּבאצּבעֹו

חּיבין  ּולפיכ להֹוציאן, .ׁשּדרּכן ְְְִִִֶַַָָָָ
ּפי „. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ּכל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהגּו
ּפטּור.‰. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָואיׁש
אּלא  אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפטּורה

לחברֹותיה  ּתראה ׁשּמא הּיֹוצא ּגזרה ּכל הּכלל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו מּתכׁשיטיו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבדבר
ּבדבר  הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכדר
ּבמהרה  ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשּיצאת  אּׁשה וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָויבֹוא

אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה אּלּוּבתכׁשיטין הרי - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּפטּורין;

אצעדה להראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבׁשּבת;[צמיד] ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
ֶָּבזה.

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם  ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות

הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץ ּבׁשעת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
מן  ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ולא  ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּציץ
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להתקּׁשט  והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ּבכחילת אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלהתקּׁשט
ּכדי  וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לכחל ּכדי ׁשּיֹוציא עד -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ובו] לחבית, מכסה נקב[ליצור חבית לעׂשֹות [במכסה ֲֶֶַ
ׁשעוה,השמן] קטן. נקב ּפי על לּתן [שבחבית ּכדי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשבׁשבתלסותמו] ּבראׁש לּתן ּכדי ּדבק, שמורחין . [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחים לתפוס בדבק רבבראשו ּכדי [שומן]. , ְְֵָ

רקיק ּתחת בשומן]למׁשח מטוגנת ּכסלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ
.‡È האּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, טיט,הּמֹוציא . ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּפי לעׂשֹות הצורפים]ּכּור[שפת]ּכדי חֹול [אש אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַ
ּכרׁשה לזּבל ּכדי בסיד]ּדק, לערב [לערבב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָ

חרׂשית סיד. סּידין ׁשל ּכף מלא כתוש]עם לבן ,[חרס ְְִִִִֶַַַָֹ
לגּבל  ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
לסּוד  ּכדי סיד, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָטיט

ׁשּבּבנֹות קטּנה בסיד]אצּבע אותם סכין ואפר,[היו עפר . ְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזרק  ּכדי אבן, צרֹור קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּכדי
חרׂש זּוזים. עׂשרה מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּבבהמה

רביעית.[חרס] ּבֹו לקּבל ּכדי ,ְְְִִֵֵַ
.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא לקּפה [בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ

ּתלּוי[תיבה] לעׂשֹות ּכדי ּגמי, ולכברה [לולאה]. לנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
גדולה] הּוצין[נפה התמר]. אזן [עלי לעׂשֹות ּכדי , ְֲִֵֶַֹ

מצרית סיב[סל]לכפיפה התמר]. שבעץ לּתן [חוטים ּכדי , ְְְִִִִִִֵֵָ
מּוכין יין. ׁשל קטן מׁשּפ ּפי בדים]על ּכדי [אגודות , ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּתרוד לעׂשֹות ּכדי עצם, ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו [כף לעׂשֹות ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָ
קטנה] הּכדּכד רופאים ראׁש ּבּה לגרד ּכדי - זכּוכית .ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי בין המפרידה מחט ׁשּיפצע [ראש עד אֹו ,ְִֶַַ
מהערב] השתי ּכאחת.[יוריד נימין ְְִִֵַַׁשּתי

.‚È חּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן  ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] ּוׁשאר [משי ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי - הּנטוין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּכל

הּבגד  מן ּכׁשעּורן הּמֹוציא - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן אֹו , ְִִִִִֶֶַַַַָָ
טומאה]לטמאה הּבגד,[לקבלת להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ , ְְְִֶֶַָָָָָֻ

העֹור, ארּבעה; על ארּבעה הּׂשק, ׁשלׁשה; על ְְְְַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
חמּׁשה. על ֲֲִִַָָחמּׁשה

.„Èר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא
לצר ּכדי ׁשעּורֹו, מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]- קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה ׁשקל. נעׂשה [העור]ׁשּמׁשקלּה לא ועדין מלּוח, ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבעפצא ולא עיבוד]ּבקמח לעׂשֹות [חומר ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְְֲִֵֶַַַָֹ

לסגולה]קמיע הקודש שמות שבו קמיע היה [לעטוף . ֵַָָָ
ּכדי  ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ועדין ּבקמח, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעׂשּוי
על  חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר הּגט. את עליו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹלכּתב

ֲִָחמּׁשה.
.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא

'ּובׁשערי' ּדּוכסּוסטֹוסעד העור]. של החיצוני ,[חלקו ְְְִֶַָ

ׁשּתי  עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו לכּתב ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכדי
מֹוכסין קׁשר ׁשל המעשר אֹותֹות גזברי מסמנים בו [שטר ְִֶֶֶ

חובו] שילם ׁשּלנּו.שפלוני מאֹותֹות ּגדֹולֹות ׁשהן ,ְֵֵֶֶָ
קׁשר של]הּמֹוציא ׁשּכבר [סימן ּפי על אף חּיב, - מֹוכסין ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

לעֹולם. הּוא ראיה ׁשהרי ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהראהּו
ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר ּפי הּמֹוציא על לכר ּכדי - מחּוק ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה ּבּלבן [בושם]צלֹוחית יׁש ואם ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
מֹוכסין,[במחיקה] קׁשר ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֹׁשּלֹו

ַָחּיב.
.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
אֹוחּיב  ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל . ְֲִֵַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו הּמֹוציא את [מסייעת]חֹולה, ְְִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּנֹוטל ּבזמן אחת.[רגל]ּבנּה ּומּניח אחת ְְִִֵֶַַַַַַַָ

.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין אם [בטילה]הּכיס, אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבכליו  מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, את ְְִִֵֶֶַַַָָָֻהֹוציא
ּכליו  היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, - ּבידֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָָָֹוטּבעֹותיו

חּיב.[בגדיו] אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ּכתפֹו על ְְִֵֵַַַָָֻמקּפלין
.ÁÈ חי חגב צּפרת הּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני [מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּונב  ּבכעדׁשה.מת וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר ,[בדיוק]ּכּזית ְְִַַָָָָֻ

ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי מּמּנּו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוהֹוציא
זית  ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. הּׁשעּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשּנתמעט
ּבׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ּומחצה, ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכּזית

ְַֻהּטמאֹות.
.Î הֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא ְְְֲִִִֶֶַַַָָּכּׁשעּור?
- ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, מּמּנּו להראֹות אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻלרפּואה,

ׁשהּוא  ּבכל .חּיב ְֶַָָ
.‡Î,לדגמא אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻהּמצניע

ּבכל  עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, למה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָוׁשכח
ּוׁשאר  הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ּדעת ׁשעל ְֲִִֶֶַַַַָָָָׁשהּוא,

ּבׁשעּורֹו אּלא עליו חּיבין אין ׁשהֹוציא האדם, זה זרק . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
האֹוצר לתֹו הראשונה]ּכבר ממחשבתו ונמלך -[מחסן, ְְָָָ

מחׁשבּתֹו ּבטלה ּכבר נּכר, ׁשּמקֹומֹו ּפי על ְְְְֲִִֶַַַַָָָָאף
עד  חּיב אינֹו - והכניסֹו חזר אם ,לפיכ ְְְִִִִִֵַַַָָָָָהראׁשֹונה;

ּכּׁשעּור. ְִִֶַַׁשּיכניס
.·Î ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר

והֹוציאֹו,להצנ  אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון יע, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
על  אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ּוׁשאר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;

הּכׁשר ּדבר ומועיל]הֹוצאת ּומצניעין [ראוי להצניע, ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
ָּכמֹוהּו.

.‚Î ּפטּור ׁשעּור, חצי העֹוׂשה הּמֹוציא ּכל וכן ; ְֲִִִֵֶַָָָ
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חצי  הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות מן ְְֲֲִִִִִִַָָָָמּמלאכה
ואם  חּיב; - האחר החצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָׁשעּור
- הּׁשני החצי הּנחת קדם הראׁשֹון, החצי והגּביּה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹקדם
והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּופטּור. ׁשּנׂשרף, ּכמי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָנעׂשה
ּבתֹו הראׁשֹון על והעבירֹו אחר חצי והֹוציא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָוחזר
אבל  מּׁשהּו; ּגּבי על ׁשּנח ּכמי ׁשהּמעביר חּיב, - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁשה
מּׁשהּו. ּגּבי על ׁשם ׁשּינּוח עד חּיב, אינֹו - זרקֹו ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאם

.„Î ּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא
אם [בשגגה] רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֶַַַָָֻאחד

ּביניהן  היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ּביניהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁש
רה"ר]ּכרמלית ואינו רה"י שאינו ּכרׁשּות [מקום הן הרי - ְְְֲִִֵֵַ

חּטאת. וחּיב ְַַַַָָאחת,
.‰Î וחזר נתּפח ׁשּינּוח וקדם מּכּׁשעּור, ּפחֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוציא

צמק [להיות] ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּׁשעּור,
ּפטּור  - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ

.ÂÎ,הּנחה קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא
ׁשאינ  לרפּואה, אֹו לזריעה עליה -וחּׁשב ׁשעּור צרי ֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

ּפחֹות  הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו חּיב, זה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
- לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם לזריעה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּכגרֹוגרת
קדם  ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ּתפחה ואם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפטּור;
היה  חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; לאכילה, עליה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיּמל

ההֹוצאה  מחׁשבת על .מתחּיב ְֲִֵֶֶַַַַָָ
.ÊÎ ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָהֹוציא

ספק זה הרי - הּנחה נדחה[בגמרא]קדם ,[מהחיוב]אם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
והׁשלים  טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק נדחה. לא ְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָָָֹאם
הרי  - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו לאכלין זה ְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכּזית
הּׁשעּור  ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על נתחּיב אם ספק ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָזה

טמאה טומאה]לענין מקבל כביצה אוכל לא [רק אֹו , ְְְִַָֹֻ
ְִֵַנתחּיב.

.ÁÎׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי ּפטּור; ּכּונתֹו[בטילה]ּבכלי, ואין לֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא הּכלי, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלהֹוצאת
ּבמּטה  ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכּׁשעּור.
ּכל  וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, על אף ּפטּור -ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הרֹוכלים קּפת הּמֹוציא ּבזה. בשמים ּכּיֹוצא [מוכרי ְִִֵֶַַַָָֻ
ואפּלּולנשים] הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
הֹוצאה הֹוציא  ׁשם אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּוא. ֶָאחד

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

יט  ¤¤ּפרק
יצא ‡. ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו אם [מלבוש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
-[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובעברזל] הרגלים ׁשעל ְְִִֶַַַַַַָָ

ּכגֹון  מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ּפטּור; זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי

ואּלה וקׁשת וסיף עגול]רמח משולש]ּותריס[מגן [מגן ְְְְִִֶֶַַַָֹ
חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹום אין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
עליו  ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
ׁשהּמלכים  ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻעֹוׂשין,

יהא ׁשּלא ּברׁשּות [האבנט]והּוא, יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִֵֶֶָָֹֹ
להביאֹו. ויבֹוא ְֲִִַַָָהרּבים,

היא,‚. האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטּבעת
מּתכׁשיטי  - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשּיצאת  אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ואינּה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּׁשה,
ׁשאין  ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, עליה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבטּבעת
הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני חּיבין. - חֹותם ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעליה

להֹוציא אֹותן  האיׁש ּדר ׁשאין הּמֹוציאין, ּכדר ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, הראּויה טּבעת אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאצּבעֹו
מּפני  לּה? הראּויה טּבעת אּלא ּבאצּבעּה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָלהֹוציא
ּבּבית, להצניעּה לאׁשּתֹו טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּפעמים
נֹותנת  האּׁשה וכן הֹולכה, ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּומּנחת
אֹותּה ּומּניח האּמן, אצל לתּקנּה לבעלּה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻטּבעּתּה
ּכדר אֹותן ׁשהֹוציאּו ונמצאּו האּמן; חנּות עד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻּבאצּבעֹו

חּיבין  ּולפיכ להֹוציאן, .ׁשּדרּכן ְְְִִִֶַַָָָָ
ּפי „. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ּכל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהגּו
ּפטּור.‰. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָואיׁש
אּלא  אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפטּורה

לחברֹותיה  ּתראה ׁשּמא הּיֹוצא ּגזרה ּכל הּכלל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו מּתכׁשיטיו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבדבר
ּבדבר  הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכדר
ּבמהרה  ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשּיצאת  אּׁשה וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָויבֹוא

אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה אּלּוּבתכׁשיטין הרי - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּפטּורין;

אצעדה להראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבׁשּבת;[צמיד] ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
ֶָּבזה.

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם  ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות

הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץ ּבׁשעת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
מן  ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ולא  ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּציץ
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ׁשּיֹוצאין  ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת זהב ׁשל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּבעטרת
ּכל  ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָאּלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא [שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, הּקבּועה [בושם]ּבנזמי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשמן  ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא זרֹועּה, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
ׂשער  ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב,
ולא  הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ראׁשּה על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשּמּנחת

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת צמר ׁשל יהא ּבכבּול [שהציץ ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
עליה] ׁשּנפל,מונח ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ּבׁשן ולא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבׁשן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבׁשּניה

לחברֹותיה. ותראה ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאסּורין
.Á אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

מּכבּול  חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו לצאת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלֹו
ׁשּלא  ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ׁשל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻּופאה

ּבעלּה על ׁשאין ּתתּגּנה ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חּיבת. ּכלל, ּבׂשם ְֶֶֶַָָֹּבּה

.Ë;ראׁשּה על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְִִֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
אם  חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ׁשהּמים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני
ּברׁשּות  ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹארעה
ּבין  חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ׁשהיּו ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרּבים;

ּבהמה  לּה,ׁשל הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ּתצא ולא . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יֹוצאה  ילּדה, אבל לחברֹותיה; ותראם ּתחלץ ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹוׁשּמא

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, ׁשהּוא וכל זקנה. .ּבחּוטי ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
.È חֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן ואין , [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
שתסירם] ּתראה חשש ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה לחברֹותיה. זהב [טס]אֹותם ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבראׁשּה,
ּבזמן  זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ּולהראֹות; ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלחלץ

ּבּׂשבכה קׁשּורין ׁשּלא [כיסוי]ׁשהם ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹֹיּפלּו.

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה והּוא,[צמר - ׁשּבאזנּה ְְְְְִֶָָָָ
ׁשּיהיה  והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; קׁשּור ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו ּבסנּדלּה; דם קׁשּור [לספוג ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ּבית נידתה] לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי על ואף ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה אינּה נפל, ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶַָָָָיד
.·È ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ּפיה לתֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין הּנׁשים למען ויֹוצאֹות האזנים [בחורי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

הנקב] יסתם ּוברעלֹותלא הראש], אֹו[עטיפת ׁשּבצּוארן ְְִֶַָָָ
ּוברדיד הגוף]ׁשּבכסּותן, כל המכסה .[הכרוך]הּפרּוף[בד ְְִִִֶַָָ

הרדיד]ּופֹורפת שפת האבן [כורכת על ּבׁשּבת ּכּתחּלה ְְִֶֶֶֶַַַָָָ
ּכדי  האגֹוז על ותפרף תערים ולא ויֹוצאה; האגֹוז, ְְְְְְְֱֱֲִִֵַַַָָָֹֹועל

האגוז]להֹוציאֹו על [את תפרף לא וכן הּקטן. לבנּה ְְְְִִִֵַַָָָֹֹ

ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור מּפני לכּתחּלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמטּבע
ּבֹו. ְָיֹוצאה

.‚È לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
ּגּבי  ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ואם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהרּבים,
ׁשהרי  מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ׁשּלא ּובלבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּכה,
לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, חׁשּובין והּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהחּוט
ּובאגד  הּמּכה, ׁשעל הּבצל ּובקלּפת הּׁשּום ּבקלּפת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָויֹוצא

כרוך] ּבׁשּבת;[בד ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו הּמּכה, ּגּבי ְְְִֵֶַַַַַַָָׁשעל
ּורטּיה ּומלגמה, תחבושות]ּובאסּפלֹונית, ּגּבי [מיני ׁשעל ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ

ּובסלע הּצינית[מטבע]הּמּכה, ּגּבי בפרסת ׁשעל [מכה ְִִֵֶֶַַַַַַָ
החרּגֹולהרגל] ּובביצת ארבה], הּׁשּועל,[מין ּובׁשן , ְְְֵֵַַַַָ

הּצלּוב אדם]ּובמסמר עליו שתלו ּדבר [מעץ ּובכל , ְְְֵַַָָָָ
רפּואה  מּׁשּום אֹותֹו הרֹופאים ׁשּתֹולין ׁשּיאמרּו והּוא - ְְְְִִִֶֶָָֹ

מֹועיל. ִֶׁשהּוא
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
ׁשאר  אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא - [של]הּנׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשרּפא [לסגולה]ממחה זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻ

ּבני  ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו אדם, ּבני ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
- ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם אחרים. ּבקמיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאדם
ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ׁשהֹוציאֹו מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפטּור,

ָּפטּור.
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצא הּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
ולא  ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵָָָָָָָֹקטן
יצאה  ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹתצא

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד אחת ׁשעה רגל]ּבֹו יֹוצא [קטוע ְְִִֵֵֵַַַַָָ
תותבת]ּבּקב אנקטמין[רגל מיוחד]ׁשּלֹו. עץ [מנעל ׁשל ְְִֵֶֶַַַַ

לתותבת] מּפני [המשמשים ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְִִֵֵֶַָָ
ּפטּור  יצאּו, ואם הּמלּבּוׁש; ּדרכי מן ין.ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְִִִָֻ
חטטין ּבעלי ׁשּצבען [שחין]ׁשּבראׁשי ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אם  אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ּבהן ׁשּיצא אֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָּוכרכן,
אסּור  - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ולא מעׂשה, ּבהן עׂשה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹלא

ּבהן. ֵֶָָלצאת
.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ
הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,

ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם

ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין
.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם [פעמונים ְִִַ

טיט  ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא ּבּבגדים. ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהארּוגין
אדונו]ׁשּבצּוארֹו ושם שמו חקוק ׁשל [בו ּבחֹותם לא אבל , ְְֲֶֶַָָָֹ

וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ויביאּנּו. יּפל ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּתכת,
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אֹו ּבידֹו ּומּכאן ּכנפיו,מּכאן לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
קּבצן  ואם אסּור; - יתלכלכּו ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכדי
מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום אנׁשי ּכמנהג ּבּה, ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻלהתנאֹות

.ËÈ חּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבל הּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי [מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ

נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה וכל [שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה  ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶָָָָָֹֻסּודר

ממרחץ]סבנית ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה [בגד ְִַ
למּטה  ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - רחבה ׁשאינּה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָקצרה

ּבּה. לצאת ּומּתר אבנט, ּכמֹו ונמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻמּכתפים,
.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטים מּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּפי בולטים] על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֶַַַַֻ
הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית נֹואי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאינן
הּיֹוצא  ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין עליהן מקּפיד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹואינֹו
ׁשאֹותן  מּפני חּיב, - ּכהלכתּה מצּיצת ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבטּלית
ׁשּיׁשלים  עד עליהן, ודעּתֹו אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַהחּוטין
- ּכהלכתּה המצּיצת טּלית אבל ציצית. ויעׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחסרֹונן
הּציצית  ׁשאין ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת  ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּתר

הר  אּלא מּׂשאֹוי, ּומּטכסיסיו הּגמּורה הּבגד מּנֹואי היא י ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
האמרה[שכלוליו] ּכמֹו הבגד], בשפת התפור וכּיֹוצא [בד ְְְִֵַָָ

ּכהלכתּה מצּיצת ׁשהיא הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּבּה.
ׁשאין  הּׁשּבת, ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמּׂשאֹוי

ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֶַַָָָָמצות
.‡Î,ּבבגּדֹו לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹלא

גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם נּגר ּבאירא [אורג]ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
צמר] סֹורק[חתיכת ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, ּבּמׁשיחה [מסרק ְְְְִֵֶַָָֹ

דק] ׁשלחני[חבל ולא ׁשּבאזנֹו,[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ּבּדינר ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ
ּפי  על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ּבּדגמא צּבע ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻולא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני אּמנּותֹו; ּדר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּיצא

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב מּפני [שלא חּיב, - ְִִֵֶֶַַַָָָָ
על  ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשהּמלאכה - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבגדיו

.‚Î הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא
יד עֹוׂש וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
נׁשאר  ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן  - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

והֹול ּומּניחן .ּבמקֹומן, ְְִִֵַָָ
.„Î נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
עד  לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַָנֹותנן

החיצֹונה  לחצר ּבׁשהיּוׁשּמּגיע אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּוּדאי  - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו רצּועֹותיהן, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם אבל הן; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֻּתפּלין

להן. ְִֶָָנזקק
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְִִִִֵַַַָָָָּובּסּכנה,
ּבעֹור בשעת מתעּטף ל'לבוש' הנחשב בספר, - [כלומר ְִֵַָ

אֹותֹוהדחק] ּומכּסה וחֹוזר בכיסוי , - הספר ואת עצמו [את ְְֵֶַ
ּבֹונוסף] ונכנס בו], לבוש כשהוא .[לביתו, ְְִָ

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
יׁשּכח  ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
חׁשכה  עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָויֹוציא.
ּומּתר  ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם יהיה ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּב ערב ּבתפּלין אדם לצאת וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבהן  ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ּבכל ּבתפּליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלמׁשמׁש
מכּסה  - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ונזּכר הרּבים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹלרׁשּות

הּמדרׁש. לבית אֹו לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹאת

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ׁשּנאמר:אסּור , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ

חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָ"למען
- הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואחד
לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאף

המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבא אחר [מזרז]ׁשאּסּורֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ּבׁשּבת, ְְְְֶֶַַָָָָָָָּבהמּתֹו

ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו כל והלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
- "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָמלאכה,

ּבּה יחרׁש עצמו]ׁשּלא ונמצא [הוא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן על לאו החורש [להזהיר ְְִִִֵֶַַַַָָ

עליו.הענשתו] לֹוקין ואין ,ְִֵָָ
לגֹוי ‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

על  מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבהמּתֹו לגֹוי,ׁשביתת ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא
ׁשבּורה,[לפדותה] ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָעד

סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר מֹוכרין. ,[מתווך]אין ְְְְִִֵֵַַָֹֻ
מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר אינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּסרסּור

לרכיבת „. אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומּתר
עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, לא ׁשאסרּואדם, ּוכדר . ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹֹלמּכר
ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם למּכר ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו סתם, ימּכר ראוי ולא שאינו [מפוטם ְְְְֲִִֶָָֹֹ
ּבֹו.למלאכה] ויעבד אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא -ְְֲֶֶַַָֹ

מֹוכר ‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹום מקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
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ׁשּיֹוצאין  ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת זהב ׁשל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּבעטרת
ּכל  ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָאּלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא [שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, הּקבּועה [בושם]ּבנזמי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשמן  ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא זרֹועּה, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
ׂשער  ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב,
ולא  הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ראׁשּה על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשּמּנחת

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת צמר ׁשל יהא ּבכבּול [שהציץ ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
עליה] ׁשּנפל,מונח ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ּבׁשן ולא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבׁשן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבׁשּניה

לחברֹותיה. ותראה ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאסּורין
.Á אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

מּכבּול  חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו לצאת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלֹו
ׁשּלא  ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ׁשל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻּופאה

ּבעלּה על ׁשאין ּתתּגּנה ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חּיבת. ּכלל, ּבׂשם ְֶֶֶַָָֹּבּה

.Ë;ראׁשּה על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְִִֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
אם  חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ׁשהּמים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני
ּברׁשּות  ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹארעה
ּבין  חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ׁשהיּו ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרּבים;

ּבהמה  לּה,ׁשל הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ּתצא ולא . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יֹוצאה  ילּדה, אבל לחברֹותיה; ותראם ּתחלץ ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹוׁשּמא

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, ׁשהּוא וכל זקנה. .ּבחּוטי ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
.È חֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן ואין , [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
שתסירם] ּתראה חשש ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה לחברֹותיה. זהב [טס]אֹותם ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבראׁשּה,
ּבזמן  זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ּולהראֹות; ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלחלץ

ּבּׂשבכה קׁשּורין ׁשּלא [כיסוי]ׁשהם ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹֹיּפלּו.

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה והּוא,[צמר - ׁשּבאזנּה ְְְְְִֶָָָָ
ׁשּיהיה  והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; קׁשּור ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו ּבסנּדלּה; דם קׁשּור [לספוג ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ּבית נידתה] לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי על ואף ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה אינּה נפל, ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶַָָָָיד
.·È ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ּפיה לתֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין הּנׁשים למען ויֹוצאֹות האזנים [בחורי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

הנקב] יסתם ּוברעלֹותלא הראש], אֹו[עטיפת ׁשּבצּוארן ְְִֶַָָָ
ּוברדיד הגוף]ׁשּבכסּותן, כל המכסה .[הכרוך]הּפרּוף[בד ְְִִִֶַָָ

הרדיד]ּופֹורפת שפת האבן [כורכת על ּבׁשּבת ּכּתחּלה ְְִֶֶֶֶַַַָָָ
ּכדי  האגֹוז על ותפרף תערים ולא ויֹוצאה; האגֹוז, ְְְְְְְֱֱֲִִֵַַַָָָֹֹועל

האגוז]להֹוציאֹו על [את תפרף לא וכן הּקטן. לבנּה ְְְְִִִֵַַָָָֹֹ

ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור מּפני לכּתחּלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמטּבע
ּבֹו. ְָיֹוצאה

.‚È לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
ּגּבי  ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ואם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהרּבים,
ׁשהרי  מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ׁשּלא ּובלבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּכה,
לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, חׁשּובין והּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהחּוט
ּובאגד  הּמּכה, ׁשעל הּבצל ּובקלּפת הּׁשּום ּבקלּפת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָויֹוצא

כרוך] ּבׁשּבת;[בד ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו הּמּכה, ּגּבי ְְְִֵֶַַַַַַָָׁשעל
ּורטּיה ּומלגמה, תחבושות]ּובאסּפלֹונית, ּגּבי [מיני ׁשעל ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ

ּובסלע הּצינית[מטבע]הּמּכה, ּגּבי בפרסת ׁשעל [מכה ְִִֵֶֶַַַַַַָ
החרּגֹולהרגל] ּובביצת ארבה], הּׁשּועל,[מין ּובׁשן , ְְְֵֵַַַַָ

הּצלּוב אדם]ּובמסמר עליו שתלו ּדבר [מעץ ּובכל , ְְְֵַַָָָָ
רפּואה  מּׁשּום אֹותֹו הרֹופאים ׁשּתֹולין ׁשּיאמרּו והּוא - ְְְְִִִֶֶָָֹ

מֹועיל. ִֶׁשהּוא
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
ׁשאר  אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא - [של]הּנׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשרּפא [לסגולה]ממחה זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻ

ּבני  ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו אדם, ּבני ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
- ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם אחרים. ּבקמיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאדם
ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ׁשהֹוציאֹו מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפטּור,

ָּפטּור.
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצא הּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
ולא  ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵָָָָָָָֹקטן
יצאה  ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹתצא

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד אחת ׁשעה רגל]ּבֹו יֹוצא [קטוע ְְִִֵֵֵַַַַָָ
תותבת]ּבּקב אנקטמין[רגל מיוחד]ׁשּלֹו. עץ [מנעל ׁשל ְְִֵֶֶַַַַ

לתותבת] מּפני [המשמשים ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְִִֵֵֶַָָ
ּפטּור  יצאּו, ואם הּמלּבּוׁש; ּדרכי מן ין.ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְִִִָֻ
חטטין ּבעלי ׁשּצבען [שחין]ׁשּבראׁשי ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אם  אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ּבהן ׁשּיצא אֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָּוכרכן,
אסּור  - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ולא מעׂשה, ּבהן עׂשה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹלא

ּבהן. ֵֶָָלצאת
.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ
הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,

ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם

ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין
.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם [פעמונים ְִִַ

טיט  ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא ּבּבגדים. ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהארּוגין
אדונו]ׁשּבצּוארֹו ושם שמו חקוק ׁשל [בו ּבחֹותם לא אבל , ְְֲֶֶַָָָֹ

וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ויביאּנּו. יּפל ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּתכת,
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אֹו ּבידֹו ּומּכאן ּכנפיו,מּכאן לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
קּבצן  ואם אסּור; - יתלכלכּו ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכדי
מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום אנׁשי ּכמנהג ּבּה, ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻלהתנאֹות

.ËÈ חּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבל הּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי [מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ

נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה וכל [שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה  ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶָָָָָֹֻסּודר

ממרחץ]סבנית ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה [בגד ְִַ
למּטה  ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - רחבה ׁשאינּה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָקצרה

ּבּה. לצאת ּומּתר אבנט, ּכמֹו ונמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻמּכתפים,
.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטים מּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּפי בולטים] על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֶַַַַֻ
הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית נֹואי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאינן
הּיֹוצא  ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין עליהן מקּפיד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹואינֹו
ׁשאֹותן  מּפני חּיב, - ּכהלכתּה מצּיצת ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבטּלית
ׁשּיׁשלים  עד עליהן, ודעּתֹו אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַהחּוטין
- ּכהלכתּה המצּיצת טּלית אבל ציצית. ויעׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחסרֹונן
הּציצית  ׁשאין ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת  ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּתר

הר  אּלא מּׂשאֹוי, ּומּטכסיסיו הּגמּורה הּבגד מּנֹואי היא י ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
האמרה[שכלוליו] ּכמֹו הבגד], בשפת התפור וכּיֹוצא [בד ְְְִֵַָָ

ּכהלכתּה מצּיצת ׁשהיא הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּבּה.
ׁשאין  הּׁשּבת, ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמּׂשאֹוי

ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֶַַָָָָמצות
.‡Î,ּבבגּדֹו לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹלא

גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם נּגר ּבאירא [אורג]ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
צמר] סֹורק[חתיכת ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, ּבּמׁשיחה [מסרק ְְְְִֵֶַָָֹ

דק] ׁשלחני[חבל ולא ׁשּבאזנֹו,[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ּבּדינר ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ
ּפי  על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ּבּדגמא צּבע ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻולא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני אּמנּותֹו; ּדר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּיצא

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב מּפני [שלא חּיב, - ְִִֵֶֶַַַָָָָ
על  ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשהּמלאכה - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבגדיו

.‚Î הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא
יד עֹוׂש וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
נׁשאר  ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן  - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

והֹול ּומּניחן .ּבמקֹומן, ְְִִֵַָָ
.„Î נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
עד  לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַָנֹותנן

החיצֹונה  לחצר ּבׁשהיּוׁשּמּגיע אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּוּדאי  - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו רצּועֹותיהן, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם אבל הן; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֻּתפּלין

להן. ְִֶָָנזקק
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְִִִִֵַַַָָָָּובּסּכנה,
ּבעֹור בשעת מתעּטף ל'לבוש' הנחשב בספר, - [כלומר ְִֵַָ

אֹותֹוהדחק] ּומכּסה וחֹוזר בכיסוי , - הספר ואת עצמו [את ְְֵֶַ
ּבֹונוסף] ונכנס בו], לבוש כשהוא .[לביתו, ְְִָ

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
יׁשּכח  ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
חׁשכה  עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָויֹוציא.
ּומּתר  ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם יהיה ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּב ערב ּבתפּלין אדם לצאת וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבהן  ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ּבכל ּבתפּליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלמׁשמׁש
מכּסה  - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ונזּכר הרּבים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹלרׁשּות

הּמדרׁש. לבית אֹו לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹאת

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ׁשּנאמר:אסּור , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ

חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָ"למען
- הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואחד
לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאף

המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבא אחר [מזרז]ׁשאּסּורֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ּבׁשּבת, ְְְְֶֶַַָָָָָָָּבהמּתֹו

ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו כל והלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
- "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָמלאכה,

ּבּה יחרׁש עצמו]ׁשּלא ונמצא [הוא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן על לאו החורש [להזהיר ְְִִִֵֶַַַַָָ

עליו.הענשתו] לֹוקין ואין ,ְִֵָָ
לגֹוי ‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

על  מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבהמּתֹו לגֹוי,ׁשביתת ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא
ׁשבּורה,[לפדותה] ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָעד

סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר מֹוכרין. ,[מתווך]אין ְְְְִִֵֵַַָֹֻ
מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר אינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּסרסּור

לרכיבת „. אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומּתר
עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, לא ׁשאסרּואדם, ּוכדר . ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹֹלמּכר
ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם למּכר ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו סתם, ימּכר ראוי ולא שאינו [מפוטם ְְְְֲִִֶָָֹֹ
ּבֹו.למלאכה] ויעבד אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא -ְְֲֶֶַַָֹ

מֹוכר ‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹום מקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
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מֹוכרין  אין למּכר, ׁשּלא מֹוכרין ׁשּנהגּו אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
- ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהן

סרסּור. ידי על ְְֵֶַַָאּלא
.Âלֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

ּכׁשהיא  עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו והיתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכיסֹו,
ׁשּלא  ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ּוכׁשּתרצה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמהּלכת,

והּוא ּתהיה[הכיס]ּתעמד ׁשּלא עד לא עליה, ׁשם ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּכל  ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ואסּור הּנחה. ולא ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָֹעקירה
ּוגזרת  ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ּכדי עליה, ׁשהּכיס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
אם  אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו יּניח ׁשּלא היא, ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחכמים

נכרי. עּמֹו ְִִֵָאין
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

היה  מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָעּמֹו
- וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - וקטן ׁשֹוטה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָלּׁשֹוטה;

ׁשּירצה  מהם זה לאי ולא נֹותנֹו ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ
ּפחֹות  ּפחֹות ּבֹו מהּל - אּלּו מּכל אחד ולא ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹנכרי,

אּמֹות אמות]מארּבע ד' סוף כל מציאה [עוצר ואפּלּו . ְְֲִִֵַַַַָ
מהּל לידֹו, אבל ׁשּבאה אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

עליה להחׁשי יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא [להמתין קדם ְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ
מוצ"ש] עד ּפחֹות לידה מֹוליכּה לאו, ואם ;מחׁשי ,ְְִִִַָָָ

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר

הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ׁשיר הרּבים ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
אם  אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ואפסר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּסּוס
ׁשּקׁשר  ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
אּלא  לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו הּסּוס, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָחבל
ׁשל  ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון מּמּנּו, ּבפחֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָמׁשּתּמרת
ׁשמירה  ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי - ּבסּוגר חתּול אֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָסּוס

לּה. הּוא מּׂשאֹוי - ּפחּותה ׁשמירה אֹו ְְְִַָָָָֻמעּלה
.Ë קׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת  נמׁשכין אינן ׁשּבת, הּוא מערב מכניס אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו לתֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹחבלים
ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ׁשּיהיה וצרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטפח;
הּגמּלים  ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. אֹו טפח הארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמן
ׁשּמֹוליכן  ּכמי נראה ׁשהּוא מּפני ּבזה? זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָהּקׁשּורים
ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלּׁשּוק

ּבזּוג ּבהמה תצא לא זה, ׁשּבצּוארּה,[פעמון]ּומּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
קֹול. לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ֲִֵֶַָָָואפּלּו

.È ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹֹלא
לסימן]ׁשּבצּוארּה בה הקשורה ּבחֹותם [מטבע ולא , ְְְֶַָָָֹ

ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ּברצּועה ולא [מתקן ׁשּבכסּותּה, ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹֹֻ
ראש] החזרת ּבמרּדעת מונע יֹוצא חמֹור ואין ְְְְֲֵֵֶַַַַָָׁשּבצּוארּה.

שעליו] מערב [כיסוי לֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ,ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
ּבמטלטלת ּגמל יצא ולא בד]ׁשּבת. לֹו[חתיכת הּתלּויה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבדּבׁשּתֹו

יד[גבנוניתו]וחֹוטרּתֹו עקּוד הּגמל יצא ולא קשורה ; -] ְְְֲֵֵַַָָָֹ
הּבהמה.ידו] ּכל ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא ,ְְְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי  צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה  ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

לא [מחסום] אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא ולא ׁשּמּניחין [קיפוד]תאכל. ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ

י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ּכדי ּדּדיה על ׁשנה;לּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין ּברצּועה תצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא

מיוחדת]עז לשמירה ּבקרניה[הזקוקה לּה [-עשה ׁשחקק ְְֵֶֶַַָָָ
האפסר] את בו להשחיל כדי הּקׁשּור חור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְַַָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּבחקק
ּכּיֹוצא [תנתקנו] ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו ,ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ֶָּבזה.
.·È ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים

לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו ׁשּלא [בדים]ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ואליה  יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ׁשּמיּפין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהמרּקמֹות
זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה קׁשּורה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלהן
זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, קׁשּורה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹאֹו

מלּפפֹות ׁשּיהיה [כרוכות]ויֹוצאֹות ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
ּכדי  קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּצמר
יצא  ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל החלב; מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּייבׁש

יצאּו. לא אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהחלב
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ,[שתולים ְְִַַַָָֹ
ּבזהֹורית אדום]ולא עיניו[משי תצא [לנוי]ׁשּבין ולא . ְְְִִֵֵֵֵֶָֹֹ

ּבקלסטר ולא [סל]ּבהמה ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבאגד  היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבקמיע

ּובכבׁשיׁשין[תחבושת] הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל [לוחות ְְִִֵֶַַַַַָ
הּמדלּדלת ּובׁשלּיה הּׁשבר, ּגּבי ּבּה;[תלויה]ׁשעל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ונֹותן  ּבחצר. ּבֹו ּומטּילת ׁשּבצּוארּה, זּוג לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּופֹוקק
אין  אבל ּבחצר; ּומטּיל ּבׁשּבת, החמֹור על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָמרּדעת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ְְְְִִֵַַָָָּתֹולין
.„Èּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשהן הּוא ּפי על ואף ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֻ
לׁשמרן  עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ּולדעת דעת, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבני
ינּוח  "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה מעׂשּית ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּולמנען

והּגר". אמת ּבן ויּנפׁש ,וחמר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹׁשֹור
.ÂË עבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

ׁשהעבדים ׁשּמלּו מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ט  ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ּבהן. אּלא חּיבין בלּו, ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּכגר  הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹקּבלּו
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לעצמן  ּבׁשּבת מלאכה לעׂשֹות ּומּתרין ְְְְֲִַַַָָָָָָֻּתֹוׁשב;
אּלא  ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּבחל. ּכיׂשראל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבפרהסיא,

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ְִֵֵֶַַּבזמן
.ÊË וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן  "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל  ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

ליׂשראל יׂשראל, מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּגר  זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ּבׁשּבת, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָרּבֹו

לעצמֹו. עֹוׂשה זה הרי ְְְֲֵֶֶַַעבּדֹו,

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה ׁשאינן נאמר מּדברים אפּלּו - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,
ׁשבּות מּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ

ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָאסרּום
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאסרּום

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. מּפני [מחסן ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶַַַָָָֻ

אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּמא  האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ּבֹו קֹובע ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹו
ּבכתל  מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט הּגּמֹות. להׁשוֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻיבֹוא
להׁשוֹות  יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, לא אבל ּבקֹורה, ְְְְְֲֶַַַָָָָֹאֹו
יׁשוה  ׁשּמא ּברגלֹו, ויׁשּוף ּבּקרקע ירק לא ְְְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֻהּגּמֹות.
לפי  והֹול הּקרקע, ּגּבי ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻֻּגּמֹות;

ֻּתּמֹו.
המׂשחקֹות‚. -נׁשים ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד ּגּמֹות,[לנקות]ואסּור יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן אם מים [להזות]אּלא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי  ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו הּקרקע, ּגּבי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל

סכין אין .לכ מתּכּון מיפה]אינֹו חומר את [מריחת ְְִִֵֵֵֶַָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; רצּוף היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּקרקע,

האבק] את להרחיק כדי אֹותֹו,[במפוח, מדיחין ואין ,ְְִִֵ
ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבׁשּבת וחמר קל טֹוב, ּביֹום ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאפּלּו
ׁשהּוא  ּבזמן הּגּמֹות להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻׁשהּוא

רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן ְֵֵֶֶָָעֹוׂשה
ּומרּדה „. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר

ולא [שוטח] ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹבּה;
הּקּפה ּבׁשּולי אּלא שנשברה]ּבקּפה, קופה -[תחתית ְְֵֶַָָָֻֻ

להׁשוֹות  ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ֻּגּמֹות.

זֹורע ‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּור הּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו למּלאת ְְְִֶַַַָֹֻמּתר

.Â קֹוצר מּׁשּום  חּיב לרּדֹות הּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ ; ְְִִִֵֵַַָָָ
אין [להוציא] ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש

ואין  ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ּבאילן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹולין
ּכל  ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ּבאילן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹנסמכין

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר מׁשּתּמׁשין ואין ּכּלֹו. ּגזרה הּיֹום - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ
יתלׁש. ְִֶָֹׁשּמא

.Ê ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
יתלׁש ׁשּמא ּגזרה ׁשאין - ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא ללא הניתֹו קיים -] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אסּור תלישה] לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ּבמחּבר ּבֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻלהריח
.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן

הן  הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור
מּתר ּכארץ  ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו . ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּצּדן  ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמׁש
אסּור  - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ׁשוה ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

עליהם. ֲֵֵֵֶליׁשב
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה ולא [ענף ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹ
לצּדי  נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום מּבעֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיעלה
- ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין וצּדי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻבהמה;

ּובבהמה  לירד. אסּור ּבמזיד, לירד; מּתר אפּלּוּבׁשֹוגג, - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָֻ
ּפֹורקין  וכן חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ירד, - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַּבמזיד
חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ּבׁשּבת, הּבהמה מעל ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָָהּמּׂשאֹוי

.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ׁשל [- ְְְְִֵֶֶַָָָָ
והּוא  אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס - ְְְְְְְִֵַַַַַָָֹּתבּואה
ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה מאליו. ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָנֹופל
הּכלים  את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ּכׁשּיּגיע - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטעּונה
והּׂשּקין  החבלים מּתיר - נּטלין וׁשאינן ּבׁשּבת; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנּטלין
ׂשּקין  היּו אם - הּמׁשּתּברין ּדברים ּבּׂשּקין היּו ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָנֹופלין.
והּׂשּקין  ּתחּתיהן, ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָקטּנים,
ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה אם ׁשהרי הּכרים; על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנֹופלין
ּכלי  ּבּטל ׁשּלא ונמצא וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמּפני

מּתיר [מיעודו] - זכּוכית ׁשל עׁשתֹות טעּונה היתה .ְְְֲִִֶַָָָָ
ּבכ אין ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׂשּקים
מּועט  ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהפסד
זכּוכית  ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹלא
ׁשם  יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ּגּבי ְֲִִֵֵֵַַַַַַָעל
.‡È מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמדּבק

מלּקט  - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמעּמר.
יד על יד מעט]על לתֹו[מעט לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ

ׁשאם  ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ה ּקּפה, לתֹו ולא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻהּסל
ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹעׂשה
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מֹוכרין  אין למּכר, ׁשּלא מֹוכרין ׁשּנהגּו אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
- ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהן

סרסּור. ידי על ְְֵֶַַָאּלא
.Âלֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

ּכׁשהיא  עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו והיתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכיסֹו,
ׁשּלא  ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ּוכׁשּתרצה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמהּלכת,

והּוא ּתהיה[הכיס]ּתעמד ׁשּלא עד לא עליה, ׁשם ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּכל  ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ואסּור הּנחה. ולא ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָֹעקירה
ּוגזרת  ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ּכדי עליה, ׁשהּכיס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
אם  אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו יּניח ׁשּלא היא, ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחכמים

נכרי. עּמֹו ְִִֵָאין
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

היה  מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָעּמֹו
- וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - וקטן ׁשֹוטה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָלּׁשֹוטה;

ׁשּירצה  מהם זה לאי ולא נֹותנֹו ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ
ּפחֹות  ּפחֹות ּבֹו מהּל - אּלּו מּכל אחד ולא ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹנכרי,

אּמֹות אמות]מארּבע ד' סוף כל מציאה [עוצר ואפּלּו . ְְֲִִֵַַַַָ
מהּל לידֹו, אבל ׁשּבאה אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

עליה להחׁשי יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא [להמתין קדם ְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ
מוצ"ש] עד ּפחֹות לידה מֹוליכּה לאו, ואם ;מחׁשי ,ְְִִִַָָָ

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר

הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ׁשיר הרּבים ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
אם  אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ואפסר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּסּוס
ׁשּקׁשר  ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
אּלא  לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו הּסּוס, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָחבל
ׁשל  ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון מּמּנּו, ּבפחֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָמׁשּתּמרת
ׁשמירה  ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי - ּבסּוגר חתּול אֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָסּוס

לּה. הּוא מּׂשאֹוי - ּפחּותה ׁשמירה אֹו ְְְִַָָָָֻמעּלה
.Ë קׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת  נמׁשכין אינן ׁשּבת, הּוא מערב מכניס אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו לתֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹחבלים
ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ׁשּיהיה וצרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטפח;
הּגמּלים  ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. אֹו טפח הארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמן
ׁשּמֹוליכן  ּכמי נראה ׁשהּוא מּפני ּבזה? זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָהּקׁשּורים
ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלּׁשּוק

ּבזּוג ּבהמה תצא לא זה, ׁשּבצּוארּה,[פעמון]ּומּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
קֹול. לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ֲִֵֶַָָָואפּלּו

.È ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹֹלא
לסימן]ׁשּבצּוארּה בה הקשורה ּבחֹותם [מטבע ולא , ְְְֶַָָָֹ

ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ּברצּועה ולא [מתקן ׁשּבכסּותּה, ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹֹֻ
ראש] החזרת ּבמרּדעת מונע יֹוצא חמֹור ואין ְְְְֲֵֵֶַַַַָָׁשּבצּוארּה.

שעליו] מערב [כיסוי לֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ,ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
ּבמטלטלת ּגמל יצא ולא בד]ׁשּבת. לֹו[חתיכת הּתלּויה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבדּבׁשּתֹו

יד[גבנוניתו]וחֹוטרּתֹו עקּוד הּגמל יצא ולא קשורה ; -] ְְְֲֵֵַַָָָֹ
הּבהמה.ידו] ּכל ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא ,ְְְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי  צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה  ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

לא [מחסום] אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא ולא ׁשּמּניחין [קיפוד]תאכל. ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ

י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ּכדי ּדּדיה על ׁשנה;לּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין ּברצּועה תצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא

מיוחדת]עז לשמירה ּבקרניה[הזקוקה לּה [-עשה ׁשחקק ְְֵֶֶַַָָָ
האפסר] את בו להשחיל כדי הּקׁשּור חור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְַַָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּבחקק
ּכּיֹוצא [תנתקנו] ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו ,ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ֶָּבזה.
.·È ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים

לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו ׁשּלא [בדים]ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ואליה  יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ׁשּמיּפין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהמרּקמֹות
זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה קׁשּורה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלהן
זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, קׁשּורה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹאֹו

מלּפפֹות ׁשּיהיה [כרוכות]ויֹוצאֹות ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
ּכדי  קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּצמר
יצא  ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל החלב; מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּייבׁש

יצאּו. לא אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהחלב
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ,[שתולים ְְִַַַָָֹ
ּבזהֹורית אדום]ולא עיניו[משי תצא [לנוי]ׁשּבין ולא . ְְְִִֵֵֵֵֶָֹֹ

ּבקלסטר ולא [סל]ּבהמה ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבאגד  היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבקמיע

ּובכבׁשיׁשין[תחבושת] הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל [לוחות ְְִִֵֶַַַַַָ
הּמדלּדלת ּובׁשלּיה הּׁשבר, ּגּבי ּבּה;[תלויה]ׁשעל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ונֹותן  ּבחצר. ּבֹו ּומטּילת ׁשּבצּוארּה, זּוג לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּופֹוקק
אין  אבל ּבחצר; ּומטּיל ּבׁשּבת, החמֹור על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָמרּדעת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ְְְְִִֵַַָָָּתֹולין
.„Èּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשהן הּוא ּפי על ואף ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֻ
לׁשמרן  עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ּולדעת דעת, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבני
ינּוח  "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה מעׂשּית ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּולמנען

והּגר". אמת ּבן ויּנפׁש ,וחמר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹׁשֹור
.ÂË עבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

ׁשהעבדים ׁשּמלּו מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ט  ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ּבהן. אּלא חּיבין בלּו, ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּכגר  הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹקּבלּו
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לעצמן  ּבׁשּבת מלאכה לעׂשֹות ּומּתרין ְְְְֲִַַַָָָָָָֻּתֹוׁשב;
אּלא  ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּבחל. ּכיׂשראל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבפרהסיא,

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ְִֵֵֶַַּבזמן
.ÊË וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן  "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל  ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

ליׂשראל יׂשראל, מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּגר  זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ּבׁשּבת, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָרּבֹו

לעצמֹו. עֹוׂשה זה הרי ְְְֲֵֶֶַַעבּדֹו,

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה ׁשאינן נאמר מּדברים אפּלּו - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,
ׁשבּות מּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ

ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָאסרּום
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאסרּום

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. מּפני [מחסן ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶַַַָָָֻ

אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּמא  האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ּבֹו קֹובע ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹו
ּבכתל  מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט הּגּמֹות. להׁשוֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻיבֹוא
להׁשוֹות  יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, לא אבל ּבקֹורה, ְְְְְֲֶַַַָָָָֹאֹו
יׁשוה  ׁשּמא ּברגלֹו, ויׁשּוף ּבּקרקע ירק לא ְְְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֻהּגּמֹות.
לפי  והֹול הּקרקע, ּגּבי ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻֻּגּמֹות;

ֻּתּמֹו.
המׂשחקֹות‚. -נׁשים ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד ּגּמֹות,[לנקות]ואסּור יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן אם מים [להזות]אּלא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי  ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו הּקרקע, ּגּבי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל

סכין אין .לכ מתּכּון מיפה]אינֹו חומר את [מריחת ְְִִֵֵֵֶַָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; רצּוף היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּקרקע,

האבק] את להרחיק כדי אֹותֹו,[במפוח, מדיחין ואין ,ְְִִֵ
ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבׁשּבת וחמר קל טֹוב, ּביֹום ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאפּלּו
ׁשהּוא  ּבזמן הּגּמֹות להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻׁשהּוא

רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן ְֵֵֶֶָָעֹוׂשה
ּומרּדה „. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר

ולא [שוטח] ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹבּה;
הּקּפה ּבׁשּולי אּלא שנשברה]ּבקּפה, קופה -[תחתית ְְֵֶַָָָֻֻ

להׁשוֹות  ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ֻּגּמֹות.

זֹורע ‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּור הּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו למּלאת ְְְִֶַַַָֹֻמּתר

.Â קֹוצר מּׁשּום  חּיב לרּדֹות הּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ ; ְְִִִֵֵַַָָָ
אין [להוציא] ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש

ואין  ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ּבאילן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹולין
ּכל  ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ּבאילן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹנסמכין

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר מׁשּתּמׁשין ואין ּכּלֹו. ּגזרה הּיֹום - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ
יתלׁש. ְִֶָֹׁשּמא

.Ê ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
יתלׁש ׁשּמא ּגזרה ׁשאין - ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא ללא הניתֹו קיים -] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אסּור תלישה] לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ּבמחּבר ּבֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻלהריח
.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן

הן  הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור
מּתר ּכארץ  ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו . ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּצּדן  ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמׁש
אסּור  - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ׁשוה ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

עליהם. ֲֵֵֵֶליׁשב
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה ולא [ענף ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹ
לצּדי  נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום מּבעֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיעלה
- ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין וצּדי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻבהמה;

ּובבהמה  לירד. אסּור ּבמזיד, לירד; מּתר אפּלּוּבׁשֹוגג, - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָֻ
ּפֹורקין  וכן חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ירד, - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַּבמזיד
חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ּבׁשּבת, הּבהמה מעל ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָָהּמּׂשאֹוי

.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ׁשל [- ְְְְִֵֶֶַָָָָ
והּוא  אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס - ְְְְְְְִֵַַַַַָָֹּתבּואה
ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה מאליו. ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָנֹופל
הּכלים  את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ּכׁשּיּגיע - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטעּונה
והּׂשּקין  החבלים מּתיר - נּטלין וׁשאינן ּבׁשּבת; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנּטלין
ׂשּקין  היּו אם - הּמׁשּתּברין ּדברים ּבּׂשּקין היּו ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָנֹופלין.
והּׂשּקין  ּתחּתיהן, ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָקטּנים,
ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה אם ׁשהרי הּכרים; על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנֹופלין
ּכלי  ּבּטל ׁשּלא ונמצא וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמּפני

מּתיר [מיעודו] - זכּוכית ׁשל עׁשתֹות טעּונה היתה .ְְְֲִִֶַָָָָ
ּבכ אין ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׂשּקים
מּועט  ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהפסד
זכּוכית  ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹלא
ׁשם  יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ּגּבי ְֲִִֵֵֵַַַַַַָעל
.‡È מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמדּבק

מלּקט  - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמעּמר.
יד על יד מעט]על לתֹו[מעט לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ

ׁשאם  ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ה ּקּפה, לתֹו ולא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻהּסל
ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹעׂשה
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עּמּור  לידי ויבֹוא הּקּפה, את ּבתֹו מקּבצין אין וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּכמעּמר. ׁשּנראה מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּמלח

.·È- וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָמפרק
מפרק  מּׁשּום ורּמֹונים,חּיב ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹ

וענבים  ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ּומקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהֹואיל
ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט יבֹוא ׁשּמא -ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּפריׁשין ועזרּורים[חבושים]ּכגֹון הדומה ותּפּוחים [פרי ְְְְְִִִִַַ
סחיטה.לתפוח] ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, לסחטן מּתר -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירות ּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציא שנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמימיהן,
הּׁשּום  הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא מרּסק ְְְְֲֵַַַַָָָאבל

בשלו]והּבסר שלא שלא והּמלילֹות[ענבים [שיבלים ְְְִֶַַֹ
ּדיכהבשלו] מחּסרין אם - יֹום מּבעֹוד ,[כתישה]ׁשרּסקן ְְְִִִִִֶָָָֻ

ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ּדיכתן לגמר לֹו ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻאסּור
לגמר  לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ׁשחיקתן לגמר לֹו ְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻֻמּתר

הריפֹות שעורים]ׁשחיקת הּפרּור [גרעיני גדולה]ּבעץ [כף ְְִִֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ּבׁשּבת, הּקדרה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו -[מפורר ְִֵַ
ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמֹולל

ּגֹונח היה גרון]ואם ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר [מדדי - ְְִִִֵַָָָֹֻ
צערֹוהבהמה] ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ׁשהּוא מּפני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּגזרּו, ְְִֵֶַַַָָָָֹלא
.ÂË וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְִִֵֵַַַַָָָָהם
ּתּותים  ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּגזרה
מהן  ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם - הן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָורּמֹונים
אסּורין  מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, הכניסן ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻמּתרין;

ׁשּבת  מֹוצאי .עד ֵַַָָ
.ÊË מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזיתים

מּתרין  - מעצמן מערב מׁשקין ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּכאן  ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבת

מּבערב. רּסקן ׁשּכבר לגזרה, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָמקֹום
.ÊÈ ּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

למל  ּכׁשהּוא ׁשּמּתר - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ
הקליפה]מנּפח להפריח מפיו אויר ּבידֹו[מוציא מנּפח , ְְְֵֵַַַַָ

ּבקנֹון לא אבל - ּכחֹו ּבכל נפה]אחת ּבתמחּוי [מין ולא ְְְְְֲַַַָָָֹֹֹ
גדולה] ׁשהּוא [קערה ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ּגזרה ,ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

והמׁשּמר מרּקד [מנפה]חּיב. אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ׁשמרים, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מים  אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ּפי על אף ,לפיכ ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּוא;

ּבקפיפה אֹו ּבסּודרין יעׂשה [סל]צלּולין לא - מצרית ְְְְֲִִִִִִֶַָָֹ
ּבּסּודר הכלי]ּגּמה לפי דחיסתו ּכדר[ע"י יעׂשה ׁשּלא ; ְֲֶֶֶֶַַָָֹֻ

אסּור  וכן ּבמׁשּמרת. לׁשּמר ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ׁשּמא  - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר המׁשּמרת את ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלתלֹות

המחּבץ וכן לׁשּמר. חמאה]יבֹוא ּבֹורר [מייצר ּתֹולדת , ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ

ואגֹוזים  ׁשמׁשמין ׁשּנֹותנין ּפי על אף ,לפיכ ְְְְֱִִִִִֶֶַַָֻהּוא;
יחּבץ לא הדבש]לדבׁש, מן ּבידֹו.[יפריד ְְְִֵַַָֹ

.ÁÈ זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמחּת
וחּיב  טֹוחן, הּׁשחת ּתֹולדת את לא מרּסקין אין ,לפיכ ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בהמה] מאכל ּבין [תבואה ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹולא
ּכט  ׁשּנראה מּפני - ּגּסה ּבין את ּדּקה מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשאין  - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּדלּועין
עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין ּבפרֹות. לפני [חציר]טחינה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻ

ּומפספס לא [מרסק]בהמה, אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְְֲֲֵֵַַָָָֹֻ
ׁשּבהן. הּטרח מּפני ּגדֹולֹות, ְְֲִֵֶֶַַָֹֻאלּמֹות

.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי וכּיֹוצא [מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
וקֹוטם  מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ׁשהכניסן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשּלא  - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ּבראׁשי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹואֹוכל

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר .[לכתוש]יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ
.Î הּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת  ּכֹותׁש זה הרי אבל [קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
אסּור  ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמכּתׁשת
סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת להתרּפאֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלבריא

.‡Î ּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹון ּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּופיאה צמחים]אזֹובין המׁשלׁשלין,[מיני ּדברים ולא ; ְְְְְֲִִִִַַָָֹ

ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא לענה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [תרופה]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ֲִַָועׂשבים.
.·Î לאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

והאזֹובולׁשּתֹותן  והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], ;[מיני ְְְְְְְִֵַַָָָֻ
ּבהן  להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי על ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאף

חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן הֹואיל מּתר, [מין - ְְְֲִִִִִֵַַָָָֻ
מּתר צמח] - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי הּׁשּבת, ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻמּקדם

לׁשּתֹות  הּבריאים ׁשּנהגּו ּבמקֹומֹות ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָלׁשּתֹותֹו
הּמצרי זיתֹוס וׁשֹותין מיני החלּתית; כמה של [ערבוב ְְְִִִִִֵַַ

מקֹום.אוכלין] ְָָּבכל
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

וׁשאין  לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, סכין -[כואב]הּבריאים ּבמתניו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשמן  ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל וחמץ, יין יסּו ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ּבמקֹום אּלא ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻורד,

מקֹום  ּבכל ּומלח נּגפהׁשמן -[לקתה]. רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִֶֶֶַַָָָָ
היה [מכווצה]צֹומתּה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ואינֹו ּביין, ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹ

אסּור.[איסטניס]ענג ּביין אף , ְִַַָָֹ
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ואם [יגרגרנו] - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּבׁשמן;

הּמצטכי את לֹועסין אין נתרּפא. הנוטף נתרּפא, [שרף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ
ּבזמן מעצים] ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ׁשפין ואין ,ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ואם לרפּואה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּמתּכּון
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.‰Î ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין
ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם על [רוק אפּלּו , ְֲִִֵַַָָֹ

קילֹור אסּור. העין לעין]ּגב מערב [משחה אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָ
מי  חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על מעבירֹו - ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשּבת
ולא  לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ּבאצּבעֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלקה

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ּבידֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָידחקּנּו
.ÂÎ ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה [בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל .ּבׁשּבת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו [ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְִִִֵֶָָ
.ÊÎּכלי,[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּגּבי על ְְְִִֵֶַַָָָ

אסּור  קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם אֹותּה; ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָמחזירין
לכּתחּלה  הּמּכה ּגּבי על רטּיה ּומּניחין ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָלהחזירּה.

ׁשבּות אּסּור ׁשאין להרבות ּבּמקּדׁש, דרבנן [איסור ְְִִֵֶַָ
[- הּמּכה;השביתה ּפי מקּנחין מקֹום, ּובכל ְְְְִִִַַַַָָָָּבּמקּדׁש.

ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָואין
.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה ּבחל  מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות  ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ׁשּמעּמלת [קרקע מּפני יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבארץ
ְְַָּומרּפאה.

.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין טיט אין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַֹ
ּבֹו הּבאּוׁשיםׁשּטֹובעין מׁשרה ּבמי ולא ,[מלוכלכים], ְְְְְִִִֵֶַָֹ

סדֹום ּבים הּגדֹול [המלח]ולא ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא , ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, צער אּלּו ׁשּכל מּפני -ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, נׁשּתהה לא אם ,ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ

חטטין לֹו ׁשּיׁש מּתר.[שחין]ּפי ּבראׁשֹו, ְֲִִֵֶָָֹֻ
.Ï מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, אֹו סכין ּבצֹואה . ְְְְְִִֵֵֵַָָ
המכה]ּומפרכין גלדי לא [משפשפים אבל לעּנגֹו, לאדם ְְְְְֲִַָָָָֹ

ּבסיכה  צערּה להסיר מּתר צער, לּה היה ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻלבהמה;
ּכרׁשינין ׁשאכלה ּבהמה .בהמה]ּופרּו הרּבה,[מאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; ּבׁשביל ּבחצר אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמריצין
ואין [שטף] ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ּבּמים אֹותּה מעמידין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדם,

סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא ְְִִִֶַָָָֹחֹוׁשׁשין
.‡Ï ּבׁשּבת האכל את מקיאין ּבּמה [להקלה]אין . ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבסם אמּורים? בליעה]ּדברים חומר ׁשּמא [באמצעות - ְְֲִִֶַָָ
מּתר  ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל סּמנין; .יׁשחק ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו לדחק [צרכים]ואסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
ּומּתר  המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ׁשּמא - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּלֹו

ּבׁשּבת הּטּבּור על ּכֹוס רוח]לכּפֹות כוסות ּכדי [כעין ְְְִֵַַַַָ
לחּנק מּתר וכן מפרקתו]להעלֹותֹו. ּוללּפף [ליישר ְְְְֲֵֵֵַַַָֻ

אזנים[בבגדים] ּולהעלֹות הּקטן, לגידי את [רפואה ְְֲִֶַַַָָָ
אנקליהאוזניים] ּולהעלֹות ּבכלי, ּבין ּבּיד [תנוך ּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַָ

הנשימה] להקלת הלב -שכנגד ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ;ְֵֵֶֶַָָ
לחש ּכדי  ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין לׁשחיקה,[לחשוש]אין ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ

מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש
.·Ï ּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָהמרּקד,

ּבכברה[מנפים] הּתבן הּכברה [בנפה]את יּניח ולא ; ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמֹוץ  ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ּבמקֹום ּתבן ּבּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

הּתבן [הקליפה] נֹוטל אבל ּכמרּקד. ׁשהּוא מּפני -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ
לאבּוס ּומֹולי לבהמה]ּבכברה האכלה ּפי [סל על אף , ְִִִֵַַָָָ

.לכ מתּכּון אינֹו ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּירד
.‚Ïוקמח]מגּבל מים לפיכ[מערבב לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵַַָָָ

קלי קמח מגּבלין קלוייה]אין מחטה הרּבה,[שנעשה ְְְִִֵֵֶַַַָ
את  לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ללּוׁש יבֹוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמא
ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה אבל מעט. מעט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקלי
היא  ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה טחנּו ּכ ואחר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָאֹותּה,
ּבחמץ  מּמּנה לגּבל מּתר - 'ׁשתית' הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּכחל,
אבל  ;ר ׁשּיהיה והּוא, אחת; ּבבת הרּבה ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָוכּיֹוצא
ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ּכלׁש. ׁשּנראה מּפני אסּור, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקׁשה

החמץ. את נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנֹותן
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

וכּיֹוצא  העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין [-ּבֹו. ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

ּכלׁש.כף] יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל וערב; ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
ונֹותן  ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, לא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם
הּמרסן  לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו הּתרנגֹולין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻלפני
ונֹותן  הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי זֹו ּדר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ּבהמה ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָלפני

ּכֹורים. ֲִִַאפּלּו
.‰Ï ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין

לידי  אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל
וכּיֹוצ  קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבת א הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל [יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּבבת  ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום  ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.

להחזיר[בגרון] יכֹולין מאכיל [להוציא]ׁשאינן אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ
נֹותן  אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה את ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻֻהּוא
ּבמקֹום  עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ּפיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלתֹו
ׁשּיכֹול  ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן להחזיר. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיכֹולה
אֹוכלין. והם לפניהן ׁשּיּתן לֹומר, צרי ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהחזיר.

.ÂÏ ּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה
מי  אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
- ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, מזֹונֹותיו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָׁשאין

מים  לא מזֹון לא לפניהן יּתן להעמיד לא לאדם ּומּתר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻ
יעמיד  לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ּגּבי על ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהמּתֹו

ׁשהקצה דבר ּגּבי על ּכדי [מוקצה]אֹותּה ּבפניה ועֹומד . ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
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עּמּור  לידי ויבֹוא הּקּפה, את ּבתֹו מקּבצין אין וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּכמעּמר. ׁשּנראה מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּמלח

.·È- וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָמפרק
מפרק  מּׁשּום ורּמֹונים,חּיב ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹ

וענבים  ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ּומקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהֹואיל
ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט יבֹוא ׁשּמא -ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּפריׁשין ועזרּורים[חבושים]ּכגֹון הדומה ותּפּוחים [פרי ְְְְְִִִִַַ
סחיטה.לתפוח] ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, לסחטן מּתר -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירות ּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציא שנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמימיהן,
הּׁשּום  הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא מרּסק ְְְְֲֵַַַַָָָאבל

בשלו]והּבסר שלא שלא והּמלילֹות[ענבים [שיבלים ְְְִֶַַֹ
ּדיכהבשלו] מחּסרין אם - יֹום מּבעֹוד ,[כתישה]ׁשרּסקן ְְְִִִִִֶָָָֻ

ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ּדיכתן לגמר לֹו ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻאסּור
לגמר  לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ׁשחיקתן לגמר לֹו ְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻֻמּתר

הריפֹות שעורים]ׁשחיקת הּפרּור [גרעיני גדולה]ּבעץ [כף ְְִִֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ּבׁשּבת, הּקדרה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו -[מפורר ְִֵַ
ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמֹולל

ּגֹונח היה גרון]ואם ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר [מדדי - ְְִִִֵַָָָֹֻ
צערֹוהבהמה] ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ׁשהּוא מּפני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּגזרּו, ְְִֵֶַַַָָָָֹלא
.ÂË וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְִִֵֵַַַַָָָָהם
ּתּותים  ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּגזרה
מהן  ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם - הן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָורּמֹונים
אסּורין  מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, הכניסן ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻמּתרין;

ׁשּבת  מֹוצאי .עד ֵַַָָ
.ÊË מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזיתים

מּתרין  - מעצמן מערב מׁשקין ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּכאן  ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבת

מּבערב. רּסקן ׁשּכבר לגזרה, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָמקֹום
.ÊÈ ּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

למל  ּכׁשהּוא ׁשּמּתר - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ
הקליפה]מנּפח להפריח מפיו אויר ּבידֹו[מוציא מנּפח , ְְְֵֵַַַַָ

ּבקנֹון לא אבל - ּכחֹו ּבכל נפה]אחת ּבתמחּוי [מין ולא ְְְְְֲַַַָָָֹֹֹ
גדולה] ׁשהּוא [קערה ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ּגזרה ,ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

והמׁשּמר מרּקד [מנפה]חּיב. אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ׁשמרים, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מים  אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ּפי על אף ,לפיכ ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּוא;

ּבקפיפה אֹו ּבסּודרין יעׂשה [סל]צלּולין לא - מצרית ְְְְֲִִִִִִֶַָָֹ
ּבּסּודר הכלי]ּגּמה לפי דחיסתו ּכדר[ע"י יעׂשה ׁשּלא ; ְֲֶֶֶֶַַָָֹֻ

אסּור  וכן ּבמׁשּמרת. לׁשּמר ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ׁשּמא  - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר המׁשּמרת את ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלתלֹות

המחּבץ וכן לׁשּמר. חמאה]יבֹוא ּבֹורר [מייצר ּתֹולדת , ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ

ואגֹוזים  ׁשמׁשמין ׁשּנֹותנין ּפי על אף ,לפיכ ְְְְֱִִִִִֶֶַַָֻהּוא;
יחּבץ לא הדבש]לדבׁש, מן ּבידֹו.[יפריד ְְְִֵַַָֹ

.ÁÈ זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמחּת
וחּיב  טֹוחן, הּׁשחת ּתֹולדת את לא מרּסקין אין ,לפיכ ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בהמה] מאכל ּבין [תבואה ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹולא
ּכט  ׁשּנראה מּפני - ּגּסה ּבין את ּדּקה מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשאין  - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּדלּועין
עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין ּבפרֹות. לפני [חציר]טחינה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻ

ּומפספס לא [מרסק]בהמה, אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְְֲֲֵֵַַָָָֹֻ
ׁשּבהן. הּטרח מּפני ּגדֹולֹות, ְְֲִֵֶֶַַָֹֻאלּמֹות

.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי וכּיֹוצא [מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
וקֹוטם  מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ׁשהכניסן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשּלא  - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ּבראׁשי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹואֹוכל

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר .[לכתוש]יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ
.Î הּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת  ּכֹותׁש זה הרי אבל [קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
אסּור  ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמכּתׁשת
סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת להתרּפאֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלבריא

.‡Î ּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹון ּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּופיאה צמחים]אזֹובין המׁשלׁשלין,[מיני ּדברים ולא ; ְְְְְֲִִִִַַָָֹ

ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא לענה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [תרופה]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ֲִַָועׂשבים.
.·Î לאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

והאזֹובולׁשּתֹותן  והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], ;[מיני ְְְְְְְִֵַַָָָֻ
ּבהן  להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי על ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאף

חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן הֹואיל מּתר, [מין - ְְְֲִִִִִֵַַָָָֻ
מּתר צמח] - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי הּׁשּבת, ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻמּקדם

לׁשּתֹות  הּבריאים ׁשּנהגּו ּבמקֹומֹות ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָלׁשּתֹותֹו
הּמצרי זיתֹוס וׁשֹותין מיני החלּתית; כמה של [ערבוב ְְְִִִִִֵַַ

מקֹום.אוכלין] ְָָּבכל
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

וׁשאין  לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, סכין -[כואב]הּבריאים ּבמתניו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשמן  ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל וחמץ, יין יסּו ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ּבמקֹום אּלא ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻורד,

מקֹום  ּבכל ּומלח נּגפהׁשמן -[לקתה]. רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִֶֶֶַַָָָָ
היה [מכווצה]צֹומתּה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ואינֹו ּביין, ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹ

אסּור.[איסטניס]ענג ּביין אף , ְִַַָָֹ
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ואם [יגרגרנו] - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּבׁשמן;

הּמצטכי את לֹועסין אין נתרּפא. הנוטף נתרּפא, [שרף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ
ּבזמן מעצים] ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ׁשפין ואין ,ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ואם לרפּואה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּמתּכּון
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.‰Î ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין
ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם על [רוק אפּלּו , ְֲִִֵַַָָֹ

קילֹור אסּור. העין לעין]ּגב מערב [משחה אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָ
מי  חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על מעבירֹו - ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשּבת
ולא  לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ּבאצּבעֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלקה

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ּבידֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָידחקּנּו
.ÂÎ ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה [בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל .ּבׁשּבת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו [ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְִִִֵֶָָ
.ÊÎּכלי,[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּגּבי על ְְְִִֵֶַַָָָ

אסּור  קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם אֹותּה; ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָמחזירין
לכּתחּלה  הּמּכה ּגּבי על רטּיה ּומּניחין ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָלהחזירּה.

ׁשבּות אּסּור ׁשאין להרבות ּבּמקּדׁש, דרבנן [איסור ְְִִֵֶַָ
[- הּמּכה;השביתה ּפי מקּנחין מקֹום, ּובכל ְְְְִִִַַַַָָָָּבּמקּדׁש.

ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָואין
.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה ּבחל  מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות  ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ׁשּמעּמלת [קרקע מּפני יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבארץ
ְְַָּומרּפאה.

.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין טיט אין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַֹ
ּבֹו הּבאּוׁשיםׁשּטֹובעין מׁשרה ּבמי ולא ,[מלוכלכים], ְְְְְִִִֵֶַָֹ

סדֹום ּבים הּגדֹול [המלח]ולא ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא , ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, צער אּלּו ׁשּכל מּפני -ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, נׁשּתהה לא אם ,ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ

חטטין לֹו ׁשּיׁש מּתר.[שחין]ּפי ּבראׁשֹו, ְֲִִֵֶָָֹֻ
.Ï מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, אֹו סכין ּבצֹואה . ְְְְְִִֵֵֵַָָ
המכה]ּומפרכין גלדי לא [משפשפים אבל לעּנגֹו, לאדם ְְְְְֲִַָָָָֹ

ּבסיכה  צערּה להסיר מּתר צער, לּה היה ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻלבהמה;
ּכרׁשינין ׁשאכלה ּבהמה .בהמה]ּופרּו הרּבה,[מאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; ּבׁשביל ּבחצר אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמריצין
ואין [שטף] ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ּבּמים אֹותּה מעמידין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדם,

סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא ְְִִִֶַָָָֹחֹוׁשׁשין
.‡Ï ּבׁשּבת האכל את מקיאין ּבּמה [להקלה]אין . ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבסם אמּורים? בליעה]ּדברים חומר ׁשּמא [באמצעות - ְְֲִִֶַָָ
מּתר  ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל סּמנין; .יׁשחק ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו לדחק [צרכים]ואסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
ּומּתר  המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ׁשּמא - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּלֹו

ּבׁשּבת הּטּבּור על ּכֹוס רוח]לכּפֹות כוסות ּכדי [כעין ְְְִֵַַַַָ
לחּנק מּתר וכן מפרקתו]להעלֹותֹו. ּוללּפף [ליישר ְְְְֲֵֵֵַַַָֻ

אזנים[בבגדים] ּולהעלֹות הּקטן, לגידי את [רפואה ְְֲִֶַַַָָָ
אנקליהאוזניים] ּולהעלֹות ּבכלי, ּבין ּבּיד [תנוך ּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַָ

הנשימה] להקלת הלב -שכנגד ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ;ְֵֵֶֶַָָ
לחש ּכדי  ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין לׁשחיקה,[לחשוש]אין ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ

מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש
.·Ï ּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָהמרּקד,

ּבכברה[מנפים] הּתבן הּכברה [בנפה]את יּניח ולא ; ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמֹוץ  ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ּבמקֹום ּתבן ּבּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

הּתבן [הקליפה] נֹוטל אבל ּכמרּקד. ׁשהּוא מּפני -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ
לאבּוס ּומֹולי לבהמה]ּבכברה האכלה ּפי [סל על אף , ְִִִֵַַָָָ

.לכ מתּכּון אינֹו ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּירד
.‚Ïוקמח]מגּבל מים לפיכ[מערבב לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵַַָָָ

קלי קמח מגּבלין קלוייה]אין מחטה הרּבה,[שנעשה ְְְִִֵֵֶַַַָ
את  לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ללּוׁש יבֹוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמא
ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה אבל מעט. מעט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקלי
היא  ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה טחנּו ּכ ואחר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָאֹותּה,
ּבחמץ  מּמּנה לגּבל מּתר - 'ׁשתית' הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּכחל,
אבל  ;ר ׁשּיהיה והּוא, אחת; ּבבת הרּבה ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָוכּיֹוצא
ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ּכלׁש. ׁשּנראה מּפני אסּור, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקׁשה

החמץ. את נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנֹותן
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

וכּיֹוצא  העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין [-ּבֹו. ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

ּכלׁש.כף] יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל וערב; ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
ונֹותן  ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, לא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם
הּמרסן  לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו הּתרנגֹולין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻלפני
ונֹותן  הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי זֹו ּדר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ּבהמה ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָלפני

ּכֹורים. ֲִִַאפּלּו
.‰Ï ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין

לידי  אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל
וכּיֹוצ  קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבת א הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל [יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּבבת  ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום  ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.

להחזיר[בגרון] יכֹולין מאכיל [להוציא]ׁשאינן אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ
נֹותן  אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה את ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻֻהּוא
ּבמקֹום  עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ּפיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלתֹו
ׁשּיכֹול  ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן להחזיר. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיכֹולה
אֹוכלין. והם לפניהן ׁשּיּתן לֹומר, צרי ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהחזיר.

.ÂÏ ּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה
מי  אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
- ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, מזֹונֹותיו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָׁשאין

מים  לא מזֹון לא לפניהן יּתן להעמיד לא לאדם ּומּתר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻ
יעמיד  לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ּגּבי על ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהמּתֹו

ׁשהקצה דבר ּגּבי על ּכדי [מוקצה]אֹותּה ּבפניה ועֹומד . ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
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ּביֹום  וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה לּדבר ּפניה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתחזיר
טֹוב.

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ

לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - ְְֱֲִֶֶָָָָָָָמלאכה
- הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ּפת ְְְִִַַַַַַַָָָהּמדּביק
'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ׁשלׁש מזֹון מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹמּציל
מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי על ואף לכם'. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּצילּו

ּבמרּדה ירּדה לא מּציל, לכך]ּכׁשהּוא המיוחד אּלא [כלי ְְְְִִֶֶֶֶַַָֹ
לׁשּנֹות. ּכדי ְְְִֵַַּבסּכין,

מּפני ·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני
'מערב  ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבּלנין
לּמרחץ  אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ הּוחּמּו'; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבת

ּגּופֹוּבׁשּבת  ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו להּזיע. אפּלּו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּפניו  אבל ׁשּבת; מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ואפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבחּמין,
האּור  ּבחּמי אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. ורגליו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻידיו

וכּיֹוצא [האש] טבריה ּבחּמי אבל מרחץ; מּׁשּום ּגזרה -ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמים  לרחץ ואסּור ּגּופֹו. ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבהן,
ויבֹוא  הבל, ּבּה יׁש ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּמין

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, ְְְְִִֵֵֵֶָָלידי
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם  ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ונמצא  ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין  ּגּופֹו ּכל סילֹוןּכרֹוחץ הּמביא צֹונן [צינור]. ׁשל ְְִִִֵֵֵֶַַָ
חּמין מים שבצינור]ּבתֹו המים חּמי [לחמם ּבתֹו אפּלּו , ְְֲִִִֵַַַ

ואסּורין  ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָטבריה
ּובׁשתּיה. ְְִִִִָָּברחיצה

.„- הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמביא
מּניח  וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
ׁשּיחם  לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ׁשמן ׁשל ּפ. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

- הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ידֹו אדם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוס
ׁשל  ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים יחּמּו ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהּוא
מעיו  ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ּבהם. נכוית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתינֹוק

ְַָּבׁשּבת.
אין ‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה יּתן נֹותנין לא וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
נֹותן  אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין מים ְְִִִֵֶַַַָהּוא
.Âמים [דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

מים  לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ּבכלי  יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַֹצֹונן,

-ראׁשֹון, רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ׁשהֹורידּה ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאף

על  אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, לתֹוכּה נֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאבל
אף  - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ּגדֹולה. אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּגּבי
הּקערה  לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ׁשהּוא ּפי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ׁשּכלי ְְְִִִֵֵֵֶַַּתבלין;
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום  ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּבצֹונן,[לרפואה]חמיׁשי ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

אם  יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ּבחּמה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומּניחֹו
מּלׁשּתֹות. ְִִַָּפסק

.Á מּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָֻהּׁשּבת
ּבחּמין  ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ּבׁשּבת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבחּמין
היתה  לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין - ְְְְִִִִֵַַָָָָֹמעֹולם

מלאכּתֹו ּגמר אֹותֹו[בישולו]הדחתֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲֲִֵַַָָָ
ְִַּבחּמין.

.Ë להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - חּמה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּבתֹולדֹות
וכן  ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן מים לּתן מּתר ,ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלפיכ

ׁשּיּצֹונ  ּבׁשביל רעים מים לתֹו יפים מים ּו.נֹותנין ְְְִִִִִִִִֶַַָָ
ׁשמּור  ׁשּיהא ּבׁשביל הּבֹור לתֹו ּתבׁשיל .ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶַַָ

.Èאֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
הרּבה  אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל לתֹו ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָנֹותנֹו
מּמלאכת  מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני אסּור, -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

עּזיןהּתבׁשיל  מלח מי יעׂשה לא וכן מאוד]. ,[מלוחים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּכעֹוׂשה  ׁשּנראה מּפני מים, ּוׁשליׁש מלח ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַוהם

במלח]מּוריס כבוש צנֹון [דג אבל ּביצה; למלח ּומּתר . ְְְֲִֵַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ׁשּנראה מּפני אסּור, - ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צנֹון  לטּבל ּומּתר ּכמבּׁשל. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֻוהּכֹובׁש

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו ְְְֵֵֶַַוכּיֹוצא
.‡È אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת  ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ּומים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חרּדל למחר [גרעיני - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
יטרף  ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹממחֹו

בכח] ׁשחלים[יערבב מערב. אּלא ירק], ׁשּטרפן [מין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ולא  ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן למחר ׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמערב
למחר  ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום מערב. אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיטרף,

מערב. אּלא יׁשחק, ולא הּגריסין; לתֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹנֹותנֹו
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים [מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו
ּדבר  עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמתּכּון.
מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - וּדאי מּׁשיר ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף ְִָָָָֹֻמּתר
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.„È ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור
ּבּה יּׁשיר שפתה]ׁשּמא המדלּדלין [באמצעות נימין ְְִִִִֶַַָָָֻ
בולטות] אבל [שערות ּבּכתל; קבּועה ואפ ּלּו הּׂשער, ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹמן

אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמראה
ְָקבּועה.

.ÂË חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,
מכּבס  ׁשהּוא מֹומּפני אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

האׁשיׁשה ּבפי ּבהן, ּכדי [פך]וכּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
סח  לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבספֹוג,לסתמּה מקּנחין ואין יטה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

מכּסין  ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית לֹו יׁש ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹאּלא
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, וכּיֹוצא מים ׁשל [מיועד]חבית ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

יסחט. ׁשּמא ּגזרה - ְְִֵֶָָָֹלּה
.ÊË ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָנׁשּברה

ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו לׁשּבת ישרה צרי] ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
לכלי] ויסחוט ביין ּבׁשמןהספוג יטּפח אֹו ידו , [יטבול ְְִֶֶַ

לכלי] ויקנח ּבחל,בשמן עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּכלי  מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. לידי יבֹוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא

ויקלט אחר ּכלי יביא ולא ּתחּתיה; מהאויר]ּומּניח ,[היין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ויצרף אחר הגג]ּכלי מן הנוזל ויקבל לגג ּגזרה [סמוך - ְְִִֵֵֵַָָ

- אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ּדר ּכלי יביא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּמא
ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, אחר ּכלי מּביתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָמביא
ואחר  יזמין אּלא יזמין, ּכ ואחר יקלט ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹלראׁשֹון.

הערים ואם יקלט; מּתר.[התחכם]ּכ זה, ּבדבר ְְְֱִִִֶֶָָָָֹֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻמכסּכסֹו
הּסּודר  את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבצּפרן,

הכביסה] אבל [לאחר מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶַָָ
לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין מּפני מּתר, - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהחלּוק

.ÁÈסנּדל אֹו ּובצֹואה,[מעור]מנעל ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לׁשכׁשכֹו ואין [לנענעו]מּתר אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְֲִֵַַַָָָֻ

את  ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים לא ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹמגרדין
טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ּכר ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָהיׁשנים.
עליה  נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ּבסמרטּוט; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמקּנחֹו

ׁשּתכלה. עד ְִִֶֶַַמים
.ËÈ,הּסּוס ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָמי

הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה הּפרה, ְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹּובזנב
יעׂשה  ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ּבמּפה לא ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל

הּמּפה  את לכּבס ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר. ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּבתֹוחֹוׁשׁשין ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
חכמים  ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָמּפני
.‡Îאת [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ

מבד]הּפקק [מחבר ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבא המקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקק לידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּדבר מהודק] ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְִִִֶַָָָָ

ועל  האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ּכדי ְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמּטלטל,
הּמים  ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ּפֹוקקין אין אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּכלים;
ׁשרּוי  הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּבֹור

ִַַּבּמים.
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין [לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ
הּכלים  מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין הּבגדים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבחל

ּכׁשּיכּבסּו[בגדים] ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּבת
מּתר [לגהצם]אֹותן להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם . ְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ

ּבׁשּבת  ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ּולפּׁשטֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלקּפלֹו
מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ׁשּיהיה והּוא -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומתלכל

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל ְְֲִִֵַַָָאבל
.‚Î מלאכֹות מאבֹות לאּׁשה הּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר  למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא [אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
מחזירין  הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;

ּבׁשּבת. ְַָָאֹותם
.„Î מלאכֹות מאבֹות ׁשּנסּתּבכּוהּקֹורע, מי ,לפיכ ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּבצנעה מפריׁשם - ּבקֹוצים יראוהו]ּבגדיו ,[שלא ְְְְְִִִַָָָָ
חּיב  אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומתמהמּה
חדׁשים  ּכלים ללּבׁש ּומּתר נתּכּון. לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּכלּום,

ּפֹוצעין[בגדים] נקרעּו. - נקרעּו ואם את [שוברים], ְְְְְִִִִֶָ
ּתּקרע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָהאגֹוז

.‰Î ּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹות הּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ
נֹוטל  לא לּקרקע, ּגזרה המחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ

ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נׁשמט  ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] ואין [מסרקים ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶאֹותֹו,
חליֹות ׁשל מנֹורה המפּצל [חלקים]מחזירין ּכּסא ולא , ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻֻ

חלקים] מכמה ּבהן [מורכב וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ּכבֹונה; ׁשּנראה מּפני [דין]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָ

מּתר  רפּוי, היה ואם ּבכלים; סתירה ואין ּבכלים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָֻּבנין
ׁשדרה ׁשל חליֹות מתּקנין ואין ׁשל [שבגבו]להחזירֹו. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֻ

ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני זֹו, ּבצד זֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָקטן
.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל אין העֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לכּתחּלה  עראי אהל -עֹוׂשין עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹֹ
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ּביֹום  וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה לּדבר ּפניה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתחזיר
טֹוב.

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ

לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - ְְֱֲִֶֶָָָָָָָמלאכה
- הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ּפת ְְְִִַַַַַַַָָָהּמדּביק
'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ׁשלׁש מזֹון מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹמּציל
מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי על ואף לכם'. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּצילּו

ּבמרּדה ירּדה לא מּציל, לכך]ּכׁשהּוא המיוחד אּלא [כלי ְְְְִִֶֶֶֶַַָֹ
לׁשּנֹות. ּכדי ְְְִֵַַּבסּכין,

מּפני ·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני
'מערב  ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבּלנין
לּמרחץ  אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ הּוחּמּו'; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבת

ּגּופֹוּבׁשּבת  ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו להּזיע. אפּלּו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּפניו  אבל ׁשּבת; מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ואפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבחּמין,
האּור  ּבחּמי אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. ורגליו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻידיו

וכּיֹוצא [האש] טבריה ּבחּמי אבל מרחץ; מּׁשּום ּגזרה -ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמים  לרחץ ואסּור ּגּופֹו. ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבהן,
ויבֹוא  הבל, ּבּה יׁש ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּמין

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, ְְְְִִֵֵֵֶָָלידי
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם  ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ונמצא  ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין  ּגּופֹו ּכל סילֹוןּכרֹוחץ הּמביא צֹונן [צינור]. ׁשל ְְִִִֵֵֵֶַַָ
חּמין מים שבצינור]ּבתֹו המים חּמי [לחמם ּבתֹו אפּלּו , ְְֲִִִֵַַַ

ואסּורין  ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָטבריה
ּובׁשתּיה. ְְִִִִָָּברחיצה

.„- הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמביא
מּניח  וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
ׁשּיחם  לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ׁשמן ׁשל ּפ. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

- הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ידֹו אדם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוס
ׁשל  ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים יחּמּו ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהּוא
מעיו  ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ּבהם. נכוית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתינֹוק

ְַָּבׁשּבת.
אין ‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה יּתן נֹותנין לא וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
נֹותן  אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין מים ְְִִִֵֶַַַָהּוא
.Âמים [דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

מים  לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ּבכלי  יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַֹצֹונן,

-ראׁשֹון, רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ׁשהֹורידּה ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאף

על  אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, לתֹוכּה נֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאבל
אף  - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ּגדֹולה. אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּגּבי
הּקערה  לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ׁשהּוא ּפי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ׁשּכלי ְְְִִִֵֵֵֶַַּתבלין;
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום  ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּבצֹונן,[לרפואה]חמיׁשי ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

אם  יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ּבחּמה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומּניחֹו
מּלׁשּתֹות. ְִִַָּפסק

.Á מּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָֻהּׁשּבת
ּבחּמין  ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ּבׁשּבת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבחּמין
היתה  לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין - ְְְְִִִִֵַַָָָָֹמעֹולם

מלאכּתֹו ּגמר אֹותֹו[בישולו]הדחתֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲֲִֵַַָָָ
ְִַּבחּמין.

.Ë להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - חּמה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּבתֹולדֹות
וכן  ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן מים לּתן מּתר ,ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלפיכ

ׁשּיּצֹונ  ּבׁשביל רעים מים לתֹו יפים מים ּו.נֹותנין ְְְִִִִִִִִֶַַָָ
ׁשמּור  ׁשּיהא ּבׁשביל הּבֹור לתֹו ּתבׁשיל .ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶַַָ

.Èאֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
הרּבה  אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל לתֹו ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָנֹותנֹו
מּמלאכת  מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני אסּור, -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

עּזיןהּתבׁשיל  מלח מי יעׂשה לא וכן מאוד]. ,[מלוחים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּכעֹוׂשה  ׁשּנראה מּפני מים, ּוׁשליׁש מלח ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַוהם

במלח]מּוריס כבוש צנֹון [דג אבל ּביצה; למלח ּומּתר . ְְְֲִֵַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ׁשּנראה מּפני אסּור, - ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צנֹון  לטּבל ּומּתר ּכמבּׁשל. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֻוהּכֹובׁש

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו ְְְֵֵֶַַוכּיֹוצא
.‡È אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת  ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ּומים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חרּדל למחר [גרעיני - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
יטרף  ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹממחֹו

בכח] ׁשחלים[יערבב מערב. אּלא ירק], ׁשּטרפן [מין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ולא  ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן למחר ׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמערב
למחר  ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום מערב. אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיטרף,

מערב. אּלא יׁשחק, ולא הּגריסין; לתֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹנֹותנֹו
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים [מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו
ּדבר  עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמתּכּון.
מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - וּדאי מּׁשיר ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף ְִָָָָֹֻמּתר
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.„È ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור
ּבּה יּׁשיר שפתה]ׁשּמא המדלּדלין [באמצעות נימין ְְִִִִֶַַָָָֻ
בולטות] אבל [שערות ּבּכתל; קבּועה ואפ ּלּו הּׂשער, ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹמן

אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמראה
ְָקבּועה.

.ÂË חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,
מכּבס  ׁשהּוא מֹומּפני אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

האׁשיׁשה ּבפי ּבהן, ּכדי [פך]וכּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
סח  לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבספֹוג,לסתמּה מקּנחין ואין יטה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

מכּסין  ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית לֹו יׁש ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹאּלא
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, וכּיֹוצא מים ׁשל [מיועד]חבית ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

יסחט. ׁשּמא ּגזרה - ְְִֵֶָָָֹלּה
.ÊË ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָנׁשּברה

ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו לׁשּבת ישרה צרי] ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
לכלי] ויסחוט ביין ּבׁשמןהספוג יטּפח אֹו ידו , [יטבול ְְִֶֶַ

לכלי] ויקנח ּבחל,בשמן עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּכלי  מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. לידי יבֹוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא

ויקלט אחר ּכלי יביא ולא ּתחּתיה; מהאויר]ּומּניח ,[היין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ויצרף אחר הגג]ּכלי מן הנוזל ויקבל לגג ּגזרה [סמוך - ְְִִֵֵֵַָָ

- אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ּדר ּכלי יביא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּמא
ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, אחר ּכלי מּביתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָמביא
ואחר  יזמין אּלא יזמין, ּכ ואחר יקלט ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹלראׁשֹון.

הערים ואם יקלט; מּתר.[התחכם]ּכ זה, ּבדבר ְְְֱִִִֶֶָָָָֹֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻמכסּכסֹו
הּסּודר  את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבצּפרן,

הכביסה] אבל [לאחר מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶַָָ
לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין מּפני מּתר, - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהחלּוק

.ÁÈסנּדל אֹו ּובצֹואה,[מעור]מנעל ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לׁשכׁשכֹו ואין [לנענעו]מּתר אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְֲִֵַַַָָָֻ

את  ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים לא ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹמגרדין
טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ּכר ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָהיׁשנים.
עליה  נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ּבסמרטּוט; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמקּנחֹו

ׁשּתכלה. עד ְִִֶֶַַמים
.ËÈ,הּסּוס ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָמי

הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה הּפרה, ְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹּובזנב
יעׂשה  ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ּבמּפה לא ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל

הּמּפה  את לכּבס ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר. ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּבתֹוחֹוׁשׁשין ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
חכמים  ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָמּפני
.‡Îאת [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ

מבד]הּפקק [מחבר ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבא המקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקק לידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּדבר מהודק] ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְִִִֶַָָָָ

ועל  האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ּכדי ְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמּטלטל,
הּמים  ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ּפֹוקקין אין אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּכלים;
ׁשרּוי  הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּבֹור

ִַַּבּמים.
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין [לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ
הּכלים  מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין הּבגדים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבחל

ּכׁשּיכּבסּו[בגדים] ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּבת
מּתר [לגהצם]אֹותן להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם . ְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ

ּבׁשּבת  ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ּולפּׁשטֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלקּפלֹו
מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ׁשּיהיה והּוא -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומתלכל

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל ְְֲִִֵַַָָאבל
.‚Î מלאכֹות מאבֹות לאּׁשה הּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר  למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא [אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
מחזירין  הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;

ּבׁשּבת. ְַָָאֹותם
.„Î מלאכֹות מאבֹות ׁשּנסּתּבכּוהּקֹורע, מי ,לפיכ ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּבצנעה מפריׁשם - ּבקֹוצים יראוהו]ּבגדיו ,[שלא ְְְְְִִִַָָָָ
חּיב  אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומתמהמּה
חדׁשים  ּכלים ללּבׁש ּומּתר נתּכּון. לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּכלּום,

ּפֹוצעין[בגדים] נקרעּו. - נקרעּו ואם את [שוברים], ְְְְְִִִִֶָ
ּתּקרע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָהאגֹוז

.‰Î ּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹות הּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ
נֹוטל  לא לּקרקע, ּגזרה המחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ

ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נׁשמט  ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] ואין [מסרקים ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶאֹותֹו,
חליֹות ׁשל מנֹורה המפּצל [חלקים]מחזירין ּכּסא ולא , ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻֻ

חלקים] מכמה ּבהן [מורכב וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ּכבֹונה; ׁשּנראה מּפני [דין]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָ

מּתר  רפּוי, היה ואם ּבכלים; סתירה ואין ּבכלים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָֻּבנין
ׁשדרה ׁשל חליֹות מתּקנין ואין ׁשל [שבגבו]להחזירֹו. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֻ

ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני זֹו, ּבצד זֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָקטן
.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל אין העֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לכּתחּלה  עראי אהל -עֹוׂשין עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹֹ

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



zayקעד zekld - mipnf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּגזרה
ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. עראי, אהל ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹֻסתר
על  אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה טּלית ְְִִֵֶַַַַַָָָָּכיצד?
מּמּנה  נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ּכרּוכה והיתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּכתלים,
עד  ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח זה הרי - מתּוח טפח ְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּגג

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. אהל ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיעׂשה
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה ׁשהרי [וילון , ֲִִֵֵֶֶַָ

וכּסא  מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל ּתחּתיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנעׂשית
רגלים]ּוטריסקל שלש בעל ׁשּיעׂשה [כסא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶַַָָ

ולא  קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּתחּתיהן
ֲַעראי.

.ËÎ ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל
עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה

ּפטּור  ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ּכפּולה והעֹוׂשה טּלית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
לשנים] ּבהן [מקופלת ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו

ׁשּבת בהם]מערב למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר , ְִֵֶֶַָָָֻ
לפרקּה.[לפורסה] ּומּתר לנטֹותּה מּתר הּפרכת, וכן .ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
- טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך  מתּקנת והיא לפריסה]הֹואיל שבת מערב ,[מוכנה ְְְְִִֶֶָֻ
ּתהיה  ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר לנטֹותּה ְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻמּתר

ּפקק[פרוסה]מׁשלׁשלת טפח. הּמּטה וילון]מעל [כעין ְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ
ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻהחּלֹון

ּתלּוי ואינֹו החּלֹון.[בחלון]קׁשּור ּבֹו לפקק מּתר , ְְִֵַַָָָֹֻ
.‡Ï מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע

ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל עֹוׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָֹֻׁשהיא
אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים מן הֹוציא ּפניו [רק]ואם ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ

הּׂשפה  והיתה הראׁש, על מהּדק והיה אהל, ְְְְְֶַַָָָָָָָָֹֹֻּכמֹו
ׁשהּוא  מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשהֹוציאּה

עראי. אהל ֲֶֶַֹעֹוׂשה
.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

היתה  אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ואם  אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ּגדֹולה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹּפרכת
ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ׁשּיׁש ּכּלה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהיתה
הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשרה;

עראי. אהל ְֲֵֶֶַָֹותעׂשה
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

ּפיה  מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנן מּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרית מחורר][ס ּבכפיפה קרקעית ל יגּביּה לא - ְְְְִִִִִִַַַָָֹ

עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּכפיפה

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

כג  ¤¤ּפרק
נקב ‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

האֹורה  להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשל

ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - ההבל [גמר ּולהֹוציא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
עׂשּוי מלאכה] היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,לפיכ ;ְְֲִִֶֶַָָָָָָ

לעׂשֹות  יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס אֹו ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָלהֹוציא
נקב  ּבחבית נֹוקבין אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנקב

ּבֹו מֹוסיפין ואין נוסף]חדׁש, נקב [נקב ּפֹותחין אבל . ְְֲִִִֵֶֶָָָ
מן [שנסתם]יׁשן למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם [בתחתית הּׁשמרים; ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו.החבית] ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי -ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין להֹוציא [סתימת חבית ׁשל ְְְִִִֶָָ
אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד יין, ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה
לאכל  החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני

ּגרֹוגרֹות ּכלי;[תאנים]מּמּנה לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
לפני  ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית אדם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומביא

ׁשאין  חֹוׁשׁש, ואינֹו להראֹות האֹורחין, אּלא ּכּונתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לּבֹו. ְִִנדיבּות

ּכל ‚. לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם
ּבדבר  ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,לפיכ ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹנקב;
ׁשּיסּתם  ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו מתמרח, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאינֹו

ּבצרֹור אֹו אדמה]ּבקיסם ׁשם [רגב הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵַָָָָָ
ּומּתר  מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא להצניעֹו, ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל

זה.[להתחכם]להערים ּבדבר ְְֲִֶַָָ
מּכה „. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּכלי ּבפּטיׁש המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
קֹול  להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ּבׁשּבת, ׁשיר ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשל
אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ּדברים. ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבין
לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד אחת הּלּוח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַעל
ּכל  - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו לּתינֹוק, האגֹוז ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָזה
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין [יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק [כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
ׁשּיהיה  והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיה  ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ׂשפה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלּה

הּים. ּובין ּבינּה והפרׁש ְְֵֵֵֵֶֶַָָהּכר
.Â ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

מּתר  - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה היתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכלי;
ואין  יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ּבנקב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהכניסּה

יתּקן  ׁשּמא וכּיֹוצא חֹוׁשׁשין הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מּפני  הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ׁשל הּנקב ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבֹו
החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ּבׁשּבת. מרזב ּכעֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּניר את קֹורעין צלייתו]ואין בעת הדג תחת ,[להניחם ְְְִֵֶַָ
ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶַמּפני

.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה קטן ׁשהיא [פך ְְְִִֶַָָָ
מים] קׁשּורה,לשאיבת אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְִִֵַַָָָָ
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יקטם ׁשּמא ּגזרה - ּבּה ממּלאין אֹותּה[יקצוץ]אין ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
לחף אסּור ּבגרתיקֹון[לשפשף]ויתּקנה. ּכסף [מין ּכלי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונמצא טיט] עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ּכדר מלּבנן ׁשהּוא מּפני ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
אֹותֹו חֹופפין אבל ּבׁשּבת; מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּכמתּקן

ּובנתר עפר]ּבחֹול אֹותם [מין חֹופפין הּכלים, ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ואלּפסין קערֹות להדיח ואסּור ּדבר. [מחבתות ּבכל ְְְְְְִִִַָָָָָָָ

ּכן גדולות] אם אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא מּפני ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּכלי  אבל ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהדיחן

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון להדיחן [קנקנים]ׁשתּיה, מּתר - ְְְֲִִִַָָָֻ
הּמּטֹות  את מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבכל
מּציעין  אבל ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת,

לׁשּבת. ׁשּבת ְִֵֵַַָָמּלילי
.Á ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאסּור

ׁשּנראה  מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ּכלי. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכמתּקן
גופו]ּכמקר  לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין [הזאת ; ְְְִֵֵֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו ושביעי ּכלים שלישי הּמטּביל .ְִִֵַַ
ּבהן  יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; יׁשּתּמׁש ּבׁשֹוגג, - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
הּטמאים  הּמים את להטּביל ּומּתר ׁשּבת. למֹוצאי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻעד
טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי נֹותנן יעׂשה? ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבׁשּבת;

ּומט  אבנים, ּכלי מי ּכגֹון ׁשּיעלה עד ּבמקוה הּכלי ּביל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ויטהרּו. עליהן, ְְְֲֲִִֵֶַָהּמקוה

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.È הּוא מלאכֹות מאבֹות ּבׁשמן מעּבד, עֹור והמרּכ ; ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָ
,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ׁשהעּבדנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדר
אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את אדם יסּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלא
ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל החדׁשים; הּסנּדל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו

חדׁשים.[אח"כ]ולֹובׁש ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו מנעלֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּומתעּגל ׁשמן, ּגּופֹו ּכל קטבּוליא [מתגלגל]וס ּגּבי על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עור] אמּורים?[משטח ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחדׁשה,
ׁשּיצחצח ּכדי מּועט, הּׁשמן העֹור [יבריק]ּבׁשהיה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ּבבׂשרֹו היה אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבלבד;
והּכל  ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהעֹור

מּתר. ּביׁשנים, אבל ֲֲִִִַָָָָֻּבחדׁשים;
.‡Èרטּיה את [תחבושת]הממרח מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהעֹור;
ּגזרה  - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ואפּלּו ימרח. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא

ׁשעוה. ֲִַָמּׁשּום
.·È מלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ

העיניים] סביב אפר במין מּפני [לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא
ׁשּמא  ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשּמא  ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹיכּתב.
לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם יׂשּכר לא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹיכּתב.
ׁשֹואל  מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ּפֹועלין. לֹו ְְְְֲֲִִִִֵַָָֹֹֻלׂשּכר
לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאדם

ְִֵַ'הלוני'.

.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו אֹו[רק ֵֶֶַַָ
ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹּבמסירה
ּבין  ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - לׁשקל ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּוכׁשם

ּבחבל. ּבין ּבּיד ּבין מּדה ְִִִֵֵֶֶַַָָּבכלי
.„È ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין [אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
לה'] מעריכין[קודש ולא עלי], פלוני מחרימין [ערך ולא , ְְְֲִִִִַַֹֹ

הבית] לבדק ואין [נכסיו ּוממּכר; ּכמ ּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְִִִֵֵֶָָ
אֹותן  למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָמגּביהין
ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ועֹוד, ׁשהפריׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

הּבהמה את מעּׂשרין בהמה]ואין ׁשּמא [מעשר ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבסקרה העשירי]ירׁשם בו שמסמנים אדום ּומקּדיׁש[צבע . ְְְְִִִַָֹ

מצות  ׁשּזֹו - טֹוב ּביֹום וחגיגתֹו ּבׁשּבת, ּפסחֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָאדם
מקּדׁשין אין ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם מטילין הּיֹום. -] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

ל-] הפרה חּטאת.אפר ֵַָמי
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

מֹוצאי  עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,
הּפרֹותׁשּבת  את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין [ומותרים . ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבׁשּבת,באכילה] הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש וכן .ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָ
צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבין
קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה וכן טֹוב. ּביֹום ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָלֹומר

הּדמאי את מופרשים מעּׂשרין שספק הארץ עם [פירות ְְְִֶַַַ
הּוּדאי.הם] את לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַַַָָֹּבין

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל  אֹו אף ּדמאי ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ידּועין  הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעל
למּודים  עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. ּבצד ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻּומּנחין

ׁשּיֹודיע [רגילים] ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו אצלֹו, ְְְְֱִִֶֶֶַַָֹֹלאכל
לעני  ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּכהן

עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני ְֲֲֲִִִֶֶַַַָ'ׁשּזֹו
.ÊÈלהפיס מּפני [להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ּבני  ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק]ביתֹו מּפני [דרך קטּנה , מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מקּפידין. ְִִֵֶַׁשאין
.ÁÈ,ּבׁשּבת להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאסּור

יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ׁשעבר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבין
ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין חׁשּבֹונֹות ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלפיכ
הֹוציא  ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו היה סאין ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ'ּכּמה
ּבטלה  ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּבנֹו', ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבחתנּות

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב - ּכלל צר ּבּה [מותר]ׁשאין ְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבחל. ְְִֵַֹּכמחּׁשב

.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ
ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא - את ּבׁשּבת אדם מֹונה למחק. א ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן [מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
מּתר  - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְֲִֵֶַַַַַַָָֹֻהּׁשמֹות

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



קעה zay zekld - mipnf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּגזרה
ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. עראי, אהל ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹֻסתר
על  אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה טּלית ְְִִֵֶַַַַַָָָָּכיצד?
מּמּנה  נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ּכרּוכה והיתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּכתלים,
עד  ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח זה הרי - מתּוח טפח ְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּגג

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. אהל ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיעׂשה
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה ׁשהרי [וילון , ֲִִֵֵֶֶַָ

וכּסא  מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל ּתחּתיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנעׂשית
רגלים]ּוטריסקל שלש בעל ׁשּיעׂשה [כסא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶַַָָ

ולא  קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּתחּתיהן
ֲַעראי.

.ËÎ ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל
עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה

ּפטּור  ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ּכפּולה והעֹוׂשה טּלית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
לשנים] ּבהן [מקופלת ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו

ׁשּבת בהם]מערב למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר , ְִֵֶֶַָָָֻ
לפרקּה.[לפורסה] ּומּתר לנטֹותּה מּתר הּפרכת, וכן .ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
- טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך  מתּקנת והיא לפריסה]הֹואיל שבת מערב ,[מוכנה ְְְְִִֶֶָֻ
ּתהיה  ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר לנטֹותּה ְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻמּתר

ּפקק[פרוסה]מׁשלׁשלת טפח. הּמּטה וילון]מעל [כעין ְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ
ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻהחּלֹון

ּתלּוי ואינֹו החּלֹון.[בחלון]קׁשּור ּבֹו לפקק מּתר , ְְִֵַַָָָֹֻ
.‡Ï מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע

ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל עֹוׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָֹֻׁשהיא
אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים מן הֹוציא ּפניו [רק]ואם ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ

הּׂשפה  והיתה הראׁש, על מהּדק והיה אהל, ְְְְְֶַַָָָָָָָָֹֹֻּכמֹו
ׁשהּוא  מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשהֹוציאּה

עראי. אהל ֲֶֶַֹעֹוׂשה
.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

היתה  אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ואם  אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ּגדֹולה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹּפרכת
ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ׁשּיׁש ּכּלה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהיתה
הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשרה;

עראי. אהל ְֲֵֶֶַָֹותעׂשה
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

ּפיה  מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנן מּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרית מחורר][ס ּבכפיפה קרקעית ל יגּביּה לא - ְְְְִִִִִִַַַָָֹ

עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּכפיפה

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

כג  ¤¤ּפרק
נקב ‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

האֹורה  להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשל

ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - ההבל [גמר ּולהֹוציא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
עׂשּוי מלאכה] היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,לפיכ ;ְְֲִִֶֶַָָָָָָ

לעׂשֹות  יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס אֹו ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָלהֹוציא
נקב  ּבחבית נֹוקבין אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנקב

ּבֹו מֹוסיפין ואין נוסף]חדׁש, נקב [נקב ּפֹותחין אבל . ְְֲִִִֵֶֶָָָ
מן [שנסתם]יׁשן למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם [בתחתית הּׁשמרים; ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו.החבית] ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי -ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין להֹוציא [סתימת חבית ׁשל ְְְִִִֶָָ
אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד יין, ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה
לאכל  החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני

ּגרֹוגרֹות ּכלי;[תאנים]מּמּנה לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
לפני  ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית אדם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומביא

ׁשאין  חֹוׁשׁש, ואינֹו להראֹות האֹורחין, אּלא ּכּונתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לּבֹו. ְִִנדיבּות

ּכל ‚. לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם
ּבדבר  ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,לפיכ ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹנקב;
ׁשּיסּתם  ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו מתמרח, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאינֹו

ּבצרֹור אֹו אדמה]ּבקיסם ׁשם [רגב הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵַָָָָָ
ּומּתר  מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא להצניעֹו, ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל

זה.[להתחכם]להערים ּבדבר ְְֲִֶַָָ
מּכה „. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּכלי ּבפּטיׁש המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
קֹול  להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ּבׁשּבת, ׁשיר ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשל
אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ּדברים. ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבין
לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד אחת הּלּוח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַעל
ּכל  - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו לּתינֹוק, האגֹוז ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָזה
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין [יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק [כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
ׁשּיהיה  והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיה  ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ׂשפה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלּה

הּים. ּובין ּבינּה והפרׁש ְְֵֵֵֵֶֶַָָהּכר
.Â ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

מּתר  - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה היתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכלי;
ואין  יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ּבנקב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהכניסּה

יתּקן  ׁשּמא וכּיֹוצא חֹוׁשׁשין הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מּפני  הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ׁשל הּנקב ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבֹו
החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ּבׁשּבת. מרזב ּכעֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּניר את קֹורעין צלייתו]ואין בעת הדג תחת ,[להניחם ְְְִֵֶַָ
ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶַמּפני

.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה קטן ׁשהיא [פך ְְְִִֶַָָָ
מים] קׁשּורה,לשאיבת אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְִִֵַַָָָָ

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

zay zekld - mipnf xtq - xii` 'd iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יקטם ׁשּמא ּגזרה - ּבּה ממּלאין אֹותּה[יקצוץ]אין ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
לחף אסּור ּבגרתיקֹון[לשפשף]ויתּקנה. ּכסף [מין ּכלי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונמצא טיט] עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ּכדר מלּבנן ׁשהּוא מּפני ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
אֹותֹו חֹופפין אבל ּבׁשּבת; מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּכמתּקן

ּובנתר עפר]ּבחֹול אֹותם [מין חֹופפין הּכלים, ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ואלּפסין קערֹות להדיח ואסּור ּדבר. [מחבתות ּבכל ְְְְְְִִִַָָָָָָָ

ּכן גדולות] אם אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא מּפני ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּכלי  אבל ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהדיחן

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון להדיחן [קנקנים]ׁשתּיה, מּתר - ְְְֲִִִַָָָֻ
הּמּטֹות  את מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבכל
מּציעין  אבל ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת,

לׁשּבת. ׁשּבת ְִֵֵַַָָמּלילי
.Á ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאסּור

ׁשּנראה  מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ּכלי. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכמתּקן
גופו]ּכמקר  לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין [הזאת ; ְְְִֵֵֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו ושביעי ּכלים שלישי הּמטּביל .ְִִֵַַ
ּבהן  יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; יׁשּתּמׁש ּבׁשֹוגג, - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
הּטמאים  הּמים את להטּביל ּומּתר ׁשּבת. למֹוצאי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻעד
טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי נֹותנן יעׂשה? ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבׁשּבת;

ּומט  אבנים, ּכלי מי ּכגֹון ׁשּיעלה עד ּבמקוה הּכלי ּביל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ויטהרּו. עליהן, ְְְֲֲִִֵֶַָהּמקוה

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.È הּוא מלאכֹות מאבֹות ּבׁשמן מעּבד, עֹור והמרּכ ; ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָ
,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ׁשהעּבדנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדר
אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את אדם יסּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלא
ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל החדׁשים; הּסנּדל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו

חדׁשים.[אח"כ]ולֹובׁש ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו מנעלֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּומתעּגל ׁשמן, ּגּופֹו ּכל קטבּוליא [מתגלגל]וס ּגּבי על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עור] אמּורים?[משטח ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחדׁשה,
ׁשּיצחצח ּכדי מּועט, הּׁשמן העֹור [יבריק]ּבׁשהיה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ּבבׂשרֹו היה אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבלבד;
והּכל  ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהעֹור

מּתר. ּביׁשנים, אבל ֲֲִִִַָָָָֻּבחדׁשים;
.‡Èרטּיה את [תחבושת]הממרח מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהעֹור;
ּגזרה  - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ואפּלּו ימרח. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא

ׁשעוה. ֲִַָמּׁשּום
.·È מלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ

העיניים] סביב אפר במין מּפני [לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא
ׁשּמא  ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשּמא  ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹיכּתב.
לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם יׂשּכר לא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹיכּתב.
ׁשֹואל  מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ּפֹועלין. לֹו ְְְְֲֲִִִִֵַָָֹֹֻלׂשּכר
לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאדם

ְִֵַ'הלוני'.

.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו אֹו[רק ֵֶֶַַָ
ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹּבמסירה
ּבין  ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - לׁשקל ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּוכׁשם

ּבחבל. ּבין ּבּיד ּבין מּדה ְִִִֵֵֶֶַַָָּבכלי
.„È ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין [אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
לה'] מעריכין[קודש ולא עלי], פלוני מחרימין [ערך ולא , ְְְֲִִִִַַֹֹ

הבית] לבדק ואין [נכסיו ּוממּכר; ּכמ ּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְִִִֵֵֶָָ
אֹותן  למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָמגּביהין
ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ועֹוד, ׁשהפריׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

הּבהמה את מעּׂשרין בהמה]ואין ׁשּמא [מעשר ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבסקרה העשירי]ירׁשם בו שמסמנים אדום ּומקּדיׁש[צבע . ְְְְִִִַָֹ

מצות  ׁשּזֹו - טֹוב ּביֹום וחגיגתֹו ּבׁשּבת, ּפסחֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָאדם
מקּדׁשין אין ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם מטילין הּיֹום. -] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

ל-] הפרה חּטאת.אפר ֵַָמי
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

מֹוצאי  עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,
הּפרֹותׁשּבת  את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין [ומותרים . ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבׁשּבת,באכילה] הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש וכן .ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָ
צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבין
קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה וכן טֹוב. ּביֹום ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָלֹומר

הּדמאי את מופרשים מעּׂשרין שספק הארץ עם [פירות ְְְִֶַַַ
הּוּדאי.הם] את לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַַַָָֹּבין

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל  אֹו אף ּדמאי ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ידּועין  הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעל
למּודים  עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. ּבצד ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻּומּנחין

ׁשּיֹודיע [רגילים] ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו אצלֹו, ְְְְֱִִֶֶֶַַָֹֹלאכל
לעני  ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּכהן

עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני ְֲֲֲִִִֶֶַַַָ'ׁשּזֹו
.ÊÈלהפיס מּפני [להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ּבני  ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק]ביתֹו מּפני [דרך קטּנה , מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מקּפידין. ְִִֵֶַׁשאין
.ÁÈ,ּבׁשּבת להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאסּור

יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ׁשעבר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבין
ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין חׁשּבֹונֹות ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלפיכ
הֹוציא  ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו היה סאין ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ'ּכּמה
ּבטלה  ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּבנֹו', ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבחתנּות

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב - ּכלל צר ּבּה [מותר]ׁשאין ְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבחל. ְְִֵַֹּכמחּׁשב

.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ
ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא - את ּבׁשּבת אדם מֹונה למחק. א ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן [מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
מּתר  - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְֲִֵֶַַַַַַָָֹֻהּׁשמֹות
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לקרֹות  ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָלקרֹותן,
הּצּורה ּתחת המהּל הּדיֹוקני[ציור]ּבכתב [ציור ותחת ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָ

ּבּכתּוביםאדם] לקרֹות אף איוב ּבׁשּבת. משלי [תהלים ְְְִִַַַָ
מּׁשּום וכו'] ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבׁשּבת

ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּטּול
הּמדרׁש. מּבית ויּמנע ְְְִִִֵֵַַָָוקֹורא,

.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה
ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר

חצרות] ׁשּיּציל,[ערוב ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
יּציל  ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ׁשאדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ׁשהּוא מזֹון ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּנמצא  ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ואינֹו הּכל, מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹמתיאׁש

מּציל. אינֹו וכליו מזֹונֹו ְְִֵֵַַָאף
.‡Î ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּומה

לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מּצילין ְְְְִִַַָָָָָָָָֹׁשּבת,
מּמּנה  מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; לבהמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהראּוי

מּציל  ּבמנחה, סעּודֹות; ׁשּתי אחת מזֹון סעּודה מזֹון .ין ְְְְְְְִִִֵַַַָָ
.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה

אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל  לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר  סעּודֹות, .ּכּמה ְַָָֻ
.‚Îּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?

ּדבלה ׁשל ועּגּול סעּודֹות; יבישות]ּכּמה תאנים ,[גוש ְְְִֵֶַָָ
ׁשּיכֹול  ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן יין. ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחבית

מּתר. - אחת ּבבת מלאה והֹוציאּה ְְְְִִֵַַַָָָֻלהֹוציא,
.„Î ואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל  רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת  אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה  ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב  ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
היה  אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב הּכּפּורים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָיֹום
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא  ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְֲִִֵֶַָָָֹֹיכֹול
ואחד  אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָואֹומר
ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ּומתעּטף ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָלֹובׁש

זֹוכין. ההפקר מן ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָהּמאכל,
.ÂÎ לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי  ׁשּבאֹותֹו ּובלבד אחרת - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש לּמבֹוי של ׁשּיהיה בפינה [קרש ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

רביעית] ּובלׁשֹון רוח אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְִִִִֶַ
אחר  ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהּקדׁש.
אסּור  ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו אֹותן, מּצילין אין -ְֲִִִֵֵַָָָָָֹ

הּתרף ּבמקֹום מּניחן אּלא ּבהן, והן [קילקול]לקרֹות , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מאליהן. ְְֲִִֵֵֶַמתאּבדין

.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין הפסולין היּו צבעים [מיני ְְְְִִַָָ
והם לס"ת] הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון אּׁשּורי [שולי]ּכתּובין ְְִִִִִֶַַַָֹ
ּפרׁשה  וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ספרים ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּגּליֹון
וׁשּבסֹוף  הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ּדף וׁשּבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרׁשה,
על  אף - והּקמיעין הּברכֹות אֹותן. מּצילין אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּספר
ּתֹורה  ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפי

הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין -ְְִִִֵֵֵַַָָ
.ÁÎ אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר

ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכן מּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָאם
אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ּבּה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹויׁש
ותיק  הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין הּדלקה. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמּפני

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - הּתפּלין עם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָּתפּלין

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ׁשאינן יׁש ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם למלאכה, מה ּדֹומין ּומּפני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָ
עׂשֹות  ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: מּׁשּום ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנאסרּו?
,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ּביֹום ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָחפצ
להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר חפצ ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּמצא
עם  ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחפציו
ּבית  יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו למחר ּימּכר מה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּתפֹו
וכּיֹוצא  זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום יל סחֹורה ּובאיזֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָזה,
והרהּור  אסּור; ּדּבּור ּדבר", "ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָּבֹו,

ָֻמּתר.
ּכדי ·. ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְִִֵַָָָָָָֹאסּור

זה  ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן מה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַלראֹות
חפצֹו לעׂשֹות עד מהּל ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתחּום אמה]סֹוף ּכדי [אלפיים ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְֵֵֵֶֶַַַָ
נמצא  ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות קרֹוב ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

חפציו. לעׂשֹות ּבׁשּבת ְֲֲִַַָָָהּלּוכֹו
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

לעׂשֹות  החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו ׁשּמּתר אין ּדבר ּכיצד? . ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

לׂשּכר  אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום על ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻמחׁשיכין
מּתר  ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא מחׁשי אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹֻּפֹועלין;
ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ּומחׁשי ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹלׁשמר
חּוץ  ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה קֹורא - ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּבהמה
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היה  מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות ְְְִִִֵַָָָָלּתחּום;
לכר' לחברֹו: אדם אֹומר וכן ּבׁשּבת. להביאן ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמּתר

ּברּגנין ׁשם היּו ׁשאם למחר', הֹול אני [סוכות ּפלֹוני ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
טפחים] וד' אמה מע' פחות של במרחק הֹולסוכות היה ,ֵָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. ְְְֵֵֶַַָָָֹלׁשם

עּמי „. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר
- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;

ּבׁשּבת  חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת,ׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי "מעׂשֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
הן  אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹּכהּלּוכ
ואסּור  ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס אּמה; ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאה
- ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּבטלה ּבׂשיחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו ׁשל הּכנסת, חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
אם  לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ּומֹודדין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָמצוה,
ּופֹוסקין  טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ּכּׁשעּור, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻיׁש
מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין לענּיים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָצדקה
עסקי  על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין לטרטּיאֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָואפּלּו

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין ּבׁשּבת. [מתחילים רּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין אודות דיבור ועל תהליך ,ְַ

כדי]הּתינֹוק המלמד עם סיכום בדיבורי ללּמדֹו[להתחיל ְְִַַ
אבלים; ּומנחמים חֹולים, ּומבּקרין אּמנּות. ּוללּמדֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֻספר
מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: החֹולה, את לבּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנכנס
על  לפּקח הּתחּום על ּומחׁשיכין לבֹוא'. קרֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָּורפּואה
ותכריכין. ארֹון לֹו להביא הּמת, עסקי ועל כּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָעסקי
הבא  - ׁשם מצאת לא ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ְְְִֵֵֵָָָָָָֹואֹומר
- ּבמאתים' הבא - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמּמקֹום

מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא יוסיף ּובלבד שלא מסויים [סכום ְְְִִִֶַָֹֹ
"עׂשֹות עליו] ונאמר: הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי וכּו'; "ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻחפצי
.Â ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו אין לׁשּבת, שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
כלום] ּבין בכך ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; לצר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
להּתירן  ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ּומּתירין, ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ׁשּדברים הּׁשּבת: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקדם
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה זֹו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
זה  ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן

אּלא  נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר  אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל [להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר
הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא מּתר; -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.Ë ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר
יסּפק לא - החּיה אף]מּפני אל ירּקד[כף [ברגליו]ולא ְְְְִֵֵֵַַַַָֹֹ

צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; ׁשעֹוׂשה אדמה]ּכדר [רגב ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְִִִַַַַָֹויזרק

.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים של ּכל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות ה חכמים ּבין עליהן ּגזרּו לא ּׁשמׁשֹות,, ְְֲֵֵֶַָָֹ

ּבין  אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָאּלא
אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - מּתרין ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות,
אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ּכיצד? ְְֲִֵֵַַַַָָָֹֻּדחק.
מֹוריד  וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב להביא הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַָָָָלׁשּוט
וכן  ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן מֹוציא אֹו האילן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
ׁשבּות  מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ונחּפז, טרּוד היה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָאם
ׁשם  היה לא אם אבל מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֻּבין
את  מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּדחק,
הפרׁשת  ׁשאּסּור ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְִִֵֶַַַַַַַַָָהּוּדאי
הּדמאי  את מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָהּמעׂשר

הופרשו] אם שספק הארץ עם .[פירות
.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

אין  - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
אין  אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין ּדין ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָֻּבית

ּבידֹו .ממחין ְְִַָ
.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו

ּבחל  עֹוׂשה אמרּו:ׁשהּוא זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו אם ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָֹּומה
ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ּבחל, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹּכהּלּוכ
ּבׁשּבת  טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ּדבר" ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ודּבר
ויבֹוא  ּבעיניו, חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחל, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹֹּכטלטּול
אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ּכלים ּולתּקן ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָלהגּביּה
ויֹוׁשב  ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; וכּיֹוצא אבנים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהצניע

ויבּקׁש ׁשּלא [יחפש]ּבביתֹו, ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ינּוח". "למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ְֱֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשבת,

.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
אּלא  אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
ׁשּכל  קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבטלין
להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ׁשֹובתין הם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻימיהן
ׁשביתה  ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ּכׁשאר ּולטלטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּולדּבר
ׁשביתה  היא אּלּו, מּדברים ׁשביתה ,לפיכ ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָהּנּכרת;
ּבאּסּור  נגעּו אּלּו, דברים ּומּפני אדם. ּבכל ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָהּׁשוה
להן, הּצרי ּכלים אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּטלטּול,

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
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לקרֹות  ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָלקרֹותן,
הּצּורה ּתחת המהּל הּדיֹוקני[ציור]ּבכתב [ציור ותחת ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָ

ּבּכתּוביםאדם] לקרֹות אף איוב ּבׁשּבת. משלי [תהלים ְְְִִַַַָ
מּׁשּום וכו'] ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבׁשּבת

ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּטּול
הּמדרׁש. מּבית ויּמנע ְְְִִִֵֵַַָָוקֹורא,

.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה
ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר

חצרות] ׁשּיּציל,[ערוב ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
יּציל  ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ׁשאדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ׁשהּוא מזֹון ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּנמצא  ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ואינֹו הּכל, מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹמתיאׁש

מּציל. אינֹו וכליו מזֹונֹו ְְִֵֵַַָאף
.‡Î ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּומה

לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מּצילין ְְְְִִַַָָָָָָָָֹׁשּבת,
מּמּנה  מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; לבהמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהראּוי

מּציל  ּבמנחה, סעּודֹות; ׁשּתי אחת מזֹון סעּודה מזֹון .ין ְְְְְְְִִִֵַַַָָ
.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה

אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל  לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר  סעּודֹות, .ּכּמה ְַָָֻ
.‚Îּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?

ּדבלה ׁשל ועּגּול סעּודֹות; יבישות]ּכּמה תאנים ,[גוש ְְְִֵֶַָָ
ׁשּיכֹול  ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן יין. ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחבית

מּתר. - אחת ּבבת מלאה והֹוציאּה ְְְְִִֵַַַָָָֻלהֹוציא,
.„Î ואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל  רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת  אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה  ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב  ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
היה  אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב הּכּפּורים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָיֹום
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא  ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְֲִִֵֶַָָָֹֹיכֹול
ואחד  אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָואֹומר
ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ּומתעּטף ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָלֹובׁש

זֹוכין. ההפקר מן ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָהּמאכל,
.ÂÎ לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי  ׁשּבאֹותֹו ּובלבד אחרת - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש לּמבֹוי של ׁשּיהיה בפינה [קרש ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

רביעית] ּובלׁשֹון רוח אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְִִִִֶַ
אחר  ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהּקדׁש.
אסּור  ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו אֹותן, מּצילין אין -ְֲִִִֵֵַָָָָָֹ

הּתרף ּבמקֹום מּניחן אּלא ּבהן, והן [קילקול]לקרֹות , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מאליהן. ְְֲִִֵֵֶַמתאּבדין

.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין הפסולין היּו צבעים [מיני ְְְְִִַָָ
והם לס"ת] הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון אּׁשּורי [שולי]ּכתּובין ְְִִִִִֶַַַָֹ
ּפרׁשה  וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ספרים ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּגּליֹון
וׁשּבסֹוף  הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ּדף וׁשּבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרׁשה,
על  אף - והּקמיעין הּברכֹות אֹותן. מּצילין אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּספר
ּתֹורה  ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפי

הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין -ְְִִִֵֵֵַַָָ
.ÁÎ אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר

ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכן מּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָאם
אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ּבּה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹויׁש
ותיק  הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין הּדלקה. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמּפני

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - הּתפּלין עם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָּתפּלין

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ׁשאינן יׁש ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם למלאכה, מה ּדֹומין ּומּפני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָ
עׂשֹות  ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: מּׁשּום ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנאסרּו?
,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ּביֹום ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָחפצ
להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר חפצ ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּמצא
עם  ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחפציו
ּבית  יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו למחר ּימּכר מה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּתפֹו
וכּיֹוצא  זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום יל סחֹורה ּובאיזֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָזה,
והרהּור  אסּור; ּדּבּור ּדבר", "ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָּבֹו,

ָֻמּתר.
ּכדי ·. ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְִִֵַָָָָָָֹאסּור

זה  ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן מה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַלראֹות
חפצֹו לעׂשֹות עד מהּל ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתחּום אמה]סֹוף ּכדי [אלפיים ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְֵֵֵֶֶַַַָ
נמצא  ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות קרֹוב ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

חפציו. לעׂשֹות ּבׁשּבת ְֲֲִַַָָָהּלּוכֹו
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

לעׂשֹות  החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו ׁשּמּתר אין ּדבר ּכיצד? . ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

לׂשּכר  אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום על ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻמחׁשיכין
מּתר  ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא מחׁשי אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹֻּפֹועלין;
ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ּומחׁשי ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹלׁשמר
חּוץ  ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה קֹורא - ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּבהמה
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היה  מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות ְְְִִִֵַָָָָלּתחּום;
לכר' לחברֹו: אדם אֹומר וכן ּבׁשּבת. להביאן ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמּתר

ּברּגנין ׁשם היּו ׁשאם למחר', הֹול אני [סוכות ּפלֹוני ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
טפחים] וד' אמה מע' פחות של במרחק הֹולסוכות היה ,ֵָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. ְְְֵֵֶַַָָָֹלׁשם

עּמי „. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר
- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;

ּבׁשּבת  חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת,ׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי "מעׂשֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
הן  אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹּכהּלּוכ
ואסּור  ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס אּמה; ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאה
- ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּבטלה ּבׂשיחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו ׁשל הּכנסת, חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
אם  לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ּומֹודדין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָמצוה,
ּופֹוסקין  טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ּכּׁשעּור, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻיׁש
מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין לענּיים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָצדקה
עסקי  על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין לטרטּיאֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָואפּלּו

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין ּבׁשּבת. [מתחילים רּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין אודות דיבור ועל תהליך ,ְַ

כדי]הּתינֹוק המלמד עם סיכום בדיבורי ללּמדֹו[להתחיל ְְִַַ
אבלים; ּומנחמים חֹולים, ּומבּקרין אּמנּות. ּוללּמדֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֻספר
מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: החֹולה, את לבּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנכנס
על  לפּקח הּתחּום על ּומחׁשיכין לבֹוא'. קרֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָּורפּואה
ותכריכין. ארֹון לֹו להביא הּמת, עסקי ועל כּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָעסקי
הבא  - ׁשם מצאת לא ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ְְְִֵֵֵָָָָָָֹואֹומר
- ּבמאתים' הבא - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמּמקֹום

מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא יוסיף ּובלבד שלא מסויים [סכום ְְְִִִֶַָֹֹ
"עׂשֹות עליו] ונאמר: הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי וכּו'; "ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻחפצי
.Â ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו אין לׁשּבת, שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
כלום] ּבין בכך ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; לצר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
להּתירן  ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ּומּתירין, ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ׁשּדברים הּׁשּבת: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקדם
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה זֹו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
זה  ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן

אּלא  נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר  אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל [להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר
הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא מּתר; -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.Ë ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר
יסּפק לא - החּיה אף]מּפני אל ירּקד[כף [ברגליו]ולא ְְְְִֵֵֵַַַַָֹֹ

צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; ׁשעֹוׂשה אדמה]ּכדר [רגב ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְִִִַַַַָֹויזרק

.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים של ּכל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות ה חכמים ּבין עליהן ּגזרּו לא ּׁשמׁשֹות,, ְְֲֵֵֶַָָֹ

ּבין  אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָאּלא
אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - מּתרין ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות,
אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ּכיצד? ְְֲִֵֵַַַַָָָֹֻּדחק.
מֹוריד  וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב להביא הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַָָָָלׁשּוט
וכן  ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן מֹוציא אֹו האילן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
ׁשבּות  מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ונחּפז, טרּוד היה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָאם
ׁשם  היה לא אם אבל מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֻּבין
את  מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּדחק,
הפרׁשת  ׁשאּסּור ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְִִֵֶַַַַַַַַָָהּוּדאי
הּדמאי  את מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָהּמעׂשר

הופרשו] אם שספק הארץ עם .[פירות
.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

אין  - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
אין  אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין ּדין ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָֻּבית

ּבידֹו .ממחין ְְִַָ
.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו

ּבחל  עֹוׂשה אמרּו:ׁשהּוא זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו אם ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָֹּומה
ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ּבחל, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹּכהּלּוכ
ּבׁשּבת  טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ּדבר" ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ודּבר
ויבֹוא  ּבעיניו, חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחל, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹֹּכטלטּול
אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ּכלים ּולתּקן ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָלהגּביּה
ויֹוׁשב  ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; וכּיֹוצא אבנים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהצניע

ויבּקׁש ׁשּלא [יחפש]ּבביתֹו, ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ינּוח". "למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ְֱֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשבת,

.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
אּלא  אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
ׁשּכל  קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבטלין
להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ׁשֹובתין הם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻימיהן
ׁשביתה  ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ּכׁשאר ּולטלטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּולדּבר
ׁשביתה  היא אּלּו, מּדברים ׁשביתה ,לפיכ ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָהּנּכרת;
ּבאּסּור  נגעּו אּלּו, דברים ּומּפני אדם. ּבכל ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָהּׁשוה
להן, הּצרי ּכלים אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּטלטּול,

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
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ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי ל 'ניסן ֿ ב 'אייר 

― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

zipepia)מחמּׁשים dcn)עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.

להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" gk)לא ,ak zeny)תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

(e dpyn b wxt)ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
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xii` 'eÎ'b ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ
ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו

לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

(my)מּכֹות ּובגמרא .(:ci)?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמאיׁש
"ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר הוי ְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאהרן?
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּבזרעֹו

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַַָָ
ֿ מׁשמרּתי" את "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה h)ּבענין ,my). ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָ

ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעֹובר
ּובכללם(bt.)מּסנהדרין ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכהן

חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי את "וׁשמרּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
(my).

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול
וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ

(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי ֿ ּכהן "ּובת אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ

יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא ֿ הּקדׁשים מן "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל ֿ ּׁשּנאמר: מּמה הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא ֿ זמן וכל ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת קודש ג 'ֿ ו 'אייר 

― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח

l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ

(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו

ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה
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קעט xii` 'aÎoqip 'l iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd xii` 'eÎoqip 'l -

ה'תשע"ה  ניסן ל' ראשון יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ה  אייר א' שני יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי ל 'ניסן ֿ ב 'אייר 

― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

zipepia)מחמּׁשים dcn)עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.

להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" gk)לא ,ak zeny)תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

(e dpyn b wxt)ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ה  אייר ב' שלישי יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
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xii` 'eÎ'b ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ
ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו

לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תשע"ה  אייר ג' רביעי יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

(my)מּכֹות ּובגמרא .(:ci)?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמאיׁש
"ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר הוי ְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאהרן?
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּבזרעֹו

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַַָָ
ֿ מׁשמרּתי" את "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה h)ּבענין ,my). ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָ

ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעֹובר
ּובכללם(bt.)מּסנהדרין ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכהן

חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי את "וׁשמרּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
(my).

ה'תשע"ה  אייר ד' חמישי יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול
וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ

(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי ֿ ּכהן "ּובת אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ

יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא ֿ הּקדׁשים מן "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל ֿ ּׁשּנאמר: מּמה הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא ֿ זמן וכל ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תשע"ה  אייר ה' שישי יום

ה'תשע"ה  אייר ו' קודש שבת יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת קודש ג 'ֿ ו 'אייר 

― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח

l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ

(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו

ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה
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y aygp izni`n ,`xnbd zx`an .eipale oxd`lõîBwä áø÷̈©©¤
,dlik`a miixiyd mixzene¯ déì úéàãk øîìe déì úéàãk øîì§©¦§¦¥§©¦§¦¥

,ezhiyk `pz lkle mi`pzd dfa ewlgpøîzéàc`ziixaa,õîBwä , §¦§©©¤
éúîéàîdidiy oiprl axwedy aygpøézîd z`äìéëàa íééøéL, ¥¥¨©©¦¦©¦©£¦¨

øeàä Ba èBìLúMî ,øîà àðéðç éaøy`d ea dfg`y iznn - ©¦£¦¨¨©¦¤¦§¨
.dlik`a mixiyd exzed ,hrn elit`øîà ïðçBé éaømixiyd oi` ©¦¨¨¨©

`l` mixzenBaeøa øeàä úvézMî. ¦¤¦©¨§
,dgpnd ixiiy iabl x`ean `ziixad jyndaïzéì íéðäkä ïéàMøå§©¨¦©Ÿ£¦¦¥

.Láãe ïîLå ïéé BëBúì,`xnbd zl`eyàîòè éàîzzl xzedy §©¦§¤¤§©©©£¨
,daiyne .yace oii ekezlàø÷ øîàmizzp jl' dpedk zepzn iabl ¨©§¨

äçLîìepiid dgynle ,'mler wgl jipale,äleãâìelk`iy xnelk §¨§¨¦§¨
dlecb jxca mdizepzn z`ïéìëBà íéëìnäL Cøãkxzen okle - , §¤¤¤©§¨¦§¦

dlecb jxc `edy yace ony dgpnd ixiya zzl.
miixiyd iabl `ziixaa x`eany dnõnçlî àlà ïéøeñà ïéàå, §¥£¦¤¨¦§©¥

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"í÷ìç õîç äôàú àì" áéúëc¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨
eLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàlr s` 'mwlg' dlind z` miyxecy ¨©©¦¦§¤¨¦

y ,xnelk ,okl mcew xn`pdí÷ìç eléôàmdl ozipy mipdkd ly £¦¤§¨
dlik`lõîç äôàz àì. Ÿ¥¨¤¨¥

dpyna epipyúBçðnä ìkdpeale ony zeperh.'eëzl`ey ¨©§¨
`xnbd,ikeäðBáìe ïîL úBðeòè úBçðnä ìëådheq zgpnn ueg, §¨©§¨§¤¤§¨

àèBç úçðî àkéàäå,mi`hg lr `ad cxeie dler oaxw epiidc - §¨¦¨¦§©¥
zecrd zreaya `hg e` ,bbeya d`neha ycwnl qpkpy oebk

,dpeale ony dperh dpi` `id s`y ,iehia zreayeøîà àðîçøc§©§¨¨¨©
z`hgl zlq dt`d zxiyr `hg xy` epaxw z` `iade"íéNé àìŸ¨¦

"äðáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìòly `pzd ,`xnbd zvxzn . ¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
dpn `l ,zegpn x`yl `heg zgpn oia miweligd dpnyk epizpyn
`l` ,dheq zgpna `le zegpnd lka bdepy envr ipta welig lk

¯ øîà÷ éëä- jk dpye ,cgi mipicd lk jxkúBçðnä ìkoda yi ¨¦¨¨©¨©§¨
y ,elld zelrndn zg` zegtlïî úBàáe ,äðBáìe ïîL úBðeòè§¤¤§¨¨¦

úìñ úBàáe ,ïéhéçäy ,`xnbd zhxtne .ét ìò óà ,àèBç úçðî ©¦¦¨Ÿ¤¦§©¥©©¦
,äðBáìe ïîL äðeòè dðéàLmewn lknäàáe ïéhçä ïî äàa ¤¥¨§¨¤¤§¨¨¨¦©¦¦¨¨

úìñe .zleqta axern didi `ly gnwd z` mitpny -úçðî Ÿ¤¦§©
,ïéøBòOä ïî äàa àéäL ét ìò óà ,øîBòäda yi mewn lkn ¨¤©©¦¤¦¨¨¦©§¦

y dlrnNøb äàáe ,äðBáìe ïîL äðeòè¯gnw z` ahid mitpny §¨¤¤§¨¨¨¤¤
la` .dxeryd ztilw ea axern didi lal mixerydBæåzgpn - §

oky ,zelrnd el`n dlrn s` da oi` ,dheqïîL àì äðeòè dðéà¥¨§¨Ÿ¤¤
çî÷ äàáe ,ïéøBòOä ïî äàáe ,äðBáì àìå.dtepn epi`y §Ÿ§¨¨¨¦©§¦¨¨¤©

`xnbd d`iane ,dpeale ony dperh dpi` `heg zgpny x`azd
.df oipra `ziixaàeä ïéãa ïBòîL éaø øîà ,àéðzie`x did - ©§¨¨©©¦¦§§¦

,äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzLickàèBç àäé àlL ¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ§¥¥
økNð.ezgpna eliwiyäðeòè dðéà äî éðtîedpeale ony,ick ¦§¨¦§¥¨¥¨§¨

øceäî Bðaø÷ àäé àlL.¯ áìç úàhç àäzL àeä ïéãáexnelk ¤Ÿ§¥¨§¨§¨§¦¤§¥©©¥¤
alg z`hg e`xwpy ,ze`hgd lkíéëñð äðeòèxcp zepaxwk §¨§¨¦

ick ,dacpeäî éðtîe .økNð àèBç àäé àlLdxezd dxn` ¤Ÿ§¥¥¦§¨¦§¥¨
`l` mikqp aeig oi`y epcnll ,'dacpa e` xcp `ltl' mikqp zyxta

z`hg j` ,dacpa e` xcpa `ad oaxwaäðeòè dðéàick ,mikqp ¥¨§¨
Bðaø÷ àäé àlL`hegd lyøceäîdkiynne .mikqpd ici lr ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

epaxw didi `ly ick mikqp mda oi` ze`hgd lky s`y ,`ziixad
,xcedn `hegd lyïéðeòè BîLàå òøBöî ìL Búàhç ìáà`iadl £¨©¨¤§¨©£¨§¦

eizepaxw mr,íéëñðïéàL éôìel` zepaxwàèç ìò ïéàa`l` , §¨¦§¦¤¥¨¦©¥§
ike ,`xnbd dywn .mikqp mr mi`a md jkle ,xdhil exiykdl

,`hg lr mi`a mpi` rxevnd zepaxwéðéà,øa ìàeîL éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¥©
¯ íéøác äòáL ìò ,ïúðBé éaø øîà éðîçð,mi`hgïéàa íéòâð ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦

¯ 'eëåmi`a rxevn irbpy x`ean ixd ,rxevn zeidl mc`d lr §
exn` ji`e ,jk lr xtkl mi`a zepaxwd mb `linne ,`hgd zngn

,`xnbd zvxzn .`hgd lr mi`a mpi`yíúäoi` ,rxevna - ¨¨
el eidy dyeade mixeqiid ici lry oeik ,`hgd lr `a oaxwd

déì øtkéàc àeä ,déòâpîe .rbpd `a ezngny `hgdéúééî ék ¦§§¥§¦©©¥¦©§¦
¯ ïaø÷ick wx `ed `iany oaxwdà÷c àeä íéLã÷a ééeøzLàì ¨§¨§¦§§¥§¨¨¦§¨

éúééî,`xnbd zl`ey .oaxw `iaiy cr ez`nehn `vei epi`y - ©§¦
äzòî àlàrxevn z`hg lr mikqp oi`iany mrhdy ,jixacl ¤¨¥©¨

ok m` ,`hg lr d`a dpi`y meyn `edøéæð úàhçxifpd `iany - ©©¨¦
exfp ini z`lna z`hgíéëñð äðeòè àäz,oaxwd mréôì`ly §¥§¨§¨¦§¦

`vnpe ,ezexifpa xifpd `hgàèç ìò äàa dðéàL,`xnbd dper . ¤¥¨¨¨©¥§
dì øáñz`hga mikqp mi`ian oi`y mrhdy xn`y oerny iax ¨©¨

,xcedn `hegd ly epaxw didi `ly ick `ed,øtwä øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨©©¨
øîàcyàeä àèBç énð øéæðoi`e ,oiid on envr z` xrivy oeik - §¨©¨¦©¦¥

yie ,dxezd eilr dzeiv `ly dnn eytp lr daeg siqedl mc`l
ez`hgy `vnpe ,xifpd ixeqi`a lykie ezexifp lr xeari `ny yyg

.`hg lr d`a
,dpyna epipyíLk øîBà ìàéìîb ïaøjk ,dnda dyrn diyrny ©¨©§¦¥¥§¥

dpaxw'eë,`xnbd d`ian ,àéðz,,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïäì øîà ©§¨¨©¨¤©¨©§¦¥©£¨¦
dpLøãàå éì eçépä ,íéøôBñ`wec d`a dheqd zgpny mrhd mkl §¦©¦¦§¤§§¤¨

mixeryd on¯ øîBç ïéîkzeevw ipyl eze` mixagny hiykz enk §¦¤
.iepl welgd ix`ev
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ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà ,àéðúc .ìàòîLééãk ,íéLãç äL ¦§¨¥§©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
,øaeòä úøkäzxaernd irna xkip xaerdy onf `edyéøác , ©¨©¨¨¦§¥

,øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øæòéìà éaø .ïðç ïa éñBé àaà©¨¦¤¨¨©¦¡¦¤¤¤¦§¨¦§©¨¥
dl dlez zekf dl yi m`øîàpL ,íéLãç 'è,dheq iabläú÷ðå" ¢¨¦¤¤¡©§¦§¨

,"øtñé eðãáòé òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ äòøæðåzekfdy o`kn §¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤§ª©
zciwt onf ick dl dlezøtñì éeàøä òøæzeigl ie`xd ,epiid - ¤©¨¨§©¥

.miyceg 'h `edy ,mewn ly egay xetiq icil `aleìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
,øîBàdl dlez zekf dl yi m`ïéàL ét ìò óàå .Lãç øNò íéðL ¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥

øácì äéàø,yceg xyr mipy dl dlez zekfdyøácì øëæ,yi §¨¨©¨¨¥¤©¨¨
áéúëcipan cxhp `diy el xn`e melgd z` l`ipc xzty xg`l ¦§¦

,mipy ray dcyd zig mr elk`ne eayen `die mc`àkìî ïäì"- ¨¥©§¨
lkn ,dxifbd on qepn oi`y it lr s`y ,jl rc jlnd ipec` mpne`

mewnCìò øtLé ékìî,jpira izvr ahiz -éèçå)[Càèçå] (C ¦§¦¦§©£¨©£¨©£¨¨
÷øô ä÷ãöaici lr ynnzz `ly ick dilr xtke j`hg dcte - §¦§¨§ª
,dwcv ozizyïéðò ïçîa Cúéåòåpipga wext jizepere -.miipr z ©£¨¨¨§¦©£¨¦
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום עשרים לעומר עמ' ב

oifge` mipy` cenr eh sc oey`x wxtdheq
.ã"ñ Bøéè÷îe â"äc"q Fxihwn ,Dil `iWw `w ikde ,Dil xhwn zxW ilkA Eh` qxB `le ©§¦§Ÿ¨©¨¦§¦¨¥©§©¥§¨¥¨©§¨¥©§¦

`Ed `YWd `nl` ,miX`d iAB lr FpzFpe FglFnE ipYw `tiqe Dgln `l oiicr ixde©£¥£©¦Ÿ§¨¨§¥¨¨¨¥§§§©©¥¨¦¦©§¨©§¨

:Dil xhwnC.úøL éìëa Bøéè÷äì eäìòî àîéà àlàFxihwdl zxW ilkA Edlrn xnFlM §©§©¥¤¨¥¨©£¥§©§¦¦§¦¨¥§©©£¥¦§¦¨¥§©§¦

:EPglnIW xg`l.'åëå déì úéàãk øîì õîwä áø÷mixiW xiYnC ipYwC unTd axw §©©¤¦§§¤¨©©Ÿ¤§©¦§¦¥§¨©©Ÿ¤§¨¨¥§©¦¦©¦

,mixiW xiYdl daixw aiWg zni`n dlik`A©£¦¨¥¥©£¦§¦¨§©¦¦©¦

,FAxA xE`d zSYXn Dil zi`cM opgFi iAxl§©¦¨¨¦§¦¥¦¤¦©¨§ª

:hrn ENt`e FA hFlWYXn `pipg iAxlE.äçLîì §©¦£¦¨¦¤¦§©£¦§©§¨§¨
aizM dPdM zFpYn iAB(gi xAcOA)miYzp Ll , ©¥©§§ª¨§¦©¦§¨§§©¦

:dgWnl.'Bâå í÷ìç õîç äôàú àìmwlg ENt` §¨§¨Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨§£¦¤§¨

mwlg i`d Dil opiWxcC ,ung dt`z `l mixiW¦©¦Ÿ¥¨¤¨¥§©§¦¨¥©¤§¨

:dt`z `N` eiptl iOp `xwC.àèBç úçðî`Ad ¦§¨©¥§¨¨©Ÿ¥¨¤¦§©¥©¨

zEcrd zrEaWE WCwn `OhnC `hg lr©¥§¦§©¥¦§¨§©¨¥

Fci biVY `l m`e mzd aizkC ,iEHA zrEaWE§©¦¦§¦¨¨§¦Ÿ©¦¨

'Fbe mixFz iYWl(d `xwIe):.'åëå ÷"ä`l xnFlM ¦§¥¦§©¦§¨©§§©Ÿ

DiWtp iRp`A `zNn ipYw,ikd ipze KExM `N` , ¨¨¥¦§¨§©§¥©§¥¤¨§§¨¥¨¥

,oiHg zF`aE dpFalE onW zFpErh zFgpOd lM̈©§¨§¤¤§¨¨¦¦

zF`aE oiHg zdin zF`A zFpErh mpi`We xnFlM§©§¤¥¨§¨¦©¦¦¨

,EdA zi` `zEilrn ipdn `cg xnFlM ,zlqŸ¤§©£¨¥¨¥©©§¨¦§

:'eke dpErh Dpi`W t"r` `hFg zgpn cviM¥©¦§©¥¤¥¨§¨§

.økNð àèBç àäé àlLxzFi FzgpnA lwdl ¤Ÿ§¥¥¦§¨§¨¥§¦§¨¥

:zFgpn x`Xn.áìç úàhçixw mzq z`Hg lM ¦§¨§¨©¨¥¤¨©¨§¨¨¥

mC lke alg lM aizM alg xzaC ,alg z`Hg©¨¥¤§¨©¥¤§¦¨¥¤§¨¨

Elk`z `l(b mW):z`Hg zWxR DixzA aizkE , ŸŸ¥¨§¦©§¥¨¨©©¨

.íéëñðonWe oii Wakl oFxVre dgpnl zlq §¨¦Ÿ¤§¦§¨§¦¨§¤¤©¦§¤¤

:minlWE dlFrl oiaixwOW FnM oidd ziriax§¦¦©¦§¤©§¦¦§¨§¨¦

.úBðeòè íðéà äî éðtîemikqp zWxtA aizkC ¦§¥¨¥¨§¦§¦§¨¨©§¨¦

(eh xAcOA)xcpA `Ad ,dacpA F` xcp `Ntl ©¦§¨§©¥¤¤¦§¨¨©¨§¤¤

mipErh mW`e z`Hg oi`e ,mikqp oErh dacpE§¨¨¨§¨¦§¥©¨§¨¨§¦

:mikqp.òøBöî ìL BîLàå BúàhçEAxzi` §¨¦©¨©£¨¤§¨¦§©

zFCn iYW wxtA zFgpn zkQnA mikqpl `icdA§¤§¨¦§¨¦§©¤¤§¨§¤¤§¥¦

(.`v sC):.ïéàa íéòâð íéøác äòáL ìòEdl WxtnE ©©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦§¨¥§

oikxrA Wi wxtA oikxrA(.fh sC):øtkéà déòâpî ©£¨¦§¤¤¥©£¨¦©¦¦§¥¦©©
.déìFzF` lr Fl ExRM rbp lW zWaE mixEQi ¥¦¦Ÿ¤¤¤©¦§©

:`hgíéLã÷a ééeøzLéàì ïaø÷ éúééî à÷ éëå ¥§§¦¨©§¦¨§¨§¦§§¥§¨¨¦
.éúééîc àeäaEzMd okixvdW zF`nh WIW §©§¥¤¥ª§¤¦§¦¨©¨

xifpe rxFvnE zclFie dafe af ,ozxdhl dxRM©¨¨§¨¢¨¨¨§¨¨§¤¤§¨§¨¦

:`nhPW.øéæð úàhçFxfp ini z`lnA `iaOW ¤¦§¨©¨¨¦¤¥¦¦§Ÿ§¥¦§

:minlWE dlFre z`Hg.àeä àèBç øéæðxrSW ©¨§¨§¨¦¨¦¥¤¦¥

:oiId on Fnvr.øîBçlW `Ede ,f"rlA o"ehea ©§¦©©¦¤§§¤

:iFpl wElg ix`Ev ipW FA minzFge ,adf̈¨§§¦§¥©§¥¨§
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äðåòè`ed oica t"d l"ic dacpe xcpa dpi`c meyn mikqp dperh dpi`c l"` .mikqp

epi` xyrne xeka la` lecb oaxw `iadl eyperl jixv did `heg `edy xg`n

:oica

øáñedl `xiaq xtwd xfrl` iaxe oerny iaxc rnyn `kd .xtwd xfrl` iaxk dl

did `nh xifp `dc `ed `heg xedh xifp elit`c

mikqp miperh mpi` zetere serd z`hg `ian

zecn izy wxta `zi`ck(:v sc zegpn)`zi` ikde

mixcpc `nw wxta inp `icda(.i sc)'b wxtae

xifpc(.hi sc)aizk `nh xifpa `xwc ab lr s`c

xfrl` iax xaqwc opixn`w xedh xifp elit` op`

xifpa `xw azkc `nrh epiide `ed `heg xtwd

`zrnyn dywe `hga dpye li`ed `nh

xifpc `ziinw(:a sc)xifp df ixd d`p `d` opzc

l`eny xn` xn`w zevna eiptl d`pz` `nlce

`zlin ciar `xifp d`pz` xn`e exrya qetzy

xfrl` iax elit` oi` d`p dil opixn`e dxiarc

xifp iab ilin ipd `ed `heg xifp xn`c xtwd

xarinl iz` `nlic xzqin irac icii`c `nh

dia opixw `heg e`l xedh xifp la` dizexifp lr

iaxc `ail` mzd dil `xiaq l`eny xn`z m`e

`nzqe `heg e`l xedh xifpc xtwd xfrl`

xifpc b"tce `kdc `xnbc(.hi sc)l`enyk e`l

opaxc `ail` d`p dil ixwc oizipznc `nzqe

ok m` `xnbc `nzq metl `heg e`l ixn`c

`nw wxt xn`c l`enyc` l`enyc dywiz

ziprzc(.`i sc)`heg `xwp ziprza ayeid lk

xedh xifpk ziprze xtwd xfrl` iaxk dl xaq

mixcpc w"ta opixn`c `ed(.i sc)xfrl` iax

`xwp ziprza ayeiy o`kn 'eke xne` xtwd

incne ziyixtck xedh xifpa ixiin mzde `heg

`nzqc xninl ol zi` `zyde ziprza ayei dil

xifpl ziprza ayei incnc inp mixcpc 'nbc

`wec dil incn ded edi`c l`enyk `lc xedh

ixdy xac lkn envr z` xrvny itl `nh xifpl

hxgzny `nh xifpk hxgzne ziprza ayei

xedh xifp la` dizexifp xzqin irac xrv meyn

l`enyc` l`enyc dywiz edin xrv epi`

w"ta xn`c(.`i sc lirl)`xwp ziprza ayeic

laegd wxtae `heg(:`v sc w"a)mc` oi`e jixt

rxdl rayp leki `ipzde envra leagl i`yx

zeyx drxd s` zeyx dahd dn 'eke envrl

zeyx `edc ziprza ayeia l`eny dl iwene

zezixkc `xza wxtn `iyw cere(.ek sc)xn`c

mei mewnd `l` ea oixikn ep` oi`y [`hg]

eilr xary xifp wtq jixt `we xtkn mixetkd

mei dilr xtk `dc iziip `l mixetkd mei

mz`neh lkl `le mz`hg lkl ipyne mixetkd

ik xifp xninl `ki` i`n xtwd xfrl` iaxle

dperh dpi` `hg lr `ac meyn rnyn `kde iz` dxtkl e`l xtwd xfrl` 'xl xifp oaxwc `nl` oiia diytp ixyinl p"` dxdh zexifp dilr ileg`l `l` iziin dxtkl e`l oaxw iziin

xifpc b"ta inp xn` ikde mikqp(.hi sc)xifp wtqn l`rnyi 'xle `kdc oerny 'xl mzd jxtinl ivn ded izk`e iziin xwr xwrin lrac b"r`c `hg lr `a l`rnyi 'xl serd z`hgc

zereayc `nw wxtae xedh xifp wtqn 'it` oerny 'xl `nh xifp wtqn l`rnyi 'xl(.g sc):iz` dxtk meyn e`lc zezixka enk uxzn `l inpøáñxfrl` iaxk dlil dniz .xtwd

mixcpc w"ta inp xne` diteb edi` `de xtwd xfrl` 'xa dizlin ilz i`n`(.i sc)hwpc dithiy ab` l"ie `hg xy`n eilr xtke xn`py oi`heg e`xwi `ly eacpzd `l zexifpa la`
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øîà ,'í÷ìç õîç äôàú àì' áéúëc ,õnçlî àlà¤¨¦§©¥¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¨©
:õîç äôàz àì í÷ìç eléôà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦£¦¤§¨Ÿ¥¨¤¨¥
,äðBáìe ïîL úBðeòè úBçðnä ìëå :'eë úBçðnä ìk̈©§¨§¨©§¨§¤¤§¨
äéìò íéNé àì' øîà àðîçøc ,àèBç úçðî àkéàäå§¨¦¨¦§©¥§©£¨¨¨©Ÿ¨¦¨¤¨
úBçðnä ìk ,øîà÷ éëä .'äðáì äéìò ïzé àìå ïîL¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨¨¦¨¨©¨©§¨
.úìñ úBàáe ,ïéhéçä ïî úBàáe ,äðBáìe ïîL úBðeòè§¤¤§¨¨¦©¦¦¨Ÿ¤
,äðBáìe ïîL äðeòè dðéàL ét ìò óà ,àèBç úçðî¦§©¥©©¦¤¥¨§¨¤¤§¨
ét ìò óà ,øîBòä úçðî .úìñ äàáe ïéhçä ïî äàä¨¦©¦¦¨¨Ÿ¤¦§©¨¤©©¦
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קפי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dheq(oey`x meil)

.úøL éìëa Bøéè÷îe`xnbd zl`ey,dzr xaky xn`p cvik ©§¦¦§¦¨¥
edlrdy xg`ldéì øéè÷î úøL éìëa,egln `l oiicr ixde , ¦§¦¨¥©§¦¥

rnyne ,'miyi`d iab lr epzepe eglen'y x`ean `ziixad jyndae
zpeek oi` ,`xnbd zvxzn .dgilnd xg`l `l` exihwn epi`y

,exihwn cine zxy ilka edlrny `ziixadàîéà àlàyeäìòî ¤¨¥¨©£¥
úøL éìëazpn lrBøéè÷äì.eglenyk okn xg`l ¦§¦¨¥§©§¦

dgpnd unew iabl `ziixaa x`eanéab ìò BðúBðå BçìBîe§§§©©¥
,íéMéàän cnlp df oicy `xnbd zxne`ïaø÷ ìëå" áéúëc ¨¦¦¦§¦§¨¨§©

."Bâå çìîz çìîa Eúçðî¦§¨§©¤©¦§¨§
y xg`ly `ziixaa x`ean cer.ïéìëàð äéøéL õîBwä áø÷̈©©¤§¨¤¨¤¡¨¦

`xnbd zl`eyïìðî ,miixiyd zlik` z` dxizn unewd zxhwdy §¨¨
,daiyne .mipdkl,"'Bâå dúøkæà úà ïäkä øéè÷äå" áéúëc¦§¦§¦§¦©Ÿ¥¤©§¨¨¨§

áéúëe,okn xg`l `ad weqtaïøäàì äçðîä ïî úøúBðäå" §¦§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ
"åéðáìedgpnd on zxzepd dxzed unewd zxhwd xg`ly epiide - §¨¨

y aygp izni`n ,`xnbd zx`an .eipale oxd`lõîBwä áø÷̈©©¤
,dlik`a miixiyd mixzene¯ déì úéàãk øîìe déì úéàãk øîì§©¦§¦¥§©¦§¦¥

,ezhiyk `pz lkle mi`pzd dfa ewlgpøîzéàc`ziixaa,õîBwä , §¦§©©¤
éúîéàîdidiy oiprl axwedy aygpøézîd z`äìéëàa íééøéL, ¥¥¨©©¦¦©¦©£¦¨

øeàä Ba èBìLúMî ,øîà àðéðç éaøy`d ea dfg`y iznn - ©¦£¦¨¨©¦¤¦§¨
.dlik`a mixiyd exzed ,hrn elit`øîà ïðçBé éaømixiyd oi` ©¦¨¨¨©

`l` mixzenBaeøa øeàä úvézMî. ¦¤¦©¨§
,dgpnd ixiiy iabl x`ean `ziixad jyndaïzéì íéðäkä ïéàMøå§©¨¦©Ÿ£¦¦¥

.Láãe ïîLå ïéé BëBúì,`xnbd zl`eyàîòè éàîzzl xzedy §©¦§¤¤§©©©£¨
,daiyne .yace oii ekezlàø÷ øîàmizzp jl' dpedk zepzn iabl ¨©§¨

äçLîìepiid dgynle ,'mler wgl jipale,äleãâìelk`iy xnelk §¨§¨¦§¨
dlecb jxca mdizepzn z`ïéìëBà íéëìnäL Cøãkxzen okle - , §¤¤¤©§¨¦§¦

dlecb jxc `edy yace ony dgpnd ixiya zzl.
miixiyd iabl `ziixaa x`eany dnõnçlî àlà ïéøeñà ïéàå, §¥£¦¤¨¦§©¥

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"í÷ìç õîç äôàú àì" áéúëc¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨
eLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàlr s` 'mwlg' dlind z` miyxecy ¨©©¦¦§¤¨¦

y ,xnelk ,okl mcew xn`pdí÷ìç eléôàmdl ozipy mipdkd ly £¦¤§¨
dlik`lõîç äôàz àì. Ÿ¥¨¤¨¥

dpyna epipyúBçðnä ìkdpeale ony zeperh.'eëzl`ey ¨©§¨
`xnbd,ikeäðBáìe ïîL úBðeòè úBçðnä ìëådheq zgpnn ueg, §¨©§¨§¤¤§¨

àèBç úçðî àkéàäå,mi`hg lr `ad cxeie dler oaxw epiidc - §¨¦¨¦§©¥
zecrd zreaya `hg e` ,bbeya d`neha ycwnl qpkpy oebk

,dpeale ony dperh dpi` `id s`y ,iehia zreayeøîà àðîçøc§©§¨¨¨©
z`hgl zlq dt`d zxiyr `hg xy` epaxw z` `iade"íéNé àìŸ¨¦

"äðáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìòly `pzd ,`xnbd zvxzn . ¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
dpn `l ,zegpn x`yl `heg zgpn oia miweligd dpnyk epizpyn
`l` ,dheq zgpna `le zegpnd lka bdepy envr ipta welig lk

¯ øîà÷ éëä- jk dpye ,cgi mipicd lk jxkúBçðnä ìkoda yi ¨¦¨¨©¨©§¨
y ,elld zelrndn zg` zegtlïî úBàáe ,äðBáìe ïîL úBðeòè§¤¤§¨¨¦

úìñ úBàáe ,ïéhéçäy ,`xnbd zhxtne .ét ìò óà ,àèBç úçðî ©¦¦¨Ÿ¤¦§©¥©©¦
,äðBáìe ïîL äðeòè dðéàLmewn lknäàáe ïéhçä ïî äàa ¤¥¨§¨¤¤§¨¨¨¦©¦¦¨¨

úìñe .zleqta axern didi `ly gnwd z` mitpny -úçðî Ÿ¤¦§©
,ïéøBòOä ïî äàa àéäL ét ìò óà ,øîBòäda yi mewn lkn ¨¤©©¦¤¦¨¨¦©§¦

y dlrnNøb äàáe ,äðBáìe ïîL äðeòè¯gnw z` ahid mitpny §¨¤¤§¨¨¨¤¤
la` .dxeryd ztilw ea axern didi lal mixerydBæåzgpn - §

oky ,zelrnd el`n dlrn s` da oi` ,dheqïîL àì äðeòè dðéà¥¨§¨Ÿ¤¤
çî÷ äàáe ,ïéøBòOä ïî äàáe ,äðBáì àìå.dtepn epi`y §Ÿ§¨¨¨¦©§¦¨¨¤©

`xnbd d`iane ,dpeale ony dperh dpi` `heg zgpny x`azd
.df oipra `ziixaàeä ïéãa ïBòîL éaø øîà ,àéðzie`x did - ©§¨¨©©¦¦§§¦

,äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzLickàèBç àäé àlL ¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ§¥¥
økNð.ezgpna eliwiyäðeòè dðéà äî éðtîedpeale ony,ick ¦§¨¦§¥¨¥¨§¨

øceäî Bðaø÷ àäé àlL.¯ áìç úàhç àäzL àeä ïéãáexnelk ¤Ÿ§¥¨§¨§¨§¦¤§¥©©¥¤
alg z`hg e`xwpy ,ze`hgd lkíéëñð äðeòèxcp zepaxwk §¨§¨¦

ick ,dacpeäî éðtîe .økNð àèBç àäé àlLdxezd dxn` ¤Ÿ§¥¥¦§¨¦§¥¨
`l` mikqp aeig oi`y epcnll ,'dacpa e` xcp `ltl' mikqp zyxta

z`hg j` ,dacpa e` xcpa `ad oaxwaäðeòè dðéàick ,mikqp ¥¨§¨
Bðaø÷ àäé àlL`hegd lyøceäîdkiynne .mikqpd ici lr ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

epaxw didi `ly ick mikqp mda oi` ze`hgd lky s`y ,`ziixad
,xcedn `hegd lyïéðeòè BîLàå òøBöî ìL Búàhç ìáà`iadl £¨©¨¤§¨©£¨§¦

eizepaxw mr,íéëñðïéàL éôìel` zepaxwàèç ìò ïéàa`l` , §¨¦§¦¤¥¨¦©¥§
ike ,`xnbd dywn .mikqp mr mi`a md jkle ,xdhil exiykdl

,`hg lr mi`a mpi` rxevnd zepaxwéðéà,øa ìàeîL éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¥©
¯ íéøác äòáL ìò ,ïúðBé éaø øîà éðîçð,mi`hgïéàa íéòâð ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦

¯ 'eëåmi`a rxevn irbpy x`ean ixd ,rxevn zeidl mc`d lr §
exn` ji`e ,jk lr xtkl mi`a zepaxwd mb `linne ,`hgd zngn

,`xnbd zvxzn .`hgd lr mi`a mpi`yíúäoi` ,rxevna - ¨¨
el eidy dyeade mixeqiid ici lry oeik ,`hgd lr `a oaxwd

déì øtkéàc àeä ,déòâpîe .rbpd `a ezngny `hgdéúééî ék ¦§§¥§¦©©¥¦©§¦
¯ ïaø÷ick wx `ed `iany oaxwdà÷c àeä íéLã÷a ééeøzLàì ¨§¨§¦§§¥§¨¨¦§¨

éúééî,`xnbd zl`ey .oaxw `iaiy cr ez`nehn `vei epi`y - ©§¦
äzòî àlàrxevn z`hg lr mikqp oi`iany mrhdy ,jixacl ¤¨¥©¨

ok m` ,`hg lr d`a dpi`y meyn `edøéæð úàhçxifpd `iany - ©©¨¦
exfp ini z`lna z`hgíéëñð äðeòè àäz,oaxwd mréôì`ly §¥§¨§¨¦§¦

`vnpe ,ezexifpa xifpd `hgàèç ìò äàa dðéàL,`xnbd dper . ¤¥¨¨¨©¥§
dì øáñz`hga mikqp mi`ian oi`y mrhdy xn`y oerny iax ¨©¨

,xcedn `hegd ly epaxw didi `ly ick `ed,øtwä øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨©©¨
øîàcyàeä àèBç énð øéæðoi`e ,oiid on envr z` xrivy oeik - §¨©¨¦©¦¥

yie ,dxezd eilr dzeiv `ly dnn eytp lr daeg siqedl mc`l
ez`hgy `vnpe ,xifpd ixeqi`a lykie ezexifp lr xeari `ny yyg

.`hg lr d`a
,dpyna epipyíLk øîBà ìàéìîb ïaøjk ,dnda dyrn diyrny ©¨©§¦¥¥§¥

dpaxw'eë,`xnbd d`ian ,àéðz,,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïäì øîà ©§¨¨©¨¤©¨©§¦¥©£¨¦
dpLøãàå éì eçépä ,íéøôBñ`wec d`a dheqd zgpny mrhd mkl §¦©¦¦§¤§§¤¨

mixeryd on¯ øîBç ïéîkzeevw ipyl eze` mixagny hiykz enk §¦¤
.iepl welgd ix`ev
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà ,àéðúc .ìàòîLééãk ,íéLãç äL ¦§¨¥§©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
,øaeòä úøkäzxaernd irna xkip xaerdy onf `edyéøác , ©¨©¨¨¦§¥

,øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øæòéìà éaø .ïðç ïa éñBé àaà©¨¦¤¨¨©¦¡¦¤¤¤¦§¨¦§©¨¥
dl dlez zekf dl yi m`øîàpL ,íéLãç 'è,dheq iabläú÷ðå" ¢¨¦¤¤¡©§¦§¨

,"øtñé eðãáòé òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ äòøæðåzekfdy o`kn §¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤§ª©
zciwt onf ick dl dlezøtñì éeàøä òøæzeigl ie`xd ,epiid - ¤©¨¨§©¥

.miyceg 'h `edy ,mewn ly egay xetiq icil `aleìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
,øîBàdl dlez zekf dl yi m`ïéàL ét ìò óàå .Lãç øNò íéðL ¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥

øácì äéàø,yceg xyr mipy dl dlez zekfdyøácì øëæ,yi §¨¨©¨¨¥¤©¨¨
áéúëcipan cxhp `diy el xn`e melgd z` l`ipc xzty xg`l ¦§¦

,mipy ray dcyd zig mr elk`ne eayen `die mc`àkìî ïäì"- ¨¥©§¨
lkn ,dxifbd on qepn oi`y it lr s`y ,jl rc jlnd ipec` mpne`

mewnCìò øtLé ékìî,jpira izvr ahiz -éèçå)[Càèçå] (C ¦§¦¦§©£¨©£¨©£¨¨
÷øô ä÷ãöaici lr ynnzz `ly ick dilr xtke j`hg dcte - §¦§¨§ª
,dwcv ozizyïéðò ïçîa Cúéåòåpipga wext jizepere -.miipr z ©£¨¨¨§¦©£¨¦
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oifge` mipy` cenr eh sc oey`x wxtdheq
.ã"ñ Bøéè÷îe â"äc"q Fxihwn ,Dil `iWw `w ikde ,Dil xhwn zxW ilkA Eh` qxB `le ©§¦§Ÿ¨©¨¦§¦¨¥©§©¥§¨¥¨©§¨¥©§¦

`Ed `YWd `nl` ,miX`d iAB lr FpzFpe FglFnE ipYw `tiqe Dgln `l oiicr ixde©£¥£©¦Ÿ§¨¨§¥¨¨¨¥§§§©©¥¨¦¦©§¨©§¨

:Dil xhwnC.úøL éìëa Bøéè÷äì eäìòî àîéà àlàFxihwdl zxW ilkA Edlrn xnFlM §©§©¥¤¨¥¨©£¥§©§¦¦§¦¨¥§©©£¥¦§¦¨¥§©§¦

:EPglnIW xg`l.'åëå déì úéàãk øîì õîwä áø÷mixiW xiYnC ipYwC unTd axw §©©¤¦§§¤¨©©Ÿ¤§©¦§¦¥§¨©©Ÿ¤§¨¨¥§©¦¦©¦

,mixiW xiYdl daixw aiWg zni`n dlik`A©£¦¨¥¥©£¦§¦¨§©¦¦©¦

,FAxA xE`d zSYXn Dil zi`cM opgFi iAxl§©¦¨¨¦§¦¥¦¤¦©¨§ª

:hrn ENt`e FA hFlWYXn `pipg iAxlE.äçLîì §©¦£¦¨¦¤¦§©£¦§©§¨§¨
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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elcebe ,lkiddäúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
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ïläl äî .òøBönî éìk éìk øîb ,ìàòîLé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§¨¥¨©§¦§¦¦§¨©§©¨
áéúëc ,ïìðî íúäå .äLãç ñøç ïàk óà ,äLãç ñøç¤¤£¨¨©¨¤¤£¨¨§¨¨§¨¨¦§¦

ò Nøç éìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå','íééç íéî ì §¨©¤©¦¨¤¨¤§¦¤¤©©¦©¦
éìk óà ,äëàìî ïäa äúNòð àlL ,íéiç íén äî©©¦©¦¤Ÿ¤¤§¨¨¤§¨¨©§¦
íéiç íéî ïläl äî éà .äëàìî Ba äúNòð àlL¤Ÿ¤¤§¨§¨¨¦©§©¨©¦©¦
øîàc ,énð éëä ìàòîLé éaøì ,íéiç íéî ïàk óà©¨©¦©¦§©¦¦§¨¥¨¦©¦§¨©
.ïä ïééòî éî ,øîBà ìàòîLé éaø .øBik éî ,ïðçBé éaø©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥¥¥©§¨¥
äî ,Cøôéîì àkéà .ïä úBîéî øàMî ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¨¥¥¦¨§¦§©©
øîà .úòìBz éðLe áBæàå æøà õò ïeòè ïkL òøBöîl¦§¨¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©¨©
ézøîàL éìk ,'[Nøç] (ñøç) éìëa' àø÷ øîà ,äaø©¨¨©§¨¦§¦¤¤¨¤§¦¤¨©§¦
,åéðt eîkàúð àlL àlà eðL àì ,àáø øîà .øák Cì̈§¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨
,íéîc àéîec ,àîòè éàî .ïéìeñt åéðt eîkàúð ìáà£¨¦§©§¨¨§¦©©£¨§¨§©¦
,àáø éòa .äpzLð àlL éìk óà ,epzLð àlL íén äî©©¦¤Ÿ¦§©©§¦¤Ÿ¦§©¨¨¥¨¨
éî .eäî ,eðaìúðå Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúð¦§©§§¤¡¦¨§¦§©¨¥§¦§©§©¦
øeãäc ïåék àîìéc Bà ,eçcéà eçcéàc ïåék ïðéøîà̈§¦©¥¨§¦§¦§¦§¨¥¨©£
éðLe áBæàå æøà õò ,øîBà øæòìà éaø ,òîL àz .øeãä£¨§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦
óeìwéàc ,íúä .éèLôîe éøãä ,íúä àäå .ïéìeñt åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL úòìBz©©¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦§¨¨¨©§¥¦§§¥¨¨§¦§
eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc ,àîòè éàî :'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëð :éôeìwéà¦§¥¦§©©¥¨¨¨¦¦§©©£¨§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§
õeçaî ïwúé ìBëé 'äéäé øLà øôòä ïîe' ïðaø eðz :'eë änà íL äéä íB÷î :ïéîé Cøc àlà¤¨¤¤¨¦¨¨¨¨©¨¨©¨¨¦¤¨¨£¤¦§¤¨§©¥¦©
øîBì ãeîìz ,úBîBcø÷a øBtçé ìBëé ,ïkLnä ò÷ø÷a éà .'ïkLnä ò÷ø÷a' øîBì ãeîìz ,ñéðëéå§©§¦©§©§©§©©¦§¨¦§©§©©¦§¨¨©§§©§©§©
äéäé øLà øôòä ïîe' ,Cãéà àéðz .íL ïz ,íL ïéà .àáä ,íL Lé ,ãöék àä .'äéäé øLà'£¤¦§¤¨¥©¥¨¨¥¥¨¥¨©§¨¦¨¦¤¨¨£¤¦§¤
ò÷ø÷ àéáäì ,øîBà äãeäé ïa éñéà .ïkLnä ò÷ø÷a ñéðëîe õeçaî ïwúî äéäL ãnìî ,''Bâå§§©¥¤¨¨§©¥¦©©§¦§©§©©¦§¨¦¦¤§¨¥§¨¦©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dheq(oey`x meil)

déòîLcl`ilnb oaxøîà÷c øéàî éaøìzgpny mrhdy lirl §©§¥§©¦¥¦§¨¨©
y itl ,dcin cbpk dcin meyn `ed ,oixeryd on d`a dheqàéä¦

Búìéëàälread z` -íìBò épãòîezeztl ickdðaø÷ Cëéôì , ¤¡¦¨©£©¥¨§¦¨¨§¨¨
`edy mixery gnwnäîäa ìëàî.déì øîàiaxl l`ilnb oax ©£©§¥¨¨©¥

y meyn ,xacd mrh edfy yxtl okzi `l xi`n,äøéLò çðézä̈¦©£¦¨
øîéîì àkéà éàî äiðòdxiyr dheqdy ote`a `nlya - £¦¨©¦¨§¥©

lik`de`idy ote`a j` ,df mrh okzi mler ipcrn lread z` d
.dnda lk`n d`ian recn ok dbdp `le dipràlàmrh `ed jk ¤¨

,xacdänäa ìëàî dðaø÷ Ck ,äîäa äNòî äéNònL íLk- §¥¤©£¤¨©£¥§¥¨¨¨§¨¨©£©§¥¨
yinyzl dnvr dxiwtny ,dnda dyrn `ed zepfl diyrny myk

.dnda lk`n dpaxw jkl ,dbef oa epi`y inl
.äðùî,dheqd zgpn z` e`iady xg`làéáî äéäodkdìL éìét ¨¨¥¦§¨¥¤

ñøç,qxgn qek -¯ øBikä ïî íéî âBì éöç dëBúì ïúBðåixdy ¤¤§¥§¨£¦©¦¦©¦
.ilka eycwzpy `l` miyecw oi`e ,'miyecw min' dxn` dxezd

øîBà äãeäé éaø`l` ilka ozep epi`úéòéáøy ,miníLk ©¦§¨¥§¦¦§¥
áúka èòînLdheq zlibna miazek oi`y dcedi iax xaeqy - ¤§©¥©§¨

,miweqt hrn `l`íéna èòîî Ckoi` hren azkdy oeiky - ¨§©¥©©¦
.jkl mihren mina ice ,ewgnl miaexn min jixvñðëðodkd ¦§©

Bðéîéì äðôe ìëéäì`l dpet mc`y zeipt lky l"fg eyxc itl - ©¥¨¨¨¦¦
,oini jxc `l` eidiíL äéä íB÷îeztvix x`y jezn hlae xkipy ¨¨¨¨

elcebe ,lkiddäúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
da äòeá÷ahd ici lrydnixdle dlaha feg`l leki zr §¨¨

.yiy ipa`a ztvexn dlek dzidy dxfrd zirwxwnàeäLk§¤
déaâîyiyd z`ïúBðå ,äézçzî øôò ìèBðåmind qeka xtrd ©§¦©§¥¨¨¦©§¤¨§¥

¯ íénä ìò äàøiL éãk,mina d`xpe xtrd xkip didiyøîàpL §¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©
'íéîä ìà ïúðå ïäkä ç÷é ïkLîä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä ïîe'¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦

¯rnyn ,'mina ozpe' xn`p `le ,'mind l`' xn`py dnn epiide
.mind lr d`xp didi `l` ,mind jeza rela didi `ly

àðz .àøîâ`ziixaa epipyñøç ìL éìét ,ly qekd didiy jixv ¨¨§¨¥¤¤¤
qxgäLãç,dk`ln lk ea dzyrp `ly -.ìàòîLé éaø éøác £¨¨¦§¥©¦¦§¨¥

,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàîzeidl ilkd jixvy ©©£¨§©¦¦§¨¥
,daiyne .ycgòøBönî éìk éìk øîbiabl xn`p ,dey dxifba ¨©§¦§¦¦§¨

,'miig min lr yxg ilk l`' xn`p rxevnae ,'yxg ilka' dheq
micneleïläl äîilk didiy jixvñøç ïàk óà äLãç ñøç ©§©¨¤¤£¨¨©¨¤¤

äLãç,`xnbd zl`ey .íúäårxevna -ïìðîqxg ilk jixvy £¨¨§¨¨§¨¨
,`xnbd dper .ycgéìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå' áéúëc¦§¦§¨©¤©¦¨¤¨¤§¦

¯ 'íééç íéî ìò Nøç,minl ilkd ywedàlL íéiç íén äî ¤¤©©¦©¦©©¦©¦¤Ÿ
¯ äëàìî ïäa äúNòðdzyrp `ly oiirn in md 'miig min' ixdy ¤¤§¨¨¤§¨¨

dk`ln mdaóà ,déìkzeidl jixv ,rxevna xn`pyàlL ©§¦¤Ÿ
,äëàìî Ba äúNòðjixv dheq iabl s`y dey dxifba micnele ¤¤§¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .ycg ilkd didiyéàoic l`rnyi iax cnly oeik ¦
,sqep oic cnlp ok m` ,ilkd iabl dey dxifba rxevn oicn dheq

ïläl äîeidiy jixv ,rxevna -íéiç íéî,ïàk óàjixv dheqa ©§©¨©¦©¦©¨
íéiç íéî,`xnbd dper .dk`ln mda dzyrp `ly -éaøì ©¦©¦§©¦

ìàòîLédey dxifba cnly meyn ,qxg ilk jixv dheqay xaeqd ¦§¨¥
,rxevnn¯ énð éëä`ly oiirn in md dheqd iny mb xaeq ¨¦©¦

enk .dk`ln mda dzyrp,ïðçBé éaø øîàcmd dnøBik éî §¨©©¦¨¨¥¦
dheq in mipikn mdnyïä ïééòî éî øîBà ìàòîLé éaø ,itk - ©¦¦§¨¥¥¥©§¨¥

rxevnn dey dxifba cnly x`azdyøàMî íéøîBà íéîëçå ,©£¨¦§¦¦§¨
¯ ïä úBîéî.dewn inn s` zgwl mileki ¥¥

dey dxifba dheq oic cnly l`rnyi iax lr `xnbd dywn
ixde ,rxevnnCøôéîì àkéà,ef dey dxifbòøBöîl äîdxingdy ¦¨§¦§©©¦§¨
epica dxezd¯ úòìBz éðLe áBæàå æøà õò ïeòè ïkLokle ¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©

dheqa ok oi`y dn ,miig mine ycg ilk ekixvdl dxezd dxingd
,`xnbd zvxzn .el` mixac da oi`yäaø øîày jknàø÷ øîà ¨©©¨¨©§¨

miyecw min gwle' dheq iabl,'[Nøç] (ñøç) éìëaxn`p `le ¦§¦¤¤¨¤
ilk `ed o`k xn`py ilkdy rnyn ,min ea ozpe qxg ilk gwle

xnelk ,reciøák Cì ézøîàL éìkaezkd eilr xaic xaky - §¦¤¨©§¦¨§¨

.rxevna xn`py qxg ilkd `ede ,xg` mewna
,`xnbd zx`anàáø øîà`ly opax zrcl dpyna epipyy dn ¨©¨¨

ea dyrpy ilk lehil leki `l` ,ycg qxg ilk didiy ekixvd
,dk`lneðL àìdf xacàlàilkaåéðt eîkàúð àlL`l - Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨

,y`a yeniya eipt exgyedåéðt eîkàúð ìáàyeniy zngn £¨¦§©§¨¨
,y`a.ïéìeñt,`xnbd zl`eyàîòè éàîzrcl ok oicdy §¦©©£¨

ecnl `ly s`y ,daiyne .rxevnn dheq oic ecnl `l ixde ,minkg
zeidl jixv dheq in ly ilkdy mixaeq lkn ,rxevnnàéîec§¨

íéîcilka miycw min odkd gwle" weqta xn`p ixdy ,dheq ly §©¦
,minl ilkd ywed ,"yxgepzLð àlL íén äî,mzi`xnéìk óà ©©¦¤Ÿ¦§©©§¦

zeidl jixväpzLð àlL.ezi`xn ¤Ÿ¦§©¨
,àáø éòadn ,ilkd ly ezi`xn dpzyi `ly jixvy x`eand itl ¨¥¨¨

milkd m` oicd didi¯ Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúðxifgd ¦§©§§¤§¦¨§¦§©¨¥
milkd exfgy cr oyakl milkdeäî ,eðaìúðåxyk ilkd m`d , §¦§©§©

.`l e`eçcéàc ïåék ïðéøîà éîzg` mrt ilkd lqtpy - ¦¨§¦©¥¨§¦§
,dheqd z`wydl¯ eçcéàm` elit` exykdl aey xfeg epi` ¦§

,zipya epalzpøeãä øeãäc ïåék àîìéc Bàezi`xnl xfgy oeik - ¦§¨¥¨©££
iabl epivny dnn di`x `xnbd d`ian .dligzak xyk dpey`xd

,rxevnúòìBz éðLe áBæàå æøà õò øîBà øæòìà éaø ,òîL àz̈§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦©©
åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL,enwrzde oda ynzydy -ïéìeñt ¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦

rxevnd zxdhl.,`xnbd zwiicn¯ éèLôîe éøãä íúä àäåixd §¨¨¨©§¥¦§§¥
mrt dgcpy oeiky gken `l` ,dligzak mxyiile xefgl xyt`
exgyedy milk mb `linne ,dligzak ezexykl xfed epi` zg`
gikedl oi` ,`xnbd dgec .epalzi m` s` mzexykl mixfeg mpi`

y meyn ,mynéôeìwéà óeìwéàc íúäote`a xaecn `ziixaa - ¨¨§¦§¦§¥
mxifgdl ozip `le aef`d oke eztilwn urd slwzd ieynd zngny
z` oall oebk mzencwl mxifgdl ozipy ote`a j` ,mzencwl

.dligzak xyk didi - milkd
did odkdy dpyna epipy.'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëðzl`ey ¦§©©¥¨¨¨¦¦§

,`xnbdàîòè éàîdper .`wec qpkpd ly epinia dlahd z` eyr ©©£¨
meyn ,`xnbdàlà eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk øî øîàc§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§¤¨

,ïéîé Cøcdidy dnly dyry mid iabl xn`py weqtdn ok ecnle ¤¤¨¦
ipy lr cnr" my aezkd xn`e ,zygpn zeieyr xwa a"i lr gpen
,dabp mipt dylye dni mipt dylye dpetv mipt dylye xwa xyr
xcq z` aezkd dpn ,"dlrnln mdilr mide dgxfn mipt dylye
jxc siwdl `ae dxfrl qpkpdy ,oini jxc dpetd xcqk mzcinr

.gxfnle mexcle axrnl jk xg`e oetvl dligz jled ,epini
,'eë änà íL äéä íB÷î.dizgzn xtr lhep ddiabn `edykeeðz ¨¨¨¨©¨¨

ïðaø,dheq zyxta weqtd z` `ziixad zyxecøLà øôòä ïîe' ©¨¨¦¤¨¨£¤
äéäéxn`p did `l eli` ,'mind l` ozpe odkd gwi okynd rwxwa ¦§¤

,'okyna didi xy`' `l` ,'okynd rwxwa didi xy`'ïwúé ìBëé̈§©¥
ñéðëéå õeçaîokynl uegn xtr lehil i`yxy mixeaq epiid - ¦©§©§¦

.okynl eqipkdleøîBì ãeîìzazkp jkl -,'ïkLnä ò÷ø÷a' ©§©§©§©©¦§¨
qpkpd xtra ic oi`e okynd zirwxwn xtr lehil jixvy cnll

,`ziixad dkiynn .okynlïkLnä ò÷ø÷a éàdid `l eli` - ¦§©§©©¦§¨
xy` xtrd one' `l` 'okynd rwxwa didi xy` xtrd one' xn`p

,'okynd rwxwaúBîBcø÷a øBtçé ìBëé`l m`y mixeaq epiid - ¨©§§©§
rwxwa xetgle mecxw `iadl jixv ,elhil gepy jx xtr my `vn

.xtrd dpnn lehil okynd'äéäé øLà' øîBì ãeîìzjixv epi`y ©§©£¤¦§¤
`l` ,rwxwa xetglãöék àäeyri,m`íL Léozipy jx xtr ¨¥©¥¨

,zelwa ezgwlàáäm`e ,eze`íL ïéà,gegiz xtríL ïzxtr ¨¥¥¨¥¨
.okynd rwxwdn gwly aygpe ,elhize¯ Cãéà àéðz`ziixaa ©§¨¦¨

xn`p .df oecipa mi`pz ewlgp dipyäéäé øLà øôòä ïîe' ÷åñôá¦¤¨¨£¤¦§¤
,''Bâå,okynd rwxwn xn`p `ly jknïwúî äéäL ãnìîz` §§©¥¤¨¨§©¥

xtrdñéðëîe õeçaîegipdl jixv oi`e ,mind l` ozepe lkidl ¦©©§¦
.lkidd rwxwaïkLnä ò÷ø÷arwxwa xn`p recn ef dhiyl - §©§©©¦§¨

,my gped `le okynl qpked m` s` xyk ixde ,okyndïa éñéà¦¦¤
øîBà äãeäé`a df `xwn¯ àéáäìzeaxlò÷ø÷ , §¨¥§¨¦©§©
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ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



קפד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dheq(ipy meil)

íéîìBò úéáe ïBòáâå áBð äìéLmpi`y s`y ,ycwnd zia - ¦Ÿ§¦§¥¨¦
.dheq zyxt mda zbdep okyn mi`xwpBðéà ,øîBà íçðî ïa éñéà¦¦¤§©¥¥¥

éøöCozip ixdy ,dheq zyxt ea bdpzy ycwnd z` zeaxl weqt ¨¦
,xnege lwn z`f cenlläl÷ äàîeèa äîedqipk xeqi` - ©§§¨©¨

,zxka epicy d`neha ycwnláeúkä ÷ìç àìokynd oia Ÿ¨©©¨
.ycwnlLéà úLà úàîeèadz`nehy ,dlrapyäøeîçixdy §§©¥¤¦£¨

,wpga dzzinïkL ìk àìdwceal ycwne okynd eeyedy Ÿ¨¤¥
.mkezn dxraleïk íà,ycwn zeaxl jixv oi`yãeîìz äî ¦¥©©§

øîBìazkp jxev dfi`l -,'ïkLîä ò÷ø÷a',mgpn oa iqi` xne` ©§©§©©¦§¨
zeaxl `a df `xwny¯ Búte÷ CBzî àéáé àlLdfa ic `ly ¤Ÿ¨¦¦¨

rwxwa egipi uegdn e`ianyk `l` ,okynd jezl xtrd qipkny
d`iady zncewd `ziixaa `pzd zrck ,elhi myne okynd

.`xnbd
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàm`íL ïéàeizeaiaqae okyna - ¦©§¨§¥¨

øôò,dheqd ina zzl gegizøôà ïziL eäî,dpde .xtrd mewna ¨¨©¤¦¥¥¤
zia ewlgpe ,'xtra edqke' dxeza xn`p mcd ieqik zevn iabl
.e`l e` ieqikl xyke xtr iexw xt` mb m`d lld ziae i`ny

,`xnbd zxne`¯ Cì éòaéz àì éànL úéác àaélàoi` i`cey ©¦¨§¥©©Ÿ¦¨¥¨
oeik ,dheq inl xyk xt`døôò éeøwL øôà eðéöî àì éøîàc§¨§¦Ÿ¨¦¥¤¤¨¨¨

dheql xyk epi`y oicd `ed ,mcd ieqikl xyk epi`eéòaéz ék .¦¦¨¥
eðéöî éøîàc ìlä úéác àaélà Cì,dnec` dxt xt` iabløôà ¨©¦¨§¥¦¥§¨§¦¨¦¥¤

øôò éeøwL,mcd ieqikl xyk okleéàî.dheq in iabl oicd `di ¤¨¨¨©
m`døôò éøwéàc áb ìò óà,àëäy dheq iabl'ïkLnä ò÷ø÷a' ©©©§¦§¥¨¨¨¨§©§©©¦§¨

áéúk.xt` hrnl ,okynd rwxwl dnec didiy jixvy miyxec - §¦
àîìéc Bà,xtrk xyk xt` didi dheq iabl mb lld zia zrcly ¦§¨
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éàî`lc l"ie heytz ok m` ded `xeiy e`lc oeik ira `w i`n dniz .dlr ded

meyn i` `ed `xeiy e`le 'ixtck `nrh meyn i` `xiiyc i`d edl xixazi`

`pzc:`xeiyl zgpàéáî.ditebl `edd opaxe ziriax dnke mda xkip xetv mcy min

oipin 'b 'tae dlr ibilt opaxc xn` `kd iaxl `iyw(.gl sc xifp)xyr icda dil aiyg `w

eze mzd jixt `we `zixeig yngn zeiriax

`ian did `kdc oizipzn iziine `ki` `de `kil

ixiin `w `l `zbelta ipyne 'eke qxg ly iliit

dil aiyg `we `id `zbelt inp rxevnc `de

`zbeltl `inc `l `kdc `zbelt `dc d`xpe

elit`e cg`l micil oilhep oebk mzd iziinc

mici zkqnc w"ta mzd biltc iqei 'xe mipyl

(`"n)irac ziriaxa mipyl dil ibq `l xn`e

iliit `ian did oizipzna oke ziriax inp oexg`l

ziriaxa dil ibq `l dcedi iaxc w"zc qxg ly

lk `nw `pz xn`wc milbx in lehia iab oke

`l ziriaxn zegta ecen opax `kd la` `edy

`ian dligzkl edin ziriaxa ibq ira i`e xyt`

cvik mirbp zkqnc c"i wxt yixa opzck bel ivg

qxg ly iliit `ian did rxevnd z` oixdhn

opzc `de miig min bel ivg dkezl ozepe dycg

zecn izy 'ta(.gt sc zegpn)dzid dn ziriax

:`id l`rnyi 'x rxevnl min ziriax zynyn

àéáîz"`e .ziriax dnke mda xkip mcy min

f"ta opz `de ziriaxn xzeia xkip epi` ike

ze`ewn zkqnc(d"n)dnka `xnba dl iziine

oileg zhigyc w"t idliya izkec(.ek sc)w"tae

zeknc(:b sc)oii aehxew okezl ltpy min oibel 'b

'ba xkip oii elit`c `nl` oii d`xnk odi`xne

xn`wc xkip l"i ith wneqc mc y"ke oibel

(x"n) `nlrc d`xn iepiya e`le mc ly ezeynn

`dn inp iax dinz didy dn dywiz `l `zyde

dax unewda opixn`wc(.ak sc zegpn)cib wxte

dypd(:gv sc oileg)epina oinl silic dcedi iaxl

mcne xtd mcn gwle aizkc i`nn lha epi`c

lyn daexn xt ly ency reci xacd xiryd

ixn` opaxe liha `l epina oinc `nl` xiry

oin dedc `kd `de df z` df oilhan oi` oiler

mcd lr oiaexn mindy reci xacde epina `ly

xkip ezeynnc oeik l"ie mca aizk ikd elit`e

:oira `ed ixdäðè÷.edn mind iptn zigcpe

iaxl i` dil `irain `w o`nc `ail` dniz

xetv mc `diy ira `dc leqtc `hiyt l`rnyi

d`xpe min xkid` ictw `l `d opaxl i` xkip

lr dinz didy `l` `witq oeyl `l `ira `dc

xetv mc mlerl ziriax xn`c l`rnyi 'x ixac

oigcn mindy xkip epi`y minrt `de oda xkip

oebk oixkip mind oi`y minrte dphw oebk eze`

`diy xetva dixeryl opaxl miw ikide dlecb

d"xc w"tc `inec ziriaxa mlerl xkip dncsc)

(.biedl miw in `xif iaxl dinxi iax dil xn`c

e`l dil xn` yilyn zegtl yily oia opaxl

:'eke `zkldn xal jytp witz `l jl `pin`

äðéùiepiy ike iaxl dniz .ernyna aezkd

aizkde xtr xt` `xwpy `ed(bk a mikln)sexyie

xtrl wc xy` cr ahid oegh eze` zek`e oke xtrl wcie oexcw lgpa dze`(h mixac)zevn xwir dxt la` xtr oi`xwp dyizk oikixv `l` dtixy i"r xt` ziyrp `ly oze` l"ie

xt`l dztixy zevn xwir edin xt` eyrp `ly oice` meyn zelwna dze` oihaeg dtxyp dxtc b"ta opzcke ixtqa `zi`ck mze` oiyzek eid oice` my eid m`y t"r` xt`l dztixy

:`edäðéùmcd ieqik wxta xn`de dpiy jk iptn ike dniz .ernyna aezkd(:gt sc oileg):dpin rny izxz l"ie xtr `xwp xt`y cnll d"ac `ail` dpiy jklc
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(ipy meil)

eteb lk z` glbny xaeqy mirbpa dpynd ly `pzdeúòìãks` ¦§©©
dkld meyn epi` ,dipy zglbza`l` ,ipiqn dynléaø épî©¦©¦

,àéä àáé÷ò,l`rnyi iaxk hxte llka dxezd z` yxec epi`y £¦¨¦
`l`éèeòéîe ééeaéø Léøãczeaxl `a oexg`d llkd eixacle - §¨¦¦¥¦¥

zenewn s` glbl jixvy xaeq okle ,hxtd oirk mpi`y mixac s`
.xry qepik zenewn mpi`e mi`xp mpi`y xnelk ,hxtd oirk mpi`y
lk glbl jixv ,herine ieaixa dxezd z` zyxecy drcly epivne

.etebàéðúcweqta xn`p ,`ziixaaúà çìâé éòéáLä íBéá äéäå' §©§¨§¨¨©©§¦¦§©©¤
äaéø 'BøòN ìkxn`p okn xg`le ,exry lk z` glbiy weqtd ¨§¨¦¨

èòéî ,'åéðéò úaâ úàå Bð÷æ úàå BLàø úà'jixv epi`y weqtd ¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨¦¥
jynda xn`py dnae .el` oirk zenewn `l` glblìk úàå'§¤¨

øæç 'çìâé BøòNweqtdäaéøåzenewn x`y s` glbl jixvy, §¨§©¥©¨©§¦¨
weqtdy ote`ay `ed llkde,äaéøå èòéîe äaéøoexg`d ieaixd ¦¨¦¥§¦¨

e xfgäaéø éàî .ìkä äaéø,df ieaixadéôeb déleëc äaéø- ¦¨©Ÿ©¦¨¦¨§¥¥
glbl jixv xry qepik mewn mpi`e mi`xp mpi`y zenewn s`y.

¯ èòéî éàîe,hxtdn hrnzd mewn dfi`CBúaL øòéN èòéî ©¦¥¦¥¥¨¤§
¯ íèBçä,dipy zglbza glbl rxevnd jixv oi` df mewn z`y ©¤

.hxtl llk dnec epi`y oeik
,zl`eye dwtzqdy dnl `xnbd zxfegdìò éåä éàîxt` m`d - ©¨¥£¨

e`l e` xtrd mewna dheq inl xyk.,di`x `xnbd d`ianàz̈
,áø øîà éMà øa àðeä áø øîàc ,òîLm`¯ íL ïéàrwxwa §©§¨©©¨©©¦¨©©¥¨

okyndøôò,dheqd inl÷øé úéáea÷ø àéáîawxpy wxi ixexit - ¨¨¥¦©§¦¨¨
,xtr oirk dyrpe xxetzdeLc÷îeokynd rwxw lr ezgpda §©¥

xt`y oicd `ed ok m`e ,dheq ina epzep jk xg`e jka ycwzne
,`xnbd dgec .dheq inl xykàéä àìå`l` ,oekp ienicd oi` - §Ÿ¦

`wecøôò éàåäc àeä ÷øé úéáea÷øj` ,dheq inl ie`x okleøôà ©§¦¨¨©£©¨¨¥¤
øôò éàåä àì.dheq inl ie`x epi`e Ÿ£©¨¨

ìL ,ïðaø eðz .íénä ìò äàøiL éãkäLmda epipy mixac §¥¤¥¨¤©©©¦¨©¨¨§Ÿ¨
yeàøiL ïéëéøöiabl ok x`azp epzpyna ,oirl mixkipeøôò §¦¦¤¥¨£©

äèBñ.mind ipt lr d`xiy xeriyk zzl jixvy¯ äøt øôàå ¨§¥¤¨¨
xeriyk oziy jixv ,mina dxtd xt` z` gipne z`hg in dyeryk

.mind ipt lr xt`d d`xiy¯ äîáé ÷Bøåz` mail maid o`nnyk §§¨¨
dybpe" dxezd dxn` ,`ypil zxzen zeidl el zvlege eig` zy`

pwfd ipirl eil` eznai,"eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge ,mi
.xkip wexdy rnyn 'mipwfd ipirl' azkpy dnneéaø íeMî¦©¦

øBtö íc óà ,eøîà ìàòîLéjixv ,rxevn zxdha dyrpd - ¦§¨¥¨§©©¦
,`xnbd zl`ey .mina xkip mcd didiy xeriyk epzilàîòè éàî©©£¨

ìàòîLé éaøc,zx`ane .ze`xdl jixv xetivd mcyáéúëciabl §©¦¦§¨¥¦§¦
z`e ux`d ur z`e dze` gwi digd xetvd z`" rxevnd zxdh

aef`d z`e zrlezd ipyàéðúå ,"'Bâå øtöä íãa íúBà ìáèå§¨©¨§©©¦Ÿ§§©§¨
' wx xn`p did m` ,`ziixaaìBëé ,'íãayxtl mileki epiid - §©¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íéna àìå íãamb xn`p jkl - §¨§Ÿ©©¦©§©
'íéna'e .éà' wx xn`p didìBëé ,'íéîyxtl mileki epiid - ©©¦¦©¦¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íca àìå íéna' mb xn`p jkl -,'íãa ©©¦§Ÿ©¨©§©§©
ãöék àämdipy miiwníéî àéáî ,jixve ,xetiv mc mda axrne ¨¥©¥¦©¦

xeriyk mind eidiyïäa økéð øBtéö ícLdliah dfa miiwne ¤©¦¦¨¨¤
.minae mcaänëåmda xkip xetivd mcy mind xeriy `ed¯ §©¨

.úéòéáø§¦¦
,`xnbd zx`anïðaøåmixacd llka xetivd mc z` epn `ly §©¨¨

weqtdn gikedl oi`y mixaeq ,e`xiy mikixvyzeidl mcd jixvy
`l` ,mina xkipàeääjxved weqtd -déôeâìoicd xwirl - ©§¥

minae mca liahdl jixvyàðîçø øîà÷ éëäc ,dxn`y dna §¨¦¨¨©©£¨¨
,'mind lr dhegyd xetvd mca digd xetvd z`e mze` lahe'

yíéîáe íãa ìéaèàzx`an .xkip didiy jixv oi` j` ,eicgi ©§¦§¨§©¦
`xnbd,ìàòîLé éaøåjxved ixd ,xkip didiy jixvy cnl oipn §©¦¦§¨¥

`xnbd zvxzn .oicd xwir z` epcnll weqtdïk íàzrck - ¦¥
oi`y s`e mine mca mlahiy eprinydl `l` aezkd `a `ly ,opax

,xkip mcdàðîçø áBzëìwx,'íäa ìáèå'xn`p xak ixdy ¦§©£¨¨§¨©¨¤
axern mcde miigd mind lr xetivd z` hgeyy mcewd weqta

,minaél änì 'íénáe íãa',ok dazke dxezd dxfg recn - §©©©¦¨¨¦
gxkda¯ økéðìzx`an .mina xkip mcd didiy jixvy eprinydl §¦¨
,`xnbdïðaøå,ok gikedl oi`y exaq l`rnyi iax lr ewlgpy §©¨¨
y meyn'íäa ìáèå' àðîçø áúk éà,'minae mca' azkp did `le ¦¨©©£¨¨§¨©¨¤

àðéîà äåädyri `l` ,mina mcd z` miaxrn oi`y¯ éàä £¨£¦¨©
zg` dliahdéãeçì,mca¯ éàäåztqep dliahdéãeçì,mina §¥§©§¥

okl'íénáe íãa' àðîçø áúky epcnllïáøòì êéøö.eicgi ¨©©£¨¨§©©©¦§¨§¨
,`xnbd zx`anìàòîLé éaøåy df oicy xaqïáøòì êéøö,cgi §©¦¦§¨¥§¨§¨

n cnlp,àðéøçà àø÷yúçàä øBtöä úà èçLå" áéúkilk l` §¨©£¦¨§¦§¨©¤©¦¨¤¨
"miig min lr yxg¯ 'Bâå,mind lr xetivd z` hgeyy oeike §

,`xnbd zx`an .miaxern mcde mind `linnïðaøåekxvedy §©¨¨
y exaq ,'minae mca'n df oic cenlléàcnlpàeääîweqtdn - ¦¥©

,miaxern mcde mindy mircei epiid `l ''ebe xetvd z` hgye'
`l`àðîì Ceîñ déèçLéì àðéîà äåäz` hegyl jixv - £¨£¦¨¦§£¥¨§¨¨

,mind mr ilkl jenq xetvdeäðéè÷ðéðåeicia fg`i -ïéãéøååìly §¦§§¦§¦§¦¦
`l` ,mind eay ilkl mcd `vii `ly ote`a dhegyd xetvd

àðéøçà àðîa íãì déìa÷ìeilka lawi micixeedn mcd z` - §©§¥§¨§¨¨©£¦¨
cxtpa ilk lka leahie ,xg`ïì òîLî à÷ ,lahe' xn`p jkl - ¨©§©¨

mdyk cgi mdipya leahl jixvy eprinydl ,'mcae mina
.miaxern

zxdh oic iabl `xnbd zwtzqn,rxevndäéîøé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦§§¨
,àøéæ éaøîxetiv rxevnd `iada oicd cvikäìBãbmc da yie ¥©¦¥¨§¨

min ziriaxd mr ilkl dnc jtypyke ,daexníénä úà úçcîe ,©¤¤¤©©¦
xetiv dzid m` e` .min da didy llk xkip `le mck lkd d`xp -

äpè÷,min ziriaxd mr ilkd l` dnc jtypyke ,hren dncy §©¨
íénä éðtî úéçãðå,mina mcd xkip `l -¯ eäîmixyk m`d §¦§¥¦§¥©©¦©

.rxevnd zxdhldéì øîà,`xif iax¯ Cì àðéîà åàì`l ike ¨©¥¨£¦¨¨
,xak jl izxn`àúëìéäî øáì CLôð ÷étz àìxdxdz l` - Ÿ©¦©§¨§©¥¦§§¨

minkg exn`y mixeriyd xg`.jiiy epi` ea zwtzqdy wtqde
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zenewn s` glbl jixvy xaeq okle ,hxtd oirk mpi`y mixac s`
.xry qepik zenewn mpi`e mi`xp mpi`y xnelk ,hxtd oirk mpi`y
lk glbl jixv ,herine ieaixa dxezd z` zyxecy drcly epivne

.etebàéðúcweqta xn`p ,`ziixaaúà çìâé éòéáLä íBéá äéäå' §©§¨§¨¨©©§¦¦§©©¤
äaéø 'BøòN ìkxn`p okn xg`le ,exry lk z` glbiy weqtd ¨§¨¦¨

èòéî ,'åéðéò úaâ úàå Bð÷æ úàå BLàø úà'jixv epi`y weqtd ¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨¦¥
jynda xn`py dnae .el` oirk zenewn `l` glblìk úàå'§¤¨

øæç 'çìâé BøòNweqtdäaéøåzenewn x`y s` glbl jixvy, §¨§©¥©¨©§¦¨
weqtdy ote`ay `ed llkde,äaéøå èòéîe äaéøoexg`d ieaixd ¦¨¦¥§¦¨

e xfgäaéø éàî .ìkä äaéø,df ieaixadéôeb déleëc äaéø- ¦¨©Ÿ©¦¨¦¨§¥¥
glbl jixv xry qepik mewn mpi`e mi`xp mpi`y zenewn s`y.

¯ èòéî éàîe,hxtdn hrnzd mewn dfi`CBúaL øòéN èòéî ©¦¥¦¥¥¨¤§
¯ íèBçä,dipy zglbza glbl rxevnd jixv oi` df mewn z`y ©¤

.hxtl llk dnec epi`y oeik
,zl`eye dwtzqdy dnl `xnbd zxfegdìò éåä éàîxt` m`d - ©¨¥£¨

e`l e` xtrd mewna dheq inl xyk.,di`x `xnbd d`ianàz̈
,áø øîà éMà øa àðeä áø øîàc ,òîLm`¯ íL ïéàrwxwa §©§¨©©¨©©¦¨©©¥¨

okyndøôò,dheqd inl÷øé úéáea÷ø àéáîawxpy wxi ixexit - ¨¨¥¦©§¦¨¨
,xtr oirk dyrpe xxetzdeLc÷îeokynd rwxw lr ezgpda §©¥

xt`y oicd `ed ok m`e ,dheq ina epzep jk xg`e jka ycwzne
,`xnbd dgec .dheq inl xykàéä àìå`l` ,oekp ienicd oi` - §Ÿ¦

`wecøôò éàåäc àeä ÷øé úéáea÷øj` ,dheq inl ie`x okleøôà ©§¦¨¨©£©¨¨¥¤
øôò éàåä àì.dheq inl ie`x epi`e Ÿ£©¨¨

ìL ,ïðaø eðz .íénä ìò äàøiL éãkäLmda epipy mixac §¥¤¥¨¤©©©¦¨©¨¨§Ÿ¨
yeàøiL ïéëéøöiabl ok x`azp epzpyna ,oirl mixkipeøôò §¦¦¤¥¨£©

äèBñ.mind ipt lr d`xiy xeriyk zzl jixvy¯ äøt øôàå ¨§¥¤¨¨
xeriyk oziy jixv ,mina dxtd xt` z` gipne z`hg in dyeryk

.mind ipt lr xt`d d`xiy¯ äîáé ÷Bøåz` mail maid o`nnyk §§¨¨
dybpe" dxezd dxn` ,`ypil zxzen zeidl el zvlege eig` zy`

pwfd ipirl eil` eznai,"eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge ,mi
.xkip wexdy rnyn 'mipwfd ipirl' azkpy dnneéaø íeMî¦©¦

øBtö íc óà ,eøîà ìàòîLéjixv ,rxevn zxdha dyrpd - ¦§¨¥¨§©©¦
,`xnbd zl`ey .mina xkip mcd didiy xeriyk epzilàîòè éàî©©£¨

ìàòîLé éaøc,zx`ane .ze`xdl jixv xetivd mcyáéúëciabl §©¦¦§¨¥¦§¦
z`e ux`d ur z`e dze` gwi digd xetvd z`" rxevnd zxdh

aef`d z`e zrlezd ipyàéðúå ,"'Bâå øtöä íãa íúBà ìáèå§¨©¨§©©¦Ÿ§§©§¨
' wx xn`p did m` ,`ziixaaìBëé ,'íãayxtl mileki epiid - §©¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íéna àìå íãamb xn`p jkl - §¨§Ÿ©©¦©§©
'íéna'e .éà' wx xn`p didìBëé ,'íéîyxtl mileki epiid - ©©¦¦©¦¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íca àìå íéna' mb xn`p jkl -,'íãa ©©¦§Ÿ©¨©§©§©
ãöék àämdipy miiwníéî àéáî ,jixve ,xetiv mc mda axrne ¨¥©¥¦©¦

xeriyk mind eidiyïäa økéð øBtéö ícLdliah dfa miiwne ¤©¦¦¨¨¤
.minae mcaänëåmda xkip xetivd mcy mind xeriy `ed¯ §©¨

.úéòéáø§¦¦
,`xnbd zx`anïðaøåmixacd llka xetivd mc z` epn `ly §©¨¨

weqtdn gikedl oi`y mixaeq ,e`xiy mikixvyzeidl mcd jixvy
`l` ,mina xkipàeääjxved weqtd -déôeâìoicd xwirl - ©§¥

minae mca liahdl jixvyàðîçø øîà÷ éëäc ,dxn`y dna §¨¦¨¨©©£¨¨
,'mind lr dhegyd xetvd mca digd xetvd z`e mze` lahe'

yíéîáe íãa ìéaèàzx`an .xkip didiy jixv oi` j` ,eicgi ©§¦§¨§©¦
`xnbd,ìàòîLé éaøåjxved ixd ,xkip didiy jixvy cnl oipn §©¦¦§¨¥

`xnbd zvxzn .oicd xwir z` epcnll weqtdïk íàzrck - ¦¥
oi`y s`e mine mca mlahiy eprinydl `l` aezkd `a `ly ,opax

,xkip mcdàðîçø áBzëìwx,'íäa ìáèå'xn`p xak ixdy ¦§©£¨¨§¨©¨¤
axern mcde miigd mind lr xetivd z` hgeyy mcewd weqta

,minaél änì 'íénáe íãa',ok dazke dxezd dxfg recn - §©©©¦¨¨¦
gxkda¯ økéðìzx`an .mina xkip mcd didiy jixvy eprinydl §¦¨
,`xnbdïðaøå,ok gikedl oi`y exaq l`rnyi iax lr ewlgpy §©¨¨
y meyn'íäa ìáèå' àðîçø áúk éà,'minae mca' azkp did `le ¦¨©©£¨¨§¨©¨¤

àðéîà äåädyri `l` ,mina mcd z` miaxrn oi`y¯ éàä £¨£¦¨©
zg` dliahdéãeçì,mca¯ éàäåztqep dliahdéãeçì,mina §¥§©§¥

okl'íénáe íãa' àðîçø áúky epcnllïáøòì êéøö.eicgi ¨©©£¨¨§©©©¦§¨§¨
,`xnbd zx`anìàòîLé éaøåy df oicy xaqïáøòì êéøö,cgi §©¦¦§¨¥§¨§¨

n cnlp,àðéøçà àø÷yúçàä øBtöä úà èçLå" áéúkilk l` §¨©£¦¨§¦§¨©¤©¦¨¤¨
"miig min lr yxg¯ 'Bâå,mind lr xetivd z` hgeyy oeike §

,`xnbd zx`an .miaxern mcde mind `linnïðaøåekxvedy §©¨¨
y exaq ,'minae mca'n df oic cenlléàcnlpàeääîweqtdn - ¦¥©

,miaxern mcde mindy mircei epiid `l ''ebe xetvd z` hgye'
`l`àðîì Ceîñ déèçLéì àðéîà äåäz` hegyl jixv - £¨£¦¨¦§£¥¨§¨¨

,mind mr ilkl jenq xetvdeäðéè÷ðéðåeicia fg`i -ïéãéøååìly §¦§§¦§¦§¦¦
`l` ,mind eay ilkl mcd `vii `ly ote`a dhegyd xetvd

àðéøçà àðîa íãì déìa÷ìeilka lawi micixeedn mcd z` - §©§¥§¨§¨¨©£¦¨
cxtpa ilk lka leahie ,xg`ïì òîLî à÷ ,lahe' xn`p jkl - ¨©§©¨

mdyk cgi mdipya leahl jixvy eprinydl ,'mcae mina
.miaxern

zxdh oic iabl `xnbd zwtzqn,rxevndäéîøé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦§§¨
,àøéæ éaøîxetiv rxevnd `iada oicd cvikäìBãbmc da yie ¥©¦¥¨§¨

min ziriaxd mr ilkl dnc jtypyke ,daexníénä úà úçcîe ,©¤¤¤©©¦
xetiv dzid m` e` .min da didy llk xkip `le mck lkd d`xp -

äpè÷,min ziriaxd mr ilkd l` dnc jtypyke ,hren dncy §©¨
íénä éðtî úéçãðå,mina mcd xkip `l -¯ eäîmixyk m`d §¦§¥¦§¥©©¦©

.rxevnd zxdhldéì øîà,`xif iax¯ Cì àðéîà åàì`l ike ¨©¥¨£¦¨¨
,xak jl izxn`àúëìéäî øáì CLôð ÷étz àìxdxdz l` - Ÿ©¦©§¨§©¥¦§§¨

minkg exn`y mixeriyd xg`.jiiy epi` ea zwtzqdy wtqde
exn`y ziriax xeriyy meyn ,ze`ivnaeøòéL øBøc øBtöa ,§¦§¦£

,ïðaøeCì ïéàxexc xetväìBãbick cr lk ax dncyúçcnL ©¨¨¥¨§¨¤©¤¤
íénä úàyiy xkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤©©¦

,min zaexrzaCì ïéàåxexc xetväpè÷,jk lk hren dncy §¥¨§©¨
ãpLíénä éðtî úéçxkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤¦§¥¦§¥©©¦

mina mcd.
ozep eilre ,dligza mind ozep ,`ed dheqa xtrde mind zpizp xcq
gwi ,okynd rwxwa didi xy` xtrd one" xn`p oky ,xtrd z`

,`ziixaa epy jk lre ."mind l` ozpe odkd,ïðaø eðzm`íéc÷ä ¨©¨¨¦§¦
d z` ozpeøôòozpy mcew ilkaìeñt ,íénì,dheqd z`wydl ¨¨©©¦¨

z` ozepy ixd ,"mind l` ozpe odkd gwi 'eke xtrd one" xn`py
xn`p dyxtd seqae ,xtrd lr mind z` `le mind l` xtrd
xcqk zeyrl jixvy cnll ,"z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre"

.dyxta xn`pyøéLëî ïBòîL éaøåz` ozp m` s` carica §©¦¦§©§¦
`xnbd zx`an .mind z` ozpy mcew xtrdéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

ïBòîL,aezkd xcqk dyr `l m` s` carica xiykdyáéúëc ¦§¦§¦
dnec` dxt xt` iablúàèçä úôøN øôòî àîèì eç÷ìå"ozpe §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨

,"ilk l` miig min eilràéðúå,,ïBòîL éaø øîàxn`p dn iptn §©§¨¨©©¦¦§
'xtr'àeä øôò éëå,,àeä øôà àìäå`l`áeúkä äpéL §¦¨¨©£Ÿ¥¤¦¨©¨

BòîLîaxt` mewna xtr azkeepîéä ïeãì ,dxt cnlpy ick - §©§¨¨¥¤
a dheqn dnec`¯ ïàk øîàð ,äåL äøéæbdnec` dxt xt`a §¥¨¨¨¤¡©¨

'ïläì øîàðå ,'øôòdheq iabl -ïläl äî ,'øôò',dheq iabl - ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
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קפח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iyily meil)

miweqtd - 'miieeiv' ,cg`d .mipipr dylyl zwlgp dheq zyxt
zel` ,zereay' ,ipyd .dheq oipra zeyrl dn dxezd deevn mda
zellwde zel`d ,zereayd zex`ean mda miweqtd mdy ,'zellwe
mdy ,'zelaw' ,iyilyde .dzpif ok` m` dy`d lr elegiy
,zereayd z` dnvr lr dy`d zlawny azkp mda miweqtd
azek did dn mi`pzd ewlgpe .odkd dilr ligny zellwde zel`d

.mina wgnpe dheqd zlibna odkd
Bì àa .äðùîodkdäléânä úà áBzëì,dheqd lyäæéàî ¨¦§¤©§¦¨¥¥¤

íB÷îweqt -,áúBk àeäaezkl ligzn xi`n iax zrclíà(å)"î ¨¥¦§¦
Léà áëL àìjze`CLéà úçz úéèN ék zàå ,'Bâåinn iwpd Ÿ¨©¦§§©§¦¨¦©©¦¥

dl`d mixx`nd mixndáúBk Bðéàå ."xn`py weqtd zligz z` §¥¥
,okn xg`läMàä úà ïäkä òéaLäå'odkd xn`e dl`d zraya §¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨

dy`l'df wlg lr blcn `l` ,áúBëåweqtd jynd z`'ä ïzé" §¥¦¥
ìå äìàì CúBàäòáL,dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza ¨§¨¨§¦§ª¨

éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe,"Cøé ìtðìå ïèa úBaöì ,C ¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥
,dheq zlibna odkd azek o`k cráúBk Bðéàåxn`py dn z` §¥¥

weqtd jyndaøîBà éñBé éaø ."ïîà ïîà äMàä äøîàå"§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥©¦¦¥
e ,'ebe jze` yi` aky `l m`'n aezkl ligzn÷éñôî äéä àìŸ¨¨©§¦

weqtd zligz mb azek did `l` ,dxcqk dyxtd zaizka
mbe ,"dy`l odkd xn`e dl`d zraya dy`d z` odkd riayde"

."on` on` dy`d dxn`e" dnvr lr zlawny dlawd z`éaø©¦
áúBk Bðéà Bîöò ìk øîBà äãeäé`le ,envra odkd xdfi - §¨¥¨©§¥¥

aezkiàlà,miweqta zeyxetnd zel`d z`äìàì CúBà 'ä ïzé" ¤¨¦¥¨§¨¨
ìåéòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe" ,"Bâå äòáL"Bâå C,Bðéàå §¦§ª¨§¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦§§¥

áúBkweqtd meiqa xn`py dnà ïîà äMàä äøîàå""ïî. ¥§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥
.àøîâ,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîami`pzd ly mnrh dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .azek did okidn ewlgpy¯ éâìôéî÷ àø÷ éàäaewlgp §©§¨¨¦§§¥
`xwnd yexcl cvikéaø ,"øôña ïäkä äìàä úìàä úà áúëå"§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤©Ÿ¥©¥¤©¦

,øáñ øéàîz` azke' xn`p did m`,'úBìàepi`y mixeaq epiid ¥¦¨©¨
d z` `l` azekLnî úBìàxn`p jkl ,miweqta zeyxetnd - ¨©¨
úBaøì ,'úBìàä'd z` mb azeky -.úBëøa úîçî úBàaä úBìì÷ ¨¨§©§¨©¨¥£©§¨

xn`py dne'älà',zexg` `le el` zel` aezkiy ernyny ¥¤
éèeòîìd z` dheq zlibna azek epi`y -äøBz äðLîaL úBìì÷ §©¥§¨¤§¦§¥¨

`eaz ik zyxta exn`py zellw -.xn`py dne'älàä'xezia ¨¥¤
,`"'d¯ éèeòîìd z` azek epi`yúBàåeöodkl dxezd dzeivy §©¥©¨

,dy`d z` riaydlúBìa÷åzxne`y ,dy`déñBé éaøå .ïîà §©¨¨¥§©¦¦
y xaq ,wiqtn did `ly xaeqdeälekzeyxcp zeyxcd lk - §

¯ zøîà÷ãkxi`n iax yxcy dn caln ,xi`n iax yxcy itk ¦§¨¨§©§
iqei iax wlg df lr ,zelawe ze`ev hrnl `ay 'dl`d' ly `"ddn

azke' xn`py dnny xaqeúà`a 'z`' ly xezid ,'dl`d zel`d ¤
úBaøìmb azekyúBìa÷å úBàåeö,`xnbd zx`an .øéàî éaøå §©©¨§©¨§©¦¥¦

y meyn `ed ,ok yxc `lyLéøc àì íéúà.dxezd lkaéaøå ¤¦Ÿ¨¦§©¦
äãeäédlawd z` azek epi` oke ,'jze` 'd ozi'n wx azeky xaeqd §¨

y ,enrh ,dyxtd seqayeälekweqta exn`py `"ddéèeòéîa §§¦¥
¯ eäì Léøc,yxc jke ,hrnl mi`aLnî úBìà ,'úBìà'azeky - ¨¦§¨¨©¨

miweqta zeyxetnd zel`d z`,'úBìàä' ,`a `"ddéèeòîì ä ¨¨§©¥
azek epi`yúBëøa úîçî úBàaä úBìì÷aky `l m`' epiidc - §¨©¨¥£©§¨

,''ebe'älà'`aéèeòîìd z` azek epi`y,äøBz äðLîaL úBìì÷ ¥¤§©¥§¨¤§¦§¥¨
e'älàä'`a.úBìa÷å úBàåeö éèeòîì ¨¥¤§©¥©¨§©¨

,`xnbd zl`eyøéàî éaøåd`a 'zel`d' ly `"ddy xaeqd §©¦¥¦
'dl`d' ly `"dde ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxl

,dxez dpynay zellw azek epi`y hrnl d`aé"ä éàä àðL éàî©§¨©¥
'zel`d' lydéa éaøîc,zeaxl d`ay yxecy -éàä àðL éàîe ¦§©¥¥©§¨©

é"ä'dl`d' lydéa èéòîcxaeq epi`e ,hrnl d`ay yxecy - ¥§¨¦¥
xi`n iax xaq ,`xnbd zx`an .hrnl e`a mdipyy dcedi iaxk

y¯ àéeaéøc déaâc é"ä`idy ,'zel`d' zligza dxn`py `"d ¥§©¥§¦¨
,zel`d z` azeky - zeaxl d`ay dlinàéä àéeaéød`a - ¦¨¦

eli`e ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxldéaâc é"ä¥§©¥
àèeòéîcd`ay dlin `idy ,'dl`d' zligza dxn`py `"d - §¦¨

,dxez dpynay `le el` zel` azeky - hrnl¯ àèeòéîd`a ¦¨
.zelawe ze`eev azek epi`y hrnl

weqtd z` s` odkd azek xi`n iax zrcl recn ,`xnbd zl`ey
,'iwpd 'ebe jze` yi` aky `l m`'øéàî éaøì déì úéì àäå§¨¥¥§©¦¥¦

y rcpe ,e`l oeyla xnel icy ,`nlraììkîxn`yäzà åàì ¦§¨¨©¨
òîBL- jtidd z`ïä`l ,dkxa ernyny df weqtn `linne , ¥©¥

eze` miazek recn ok m`e ,dwpz `l dzhy m`y - dllw zrnyp
m` dl exn`py zellwd `l` da miazek oi`y ,dheq zlibna

,`xnbd zx`an .dzhyíeçðz éaø øîàzernyn df weqta yi ¨©©¦©§
y oeik ,dllwáéúk 'é÷pä'weqtd yxcpe ,iwpid `le xqg aizka ¦¨¦§¦

oeyln - iwpd ,jyi` zgz d`neh zihy `l m` ,mipte` ipya
.wpg oeyln - iwpg ,zihy m`e ,zeiwp

äMàå Léà ,àáé÷ò éaø Léøcy mi`eypeëæmdipy mikled - ¨¦©¦£¦¨¦§¦¨¨
,mit`ep mpi`e dxyi jxcaäðéëLdiexy,ïäéðéaly eny ixdy §¦¨¥¥¤

.dy`a `"de yi`a c"ei ,mda `vnp d"awdeëæ àìmikled mpi` - Ÿ¨
`"dde yi`dn c"eid ,mdipian eny wlqn d"awd ,dxyi jxca

y`de ,y`e y` mdy `vnpe ,dy`dnïzìëBà Là.,àáø øîà ¥§©¨¨©¨¨
,ekf `l m`äMàãedy`d ly y`d -àôéãò ,xzei dyw - §¦¨£¦¨

,lek`l zxdnneLéàcîyi`d lyn,(àîòè éàî) ,y meynéàä ¦§¦©©£¨©
dy`d ly y` -óøöîzeize`d eid `"dd dwlzqdy iptl mb - §¨©

xdn y`d zwlcp okle ,cgi y`¯ éàäå ,,yi`d ly y`óøöî àì §©Ÿ§¨©
.rvn`a dwiqtd dpikyd ly c"eid -
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eðéáà íäøáà øîàL øëNa :àáø Léøc .døôrì øBæçz ,äúëæ àì ,"øôàå øôr" :déa áéúëc¦§¦¥¨¨¨¥¤Ÿ¨§¨©£©£¨¨¨¥¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦
ì åéða eëæ "øôàå øôr éëðàå"?ícä éeqék øôr éîð àkéàäå .äèBñ øôrå äøt øôà ,úBöî ézL §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¨¨¨¦§¥¦§¥¤¨¨©£©¨§¨¦¨©¦£©¦©¨

èeçî íà" eðéáà íäøáà øîàL øëNa :àáø Løc .àkéì äàðä ,àkéà äåöî øLëä íúä̈¨¤§¥¦§¨¦¨£¨¨¥¨¨©¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦¦¦
ì åéða eëæ "ìrð CBøN ãråìL äreöø àîìLa .ïélôz ìL äreöøe úìëz ìL èeç :úBöî ézL §©§©©¨¨¨¦§¥¦§¤§¥¤§¨¤§¦¦¦§¨¨§¨¤

éìr àø÷ð 'ä íL ék õøàä énr ìk eàøå" áéúëc ,ïélôzelà :øîBà ìBãbä øæréìà 'ø ,àéðúå "E §¦¦¦§¦§¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§©§¨¡¦¤¤©¨¥¥
úìëz äpzLp äî :øîBà øéàî 'ø äéä ,àéðúc ?àéä éàî úìëz ìL èeç àlà .LàøaL ïélôz§¦¦¤¨¤¨¤§¥¤©¦§©§¨¨¨¥¦¥©¦§©¨§¥¤
,ãBákä àqëì äîBc ré÷øå ,ré÷øì äîBc íéå ,íiì äîBc úìëzäL éðtî ?ïéðBòáö éðéî ìkî¦¨¦¥¦§¦¦§¥¤©§¥¤¨©¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©¤§¦¥©¨
"øäèì íéîMä íörëe øétqä úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éäìà úà eàøiå" :øîàpL¤¤¡©©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨§©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©

:àqk úeîc øétñ ïáà äàøîk" :áéúëe'éðúîìr àìå ,øéépä ìr àìå çelä ìr àì áúBk Bðéà §¦§©§¥¤¤©¦§¦¥¥¥Ÿ©©©§Ÿ©©§¨§Ÿ©
àøúôéãä
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קפט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iyily meil)

miweqtd - 'miieeiv' ,cg`d .mipipr dylyl zwlgp dheq zyxt
zel` ,zereay' ,ipyd .dheq oipra zeyrl dn dxezd deevn mda
zellwde zel`d ,zereayd zex`ean mda miweqtd mdy ,'zellwe
mdy ,'zelaw' ,iyilyde .dzpif ok` m` dy`d lr elegiy
,zereayd z` dnvr lr dy`d zlawny azkp mda miweqtd
azek did dn mi`pzd ewlgpe .odkd dilr ligny zellwde zel`d

.mina wgnpe dheqd zlibna odkd
Bì àa .äðùîodkdäléânä úà áBzëì,dheqd lyäæéàî ¨¦§¤©§¦¨¥¥¤

íB÷îweqt -,áúBk àeäaezkl ligzn xi`n iax zrclíà(å)"î ¨¥¦§¦
Léà áëL àìjze`CLéà úçz úéèN ék zàå ,'Bâåinn iwpd Ÿ¨©¦§§©§¦¨¦©©¦¥

dl`d mixx`nd mixndáúBk Bðéàå ."xn`py weqtd zligz z` §¥¥
,okn xg`läMàä úà ïäkä òéaLäå'odkd xn`e dl`d zraya §¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨

dy`l'df wlg lr blcn `l` ,áúBëåweqtd jynd z`'ä ïzé" §¥¦¥
ìå äìàì CúBàäòáL,dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza ¨§¨¨§¦§ª¨

éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe,"Cøé ìtðìå ïèa úBaöì ,C ¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥
,dheq zlibna odkd azek o`k cráúBk Bðéàåxn`py dn z` §¥¥

weqtd jyndaøîBà éñBé éaø ."ïîà ïîà äMàä äøîàå"§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥©¦¦¥
e ,'ebe jze` yi` aky `l m`'n aezkl ligzn÷éñôî äéä àìŸ¨¨©§¦

weqtd zligz mb azek did `l` ,dxcqk dyxtd zaizka
mbe ,"dy`l odkd xn`e dl`d zraya dy`d z` odkd riayde"

."on` on` dy`d dxn`e" dnvr lr zlawny dlawd z`éaø©¦
áúBk Bðéà Bîöò ìk øîBà äãeäé`le ,envra odkd xdfi - §¨¥¨©§¥¥

aezkiàlà,miweqta zeyxetnd zel`d z`äìàì CúBà 'ä ïzé" ¤¨¦¥¨§¨¨
ìåéòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe" ,"Bâå äòáL"Bâå C,Bðéàå §¦§ª¨§¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦§§¥

áúBkweqtd meiqa xn`py dnà ïîà äMàä äøîàå""ïî. ¥§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥
.àøîâ,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîami`pzd ly mnrh dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .azek did okidn ewlgpy¯ éâìôéî÷ àø÷ éàäaewlgp §©§¨¨¦§§¥
`xwnd yexcl cvikéaø ,"øôña ïäkä äìàä úìàä úà áúëå"§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤©Ÿ¥©¥¤©¦

,øáñ øéàîz` azke' xn`p did m`,'úBìàepi`y mixeaq epiid ¥¦¨©¨
d z` `l` azekLnî úBìàxn`p jkl ,miweqta zeyxetnd - ¨©¨
úBaøì ,'úBìàä'd z` mb azeky -.úBëøa úîçî úBàaä úBìì÷ ¨¨§©§¨©¨¥£©§¨

xn`py dne'älà',zexg` `le el` zel` aezkiy ernyny ¥¤
éèeòîìd z` dheq zlibna azek epi`y -äøBz äðLîaL úBìì÷ §©¥§¨¤§¦§¥¨

`eaz ik zyxta exn`py zellw -.xn`py dne'älàä'xezia ¨¥¤
,`"'d¯ éèeòîìd z` azek epi`yúBàåeöodkl dxezd dzeivy §©¥©¨

,dy`d z` riaydlúBìa÷åzxne`y ,dy`déñBé éaøå .ïîà §©¨¨¥§©¦¦
y xaq ,wiqtn did `ly xaeqdeälekzeyxcp zeyxcd lk - §

¯ zøîà÷ãkxi`n iax yxcy dn caln ,xi`n iax yxcy itk ¦§¨¨§©§
iqei iax wlg df lr ,zelawe ze`ev hrnl `ay 'dl`d' ly `"ddn

azke' xn`py dnny xaqeúà`a 'z`' ly xezid ,'dl`d zel`d ¤
úBaøìmb azekyúBìa÷å úBàåeö,`xnbd zx`an .øéàî éaøå §©©¨§©¨§©¦¥¦

y meyn `ed ,ok yxc `lyLéøc àì íéúà.dxezd lkaéaøå ¤¦Ÿ¨¦§©¦
äãeäédlawd z` azek epi` oke ,'jze` 'd ozi'n wx azeky xaeqd §¨

y ,enrh ,dyxtd seqayeälekweqta exn`py `"ddéèeòéîa §§¦¥
¯ eäì Léøc,yxc jke ,hrnl mi`aLnî úBìà ,'úBìà'azeky - ¨¦§¨¨©¨

miweqta zeyxetnd zel`d z`,'úBìàä' ,`a `"ddéèeòîì ä ¨¨§©¥
azek epi`yúBëøa úîçî úBàaä úBìì÷aky `l m`' epiidc - §¨©¨¥£©§¨

,''ebe'älà'`aéèeòîìd z` azek epi`y,äøBz äðLîaL úBìì÷ ¥¤§©¥§¨¤§¦§¥¨
e'älàä'`a.úBìa÷å úBàåeö éèeòîì ¨¥¤§©¥©¨§©¨

,`xnbd zl`eyøéàî éaøåd`a 'zel`d' ly `"ddy xaeqd §©¦¥¦
'dl`d' ly `"dde ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxl

,dxez dpynay zellw azek epi`y hrnl d`aé"ä éàä àðL éàî©§¨©¥
'zel`d' lydéa éaøîc,zeaxl d`ay yxecy -éàä àðL éàîe ¦§©¥¥©§¨©

é"ä'dl`d' lydéa èéòîcxaeq epi`e ,hrnl d`ay yxecy - ¥§¨¦¥
xi`n iax xaq ,`xnbd zx`an .hrnl e`a mdipyy dcedi iaxk

y¯ àéeaéøc déaâc é"ä`idy ,'zel`d' zligza dxn`py `"d ¥§©¥§¦¨
,zel`d z` azeky - zeaxl d`ay dlinàéä àéeaéød`a - ¦¨¦

eli`e ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxldéaâc é"ä¥§©¥
àèeòéîcd`ay dlin `idy ,'dl`d' zligza dxn`py `"d - §¦¨

,dxez dpynay `le el` zel` azeky - hrnl¯ àèeòéîd`a ¦¨
.zelawe ze`eev azek epi`y hrnl

weqtd z` s` odkd azek xi`n iax zrcl recn ,`xnbd zl`ey
,'iwpd 'ebe jze` yi` aky `l m`'øéàî éaøì déì úéì àäå§¨¥¥§©¦¥¦

y rcpe ,e`l oeyla xnel icy ,`nlraììkîxn`yäzà åàì ¦§¨¨©¨
òîBL- jtidd z`ïä`l ,dkxa ernyny df weqtn `linne , ¥©¥

eze` miazek recn ok m`e ,dwpz `l dzhy m`y - dllw zrnyp
m` dl exn`py zellwd `l` da miazek oi`y ,dheq zlibna

,`xnbd zx`an .dzhyíeçðz éaø øîàzernyn df weqta yi ¨©©¦©§
y oeik ,dllwáéúk 'é÷pä'weqtd yxcpe ,iwpid `le xqg aizka ¦¨¦§¦

oeyln - iwpd ,jyi` zgz d`neh zihy `l m` ,mipte` ipya
.wpg oeyln - iwpg ,zihy m`e ,zeiwp

äMàå Léà ,àáé÷ò éaø Léøcy mi`eypeëæmdipy mikled - ¨¦©¦£¦¨¦§¦¨¨
,mit`ep mpi`e dxyi jxcaäðéëLdiexy,ïäéðéaly eny ixdy §¦¨¥¥¤

.dy`a `"de yi`a c"ei ,mda `vnp d"awdeëæ àìmikled mpi` - Ÿ¨
`"dde yi`dn c"eid ,mdipian eny wlqn d"awd ,dxyi jxca

y`de ,y`e y` mdy `vnpe ,dy`dnïzìëBà Là.,àáø øîà ¥§©¨¨©¨¨
,ekf `l m`äMàãedy`d ly y`d -àôéãò ,xzei dyw - §¦¨£¦¨

,lek`l zxdnneLéàcîyi`d lyn,(àîòè éàî) ,y meynéàä ¦§¦©©£¨©
dy`d ly y` -óøöîzeize`d eid `"dd dwlzqdy iptl mb - §¨©

xdn y`d zwlcp okle ,cgi y`¯ éàäå ,,yi`d ly y`óøöî àì §©Ÿ§¨©
.rvn`a dwiqtd dpikyd ly c"eid -

,äèBñì øôò àáä äøBz äøîà äî éðtî ,àáø øîàm`y xnel ¨©¨¨¦§¥¨¨§¨¨¨¥¨¨§¨
äúëæ,dzpif `ly dxedh d`vnpy -íäøáàk ïa äpnî àöBé ¨§¨¥¦¤¨¥§©§¨¨

déa áéúëc ,eðéáàikp`e","øôàå øôòm`e¯ äúëæ àì,dzpify ¨¦¦§¦¥¨¨§¥¤Ÿ¨§¨
e zenz.døôòì øBæçzceríäøáà øîàL øëNa ,àáø Léøc ©§©£¨¨¨¦¨¨¦§©¤¨©©§¨¨

,'øôàå øôò éëðàå' eðéáàezepzeepr zcin z` d`xdeåéða eëæ , ¨¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¨¨¨
úBöî 'áìzevnl ,xt`e xtrl zekiiydäøt øôà,dnec`øôòå §¦§¥¤¨¨©£©

äèBñ,xt`e xtra zekiiy zeevnd el` wx ike `xnbd zl`ey . ¨
énð àkéàäåzevn,ícä éeqék øôòdfl ekfy xn` `l recne §¨¦¨©¦£©¦©¨

,`xnbd zvxzn .'xt`e xtr ikp`e' mdxa` zxin` zekfaíúä̈¨
,mcd ieqik zevnaàkéà äåöî øLëädevn meiw dfa yi -,j` ¤§¥¦§¨¦¨

àkéì äàðäxtre dxt xt` la` ,ef devn meiw mvrn d`pd oi` - £¨¨¥¨
oke zn z`nehn mixdhpy ,dxt xt`a ,mneiwa d`pd yi ,dheq
.ezy`l yi` oia mely `iany ,dheq xtrae ,lbrd oeer lr xtkn
mixfnn eaxi `ly lirei dzpify xxazi m`e ,dzpif m` xxany oke
lrn frld zlhan oke rxfa zcwtpy lirei dzpif `l m`e ,l`xyia

.dipa
cerãòå èeçî íà" ,eðéáà íäøáà øîàL øëNa ,àáø Løc̈©¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦¦¦§©

ìòð CBøN,lfbd on wgxzpy - "jl xy` lkn gw` m`eåéða eëæ §©©¨¨¨
df cbpk,úBöî 'áìl ekf 'hegn' xn`y dn cbpk,úìëz ìL èeç §¦§¤§¥¤

l ekf 'lrp jexy' xn`y dn cbpke.ïélôz ìL äòeöøezl`ey §¨¤§¦¦
,`xnbdïélôz ìL äòeöø àîìLa,devnd meiw mvrn d`pd yi ¦§¨¨§¨¤§¦¦

éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä éîò ìk eàøå" áéúëcE"jnn e`xie, ¦§¦§¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤
àéðúå,`ziixaaøîBà ìBãbä øæòéìà éaø'd myy mi`ex cvik §©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥

,l`xyi lr `xwpLàøaL ïélôz elàly myd aex mda yiy - ¥§¦¦¤¨Ÿ
,zerevxa z"lcde ,mizaay xerd hnwa daezk o"iydy ,d"awd
zevnn d`pdd `id efe l`xyin mi`xi ux`d inr df ici lre

.oilitzàéä éàî úìëz ìL èeç àlàl`xyil yiy d`pdd ¤¨¤§¥¤©¦
devn lr `l` 'eke xkya' mixne` `ly x`azd ixde ,ef devnn

`xnbd zvxzn .dneiwa d`pd yiy,,ef devn meiwa d`pd yi
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המשך בעמוד קצא

oifge` mipy` cenr fi sc oey`x wxtdheq
.CúBà Léà áëL àì íàeî .'éðúîzngn zF`Ad zFllw odW ,'Fbe d`nh zihU `l m`e ©§¦¦§¦Ÿ¨©¦¨§¦Ÿ¨¦ª§¨§¤¥§¨©¨¥£©

z`nhp ike KWi` zgY d`nh zihU iM Y`e ,iwPd `l zihU m` `d rnWnC ,zFkxA§¨§©§©¨¦¨¦Ÿ¦¨¦§©§¦¨¦ª§¨©©¦¥§¦¦§¥

oixEcq od Kke ,'Fbe mixx`nd miOd E`aE 'Fbe KOr KFzA drEaWle dl`l KzF` 'd oYi 'Fbe§¦¥¨§¨¨§¦§¨§©¥§¨©©¦©§¨£¦§§¨¥§¦

wiqtn dX`l odMd xn`e dl`d zrEaWA dX`d z` odMd riAWdEW `N` ,dWxRA©¨¨¨¤¨¤§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨¦§©¨¨¨§¨©©Ÿ¥¨¦¨©§¦

`N` Fpi`C FazFM Fpi`e ,KzF` 'd oYi W`xA§Ÿ¦¥¨§¥§§¥¤¨

E`aE sFqA mbe ,DriAWdl odMd dEvOW d`eEv©¨¨¤§©¤©Ÿ¥§©§¦¨§©§¨

Kxi liRple ohA zFAvl KirnA mixx`nd miOd©©¦©§¨£¦§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥

EpiidC ,dX`d dxn`e `xwOd sFq azFM Fpi ¥̀¥©¦§¨§¨§¨¨¦¨§©§

on Ff oi`e ,drEaW dilr lAwY dX`dW dlAw©¨¨¤¨¦¨§©¥¨¤¨§¨§¥¦

:zFl`d.÷éñôî äéä àìakW `l m` ligzdXn ¨¨Ÿ¨¨©§¦¦¤¦§¦¦Ÿ¨©

d`eEv azFM didW ,on` on` cr KzF` Wi ¦̀¨©¨¥¨¥¤¨¨¥©¨¨

dxn`eC dlAwe dX`d z` odMd riAWdeC¦§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨§©¨¨¦§¨§¨

:on` on` dX`d.Bîöò ìk,`Ed `nlrA `pWl ¨¦¨¨¥¨¥¨©§¦§¨§¨§¨

l zFl` `N` azFM `di `NW FnvrA xdGi,FCa ¦¨¥§©§¤Ÿ§¥¥¤¨¨§©

did `l iwPde KzF` Wi` akW `l m` ENt`e©£¦¦Ÿ¨©¦¨§¦¨¦Ÿ¨¨

dxn`e azFM Fpi`e ,odMd riAWde y"ke ,azFM¥§§¦§¦©©Ÿ¥§¥¥§¨§¨

:dGd `xwOd sFq `EdW on` on` dX`d'îâ ¨¦¨¨¥¨¥¤©¦§¨©¤

.Lnî úBìàmixx`nd miOd E`aE ,KzF` 'd oYi ¨©¨¦¥¨¨©©¦©§¨£¦

:'Fbe KirnA dN`d.'åëå úBàaä úBìì÷iOn iwPd ¨¥¤§¥©¦§§¨©¨§¦¨¦¦¥

:mixOd.älà:`Ed `hErin.äøBú äðLîaLi`C ©¨¦¥¤¦¨¤§¦§¥¨§¦

rnWn ded xtqA zFl`d z` azke `xw azM̈©§¨§¨©¤¨¨§¥¤£¨©§©

dl`C ,ztgXA 'd dkMi ,dxFz dpWnAW zFl`̈¤§¦§¥¨©§¨©©¤¤§¨¨

dl`d ixaC z` FrnWA dide aizkC Exwi ¦̀§¦§¦§¨¨§¨§¤¦§¥¨¨¨

'Fbe z`Gd(hk mixaC):.úBàåeöz` odMd riAWde ©Ÿ§§¨¦©¨§¦§¦©©Ÿ¥¤

Kixhvi` KMld ,bNci `l `niY `lC ,dX`d̈¦¨§Ÿ¥¨Ÿ§©¥¦§¨¦§§¦

:Edpihrnl.ïîà úìa÷åi`d y"n KixR DiOwlE §©£¦§§©¨©¨¥§©¥¨¦©

:DiA hrnnC i"d i`d y"nE DiA dAxnC i"d¥¦§©¤¥©¥¦§©¥¥

.eälk,WOn zFl` zFl` ,Yxn`wcM `iEAx ª§¦¨¦§¨¨§©§¨¨©¨

dN` ,zFkxA zngn zF`Ad zFllTd zFl`d̈¨©§¨©¨¥£©§¨¥¤

la` ,mipdM zxFzAWe dxFz dpWnAW ihErnl§©¥¤§¦§¥¨§¤§©Ÿ£¦£¨

zF`eEv ihErnl WFxcY `l dN`dC i"d¥§¨¥¤Ÿ¦§§©¥©¨

dl`dC i"de ,EdpiAxe z` `z`C ,zFlAwe§©¨§¨¨¤§©¦§§¥§¨¨¨

:`Ed DigxF`.eälk é"øåihErn `xwC o"idd §¥§ª§¥¦¦§¨¦¥

:Edl WixC.éeaø éaâìc:azkE` i`wC zFl`dC ¨¦§¦§©¥¦§¨¨§¨¥©§¨©

.èeòéî éaâìc`le dN` ,`Ed `hErinC dN` ¦§©¥¦¥¤§¦¨¥¤§Ÿ

:zFxg`äzà åàì ììkî î"øì déì úéì àäå £¥§¨¥¥§¦§©¨©¨
.ïä òîBLopzC ,lEtM i`pY iraC Dil opirnWC ¥©¥§©§¦¨¥§¨¥§©¨¦§©

ipaE cb ipA i`pzM Fpi`W i`pY lM xnF` n"x¥¨§©¤¥¦§©§¥¨§¥

`l m`e Exari m` DiA aizkC ,i`pY Fpi` oaE`x§¥¥§©¦§¦¥¦©©§§¦Ÿ

:od rnWY `l e`l llMn DiltM `l `d ,Exari©©§¨Ÿ©§¥¦§©¨Ÿ¦§©¥

.áéúk é÷pä íeçðz ø"àrnYWnC ,c"Ei `lA ©§¦¨¦§¦§Ÿ§¦§§©

zgY d`nh ikd WFxcze ,akW `l m` iwPd¦¨¦¦Ÿ¨©§¦§¨¥ª§¨©©

:iwpg KWi`.eëæ`di `NW dxWi KxcA zkll ¦¥¦§¦¨¨¤¤§¤¤§¨¨¤Ÿ§¥

:zt`Fp `id `le s`Fp `Ed.íäéðéa äðéëLixdW ¥§Ÿ¦¤¤§¦¨¥¥¤¤£¥

i"de Wi`A c"Ei ,odipiA FpMWe FnW z` wlg̈©¤§§¦§¥¥¤¨¦§¥
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dlekl dil azke hhxiy `xhef xn wiqnck hehxy `la oitevx zeaiz yly azknl ivn `lc yexite inai cr inai o`nn dcicl depixw` ikd aezkl `zvilgc `hib azkc o`n i`d iia`

dlibnd hehxiy `la aezkl xeq`c b"r` `"d xtq z`xwpc meyn e`l i` uixz azkil ozip `lc b"r` `xhef xnk `zklide azkil ozip `l `de ici` ax xa xn dl siwzn `zyxt

dlibnd i` `xeqi`a azk daizk zryac b"r` daizk xg`l dhiyl dhiy oia dze` hhxy m` `prci `l edin dci lr oiwcea mind eid `ly d`xpe dleqtc l"nw dleqt dpi` dnvr

dax unewda 'ixn`c `de `le e` ikda dxiyk(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)`l i`c oilitz hhxyl el oi`c dl ixinb `zklid ikdc d`xp oilitz `l la` hehxiy dkixv dfefn `zkld

oiyer oi` elay oilitzc `dn mzd dywnc `d k"` hehxy `la aezkl xeq`c meyn hhxyl jixv edin hehxy `la oazk i` ilqtin `lc oilitz `l la` wiqtc `d `l` ikd `niz

n"y `l` oihhxeyna xninl ivn ded edl hhxyl ivn ded i` `id i`pz ipyne `l hehxy meyn la` oicixen oi`c `nrh dlw dyecwl dxeng dyecwn eze` oicixen oi`y dfefn odn

y `l m` epiid oiazek oi` yly 'ixn`c `d yxit z"x la` edl hhxyl ivn `lc dl ixinb ikdcaeyg dhiyl dhiy oia hhxy `lc t"r` mipeilbd ze`it 'ca hhxy m` la` llk hhx

edep`e il` df meyn `l` z"q oiprl 'it` hehxiy(eh zeny)dlibnc w"ta giken oke dhiye dhiy lk oia hhxyl jixv(:fh sc)dxez ly dzin`k hehxy dkixvy cnln zn`e mely ixac

`d k"` zn`ec `xw `edd irzyn ynn z"q i`c xwir oke miny zekln ler da yic dfefn epiidc dxez ly dcigik rnyn dzin`c `pyile dfefn `l` z"q epiid e`lc g"x yxite

dlibnc a"ta opiqxbc(.hi sc)dzin`k dxitze hehxy dkixv `nipe zn`e meyn dil wetiz xtq meyn `ixi` i`n dleqt ozyta dxtz m`y xtq z`xwp zxb` z`xwpe xtq z`xwp dlibn

dax unewda opiwqtc `d iywz `l `zyde xtq z`xwp dxitz oiprle `kil dxitz mzdc jixhvi` dfefnc hehxyl n"y `l` dxez ly(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)dfefn `zklid

'it`c n"y oihhxeyna ipyn `lcn `id i`pz ipyne `l hehxy meyn `d oicixen oi`y itl dfefn odn oiyer oi` elay oilitzc `dn dywne hehxy oikixv oi` oilitz hehxy dkixv

oihiyd oia epiid hehxy oikixv oi`c `d l"i `zyd heicd `xwp edyere xaca xehtd lk [zayd ze`ivi] oiwilcn dna wxta inlyexia opiqxbc ohhxyl jixv oi` oke li`ed `kil bdpn

hehxya dil ibq `ed z"q elit`c oeik hehxy `la dleqtc dheq zlibn iab xninl jixhvi` i`n uxiz `l eyexitl `din oiazek oi` ylyn irixb `lc hehxy oikixv ze`it 'ca la`

`l` weqt meyl opiazk `lc yginl `kil hehxy `la miazka miazek ep`y dn xne` didy iztxvd edil` 'xn izrny oihib zkqna `"ai epiax zetqeza iz`vn ze`it rax`l

miyexita aezkl olpn `prci `le hehxy `la azknl xeq` `peeb i`d ik weqt meyl eze` `iany azekyk la` gv oeyla ea xacl e` ixar oeyla melya qextl `nlra dxin`l

:weqt meyl `ianyk hehxy `a miweqt
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Bðéàå ."øôqa" :øîàpL äléâîä ìr àlà ,àøzôécä©¦§§¨¤¨©©§¦¨¤¤¡©©¥¤§¥
á ãåîò æé óã

øác ìëa àìå íBzð÷ð÷a àìå ñeîB÷a àì áúBk¥Ÿ§§Ÿ§©§©§§Ÿ§¨¨¨
ìBëiL áúk ,"äçîe" :øîàpL Béãa àlà íLBøL¤¥¤¨¦§¤¤¡©¨¨§¨¤¨

:úBçnì'îâdáúkL äèBñ úléâî :àáø øîà ¦¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨
;"äøBz" "äøBz" àéúà àîrè éàî .äìeñt äìéla©©§¨§¨©©£¨¨§¨¨¨
äøBzä ìk úà ïäkä dì äNrå" :àëä áéúk§¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¥¨©¨
EeøBé øLà äøBzä ét ìr" :íúä áéúëe "úàfä©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤
äèBñ úléâî óà ,íBia ètLn äî "ètLnä ìrå§©©¦§¨©¦§¨©©§¦©¨
úà áúëå" :áéúëc ,äìeñt røôîì dáúk .íBia©§¨¨§©§¥©§¨¦§¦§¨©¤
ìa÷zL íãB÷ dáúk .àáéúëc ék "älàä úìàä̈¨Ÿ¨¥¤¦¦§¦¨§¨¨¤¤§©¥
Ck øçàå "réaLäå" :øîàpL äìeñt äreáL äéìr̈¤¨§¨§¨¤¤¡©§¦§¦©§©©¨
,àðîçø øîà "øôqa" ,äìeñt úøbéà dáúk ."áúëå"§¨©§¨¨¦¤¤§¨©¥¤¨©©£¨¨

äáúë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dheq(iyily meil)

àøzôécä.slw epi` oiicre ekxv lk edecar `ly xer -àlà ©¦§§¨¤¨
azekmiäléânä ìò.ekxv lk caEry slw -øîàpLz` azke" ©©§¦¨¤¤¡©

odkd dl`d zl`d,"øôqadpynd .ie`xk caern slw `ed xtqe ©¥¤
,dlibnd aezkl yi eic dfi`a x`al d`añeîB÷a àì áúBk Bðéàå§¥¥Ÿ§

,mina ekizny oli` sxy -íBzð÷ð÷a àìåxtrdn oin `edy - §Ÿ§©§©§
.xigyndíLBøL øác ìëa àìåepi`e slwd jeza rlapy - §Ÿ§¨¨¨¤¥

,wgnpBéãa àlà.mina dgnp eneyixy sxy lyøîàpLazke" ¤¨¦§¤¤¡©
odkd dl`d zl`d z`äçîelr azeky rnyny ,"mixnd in l` ¨¨

a xtqdúBçnì ìBëiL áúkqenewa miazek oi` okle ,mina §¨¤¨¦¨
.mignp mpi`y meyn mezpwpwae

,äìéla dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîà .àøîâ`id ixd.äìeñt ¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨©©§¨§¨
àéúà àîòè éàîdey dxifbaäøBz,dheq zlibna dxen`d ©©£¨¨§¨¨

näøBz,htyna dxen`dàëä áéúkdheq zlibn iabl -äNòå" , ¨§¦¨¨§¨¨
íúä áéúëe ,"úàæä äøBzä ìk úà ïäkä dì,`xnn owf iabl - ¨©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨

ètLn äî ,"ètLîä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò"mipc oi` ©¦©¨£¤§©©¦§¨©¦§¨

`l`äèBñ úléâî óà ,íBia`wec zeyridl dpic.íBia ©©§¦©¨©
m` ,`ax xn` cere¯ dáúkdheq zlibnd z`¯ òøôîìdteqn §¨¨§©§¥©
`id ixd ,dzligzl,"äìàä úìàä úà áúëå" áéúëc ,äìeñt§¨¦§¦§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤

dlibnd z` aezkl yiy rnyn 'dl`d' zlinne¯ àáéúëc ék¦¦§¦¨
.`xwna dyxtd dazkpy xcqk

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdíãB÷ §¨¨¤
äéìò ìa÷zLd z` dheqdäòeáL`id ixd ,odkd driayny ¤§©¥¨¤¨§¨

dlibn[øîàpL] ,äìeñtdligzòéaLäå''ebe dy`d z` odkd', §¨¤¤¡©§¦§¦©
,'on` on` dy`d dxn`e'Ck øçàåxn`páúëå'dl`d zl`d z` §©©¨§¨©

'ebe xtqa odkd,'z` dilr dlaiwy xg`l wx xtqd z` azeky ixd
.dreayd

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkd¯ úøbéà`ll §¨¨¦¤¤
dlibn `id ixd ,dligz slwd z` hhxyiy,äìeñtixdy'øôqa' §¨©¥¤

,àðîçø øîà.hehxy mikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde ¨©©£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iyily meil)

àéðúc`ziixaa,dpiky ipt liawd eli`k ziviv zevn miiwnd lky §©§¨
yäpzLp äî ,øîBà øéàî éaø äéäd ravúìëzepzil eehvpy ¨¨©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤

xzei zevivaïéðBòáö éðéî ìkî.äîBc úìëzäL éðtîezi`xn ¦¨¦¥¦§¦¦§¥¤©§¥¤¤
íiì,äîBc íéåed`xna `edãBákä àqëì äîBc òé÷øå ,òé÷øì. ©¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©¤§¦¥©¨

øîàpLriwxd iablåéìâø úçúå ìàøNé éäìà úà eàøéå" ¤¤¡©©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨
áéúëe ,"øäèì íéîLä íöòëe øétñä úðáì äNòîk`qk iabl §©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©§¦

ceakd,"àñk úeîã øétñ ïáà äàøîk"`edy xitqdy ixd §©§¥¤¤©¦§¦¥
ceakd `qkl dnec riwxd.

.äðùîxtqa zazkpd dheq zlibn zaizk ipic zx`an dpynd
slw `edyáúBk Bðéà .dze`çelä ìò àì,ur lyøéépä ìò àìå ¥¥Ÿ©©©§Ÿ©©§¨

dyrpe ,waca mze` miwacne mze` miyzeky miayrn ieyrd
,eilr aezkl ozipy xerkìò àìå§Ÿ©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(ipy meil)

oziy jixvíéî éab ìò øôòxtrd lr min `le -ïàk óà ,- ¨¨©©¥©¦©¨
d oziy jixv dnec` dxt xt`a.íéî éab ìò øôòdxfb dze`ne ¨¨©©¥©¦

,dnec` dxt xt` oicn dheq oic mb cnlp dey¯ ïàk äîext`a ©¨
m` `l` ,`aekirl df oic oi` ,dnec` dxtíéc÷äd z`íénì øôò ¦§¦¨¨©©¦

ïläì óà ,øLkm` ,dheq iabl -íéc÷äd z`,íénì øôòcarica ¨¥©§©¨¦§¦¨¨©©¦
.øLk,`xnbd zl`ey¯ íúäådxt xt`aïìðî ,z` micwd m`y ¨¥§¨¨§¨¨

,zayine .xyk carica minl xt`déáéúk éàø÷ éøzdnec` dxta §¥§¨¥§¦¥
df z` df mixzeq dxe`klyáéúk ,ozpe"åéìò,"miig minàîìà §¦¨¨©§¨

d z` ozepy rnyn -àLéøa øôàmind z` ozep eilreéúëe ,á ¥¤§¥¨§¦
àîìà ,'éìk ìà íééç íéî'd z` ozepy rnyn -àLéøa íéîl` ©¦©¦¤¤¦©§¨©¦§¥¨

.mzpizp zrya ilkl mind oia uvegd ilka xac oi`e ,ilkdàä̈
ãöékm` ,elld zeiernynd izy z` miniiwnäöødligz ozil ¥©¨¨

äæmind -,ïúBðm`eäöødligz oziläæ,xt`d -ïúBð.xyke ¤¥¨¨¤¥
eilre mind z` ozi dligzkly dheqn dey dxifba micnely `l`

.xt`d z` ozi,`xnbd zx`anïðaøås`y dheq in iabl mixaeqd §©¨¨
xt` iabl mby mixaeq ,leqt minl xtr ozil micwd m` carica
dny ,df ote`a miweqtd zxizq z` miayiine .ok oicd dnec` dxt

miig min ozpe" xn`py"éìk ìàa `ed¯ à÷åczeyrl jixvy ¤¤¦©§¨
leqt xt`d z` mcew ozp m`e `wec df xcqk.xn`py dne,'åéìò'¨¨

jixv `l` ,dlrnln mind lr xt`d zpizpa ic oi`y cnll `a
ïáøòì,opax lr `xnbd zl`ey .mind jeza xt`d z` axrl - §¨§¨

df xcqk `wec dyriy epcnll `a 'ilk l`' xn`pdy eyxc recn
,cgi maxriy xnel `a 'eilr'eàîéàåxn`py dny ,jtidl'åéìò' §¥¨¨¨

à÷åcnll -ozi eilre wix ilkl xt`d z` dligz zzl jixvy epc ©§¨
xn`py dne ,mind z`'éìk ìà'epcnlléìka ïúeiç àäzL- ¤¤¦¤§¥¦¨©§¦

eay ilkl epxiarie cg` ilka oiirndn mind lehi `ly epcnll
ilk eze`a oiirnd on mind lehil jixv `l` ,z`hg ind z` dyer
yiy opax mixaeq ,`xnbd zvxzn .z`hg ind z` ea dyery

oky ,xtrd z` mdilre mind z` dligz mipzepy yexcläî©
íB÷î ìëa eðéöndheq in iabl -,z`e ,mind z` ozep dligzy ¨¦§¨¨

døéLëîozep xtrd z` -.äìòîìy cenll xazqn okleïàk óà ©§¦§©§¨©¨
y ok epic ,dxt iabl -äìòîì øéLëîdligz mind z` ozepy - ©§¦§©§¨

,dpizpd xcqa akrl 'ilk l`'n eyxc jkle ,xt`d z` mdilre
.eicgi xt`de mind axrl jixvy 'eilr'ne
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

.aey dze`ãçà Léàa àì ìáàmrt dl `piw lra eze` m` j` - £¨Ÿ§¦¤¨
.aey dze` miwyn oi` ,dxzqpe dipyíéøîBà íéîëçådhiy - ©£¨¦§¦

ziyilyäðBLå äúBL äMàä ïéà ,,dipy mrtãçà Léàa ïéa ¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨
e ,minrt ipy dl `piwyíéLðà 'áa ïéa,`xnbd zl`ey .mipey ¥§£¨¦

énð àn÷ àpúålraa s`y rnyne ,dpeye dzey dy`dy xaqy §©¨©¨©¦
ixdy dyw ,minrt ipy dzey cg`'úàæ' áéúëäehrni dne ,hrnl ¨§¦Ÿ

,dyw oke .df weqtn¯ énð éàøúa ïðaøåminkg zrc lr §©¨¨©§¨¥©¦

mixaeqy ,`ziixaayipya s` zg` mrtn xzei dzey dpi`y
miyp`,ixdy zeywdl yiúøBz áéúk àädn mdixacle ,zeaxl ¨§¦©

,`xnbd zvxzn .df `xwn daixìòBáe ãçà Léàa ,àáø øîà̈©¨¨§¦¤¨¥
ãçàeze` mr xzqiz `ly minrt ipy ezy`l `piwy cg` lra - ¤¨

,enr dxzqpe ipeltéâéìt àì àîìò éleëcmicene ,dfaïéàc §¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥
äðBLå äúBL äMàä.zipy lrea eze` mr dxzqpy xg` ¨¦¨¨§¨
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קצי

oifge` mipya cenr fi sc oey`x wxtdheq

.àøzôécgilnC ,DMxv lM cArn Dpi`W xFr ¦§§¨¤¥¨§ª¨¨¨§¨§¨¦©

mitlTd oicArn EidW ,uitr `le ginwe§¨¦©§Ÿ¨¦¤¨§©§¦©§¨¦

:y"ilb oixFTW mivtrA.øôña:slw.ñBîB÷ ©£¨¦¤¦§¥¤§¨

:EPnid azFke minA FkiYnE ,oli`d sxÜ¨¨¦¨©¦§©¦§¥¥¤

.íBzð÷ð÷oixFw h"pnicxe` F` e"le`ixhiee ©§©§¦

:FzF`.íLBø àeäL øác ìëa àìårlape §Ÿ§¨¨¨¤¥§¦§©

mFYpwpwe qFnFwe ,wFgnl lFki Fpi`e slTA©§¨§¥¨¦§§§©§©§

:mWx icar.Béãa àlà:sxU lW EpNW ¨§¥Ÿ¤¤¨¦§¤¨¤¨¨

.íBia ètLî 'îâoixcdpqA(:cl sC)`wtp ¦§¨©§©§¤§¦©©§¨

:Fligpd mFiA didEn ol.òøôîìliRple Kxi ¨¦§¨¨§©§¦§©§¥©¨¥§©§¦

,dGd xcQM [DNM] 'eke KirnA zFAvl ohA¤¤©§§¥©¦§ª¨©¥¤©¤

:ozkldM azM x`Xde Ktd odn cg` F`¤¨¥¤¨©§©§¨¨©§¦§¨¨

.älàä:dWxRA oixEcq odW FnM rnWn ¨¥¤©§©§¤¥§¦©¨¨¨

.úøbà:hEhxU `lA.àðîçø øîà øôqa ¦¤¤§Ÿ¦§©¥¤¨©©§¨¨
:hEhxU oikixv mixtQdW ipiQn dWnl dklde©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤©§¨¦§¦¦¦§

ìò
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la` (zezixk xtq) dl ozpe azke xfgc dil opiyxc llke hxte llka mzd 'itc icin `iyw `l z"x 'itl edin miig gex ea yiy xacn xa ilin lk opiaxnc ecen r"k xtqa aizkc `kid

`kde xtq aizk `kd inp dil dywn inlyexiae zezixk xtq dl azke ipnif ixz aizkc meyn yixc `wc `ed `xizi `xw mzd p"` hxtay dn `l` llka oi`e `ed hxte llk `kd

opiaxn iedc zxn` `wck xtqa aizk i` xn`c ikd mzd xn` `l ocic `xnba la` xtqa aizkc `kd `id `iipy oikd xne` z` `kde yelza `edy xac lk xne` z` `kd xtq aizk

xa] `"x ipz azek epi` dnl dpzip dwignl xnzi`c oeikn y"x xn` d`nh dnda zexer lr oiazek oi` xne` reny oa `"x `ipz inlyexi miig gex ea yiy xacn xa yelzc ilin lk

reny oa `"x ixac z` ip` d`ex xne` [oerny

myd `vnpe dzey ipi` xn`z `ny `a` ixacn

iqiq xa iel 'x mzd eze d`nh dnda xer lr fepb

z` `nhzy edn dheq zlibn iax dinw ira

dl`y dpi` iqei x"` dl`y ef ixd l"` micid

`l micid z` e`nhiy mixtqd lr exfb melk

[`lc] `kixv `l dpzp dwignl efe ozyecw iptn

:dwignl dpzpe li`ed

øîàðùinlyexia .wegnl lekiy azk dgne

zexit ina e` dwyna leki dgn i`

eic ef efi`e wgnil lekiy azk cvik `d azke l"z

xtqd jezn wgn m` ipz `de mezpwpw ea oi`y

ini lk n"x xn` `pzc `ipz oicdk xztiz xyk

oipzep epiid [`l] l`rnyi 'x lv` oicnl epiidy

:eicd jezl mezpwpw

äîlk .meia dheq zlibn s` meia htyn

dlibnc a"ta `kdn opitli dheq dyrn

(:k sc)meia htyn dn 'it i"yx meia d`wydc

rweden `l` zepenn ipica irzyn eligpd meiac `xw i`de zeytp ipica irzync `xnn owf iab aizk dxezd t"r `dc `xazqn `le eipa z` eligpd meia diden ol `wtp oixcdpqa

cbp 'dl mze`:dlila elit` oic xnb la` meia oic zligzc zepenn ipick `le zeytp ipicc `inec dlila leqt dligz oia xnb oia dheq oic lkc il d`xpe meiac mzd ol `wtp ynyd

áéúëãoixn`p el`e wxta onwl i"xl dniz .`aizkck dl`d zel`d z` azke(:al sc)zekxa zkqnc a"t yixa inp `zi`e(.bi sc)dlibn zkqnae(:fi sc)rxtnl dp`xwi `l y"wc

oeik l"ie `aizkck dl`d mixacd `kd ik dl`dn edl `wtp `l i`n`e rxtnl dp`xwi `ly eide jixhvi` jklid edl rnyn `l mixacd opaxe mixacd mixacn iaxle eiden opaxl

:izixg` `yxcl edl iyxc dl`de rxtnl dp`xwi `ly eide jl xzii` rney dz`y oeyl lka yxcnl ol zi` rnyc epizeaxn ixinbe elaiwcíãå÷.dleqt dreay dilr lawzy

c"n ibilt ikdac rnyn mzde d`wydl dreay jenql ick `nrh yxtne riayn k"g`e azek xn` cge azek k"g`e riayn xn` cg l"xe opgei 'x oebltzi` xn` `tqexw 'x inlyexi

'ta dingp 'xk `le i"xk `l l"q o`nk k"` dnize xcqd lr epi` akrnc b"r` dil zi` riayn k"g`e azek xn`c o`ne xcqd lr akrn dxeze dweg dil zi` azek k"g`e riayn

el e`ived(.q sc `nei)zezin 'c wxtac iax dnze xcqd lr inp akrn dweg aizkc `kid edl `xiaq r"kc rnync(:hn sc oixcdpq)epyy mewn lk `ped ax xn` dxegq ax xn` `ax xn`

`xnegl `edd jci`e `nei xcq s` xne` `tt ax ixiin `w `l `zbelta jci`e zezin 'c s` xn` axc dinyn `aq `tt ax oipnnq drayn ueg xge`ne mcwen oi` oipn jxc minkg

xcqd lr dyxtd lk irac inlyexia rnyne dleqt dreay dilr lawzy mcew dazk `kd xn` edi` `dc dheq xcq aiyg `l i`n`e dil aiyg ded ikd e`l `d rnync `nlra

la` xwir dyxtd xcqe wxtd y`xa epyxity enk oipeekn dyxtd xcqe dpynd xcq oi` ixdy xcqd lr zipyp dpi` dheq xcq la` xcqd lr oiepyc `kid `l` aiyg `lc d`xpe

:`l inp carica elit`c xninl `kil dheq xcqn iwet`l la` dvilg zevnn iwet`l cinz xcq edf xn`c mzd inp xn` `l ikdle `l `nlra devnl elit` dpynd xcq

äáúëikd e`lac il wetiz xtq z`xwpc meyn `ixi` i`n `iyw i`e hehxy oikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde `pngx xn` xtqa hehxy `la zxb` yxit i"yx .dleqt zxbi`

oihibc w"ta 'ixn`c hehxy `la weqt mey aezkl xeq`(:e sc)milerd mc` ipa dcedi axl dil glyc edi` `d cere `ed `knq xa xzia` 'xc ol `nil o`n sqei ax xn`

dvilg zevn wxt seqa opixn`e oiazek oi` yly oiazek mizy wgvi x"`e hehxy `la dil azke ezyie oiia exkn dclide dpefa clid epzie mnvra eniiw od o`kl myn(:ew sc zenai)xn`

dlekl dil azke hhxiy `xhef xn wiqnck hehxy `la oitevx zeaiz yly azknl ivn `lc yexite inai cr inai o`nn dcicl depixw` ikd aezkl `zvilgc `hib azkc o`n i`d iia`

dlibnd hehxiy `la aezkl xeq`c b"r` `"d xtq z`xwpc meyn e`l i` uixz azkil ozip `lc b"r` `xhef xnk `zklide azkil ozip `l `de ici` ax xa xn dl siwzn `zyxt

dlibnd i` `xeqi`a azk daizk zryac b"r` daizk xg`l dhiyl dhiy oia dze` hhxy m` `prci `l edin dci lr oiwcea mind eid `ly d`xpe dleqtc l"nw dleqt dpi` dnvr

dax unewda 'ixn`c `de `le e` ikda dxiyk(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)`l i`c oilitz hhxyl el oi`c dl ixinb `zklid ikdc d`xp oilitz `l la` hehxiy dkixv dfefn `zkld

oiyer oi` elay oilitzc `dn mzd dywnc `d k"` hehxy `la aezkl xeq`c meyn hhxyl jixv edin hehxy `la oazk i` ilqtin `lc oilitz `l la` wiqtc `d `l` ikd `niz

n"y `l` oihhxeyna xninl ivn ded edl hhxyl ivn ded i` `id i`pz ipyne `l hehxy meyn la` oicixen oi`c `nrh dlw dyecwl dxeng dyecwn eze` oicixen oi`y dfefn odn

y `l m` epiid oiazek oi` yly 'ixn`c `d yxit z"x la` edl hhxyl ivn `lc dl ixinb ikdcaeyg dhiyl dhiy oia hhxy `lc t"r` mipeilbd ze`it 'ca hhxy m` la` llk hhx

edep`e il` df meyn `l` z"q oiprl 'it` hehxiy(eh zeny)dlibnc w"ta giken oke dhiye dhiy lk oia hhxyl jixv(:fh sc)dxez ly dzin`k hehxy dkixvy cnln zn`e mely ixac

`d k"` zn`ec `xw `edd irzyn ynn z"q i`c xwir oke miny zekln ler da yic dfefn epiidc dxez ly dcigik rnyn dzin`c `pyile dfefn `l` z"q epiid e`lc g"x yxite

dlibnc a"ta opiqxbc(.hi sc)dzin`k dxitze hehxy dkixv `nipe zn`e meyn dil wetiz xtq meyn `ixi` i`n dleqt ozyta dxtz m`y xtq z`xwp zxb` z`xwpe xtq z`xwp dlibn

dax unewda opiwqtc `d iywz `l `zyde xtq z`xwp dxitz oiprle `kil dxitz mzdc jixhvi` dfefnc hehxyl n"y `l` dxez ly(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)dfefn `zklid

'it`c n"y oihhxeyna ipyn `lcn `id i`pz ipyne `l hehxy meyn `d oicixen oi`y itl dfefn odn oiyer oi` elay oilitzc `dn dywne hehxy oikixv oi` oilitz hehxy dkixv

oihiyd oia epiid hehxy oikixv oi`c `d l"i `zyd heicd `xwp edyere xaca xehtd lk [zayd ze`ivi] oiwilcn dna wxta inlyexia opiqxbc ohhxyl jixv oi` oke li`ed `kil bdpn

hehxya dil ibq `ed z"q elit`c oeik hehxy `la dleqtc dheq zlibn iab xninl jixhvi` i`n uxiz `l eyexitl `din oiazek oi` ylyn irixb `lc hehxy oikixv ze`it 'ca la`

`l` weqt meyl opiazk `lc yginl `kil hehxy `la miazka miazek ep`y dn xne` didy iztxvd edil` 'xn izrny oihib zkqna `"ai epiax zetqeza iz`vn ze`it rax`l

miyexita aezkl olpn `prci `le hehxy `la azknl xeq` `peeb i`d ik weqt meyl eze` `iany azekyk la` gv oeyla ea xacl e` ixar oeyla melya qextl `nlra dxin`l

:weqt meyl `ianyk hehxy `a miweqt
dazk
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Bðéàå ."øôqa" :øîàpL äléâîä ìr àlà ,àøzôécä©¦§§¨¤¨©©§¦¨¤¤¡©©¥¤§¥
á ãåîò æé óã

øác ìëa àìå íBzð÷ð÷a àìå ñeîB÷a àì áúBk¥Ÿ§§Ÿ§©§©§§Ÿ§¨¨¨
ìBëiL áúk ,"äçîe" :øîàpL Béãa àlà íLBøL¤¥¤¨¦§¤¤¡©¨¨§¨¤¨

:úBçnì'îâdáúkL äèBñ úléâî :àáø øîà ¦¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨
;"äøBz" "äøBz" àéúà àîrè éàî .äìeñt äìéla©©§¨§¨©©£¨¨§¨¨¨
äøBzä ìk úà ïäkä dì äNrå" :àëä áéúk§¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¥¨©¨
EeøBé øLà äøBzä ét ìr" :íúä áéúëe "úàfä©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤
äèBñ úléâî óà ,íBia ètLn äî "ètLnä ìrå§©©¦§¨©¦§¨©©§¦©¨
úà áúëå" :áéúëc ,äìeñt røôîì dáúk .íBia©§¨¨§©§¥©§¨¦§¦§¨©¤
ìa÷zL íãB÷ dáúk .àáéúëc ék "älàä úìàä̈¨Ÿ¨¥¤¦¦§¦¨§¨¨¤¤§©¥
Ck øçàå "réaLäå" :øîàpL äìeñt äreáL äéìr̈¤¨§¨§¨¤¤¡©§¦§¦©§©©¨
,àðîçø øîà "øôqa" ,äìeñt úøbéà dáúk ."áúëå"§¨©§¨¨¦¤¤§¨©¥¤¨©©£¨¨

äáúë
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dheq(iyily meil)

àøzôécä.slw epi` oiicre ekxv lk edecar `ly xer -àlà ©¦§§¨¤¨
azekmiäléânä ìò.ekxv lk caEry slw -øîàpLz` azke" ©©§¦¨¤¤¡©

odkd dl`d zl`d,"øôqadpynd .ie`xk caern slw `ed xtqe ©¥¤
,dlibnd aezkl yi eic dfi`a x`al d`añeîB÷a àì áúBk Bðéàå§¥¥Ÿ§

,mina ekizny oli` sxy -íBzð÷ð÷a àìåxtrdn oin `edy - §Ÿ§©§©§
.xigyndíLBøL øác ìëa àìåepi`e slwd jeza rlapy - §Ÿ§¨¨¨¤¥

,wgnpBéãa àlà.mina dgnp eneyixy sxy lyøîàpLazke" ¤¨¦§¤¤¡©
odkd dl`d zl`d z`äçîelr azeky rnyny ,"mixnd in l` ¨¨

a xtqdúBçnì ìBëiL áúkqenewa miazek oi` okle ,mina §¨¤¨¦¨
.mignp mpi`y meyn mezpwpwae

,äìéla dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîà .àøîâ`id ixd.äìeñt ¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨©©§¨§¨
àéúà àîòè éàîdey dxifbaäøBz,dheq zlibna dxen`d ©©£¨¨§¨¨

näøBz,htyna dxen`dàëä áéúkdheq zlibn iabl -äNòå" , ¨§¦¨¨§¨¨
íúä áéúëe ,"úàæä äøBzä ìk úà ïäkä dì,`xnn owf iabl - ¨©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨

ètLn äî ,"ètLîä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò"mipc oi` ©¦©¨£¤§©©¦§¨©¦§¨

`l`äèBñ úléâî óà ,íBia`wec zeyridl dpic.íBia ©©§¦©¨©
m` ,`ax xn` cere¯ dáúkdheq zlibnd z`¯ òøôîìdteqn §¨¨§©§¥©
`id ixd ,dzligzl,"äìàä úìàä úà áúëå" áéúëc ,äìeñt§¨¦§¦§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤

dlibnd z` aezkl yiy rnyn 'dl`d' zlinne¯ àáéúëc ék¦¦§¦¨
.`xwna dyxtd dazkpy xcqk

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdíãB÷ §¨¨¤
äéìò ìa÷zLd z` dheqdäòeáL`id ixd ,odkd driayny ¤§©¥¨¤¨§¨

dlibn[øîàpL] ,äìeñtdligzòéaLäå''ebe dy`d z` odkd', §¨¤¤¡©§¦§¦©
,'on` on` dy`d dxn`e'Ck øçàåxn`páúëå'dl`d zl`d z` §©©¨§¨©

'ebe xtqa odkd,'z` dilr dlaiwy xg`l wx xtqd z` azeky ixd
.dreayd

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkd¯ úøbéà`ll §¨¨¦¤¤
dlibn `id ixd ,dligz slwd z` hhxyiy,äìeñtixdy'øôqa' §¨©¥¤

,àðîçø øîà.hehxy mikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde ¨©©£¨¨
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ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iyily meil)

àéðúc`ziixaa,dpiky ipt liawd eli`k ziviv zevn miiwnd lky §©§¨
yäpzLp äî ,øîBà øéàî éaø äéäd ravúìëzepzil eehvpy ¨¨©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤

xzei zevivaïéðBòáö éðéî ìkî.äîBc úìëzäL éðtîezi`xn ¦¨¦¥¦§¦¦§¥¤©§¥¤¤
íiì,äîBc íéåed`xna `edãBákä àqëì äîBc òé÷øå ,òé÷øì. ©¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©¤§¦¥©¨

øîàpLriwxd iablåéìâø úçúå ìàøNé éäìà úà eàøéå" ¤¤¡©©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨
áéúëe ,"øäèì íéîLä íöòëe øétñä úðáì äNòîk`qk iabl §©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©§¦

ceakd,"àñk úeîã øétñ ïáà äàøîk"`edy xitqdy ixd §©§¥¤¤©¦§¦¥
ceakd `qkl dnec riwxd.

.äðùîxtqa zazkpd dheq zlibn zaizk ipic zx`an dpynd
slw `edyáúBk Bðéà .dze`çelä ìò àì,ur lyøéépä ìò àìå ¥¥Ÿ©©©§Ÿ©©§¨

dyrpe ,waca mze` miwacne mze` miyzeky miayrn ieyrd
,eilr aezkl ozipy xerkìò àìå§Ÿ©
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שבעה עשר לעומר עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(ipy meil)

oziy jixvíéî éab ìò øôòxtrd lr min `le -ïàk óà ,- ¨¨©©¥©¦©¨
d oziy jixv dnec` dxt xt`a.íéî éab ìò øôòdxfb dze`ne ¨¨©©¥©¦

,dnec` dxt xt` oicn dheq oic mb cnlp dey¯ ïàk äîext`a ©¨
m` `l` ,`aekirl df oic oi` ,dnec` dxtíéc÷äd z`íénì øôò ¦§¦¨¨©©¦

ïläì óà ,øLkm` ,dheq iabl -íéc÷äd z`,íénì øôòcarica ¨¥©§©¨¦§¦¨¨©©¦
.øLk,`xnbd zl`ey¯ íúäådxt xt`aïìðî ,z` micwd m`y ¨¥§¨¨§¨¨

,zayine .xyk carica minl xt`déáéúk éàø÷ éøzdnec` dxta §¥§¨¥§¦¥
df z` df mixzeq dxe`klyáéúk ,ozpe"åéìò,"miig minàîìà §¦¨¨©§¨

d z` ozepy rnyn -àLéøa øôàmind z` ozep eilreéúëe ,á ¥¤§¥¨§¦
àîìà ,'éìk ìà íééç íéî'd z` ozepy rnyn -àLéøa íéîl` ©¦©¦¤¤¦©§¨©¦§¥¨

.mzpizp zrya ilkl mind oia uvegd ilka xac oi`e ,ilkdàä̈
ãöékm` ,elld zeiernynd izy z` miniiwnäöødligz ozil ¥©¨¨

äæmind -,ïúBðm`eäöødligz oziläæ,xt`d -ïúBð.xyke ¤¥¨¨¤¥
eilre mind z` ozi dligzkly dheqn dey dxifba micnely `l`

.xt`d z` ozi,`xnbd zx`anïðaøås`y dheq in iabl mixaeqd §©¨¨
xt` iabl mby mixaeq ,leqt minl xtr ozil micwd m` carica
dny ,df ote`a miweqtd zxizq z` miayiine .ok oicd dnec` dxt

miig min ozpe" xn`py"éìk ìàa `ed¯ à÷åczeyrl jixvy ¤¤¦©§¨
leqt xt`d z` mcew ozp m`e `wec df xcqk.xn`py dne,'åéìò'¨¨

jixv `l` ,dlrnln mind lr xt`d zpizpa ic oi`y cnll `a
ïáøòì,opax lr `xnbd zl`ey .mind jeza xt`d z` axrl - §¨§¨

df xcqk `wec dyriy epcnll `a 'ilk l`' xn`pdy eyxc recn
,cgi maxriy xnel `a 'eilr'eàîéàåxn`py dny ,jtidl'åéìò' §¥¨¨¨

à÷åcnll -ozi eilre wix ilkl xt`d z` dligz zzl jixvy epc ©§¨
xn`py dne ,mind z`'éìk ìà'epcnlléìka ïúeiç àäzL- ¤¤¦¤§¥¦¨©§¦

eay ilkl epxiarie cg` ilka oiirndn mind lehi `ly epcnll
ilk eze`a oiirnd on mind lehil jixv `l` ,z`hg ind z` dyer
yiy opax mixaeq ,`xnbd zvxzn .z`hg ind z` ea dyery

oky ,xtrd z` mdilre mind z` dligz mipzepy yexcläî©
íB÷î ìëa eðéöndheq in iabl -,z`e ,mind z` ozep dligzy ¨¦§¨¨

døéLëîozep xtrd z` -.äìòîìy cenll xazqn okleïàk óà ©§¦§©§¨©¨
y ok epic ,dxt iabl -äìòîì øéLëîdligz mind z` ozepy - ©§¦§©§¨

,dpizpd xcqa akrl 'ilk l`'n eyxc jkle ,xt`d z` mdilre
.eicgi xt`de mind axrl jixvy 'eilr'ne
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ששה עשר לעומר עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

.aey dze`ãçà Léàa àì ìáàmrt dl `piw lra eze` m` j` - £¨Ÿ§¦¤¨
.aey dze` miwyn oi` ,dxzqpe dipyíéøîBà íéîëçådhiy - ©£¨¦§¦

ziyilyäðBLå äúBL äMàä ïéà ,,dipy mrtãçà Léàa ïéa ¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨
e ,minrt ipy dl `piwyíéLðà 'áa ïéa,`xnbd zl`ey .mipey ¥§£¨¦

énð àn÷ àpúålraa s`y rnyne ,dpeye dzey dy`dy xaqy §©¨©¨©¦
ixdy dyw ,minrt ipy dzey cg`'úàæ' áéúëäehrni dne ,hrnl ¨§¦Ÿ

,dyw oke .df weqtn¯ énð éàøúa ïðaøåminkg zrc lr §©¨¨©§¨¥©¦

mixaeqy ,`ziixaayipya s` zg` mrtn xzei dzey dpi`y
miyp`,ixdy zeywdl yiúøBz áéúk àädn mdixacle ,zeaxl ¨§¦©

,`xnbd zvxzn .df `xwn daixìòBáe ãçà Léàa ,àáø øîà̈©¨¨§¦¤¨¥
ãçàeze` mr xzqiz `ly minrt ipy ezy`l `piwy cg` lra - ¤¨

,enr dxzqpe ipeltéâéìt àì àîìò éleëcmicene ,dfaïéàc §¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥
äðBLå äúBL äMàä.zipy lrea eze` mr dxzqpy xg` ¨¦¨¨§¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שמונה עשר לעומר עמ' ב



קצב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dheq(iriax meil)

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdïétc éðL ìò §¨¨©§¥©¦
dlibnd ixd ,micenr micenr azkpd dxez xtqk ,micenr -

,äìeñty meynàðîçø øîà ãçà 'øôñ'oeyla 'xtq' azkp - §¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
,cg` cenra dazekl jixvy rnyne ,cigiàìådpazkiíéðL §Ÿ§©¦

ìLe.íéøôñ äL §Ÿ¨§¨¦
m` ,`ax xn` cereáúkodkdúçà úBàdheq zyxtn cala, ¨©©©

÷çîed z`úçà úBàjiynde ,minaúçà úBà áúëådixg`ly ¨©©©§¨©©©
,dyxta÷çîed z`úçà úBà,dyxtd seq cr dyr oke ,dipyd ¨©©©
,äìeñtcnlpe ,dyxtd lk z` wgne azky seqal `vnpy s` §¨

náéúëc'd iptl dy`d z` cinrde"ìk úà ïäkä dì äNòå ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¥¨
,"úàæä äøBzä.cgi daezk dlek didzy jixvy ©¨©Ÿ

éòawtzqd -,àáøm`áúkodkdì úBléâî 'áúBèBñ ézL- ¨¥¨¨¨©§¦¦§¥
dlibn azk zg` lkldxear zcgeinï÷çîe ,zelibnd izy z` - §¨¨

¯ eäî ,ãçà ñBk CBúìlkl mipzepe ,dwical mind mixyk m`d §¤¨©
,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` qekdn zezyl mdn zd`
micnele ,'z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre' dyxta xn`py
yie ,zwcapy dheqd myl zeyridl jixv dheqd zwica xcqy

m`d wtzqdlì äáéúk¯ ïðéòa dîLdkixv dlibnd zaizk wxy §¦¨¦§¨§¦¨
`linne ,dnyl zeidlàkéàäåmixyk mind eidi df ote`a - §¨¦¨

.oick onyl eazkp zelibndy oeik ,dwicalàîìéc Bàic `l ¦§¨
`l` ,dheq dze` ly dnyl didz dlibnd zaizkyénð ïðéòa§¦¨©¦

dyä÷éçîdyriz mind jezlì,dîLxacd xkip didiy jixve §¦¨¦§¨
qekl zelibnd ipy ewgnpy df ote`ae ,dnyl dwignd dzyrpy

.mileqt mind eidie - onyl dwignd dzyrpy xkip `l ,zg`
,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©

ok`yénð ïðéòad dyrzyì ä÷éçîdîLote`ae ,dheq dze` ly §¦¨©¦§¦¨¦§¨
m` oicd didi dn .mileqt mind eidi mcewd¯ ï÷çîizy z` §¨¨

zelibndúBñBk 'áadheq myl zcxtp qek jezl wgn dlibn lk - §
,zg`øæçåin xg`lok¯ ïáøéòå,cgi zeqekd ipy ly mind z`eäî §¨©§¥§¨©

¯,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d
m`dì ä÷éçîïðéòa dîLzeyridl dkixv dnvr dwignd - §¦¨¦§¨§¦¨

ef dheq myl dzyrpy xkipy ote`a,`linneàkéàäådf ote`a - §¨¦¨
ezyie ,mpick zewignd z` dyry oeik ,dwical mixyk mind eidi

.eaxrzdy mindn odizyàîìéc Bàdwignde daizkdy ic `l ¦§¨
mind z` zezyl zg` lk dkixv `l` ,dheq dze` myl eyri¥

,df ote`ae ,dnyl eyrpyàéúL à÷ dãéc åàì àäefd dheqd - ¨¨¦¨¨©§¨
mindn mda axern ixdy ,dxear epkedy mind z` dzey dpi`

,dipyl eyrpy¯ àäådipyd mbàéúL à÷ dãéc åàìdzey ixdy §¨¨¦¨¨©§¨
.mileqt mind eidie - mda miaxernd dzxag inin s`

,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©
ote`a okle ,dnyl eyrpy mind z` `wec zezyl dheqd dkixvy

y oeik mileqt mind eidi mcewdåàì àäå ,àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨©§¨§¨¨
,àéúL à÷ dãéc.miaxernd dzxag in z` s` dzey zg` lk `l` ¦¨¨©§¨

,zeqekd ipyay mind z` eaxiry xg`l m` oicd didi dnøæç̈©
odkd¯ ï÷lçåzezyl mdn zg` lkl ozepe ,zeqek izyl mind z` §¦§¨

zg` qekn¯ eäî ,`xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d ©
m`d ,wtqd iccv z`¯ äøéøa Léeli`k xacd aygp ,mwlgnyky ¥§¥¨

,dxear eyrpy mind md zg`d ly qeka epzipy mindy xxazd
mind eidie ,dxear eyrpy mind md dipyd ly qeka epzipy minde

.dwical mixyk¯ äøéøa ïéà Bàzg` lky xxazdy aygp df oi` ¥§¥¨
dwiqn .mileqt mind eidie - dxear eyrpy mind z` dlaiw odn

,`xnbde÷éz.wtqa xacd x`yp - ¥
,àáø éòa,ilk jezn mind z` dheqd z` dwyd `l odkd m` ¨¥¨¨

`l`d÷Lädze`áéña,lelg aiq jezn -eäîdizy m`d - ¦§¨§¦©
.e`l e` dwceal dliren df ote`adwydy ote`a wtzqd oke

dze`úøôBôLa,xepiv jezn -eäîdf ote`a dizy m`d - ¦§¤¤©
e`l e` dwceal dliren.m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

Cëa äiúL Cøc,dwceal dlireneCëa äiúL Cøc ïéà Bà`le ¤¤§¦¨§¨¥¤¤§¦¨§¨
,`xnbd dwiqn .dwceal dliren.e÷éz¥

,éMà áø éòam`eëtLðzvwnïäîwgny xg`l ,mixnd inn - ¨¥©©¦¦§§¥¤
,dlibnd z` okezlïäî eøéizLðå,mindn zvwn¯ eäîdleki m`d §¦§©§¥¤©

`xnbd dwiqn .e`l e` mixzepd mina wcaidl.e÷éz¥
änì ,äèBña úBøeîàä úBòeáL 'á áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©§¨£§¨¨¨

,x`ane .zg` dreaya ic `le ,ekxvedúçàdreayd z` - ©©
odkd riayn ,dpey`xdä÷çîpL íãB÷dúçàå ,äléâîz` - ¤¤¦§£¨§¦¨§©©

odkd riayn dipyd dreayd.ä÷çîpL øçàì,`xnbd dywn §©©¤¦§£¨
é÷úî,àáø dì óixdeeäééåøzzereayd ipy -ä÷çîpL íãB÷ ©§¦¨¨¨©§©§¤¤¦§£¨

ïáéúk äléâîiptl riayn zereayd izy z`y rnyne ,dxeza §¦¨§¦¨
.dwigndàáø øîà àlà,xg` ote`a x`ane `xif iax lr wleg - ¤¨¨©¨¨

y `l` ,dwignd iptl od zereayd izy mlerlúçàdreayd - ©©
`id dipyd¯ äìà dnò LiL äòeáLz` dreaya odkd xikfn §¨¤¥¦¨¨¨

,dzpify `vni m` dilr legzy dllwd¯ úçàådreayd §©©
`id dpey`xd,äìà dnò ïéàL äòeáL`nlra dreay `l` §¨¤¥¦¨¨¨

.dzpif `ly
,`xnbd zl`eyäìà dnò LiL äòeáL éîc éëéäriayn cvik - ¥¦¨¦§¨¤¥¦¨¨¨

,zx`ane .dl`d mr dreayd z` odkd dze`íøîò áø øîà̈©©©§¨
,áø øîàdl xne`yéìò épòéaLîCd"awd ly enyaàlL ¨©©©§¦©¦¨©¦¤Ÿ

,úàîèðdl xnel siqeneíàLok`éa eàBáé ,úàîèðCmind ¦§¥¤¦¦§¥¨¦
dreayl dnikqne ,on` on` zxne` dy`de ,jxi ltple oha zeavl

,`xnbd dgec .dilr dl`d z` zlawne ef,àáø øîàepi` df ¨©¨¨
ixdy ,'dl`d zreay' aygpàîéé÷ dãeçì äìàxne`y dl`d - ¨¨§¨©§¨

,dreaydn wlg dpi`e dnvr ipta zcner dldãeçì äòeáLe§¨§¨
àîéé÷da xikfn oi`e dnvr ipta zcner z`nhp `ly dreayd - ©§¨

lr s` dze` riayny rnyn ,'dl`d zreay' oeyldne ,dl`d z`
.dl`dàáø øîà àlà,ef oeyla zxn`p 'dl`d zreay'épòéaLî ¤¨¨©¨¨©§¦©¦

éìòéa eàBáé úàîèð íàL ,CCdl`d z` dnvr lr zlawne , ¨©¦¤¦¦§¥¨¦
,`xnbd dgec .dreaya,éMà áø øîàxe`iad epi` df mb ¨©©©¦

y `vnp df ote`ay oeik ,'dl`d zreay'aàkéà äìàdllwd lr - ¨¨¦¨
eli`e ,dze` riayn `edàkéì äòeáLm` envr dyrnd lr - §¨¥¨

.dze` riayn epi` ,e`l e` d`nhp,éMà áø øîà àlàzreay' ¤¨¨©©©¦
,ef oeyla zxn`p 'dl`déìò épòéaLîCmd mipekpymixacd ©§¦©¦¨©¦

xn`y,úàîèð àlL ú,dy`d z` riayne siqeneúàîèð íàå ¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥
éa eàBáéC.dl`d ¨¦

dheqd dkixvy ,'on` on` dy`d dxn`e' xn`p dheqd zreaya
dpynd zyxtn ,dilr zecedle dreayd z` dnvr lr lawl

.dixaca on`d dy`d zlteky mrhd
.äðùî,dpynd zl`eyúøîBà àéä äî ìòdzreaya dheqd ©¨¦¤¤

¯ ïîà ïîàdpery ,zx`ane .minrt ipyäìàä ìò ïîàzlawn - ¨¥¨¥¨¥©¨¨¨
oke ,dzpif m` dilr legzy odkd dl xn`y dllwd z` dnvr lr

äòeáMä ìò ïîàdriayny dreayd z` dnvr lr zlawn - ¨¥©©§¨
,oke .dnvra zraypy ink df ixde ,odkdäæ Léàî ïîàzrayp - ¨¥¥¦¤

e ,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dzpif `lyLéàî¥¦
øçàzxne` oke .xg` mc` mr dzpif `ly mb zrayp -àlL ïîà ©¥¨¥¤Ÿ

¯ éúéèNdzeida s` dzpif `ly zrayp,äàeNðe äñeøào`kne ¨¦¦£¨§¨
dzidyk iepiw dilr did `ly s`y ,dreay leblb oic ecnl

.df onf lr mb dreay dilr milblbn ,dqex`
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ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipy` cenr gi sc oey`x wxtdheq
.ïétc éðL ìò:micEOr oiiEUrd dxFY xtq lW oiRcM.d÷çîe úçà úBà áúk,miOd lr ©§¥©¦§©¦¤¥¤¨¨£¦©¦¨©©©§¨¨©©©¦

dxFYd lM z` aizkC ,lEqR DNM z` milWdW cr DwgnE dixg`NW zF` azke xfge§¨©§¨©¤§©£¤¨§¨¨©¤¦§¦¤ª¨¨¦§¦¤¨©¨

:cg`M DNM `dYW crì.dîL:DnWl Dl dUre aizkC ,Fnvrl xtqA.énð ä÷éçîqFkA ©¤§¥ª¨§¤¨¦§¨§¥¤§©§¦§¦§¨¨¨¦§¨§¦¨©¥§

:DnWl `idW dwigOd xMp `dIW ,Dnvrl DnWl.áéña ä÷LäKxcM lElg `EdW ¦§¨§©§¨¤§¥¦¨©§¦¨¤¦¦§¨¦§¨§¦¤¨§¤¤

:oizFW zFwFpiYdW.äìà dnò LiLaizkC ¤©¦¦¤¥¦¨¨¨¦§¦

Wxtn DiOwlE ,dl`d zrEaWA EdiiPn `cgA©£¨¦©§¦§©¨¨¨§©¥§¨¥

:inC ikidéìò éðòéaLî.C:mW xiMfnE ,mXAàlL ¥¦¨¥©§¦©¦¨©¦©¥©§¦¥¤Ÿ
.úàîèðEpiid ,z`nhp `NW zn` xnF` Y`W ¦§¥¤©§¥¡¤¤Ÿ¦§¥©§

:dl` DOr oi`W drEaWeàBáé úàîèð íàL §¨¤¥¦¨¨¨¤¦¦§¥¨
éa.C:dl` Epiide ,'eM ohA zFAvl miOdøîà ¦©©¦©§¤¤§©§¨¨¨©

.'åk àîéé÷ déãeçì äìà àáøWi dl`e drEaW ¨¨¨¨§¥©§¨§¨§¨¨¥

zrEaWA aizM `xwE ,dX`d lr odipWE o`M̈§¥¤©¨¦¨§¨§¦¦§©

:dl` lW drEaXdW dl`déðòéaLîéìòíàL C ¨¨¨¤©§¨¤¨¨©§¦©¦¨©¦¤¦
éa eàBáé úàîèð.CzrEaW `YWd `Mi`C ¦§¥¨¦§¦¨©§¨§©

:lEgYW dl`d z` riAWOW ,dl`däòeáL ¨¨¨¤©§¦©¤¨¨¨¤¨§¨
.àkéìz` riAWde aizM `xwE ,dX`d lr ¥¨©¨¦¨§¨§¦§¦§¦©¤

:dX`déìò éðòéaLîíàå úàîèð àlL C ¨¦¨©§¦©¦¨©¦¤Ÿ¦§¥§¦
éa eàBáé úàîèð.Czn` `dIW Kilr ipriAWn ¦§¥¨¦©§¦©¦¨©¦¤§¥¡¤

z`nhp m`e ,z`nhp `NW EpiptA Yxn`X dn©¤¨©§§§¨¥¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥

`NW dX`` drEaW `niiwC ,miOd KiA E`Faï¦©©¦§©§¨§¨©¦¨¤Ÿ

'ipzn :lEgYW dl``e z`nhpäìàä ìò ïîà ¦§¥§©¨¨¤¨©§¦¨¥©¨¨¨
.'eëå:lFRkl dkxvd Kkl.äàeNðe äñeøàici lr §§¨ª§§¨¦§£¨§¨©§¥

lW zEpf dilr lBlbn `Ed drEaW lEBlB¦§§¨§©§¥¨¤¨§¤

lEBlbl o`MnE ,iEPw FA did `NW t"r` oiqExi ¥̀¦¤Ÿ¨¨¦¦¨§¦§

:dxFYd on drEaW§¨¦©¨
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äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg `le(:k sc)df ixd `d`

edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde jhib

xn` cg` xtqc meyn dil wetize jixtwe

unewdae dxernc `kixv `l mipy `le `pngx

dax(.bl sc zegpn)ax xn` inp xn` dfefn iab

dleqt oitc ipy lr dazk l`eny xn` dcedi

oitiq ipya gipde oitc ipy lr dazk iaizin

oitiq ipyl die`x dxiyk cg` sqa `d dleqt

l`eny xn`wc oitc ipyc `nl` xn` `w

ikdl oixern oi`y xn`w dfn df oikzgpa

yxite oixern opi`y oitc ipy `kd inp yxtn

c"a ede`x 'ta inp xn`c `d i"x(.ek sc d"x)

da zi`c oeik leqt dxt oxw ixn`c opaxl 'it`

ixagnc b"r`e inc zextey ylye mipyk iclib

ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc inp mzd

opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank `ed

`l ezligzny iptn leqt zextey ixay waic

`le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa dzid

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig ipdn

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza

gbpy xey 'ta opixn`ck(.n sc w"a)cg` xtek

wxtae oixtek dyly e` mipy `le `pngx xn`

lefbd alel(.dl sc dkeq)ixt zlz izxz hewpil

zexit dyly e` mipy `le `pngx xn` cg`

jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e

dil aiyg `le `vi rny inipt lew m` xtey

`zlin `ilz drinya mzdc zextey ipyk

:iniptd lew `l` rny `l `ede

øæçi`d .dxixa oi` e` dxixa yi edn owlge

t xead on dlcnc dxixal inc `lgbpy xeya opaxe i"a xfril` 'xc `zbel(:`p sc w"a)oibel ipyn dxixa oke axrzpe azkd xked `kd la` mlerl odn cg` ly ewlg xked `l mzdc

daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)oiaxrn lkaa iziinc dxixal inc la`(.fl sc oiaexir)

gwpy dna zxtkzn ef 'ixn` `l zg` lk inc dligzn exkedc b"r` dler aixwi dvxiy df i`e z`hg aixwi dvxiy dfi` odkl odipiw inc epzpy e` aexira odipiw egwly miyp izy

`nl` zexixa x`y` dl iziin `wc opifg edin epzdyk mzd dil igcc b"r`e dxixa 'ixn`c `kti` p"` z`hgl dzxiag lye dlerl olek aixwi zg` ly oipiw izy e` dzxiag incn

el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc(.dp sc `nei)meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixasc)

(:`ki`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb

dnda gweld wxt(:ak sc)mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp

dnda oda gwile zernd yily gwil la` ixy `peeb i`d ika `wece 'eke z`hg inc llgn zenewn dylyn oia cg` mewnn oia zenda 'b oda gwel ixd eaxrzpe inlyl el`e izlerl

xefgi mleray zeaexrzd lk ok m` `peeb i`d ik dxixa xninl ol zi` i` dniz cere hytinl `ax ivn ded ipd lkn edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl

dpyd y`xc `nw wxtn dil hiyt `l i`n` cere dxixa meyn wlgie(:bi sc)zeaexrzd wxtae gl xaca dxixa oi`c `vnp oiie onyl dlia yic ol `niiwc(.t sc migaf)`zbelt dil iziin

la` dly mind jezl zxkp `dzy dlibnd on dwign` `l` `xw citw `l opixn` in dil `iran `w `kdc d`xpe 'eke min [dkezl] jezl ltpy z`hg ly zigelv opaxe xfril` iaxc

dxixa oi` `nlic i` dinin exxaed ixd 'eke dxixa opixn` in oixkip zg` lk ly min ixd owlge xfg `id zxkp dwign e`l dcic e`lc min `iizy `cg lk xninl `ki` cg` qek jezl

`we dkxvl oixxeand min jezl dwigna `l` `zlin ilz `le azkd lha dwign zrya ixdy opictw `l dlibnd azk ly eic zaexrz lr la` opira dwign zrya min zxixa xnelk

:`id dxedhc meyn i` dzkldk dwgnp `lc meyn dl iwca `l `in i` dil `iranéòámigqt iaxr wxta `ax xn`c `dn hytinl `kil .edn aiqa dwyd `ax(:ehw sc migqt)okxk

:dil `irain `w wiqtn `lc `kd la` drilad zia oiae dvnd oia aiqd wiqtn mzdc jka dlik` jxc oi` `nl` `vi `l dvn ici s` aiqaìòiyily wxta .on` on` zxne` `id dn

zereay zkqnc(:hk sc)en eli`k on` dperd lkzecrd zreay wxtae eitn dreay `iv(.el sc my):mixac zpn`d ea yie dreay ea yi dlaw ea yi on`
on`
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קצג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dheq(iriax meil)

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdïétc éðL ìò §¨¨©§¥©¦
dlibnd ixd ,micenr micenr azkpd dxez xtqk ,micenr -

,äìeñty meynàðîçø øîà ãçà 'øôñ'oeyla 'xtq' azkp - §¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
,cg` cenra dazekl jixvy rnyne ,cigiàìådpazkiíéðL §Ÿ§©¦

ìLe.íéøôñ äL §Ÿ¨§¨¦
m` ,`ax xn` cereáúkodkdúçà úBàdheq zyxtn cala, ¨©©©

÷çîed z`úçà úBàjiynde ,minaúçà úBà áúëådixg`ly ¨©©©§¨©©©
,dyxta÷çîed z`úçà úBà,dyxtd seq cr dyr oke ,dipyd ¨©©©
,äìeñtcnlpe ,dyxtd lk z` wgne azky seqal `vnpy s` §¨

náéúëc'd iptl dy`d z` cinrde"ìk úà ïäkä dì äNòå ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¥¨
,"úàæä äøBzä.cgi daezk dlek didzy jixvy ©¨©Ÿ

éòawtzqd -,àáøm`áúkodkdì úBléâî 'áúBèBñ ézL- ¨¥¨¨¨©§¦¦§¥
dlibn azk zg` lkldxear zcgeinï÷çîe ,zelibnd izy z` - §¨¨

¯ eäî ,ãçà ñBk CBúìlkl mipzepe ,dwical mind mixyk m`d §¤¨©
,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` qekdn zezyl mdn zd`
micnele ,'z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre' dyxta xn`py
yie ,zwcapy dheqd myl zeyridl jixv dheqd zwica xcqy

m`d wtzqdlì äáéúk¯ ïðéòa dîLdkixv dlibnd zaizk wxy §¦¨¦§¨§¦¨
`linne ,dnyl zeidlàkéàäåmixyk mind eidi df ote`a - §¨¦¨

.oick onyl eazkp zelibndy oeik ,dwicalàîìéc Bàic `l ¦§¨
`l` ,dheq dze` ly dnyl didz dlibnd zaizkyénð ïðéòa§¦¨©¦

dyä÷éçîdyriz mind jezlì,dîLxacd xkip didiy jixve §¦¨¦§¨
qekl zelibnd ipy ewgnpy df ote`ae ,dnyl dwignd dzyrpy

.mileqt mind eidie - onyl dwignd dzyrpy xkip `l ,zg`
,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©

ok`yénð ïðéòad dyrzyì ä÷éçîdîLote`ae ,dheq dze` ly §¦¨©¦§¦¨¦§¨
m` oicd didi dn .mileqt mind eidi mcewd¯ ï÷çîizy z` §¨¨

zelibndúBñBk 'áadheq myl zcxtp qek jezl wgn dlibn lk - §
,zg`øæçåin xg`lok¯ ïáøéòå,cgi zeqekd ipy ly mind z`eäî §¨©§¥§¨©

¯,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d
m`dì ä÷éçîïðéòa dîLzeyridl dkixv dnvr dwignd - §¦¨¦§¨§¦¨

ef dheq myl dzyrpy xkipy ote`a,`linneàkéàäådf ote`a - §¨¦¨
ezyie ,mpick zewignd z` dyry oeik ,dwical mixyk mind eidi

.eaxrzdy mindn odizyàîìéc Bàdwignde daizkdy ic `l ¦§¨
mind z` zezyl zg` lk dkixv `l` ,dheq dze` myl eyri¥

,df ote`ae ,dnyl eyrpyàéúL à÷ dãéc åàì àäefd dheqd - ¨¨¦¨¨©§¨
mindn mda axern ixdy ,dxear epkedy mind z` dzey dpi`

,dipyl eyrpy¯ àäådipyd mbàéúL à÷ dãéc åàìdzey ixdy §¨¨¦¨¨©§¨
.mileqt mind eidie - mda miaxernd dzxag inin s`

,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©
ote`a okle ,dnyl eyrpy mind z` `wec zezyl dheqd dkixvy

y oeik mileqt mind eidi mcewdåàì àäå ,àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨©§¨§¨¨
,àéúL à÷ dãéc.miaxernd dzxag in z` s` dzey zg` lk `l` ¦¨¨©§¨

,zeqekd ipyay mind z` eaxiry xg`l m` oicd didi dnøæç̈©
odkd¯ ï÷lçåzezyl mdn zg` lkl ozepe ,zeqek izyl mind z` §¦§¨

zg` qekn¯ eäî ,`xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d ©
m`d ,wtqd iccv z`¯ äøéøa Léeli`k xacd aygp ,mwlgnyky ¥§¥¨

,dxear eyrpy mind md zg`d ly qeka epzipy mindy xxazd
mind eidie ,dxear eyrpy mind md dipyd ly qeka epzipy minde

.dwical mixyk¯ äøéøa ïéà Bàzg` lky xxazdy aygp df oi` ¥§¥¨
dwiqn .mileqt mind eidie - dxear eyrpy mind z` dlaiw odn

,`xnbde÷éz.wtqa xacd x`yp - ¥
,àáø éòa,ilk jezn mind z` dheqd z` dwyd `l odkd m` ¨¥¨¨

`l`d÷Lädze`áéña,lelg aiq jezn -eäîdizy m`d - ¦§¨§¦©
.e`l e` dwceal dliren df ote`adwydy ote`a wtzqd oke

dze`úøôBôLa,xepiv jezn -eäîdf ote`a dizy m`d - ¦§¤¤©
e`l e` dwceal dliren.m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

Cëa äiúL Cøc,dwceal dlireneCëa äiúL Cøc ïéà Bà`le ¤¤§¦¨§¨¥¤¤§¦¨§¨
,`xnbd dwiqn .dwceal dliren.e÷éz¥

,éMà áø éòam`eëtLðzvwnïäîwgny xg`l ,mixnd inn - ¨¥©©¦¦§§¥¤
,dlibnd z` okezlïäî eøéizLðå,mindn zvwn¯ eäîdleki m`d §¦§©§¥¤©

`xnbd dwiqn .e`l e` mixzepd mina wcaidl.e÷éz¥
änì ,äèBña úBøeîàä úBòeáL 'á áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©§¨£§¨¨¨

,x`ane .zg` dreaya ic `le ,ekxvedúçàdreayd z` - ©©
odkd riayn ,dpey`xdä÷çîpL íãB÷dúçàå ,äléâîz` - ¤¤¦§£¨§¦¨§©©

odkd riayn dipyd dreayd.ä÷çîpL øçàì,`xnbd dywn §©©¤¦§£¨
é÷úî,àáø dì óixdeeäééåøzzereayd ipy -ä÷çîpL íãB÷ ©§¦¨¨¨©§©§¤¤¦§£¨

ïáéúk äléâîiptl riayn zereayd izy z`y rnyne ,dxeza §¦¨§¦¨
.dwigndàáø øîà àlà,xg` ote`a x`ane `xif iax lr wleg - ¤¨¨©¨¨

y `l` ,dwignd iptl od zereayd izy mlerlúçàdreayd - ©©
`id dipyd¯ äìà dnò LiL äòeáLz` dreaya odkd xikfn §¨¤¥¦¨¨¨

,dzpify `vni m` dilr legzy dllwd¯ úçàådreayd §©©
`id dpey`xd,äìà dnò ïéàL äòeáL`nlra dreay `l` §¨¤¥¦¨¨¨

.dzpif `ly
,`xnbd zl`eyäìà dnò LiL äòeáL éîc éëéäriayn cvik - ¥¦¨¦§¨¤¥¦¨¨¨

,zx`ane .dl`d mr dreayd z` odkd dze`íøîò áø øîà̈©©©§¨
,áø øîàdl xne`yéìò épòéaLîCd"awd ly enyaàlL ¨©©©§¦©¦¨©¦¤Ÿ

,úàîèðdl xnel siqeneíàLok`éa eàBáé ,úàîèðCmind ¦§¥¤¦¦§¥¨¦
dreayl dnikqne ,on` on` zxne` dy`de ,jxi ltple oha zeavl

,`xnbd dgec .dilr dl`d z` zlawne ef,àáø øîàepi` df ¨©¨¨
ixdy ,'dl`d zreay' aygpàîéé÷ dãeçì äìàxne`y dl`d - ¨¨§¨©§¨

,dreaydn wlg dpi`e dnvr ipta zcner dldãeçì äòeáLe§¨§¨
àîéé÷da xikfn oi`e dnvr ipta zcner z`nhp `ly dreayd - ©§¨

lr s` dze` riayny rnyn ,'dl`d zreay' oeyldne ,dl`d z`
.dl`dàáø øîà àlà,ef oeyla zxn`p 'dl`d zreay'épòéaLî ¤¨¨©¨¨©§¦©¦

éìòéa eàBáé úàîèð íàL ,CCdl`d z` dnvr lr zlawne , ¨©¦¤¦¦§¥¨¦
,`xnbd dgec .dreaya,éMà áø øîàxe`iad epi` df mb ¨©©©¦

y `vnp df ote`ay oeik ,'dl`d zreay'aàkéà äìàdllwd lr - ¨¨¦¨
eli`e ,dze` riayn `edàkéì äòeáLm` envr dyrnd lr - §¨¥¨

.dze` riayn epi` ,e`l e` d`nhp,éMà áø øîà àlàzreay' ¤¨¨©©©¦
,ef oeyla zxn`p 'dl`déìò épòéaLîCmd mipekpymixacd ©§¦©¦¨©¦

xn`y,úàîèð àlL ú,dy`d z` riayne siqeneúàîèð íàå ¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥
éa eàBáéC.dl`d ¨¦

dheqd dkixvy ,'on` on` dy`d dxn`e' xn`p dheqd zreaya
dpynd zyxtn ,dilr zecedle dreayd z` dnvr lr lawl

.dixaca on`d dy`d zlteky mrhd
.äðùî,dpynd zl`eyúøîBà àéä äî ìòdzreaya dheqd ©¨¦¤¤

¯ ïîà ïîàdpery ,zx`ane .minrt ipyäìàä ìò ïîàzlawn - ¨¥¨¥¨¥©¨¨¨
oke ,dzpif m` dilr legzy odkd dl xn`y dllwd z` dnvr lr

äòeáMä ìò ïîàdriayny dreayd z` dnvr lr zlawn - ¨¥©©§¨
,oke .dnvra zraypy ink df ixde ,odkdäæ Léàî ïîàzrayp - ¨¥¥¦¤

e ,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dzpif `lyLéàî¥¦
øçàzxne` oke .xg` mc` mr dzpif `ly mb zrayp -àlL ïîà ©¥¨¥¤Ÿ

¯ éúéèNdzeida s` dzpif `ly zrayp,äàeNðe äñeøào`kne ¨¦¦£¨§¨
dzidyk iepiw dilr did `ly s`y ,dreay leblb oic ecnl

.df onf lr mb dreay dilr milblbn ,dqex`
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oifge` mipy` cenr gi sc oey`x wxtdheq
.ïétc éðL ìò:micEOr oiiEUrd dxFY xtq lW oiRcM.d÷çîe úçà úBà áúk,miOd lr ©§¥©¦§©¦¤¥¤¨¨£¦©¦¨©©©§¨¨©©©¦

dxFYd lM z` aizkC ,lEqR DNM z` milWdW cr DwgnE dixg`NW zF` azke xfge§¨©§¨©¤§©£¤¨§¨¨©¤¦§¦¤ª¨¨¦§¦¤¨©¨

:cg`M DNM `dYW crì.dîL:DnWl Dl dUre aizkC ,Fnvrl xtqA.énð ä÷éçîqFkA ©¤§¥ª¨§¤¨¦§¨§¥¤§©§¦§¦§¨¨¨¦§¨§¦¨©¥§

:DnWl `idW dwigOd xMp `dIW ,Dnvrl DnWl.áéña ä÷LäKxcM lElg `EdW ¦§¨§©§¨¤§¥¦¨©§¦¨¤¦¦§¨¦§¨§¦¤¨§¤¤

:oizFW zFwFpiYdW.äìà dnò LiLaizkC ¤©¦¦¤¥¦¨¨¨¦§¦

Wxtn DiOwlE ,dl`d zrEaWA EdiiPn `cgA©£¨¦©§¦§©¨¨¨§©¥§¨¥

:inC ikidéìò éðòéaLî.C:mW xiMfnE ,mXAàlL ¥¦¨¥©§¦©¦¨©¦©¥©§¦¥¤Ÿ
.úàîèðEpiid ,z`nhp `NW zn` xnF` Y`W ¦§¥¤©§¥¡¤¤Ÿ¦§¥©§

:dl` DOr oi`W drEaWeàBáé úàîèð íàL §¨¤¥¦¨¨¨¤¦¦§¥¨
éa.C:dl` Epiide ,'eM ohA zFAvl miOdøîà ¦©©¦©§¤¤§©§¨¨¨©

.'åk àîéé÷ déãeçì äìà àáøWi dl`e drEaW ¨¨¨¨§¥©§¨§¨§¨¨¥

zrEaWA aizM `xwE ,dX`d lr odipWE o`M̈§¥¤©¨¦¨§¨§¦¦§©

:dl` lW drEaXdW dl`déðòéaLîéìòíàL C ¨¨¨¤©§¨¤¨¨©§¦©¦¨©¦¤¦
éa eàBáé úàîèð.CzrEaW `YWd `Mi`C ¦§¥¨¦§¦¨©§¨§©

:lEgYW dl`d z` riAWOW ,dl`däòeáL ¨¨¨¤©§¦©¤¨¨¨¤¨§¨
.àkéìz` riAWde aizM `xwE ,dX`d lr ¥¨©¨¦¨§¨§¦§¦§¦©¤

:dX`déìò éðòéaLîíàå úàîèð àlL C ¨¦¨©§¦©¦¨©¦¤Ÿ¦§¥§¦
éa eàBáé úàîèð.Czn` `dIW Kilr ipriAWn ¦§¥¨¦©§¦©¦¨©¦¤§¥¡¤

z`nhp m`e ,z`nhp `NW EpiptA Yxn`X dn©¤¨©§§§¨¥¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥

`NW dX`` drEaW `niiwC ,miOd KiA E`Faï¦©©¦§©§¨§¨©¦¨¤Ÿ

'ipzn :lEgYW dl``e z`nhpäìàä ìò ïîà ¦§¥§©¨¨¤¨©§¦¨¥©¨¨¨
.'eëå:lFRkl dkxvd Kkl.äàeNðe äñeøàici lr §§¨ª§§¨¦§£¨§¨©§¥

lW zEpf dilr lBlbn `Ed drEaW lEBlB¦§§¨§©§¥¨¤¨§¤

lEBlbl o`MnE ,iEPw FA did `NW t"r` oiqExi ¥̀¦¤Ÿ¨¨¦¦¨§¦§

:dxFYd on drEaW§¨¦©¨
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äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg `le(:k sc)df ixd `d`

edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde jhib

xn` cg` xtqc meyn dil wetize jixtwe

unewdae dxernc `kixv `l mipy `le `pngx

dax(.bl sc zegpn)ax xn` inp xn` dfefn iab

dleqt oitc ipy lr dazk l`eny xn` dcedi

oitiq ipya gipde oitc ipy lr dazk iaizin

oitiq ipyl die`x dxiyk cg` sqa `d dleqt

l`eny xn`wc oitc ipyc `nl` xn` `w

ikdl oixern oi`y xn`w dfn df oikzgpa

yxite oixern opi`y oitc ipy `kd inp yxtn

c"a ede`x 'ta inp xn`c `d i"x(.ek sc d"x)

da zi`c oeik leqt dxt oxw ixn`c opaxl 'it`

ixagnc b"r`e inc zextey ylye mipyk iclib

ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc inp mzd

opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank `ed

`l ezligzny iptn leqt zextey ixay waic

`le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa dzid

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig ipdn

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed
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oi` zekn `l s` oea xa iqei x"` dzial dxzede

iax` i`pi iax biltc rnyn inlyexid itl da

dxeaga i`pi x"` dax dy`da xn`c `d i`pi

ikd 'iqxb dnaia oiqtez oiyeciw oi` exnbe epnp

epnp i`pi x"` ok `l l`eny x"` inlyexia

:'eke oiqtez oiyecw oi`y oipn mipwf dnke miyly

åäî.mipexg`d oi`eyip lr mc` dpziy

lgen mc`y `hiyt i`pi x"` inlyexi

dl `piw `ciar jid lgny ink yxib iepiw lr

`niz i` dipy mrt dl ze`pwl jixv lgny ink yxib `niz i` dxzqpe dxifgd dyxibe

da rcie dxzqpe dl `piw m` la` dipy mrt dl ze`pwl jixv oi` lgn `ly ink yxib

mind oi`y xg`n e` `id dxedh mind dze` ewca `le dzzy dxzqpe dxifgde dyxibe

:dzial dxeq`e `id d`nh dy`d z` oiwceaïéà:oeilha`e dirny iptl dyliye dzpiye dzzyy gikez zinkxek inlyexi .dpeye dzey dy`dåðìá÷r"v .miyp` ipya ezecr

oiyeciwc w"ta(.gi sc)oeik xity `gip mzd i"yx yexitle] dpype xknp cg` mc`a la` mc` ipa ipya exkenl i`yx dz` i` aey zg` mrt xknpy oeik ezaipba ipzwc `d mzd opinwenc

:iax ztqezn ['eke zg` mrt xknpyïðáøåzezixkc a"ta dil opiyxc `d z"`e .zxez aizkd i`xza(:h sc)l"ie daxd miyp` ici lr ezy`l `piw m` elit` cg` oaxw `ian mc`y

opiyxc `kd la` ze`pwn ol `wtpe olek lr zg` dgpn `iane olek lr zg` mrta dwyn daxd minrt oke dxzqpe ipeltn dl `piwe dxzqpe ipeltn dl `piw dzzyy mcew ixiin mzdc

:zipy dzeye zxfegy dxzqpe dizy xg`l dl `piwe xfgy dpeye dzeyl zxezàéáî äéä êìò ïøãä
did
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íàå ,éúàîèð àlL ïîà .äñeðëe íáé úøîBLå§¤¤¨¨§¨¨¥¤¦§¥¦§¦
á ãåîò çé óã

éúàîèð àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø .éa eàBáé éúàîèð¦§¥¦¨¦¥¦¥¨¥¤¦§¥¦
àì dnr äðúî ïéàL ïéåL ìkä .àîhà àlL ïîà̈¥¤¤¨¥©Ÿ¨¦¤¥©§¤¦¨Ÿ
äøzñð .LøbúzL øçà ìr àìå ñøàúzL íãB÷ ìr©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥¦§§¨
äðúî äéä àì ,døéæçä Ck øçàå ,úàîèðå ãçàì§¤¨§¦§¥§©©¨¤¡¦¨Ÿ¨¨©§¤
Bì äøeñà äúéä àìå ìrazL ìk :ììkä äæ .dnr¦¨¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

:dnr äðúî äéä àì'îâúøîBL :àðeðîä áø øîà Ÿ¨¨©§¤¦¨¨©©©§¨¤¤
úøîBL" éðú÷cî ?éànî .dîáéì äøeñà äúpéfL íáé̈¨¤¦§¨£¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¤¤
éëä íeMî ,äøéñà àîìLa zøîà éà ."äñeðëe íáé̈¨§¨¦¨§©§¦§¨¨£¦¨¦¨¦
äðúî éëéä ,äøéñà àì úøîà éà àlà ,dãäa äðúî©§¤©£¨¤¨¦¨§©¨£¦¨¥¦©§¤
àäz àìå ìraéz eléàL ìk :ììkä äæ ,ïðúäå ?dãäa©£¨§¨§©¤©§¨¨¤¦¦¨¥§Ÿ§¥
úéì :àáørîa éøîà !dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨§¦§©©§¨¥
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àìå ìraézL ìk ,ììkä äæ òîL àz ?eäî åéçà̈¦©¨§©¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ
éëä äøéñà àä .dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨£¦¨¨¦
àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø dpéî òîL ,äðúîã éîð©¦§©§¤§©¦¨¥¦¥¨¥¤
àlL ïîà øéàî 'ø øîàLk àì àéðz :'eëå éúàîèð¦§¥¦§©§¨Ÿ§¤¨©¥¦¨¥¤
àlà ,åéLërî dúBà ïé÷ãBa íéî àîhz íàL ,àîhà¤¨¥¤¦¦¨¥©¦§¦¨¥©§¨¤¨
éra .dúBà ïé÷ãBáe dúBà ïéørørî íéî àîhzLëì¦§¤¦¨¥©¦§©§§¦¨§¦¨¨¥
?íéðBøçàä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî :éLà áø©©¦©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
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øçà ìr àìå ,ñøàúzL íãB÷ ìr àì dnr äðúî©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©
àì äpøéæçé Ck øçàå úàîèðå ãçàì äøzñð .LøbúzL¤¦§¨¥¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨©£¦¤¨Ÿ
òîL ,éðúîc éîð éëä àîhéúå äpøéæçé àä ,äðúî äéä̈¨©§¤¨©£¦¤¨§¦¨¥¨¦©¦§©§¥§©
äMàäL ãnìî "úàðwä úøBz úàæ" :ïðaø eðz .dpéî¦¨¨©¨¨Ÿ©©§¨Ÿ§©¥¤¨¦¨

æ" øîBà äãeäé 'ø ,äðBLå äúBLäúBL äMàä ïéàL "úà ¨§¨§¨¥Ÿ¤¥¨¦¨¨
àéðeçð eðéðôì ãéräå äNrî :äãeäé 'ø øîà .äðBLå§¨¨©§¨©£¤§¥¦§¨¥§§¨
Búeãr eðìaé÷å ,äðBLå äúBL äMàäL ïéçéL øôBç¥¦¦¤¨¦¨¨§¨§¦©§¥
:íéøîBà íéîëçå .ãçà Léàa àì ìáà ,íéLðà éðLa¦§¥£¨¦£¨Ÿ§¦¤¨©£¨¦§¦
éðLa ïéa ãçà Léàa ïéa ,äðBLå äúBL äMàä ïéà¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨¥¦§¥
éàøúa ïðaøå ?"úàæ" áéúëä éîð àn÷ àpzå .íéLðà£¨¦§©¨©¨©¦¨§¦Ÿ§©¨¨©§¨¥
ìrBáe ãçà Léàa :àáø øîà ?"úøBz" áéúk àä éîð©¦¨§¦©¨©¨¨§¦¤¨¥
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

äñeðëe íáé úøîBLå,md meaii zxeza ef dy` ly di`eyip m` - §¤¤¨¨§¨
lblbn ,eizgz dxzqpe dl `piwe ,df dnaiie mipa `ll eig` zny
onfa xnelk ,mai zxney dzidyk dzpif `ly dreay mb dilr
zxne`y ,dligza dxn`y dnl dpynd zxfeg .meail dpizndy
lr on`y ,zyxtne ,dreayd lr on` dl`d lr on` dheqd

zxne`y eyexit dreaydéúàîèð àlL ïîàz` dilr zlawn - ¨¥¤Ÿ¦§¥¦
dzpif `ly dreayd,,epiid dl`d lr on`eeàBáé éúàîèð íàå§¦¦§¥¦¨

éazexen`d zellwd dilr e`eai dzpif m`y dnvr lr zlawn - ¦
.`xwnaøéàî éaøe wlegøîBàzxne`y calny ,àlL ïîà ©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ
éúàîèðxara eizgz dzpif `ly zraypy -,mb zxne`ïîà ¦§¥¦¨¥

ànhà àlL,`adl mb eizgz dpfz `ly dreay dilr milblbn - ¤Ÿ¤©¨
.dpfzy xg`l da erbti eiykr dzeyy mind ,`adl dpfz m`e

y ,dpynd zx`ane¯ ïéåL ìkäm`d ewlgpy minkge xi`n iax ©Ÿ¨¦
micen ,`adl dpfz `ly dreay dilr milblbndnò äðúî ïéàL¤¥©§¤¦¨

,rayzy dilr milblbn oi` -ìò àìdzpif `ly jkíãB÷ Ÿ©¤
ñøàúzLelìò àìå .l dpfz `ly jkLøbúzL øçà.epnn ¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥

dyxbzdy xg`l m`y jk lry ,xnelkúàîèðå ãçàì äøzñð- ¦§§¨§¤¨§¦§¥
xg` mr dzpifdøéæçä Ck øçàå ,,oey`xd dlraäðúî äéä àì §©©¨¤§¦¨Ÿ¨¨©§¤

¯ dnòdpi` ,dyexb dcera dpfz m` s`y meyn ,dze` riayd `l ¦¨
ane .eil` xefgl zxq`p,el` mipnf lr zrayp dpi`y dpynd zx`

y meynììkä äæzepf dzpif `ly jk lr `l` dze` miriayn oi` , ¤©§¨
j` ,dlra lr da dxq`py¯ Bì äøeñà äúéä àìå ìòazL ìk̈¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

ìòmcew dzpif m` oebk ,dlra lr da zxq`p `ly zepf
,el dqx`zdydnò äðúî äéä àì.dzreay dilr lblbne Ÿ¨¨©§¤¦¨

äúpéfL íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîà .àøîâ,mai zxney dcera ¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
dîáéì äøeñàzl`ey .dl uelgi `l` ,mail maizdl zxq`p - £¨¦¨¨

`xnbdéànîok gikedl yi ,daiyne .eilr zxq`py ecnl ¦©
,epzpynnéðz÷cîäñeðëe íáé úøîBLeig` zy` z` mai m`y - ¦§¨¨¥¤¤¨¨§¨

dzpif `ly dreay dilr lblbn ,meaiid xg`l dxzqpe dl `piwe
mai zxney dceraàîìLa zøîà éà ,dzpif m`y xn`p m` - ¦¨§©§¦§¨¨
,mai zxney dcera¯ äøéñà,`pepnd axk ,mail maizdl zxq`p £¦¨

dãäa äðúî éëä íeMîef dreay dilr lblbny xacd oaen -. ¦¨¦©§¤©£¨
zøîà éà àlà,mai zxney dcera dzpif m` s`y¯ äøéñà àì ¤¨¦¨§©§Ÿ£¦¨

,maid lr jka zxq`p dpi`dãäa äðúî éëéädilr lblbn j`id - ¥¦©§¤©£¨
,df onfa dzpif `ly dreayïðúäå,epzpyna -ììkä äæ,ìk §¨§©¤©§¨¨

¯ Bì äøeñà àäz àìå ìòaéz eléàLdze` zxqe` `ly zepf lr ¤¦¦¨¥§Ÿ§¥£¨
,dlra lrdnò äðúî äéä àìgken `l` .driayn did `l - Ÿ¨¨©§¤¦¨

.maid lr zxq`p dzpify mai zxneyy ,`pepnd axk dpyndn

,`xnbd d`ianàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` -úéì ¨§¦§©£¨¨¥
àðeðîä áøk àúëìéä.maizdl zxzen dzpify mai zxney `l` , ¦§§¨§©©§¨

e ,`xnbd zl`eyéðz÷c àä àlàepzpynaäñeðëe íáé úøîBL , ¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨§¨
¯dzpif `ly dilr lblbl leki okle maid lr zxq`py gkene

,`xnbd dper .mai zxney dceraépî àädpynd ly `pzd -éaø ¨©¦©¦
ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òmc` - £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

oke ,milg oiyeciwd oi` ,e`l xeqi`a eilr dxeq`y dy` yciwy
xfnn cled el clz m`.xnelkdì éeLîe ,aiygn `aiwr iaxy - §©¥¨

,e`l xeqi`a dxeq`y dy`¯ äåøò ékxeqi`a dxeq`y dy`k ¦¤§¨
m` ,e`l xeqi`a weyl dxeq` mai zxneyy oeik ,ezhiyle .zxk
dlra zgz dzpify yi` zy`k `id ixd ,dzpife e`ld lr dxar
`pzd xaq okle ,maid lr zxq`p `id ok enke ,dlra lr zxq`py
wqtp `l dkldl j` .df onfa dzpif `ly dreay dilr lblbny
meyn oie`l iaiiga milg oiyeciwy `ed oicd `l` ,`aiwr iaxk
dpi` dzpify mai zxney okle ,zezixk iaiigk miaygp mpi`y

.maid lr zxq`p
éòawtzqd -ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäî ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨©¤©§¤¨¨©¦¦

¯ íéðBLàøädl `piwe ,dxifgd jk xg`e ezy` z` yxiby mc` ¨¦¦
dzpif `ly dreay dilr lblbl leki m`d ,miipy oi`eyipa dxzqpe
z` maiiy mai iabl ,wtzqd oke .mipey`xd oi`eyipa eizgz

,dxzqpe dl `piwe dnaid¯ eäî åéçà éàeOéð ìòlblbl leki m`d ©¦¥¨¦©
d`ian .zny eig`l d`eyp dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,zewtqd heytl di`x `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyäæ ¨§©¤
dnò äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz àìå ìòaézL ìk ,ììkä©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨
lblbl leki epi` ,lrad lr dzngn zxq`p dpi`y zepf lr -
epi` dzngn zxq`p dpi`y zepf lr wxy ,wiicl yie ,driaydle

,driaynäøéñà àä,lrad lr dzngn zxq`py zepf lr j` - ¨£¦¨
äðúîc énð éëä.ok dilr lblbnedpéî òîLheytl yi ok m`e - ¨¦©¦§©§¤§©¦¨

zxq`p mipey`xd oi`eyipa eizgz dzpif m` ixdy ,el` zewtq
zxq`p eig`l d`eyp dzidyk dzpif m` oke ,mlerl df zngn eilr
,el` zelira lr dreay lblbl leki jkitl ,df zngn el maizdl

zexqe`y zelira ody.
,dpyna epipyàéðz .'eëå éúàîèð àlL ïîà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦§©§¨

,xi`n iax zpeek `ziixad zx`anøéàî éaø øîàLk àìdn - Ÿ§¤¨©©¦¥¦
mb zxne`y xi`n iax xn`yànhà àlL ïîà`ly zraypy - ¨¥¤Ÿ¤©¨

dpfzcizra,xnel ezrc lr dlr `líàLcizra,ànhzdíéî ¤¦¦©¨©¦
àlà ,åéLëòî dúBà ïé÷ãBa,ezpeek `id jkànhzLëìm` - §¦¨¥©§¨¤¨¦§¤¦©¨

d ,dpfze dzreay lr xearz cizraíéîlr de`iadyk dzzyy ©¦
dxzqpy dn¯ dúBà ïéøòøòî,dpexb jezl dl exfgiïé÷ãBáe §©§£¦¨§¦

dúBà.dzpify exxaie - ¨
éòawtzqd -,éMà áø`ly mb zraypy xaeqd xi`n iax zrcl ¨¥©©¦

,cizra dpfzíéðBøçàä ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäîleki m`d - ©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
onfa eizgz dpfz `ly ,dp`yie xefgie dpyxbi m`y mb driaydl
driayn m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .miipyd oi`eyipd
dxeq`y `vnp dpfz m`y oeik ,el` oi`eyipa eizgz dpfz `ly wx

y oeik ,df ote`a j` ,oi`eyipd ick jez eilr¯ àzLäonfa ©§¨
,mipey`xd oi`eyipddéì äøéñà àì àäéîonfa dpfz m` s` - ¦¨Ÿ£¦¨¥

epi` ,mipey`xd oi`eyipd onfl eilr dxq`p `l ,miipyd oi`eyipd
.ef dreay dilr lblbl zrk leki,àîìéc Bày oeikLøâîc ïéðîéæ ¦§¨¦§¦¦§¨¥

dì øcäî øãäå dìiz `ly s` -seqy oeik j` ,el` oi`eyipa xq` ¨©£©©§©¨
d`ian .jk lr dreay dilr lblbl leki ,ef zepfa eilr xq`iz seq

,wtqd heytl di`x `xnbdòîL àz,epzpyna epipyïéåL ìkä ¨§©©Ÿ¨¦
ìò àì dnò äðúî äéä àlLdzidy zepfàìå ,ñøàúzL íãB÷ ¤Ÿ¨¨©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ

ìòl didzy zepfLøbúzL øçàepnn,dzidy onfa m` s` okle ©©©¤¦§¨¥
dyexbúàîèðå ãçàì äøzñðxg` mr dzpif -Ck øçàå , ¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨

døéæçäy oeik ,dreayd lr dxary aygp epi` ,oey`xd dlraàì ¤§¦¨Ÿ
dnò äðúî äéäwxy ,wiicl yie .df onf lr dze` riayd `l - ¨¨©§¤¦¨

,driayn epi` dyexb oiicr `idy onfa zepf lräpøéæçé àä̈©§¦¤¨
ànhéúå,aey dxifgiy xg`l dpfz m` j` -éðúîc énð éëä- §¦©¨¨¦©¦§©§¥

,jk lr dreay dilr lblbl lekidpéî òîLipyd cvdk gken - §©¦¨
.ef dreay mb dilr lblbn xi`n iax zrcly ,wtqd ly

miwcea dxzqpe ezy`l lrad `piw m` minrt dnk dpc `ziixad
.mixx`nd mina dze`,ïðaø eðzdheq zyxta `xwna xn`púàæ" ¨©¨¨Ÿ

,"úàð÷ä úøBz`pwiy ze`pwd lkay ernyne ,`ed ieaix 'zxez'e ©©§¨Ÿ
df ieaix ,z`fd dxezk dl dyri ezy`läúBL äMàäL ,ãnìî§©¥¤¨¦¨¨

äðBLå.dxzqp `ide dlra dl `piwy mrt lk lräãeäé éaøwleg §¨©¦§¨
e,øîBàdlindn,'úàæ'micnele ,mihrnnäúBL äMàä ïéàL ¥Ÿ¤¥¨¦¨¨

äðBLå`piw aey m` s`e ,zg` mrt `l` dheq dy` miwyn oi`y - §¨
.dze` miwyn oi` - dxzqpe dlra dläNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ïéçéL øôBç àéðeçð eðéðôì ãéòäå,äðBLå äúBL äMàäLmrt §¥¦§¨¥§§¨¥¦¦¤¨¦¨¨§¨
,dipyBúeãò eðìaé÷å,ok bedpl¯ íéLðà éðLamrt dzzy m`y §¦©§¥¦§¥£¨¦

miwyn ,dxzqpe dl `piw ipyd mbe ,xg`l z`ype dlra zne ,zg`
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קצה

oifge` mipya cenr gi sc oey`x wxtdheq
.äñeðëe íáé úøîBL`NW drEaW dilr lBlbn ,dxYqpe Dl `Pwe DqpkE FYnai dzid m`e ¤¤¨¨§¨§¦¨§¨§¦§§¨¨§¦¥¨§¦§¨¨§©§¥¨¤¨§¨¤Ÿ

xnW eia`e FnM ,dPnAiIW mail zpYnnE dRvn mai zxnFW .mai zxnFW `idWM z`nhp¦§¥§¤¦¤¤¨¨¤¤¨¨§©¨©§¤¤§¨¨¤§©§¤¨§§¨¦¨©

xaCd z`(fl ziW`xA)iz`Hg lr xFnWY `l ,(ci aFI`):.éúàîèð àlL ïîà,drEaW zlAw Epiid ¤©¨¨§¥¦Ÿ¦§©©¨¦¦¨¥¤Ÿ¦§¥¦©§©¨©§¨

ipriAWn `xnBA lirl xn`cM ,DriAWdW KxcM dl` zlAw Epiid iA E`ai iz`nhp m`e§¦¦§¥¦¨Ÿ¦©§©¨©¨¨§¤¤¤¦§¦¨¦§¨©§¥©§¨¨©§¦©¦

Epiide ,KiA E`ai z`nhp m`e z`nhp `NW Kilr̈©¦¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥¨Ÿ¦§©§

`ipzC dl`d lr on` drEaXd lr on`C FWExiR¥§¨¥©©§¨¨¥©¨¨¨§©§¨

:`WixA.àîhà àlL ïîàonf xg`l `nHY m`W §¥¨¨¥¤Ÿ¤¨¥¤¦¦¨©§©©§©

n min`ipzcM ,`nHYW xg`l DzF` oixrxr ©¦§©§§¦¨§©©¤¦¨©¦§©§¨

:`xnBA `ziixaA.'åk LøbúzL øçà ìò àìå §¨©§¨©§¨¨§Ÿ©©©¤¦§¨¥§
:cizrd lr dpzn xn`C n"xl ENt`e.úàîèðå ©£¦§§¨©©§¤©¤¨¦§¦§¥

`N` Fl xFfgl eilr zxq`p Dpi`C ,diWExibA§¥¤¨§¥¨¤¡¤¤¨¨©£¤¨

aizM ikC ,oiWECw ici lr z`Vp k"`(ck mixaC)`l ¦¥©§¥¦¦§¦§¦§¨¦Ÿ

DYgwl aEWl DgNW xW` oFW`xd DlrA lkEi©©£¨¨¦£¤¦§¨¨§©§¨

Wi`l dzide aizkcM ,aizM oi`EVpe oiWECw xg ©̀©¦¦§¦¦§¦§¦§¦§¨§¨§¦

:oFxg`d Wi`d D`pUE xg`.äúpfL 'îâ`idWM ©¥§¥¨¨¦¨©£¤¦§¨§¤¦

:mai zxnFW.dîáéì äøeñàzgY dzPGW dX`M ¤¤¨¨£¨¦¨¨§¦¨¤¦§¨©©

:Dlral dxEq`W DlrA.íáé úøîBL éðz÷cî ©£¨¤£¨§©£¨¦§¨¨¥¤¤¨¨
:mai zxnFW `idWM dzPGW zEpf lr DriAWOW¤©§¦¨©§¤¦§¨§¤¦¤¤¨¨

.àîìLa zøîà éàikd mEXn ,eilr zxq`p dzPf ¦¨§©§¦§¨¨¦§¨¤¡¤¤¨¨¦¨¥

i` `N` ,zEpf FzF` lr s` lEBlB i"r dpzn©§¤¦§©©§¤¨¦

:'eM Yxn`.ïéñôBz ïéLec÷ ïéàdxEq`d dX`l ¨§©§¥¦¦§¦§¦¨¨£¨

,ixn`e Dilr ibilR opAxe .e`lA DWCwnd lr©©§©§¨§¨§©¨¨§¦¥£¥§¨§¥

oie`l iaiIgA la` iqtY `lC `Ed zEzixM iaiIgA§©¨¥§¦§Ÿ¨§¥£¨§©¨¥¨¦

zFxEng oie`l iaiIg iEWn r"xl `nl` ,iqtŸ§¥©§¨§§©¦©¨¥¨¦£

,xfnn clEdW zEzixM iaiIgM mdixEQ` oiprl§¦§©¦¥¤§©¨¥§¦¤©¨¨©§¥

lr `AdC ikid iM iOp DlrA lr xFq`l iAblE§©¥¤¡©©£¨©¥¦¥¦§©¨©

`Ad oM DlrA lr dxEq` zxkA `idW Wi` zW ¥̀¤¦¤¦§¨¥£¨©©£¨¥©¨

zW` didz `lA eilr `idW iOp mai zxnFW lr©¤¤¨¨©¥¤¦¨¨§Ÿ¦§¤¥¤

xf Wi`l dvEgd zOd(dk mixaC):Dnai lr DxqF` ©¥©¨§¦¨§¨¦§¨©§¨¨

.dì éeLîe:oie`l iaiIgl.äåøò ék:zxkCïéàeOð §©¥¨§©¨¥¨¦¦¤§¨§¨¥¦¦
.íéðBLàøä:dxYqpe Dl `Pwe Dxifgde DWxB oFbM ¨¦¦§¥§¨§¤¡¦¨§¦¥¨§¦§§¨

.eäî [åéçà éàeOð ìò],eig` zgYW zEpf lBlbl ©¦¥¨¦©§©§¥§¤©©¨¦

mai zxnFW d`EUpE dqEx` 'ipznA opzC `dC§¨¦§©§©§¦£¨§¨¤¤¨¨

mai dPwWIW i`w `zY` `cgA e`l dqEpkE§¨¨©£¨¦§¨¨¥¤©§¤¨¨¨

`N` ,eig` lW oi`EVpe oiqExi`d lr dPriAWie§©§¦¤¨©¨¥¦§¦¦¤¨¦¤¨

lr DOr dpzn dwWn lrAd m` ,ipYw iNn iNn¦¥¦¥¨¨¥¦©©©©§¤©§¤¦¨©

dpzn dwWn DqpMW maId m`e ,d`EUpE dqEx £̀¨§¨§¦©¨¨¤§¨¨©§¤©§¤

:dqEpkE mai zxnFW DOrénð éëä äøéñà àä ¦¨¤¤¨¨§¨¨£¦¨¨¥©¥
.äðúîcmipFW`xd oi`EVp zEpfA eilr zxq`p Ffe §©§¤§¤¡¤¤¨¨¦§¦¦¨¦¦

w"tA xn`cM ,eig` i`EVp zEpfA oke mlFrllirl) §¨§¥¦§¦¥¨¦¦§¨©§§¥

(.a sC:znAiizn `le zvlFg zn m`eøîàLk àì ©§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤Ÿ§¤¨©
.àîhà àlL ïîà î"øwcaYW FYrC lr dzlr ¨¥¤Ÿ¤¨©¨§¨©©§¤¦§Ÿ

:cizrd lr eiWkr.dúBà ïéøòøòîDl oixfFg ©§¨©¤¨¦§©§§¦¨§¦¨

d`xp dwWn i"r wpgPd mc`M DpFxB KFzl§§¨§¨¨©¤¡¨©§¤¦§¤

ExrFri xaW zwrf oFWl `Ede ,xrxr dWFrM§¤©§¨§§©£©¤¤§¥

(eh EdirWi):.íéðBøçà ïéàeOð ìòdpzn xn`C n"xl §©§¨©¦¦©£¦§§¨©©§¤

drEaW lEBlbA DOr dpzIW Edn cizrd lr©¤¨¦©¤©§¤¦¨§¦§§¨

:`OHze dPxifgie dPWxbi m` `OHY `NWøçàå ¤Ÿ¦©¨¦§¨§¤¨§©£¦¤¨§¦©¨§©©
.äpøéæçé Ck`lC diWExB iniA `OHzC `nrh ¨©£¦¤¨©§¨§¦©¨¦¥¥¤¨§Ÿ

iOp ikd dxfg xg`l `OHY `d ,dilr `xQYin¦©§¨¨¤¨¨¦©¨§©©£¨¨¨¥©¥

:eiWkr ipznC.úBàðwä úøBzlkl zg` dxFY §©§¥©§¨©©§¨¨©©§¨

:z`Gd dxFYM Dl dUri oNkAW ,zF`pTdéaø ©§¨¤§ª¨©£¤¨©¨©Ÿ©¦
.úàæ øîBà äãeäé:zxg` `le z`f ,`Ed `hErin §¨¥Ÿ¦¨Ÿ§Ÿ©¤¤

.ïéçéL øôBç:mikxCaE zFcVA milbx ilFrl min qipkdl.íéLðà éðLadf DlrA zn m` ¥¦¦§©§¦©¦§¥§¨¦©¨©§¨¦¦§¥£¨¦¦¥©£¨¤

,ipXd dPwWIW `ipEgp lW FzEcr EplAwe ,dxYqp `ide Dl `Pwe xg`l z`Vpe dwWdW¤¦§¨§¦¥§©¥§¦¥¨§¦¦§§¨§¦©§¥¤§§¨¤©§¤¨©¥¦
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ïîàmind `l` eiykrn dze` oiwcea mind xne` n"x didy `l inlyexi .`nh` `ly

:rxtnl dze` oiwcea mind `nhzykl da micewtúøîåùdxeq` dzpify mai

ecen `kd r"xc` ibilte oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw ixn`c opaxl 'it` 'it .dnail

dax dy`da xn`ck(:av sc zenai)`dz `l xf yi`l dvegd znd zy` didz `l da aizkc

`lc dexrk dl ieyn `xwc `nl` xfl died da

`iede dia `cib`c meyn oiyeciw da iqtz

:dzpify ezqex`k

éøîà.`pepnd axk `zklid zil `axrna

oixcdpqc w"t seqa(:fi sc)yxtn

b"r` d`xpe dinxi iax epiid `axrna ixn`c

`zklid `pepnd axk `zklid zilc wiqtc

dax dy`da xn`c dizeek(:av sc zenai)axc

l`enye dnaia oiqtez oiyeciw oi`c dil `xiaq

wiqte hb dkixv epizeipra xn`e dil `wtqn

sqei xa `iig ax xn` lcib axe l`enyk xnin`

'x oke `pepnd axck zepfa da yi oi`eyip ax xn`

oiyeciw oi`c mzd edl `xiaq i`pi 'xe opgei

xg`lc 'ipznn opgei 'x dl hiyte dnaia oiqtez

i`lcc e`l i` i`pi iax l"`e jinai jil uelgiy

l"x l"`e dizez `zipbxn zgkyn in `tqg jl

r"x 'ipzn `"d dax `xab jqlwc e`l i` i"xl

iwen `dc opgei 'xc` bilt `l l"x edine `id

wxtd eze`a mzd(.dv sc)mewna dne ipzwc `d

mai zxneya xqe`d xq`p lw xeqi`d lr `ay

idliyae `xnb `idd seqae `pepnd axcke

ulegd(:hn sc my)i` dil `wtqn iia` inp opixn`

oihiba wxefd 'tae l`enyk i` axk(:t sc)ibilt

`pepnd axl `zaeiz ded 'ipzn i` `xnbc ipyil

ik dizriiq igcinl ivn mzde dizriiq ded i`

dl igcc `l` r"xk oizipzn dinwe`l `kd

j`id yxtn inlyexia diteb 'ipznc `pyiln

adf milfd eilr `xwy opgei iaxl i`pi iax qliw

oz ial gnye ipa mkg jipirn efili l` ipa qikn

l"x l"` gwl sqeie mkg rnyi cer mkgie mkgl

dil xzt `ed leki diqeliw iweqt el` lk xza

el ztki` dn dipaizie mzd dil igc eze r"xk

ezy` z` `pwe dxn` dxezd iepiw iab xfnn

rnyn mzdc `pwqn metle ezy` zvwn elit`

mzd qxb ikde `pepnd axk `zklid zilc

'x dzial zxzen xne` `"x dzpify mai zxney

i`pi x"` dzial dxeq` xne` iel oa ryedi

ok ipze dzial zxzen dzpify mai zxney

oa awri iax dnai ipirn `le dyi` ipirn dnlrpe

dzid zpdke did dyrn eda` 'x mya icaf

oi` zekn `l s` oea xa iqei x"` dzial dxzede

iax` i`pi iax biltc rnyn inlyexid itl da

dxeaga i`pi x"` dax dy`da xn`c `d i`pi

ikd 'iqxb dnaia oiqtez oiyeciw oi` exnbe epnp

epnp i`pi x"` ok `l l`eny x"` inlyexia

:'eke oiqtez oiyecw oi`y oipn mipwf dnke miyly

åäî.mipexg`d oi`eyip lr mc` dpziy

lgen mc`y `hiyt i`pi x"` inlyexi

dl `piw `ciar jid lgny ink yxib iepiw lr

`niz i` dipy mrt dl ze`pwl jixv lgny ink yxib `niz i` dxzqpe dxifgd dyxibe

da rcie dxzqpe dl `piw m` la` dipy mrt dl ze`pwl jixv oi` lgn `ly ink yxib

mind oi`y xg`n e` `id dxedh mind dze` ewca `le dzzy dxzqpe dxifgde dyxibe

:dzial dxeq`e `id d`nh dy`d z` oiwceaïéà:oeilha`e dirny iptl dyliye dzpiye dzzyy gikez zinkxek inlyexi .dpeye dzey dy`dåðìá÷r"v .miyp` ipya ezecr

oiyeciwc w"ta(.gi sc)oeik xity `gip mzd i"yx yexitle] dpype xknp cg` mc`a la` mc` ipa ipya exkenl i`yx dz` i` aey zg` mrt xknpy oeik ezaipba ipzwc `d mzd opinwenc

:iax ztqezn ['eke zg` mrt xknpyïðáøåzezixkc a"ta dil opiyxc `d z"`e .zxez aizkd i`xza(:h sc)l"ie daxd miyp` ici lr ezy`l `piw m` elit` cg` oaxw `ian mc`y

opiyxc `kd la` ze`pwn ol `wtpe olek lr zg` dgpn `iane olek lr zg` mrta dwyn daxd minrt oke dxzqpe ipeltn dl `piwe dxzqpe ipeltn dl `piw dzzyy mcew ixiin mzdc

:zipy dzeye zxfegy dxzqpe dizy xg`l dl `piwe xfgy dpeye dzeyl zxezàéáî äéä êìò ïøãä
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íàå ,éúàîèð àlL ïîà .äñeðëe íáé úøîBLå§¤¤¨¨§¨¨¥¤¦§¥¦§¦
á ãåîò çé óã

éúàîèð àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø .éa eàBáé éúàîèð¦§¥¦¨¦¥¦¥¨¥¤¦§¥¦
àì dnr äðúî ïéàL ïéåL ìkä .àîhà àlL ïîà̈¥¤¤¨¥©Ÿ¨¦¤¥©§¤¦¨Ÿ
äøzñð .LøbúzL øçà ìr àìå ñøàúzL íãB÷ ìr©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥¦§§¨
äðúî äéä àì ,døéæçä Ck øçàå ,úàîèðå ãçàì§¤¨§¦§¥§©©¨¤¡¦¨Ÿ¨¨©§¤
Bì äøeñà äúéä àìå ìrazL ìk :ììkä äæ .dnr¦¨¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

:dnr äðúî äéä àì'îâúøîBL :àðeðîä áø øîà Ÿ¨¨©§¤¦¨¨©©©§¨¤¤
úøîBL" éðú÷cî ?éànî .dîáéì äøeñà äúpéfL íáé̈¨¤¦§¨£¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¤¤
éëä íeMî ,äøéñà àîìLa zøîà éà ."äñeðëe íáé̈¨§¨¦¨§©§¦§¨¨£¦¨¦¨¦
äðúî éëéä ,äøéñà àì úøîà éà àlà ,dãäa äðúî©§¤©£¨¤¨¦¨§©¨£¦¨¥¦©§¤
àäz àìå ìraéz eléàL ìk :ììkä äæ ,ïðúäå ?dãäa©£¨§¨§©¤©§¨¨¤¦¦¨¥§Ÿ§¥
úéì :àáørîa éøîà !dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨§¦§©©§¨¥
íáé úøîBL" éðú÷c àä àlà .àðeðîä áøk àúëìéä¦§§¨§©©§¨¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨
ïéLec÷ ïéà :øîàã ,àéä àáé÷r 'ø épî àä "äñeðëe§¨¨©¦£¦¨¦§¨©¥¦¦
:äéîøé 'ø éra .äåør ék dì éeLîe ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz§¦§©¨¥¨¦§©¥¨¦¤§¨¨¥¦§§¨
éàeOéð ìr ?íéðBLàøä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî©¤©§¤¨¨©¦¦¨¦¦©¦¥
àìå ìraézL ìk ,ììkä äæ òîL àz ?eäî åéçà̈¦©¨§©¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ
éëä äøéñà àä .dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨£¦¨¨¦
àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø dpéî òîL ,äðúîã éîð©¦§©§¤§©¦¨¥¦¥¨¥¤
àlL ïîà øéàî 'ø øîàLk àì àéðz :'eëå éúàîèð¦§¥¦§©§¨Ÿ§¤¨©¥¦¨¥¤
àlà ,åéLërî dúBà ïé÷ãBa íéî àîhz íàL ,àîhà¤¨¥¤¦¦¨¥©¦§¦¨¥©§¨¤¨
éra .dúBà ïé÷ãBáe dúBà ïéørørî íéî àîhzLëì¦§¤¦¨¥©¦§©§§¦¨§¦¨¨¥
?íéðBøçàä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî :éLà áø©©¦©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
Løâîc ïéðîéæ àîìéc Bà ,déì äøéñà àì àäéî àzLä̈§¨¦¨¨£¦¨¥¦§¨¦§¦¦§¨¥
äéä àlL ïéåL ìkä òîL àz ?dì øãäî øãäå dì̈©£©©£©¨¨§©©Ÿ¨¦¤Ÿ¨¨
øçà ìr àìå ,ñøàúzL íãB÷ ìr àì dnr äðúî©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©
àì äpøéæçé Ck øçàå úàîèðå ãçàì äøzñð .LøbúzL¤¦§¨¥¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨©£¦¤¨Ÿ
òîL ,éðúîc éîð éëä àîhéúå äpøéæçé àä ,äðúî äéä̈¨©§¤¨©£¦¤¨§¦¨¥¨¦©¦§©§¥§©
äMàäL ãnìî "úàðwä úøBz úàæ" :ïðaø eðz .dpéî¦¨¨©¨¨Ÿ©©§¨Ÿ§©¥¤¨¦¨

æ" øîBà äãeäé 'ø ,äðBLå äúBLäúBL äMàä ïéàL "úà ¨§¨§¨¥Ÿ¤¥¨¦¨¨
àéðeçð eðéðôì ãéräå äNrî :äãeäé 'ø øîà .äðBLå§¨¨©§¨©£¤§¥¦§¨¥§§¨
Búeãr eðìaé÷å ,äðBLå äúBL äMàäL ïéçéL øôBç¥¦¦¤¨¦¨¨§¨§¦©§¥
:íéøîBà íéîëçå .ãçà Léàa àì ìáà ,íéLðà éðLa¦§¥£¨¦£¨Ÿ§¦¤¨©£¨¦§¦
éðLa ïéa ãçà Léàa ïéa ,äðBLå äúBL äMàä ïéà¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨¥¦§¥
éàøúa ïðaøå ?"úàæ" áéúëä éîð àn÷ àpzå .íéLðà£¨¦§©¨©¨©¦¨§¦Ÿ§©¨¨©§¨¥
ìrBáe ãçà Léàa :àáø øîà ?"úøBz" áéúk àä éîð©¦¨§¦©¨©¨¨§¦¤¨¥
,äðBLå äúBL äMàä ïéàã éâéìt àì àîìr éleëc ãçà¤¨§¥¨§¨¨§¦¦§¥¨¦¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

äñeðëe íáé úøîBLå,md meaii zxeza ef dy` ly di`eyip m` - §¤¤¨¨§¨
lblbn ,eizgz dxzqpe dl `piwe ,df dnaiie mipa `ll eig` zny
onfa xnelk ,mai zxney dzidyk dzpif `ly dreay mb dilr
zxne`y ,dligza dxn`y dnl dpynd zxfeg .meail dpizndy
lr on`y ,zyxtne ,dreayd lr on` dl`d lr on` dheqd

zxne`y eyexit dreaydéúàîèð àlL ïîàz` dilr zlawn - ¨¥¤Ÿ¦§¥¦
dzpif `ly dreayd,,epiid dl`d lr on`eeàBáé éúàîèð íàå§¦¦§¥¦¨

éazexen`d zellwd dilr e`eai dzpif m`y dnvr lr zlawn - ¦
.`xwnaøéàî éaøe wlegøîBàzxne`y calny ,àlL ïîà ©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ
éúàîèðxara eizgz dzpif `ly zraypy -,mb zxne`ïîà ¦§¥¦¨¥

ànhà àlL,`adl mb eizgz dpfz `ly dreay dilr milblbn - ¤Ÿ¤©¨
.dpfzy xg`l da erbti eiykr dzeyy mind ,`adl dpfz m`e

y ,dpynd zx`ane¯ ïéåL ìkäm`d ewlgpy minkge xi`n iax ©Ÿ¨¦
micen ,`adl dpfz `ly dreay dilr milblbndnò äðúî ïéàL¤¥©§¤¦¨

,rayzy dilr milblbn oi` -ìò àìdzpif `ly jkíãB÷ Ÿ©¤
ñøàúzLelìò àìå .l dpfz `ly jkLøbúzL øçà.epnn ¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥

dyxbzdy xg`l m`y jk lry ,xnelkúàîèðå ãçàì äøzñð- ¦§§¨§¤¨§¦§¥
xg` mr dzpifdøéæçä Ck øçàå ,,oey`xd dlraäðúî äéä àì §©©¨¤§¦¨Ÿ¨¨©§¤

¯ dnòdpi` ,dyexb dcera dpfz m` s`y meyn ,dze` riayd `l ¦¨
ane .eil` xefgl zxq`p,el` mipnf lr zrayp dpi`y dpynd zx`

y meynììkä äæzepf dzpif `ly jk lr `l` dze` miriayn oi` , ¤©§¨
j` ,dlra lr da dxq`py¯ Bì äøeñà äúéä àìå ìòazL ìk̈¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

ìòmcew dzpif m` oebk ,dlra lr da zxq`p `ly zepf
,el dqx`zdydnò äðúî äéä àì.dzreay dilr lblbne Ÿ¨¨©§¤¦¨

äúpéfL íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîà .àøîâ,mai zxney dcera ¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
dîáéì äøeñàzl`ey .dl uelgi `l` ,mail maizdl zxq`p - £¨¦¨¨

`xnbdéànîok gikedl yi ,daiyne .eilr zxq`py ecnl ¦©
,epzpynnéðz÷cîäñeðëe íáé úøîBLeig` zy` z` mai m`y - ¦§¨¨¥¤¤¨¨§¨

dzpif `ly dreay dilr lblbn ,meaiid xg`l dxzqpe dl `piwe
mai zxney dceraàîìLa zøîà éà ,dzpif m`y xn`p m` - ¦¨§©§¦§¨¨
,mai zxney dcera¯ äøéñà,`pepnd axk ,mail maizdl zxq`p £¦¨

dãäa äðúî éëä íeMîef dreay dilr lblbny xacd oaen -. ¦¨¦©§¤©£¨
zøîà éà àlà,mai zxney dcera dzpif m` s`y¯ äøéñà àì ¤¨¦¨§©§Ÿ£¦¨

,maid lr jka zxq`p dpi`dãäa äðúî éëéädilr lblbn j`id - ¥¦©§¤©£¨
,df onfa dzpif `ly dreayïðúäå,epzpyna -ììkä äæ,ìk §¨§©¤©§¨¨

¯ Bì äøeñà àäz àìå ìòaéz eléàLdze` zxqe` `ly zepf lr ¤¦¦¨¥§Ÿ§¥£¨
,dlra lrdnò äðúî äéä àìgken `l` .driayn did `l - Ÿ¨¨©§¤¦¨

.maid lr zxq`p dzpify mai zxneyy ,`pepnd axk dpyndn

,`xnbd d`ianàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` -úéì ¨§¦§©£¨¨¥
àðeðîä áøk àúëìéä.maizdl zxzen dzpify mai zxney `l` , ¦§§¨§©©§¨

e ,`xnbd zl`eyéðz÷c àä àlàepzpynaäñeðëe íáé úøîBL , ¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨§¨
¯dzpif `ly dilr lblbl leki okle maid lr zxq`py gkene

,`xnbd dper .mai zxney dceraépî àädpynd ly `pzd -éaø ¨©¦©¦
ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òmc` - £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

oke ,milg oiyeciwd oi` ,e`l xeqi`a eilr dxeq`y dy` yciwy
xfnn cled el clz m`.xnelkdì éeLîe ,aiygn `aiwr iaxy - §©¥¨

,e`l xeqi`a dxeq`y dy`¯ äåøò ékxeqi`a dxeq`y dy`k ¦¤§¨
m` ,e`l xeqi`a weyl dxeq` mai zxneyy oeik ,ezhiyle .zxk
dlra zgz dzpify yi` zy`k `id ixd ,dzpife e`ld lr dxar
`pzd xaq okle ,maid lr zxq`p `id ok enke ,dlra lr zxq`py
wqtp `l dkldl j` .df onfa dzpif `ly dreay dilr lblbny
meyn oie`l iaiiga milg oiyeciwy `ed oicd `l` ,`aiwr iaxk
dpi` dzpify mai zxney okle ,zezixk iaiigk miaygp mpi`y

.maid lr zxq`p
éòawtzqd -ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäî ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨©¤©§¤¨¨©¦¦

¯ íéðBLàøädl `piwe ,dxifgd jk xg`e ezy` z` yxiby mc` ¨¦¦
dzpif `ly dreay dilr lblbl leki m`d ,miipy oi`eyipa dxzqpe
z` maiiy mai iabl ,wtzqd oke .mipey`xd oi`eyipa eizgz

,dxzqpe dl `piwe dnaid¯ eäî åéçà éàeOéð ìòlblbl leki m`d ©¦¥¨¦©
d`ian .zny eig`l d`eyp dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,zewtqd heytl di`x `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyäæ ¨§©¤
dnò äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz àìå ìòaézL ìk ,ììkä©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨
lblbl leki epi` ,lrad lr dzngn zxq`p dpi`y zepf lr -
epi` dzngn zxq`p dpi`y zepf lr wxy ,wiicl yie ,driaydle

,driaynäøéñà àä,lrad lr dzngn zxq`py zepf lr j` - ¨£¦¨
äðúîc énð éëä.ok dilr lblbnedpéî òîLheytl yi ok m`e - ¨¦©¦§©§¤§©¦¨

zxq`p mipey`xd oi`eyipa eizgz dzpif m` ixdy ,el` zewtq
zxq`p eig`l d`eyp dzidyk dzpif m` oke ,mlerl df zngn eilr
,el` zelira lr dreay lblbl leki jkitl ,df zngn el maizdl

zexqe`y zelira ody.
,dpyna epipyàéðz .'eëå éúàîèð àlL ïîà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦§©§¨

,xi`n iax zpeek `ziixad zx`anøéàî éaø øîàLk àìdn - Ÿ§¤¨©©¦¥¦
mb zxne`y xi`n iax xn`yànhà àlL ïîà`ly zraypy - ¨¥¤Ÿ¤©¨

dpfzcizra,xnel ezrc lr dlr `líàLcizra,ànhzdíéî ¤¦¦©¨©¦
àlà ,åéLëòî dúBà ïé÷ãBa,ezpeek `id jkànhzLëìm` - §¦¨¥©§¨¤¨¦§¤¦©¨

d ,dpfze dzreay lr xearz cizraíéîlr de`iadyk dzzyy ©¦
dxzqpy dn¯ dúBà ïéøòøòî,dpexb jezl dl exfgiïé÷ãBáe §©§£¦¨§¦

dúBà.dzpify exxaie - ¨
éòawtzqd -,éMà áø`ly mb zraypy xaeqd xi`n iax zrcl ¨¥©©¦

,cizra dpfzíéðBøçàä ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäîleki m`d - ©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
onfa eizgz dpfz `ly ,dp`yie xefgie dpyxbi m`y mb driaydl
driayn m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .miipyd oi`eyipd
dxeq`y `vnp dpfz m`y oeik ,el` oi`eyipa eizgz dpfz `ly wx

y oeik ,df ote`a j` ,oi`eyipd ick jez eilr¯ àzLäonfa ©§¨
,mipey`xd oi`eyipddéì äøéñà àì àäéîonfa dpfz m` s` - ¦¨Ÿ£¦¨¥

epi` ,mipey`xd oi`eyipd onfl eilr dxq`p `l ,miipyd oi`eyipd
.ef dreay dilr lblbl zrk leki,àîìéc Bày oeikLøâîc ïéðîéæ ¦§¨¦§¦¦§¨¥

dì øcäî øãäå dìiz `ly s` -seqy oeik j` ,el` oi`eyipa xq` ¨©£©©§©¨
d`ian .jk lr dreay dilr lblbl leki ,ef zepfa eilr xq`iz seq

,wtqd heytl di`x `xnbdòîL àz,epzpyna epipyïéåL ìkä ¨§©©Ÿ¨¦
ìò àì dnò äðúî äéä àlLdzidy zepfàìå ,ñøàúzL íãB÷ ¤Ÿ¨¨©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ

ìòl didzy zepfLøbúzL øçàepnn,dzidy onfa m` s` okle ©©©¤¦§¨¥
dyexbúàîèðå ãçàì äøzñðxg` mr dzpif -Ck øçàå , ¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨

døéæçäy oeik ,dreayd lr dxary aygp epi` ,oey`xd dlraàì ¤§¦¨Ÿ
dnò äðúî äéäwxy ,wiicl yie .df onf lr dze` riayd `l - ¨¨©§¤¦¨

,driayn epi` dyexb oiicr `idy onfa zepf lräpøéæçé àä̈©§¦¤¨
ànhéúå,aey dxifgiy xg`l dpfz m` j` -éðúîc énð éëä- §¦©¨¨¦©¦§©§¥

,jk lr dreay dilr lblbl lekidpéî òîLipyd cvdk gken - §©¦¨
.ef dreay mb dilr lblbn xi`n iax zrcly ,wtqd ly

miwcea dxzqpe ezy`l lrad `piw m` minrt dnk dpc `ziixad
.mixx`nd mina dze`,ïðaø eðzdheq zyxta `xwna xn`púàæ" ¨©¨¨Ÿ

,"úàð÷ä úøBz`pwiy ze`pwd lkay ernyne ,`ed ieaix 'zxez'e ©©§¨Ÿ
df ieaix ,z`fd dxezk dl dyri ezy`läúBL äMàäL ,ãnìî§©¥¤¨¦¨¨

äðBLå.dxzqp `ide dlra dl `piwy mrt lk lräãeäé éaøwleg §¨©¦§¨
e,øîBàdlindn,'úàæ'micnele ,mihrnnäúBL äMàä ïéàL ¥Ÿ¤¥¨¦¨¨

äðBLå`piw aey m` s`e ,zg` mrt `l` dheq dy` miwyn oi`y - §¨
.dze` miwyn oi` - dxzqpe dlra dläNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ïéçéL øôBç àéðeçð eðéðôì ãéòäå,äðBLå äúBL äMàäLmrt §¥¦§¨¥§§¨¥¦¦¤¨¦¨¨§¨
,dipyBúeãò eðìaé÷å,ok bedpl¯ íéLðà éðLamrt dzzy m`y §¦©§¥¦§¥£¨¦

miwyn ,dxzqpe dl `piw ipyd mbe ,xg`l z`ype dlra zne ,zg`
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המשך בעמוד קצא



קצו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dheq(iying meil)

n ok ecnle'úàæ' áéúëcok enk .ïéìòBa éðLe íéLðà éðLady` - ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦
xg`l d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy

,xg` mc` mr xzqiz `ly dl `piw `ede,éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥
micene¯ äðBLå äúBL äMàäcztqep mrt dze` miwyny,cnlpe §¨¦¨¨§¨

n,'úøBz' áéúëc.minrt dnk dzey zg` dy`y minrty miaxne ¦§¦©
¯ éâéìt ék,oey`xd ,mipte` ipya ewlgp elld mi`pzdãçà Léàa ¦§¦¥§¦¤¨

ïéìòBa éðLeminrt ipy dl `piwe ,cg`l d`eyp dzidy -,lka §¥£¦
,ipyde .xg` mc` mr xzqiz `ly mrtãçà ìòBáe íéLðà éðLa¦§¥£¨¦¥¤¨

d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy -
y .mc` eze` mr xzqiz `ly dl `piw `ed mbe xg`làn÷ àpz©¨©¨

øáñ'úøBz' ,`a¯ éälek ééeaøìoiwyn elld mipte`d ipya s`y ¨©©§©¥§¦
e ,dipy mrt dze`'úàæ'`aéèeòîìwx ,minrt ipy miwyn oi`y Ÿ§©¥

ly ote`aãçà ìòBáe ãçà Léà.,éøáñ éàøúa ïðaøåy'úàæ'`a ¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¥Ÿ
éälek éèeòîìmrt dze` oiwyn oi` elld mipte`d ipya s`y - §©¥§¦

e ,dipy'úøBz'`aééeaøìly ote`a wx ,dipy mrt oiwynyéðL ©§©¥§¥
äãeäé éaøå .ïéìòBa éðLe íéLðày ,xaq'úàæ'`aézøz éèeòîì £¨¦§¥£¦§©¦§¨Ÿ§©¥©§¥

e ,mipte`'úøBz'`aézøz úBaøì,`xnbd zx`ane .mipte` ©§©©§¥
y'úàæ'`aézøz éèeòîì,oey`xd ,elld mipte`dãçà Léà Ÿ§©¥©§¥¦¤¨

,ãçà ìòBáe,ipydeïéìòBa éðLe ãçà Léàel` mipte` ipyay - ¥¤¨¦¤¨§¥£¦
e .dipy mrt dze` oiwyn oi`'úøBz'`aézøz ééeaøìmipte` ©§©¥©§¥

,oey`xd ,elld,ãçà ìòBáe íéLðà éðL,ipydeéðLe íéLðà éðL §¥£¨¦¥¤¨§¥£¨¦§¥
ïéìòBa.dipy mrt dze` oiwyn el` mipte` ipyay - £¦

àéáî äéä êìò ïøãä

éùéìù ÷øô ¯ ìèåð äéä
ea ex`azie ,dxfra dheqd zebdpd ixcqa weqrl jiynn ,df wxt
mind ziizyl mixeywd mipey mipiipr cere ,dpaxw z`ad ipiipr

.mixnd
.äðùî,dheqd zrayd xg`äéälradCBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦

¯ úéøöî äôéôkdheq zgpn ea z`aen dziidy lqddðúBðå , §¦¨¦§¦§§¨
¯ úøL éìk CBúì,dycwl ick¯ dãé ìò dðúBðåick dheqd ly §§¦¨¥§§¨©¨¨

,sipdläézçzî Bãé çépî ïäëådy`d ici zgz -dôéðîejilen - §Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨§¦¨
.dy`d ici zgz eciyk ,gxfna cixene dlrn `ianeéðäLébäå ó ¥¦§¦¦

,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwløéè÷äå õî÷lr unewd z` ¨©§¦§¦
,gafnd.íéðäkì ìëàð øàMäådligzy ,did mixacd xcqaäéä §©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¨¨

¯ d÷Lî,mixnd mindn dy`d z`.dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå ©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨
ïBòîL éaøe wleg,øîBàdligzy ,`ed mixacd xcq dligzkly ©¦¦§¥

d÷Lî äéä Ck øçàå ,dúçðî úà áéø÷î,mindn dy`d z` - ©§¦¤¦§¨¨§©©¨¨¨©§¨

øîàpLdgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd on odkd unwe"øçàå ¤¤¡©§©©
."íéîä úà äLàä úà ä÷Léy ,oerny iax dcen mewn lkneíà ©§¤¤¨¦¨¤©¨¦¦

.äøLk ,dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
øæòìà éaø déì øîà .àøîâzct oa¯ déøãc äiLàé éaøìdidy ¨©¥©¦¤§¨¨§©¦Ÿ¦¨§¨¥

exec oaCòøkà áúéz àì ,jilbx lr cenrz `l` ayz l` -ãò Ÿ¥©©©§¨©
àúléî àäì dì zLøôîc.df xac il yxtzy crúçðîì ïépî ¦§¨§©§¨§¨¦§¨¦©¦§¦§©

.äôeðz äðeòhL äèBñzl`y dn ,diy`i ax eilr dnz,ïì àðî ¨¤§¨§¨§¨¨
`ldéðäå'da áéúk 'ódheq zgpn iabl dxezd dazk yexita - §¥¦§¦¨

xfrl` iax el xn` .'sipde'ïìðî íéìòáaoipn ,`id izl`y - ¦§¨¦§¨¨
,diy`i ax el dpr .odkd mr dtipn dy`d `dzy jixvyàéúà- ¨§¨

' deey dxifba cnlp dheq zgpn ztepz oic¯ íéîìMî 'ãé' 'ãé̈¨¦§¨¦
.minly ly mixeni`e weye dfg ztepznàëä áéúkztepz iabl - §¦¨¨

,dheq zgpnäLàä ãéî ïäkä ç÷ìå"sipde ze`pwd zgpn z` §¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨
"'ebeíúä áéúëe ,ztepz iabl -,minlyäðéàéáz åéãé"iyi` z` §¦¨¨¨¨§¦¤¨

,ipydn cg` micnlpe ."'d iptl dtepz eze` sipdl 'ebe 'dïàk äî©¨
ici lr dtepzd ziyrp ,dheqa -¯ ïläì óà ,ïäkminlya,ziyrp Ÿ¥©§©¨

ici lr mb dtepzdïläl äîe .ïäkmb dtepzd ziyrp ,minlya - Ÿ¥©§©¨
d ici lrïàk óà íéìòaici lr mb dtepzd ziyrp ,dheqa - §¨¦©¨

dãöék àä .íéìòa,cgi mb odke milra ici lr dtepzd miiwzz - §¨¦¨¥©
odkdy ici lr ,`xnbd zx`anéðîe íéìòaä éãé úçz Bãé çépîó ©¦©¨©©§¥©§¨¦¥¦

.enir cgi
,dpyna epipyéðäáéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä 'eëå õî÷ Lébäå ó ¥¦§¦¦¨©§¨¨©§¨§©©¨©§¦
.dúçðî úàmind ziizyy xn`y `nw `pz lr `xnbd zl`ey ¤¦§¨¨

,dgpnd zaxwdl mincewdáø÷à àäz` dpy okl mcewn ixd - ¨©§§¨
mixacd z` dpey `pzdy dxe`kl rnyne ,dgpnd zaxwd xcq
zgpnd zaxwdy ,dler eixac zernynn ,ok m`e ,oziiyr xcqk

,`xnbd zvxzn .diizyl zncewøîà÷ éëä`yixa `pzdøãñ , ¨¦¨¨©¥¤
öék úBçðîéðä ,ã.íéðäkì ìëàð øàMäå øéè÷äå õî÷ Lébäå ó §¨¥©¥¦§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦

,lreta oziiyr xcqk mixacd z` xcql citwd `l `pzd ,xnelk
xnel `a `l ,d`wydd mcew dpnd zaxwd xcq z` dpyy jkae
zaxwd xcq z` azk dligza `l` .d`wydl zncew daxwddy
dtitk jezn dlhep did daixwdl `ayky xn`e ,dheq zgpn
dybde dtepz ,zelertd xcq z` azk okn xg`le ,'eke zixvn
,mixacd xcq z` x`al `pzd `a okn xg`l wxe .dxhwde dvinw

,xne`e¯ éâéìt äôeb äà÷Läáee` zncew d`wyd m` ,df oica §©§¨¨¨§¦¥
ewlgp ,zncew dgpnd zaxwdy,éøáñ ïðaøc ,ïðaøå ïBòîL éaø©¦¦§§©¨¨§©¨¨¨§¥

áéø÷î ,øáñ ïBòîL éaøå ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©¦¦§¨©©§¦
.'ä÷Lé øçàå' øîàpL d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà¤¦§¨¨§©©¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤

,dpyna epipy.äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íàå§¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

jezl mezpwpw zlhd lr xac xi`n iaxl xn` `l `aiwr iaxy
x`ean dipyd `ziixaae ,el xirdy `ed l`rnyi iax wxe eicd

,dpey`xd `iyewd lr `xnbd dper .jtidlàîìLaepiywdy dn ¦§¨¨
LenMà LenLlv` mcew cnly x`ean dpey`xd `ziixaay - ¦©¦

l`rnyi iax lv` mcew cnly x`ean dipyae `aiwr iaxàìŸ
.àéL÷y ,xnel yiy¯ àøwéòîdligzàáé÷ò éaøc dén÷ì àúà ©§¨¥¦¨¨¨¨§©¥§©¦£¦¨

e ,eitn dxez cenll -déaélà í÷ éöî àìc ïåékgilvd `l - ¥¨§Ÿ¨¥¨©¦¥
,xn`y mipicd ixwir lr cenrløîâå ìàòîLé éaøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©¦¦§¨¥§¨©

àøîb.axl axn exqnpy itk ozxevk zeipynd z` eitn cnle - §¨¨

,drenyd zxevae mipica iwa didy xg`leéaøc dén÷ì àúà øãä£©¨¨§©¥§©¦
àøáñ øáñ ,àáé÷òdf dn iptn ,mipicd zexaq z` eitn cnle - £¦¨¨©§¨¨

.cere mipicd zexewn ,xzen dfe xeq` df ,`nh dfe xedhàlà¤¨
døñàà døñàl`rnyi iaxy x`ean zg` `ziixaay jk lr - £¨¨©£¨¨

,`aiwr iax lr ok xn`p zxg`d `ziixaae mezpwpw lihdl xq`
oiicr.àéL÷,`xnbd dwiqn.àéL÷ ©§¨©§¨

ìkì ,øéàî éaø äéä øîBà ,øîBà äãeäé éaø ,àéðziazk lk - ©§¨©¦§¨¥¥¨¨©¦¥¦©Ÿ
ycwdBécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéèî§¦¦©§©§§©§
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:DiPn hrnn `w i`nE z`f aizM `d `Ow `Pze.úàæ áéúëczdin `dC `xAYqnE §©¨©¨¨§¦Ÿ©¨§©¥¦¥¦§¦Ÿ¦§©§¨§¨¦©
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z`vnpe xaM Dl `PwC oeiM ,cg` lraE milrFA£¦©©¤¨¥¨§¦¥¨§¨§¦§¥

oEMznE `Ed oxhpw mc`W xaCd d`xp dIwp§¦¨¦§¤©¨¨¤¨¨©§§¨¦§©¥

`le oFW`x cWgn `pW `l KMld ,Dhipwdl§©§¦¨¦§¨Ÿ§¨¥£¨¦§Ÿ

:xg`n `pW§¨¥©¥

àéáî äéä Cìò ïøãä©§¨£¨¨¨¥¦
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`N` zFgpnA dPdM zevn oi`C§¥¦§©§ª¨¦§¨¤¨
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:xfA xWM onW zFpErHW dlilaE.dãé ìò dðúBðå §¦¨¤§¤¤¨¥§¨§§¨©¨¨
:sipdl.äézçzî Bãé çépî ïäëåsili `xnBaE §¨¦§Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨©§¨¨¨¦

milraE ,odM cie milrA ci ikixv dtEpzC¦§¨§¦¥©§¨¦§©Ÿ¥§¨¦

:dX`d `id dhFq zgpnC.Lébäåziaxrn oxwl §¦§©¨¦¨¦¨§¦¦§¤¤©£¨¦

zFgpn xcqA 'b wxtA (`)ipzcM zinFxC(:hi sC), §¦¦§©§¨§¤¤§¥¤§¨©

daxwde dtEpY ,dhFq zgpnA iaizM Kpd EdNke§ª§¨©§¦¥§¦§©¨§¨§©§¨¨

:dxhwde dvinw.ìëàð øàMäåzFvnwPd lMW §¦¨§©§¨¨§©§¨¤¡¨¤¨©¦§¨
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(edPOn zxzFPde cr 'eM dgpOd zxFY z`fe ,§Ÿ©©¦§¨©§©¤¤¦¤¨

:'Fbe.áéø÷î ë"çàåDil `pY `d KixR `xnBA §§©§¦©§¨¨¨¦¨¨¨¥

`YbElR :dxhwd xg`l cFr aixwI dnE xihwde§¦§¦©©§¦§©©©§¨¨§§¨

:i`xTn Dl opitli `xnBA oFrnW 'xE opAxC'îâ §©¨¨¦§©§¨¨©§¦¨¨¦§¨¥

.déøãc äiLàé 'øì`"x lW FxFcaE `Ed `xFn` §Ÿ¦¨§¨¥¨¨§¤

`PY didW dIW`i 'x did cFre ,[ded] zcR oA¤§¨£¨§¨¨Ÿ¦¨¤¨¨©¨

Epiide ,`xnB DiNkA ozpFi 'xC `YbElR xA©§§¨§¨¨§ª¥§¨¨§©§

iAxl `niY `lC DixcC dIW`i 'xl xn`wC§¨¨©§Ÿ¦¨§¨¥§Ÿ¥¨§©¦

Dil `xninl `rx` gxF` e`lC ,owGd dIW`iŸ¦¨©¨¥§¨©©§¨§¥§¨¥

:did EPOn owfe lFcBW ,ikd.ïì àðî íéìòáa ¨¥¤¨§¨¥¦¤¨¨¦§¨¦§¨¨
odkA `xw `dC ,odMd mr dtipn dX`d `dYW¤§¥¨¦¨§¦¨¦©Ÿ¥§¨§¨§Ÿ¥

:'Fbe dX`d cIn odMd gwle aizM DicEgl§¥§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨§

.íéîìMî:minlWC oixEni`e wFWe dfg ztEpYn ¦§¨¦¦§©¨¤§§¥¦¦§¨¦

.äpàéáz åéãé:aizM dtEpY iAbe ,aizM milrAA ¨¨§¦¤¨©§¨¦§¦§©¥§¨§¦

.ïäk ïàk äî:Dzgpn ztEpzA odM aizM dhFqA ©¨Ÿ¥§¨§¦Ÿ¥¦§©¦§¨¨

.dáø÷à àäxihwde unw ipYwC ,d`wWd mcw ¨©§§¨Ÿ¤©§¨¨§¨¨¥¨©§¦§¦

ipY xcde:dwWn did `.'åk øîà÷ éëä`d ©£©©§¨¨¨©§¤¨¥¨¨©¨

d`wWdA ixii` `le hwp d`wWd mcw `weC e`l xihwde unw WiBde sipd `Wix `pzC§¨¨¥¨¥¦§¦¦¨©§¦§¦¨©§¨Ÿ¤©§¨¨¨©§Ÿ©§¥§©§¨¨

,dxhwde dvinw dWBde dtEpY `Ed oMW dhFq zgpn zaxwd xcqA ixii` `N` ,llM§¨¤¨©§¥§¥¤©§¨©¦§©¨¤¥§¨§©¨¨§¦¨§©§¨¨
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.ìèåð äéä`ed eci lr ike ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle aizk inlyexia

dpzepe leg ilk jezn dlhep `edy o`kn `l` sipn `ed dci lr `le sipn

yeciwc xninl epivne lhep did lrac yxitc i"yx yexitk `lc rnyn epiid zxy ilka

did dlhep didy xg`ne dcin dgpnd lehil odka devn edin [xfa] oda dxiyk dgpnd

:zxy ilk jezl ok enk dpzep

ïäëåez jixhvi`c i`d .dizgz eci z` gipn

`le dizgz eci z` gipn odke ipzinl

dtepzc opireny`l eci z` qipkne mzqa ipzw

oi`e dizgz eci z` gipn odke inlyexi odka

owf odk `ian uveg epi`e dtn gipn xerik xacd

dievn rxd xvi oi`y cli odk `niz elit`e

oitipn mipdk ipy zncib dheq `iig 'x ipz dryl

wxt seqa opixn` ocic `xnba la` dici lr

dqex`(.fk sc onwl)l"ie dzey dzid `l zncibc

:aizkck `xw opira i` ibiltc

éðäówxta xn`c `d sili inlyexia .yibde

zegpnd lk(:q sc)zgpn zeaxl z`ade

dheq zgpn zeaxl daixwde dybdl xnerd

dtepz `ed okide mixde dixza aizke dybdl

oilk`p dixiyc inp sili mzdne dncw xak

:'ebe oxd`l dgpnd on zxzepde dixza aizkc

øçàåyexit .xkip eneyixyl dil iran dwyi

oicd `ede xak dzgpn aixwdy t"r`e

dlibnl ewgn `lc mipdk cear oick `ly i`

ikd xza dl wgenc daxwd xg`l cr llk

e`lc d`xpexkip eneyixl iz` `xwc hwp `wec

eneyix i` opirny `linn dgne aizkc oeikc

oi`c mzd edpihrnn `dc `ed iegn e`lc xkip

xkip eneyixc meyn eicd jezl mezpwpw oilihn

`xw xwir `l` wegnl leki epi`y azk iede

dxiyk dwyd jk xg`e dzgpn aixwd m`l

opixn` ikde `nw dwyde oerny iax yixcck

dwyd k"g`e dzgpn aixwd opaxlc inlyexia

dwyi xg`e opaxc ediiail` yixc mzde dxiyk

`ly dgxk lr dwyi xg`e mzd b"de oixrxrnl

xg`e dwyd m`y minkgl y"x dcen dzaeha

minkg micene dxiyk `idy dzgpn aixwd jk

dwyd k"g`e dzgpn z` aixwd m`y oerny 'xl

zgpn ixn` opax devn oedipia dn dxiyk `idy

od mind xne` y"xe dzwcea `idy `id ze`pw

oexkf zgpn opaxc `nrh i`n dze` oiwcea

opax da e`ae oerny iaxc `nrh i`n oer zxkfn

xne` y"x aixwne dwyne wgene azek ixn`

ecen `nlr ilek dwyne wgene aixwne azek

daxw mzd opiqxb eze d`wydl jenq dwigny

dze` oixrxrn dzey ipi` dxn`e dzgpn

opaxk mxa oerny iaxk dgxk lra dze` dwyne

ab lr s` `xninl jl zi` `zyd zzy xak

ixaq `w qpe`l `xza dwyde opiyxc opaxlc

:qpe`l iyxc `w `xizi `xwe `zlin `ilz dlibn zwigna qpe`c
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קצז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dheq(iying meil)

n ok ecnle'úàæ' áéúëcok enk .ïéìòBa éðLe íéLðà éðLady` - ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦
xg`l d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy

,xg` mc` mr xzqiz `ly dl `piw `ede,éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥
micene¯ äðBLå äúBL äMàäcztqep mrt dze` miwyny,cnlpe §¨¦¨¨§¨

n,'úøBz' áéúëc.minrt dnk dzey zg` dy`y minrty miaxne ¦§¦©
¯ éâéìt ék,oey`xd ,mipte` ipya ewlgp elld mi`pzdãçà Léàa ¦§¦¥§¦¤¨

ïéìòBa éðLeminrt ipy dl `piwe ,cg`l d`eyp dzidy -,lka §¥£¦
,ipyde .xg` mc` mr xzqiz `ly mrtãçà ìòBáe íéLðà éðLa¦§¥£¨¦¥¤¨

d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy -
y .mc` eze` mr xzqiz `ly dl `piw `ed mbe xg`làn÷ àpz©¨©¨

øáñ'úøBz' ,`a¯ éälek ééeaøìoiwyn elld mipte`d ipya s`y ¨©©§©¥§¦
e ,dipy mrt dze`'úàæ'`aéèeòîìwx ,minrt ipy miwyn oi`y Ÿ§©¥

ly ote`aãçà ìòBáe ãçà Léà.,éøáñ éàøúa ïðaøåy'úàæ'`a ¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¥Ÿ
éälek éèeòîìmrt dze` oiwyn oi` elld mipte`d ipya s`y - §©¥§¦

e ,dipy'úøBz'`aééeaøìly ote`a wx ,dipy mrt oiwynyéðL ©§©¥§¥
äãeäé éaøå .ïéìòBa éðLe íéLðày ,xaq'úàæ'`aézøz éèeòîì £¨¦§¥£¦§©¦§¨Ÿ§©¥©§¥

e ,mipte`'úøBz'`aézøz úBaøì,`xnbd zx`ane .mipte` ©§©©§¥
y'úàæ'`aézøz éèeòîì,oey`xd ,elld mipte`dãçà Léà Ÿ§©¥©§¥¦¤¨

,ãçà ìòBáe,ipydeïéìòBa éðLe ãçà Léàel` mipte` ipyay - ¥¤¨¦¤¨§¥£¦
e .dipy mrt dze` oiwyn oi`'úøBz'`aézøz ééeaøìmipte` ©§©¥©§¥

,oey`xd ,elld,ãçà ìòBáe íéLðà éðL,ipydeéðLe íéLðà éðL §¥£¨¦¥¤¨§¥£¨¦§¥
ïéìòBa.dipy mrt dze` oiwyn el` mipte` ipyay - £¦

àéáî äéä êìò ïøãä

éùéìù ÷øô ¯ ìèåð äéä
ea ex`azie ,dxfra dheqd zebdpd ixcqa weqrl jiynn ,df wxt
mind ziizyl mixeywd mipey mipiipr cere ,dpaxw z`ad ipiipr

.mixnd
.äðùî,dheqd zrayd xg`äéälradCBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦

¯ úéøöî äôéôkdheq zgpn ea z`aen dziidy lqddðúBðå , §¦¨¦§¦§§¨
¯ úøL éìk CBúì,dycwl ick¯ dãé ìò dðúBðåick dheqd ly §§¦¨¥§§¨©¨¨

,sipdläézçzî Bãé çépî ïäëådy`d ici zgz -dôéðîejilen - §Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨§¦¨
.dy`d ici zgz eciyk ,gxfna cixene dlrn `ianeéðäLébäå ó ¥¦§¦¦

,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwløéè÷äå õî÷lr unewd z` ¨©§¦§¦
,gafnd.íéðäkì ìëàð øàMäådligzy ,did mixacd xcqaäéä §©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¨¨

¯ d÷Lî,mixnd mindn dy`d z`.dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå ©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨
ïBòîL éaøe wleg,øîBàdligzy ,`ed mixacd xcq dligzkly ©¦¦§¥

d÷Lî äéä Ck øçàå ,dúçðî úà áéø÷î,mindn dy`d z` - ©§¦¤¦§¨¨§©©¨¨¨©§¨

øîàpLdgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd on odkd unwe"øçàå ¤¤¡©§©©
."íéîä úà äLàä úà ä÷Léy ,oerny iax dcen mewn lkneíà ©§¤¤¨¦¨¤©¨¦¦

.äøLk ,dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
øæòìà éaø déì øîà .àøîâzct oa¯ déøãc äiLàé éaøìdidy ¨©¥©¦¤§¨¨§©¦Ÿ¦¨§¨¥

exec oaCòøkà áúéz àì ,jilbx lr cenrz `l` ayz l` -ãò Ÿ¥©©©§¨©
àúléî àäì dì zLøôîc.df xac il yxtzy crúçðîì ïépî ¦§¨§©§¨§¨¦§¨¦©¦§¦§©

.äôeðz äðeòhL äèBñzl`y dn ,diy`i ax eilr dnz,ïì àðî ¨¤§¨§¨§¨¨
`ldéðäå'da áéúk 'ódheq zgpn iabl dxezd dazk yexita - §¥¦§¦¨

xfrl` iax el xn` .'sipde'ïìðî íéìòáaoipn ,`id izl`y - ¦§¨¦§¨¨
,diy`i ax el dpr .odkd mr dtipn dy`d `dzy jixvyàéúà- ¨§¨

' deey dxifba cnlp dheq zgpn ztepz oic¯ íéîìMî 'ãé' 'ãé̈¨¦§¨¦
.minly ly mixeni`e weye dfg ztepznàëä áéúkztepz iabl - §¦¨¨

,dheq zgpnäLàä ãéî ïäkä ç÷ìå"sipde ze`pwd zgpn z` §¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨
"'ebeíúä áéúëe ,ztepz iabl -,minlyäðéàéáz åéãé"iyi` z` §¦¨¨¨¨§¦¤¨

,ipydn cg` micnlpe ."'d iptl dtepz eze` sipdl 'ebe 'dïàk äî©¨
ici lr dtepzd ziyrp ,dheqa -¯ ïläì óà ,ïäkminlya,ziyrp Ÿ¥©§©¨

ici lr mb dtepzdïläl äîe .ïäkmb dtepzd ziyrp ,minlya - Ÿ¥©§©¨
d ici lrïàk óà íéìòaici lr mb dtepzd ziyrp ,dheqa - §¨¦©¨

dãöék àä .íéìòa,cgi mb odke milra ici lr dtepzd miiwzz - §¨¦¨¥©
odkdy ici lr ,`xnbd zx`anéðîe íéìòaä éãé úçz Bãé çépîó ©¦©¨©©§¥©§¨¦¥¦

.enir cgi
,dpyna epipyéðäáéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä 'eëå õî÷ Lébäå ó ¥¦§¦¦¨©§¨¨©§¨§©©¨©§¦
.dúçðî úàmind ziizyy xn`y `nw `pz lr `xnbd zl`ey ¤¦§¨¨

,dgpnd zaxwdl mincewdáø÷à àäz` dpy okl mcewn ixd - ¨©§§¨
mixacd z` dpey `pzdy dxe`kl rnyne ,dgpnd zaxwd xcq
zgpnd zaxwdy ,dler eixac zernynn ,ok m`e ,oziiyr xcqk

,`xnbd zvxzn .diizyl zncewøîà÷ éëä`yixa `pzdøãñ , ¨¦¨¨©¥¤
öék úBçðîéðä ,ã.íéðäkì ìëàð øàMäå øéè÷äå õî÷ Lébäå ó §¨¥©¥¦§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦

,lreta oziiyr xcqk mixacd z` xcql citwd `l `pzd ,xnelk
xnel `a `l ,d`wydd mcew dpnd zaxwd xcq z` dpyy jkae
zaxwd xcq z` azk dligza `l` .d`wydl zncew daxwddy
dtitk jezn dlhep did daixwdl `ayky xn`e ,dheq zgpn
dybde dtepz ,zelertd xcq z` azk okn xg`le ,'eke zixvn
,mixacd xcq z` x`al `pzd `a okn xg`l wxe .dxhwde dvinw

,xne`e¯ éâéìt äôeb äà÷Läáee` zncew d`wyd m` ,df oica §©§¨¨¨§¦¥
ewlgp ,zncew dgpnd zaxwdy,éøáñ ïðaøc ,ïðaøå ïBòîL éaø©¦¦§§©¨¨§©¨¨¨§¥

áéø÷î ,øáñ ïBòîL éaøå ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©¦¦§¨©©§¦
.'ä÷Lé øçàå' øîàpL d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà¤¦§¨¨§©©¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤

,dpyna epipy.äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íàå§¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

jezl mezpwpw zlhd lr xac xi`n iaxl xn` `l `aiwr iaxy
x`ean dipyd `ziixaae ,el xirdy `ed l`rnyi iax wxe eicd

,dpey`xd `iyewd lr `xnbd dper .jtidlàîìLaepiywdy dn ¦§¨¨
LenMà LenLlv` mcew cnly x`ean dpey`xd `ziixaay - ¦©¦

l`rnyi iax lv` mcew cnly x`ean dipyae `aiwr iaxàìŸ
.àéL÷y ,xnel yiy¯ àøwéòîdligzàáé÷ò éaøc dén÷ì àúà ©§¨¥¦¨¨¨¨§©¥§©¦£¦¨

e ,eitn dxez cenll -déaélà í÷ éöî àìc ïåékgilvd `l - ¥¨§Ÿ¨¥¨©¦¥
,xn`y mipicd ixwir lr cenrløîâå ìàòîLé éaøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©¦¦§¨¥§¨©

àøîb.axl axn exqnpy itk ozxevk zeipynd z` eitn cnle - §¨¨

,drenyd zxevae mipica iwa didy xg`leéaøc dén÷ì àúà øãä£©¨¨§©¥§©¦
àøáñ øáñ ,àáé÷òdf dn iptn ,mipicd zexaq z` eitn cnle - £¦¨¨©§¨¨

.cere mipicd zexewn ,xzen dfe xeq` df ,`nh dfe xedhàlà¤¨
døñàà døñàl`rnyi iaxy x`ean zg` `ziixaay jk lr - £¨¨©£¨¨

,`aiwr iax lr ok xn`p zxg`d `ziixaae mezpwpw lihdl xq`
oiicr.àéL÷,`xnbd dwiqn.àéL÷ ©§¨©§¨

ìkì ,øéàî éaø äéä øîBà ,øîBà äãeäé éaø ,àéðziazk lk - ©§¨©¦§¨¥¥¨¨©¦¥¦©Ÿ
ycwdBécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéèî§¦¦©§©§§©§
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oifge` mipy` cenr hi sc oey`x wxtdheq
,Dl `Pwe xfg m` '` lrA ici lr dpFWe dzFW Dpi`W ihErnl z`f WixC dcEdi iAxC§©¦§¨¨¦Ÿ§©¥¤¥¨¨§¨©§¥©©¦¨©§¦¥¨

lrA i"rC dcEdi 'x xn`wCnE ,ipW lrA ici lr dIpW mrR dzFXW zFAxl zxFY Wixce§¨¦©§©¤¨©©§¦¨©§¥©©¥¦¦§¨¨©§¨§©©

opikxtC Epiide ,minrR ipW dwWn '` lrA ENt` `Ow `PzlC llMn ,dzFWe zxfFg ipW¥¦¤¤§¨¦§¨¦§©¨©¨£¦©©©§¤§¥§¨¦§©§§©§¦¨

:DiPn hrnn `w i`nE z`f aizM `d `Ow `Pze.úàæ áéúëczdin `dC `xAYqnE §©¨©¨¨§¦Ÿ©¨§©¥¦¥¦§¦Ÿ¦§©§¨§¨¦©

:zxg` mrR df lrA Dl `Pwi `NW hrnnwéðL ¨§©¥¤Ÿ§©¥¨©©¤©©©¤¤§¥
.íéìòBa éðLe íéLðàzn df dwWdW xg`l £¨¦§¥£¦§©©¤¦§¨¤¥

:xg` lrFAn Dl `Pwe xg`l z`Vpeáéúëc §¦¥§©¥§¦¥¨¦¥©¥¦§¦
.úøBz:iiEAxl `z` zdin `de.äãeäé 'øå ©§¨¦©¨¨§¦¥§§¨

hrinE aEzMd dAxW xg`C 'eke Dil `xiaq§¦¨¥§§©©¤¦¨©¨¦¥

`l KgxM lr ,hriO dnE dAx dn WxR `le§Ÿ¥¥¨¦¨©¦¥©¨§¨Ÿ

itl Ll Wxtl minkgl `N` aEzMd oxqn§¨¨©¨¤¨©£¨¦§¨¥§§¦

`iEAxC `xAYqnE ,hriO dnE dAx dn mznkg̈§¨¨¨¦¨©¦¥¦§©§¨§¦¨

ipX` `le cg` lrFaA ENt`e i`w miWp` ipX ©̀§¥£¨¦¨¥©£¦§¥¤¨§Ÿ©§¥

z`vnpe xaM Dl `PwC oeiM ,cg` lraE milrFA£¦©©¤¨¥¨§¦¥¨§¨§¦§¥

oEMznE `Ed oxhpw mc`W xaCd d`xp dIwp§¦¨¦§¤©¨¨¤¨¨©§§¨¦§©¥

`le oFW`x cWgn `pW `l KMld ,Dhipwdl§©§¦¨¦§¨Ÿ§¨¥£¨¦§Ÿ

:xg`n `pW§¨¥©¥

àéáî äéä Cìò ïøãä©§¨£¨¨¨¥¦

äéä.dúçðî úà ìèBðopixn` `dC ,lrAd ¨¨¥¤¦§¨¨©©©§¨©§¦¨

`N` zFgpnA dPdM zevn oi`C§¥¦§©§ª¨¦§¨¤¨

`id dvinw zNgY iOp dWBde ,Kli`e dvinTn¦§¦¨¨¥¨§©¨¨©¥§¦©§¦¨¦

dwivie ilM WECw la` ,gAfOl axw xf oi`W¤¥¨¨¥©¦§¥©£¨¦§¦¦¦¨

:xfA xWM onW zFpErHW dlilaE.dãé ìò dðúBðå §¦¨¤§¤¤¨¥§¨§§¨©¨¨
:sipdl.äézçzî Bãé çépî ïäëåsili `xnBaE §¨¦§Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨©§¨¨¨¦

milraE ,odM cie milrA ci ikixv dtEpzC¦§¨§¦¥©§¨¦§©Ÿ¥§¨¦

:dX`d `id dhFq zgpnC.Lébäåziaxrn oxwl §¦§©¨¦¨¦¨§¦¦§¤¤©£¨¦

zFgpn xcqA 'b wxtA (`)ipzcM zinFxC(:hi sC), §¦¦§©§¨§¤¤§¥¤§¨©

daxwde dtEpY ,dhFq zgpnA iaizM Kpd EdNke§ª§¨©§¦¥§¦§©¨§¨§©§¨¨

:dxhwde dvinw.ìëàð øàMäåzFvnwPd lMW §¦¨§©§¨¨§©§¨¤¡¨¤¨©¦§¨

dgpn mzqA zxFY aizkC oilk`p odixiW`xwIe) §¨¥¤¤¡¨¦¦§¦©¦§¨¦§¨©¦§¨

(edPOn zxzFPde cr 'eM dgpOd zxFY z`fe ,§Ÿ©©¦§¨©§©¤¤¦¤¨

:'Fbe.áéø÷î ë"çàåDil `pY `d KixR `xnBA §§©§¦©§¨¨¨¦¨¨¨¥

`YbElR :dxhwd xg`l cFr aixwI dnE xihwde§¦§¦©©§¦§©©©§¨¨§§¨

:i`xTn Dl opitli `xnBA oFrnW 'xE opAxC'îâ §©¨¨¦§©§¨¨©§¦¨¨¦§¨¥

.déøãc äiLàé 'øì`"x lW FxFcaE `Ed `xFn` §Ÿ¦¨§¨¥¨¨§¤

`PY didW dIW`i 'x did cFre ,[ded] zcR oA¤§¨£¨§¨¨Ÿ¦¨¤¨¨©¨

Epiide ,`xnB DiNkA ozpFi 'xC `YbElR xA©§§¨§¨¨§ª¥§¨¨§©§

iAxl `niY `lC DixcC dIW`i 'xl xn`wC§¨¨©§Ÿ¦¨§¨¥§Ÿ¥¨§©¦

Dil `xninl `rx` gxF` e`lC ,owGd dIW`iŸ¦¨©¨¥§¨©©§¨§¥§¨¥

:did EPOn owfe lFcBW ,ikd.ïì àðî íéìòáa ¨¥¤¨§¨¥¦¤¨¨¦§¨¦§¨¨
odkA `xw `dC ,odMd mr dtipn dX`d `dYW¤§¥¨¦¨§¦¨¦©Ÿ¥§¨§¨§Ÿ¥

:'Fbe dX`d cIn odMd gwle aizM DicEgl§¥§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨§

.íéîìMî:minlWC oixEni`e wFWe dfg ztEpYn ¦§¨¦¦§©¨¤§§¥¦¦§¨¦

.äpàéáz åéãé:aizM dtEpY iAbe ,aizM milrAA ¨¨§¦¤¨©§¨¦§¦§©¥§¨§¦

.ïäk ïàk äî:Dzgpn ztEpzA odM aizM dhFqA ©¨Ÿ¥§¨§¦Ÿ¥¦§©¦§¨¨

.dáø÷à àäxihwde unw ipYwC ,d`wWd mcw ¨©§§¨Ÿ¤©§¨¨§¨¨¥¨©§¦§¦

ipY xcde:dwWn did `.'åk øîà÷ éëä`d ©£©©§¨¨¨©§¤¨¥¨¨©¨

d`wWdA ixii` `le hwp d`wWd mcw `weC e`l xihwde unw WiBde sipd `Wix `pzC§¨¨¥¨¥¦§¦¦¨©§¦§¦¨©§¨Ÿ¤©§¨¨¨©§Ÿ©§¥§©§¨¨

,dxhwde dvinw dWBde dtEpY `Ed oMW dhFq zgpn zaxwd xcqA ixii` `N` ,llM§¨¤¨©§¥§¥¤©§¨©¦§©¨¤¥§¨§©¨¨§¦¨§©§¨¨

:opAxe oFrnW iAx DA ibiltE ,d`wWdl oincFw dN` lM m` F` dN` lM mcw d`wWd F` mcFw in ixii` xcde ,'eM dtitM KFYn DlhFp did Daixwdl `AWM xn`w ikde§¨¥¨¨©§¤¨§©§¦¨¨¨§¨¦§¦¨©£©©§¥¦¥©§¨¨Ÿ¤¨¥¤¦¨¥¤§¦§©§¨¨§¦¥¨©¦¦§§©¨¨
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.ìèåð äéä`ed eci lr ike ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle aizk inlyexia

dpzepe leg ilk jezn dlhep `edy o`kn `l` sipn `ed dci lr `le sipn

yeciwc xninl epivne lhep did lrac yxitc i"yx yexitk `lc rnyn epiid zxy ilka

did dlhep didy xg`ne dcin dgpnd lehil odka devn edin [xfa] oda dxiyk dgpnd

:zxy ilk jezl ok enk dpzep

ïäëåez jixhvi`c i`d .dizgz eci z` gipn

`le dizgz eci z` gipn odke ipzinl

dtepzc opireny`l eci z` qipkne mzqa ipzw

oi`e dizgz eci z` gipn odke inlyexi odka

owf odk `ian uveg epi`e dtn gipn xerik xacd

dievn rxd xvi oi`y cli odk `niz elit`e

oitipn mipdk ipy zncib dheq `iig 'x ipz dryl

wxt seqa opixn` ocic `xnba la` dici lr

dqex`(.fk sc onwl)l"ie dzey dzid `l zncibc

:aizkck `xw opira i` ibiltc

éðäówxta xn`c `d sili inlyexia .yibde

zegpnd lk(:q sc)zgpn zeaxl z`ade

dheq zgpn zeaxl daixwde dybdl xnerd

dtepz `ed okide mixde dixza aizke dybdl

oilk`p dixiyc inp sili mzdne dncw xak

:'ebe oxd`l dgpnd on zxzepde dixza aizkc

øçàåyexit .xkip eneyixyl dil iran dwyi

oicd `ede xak dzgpn aixwdy t"r`e

dlibnl ewgn `lc mipdk cear oick `ly i`

ikd xza dl wgenc daxwd xg`l cr llk

e`lc d`xpexkip eneyixl iz` `xwc hwp `wec

eneyix i` opirny `linn dgne aizkc oeikc

oi`c mzd edpihrnn `dc `ed iegn e`lc xkip

xkip eneyixc meyn eicd jezl mezpwpw oilihn

`xw xwir `l` wegnl leki epi`y azk iede

dxiyk dwyd jk xg`e dzgpn aixwd m`l

opixn` ikde `nw dwyde oerny iax yixcck

dwyd k"g`e dzgpn aixwd opaxlc inlyexia

dwyi xg`e opaxc ediiail` yixc mzde dxiyk

`ly dgxk lr dwyi xg`e mzd b"de oixrxrnl

xg`e dwyd m`y minkgl y"x dcen dzaeha

minkg micene dxiyk `idy dzgpn aixwd jk

dwyd k"g`e dzgpn z` aixwd m`y oerny 'xl

zgpn ixn` opax devn oedipia dn dxiyk `idy

od mind xne` y"xe dzwcea `idy `id ze`pw

oexkf zgpn opaxc `nrh i`n dze` oiwcea

opax da e`ae oerny iaxc `nrh i`n oer zxkfn

xne` y"x aixwne dwyne wgene azek ixn`

ecen `nlr ilek dwyne wgene aixwne azek

daxw mzd opiqxb eze d`wydl jenq dwigny

dze` oixrxrn dzey ipi` dxn`e dzgpn

opaxk mxa oerny iaxk dgxk lra dze` dwyne

ab lr s` `xninl jl zi` `zyd zzy xak

ixaq `w qpe`l `xza dwyde opiyxc opaxlc

:qpe`l iyxc `w `xizi `xwe `zlin `ilz dlibn zwigna qpe`c
iaxe
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éleëc ïéìrBá éðLe íéLðà éðLa ."úàæ" :áéúëcàîìr ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦§¥¨§¨
àãåîòèéóãéòéáø

ék ."úøBz" :áéúëc ,äðBLå äúBL äMàäã éâéìt àì̈§¦¦§¨¦¨¨§¨¦§¦©¦
;ãçà ìrBáe íéLðà éðLa ,ïéìrBá éðLe ãçà Léàa éâéìt§¦¦§¦¤¨§¥£¦¦§¥£¨¦¥¤¨
éèeòîì "úàæ" ,éälek ééeaøì "úøBz" :øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©©§©¥§¦Ÿ§©¥
"úàæ" :éøáñ éàøúa ïðaøå .ãçà ìrBáe ãçà Léà¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¦Ÿ
.ïéìrBá éðLe íéLðà éðL ééeaøì "úøBz" ,éälek éèeòîì§©¥§¦©§©¥§¥£¨¦§¥£¦
.ézøz úBaøì "úøBz" ,ézøz éèeòîì "úàæ" äãeäé 'øå§§¨Ÿ§©¥©§¥©§©©§¥
ãçà Léà ,ãçà ìrBáe ãçà Léà ,ézøz éèeòîì "úàæ"Ÿ§©¥©§¥¦¤¨¥¤¨¦¤¨
ìrBáe íéLðà éðL ,ézøz ééeaøì "úøBz" ;ïéìrBá éðLe§¥£¦©§©¥©§¥§¥£¨¦¥

.ïéìrBá éðLe íéLðà éðL ,ãçà¤¨§¥£¨¦§¥£¦

àéáî äéä Cìò ïøãä£§¨£¨¨¨¥¦
äéädðúBðå úéøöî äôéôk CBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦§¦¨¦§¦§§¨

çépî ïäëå ,dãé ìr dðúBðå ,úøL éìk CBúì§§¦¨¥§§¨©¨¨§Ÿ¥©¦©
éðä .dôéðîe äézçzî Bãéøéè÷äå õî÷ Lébäå ó ¨¦©§¤¨§¦¨¥¦§¦¦¨©§¦§¦

áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä .íéðäkì ìëàð øàMäå§©§¨¤¡¨©£¦¨¨©§¨§©©¨©§¦
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ïläì óà ïäk ïàk äî "äðéàéáz åéãé" íúä áéúëe§¦¨¨¨¨§¦¤¨©¨Ÿ¥©§©¨
çépî ãöék àä .íéìra ïàk óà íéìra ïläl äîe ,ïäkŸ¥©§©¨§¨¦©¨§¨¦¨¥©©¦©

éðîe íéìraä éãé úçz Bãééðä :ó'eëå õî÷ Lébäå ó ¨©©§¥©§¨¦¥¦¥¦§¦¦¨©§
àä :dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä̈¨©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨¨

éðä ?ãöék úBçðî øãñ :øîà÷ éëä ?dáø÷à,Lébäå ó ©§¨¨¨¦¨¨©¥¤§¨¥©¥¦§¦¦
dôeb äà÷Läae .íéðäkì ìëàð øàMäå ,øéè÷äå õî÷̈©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦§©§¨¨¨
Ck øçàå d÷Lî :éøáñ ïðaøc ;ïðaøå ïBòîL 'ø éâéìt§¦¦¦§§©¨¨§©¨¨¨§¦©§¨§©©¨
úà áéø÷î :øáñ ïBòîL 'øå ,dúçðî úà áéø÷î©§¦¤¦§¨¨§¦§¨©©§¦¤
íàå :"ä÷Lé øçàå" :øîàpL ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî¦§¨¨§©©¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤§¦
:äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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oifge` mipya cenr hi sc oey`x wxtdheq
b"d'åk ä÷çîð íàL d÷Läå øîàð øák àìäå ì"ú äî ä÷Läå ø"ú`xzA opiqxB `le . §¦§¨©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§Ÿ©§¦¨©§¨

,xn`p xaM `ldeA drhe ,`Ed WAWn 'itE [`ziixA oFWl df oi`W] `tiqA `Owe `WixA§¥¨§©¨§¥¨¤¥¤§¨©§¨§ª¨§¨¨§©£Ÿ§¨¤¡©

dwWde dgnE azke ,`Ed KM zF`xwOd xcq ,WExiR ikde ,dNgYn xn`p dGW rnWnC§©§©¤¤¤¡©¦§¦¨§¨¥¥¥¤©¦§¨¨§¨©¨¨§¦§¨

z` dX`d z` dwWi xg`e xihwde unwe ,dWBd EpiidC ,aixwde dgpOd [z`] sipde§¥¦¤©¦§¨§¦§¦§©§©¨¨§¨©§¦§¦§©©©§¤¤¨¦¨¤

DwWde ,ziWilW d`wWd aizM EY xcde ,miOd©©¦©£©§¦©§¨¨§¦¦§¦§¨

`aiwr x"`we ,'Fbe d`nhp m` dzide miOd z ¤̀©©¦§¨§¨¦¦§§¨§£¦¨

dgpOd zxhwd mcw aizkC dX`d z` dwWde§¦§¨¤¨¦¨¦§¦Ÿ¤©§¨©©¦§¨

dgpOd zxhwd xg` xn`p xaM `lde ,l"z dn©©£Ÿ§¨¤¡©©©©§¨©©¦§¨

oi`e `Ed `weC `Edde ,miOd z` DwWde§¦§¨¤©©¦§©©§¨§¥

z` dwWi xg`e aizkCnC ,`weC oFW`xd̈¦©§¨§¦¦§¦§©©©§¤¤

dnE ,`id dxhwd xg` d`wWd n"y dX`d̈¦¨©§¨¨©©©§¨¨¦©

LcOll ,dwigOd xg` dX`d z` dwWde l"z§¦§¨¤¨¦¨©©©§¦¨§©¤§

`le dzFW ipi` dxn`e dNbOd dwgnp m`W¤¦¦§£¨©§¦¨§¨§¨¥¦¨§Ÿ

xnFlM ,DzF` oixrxrn ip` d`nh xnFl zicFd¥©§¥¨£¦§©§§¦¨§©

miOd z` oiktFWe DzaFhA `NW diR oigzFR§¦¦¨¤Ÿ§¨¨§§¦¤©©¦

,dxhwd mcw dNbn dwgnp 'it`e .DpFxB KFzl§§¨©£¦¦§£¨§¦¨Ÿ¤©§¨¨

dzFW Dpi`C oeikC ,mipdMd EUr oiCM `NWC§¤Ÿ©¦¨©Ÿ£¦§¥¨§¥¨¨

lkC ,wFgnl mdl did `l dxhwd xg`l cr©§©©©§¨¨Ÿ¨¨¨¤¦§§¨

oixg`n dwigOd z` xg`l zEdW WIX dn©¤¥§§©¥¤©§¦¨§©£¦

ENt`e dwgnpe li`Fd ikd ENt` ,dcFY `OW¤¨¤£¦¨¥¦§¦§£¨©£¦

dzFW ipi` xn`l Dl oirnFW oi` oiCM `NW¤Ÿ©¦¥§¦¨¥Ÿ¥¦¨

` dYWY F` `N`dwWde xn`p KklE ,dcFY F ¤¨¦§¤¤§¨¤¡©§¦§¨

xg`l cr cIn dYWY `le ,dwigOd xg ©̀©©§¦¨§Ÿ¦§¤¦¨©§©©

znxFB dwigOdW ol rnWnw `d `N` ,dxhwd©§¨¨¤¨¨¨©§¨¨¤©§¦¨¤¤

:zFYWl Dlì"ú äî ä÷Lé øçàå øîBà ù"ø ¨¦§¥§©©©§¤©
.d÷Läå øîàð øák àìäåiAxC` bilR `l ©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨Ÿ¨¦©§©¦

i`d WixC xnE `xw i`d WixC xn `N` ,`aiwr£¦¨¤¨©¨¦©§¨©¨¦©

l"q EdiiexzC oiYrnWA oOwl xn` ikde ,`xw§¨§¨¥¨©§©¨¦§©§¦§©§©§

:dwWn KM xg`e Dzgpn aixwnøák àìäå ©§¦¦§¨¨§©©¨©§¤©£Ÿ§¨
.øîàðxg`l miOd z` DwWde iWilW wEqR ¤¡©¨§¦¦§¦§¨¤©©¦§©©

:dwWi xg`e l"z dn ,dxhwdíéNònä ìk øçà ©§¨¨©§©©©§¤©©¨©©£¦
.äìòîì íéøeîàä ïlk,dlrnl xEn` dnE ª¨¨£¦§©§¨©¨§©§¨

[dvinwE] dwignE daizkE dlAwe drAWd©§¨¨§©¨¨§¦¨§¦¨§¦¨

:dgpOd zxhwdeìML ãébî.íéøác äLElNd §©§¨©©¦§¨©¦¤§Ÿ¨§¨¦©¨

DiOwlE .dwignE drAWde dxhwdd ,oiaMrn§©§¦©©§¨¨§©§¨¨§¦¨§©¥

:dYWY dn dwigOd mcw `hiWR KixR̈¦§¦¨Ÿ¤©§¦¨©¦§¤

ì.økð BîeMøLKixv xMp FnEXx did m`W §¤¦¦¨¤¦¨¨¦¦¨¨¦

:xMp FnEXx `di `NW cr wFgnle xFfglàä ©£§¦§©¤Ÿ§¥¦¦¨¨
.dì éáúk ázëéîzlAw mcw dNbnl odM ¦§©¨§¥¨Ÿ¥¦§¦¨Ÿ¤©¨©

:dinzA drEaW.íeìk äNò àìazke aizM ikC §¨¦§¦¨Ÿ¨¨§§¦§¦§¨©

:aizM drEaW zlAw xg` ,zFl`d z`éãk ¤¨¨©©©¨©§¨§¦§¦
.dáñð:opiazM `l aYkn ENt` `dC ,Kxvl `NW ¨§¨¤Ÿ§Ÿ¤§¨£¦¦§©Ÿ©§¦¨

.éâìôéî÷ éàîahwp `ziixaE ,i`w 'ipzO` §©¨¦§§¥©©§¦¨¥¨©§¨¨©

,Dinrh y"x sili `kidn opirEnW`l `WixA§¥¨§©§¦¨¥¥¨¨¦©£¥

y"xe i`xwl Edl iWxC ikid `YWd opAx irAwe§¨¨¥©¨¨©§¨¥¦¨§¥§¦§¨¥§

:EdNkl Edl WixC ikid.àn÷ ä÷Läå éøáñ ïðaø ¥¦¨¦§§ª§©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
xg`e aizkC b"r`e ,`Ed `weC dxhwd mcwC§Ÿ¤©§¨¨©§¨§¦§¦§©©

xEn`d `xwn KgxM lr ,`weC rnWnC dwWi©§¤§©§©©§¨©¨§¨¦§¨¨¨
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.ä÷Lé øçàåi`C ixEWk`l `Ow dwWde ,d`wWdl oincFwC iwtp `kdn EdNke ,xMPd mWxe dgpOd zxhwd DA oiaMrn oNMW xnFl ,dxhwd xg`l daizM `wece ,`Ed `wecC rnWn §©©©§¤©§©§©§¨§©§¨§¦¨§©©©§¨¨©¤ª¨§©§¦¨©§¨©©¦§¨§Ÿ¤©¦¨§ª§¥¨¨¨§¥§§¦©©§¨¨§¦§¨©¨§©§¥§¦

:`kRi` ciar.älâî ä÷çîð íàL àøúa d÷Läåaixwd k"g`e dwWd m` Dil zil r"xC ,y"xl r"x oiA `Mi`C Epiide ,DgxM lrA DzF` oiwWn wigni` oicaC dxhwd xg` `wece ¨¦¦§¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§©§¨©©©§¨¨¦§¦¦§¦©§¦¨§©¨§¨§©§§¦¨¥§§¥¥¦¦§¨§¦§¦

:dwWn k"g`e Dzgpn aixwOW xnFl DitEbl `xzA DwWde ,xMp FnEXxl dwWi xg`e .dxhwd mcw wigni` oicM `NWC b"r`e ,DgxM lral WixC `Ow dwWde KMld ,dxWM Dzgpn¦§¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¨¨¦¦§©¨§¨§§¤Ÿ§¦¦§¦Ÿ¤©§¨¨§©©©§¤§¦¦¨§¦§¨©§¨§¥©¤©§¦¦§¨¨§©§¤

.àø÷ çút àì ãáòéãa:WFxcl zF`xwn dAxn sFQalE ,eixaC hRWn xCq dNgYA `N` ,ozevn KxcM `NW eixaC zNgzA xnFl aEzMd KxC oi`.ñeaìkKFzl ozFpe ,Fl Wi miPW ipW §¦£©Ÿ¨©§¨¥¤¤©¨©¦§¦©§¨¨¤Ÿ§¤¤¦§¨¨¤¨©§¦¨¦¥¦§©§¨¨§©§©¤¦§¨¦§©§§¥¦©¦¥§¥§

:sEwf diR.d÷ãáì àlà:d`nh m` dxFdh m`.úãîBòå ä÷eãa àìäå:d`nh `idW dcFn dzFW ipi` dxn`C oeikC.da øBæçì äìBëéledcFn `dC DzF` oiqpF` oi`e ,dzFW ipi` xnF ¦¨¨¤¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨©£Ÿ§¨§¤¤§¥¨§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¥¨§¨©£¨§©¥¦¨§¥§¦¨§¨¨

:`id d`nhC.'åëå õîwä áøwMî:`id zcnFre dwEcA `lde xFfgl dlFki Dpi` i`O` `iWw `tEB `id KixR DiOwlE.àúeiøa úîçî àøãä à÷c`xcd `wC zcnFre dwEcA ipYwC `d ¦§¥¨¦¦¤¨©©Ÿ¤§§©¥¨¦¦¨©§¨©©¥¨§¨©£©£Ÿ§¨§¤¤¦§¨¨§¨¥£©§¦¨¨§¨¨¥§¨§¤¤§¨¨§¨

`pW `le unw axw `pW `le ,`pizW `l iYWnl `pihn iM dxn`e `xTrn `knqC zzzFx Dpi` KklE `id d`nh i`Ce ,dzFW ipi` dxn`we zzzFx Dpi`W ,`Ed `zEIxA zngn DÄ¥£©§¦¨¤¥¨¤¤§¨¨§¨¥¦¨©©§¥¨¦§¨¥¨¤¤§©§¨¥¦¨¨§¨§¨¦¨¦¨§¦§¥Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨¨©Ÿ¤§Ÿ§¨

,zzzFx DzF` oi`Fx Ep`W ,`zizx zngn DA `xcd `wC ,axw `ll axw oiA biltnC `de .unTd axw 'it`e `izW `l llM llM `zEIxA zngn lM lif`e WxtncM `izW `l axw `lŸ¨©Ÿ©§¨§¦§¨¥§¨¦¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ©§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¨§©§¦¥¨©§Ÿ¨©§¨¨§¨¨¥£©§¦¨¤¨¦¨¤¤

axw `NW cr KMld ,DA zxfFg zFYWl zrBOWkE zzzFx `id KkitlE ,zFYWle Dzxdh lr KFnql dzid dvFxe ,dxFdh `id ENt`e miOd dEwCai `NW zpn`n Dpi`C xninl `Mi`C§¦¨§¥©§¥¨©£¤¤¤Ÿ¦§§¨©©¦©£¦¦§¨§¨¨§¨¦§©¨¢¨¨§¦§§¦¨¦¤¤§¤©©©¦§¤¤¨¦§¨©¤Ÿ¨©

:xn`w `zEzix zngnA DzF` oixrxrn ipYwC lirlC `ziiOw `ziixaE ,'eM¨©§¨©©§¨¦§¥§¨¨¥§©§§¦¨§¥£©¦¨¨¨©
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éáøåzezin 'c wxta .dit jezl dl oilihn lfxa ly qealk xne` dcedi(.ap sc oixcdpq)

ex`ev lr jxeke dkxd jezl dyw xceq oipzep opzc oitxypd zevna opaxe i"x ibilt

m` xne` i"x eit jezl dliztd z` wxefe eit z` gzety cr jli` jyen dfe jli` jyen df

`py i`n i"xl dnize 'eke zava eit gzet `l` dtixy zevn ea oiniiwn eid `l mcia zn

i"x 'ite zava mzde qealka dcedi iaxlc `kd

xg`l `l` zava dit oigzet eid inp `kdc

qealk dkezl oilihn eid zava dit oigzety

inp ecen opaxe dit uetwle xefgl lkez `ly

mrh mzdc oixceq ici lr dit oigzet oi`c [`kd]

oiaxwn eide wpgn dxeng dtixyc meyn opaxc

meyn dtixya ezzin xnbe wpg i"r ezzin

:dzzin axwl oi` `kd la` jenk jrxl zad`e

ç"ø 'éôá`ed yxit oke mixtqd 'ib itl 'it

dwyde oixrxrn `xza dwydey

zipyp `ziixaay `l l"z dn etebl `ziinw

`ed `xnbd lra ly yexit `l` `nwe `xza

dwyde oixrxrny cnll `a `xza dwyedy

dwyny opaxk dil xaq `aiwr iaxe ditebl `nw

iax xn` ikid dywne dzgpn aixwn k"g`e

dil `xiaq zcnere dweca `de oixrxrn `aiwr

dilr biltc oizipzn `da `aiwr 'x dywn eze

dil `xiaq `nl` `akrn dwign ipz oerny iax

opaxk dgpnd zaxwd mcew d`wyde dwigny

`kde `xcd ivn dlibnd dwgnp `ly onf lke

`nl`c dakrn unew ipz dcedi iaxc icda biltc

i`pz ixz opipye oerny 'xk d`wyd mcew daxwd

iaxl dil zile inlyexi `aiwr iaxc `ail`e

zezyl dligzdya dil zi` oixrxrn `aiwr

axwy mcew dlibn dwgnp m`c yxtl jixve

dligzdy oeik mipdk cear oick `lyc unewd
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øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ,"d÷Läå" ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¨©©§©©£Ÿ§¨
éðéà" úøîBàå äléâî ä÷çîð íàL !"ä÷Läå" øîàð¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦
,dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe ,dúBà ïéørørî "äúBL¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨

îBà ïBòîL 'ø .àáé÷r 'ø éøácäî "ä÷Lé øçàå" :ø ¦§¥£¦¨¦§¥§©©©§¤©
øçà àlà !"ä÷Läå" øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¨©©

ìL ãébî ,äìrîì ïéøeîàä ïlek íéNrî ìkíéøáã äL ¨©£¦¨¨£¦§©§¨©¦§Ÿ¨§¨¦
ä÷çîð àlL ãrå õîBwä áø÷ àlL ãr da ïéákrî§©§¦¨©¤¨¥©¤§©¤¦§£¨
áø÷ àlL ãr .äreáL äéìr ìa÷z àlL ãrå äléâî§¦¨§©¤§©¥¨¤¨§¨©¤¨¥
dúçðî úà áéø÷î :øîàã ,déîrèì ïBòîL 'ø ,õîBwä©¤¦§§©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨
éàî àlà ,äléâî ä÷çîð àlL ãr .d÷Lî Ck øçàå§©©¨©§¨©¤¦§£¨§¦¨¤¨©

ì äëøöð àì :éLà áø øîà ?dì ä÷LîBîeMéøL ©§¤¨¨©©©¦Ÿ¦§§¨§¤¦
àeä àzLéî ,äreáL äéìr ìa÷z àlL ãr .økéð¦¨©¤§©¥¨¤¨§¨¦§¨
:àáø øîàäå ?dì éáúk ázëéî àä àéúL àìã§¨¨§¨¨¦§©¨§¥¨§¨¨©¨¨
àì äreáL äéìr ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨Ÿ
àúìz ?éâìtéî÷ éàîa .dañð éãk !íeìë àìå äNr̈¨§Ÿ§§¦©§¨§©¨¦©§¦§¨¨
"d÷Läå" ,"ä÷Lé øçàå" ,àn÷ "ä÷Läå" :éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦§¦§¨©¨§©©©§¤§¦§¨
d÷LnL ,Bôeâì àn÷ "ä÷Läå" :éøáñ ïðaø ,àøúa©§¨©¨¨¨§¦§¦§¨©¨§¤©§¨
éraéî "ä÷Lé øçàå" ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©©©§¤¦¨¥

ì déìä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,økéð BîeMéøL ¥§¤¦¦¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
d÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" úøîBàå äléâî§¦¨§¤¤¥¦¨§©§§¦¨©§¨
"ä÷Lé øçàå" :øáñ ïBòîL 'øå .dçøk ìra dúBà¨§©¨§¨§¦§¨©§©©©§¤
"ä÷Läå" ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷nL Bôeâì§¤©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨§¦§¨
ä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå ä÷Lä íàL àn÷©¨¤¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
ãáréãa ,ïðaøå .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨§©¨¨§¦£©
:øîBà äãeäé 'ø ,àéðúäå ?dçøk ìra dúBà ïé÷Lî àáé÷r 'ø øáñå .àø÷ çút àìŸ¨©§¨§¨©£¦¨©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨§¨¥
ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî ä÷çîð íàL ,äét CBúì ïéìéhî ìæøa ìL ñeaìk§©¤©§¤©¦¦§¦¨¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦
àìäå d÷ãBáì àlà ïéëéøö eðà íeìk :àáé÷r 'ø øîà .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà¨©§¦¨§©¨§¨¨©£¦¨§¨§¦¦¤¨§§¨©£Ÿ
äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,da øBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãr àlà ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¤¨©¤¨¥©¤§¨©£¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨

éîrèéìå .da øBæçìàìäå ?da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,dôeb àéä Cì éL÷éz C ©£¨§¦©£¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨©£¨©£Ÿ
úîçî da àøãä÷c àäå ,àúéúø úîçî da àøãä÷c àä ,àéL÷ àì ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¨©§¨¨§¨¨§¨¨¥£©§¦¨§¨§¨¨§¨¨¥£©
àlL ãr ;àúéúø úîçî .àéúL àì ììk ììk ,àúeiøa úîçî ìk :øîà÷ éëäå ,àúeiøa§¦¨§¨¦¨¨©¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ¨§¨¥£©§¦¨©¤Ÿ
íéðäk ãéár ïéck àlLã ,äléâî ÷eçîà éîð éà ,äléâî ÷eçîà àì ézkàc ,õîBwä áø÷̈¥©¤§©©¦Ÿ¦§§¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ©¦£¦Ÿ£¦
,da àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéár ïéãa ,õîBwä áøwMî .da àøãä éöî ,é÷çîc§¨§¥¨¥¨§¨¨¦¤¨¥©¤§¦£¦Ÿ£¦§¨§¥Ÿ¨¥¨§¨¨
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף יט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

z`wydy oerny iax cnl okidn x`al `ziixa d`ian `xnbd
d`wydd zxkfen minrt 'b .dgpnd zaxwd xg`l ziyrp dheqd
,mina dheqd zlibn iegin xg`l .` .oldlc xcqa dheq zyxta
.mixnd in l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d lk z` azke"
on odkd unwe" ,dgpnd zaxwd xg`l .a ."dyi`d z` dwyde
z` dy`d z` dwyi xg`e dgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd
."'ebe mind z` dwyde" ,aey xn`p eixg`y weqta .b ."mind

.miweqtd zyxca mi`pz zwelgn `iaz epiptly `ziixadeðz̈
'd÷Läå' ,ïðaø,dgpnd zxhwd iptl dyxta xkfend oey`xdäî ©¨¨§¦§¨©

øîBl ãeîìz,epcnll `a dn -øîàð øák àìäåzxhwd xg`l ©§©©£Ÿ§¨¤¡©
dgpndd÷Läå','dwyi xg`e' aezkd xn`y jkne ,'mind z` §¦§¨

'dwyde' ok m`e ,daxwdd xg`l ziyrp mind ziizyy rnyn
epcnll `a ,azkp dn myl dwignd xg`l xen`dä÷çîð íàL¤¦¦§£¨

äúBL éðéà úøîBàå äléâîdlibnd zwign mcewy s` ,xnelk - §¦¨§¤¤¥¦¨
oi` ,dzey ipi` dxn`e dwgnp xak m` ,dzey ipi` xnel dleki

`l` ,dl oirneydúBà ïéøòøòîdzaeha `ly dit z` oigzet - §©§£¦¨
dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe.,øîBà ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøác ©§¦¨§©¨§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥

'ä÷Lé øçàå'dxhwd xg`l dyxta zxkfend dipy d`wyd -äî §©©©§¤©
øîBì ãeîìzz`wydy cnll d`ay xnel oi` ,cnll d`a dn - ©§©

,dxhwdd xg`l ziyrp mindøîàð øák àìäåxn`p xak ixdy - ©£Ÿ§¨¤¡©
iyily weqta'd÷Läå'epcnl xak epnne ,dxhwdd xg`l §¦§¨

.dxhwd xg`l ziyrp d`wyddyàlàdze` miwyn oi`y cnll ¤¨
`l`äìòîì ïéøeîàä ïlek íéNòî ìk øçàìokl mcew - §©©¨©£¦¨©£¦§©§¨

,dyxta¯ ãébîy ,jka cnll dxezd d`ae,da ïéákòî íéøác 'â ©¦§¨¦§©§¦¨
,mixnd mindn dze` oiwyn oi`y ,xnelk,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤

.äòeáL äéìò ìa÷z àlL ãòå ,äléâî ä÷çîð àlL ãòå§©¤Ÿ¦§£¨§¦¨§©¤Ÿ§©¥¨¤¨§¨
xn`y dn ,myxtl `ziixaa oerny iax ixac lr zxfeg `xnbd

n oi`ydze` miwy,õîBwä áø÷ àlL ãòdfa jledïBòîL éaø ©¤Ÿ¨©©¤©¦¦§
øîàc ,déîòèìpzpyna,åmcewyCk øçàå dúçðî úà áéø÷î §©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨

.d÷Lîdze` miwyn oi`y xn`y dn lr j`ä÷çîð àlL ãò ©§¨©¤Ÿ¦§£¨
,äléâîdwgnp `l m` ixd ,z`f xnel jxved dn ,le`yl yi §¦¨

dlibnddì d÷Lî éàî àlàmin md ,miwcead mind `ld - ¤¨©©§¨¨
.dheq in mpi` egny iptle ,okezl dheq zlibn egnyéMà áø øîà̈©©©¦

iptl dze` oiwyn oi`y xnel jxved `l ok` ,eixac z` ayiil
,mind jezl dlibnd z` egny¯ äëøöð àìxnel jxvedy `l`, Ÿ¦§§¨

ìøkéð BîeMéøLmyex xzep oiicr m` ,okezl egn xaky s`y - §¤¦¦¨
eneyix `di `ly ote`a wegniy cr mdn dze` oiwyn oi` ,dlibna

zezyl leki dpi`y ,oerny iax xn`y dn lr oke .xkipàlL ãò©¤Ÿ
äòeáL äéìò ìa÷zwiecn eixacny ,le`yl yiàìc àeä àzLéî §©¥¨¤¨§¨¦§¨§Ÿ

àéúL,diizyd z` zakrn dreayd zlawy -äéáúk ázëéî à ©§¨¨¦§©¨§¥
dìdywe .dreayd zlaw mcew mb ozip dlibnd z` aezkl la` - ¨

äòeáL äéìò ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨
,íeìk àìå äNò àìdxeza xn`p dheq zlibn zaizk xcqy itl Ÿ¨¨§Ÿ§

zlaw xg`l wx zazkp dlibndy rnyne ,dreayd zlaw xg`l
lawzy cr dlibnd z` miazek oi` ok` ,`xnbd zvxzn .dreayd
zlaw xg`l cr zezyl dleki dpi`y xn`y dne ,dreay dilr

,dreaydáñð éãkmb ixdy ,exn` jxevl `lye ab` jxca - §¥©§¨
.dreayd zlaw iptl ziyrp dpi` dlibnd zaizk

,dheqd zwicaa mixacd xcq edn oerny iaxe opax ewlgp epzpyna
iax zrcle ,dzgpn z` oiaixwn jk xg`e dze` oiwyn opax zrcl
,`xnbd zl`ey .dze` oiwyn jk xg`e dzgpn z` oiaixwn oerny

¯ éâìôéî÷ éàîa,daiyne .mdipa zwelgnd ceqi dnéàø÷ àúìz §©¨¦§§¥§¨¨§¨¥
éáéúk,dyxta d`wydd zxkfen minrt 'b -àn÷ 'd÷Läå'- §¦¥§¦§¨©¨

dxhwd mcewe dwignd xg`l azkp ,oey`x,aezk dipyd mrta
dxhwdd xg`l,'ä÷Lé øçàå'aezk eixg`leàøúa 'd÷Läå'- §©©©§¤§¦§¨©§¨

oexg`d.ewlgp dfae,yàn÷ 'd÷Läå' ,éøáñ ïðaøiptl aezkd ©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
,dxhwddBôeâìcnll ,`a dnvr d`wydd oiprl -øçàå d÷LnL §¤©§¨§©©

dúçðî úà áéø÷î Ckz` dxezd dazky jkn ,xnelk - ¨©§¦¤¦§¨¨
.mixacd ziiyr xcq `ed jky cenll yi ,dxhwdd iptl d`wydd

weqtdeì déì éòaéî ,'ä÷Lé øçàå'økéð BîeMéøLoi`y cnll - §©©©§¤¦¨¥¥§¤¦¦¨
oiwynda xzeei `ly ,ixnbl dlibnd zwign xg`l cr dze`

ne .'dwyi dwignd xg`e' xn`p eli`k df ixde ,myex'd÷Läå'§¦§¨
àøúa,micnelä÷çîð íàLd xakúøîBàå äléâîdheqdéðéà ©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦

dúBà ïéøòøòî ,äúBLdzaeha `ly dit z` gzet -ä÷Lîe ¨§©§£¦¨©§¤
.dçøk ìòa dúBà¨§©¨§¨

¯ øáñ ïBòîL éaøå- ipyd weqtd ,jk miweqtd z` yxcøçàå' §©¦¦§¨©§©©
Bôeâì ,'ä÷Lécnll ,`a dnvr dheqd z`wyd oiprl -áéø÷nL ©§¤§¤©§¦

¯ d÷Lî Ck øçàå dúçðî úàxg`l ziyrp d`wyddy ,xnelk ¤¦§¨¨§©©¨©§¨
zwigne dxhwd ,dlibnd zaizk ,dyxta mixen`d mixacd lk

.myex x`yi `ly ote`a mind jezl dlibnd¯ àn÷ 'd÷Läå'§¦§¨©¨
cnll `a ,dxhwdd iptl dyxta aezkd oey`xøçàå d÷Lä íàL¤¦¦§¨§©©

¯ äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ckziyrp dligzkly s` ,xnelk ¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
,dxhwdd mcew odkd dze` dwyd m` ,dxhwdd xg`l d`wydd

.xykàøúa 'd÷Läå',epiidc ,zelertd lk xg`l xen`d oexg`d - §¦§¨©§¨
cnll `a ,dxhwdde dlibnd zwignäléâî ä÷çîð íàLxg`l ¤¦¦§£¨§¦¨

el` lkìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéà äøîàå ,§¨§¨¥¦¨§©§£¦¨©§¦¨§©
.dçøk,`xnbd zl`eyïðaøåmiweqtd z` miyxec mpi` recn ¨§¨§©¨¨

axkxg`l ziyrp d`wyddy 'dwyi xg`e'n cenll ,oerny i
,`xnbd daiyn .enrh xazqn ixd ,dxhwdàø÷ çút àì ãáòéãa§¦£©Ÿ¨©§¨

z` okn xg`le dyxcd z` dligza xnel aezkd jxcn df oi` -
devnd ziiyr ote` z` aezkd xcqn dligza `l` ,mixacd xcq
'dwyd'y xnel xazqn ,jkitle .yexcl ze`xwn siqen okn xg`le
'dwyd'e ,'dwyi xg`e'e ,`weca xn`p dxhwd mcew azkpy oey`xd

.dyxcl eazkp oexg`d
iax ixaca dxizq dywne ,lirl d`iady `ziixal zxfeg `xnbd

,`aiwrøáñåxaq ike -àáé÷ò éaødzey ipi` dxn`y dheqy §¨©©¦£¦¨
dlibnd dwgnpy xg`léaø ,àéðúäå ,dçøk ìòa dúBà ïé÷Lî©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨©¦

ñeaìk øîBà äãeäémiipiy -äét CBúì ïéìéèî ìæøa ìL- §¨¥§©¤©§¤§¦¦§¦¨
`ly mitewf odyk dtd jezl mze` mipzepe geka dit z` migzet

ick ,exbeql lkez,äúBL éðéà äøîàå äléâî ä÷çîð íàL¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨
,àáé÷ò éaø øîà .dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî§©§£¦¨©§¦¨§©¨§¨¨©©¦£¦¨

ïéëéøö eðà íeìkmind ziizy z`d÷ãBáì àlà`id dxedh m` §¨§¦¦¤¨§§¨
,`l e`àìäå,dzey ipi` zxne`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy ,`id ©£Ÿ§¨§¤¤

.`id d`nhy dcen jkaøBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãò àlà¤¨©¤Ÿ¨©©¤§¨©£
dadf ixdy ,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ,dzey ipi` xnele ¨

j` ,`id d`nhy dzced eli`køBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¥¨§¨©£
.da`l` dgxek lra dze` oiwyn oi` `aiwr iax zrcly ixd ¨

,dpey`xd `ziixaa xn`y dnl xzeq dfe ,dgpnd zaxwd xg`l
.dgxek lra dze` oiwyn dlibnd dwgnpy xg`ly

`xnbd zl`eydywnd lréîòèéìå ,Cziywdy jnrhl - §¦©§¥
d`aedy `ziixal dpnn dxizq yiy wx ziywd recn ,ef `ziixan

,lirldôeb àéä Cì éL÷ézdnvr ipta `ziixad lr dywz -, ¦§¥¨¦¨
recn ,dzpify dceny aygp zezyl zaxqne da zxfeg m`y xg`n

,da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî,zezyl dze` miaiigne ¦¤¨©©¤¥¨§¨©£¨
àìäå`id ixd dzey ipi` dxn`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy - ©£Ÿ§¨§¤¤

,`xnbd zvxzn .zezyl daiigp recne ,dzcedy aygpàéL÷ àìŸ©§¨
dyw epi` df -àä ,unewd axw xak m`y `aiwr iax xn`y dn - ¨

zaygp dpi` mind ziizyn dzxfge ,zezyl dze` miaiign
ote`a xaecn ,d`neha d`cedkàúéúø úîçî da àøãä÷c- §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.zzex `edy dteb z` epi`xy ,cgt zngn da dxfgyàäådne - §¨
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קצט

oifge` mipya cenr hi sc oey`x wxtdheq
b"d'åk ä÷çîð íàL d÷Läå øîàð øák àìäå ì"ú äî ä÷Läå ø"ú`xzA opiqxB `le . §¦§¨©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§Ÿ©§¦¨©§¨

,xn`p xaM `ldeA drhe ,`Ed WAWn 'itE [`ziixA oFWl df oi`W] `tiqA `Owe `WixA§¥¨§©¨§¥¨¤¥¤§¨©§¨§ª¨§¨¨§©£Ÿ§¨¤¡©

dwWde dgnE azke ,`Ed KM zF`xwOd xcq ,WExiR ikde ,dNgYn xn`p dGW rnWnC§©§©¤¤¤¡©¦§¦¨§¨¥¥¥¤©¦§¨¨§¨©¨¨§¦§¨

z` dX`d z` dwWi xg`e xihwde unwe ,dWBd EpiidC ,aixwde dgpOd [z`] sipde§¥¦¤©¦§¨§¦§¦§©§©¨¨§¨©§¦§¦§©©©§¤¤¨¦¨¤

DwWde ,ziWilW d`wWd aizM EY xcde ,miOd©©¦©£©§¦©§¨¨§¦¦§¦§¨

`aiwr x"`we ,'Fbe d`nhp m` dzide miOd z ¤̀©©¦§¨§¨¦¦§§¨§£¦¨

dgpOd zxhwd mcw aizkC dX`d z` dwWde§¦§¨¤¨¦¨¦§¦Ÿ¤©§¨©©¦§¨

dgpOd zxhwd xg` xn`p xaM `lde ,l"z dn©©£Ÿ§¨¤¡©©©©§¨©©¦§¨

oi`e `Ed `weC `Edde ,miOd z` DwWde§¦§¨¤©©¦§©©§¨§¥

z` dwWi xg`e aizkCnC ,`weC oFW`xd̈¦©§¨§¦¦§¦§©©©§¤¤

dnE ,`id dxhwd xg` d`wWd n"y dX`d̈¦¨©§¨¨©©©§¨¨¦©

LcOll ,dwigOd xg` dX`d z` dwWde l"z§¦§¨¤¨¦¨©©©§¦¨§©¤§

`le dzFW ipi` dxn`e dNbOd dwgnp m`W¤¦¦§£¨©§¦¨§¨§¨¥¦¨§Ÿ

xnFlM ,DzF` oixrxrn ip` d`nh xnFl zicFd¥©§¥¨£¦§©§§¦¨§©

miOd z` oiktFWe DzaFhA `NW diR oigzFR§¦¦¨¤Ÿ§¨¨§§¦¤©©¦

,dxhwd mcw dNbn dwgnp 'it`e .DpFxB KFzl§§¨©£¦¦§£¨§¦¨Ÿ¤©§¨¨

dzFW Dpi`C oeikC ,mipdMd EUr oiCM `NWC§¤Ÿ©¦¨©Ÿ£¦§¥¨§¥¨¨

lkC ,wFgnl mdl did `l dxhwd xg`l cr©§©©©§¨¨Ÿ¨¨¨¤¦§§¨

oixg`n dwigOd z` xg`l zEdW WIX dn©¤¥§§©¥¤©§¦¨§©£¦

ENt`e dwgnpe li`Fd ikd ENt` ,dcFY `OW¤¨¤£¦¨¥¦§¦§£¨©£¦

dzFW ipi` xn`l Dl oirnFW oi` oiCM `NW¤Ÿ©¦¥§¦¨¥Ÿ¥¦¨

` dYWY F` `N`dwWde xn`p KklE ,dcFY F ¤¨¦§¤¤§¨¤¡©§¦§¨

xg`l cr cIn dYWY `le ,dwigOd xg ©̀©©§¦¨§Ÿ¦§¤¦¨©§©©

znxFB dwigOdW ol rnWnw `d `N` ,dxhwd©§¨¨¤¨¨¨©§¨¨¤©§¦¨¤¤

:zFYWl Dlì"ú äî ä÷Lé øçàå øîBà ù"ø ¨¦§¥§©©©§¤©
.d÷Läå øîàð øák àìäåiAxC` bilR `l ©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨Ÿ¨¦©§©¦

i`d WixC xnE `xw i`d WixC xn `N` ,`aiwr£¦¨¤¨©¨¦©§¨©¨¦©

l"q EdiiexzC oiYrnWA oOwl xn` ikde ,`xw§¨§¨¥¨©§©¨¦§©§¦§©§©§

:dwWn KM xg`e Dzgpn aixwnøák àìäå ©§¦¦§¨¨§©©¨©§¤©£Ÿ§¨
.øîàðxg`l miOd z` DwWde iWilW wEqR ¤¡©¨§¦¦§¦§¨¤©©¦§©©

:dwWi xg`e l"z dn ,dxhwdíéNònä ìk øçà ©§¨¨©§©©©§¤©©¨©©£¦
.äìòîì íéøeîàä ïlk,dlrnl xEn` dnE ª¨¨£¦§©§¨©¨§©§¨

[dvinwE] dwignE daizkE dlAwe drAWd©§¨¨§©¨¨§¦¨§¦¨§¦¨

:dgpOd zxhwdeìML ãébî.íéøác äLElNd §©§¨©©¦§¨©¦¤§Ÿ¨§¨¦©¨

DiOwlE .dwignE drAWde dxhwdd ,oiaMrn§©§¦©©§¨¨§©§¨¨§¦¨§©¥

:dYWY dn dwigOd mcw `hiWR KixR̈¦§¦¨Ÿ¤©§¦¨©¦§¤

ì.økð BîeMøLKixv xMp FnEXx did m`W §¤¦¦¨¤¦¨¨¦¦¨¨¦

:xMp FnEXx `di `NW cr wFgnle xFfglàä ©£§¦§©¤Ÿ§¥¦¦¨¨
.dì éáúk ázëéîzlAw mcw dNbnl odM ¦§©¨§¥¨Ÿ¥¦§¦¨Ÿ¤©¨©

:dinzA drEaW.íeìk äNò àìazke aizM ikC §¨¦§¦¨Ÿ¨¨§§¦§¦§¨©

:aizM drEaW zlAw xg` ,zFl`d z`éãk ¤¨¨©©©¨©§¨§¦§¦
.dáñð:opiazM `l aYkn ENt` `dC ,Kxvl `NW ¨§¨¤Ÿ§Ÿ¤§¨£¦¦§©Ÿ©§¦¨

.éâìôéî÷ éàîahwp `ziixaE ,i`w 'ipzO` §©¨¦§§¥©©§¦¨¥¨©§¨¨©

,Dinrh y"x sili `kidn opirEnW`l `WixA§¥¨§©§¦¨¥¥¨¨¦©£¥

y"xe i`xwl Edl iWxC ikid `YWd opAx irAwe§¨¨¥©¨¨©§¨¥¦¨§¥§¦§¨¥§

:EdNkl Edl WixC ikid.àn÷ ä÷Läå éøáñ ïðaø ¥¦¨¦§§ª§©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
xg`e aizkC b"r`e ,`Ed `weC dxhwd mcwC§Ÿ¤©§¨¨©§¨§¦§¦§©©

xEn`d `xwn KgxM lr ,`weC rnWnC dwWi©§¤§©§©©§¨©¨§¨¦§¨¨¨

dxhwd xg` aYkPW t"r` dwWi xg`e k"re ,Dzgpn z` aixwn k"g`e dwWOW xnFl `weC `Ow KMld ,WFxcl EpYp eixg` mixEn`d zFxzi zF`xwnE FtEbl `N` Wxcp Fpi` oFW`x¦¥¦§¨¤¨§¦§¨§¥¨£¦©£¨¦§¦§¦§¨©¨©§¨©¤©§¤§©§¦¤¦§¨¨§§©©©§¤¤¦§©©©©§¨¨

:k"r `z` dWxcle i`w dxhwd mcT` iOp `xzA DwWde ,dPwWi `l dti dwgnp `l m`C opAx ixn`we ,dlrnl daEzMd i`w dwigO` xn`wC xg`e ,i`w dxhwd mcT`øáñ ù"øå ©Ÿ¤©§¨¨¨¥§©©§¨¨©©§¦¨¨¥©§¨§©§¨§¨¨§¥©¨¨§¦Ÿ¦§£¨¨¤Ÿ©§¤¨§¦§¨©§¨©¥©Ÿ¤©§¨¨¨¥§¦§¨¨¨¨§¨©
.ä÷Lé øçàåi`C ixEWk`l `Ow dwWde ,d`wWdl oincFwC iwtp `kdn EdNke ,xMPd mWxe dgpOd zxhwd DA oiaMrn oNMW xnFl ,dxhwd xg`l daizM `wece ,`Ed `wecC rnWn §©©©§¤©§©§©§¨§©§¨§¦¨§©©©§¨¨©¤ª¨§©§¦¨©§¨©©¦§¨§Ÿ¤©¦¨§ª§¥¨¨¨§¥§§¦©©§¨¨§¦§¨©¨§©§¥§¦

:`kRi` ciar.älâî ä÷çîð íàL àøúa d÷Läåaixwd k"g`e dwWd m` Dil zil r"xC ,y"xl r"x oiA `Mi`C Epiide ,DgxM lrA DzF` oiwWn wigni` oicaC dxhwd xg` `wece ¨¦¦§¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§©§¨©©©§¨¨¦§¦¦§¦©§¦¨§©¨§¨§©§§¦¨¥§§¥¥¦¦§¨§¦§¦

:dwWn k"g`e Dzgpn aixwOW xnFl DitEbl `xzA DwWde ,xMp FnEXxl dwWi xg`e .dxhwd mcw wigni` oicM `NWC b"r`e ,DgxM lral WixC `Ow dwWde KMld ,dxWM Dzgpn¦§¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¨¨¦¦§©¨§¨§§¤Ÿ§¦¦§¦Ÿ¤©§¨¨§©©©§¤§¦¦¨§¦§¨©§¨§¥©¤©§¦¦§¨¨§©§¤

.àø÷ çút àì ãáòéãa:WFxcl zF`xwn dAxn sFQalE ,eixaC hRWn xCq dNgYA `N` ,ozevn KxcM `NW eixaC zNgzA xnFl aEzMd KxC oi`.ñeaìkKFzl ozFpe ,Fl Wi miPW ipW §¦£©Ÿ¨©§¨¥¤¤©¨©¦§¦©§¨¨¤Ÿ§¤¤¦§¨¨¤¨©§¦¨¦¥¦§©§¨¨§©§©¤¦§¨¦§©§§¥¦©¦¥§¥§

:sEwf diR.d÷ãáì àlà:d`nh m` dxFdh m`.úãîBòå ä÷eãa àìäå:d`nh `idW dcFn dzFW ipi` dxn`C oeikC.da øBæçì äìBëéledcFn `dC DzF` oiqpF` oi`e ,dzFW ipi` xnF ¦¨¨¤¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨©£Ÿ§¨§¤¤§¥¨§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¥¨§¨©£¨§©¥¦¨§¥§¦¨§¨¨

:`id d`nhC.'åëå õîwä áøwMî:`id zcnFre dwEcA `lde xFfgl dlFki Dpi` i`O` `iWw `tEB `id KixR DiOwlE.àúeiøa úîçî àøãä à÷c`xcd `wC zcnFre dwEcA ipYwC `d ¦§¥¨¦¦¤¨©©Ÿ¤§§©¥¨¦¦¨©§¨©©¥¨§¨©£©£Ÿ§¨§¤¤¦§¨¨§¨¥£©§¦¨¨§¨¨¥§¨§¤¤§¨¨§¨

`pW `le unw axw `pW `le ,`pizW `l iYWnl `pihn iM dxn`e `xTrn `knqC zzzFx Dpi` KklE `id d`nh i`Ce ,dzFW ipi` dxn`we zzzFx Dpi`W ,`Ed `zEIxA zngn DÄ¥£©§¦¨¤¥¨¤¤§¨¨§¨¥¦¨©©§¥¨¦§¨¥¨¤¤§©§¨¥¦¨¨§¨§¨¦¨¦¨§¦§¥Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨¨©Ÿ¤§Ÿ§¨

,zzzFx DzF` oi`Fx Ep`W ,`zizx zngn DA `xcd `wC ,axw `ll axw oiA biltnC `de .unTd axw 'it`e `izW `l llM llM `zEIxA zngn lM lif`e WxtncM `izW `l axw `lŸ¨©Ÿ©§¨§¦§¨¥§¨¦¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ©§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¨§©§¦¥¨©§Ÿ¨©§¨¨§¨¨¥£©§¦¨¤¨¦¨¤¤

axw `NW cr KMld ,DA zxfFg zFYWl zrBOWkE zzzFx `id KkitlE ,zFYWle Dzxdh lr KFnql dzid dvFxe ,dxFdh `id ENt`e miOd dEwCai `NW zpn`n Dpi`C xninl `Mi`C§¦¨§¥©§¥¨©£¤¤¤Ÿ¦§§¨©©¦©£¦¦§¨§¨¨§¨¦§©¨¢¨¨§¦§§¦¨¦¤¤§¤©©©¦§¤¤¨¦§¨©¤Ÿ¨©

:xn`w `zEzix zngnA DzF` oixrxrn ipYwC lirlC `ziiOw `ziixaE ,'eM¨©§¨©©§¨¦§¥§¨¨¥§©§§¦¨§¥£©¦¨¨¨©
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éáøåzezin 'c wxta .dit jezl dl oilihn lfxa ly qealk xne` dcedi(.ap sc oixcdpq)

ex`ev lr jxeke dkxd jezl dyw xceq oipzep opzc oitxypd zevna opaxe i"x ibilt

m` xne` i"x eit jezl dliztd z` wxefe eit z` gzety cr jli` jyen dfe jli` jyen df

`py i`n i"xl dnize 'eke zava eit gzet `l` dtixy zevn ea oiniiwn eid `l mcia zn

i"x 'ite zava mzde qealka dcedi iaxlc `kd

xg`l `l` zava dit oigzet eid inp `kdc

qealk dkezl oilihn eid zava dit oigzety

inp ecen opaxe dit uetwle xefgl lkez `ly

mrh mzdc oixceq ici lr dit oigzet oi`c [`kd]

oiaxwn eide wpgn dxeng dtixyc meyn opaxc

meyn dtixya ezzin xnbe wpg i"r ezzin

:dzzin axwl oi` `kd la` jenk jrxl zad`e

ç"ø 'éôá`ed yxit oke mixtqd 'ib itl 'it

dwyde oixrxrn `xza dwydey

zipyp `ziixaay `l l"z dn etebl `ziinw

`ed `xnbd lra ly yexit `l` `nwe `xza

dwyde oixrxrny cnll `a `xza dwyedy

dwyny opaxk dil xaq `aiwr iaxe ditebl `nw

iax xn` ikid dywne dzgpn aixwn k"g`e

dil `xiaq zcnere dweca `de oixrxrn `aiwr

dilr biltc oizipzn `da `aiwr 'x dywn eze

dil `xiaq `nl` `akrn dwign ipz oerny iax

opaxk dgpnd zaxwd mcew d`wyde dwigny

`kde `xcd ivn dlibnd dwgnp `ly onf lke

`nl`c dakrn unew ipz dcedi iaxc icda biltc

i`pz ixz opipye oerny 'xk d`wyd mcew daxwd

iaxl dil zile inlyexi `aiwr iaxc `ail`e

zezyl dligzdya dil zi` oixrxrn `aiwr

axwy mcew dlibn dwgnp m`c yxtl jixve

dligzdy oeik mipdk cear oick `lyc unewd

:dze` oixrxrn zezyl
dzlibn
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øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ,"d÷Läå" ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¨©©§©©£Ÿ§¨
éðéà" úøîBàå äléâî ä÷çîð íàL !"ä÷Läå" øîàð¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦
,dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe ,dúBà ïéørørî "äúBL¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨

îBà ïBòîL 'ø .àáé÷r 'ø éøácäî "ä÷Lé øçàå" :ø ¦§¥£¦¨¦§¥§©©©§¤©
øçà àlà !"ä÷Läå" øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¨©©

ìL ãébî ,äìrîì ïéøeîàä ïlek íéNrî ìkíéøáã äL ¨©£¦¨¨£¦§©§¨©¦§Ÿ¨§¨¦
ä÷çîð àlL ãrå õîBwä áø÷ àlL ãr da ïéákrî§©§¦¨©¤¨¥©¤§©¤¦§£¨
áø÷ àlL ãr .äreáL äéìr ìa÷z àlL ãrå äléâî§¦¨§©¤§©¥¨¤¨§¨©¤¨¥
dúçðî úà áéø÷î :øîàã ,déîrèì ïBòîL 'ø ,õîBwä©¤¦§§©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨
éàî àlà ,äléâî ä÷çîð àlL ãr .d÷Lî Ck øçàå§©©¨©§¨©¤¦§£¨§¦¨¤¨©

ì äëøöð àì :éLà áø øîà ?dì ä÷LîBîeMéøL ©§¤¨¨©©©¦Ÿ¦§§¨§¤¦
àeä àzLéî ,äreáL äéìr ìa÷z àlL ãr .økéð¦¨©¤§©¥¨¤¨§¨¦§¨
:àáø øîàäå ?dì éáúk ázëéî àä àéúL àìã§¨¨§¨¨¦§©¨§¥¨§¨¨©¨¨
àì äreáL äéìr ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨Ÿ
àúìz ?éâìtéî÷ éàîa .dañð éãk !íeìë àìå äNr̈¨§Ÿ§§¦©§¨§©¨¦©§¦§¨¨
"d÷Läå" ,"ä÷Lé øçàå" ,àn÷ "ä÷Läå" :éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦§¦§¨©¨§©©©§¤§¦§¨
d÷LnL ,Bôeâì àn÷ "ä÷Läå" :éøáñ ïðaø ,àøúa©§¨©¨¨¨§¦§¦§¨©¨§¤©§¨
éraéî "ä÷Lé øçàå" ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©©©§¤¦¨¥

ì déìä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,økéð BîeMéøL ¥§¤¦¦¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
d÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" úøîBàå äléâî§¦¨§¤¤¥¦¨§©§§¦¨©§¨
"ä÷Lé øçàå" :øáñ ïBòîL 'øå .dçøk ìra dúBà¨§©¨§¨§¦§¨©§©©©§¤
"ä÷Läå" ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷nL Bôeâì§¤©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨§¦§¨
ä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå ä÷Lä íàL àn÷©¨¤¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
ãáréãa ,ïðaøå .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨§©¨¨§¦£©
:øîBà äãeäé 'ø ,àéðúäå ?dçøk ìra dúBà ïé÷Lî àáé÷r 'ø øáñå .àø÷ çút àìŸ¨©§¨§¨©£¦¨©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨§¨¥
ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî ä÷çîð íàL ,äét CBúì ïéìéhî ìæøa ìL ñeaìk§©¤©§¤©¦¦§¦¨¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦
àìäå d÷ãBáì àlà ïéëéøö eðà íeìk :àáé÷r 'ø øîà .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà¨©§¦¨§©¨§¨¨©£¦¨§¨§¦¦¤¨§§¨©£Ÿ
äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,da øBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãr àlà ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¤¨©¤¨¥©¤§¨©£¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨

éîrèéìå .da øBæçìàìäå ?da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,dôeb àéä Cì éL÷éz C ©£¨§¦©£¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨©£¨©£Ÿ
úîçî da àøãä÷c àäå ,àúéúø úîçî da àøãä÷c àä ,àéL÷ àì ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¨©§¨¨§¨¨§¨¨¥£©§¦¨§¨§¨¨§¨¨¥£©
àlL ãr ;àúéúø úîçî .àéúL àì ììk ììk ,àúeiøa úîçî ìk :øîà÷ éëäå ,àúeiøa§¦¨§¨¦¨¨©¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ¨§¨¥£©§¦¨©¤Ÿ
íéðäk ãéár ïéck àlLã ,äléâî ÷eçîà éîð éà ,äléâî ÷eçîà àì ézkàc ,õîBwä áø÷̈¥©¤§©©¦Ÿ¦§§¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ©¦£¦Ÿ£¦
,da àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéár ïéãa ,õîBwä áøwMî .da àøãä éöî ,é÷çîc§¨§¥¨¥¨§¨¨¦¤¨¥©¤§¦£¦Ÿ£¦§¨§¥Ÿ¨¥¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

z`wydy oerny iax cnl okidn x`al `ziixa d`ian `xnbd
d`wydd zxkfen minrt 'b .dgpnd zaxwd xg`l ziyrp dheqd
,mina dheqd zlibn iegin xg`l .` .oldlc xcqa dheq zyxta
.mixnd in l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d lk z` azke"
on odkd unwe" ,dgpnd zaxwd xg`l .a ."dyi`d z` dwyde
z` dy`d z` dwyi xg`e dgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd
."'ebe mind z` dwyde" ,aey xn`p eixg`y weqta .b ."mind

.miweqtd zyxca mi`pz zwelgn `iaz epiptly `ziixadeðz̈
'd÷Läå' ,ïðaø,dgpnd zxhwd iptl dyxta xkfend oey`xdäî ©¨¨§¦§¨©

øîBl ãeîìz,epcnll `a dn -øîàð øák àìäåzxhwd xg`l ©§©©£Ÿ§¨¤¡©
dgpndd÷Läå','dwyi xg`e' aezkd xn`y jkne ,'mind z` §¦§¨

'dwyde' ok m`e ,daxwdd xg`l ziyrp mind ziizyy rnyn
epcnll `a ,azkp dn myl dwignd xg`l xen`dä÷çîð íàL¤¦¦§£¨

äúBL éðéà úøîBàå äléâîdlibnd zwign mcewy s` ,xnelk - §¦¨§¤¤¥¦¨
oi` ,dzey ipi` dxn`e dwgnp xak m` ,dzey ipi` xnel dleki

`l` ,dl oirneydúBà ïéøòøòîdzaeha `ly dit z` oigzet - §©§£¦¨
dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe.,øîBà ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøác ©§¦¨§©¨§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥

'ä÷Lé øçàå'dxhwd xg`l dyxta zxkfend dipy d`wyd -äî §©©©§¤©
øîBì ãeîìzz`wydy cnll d`ay xnel oi` ,cnll d`a dn - ©§©

,dxhwdd xg`l ziyrp mindøîàð øák àìäåxn`p xak ixdy - ©£Ÿ§¨¤¡©
iyily weqta'd÷Läå'epcnl xak epnne ,dxhwdd xg`l §¦§¨

.dxhwd xg`l ziyrp d`wyddyàlàdze` miwyn oi`y cnll ¤¨
`l`äìòîì ïéøeîàä ïlek íéNòî ìk øçàìokl mcew - §©©¨©£¦¨©£¦§©§¨

,dyxta¯ ãébîy ,jka cnll dxezd d`ae,da ïéákòî íéøác 'â ©¦§¨¦§©§¦¨
,mixnd mindn dze` oiwyn oi`y ,xnelk,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤

.äòeáL äéìò ìa÷z àlL ãòå ,äléâî ä÷çîð àlL ãòå§©¤Ÿ¦§£¨§¦¨§©¤Ÿ§©¥¨¤¨§¨
xn`y dn ,myxtl `ziixaa oerny iax ixac lr zxfeg `xnbd

n oi`ydze` miwy,õîBwä áø÷ àlL ãòdfa jledïBòîL éaø ©¤Ÿ¨©©¤©¦¦§
øîàc ,déîòèìpzpyna,åmcewyCk øçàå dúçðî úà áéø÷î §©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨

.d÷Lîdze` miwyn oi`y xn`y dn lr j`ä÷çîð àlL ãò ©§¨©¤Ÿ¦§£¨
,äléâîdwgnp `l m` ixd ,z`f xnel jxved dn ,le`yl yi §¦¨

dlibnddì d÷Lî éàî àlàmin md ,miwcead mind `ld - ¤¨©©§¨¨
.dheq in mpi` egny iptle ,okezl dheq zlibn egnyéMà áø øîà̈©©©¦

iptl dze` oiwyn oi`y xnel jxved `l ok` ,eixac z` ayiil
,mind jezl dlibnd z` egny¯ äëøöð àìxnel jxvedy `l`, Ÿ¦§§¨

ìøkéð BîeMéøLmyex xzep oiicr m` ,okezl egn xaky s`y - §¤¦¦¨
eneyix `di `ly ote`a wegniy cr mdn dze` oiwyn oi` ,dlibna

zezyl leki dpi`y ,oerny iax xn`y dn lr oke .xkipàlL ãò©¤Ÿ
äòeáL äéìò ìa÷zwiecn eixacny ,le`yl yiàìc àeä àzLéî §©¥¨¤¨§¨¦§¨§Ÿ

àéúL,diizyd z` zakrn dreayd zlawy -äéáúk ázëéî à ©§¨¨¦§©¨§¥
dìdywe .dreayd zlaw mcew mb ozip dlibnd z` aezkl la` - ¨

äòeáL äéìò ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨
,íeìk àìå äNò àìdxeza xn`p dheq zlibn zaizk xcqy itl Ÿ¨¨§Ÿ§

zlaw xg`l wx zazkp dlibndy rnyne ,dreayd zlaw xg`l
lawzy cr dlibnd z` miazek oi` ok` ,`xnbd zvxzn .dreayd
zlaw xg`l cr zezyl dleki dpi`y xn`y dne ,dreay dilr

,dreaydáñð éãkmb ixdy ,exn` jxevl `lye ab` jxca - §¥©§¨
.dreayd zlaw iptl ziyrp dpi` dlibnd zaizk

,dheqd zwicaa mixacd xcq edn oerny iaxe opax ewlgp epzpyna
iax zrcle ,dzgpn z` oiaixwn jk xg`e dze` oiwyn opax zrcl
,`xnbd zl`ey .dze` oiwyn jk xg`e dzgpn z` oiaixwn oerny

¯ éâìôéî÷ éàîa,daiyne .mdipa zwelgnd ceqi dnéàø÷ àúìz §©¨¦§§¥§¨¨§¨¥
éáéúk,dyxta d`wydd zxkfen minrt 'b -àn÷ 'd÷Läå'- §¦¥§¦§¨©¨

dxhwd mcewe dwignd xg`l azkp ,oey`x,aezk dipyd mrta
dxhwdd xg`l,'ä÷Lé øçàå'aezk eixg`leàøúa 'd÷Läå'- §©©©§¤§¦§¨©§¨

oexg`d.ewlgp dfae,yàn÷ 'd÷Läå' ,éøáñ ïðaøiptl aezkd ©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
,dxhwddBôeâìcnll ,`a dnvr d`wydd oiprl -øçàå d÷LnL §¤©§¨§©©

dúçðî úà áéø÷î Ckz` dxezd dazky jkn ,xnelk - ¨©§¦¤¦§¨¨
.mixacd ziiyr xcq `ed jky cenll yi ,dxhwdd iptl d`wydd

weqtdeì déì éòaéî ,'ä÷Lé øçàå'økéð BîeMéøLoi`y cnll - §©©©§¤¦¨¥¥§¤¦¦¨
oiwynda xzeei `ly ,ixnbl dlibnd zwign xg`l cr dze`

ne .'dwyi dwignd xg`e' xn`p eli`k df ixde ,myex'd÷Läå'§¦§¨
àøúa,micnelä÷çîð íàLd xakúøîBàå äléâîdheqdéðéà ©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦

dúBà ïéøòøòî ,äúBLdzaeha `ly dit z` gzet -ä÷Lîe ¨§©§£¦¨©§¤
.dçøk ìòa dúBà¨§©¨§¨

¯ øáñ ïBòîL éaøå- ipyd weqtd ,jk miweqtd z` yxcøçàå' §©¦¦§¨©§©©
Bôeâì ,'ä÷Lécnll ,`a dnvr dheqd z`wyd oiprl -áéø÷nL ©§¤§¤©§¦

¯ d÷Lî Ck øçàå dúçðî úàxg`l ziyrp d`wyddy ,xnelk ¤¦§¨¨§©©¨©§¨
zwigne dxhwd ,dlibnd zaizk ,dyxta mixen`d mixacd lk

.myex x`yi `ly ote`a mind jezl dlibnd¯ àn÷ 'd÷Läå'§¦§¨©¨
cnll `a ,dxhwdd iptl dyxta aezkd oey`xøçàå d÷Lä íàL¤¦¦§¨§©©

¯ äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ckziyrp dligzkly s` ,xnelk ¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
,dxhwdd mcew odkd dze` dwyd m` ,dxhwdd xg`l d`wydd

.xykàøúa 'd÷Läå',epiidc ,zelertd lk xg`l xen`d oexg`d - §¦§¨©§¨
cnll `a ,dxhwdde dlibnd zwignäléâî ä÷çîð íàLxg`l ¤¦¦§£¨§¦¨

el` lkìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéà äøîàå ,§¨§¨¥¦¨§©§£¦¨©§¦¨§©
.dçøk,`xnbd zl`eyïðaøåmiweqtd z` miyxec mpi` recn ¨§¨§©¨¨

axkxg`l ziyrp d`wyddy 'dwyi xg`e'n cenll ,oerny i
,`xnbd daiyn .enrh xazqn ixd ,dxhwdàø÷ çút àì ãáòéãa§¦£©Ÿ¨©§¨

z` okn xg`le dyxcd z` dligza xnel aezkd jxcn df oi` -
devnd ziiyr ote` z` aezkd xcqn dligza `l` ,mixacd xcq
'dwyd'y xnel xazqn ,jkitle .yexcl ze`xwn siqen okn xg`le
'dwyd'e ,'dwyi xg`e'e ,`weca xn`p dxhwd mcew azkpy oey`xd

.dyxcl eazkp oexg`d
iax ixaca dxizq dywne ,lirl d`iady `ziixal zxfeg `xnbd

,`aiwrøáñåxaq ike -àáé÷ò éaødzey ipi` dxn`y dheqy §¨©©¦£¦¨
dlibnd dwgnpy xg`léaø ,àéðúäå ,dçøk ìòa dúBà ïé÷Lî©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨©¦

ñeaìk øîBà äãeäémiipiy -äét CBúì ïéìéèî ìæøa ìL- §¨¥§©¤©§¤§¦¦§¦¨
`ly mitewf odyk dtd jezl mze` mipzepe geka dit z` migzet

ick ,exbeql lkez,äúBL éðéà äøîàå äléâî ä÷çîð íàL¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨
,àáé÷ò éaø øîà .dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî§©§£¦¨©§¦¨§©¨§¨¨©©¦£¦¨

ïéëéøö eðà íeìkmind ziizy z`d÷ãBáì àlà`id dxedh m` §¨§¦¦¤¨§§¨
,`l e`àìäå,dzey ipi` zxne`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy ,`id ©£Ÿ§¨§¤¤

.`id d`nhy dcen jkaøBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãò àlà¤¨©¤Ÿ¨©©¤§¨©£
dadf ixdy ,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ,dzey ipi` xnele ¨

j` ,`id d`nhy dzced eli`køBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¥¨§¨©£
.da`l` dgxek lra dze` oiwyn oi` `aiwr iax zrcly ixd ¨

,dpey`xd `ziixaa xn`y dnl xzeq dfe ,dgpnd zaxwd xg`l
.dgxek lra dze` oiwyn dlibnd dwgnpy xg`ly

`xnbd zl`eydywnd lréîòèéìå ,Cziywdy jnrhl - §¦©§¥
d`aedy `ziixal dpnn dxizq yiy wx ziywd recn ,ef `ziixan

,lirldôeb àéä Cì éL÷ézdnvr ipta `ziixad lr dywz -, ¦§¥¨¦¨
recn ,dzpify dceny aygp zezyl zaxqne da zxfeg m`y xg`n

,da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî,zezyl dze` miaiigne ¦¤¨©©¤¥¨§¨©£¨
àìäå`id ixd dzey ipi` dxn`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy - ©£Ÿ§¨§¤¤

,`xnbd zvxzn .zezyl daiigp recne ,dzcedy aygpàéL÷ àìŸ©§¨
dyw epi` df -àä ,unewd axw xak m`y `aiwr iax xn`y dn - ¨

zaygp dpi` mind ziizyn dzxfge ,zezyl dze` miaiign
ote`a xaecn ,d`neha d`cedkàúéúø úîçî da àøãä÷c- §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.zzex `edy dteb z` epi`xy ,cgt zngn da dxfgyàäådne - §¨
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המשך בעמוד רר



ר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

unewd zaxwd xg`l wxy ,`aiwr iax zrca epipy ,seq seq j`
oiicr ok m`e ,zezyl dilr oitekéaøcà àáé÷ò éaøc àéL÷©§¨§©¦£¦¨©§©¦

,àáé÷òixdy¯ íúämcewd cenrd zligza z`aend `ziixaa, £¦¨¨¨
øîàyàákòî ä÷éçîdleki dpi` aey dlibnd dwgnp m`y - ¨©§¦¨§©§¨

dgxek lra dze` oiwyn `l` ,dzey ipi` xnelàëäå ,`ziixaa - §¨¨
dipydákòî õîB÷ ,øîàdleki dpi` unewd axwy xg`l wxy - ¨©¤§©¥

,`xnbd zvxzn .axql dleki okl mcew la` ,axqléàpz éøz§¥©¨¥
å¯ àáé÷ò éaøc àaélàmi`pz ipy ici lr epyp elld zeziixad §©¦¨§©¦£¦¨

.`aiwr iax ly ezrca ewlgpy ,mipey
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàdyi`y xaeqd `aiwr iax zrcl ¦©§¨§

aygp daexiq ,cgt jezn `le dze`ixa jezn dzey ipi` dxn`y
m` oicd dn ,d`neha d`cedk,àúeiøa úîçî äúBL éðéà äøîà̈§¨¥¦¨¥£©§¦¨

äøæçå,okin xg`l da¯ eäî ,éðà äúBL äøîàåmiwyn m`d §¨§¨§¨§¨¨£¦©
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .e`l e` dze`äøîàc ïåék¥¨§¨§¨

dligza,äúBL éðéày ink ynn df ixdäøîà÷ éðà äàîè,ïåéëå ¥¦¨§¥¨£¦¨¨§¨§¥¨
äàîeèa dLôð ÷éæçàcdzpify epipira dnvr dwifgdy oeik -, §©§¦©§¨§§¨

da äøãä àéöî àì.zezyl dvexy xnele da xefgl dleki dpi` - Ÿ¨§¨©§¨¨
mpi`y miypl `l` ozip `l mixnd in ziizy ici lr xexiady

.d`neh zwfgaäøîàc ïåék ,àîìéc Bàdxn`e dxfgy oeik - ¦§¨¥¨§¨§¨
äøîàc àeä àúeúòéa úîçîc dzòc àéìb ,éðà äúBL`id - ¨£¦©§¨©§¨§¥£©¦£¨§¨§¨

ipi`' dligza dxn`yky ,dzrc z` dfa dlbndf did `l ,'dzey
ixdy ,mindn dcgty zngn ok dxn` `l` ,dzpify dceny meyn
.dvex dziid `l i`ce d`nh dzid m`e ,zezyl dvex `id eiykr
,cgt zngn `l` diizyl oey`xd daexiq did `ly xxazpy oeike

,`xnbd dwiqn .dze` oiwyne - da xefgl dleki.e÷éz¥
éøö ,ìàeîLc äeáà øîàïziL Cxac odkdíénä CBúì øî ¨©£¨¦§¥¨¦¤¦¥©§©©¦
,`xnbd zx`an .mixx`ndàø÷ øîàc ,àîòè éàîz` azke" ©©£¨§¨©§¨

l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d,"íéønä éîdgeny rnyn ¥©¨¦
minl dlibnd z`øák íéønL.mkezl dwignd iptl ¤¨¦§¨

.äðùîm`,äléânä ä÷çîð àlL ãòe dxfg,äúBL éðéà äøîà ©¤Ÿ¦§£¨©§¦¨¨§¨¥¦¨
`l` zezyl dze` miaiign oi`úæðâð dúléâî,ycwnd zia iciva §¦¨¨¦§¤¤

.efazi `ly mifpbp mda zexwl mileki oi`y ycewd iazk lky
dúçðîe`l` daxw dpi`úøftúîztxyp -ïLcä ìòmewn - ¦§¨¨¦§©¤¤©©¤¤

.miycw iycw ileqt ea mitxey eidy dxfradúléâî ïéàåef ly §¥§¦¨¨
,úøçà äèBñ da úB÷Läì äøLkazkidl dkixv dlibndy itl §¥¨§©§¨¨©¤¤

.dci lr wcaidl d`ay dheqd myl
xak m` j`íénä ,éðà äàîè äøîàå äléânä ä÷çîðmixnd ¦§£¨©§¦¨§¨§¨§¥¨£¦©©¦

,ïéëtLðmewna xxal `l` epzip `l minde `l` epzip `l mindy ¦§¨¦
dweca `id ixd ,ip` d`nh dxn`y efe ,dzpif m` wtq yiy

.zcnere.ïLcä úéa ìò úøftúî dúçðîe¦§¨¨¦§©¤¤©¥©¤¤
m`eäléânä ä÷çîðda dxfgy `l` dzpify dced `leäøîàå ¦§£¨©§¦¨§¨§¨

dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéàdzaeha `ly dit z` migzet - ¥¦¨§©§£¦¨
.dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîezngny `l` ,`id dxedhy okziy ©§¦¨§©¨§¨

znkqn dpi` ,dzxdh zexnl mdn wfpizy zyyegy ,mindn cgtd
.zezyl

,dxedh dpi` zn`a m` ,mind on dzeyd dheqú÷tñî dðéà¥¨©§¤¤
ìúBzLmind z` xenbl -,úBèìBa äéðéòå úB÷éøBî äéðtL ãò , ¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨§

ïéãéb úàlîúî àéäåd`iln zi`xpe migtpzn diiglay micibd - §¦¦§©¥¦¦
.zeiegitp ly zexey zexey `lnp dxyae ,micibíäåmipdkd - §¥

äeàéöBä ,íéøîBàda zcnery miyp zxfrnickànèz àlL §¦¦¨¤Ÿ§©¥
.äøæòä̈£¨¨

,`id d`nhy it lr s` ,mind on dzzyy dheqúeëæ dì Lé íà¦¥¨§
ääúézekfddì äìBz,xacd welge .cin mind da erbti `lyLé ¨§¨¨¨¥

úeëæy¯ äìBza dyper z` zakrnyäìBz úeëæ Lé ,úçà äðL §¨¨¨©©¥§¨
íãà áéiç ,éàfò ïa øîBà ïàkî .íéðL 'â äìBz úeëæ Lé ,íéðL 'á¨¦¥§¨¨¦¦¨¥¤©©©¨¨¨

äøBz Bza úà ãnììdl yi m`ye ,dheq zyxt z` rczy ick §©¥¤¦¨
ick ,cin da mirbet mpi` mind zekfäzLz íàLavnl ribz - ¤¦¦§¤

dheq in zezyl dkixv `idydì äìBz úeëfäL òãz ,ozipy - ¥©¤©§¨¨
lczyz jke zeiekf ieaix ici lr ,mind ici lr d`ad dzinn lvpidl

.zeiekf zeaxdløæòéìà éaøe wlegäøBz Bza ãnìnä ìk ,øîBà ©¦¡¦¤¤¥¨©§©¥¦¨
úeìôz dãîBì (eléàk).i`ad ixac -äöBø øîBà òLBäé éaø §¦§¨¦§©¦§ª©¥¨

úeLéøôe ïéa÷ 'èî úeìôúå á÷a äMàzepefn dticrn dyi`d - ¦¨§©§¦§¦©¦§¦
`die miaexn zepefn dl eidiyn ,dnir ievn dlra `diye mihren

.dpnid yxet dlraäèBL ãéñç ,øîBà äéä àeäcqgznd mc` - ¨¨¥¨¦¤
.xg`l e` envrl drx ezeciqga mxeby ,icn xzeiíeøò òLøå- §¨¨¨

dnxra zeryx dyrn dyeryäLeøt äMàå ,zlrety dtykn - §¦¨§¨
lr eli`k ze`xdl dyext dnvr dyere ,minieqn mixac dityka

diyrn miyrp dzeciqge dzlitz iciïéLeøt úBkîe .mc` - ©§¦
envr z` dkny ,oebk ,oir zi`xnl ezeyixt zngn envr dkny

,repve eipr `edy ze`xdl lzekaíìBò éláî elà éøämizigyn - £¥¥§©¥¨
mc`d ly ezcearl dxizqa micner elld mixacdy ,mlerd z`

.mlera
íeMî ìàeîL øîà äãeäé éaø øîà .àøîâly enya -éaø ¨©©¦§¨¨©§¥¦©¦

ìéèî éúééä ,àáé÷ò éaø ìöà äøBz ãîì éúééäLk ,øéàî¥¦§¤¨¦¦¨¥¨¥¤©¦£¦¨¨¦¦¥¦
íBzð÷ð÷wgnp epi` ely myexdy mq -Bécä CBúìiziid eay ©§©§§©§

,ycwd iazk z` azekéaø ìöà éúàaLk .øác éì øîà àìå§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦¥¤©¦
øìáì Bì ézøîà ,Ezëàìn äî éða déì øîà ,ìàòîLéxteq - ¦§¨¥¨©¥§¦©§©§§¨©§¦©§¨

,àéä íéîL úëàìî EzëàìnL ,øéäæ éåä ,éða ,éì øîà .éðà£¦¨©¦§¦¡¥¨¦¤§©§§§¤¤¨©¦¦
úçà úBà øéñçz ànLdlindn '` ze`d z` xiqgzy ,oebk - ¤¨©§¦©©

,'zn` miwl` 'd' weqtay 'zn`'úçà úBà øézz Bà,oebk - ©¦©©
,'miwl` `xa ziy`xa' weqtay '`xa' daizd seqa 'e siqezy

eBì ézøîà .Blk íìBòä ìk úà áéøçî äzà úàöîðiaxl ¦§¥©¨©§¦¤¨¨¨ª¨©§¦
,l`rnyiíBzð÷ð÷å Bécä CBúì ìéèî éðàL ,éì Lé ãçà øác̈¨¤¨¥¦¤£¦¥¦§©§§©§©§

,Bécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéèî éëå ,éì øîà .BîLixdäøBzä §¨©¦§¦§¦¦©§©§§©§©¨
äøîà,dheq dlibn iabläçîe""mixnd in l`,`diy jixvy ixd ¨§¨¨¨

dáúkazk ,dxezay dheq zyxt zazkp eayúBçnì ìëeiL- §¨¤©¦¨
zyxtn lehil lkei odkd iptl dheq `eaz m`y .ewgenl ozipy
jezl lihn dz` m`e ,mind jezl dwgenle dxez xtqay dheq

.mind jezl dzegnl ozip `l ,mezpwpw eicd

,`xnbd zl`eydéì øîà÷ éàîl`rnyi iax xn` dn -éàîe , ©¨¨©¥©
¯ déì øcäî à÷yi daeyz dn ,xnelk .xi`n iax el aiyd dne ¨©§©¥

l`rnyi iax ixdy .l`rnyi iax ly eixac lr xi`n iax ixaca
zexqga xdfidl `ed jixv jkle ,miny zk`ln ezk`lny el xn`
mezpwpw lihn `edy el xnel xi`n iax d`x dn ok m`e ,zexzie

,`xnbd daiyn .zexizie zexiqgn lvip dfa ike ,eicd jezléëä̈¦
déì øîà÷,l`rnyi iaxl xi`n iaxúBøéúéå úBøéñça àéòaî àì ¨¨©¥Ÿ¦©§¨©£¥¦¥
àðà é÷ác,mdn ip` xdfpe -àîìéãc áeáæì Lçéîì eléôà àlà §¨¦£¨¤¨£¦§¥©¦§§¦§¨

déâzà áéúéå éúàipnid bbd lr ayie aeaf `eai `ny -ú"éìãc ¨¥§¨¦©¨¥§¨¥
,eicd yai `l oiicrykL"éø déì éeLîe déì ÷éçîezngne - ¨¦¥§©¥¥¥

icke ,ip` yyeg df xacl mb .y"ix enk z"ilcd d`xi dwignd
dfn lvpidléì Lé ãçà øác ,,llk wgnp epi`yCBúì ìéèî éðàL ¨¨¤¨¥¦¤£¦¥¦§

.BîL íBzð÷ð÷å ,Bécä©§§©§©§§
,`xnbd dywnéðéà,dyrnd did jk ikeéaø øîà ,àéðz àäå ¥¦§¨©§¨¨©©¦

ìéèî éúééä ,ìàòîLé éaø ìöà äøBz ãîì éúééäLk ,øéàî¥¦§¤¨¦¦¨¥¨¥¤©¦¦§¨¥¨¦¦¥¦
éaø ìöà éúàaLk .øác éì øîà àìå Bécä CBúì íBzð÷ð÷©§©§§©§§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦¥¤©¦

éìò døñà ,àáé÷òazk jixvy meyn eicd jezl mezpwpw lihdl - £¦¨£¨¨¨©
zegnidl lkeiyLenMà LenL àéL÷ ,zncewd `ziixaay - ©§¨¦©¦

okn xg`le `aiwr iax lv` dxez xi`n iax cnl mcewy x`ean
x`ean dipyd `ziixaa eli`e ,l`rnyi iax lv` cenll jld

oke ,jtidldøñàà døñà àéL÷,x`ean zncewd `ziixaay - ©§¨£¨¨©£¨¨
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המשך בעמוד קצו

oifge` mipy` cenr k sc oey`x wxtdheq
.àákòî ä÷éçî øîà÷ íúä ò"øãà ò"øc àéL÷m` dwgnp `NW onf lkC ,qp`d z` ©§¨§©¨¨¨¨©§¦¨§©§¨¤¨Ÿ¤§¨§©¤Ÿ¦§£¨¦

dNbOd dwgnp m` la` ,DzFwWdl Dl opiqp` `le DA xFfgl dlFki dzFW ipi` dxn`̈§¨¥¦¨§¨©£¨§Ÿ©§¦¨¨§©§¨£¨¦¦§£¨©§¦¨

ikdl dxhwd mcwC `Ow dwWde `dC ,unTd axw `l 'it`e DgxM lr DzF` oixrxrn§©§§¦¨©¨§¨©£¦Ÿ¨©©Ÿ¤§¨§¦§¨©¨§Ÿ¤©§¨¨§¨¥

dzFW ipi` dxn` i` unw axw `lC dOM lkC qp`d z` aMrn unw xn`w `kde ,opiWxC©§¦¨§¨¨¨¨©Ÿ¤§©¥¤¨Ÿ¤§¨©¨§Ÿ¨©Ÿ¤¦¨§¨¥¦¨

:DzFwWdl Dl opiqp` `läúBL äøîàå äøæçå Ÿ©§¦¨¨§©§¨§¨§¨§¨§¨¨
.éðà:DpFvxn DzFwWdl Edn r"xl.øî ïziL £¦§©§©§¨¥§¨¤¦¥©

:xn xaC.øák íéønL`nl` ,dwign mcw ¨¨©¤¨¦§¨Ÿ¤§¦¨©§¨

mW lr dxixn oi`e mixn md xg` xaC zngn¥£©¨¨©¥¥¨¦§¥§¦¨©¥

e`l dwign iOTn `dC ,`xwp mzwicA zllw¦§©§¦¨¨¦§¨§¨¦©¥§¦¨¨

:Edpip wCain ipA.úæðâð dúlâî 'éðúîiCvA §¥¦§©¦§©§¦§¦¨¨¦§¤¤§¦¥

zFxwl oiiE`x opi`W WcTd iazM lkC ,lkidd©¥¨§¨¦§¥©Ÿ¤¤¥¨§¦¦§

:EGAzi `NW oifpbp odA.ïLcä úéa ìò`idW ¨¤¦§¨¦¤Ÿ¦§©©¥©¤¤¤¦

ilEqtE miWcw iWcw ilEqR mW oitxFVW dxfrÄ£¨¨¤§¦¨§¥¨§¥¨¨¦§¥

,mirlTd on miptl ozvigOW mixEni ¥̀¦¤§¦¨¨¦§¦¦©§¨¦

miWcw zhigWA opixn`cM(:cw sC)ziA dWlW ¦§©§¦¨¦§¦©¨¨¦©§Ÿ¨¥

,dxfrA ztxUp ilkA dWcwe li`FdC ,md oWCd©¤¤¥§¦§¨§¨¦§¦¦§¤¤¨£¨¨

oOTl xn`cM ztxUp Epiid zxGRzn i`de(.bk 'c) §©¦§©¤¤©§¦§¤¤¦§¨©©©¨

`dl aiWg `we zFtxUp mdizFgpOW EN`e§¥¤¦§¥¤¦§¨§¨¨¦§¨

:dzFW ipi` zxnF`däøLk dúlâî ïéàå ¨¤¤¥¦¨§¥§¦¨¨§¥¨
.úøçà äèBñ da úB÷LäìDnWl daizM opiraC §©§¨¨©¤¤§¨¦¨§¦¨¦§¨

:DnWl Dl odMd Dl dUre aizkCíénä ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¨¦§¨©©¦
.ïéëtLðzcnFre dwEcA ip` d`nh dxn`C oeiM ¦§¨¦¥¨§¨§¨§¥¨£¦§¨§¤¤

:wtQd z` xxal `N` EpYp `l mixOd minE `id¦©¦©¨¦Ÿ¦§¤¨§¨¥¤©¨¥

.dúBà ïéøòøòîzngnE `id dxFdh `nlcC §©§§¦¨§¦§¨§¨¦¥£©

:dxn`w dzEzizx.ïéãéb úàlîúîoiciBd §¦¨¨¨§¨¦§©¥¦¦©¦¦

mbe ,oiciB d`lnM zF`xpe oigtFp diiglAW¤¦§¨¤¨§¦§¦§¦§¥¨¦¦§©

ikde ,dgitp lW dhiW dhiW ziUrp DxUA§¨¨©£¥¦¨¦¨¤§¦¨§¨¥

:DA oiwxFfn oihiaxW oinM ixtqA `ipYàlL ©§¨§¦§¥§¦©§¦¦§¨¦¨¤Ÿ
.äøæòä ànèzmiWp zxfr F` xFpTp ixrW §©¥¨£¨¨©£¥¦¨¤§©¨¦

opixn` `de KixR DiOwlE ,mW KxC `vYW¤¥¥¤¤¨§©¥¨¦§¨©§¦¨

zxfr W"ke EWCwzp `l xFpTp ixrWC `nlrA§¨§¨§©£¥¦¨Ÿ¦§©§§¤§©

:dIel dpgnl qpMl xYn znE miWpfL òãzúeë ¨¦¥ª¨¦¨¥§©£¥§¦¨¥©¤§
.dì äìBzzEkGdW dhFq zWxtA cnlze d`xY ¨¨¦§¤§¦§©§¨¨©¨¤©§

i"r dzTpe ,rxf drxfpe dzTpEn opitliC ,dlFY¨§©§¦¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©§¦§¨

xzFi `"ie ,miWcg 'h rxf zrixf icM zFIkf§ª§¥§¦©¤©¢¨¦§¥

:'nba WxtncM.úeìôz dãnìî:'nba Wxtnéaø §¦§¨¥§©§¨¦§§¨¥©¦
.úeìôúå á÷a äMà äöBø øîBà òLBäé.opiqxB §ª©¥¨¦¨§©§¦§©§¦¨

:xn`w i`n Wxtn `xnBaE.ïéLeøét úBkî ©§¨¨§¨¥©¨¨©©¥¦
zF`xdl milzkA Fnvr z` dMOW 'nba Wxtn§¨¥¤©¤¤©§¦§¨¦§©§

'nb :rEpve eipr `EdW.øìáì:xtFqøqçz íà ¤¨¨§¨©©§¨¥¦§©¥
.úçà úBàzn` midl` 'de '` oFbM(i Edinxi)F` ©©§§¡Ÿ¦¡¤¦§§¨

:midl` E`xA ziW`xA oFbM zg` zF` xYiY§©¥©©§§¥¦¨§¡Ÿ¦

.éì Lé ãçà øác`id daEWY i`n Wxtn oOwl ¨¨¤¨¥¦§©¨§¨¥©§¨¦

:Ff.úBçnì ìëeiL áúkxaq l`rnWi iAxe §¨¤©¦¨§©¦¦§¨¥¨©

,DnWl daizM irA `le dxFYd on Dl oiwgFn£¦¨¦©¨§Ÿ¨¥§¦¨¦§¨

:citw `w DcEgl dhFq zWxR`edéì øîà÷ éàî §©¨¨©¨§¨¨¨¦©¨¨©¥
.déì øcäî éàîel`rnWi 'x Dil xn`w i`n ©©§©¥©¨¨©¥¦§¨¥

dUFrW il Wi cg` xaC n"x Dil xCdn `wC§¨©§©¥¨¨¤¨¥¦¤¤

xEQg lv` mFYpwpw oipr dn ,wgnp Fpi`e mWxŸ¤§¥¦§©©¦§©©§©§¥¤¦

:xEYie.L"éø déì éeLîe:cg`C z"ilC oFbMøác §¦§©¥¥¥§¨¥§¤¨¨¨
.'åk Lé ãçà:ixnbl wgnp Fpi`eLenL àéL÷ ¤¨¥§¥¦§©§©§¥©§¨¦

.LenMàxn`e ,mcFw r"xC WEOW lirl xn`wC ©¦§¨¨©§¥¦§¥§¨©

:mcFw i"xC `kd.déalà í÷éîì éöî àìlr ¨¨§¥Ÿ¨¥§¥©©¦¥©

dinrh ixTrxFdh `nh lr xnF` didW , ¦§¥§¨¤¨¤¨¨¥©¨¥¨

:mipR Fl d`xnE `nh xFdh lre ,mipR Fl d`xnE©§¤¨¦§©¨¨¥©§¤¨¦

.àøîb øîâå é"øc dén÷ì àúàzFnEzq zFipWOd ¨¨§©¥§§¨©§¨¨©¦§¨§

:FAxn FAxe FAxn Edl xinbcM ,odW FnMøãäå §¤¥¦§¨¦§¥©§©¥©©£©
.àøáñ øañéîì ò"øc dén÷ì àúàlr cFnrl ¨¨§©¥§§¦§©§¨¨©£©

Wcg xaC didWM xaC KFYn xaC oiadlE ,mi`PYd iniA didW cEnlY dfe ,`xwn dfi` lre Knqp xaC lM dn lre ,xYn dfe xEq` df ,xFdh dfe `nh df dn ipRn ,dpWOd inrh xTr¦©©§¥©¦§¨¦§¥¨¤¨¥§¤¨¤¨§¤ª¨§©¨¨¨¨¦§¨§©¥¤¦§¨§¤©§¤¨¨¦¥©©¨¦§¨¦¨¨¦¨¨§¤¨¨¨¨¨¨

:EdEOci dpWn dfi`lE EdEcnli okidn WxcOd ziaA l`Wp¦§©§¥©¦§¨¥¥¨¦§§§¥¤¦§¨§©
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äúìéâîohw lel dwgyl liaya dnl lkid ly exiv zgz zfpbp ipz inlyexi .zfpbp

z` oda labl edn dyecw meyn oda oi` ipz miktyp mind mye my did

dzey ipi` dxn`e dlibnd dwgnp :dyecw meyn mda yi ipz miktyp mind jka dn hihd

`"dae zg` mixne` y"a oipg iax ipz wgni dnk wgniy myl dnxby dnl dze` oixrxrn

:d"i aezkl ick d"ac `nrh i`rli` x"` mizy

(a"rl jiiy)øîàz"dn dl wegnl dinxi 'x

ewqtp n"x inia `de iaxl dniz .ediipia `ki`

`xza 'ta 'ixn`ck mixnd mind xak(.fn sc onwl)

`ax xn`d cere owiqtd i`kf oa opgei 'xc'c lirl)

(:fidilr lawzy mcew dazky dheq zlibn

c"nc h"n k"` melk `le dyr `l dreay

oiwgen c"n xninl `kile dxezd on dl oiwgen

xn` i`n` k"` `axc dil zil dxezd on dl

lirl y"xl(:hi 'c)`axc dil zil `nil daqp ick

`ki`e ecen r"k `axc `dac rnyn ikd `l`

dazkp m` oebk z"dn dl oiwgen c"n xninl

dreay dilr dlawy xg`l dxeza dyxt dze`

myl `l` dheq myl oiekzp `l xteqdy t"r`

eicd jezl mezpwpw oilihn oi`y dne z"q

da aizkc meyn dfd onfa 'it` dheq zyxtl

l"qc oeike zegnl lekiy azk opirac dgne

dze``c xaqwc n"y dxezd on dl oiwgen

opirac `xw citw dxeza daezk elit` dyxt

:wegnl lekiy

ìáà.opiwgnc inp ikd aizk `nzqc dxez

zil ike jxtinl n"d iegic i`d metl

myl `ly azkpy hb lk opzc `d w"zl dil

lew rnye weya xaer did cvik leqt dy`

o`k cr `nlic ivexzl n"de 'eke oixwn mixteq

e`l dy`c meyn leqt `nzqc hb iab xn` `l

dl `piwy xg` dheq la` zcner oiyexibl

yixa opixn`ck zcner zewydl `nzq dxzqpe

migaf zkqn(:a sc)iab opilqt `l o`k cr p"`

'eke `pngx xn` dl azke mzdc meyn `l` hb

`xcd `l lgx myl wizpi`c `kid edin

`wzpnxa ig` iaxle d`l myl dwign i"r

edin `id dwign dcic diiyrc b"r` inp diy`i

azk `le dl dyre `nzqa azkc zvw ipdn

opirac daizk` inp dil opiyxc dl dgne

i`d inp ipd` edin mlera zel` myl aezklc
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dLôð ÷éæçàc ïåéëå ,äøîà÷ "éðà äàîè" "äúBL éðéà¥¦¨§¥¨£¦¨¨§¨§¥¨§©£¦©§¨
äøîàã ïåék àîìéc Bà ,da äøãä àéöî àì ,äàîeèa§§¨¨¨§¨¨§¨¨¦§¨¥¨§¨§¨
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רי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

unewd zaxwd xg`l wxy ,`aiwr iax zrca epipy ,seq seq j`
oiicr ok m`e ,zezyl dilr oitekéaøcà àáé÷ò éaøc àéL÷©§¨§©¦£¦¨©§©¦

,àáé÷òixdy¯ íúämcewd cenrd zligza z`aend `ziixaa, £¦¨¨¨
øîàyàákòî ä÷éçîdleki dpi` aey dlibnd dwgnp m`y - ¨©§¦¨§©§¨

dgxek lra dze` oiwyn `l` ,dzey ipi` xnelàëäå ,`ziixaa - §¨¨
dipydákòî õîB÷ ,øîàdleki dpi` unewd axwy xg`l wxy - ¨©¤§©¥

,`xnbd zvxzn .axql dleki okl mcew la` ,axqléàpz éøz§¥©¨¥
å¯ àáé÷ò éaøc àaélàmi`pz ipy ici lr epyp elld zeziixad §©¦¨§©¦£¦¨

.`aiwr iax ly ezrca ewlgpy ,mipey
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàdyi`y xaeqd `aiwr iax zrcl ¦©§¨§

aygp daexiq ,cgt jezn `le dze`ixa jezn dzey ipi` dxn`y
m` oicd dn ,d`neha d`cedk,àúeiøa úîçî äúBL éðéà äøîà̈§¨¥¦¨¥£©§¦¨

äøæçå,okin xg`l da¯ eäî ,éðà äúBL äøîàåmiwyn m`d §¨§¨§¨§¨¨£¦©
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .e`l e` dze`äøîàc ïåék¥¨§¨§¨

dligza,äúBL éðéày ink ynn df ixdäøîà÷ éðà äàîè,ïåéëå ¥¦¨§¥¨£¦¨¨§¨§¥¨
äàîeèa dLôð ÷éæçàcdzpify epipira dnvr dwifgdy oeik -, §©§¦©§¨§§¨

da äøãä àéöî àì.zezyl dvexy xnele da xefgl dleki dpi` - Ÿ¨§¨©§¨¨
mpi`y miypl `l` ozip `l mixnd in ziizy ici lr xexiady

.d`neh zwfgaäøîàc ïåék ,àîìéc Bàdxn`e dxfgy oeik - ¦§¨¥¨§¨§¨
äøîàc àeä àúeúòéa úîçîc dzòc àéìb ,éðà äúBL`id - ¨£¦©§¨©§¨§¥£©¦£¨§¨§¨

ipi`' dligza dxn`yky ,dzrc z` dfa dlbndf did `l ,'dzey
ixdy ,mindn dcgty zngn ok dxn` `l` ,dzpify dceny meyn
.dvex dziid `l i`ce d`nh dzid m`e ,zezyl dvex `id eiykr
,cgt zngn `l` diizyl oey`xd daexiq did `ly xxazpy oeike

,`xnbd dwiqn .dze` oiwyne - da xefgl dleki.e÷éz¥
éøö ,ìàeîLc äeáà øîàïziL Cxac odkdíénä CBúì øî ¨©£¨¦§¥¨¦¤¦¥©§©©¦
,`xnbd zx`an .mixx`ndàø÷ øîàc ,àîòè éàîz` azke" ©©£¨§¨©§¨
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ìéîð éëä ,äáéúk àîúñc ,äøBz ìáà ,äàì íeL §¥¨£¨¨¦§¨¨§¦¨¨¦©¦

,àéä àì àîìéc :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïðé÷çîc§¨£¦©¨©©©§¨©¦§¨¦§¨¨¦
àlà íúä äiLàé øa éçà 'ø øîà÷ àì ïàk ãr©¨Ÿ¨¨©©©©¦¨¨¨¤¨

ì áezëéàc ,äléâîa,äøBz ìáà íìBòa úBìà íeL ¦§¦¨§¦§§¨¨¨£¨¨
øa éçà 'øå .ïðé÷çî àìc éîð éëä ,äáéúk ,ãnìúäì§¦§©¥§¦¨¨¦©¦§¨¨£¦©§©©©
Bàöî Cìîðå BzLà úà Løâì áúk déì úéì äiLàé¦¨¥¥¨©§¨¥¤¦§§¦§¨§¨
íLk ézLà íLå ,EîLk éîL :Bì øîàå Bøér ïa¤¦§¨©§¦§¦§§¥¦§¦§¥
"dì áúëå" íúä ,éøîà ?Ba Løâì ìeñt ,EzLà¦§§¨§¨¥¨§¦¨¨§¨©¨

a ,àðîçø øîàì äáéúk ïðéräNrå" éîð àëä .dîL ¨©©£¨¨¨¥©§¦¨¦§¨¨¨©¦§¨¨
ì ú÷tñî dðéà :ä÷éçî ?"äéiNr" éàî ,"dìúBzL ¨©£¦¨§¦¨¥¨©§¤¤¦§

úà áéø÷î :øîàã ,àéä ïBòîL 'ø épî :'eë äéðtL ãr©¤¨¤¨©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìã änkã .d÷Lî Ck øçàå dúçðî¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨
,"ïBr úøkæî ïBøkæ úçðî" :áéúëc ,àiî dì é÷ãa àì̈¨§¦¨©¨¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨
ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨
íéna äìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL 'ø éàc ,ïðaøì§©¨¨§¦¦§¨¨©¥§¨©©¦
,àéä àáé÷r 'ø épî àä :àcñç áø øîà !íéønä©¨¦¨©©¦§¨¨©¦£¦¨¦
úeëæáe ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î :øîàã§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨¦§
éàî :'eëå äeàéöBä íéøîBà ,íäå :ïðaøk dì øáñ̈©¨§©¨¨§¥§¦¦¨§©
äðçîa øeñà úîã àøîéîì ,äúî àîìéãc ?àîrè©£¨§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥
àìå .äiåì äðçîì ñðkéì øzeî úî àîè àéðúäå ?äiåì§¦¨§¨©§¨§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
:øîàpL ,Bîör úî eléôà àlà eøîà ãáìa úî àîè§¥¥¦§©¨§¤¨£¦¥©§¤¤¡©
.Búöéçîa Bnr "Bnr óñBé úBîör úà äLî çwiå"©¦©¤¤©§¥¦¦¦§¦¨
àúeúérác àøîéîì .äcð ñBøôz ànL :ééaà øîà̈©©©¥¤¨¦§¦¨§¥§¨¦§¦¨
øîàå "ãàî äkìnä ìçìçúzå" :áéúëc ,ïéà ?àétøî§©§¨¦¦§¦©¦§©§©©©§¨§§¨©
?íéîc ú÷lñî äãøç ïðz ïðà àäå .äcð äñøétL :áø©¤¥§¨¦¨§¨£©§©£¨¨§©¤¤¨¦
äúéä úeëæ dì Lé :àétøî àúeúréa ,úéîö àãçt©£¨¨¥¦£¨§©§¨¥¨§¨§¨
'ø àìå ,ïðç ïa éñBé àaà àì ?ïéúéðúî épî :'eëå§©¦©§¦¦Ÿ©¨¥¤¨¨§Ÿ
.ìàrîLé 'ø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øærìà¤§¨¨¤¦§¨¦§©¨§Ÿ¦§¨¥

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà àéðúcéãk ,íéLãç äL §©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
ïa øærìà 'ø .ïðç ïa éñBé àaà éøác ,øaeòä úøkä©¨©¨¨¦§¥©¨¥¤¨¨¤§¨¨¤
:øîàpL íéLãç ärLz :øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé¦§¨¦§©¨¥¦§¨¢¨¦¤¤¡©
epãáré òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ ärøæðå äúwðå"§¦§¨§¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤

,øácì äéàø ïéàL ét ìr óàå Lãç øNr íéðL :øîBà ìàrîLé 'ø .øtñì éeàøä òøæ "øtñé§ª©¤©¨¨§©¥¦§¨¥¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥§¨¨©¨¨
éìr øtLé ékìî àkìî ïäì" áéúëc øácì øëæéèçå Cïéðr ïçîa Cúéårå ÷øô ä÷ãöa C ¥¤©¨¨¦§¦¨¥©§¨¦§¦¦§©¨¨©£¨¨§¦§¨§ª©£¨¨¨§¦©£¨¦
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ãáìa äèBñ úLøtî õeçdxez xtqay dheq zyxt elit`e -, ¦¨¨©¨¦§¨
xizn mezpwpwe ,wgnidl die`x dheq zyxt `dzy jixvy oeik

.ezwign xg`l myexBîMî øîBà á÷òé éaøxi`n iax ly -õeç , ©¦©£Ÿ¥¦§
Lc÷î ìL äèBñ úLøtîlk myl ycwnd ziaa odkd azeky - ¦¨¨©¨¤¦§¨

.dheqe dheq
,`xnbd zxxaneäééðéa éàîceqi dn ,xnelk ,ewlgp dna - ©¥©§

.mdipa zwelgndàkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨
eäééðéa`pzl ,dxez xtqay dheq zyxtn wegnl ozip m` ewlgp - ¥©§

daezkd dheq zyxtn mb dheqd zwical ynzydl ozip `nw
zazkp day eicd jezl mezpwpw zlhd xq` okle ,dxez xtqa
dyxta `l` dze` miwcea oi`y ,xaeq awri iaxe ,ef dyxt
jixvd `l okle ,dxez xtqay dheq zyxtn `le ,dnyl zazkpd

.wgnidl zpzip ,dxez xtqay ef dyxt `dzyéðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥
éàpzozip m` ,oldlc mi`pzd zwelgna ewlgp elld mi`pzde - ©¨¥

dheq myl dazkpy dheq zlibna ef dheq zwical ynzydl
.zxg`dúléâî ïéà ,àéðúcef dheq myl dazkpy dheq zlibn - §©§¨¥§¦¨¨

dpi`äiLàé øa éçà éaø .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤©¦©©©Ÿ¦¨
dúléâî ,øîBàef dheq myl dazkpy dlibn -úB÷Läì äøéLk ¥§¦¨¨§¥¨§©§

úøçà äèBñ da.dnyl daizk jixv oi`y -`ziixaay `nw `pz ¨¨©¤¤
lirlc,dxez xtqay dheq zyxta ynzydl ozipy xn`y

ig` iaxk xaeq ,dnyl daizk jixv `ly epiidc ,dheq z`wydl
dheq myl ef dheql dazkpy dlibna ynzydl ozipy diy`i xa
xtqay dheq zyxtn miwgen oi`y xaeqe wlegy awri iaxe ,zxg`
`a ig` ax ly `nw `pzk xaeq ,dnyl daizk jixvy ,dxez
zwical ef dheq myl dazkpy dlibna miynzyn oi`y ,diy`i

.zxg` dheq
àtt áø øîà,zegclàéä àì àîìécxyt`e ,ok xnel gxkd oi` - ¨©©¨¨¦§¨Ÿ¦

xnelíúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãòynzydl ozip `ly ©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨
,zxg` dheql ef dheq myl dazkpy dlibna÷éúpéàc ïåék àlà¤¨¥¨§¦§¦

ììçø íeLmleray miyp lkn dwzepe ef myl dlibnd dazkpy - §¨¥
lgx mylà÷úpéî àøãä àìmiyp lkn wzpidl aey xefgz `l - Ÿ©§¨¦©§¨

zcgein zeidl mlerayìäàì íeL.lgx myl xak dcgiizd oky §¥¨
äøBz ìáà,dxezay dheq zyxt -äáéúk àîúñczazkpy £¨¨¦§¨¨§¦¨

ef myl mleray miyp lkn dwzep `le mzqaïðé÷çîc énð éëä̈¦©¦§¨§¦©
.dnyl dazkp `ly s` ef myl dpnn wegnl ozip

÷çöé øa ïîçð áø øîà,xg` ote`a zegclàéä àì àîìécoi` - ¨©©©§¨©¦§¨¦§¨Ÿ¦
,xnel xyt`e dfa df mi`pzd zwelgn z` zelzl gxkdïàk ãò©¨

íúä äiLàé øa éçà éaø øîà÷ àìzlibna ynzydl ozipy - Ÿ¨¨©©¦©©©Ÿ¦¨¨¨
zxg` dheql ef myl dazkpy dheq,äléâîa àlàitláeúkéàc ¤¨¦§¦¨§¦§

ìíìBòa úBìà íeL,dllw myl dazkp seq seqyäøBz ìáà §¨¨¨£¨¨
äáéúk ãnìúäìcdllw myl `le cenll ick dazkpy -énð éëä ¦§¦§©¥§¦¨¨¦©¦

.ïðé÷çî àìc§Ÿ¨§¦©
,`xnbd dywnäiLàé øa éçà éaøåynzydl ozipy xn`y §©¦©©©Ÿ¦¨

,zxg` dheql ef dyi` myl dazkpy dheq zlibnadéì úéì- ¥¥
y mc` ,oihiba dpynd z` xaeq epi` m`dáúkzpn lr hbLøâì ¨©§¨¥

eaCìîðå BzLà úàm` .oiyexibdn ea xfgøîàå ,Bøéò ïa Bàöî ¤¦§§¦§©§¨¤¦§¨©
EzLà íLk ézLà íLå EîLk éîL Bìily xird my ixd - §¦§¦§§¥¦§¦§¥¦§§

mb mi`zn df hb ok m` ,mieey jzy` lye ily zenyd oke ,jlye
,jzy` lye jly oiyexibd xear zazky hbd z` il oz ,ixear

.izy` z` ip` ea yxb`e.Ba Løâì ìeñtzaizk `dzy jixvy ¨§¨¥
,xn`p hb zaizk iaby itl .ea yxbzdl zcnerd dyi`d myl hbd
,ok m` ,'dnyl' ,'dl' miyxece ,"dcia ozpe zezixk xtq dl azke"
'dl' yexcp "z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre" xn`py o`k mb

.'dnyl',`xnbd zvxzníúä ,éøîàhb iab -øîà 'dì áúëå' ¨§¦¨¨§¨©¨¨©
,àðîçødaizk dxezd dxikfdy oeikì äáéúk ïðéòa.dîL ©£¨¨§¦¨§¦¨¦§¨

,`xnbd zl`eyénð àëäaezk'dì äNòå'yexcp `l recne ¨¨©¦§¨¨¨

,`xnbd zvxzn .dnyl diiyr jixvy'äéiNò' éàîdiiyrd idn - ©£¦¨
dxezd dxn`yä÷éçîdnyl dlibnd z` wegnl odkd jixvy - §¦¨

.dnyl zeyridl dkixv dlibnd zaizky `le dheqd ly
,dpyna epipyì ú÷tñî dðéà.['eëå] äéðtL ãò úBzL ¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨§

,`xnbd dywnépîepizpyn ly `pzd xaeq `pz dfi` enk - ©¦
ciny ,mixnd mind ziizy xg`l cin zwcap dheqdy ,xn`y

,zewixen dipt oziizy xg`lúà áéø÷î øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìc änëc ,d÷Lî Ck øçàå dúçðîonf lky - ¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨

dgpnd daxw `lyàiî dì é÷ãa àì,dze` miwcea mind oi` - Ÿ¨§¥¨©¨
"ïBò úøkæî ïBøkæ úçðî" áéúëcdgpnd zaxwd xg`l wxy ,ixd ¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨

okn xg`l wxe mind z` dzey mcew m`e ,mixkfpe dizepeer miwcap
dipt diizyd xg`l ciny xne` `pzd did `l ,dgpnd z` aixwn

.zewixenïðaøì ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨§©¨¨
ep`ay ixd,minkg zhiyläìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL éaø éàc§¦©¦¦§¨¨©¥§¨

.íéønä íéna,`xnbd zvxzn .dpynd ly `pzd `ed in dywe ©©¦©¨¦
àä ,àcñç áø øîàepizpyn -,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,épî ¨©©¦§¨¨©¦©¦£¦¨¦§¨©

,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷îziizyy `pzd xne` okle ©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨
,cin dzwcea mindúeëæáe,dl dlez m` -ïðaøk dì øáñ- ¦§¨©¨§©¨¨

.dl dlez zekfdy mixne`y
,dpyna epipy'eëå äeàéöBä íéøîBà íäådheqd dzeyy xg`l - §¥§¦¦¨§

oicib z`lnzn `ide zewixen dipt cin ,`id d`nh m` ,mind on
.dxfrd `nhz `ly de`ived mixne` my micnerde

,`xnbd zl`eyàîòè éàî,dxfrdn dze` `ivedl miywan ©©£¨
,`id daiqd dxe`kläðçîa øeñà úîc àøîéîì ,äúî àîìéãc§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥

äiåìmiyp zxfr oia didy) xepwp xry e` miyp zxfr ,epiid - §¦¨
ycwnd zyecwa eycwzp `ly ,dheqd z` mi`ian myy ,(dxfrl

,diel dpgnk epicy ziad xd x`yk mdeøzeî úî àîè ,àéðúäå§¨©§¨§¥¥¨
úî eléôà àlà ,eøîà ãáìa úî àîè àìå ,äiåì äðçîì ñðkéì¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ§¥¥¦§¨¨§¤¨£¦¥

,"Bîò óñBé úBîöò úà äLî ç÷éå" ,øîàpL ,Bîöò'e'Bnò ©§¤¤¡©©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦
,rnyn.Búöéçîadid ,mirlwd on miptl ,zepgn 'b eid xacnae ¦§¦¨

dpgn miield aiaqe ,miield epg dpiky dpgn aiaq ,dpiky dpgn
zenvr z` ezvignl enir lhp ,iel didy dyny jkne .l`xyi

cn ,dyw ok m` .diel dpgna xzen zndy cenll yi ,sqeire
.da xzen zn ixd ,miypd zxfrn dheqd z` `ivedl ekxved

,`xnbd zvxzn,éiaà øîà,d`ivedl ekxved dzin yygn `l ¨©©©¥
`l`äcð ñBøôz ànLziizy mr dze` swezd cgtd zngn ¤¨¦§¦¨

dxeq` dcipe ,dteba mzlert z` yibxdl dligzn `idy ,mind
.diel dpgna

,`xnbd zl`eyàétøî àúeúéòác àøîéîìz` dtxn cgtdy - §¥§¨¦§¦¨©§§¨
,`xnbd zxne` .mc zi`xl mxebe dinc xewnáéúëc ,ïéà¦¦§¦

áø øîàå ,'ãàî äkìîä ìçìçúzå','lglgzze' oeyl edn ©¦§©§©©©§¨§Ÿ§¨©©
äcð äñøétL.dcip dqxite ,dteb llg qnqnzpy ,epiid - ¤¥§¨¦¨

,`xnbd dywníéîc ú÷lñî äãøç ,ïðz ïðà àäådpezpd dyi` - §¨£¨§©£¨¨§©¤¤¨¦
,`xnbd zvxzn .mc d`ex dpi` ,cgtaúéîö àãçtdb`c - ©§¨¨¦

iptn zb`ecy dyi` oebk ,drztda dyi`l d`a `ly zcnzn
,mc `ivedln xewnd z` znev ok` ,dbxedl e`eai `ly miaie`
,drztda cgtd dilr d`a `ly dxwna xaecn ef dpynae

àétøî àúeúòéa`ly cry ,ef oebk ,drztda `ad cgt la` - ¦£¨©§§¨
,mind dl ewifi `ly dgehae dkenq dziid mind on dzzy
mind millegn mdy dn yibxdl dligzn mziizy mr ,me`zte
.mc zii`xle xewnd ziitxdl mxeb ,cin dze` swezd cgtd ,dteba

,dpyna epipy'eëå äúéä úeëæ dì Lémpi` mindy minrt - ¥¨§¨§¨§
yi ,dpy dlez zekf yi .zekf dl yi m` ,oebk ,cin dze` miwcea

.mipy 'b dlezd zekf yie ,miizpy dlez zekf
ïéúéðúî épî,mipy 'b dlezd zekf yiy zxne`y -éñBé àaà àì ©¦©§¦¦Ÿ©¨¦

éaø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øæòéìà éaø àìå ,ïðç ïa¤¨¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¤¦§¨¦§©¨§Ÿ©¦
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רג

oifge` mipya cenr k sc oey`x wxtdheq
.äèBñ úLøtî õeç:z"qa 'it`e.BîMî:n"x lW.Lc÷naL:dhFqe dhFq lM lWéàî ¦¨¨©¨©£¦¦§¤¤©¦§¨¤¨¨§¨©

.eäééðéa:`nrh dfi`A ibltinw i`nA xnFlM.dì ÷Bçîì,dxFY xtqAW dhFq zWxRn ¥©§§©§©¨¦§§¥§¥¤©§¨¦§¨¦¨¨©¨¤§¥¤¨

:opiwgn `l awri 'xl ,opiwgn w"zl.éàpz éðä ék:DnWl daizkA iOp Eblti`C.÷ézðéàc §©£¦¨§©£ŸŸ©£¦¨¦¨¥©¨¥§¦§§©¥¦§¦¨¦§¨§¦§¦
:Ff lW DnWl miWp lMn.'åëå ïîçð áø øîà,i`PY ipd iM e`l i`PY ipdC KixR iOp Edi` ¦¨¨¦¦§¨¤¨©©©§¨§¦©¥¨¦§¨¥©¨¥¨¦¨¥©¨¥

,`RR axC iOp Dil zi`e ,`qiB Kci`l KixtE¨¦§¦¨¦¨§¦¥©¥§©¨¨

Kxtinl `Mi`e `qiB i`dl Kxtinl `Mi` w"de§©¦¨§¦§©§©¦¨§¦¨§¦§©

:`qiB i`dl.áúkKlnpe FYW` z` Wxbl hB Dl §©¦¨¨©¨¥§¨¥¤¦§§¦§©

:DWxbNn.Bøéò ïaDzF`n `Ede FnWM FnXW ¦§¨§¨¤¦¤§¦§§¥¨

:xird.'åëå EîLk éîLbe Epgp` zg` xir ipaEh ¨¦§¦§¦§§§¥¦©©£©§§¥

:iYW` z` FA Wxb`e il EdpY ,il iE`x dfìeñt ¤¨¦§¥¦©£¨¥¤¦§¦¨
.Ba Løâì äæìazke aizkC ,DnWl Dl opiWxcC ¨¤§¨¥§©§¦¨¨¦§¨¦§¦§¨©

Dl dUre aizM iOp `kde ,zEzixM xtq Dl̈¥¤§¦§¨¨©¥§¦§¨¨¨

:odMd.épî,zwCap dzzXW oeikC ipYwC `d ©Ÿ¥©¦¨§¨¨¥§¥¨¤¨§¨¦§¤¤

,dwWn k"g`e Dzgpn aixwn xn`C `id y"x¦§¨©©§¦¦§¨¨§©§¤

cr dwCain ded `l `WixA Daxw` `l i`C§¦Ÿ©§§¨§¥¨Ÿ£¨¦§§¨©

:oFr zxMfn aizkC Dzgpn axwYWïéà øîà àä ¤¦§©¦§¨¨¦§¦©§¤¤¨¨¨©¥
.äìBz úeëæ'ipznA(:ak 'c oOwl):.àéä ò"øxn`C §¨§©§¦§©¨¦§¨©

lirl(:hi 'c)xFfgl dlFki Dpi` unTd axTXn §¥¦¤¨©©Ÿ¤¥¨§¨©£

:dYWYW mcw Dl iaxwn `nl` ,DAäðçîa ¨©§¨§¨§¥¨Ÿ¤¤¦§¤§©£¥
.äiåìxrW mbe miWp zxfr `dC ,ziAd xdA §¦¨§©©©¦§¨¤§©¨¦§©©©

x`WM od ixde ,dxfr zXcwA EWCwzp `l xFpTp¦¨Ÿ¦§©§¦§ª©£¨¨©£¥¥¦§¨

:ziAd xd.Búöéçîa Bnò'b Eid iOp xAcOaE ©©©¦¦¦§¦¨©¦§¨©¥¨

mIeNde ,dpikW dpgn mirlTd on miptl ,zFpgn©£¦§¦¦©§¨¦©£¥§¦¨§©§¦¦

zEcrd oMWnl aiaq Epgi(` xAcOA)dpgn df ©£¨¦§¦§©¨¥©¦§¨¤©£¥

,l`xUi dpgn df zF`qxR 'b milbCde ,dIel§¦¨§©§¨¦©§¨¤©£¥¦§¨¥

:FOr xn`we iel did dWnE.äcð ñBøôz ànL Ÿ¤¨¨¥¦§¨¨©¦¤¨¦§¦¨
daGde aGde dCPde ,mixOd minC `zEzriA aB ©̀©¦£¨§©¦©¨¦§©¦¨§©¨§©¨¨

opitlicM dIel dpgnA mixEq` ixw lraE©©¤¦£¦§©£¥§¦¨¦§©§¦¨

mixaC EN` wxtA migqtA(.fq 'c):.úéîö àcçt ¦§¨¦§¤¤¥§¨¦©§¨¨¦
`OW zb`FC `N` mF`zR d`A Dpi`W db`C§¨¨¤¥¨¨¨¦§¤¨¤¤¤¨

xFwOd z` znFv Dbxdl miaiF` E`Faï§¦§¨§¨¥¤©¨

vFdNndCpC `idde ,DYqe zrWA 'it`e mC `i ¦§¦¨©£¦¦§©¦§¨§©¦§¦¨

`le DYqe zrW riBd ipYwC ,xnYi` db`C ©̀§¨¨¦§¨§¨¨¥¦¦©§©¦§¨§Ÿ

xnF` n"x ,`A FPnfA gx`W ipRn d`nh dwcÄ§¨§¥¨¦§¥¤Ÿ©¦§©¨¥

dwcA `le DYqe zrW riBde `agOA dzid m ¦̀¨§¨©©£¥§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨

,dxFdh Dz`vnE ok ixg` dwcA m` ,dxFdh§¨¦¨§¨©£¥¥§¨£¨§¨

z` zwNqn dcxgW ,`A FPnfA gx` xn` `le§Ÿ¨©Ÿ©¦§©¨¤£¨¨§©¤¤¤

:minCd.àúeúòéa`NW Ff oFbM mF`zR d`Ad ©¨¦¦£¨©¨¨¦§§¤Ÿ

zWBxn `id mF`ztE eiWkr cr dcxg dzid̈§¨£¥¨©©§¨¦§¦©§¤¤

ikCxn zrEnW Dl z`AW xYq`A oke ,DxrvA§©£¨§¥§¤§¥¤¨¨§©¨§§©

:mF`zR.àétøî:xFwOd z` gzFR ,minCdépî ¦§©§§¨©¨¦¥©¤©¨©¦
.'éðúî:mipW 'b dlFY zEkf Wi ipYwCúøkä éãk ©§¦§¨¨¥¥§¨¨¦§¥©¨©
.øaòä,rxf drxfpe icM zEkf i"r dzTpe WixcC ¨ª¨§¨¥§¦§¨§§¥§¦§§¨¨©

:zxArnA xMp xArdW xEriWM.øtñì éeàøä §¦¤¨ª¨¦¨¦§ª¤¤¨¨§©¥
:mFwn lW FgaW xERq icil `ale zFiglô"òàå ¦§§¨Ÿ¦¥¦¦§¤¨§

.äéàø ïéàL,Wcg a"i dlFY zEkfC xaCl dxEnB ¤¥§¨¨§¨©¨¨¦§¨Ÿ¤

:di`x Dpi` i`O` Wxtn oOwlE .xaCl xkfïäì ¥¤©¨¨§©¨§¨¥©©¥¨§¨¨¨¥
éìò øtLé ékìî àkìî.'Bâå Cxn` l`IpC ©§¨¦§¦¦§©£¨§¨¦¥¨©

on cxhp `dIW mFlgd Fl xzRWM xSpckEapl¦§©§¤©§¤¨©©£¤§¥¦§©¦

- `Mln odl ,dIge dndA mr zFidle miWp`d̈£¨¦§¦§¦§¥¨§©¨¨¥©§¨

ahiY izvr - Kilr xRWi iMln ,KlOd mpn`̈§¨©¤¤¦§¦¦§©£¨£¨¦¦©

:izvrl oin`dl LipirAéèçå.÷eøô ä÷ãöa C §¥¤§©£¦©£¨¦©£¨¨§¦§¨§
:dcR dwcv i"r L`hg.ïçéîa CúéåòåLizFpFre ¤§£§¨¨§¥©£¨¨¨§¦©©£¤

:miIprd zpipgA©£¦©¨£¦¦
ïä

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

wgvi xa ongp axc iegic metl xykc zxg` dy` meyl dazkpc b"r` dl azke azk `lc

aizk dle azke `l` aizk `l `kd la` `pngx xn` dl azke mzd `kd xn`wc i`d k"`

hbd lk wxta `de diiyr iab(:ck sc oihib)ozpe aizk i` oihib ipd lkl opilqt h"n yxtn

`l i`e azke `pngx azk dy` meyl `ly azkpy `nw ji`d ihernl `"d zezixk xtq

edi` `lc i`d ihernl `"d azke `l` aizk

dl azk `w edi`c miyp 'a el yi la` dl azk

izy el eid opihrnnc dl azke `pngx azk xyk

`cixb azken mzd ihrnnc `nl` 'eke miyp

mzd ip`yc l"ie zxg` dy` myl azkpc `kid

xtq dl ozpe `l` azkinl jixv ded `lc

ihernl `xizi `xw azke ied jklid zezixk

`xizi e`l `kd la` zxg` dy` myl azkp

`l` dipin edpihrnn `l jklid azke i`d `ed

aizkck mlera zel` myl aizk` `lc `kid

:zel`d z` azkeàäxaq zekfae `id r"x ipn

ixtqa ikd ogky`c i"x yxit .opaxk dl

dlez zekf `aiwr 'x xaqc `icda inlyexiae

zepexkf lk xne` oetxh 'x ipz inlyexia qxbc

ly `idy efn ueg daehl dxeza exn`py

oer zxkfn xn`p eli` r"x el xn` zeprxet

zgpn xne` epi` `d jixack xne` iziid wzye

r"x xn` ied `l i` la` daehl `l` oexkf

'ipznc iaxk dl iwen ded dlez zekfc `icda

(:ak 'c onwl)ded `lc d`xpe oerny iaxk dl xaqe

iax e`l `yix iax `tiqcnc iaxk `nwe`l ivn

w"ta xn`c o`nl `ki` cere(.e sc lirl)

:opaxe iax ibilt dpeepznacàì`l` zn `nh

qipknc rnyn `kdc 'xl `iyw .envr zn 'it`

`xza wxtae qpkpd zn `nhn xeng zn

eteqa oiaexirc(:cw sc)`pqiw xa iaeh ax xn`

aiig ycwna uxy `nh qipknd l`eny xn`

eglyz dawp cre xkfn xn`py xeht envr uxy

dxdh el oi` inp zne dewna dxdh el yiy in

ie dewna`ly uxy qipkna ixiin mzdc uxzl y

inp hwp ikdle `yna `nhn `l uxye ea rbp

dil wetiz qipknd `nhp m`c dliap `le uxy

`kde ycwna uxy `nh qpkp didy eteb meyn

on yxity xg`l exn` cala zn `nh `le t"d

d`neh `iedc envr zn 'it` `l` d`nehd

`ly d`nehn ith ixingc eqipkna oixeaiga

f"r zkqnc ipy 'ta `zi`ck oixeaiga(:fl sc):

àúåúòéáwxta `de i"xl dniz .`itxn

dcpc `xza(.`r sc)y"a `xnba

ab` y"ac h"n zecp zezn miypd lk mixne`

ibilt d"ae `ifg `zenc [`k`lnc] `zezria

y"a `ipzc `d `l` mzd dywn `we dilr

`le exyan o`k ixw oiaf mizn miypd lk mixne`

`lc `nl` 'eke y"ac `nrh `l` eqpe` zngn

`l j`lnc `zezria l"ie `itxn `zezria 'ixn`

:ytpd z`ved zrya `l` ifg `lc `itxn

ùézekf yi inlyexi .zg` dpy dlez zekf

oigxi zvwl xvpckeapn zg` dpy dlez

idie oepn`n mipy izy dlez zekf yi xyr oixz

mini mizpyl(bi a l`eny)yly dlez zekf yi

dngln oi` mipy yly eayie a`g`n mipy

(ak ` mikln)did mipy yly oze` lk iqei 'x xn`

wqer did mipy izy oze` lke zevna weqr

dnecnk hxt oer zxkfn llk oexkf zgpn :dxeza

slinl `kil oexkf zgpnnc `ni` yexit ikd

dnk zg` lr daexn daehd zcin zxkfn ixd dhern zeprxetd zcn m` dn zgtewn oicd zcn z`vnp `l ok dz` xne` m` hxtay dn `l` llka oi`e oer oexkf `l` zekf oexkf

:zekf dl oi` oer zxkfn zekf dl yi oexkf zgpn `l` dnke
devn

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

BîMî øîBà á÷ré 'ø .ãáìa äèBñ úLøtî õeç¦¨¨©¨¦§©©£Ÿ¥¦§
õeç'ø øîà ?eäééðéa éàî .Lc÷î ìL äèBñ úLøtî¦¨¨©¨¤¦§¨©¥©§¨©

éàpz éðäå ,eäééðéa àkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì äéîøé¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨¥©§§¨¥©¨¥
úB÷Läì äøéLk dúléâî ïéà àéðúc ,éàpz éðä ék¦¨¥©¨¥§©§¨¥§¦¨¨§¥¨§©§
dúléâî :øîBà äiLàé øa éçà 'ø .úøçà äèBñ dä¨©¤¤©©©¦¨¥§¦¨¨
:àtt áø øîà .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤¨©©©¨
íúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãr ,àéä àì àîìéc¦§¨¨¦©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨

ì ÷ézðéàc ïåék àlàà÷zðéî àøãä àì ,ìçø íeL ¤¨¥¨§¦§¦§¨¥¨¨§¨¦§§¨
ìéîð éëä ,äáéúk àîúñc ,äøBz ìáà ,äàì íeL §¥¨£¨¨¦§¨¨§¦¨¨¦©¦

,àéä àì àîìéc :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïðé÷çîc§¨£¦©¨©©©§¨©¦§¨¦§¨¨¦
àlà íúä äiLàé øa éçà 'ø øîà÷ àì ïàk ãr©¨Ÿ¨¨©©©©¦¨¨¨¤¨

ì áezëéàc ,äléâîa,äøBz ìáà íìBòa úBìà íeL ¦§¦¨§¦§§¨¨¨£¨¨
øa éçà 'øå .ïðé÷çî àìc éîð éëä ,äáéúk ,ãnìúäì§¦§©¥§¦¨¨¦©¦§¨¨£¦©§©©©
Bàöî Cìîðå BzLà úà Løâì áúk déì úéì äiLàé¦¨¥¥¨©§¨¥¤¦§§¦§¨§¨
íLk ézLà íLå ,EîLk éîL :Bì øîàå Bøér ïa¤¦§¨©§¦§¦§§¥¦§¦§¥
"dì áúëå" íúä ,éøîà ?Ba Løâì ìeñt ,EzLà¦§§¨§¨¥¨§¦¨¨§¨©¨

a ,àðîçø øîàì äáéúk ïðéräNrå" éîð àëä .dîL ¨©©£¨¨¨¥©§¦¨¦§¨¨¨©¦§¨¨
ì ú÷tñî dðéà :ä÷éçî ?"äéiNr" éàî ,"dìúBzL ¨©£¦¨§¦¨¥¨©§¤¤¦§

úà áéø÷î :øîàã ,àéä ïBòîL 'ø épî :'eë äéðtL ãr©¤¨¤¨©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìã änkã .d÷Lî Ck øçàå dúçðî¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨
,"ïBr úøkæî ïBøkæ úçðî" :áéúëc ,àiî dì é÷ãa àì̈¨§¦¨©¨¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨
ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨
íéna äìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL 'ø éàc ,ïðaøì§©¨¨§¦¦§¨¨©¥§¨©©¦
,àéä àáé÷r 'ø épî àä :àcñç áø øîà !íéønä©¨¦¨©©¦§¨¨©¦£¦¨¦
úeëæáe ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î :øîàã§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨¦§
éàî :'eëå äeàéöBä íéøîBà ,íäå :ïðaøk dì øáñ̈©¨§©¨¨§¥§¦¦¨§©
äðçîa øeñà úîã àøîéîì ,äúî àîìéãc ?àîrè©£¨§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥
àìå .äiåì äðçîì ñðkéì øzeî úî àîè àéðúäå ?äiåì§¦¨§¨©§¨§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
:øîàpL ,Bîör úî eléôà àlà eøîà ãáìa úî àîè§¥¥¦§©¨§¤¨£¦¥©§¤¤¡©
.Búöéçîa Bnr "Bnr óñBé úBîör úà äLî çwiå"©¦©¤¤©§¥¦¦¦§¦¨
àúeúérác àøîéîì .äcð ñBøôz ànL :ééaà øîà̈©©©¥¤¨¦§¦¨§¥§¨¦§¦¨
øîàå "ãàî äkìnä ìçìçúzå" :áéúëc ,ïéà ?àétøî§©§¨¦¦§¦©¦§©§©©©§¨§§¨©
?íéîc ú÷lñî äãøç ïðz ïðà àäå .äcð äñøétL :áø©¤¥§¨¦¨§¨£©§©£¨¨§©¤¤¨¦
äúéä úeëæ dì Lé :àétøî àúeúréa ,úéîö àãçt©£¨¨¥¦£¨§©§¨¥¨§¨§¨
'ø àìå ,ïðç ïa éñBé àaà àì ?ïéúéðúî épî :'eëå§©¦©§¦¦Ÿ©¨¥¤¨¨§Ÿ
.ìàrîLé 'ø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øærìà¤§¨¨¤¦§¨¦§©¨§Ÿ¦§¨¥

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà àéðúcéãk ,íéLãç äL §©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
ïa øærìà 'ø .ïðç ïa éñBé àaà éøác ,øaeòä úøkä©¨©¨¨¦§¥©¨¥¤¨¨¤§¨¨¤
:øîàpL íéLãç ärLz :øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé¦§¨¦§©¨¥¦§¨¢¨¦¤¤¡©
epãáré òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ ärøæðå äúwðå"§¦§¨§¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤

,øácì äéàø ïéàL ét ìr óàå Lãç øNr íéðL :øîBà ìàrîLé 'ø .øtñì éeàøä òøæ "øtñé§ª©¤©¨¨§©¥¦§¨¥¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥§¨¨©¨¨
éìr øtLé ékìî àkìî ïäì" áéúëc øácì øëæéèçå Cïéðr ïçîa Cúéårå ÷øô ä÷ãöa C ¥¤©¨¨¦§¦¨¥©§¨¦§¦¦§©¨¨©£¨¨§¦§¨§ª©£¨¨¨§¦©£¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ãáìa äèBñ úLøtî õeçdxez xtqay dheq zyxt elit`e -, ¦¨¨©¨¦§¨
xizn mezpwpwe ,wgnidl die`x dheq zyxt `dzy jixvy oeik

.ezwign xg`l myexBîMî øîBà á÷òé éaøxi`n iax ly -õeç , ©¦©£Ÿ¥¦§
Lc÷î ìL äèBñ úLøtîlk myl ycwnd ziaa odkd azeky - ¦¨¨©¨¤¦§¨

.dheqe dheq
,`xnbd zxxaneäééðéa éàîceqi dn ,xnelk ,ewlgp dna - ©¥©§

.mdipa zwelgndàkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨
eäééðéa`pzl ,dxez xtqay dheq zyxtn wegnl ozip m` ewlgp - ¥©§

daezkd dheq zyxtn mb dheqd zwical ynzydl ozip `nw
zazkp day eicd jezl mezpwpw zlhd xq` okle ,dxez xtqa
dyxta `l` dze` miwcea oi`y ,xaeq awri iaxe ,ef dyxt
jixvd `l okle ,dxez xtqay dheq zyxtn `le ,dnyl zazkpd

.wgnidl zpzip ,dxez xtqay ef dyxt `dzyéðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥
éàpzozip m` ,oldlc mi`pzd zwelgna ewlgp elld mi`pzde - ©¨¥

dheq myl dazkpy dheq zlibna ef dheq zwical ynzydl
.zxg`dúléâî ïéà ,àéðúcef dheq myl dazkpy dheq zlibn - §©§¨¥§¦¨¨

dpi`äiLàé øa éçà éaø .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤©¦©©©Ÿ¦¨
dúléâî ,øîBàef dheq myl dazkpy dlibn -úB÷Läì äøéLk ¥§¦¨¨§¥¨§©§

úøçà äèBñ da.dnyl daizk jixv oi`y -`ziixaay `nw `pz ¨¨©¤¤
lirlc,dxez xtqay dheq zyxta ynzydl ozipy xn`y

ig` iaxk xaeq ,dnyl daizk jixv `ly epiidc ,dheq z`wydl
dheq myl ef dheql dazkpy dlibna ynzydl ozipy diy`i xa
xtqay dheq zyxtn miwgen oi`y xaeqe wlegy awri iaxe ,zxg`
`a ig` ax ly `nw `pzk xaeq ,dnyl daizk jixvy ,dxez
zwical ef dheq myl dazkpy dlibna miynzyn oi`y ,diy`i

.zxg` dheq
àtt áø øîà,zegclàéä àì àîìécxyt`e ,ok xnel gxkd oi` - ¨©©¨¨¦§¨Ÿ¦

xnelíúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãòynzydl ozip `ly ©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨
,zxg` dheql ef dheq myl dazkpy dlibna÷éúpéàc ïåék àlà¤¨¥¨§¦§¦

ììçø íeLmleray miyp lkn dwzepe ef myl dlibnd dazkpy - §¨¥
lgx mylà÷úpéî àøãä àìmiyp lkn wzpidl aey xefgz `l - Ÿ©§¨¦©§¨

zcgein zeidl mlerayìäàì íeL.lgx myl xak dcgiizd oky §¥¨
äøBz ìáà,dxezay dheq zyxt -äáéúk àîúñczazkpy £¨¨¦§¨¨§¦¨

ef myl mleray miyp lkn dwzep `le mzqaïðé÷çîc énð éëä̈¦©¦§¨§¦©
.dnyl dazkp `ly s` ef myl dpnn wegnl ozip

÷çöé øa ïîçð áø øîà,xg` ote`a zegclàéä àì àîìécoi` - ¨©©©§¨©¦§¨¦§¨Ÿ¦
,xnel xyt`e dfa df mi`pzd zwelgn z` zelzl gxkdïàk ãò©¨

íúä äiLàé øa éçà éaø øîà÷ àìzlibna ynzydl ozipy - Ÿ¨¨©©¦©©©Ÿ¦¨¨¨
zxg` dheql ef myl dazkpy dheq,äléâîa àlàitláeúkéàc ¤¨¦§¦¨§¦§

ìíìBòa úBìà íeL,dllw myl dazkp seq seqyäøBz ìáà §¨¨¨£¨¨
äáéúk ãnìúäìcdllw myl `le cenll ick dazkpy -énð éëä ¦§¦§©¥§¦¨¨¦©¦

.ïðé÷çî àìc§Ÿ¨§¦©
,`xnbd dywnäiLàé øa éçà éaøåynzydl ozipy xn`y §©¦©©©Ÿ¦¨

,zxg` dheql ef dyi` myl dazkpy dheq zlibnadéì úéì- ¥¥
y mc` ,oihiba dpynd z` xaeq epi` m`dáúkzpn lr hbLøâì ¨©§¨¥

eaCìîðå BzLà úàm` .oiyexibdn ea xfgøîàå ,Bøéò ïa Bàöî ¤¦§§¦§©§¨¤¦§¨©
EzLà íLk ézLà íLå EîLk éîL Bìily xird my ixd - §¦§¦§§¥¦§¦§¥¦§§

mb mi`zn df hb ok m` ,mieey jzy` lye ily zenyd oke ,jlye
,jzy` lye jly oiyexibd xear zazky hbd z` il oz ,ixear

.izy` z` ip` ea yxb`e.Ba Løâì ìeñtzaizk `dzy jixvy ¨§¨¥
,xn`p hb zaizk iaby itl .ea yxbzdl zcnerd dyi`d myl hbd
,ok m` ,'dnyl' ,'dl' miyxece ,"dcia ozpe zezixk xtq dl azke"
'dl' yexcp "z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre" xn`py o`k mb

.'dnyl',`xnbd zvxzníúä ,éøîàhb iab -øîà 'dì áúëå' ¨§¦¨¨§¨©¨¨©
,àðîçødaizk dxezd dxikfdy oeikì äáéúk ïðéòa.dîL ©£¨¨§¦¨§¦¨¦§¨

,`xnbd zl`eyénð àëäaezk'dì äNòå'yexcp `l recne ¨¨©¦§¨¨¨

,`xnbd zvxzn .dnyl diiyr jixvy'äéiNò' éàîdiiyrd idn - ©£¦¨
dxezd dxn`yä÷éçîdnyl dlibnd z` wegnl odkd jixvy - §¦¨

.dnyl zeyridl dkixv dlibnd zaizky `le dheqd ly
,dpyna epipyì ú÷tñî dðéà.['eëå] äéðtL ãò úBzL ¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨§

,`xnbd dywnépîepizpyn ly `pzd xaeq `pz dfi` enk - ©¦
ciny ,mixnd mind ziizy xg`l cin zwcap dheqdy ,xn`y

,zewixen dipt oziizy xg`lúà áéø÷î øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìc änëc ,d÷Lî Ck øçàå dúçðîonf lky - ¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨

dgpnd daxw `lyàiî dì é÷ãa àì,dze` miwcea mind oi` - Ÿ¨§¥¨©¨
"ïBò úøkæî ïBøkæ úçðî" áéúëcdgpnd zaxwd xg`l wxy ,ixd ¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨

okn xg`l wxe mind z` dzey mcew m`e ,mixkfpe dizepeer miwcap
dipt diizyd xg`l ciny xne` `pzd did `l ,dgpnd z` aixwn

.zewixenïðaøì ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨§©¨¨
ep`ay ixd,minkg zhiyläìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL éaø éàc§¦©¦¦§¨¨©¥§¨

.íéønä íéna,`xnbd zvxzn .dpynd ly `pzd `ed in dywe ©©¦©¨¦
àä ,àcñç áø øîàepizpyn -,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,épî ¨©©¦§¨¨©¦©¦£¦¨¦§¨©

,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷îziizyy `pzd xne` okle ©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨
,cin dzwcea mindúeëæáe,dl dlez m` -ïðaøk dì øáñ- ¦§¨©¨§©¨¨

.dl dlez zekfdy mixne`y
,dpyna epipy'eëå äeàéöBä íéøîBà íäådheqd dzeyy xg`l - §¥§¦¦¨§

oicib z`lnzn `ide zewixen dipt cin ,`id d`nh m` ,mind on
.dxfrd `nhz `ly de`ived mixne` my micnerde

,`xnbd zl`eyàîòè éàî,dxfrdn dze` `ivedl miywan ©©£¨
,`id daiqd dxe`kläðçîa øeñà úîc àøîéîì ,äúî àîìéãc§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥

äiåìmiyp zxfr oia didy) xepwp xry e` miyp zxfr ,epiid - §¦¨
ycwnd zyecwa eycwzp `ly ,dheqd z` mi`ian myy ,(dxfrl

,diel dpgnk epicy ziad xd x`yk mdeøzeî úî àîè ,àéðúäå§¨©§¨§¥¥¨
úî eléôà àlà ,eøîà ãáìa úî àîè àìå ,äiåì äðçîì ñðkéì¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ§¥¥¦§¨¨§¤¨£¦¥

,"Bîò óñBé úBîöò úà äLî ç÷éå" ,øîàpL ,Bîöò'e'Bnò ©§¤¤¡©©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦
,rnyn.Búöéçîadid ,mirlwd on miptl ,zepgn 'b eid xacnae ¦§¦¨

dpgn miield aiaqe ,miield epg dpiky dpgn aiaq ,dpiky dpgn
zenvr z` ezvignl enir lhp ,iel didy dyny jkne .l`xyi

cn ,dyw ok m` .diel dpgna xzen zndy cenll yi ,sqeire
.da xzen zn ixd ,miypd zxfrn dheqd z` `ivedl ekxved

,`xnbd zvxzn,éiaà øîà,d`ivedl ekxved dzin yygn `l ¨©©©¥
`l`äcð ñBøôz ànLziizy mr dze` swezd cgtd zngn ¤¨¦§¦¨

dxeq` dcipe ,dteba mzlert z` yibxdl dligzn `idy ,mind
.diel dpgna

,`xnbd zl`eyàétøî àúeúéòác àøîéîìz` dtxn cgtdy - §¥§¨¦§¦¨©§§¨
,`xnbd zxne` .mc zi`xl mxebe dinc xewnáéúëc ,ïéà¦¦§¦

áø øîàå ,'ãàî äkìîä ìçìçúzå','lglgzze' oeyl edn ©¦§©§©©©§¨§Ÿ§¨©©
äcð äñøétL.dcip dqxite ,dteb llg qnqnzpy ,epiid - ¤¥§¨¦¨

,`xnbd dywníéîc ú÷lñî äãøç ,ïðz ïðà àäådpezpd dyi` - §¨£¨§©£¨¨§©¤¤¨¦
,`xnbd zvxzn .mc d`ex dpi` ,cgtaúéîö àãçtdb`c - ©§¨¨¦

iptn zb`ecy dyi` oebk ,drztda dyi`l d`a `ly zcnzn
,mc `ivedln xewnd z` znev ok` ,dbxedl e`eai `ly miaie`
,drztda cgtd dilr d`a `ly dxwna xaecn ef dpynae

àétøî àúeúòéa`ly cry ,ef oebk ,drztda `ad cgt la` - ¦£¨©§§¨
,mind dl ewifi `ly dgehae dkenq dziid mind on dzzy
mind millegn mdy dn yibxdl dligzn mziizy mr ,me`zte
.mc zii`xle xewnd ziitxdl mxeb ,cin dze` swezd cgtd ,dteba

,dpyna epipy'eëå äúéä úeëæ dì Lémpi` mindy minrt - ¥¨§¨§¨§
yi ,dpy dlez zekf yi .zekf dl yi m` ,oebk ,cin dze` miwcea

.mipy 'b dlezd zekf yie ,miizpy dlez zekf
ïéúéðúî épî,mipy 'b dlezd zekf yiy zxne`y -éñBé àaà àì ©¦©§¦¦Ÿ©¨¦

éaø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øæòéìà éaø àìå ,ïðç ïa¤¨¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¤¦§¨¦§©¨§Ÿ©¦
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יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד קק



רד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

ì äëøà [äåäz] (éåäz) ïä"CúåìLjxe` `di ,dwcvd ici lre - ¥¤¡¥¤¡¥©§¨¦§¥§¨
.drxd jze` cewtl xdnz `ly ,jnelyl onfàèî àìk" ,áéúëe§¦Ÿ¨§¨

"àkìî øöðãëeáð ìò,xvpkeap lr zeieprxetd lk eribd seqal ©§©§¤©©§¨
"øNò éøz ïéçøé úö÷ì" áéúëeixd .yceg xyr mipy xg`l - §¦¦§¨©§¦§¥£©

epzpyn ly `pzd edin ,ok m` .yceg xyr mipy dlez zekfdy
,`xnbd daiyn .mipy 'b dlez zekfdy xaeqyíìBòìly `pzd §¨

zhiyk xaeq epzpynìàòîLé éaø,mipy 'b dlez zekfdy xn`y ©¦¦§¨¥
àø÷ çkLàåaezk `xwn `vne -éðúå øîàcjix`n d"awdy - §©§©§¨§¨©§¨¥

,minrt 'b cr et`ìL ìò 'ä øîà äk" áéúëc"íBãà éòLt äL- ¦§¦Ÿ¨©©§Ÿ¨¦§¦¡
zeprxet mdilr `iad `le d"awd mdl oiznd miryt 'b cry ixd

.mipy 'b onfd z` jix`d epiidc ,minrt 'b xg`l cr
,`xnbd zl`eyéàîe,l`rnyi iax xn`y edn -ïéàL ét ìò óà ©©©¦¤¥

øácì øëæ øácì äéàø,zayine .dxenb di`x ef oi` recn ,àîìc §¨¨©¨¨¥¤©¨¨¦§¨
íéáëBk éãáBò éðàLmec`e xvpckeap oebkàðéc ãé÷tî àìc ©¦§¥¨¦§Ÿ¦§¦¦¨

åäééìò,dfd mlera zeprxet mdilr `iadl xdnn d"awd oi`y -
mdn rextl xdnne dfd mlera d"awd wcwcn l`xyi mr la`

.dfd mlera
,dpyna epipy.'eë íéðL 'â äìBz úeëæ Léå§¥§¨¨¦

,`xnbd zl`eyéàîc úeëæmpi` mindy dilr dpibn zekf efi` - §§©
.dl miwifnäøBúc úeëæ àîéìéà.dxeza zwqer dzidy -àä ¦¥¨§§¨¨

àéä äNBòå äåeöî dðéàoeike ,dxez cenll deevn dpi` ixd - ¥¨§ª¤§¨¦
cenrz ef zekfy xnel xazqn `le ,lecb dxky oi` deevn dpi`y

.dewifi `l mindy dlàlàl ,`id dpeekdy xn`päåöîc úeëæ ¤¨§§¦§¨
dzyry,ike ,dyw jk lr mbéàä élek àðâî éî äåöîc úeëæ§§¦§¨¦©§¨¥©

zeprxetd on jk lk oibdl dgeka yi m`d -Løc Bæ úà ,àéðúäå§¨©§¨¤¨©
,éñBé øa íçðî éaøxn`p¯ äìz ,"øBà äøBúå äåöî øð ék" ©¦§©¥©¦¦¥¦§¨§¨¨¨

liyndøBàa äøBzä úàå ,øða äåönä úà áeúkä,äåönä úà ©¨¤©¦§¨§¥§¤©¨§¤©¦§¨
liyndäòL éôì àlà äpéâî dðéà øp äî Cì øîBì ,øða- §¥©¨©¥¥¨§¦¨¤¨§¦¨¨

lyki `ly eiptl zcnerd jxcd z` el xi`dldðéà äåöî óà ,©¦§¨¥¨
¯ äòL éôì àlà äpéâîzeiprxet zvwnnäøBzä úàå ,liynd §¦¨¤¨§¦¨¨§¤©¨

øBàa-øBà äî Cì øîBìmeidíìBòì ïéâîmirbtd lkn - §©¨¨¥¥§¨
,mlera el mi`ad¯ íìBòì äpéâî äøBz óàon eze` dlivny ©¨§¦¨§¨

.mlerd dfa el mi`ad mixeqid one `hgdøîBàåeixg`y weqtd - §¥
,dxezd ly dizelrn oipra xacndCúà äçðz Eëìäúäa"§¦§©¤§©§¤Ÿ¨

jgiyz `id zeviwde jilr xenyz jakyae."'Bâåyxtzn jke §
,aezkd'Cúà äçðz Eëìäúäa'-äfä íìBòä äædxezdy - §¦§©¤§©§¤Ÿ¨¤¨¨©¤

.zexv lkn dfd mlera jilr obze dgpzéìò øîLz EaëLa'Bæ 'E §¨§§¦§Ÿ¨¤
äúéîdzind ixeqin dxezd dpibn dzind zrya -úBöé÷äå' , ¦¨©£¦¨

àáì ãéúòì 'EçéNú àéäjcra dxezd uilz dzind xg`l - ¦§¦¤¤¨¦¨Ÿ
.mpdibd ixeqii iptn obdläìéì ïBLéàa Cläî äéäL ,íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨¨§©¥§¦©§¨

àøééúîe äìéôàå.` ,mixac 'bníéúçtä ïîe íéöBwä ïî- ©£¥¨¦§¨¥¦©¦¦©§¨¦
zenebíéð÷øaä ïîe.a ,lrye crv lka el miaxe`d mirbt mdy ¦©©§¨¦

íéèñéìä ïîe äòø äiçîeoeyi`a el zepncfnd zepkq mdy - ¥©¨¨¨¦©¦§¦
.b ,dlilCläî Cøc äæéàa òãBé Bðéàåwitqn iwa epi`y zngn - §¥¥©§¥¤¤¤§©¥

.mikxcd iliaya,øeà ìL ä÷eáà Bì äðncæðel dxi`ny oeik ¦§©§¨£¨¤
,eiptl zcnerd jxcd z`ïîe íéúçtä ïîe íéöBwä ïî ìvéð¦¨¦©¦¦©§¨¦¦

íéð÷øaäin ,jk ,d`ex epi`y zngn zeaxe`d zepkqd mdy ©©§¨¦
mle` .zeiprxet zvwnn lvip zeevn miiwnyàøééúî ïééãòå©£©¦¦§¨¥

íéèñéìä ïîe äòø äiçîea erbti ot dlila zkll okxcy,cere ¥©¨¨¨¦©¦§¦
ìvéð ,øçMä ãenò äìòL ïåék .Cläî Cøc äæéàa òãBé Bðéàå§¥¥©§¥¤¤¤§©¥¥¨¤¨¨©©©©¦¨

íéèñéìä ïîe äòø äiçîon lvip dxez cenll dkfy in jk - ¥©¨¨¨¦
mixeqid one `hgd.,xgyd cenr dlry xg`l mb mle`ïééãòå©£©¦

,Cläî Cøc äæéàa òãBé Bðéày críéëøc úLøôì òébämye ¥¥©§¥¤¤¤§©¥¦¦©§¨¨©§¨¦
f`e ,dpekpd jxca `edy gkepe ekxc z` xikd.ílekî ìvéðenke ¦©¦¨

epi` oiicr zeevn miiwne dxez cnelyk mb ,dfd mlera mc`d ok
rxd xvid eptki `ny e` ,eini seq cr ef jxca jli m` rcei

on yxit `le dzind meil ribny cr ,dpekpd jxcdn eaiydl
.dfd mlerd iywen lkn lvip f`e ,df meil cr dxezdøçà øác̈¨©¥

,xe`l dxezd z`e xpl devnd z` aezkd liynd recn ztqep jxc
äåöî äaëî äøéáò`ly devnd xky z` dakn dxiar dyrn - £¥¨§©¨¦§¨

.xi`i `ly xpd xe` z` zeakl ozipy itk ,zeprxetd on eilr oibz
äøBz äaëî äøéáò ïéàå,eilr obz `ly dxeza wqry in xky - §¥£¥¨§©¨¨

,meid xe` z` zeakl ozip `ly itkì íéaø íéî" øîàpLeìëeé à ¤¤¡©©¦©¦Ÿ§
"äáäàä úà úBaëìef dad`de ,zexiarl lyn md 'miax min' - §©¤¨©£¨

.dxezd xky z` zeakn mpi` zexiardy ,weqta x`eane ,dxezd
lk mixeqid on zepibn mpi` zeevndy `ziixaa x`ean mewn lkn
dl zcner `idy `pzd xn` zekf efi` lr ,dyw ok m`e ,jk
deevn dpi` ixd ,dxez zekf m` ,mixnd mind zribtn lvpidl
mxky oi` ixd ,deevn zekf m`e ,lecb epi` dxkye dxezd cenila

,`xnbd zvxzn .mixeqid on livdl jk lk daexn,óñBé éaø øîà̈©©¦¥
e ,dheqd lr dpibn devn zekf mlerlda ÷éñòc àðcéòa äåöî- ¦§¨§¦§¨§¨¦¨

,da wqery dryaàðâîmixeqid on eilr dpibn -àìvîe- ©§¨©§¨
,`hg icil `ai `ly eze` dlivneda ÷éñò àìc àðcéòa- §¦§¨§Ÿ¨¦¨

,cer da wqer epi`e devnd dxnbpynàðâî éðebàmixeqid on - ©¥©§¨
àìvî àì éìevàdevnd mlerl ,xnelk .`hgd on dlivn dpi`e - ©¥Ÿ©§¨

dheql zcner devn zekf ,jkitle ,dfd mlera mixeqid on dpibn
dpibn dpi` devndy `ziixaa `pzd xn`y dne .mind dewifi `ly
la` ,da wqery drya `l` dpibn dpi`y ezpeek ,dryl `l`

da ÷éñòc àðcéòa ïéa äøBzda wqery drya oia -àðcéòa ïéáe ¨¥§¦§¨§¨¦¨¥§¦§¨
da ÷éñò àìcda wqer epi`y drya oiae -àìvîe àðâî- §Ÿ¨¦¨©§¨©§¨

.`hgd on dlivne mixeqid on dpibn
,`xnbd dywnúîé÷¯ äzòî àlà ,äaø dì ódxez zekf m` ©§¦¨©¨¤¨¥©¨

,`hg icil `ai `ly da wqer epi`y drya mb mc`l zcnerâàBc¥
ìôBúéçàå,miryx eyrpy,äøBza é÷ñò àì éîok m`àì éànà ©£¦¤¦Ÿ¨§¥©¨©©Ÿ

eäééìò äpéâämiryx m`yre m`ihgdy ,rxd xvin dxezd ¥¦¨£©§
.mixenbàáø øîà àlà,xg` weligda ÷éñòc àðcéòa äøBz- ¤¨¨©¨¨¨§¦§¨§¨¦¨

da wqery dryaàìvîe àðâîdlivne mixeqin eilr dpibn - ©§¨©§¨
,`hg icil `ai `ly rxd xvin eze`da ÷éñò àìc àðcéòa- §¦§¨§Ÿ¨¦¨

,da wqer epi`y drya mle`eàìvî àì éìevà àðâî éðebà- ©¥©§¨©¥Ÿ©§¨
oi`y dn .`hgd on ezlivn dpi` j` mixeqid on eilr `id dpibn

okéðebà ,da ÷éñò àìc àðcéòa da ÷éñòc àðcéòa ïéa ,äåöî¦§¨¥§¦§¨§¨¦¨§¦§¨§Ÿ¨¦¨©¥
àðâîdpibn devn zekf okle ,zeprxetde mixeqid on eze` dlivn ©§¨

j` ,dheqd lràìvî àì éìevàdfae .`hgd on ezlivn dpi` - ©¥Ÿ©§¨
.miryx mzeyrl ltezig`e b`ec lr rxd xvi hly recn oaen

øîà àðéáøxg` ote`a ayiin -íìBòì ,dheql zcnerd zekfd ¨¦¨¨©§¨
`id¯ zøîà÷ãe .äøBz úeëæ`id ixdy ziywdy dnedðéà §¨§¨¨§©§¥¨

äNBòå äåeöî.÷tî àì éãewôc éäðàcdpi` dnvr `id mpn` - §ª¤§¨§¦§©¥Ÿ¦©§¨
j` ,dxez cenll deevneäééða ïééðúîe ïéø÷îc àøâàaxkya - §©§¨§©§§¨©§§¨§©§

,dpyn zepyle `xwn `xwl xtqd zial odipa z` `iadl zegxehy
¯ eäééøáâì eäì ïøèðåzxg` xirl mi`veiy odilral zepiznne §©§¨§§©§©§

dxez cenllàLøãî éaî eúàc ãò,yxcnd zian mixfegy cr - ©§¨¦¥¦§¨¨
eäééãäa ïàâìt àì éîcenil xkya mnir miwleg mpi` ike - ¦Ÿ©§¨©£©§

.dyere deevn ly xky `edy ,mdly dxezd
e ,zl`eye `ziixaa `aend lynl zxfeg `xnbdéàîlynpd ©

l ribdlíéëøc úLøt,daiyne .`pzd xikfdy,àcñç éaø øîà ¨¨©§¨¦¨©©¦¦§¨
äúéî íBéå íëç ãéîìz äæ`edy ,zeend mei `ed mikxc zyxt - ¤©§¦¨¨§¦¨

wxy ,xnel `pzd zpeeke ,gvp iigl dfd mlera mc`d iign xarn
zepkqn lvipy rci ,mkg cinlz ecera df meil mc`d ribd m`
rxd xvi ly eicia `ed oezp ,f` cr j` .el zeaxe`d xvid

.e`ihgdl,øîà ÷çöé øa ïîçð áømikxc zyxtäælyn ©©§¨©¦§¨¨©¤
làèç úàøéå íëç ãéîìz.`hg z`xi icil ribdy -àøèeæ øî ©§¦¨¨§¦§©¥§©§¨

äæ ,øîàl lynàaélà àúzòîL déì à÷ìñc íëç ãéîìz ¨©¤©§¦¨¨§©§¨¥§©§§¨©¦¨
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'ø 'eëå úà ãnìì íãà áéiç :éàfr ïa øîBà¥¤©©©¨¨¨§©¥¤§
øæréìàdãnìî äøBz Bza úà ãnìîä ìk :øîBà ¡¦¤¤¥¨©§©¥¤¦¨§©§¨

eléàk :àîéà àlà ?Czrc à÷ìñ úeìôéz :úeìôéz¦§¦§¨§¨©§¨¤¨¥¨§¦
øæréìà 'øã déîrè éàî :eäaà 'ø øîà .úeìôéz dãnì¦§¨¦§¨©©¨©©£¥§¡¦¤¤
äñðëpL ïåék "äîør ézðëL äîëç éðà" :áéúëc¦§¦£¦¨§¨¨©§¦¨§¨¥¨¤¦§§¨
éðà" éàä ïðaøå ,úéîeîør Bnr äñðëð íãàa äîëç̈§¨§¨¨¦§§¨¦©§¦§©¨¨©£¦
éñBé éaøãëì déì éraéî ?déì éãár éàî "äîëç̈§¨©¨§¥¥¦¨¥¥¦§§©¦¥
éøác ïéà :àðéðç 'øa éñBé 'ø øîàã ,àðéðç 'øa§£¦¨§¨©¥§£¦¨¥¦§¥
,ïäéìr íeør Bîör ãéîrnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBú¨¦§©§¦¤¨§¦¤©£¦©§¨£¥¤
:ïðçBé 'ø øîà ."äîør ézðëL äîëç éðà" :øîàpL¤¤¡©£¦¨§¨¨©§¦¨§¨¨©¨¨
éîk Bîör íéNnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBú éøác ïéà¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§§¦
rLBäé 'ø :"àönz ïéàî äîëçäå" :øîàpL ,BðéàL¤¥¤¤¡©§©¨§¨¥©¦¦¨¥§ª©
äöBø :øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî :'eëå äMà äöBø :øîBà¥¨¦¨§©¨¨©¨¦¨¨©¨
àeä :úeLéøôe ïéa÷ úrLzî ,Bnr úeìôéúå á÷a äMà¦¨§©§¦§¦¦¦§©©¦§¦

àøäða àúzéà äráè à÷c ïBâk ?äèBL ãéñç éîc éëéä :'eë äèBL ãéñç :øîBà äéä̈¨¥¨¦¤¥¦¨¥¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨§©£¨
:ïðçBé 'ø øîà ?íeør òLø éîc éëéä .dìeöàå da éìekzñéàì àrøà çøBà åàì :øîàå§¨©¨©©§¨§¦§©¥¨©£¨¥¦¨¥¨¨¨¨©¨¨
øðéc ïúBpä äæ :øîBà eäaà 'ø ,Bøáç ïéc ìra àáiL íãB÷ ïéicì åéøác íérènä äæ¤©©§¦§¨¨©©¨¤¤¨Ÿ©©¦£¥©¨¥¤©¥¦¨
äàôe äçëL è÷ì ìBhé àì æeæ íéúàî Bì LiL éî ïðúc ,æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðrì§¨¦§©§¦¨©¦¦§©¦¤¥¨©¦Ÿ¦¤¤¦§¨¥¨
'ø .ìBhé äæ éøä úçàk Bì ïéðúBð óìà eléôà ,øðéc øñç íéúàî Bì äéä .éðr øNrîe©§©¨¦¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦§©©£¥¤¦
:ïðçBé 'ø øîà éñà 'ø øîà .ïéèreî íéñëða øBkîì äör àéOnä äæ :ïðçBé 'ø øîà éñà©¦¨©¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦¨¦¨©©¦¨©¨¨
äör àéOnä äæ :øîà ééaà .eøëî ,eøënM äî ïéèreî íéñëða eøëîe eîãwL íéîBúé§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦©¤¨§¨§©©¥¨©¤©©¦¥¨

éøçàå ,Eì éñëð" àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk íéñëða øBkîìïBLàøä ãøéå ,"éðBìôì ,E ¦§¦§¨¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©§§©£¤¦§¦§¨©¨¦
ïéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác ,úBçB÷lä ãiî àéöBî éðMä ,ìëàå øëîe¨©§¨©©¥¦¦¦©©¨¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥
íéøçà réøënä äæ :úLL áø øîà àîç øa óñBé áø .ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì©¥¦¤¨©¤¦¥¦©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©£¥¦
äæ :øîà àleò .íéøçàì øéîçîe Bîörì ì÷énä äæ :àðeä áø øîà à÷éøæ 'ø .åéúBçøBàa§§¨§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©£¦©£¥¦¨¨©¤
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

,dpyna epipyéaø 'eëå úà ãnìì íãà áéiç éàfò ïa øîBà¥¤©©©¨¨¨§©¥¤§©¦
.úeìôéz dãnìî äøBz Bza úà ãnìnä ìk øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¨©§©¥¤¦¨§©§¨¦§

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ úeìôézjzrc lr dlri ike - ¦§¨§¨©§¨
zeltiz z`xwp dxezdy(i`ad ixac).dpyz l` ,`xnbd zvxzn

,zeltiz dcnln dxez ezia z` cnlnd xfril` iax ixacaàlà¤¨
úeìôéz äãnì eléàk ,àîéàink dyi`l dxez cnlndy ,epiid - ¥¨§¦¦§¨¦§

zeidl zcnel `id dxezd cenil ici lry ,zeltiz dcnlny
.rpvda dixac zeyrle zinenxr

øæòéìà éaøc àîòè éàî eäaà éaø øîàdxez cnlndy - ¨©©¦©¨©©£¨§©¦¡¦¤¤
.zeltiz dcnln eli`k dyi`lézðëL äîëç éðà" áéúëc¦§¦£¦¨§¨¨©§¦

,"äîøò- 'dnkg ip`' ,weqta x`eane ,dxezd `id dnkgïåék ¨§¨¥¨
,íãàa äîëç äñðëpL'dnxr izpky'.úéîeîøò Bnò äñðëð ¯ ¤¦§§¨¨§¨§¨¨¦§§¨¦©§¦

ixac zeyrl zcnel ,zegwit da zqpkp dxezd cenil jezne li`ede
rpvda zepf

,`xnbd zl`eyïðaøåezia z` cnll mc`d lry xaeqy i`fr oa - §©¨¨
,dxez¯ éàäweqtddéì éãáò éàî 'äîëç éðà'miyxec dn - ©£¦¨§¨©¨§¥¥

,`xnbd daiyn .epnnøîàc .àðéðç éaøa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¦§©¦£¦¨§¨©
éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¦§©¦£¦¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦

ïäéìò íeøò Bîöò ãéîònLjxc ler envr lrn hyety ,epiid - ¤©£¦©§¨£¥¤
,dxez cenll liaya lk xqge ipr dyrpe miwqrd lkn yxete ux`

."äîøò ézðëL äîëç éðà" øîàpL¤¤¡©£¦¨§¨¨©§¦¨§¨
Bîöò íéNnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§

BðéàL éîkdxeaba ode xyera od ,dnkga od ,eipiipr lka eipr - §¦¤¥
"àöîz ïéàî äîëçäå" øîàpLmiyny inz `vnz dnkgd - ¤¤¡©§©¨§¨¥©¦¦¨¥

.melk - 'oi`'k envr
,dpyna epipyøîBà òLBäé éaøäMà äöBødryzn zeltize awa ©¦§ª©¥¨¦¨
zeyixte oiaw.'eëå,`xnbd zl`eyøîà÷ éàîeixac yexit dn - §©¨¨©

.ryedi iax ly,`xnbd daiyná÷a äMà äöBø ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¦¨§©
Bnò úeìôéúådidiye (aw) mihren zepefna oefil dy` dticrn - §¦§¦

,dl ievn dlraúeLéøôe ïéa÷ úòLzîmiaexn zepefna oefiln - ¦¦§©©¦§¦
daile dipiipr xwiry oeike .dl ievn dlra `di `le ,inyb rtyae

.dxez cnlzy aeh `l ,elld mixaca dyi`d ly
äèBL ãéñç øîBà äéä àeämexr ryxe'eë,`xnbd zl`eyéëéä ¨¨¥¨¦¤¥¦

.äèBL ãéñç éîc,`xnbd daiynàúzéà äòáè à÷c ïBâk ¨¦¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨
àøäða,xdpa dyi` zraehy d`exyàòøà çøBà åàì øîàå §©£¨§¨©¨©©§¨

dìevàå da éìekzñéàìlivdle dyi`a hiadl ie`xd on df oi` - §¦§©¥¨§©¨
.dze`

,`xnbd zl`ey.íeøò òLø éîc éëéä,`xnbd daiynéaø øîà ¥¦¨¦¨¨¨¨©©¦
ïéicì åéøác íéòènä äæ ,ïðçBézeaiqd z` oiicl rinyn -yiy ¨¨¤©©§¦§¨¨©©¨

ezekfl ccvl,Bøáç ïéc ìòa àáiL íãB÷iccv z` rawy oeike ¤¤¨Ÿ©©¦£¥

zrcd lewiy z` oiicl oi`e ,owlql dyw ,oiicd ly eaila eizeiekf
`l' lr xaery ,ryx `xwp okle .exey`l dxwnd z` oegal ievxd
`edy rcei `l oiicdy dnxra z`f dyery ,mexr ,'`ey rny `yz

.ezi` oecl `a
æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðòì øðéc ïúBpä äæ ,øîBà eäaà éaø- ©¦©¨¥¤©¥¦¨¤¨¦§©§¦¨©¦

.miipr zepzn lehil lkei `ly ickaæeæ íéúàî Bì LiL éî ,ïðúc¦§©¦¤¥¨©¦
,ok lre ,iprk xcben epi`.éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ìBhé àìŸ¦¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦

,øðéc øñç íéúàî Bì äéä,ipr `ed zrky oeikïéðúBð óìà eléôà ¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦
,úçàk Bì,el mivegp mlek m`ìBhé äæ éøämexr ryx `ed ixde , §©©£¥¤¦

,daeh epnn rpen `ed jk ici lr zn`ae ,dwcv zzl dvexy d`xpy
.jka yibxn `l iprdy dnxra dfe

øîà éqà éaømya,ïðçBé éaømexr ryxøBkîì äöò àéOnä äæ ©¦©¦¨©©¦¨¨¤©©¦¥¨¦§
ïéèòeî íéñëðamipady `ed oicd ,zepae mipa gipde zny mc` - ¦§¨¦¨¦

cr e` exbaziy cr mdizeig` z` oipf mde miqkpd z` miyxei
mdn epefiy xyt`y miqkp gipdya mixen` mixac dna .eqx`ziy
miqkp oi`xwpd od el`e ,zepad exbaziy cr cg`k zepade mipad
zepad ,cala zepad oefn ick `l` miqkpa oi` m` la` .oiaexn
lr el`yi mipade ,eqx`ziy cr e` exbaziy cr odn zepefip
eyxiy mipal dvr `iynd mc` .mihren miqkp od el`e ,migztd
zepefna miqkpd eciqti `ly icka mze` xeknl ,mihren miqkp
dxikdny oipne .minkg zrc lr xiarn `edy ,ryx `xwp ,zepad

,dlireneøëîe eîãwL íéîBúé ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§
ïéèòeî íéñëða,oic zial zepad e`ay mcew -miqkpd ecinrde ¦§¨¦¨¦

,ozwfga.eøëî eøënM äî©¤¨§¨§
,øîà éiaà,mexr ryxïaøk íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ©©¥¨©¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦§©¨

,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîLexagl xn`y mc`éñëðmiiepwCì ¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©¦
éøçàå¯ .éðBìôì Em` ,ipeltl exari miqkpd zenzy ixg`eãøé §©£¤¦§¦¨©

øëîe ïBLàøäxg`l miqkpd z`éðMä,ipyd lawnd -àéöBîz` ¨¦¨©©¥¦¦
miqkpdúBçB÷lä ãiîoey`xd zeniy xg`lïaø .éaø éøác ¦©©¨¦§¥©¦©¨

.ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLoeike ¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨©¤¦¥¦
`ivedl leki epi`e ,miqkpa melk ipyl oi` ,xg`l miqkpd xkny
,miqkpd laiwy oey`xd dfl dvr `iynd mc`e .zegewldn
qkpd xeari `le qkpd zern ecia exzeeiy icka xg`l mxkenl
.ozepd zrc lr dfa xaery oeik ryx `xwp ,'jixg`'l ezen xg`l

øîà àîç øa óñBé áømya,úLL áø,mexr ryxòéøënä äæ ©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©
åéúBçøBàa íéøçàmdl rivne mixg`l miaehd eiyrn dlbn - £¥¦§§¨

ipira ciqgk envr ze`xdl `l` oeekzn epi`y .eizegxe`a zkll
lr zetgl icka zeixad.eizearez

øîà à÷éøæ éaømyaøéîçîe Bîöòì ì÷énä äæ ,àðeä áø ©¦§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©§¦
äæ ,øîà àìeò .íéøçàì©£¥¦¨¨©¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

`id ixd dwignd xg`l zezyl daxiq m`y `aiwr iax xn`y
ote`a xaecn ,zcnere dwecaàúeiøa úîçî da àøãä÷cjezn - §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.dzey ipi` dxn`e zzzex dpi`y ,dze`ixaøîà÷ éëäåiax §¨¦¨¨©
`aiwràúeiøa úîçî ìk ,xa jezn zezyl daxiq m` -,dze`i ¨¥£©§¦¨

dcrxe cgt ipniq llk dzlib `lyàéúL àì ììk ììk ,dpi` - §¨§¨Ÿ©§¨
.llk dzeymby gipdl yi ,cgt jezn `ly dzey ipi` zxne`dy

`l` ,zn`a zezyl dpeekzd `l ,dzyzy dxn`yk dligzn
,zaxqnyk jkitl ,axqz dzewydl e`eaiyky jk lr dknq

zezyl zaxqnd la` .d`neha dcenk zaygpàúéúø úîçî- ¥£©§¦¨

dligzn ik `ed ze` ,zzzexe zcgtp `idy dze` mi`ex ep`y
zcgtp `id zrky `l` ,dzxdh lr dknqe zezyl dpeekzd
yi df ote`ae ,dxedh `idy zexnl mind dze` ewcai `ly zyyege

da dxfg m` ,welig÷eçnà àì ézkàc ,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤§©©¦Ÿ¦§
énð éà ,äléâîm`äléâî ÷eçnà,unewd axwy iptlïéãk àlLc §¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ§¦

é÷çîc íéðäk ãéáò,da àøãä éöî,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ¨¦Ÿ£¦§¨£¥¨¥©§¨¨
j`àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéáò ïéãác ,õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¦§¦¨¦Ÿ£¦§¨£¥Ÿ¨¥©§¨
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רז

oifge` mipya cenr `k sc oey`x wxtdheq
.ã"ñ úeìôz dãnì:Dl `xw zEltY dxFY ike.elàkzinEnxr dpian `id DkFYOW ¦§¨¦§§¦¨¦§¨¨¨§¦¤¦¨¦§¦¨©§¦

:rpvdA dixaC dUFre.äîëç:dxFY.äéìò íBøò Bîöò ãéîònLmiwqr lMn WxiRW §¨§¨¤¨§©§¥©¨§¨¨¤©£¦©§¨¨¤¨¤¥¥¦¨£¨¦

miIwzIW mixrOW ['iqxB dilr mExr Fnvr miUOW `"l] lM xqge ipr dilr dUrpe§©£¤¨¤¨¨¦©£©Ÿ¤¥¦©§¨¨¤¨©§¦¤©£¦¤¦§©¥

:mc` lMn cFnlle ci lr uFAwl FzxFY.àönz ïéàî:oi`M iEUrd oná÷a äMà äöBø ¨¦§©¨§¦§¦¨¨¨¥©¦¦¨¥¦¤¨§©¦¨¦¨§©
.úeìôúå`die oihrEn zFpFfnA oFGl dvtg §¦§£¥¨¦¦§¨¦¦¥

zEWixtE oiAw 'hn ,WinWzA Dl iEvn DzEltY¦§¨¨¨§©§¦¦©¦§¦

cFnlYW aFh oi` Kkitl ,zEltYd on WFxtl¦§¦©¦§§¦¨¥¤¦§

:dxFY.ïéicì åéøác íéòènLalA ErAwPXnC ¨¤©§¦§¨¨©©¨§¦¤¦§§§¥

,owNql oiWw df lW eixacl eizFIkf ixrW oiICd©©¨©£¥§ª¨¦§¨¨¤¤¨¦§©§¨

`Vz `l lr xaFrW `Ed rWxe ,FzEnxr ixde©£¥¨§§¨¨¤¥©Ÿ¦¨

`eW rnW(bk zFnW):.æeæ íéúàî íéìLäìdYrnE ¥©¨§§§©§¦¨©¦¥©¨

:mElHIW miaFxw Fl Wie ,hwl lFHi `líéñëða Ÿ¦¤¤§¥§¦¤¦§¦§¨¦
.ïéèòeîopzC(:hlw sC a"a)mipA giPde zOW in ¨¦¦§©©¦¤¥§¦¦©¨¦

zFpAde EWxi mipAd oiAxn miqkPdW onfA ,zFpaE¨¦§©¤©§¨¦§ª¦©¨¦¦§§©¨

El`Wi mipAde EpFGi zFpAd oihrEn miqkp ,EpFGi¦§¨¦¨¦©¨¦§©¨¦¦§£

:migzRd lr.eøëîe eîãwLzFpAd E`AW mcw ©©§¨¦¤¨§¨§Ÿ¤¤¨©¨

:zFpA zwfgA miqkPl c"a mEcinrde c"al§§¤¡¦©§¨¦§¤§©¨

.åéúBçøBàa íéøçà òéøënäipFnM EUre E`x ©©§¦©£¥¦§§¨§©£¨¦

Fnvr zF`xdl `N` df oeEMzp `l .iMxcA EklE§§©§¦Ÿ¦§©¥¤¤¨§©§©§

`N` ,FxaM FkFY oi`e ,zFIxAd ipirA ciqgM§¨¦§¥¥©§¦§¥§¨¤¨

:eizFarFzA wFCal eixg` EwCwci `NW¤Ÿ§©§§©£¨¦§§£¨
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ïáyixcc dixfr oa `"xk `lc i`fr oac inlyexi .'eke mc` aiig xne` i`fr(.b sc dbibg)

'itc d`xpe renyl miyp cenll e`a miyp` shde miypde miyp`d mrd z` ldwd

dpexhn :dlez zekfy erciy meyn `le devn miiwl erciy ick miypd renyl devnc

oi` dl xn` zezin 'b da oizn ode lbrd dyrna zg` `hg dn iptn xfrl` 'x z` dl`y

epa qepwxed il xn` jlta `l` dnkg dy`

zca` dxezd on cg` xac daiydl `ly liaya

etxyi l"` dpy lka xyrn xek ze`n 'b ipnn

:miypl dxez ixac exqni `le z"c

äöåødy` dvex g"xt .zeltize awa dy`

dlv` ievn `die xng dlra `diy

aw `l` dl `iai `le dzper dl zzl zay lka

dwegx jxca jledy lnb `di `le cala mihg

mei miylyl zg` `l` dper dl ozep epi`e

dilr daiag oiaw 'h exkyl dl `iany t"r`e

'l zeyixte oiaw 'hn cg` awe zay lka dperd

i"r ezy` dxynd i`d ax mya yxit iaxe mei

zay on oihig miiawn dl zegti `l yily

t"r` wxta `xnba gkenck zayl(:cq sc zeaezk)

ezy` lr cxend eli`e dl ievn dzpere(.bq my)

ipepia xrye zaya mixpic 'b dzaezk lr oitiqen

d`q z`vnp mixpic 'c rlqe rlqa oi`q 'c `ed

ixd oiaw g"i ody mixpic 'ba oi`q 'be xpica

dvex `idy dzrc seq lr ecnr minkgy

miiaw ipy enre zeltizayextiy miiaw g"in

:oiaw g"ia 'hn cg` miiawc dpnn

éëéäwepiz d`x inlyexi .dhey ciqg inc

oilitz uelg`ykl xn` xdpa raran

z` df `ived oilitz uleg `edyk cr epliv`

:eytpäæmiz`n el milydl iprl xpic ozepd

zepefn gixane opgei iaxc `de eda` iaxc `d .fef

qxb eze miyext zekn inlyexi ixw dpnl`d on

xqg fef miz`n el eed oea 'xcn cinlz cg mzd

mipy zlzl cg dinr ikfnl sili iax dede xpic

oir eicinlz dia oicar onf cg ipkqn xyrn

dedc jid dinr ikfn ira `z` dil oeelne `yia

zkn df xn` `xeriy il zi` iax l"` sili

dipelr`e eicinlzl fnx dia erbp miyext

dedc jid dinr dkfe hxw cg dipexqge oilitwl

d`t zkqnc `xza wxta epipy sili(h"n):oicar `lc oz`n on oiah oicarc oiyng xn` `cd [inlyexi] `xnbae lehi `l f"d oda ozepe `yep `ede fef miyng el yiy iníéîåúé
xeknl oileki mpi`y mzwfga miqkpd eiiga zepefnl lra dl careync oeik dy`d oefn oiprl la` exkn exkny dn opixn` zepad oefn oiprl `wec d`xpe .oihren miqkpa exkne encwy

`yepd 'ta 'ixn`ck(.bw zeaezk)inp i` miign dl icarzyn `l mzd 'eke mihren miqkpa exkne encwy minezi opgei x"` iq` 'xcn y"ne melk `le eyr `l dpnl` xecn exkny minezi

zepefnl icarzyn `l ilhlhnc exkn exkny dn oiaexn miqkpa exkn m` oicd `ede xecnl dy` zepefn enc `le zepefnl dkixv mei lka zepefn la` lrad iiga ea dxc envr df zia

dy`d z`ivn 'ta 'ixn`e(.hq my)miqkp `ki`c `kid zepefn cqtd meyn miqkp ypi` oiafn `lc hwp `zlinc `gxe` oihren miqkp hwpc i`de zepefnl oi`iven oi` epkyn oia exkn oia

zexifb ipiic 'a wxta opiwqnc `idd` bilt opgei 'xc eizetqeza 'it iax miaexn(.hw sc my)dkld oenc` ixac z` ip` d`ex b"x xn`y mewn lk diwfgc dinyn i`rli` oa wgvi iax xn`

mzd `pipz oihren miqkp iabe ezenk(:gw sc)zny in wxtae(:hlw a"a)jk yxtl diwgec i`n `prci `l oenc` ixac z` ip` d`ex b"x xn`e izcqtd xkf ip`y liaya ike oenc` xn`

:opaxc `ail`n ith oenc`c `ail`ééáàoilgep yia 'it m"ayx .b"ayxk miqkpa xeknl dvr `iynd df xn`(.flw sc a"a)ixde eiyrn epd`c mexre ozepd ixac lr xearl mxbc meyn

`iywe epevxk zeyrl zexite seba ozepd ehilyd ixdy dixeqi` xing `lc jk zeyrl xeq` dligzklc ab lr s`e ryx ixwin `l oey`x epiidc envr xkend edine el `le `heg `ed

ieyp didy in wxt seqa eyexitl(:dv sc zeaezk)ryx edfi` iia` xn`de ikd iia` xn` ine melk lra mewna jixg`l oi`e ied gwel lra zqipe dcnre ipeltl jixg`e jl iqkp iia` xn`c

ryx `xwp `lc b"r` dligzkl zeyrl xeq` xkenlc llkn ryx `xwp `iync oeik yxtl yi edine `iynl envr xken incnc `nl` xn`w zqip `ypiz xn`w in 'ek `iynd df mexr

ieyp didy in wxta `icda inp iia` xn` ikde b"ayxk l"q iia`c llkn b"ayxk 'eke dvr `iynd df iia` xn`wcn `iyw i`e cala zexit zlik` `l` oey`xl el oi` mzd ipzwck

(my y"b)oilgep yiae melk gwel mewna jixg`l oi`e ied gwel lra(.flw sc a"a)gleyd wxt seqae inc sebd oipwk zexit oipw xaqwc meyn `nrh yxtn(:gn sc oihib)lra opihwp iia` xn`

e`l xn`c l"x 'it`c inc sebd oipwkc iia`l l"q jixg` iab `wec uxzl yi inc sebd oipwk e`lc l"qc rnync d`yxd jixv sebd ied dicic zexitc b"r` d`yxd jixv ezy` iqkpa

e`lc ol `xiaq `nlra l"fe b"ayxk my wqt `ed s`e ipelt yxi jixg` 'it `icda `dc oey`xl ozp zexite seb rnyn jixg`c m"ayx 'ite ip`y jixg` diail` opivxzn inc sebd oipwk

oipwkulegd wxta 'iwqtck inc sebd(:el sc zenai)`zkld 'iwqtc b"ayxk ol `niiw jixg`c `dae ulegd wxt l"xk opiwqtc `zkld` `zkld iywz `lc xwir oke ip`y jixg` `kd

ohw epal diipw` edi` lf` 'ek iaia axc `rx`a `lwic dl dedc `zz` `idd inp onwle 'eke ryx edfi` iia` xn`ck ol `niiw ikdc rnynl `ki` inp iia`cne l"x bilt `le dinwl

`zkld dywz `le ip`y jixg`c `nrh epiid `kde inc sebd oipwk e`lc l"xk l"q b"ayxc iyextl opira jkld b"ayxk dkldc opirny mzdn xn`w `l b"ayx elit` cr b"ayxk

oitxypd od el`c `idd inp aiyg `w `l i`n` 'xl dniz `zkld`(:er sc oixcdpq)`w `l ryxe iprc xnel yie zxbea eza ddynd df mexr ryxe ipr efi` r"x meyn `pdk ax xn`
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'ø 'eëå úà ãnìì íãà áéiç :éàfr ïa øîBà¥¤©©©¨¨¨§©¥¤§
øæréìàdãnìî äøBz Bza úà ãnìîä ìk :øîBà ¡¦¤¤¥¨©§©¥¤¦¨§©§¨

eléàk :àîéà àlà ?Czrc à÷ìñ úeìôéz :úeìôéz¦§¦§¨§¨©§¨¤¨¥¨§¦
øæréìà 'øã déîrè éàî :eäaà 'ø øîà .úeìôéz dãnì¦§¨¦§¨©©¨©©£¥§¡¦¤¤
äñðëpL ïåék "äîør ézðëL äîëç éðà" :áéúëc¦§¦£¦¨§¨¨©§¦¨§¨¥¨¤¦§§¨
éðà" éàä ïðaøå ,úéîeîør Bnr äñðëð íãàa äîëç̈§¨§¨¨¦§§¨¦©§¦§©¨¨©£¦
éñBé éaøãëì déì éraéî ?déì éãár éàî "äîëç̈§¨©¨§¥¥¦¨¥¥¦§§©¦¥
éøác ïéà :àðéðç 'øa éñBé 'ø øîàã ,àðéðç 'øa§£¦¨§¨©¥§£¦¨¥¦§¥
,ïäéìr íeør Bîör ãéîrnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBú¨¦§©§¦¤¨§¦¤©£¦©§¨£¥¤
:ïðçBé 'ø øîà ."äîør ézðëL äîëç éðà" :øîàpL¤¤¡©£¦¨§¨¨©§¦¨§¨¨©¨¨
éîk Bîör íéNnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBú éøác ïéà¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§§¦
rLBäé 'ø :"àönz ïéàî äîëçäå" :øîàpL ,BðéàL¤¥¤¤¡©§©¨§¨¥©¦¦¨¥§ª©
äöBø :øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî :'eëå äMà äöBø :øîBà¥¨¦¨§©¨¨©¨¦¨¨©¨
àeä :úeLéøôe ïéa÷ úrLzî ,Bnr úeìôéúå á÷a äMà¦¨§©§¦§¦¦¦§©©¦§¦

àøäða àúzéà äráè à÷c ïBâk ?äèBL ãéñç éîc éëéä :'eë äèBL ãéñç :øîBà äéä̈¨¥¨¦¤¥¦¨¥¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨§©£¨
:ïðçBé 'ø øîà ?íeør òLø éîc éëéä .dìeöàå da éìekzñéàì àrøà çøBà åàì :øîàå§¨©¨©©§¨§¦§©¥¨©£¨¥¦¨¥¨¨¨¨©¨¨
øðéc ïúBpä äæ :øîBà eäaà 'ø ,Bøáç ïéc ìra àáiL íãB÷ ïéicì åéøác íérènä äæ¤©©§¦§¨¨©©¨¤¤¨Ÿ©©¦£¥©¨¥¤©¥¦¨
äàôe äçëL è÷ì ìBhé àì æeæ íéúàî Bì LiL éî ïðúc ,æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðrì§¨¦§©§¦¨©¦¦§©¦¤¥¨©¦Ÿ¦¤¤¦§¨¥¨
'ø .ìBhé äæ éøä úçàk Bì ïéðúBð óìà eléôà ,øðéc øñç íéúàî Bì äéä .éðr øNrîe©§©¨¦¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦§©©£¥¤¦
:ïðçBé 'ø øîà éñà 'ø øîà .ïéèreî íéñëða øBkîì äör àéOnä äæ :ïðçBé 'ø øîà éñà©¦¨©¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦¨¦¨©©¦¨©¨¨
äör àéOnä äæ :øîà ééaà .eøëî ,eøënM äî ïéèreî íéñëða eøëîe eîãwL íéîBúé§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦©¤¨§¨§©©¥¨©¤©©¦¥¨

éøçàå ,Eì éñëð" àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk íéñëða øBkîìïBLàøä ãøéå ,"éðBìôì ,E ¦§¦§¨¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©§§©£¤¦§¦§¨©¨¦
ïéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác ,úBçB÷lä ãiî àéöBî éðMä ,ìëàå øëîe¨©§¨©©¥¦¦¦©©¨¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥
íéøçà réøënä äæ :úLL áø øîà àîç øa óñBé áø .ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì©¥¦¤¨©¤¦¥¦©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©£¥¦
äæ :øîà àleò .íéøçàì øéîçîe Bîörì ì÷énä äæ :àðeä áø øîà à÷éøæ 'ø .åéúBçøBàa§§¨§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©£¦©£¥¦¨¨©¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

,dpyna epipyéaø 'eëå úà ãnìì íãà áéiç éàfò ïa øîBà¥¤©©©¨¨¨§©¥¤§©¦
.úeìôéz dãnìî äøBz Bza úà ãnìnä ìk øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¨©§©¥¤¦¨§©§¨¦§

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ úeìôézjzrc lr dlri ike - ¦§¨§¨©§¨
zeltiz z`xwp dxezdy(i`ad ixac).dpyz l` ,`xnbd zvxzn

,zeltiz dcnln dxez ezia z` cnlnd xfril` iax ixacaàlà¤¨
úeìôéz äãnì eléàk ,àîéàink dyi`l dxez cnlndy ,epiid - ¥¨§¦¦§¨¦§

zeidl zcnel `id dxezd cenil ici lry ,zeltiz dcnlny
.rpvda dixac zeyrle zinenxr

øæòéìà éaøc àîòè éàî eäaà éaø øîàdxez cnlndy - ¨©©¦©¨©©£¨§©¦¡¦¤¤
.zeltiz dcnln eli`k dyi`lézðëL äîëç éðà" áéúëc¦§¦£¦¨§¨¨©§¦

,"äîøò- 'dnkg ip`' ,weqta x`eane ,dxezd `id dnkgïåék ¨§¨¥¨
,íãàa äîëç äñðëpL'dnxr izpky'.úéîeîøò Bnò äñðëð ¯ ¤¦§§¨¨§¨§¨¨¦§§¨¦©§¦

ixac zeyrl zcnel ,zegwit da zqpkp dxezd cenil jezne li`ede
rpvda zepf

,`xnbd zl`eyïðaøåezia z` cnll mc`d lry xaeqy i`fr oa - §©¨¨
,dxez¯ éàäweqtddéì éãáò éàî 'äîëç éðà'miyxec dn - ©£¦¨§¨©¨§¥¥

,`xnbd daiyn .epnnøîàc .àðéðç éaøa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¦§©¦£¦¨§¨©
éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¦§©¦£¦¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦

ïäéìò íeøò Bîöò ãéîònLjxc ler envr lrn hyety ,epiid - ¤©£¦©§¨£¥¤
,dxez cenll liaya lk xqge ipr dyrpe miwqrd lkn yxete ux`

."äîøò ézðëL äîëç éðà" øîàpL¤¤¡©£¦¨§¨¨©§¦¨§¨
Bîöò íéNnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§

BðéàL éîkdxeaba ode xyera od ,dnkga od ,eipiipr lka eipr - §¦¤¥
"àöîz ïéàî äîëçäå" øîàpLmiyny inz `vnz dnkgd - ¤¤¡©§©¨§¨¥©¦¦¨¥

.melk - 'oi`'k envr
,dpyna epipyøîBà òLBäé éaøäMà äöBødryzn zeltize awa ©¦§ª©¥¨¦¨
zeyixte oiaw.'eëå,`xnbd zl`eyøîà÷ éàîeixac yexit dn - §©¨¨©

.ryedi iax ly,`xnbd daiyná÷a äMà äöBø ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¦¨§©
Bnò úeìôéúådidiye (aw) mihren zepefna oefil dy` dticrn - §¦§¦

,dl ievn dlraúeLéøôe ïéa÷ úòLzîmiaexn zepefna oefiln - ¦¦§©©¦§¦
daile dipiipr xwiry oeike .dl ievn dlra `di `le ,inyb rtyae

.dxez cnlzy aeh `l ,elld mixaca dyi`d ly
äèBL ãéñç øîBà äéä àeämexr ryxe'eë,`xnbd zl`eyéëéä ¨¨¥¨¦¤¥¦

.äèBL ãéñç éîc,`xnbd daiynàúzéà äòáè à÷c ïBâk ¨¦¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨
àøäða,xdpa dyi` zraehy d`exyàòøà çøBà åàì øîàå §©£¨§¨©¨©©§¨

dìevàå da éìekzñéàìlivdle dyi`a hiadl ie`xd on df oi` - §¦§©¥¨§©¨
.dze`

,`xnbd zl`ey.íeøò òLø éîc éëéä,`xnbd daiynéaø øîà ¥¦¨¦¨¨¨¨©©¦
ïéicì åéøác íéòènä äæ ,ïðçBézeaiqd z` oiicl rinyn -yiy ¨¨¤©©§¦§¨¨©©¨

ezekfl ccvl,Bøáç ïéc ìòa àáiL íãB÷iccv z` rawy oeike ¤¤¨Ÿ©©¦£¥

zrcd lewiy z` oiicl oi`e ,owlql dyw ,oiicd ly eaila eizeiekf
`l' lr xaery ,ryx `xwp okle .exey`l dxwnd z` oegal ievxd
`edy rcei `l oiicdy dnxra z`f dyery ,mexr ,'`ey rny `yz

.ezi` oecl `a
æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðòì øðéc ïúBpä äæ ,øîBà eäaà éaø- ©¦©¨¥¤©¥¦¨¤¨¦§©§¦¨©¦

.miipr zepzn lehil lkei `ly ickaæeæ íéúàî Bì LiL éî ,ïðúc¦§©¦¤¥¨©¦
,ok lre ,iprk xcben epi`.éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ìBhé àìŸ¦¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦

,øðéc øñç íéúàî Bì äéä,ipr `ed zrky oeikïéðúBð óìà eléôà ¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦
,úçàk Bì,el mivegp mlek m`ìBhé äæ éøämexr ryx `ed ixde , §©©£¥¤¦

,daeh epnn rpen `ed jk ici lr zn`ae ,dwcv zzl dvexy d`xpy
.jka yibxn `l iprdy dnxra dfe

øîà éqà éaømya,ïðçBé éaømexr ryxøBkîì äöò àéOnä äæ ©¦©¦¨©©¦¨¨¤©©¦¥¨¦§
ïéèòeî íéñëðamipady `ed oicd ,zepae mipa gipde zny mc` - ¦§¨¦¨¦

cr e` exbaziy cr mdizeig` z` oipf mde miqkpd z` miyxei
mdn epefiy xyt`y miqkp gipdya mixen` mixac dna .eqx`ziy
miqkp oi`xwpd od el`e ,zepad exbaziy cr cg`k zepade mipad
zepad ,cala zepad oefn ick `l` miqkpa oi` m` la` .oiaexn
lr el`yi mipade ,eqx`ziy cr e` exbaziy cr odn zepefip
eyxiy mipal dvr `iynd mc` .mihren miqkp od el`e ,migztd
zepefna miqkpd eciqti `ly icka mze` xeknl ,mihren miqkp
dxikdny oipne .minkg zrc lr xiarn `edy ,ryx `xwp ,zepad

,dlireneøëîe eîãwL íéîBúé ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§
ïéèòeî íéñëða,oic zial zepad e`ay mcew -miqkpd ecinrde ¦§¨¦¨¦

,ozwfga.eøëî eøënM äî©¤¨§¨§
,øîà éiaà,mexr ryxïaøk íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ©©¥¨©¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦§©¨

,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîLexagl xn`y mc`éñëðmiiepwCì ¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©¦
éøçàå¯ .éðBìôì Em` ,ipeltl exari miqkpd zenzy ixg`eãøé §©£¤¦§¦¨©

øëîe ïBLàøäxg`l miqkpd z`éðMä,ipyd lawnd -àéöBîz` ¨¦¨©©¥¦¦
miqkpdúBçB÷lä ãiîoey`xd zeniy xg`lïaø .éaø éøác ¦©©¨¦§¥©¦©¨

.ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLoeike ¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨©¤¦¥¦
`ivedl leki epi`e ,miqkpa melk ipyl oi` ,xg`l miqkpd xkny
,miqkpd laiwy oey`xd dfl dvr `iynd mc`e .zegewldn
qkpd xeari `le qkpd zern ecia exzeeiy icka xg`l mxkenl
.ozepd zrc lr dfa xaery oeik ryx `xwp ,'jixg`'l ezen xg`l

øîà àîç øa óñBé áømya,úLL áø,mexr ryxòéøënä äæ ©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©
åéúBçøBàa íéøçàmdl rivne mixg`l miaehd eiyrn dlbn - £¥¦§§¨

ipira ciqgk envr ze`xdl `l` oeekzn epi`y .eizegxe`a zkll
lr zetgl icka zeixad.eizearez

øîà à÷éøæ éaømyaøéîçîe Bîöòì ì÷énä äæ ,àðeä áø ©¦§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©§¦
äæ ,øîà àìeò .íéøçàì©£¥¦¨¨©¤
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שבת קודש ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

`id ixd dwignd xg`l zezyl daxiq m`y `aiwr iax xn`y
ote`a xaecn ,zcnere dwecaàúeiøa úîçî da àøãä÷cjezn - §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.dzey ipi` dxn`e zzzex dpi`y ,dze`ixaøîà÷ éëäåiax §¨¦¨¨©
`aiwràúeiøa úîçî ìk ,xa jezn zezyl daxiq m` -,dze`i ¨¥£©§¦¨

dcrxe cgt ipniq llk dzlib `lyàéúL àì ììk ììk ,dpi` - §¨§¨Ÿ©§¨
.llk dzeymby gipdl yi ,cgt jezn `ly dzey ipi` zxne`dy

`l` ,zn`a zezyl dpeekzd `l ,dzyzy dxn`yk dligzn
,zaxqnyk jkitl ,axqz dzewydl e`eaiyky jk lr dknq

zezyl zaxqnd la` .d`neha dcenk zaygpàúéúø úîçî- ¥£©§¦¨

dligzn ik `ed ze` ,zzzexe zcgtp `idy dze` mi`ex ep`y
zcgtp `id zrky `l` ,dzxdh lr dknqe zezyl dpeekzd
yi df ote`ae ,dxedh `idy zexnl mind dze` ewcai `ly zyyege

da dxfg m` ,welig÷eçnà àì ézkàc ,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤§©©¦Ÿ¦§
énð éà ,äléâîm`äléâî ÷eçnà,unewd axwy iptlïéãk àlLc §¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ§¦

é÷çîc íéðäk ãéáò,da àøãä éöî,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ¨¦Ÿ£¦§¨£¥¨¥©§¨¨
j`àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéáò ïéãác ,õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¦§¦¨¦Ÿ£¦§¨£¥Ÿ¨¥©§¨
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רח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

dndade.äôéøèoi` xarl xarn otecd awip m` s` mpn` §¥¨
m` ,okle ,diiga xacd rxi` ok m` `l` dtixh dndadàöîð¦§¨

äéìòhgnd lr -èøB÷hrn -òeãéa ,íconiq df ixd -àeäL- ¨¤¨¤¨§¨©¤
rxi` df xacy,äèéçL éðôì`vi dteba hgnd dagzpyk okle ¦§¥§¦¨

m` j` .mc hrn dpnnàeäL òeãéa ,íc èøB÷ äéìò àöîð àìŸ¦§¨¨¤¨¤¨§¨©¤
,äèéçL øçàì.hgnd zaigz mewnn `vei mc oi` dzen ixg`y §©©§¦¨

oniq `ziixad zpzep ,dtixh dndade mc hxew `vnpy ote`ae
,dndad zhigy iptl onf dnk ,hgnd zaigz drxi` izn zrcl

icl dpin `wtp jkn yiem` .zepenn ipäknä ét ãìâeäclb dlr - §©¦©©¨
,hgnd zaigz mewn lrL òeãéazegtl hgnd dagzpìMäL §¨©¤§¨

íãB÷ íéîéd,äèéçLdziig m` wx dcilbn dndad zkny oeik ¨¦¤§¦¨
dyly jeza ef dnda dpw m` ,okle ,dknd xg`l mini dyly
,dinc z` el xifgiy xkendn reazl `ed leki ,dzhigyl mini
dzid xak d`pwyky gken zclben dknd d`vnpy jkn ixdy
cilbdl witqn dknd it did `l ,ezeyxa dtxhp eli`y] dtixh

m` j` .[mini dylyn zegta,äknä ét ãìâeä àìizn zrcl oi` Ÿ§©¦©©¨
e ,gweld zeyxa e` xkend zeyxa m`d ,xacd rxi`àéöBnä©¦

.äéàøä åéìò Bøéáçîoeyln rnyn :dziiyew z` `xnbd zniiqn ¥£¥¨¨¨§¨¨
gweld oia ,di`xd eilr eizern z` `ivedl `ad lky `ziixad

,xkend oiaeéîc çaè áéäé éàådndad z` dpwy gahd m`e - §¦¨¦©¨¨¥
xkendn mze` raez dzre ,dndad xear xkenl zern ozp xak

,zerh gwn egwn didy dprha÷étîe ,äéàø ééeúéàì éòalhen - ¨¥§©§¥§¨¨©¦
,eizern z` xkend on `ivedl lkei jk wxe ,di`x `iadl eilr

e,dyw l`eny zrcléànàixde ,di`x `iadl gweld lr recn - ©©
oennd sebay wtq lka,wfgenl dliren zernd zwfgd oi`

milrad xg` mikled `l` ,ezeyxa wtqd clep `lyk elit`e
ok m`e ,mipey`xdìòadíé÷Bðå ,äéàø éúééì äîäa,xkend - ©©§¥¨©§¥§¨¨§¦

`ly di`x `iadl jxhvi ,miwteqnd gweld zerna wifgn `edy
`iai `l m`e ,zerna wifgdl lkeiy ick dtixh dndad dzid
l`eny xn`y enke .zerna wifgdl lkei `l ,eixacl di`x
di`x `ian epi`y onf lk dxta wifgdl leki epi` xengd lray
clep `l wtqdy s`e ,oitilgd onfa miiw exeng did ok`y

.ezeyxa
xn`p `ziixad oic :`xnbd zvxznéîc àçaè áéäé àìãa- ¦§Ÿ¨¦©¨¨¨¥

`ed xkende ,dndad zxenz mliy `l oiicr gweldy ote`a
`ziixad dxn` df lre ,dndad inc z` el mlyiy epnn raezy
zern `ivedl leki xkend oi`e ,di`xd eilr exiagn `ivendy
mdilra zwfga zernd z` cinrdl yiy oeik ,wtqn gweld on
mliy xak m` s` zn`a la` .gweld zwfga mde mi`ceed
epi`y onf lk zerna wifgdl leki xkend oi` ,xkenl gweld

.gweld zeyxa dndad dtxhedy giken
:`xnbd ddnzà÷ñt éàîxn`y ,eixac z` `pzd mzq cvik - ©©§¨

xkendy ote`l wx dzid ezpeeke ,'di`xd eilr exiagn `ivend'
lhep xkend oi` mlerly aevw xac `pzd wqt ike ,`ivend `ed
aygp `ed cinz ok zngne ,dzhigy iptl dndad inc z`
xkend laiw xak m`y `vnp `xnbd uexiz itl ixdy] '`iven'k
lr `l` ,di`xd eilr exiagn `ivend mixne` oi` ,mincd z`

.[zerna wifgdl ick di`x `iadl xkend
oica l`eny mya dcedi ax ixac lr wlegy in d`ian `xnbd

:xenga dxt silgnàúà ék ,àlà`ayk -øîà ,ìà÷æçé øa éîø ¤¨¦¨¨¨¦©§¤§¥¨©
,daiyid ipalìééëc éììk éðäì eäðéúééöz àìz` elawz l` - Ÿ§©§¦§§¨¥§¨¥§¨¥

llke xn`y elld millkd,ìàeîLc déîMî éçà äãeäémlerly §¨¨¦¦§¥¦§¥
,oitilgd zra miiw exeng didy di`x `iadl xengd lra lr

`l` ,ok l`eny xn` `ly ,dxta wifgdl lkeiy ickéëäjk - ¨¦

BúeLøa ÷ôñ ãìBpL ìk ,ìàeîL øîà,ezelraa -,äéàøä åéìò ¨©§¥¨¤©¨¥¦§¨¨¨§¨¨
jixv epi` ,ezeyxl dxtd z` xengd lra jyny ixg`y `vnpe
,ezeyxay dxta wfgen `edy oeik ,xengd zn izn di`x `iadl
ick oitilgd mcew xengd zny di`x `iadl dxtd lra lr `l`

l`eny xn` df lre .xengd lra cin dxtd z` `ivedlàðúå§¨¨
àðezoic `pzd dpyy epizpynn jkl di`x `iadl yie -,älk ¨©¨

`ax ly exe`iak xaeq l`enye(:dr lirl)dleky ,epizpyna
ixack gken dpynay mipicd ipyne ,l`ilnb oax zrcl dxn`p
a`d lr ,ezeyxae a`d ziaa oinend e`vnpy `yixay ,l`eny
eli`e ,'eid o`ke e`vnp o`k' mixne`y oeik ,di`xd `iadl
`iadl lrad lr ,ezeyxae lrad ziaa oinend e`vnpy ,`tiqa

.ezeyxa clep wtqdy meyn ,di`x
xa inx ixac lr lirl d`aedy `ziixadn dywn `xnbd

:l`eny mya l`wfgi,éáéúéî,`ziixaa epipyúàöîpL èçî ¥¦¥©©¤¦§¥
,'eë úBñBkä úéa éáBòaef `ziixaa x`ean lirl `aedy itke §¦¥©

,di`xd eilr exiagn `ivend ,hgnd dagzp izn reci oi` m`y
,oenn `ivedl `ad mdn cg` lky `ziixad znizqn rnyne

,di`x `iadl eilre,df itléîc çaè áéäé àìc éàgweld m` - ¦§Ÿ¨¦©¨¨¥
lrae ,dzxenz z` mliy `l oiicr dhigyl dndad z` dpwy

,eizern z` epnn `ivedl `a dndadìòadééeúéàì éòa äîäa ©©§¥¨¨¥§©§¥
÷étîe äéàøxg`l hgnd dagzpy di`x `iadl xkend lr - §¨¨©¦

,eizern z` gweldn `ivedl leki `ed df ici lre ,dxiknd
e,dyw l`eny mya l`wfgi xa inx ixacléànàepi` recn - ©©

zern z` `ivedl lekiixd ,di`x `la eià÷éôñizni` wtqd - §¥¨
,hgnd dagzpãéìééúéà çaè úeLøagweld zeyxa clep - ¦§©¨¦§§¦

l`eny zrcl ok m`e ,hgnd z` `vn dhgyy xg`ly ,dhgyy
gweld jxhvi ,di`x `iadl eilr ezeyxa wtqd clepy in lky
`ziixadn eli`e ,xkenl mlyln xhtdl ick di`x `iadl

.di`xd eilr exiagn `ivend cinzy rnyn
ote`a zwqer `ziixad :`xnbd zvxznéîc çaè áéäéc- §¨¦©¨¨¥

`ed dzre ,xkenl dilr mliy xak dndad z` dpwy hgeydy
dxn` df lre ,gwnd inc z` el xifgiy xkend z` raez
clep wtqdy meyn ,di`xd eilr exiagn `ivendy `ziixad
xkende ,zernd z` oiicr ozp `l m` s` zn`a mpn` .ezeyxa
dndad dzidy di`x `iadl eilr ,dndad inc z` epnn raez
oeik ,xkenl mlyl aiigzi z`f ilele ,dxiknd zra dtixh

.l`eny mya l`wfgi xa inx ixacke ,ezeyxa clep wtqdy
:`xnbd ddnzà÷ñt éàîexn`e eixac z` `pzd mzq cvik - ©©§¨

`ed in welig oi`y rnyny ,'di`xd eilr exiagn `ivend'
xn`p `ivend `ed gweldyk wxy `vnp jixacl eli`e ,`ivend
wqt eli`k df ixd '`iven'k gweld z` `pzd dpiky jkae ,df oic
zernd z` `ivedl `a gwelde ,xkend cia dndad inc mlerly

.gwell ezpeeky yxtl jxved `l okle ,ecin
,ok` :`xnbd zvxznàúléîc àîúñlkc ,jk `id mlerd jxc - §¨¨§¦§¨

éæeæ Léðéà áéäé àìc änkz` xkenl ozep gweld oi`y onf lk - ©¨§Ÿ¨¦¦¦¥
,gwnd incàúåéç Léðéà áéäé àìz` el ozep xkend oi` - Ÿ¨¦¦¦¥¨¨

eilr exiagn `ivend' oeyl `ziixad dhwp jkle ,dndad
z` xkendn `ivedl `ad `ed gweld llk jxcay oeik ,'di`xd

.dtixh dndad d`vnpy xg`l ,el mliyy zernd

* * *
:dpyna epipyïéîeîa ,íéøeîà íéøác äna ,íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦§¦

,øúqaLena la`.'oerhl leki epi` ielbay oin,ïîçð áø øîà ¤©¥¤¨©©©§¨
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d wxt diryi - mi`iap

äéòùéäckÎfi

æé:eìëàé íéøb íéçî úBáøçå íøáãk íéNáë eòøåçé (ñ)úBáòëå àåMä éìáça ïBòä éëLî éBä §¨¬§¨¦−§¨§¨®§¨§¬¥¦−¨¦¬Ÿ¥«²Ÿ§¥¬¤«¨−§©§¥´©¨®§§©£¬
:äàhç äìâòäèéìàøNé LBã÷ úöò äàBáúå áø÷úå äàøð ïòîì eäNòî äLéçé | øäîé íéøîàä ¨£¨−̈©¨¨«¨Ÿ§¦À§©¥¯¨¦²¨©£¥−§©´©¦§¤®§¦§©´§¨À¨£©²§¬¦§¨¥−

:äòãðåë (ô)÷Búîì øî íéîN CLçì øBàå øBàì CLç íéîN òø áBhìå áBè òøì íéøîàä éBä §¥¨«¨´¨Ÿ§¦¬¨©²−§©´¨®¨¦̧³Ÿ¤§Æ§´§½Ÿ¤¨¦¬©²§¨−
àë (ñ) :øîì ÷Búîe:íéðáð íäéðt ãâðå íäéðéòa íéîëç éBäáë (ñ)ì íéøBab éBäìéç-éLðàå ïéé úBzL ¨¬§¨«−£¨¦´§¥«¥¤®§¤¬¤§¥¤−§Ÿ¦«¾¦¦−¦§´¨®¦§©§¥©−¦

:øëL Cñîìâë(ô) :epnî eøéñé íé÷écö ú÷ãöå ãçL á÷ò òLø é÷écöîãëì L÷ ìëàk ïëìïBL ¦§¬Ÿ¥¨«©§¦¥¬¨−̈¥´¤®Ÿ©§¦§©¬©¦¦−¨¦¬¦¤«¨¥Á¤¡¸Ÿ©¹§´
úàå úBàáö äåäé úøBz úà eñàî ék äìòé ÷áàk íçøôe äéäé ÷nk íLøL ätøé äáäì LLçå Là¥À©£©³¤«¨¨Æ¦§¤½¨§¨Æ©¨´¦«§¤½¦§−̈¨¨¨´©£¤®¦´¨£À¥µ©Æ§¨´§¨½§¥²

:eöàð ìàøNé-LBã÷ úøîà¦§©¬§«¦§¨¥−¦¥«

i"yx
.Ì¯·„Î ÌÈ˘·Î ÂÚ¯Â (ÊÈ) כעדר הנמשלים צדיקים

מכלכלים Ì¯·„Î.הרחלים: ובמדה ביושר כמנהגם
כדברם  דרשו ורבותינו הללו, ככבשים במשפט דבריהם

להם: הנדברות נחמות בם ÌÈÁÓ.כמדובר ˙Â·¯ÁÂ בתי
שמנים: שהם ÂÏÎ‡È.הרשעים ÌÈ¯‚ שהם הצדיקים

אעלה  מחים עולות כמו שמנים מחים. יאכלום. כגרים
ס''ו) ‰ÔÂÚ.:(תהלים ÈÎ˘ÂÓ ÈÂ‰ (ÁÈ) הרע יצר גוררים

קורי  של כחוט השוא בחבלי בתחיל' מעט מעט עליהם
שנעשה  עד והולך מתגבר בהם ומשנתגרה עכביש

למשוך: הקרון את בו שקושרין העגלה ‰˘Â‡.כעבות
ממש: בו שאין ÈÁÈ˘‰חטא:ËÁ‡‰.דבר (ËÈ)

.Â‰˘ÚÓ:להביא אומר שהוא ¯‡‰.הפורענות ÔÚÓÏ
יקום: מי ÂË·.דבר Ú¯Ï ÌÈ¯ÓÂ‡‰ (Î) מקלסין

טוב: שהוא הקב''ה לעבוד בעיניהם ורע ˘ÌÈÓלעכו''ם
.¯Â‡Ï Í˘Á חשך עליהם להביא עתיד שהוא דבר

להם: שיאיר Â˙ÓÏ˜.אומרים ¯Ó ÌÈÓ˘ שהוא עון
להם: שימתיק אומרים מר פורענות עליהם להביא עתיד

.¯ÓÏ ˜Â˙ÓÂ מרה אומרים המתוקה הקב''ה עבודת
˘Î¯.היא: ÍÂÒÓÏ (·Î) המשקה תיקון שכר למזוג

מסך: ˆ„ÌÈ˜È.קרוי ˙˜„ˆÂ (‚Î) לזכות ראויין שהן
ממונו: וגוזלין בדין אותו ומחייבין ממנו יסירו דין בבית

.ÔÎÏ („Î):'וגו לכם הזה הדבר ÔÂ˘Ïוהיה ˘˜ ÏÂÎ‡Î
יונתן ‡˘. תירגם וחשש. אש. לשון הקש את כאכול

תרפנו  הלהבה אשר וכחשש שבולין של קשין עמירא
הנימוק: כדבר כמק. אפר. גדולתם ÌÁ¯ÙÂ.ותעשנו

תסתלק: כך ומסתלקת רוח לפני העולה כאבק

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÈ˘·Îירעו המה הרחלים  לעדר הנמשלים  הצדיקים

הרשעים: עם  נכללים  יהיו  ולא מאז כמנהגם  והשקט בנחת
.ÌÈÁÓ ˙Â·¯ÁÂיאכלו המוח  בעלי הרשעים של החרבות בתי

רשעי': מול כגרים  עתה שהמה ‰ÔÂÚ.(ÁÈ)הצדיקים ÈÎ˘ÂÓ
העון: על  המסית הרע היצר את עצמן על ·ÈÏ·Áממשיכים

.‡Â˘‰:ממש בהם  שאין  וכמעט  דקין Â·ÚÎÂ˙.בחבלים
שמושכים עבות בחבלים המחטיא היצה''ר  ממשיכים  לבסוף 
ולבסוף אחריו  נמשכים מעט  בתחלה ר ''ל  העגלה  את  בהם

הרבה: ÂÎÂ'.(ËÈ)נמשכים ÌÈ¯ÓÂ‡‰ימהר בלעג אומרים
יוכל  אם  נראה למען  שאומר  הפורעניות  מעשה להביא 

Â·˙Â‡‰.עשוהו: ·¯˜˙Â: במ ''ש הדבד  בידוÚ„Â‰.כפל  שיש
שהואÚ¯Ï.(Î)הכח : אומרים היו כנענים  אלילי עבודת  על 
המקום :ÂËÏÂ·.טוב: עבודת  ÂÎÂ'.הוא  Í˘ÂÁ ÌÈÓ˘:הדבר ולהתמדת המליצה כדרך  ושלש פעמים הדבר ·Ì‰ÈÈÚ.(Î‡)כפל 

לחכמים: א''ע  Ì‰ÈÙ.מחזיקים „‚Â:במ ''ש הדבר וכפל פניהם הסתכלות ÔÈÈ.(Î·)לפי  ˙Â˙˘Ïיין לשתות  גבורות  מראים 
ÂÎÂ'.הרבה : È˘‡Â: במ''ש הדבר שוחד:È˜È„ˆÓ.(Î‚)כפל  בשכר הרשע את בדין ÂÓÓ.מצדיקים  Â¯ÈÒÈהצדיקים מן  מכ ''א

בדינו: צדיק שאינו עליו לומר  צדקתו המשפט:ÔÎÏ.(Î„)מסירים הטיית ‡˘.בעבור ÔÂ˘Ï ˘˜ ÏÂÎ‡Îשורף אש  לשון כמו 
הנימק : כדבר להיות שרשה יחלש כן לאפר  ישוב  כי עד ומחלישו החשש את מרפה  להבה  וכמו  הקש  גדולתםÌÁ¯ÙÂ.את

קמעא: ברוח המסתלק דק כאבק יסתלק 

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ì¯·„Îאשימם אני וכן ודבר תרגומו וינהג  כי כמנהגם

הנהגה: ענין שהוא ה) (מ''א  בים רשעיםÌÈÁÓ.דוברות 
המוח : בעלי  עבות:Â·ÚÎÂ˙.(ÁÈ)השמנים (ËÈ)חבלים 

.‰˘ÈÁÈ(נה (תהלים לי מפלט  אחישה וכן  ימהר כמו הוא 
יב): (דניאל  עפר אדמת  וכך נרדפים  בשמות הדבר וכפל 

(·Î).ÍÂÒÓÏ: מסך קרוי היין כמוÚ˜·.(Î‚)מזיגת  בשכר
ז): (דברים תשמעון  עקב  ‡˘.תבן:˜˘.(Î„)והיה  ÔÂ˘Ï
כלשון: שנמשך  ע ''ש אש  תהרוÁ˘˘.להב וכן הדק תבן היא

לג): (לקמן רפיון :Ù¯È‰.חשש  והמסה:ÓÎ˜.מל ' המקה  מל '
.ÌÁ¯ÙÂ: האילן לפרחי הגדולה כמוÏÚÈ‰.המשיל  יסתלק

ה): (איוב  גדיש בזיון:Âˆ‡.כעלות  ענין



רט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

dndade.äôéøèoi` xarl xarn otecd awip m` s` mpn` §¥¨
m` ,okle ,diiga xacd rxi` ok m` `l` dtixh dndadàöîð¦§¨

äéìòhgnd lr -èøB÷hrn -òeãéa ,íconiq df ixd -àeäL- ¨¤¨¤¨§¨©¤
rxi` df xacy,äèéçL éðôì`vi dteba hgnd dagzpyk okle ¦§¥§¦¨

m` j` .mc hrn dpnnàeäL òeãéa ,íc èøB÷ äéìò àöîð àìŸ¦§¨¨¤¨¤¨§¨©¤
,äèéçL øçàì.hgnd zaigz mewnn `vei mc oi` dzen ixg`y §©©§¦¨

oniq `ziixad zpzep ,dtixh dndade mc hxew `vnpy ote`ae
,dndad zhigy iptl onf dnk ,hgnd zaigz drxi` izn zrcl

icl dpin `wtp jkn yiem` .zepenn ipäknä ét ãìâeäclb dlr - §©¦©©¨
,hgnd zaigz mewn lrL òeãéazegtl hgnd dagzpìMäL §¨©¤§¨

íãB÷ íéîéd,äèéçLdziig m` wx dcilbn dndad zkny oeik ¨¦¤§¦¨
dyly jeza ef dnda dpw m` ,okle ,dknd xg`l mini dyly
,dinc z` el xifgiy xkendn reazl `ed leki ,dzhigyl mini
dzid xak d`pwyky gken zclben dknd d`vnpy jkn ixdy
cilbdl witqn dknd it did `l ,ezeyxa dtxhp eli`y] dtixh

m` j` .[mini dylyn zegta,äknä ét ãìâeä àìizn zrcl oi` Ÿ§©¦©©¨
e ,gweld zeyxa e` xkend zeyxa m`d ,xacd rxi`àéöBnä©¦

.äéàøä åéìò Bøéáçîoeyln rnyn :dziiyew z` `xnbd zniiqn ¥£¥¨¨¨§¨¨
gweld oia ,di`xd eilr eizern z` `ivedl `ad lky `ziixad

,xkend oiaeéîc çaè áéäé éàådndad z` dpwy gahd m`e - §¦¨¦©¨¨¥
xkendn mze` raez dzre ,dndad xear xkenl zern ozp xak

,zerh gwn egwn didy dprha÷étîe ,äéàø ééeúéàì éòalhen - ¨¥§©§¥§¨¨©¦
,eizern z` xkend on `ivedl lkei jk wxe ,di`x `iadl eilr

e,dyw l`eny zrcléànàixde ,di`x `iadl gweld lr recn - ©©
oennd sebay wtq lka,wfgenl dliren zernd zwfgd oi`

milrad xg` mikled `l` ,ezeyxa wtqd clep `lyk elit`e
ok m`e ,mipey`xdìòadíé÷Bðå ,äéàø éúééì äîäa,xkend - ©©§¥¨©§¥§¨¨§¦

`ly di`x `iadl jxhvi ,miwteqnd gweld zerna wifgn `edy
`iai `l m`e ,zerna wifgdl lkeiy ick dtixh dndad dzid
l`eny xn`y enke .zerna wifgdl lkei `l ,eixacl di`x
di`x `ian epi`y onf lk dxta wifgdl leki epi` xengd lray
clep `l wtqdy s`e ,oitilgd onfa miiw exeng did ok`y

.ezeyxa
xn`p `ziixad oic :`xnbd zvxznéîc àçaè áéäé àìãa- ¦§Ÿ¨¦©¨¨¨¥

`ed xkende ,dndad zxenz mliy `l oiicr gweldy ote`a
`ziixad dxn` df lre ,dndad inc z` el mlyiy epnn raezy
zern `ivedl leki xkend oi`e ,di`xd eilr exiagn `ivendy
mdilra zwfga zernd z` cinrdl yiy oeik ,wtqn gweld on
mliy xak m` s` zn`a la` .gweld zwfga mde mi`ceed
epi`y onf lk zerna wifgdl leki xkend oi` ,xkenl gweld

.gweld zeyxa dndad dtxhedy giken
:`xnbd ddnzà÷ñt éàîxn`y ,eixac z` `pzd mzq cvik - ©©§¨

xkendy ote`l wx dzid ezpeeke ,'di`xd eilr exiagn `ivend'
lhep xkend oi` mlerly aevw xac `pzd wqt ike ,`ivend `ed
aygp `ed cinz ok zngne ,dzhigy iptl dndad inc z`
xkend laiw xak m`y `vnp `xnbd uexiz itl ixdy] '`iven'k
lr `l` ,di`xd eilr exiagn `ivend mixne` oi` ,mincd z`

.[zerna wifgdl ick di`x `iadl xkend
oica l`eny mya dcedi ax ixac lr wlegy in d`ian `xnbd

:xenga dxt silgnàúà ék ,àlà`ayk -øîà ,ìà÷æçé øa éîø ¤¨¦¨¨¨¦©§¤§¥¨©
,daiyid ipalìééëc éììk éðäì eäðéúééöz àìz` elawz l` - Ÿ§©§¦§§¨¥§¨¥§¨¥

llke xn`y elld millkd,ìàeîLc déîMî éçà äãeäémlerly §¨¨¦¦§¥¦§¥
,oitilgd zra miiw exeng didy di`x `iadl xengd lra lr

`l` ,ok l`eny xn` `ly ,dxta wifgdl lkeiy ickéëäjk - ¨¦

BúeLøa ÷ôñ ãìBpL ìk ,ìàeîL øîà,ezelraa -,äéàøä åéìò ¨©§¥¨¤©¨¥¦§¨¨¨§¨¨
jixv epi` ,ezeyxl dxtd z` xengd lra jyny ixg`y `vnpe
,ezeyxay dxta wfgen `edy oeik ,xengd zn izn di`x `iadl
ick oitilgd mcew xengd zny di`x `iadl dxtd lra lr `l`

l`eny xn` df lre .xengd lra cin dxtd z` `ivedlàðúå§¨¨
àðezoic `pzd dpyy epizpynn jkl di`x `iadl yie -,älk ¨©¨

`ax ly exe`iak xaeq l`enye(:dr lirl)dleky ,epizpyna
ixack gken dpynay mipicd ipyne ,l`ilnb oax zrcl dxn`p
a`d lr ,ezeyxae a`d ziaa oinend e`vnpy `yixay ,l`eny
eli`e ,'eid o`ke e`vnp o`k' mixne`y oeik ,di`xd `iadl
`iadl lrad lr ,ezeyxae lrad ziaa oinend e`vnpy ,`tiqa

.ezeyxa clep wtqdy meyn ,di`x
xa inx ixac lr lirl d`aedy `ziixadn dywn `xnbd

:l`eny mya l`wfgi,éáéúéî,`ziixaa epipyúàöîpL èçî ¥¦¥©©¤¦§¥
,'eë úBñBkä úéa éáBòaef `ziixaa x`ean lirl `aedy itke §¦¥©

,di`xd eilr exiagn `ivend ,hgnd dagzp izn reci oi` m`y
,oenn `ivedl `ad mdn cg` lky `ziixad znizqn rnyne

,di`x `iadl eilre,df itléîc çaè áéäé àìc éàgweld m` - ¦§Ÿ¨¦©¨¨¥
lrae ,dzxenz z` mliy `l oiicr dhigyl dndad z` dpwy

,eizern z` epnn `ivedl `a dndadìòadééeúéàì éòa äîäa ©©§¥¨¨¥§©§¥
÷étîe äéàøxg`l hgnd dagzpy di`x `iadl xkend lr - §¨¨©¦

,eizern z` gweldn `ivedl leki `ed df ici lre ,dxiknd
e,dyw l`eny mya l`wfgi xa inx ixacléànàepi` recn - ©©

zern z` `ivedl lekiixd ,di`x `la eià÷éôñizni` wtqd - §¥¨
,hgnd dagzpãéìééúéà çaè úeLøagweld zeyxa clep - ¦§©¨¦§§¦

l`eny zrcl ok m`e ,hgnd z` `vn dhgyy xg`ly ,dhgyy
gweld jxhvi ,di`x `iadl eilr ezeyxa wtqd clepy in lky
`ziixadn eli`e ,xkenl mlyln xhtdl ick di`x `iadl

.di`xd eilr exiagn `ivend cinzy rnyn
ote`a zwqer `ziixad :`xnbd zvxznéîc çaè áéäéc- §¨¦©¨¨¥

`ed dzre ,xkenl dilr mliy xak dndad z` dpwy hgeydy
dxn` df lre ,gwnd inc z` el xifgiy xkend z` raez
clep wtqdy meyn ,di`xd eilr exiagn `ivendy `ziixad
xkende ,zernd z` oiicr ozp `l m` s` zn`a mpn` .ezeyxa
dndad dzidy di`x `iadl eilr ,dndad inc z` epnn raez
oeik ,xkenl mlyl aiigzi z`f ilele ,dxiknd zra dtixh

.l`eny mya l`wfgi xa inx ixacke ,ezeyxa clep wtqdy
:`xnbd ddnzà÷ñt éàîexn`e eixac z` `pzd mzq cvik - ©©§¨

`ed in welig oi`y rnyny ,'di`xd eilr exiagn `ivend'
xn`p `ivend `ed gweldyk wxy `vnp jixacl eli`e ,`ivend
wqt eli`k df ixd '`iven'k gweld z` `pzd dpiky jkae ,df oic
zernd z` `ivedl `a gwelde ,xkend cia dndad inc mlerly

.gwell ezpeeky yxtl jxved `l okle ,ecin
,ok` :`xnbd zvxznàúléîc àîúñlkc ,jk `id mlerd jxc - §¨¨§¦§¨

éæeæ Léðéà áéäé àìc änkz` xkenl ozep gweld oi`y onf lk - ©¨§Ÿ¨¦¦¦¥
,gwnd incàúåéç Léðéà áéäé àìz` el ozep xkend oi` - Ÿ¨¦¦¦¥¨¨

eilr exiagn `ivend' oeyl `ziixad dhwp jkle ,dndad
z` xkendn `ivedl `ad `ed gweld llk jxcay oeik ,'di`xd

.dtixh dndad d`vnpy xg`l ,el mliyy zernd

* * *
:dpyna epipyïéîeîa ,íéøeîà íéøác äna ,íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦§¦

,øúqaLena la`.'oerhl leki epi` ielbay oin,ïîçð áø øîà ¤©¥¤¨©©©§¨
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äéòùéäckÎfi

æé:eìëàé íéøb íéçî úBáøçå íøáãk íéNáë eòøåçé (ñ)úBáòëå àåMä éìáça ïBòä éëLî éBä §¨¬§¨¦−§¨§¨®§¨§¬¥¦−¨¦¬Ÿ¥«²Ÿ§¥¬¤«¨−§©§¥´©¨®§§©£¬
:äàhç äìâòäèéìàøNé LBã÷ úöò äàBáúå áø÷úå äàøð ïòîì eäNòî äLéçé | øäîé íéøîàä ¨£¨−̈©¨¨«¨Ÿ§¦À§©¥¯¨¦²¨©£¥−§©´©¦§¤®§¦§©´§¨À¨£©²§¬¦§¨¥−

:äòãðåë (ô)÷Búîì øî íéîN CLçì øBàå øBàì CLç íéîN òø áBhìå áBè òøì íéøîàä éBä §¥¨«¨´¨Ÿ§¦¬¨©²−§©´¨®¨¦̧³Ÿ¤§Æ§´§½Ÿ¤¨¦¬©²§¨−
àë (ñ) :øîì ÷Búîe:íéðáð íäéðt ãâðå íäéðéòa íéîëç éBäáë (ñ)ì íéøBab éBäìéç-éLðàå ïéé úBzL ¨¬§¨«−£¨¦´§¥«¥¤®§¤¬¤§¥¤−§Ÿ¦«¾¦¦−¦§´¨®¦§©§¥©−¦

:øëL Cñîìâë(ô) :epnî eøéñé íé÷écö ú÷ãöå ãçL á÷ò òLø é÷écöîãëì L÷ ìëàk ïëìïBL ¦§¬Ÿ¥¨«©§¦¥¬¨−̈¥´¤®Ÿ©§¦§©¬©¦¦−¨¦¬¦¤«¨¥Á¤¡¸Ÿ©¹§´
úàå úBàáö äåäé úøBz úà eñàî ék äìòé ÷áàk íçøôe äéäé ÷nk íLøL ätøé äáäì LLçå Là¥À©£©³¤«¨¨Æ¦§¤½¨§¨Æ©¨´¦«§¤½¦§−̈¨¨¨´©£¤®¦´¨£À¥µ©Æ§¨´§¨½§¥²

:eöàð ìàøNé-LBã÷ úøîà¦§©¬§«¦§¨¥−¦¥«

i"yx
.Ì¯·„Î ÌÈ˘·Î ÂÚ¯Â (ÊÈ) כעדר הנמשלים צדיקים

מכלכלים Ì¯·„Î.הרחלים: ובמדה ביושר כמנהגם
כדברם  דרשו ורבותינו הללו, ככבשים במשפט דבריהם

להם: הנדברות נחמות בם ÌÈÁÓ.כמדובר ˙Â·¯ÁÂ בתי
שמנים: שהם ÂÏÎ‡È.הרשעים ÌÈ¯‚ שהם הצדיקים

אעלה  מחים עולות כמו שמנים מחים. יאכלום. כגרים
ס''ו) ‰ÔÂÚ.:(תהלים ÈÎ˘ÂÓ ÈÂ‰ (ÁÈ) הרע יצר גוררים

קורי  של כחוט השוא בחבלי בתחיל' מעט מעט עליהם
שנעשה  עד והולך מתגבר בהם ומשנתגרה עכביש

למשוך: הקרון את בו שקושרין העגלה ‰˘Â‡.כעבות
ממש: בו שאין ÈÁÈ˘‰חטא:ËÁ‡‰.דבר (ËÈ)

.Â‰˘ÚÓ:להביא אומר שהוא ¯‡‰.הפורענות ÔÚÓÏ
יקום: מי ÂË·.דבר Ú¯Ï ÌÈ¯ÓÂ‡‰ (Î) מקלסין

טוב: שהוא הקב''ה לעבוד בעיניהם ורע ˘ÌÈÓלעכו''ם
.¯Â‡Ï Í˘Á חשך עליהם להביא עתיד שהוא דבר

להם: שיאיר Â˙ÓÏ˜.אומרים ¯Ó ÌÈÓ˘ שהוא עון
להם: שימתיק אומרים מר פורענות עליהם להביא עתיד

.¯ÓÏ ˜Â˙ÓÂ מרה אומרים המתוקה הקב''ה עבודת
˘Î¯.היא: ÍÂÒÓÏ (·Î) המשקה תיקון שכר למזוג

מסך: ˆ„ÌÈ˜È.קרוי ˙˜„ˆÂ (‚Î) לזכות ראויין שהן
ממונו: וגוזלין בדין אותו ומחייבין ממנו יסירו דין בבית

.ÔÎÏ („Î):'וגו לכם הזה הדבר ÔÂ˘Ïוהיה ˘˜ ÏÂÎ‡Î
יונתן ‡˘. תירגם וחשש. אש. לשון הקש את כאכול

תרפנו  הלהבה אשר וכחשש שבולין של קשין עמירא
הנימוק: כדבר כמק. אפר. גדולתם ÌÁ¯ÙÂ.ותעשנו

תסתלק: כך ומסתלקת רוח לפני העולה כאבק

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÈ˘·Îירעו המה הרחלים  לעדר הנמשלים  הצדיקים

הרשעים: עם  נכללים  יהיו  ולא מאז כמנהגם  והשקט בנחת
.ÌÈÁÓ ˙Â·¯ÁÂיאכלו המוח  בעלי הרשעים של החרבות בתי

רשעי': מול כגרים  עתה שהמה ‰ÔÂÚ.(ÁÈ)הצדיקים ÈÎ˘ÂÓ
העון: על  המסית הרע היצר את עצמן על ·ÈÏ·Áממשיכים

.‡Â˘‰:ממש בהם  שאין  וכמעט  דקין Â·ÚÎÂ˙.בחבלים
שמושכים עבות בחבלים המחטיא היצה''ר  ממשיכים  לבסוף 
ולבסוף אחריו  נמשכים מעט  בתחלה ר ''ל  העגלה  את  בהם

הרבה: ÂÎÂ'.(ËÈ)נמשכים ÌÈ¯ÓÂ‡‰ימהר בלעג אומרים
יוכל  אם  נראה למען  שאומר  הפורעניות  מעשה להביא 

Â·˙Â‡‰.עשוהו: ·¯˜˙Â: במ ''ש הדבד  בידוÚ„Â‰.כפל  שיש
שהואÚ¯Ï.(Î)הכח : אומרים היו כנענים  אלילי עבודת  על 
המקום :ÂËÏÂ·.טוב: עבודת  ÂÎÂ'.הוא  Í˘ÂÁ ÌÈÓ˘:הדבר ולהתמדת המליצה כדרך  ושלש פעמים הדבר ·Ì‰ÈÈÚ.(Î‡)כפל 

לחכמים: א''ע  Ì‰ÈÙ.מחזיקים „‚Â:במ ''ש הדבר וכפל פניהם הסתכלות ÔÈÈ.(Î·)לפי  ˙Â˙˘Ïיין לשתות  גבורות  מראים 
ÂÎÂ'.הרבה : È˘‡Â: במ''ש הדבר שוחד:È˜È„ˆÓ.(Î‚)כפל  בשכר הרשע את בדין ÂÓÓ.מצדיקים  Â¯ÈÒÈהצדיקים מן  מכ ''א

בדינו: צדיק שאינו עליו לומר  צדקתו המשפט:ÔÎÏ.(Î„)מסירים הטיית ‡˘.בעבור ÔÂ˘Ï ˘˜ ÏÂÎ‡Îשורף אש  לשון כמו 
הנימק : כדבר להיות שרשה יחלש כן לאפר  ישוב  כי עד ומחלישו החשש את מרפה  להבה  וכמו  הקש  גדולתםÌÁ¯ÙÂ.את

קמעא: ברוח המסתלק דק כאבק יסתלק 

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ì¯·„Îאשימם אני וכן ודבר תרגומו וינהג  כי כמנהגם

הנהגה: ענין שהוא ה) (מ''א  בים רשעיםÌÈÁÓ.דוברות 
המוח : בעלי  עבות:Â·ÚÎÂ˙.(ÁÈ)השמנים (ËÈ)חבלים 

.‰˘ÈÁÈ(נה (תהלים לי מפלט  אחישה וכן  ימהר כמו הוא 
יב): (דניאל  עפר אדמת  וכך נרדפים  בשמות הדבר וכפל 

(·Î).ÍÂÒÓÏ: מסך קרוי היין כמוÚ˜·.(Î‚)מזיגת  בשכר
ז): (דברים תשמעון  עקב  ‡˘.תבן:˜˘.(Î„)והיה  ÔÂ˘Ï
כלשון: שנמשך  ע ''ש אש  תהרוÁ˘˘.להב וכן הדק תבן היא

לג): (לקמן רפיון :Ù¯È‰.חשש  והמסה:ÓÎ˜.מל ' המקה  מל '
.ÌÁ¯ÙÂ: האילן לפרחי הגדולה כמוÏÚÈ‰.המשיל  יסתלק

ה): (איוב  גדיש בזיון:Âˆ‡.כעלות  ענין
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

àúëìäcweqtl rceie xac jezn xac oiany .d`xedl ribdy - §¦§§¨
.dyrnl dkld zerenyd jezn

py,`ziixaa epiøçà øácxp oia oeincd z` x`al zxg` jxc ¨¨©¥
,dxezl xe` oiae devnl¯ äåöî äaëî äøéáòdak devnd xe`y £¥¨§©¨¦§¨

,dak xpd xe`y myk ,dxiar ici lräøBz äaëî äøéáò ïéàå- §¥£¥¨§©¨¨
.dak epi` meid xe`y myk dxiar ici lr xak epi` dxezd xe`e

àø÷ éàäì éñBé øa íçðî éaø déLøc ,óñBé éaø øîàik' weqtl ¨©©¦¥©§¥©¦§©¥©¦§©§¨
ly zecgeind dizelrn z` epnn cenll ,'xe` dxeze devn xp

dxezdéðéñ ékzelrn lr l`xyi mr ipta dyn yxcy itk - ¦¦©
.ipiqa dxezdéëä ìôBúéçàå âàBc deLøc [éìîìéàå] (àìîìéàå)§¦§¨¥§¦§¨¥©§©¥©£¦¤¨¦

ltezig`e b`ec mb ok miyxec eid m`e -ãåc øúa eôãø àìxg` - Ÿ¨§¨©¨¦
ebxedl cecBáæò íéäìà øîàì" áéúëclivn oi` ik edeqtze etcx ¦§¦¥Ÿ¡Ÿ¦£¨

"Bâåzy` xeqi` lr xary itl cec z` afr 'dy ,mixne` eidy - §
ozip okle eizeiekf dzak dxiardy ,eplivzy zekf el oi`e ,yi`

.eqtezle etcexl¯ Leøc éàîitly epnn cenll eyxc weqt dfi` ©¨

,enir 'd oi` dxiar xaryøáã úåøò Eá äàøé àìå"jixg`n aye §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
"Bâåeze`n envr z` 'd aiyi ,dexray xaca dxiar 'd d`xi m` - §

.mc`äaëî äøéáò ïéàå ,äåöî äaëî äøéáòL ïéòãBé ïðéà ïäå§¥¥¨§¦¤£¥¨§©¨¦§¨§¥£¥¨§©¨
.äøBzelivdl dxezd zekf el dcnr ,dxeza cec wqry itle ¨

.mdicin
`xnbd zl`ey,àìeò øîà ."Bì eæeáé æBa" éàîéçà ïBòîLk àì ©¨¨©¨Ÿ§¦§£¦

äéøæò.dgeexd jezn dxez cnle did `pz -éác ïðçBé éaøk àìå £©§¨§Ÿ§©¦¨¨§¥
äàéNð.eqpxtn didy `iypd ici lr dxez cnly -ìläk àlà §¦¨¤¨§¦¥

eåä éçà àðáLå ìlä ,øîà éîéc áø àúà éëc ,àðáLåmig` - §¤§¨§¦¨¨©¦¦¨©¦¥§¤§¨©¥£
,eidäøBúa ÷ñò ìlä,iper jeznà÷qéò ãáò àðáLwqrzd - ¦¥¨©§¨¤§¨¨©¦§¨

.ezqpxtlóBñì,cnl xak lldy xg`ldéì øîà,lldl `payàz §¨©¥¨
áBøòðjze` qpxt` ip` ,szzyp `a -âBìôéìåjnr welg`e - ©£§¦§

.jcenil xkyaïBä ìk úà Léà ïzé íà" äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¦¦¥¦¤¨
...Búéael efeai fea"Bâåz` zepwl ick witqi `l mleray oed lk - ¥§

.xkya welgl wx dvex `l` ,ezekfa cnl `l lld ixdy dxezd
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום אחד ועשרים לעומר עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
השליו: בענין לעסוק חוזרת הגמרא א. עמוד עה 'åéìN'דף áéúk לקראו ואפשר בשי"ן, §¦§¨

שלוה, 'åéìñ'מלשון  ïðéø÷å,כסמ"ך שנקראת  שמאלית àðéðç,בשי"ן éaø øîà §¨¦©§¨¨©©¦£¦¨
äåìLa BúBà ïéìëBà íé÷écöïéåìéñk ïäì äîBãå BúBà ïéìëBà íéòLø ,- ©¦¦§¦§©§¨§¨¦§¦§¤¨¤§¦§¦

קוצים.

éìáé÷å éìëéN ,ïä elàå .ïä åéìñ éðéî äòaøà ,àáø øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©¨¨©§¨¨¦¥§¨¥§¥¥¦§¦§¦§¦
eäleëc àélòî .åéìNe éðBéñôeשבכולם הטוב -eäleëc àòéøb ,éìëéN הגרוע - ¨§¦§¨§©§¨§§¦§¦§¦¨§§

åéìNàzøBtéökשבכולם éåäå כציפור,, השליו של גודלו -àøepúa dì ïðéáúBîe §¨§¨¥§¦§¨§¦©¨§©¨
לצלותו, בתנור להניחו מנהגם והיה -àøepz éìî äåäå çôúå היה שומנו ומרוב - §¨©©£¨¨¥©¨

התנור, חלל את וממלא ïðé÷ñîeéôéøתופח øñéìzà déì על אותו ומניחים - ©§¦©¥©§¥©¦¥
לאכלו. ראוי שיהא כדי שומנו את לספוג זו] גבי על [זו ככרות עשר ¨£©§äðBøçàåשלשה

בה  הספוג השומן מרוב מכולן, מעט שספגה התחתונה, הפת ואפילו -úìëàð dðéà¥¨¤¡¤¤
.úáBøòz éãé ìò àlà¤¨©§¥©£¤

,äãeäé áøזכותו éðcלגודל éa déì çkzLî שליו השמים מן לו ממציאים היו - ©§¨¦§©©¥¥¨¥
חביותיו. éáéöבין éa déì çkzLî ,àcñç áø.שלו העצים באוצר מוצאו היה - ©¦§¨¦§©©¥¥¦¥

àîBé ìk déñéøà déì éúééî ,àáø ומביא בשדה שליו מוצא היה שלו האריס - ¨¨©§¥¥£¦¥¨¨
יום, מידי éúééàלו àì ãç àîBé,האריס הביא לא הימים באחד -øîàרבאéàî ¨©Ÿ©§¥¨©©

éàä,השמים מן לי המציאו לא היום מדוע -àøbéàì ÷éìñ,לגג עלה -déòîL ©¨¦§¦§¨©§¥
øîà÷c à÷epéìהפסוק את שונה התינוק את ושמע טז)- ג 'ézòîL(חבקוק §©¨§¨¨©¨©§¦

øîà ,'éðèa æbøzå,רבאdépî òîL ש מכך להבין לי יש -àcñç áøc déLôð çð ©¦§©¦§¦¨©§©¦¥¨©§¥§©¦§¨
רבא], של וחמיו רבו äaø[שהיה ìéãáeהרב של ובזכותו -àãéîìz ìéëà,עתה עד §¦©¨¨¦©§¦¨

שו  הרב שמת זוכה.ומכיון התלמיד אין ב

במן: האמורים הפסוקים את לבאר חוזרת יד)áéúkהגמרא טז úáëL(שמות ìòzå' §¦©©©¦§©
ìhä לקראת הארץ מן כדרכו עולה הטל כשהיה - וגו' מחסּפס' ּדק הּמדּבר ּפני על והּנה ©¨ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ

הטל  כיסה החמה זריחת שעד ולמדנו מחוספס, דק המדבר פני על נראה היה החמה,

מלמעלה. המן ט)áéúëeאת יא ìhä(במדבר úãøáe' הּמן ירד לילה הּמחנה על §¦§¤¤©©ְֲֵֵֶַַַַָָָ

מלמטה. היה שהטל משמע ähîlîעליו', ìèå äìòîlî ìè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà,המן Bîkובאמצע äîBãå ָָ¨©©¦¥§©¦£¦¨©¦§©§¨§©¦§©¨§¤§
.àñôe÷a çpenL¤¨§§¨

המן נתכנה הכתוב ñtñçî',בהמשך ÷c',Lé÷ì Léø øîà היה שהמן לומר ופס, מח מילים, משתי מורכבת 'מחוספס' תיבת ©§ª§¨¨©¥¨¦
øácרךãiä úqét ìò çBnépL,øîà ïðçBé éaø היה. שהמן íéøáà,לומר äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL øác ¨¨¤¦©©¦©©¨©¦¨¨¨©¨¨¤¦§¨§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦

הגמרא: מקשה מהגוף. יצא לא כלומר 'מחוספס', של éåäגימטריא àáeè 'ñtñeçî':הגמרא מתרצת מכך. יותר שלו הגימטריא - §§¨¨¨¥
,áéúk 'ñtñçî' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà.רמ"ח היא הגימטריא לפיכך וא"ו, ללא ¨©©©§¨©¦§¨§ª§¨§¦

,ïðaø eðzנאמר המן כה)על עח Léà',(תהלים ìëà íéøéaà íçì'דהיינוúøMä éëàìnL íçì וחז אבירים קים שהם ¨©¨¨¤¤©¦¦¨©¦¤¤¤©§£¥©¨¥
eøîàpLëe .àáé÷ò éaø éøác ,BúBà ïéìëBà ה,àáé÷òì Bì eøîàå eàö íäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôì íéøác §¦¦§¥©¦£¦¨§¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤§§¦§©£¦¨

øîàð øák àìäå ,íçì ïéìëBà úøMä éëàìî éëå ,úéòè àáé÷òלמרום כשעלה רבינו ט)במשה ט àì(דברים íçì' £¦¨¨¦¨§¦©§£¥©¨¥§¦¤¤©£Ÿ§¨¤¡©¤¤Ÿ
'éúéúL àì íéîe ézìëà.במרום המלאכים מנהג שכך íéúàîaלפי òìápL íçì ,'íéøéaà' íéi÷î éðà äî àlà ¨©§¦©¦Ÿ¨¦¦¤¨¨£¦§©¥©¦¦¤¤¤¦§¨§¨©¦

'íéøáà' äðBîLe íéòaøàå.באיברים נבלע שהיה המן והיינו §©§¨¦§¨¥¨¦

i"yx

íéåìéñë .à ãåîò äò óãmivew .
:inx` oeylaäì ïðéáúåîå

àøåðúázelvl mbdpn jk .
:xepza mdicetyçôúåaexn .

:ar dyrpe gtzp `ed epney
éôéø øñéìúà:zexkk itix ef lr ef .

úìëàð äðéà äðåúçúåaexn .
oky lke da rlapd oneyd

:zepeilrdäéì çëúùîeid .
eidy eizeiag oia el ze`vnp

:minyd on el oi`ivnnàãñç áø.
:ded eaxe ded `axc dengìéãáå

äáølke` did axd zekfa .
:cinlzdìèä úáëù ìòúå áéúë.

lhd didyk xacnd ipt lr dpde
dngd z`xwl ux`d on dler
xacnd ipt lr d`xp did ekxck
lhd didy epcnl ytqgn wc
lhdy dry cr ond z` dqkn
cxi aizke dngd z`xwl dler
:dhnln lh `nl` eilr ond

àñôå÷:frla o''exwy` .ìò çîéð
ãéä úñéô:oewixhep qtqegn .

íéøáéàá òìáðon `vei epi` .
:miirnd



ריט      

             
              

      

                       
                

                     
     

 

        
        

      

       

           
           

         
         
        

       
         

        
          

        
          

         
            

         

         
          

        

          

          
         

        
         

         
         



            
          

          
           

      
         

        
           

           
          
          

          
           

       
          

         

   

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

àúëìäcweqtl rceie xac jezn xac oiany .d`xedl ribdy - §¦§§¨
.dyrnl dkld zerenyd jezn

py,`ziixaa epiøçà øácxp oia oeincd z` x`al zxg` jxc ¨¨©¥
,dxezl xe` oiae devnl¯ äåöî äaëî äøéáòdak devnd xe`y £¥¨§©¨¦§¨

,dak xpd xe`y myk ,dxiar ici lräøBz äaëî äøéáò ïéàå- §¥£¥¨§©¨¨
.dak epi` meid xe`y myk dxiar ici lr xak epi` dxezd xe`e

àø÷ éàäì éñBé øa íçðî éaø déLøc ,óñBé éaø øîàik' weqtl ¨©©¦¥©§¥©¦§©¥©¦§©§¨
ly zecgeind dizelrn z` epnn cenll ,'xe` dxeze devn xp

dxezdéðéñ ékzelrn lr l`xyi mr ipta dyn yxcy itk - ¦¦©
.ipiqa dxezdéëä ìôBúéçàå âàBc deLøc [éìîìéàå] (àìîìéàå)§¦§¨¥§¦§¨¥©§©¥©£¦¤¨¦

ltezig`e b`ec mb ok miyxec eid m`e -ãåc øúa eôãø àìxg` - Ÿ¨§¨©¨¦
ebxedl cecBáæò íéäìà øîàì" áéúëclivn oi` ik edeqtze etcx ¦§¦¥Ÿ¡Ÿ¦£¨

"Bâåzy` xeqi` lr xary itl cec z` afr 'dy ,mixne` eidy - §
ozip okle eizeiekf dzak dxiardy ,eplivzy zekf el oi`e ,yi`

.eqtezle etcexl¯ Leøc éàîitly epnn cenll eyxc weqt dfi` ©¨

,enir 'd oi` dxiar xaryøáã úåøò Eá äàøé àìå"jixg`n aye §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
"Bâåeze`n envr z` 'd aiyi ,dexray xaca dxiar 'd d`xi m` - §

.mc`äaëî äøéáò ïéàå ,äåöî äaëî äøéáòL ïéòãBé ïðéà ïäå§¥¥¨§¦¤£¥¨§©¨¦§¨§¥£¥¨§©¨
.äøBzelivdl dxezd zekf el dcnr ,dxeza cec wqry itle ¨

.mdicin
`xnbd zl`ey,àìeò øîà ."Bì eæeáé æBa" éàîéçà ïBòîLk àì ©¨¨©¨Ÿ§¦§£¦

äéøæò.dgeexd jezn dxez cnle did `pz -éác ïðçBé éaøk àìå £©§¨§Ÿ§©¦¨¨§¥
äàéNð.eqpxtn didy `iypd ici lr dxez cnly -ìläk àlà §¦¨¤¨§¦¥

eåä éçà àðáLå ìlä ,øîà éîéc áø àúà éëc ,àðáLåmig` - §¤§¨§¦¨¨©¦¦¨©¦¥§¤§¨©¥£
,eidäøBúa ÷ñò ìlä,iper jeznà÷qéò ãáò àðáLwqrzd - ¦¥¨©§¨¤§¨¨©¦§¨

.ezqpxtlóBñì,cnl xak lldy xg`ldéì øîà,lldl `payàz §¨©¥¨
áBøòðjze` qpxt` ip` ,szzyp `a -âBìôéìåjnr welg`e - ©£§¦§

.jcenil xkyaïBä ìk úà Léà ïzé íà" äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¦¦¥¦¤¨
...Búéael efeai fea"Bâåz` zepwl ick witqi `l mleray oed lk - ¥§

.xkya welgl wx dvex `l` ,ezekfa cnl `l lld ixdy dxezd
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
השליו: בענין לעסוק חוזרת הגמרא א. עמוד עה 'åéìN'דף áéúk לקראו ואפשר בשי"ן, §¦§¨

שלוה, 'åéìñ'מלשון  ïðéø÷å,כסמ"ך שנקראת  שמאלית àðéðç,בשי"ן éaø øîà §¨¦©§¨¨©©¦£¦¨
äåìLa BúBà ïéìëBà íé÷écöïéåìéñk ïäì äîBãå BúBà ïéìëBà íéòLø ,- ©¦¦§¦§©§¨§¨¦§¦§¤¨¤§¦§¦

קוצים.

éìáé÷å éìëéN ,ïä elàå .ïä åéìñ éðéî äòaøà ,àáø øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©¨¨©§¨¨¦¥§¨¥§¥¥¦§¦§¦§¦
eäleëc àélòî .åéìNe éðBéñôeשבכולם הטוב -eäleëc àòéøb ,éìëéN הגרוע - ¨§¦§¨§©§¨§§¦§¦§¦¨§§

åéìNàzøBtéökשבכולם éåäå כציפור,, השליו של גודלו -àøepúa dì ïðéáúBîe §¨§¨¥§¦§¨§¦©¨§©¨
לצלותו, בתנור להניחו מנהגם והיה -àøepz éìî äåäå çôúå היה שומנו ומרוב - §¨©©£¨¨¥©¨

התנור, חלל את וממלא ïðé÷ñîeéôéøתופח øñéìzà déì על אותו ומניחים - ©§¦©¥©§¥©¦¥
לאכלו. ראוי שיהא כדי שומנו את לספוג זו] גבי על [זו ככרות עשר ¨£©§äðBøçàåשלשה

בה  הספוג השומן מרוב מכולן, מעט שספגה התחתונה, הפת ואפילו -úìëàð dðéà¥¨¤¡¤¤
.úáBøòz éãé ìò àlà¤¨©§¥©£¤

,äãeäé áøזכותו éðcלגודל éa déì çkzLî שליו השמים מן לו ממציאים היו - ©§¨¦§©©¥¥¨¥
חביותיו. éáéöבין éa déì çkzLî ,àcñç áø.שלו העצים באוצר מוצאו היה - ©¦§¨¦§©©¥¥¦¥

àîBé ìk déñéøà déì éúééî ,àáø ומביא בשדה שליו מוצא היה שלו האריס - ¨¨©§¥¥£¦¥¨¨
יום, מידי éúééàלו àì ãç àîBé,האריס הביא לא הימים באחד -øîàרבאéàî ¨©Ÿ©§¥¨©©

éàä,השמים מן לי המציאו לא היום מדוע -àøbéàì ÷éìñ,לגג עלה -déòîL ©¨¦§¦§¨©§¥
øîà÷c à÷epéìהפסוק את שונה התינוק את ושמע טז)- ג 'ézòîL(חבקוק §©¨§¨¨©¨©§¦

øîà ,'éðèa æbøzå,רבאdépî òîL ש מכך להבין לי יש -àcñç áøc déLôð çð ©¦§©¦§¦¨©§©¦¥¨©§¥§©¦§¨
רבא], של וחמיו רבו äaø[שהיה ìéãáeהרב של ובזכותו -àãéîìz ìéëà,עתה עד §¦©¨¨¦©§¦¨

שו  הרב שמת זוכה.ומכיון התלמיד אין ב

במן: האמורים הפסוקים את לבאר חוזרת יד)áéúkהגמרא טז úáëL(שמות ìòzå' §¦©©©¦§©
ìhä לקראת הארץ מן כדרכו עולה הטל כשהיה - וגו' מחסּפס' ּדק הּמדּבר ּפני על והּנה ©¨ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ

הטל  כיסה החמה זריחת שעד ולמדנו מחוספס, דק המדבר פני על נראה היה החמה,

מלמעלה. המן ט)áéúëeאת יא ìhä(במדבר úãøáe' הּמן ירד לילה הּמחנה על §¦§¤¤©©ְֲֵֵֶַַַַָָָ

מלמטה. היה שהטל משמע ähîlîעליו', ìèå äìòîlî ìè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà,המן Bîkובאמצע äîBãå ָָ¨©©¦¥§©¦£¦¨©¦§©§¨§©¦§©¨§¤§
.àñôe÷a çpenL¤¨§§¨

המן נתכנה הכתוב ñtñçî',בהמשך ÷c',Lé÷ì Léø øîà היה שהמן לומר ופס, מח מילים, משתי מורכבת 'מחוספס' תיבת ©§ª§¨¨©¥¨¦
øácרךãiä úqét ìò çBnépL,øîà ïðçBé éaø היה. שהמן íéøáà,לומר äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL øác ¨¨¤¦©©¦©©¨©¦¨¨¨©¨¨¤¦§¨§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦

הגמרא: מקשה מהגוף. יצא לא כלומר 'מחוספס', של éåäגימטריא àáeè 'ñtñeçî':הגמרא מתרצת מכך. יותר שלו הגימטריא - §§¨¨¨¥
,áéúk 'ñtñçî' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà.רמ"ח היא הגימטריא לפיכך וא"ו, ללא ¨©©©§¨©¦§¨§ª§¨§¦

,ïðaø eðzנאמר המן כה)על עח Léà',(תהלים ìëà íéøéaà íçì'דהיינוúøMä éëàìnL íçì וחז אבירים קים שהם ¨©¨¨¤¤©¦¦¨©¦¤¤¤©§£¥©¨¥
eøîàpLëe .àáé÷ò éaø éøác ,BúBà ïéìëBà ה,àáé÷òì Bì eøîàå eàö íäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôì íéøác §¦¦§¥©¦£¦¨§¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤§§¦§©£¦¨

øîàð øák àìäå ,íçì ïéìëBà úøMä éëàìî éëå ,úéòè àáé÷òלמרום כשעלה רבינו ט)במשה ט àì(דברים íçì' £¦¨¨¦¨§¦©§£¥©¨¥§¦¤¤©£Ÿ§¨¤¡©¤¤Ÿ
'éúéúL àì íéîe ézìëà.במרום המלאכים מנהג שכך íéúàîaלפי òìápL íçì ,'íéøéaà' íéi÷î éðà äî àlà ¨©§¦©¦Ÿ¨¦¦¤¨¨£¦§©¥©¦¦¤¤¤¦§¨§¨©¦

'íéøáà' äðBîLe íéòaøàå.באיברים נבלע שהיה המן והיינו §©§¨¦§¨¥¨¦
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ézøz íB÷îa àãçzewfg izy cbpk lral zriiqnd zg` dwfg - £¨¦§©§¥
`l` qeka dzey mc` oi`y dwfge ,sebd zwfg ,dy`l zeriiqnd

,ewcea ok m`ïðéøîà àì ézøz íB÷îa àãçåit lr mirixkn oi` - §£¨¦§©§¥Ÿ©§¦¨
da eidy micrd ecird m` mpn` .zewfg izy cbpk zg` dwfg

oinen,ñøàúz àlL ãò,daezkdn xeht lrady dpyna x`ean ©¤Ÿ¦§¨¥
y oeik epiide'Bú÷æç ìò óebä ãîòä'iptl oinen da eid `ly ©£¥©©¤§¨

,sebd zwfg epiide ,oiqexi`døîéîì àkéà àì,xnel xyt` i` - Ÿ¦¨§¥©
,oiqexi`d mcew oinen da eidy ecird micrd ixdyàkéà éàî- ©¦¨

,daezkd z` zraezd dy`l riiql ick xnel yi dwfg efi`ä÷æç£¨¨
,àeä ñéitéðå äàø éàäå ,B÷ãBa ïk íà àlà ñBëa äúBL íãà ïéàc§¥¨¨¤§¤¨¦¥§§©¨¨§¦©¥

c xnele ,ef dwfg zegcl yi j`ä÷æç ,äaøcàyñéitéî íãà ïéà ©§©¨£¨¨¥¨¨¦©¥
å ,ïéîeîayiy oeik'qeka dzey mc` oi`' ,zexzeq zewfg izy o`k §¦§

mixne` ep` ,'oinena qiitzn mc` oi`' cbpkìò ïBîî ãîòä©£¥¨©
,Bú÷æç.dzaezkn xeht lrade ¤§¨

`ly dpynd ipic ipy z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd
:df z` df exzqi,øîà éMà áøoax zrck diepy dlek dpynd ©©¦¨©

in `ed weligde ,oenn zwfg lr dticr sebd zwfgy l`ilnb
a ,daezkd sqka dkefd,àLéøziaa dcera oinend e`vnpy ¥¨

`id zad zriazy `vnp ,a`l zkiiy zad zaezke ,dia`
zxne`k,'Eãéa àaàì äðî'riiql dleki dly sebd zwfg oi`e ¨¤§©¨§¨§

da eclepy di`x `iadl a`d lr okle ,dia` ly oenn zriazl
.oiqexi`d xg` oinendåa eli`,àôéñlrad zeyxl dqpkp xaky §¥¨

dlran zraezk `id ixd ,dl jiiy dzaezk sqke,'Eãéa éì äðî'¨¤¦§¨§
xg` oinend da eclepy xnel dl zriiqn dly sebd zwfge
mcew oinend da eidy di`x `iadl lrad lr okle ,oiqexi`d

.dzaezka aiig ,di`x `iai `l m`e ,oiqexi`d
:iy` ax ly ewelig lr `xnbd dywnáøc déøa àçà áø déáéúéà¥¦¥©©¨§¥§©

,éMà áøì àéåàepizpyna xi`n iax xn`y s` ,`ziixaa epipy ©§¨§©©¦
`iadl lrad lr ,oinen da e`vnpe lrad zeyxl dqpkp m`y

mewn lkn ,dzaezkn xhtdl ick di`xïéîeîa øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦§¦
L ,äéáà úéaî dnò àáì ïééeàøäeid xak `ny oreh lrad m` ¨§¦¨Ÿ¦¨¦¥¨¦¨¤

,oiqexi`d iptl oinendäéàø àéáäì áàä ìòxg`l eclepy ©¨¨§¨¦§¨¨
`xnbd dxaqe .lradn dzaezk z` zeabl ick ,oiqexi`d
milelr md jkle ,dwicaa elit` mi`xp mpi`y oinenl dpeekdy
dze` wcae citwdyk elit` lrad zial a`d zian dnr `al

,oinennådzaezk z` zraez zad m`y jixacl ,dyw ok m` §
,dly sebd zwfg dl zriiqn dnvrléànàoinena recn - ©©

ixd ,di`x `iadl dilry xi`n iax xn` dnr `al oiieyrd
zprh,àeä 'Eãéa éì äðî',dnvrl dzaezk d`yip xaky oeiky ¨¤¦§¨§

xg`l oinend da eclepy dzprhl zriiqn dly sebd zwfge
.oiqexi`d

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzwqer minen dfi`a - ¨¨§©©§¦¨
`al oiie`xd oinena xi`n iax dceny dxn` dfay ,`ziixad

,dia` zian dnrúøéúéas`y dlbxa dxizi rav` da `vnpy - ¦¤¤
on`p lrad okle ,dclepyn da did i`ce df mene ,`ed men df
.di`x a`d `iaiy cr dzaezkn xehte ,`ed zerh gwny oerhl

:`xnbd ddnzúøéúé,dxizi rav` dl dzidy xaecn m` -éàî §¤¤©
éúééî äéàølrad z` aiigl ick `iadl a`d leki di`x efi` - §¨¨©§¥

clepy micr eciriy okzi `le ,jk dclepy i`ce ixde ,daezka
.oiqexi`d xg`l df men

`iadl a`d leki :`xnbd zvxznäàøc ,äéàømicrd eciriy - §¨¨§¨¨
qexi`d iptl d`x lrady,dxizi rav` dl yiy oiàeä ñéitéðå§¦©¥

.dzaezka aiigzpe ,dnen mr dqpekl

* * *
zeyx oia `vnpd wtqa exn`py l`eny ixac z` d`ian `xnbd
,epizpynay wtql dnec df wtqy ,gweld zeyxl xkend

:eixack dpnn giked s` l`enye,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
éìçnääøt óelyøBîça,exiag lyäøtä úà øBîçä ìòa CLîe ©©£¦¨¨©£¨©©©©£¤©¨¨

dxenzk dxtd lral zepwidl xengd jixve ,dkiyna d`pwe
,oipw ea dyrp `ly s` ,xengd lral dzpwpy ezxtl÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

CBLîì äøtä ìòazgwleøBîçä úà,ezeyxl,øBîçä únL ãò ©©©¨¨¦§¤©£©¤¥©£
,dxtd zkiyn mcew zn m`d ,xengd zn izn wtzqdl yi dzre
miiwl leki did `l dxtd z` xengd lra jyny dryay `vnpe
dkf `l `linne ,exeng z` dxtd lral cinrdle gwnd z`
lge miiw xengd did dxtd zkiyn onfay e` ,dxta envra
,e`pwy dxtd lra zeyxa `edyk ,xengd zn jk xg`e ,gwnd

y `ed oicd ,xengd zn izn mircei mpi` mdipyeøBîçä ìòa ìò©©©©£
,äøt úëéLî úòLa íéi÷ BøBîç äéäL äéàø àéáäìeniiwzpe §¨¦§¨¨¤¨¨£©¨¦§©§¦©¨¨

di`x `ian epi` m` j` ,ezeyxa dxtd x`yiz f`e ,oick oitilgd
z` xifgdl eilr ,ig xeng exiagl cinrde gwna ewlg z` miiwy
zaygp dxta ezwfgd oi`y mrhde .mipey`xd dilral dxtd
`ivende '`iven'k aygp exiagy dzngn xn`py ,'oenn zwfg'k
z` dpw m` wteqn envr xengd lray oeik ,di`xd eilr exiagn
dilra zwfga dxtd z` cinrdl yi dfk ote`ae ,dxtd

:xn`e l`eny miiq .mipey`xdàðez àðzå`pzd dpy oke - §¨¨¨
,ixacl riiqnd ,dfl dnec oic dpyna'älk'xen`d oicd - ©¨

l`eny yxit `l mpn` .oinen da e`vnpy dlk ly ,epizpyna
.eixacl riiqn `edy ,oiekzd dpynd ipicn dfi`l

:`xnbd zxxanälk éäoinen da e`vnpy dlk ly ote` dfi`l - ¥©¨
.eixacl riiqn `edy l`eny oiekzdàîéìéàezpeeky xn`p m` - ¦¥¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנחם שי'

שלום וברכה!

... בשאלתו הטעם שאדה"ז לא הביא בסידורו לומר ובנחה יאמר - לא שמעתי בזה, אבל מובן 

וגם פשוט הוא לפענ"ד, כי הזהיר הכתוב )קהלת ה, א(: אל תבהל על פיך גו' ע"כ יהיו דבריך מעטים 

)עיי"ש בפי' הראב"ע(, ובפע"ח התחלת שער התפלה: אלו האחרונים שלא ידעו דרך קבלה אינם יודעים 

כו' וטועים וכו'. וכיון אשר האריז"ל דנהירין לי' שבילי דרקיע ושערי תפלה ודקדק בכל אות ונקודה 

בתפלה ובסידורו )הן דר"י קאפיל, הן דהר"ש מראשקוב - תלמידו של הה"מ ממעזריטש( - לא הביא 

פסוקים הנ"ל, אזלינן בתרי'. ומי יבוא אחרי הארי החי.

miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtzeaezk
éúøú íå÷îá àãçizxz `kd inp eedipc ,opixn` `l ezwfg lr oenn cnrdc ÐÐ

.`id melk e`l `pennc dwfg `tebc dwfg mewnacñøàúú àìù ãò`kid la` Ð

.qx`zz `ly cr da e`xy micr `iadyøîéîì àëéì åú÷æç ìò óåâä ãîòäricedl Ð

oiyecw zrya da eid `lyÐ.micr iniiw `dcåú÷æç ìò ïåîî ãîòäådwfg `kil ik Ð

.`tebc'åë øîà éùà áødnwe`l inp xcdn Ð

l`ilnb oaxk dlekÐ.`ticr `tebc dwfgc

`tebc dwfg `ipdn `l ikdl ,`yixeÐitl

zaezky ,dia` ly `l` dly dprhd oi`y

iabe ."jcia `a`l dpn" dil dede ,a`l oiqexi`

dcen .dzwfg ipdizc dly seba opixn` `l a`

:xn`c ab lr s` .`ztqeza opiqxb xi`n iax

lrad zeyxl dqpkpÐ,di`x `iadl lrad lr

`we .'ek dnr `al oiie`xd oinena `ed dcen

xnele wtql yiy oinen lka jzrc `wlq

.e`a dia` zianyäéàø àéáäì áàä ìòùÐ

.lrad zeyxl dqpkpy it lr s`eêãéá éì äðî
àåä.ezwfg lr sebd cnrd :`nipe Ðúøéúéá

oiqexi` xg`l xninl `kilc ,dxizi rav` Ð

.clepäøôä úà øåîçä ìòá êùîåxengde Ð

lk :(`,gk) oiyecwa opze .eilra ziaa did

cg` jyny ,df dkfy oeik ,xg`a minc dyrpd

mdnÐmewn lka ,oitilg iqpe`a exag aiigzp

.odyøåîçä úîù ãò`ly cr :xne` df Ð

,jxeng zn izxt z` zkyn:xne` dfe .zn jle

.jl `ed iepw xake ,zn izkynynàðåú àðúå
äìëdlk inena ixii`c oizipznc `pz Ð

.dil riiqnäìë éäoizipznc `zlin id Ð

`zriiqn?äéáà úéáá äìë àîéìéà,dqex` dcera oicl e`ay ,oizipznc `yix Ð

,i`pz ixza dl iwenc xfrl` iaxk l`enyl dil `xiaqe .di`x `iadl jixv a`d :ipzwc

`ly it lr s`e ,di`x `iadl jixv a`dy `yixc `pzl dil zi` dtegl dqpkp elit`e

inp i`de .wtqn oenn daeb epi` :`nl` .ezeyxa wtq clepÐexiag zxta wifgi `l

.dkiyn ziyrp xak ixdy ,clep exiag zeyxa wtqdy ab lr s`e ,wtqn
éî
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àãçåÐ `cg :izxz inp `ki` lra iab `de :xn`z m`e Ð `ed melk e`l izxz mewna

ixz ipde .eid o`k e`vnp o`k xninl ol zi`c Ð `cge ,oinena qiitzn mc` oi`c

,sebd zwfgn sicr Ð eid o`k e`vnp o`kc .dy`c iwfg ixz ipdn ith iticr lrac iwfg

wtq clepc meynÐ sebd zwfg dil ipdn `le ,di`x `iadl a`d lr dia` ziaa dcer `dc

dqpkpyke .eid o`k e`vnp o`k opixn`e ,ezeyxa

`ly cry di`x lrad `iade lrad zeyxl

,dzaezkn xeht Ð el` oinen da eid dqx`zp

`iddn oinena qiitzn mc` oi`c `nrh sicrc

m` .ewcea ok m` `l` qeka dzey mc` oi`c

eid dqx`zpync di`x iziinc ,inp `zyd ok

?inrh ixz ipdn xhtin `l i`n` Ð oinend da

`ticr `cixb eid o`k e`vnp o`kc `py i`ne

oinena qiitzn mc` oi`c dwfge ,sebd zwfgn

eed ike ,'ek qeka dzey mc` oi`c dwfgn sicr

!ediipn dy`d inrh iticr Ð iccd icda ediiexz

e`vnp o`ke .iticr dy`d inrh i`cec :xnel yie

epiid Ð sebd zwfgn `ticrc Ð `cixb eid o`k

oi`c dwfg oke .oenn zwfg dil riiqnc meyn

cgle .oenn zwfg dil riiqn oinena qiitzn mc`

ediiexzl la` ,riiql oenn zwfgl gk yi ediipin

meync :yxtl yi cere .riiqn `l Ð iccd icda

inrh iticr Ð iccd icda ediiexz eed ik ,ikd

odn cg` `l` didi `l elit`c meyn ,dy`d

qeka dzey mc` oi` e` sebd zwfg e` ,zn`

cr `l` xhtin `l lra la` .daezk dl yi Ð

mdn cg` m`y ,zn` ely minrhd lk ediy

lrad inrh irixb jklid ,lrad ciqtn Ð xwy

.dy`d inrhnàùéøyxtl wgvi epiaxl d`xp did dxe`kl Ð jcia `a`l dpn

c meyn `nrhc"oilgep yi"a opixn`c ,jcia xg`l dpnk iedc ,a`l ipdn `l dly ixa

ixac mzdn igeke`l irac ,on`p epi` ig` df xne`d iab .on`p epi`c (a,dlw `xza `aa)

`ki` `kdc ab lr s`e .ied jcia xg`l dpnkc mzd ip`y :ipyne .sicr ixa e`l `nye

ixaa `l` Ð zpn`pc l`ilnb oax xn` `lc .dil ipdn `l mewn lkn Ð sebd zwfg inp

ixiine .ziyixtck ,dil ipdn `l dly ixae .(`,fh) ipy wxt yixa lirl opixn`ck ,`nye

,jcia il dpn Ð `tiq .di`x `iadl jixv ded `l Ð ixa oreh i`c .`ny oreh a`dy oebk

lhep epi`y Ð di`x `iadl a`d lr xn`wcn rnyn `dc ,wgvi epiax ea xfge .dwfge ixa `ki` `kd Ð sicr ixa e`l `nye ixac ol `niiwc ab lr s`e .dcic ixa ipdn dcic iable

epi`e .`ny zade a`d oreh elit` Ð di`x `iadl lrad lrc lrad zeyxl dqpkpc jenqa l`enyc `iddn rnync :cere .il ixa xn`iy e` :xn`w `lcn ,ixa oreh elit` ,di`x `la

`nzqnc ,icin jixt ded `l Ð `ed `nye ixa meyn i`e .`ed `nye `ny `iddc Ð 'ek z`vnpy hgnc `iddn dlr jixte iziincn ,ezeyxa wtqd clepc meyn `l` ,`nye ixa mrhn

.a`d iabl dy`d zwfg `ipdn `le ,jcia `a`l dpn `yixc ,xwir qxhpewd yexit el d`xpe .dizeek ol `niiwc l`enyc` bilt `l iy` ax

äãåîålrad gk dti `kdc minkgl xi`n iax dcen :xn`wcn ,xi`n iaxn ith lrad gk oitiin minkgc rnyn `zydc :dyw `qxib i`dl Ð 'ek oi`ad oinena minkgl xi`n iax

miwcapd oinen elit`c ,minkgn ith lrad gk dtiin xi`n iax `l` ,ikd rnyn `l oizipznae .minkg enk lrad gk xi`n iax dtiin `l `nlrac ab lr s` ,a`d gkn

!`peeb i`dka ibilt `le li`ed Ð dcen jiiy `lc ,ayein epi` df mb ,edine .xi`n iaxl minkg micene :qixbc ,l`ppg epiax yexitk d`xp ok lr !dilr ibilt minkge ,oerhl leki

?o`nl dcen :dywe .`l eze ,xi`n iax dcene :qixb qxhpewaeéàîàåded Ð `xaz xn`c o`nlc ?lirlc i`xen` ipd lkln ith iy` axl iyw` i`n` :dniz Ð `ed jcia il dpn

lr i`n` Ð eid o`k e`vnp o`k inp xn`c o`nle ?dlra zia oiale dia` zia oia yi welig dn :iieyw`l ivn`wlqc xninl ivn `le !izxz mewna `cg ied `d ?di`x `iadl a`d

jixt i`n Ð ok m`c .di`x `iadl a`d lr jkitl ,sebd zwfg rxzi`e ,oiqexi` mcewn ,jex` onfn e`a el` oineny xkipe ,mipyi mdy rnyn Ð dnr `al oie`xc oywnc dizrc

lr elit` mze` rcil leki lrad oi`y oinen oze`a ixiine ,eid o`k e`vnp o`k dil `xiaq mlerlc :xnel yi ,edine !dwfg meyn `l` on`p `diy xn` `l iy` ax `d ?iy` axl

`cg ied `l `zydc .di`x `iadl a`d lr Ð lrad zeyxl dqpkpy it lr s`y .mc` ipa da exiki `ly dnvr xenyl dlekiy ,dtd gixe ,onf el reawd dtkp oebk ,dwica ici

opiqxbc i`nl ok yxtl okzi `l ,edine .eizeaexw zwica ici lr el` oinen rcil leki oi`c oeik ,xninl `kil qiitzpe d`xe ewcea ok m` `l` qeka dzey oi`y dwfgc Ð izxz mewna

.dia` ziaa dnr cleedl oiie`xd oinena :`ztqezaìò.miiw didy zwfga xengd inwe`l ol dede ,dil riiqn inp sebd zwfge ,wfgen `edy it lr s` Ð di`x `iadl xengd lra

iedile ,`niiw o`nc `zeyxa ifgile :ewelgic dclie xenga dxt silgnd iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a cenlzd jixtc `de .`nw dxn zwfga dxtl opinwenc l`enyc `nrh `l`

,`zyd oizrc `wlqc i`nl :dniz ,edine .ikd i`w `lc ,`kdc `pwqnd itl jixt mzd !jci` qitzc `kid `nw dxn zwfg` opinwen `l ,`nl` !di`xd eilr exiagn `ivend jci`

xey xkend :(`,av `xza `aa) "zexit xkend" yixa dil zi` diteb l`eny `de ?miiw didy zwfga xengd inwe`l `ki` mbe ,wfgen `edy oeik di`x `iadl xengd lra lr i`n`

zi`c ,`kd oky lk .`nw dxnl riiqn `icixl ipafn `aexc ab lr s` ,`zydc dwfg xza opilf` `l` ,`nw dxn zwfga edl opinwen `le ,oixfeg zernd oi`c ogbp `vnpe exiagl

mzd xninl jixv dn ok m`c ,dipaf dhigylc xninl ol zi` Ð ogbp `ed m` wc `lcnc :`nrh epiid mzdc xninl `kile !sebd zwfg dil riiqnc ,`zydc dwfg xza lfinl ol

,miylya xek :l`eny xn` (`,dw my) "xek zia" wxta :cere !wc `lc meyn `l` ,`ed `aex meyn `l `nrh `de .opilf` `l `penna ,`xeqi`a Ð `aex xza opilf` ik :l`enyl

dxn zwfg meyn e`l l`enyc `nrhc d`xp ok lr !`nw dxn zwfga `nwele .oexg` oeyl e` oey`x oeyl qitz i` dil `wtqnc meyn .dpw oey`x oey`x Ð jl xken ip` rlqa d`q

w mb zn didy ewifgdl epl yi ok Ð zn `ed eiykrc ikid ik ,znc xengd gkzy`c oeik xninl ol zi` `l` ,`nw.oz`ivn zryk ze`nehd lkc (`,c) dcpa xn`c `dl `ince .mce

oi`ven ep`y enk :inp opixn` ikc meyn Ð di`x `iadl lrad lr ding ziaa dlkc `de .ikd xninl ol zi` zeqekd zia iaera z`vnpy ,hgn iabe men iabe ,xeng zzin iab `wece
men
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

ézøz íB÷îa àãçzewfg izy cbpk lral zriiqnd zg` dwfg - £¨¦§©§¥
`l` qeka dzey mc` oi`y dwfge ,sebd zwfg ,dy`l zeriiqnd

,ewcea ok m`ïðéøîà àì ézøz íB÷îa àãçåit lr mirixkn oi` - §£¨¦§©§¥Ÿ©§¦¨
da eidy micrd ecird m` mpn` .zewfg izy cbpk zg` dwfg

oinen,ñøàúz àlL ãò,daezkdn xeht lrady dpyna x`ean ©¤Ÿ¦§¨¥
y oeik epiide'Bú÷æç ìò óebä ãîòä'iptl oinen da eid `ly ©£¥©©¤§¨

,sebd zwfg epiide ,oiqexi`døîéîì àkéà àì,xnel xyt` i` - Ÿ¦¨§¥©
,oiqexi`d mcew oinen da eidy ecird micrd ixdyàkéà éàî- ©¦¨

,daezkd z` zraezd dy`l riiql ick xnel yi dwfg efi`ä÷æç£¨¨
,àeä ñéitéðå äàø éàäå ,B÷ãBa ïk íà àlà ñBëa äúBL íãà ïéàc§¥¨¨¤§¤¨¦¥§§©¨¨§¦©¥

c xnele ,ef dwfg zegcl yi j`ä÷æç ,äaøcàyñéitéî íãà ïéà ©§©¨£¨¨¥¨¨¦©¥
å ,ïéîeîayiy oeik'qeka dzey mc` oi`' ,zexzeq zewfg izy o`k §¦§

mixne` ep` ,'oinena qiitzn mc` oi`' cbpkìò ïBîî ãîòä©£¥¨©
,Bú÷æç.dzaezkn xeht lrade ¤§¨

`ly dpynd ipic ipy z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd
:df z` df exzqi,øîà éMà áøoax zrck diepy dlek dpynd ©©¦¨©

in `ed weligde ,oenn zwfg lr dticr sebd zwfgy l`ilnb
a ,daezkd sqka dkefd,àLéøziaa dcera oinend e`vnpy ¥¨

`id zad zriazy `vnp ,a`l zkiiy zad zaezke ,dia`
zxne`k,'Eãéa àaàì äðî'riiql dleki dly sebd zwfg oi`e ¨¤§©¨§¨§

da eclepy di`x `iadl a`d lr okle ,dia` ly oenn zriazl
.oiqexi`d xg` oinendåa eli`,àôéñlrad zeyxl dqpkp xaky §¥¨

dlran zraezk `id ixd ,dl jiiy dzaezk sqke,'Eãéa éì äðî'¨¤¦§¨§
xg` oinend da eclepy xnel dl zriiqn dly sebd zwfge
mcew oinend da eidy di`x `iadl lrad lr okle ,oiqexi`d

.dzaezka aiig ,di`x `iai `l m`e ,oiqexi`d
:iy` ax ly ewelig lr `xnbd dywnáøc déøa àçà áø déáéúéà¥¦¥©©¨§¥§©

,éMà áøì àéåàepizpyna xi`n iax xn`y s` ,`ziixaa epipy ©§¨§©©¦
`iadl lrad lr ,oinen da e`vnpe lrad zeyxl dqpkp m`y

mewn lkn ,dzaezkn xhtdl ick di`xïéîeîa øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦§¦
L ,äéáà úéaî dnò àáì ïééeàøäeid xak `ny oreh lrad m` ¨§¦¨Ÿ¦¨¦¥¨¦¨¤

,oiqexi`d iptl oinendäéàø àéáäì áàä ìòxg`l eclepy ©¨¨§¨¦§¨¨
`xnbd dxaqe .lradn dzaezk z` zeabl ick ,oiqexi`d
milelr md jkle ,dwicaa elit` mi`xp mpi`y oinenl dpeekdy
dze` wcae citwdyk elit` lrad zial a`d zian dnr `al

,oinennådzaezk z` zraez zad m`y jixacl ,dyw ok m` §
,dly sebd zwfg dl zriiqn dnvrléànàoinena recn - ©©

ixd ,di`x `iadl dilry xi`n iax xn` dnr `al oiieyrd
zprh,àeä 'Eãéa éì äðî',dnvrl dzaezk d`yip xaky oeiky ¨¤¦§¨§

xg`l oinend da eclepy dzprhl zriiqn dly sebd zwfge
.oiqexi`d

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzwqer minen dfi`a - ¨¨§©©§¦¨
`al oiie`xd oinena xi`n iax dceny dxn` dfay ,`ziixad

,dia` zian dnrúøéúéas`y dlbxa dxizi rav` da `vnpy - ¦¤¤
on`p lrad okle ,dclepyn da did i`ce df mene ,`ed men df
.di`x a`d `iaiy cr dzaezkn xehte ,`ed zerh gwny oerhl

:`xnbd ddnzúøéúé,dxizi rav` dl dzidy xaecn m` -éàî §¤¤©
éúééî äéàølrad z` aiigl ick `iadl a`d leki di`x efi` - §¨¨©§¥

clepy micr eciriy okzi `le ,jk dclepy i`ce ixde ,daezka
.oiqexi`d xg`l df men

`iadl a`d leki :`xnbd zvxznäàøc ,äéàømicrd eciriy - §¨¨§¨¨
qexi`d iptl d`x lrady,dxizi rav` dl yiy oiàeä ñéitéðå§¦©¥

.dzaezka aiigzpe ,dnen mr dqpekl

* * *
zeyx oia `vnpd wtqa exn`py l`eny ixac z` d`ian `xnbd
,epizpynay wtql dnec df wtqy ,gweld zeyxl xkend

:eixack dpnn giked s` l`enye,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
éìçnääøt óelyøBîça,exiag lyäøtä úà øBîçä ìòa CLîe ©©£¦¨¨©£¨©©©©£¤©¨¨

dxenzk dxtd lral zepwidl xengd jixve ,dkiyna d`pwe
,oipw ea dyrp `ly s` ,xengd lral dzpwpy ezxtl÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

CBLîì äøtä ìòazgwleøBîçä úà,ezeyxl,øBîçä únL ãò ©©©¨¨¦§¤©£©¤¥©£
,dxtd zkiyn mcew zn m`d ,xengd zn izn wtzqdl yi dzre
miiwl leki did `l dxtd z` xengd lra jyny dryay `vnpe
dkf `l `linne ,exeng z` dxtd lral cinrdle gwnd z`
lge miiw xengd did dxtd zkiyn onfay e` ,dxta envra
,e`pwy dxtd lra zeyxa `edyk ,xengd zn jk xg`e ,gwnd

y `ed oicd ,xengd zn izn mircei mpi` mdipyeøBîçä ìòa ìò©©©©£
,äøt úëéLî úòLa íéi÷ BøBîç äéäL äéàø àéáäìeniiwzpe §¨¦§¨¨¤¨¨£©¨¦§©§¦©¨¨

di`x `ian epi` m` j` ,ezeyxa dxtd x`yiz f`e ,oick oitilgd
z` xifgdl eilr ,ig xeng exiagl cinrde gwna ewlg z` miiwy
zaygp dxta ezwfgd oi`y mrhde .mipey`xd dilral dxtd
`ivende '`iven'k aygp exiagy dzngn xn`py ,'oenn zwfg'k
z` dpw m` wteqn envr xengd lray oeik ,di`xd eilr exiagn
dilra zwfga dxtd z` cinrdl yi dfk ote`ae ,dxtd

:xn`e l`eny miiq .mipey`xdàðez àðzå`pzd dpy oke - §¨¨¨
,ixacl riiqnd ,dfl dnec oic dpyna'älk'xen`d oicd - ©¨

l`eny yxit `l mpn` .oinen da e`vnpy dlk ly ,epizpyna
.eixacl riiqn `edy ,oiekzd dpynd ipicn dfi`l

:`xnbd zxxanälk éäoinen da e`vnpy dlk ly ote` dfi`l - ¥©¨
.eixacl riiqn `edy l`eny oiekzdàîéìéàezpeeky xn`p m` - ¦¥¨
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miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtzeaezk
éúøú íå÷îá àãçizxz `kd inp eedipc ,opixn` `l ezwfg lr oenn cnrdc ÐÐ

.`id melk e`l `pennc dwfg `tebc dwfg mewnacñøàúú àìù ãò`kid la` Ð

.qx`zz `ly cr da e`xy micr `iadyøîéîì àëéì åú÷æç ìò óåâä ãîòäricedl Ð

oiyecw zrya da eid `lyÐ.micr iniiw `dcåú÷æç ìò ïåîî ãîòäådwfg `kil ik Ð

.`tebc'åë øîà éùà áødnwe`l inp xcdn Ð

l`ilnb oaxk dlekÐ.`ticr `tebc dwfgc

`tebc dwfg `ipdn `l ikdl ,`yixeÐitl

zaezky ,dia` ly `l` dly dprhd oi`y

iabe ."jcia `a`l dpn" dil dede ,a`l oiqexi`

dcen .dzwfg ipdizc dly seba opixn` `l a`

:xn`c ab lr s` .`ztqeza opiqxb xi`n iax

lrad zeyxl dqpkpÐ,di`x `iadl lrad lr

`we .'ek dnr `al oiie`xd oinena `ed dcen

xnele wtql yiy oinen lka jzrc `wlq

.e`a dia` zianyäéàø àéáäì áàä ìòùÐ

.lrad zeyxl dqpkpy it lr s`eêãéá éì äðî
àåä.ezwfg lr sebd cnrd :`nipe Ðúøéúéá

oiqexi` xg`l xninl `kilc ,dxizi rav` Ð

.clepäøôä úà øåîçä ìòá êùîåxengde Ð

lk :(`,gk) oiyecwa opze .eilra ziaa did

cg` jyny ,df dkfy oeik ,xg`a minc dyrpd

mdnÐmewn lka ,oitilg iqpe`a exag aiigzp

.odyøåîçä úîù ãò`ly cr :xne` df Ð

,jxeng zn izxt z` zkyn:xne` dfe .zn jle

.jl `ed iepw xake ,zn izkynynàðåú àðúå
äìëdlk inena ixii`c oizipznc `pz Ð

.dil riiqnäìë éäoizipznc `zlin id Ð

`zriiqn?äéáà úéáá äìë àîéìéà,dqex` dcera oicl e`ay ,oizipznc `yix Ð

,i`pz ixza dl iwenc xfrl` iaxk l`enyl dil `xiaqe .di`x `iadl jixv a`d :ipzwc

`ly it lr s`e ,di`x `iadl jixv a`dy `yixc `pzl dil zi` dtegl dqpkp elit`e

inp i`de .wtqn oenn daeb epi` :`nl` .ezeyxa wtq clepÐexiag zxta wifgi `l

.dkiyn ziyrp xak ixdy ,clep exiag zeyxa wtqdy ab lr s`e ,wtqn
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àãçåÐ `cg :izxz inp `ki` lra iab `de :xn`z m`e Ð `ed melk e`l izxz mewna

ixz ipde .eid o`k e`vnp o`k xninl ol zi`c Ð `cge ,oinena qiitzn mc` oi`c

,sebd zwfgn sicr Ð eid o`k e`vnp o`kc .dy`c iwfg ixz ipdn ith iticr lrac iwfg

wtq clepc meynÐ sebd zwfg dil ipdn `le ,di`x `iadl a`d lr dia` ziaa dcer `dc

dqpkpyke .eid o`k e`vnp o`k opixn`e ,ezeyxa

`ly cry di`x lrad `iade lrad zeyxl

,dzaezkn xeht Ð el` oinen da eid dqx`zp

`iddn oinena qiitzn mc` oi`c `nrh sicrc

m` .ewcea ok m` `l` qeka dzey mc` oi`c

eid dqx`zpync di`x iziinc ,inp `zyd ok

?inrh ixz ipdn xhtin `l i`n` Ð oinend da

`ticr `cixb eid o`k e`vnp o`kc `py i`ne

oinena qiitzn mc` oi`c dwfge ,sebd zwfgn

eed ike ,'ek qeka dzey mc` oi`c dwfgn sicr

!ediipn dy`d inrh iticr Ð iccd icda ediiexz

e`vnp o`ke .iticr dy`d inrh i`cec :xnel yie

epiid Ð sebd zwfgn `ticrc Ð `cixb eid o`k

oi`c dwfg oke .oenn zwfg dil riiqnc meyn

cgle .oenn zwfg dil riiqn oinena qiitzn mc`

ediiexzl la` ,riiql oenn zwfgl gk yi ediipin

meync :yxtl yi cere .riiqn `l Ð iccd icda

inrh iticr Ð iccd icda ediiexz eed ik ,ikd

odn cg` `l` didi `l elit`c meyn ,dy`d

qeka dzey mc` oi` e` sebd zwfg e` ,zn`

cr `l` xhtin `l lra la` .daezk dl yi Ð

mdn cg` m`y ,zn` ely minrhd lk ediy

lrad inrh irixb jklid ,lrad ciqtn Ð xwy

.dy`d inrhnàùéøyxtl wgvi epiaxl d`xp did dxe`kl Ð jcia `a`l dpn

c meyn `nrhc"oilgep yi"a opixn`c ,jcia xg`l dpnk iedc ,a`l ipdn `l dly ixa

ixac mzdn igeke`l irac ,on`p epi` ig` df xne`d iab .on`p epi`c (a,dlw `xza `aa)

`ki` `kdc ab lr s`e .ied jcia xg`l dpnkc mzd ip`y :ipyne .sicr ixa e`l `nye

ixaa `l` Ð zpn`pc l`ilnb oax xn` `lc .dil ipdn `l mewn lkn Ð sebd zwfg inp

ixiine .ziyixtck ,dil ipdn `l dly ixae .(`,fh) ipy wxt yixa lirl opixn`ck ,`nye

,jcia il dpn Ð `tiq .di`x `iadl jixv ded `l Ð ixa oreh i`c .`ny oreh a`dy oebk

lhep epi`y Ð di`x `iadl a`d lr xn`wcn rnyn `dc ,wgvi epiax ea xfge .dwfge ixa `ki` `kd Ð sicr ixa e`l `nye ixac ol `niiwc ab lr s`e .dcic ixa ipdn dcic iable

epi`e .`ny zade a`d oreh elit` Ð di`x `iadl lrad lrc lrad zeyxl dqpkpc jenqa l`enyc `iddn rnync :cere .il ixa xn`iy e` :xn`w `lcn ,ixa oreh elit` ,di`x `la

`nzqnc ,icin jixt ded `l Ð `ed `nye ixa meyn i`e .`ed `nye `ny `iddc Ð 'ek z`vnpy hgnc `iddn dlr jixte iziincn ,ezeyxa wtqd clepc meyn `l` ,`nye ixa mrhn

.a`d iabl dy`d zwfg `ipdn `le ,jcia `a`l dpn `yixc ,xwir qxhpewd yexit el d`xpe .dizeek ol `niiwc l`enyc` bilt `l iy` ax

äãåîålrad gk dti `kdc minkgl xi`n iax dcen :xn`wcn ,xi`n iaxn ith lrad gk oitiin minkgc rnyn `zydc :dyw `qxib i`dl Ð 'ek oi`ad oinena minkgl xi`n iax

miwcapd oinen elit`c ,minkgn ith lrad gk dtiin xi`n iax `l` ,ikd rnyn `l oizipznae .minkg enk lrad gk xi`n iax dtiin `l `nlrac ab lr s` ,a`d gkn

!`peeb i`dka ibilt `le li`ed Ð dcen jiiy `lc ,ayein epi` df mb ,edine .xi`n iaxl minkg micene :qixbc ,l`ppg epiax yexitk d`xp ok lr !dilr ibilt minkge ,oerhl leki

?o`nl dcen :dywe .`l eze ,xi`n iax dcene :qixb qxhpewaeéàîàåded Ð `xaz xn`c o`nlc ?lirlc i`xen` ipd lkln ith iy` axl iyw` i`n` :dniz Ð `ed jcia il dpn

lr i`n` Ð eid o`k e`vnp o`k inp xn`c o`nle ?dlra zia oiale dia` zia oia yi welig dn :iieyw`l ivn`wlqc xninl ivn `le !izxz mewna `cg ied `d ?di`x `iadl a`d

jixt i`n Ð ok m`c .di`x `iadl a`d lr jkitl ,sebd zwfg rxzi`e ,oiqexi` mcewn ,jex` onfn e`a el` oineny xkipe ,mipyi mdy rnyn Ð dnr `al oie`xc oywnc dizrc

lr elit` mze` rcil leki lrad oi`y oinen oze`a ixiine ,eid o`k e`vnp o`k dil `xiaq mlerlc :xnel yi ,edine !dwfg meyn `l` on`p `diy xn` `l iy` ax `d ?iy` axl

`cg ied `l `zydc .di`x `iadl a`d lr Ð lrad zeyxl dqpkpy it lr s`y .mc` ipa da exiki `ly dnvr xenyl dlekiy ,dtd gixe ,onf el reawd dtkp oebk ,dwica ici

opiqxbc i`nl ok yxtl okzi `l ,edine .eizeaexw zwica ici lr el` oinen rcil leki oi`c oeik ,xninl `kil qiitzpe d`xe ewcea ok m` `l` qeka dzey oi`y dwfgc Ð izxz mewna

.dia` ziaa dnr cleedl oiie`xd oinena :`ztqezaìò.miiw didy zwfga xengd inwe`l ol dede ,dil riiqn inp sebd zwfge ,wfgen `edy it lr s` Ð di`x `iadl xengd lra

iedile ,`niiw o`nc `zeyxa ifgile :ewelgic dclie xenga dxt silgnd iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a cenlzd jixtc `de .`nw dxn zwfga dxtl opinwenc l`enyc `nrh `l`

,`zyd oizrc `wlqc i`nl :dniz ,edine .ikd i`w `lc ,`kdc `pwqnd itl jixt mzd !jci` qitzc `kid `nw dxn zwfg` opinwen `l ,`nl` !di`xd eilr exiagn `ivend jci`

xey xkend :(`,av `xza `aa) "zexit xkend" yixa dil zi` diteb l`eny `de ?miiw didy zwfga xengd inwe`l `ki` mbe ,wfgen `edy oeik di`x `iadl xengd lra lr i`n`

zi`c ,`kd oky lk .`nw dxnl riiqn `icixl ipafn `aexc ab lr s` ,`zydc dwfg xza opilf` `l` ,`nw dxn zwfga edl opinwen `le ,oixfeg zernd oi`c ogbp `vnpe exiagl

mzd xninl jixv dn ok m`c ,dipaf dhigylc xninl ol zi` Ð ogbp `ed m` wc `lcnc :`nrh epiid mzdc xninl `kile !sebd zwfg dil riiqnc ,`zydc dwfg xza lfinl ol

,miylya xek :l`eny xn` (`,dw my) "xek zia" wxta :cere !wc `lc meyn `l` ,`ed `aex meyn `l `nrh `de .opilf` `l `penna ,`xeqi`a Ð `aex xza opilf` ik :l`enyl

dxn zwfg meyn e`l l`enyc `nrhc d`xp ok lr !`nw dxn zwfga `nwele .oexg` oeyl e` oey`x oeyl qitz i` dil `wtqnc meyn .dpw oey`x oey`x Ð jl xken ip` rlqa d`q

w mb zn didy ewifgdl epl yi ok Ð zn `ed eiykrc ikid ik ,znc xengd gkzy`c oeik xninl ol zi` `l` ,`nw.oz`ivn zryk ze`nehd lkc (`,c) dcpa xn`c `dl `ince .mce

oi`ven ep`y enk :inp opixn` ikc meyn Ð di`x `iadl lrad lr ding ziaa dlkc `de .ikd xninl ol zi` zeqekd zia iaera z`vnpy ,hgn iabe men iabe ,xeng zzin iab `wece
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miwxtרכב dyelyaa cenr er sc ± iriax wxtzeaezk
íúä éîã éîiziin jkld ,exagn `ivend `ed ixdy ,di`x `iadl jixvy `ed oic Ð

:xne` z`e ,cnere ef dxta wfgeny df z` cenll `a dz` myne .`penn witne di`x

eciay oenn miwepe di`x iziip?äéîç úéáá äìëlrad lr ipzwc ,oizipznc `tiq Ð

`lc ,dia` ziaa e`vnp elit` ,`yixa inp bilte .dxn` l`ilnb oaxc ,di`x `iadl

ezeyxa wtq clepÐ`iadl lrad lr inp

`l ef di`xe .dzaezk gk riwtdl di`x

s`e .d`iadl jixve ,wifgdl `l` `id `ivedl

dfÐlya ixdy ,wifgdl di`x `iaiy oky lk

.wifgdl `a mixg`íúä éîã àì éúëàåoic Ð

dtiin sebd zwfgc meyn ,di`xl jxhviy `ed

,jkld .ezwfg lr epcinrd :xnel yie ,a`d gk

,da eid qx`zz `ly cry di`x iziin lra

:opiqxb ikd .dwfg `iddl dl rxneìòá àëä
äéãéá ä÷æç é÷åàå äéàø éúééî øåîçäs` Ð

cnrd xn`zyky ,egk z` dtiin sebd zwfg

zncewd ezwfg lr dkiyn zrya xengd z`

Ð.zn dxtd lra zeyxae ,epcinrz ig zwfga

di`x ekixvn dz` dnle?øá ïîçð áø øîà
ïéùåã÷ìå äéáà úéáá äìë ÷çöé`yix Ð

lr di`x z`ad lihnc ,dizriiq oizipznc

xfrl` iaxke .elv` seb zwfgy it lr s` a`d

bilt inp `tiqae ,`id ryedi iax :xn`c

clep `ly it lr s`e ,[a` lr di`x lihdl]

`ivedl di`x `idd :jl `iywce .ezeyxa wtq

`idÐoiyecwd el akrl s` el dkixv di`xd

di`x `iai `l m`y ,eciayÐefe ,mxifgiÐ

ecia `id wifgdl.àîéú àìå`pin`c `d Ð

.eciay oiyecwd el akrl s` dkixv di`xdy

åðúéð ïéòåáéèì åàì ïéùåã÷ øîàã ïàîã àáéìà
zn m`y ,epzip oireaihl e`l oiyecw mzq Ð

ozgdÐeed ik ,`kd jkld .oixfeg oiyecwd

wtq oiyecwÐdkixve ,oda dti dgk oi`

i`e .`xza `aaa `zbelt jde .di`x `iadl

l`enyc `zrnyc `ibeq opinwen ikid :`iyw

`zriiq iziin ryedi iaxcne ,xfrl` iaxk?`d

`nw wxta xn` l`ilnb oaxk dkld l`eny

!(a,ai zeaezk)Ðopinwen `pwqne ,inp ikd oi`

ipwiwfn in :xn`z m`e .ikd l`eny xn` `lc

df oeyla ef `ibeq cinrdl?axe `axk dnwep

iy` axe `axl `iywc ,xnel xyt` i` !iy`

lr `tiqe ,a`d lr `yix ;ipzw `weec oizipzn

l`eny eli`e .ozeyxa clep wtqdy lradÐ

.di`x ywal jixvd ezeyxa wtqd clep `ly in lrúåñåëä úéá éáåòáyi mewn Ð

iaer ezty aiaq ea yie ,qek oirk `edy ,zeqekd zia iexw ,qqndl jenq qxkd y`xa

jezne ,iaer eze`a daegz hgn `vnpe .o"ileaecx f"rlae ,miweace miletk miltk ipy

.elek dzawp `ly dl xyt` eiaerãçà ãöî.miptan `l` d`xp hgnd oi` Ðäøùë
.awp df oi`y Ðäèéçù éðôì àåäù.dtixhe Ðäèéçù øçàì àåäù.dxiyke Ðäùìù

äèéçù íãå÷ íéîémini dyly jeza df gah dgwl m`e ÐÐxifgie ,`ed zerh gwn

mincd dilra elÐ.dtixh el xknyäëîä éô ãìâåä àìizgwl `ly cr :xne` df Ð

.izxknyn :xne` dfe ,awip'åë åøéáçî àéöåîäinc gahd aidi i`e ÐÐ`ed `vnp

di`x gky` `l i`e .di`xd eilre ,`ivendÐezndaa ixde ,wtqn eizerna df wifgi

.l`enyc xengc `inec ,`zerix `vnpéàîàål`enyk i` ÐÐdi`x dnda lra iziil

,ecia zernd cinrdl.xengd lrac `inecéîã çáè áéäé àìã`ivend ipzwc `d Ð

exiagnÐ.raz `w edi`c oebke ,xn`w dnda lraaà÷ñô éàîzxn`w i`n :dinza Ð?

`id dnda lra lr di`x mlerlc `pzl dil `xiaq i`Ð`ed oiae `ivend `ed oia

cinrndÐmlerl dnda lral edxewe ,dnda lraa "exiagn `ivend" dpey `ed j`id

"exiagn `ivend"?`ede ,dpn`a zenda mixken mlerly aevw xac `pzd wqt ike

`ivend?!éçà äãåäé.eed l`wfgi (ax) ipa mdipy inxe dcedi ax Ð÷ôñ ãìåðù ìë
åúåùøáclep ezeyxa wtqe li`ed ,dkiyn mcew xengd zny di`x `iadl dxtd lra lr ÐÐ.dxt zkiyn xg`l cr zn xengd `vnp `lyäìë àðåú àðúådil `xiaqe Ð

dvxzcke ,`ed `pz cg oizipzn dlekc l`enyl`vnpy iny ,`zriiq `tiqe `yixe .lirl `axoetniqdezeyxaÐdia` ziaa dcer :di`x `iadl eilrÐ;di`x `iadl a`d lr

lrad zeyxa `idy ,dtegl dqpkpÐeing ziaa xc `ed elit`e .di`x `iadl lrad lrÐ.`id ezeyxaçáè úåùøá à÷éôñãéìééúà`vnp `ly Ðzetxhd.ecil z`ay cr

éîã çáè áéäéãaidi `l elit`e ÐÐ,`pz ,`nzqn `l` .`id eilr di`xd inpgahlÐ.dil ixw "exiagn `ivend"
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jklide ,men da clep dqx`zpync xninl `ki` izk` ,dqipk mcew did ok Ð dzr men

da did zeieyx izy mcew epiidc ,oiqexi` mcewc opixn` `l i`d ilekc ,daezk dl zi`

did df zeyx zqipkl mcew xni` Ð dia` ziaa la` ,dzr oi`ven ep`y dn ici lr ,men

zryk ze`nehd lk xn`c `ed miycwc `xneg meyn `wecc ,d`xp oi`e .dzr `edy enk

`xza wxta l`eny xn`c :dyw cere .oz`ivn

dycwe ,jxca dia` dycw :(`,hr) oiyecwc

oiyyeg Ð epiptl zxbea `id ixde ,xira dnvr

zxbea `idy enk opixn` `le .odipy iyecwl

mzdc xninl `kile !oiyecw mcew dzid ok dzr

dlr iziin `dc Ð yi` zy`c `xneg meyn

d`xpe !oenn iabc ozp iaxe awri iaxc `zbelt

wifgny ,`kd `wecc :xy` xa wgvi epiaxl

,dxexa dprh mey el oi`e ,dxta wteqn envr

xza opilf`c `ed Ð `zilc o`nk ezwfg `iede

`rivn `aa) odk etwzl ince ,`nw dxnc dwfg

`vnpe exagl xey xkna la` .ecin oi`ivenc (a,e

oerhl el yi ,ikdle ikdl oiaf `xabc oeik ,ogbp

`zi` m`e ,jl eizxkn dhigyl :wifgnl

oeike ,iyextl jl ded Ð dil ziraw `icixlc

oke .ezwfg dil ipd` Ð zi`ce dprh el yic

,jl xken ip` rlqa d`q ,miylya xekc `idda

efi`ay ,zepeyld izy zxn` jkl :oerhl el yi

oi` Ð wfgen `edy oeike .qetz` dvx`y

df itle .dprh el yiy oeik ,ezwfgn oenn `ivedl

enk ,jenqac qxhpewd yexit xity iz` `l

.yxt`yäìëdn Ð oiyecwle dia` ziaa

xn`c o`nk dil `xiaqc qxhpewd yxity

.`xidp `l Ð ef dpy `l ef dpyy in ,`xaz

epiidc oiyecwle dia` ziaa dlk dl iwen ikidc

`ipdn `l ryedi iax xn`c xeni` ?ryedi iaxk

inwe`l ,`penn iwet`l ilin ipd sebd zwfg

lirlc :mz epiax dywn cere ?xn` in `penn

`kid `teb zwfg xza ryedi iax lif`c opigken

`penn zwfgc `kd oky lke ,`penn zwfg `kilc

:cere !dxza ryedi iax lif`c sebd zwfgl riiqn

(a,ai) `nw wxta wiqt diteb l`eny `dcdkld

hgnc `iddn jixt i`n :cere !l`ilnb oaxk

oaxk `iddc `nil ?zeqekd zia iaera z`vnpy

:yxtl d`xpe !ryedi iaxk edi`e l`ilnb

ziaa dlkn `zyd silie ,iy` axk l`enyc

a`c ab lr s` ,mzdc ikid ikc .oiyecwle dia`

`l dcic sebd zwfgc ,di`x `iadl jixv wfgen

`iadl xengd lra lr `kd inp ikd Ð a`l ipdn

icin biltn `l `zyde .dicic iabl ipdn `l xengd zwfgc ,wfgen `edy it lr s` di`x

`kil Ð eid o`k e`vnp o`k xn`c `axk la` .ezeyxa clep `ll ezeyxa wtq clepy oia

lra zeyx zwfg rxzi` `l Ð `kd la` ,a`d zeyx zwfg rxzi`c mzd ip`yc ,`nwe`l

.dxtd lra zeyx rxzi` ,daxc` `l` ,xengdìëdi`x `iadl eilr ezeyxa wtq clepy

`iadl eilr Ð ezeyxa clepy eze` wfgen `ed elit`e .`axk oizipznc dlkl iwe`e Ð

m`e .wfgen `ede inc aidi `lc ab lr s` ,di`x gah iziilc hgnc `iddn jixtck ,di`x

ifgipe :dclie xenga dxt silgn iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a jixtc `dn :xn`z

zeyxa ied i`c rnyn Ð di`xd eilr exiagn `ivend jci` iedipe ,`niiw o`nc `zeyxa

jyny xg`e ,ezeyxa ,wtq clep `lde ?i`n`e ,di`x `iadl dxtd lra lr Ð xengd lra

,mzd ik `zeaihl clepy wtq oia wlgl jixve !dxtd dcliy rcep xengd z` dxtd lra

.`kd ik `zerixbl clepy wtqlàðúåikid ikc .ding ziaa dlk epiid Ð dlk `pez

iwe` inp `kd Ð wfgeny it lr s` ,men `z`c `ed `zyde ,dnily zwfga dl opinwenc

.dzn `id `zyde ,zniiw `idy zwfga xengd
la`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

,äéáà úéáa älkziaa dcere oinen da e`vnpy ote`d epiide ©¨§¥¨¦¨
itke ,di`x `iadl a`d lry dpynd zligza xn`py ,dia`

lirl xfrl` iax z`f x`iay(:dr)iax zrck xn`p df oicy ,
,dy`d ly sebd zwfgn dticr lrad ly oennd zwfgy ,ryedi
,ok oicd didi ezeyxa wtqd clepe lrad zeyxa `id m` elit`e
efe ,di`x `ll lradn dzaezk oenn z` `ivedl dleki dpi`y
didy di`x `iadl xengd lra lry ,l`eny ly epicl di`x
ixg` wtqd clepy s`e ,dxtd z` jyny drya miiw exeng
,dxtd lra zeyxa cnerk aygp xengd didyk ,dxtd zkiyn
oennd xwira wtq yiyke ,oenn zwfg xg` mikled mewn lkn
.mdly i`ce oennd didy mipey`xd milrad zwfg xg` mikled

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df mipecipd z` zencl xyt` ike - ¦¨¥
ixde,íúä,epizpynaéúééîd `ian -äéàø áàoinend eclepy ¨¨©§¥¨§¨¨

,oiqexi`d xg`l÷étîe,eza zaezk inc z` lradn `ivene - ©¦
la` .di`x dpynd dkixvd oenn `ivedl icke,àëäly oecipa ¨¨

,xenga dxt silgn iabl l`enyéúééî`ian -äéàø øBîçä ìòa ©§¥©©©£§¨¨
,dkiynd xg`l xengd znyíé÷Bîez` xizen `ed jkae - ¦

yi df ote`a s`y dpyndn gikedl ozip cvike ,ezeyxa dxtd
,di`xa jxev yi oenn `ivedl ick wxy okzi ixde ,di`xa jxev
jxev oi` eciay oenna wfgen x`ydl mc`d `ay ote`a eli`e

.di`xa
:xg` ote`a l`eny zi`x z` `xnbd zx`an,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

oicn `id l`eny zgked `l`,äéîç úéáa älkdpyna epipyy ©¨§¥¨¦¨
itle ,oiqexi`d mcew oinend da eidy di`x `iadl lrad lry
zwfgy l`ilnb oax zrcl xn`p df oic xfrl` iax ly exe`ia
lrad lr dia` ziaa dcera s`e ,oenn zwfg lr dticr sebd
`vnpe ,daezka aiigzi `ly epenna wifgdl ick di`x `iadl
wifgdl di`x `iadl lrad lr ,a`d ziaa clep wtqdy s`y
,i`cea eaiign dy`d cia `vnpd daezkd xhyy oeik ,epenna
oicl o`kn cenll yie ,wtq zprh `id minen da e`vnpy ezprhe
wtqdy s` di`x `iadl xengd lra lry ,xenga dxt silgnd

s`e ,ezeyxa clep `lixdy ,wifgdl `l` `ivedl `a epi`y
oky lke ,di`x `iadl jixv envr oenna wifgnd lrad elit`
epi`y onf lky ,exiag ly dxta wifgdl dvex xengd lray o`k

.mipey`xd milrad zwfga dze` micinrn ,di`x `ian
:ef di`x s` `xnbd dgecéîc àì ézkàåmipecipd oi` oiicre - §©©¦Ÿ¨¥

ixdy ,miey,íúäd ,epizpynadé÷æçì déì òøîe äéàø éúééî ìòa ¨¨©©©§¥§¨¨¥©¥§¤§¥
,áàcoeik `ed di`x `iadl jixv lrady mrhd ,xnelk §¨

minend eclepy zxne`d ,zad ly 'sebd zwfg' a`l zriiqny
s` ,eixacl di`x `iadl lrad lr lhen okle ,oiqexi`d xg`l

la` .oenna wfgen `edy,àëäsebd zwfg oi` ,l`eny ly oecipa ¨¨
`l` ,dkiynd mcew xengd zny xnel ,dxtd lral zriiqn
xnel ,xengd lral zriiqn xengd ly sebd zwfg ,jtidl
`vnpe ,oipwd xg`l wx zne ,dxtd zkiyn zra ig did xengdy

l`eny ixaclye ,äéàø éúééî øBîçä ìòa`ed jkadé÷æç íé÷Bî ©©©£©§¥§¨¨¦¤§¥
déãéasebd zwfg zngn ecia zwfgend dxtd z` ecia cinrn - ¦¥

gken `l df xace ,oipwd zra ig didy zxne`d ,xengd ly
`iadl eilr wfgenl zriiqn sebd zwfgy mewnay ,epizpynn

.eixacl di`x
`l` :xg` ote`a l`eny ly ezi`x z` `xnbd zx`anáø øîà̈©©

,÷çöé øa ïîçðoicn `id l`eny ly ezi`xäéáà úéáa älk ©§¨©¦§¨©¨§¥¨¦¨
ixa xen`d,ryedi iaxk `yixd zxaeq xfrl` iax zrcly ,`y

,di`x `iadl a`d lr ding ziaa dlka s`y,ïéLec÷ìe,xnelk §¦¦
efy ,daezk zeabl ick di`x `iadl jixv a`dy jkn di`xd oi`
znizqn rnyny jkn `id di`xd `l` ,oenn `ivedl di`x
a`d jixv ecia oiyecwd sqk z` wifgdl ick s`y dpynd
oiqexi`d xg`l oinend eclepy giken epi` m`e ,di`x `iadl
orehd lral exifgdl eilr `l` oiyecwd sqka wifgdl leki epi`
mixne` ep` oenn zwfgd oiprl s`y gkene ,zerh gwn df didy

ok m` `l` ,mipey`xd milrad zwfga oennd z` micinrny
lray ,xenga dxt silgn oiprl oicd `ede ,di`x wfgend `iai
di`x `iadl jixv ecia exiag zxt z` wifgdl dvexd xengd

.eixacl
:epizpynn l`eny ly ezi`x z` x`ane siqen wgvi xa ongp ax

àîéz àìå`iadl a`d lry mixne` ep`y dny xn`z l`e - §Ÿ¥¨
wx epiid ,oiyecwd sqk z` wifgdl ick di`xøîàc ïàîc àaélà©¦¨§©§¨©

'eðzéð ïéòeaéèì åàì ïéLec÷',dy`l mipzipd oiyecw zern mzq - ¦¦¨§¦¦¦§
m` wx `l` ,ote` lka dcia ex`yiy zpn lr dl epzip `l
mcew zeni m` j` ,mda wifgdl dy`d lkez seqal dp`yi
miaygp mpi` jky oeike ,eiyxeil el` zern exfgi oi`eypd
okle ,eza z` `yiy cr ecia oecwtk `l` a`d cia 'miwfgen'k
sqka wifgdl ick eixacl di`x `iadl a`d lry dpynd dxn`
dxt silgnay oeik ,l`eny ixacl di`x ef oi` `linne ,oiyecwd
dfay okzie ,milra zxeza dxta wifgn xengd lra ixd xenga
wifgdle jiyndl ick di`x `iadl jixv epi`y epizpyn xeaqz
sqke 'epzip oireaihl oiyecw'y xn`c o`nl eli`e .dxta
`l seqa m` s` dcia x`yiy ok zrc lr dy`l ozip oiyecwd
ozip oiyecwd sqk ixdy ,llk di`x `iadl jixv a`d oi` ,`ypz
.di`x `iadl a`d lry dpynd dxn` df lr `le ,i`pz `ll el
epizpynn giked `ed cvik ,l`eny lr ddinzd xefgz ok m`e

.epic z`àlàick di`x `iadl a`d lry epizpyna x`eand ¤¨
epiid oiyecwd sqka wifgdlïéòeaéèì ïéLec÷' øîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©¦¦§¦¦

,'eðzéðlr s`e ,`ypz `l seqa m` s` a`l jiiy oiyecwd sqke ¦§
k`y di`x `iadl a`d z` dpynd dkixvn ok itoiyecwd elg o

s`y ,l`eny ixacl di`x ef ixde] dry dze`a oinen da eid `le
ig exeng didy di`x `iadl jixv dxta wifgnd xengd lra
s`y mrhde ,[dxta wifgdle jiyndl lkeiy ick ,dry dze`a
di`x `iadl a`d jixv 'epzip oireaihl oiyecw' xn`c o`nl

c oeik ,eixacléléî éðäz` ozep lrady mixne` ep`y ,df xac - ¨¥¦¥
m` elit` dia` e` dy`d cia x`yiy ok zrc lr oiyecwd sqk

a epiid ,dp`yi `léàcå éLecé÷zngn wxy ,mixenb oiyecw - ¦¥©©
,lrad d`yp `l okn xg`l rxi`y qpe`ìáàa,úeòè éLecé÷ £¨¦¥¨

zrya xak eidy okzie ,oinen da yiy xxazdy o`k oebk
okle ,mcia oiyecwd sqk x`yiy lrad zpeek dzid `l ,oiyecwd
mcew el` oinen da eidy oreh lrady epizpyn ly oecipa

,oiqexi`déúééî éàa`d `iad m` -äéàøda eclepy eixacl ¦©§¥§¨¨
,oiqexi`d xg`l oinendïéàzerna wifgdl leki `ed ok` - ¦

la` ,oiyecwdàì éàyegl yie ,eixacl di`x `iad `l m` - ¦Ÿ
,zerh iyecw oiyecwd eidyàìzerna wifgdl leki a`d oi` - Ÿ

milra zwfg xg` zkll yie ely md m` wtqy oeik ,el`
a`d lry `yixa epizpyn dxn` df lry oeike .mipey`xd
`idyk s`e ,eciay oiyecwd sqk z` wifgdl ick di`x `iadl
di`x `iadl jixv oenna wfgend s`y gken ,ding ziaa xak
z` mixifgn di`x `ian epi` m`e ,ecia oennd z` xi`ydl ick
dxt silgn iabl oicd `ede ,mipey`xd milrad icil xacd
dvex m`e ,mipey`xd dilra zwfga dxtd z` miwifgny ,xenga
xengd did ok`y di`x `iadl eilr ,da wifgdl xengd lra

.dxtd zkiyn zra miiw
zwqerd `ziixan l`eny ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd

oilega dpyna epnpy zetixhd on zg` .zetixh ipipra(.an)`id
xai` `ede ,'zeqekd zia'a yletn awp dndad iiga dyrp m`
miza ieyr ekeze ,leaiw ziae llg el yiy qxkd y`xa `vnpd
dywn .letk iaer yi ezty aiaqe ,zeqek enk mi`xpd miza

:`xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúàöîpL èçîdndad seba ¥¦¥©©¤¦§¥
daegzeéáBòaly dletkd dtya -,úBñBkä úéahgnd m` §¦¥©

wx daegzãçà ãvîwx dawipe zeqekd zia ly iniptd ecivn - ¦©¤¨
dndad ,ipevigd cvd cr `vi `le ziniptd eptec,äøLkmle` §¥¨

otecd awip m`,ïéããö éðMî,xarl xarn otecd awipy ixd ¦§¥§¨¦
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רכג miwxt dyelyaa cenr er sc ± iriax wxtzeaezk
íúä éîã éîiziin jkld ,exagn `ivend `ed ixdy ,di`x `iadl jixvy `ed oic Ð

:xne` z`e ,cnere ef dxta wfgeny df z` cenll `a dz` myne .`penn witne di`x

eciay oenn miwepe di`x iziip?äéîç úéáá äìëlrad lr ipzwc ,oizipznc `tiq Ð

`lc ,dia` ziaa e`vnp elit` ,`yixa inp bilte .dxn` l`ilnb oaxc ,di`x `iadl

ezeyxa wtq clepÐ`iadl lrad lr inp

`l ef di`xe .dzaezk gk riwtdl di`x

s`e .d`iadl jixve ,wifgdl `l` `id `ivedl

dfÐlya ixdy ,wifgdl di`x `iaiy oky lk

.wifgdl `a mixg`íúä éîã àì éúëàåoic Ð

dtiin sebd zwfgc meyn ,di`xl jxhviy `ed

,jkld .ezwfg lr epcinrd :xnel yie ,a`d gk

,da eid qx`zz `ly cry di`x iziin lra

:opiqxb ikd .dwfg `iddl dl rxneìòá àëä
äéãéá ä÷æç é÷åàå äéàø éúééî øåîçäs` Ð

cnrd xn`zyky ,egk z` dtiin sebd zwfg

zncewd ezwfg lr dkiyn zrya xengd z`

Ð.zn dxtd lra zeyxae ,epcinrz ig zwfga

di`x ekixvn dz` dnle?øá ïîçð áø øîà
ïéùåã÷ìå äéáà úéáá äìë ÷çöé`yix Ð

lr di`x z`ad lihnc ,dizriiq oizipznc

xfrl` iaxke .elv` seb zwfgy it lr s` a`d

bilt inp `tiqae ,`id ryedi iax :xn`c

clep `ly it lr s`e ,[a` lr di`x lihdl]

`ivedl di`x `idd :jl `iywce .ezeyxa wtq

`idÐoiyecwd el akrl s` el dkixv di`xd

di`x `iai `l m`y ,eciayÐefe ,mxifgiÐ

ecia `id wifgdl.àîéú àìå`pin`c `d Ð

.eciay oiyecwd el akrl s` dkixv di`xdy

åðúéð ïéòåáéèì åàì ïéùåã÷ øîàã ïàîã àáéìà
zn m`y ,epzip oireaihl e`l oiyecw mzq Ð

ozgdÐeed ik ,`kd jkld .oixfeg oiyecwd

wtq oiyecwÐdkixve ,oda dti dgk oi`

i`e .`xza `aaa `zbelt jde .di`x `iadl

l`enyc `zrnyc `ibeq opinwen ikid :`iyw

`zriiq iziin ryedi iaxcne ,xfrl` iaxk?`d

`nw wxta xn` l`ilnb oaxk dkld l`eny

!(a,ai zeaezk)Ðopinwen `pwqne ,inp ikd oi`

ipwiwfn in :xn`z m`e .ikd l`eny xn` `lc

df oeyla ef `ibeq cinrdl?axe `axk dnwep

iy` axe `axl `iywc ,xnel xyt` i` !iy`

lr `tiqe ,a`d lr `yix ;ipzw `weec oizipzn

l`eny eli`e .ozeyxa clep wtqdy lradÐ

.di`x ywal jixvd ezeyxa wtqd clep `ly in lrúåñåëä úéá éáåòáyi mewn Ð

iaer ezty aiaq ea yie ,qek oirk `edy ,zeqekd zia iexw ,qqndl jenq qxkd y`xa

jezne ,iaer eze`a daegz hgn `vnpe .o"ileaecx f"rlae ,miweace miletk miltk ipy

.elek dzawp `ly dl xyt` eiaerãçà ãöî.miptan `l` d`xp hgnd oi` Ðäøùë
.awp df oi`y Ðäèéçù éðôì àåäù.dtixhe Ðäèéçù øçàì àåäù.dxiyke Ðäùìù

äèéçù íãå÷ íéîémini dyly jeza df gah dgwl m`e ÐÐxifgie ,`ed zerh gwn

mincd dilra elÐ.dtixh el xknyäëîä éô ãìâåä àìizgwl `ly cr :xne` df Ð

.izxknyn :xne` dfe ,awip'åë åøéáçî àéöåîäinc gahd aidi i`e ÐÐ`ed `vnp

di`x gky` `l i`e .di`xd eilre ,`ivendÐezndaa ixde ,wtqn eizerna df wifgi

.l`enyc xengc `inec ,`zerix `vnpéàîàål`enyk i` ÐÐdi`x dnda lra iziil

,ecia zernd cinrdl.xengd lrac `inecéîã çáè áéäé àìã`ivend ipzwc `d Ð

exiagnÐ.raz `w edi`c oebke ,xn`w dnda lraaà÷ñô éàîzxn`w i`n :dinza Ð?

`id dnda lra lr di`x mlerlc `pzl dil `xiaq i`Ð`ed oiae `ivend `ed oia

cinrndÐmlerl dnda lral edxewe ,dnda lraa "exiagn `ivend" dpey `ed j`id

"exiagn `ivend"?`ede ,dpn`a zenda mixken mlerly aevw xac `pzd wqt ike

`ivend?!éçà äãåäé.eed l`wfgi (ax) ipa mdipy inxe dcedi ax Ð÷ôñ ãìåðù ìë
åúåùøáclep ezeyxa wtqe li`ed ,dkiyn mcew xengd zny di`x `iadl dxtd lra lr ÐÐ.dxt zkiyn xg`l cr zn xengd `vnp `lyäìë àðåú àðúådil `xiaqe Ð

dvxzcke ,`ed `pz cg oizipzn dlekc l`enyl`vnpy iny ,`zriiq `tiqe `yixe .lirl `axoetniqdezeyxaÐdia` ziaa dcer :di`x `iadl eilrÐ;di`x `iadl a`d lr

lrad zeyxa `idy ,dtegl dqpkpÐeing ziaa xc `ed elit`e .di`x `iadl lrad lrÐ.`id ezeyxaçáè úåùøá à÷éôñãéìééúà`vnp `ly Ðzetxhd.ecil z`ay cr

éîã çáè áéäéãaidi `l elit`e ÐÐ,`pz ,`nzqn `l` .`id eilr di`xd inpgahlÐ.dil ixw "exiagn `ivend"
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jklide ,men da clep dqx`zpync xninl `ki` izk` ,dqipk mcew did ok Ð dzr men

da did zeieyx izy mcew epiidc ,oiqexi` mcewc opixn` `l i`d ilekc ,daezk dl zi`

did df zeyx zqipkl mcew xni` Ð dia` ziaa la` ,dzr oi`ven ep`y dn ici lr ,men

zryk ze`nehd lk xn`c `ed miycwc `xneg meyn `wecc ,d`xp oi`e .dzr `edy enk

`xza wxta l`eny xn`c :dyw cere .oz`ivn

dycwe ,jxca dia` dycw :(`,hr) oiyecwc

oiyyeg Ð epiptl zxbea `id ixde ,xira dnvr

zxbea `idy enk opixn` `le .odipy iyecwl

mzdc xninl `kile !oiyecw mcew dzid ok dzr

dlr iziin `dc Ð yi` zy`c `xneg meyn

d`xpe !oenn iabc ozp iaxe awri iaxc `zbelt

wifgny ,`kd `wecc :xy` xa wgvi epiaxl

,dxexa dprh mey el oi`e ,dxta wteqn envr

xza opilf`c `ed Ð `zilc o`nk ezwfg `iede

`rivn `aa) odk etwzl ince ,`nw dxnc dwfg

`vnpe exagl xey xkna la` .ecin oi`ivenc (a,e

oerhl el yi ,ikdle ikdl oiaf `xabc oeik ,ogbp

`zi` m`e ,jl eizxkn dhigyl :wifgnl

oeike ,iyextl jl ded Ð dil ziraw `icixlc

oke .ezwfg dil ipd` Ð zi`ce dprh el yic

,jl xken ip` rlqa d`q ,miylya xekc `idda

efi`ay ,zepeyld izy zxn` jkl :oerhl el yi

oi` Ð wfgen `edy oeike .qetz` dvx`y

df itle .dprh el yiy oeik ,ezwfgn oenn `ivedl

enk ,jenqac qxhpewd yexit xity iz` `l

.yxt`yäìëdn Ð oiyecwle dia` ziaa

xn`c o`nk dil `xiaqc qxhpewd yxity

.`xidp `l Ð ef dpy `l ef dpyy in ,`xaz

epiidc oiyecwle dia` ziaa dlk dl iwen ikidc

`ipdn `l ryedi iax xn`c xeni` ?ryedi iaxk

inwe`l ,`penn iwet`l ilin ipd sebd zwfg

lirlc :mz epiax dywn cere ?xn` in `penn

`kid `teb zwfg xza ryedi iax lif`c opigken

`penn zwfgc `kd oky lke ,`penn zwfg `kilc

:cere !dxza ryedi iax lif`c sebd zwfgl riiqn

(a,ai) `nw wxta wiqt diteb l`eny `dcdkld

hgnc `iddn jixt i`n :cere !l`ilnb oaxk

oaxk `iddc `nil ?zeqekd zia iaera z`vnpy

:yxtl d`xpe !ryedi iaxk edi`e l`ilnb

ziaa dlkn `zyd silie ,iy` axk l`enyc

a`c ab lr s` ,mzdc ikid ikc .oiyecwle dia`

`l dcic sebd zwfgc ,di`x `iadl jixv wfgen

`iadl xengd lra lr `kd inp ikd Ð a`l ipdn

icin biltn `l `zyde .dicic iabl ipdn `l xengd zwfgc ,wfgen `edy it lr s` di`x

`kil Ð eid o`k e`vnp o`k xn`c `axk la` .ezeyxa clep `ll ezeyxa wtq clepy oia

lra zeyx zwfg rxzi` `l Ð `kd la` ,a`d zeyx zwfg rxzi`c mzd ip`yc ,`nwe`l

.dxtd lra zeyx rxzi` ,daxc` `l` ,xengdìëdi`x `iadl eilr ezeyxa wtq clepy

`iadl eilr Ð ezeyxa clepy eze` wfgen `ed elit`e .`axk oizipznc dlkl iwe`e Ð

m`e .wfgen `ede inc aidi `lc ab lr s` ,di`x gah iziilc hgnc `iddn jixtck ,di`x

ifgipe :dclie xenga dxt silgn iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a jixtc `dn :xn`z

zeyxa ied i`c rnyn Ð di`xd eilr exiagn `ivend jci` iedipe ,`niiw o`nc `zeyxa

jyny xg`e ,ezeyxa ,wtq clep `lde ?i`n`e ,di`x `iadl dxtd lra lr Ð xengd lra

,mzd ik `zeaihl clepy wtq oia wlgl jixve !dxtd dcliy rcep xengd z` dxtd lra

.`kd ik `zerixbl clepy wtqlàðúåikid ikc .ding ziaa dlk epiid Ð dlk `pez

iwe` inp `kd Ð wfgeny it lr s` ,men `z`c `ed `zyde ,dnily zwfga dl opinwenc

.dzn `id `zyde ,zniiw `idy zwfga xengd
la`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zeaezk(oey`x meil)

,äéáà úéáa älkziaa dcere oinen da e`vnpy ote`d epiide ©¨§¥¨¦¨
itke ,di`x `iadl a`d lry dpynd zligza xn`py ,dia`

lirl xfrl` iax z`f x`iay(:dr)iax zrck xn`p df oicy ,
,dy`d ly sebd zwfgn dticr lrad ly oennd zwfgy ,ryedi
,ok oicd didi ezeyxa wtqd clepe lrad zeyxa `id m` elit`e
efe ,di`x `ll lradn dzaezk oenn z` `ivedl dleki dpi`y
didy di`x `iadl xengd lra lry ,l`eny ly epicl di`x
ixg` wtqd clepy s`e ,dxtd z` jyny drya miiw exeng
,dxtd lra zeyxa cnerk aygp xengd didyk ,dxtd zkiyn
oennd xwira wtq yiyke ,oenn zwfg xg` mikled mewn lkn
.mdly i`ce oennd didy mipey`xd milrad zwfg xg` mikled

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df mipecipd z` zencl xyt` ike - ¦¨¥
ixde,íúä,epizpynaéúééîd `ian -äéàø áàoinend eclepy ¨¨©§¥¨§¨¨

,oiqexi`d xg`l÷étîe,eza zaezk inc z` lradn `ivene - ©¦
la` .di`x dpynd dkixvd oenn `ivedl icke,àëäly oecipa ¨¨

,xenga dxt silgn iabl l`enyéúééî`ian -äéàø øBîçä ìòa ©§¥©©©£§¨¨
,dkiynd xg`l xengd znyíé÷Bîez` xizen `ed jkae - ¦

yi df ote`a s`y dpyndn gikedl ozip cvike ,ezeyxa dxtd
,di`xa jxev yi oenn `ivedl ick wxy okzi ixde ,di`xa jxev
jxev oi` eciay oenna wfgen x`ydl mc`d `ay ote`a eli`e

.di`xa
:xg` ote`a l`eny zi`x z` `xnbd zx`an,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

oicn `id l`eny zgked `l`,äéîç úéáa älkdpyna epipyy ©¨§¥¨¦¨
itle ,oiqexi`d mcew oinend da eidy di`x `iadl lrad lry
zwfgy l`ilnb oax zrcl xn`p df oic xfrl` iax ly exe`ia
lrad lr dia` ziaa dcera s`e ,oenn zwfg lr dticr sebd
`vnpe ,daezka aiigzi `ly epenna wifgdl ick di`x `iadl
wifgdl di`x `iadl lrad lr ,a`d ziaa clep wtqdy s`y
,i`cea eaiign dy`d cia `vnpd daezkd xhyy oeik ,epenna
oicl o`kn cenll yie ,wtq zprh `id minen da e`vnpy ezprhe
wtqdy s` di`x `iadl xengd lra lry ,xenga dxt silgnd

s`e ,ezeyxa clep `lixdy ,wifgdl `l` `ivedl `a epi`y
oky lke ,di`x `iadl jixv envr oenna wifgnd lrad elit`
epi`y onf lky ,exiag ly dxta wifgdl dvex xengd lray o`k

.mipey`xd milrad zwfga dze` micinrn ,di`x `ian
:ef di`x s` `xnbd dgecéîc àì ézkàåmipecipd oi` oiicre - §©©¦Ÿ¨¥

ixdy ,miey,íúäd ,epizpynadé÷æçì déì òøîe äéàø éúééî ìòa ¨¨©©©§¥§¨¨¥©¥§¤§¥
,áàcoeik `ed di`x `iadl jixv lrady mrhd ,xnelk §¨

minend eclepy zxne`d ,zad ly 'sebd zwfg' a`l zriiqny
s` ,eixacl di`x `iadl lrad lr lhen okle ,oiqexi`d xg`l

la` .oenna wfgen `edy,àëäsebd zwfg oi` ,l`eny ly oecipa ¨¨
`l` ,dkiynd mcew xengd zny xnel ,dxtd lral zriiqn
xnel ,xengd lral zriiqn xengd ly sebd zwfg ,jtidl
`vnpe ,oipwd xg`l wx zne ,dxtd zkiyn zra ig did xengdy

l`eny ixaclye ,äéàø éúééî øBîçä ìòa`ed jkadé÷æç íé÷Bî ©©©£©§¥§¨¨¦¤§¥
déãéasebd zwfg zngn ecia zwfgend dxtd z` ecia cinrn - ¦¥

gken `l df xace ,oipwd zra ig didy zxne`d ,xengd ly
`iadl eilr wfgenl zriiqn sebd zwfgy mewnay ,epizpynn

.eixacl di`x
`l` :xg` ote`a l`eny ly ezi`x z` `xnbd zx`anáø øîà̈©©

,÷çöé øa ïîçðoicn `id l`eny ly ezi`xäéáà úéáa älk ©§¨©¦§¨©¨§¥¨¦¨
ixa xen`d,ryedi iaxk `yixd zxaeq xfrl` iax zrcly ,`y

,di`x `iadl a`d lr ding ziaa dlka s`y,ïéLec÷ìe,xnelk §¦¦
efy ,daezk zeabl ick di`x `iadl jixv a`dy jkn di`xd oi`
znizqn rnyny jkn `id di`xd `l` ,oenn `ivedl di`x
a`d jixv ecia oiyecwd sqk z` wifgdl ick s`y dpynd
oiqexi`d xg`l oinend eclepy giken epi` m`e ,di`x `iadl
orehd lral exifgdl eilr `l` oiyecwd sqka wifgdl leki epi`
mixne` ep` oenn zwfgd oiprl s`y gkene ,zerh gwn df didy

ok m` `l` ,mipey`xd milrad zwfga oennd z` micinrny
lray ,xenga dxt silgn oiprl oicd `ede ,di`x wfgend `iai
di`x `iadl jixv ecia exiag zxt z` wifgdl dvexd xengd

.eixacl
:epizpynn l`eny ly ezi`x z` x`ane siqen wgvi xa ongp ax

àîéz àìå`iadl a`d lry mixne` ep`y dny xn`z l`e - §Ÿ¥¨
wx epiid ,oiyecwd sqk z` wifgdl ick di`xøîàc ïàîc àaélà©¦¨§©§¨©

'eðzéð ïéòeaéèì åàì ïéLec÷',dy`l mipzipd oiyecw zern mzq - ¦¦¨§¦¦¦§
m` wx `l` ,ote` lka dcia ex`yiy zpn lr dl epzip `l
mcew zeni m` j` ,mda wifgdl dy`d lkez seqal dp`yi
miaygp mpi` jky oeike ,eiyxeil el` zern exfgi oi`eypd
okle ,eza z` `yiy cr ecia oecwtk `l` a`d cia 'miwfgen'k
sqka wifgdl ick eixacl di`x `iadl a`d lry dpynd dxn`
dxt silgnay oeik ,l`eny ixacl di`x ef oi` `linne ,oiyecwd
dfay okzie ,milra zxeza dxta wifgn xengd lra ixd xenga
wifgdle jiyndl ick di`x `iadl jixv epi`y epizpyn xeaqz
sqke 'epzip oireaihl oiyecw'y xn`c o`nl eli`e .dxta
`l seqa m` s` dcia x`yiy ok zrc lr dy`l ozip oiyecwd
ozip oiyecwd sqk ixdy ,llk di`x `iadl jixv a`d oi` ,`ypz
.di`x `iadl a`d lry dpynd dxn` df lr `le ,i`pz `ll el
epizpynn giked `ed cvik ,l`eny lr ddinzd xefgz ok m`e

.epic z`àlàick di`x `iadl a`d lry epizpyna x`eand ¤¨
epiid oiyecwd sqka wifgdlïéòeaéèì ïéLec÷' øîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©¦¦§¦¦

,'eðzéðlr s`e ,`ypz `l seqa m` s` a`l jiiy oiyecwd sqke ¦§
k`y di`x `iadl a`d z` dpynd dkixvn ok itoiyecwd elg o

s`y ,l`eny ixacl di`x ef ixde] dry dze`a oinen da eid `le
ig exeng didy di`x `iadl jixv dxta wifgnd xengd lra
s`y mrhde ,[dxta wifgdle jiyndl lkeiy ick ,dry dze`a
di`x `iadl a`d jixv 'epzip oireaihl oiyecw' xn`c o`nl

c oeik ,eixacléléî éðäz` ozep lrady mixne` ep`y ,df xac - ¨¥¦¥
m` elit` dia` e` dy`d cia x`yiy ok zrc lr oiyecwd sqk

a epiid ,dp`yi `léàcå éLecé÷zngn wxy ,mixenb oiyecw - ¦¥©©
,lrad d`yp `l okn xg`l rxi`y qpe`ìáàa,úeòè éLecé÷ £¨¦¥¨

zrya xak eidy okzie ,oinen da yiy xxazdy o`k oebk
okle ,mcia oiyecwd sqk x`yiy lrad zpeek dzid `l ,oiyecwd
mcew el` oinen da eidy oreh lrady epizpyn ly oecipa

,oiqexi`déúééî éàa`d `iad m` -äéàøda eclepy eixacl ¦©§¥§¨¨
,oiqexi`d xg`l oinendïéàzerna wifgdl leki `ed ok` - ¦

la` ,oiyecwdàì éàyegl yie ,eixacl di`x `iad `l m` - ¦Ÿ
,zerh iyecw oiyecwd eidyàìzerna wifgdl leki a`d oi` - Ÿ

milra zwfg xg` zkll yie ely md m` wtqy oeik ,el`
a`d lry `yixa epizpyn dxn` df lry oeike .mipey`xd
`idyk s`e ,eciay oiyecwd sqk z` wifgdl ick di`x `iadl
di`x `iadl jixv oenna wfgend s`y gken ,ding ziaa xak
z` mixifgn di`x `ian epi` m`e ,ecia oennd z` xi`ydl ick
dxt silgn iabl oicd `ede ,mipey`xd milrad icil xacd
dvex m`e ,mipey`xd dilra zwfga dxtd z` miwifgny ,xenga
xengd did ok`y di`x `iadl eilr ,da wifgdl xengd lra

.dxtd zkiyn zra miiw
zwqerd `ziixan l`eny ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd

oilega dpyna epnpy zetixhd on zg` .zetixh ipipra(.an)`id
xai` `ede ,'zeqekd zia'a yletn awp dndad iiga dyrp m`
miza ieyr ekeze ,leaiw ziae llg el yiy qxkd y`xa `vnpd
dywn .letk iaer yi ezty aiaqe ,zeqek enk mi`xpd miza

:`xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúàöîpL èçîdndad seba ¥¦¥©©¤¦§¥
daegzeéáBòaly dletkd dtya -,úBñBkä úéahgnd m` §¦¥©

wx daegzãçà ãvîwx dawipe zeqekd zia ly iniptd ecivn - ¦©¤¨
dndad ,ipevigd cvd cr `vi `le ziniptd eptec,äøLkmle` §¥¨

otecd awip m`,ïéããö éðMî,xarl xarn otecd awipy ixd ¦§¥§¨¦
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המשך בעמוד רח



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

ätëðå,minieqn mipnfa ux`l dy`d zltep ezngny ileg - §¦§¤
,oiyecwd z` lhal ie`xd men `edyéîc øúqaL ïéîeîkaygp - §¦¤©¥¤¨¥

ixd mewn lkn ,ielb `ed ilegd `ay dryay s`e ,xzqay menk
mcew ea xikd `ly xnel lrad lekie ,dry lka da `vnp epi`
df ixde ,ea xikdl xyt` i` dwica ici lr s`y oeik ,oiqexi`d

.zerh gwnå,mpn`éléî éðämenk aygp 'dtkp'y ,df xac - §¨¥¦¥
ote`a wx `ed ,xzqayïîæ déì òéá÷creaw onf dl yiy - ¦§¦©¥§©

ze`xidl `le dia` ziaa xzzqdl dxdfpy okziy ,dzlitpl
lrad did `le df dnena rceiy in oi`e ,df meia mc` ipa ipta

,dixg` xxaie wecai m` elit` jka rceeidl lekiìáàm`àì £¨Ÿ
déì òéá÷df ileg ixd ,mieqn onfa dreaw dzlitp oi` -ïéîeîk §¦©¥§¦

,éîc éeìbaLde`x i`ceeae ,dini lk xzzqdl dleki dpi`y meyn ¤©¨¨¥
.dycwl dvxzde ,df men da yiy lrad rcie jka mc` ipa

äðùî
,oinen da e`vnpy dy`a oicd x`azd zencewd zeipyna

:oinen ea yiy lrad oic z` zx`an epizpynBa eãìBpL Léàä- ¨¦¤§
etebaïéîeî,oi`eyipd xg`làéöBäì BúBà ïéôBk ïéàezy` z` ¦¥¦§¦
.hbaïéîeîa ,íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦§¦

íépèwä,odilr dcitwn dy`d oi`yíéìBãbä ïéîeîa ìáà ©§©¦£¨§¦©§¦
,odilr dcitwn dy`dyàéöBäì BúBà ïéôBk.hba dze` ¦§¦

* * *

àøîâ
:dpynd ixaca ze`qxb izy d`ian `xnbdéðz äãeäé áødpy - ©§¨¨¥

y yi`d ,dpynaeãìBðeze` oitek oi` ,oi`eyipd xg`l oinen ea §
.ezy` z` `ivedléðz áø øa àéiçy yi`d ,dpynaeéäoinen ea ¦¨©©¨¥¨

.d`ivedl eze` oitek oi` ,oi`eyipd mcew
:ze`qxbd oia dkldl weligd z` `xnbd zx`aneøîàc ïàî©§¨©

y ote`a `ed dpynd oicyeãìBðs`y ,oi`eyipd xg`l oinend ea §
,d`ivedl eze` oitek oi` dfaïkL ìkm`yeéämcew oinend ea ¨¤¥¨

meyn ,d`ivedl eze` oitek oi` oi`eyipdäìaé÷å äøáñ÷c- §¨¨§¨§¦§¨
e .`edy zenk el `ypdl dilr dlaiwe dzrca daygøîàc ïàî©§¨©

m`yeéä,d`ivedl eze` oitek oi` oi`eyipd mcew oinend ea ¨
zenk el `ypdl dqiitzdy oeik ,df ote`a `weec edfy xaeq

,`edyìáàm`eãìBð,oi`eyipd xg`l oinend eaàìdpi` - £¨§Ÿ
ze` mitek `l` ,eizgz x`ydl zaiig.d`ivedl e

:df oecipl epizpynn di`x d`ian `xnbdïðz,epizpynaøîà §©¨©
íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøeze` oitek oi`y ©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦

,d`ivedl.àéöBäì BúBà ïéôBk íéìBãb ïéîeîa ìáà ,íépè÷ ïéîeîa§¦§©¦£¨§¦§¦¦§¦
eøîàc ïàîì àîìLaepizpyna miqxeby'eãìBð'xg`l oinen ea ¦§¨¨§©§¨©§

,oi`eyipdéðàLc eðééälcadd oaen -ïéaoinen,íépè÷ì íéìBãb ©§§©¦¥§¦¦§©¦
j` ,ea eclepy miphw oinen mr eizgz x`ydl zqiitzn dy`dy

.milecb oinen mr `løîàc ïàîì àlàepizpyna miqxeby'eéä' ¤¨§©§¨©¨
,oi`eypd mcew el` oinen ea eidy xxazdy epiide ,oinen eaäî©

éloineníéìBãbeél äîoinenàä ,íépè÷milecb oinena mb ixd - ¦§¦©¦§©¦¨
,äìaé÷å äøáñ.d`ivedl eze` mitek recne ¨§¨§¦§¨

mpn`y ,xnel dy`d dleki milecb oinena :`xnbd zvxzn
j` ,el` oinen ea yiy drciàéä äøeáñkdxeaq dzid dy`d - ¦§¨¦

onf eze`aäìBëiL`idìa÷ì,el` oinen leaqle,åéLëòåxg`l ¤§¨§©¥§©§¨
y dl xxazp ,oi`eyipdïéà`id,ìa÷ì äìBëéeze` oitek okle ¥§¨§©¥

okle ,jk lk dzrhy xazqn `l miphw oinena la` .d`ivedl
.`ivedl eze` mitek oi`

* * *
:l`ilnb oax ixac jynd z` d`ian `xnbdïéîeî ïä elàå§¥¥¦

,íéìBãbmzngn d`ivedl eze` mitekyïa ïBòîL ïaø Løét §¦¥©©¨¦§¤

,Bðéò úéîñéð [ïBâk] ,ìàéìîby e`å ,Bãé äòè÷ðm` ok.Bìâø äøaLð ©§¦¥§¦§¥¥¦§§¨¨§¦§§¨©§
:epizpyna dkldd z` zxxan `xnbdá÷òé øa àaà éaø ,øîzà¦§©©¦©¨©©£Ÿ

øîàmya,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,ïðçBé éaøoinenay ¨©©¦¨¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
.d`ivedl eze` oitek milecbøîà àáømyaäëìä ,ïîçð áø ¨¨¨©©©§¨£¨¨

,íéîëç éøáãk.milecb oinena s` d`ivedl eze` oitek oi`y §¦§¥£¨¦
:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe,opgei iax xn` jk ike - ¦¨©©¦¨¨¨¦

x`yay jkn rnyne ,l`ilnb oa oerny oaxk epizpyna dkldy
oaxk dkld oi` ,yexita ezenk dkld dwqtp `ly zenewn

,l`ilnb oa oernyå,dywéaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà àä §¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äðML íB÷î ìëa ,ïðçBéeixac z`,eðúðLîa ¨¨§¨¨¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥

î õeç ,BúBîk äëìäiabl xn`y mipicdäéàøe ,ïcéöå ,áøò £¨¨§¥¨¥§¦Ÿ§¨¨
.äðBøçà©£¨

:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîàzwelgn - £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨
xn` `l ,awri xa `a` iax zrcl ,opgei iax zrca `id mi`xen`
did okle ,mewn lka l`ilnb oa oerny oaxk dkldy opgei iax
xn` ,dpg xa xa dax zrcl eli`e ,epizpyna ezenk weqtl jixv
epizpyne ,mewn lka l`ilnb oa oerny oaxk dkldy opgei iax

.llka

äðùî
yxbl lrad z` oitek mzngny zeaiqa oecl dkiynn dpynd

:ezy` z`àéöBäì BúBà ïéôBkL elàå,hba ezy` z`,ïéçL äkeî §¥¤¦§¦¥§¦
éñøeaäå ,úLBçð óøönäå ,õn÷îäå ,ñBtéìBt ìòáe,zexer carn - ©©¦§©§©¥§©§¨¥§¤§©§¦

.rx mgixy zeiepne` ilra mdyeéäL ïéadidy e` oinen mze` ea ¥¤¨
el` zeiepne`a ewqrïéáe ,eàOéð àlL ãòm`eãìBð eàOpMîea ©¤Ÿ¦§¥¦¤¦§§

.oinend mze`
:sqep oic dpynd zxne`ïlek ìòåoinend ibeq lk lr -éaø øîà §©¨¨©©¦

dnò äðúäL ét ìò óà ,øéàîelit` el `ypizy ,oi`eypd mcew ¥¦©©¦¤¦§¨¦¨
,el` oinen ea yiyøîàzL àéä äìBëé,oi`eypd xg`läøeáñ §¨¦¤Ÿ©§¨

ìa÷ì äìBëé éðàL éúééä,eay oinend s` lr eze` leaql -åéLëòå ¨¦¦¤£¦§¨§©¥§©§¨
y d`ex ip`ìa÷ì äìBëé éðéàzngn el d`eyp x`yidle eze` ¥¦§¨§©¥

.el` oinen ea yiy,íéøîBà íéîëçådpzdy oinend ibeq lka ©£¨¦§¦
,oi`eypd mcew mdilr dnräkenî õeç ,dçøk ìò àéä úìa÷î§©¤¤¦©¨§¨¦¥

ïéçL`l` ,dze` migipn oi` enr x`ydl dvex `id m` s`y §¦
,d`ivedl eze` oitekBúwînL éðtî,exya z` dlkn - ¦§¥¤§©§

.el `id dpkqe letil exyal mxebe ,ezlgnl dyw yinyzdy
:df oipra dyrn dpynd d`ianãçà éñøeáa ,ïBãéöa äNòî©£¤§¦§§¦¤¨

[zexer carnd-]únLe` meai zaiig ezpnl` dzide ,mipa `ll ¤¥
,dvilgçà Bì äéäådid `ed s`y,éñøeaeäìBëé ,íéîëç eøîà §¨¨¨§¦¨§£¨¦§¨

àéäznd zy` -øîàzL,dnaiil dvexd igd g`léçàìéúééä E ¦¤Ÿ©§¨¦¨¦¦
ìa÷ì äìBëé,iqxea didy s` lr el `ypdleìa÷ì äìBëé éðéà Eìe §¨§©¥§¥¦§¨§©¥

eze` miteke ,ef dk`lna wqer dz`y meyn ,jl maiizdle
.dl uelgl

* * *

àøîâ
t lrae 'eke `ivedl mze` oiteky el`e' :dpyna epipy.'qetile

:`xnbd zxxanéàî`ed dn -.'ñBtéìBt ìòa':`xnbd zx`an ©©©¦
,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàel yiy in edfçéøn rx.íèBçä ¨©©§¨¨©§¥¥©©¤

àðz àúéðúîayiy in df qetilet lray ,`pzd dpy `ziixaa - §©§¦¨¨¨
elçéøn rxàëtéà éðúî éqà áø .ätäzwelgnd z` dpey - ¥©©¤©©¦©§¥¦§¨

`ziixaae ,dtd gix `ed qetilety xn` l`enyy ,jetd ote`a
.mhegd gix aezkàðnéñ da çpîe`ede ,eixacl oniq gipde - ©©¨¦¨¨

ydénet ÷éñt àì ìàeîLeit wqt `l -îa xacl,ïé÷øét délek §¥Ÿ¨¦¥¦¥¦§¦
`ed l`enyy oniq edfe ,eita xeby df wxt did cinzy xnelk

.dtd gix edfy xne`d

* * *
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המשך בעמוד רמח

miwxt dyelya` cenr fr sc ± iriax wxtzeaezk
äôëð.`al onf el yie ,ux`l ltep epnny ileg Ðéîã øúñáù ïéîåîëzxdfpy itl Ð

.zeixad oia z`vln dpnf meiaäðùîíéìåãâ ïéîåî.`xnba yxtn Ð

àøîâåãìåð.d`ypyn Ðéëä ïðçåé éáø øîà éîå,`cegl `da oerny oaxk dkldc Ð

!xn`w dpyy mewn lka `deäéàøå ïãéöå áøòäðåøçà,"heyt hb"a axr Ðocivin"a

efg`yoixcdpqa dpexg` di`x ,"qewicxew

dkld ,wlgp zei`x izyae ,"xxea df" wxta

`ad el exn` :dpexg`a `le dpey`xa ezenk

.'ek di`x il oi` xn` ,di`xäðùîìòá
ñåôéìåô.`xnba yxtn Ðóøöîäå õî÷îä

úùçðzepne`y iptn oleke .`xnba yxtn Ð

.`id zgxqnåú÷îîù" oeyl Ðwnd"exya

dixkf).(ciàøîâäéîåô ÷ñô àì`pniq Ð

.xn` dtd gix l`enycéìåëî äéîåô ÷ñô àì
ïé÷øéôxeby did cinz Ð.eitaêì éù÷éú

ïéúéðúî.oixza edl aiyg `wc Ðúàåö õî÷î
íéáìëfpky`a la` .da jxev dn izrci `l Ð

e` mei oqeak iptl micbad mda oixeyy izi`x

.mineiàéù÷ àì ïéúéðúî àîìùá,`ziixa` Ð

ixza dil aiygc i`d :xninl `ki`cÐikd

cg`e ,unwn epiidc ohw iqxea cg` :xn`w

.lecb iqxeaïè÷ éñøåáel yie ,ipr `edy Ð

.opiqxb ikd :hrn zexerõî÷î àéðúã àéä éàðú
íéáìë úàåö õî÷îä äæ íéøîåà ùéå é÷ñøåá äæ
iqei iaxc `de .`ztqeza dl 'iqxb ikde Ð

`id mye ,xn`w izixg` `zln dcedi iaxa

.diepyéãåã éìùçoilygn Ðoiccxne,zygp

.`ed gixqne ,zexei epnn oiyereåø÷éòîÐ

.ux`d on e`ven mewnnéøòù åäåñëàÐ

`ly lk`pd lk .dndak mixery edelik`d

.qqek dil ixw ekxckäì øîà÷å`dl Ð

axc `zlin.ïðçåé éáøã äéîùîinp edi`c Ð

.dil `xiaq axkïéùòî ïéàoitek oi` Ð

.`ivedlïéôåë ïéà.diaxe dixt` opitk `lc Ð

ïéôåëù åìàådiaxe dixt` ,oi` ipd ÐÐ.`l

éñà áøì àîìùáaiyg `lc `d iywz `l Ð

.iiepyl `ki`c ,oizipzna zeleqtéðú÷ ïðáøã
.`ziixe`a `aizk `l edcic `xeqi`c jpd Ð

äùà àùð éðúéìääùå'åë`l `ziixe`cnc Ð

zxg` dy` el gwil xyt`c ,dwet`l aiigin

`zi`c dnk lkc xn`w ,opaxcn la` .dlv`

.izixg` aiqp `l diab `dléìéîá àäÐ

ilina diaxe dixt`,opixqiin`l iheyaopicx

jpd la` .dilÐinp iheyaopicxi`y ,dil

.lawl dl xyt`
íúä
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ìáàly dcy dtgzqpc xninl `kil yi` iab Ð `ivedl eze` oitek milecb oinena

ligznd xeac a,a) oizlikn yixa ziyixtck ,ezy` ly dcy epi` yi`c ,dy`

.(`ivnïéôåëit lr s` ,daezk ozie :`iveic wgvi epiaxl d`xp Ð `ivedl eze`

(a,dq zenai) "eznai lr `ad" seqa rnync ,dprh zngn d`aa enk ,egxk lra dyxbny

.egxk lra dyxbny it lr s` daezk ozepc

ozie `ivei :`kdc oinen` `icda ipzw `ztqezae

zk.dae

äøåáñzvw Ð lawl dleki ip`y iziid

mixrz dy` lk ,ok m`c :dniz

ipi` :xn`zy ,daezk dl oziy ick ep`yze

yyg yiy mewna `nye !dpyxbie ,lawl dleki

.daezk dl oi` Ð dnxràìàdcedi axl

ax xn`c `dc ipyn `l i`n`c dniz Ð `iyw

epiid mialk z`ev unwnd (l`eny xn`) dcedi

(`,dk zekxa) "ezny in" wxtac ,ohw iqxea

.zexer ceaira mialk z`ev `ki`c rnyn

cbpk `l rny z`ixw mc` `xwi `l :mzd `ipzc

ozpy onfa 'ek mc` z`ev cbpk `le mialk z`ev

!zexer okezléðúéìdnr ddye dy` `yp

`ziixa dil iywzc :xn`z m`e Ð mipy xyr

:`ipzc (`,cq zenai) "eznai lr `ad" idlyc

Ð dcli `le mipy xyr dnr ddye dy` `yp

d`xpe !daezk ozie `iveie ,lhal i`yx epi`

`l` ,diitk rnyn `l "`ivei" oeylc :yxtl

,mzd la` .oick `ly dy`d mr bdpzny xaca

`l Ð diaxe dixt lehia meyn `ivei ipzwc

.oitekc rnyn

øéãîä êìò ïøãä
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ätëðå¯éléî éðäå .éîc øúñaL ïéîeîk¯òéá÷c §¦§¤§¦¤§¥¤¨¥§¨¥¦¥¦§¦©
déì òéá÷ àì ìáà ,ïîæ déì¯.éîc éeìâaL ïéîeîk ¥§©£¨¨§¦©¥§¦¤§¨¨¥

äðùîïéîeî Ba eãìBpL Léàä¯BúBà ïéôBk ïéà ¨¦¤§¦¥¦
íéøác äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .àéöBäì§¦¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦

íéøeîà¯íéìBãbä ïéîena ìáà ,íépèwä ïéîena¯ £¦©¦©§©¦£¨©¦©§¦
.àéöBäì BúBà ïéôBkàøîâ,eãìBð :éðz äãeäé áø ¦§¦©§¨¨¥§

eãìBð øîàc ïàî .eéä :éðz áø øa àéiç¯ïkL ìk ¦¨©©¨¥¨©§¨©§¨¤¥
eãìBð ìáà ,eéä øîàc ïàî .äìaé÷å äøáñ÷c ,eéä¯ ¨§¨¨§¨§¦§¨©§¨©¨£¨§

íéøác äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,ïðz .àì̈§©¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦
íéøeîà¯íéìBãb ïéîeîa ìáà ,íépè÷ ïéîeîa¯ïéôBk £¦§¦§©¦£¨§¦§¦¦

eãìBð øîàc ïàîì àîìLa .àéöBäì BúBà¯eðééä §¦¦§¨¨§©§¨©§©§
eéä øîàc ïàîì àlà .íépè÷ì íéìBãb ïéa éðàLc¯ §¨¥¥§¦¦§©¦¤¨§©§¨©¨

!äìaé÷å äøáñ àä ?íépè÷ él äî íéìBãb él äî©¦§¦©¦§©¦¨¨§¨§¦§¨
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.ïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîà !äðBøçà äéàøe ïcéöå áøòîäðùîBúBà ïéôBkL elàå ¥¨¥§©§¨§¨¨©£¨¨¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨§¥¤¦
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

ätëðå,minieqn mipnfa ux`l dy`d zltep ezngny ileg - §¦§¤
,oiyecwd z` lhal ie`xd men `edyéîc øúqaL ïéîeîkaygp - §¦¤©¥¤¨¥

ixd mewn lkn ,ielb `ed ilegd `ay dryay s`e ,xzqay menk
mcew ea xikd `ly xnel lrad lekie ,dry lka da `vnp epi`
df ixde ,ea xikdl xyt` i` dwica ici lr s`y oeik ,oiqexi`d

.zerh gwnå,mpn`éléî éðämenk aygp 'dtkp'y ,df xac - §¨¥¦¥
ote`a wx `ed ,xzqayïîæ déì òéá÷creaw onf dl yiy - ¦§¦©¥§©

ze`xidl `le dia` ziaa xzzqdl dxdfpy okziy ,dzlitpl
lrad did `le df dnena rceiy in oi`e ,df meia mc` ipa ipta

,dixg` xxaie wecai m` elit` jka rceeidl lekiìáàm`àì £¨Ÿ
déì òéá÷df ileg ixd ,mieqn onfa dreaw dzlitp oi` -ïéîeîk §¦©¥§¦

,éîc éeìbaLde`x i`ceeae ,dini lk xzzqdl dleki dpi`y meyn ¤©¨¨¥
.dycwl dvxzde ,df men da yiy lrad rcie jka mc` ipa

äðùî
,oinen da e`vnpy dy`a oicd x`azd zencewd zeipyna

:oinen ea yiy lrad oic z` zx`an epizpynBa eãìBpL Léàä- ¨¦¤§
etebaïéîeî,oi`eyipd xg`làéöBäì BúBà ïéôBk ïéàezy` z` ¦¥¦§¦
.hbaïéîeîa ,íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦§¦

íépèwä,odilr dcitwn dy`d oi`yíéìBãbä ïéîeîa ìáà ©§©¦£¨§¦©§¦
,odilr dcitwn dy`dyàéöBäì BúBà ïéôBk.hba dze` ¦§¦

* * *

àøîâ
:dpynd ixaca ze`qxb izy d`ian `xnbdéðz äãeäé áødpy - ©§¨¨¥

y yi`d ,dpynaeãìBðeze` oitek oi` ,oi`eyipd xg`l oinen ea §
.ezy` z` `ivedléðz áø øa àéiçy yi`d ,dpynaeéäoinen ea ¦¨©©¨¥¨

.d`ivedl eze` oitek oi` ,oi`eyipd mcew
:ze`qxbd oia dkldl weligd z` `xnbd zx`aneøîàc ïàî©§¨©

y ote`a `ed dpynd oicyeãìBðs`y ,oi`eyipd xg`l oinend ea §
,d`ivedl eze` oitek oi` dfaïkL ìkm`yeéämcew oinend ea ¨¤¥¨

meyn ,d`ivedl eze` oitek oi` oi`eyipdäìaé÷å äøáñ÷c- §¨¨§¨§¦§¨
e .`edy zenk el `ypdl dilr dlaiwe dzrca daygøîàc ïàî©§¨©

m`yeéä,d`ivedl eze` oitek oi` oi`eyipd mcew oinend ea ¨
zenk el `ypdl dqiitzdy oeik ,df ote`a `weec edfy xaeq

,`edyìáàm`eãìBð,oi`eyipd xg`l oinend eaàìdpi` - £¨§Ÿ
ze` mitek `l` ,eizgz x`ydl zaiig.d`ivedl e

:df oecipl epizpynn di`x d`ian `xnbdïðz,epizpynaøîà §©¨©
íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøeze` oitek oi`y ©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦

,d`ivedl.àéöBäì BúBà ïéôBk íéìBãb ïéîeîa ìáà ,íépè÷ ïéîeîa§¦§©¦£¨§¦§¦¦§¦
eøîàc ïàîì àîìLaepizpyna miqxeby'eãìBð'xg`l oinen ea ¦§¨¨§©§¨©§

,oi`eyipdéðàLc eðééälcadd oaen -ïéaoinen,íépè÷ì íéìBãb ©§§©¦¥§¦¦§©¦
j` ,ea eclepy miphw oinen mr eizgz x`ydl zqiitzn dy`dy

.milecb oinen mr `løîàc ïàîì àlàepizpyna miqxeby'eéä' ¤¨§©§¨©¨
,oi`eypd mcew el` oinen ea eidy xxazdy epiide ,oinen eaäî©

éloineníéìBãbeél äîoinenàä ,íépè÷milecb oinena mb ixd - ¦§¦©¦§©¦¨
,äìaé÷å äøáñ.d`ivedl eze` mitek recne ¨§¨§¦§¨

mpn`y ,xnel dy`d dleki milecb oinena :`xnbd zvxzn
j` ,el` oinen ea yiy drciàéä äøeáñkdxeaq dzid dy`d - ¦§¨¦

onf eze`aäìBëiL`idìa÷ì,el` oinen leaqle,åéLëòåxg`l ¤§¨§©¥§©§¨
y dl xxazp ,oi`eyipdïéà`id,ìa÷ì äìBëéeze` oitek okle ¥§¨§©¥

okle ,jk lk dzrhy xazqn `l miphw oinena la` .d`ivedl
.`ivedl eze` mitek oi`

* * *
:l`ilnb oax ixac jynd z` d`ian `xnbdïéîeî ïä elàå§¥¥¦

,íéìBãbmzngn d`ivedl eze` mitekyïa ïBòîL ïaø Løét §¦¥©©¨¦§¤

,Bðéò úéîñéð [ïBâk] ,ìàéìîby e`å ,Bãé äòè÷ðm` ok.Bìâø äøaLð ©§¦¥§¦§¥¥¦§§¨¨§¦§§¨©§
:epizpyna dkldd z` zxxan `xnbdá÷òé øa àaà éaø ,øîzà¦§©©¦©¨©©£Ÿ

øîàmya,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,ïðçBé éaøoinenay ¨©©¦¨¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
.d`ivedl eze` oitek milecbøîà àáømyaäëìä ,ïîçð áø ¨¨¨©©©§¨£¨¨

,íéîëç éøáãk.milecb oinena s` d`ivedl eze` oitek oi`y §¦§¥£¨¦
:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe,opgei iax xn` jk ike - ¦¨©©¦¨¨¨¦

x`yay jkn rnyne ,l`ilnb oa oerny oaxk epizpyna dkldy
oaxk dkld oi` ,yexita ezenk dkld dwqtp `ly zenewn

,l`ilnb oa oernyå,dywéaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà àä §¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äðML íB÷î ìëa ,ïðçBéeixac z`,eðúðLîa ¨¨§¨¨¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥

î õeç ,BúBîk äëìäiabl xn`y mipicdäéàøe ,ïcéöå ,áøò £¨¨§¥¨¥§¦Ÿ§¨¨
.äðBøçà©£¨

:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîàzwelgn - £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨
xn` `l ,awri xa `a` iax zrcl ,opgei iax zrca `id mi`xen`
did okle ,mewn lka l`ilnb oa oerny oaxk dkldy opgei iax
xn` ,dpg xa xa dax zrcl eli`e ,epizpyna ezenk weqtl jixv
epizpyne ,mewn lka l`ilnb oa oerny oaxk dkldy opgei iax

.llka

äðùî
yxbl lrad z` oitek mzngny zeaiqa oecl dkiynn dpynd

:ezy` z`àéöBäì BúBà ïéôBkL elàå,hba ezy` z`,ïéçL äkeî §¥¤¦§¦¥§¦
éñøeaäå ,úLBçð óøönäå ,õn÷îäå ,ñBtéìBt ìòáe,zexer carn - ©©¦§©§©¥§©§¨¥§¤§©§¦

.rx mgixy zeiepne` ilra mdyeéäL ïéadidy e` oinen mze` ea ¥¤¨
el` zeiepne`a ewqrïéáe ,eàOéð àlL ãòm`eãìBð eàOpMîea ©¤Ÿ¦§¥¦¤¦§§

.oinend mze`
:sqep oic dpynd zxne`ïlek ìòåoinend ibeq lk lr -éaø øîà §©¨¨©©¦

dnò äðúäL ét ìò óà ,øéàîelit` el `ypizy ,oi`eypd mcew ¥¦©©¦¤¦§¨¦¨
,el` oinen ea yiyøîàzL àéä äìBëé,oi`eypd xg`läøeáñ §¨¦¤Ÿ©§¨

ìa÷ì äìBëé éðàL éúééä,eay oinend s` lr eze` leaql -åéLëòå ¨¦¦¤£¦§¨§©¥§©§¨
y d`ex ip`ìa÷ì äìBëé éðéàzngn el d`eyp x`yidle eze` ¥¦§¨§©¥

.el` oinen ea yiy,íéøîBà íéîëçådpzdy oinend ibeq lka ©£¨¦§¦
,oi`eypd mcew mdilr dnräkenî õeç ,dçøk ìò àéä úìa÷î§©¤¤¦©¨§¨¦¥

ïéçL`l` ,dze` migipn oi` enr x`ydl dvex `id m` s`y §¦
,d`ivedl eze` oitekBúwînL éðtî,exya z` dlkn - ¦§¥¤§©§

.el `id dpkqe letil exyal mxebe ,ezlgnl dyw yinyzdy
:df oipra dyrn dpynd d`ianãçà éñøeáa ,ïBãéöa äNòî©£¤§¦§§¦¤¨

[zexer carnd-]únLe` meai zaiig ezpnl` dzide ,mipa `ll ¤¥
,dvilgçà Bì äéäådid `ed s`y,éñøeaeäìBëé ,íéîëç eøîà §¨¨¨§¦¨§£¨¦§¨

àéäznd zy` -øîàzL,dnaiil dvexd igd g`léçàìéúééä E ¦¤Ÿ©§¨¦¨¦¦
ìa÷ì äìBëé,iqxea didy s` lr el `ypdleìa÷ì äìBëé éðéà Eìe §¨§©¥§¥¦§¨§©¥

eze` miteke ,ef dk`lna wqer dz`y meyn ,jl maiizdle
.dl uelgl

* * *

àøîâ
t lrae 'eke `ivedl mze` oiteky el`e' :dpyna epipy.'qetile

:`xnbd zxxanéàî`ed dn -.'ñBtéìBt ìòa':`xnbd zx`an ©©©¦
,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàel yiy in edfçéøn rx.íèBçä ¨©©§¨¨©§¥¥©©¤

àðz àúéðúîayiy in df qetilet lray ,`pzd dpy `ziixaa - §©§¦¨¨¨
elçéøn rxàëtéà éðúî éqà áø .ätäzwelgnd z` dpey - ¥©©¤©©¦©§¥¦§¨

`ziixaae ,dtd gix `ed qetilety xn` l`enyy ,jetd ote`a
.mhegd gix aezkàðnéñ da çpîe`ede ,eixacl oniq gipde - ©©¨¦¨¨

ydénet ÷éñt àì ìàeîLeit wqt `l -îa xacl,ïé÷øét délek §¥Ÿ¨¦¥¦¥¦§¦
`ed l`enyy oniq edfe ,eita xeby df wxt did cinzy xnelk

.dtd gix edfy xne`d
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המשך בעמוד רמח

miwxt dyelya` cenr fr sc ± iriax wxtzeaezk
äôëð.`al onf el yie ,ux`l ltep epnny ileg Ðéîã øúñáù ïéîåîëzxdfpy itl Ð
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!xn`w dpyy mewn lka `deäéàøå ïãéöå áøòäðåøçà,"heyt hb"a axr Ðocivin"a

efg`yoixcdpqa dpexg` di`x ,"qewicxew

dkld ,wlgp zei`x izyae ,"xxea df" wxta

`ad el exn` :dpexg`a `le dpey`xa ezenk

.'ek di`x il oi` xn` ,di`xäðùîìòá
ñåôéìåô.`xnba yxtn Ðóøöîäå õî÷îä

úùçðzepne`y iptn oleke .`xnba yxtn Ð

.`id zgxqnåú÷îîù" oeyl Ðwnd"exya

dixkf).(ciàøîâäéîåô ÷ñô àì`pniq Ð

.xn` dtd gix l`enycéìåëî äéîåô ÷ñô àì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

y ,`ed mdipia weligd `l`,íúäzaehl `id ditkd ,epizpyna ¨¨
okle ,dy`dék[m`-]äøîàe einen z` ip` zlawn dy`dàðéåä ¦¨§¨¨¥¨

déãäa,enr x`ydl ip` dnikqn -dì ïðé÷áLigipn -dze` m ©£¥©§¦©¨
la` .eizgz x`ydl,àëä,mipy xyr dcli `ly dy` oicaóà ¨¨©

äøîàc áb ìòdy`ddéãäa àðéåäs` enr x`ydl ip` dnikqn - ©©§¨§¨¨¥¨©£¥
,mipa epl oi`ydì ïðé÷áL àì,enr x`ydl dze` migipn oi` - Ÿ©§¦©¨

.diaxe dixt zevn miiwln epnn zrpen `idy oeik
mze` epizpyn dzpn `ly xnel ozip cvik :`xnbd dywn

,dy`d oevx cbp s` `ivedl mze` mitekyéøäåz` dpyna epipy ©£¥
d,ïéçL äkeî,`ivedl eze` oitekyc áb ìò óàcm`äøîàdy`d ¥§¦§©©©§¨§¨

déãäa àðéåämewn lkn ,enr x`yidl ip` dnikqn -ïðé÷áL àì ¨¥¨©£¥Ÿ©§¦©
dì,ok zeyrl dl migipn oi` -ïðúczrcl s`y ,epizpyna ¨¦§©

oi` ,el d`ypy mcew el` minena dy`d dxikd m`y minkg
epiid ,`ivedl eze` oitek,ïéçL äkenî õeçeze` oiteky ¦¥§¦

,d`ivedlL éðtîdlgndBúwîn.letil exyal znxeb -ålr s` ¦§¥¤§©§§
ok itéðz÷.df oic dpyna ¨¨¥

:`xnbd zvxzn,íúä,oigy dkenadéãäa àðøééc äøîà ék ¨¨¦¨§¨¨¥§¨©£¥
éãäña,micr ici lr ezi` xecl dpevxy zxne` dy`d m` - §©£¥

,dl wwfp epi`y e`xiydì ïðé÷áLoeik ,enr xecl dze` migipn - ©§¦©¨
la` ,dpynd z`f dzpy okle ,ezlgnl wifn yinyzd wxy,àëä̈¨

,dcli `ly dy`aàì ,éãäña déãäa àðøééc äøîàc áb ìò óà©©©§¨§¨¨¥§¨©£¥§©£¥Ÿ
dì ïðé÷áLoi` -`edy onf lky meyn ,ok zeyrl dze` migipn ©§¦©¨

zeevn miiwln eze` zrpen `id ixde ,zxg` `yi `l el ieyp
dy`d dlekiy mze` z` wx dpen epizpyn eli`e .diaxe dixt

.`edy ote` dfi`a enr xecle x`ydl

* * *
:ef dlgn oipra `xnbd dtiqen ,oigy ikena oecipd ab`àéðz©§¨

,`ziixaaíéøNò ,íéìLeøé éLðàî ãçà ï÷æ éì çN ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¨¦¨¥¤¨¥©§¥§¨©¦¤§¦
äòaøàåipinå ,ïä ïéçL ékeîlríéîëç eøîà ïlekdyäL÷ LéîLz §©§¨¨¥§¦¥§¨¨§£¨¦©§¦¨¤
[wifn-]ïäì,mxya litdlemipeknd mze`l,'ïúàø éìòa'`edy ¨¤©£¥¨¨

,mc`d gna `vnpd uxy ici lr mxbpe ,oigyd ipinn cg`äL÷̈¤
xzei yinyzdïlekî. ¦¨

:`xnbd zl`eyéåä éànî:`xnbd daiyn .ef dlgnl mxeb dn - ¦©¨¥
àéðúcy in ,`ziixaaå íc æéwäokn xg`lLnéLdxarzpe ,ezhn §©§¨¦¦¨§¦¥

,df yinyzn dy`dïééåä[eidi-]ïé÷éúéå íéða Bìm`e .miylg - ©§¨¨¦¦¨§¦
íäéðL eæéwämc dy`de yi`d -eokn xg`leLnéL,ozhn ¦¦§¥¤¦§

,dy`d dxarzpe,ïúàø éìòa íéða Bì ïééåä.xzeia miylg mdy ©§¨¨¦©£¥¨¨
ïøîà àì ,àtt áø øîà,wifn mc zfwd xg`ly yinyzyàlà ¨©©¨¨Ÿ£¨¨¤¨

ote`aéãéî íéòè àìc,yinyzl mcd zfwd oia melk mrh `ly - §Ÿ¨¦¦¦
éãéî íéòè ìáà,edyn mrh m` -da ïì úéìerpenl epl oi` - £¨¨¦¦¦¥¨¨

.eipal dyleg rx`i `le ,jkn
:`xnbd zxxandéðîéñ éàîzx`an .oz`xd zlgn ipniq mdn - ©¦¨¥

:`xnbddéðéò ïôìc,zernc zeblef eipir -déøéçð éáééãåeixigp - ©§¨¥¥§¨§¥§¦¥
,dgil miafdénetî àøéø déì éúéàå,xix `vei eitn -éáãéc eîøå §©§¥¥¦¨¦¥§¨¦§¥

déåléò.eilr miler miaeaf - ¦¨¥
:`xnbd zl`eydéúeñà éàîezlgna dlegd ly ez`etx idn - ©£¥

:`xnbd daiyn .oz`xd,éiaà øîàayr ,mi`ad mixacd z` gwi ¨©©©¥
`xwpdàìét,rprp -å`xwpd ayràðãBìe ,dprl -àæBâàc àãøéb ¦¨§¨¨¦§¨¤¡¨

,feb`d ur ztilw -àtLàc àãøéâådndad xern mixxeby dn - §¦§¨§©§¨
,eze` oicarnykàkìî ìéìëe,zlvagd gnv -àì÷éãc àìçúîe §¦©§¨©§©¨§¦§¨

à÷neñ,mzephwa mixnzl yiy dtilw -éããä éãäa eäì ÷éìLå- §¨§¨¦§©£¥£¨¥
.cgi el`d mixacd lk z` lyaiàLéLc àúéáì déì ìéiòîe- §©¥¥§¥¨§¥¨

,my zayep gexd oi`y ,yiy ly zial dlegd z` qipkiàì éàå§¦Ÿ
àLéLc àúéa àkéà,yiyn ieyrd zia `ven epi` m` -déì ìéiòî ¦¨¥¨§¥¨§©¥¥

àçéøàå éðáì áLc àúéáìray `ed eizexiw iaery zial epqipki - §¥¨§©¦§¥§¨¦¨
,zayep gexd oi` ea mby ,gix`e mipaléñk äàî úìz déì ìéèðå ¥§¨¦¥§¨§¨¨¥

déLéø ìòy`x lr ef zaexrz inn zeqek ze`n yly jetyie - ©¥¥
,dlegddéçBîc àúéòøà àéôøc ãòdidze ,ezlbleb jkxzzy - ©§©§¨©§¦¨§¥

,oikqa jzgidl dgepdéçBîì òø÷åcr zleblebd z` jezgi - §¨©§¥
,gend z` d`xiyàñàc éôøè òaøà éúééîeilr drax` `iaie - ©§¦©§©©§¥§¨¨

,qcdàòøk ãç ìk éìãîe`vnpy uxyd ilbxn zg` lk mixi - ©§¥¨©©§¨
,egenaãç áéúBîe,dizgz cg` dlr gipi -àúáöa ìé÷Lålehi - ¦©§¨¦¦§¨¨

,zava uxyd z`déì éì÷å,eptxyie -àì éàc,eptxyidéåléò øãä §¨¥¥§¦Ÿ¨©¦¨¥
.dlegd ly egenl uxyd xefgi -

:oz`xd zlgn ilran zexidf ipiipr d`ian `xnbdéaø æéøëî©§¦©¦
,ïúàø éìòa ìL éáeáfî eøäfä ,ïðçBémipkeyd miaeafn ,xnelk ¨¨¦¨£¦§¥¤©£¥¨¨

.xg` yi` lr dlgnd z` xiardl milelr mdy meyn ,mdilr
:ef dlgnn mi`xen`d ly mzexidf lr `xnbd zxtqn,àøéæ éaø©¦¥¨

dé÷éæa áéúé äåä àìilra lr gex zaypny mewna ayei did `l - Ÿ£¨¨¦§¦¥
.dlgnd z` eil` xiarz gexdy yygn ,eil` dribne oz`xéaø©¦

déìäàa ìééò àì ,øæòìà.dlegd ly eld`l qpkp did `l -éaø ¤§¨¨Ÿ¨¥§¨¢¥©¦
äàBáî àéääc éòéaî éìëà eåä àì ,éqà éaøå énàmilke` eid `l - ©¦§©¦©¦Ÿ£¨§¥¦¥¥§©¦§¨
.dlegd ea xby iean eze`n e`ay miviad z`

mpn`Cøkéî ,éåì ïa òLBäé éaø[wacp-]eäadidy ,oz`x ilraa - ©¦§ª©¤¥¦¦§©§
,elv` maiyenäøBza ÷éñòådidy ,dxeza wqer didy drya - §¨¦©¨

e .mdn wfei `ly eilr obz dxezd zekfy gehaøîàoa ryedi iax ¨©
dxezd lr weqta aezky ,eiyrn z` x`al ielíéáäà úìià'©¤¤£¨¦

'ïç úìòéå(hi d ilyn)e ,àðâî àì éðebà ,äéãîBì ìò äìòî ïç íà- §©£©¥¦¥©£¨©§¤¨©¥Ÿ©§¨
.dzinn mdilr obz `l ike

zrya el driiq iel oa ryedi iax ly ef dbdpdy d`ian `xnbd
:ezewlzqdáéëL äåä ékiel oa ryedi iax ly epnf ribdyk - ¦£¨¨¦

,mlerd on xhtidldéì eøîàdlrn ly oic ziaìéæ ,úånä Càìîì ¨§¥§©§©©¨¤¦
déúeòø déì ãéáò.iel oa ryedi iax ly epevx z` `lne jl -ìæà ¨¦¥§¥¨©

déì éæçúéà.eil` d`xzde zend j`ln jlddéì øîàryedi iax ¦§£¦¥¨©¥
,iel oaéàzëec éì éåçà.ocr oba inewn z` il d`xd -déì øîà ©§¥¦§©¨©¥

,zend j`lnéiçìocr obl ekldy mcew .jkl ip` mikqn -øîà §©¥¨©
déì,iel oa ryedi iaxðékñ éì áäCeci lry oikqd z` il oz - ¥©¦©¦¨

yyeg ip` ik ,zeixad ly mdizenyp z` lhep dz`àîìc¦§¨
àçøBàa éì úúòáîmikqd .ocr obl jxca ea ipcigtz `ny - §©£©¦§§¨

e zend j`lndéìäéð dáäé.iel oa ryedi iaxl epikq z` ozp -ék ¨£¨¦£¥¦
íúäì àèî,ocr obl ,myl iel oa ryedi iax ribdyk -dééìc- ¨¨§¨¨©§¥

e zend j`ln enixddéì éåçî à÷dyryke .enewn z` el d`xd - ¨©§¥¥
,okøååLe iel oa ryedi iax utw -àñéb àeääì ìôð,ipyd cvl - §©¨©§©¦¨

.ocr ob jezl xnelkdéè÷ðzend j`ln efg` -déîéìâc àðø÷a- ©§¥§©§¨¦§¦¥
,myn e`ivedl zpn lr iel oa ryedi iax ly ecba zpitadéì øîà̈©¥

,iel oa ryedi iaxàðéúà àìc àúòeáLa`v` `ly rayp ip` - ¦§£¨§Ÿ¨¦¨
.o`knéøa àLãe÷ øîààúòeáLà ìéLúéà éà ,àeä Crayp m` - ¨©§¨§¦¦¦§¦©§£¨

,dxizdl dilr l`ype ,mlern idylk dreay iel oa ryedi iax
øãäéðz` el xizi `ed jexa yecwdy ,ezreayn ea xefgi - ¦£©

e ,ocr obn `vie ,ezreayàì éà,mlern dxizdl dreay lr l`yp ¥¦Ÿ
øãäéð àìoeike .ocr oba x`yi `l` ,ef dreayn mb ea xefgi `l - Ÿ¦£©

.ocr oba x`yp ,mlern dreay lr l`yp `l iel oa ryedi iaxy
okn xg`ldéì øîà,iel oa ryedi iaxl zend j`lnéàðékñ éì áä ¨©¥©¦©¦¨

.ipikq z` il ayd -déì áéäé à÷ äåä àìryedi iax dvx `l - Ÿ£¨¨¨¦¥
.el dxifgdl iel oaàì÷ úa à÷ôðlew za d`vi -déì äøîàå ©§¨©¨¨§¨§¨¥
,iel oa ryedi iaxldéìäéð áä,oikqd z` el ayd -àòaúéîc ©¦£¥§¦§§¨

àúééøáìx`y ly mdizenyp zlihpl el zkxvp `idy oeik - §¦§¨¨
.zeixad

oba x`yp iel oa ryedi iaxy xg`l didy dn lr zxtqn `xnbd
:ocreäiìà æéøëî`iapddén÷xg`l ,iel oa ryedi iax iptl - ©§¦¥¦¨©¥

,ocr obl qpkpyéàåéì øáì íB÷î ept,[iel oal-]øáì íB÷î ept ©¨§©¥©©¨§©
ìæà .éàåéìe iel oa ryedi iax jld -déçkLà[e`vn-]ïBòîL éaøì ¥©¨©©§§¥§©¦¦§

àfét é÷èëz øNò úìz ìò áéúé äåäc ,éàçBé ïalr ayei didy - ¤©©£¨¨¦©§¨¨¨©§§¥¦¨
.xedh adf ly ze`qk xyr dylydéì øîài`gei oa oerny iax ¨©¥

,iel oa ryedi iaxléàåéì øa àeä zà.iel oa `ed dz` m`d - ©§©¥©
déì øîàiel oa ryedi iaxïä,i`gei oa oerny iax el`y .[ok-] ¨©¥¥

m`däúàøðdéîéa úL÷E.ig ziidykdéì øîà,iel oa ryedi iax ¦§£¨¤¤§¨¤¨©¥
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y ,`ed mdipia weligd `l`,íúäzaehl `id ditkd ,epizpyna ¨¨
okle ,dy`dék[m`-]äøîàe einen z` ip` zlawn dy`dàðéåä ¦¨§¨¨¥¨

déãäa,enr x`ydl ip` dnikqn -dì ïðé÷áLigipn -dze` m ©£¥©§¦©¨
la` .eizgz x`ydl,àëä,mipy xyr dcli `ly dy` oicaóà ¨¨©

äøîàc áb ìòdy`ddéãäa àðéåäs` enr x`ydl ip` dnikqn - ©©§¨§¨¨¥¨©£¥
,mipa epl oi`ydì ïðé÷áL àì,enr x`ydl dze` migipn oi` - Ÿ©§¦©¨

.diaxe dixt zevn miiwln epnn zrpen `idy oeik
mze` epizpyn dzpn `ly xnel ozip cvik :`xnbd dywn

,dy`d oevx cbp s` `ivedl mze` mitekyéøäåz` dpyna epipy ©£¥
d,ïéçL äkeî,`ivedl eze` oitekyc áb ìò óàcm`äøîàdy`d ¥§¦§©©©§¨§¨

déãäa àðéåämewn lkn ,enr x`yidl ip` dnikqn -ïðé÷áL àì ¨¥¨©£¥Ÿ©§¦©
dì,ok zeyrl dl migipn oi` -ïðúczrcl s`y ,epizpyna ¨¦§©

oi` ,el d`ypy mcew el` minena dy`d dxikd m`y minkg
epiid ,`ivedl eze` oitek,ïéçL äkenî õeçeze` oiteky ¦¥§¦

,d`ivedlL éðtîdlgndBúwîn.letil exyal znxeb -ålr s` ¦§¥¤§©§§
ok itéðz÷.df oic dpyna ¨¨¥

:`xnbd zvxzn,íúä,oigy dkenadéãäa àðøééc äøîà ék ¨¨¦¨§¨¨¥§¨©£¥
éãäña,micr ici lr ezi` xecl dpevxy zxne` dy`d m` - §©£¥

,dl wwfp epi`y e`xiydì ïðé÷áLoeik ,enr xecl dze` migipn - ©§¦©¨
la` ,dpynd z`f dzpy okle ,ezlgnl wifn yinyzd wxy,àëä̈¨

,dcli `ly dy`aàì ,éãäña déãäa àðøééc äøîàc áb ìò óà©©©§¨§¨¨¥§¨©£¥§©£¥Ÿ
dì ïðé÷áLoi` -`edy onf lky meyn ,ok zeyrl dze` migipn ©§¦©¨

zeevn miiwln eze` zrpen `id ixde ,zxg` `yi `l el ieyp
dy`d dlekiy mze` z` wx dpen epizpyn eli`e .diaxe dixt

.`edy ote` dfi`a enr xecle x`ydl

* * *
:ef dlgn oipra `xnbd dtiqen ,oigy ikena oecipd ab`àéðz©§¨
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[wifn-]ïäì,mxya litdlemipeknd mze`l,'ïúàø éìòa'`edy ¨¤©£¥¨¨

,mc`d gna `vnpd uxy ici lr mxbpe ,oigyd ipinn cg`äL÷̈¤
xzei yinyzdïlekî. ¦¨
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,my zayep gexd oi`y ,yiy ly zial dlegd z` qipkiàì éàå§¦Ÿ
àLéLc àúéa àkéà,yiyn ieyrd zia `ven epi` m` -déì ìéiòî ¦¨¥¨§¥¨§©¥¥

àçéøàå éðáì áLc àúéáìray `ed eizexiw iaery zial epqipki - §¥¨§©¦§¥§¨¦¨
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,dlegddéçBîc àúéòøà àéôøc ãòdidze ,ezlbleb jkxzzy - ©§©§¨©§¦¨§¥

,oikqa jzgidl dgepdéçBîì òø÷åcr zleblebd z` jezgi - §¨©§¥
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dé÷éæa áéúé äåä àìilra lr gex zaypny mewna ayei did `l - Ÿ£¨¨¦§¦¥
.dlgnd z` eil` xiarz gexdy yygn ,eil` dribne oz`xéaø©¦

déìäàa ìééò àì ,øæòìà.dlegd ly eld`l qpkp did `l -éaø ¤§¨¨Ÿ¨¥§¨¢¥©¦
äàBáî àéääc éòéaî éìëà eåä àì ,éqà éaøå énàmilke` eid `l - ©¦§©¦©¦Ÿ£¨§¥¦¥¥§©¦§¨
.dlegd ea xby iean eze`n e`ay miviad z`

mpn`Cøkéî ,éåì ïa òLBäé éaø[wacp-]eäadidy ,oz`x ilraa - ©¦§ª©¤¥¦¦§©§
,elv` maiyenäøBza ÷éñòådidy ,dxeza wqer didy drya - §¨¦©¨

e .mdn wfei `ly eilr obz dxezd zekfy gehaøîàoa ryedi iax ¨©
dxezd lr weqta aezky ,eiyrn z` x`al ielíéáäà úìià'©¤¤£¨¦

'ïç úìòéå(hi d ilyn)e ,àðâî àì éðebà ,äéãîBì ìò äìòî ïç íà- §©£©¥¦¥©£¨©§¤¨©¥Ÿ©§¨
.dzinn mdilr obz `l ike

zrya el driiq iel oa ryedi iax ly ef dbdpdy d`ian `xnbd
:ezewlzqdáéëL äåä ékiel oa ryedi iax ly epnf ribdyk - ¦£¨¨¦

,mlerd on xhtidldéì eøîàdlrn ly oic ziaìéæ ,úånä Càìîì ¨§¥§©§©©¨¤¦
déúeòø déì ãéáò.iel oa ryedi iax ly epevx z` `lne jl -ìæà ¨¦¥§¥¨©

déì éæçúéà.eil` d`xzde zend j`ln jlddéì øîàryedi iax ¦§£¦¥¨©¥
,iel oaéàzëec éì éåçà.ocr oba inewn z` il d`xd -déì øîà ©§¥¦§©¨©¥

,zend j`lnéiçìocr obl ekldy mcew .jkl ip` mikqn -øîà §©¥¨©
déì,iel oa ryedi iaxðékñ éì áäCeci lry oikqd z` il oz - ¥©¦©¦¨

yyeg ip` ik ,zeixad ly mdizenyp z` lhep dz`àîìc¦§¨
àçøBàa éì úúòáîmikqd .ocr obl jxca ea ipcigtz `ny - §©£©¦§§¨

e zend j`lndéìäéð dáäé.iel oa ryedi iaxl epikq z` ozp -ék ¨£¨¦£¥¦
íúäì àèî,ocr obl ,myl iel oa ryedi iax ribdyk -dééìc- ¨¨§¨¨©§¥

e zend j`ln enixddéì éåçî à÷dyryke .enewn z` el d`xd - ¨©§¥¥
,okøååLe iel oa ryedi iax utw -àñéb àeääì ìôð,ipyd cvl - §©¨©§©¦¨

.ocr ob jezl xnelkdéè÷ðzend j`ln efg` -déîéìâc àðø÷a- ©§¥§©§¨¦§¦¥
,myn e`ivedl zpn lr iel oa ryedi iax ly ecba zpitadéì øîà̈©¥

,iel oa ryedi iaxàðéúà àìc àúòeáLa`v` `ly rayp ip` - ¦§£¨§Ÿ¨¦¨
.o`knéøa àLãe÷ øîààúòeáLà ìéLúéà éà ,àeä Crayp m` - ¨©§¨§¦¦¦§¦©§£¨

,dxizdl dilr l`ype ,mlern idylk dreay iel oa ryedi iax
øãäéðz` el xizi `ed jexa yecwdy ,ezreayn ea xefgi - ¦£©

e ,ocr obn `vie ,ezreayàì éà,mlern dxizdl dreay lr l`yp ¥¦Ÿ
øãäéð àìoeike .ocr oba x`yi `l` ,ef dreayn mb ea xefgi `l - Ÿ¦£©

.ocr oba x`yp ,mlern dreay lr l`yp `l iel oa ryedi iaxy
okn xg`ldéì øîà,iel oa ryedi iaxl zend j`lnéàðékñ éì áä ¨©¥©¦©¦¨

.ipikq z` il ayd -déì áéäé à÷ äåä àìryedi iax dvx `l - Ÿ£¨¨¨¦¥
.el dxifgdl iel oaàì÷ úa à÷ôðlew za d`vi -déì äøîàå ©§¨©¨¨§¨§¨¥
,iel oa ryedi iaxldéìäéð áä,oikqd z` el ayd -àòaúéîc ©¦£¥§¦§§¨

àúééøáìx`y ly mdizenyp zlihpl el zkxvp `idy oeik - §¦§¨¨
.zeixad

oba x`yp iel oa ryedi iaxy xg`l didy dn lr zxtqn `xnbd
:ocreäiìà æéøëî`iapddén÷xg`l ,iel oa ryedi iax iptl - ©§¦¥¦¨©¥

,ocr obl qpkpyéàåéì øáì íB÷î ept,[iel oal-]øáì íB÷î ept ©¨§©¥©©¨§©
ìæà .éàåéìe iel oa ryedi iax jld -déçkLà[e`vn-]ïBòîL éaøì ¥©¨©©§§¥§©¦¦§

àfét é÷èëz øNò úìz ìò áéúé äåäc ,éàçBé ïalr ayei didy - ¤©©£¨¨¦©§¨¨¨©§§¥¦¨
.xedh adf ly ze`qk xyr dylydéì øîài`gei oa oerny iax ¨©¥

,iel oa ryedi iaxléàåéì øa àeä zà.iel oa `ed dz` m`d - ©§©¥©
déì øîàiel oa ryedi iaxïä,i`gei oa oerny iax el`y .[ok-] ¨©¥¥

m`däúàøðdéîéa úL÷E.ig ziidykdéì øîà,iel oa ryedi iax ¦§£¨¤¤§¨¤¨©¥
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zeaezk(iyily meil)

åìôðù äùàä ¯ éðéîù ÷øô

miqkp epiide ,'beln iqkp' ipica eaexa wqer epiptly wxtd
miqkp e` ,daezka eazkp `le oi`eypd zrya dy`l mikiiyd

minkg epwze ,d`eyp `idy onfa dy`d dyxiy(:fn lirl)lrady
zectl aiig `ed z`f zxenze ,el` miqkp ly zexitd z` lke`
.` :miixwir mi`yep dylya wqer wxtd .ziayp m` ,ezy` z`
oiqexi`d oia ,dqx`zdy iptl ,dyexia dy`l eltpy miqkp ipic
iqkp jxevl ze`ved `ivedy lra .a .oi`eypd xg`l e` ,oi`eypl
raez ,miqkpd seb z` dlhp `ide ezy` z` yxiby xg`le ,beln
,meail dwewfd dpnl` .b .eize`ved z` el mlyzy lrad dpnn
m` oke ,dnaiiy mcew diqkpa maid zekf idn ,miqkp dyxiy

.df oipra mipey mipice ,diqkp z` yxei in ,dzn

äðùî
lrade dy`l zkiiy oxwdy ,beln iqkp oic z` zxxan epizpyn
:mipte` eli`ae ,mxkenl dy`l xzen m`d ,zexitd z` lke`

íéñëð dì eìôpL äMàädyexiañøàúz àlL ãòiptl - ¨¦¨¤¨§¨§¨¦©¤Ÿ¦§¨¥
,mxkenl dvex `id dqx`zdy ixg`e ,dqx`zdyúéa íéãBî¦¥

L ìlä úéáe éànL`idúðúBðå úøëBn,dligzkl s` miqkpd z` ©©¥¦¥¤¤¤§¤¤
åxknd.íéi÷m` mpn`dì eìôðmiqkp,äñøàúpMîmxknl dvexe §©¨¨§¨¦¤¦§¨§¨

,dqex` dceraøBkîz ,íéøîBà éànL úéa,dligzklìlä úéáe ¥©©§¦¦§¥¦¥
,íéøîBàdligzkl,øBkîz àìmixen ep` le`yl gweld `a m`e §¦Ÿ¦§

j` ,dpwi `ly elelàå äøëî íàL ,íéãBî elàåm` okäðúð ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨
dyrnd ,dpzna.íéi÷©¨

e ìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì íéîëç eøîà ,äãeäé éaø øîàdqxi`yk ¨©©¦§¨¨§£¨¦¦§¥©¨©§¦¥¦
äëælrad,äMàaikeäkæé àìmb,íéñëpayi lraly myk ixde ¨¨¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦

jynda x`aziy itk] d`eypd ezy` iqkp zxikn z` akrl zekf
ixdy ,dqex`d ezy` zxikn z` akrl lkeiy ie`x jk ,[dpynd

.`id ezy`íäì øîàdi`x `iadl mkl oi` ,l`ilnb oax ¨©¨¤
elit` ixdy ,d`eypníéLãçä ìòixg` dl eltpy miqkpd lr - ©©£¨¦

,z`ypyíéLBa eðà,xnelk ,mzxikn z` akrl leki lrady jka ¨¦
,df xac minkg epwz recn rcei ipi`eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥

,íéðLiä úà,sqep oic cenll mivex mz` df denz oic zngny cr ¤©§¨¦
xyt` i` i`ce ,dqex`d ezy` iqkp zxikn z` s` akrl lkeiy

.diqkp z` xeknl dqex`d zi`yx jkle ,ok xnel
:sqep oicdì eìôðmiqkpúàOpMî,d`yipy xg`l -elàå elà- ¨§¨¦¤¦¥¥¨¥

lld ziae i`ny ziaå äøëî íàL íéãBîm` okìòaäL ,äðúð ¦¤¦¨§¨§¨§¨¤©©©
úBçB÷lä ãiî àéöBîmiqkpde lha xkndy oeik ,dpznd ilawn e` ¦¦©©¨

.lrad zeyxa mix`yp
miqkpd dl eltp,úàOð àlL ãò,dqex` dcera dl eltp m` oia ©¤Ÿ¦¥

,dqx`zpy mcew oiaeåjk xg`,øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOð §¦¥©¨©§¦¥¥
,carica la` ,xeknz `l dligzkl.íéi÷ ,äðúðå äøëî íà¦¨§¨§¨§¨©¨

äëæå ìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì eøîà ,àéá÷ò ïa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤£©§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦§¨¨
äMàaike ,d`ypykäkæé àìmbíéñëpamcew dl eltpy ,elld ¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦

lrad oi`e ,dy`d ici lr miqkpd zxikn dlg recne ,oi`eypd
.akrl lekiíäì øîà,l`ilnb oaxìòmiqkpdíéLãçäeltpy - ¨©¨¤©©£¨¦

,z`ypy xg`l dlíéLBa eðà,dpwzd mrh dn mircei eppi`e ¨¦
eðéìò ïéìbìâî ízàL àlàz` s`,íéðLiädy`d mda dzkfy ¤¨¤©¤§©§§¦¨¥©§¨¦

.oi`eypd mcew
:el` mipecipa oerny iax zrc z` dpynd d`ianïBòîL éaø©¦¦§

÷ìBçeixaca wlgn -,íéñëðì íéñëð ïéayìòaì ïéòeãiä íéñëð- ¥¥§¨¦¦§¨¦§¨¦©§¦©©©

,dy`l letil micizr mdy oi`eypd mcew lrad rciyàìŸ
å ,øBkîz,carica elit`,äðúðå äøëî íàxknd,ìèad`yp oky ¦§©¦¨§¨§¨§¨¨¥

dzeyxa el` miqkpy zrc lrmiqkp j` .àì ,ìòaì ïéòeãé ïðéàL¤¥¨§¦©©©Ÿ
øBkîz,dligzklåcarica mpn`äðúðå äøëî íà,.íéi÷ ¦§§¦¨§¨§¨§¨©¨

* * *

àøîâ
micen ,qx`zz `ly cr miqkp dl eltpy dy`d' :dpyna epipy
,dqx`zpyn dl eltp .miiwe zpzepe zxkeny lld ziae i`ny zia
zxxan .'xeknz `l mixne` lld ziae ,xeknz mixne` i`ny zia

:`xnbdéâéìt àìc ,àLéø àðL éàîiabl ,`yixd dpey dna - ©§¨¥¨§Ÿ§¦¥
ziae i`ny zia ewlgp `ly ,dqx`zpy iptl dl eltpy miqkp

,mxkenl zi`yx lkd ixacl `l` ,lld,àôéñ àðL éàîeiabl ©§¨¥¨
,dqx`zpy xg`l dl eltpy miqkpéâéìôcm`d ewlgpy - ¦§¦¥

.xeknl zi`yx
:`xnbd daiynéàpé éaø éác éøîàeyxcn ziaa minkgd exn` - ¨§¥§¥©¦©©

a ,i`pi iax ly,àLéø,oiqexi`d iptl dl eltpy miqkp iabl ¥¨
eìôð dúeëæa`le ,cal dzeyxa eidy onfa miqkpd dcil e`a - ¦§¨¨§

xeq`l leki epi` lkd ixacl okle ,mda zekf lk lral dzid
la` ,dligzkl elit` mxkenl zi`yxe ,mzxikn z` dilr,àôéñ¥¨

,oiqexi`d xg`l miqkpd dl eltpyeìôð Búeëæadcil e`a - ¦§¨§
iy lld zia mixaeq okle ,diqkpae dy`a dkfy xg`lzekf el y

.dligzkl mzxikn z` xeq`l miqkpa
:`xnbd zl`eyíàmiaygp oiqexi`d xg`l eltpy el` miqkp ¦

y inkäðúðå äøëî ék ,eìôð Búeëæadxkn xaky ,carica s` - ¦§¨§¦¨§¨§¨§¨
,dpzp e`íéi÷ éànà,miniiw diyrny lld zia mixaeq recn - ©©©¨

.carica elit` mlhal ie`x did ixde
:`xnbd daiyn,àlàa ,weligd `ed jk,àLéøeltpy miqkp iabl ¤¨¥¨
,oiqexi`d iptl,eìôð dúeëæa éàcåz` akrl zekf lral oi`e ©©¦§¨¨§

a la` ,dligzkl elit` mzxikn,àôéñ,xaca wtq yiøîéà- ¥¨¥©
y xnel xyt`dúeëæae ,eltpøîéày xnel xyt`e -Búeëæa,eltp ¦§¨¥©¦§

lkae ,`eal micizrd oi`eypd gkn `id miqkpa lrad zekf oky
e` diqkpa dkfie dlra dp`yi ok` m`d wtq yi zqxe`n dy`

y ,lld zia exn` okle ,`løBkîz àì älçzëìla` ,wtqníà §©§¦¨Ÿ¦§¦
,äðúðå äøëîxknd,íéi÷.wtqn eze` milhan oi`e ¨§¨§¨§¨©¨

* * *
:dpyna epipyeøîà ,äãeäé éaø øîà'minkg,ìàéìîb ïaø éðôì ¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥

eltpy ote`ay epiide ,'miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed
,dy`d iqkpa zekf lral `dz oiqexi`d xg`l dy`l miqkpd
.minkg ewlgp ote` dfi` lr dcedi iax ixaca x`azd `l j`

:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -,äãeäé éaø ¦©§¨§©¦§¨
dfi` lr ,ezy` iqkpa dlecb lrad zekfy minkg mya xn`y

m`d ,ok xn` oicälçzëlàdl xzen dligzkly oicd lr - ©§©§¦¨
xeknl dl mixiznd i`ny zia lr dzid minkg zl`ye ,xeknl
lrad dkfy oeik ,ok xnel xazqn `ly minkg exn`e ,dligzkl
,dzxikn dliren caricay md micen j` ,diqkpa mb dkf dy`a

.lld zia zhiykeBàmd minkgd mya dcedi iax ixacy
,ãáòécà,miiw xknd lkd ixacl caricay dpyna x`azdy ©¦£©

.carica elit`e ,ixnbl lha xkndy xnel ie`xy minkg exn`e

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

miwxt dyelya` cenr gr sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîñøàúú àìù ãò .äùàä.dqx`zpe Ðøåëîú íéøîåà éàîù úéádcera Ð

la` .dqex``ypzynÐ.'eke zqipe zqip `ly cr :onwl ipzck ,`läùàá äëæå ìéàåä
.ezqex` `idy Ðíéñëðá äëæé àìyxtn `xnba Ðid`iniiw ediipinÐdlgzkl`

.lld ziac caric` e` ,i`ny ziacíéùãçä ìò.z`ypyn dl eltpy Ðíéùåá åðàÐ

lrad dpzpe dxkn m` :xnel minkg e`x dn

.oizipzna onwl opzck ,zegewld cin `ivenãò
úàùð àìù,jkl mcew e` ,dqx`zpyn oebk Ð

,xne` l`ilnb oax :opiqxb ikd .z`yp jk xg`e

.miiw dpzpe dxkn m`äùàá äëæå ìéàåäÐ

.d`ypyíéùãçä ìò.zqipyn dl eltpy Ð

ìòáì íéòåãéä.yxtn `xnba Ðàøîâéàî
éâéìô àìã àùéø àðùmeyne ,dqx`zp ixd Ð

egek rxed okl mcew dl eltpc?!åìôð äúåëæá
`id `l` ,da `le ,dlya i`kf did `l oiicr Ð

.dnvråúåëæádiqkpae da dkf xak Ð.øîéà
'åë åúåëæáoi`eyip wtq dyer oiqexi`c ÐÐ

.`az `l `ny oi`eyip icil `az `nyàéòáéà
åäì.el exn`c opax jpd Ðäìçúëìà,ibilt Ð

,i`ny zial dlgzkl zxken i`n` :ixn`e

dqxi`y dy`a dkfe li`edÐdkfi `l

diqkpa?caric` la` !Ð.lld ziak ecenåà
äøëî :øîéîì éòáå ,éâéìô éîð ãáòéãà àîìã

.ìèá
àú
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äùàä`iade .`l Ð z`yip la` .dqx`zpe :qxhpewa yxit Ð qx`zz `ly cr eltpy

Ð dpzpe dxkn m` :xne` l`ilnb oax ,z`yipe z`yip `ly cr :opzcn di`x

rnyn "z`yip `ly cr"c i"yxl rnyne .xeknz `lc rnyn Ð dligzkl la` ,miiw

dl eltp oia :ediiexz ixn`c l`enye ax ,`xnba opixn`c :i"xl dywe .oiqexi` mcew elit`

z`yipe qx`zzyn oia ,qx`zz `ly cr miqkp

`lc ?o`nk :jixte .zegewld cin `iven lradÐ

?i`n`e .dcedi iaxk `le `iawr oa `pipg iaxk

xninl irac `iawr oa `pipg iaxk ied `de

cr dl eltpa elit` zgewld cin `iven lradc

`ly cr"` Ð `dc ,z`yipe dqx`zp `ly

dil rnyn i`ce `l` !iniiw "z`yipe z`yip

eltpa ixiin `l Ð "z`yip `ly cr"c cenlzdl

`ly cr"c :`nrh epiide .oiqexi` mcew dl

oi`c Ð oi`eyip iptl eltpy rnyn Ð "z`yip

it lr s`e .oi`eyipl miqkp zlitp oia wiqtn xac

zydclkn Ð qxhpewd yexitl myn di`x oi` `

oi`e .di`x `la ok yxtl i"yx leki mewn

`ly cr `wec :wcwcl ,myn eyexitl zeywdl

eltp `d ,yxitck dqx`pzyn epiidc ,z`yip

`ki`c !dligzkl zxken Ð zqipe oiqexi` mcew

oiqexi` mcew dl eltp elit` oicd `edc :xninl

,"zqip `ly cr" hwpc `d `l` .xeknz `lc

ikd elit`c opireny`l Ð dqx`zpyn rnync

.mdxa` oa oeyny epiax .miiw dpzpe dxkn m` Ð

åìôðmixne` i`ny zia dqx`zpyn dl

wxta inlyexic d`t zkqna Ð xeknz

i`n` :sqei iax inw megpz iax ira "i`ny zia"

i`ny zia ilewn mdy mixac iab dl ipz `l

xac `l` ipz `l :dil xn` !lld zia ixnegne

`kde .oiccv ipyne lwe oiccv ipyn xneg `edy

i`ny zia :`ipzde .lral xnege dy`l lw Ð

miiprl lw ixde .xwtd miiprl xwtd :mixne`

lral xneg epi` :dil xn` !ziad lral xnege

!lld ziak zg` zay zxcda dzaezk zlhep dpi`y Ð dy`l xnege yi`l lw iedc ,zezay izy mixne` i`ny zia :mzd ipzw `de :wgvi epiaxl dywe .xiwtn `ed ezrcny Ð ziad

.da xefgz `ny Ð okin xg`l jka dpevxy it lr s` ,zg` zay zxcda dyxbl xdfeny ,`xneg `l` `lew df oi`y :xnel yieàôéñlld zial ok m` :dniz Ð 'ek eltp ezekfa xni`

zxkeny lld ziae i`ny zia micen :mzd opzc ,miqkp dl eltpy mai zxney iab ogky`ck ,i`ce icin `iven wtq oi`e ,i`ce dly wtq ied Ð zwfgen `idy oeikc ,dligzkl xeknz inp

`kdc :xnel yie !i`ce icin `iven wtq oi`e ,wtq maie ,i`ce idi` `ied Ð zwfgen `ide li`ede dqex` wtq dyer dqex` zwife ,dqex` `idyk dl eltpc `xnba yxtne .miiwe zpzepe

minkg exn` Ð i`ce `ide li`ede .meaiil enk dvilgl zcner jk Ð mzd la` .i`ce `idy it lr s` xeknz `l dligzkl ,jklid .`yil ezrc qx`nd lkc Ð `niiw `ypil i`cea

.dligzkl xeknzc

àéòáéàlld ziae i`ny zia micen qx`zz `ly cr :ipzwc ,`yix` i`wc :yxit cg` oeyla .zepeyl ipy azk eci zaizkn i"yx yexita .caric e` xn`w dligzkl dcedi iax edl

xninl era carica elit`c Ð caric e` .miiw dxknc ecen carica la` ,xeknz `l dligzklc xninl era i` ,el exn` jpd :`zyd dil `iran `we .miiwe zpzepe zxkeny

dxkn ef s` lha dxkn ef dn :iziinc `ziixa `idda qixbc ,enr oicd df itle .lha dxknc,lha dxkn ef s` xza `tiqa aezky dn qixb `le .'ek miyea ep` miycgd lr :mdl xn` ,lha

opz `de ?xeknz `l ef s` xn`w ikidc ;dil opiqxb `l i`cec .'ek miycgd lr :mdl xn` .miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed :el exn` .miiw dpzpe dxkn m`e ,xeknz `l ef s` :odl xn`

`l` ,i"yx ewgn mpga df itle .lld zia` caric e` ,i`ny zia` Ð dligzkl :yxit xg` oeyle .dil opiqxb `l inp `ztqezae .dligzkl zxkeny lld ziae i`ny zia micenc `icda

i`ny ziac `nrh eh` :cenlzd ileka jixt `de ?i`ny ziac `ail` exhe elwy l`ilnb oaxc eiptl exn` i` ira ikid `dc ;df yexit mz epiaxl d`xp oi`e .`ztqeza aezk epi`y itl

`le !?miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed :edpi` ixn`we .dligzkl zxkenc ,qx`zz `ly cr dl eltpc ,`yix` i`we Ð dligzkl :eyexit ikdc mz epiaxl d`xpe ?opireny`l `z`

elit` xeknz `l dnl miyea ep` ,cin dl eltpy Ð miycg mdy ,qx`zzyn dl eltp Ð xnelk ,miyea ep` miycgd lr :edl xcdn `we .qx`zzyn dl eltpa enk ,dligzkl xeknz

ixn`we .miiw dxkn :lld zia ixn`c ,i`w oiqexi`a dl eltpc ,`tiq` Ð caric `nlc e` !?dligzkl xeknz `ly ,oiqexi` mcew dl eltpy mipyid z` epilr oilblbn mz`e ,dligzkl

ody `l :yexit ,mipyid z` oilblbn mz`e ,lha dxkn dnl Ð miycg mdy z`ypyn eltpy mze` lr Ð miyea ep` miycgd lr :mdl aiyde .zqipyn dl eltp enk ,lha dxkn :edpi`

dligzkl" `l` ,"`tiq` e` i`w `yix`" `irad hwp `lc `de .zqipyk mipyi mdy Ð xnelk `l` .md miycgc ,ixii` oiqexi`a dxkne dqx`zpyn dl eltpa `dc ,dxikn zrya mipyi

.`tiq `le `yix `l `ziixaa xkfp oi`y ,"`tiq` dpin rny" xninl jiiy ded `le ."caric dpin rny" :hiytc .seqal hyety oeyla irac ,cenlzd jxc oky :mz epiax xne` "caric e`

`tiq`c dpin rny Ð lha dxkn ef s` :xn`wcnc .xity hiyt `zyde .dligzkl xeknz `ly oiprl ezy`k `idy dcen ip` dfa ,xnelk .xeknz `l ef s` :mdl xn` 'ek `ipzc rny `z

mdl xn` :xity opiqxb `nw qxhpewd yexitl s` :ayiil yi cere .i`w `tiq`c dpin rny Ð dligzkl xeknz `l ef s` :mdl xcdnwcn :cere .lha dxkn :ixn` eed `l `yix`c .i`w

hwpcnc Ð lha dxkn ef dn ,dqx`zpe dqx`zp `ly cr dl eltp Ð ezy` efe ,z`yipe dqx`zpyn dl eltp :yexit Ð ezy` efe li`ed :xn`w ikdc .mixtqa aezky enk ,xeknz `l ef s`

kn ef s` .dqx`zpyn dl eltpy it lr s` ,lha dxknc Ð z`ypyn dxkn m`y micenc rnyn ,oiqexi`a dxkna Ð miiw dpzpe dxkn m`y micen el`e el`qx`zz `ly cr Ð lha dx

:mdxa` oa oeyny epiaxl zvw dyw la` .miiw dxkn Ð carica la` ,xeknz `l dligzkl `wec Ð z`ype dqx`zpyn dl eltpy ef s` :yexit .xeknz `l ef s` :mdl xn` .dqx`zpe

.dligzkl zxken qx`zz `ly cr i`n` ,edl ixecdl l`ilnb oaxl inp dil dedc
`l
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åìôðù äùàä ¯ éðéîù ÷øô

miqkp epiide ,'beln iqkp' ipica eaexa wqer epiptly wxtd
miqkp e` ,daezka eazkp `le oi`eypd zrya dy`l mikiiyd

minkg epwze ,d`eyp `idy onfa dy`d dyxiy(:fn lirl)lrady
zectl aiig `ed z`f zxenze ,el` miqkp ly zexitd z` lke`
.` :miixwir mi`yep dylya wqer wxtd .ziayp m` ,ezy` z`
oiqexi`d oia ,dqx`zdy iptl ,dyexia dy`l eltpy miqkp ipic
iqkp jxevl ze`ved `ivedy lra .a .oi`eypd xg`l e` ,oi`eypl
raez ,miqkpd seb z` dlhp `ide ezy` z` yxiby xg`le ,beln
,meail dwewfd dpnl` .b .eize`ved z` el mlyzy lrad dpnn
m` oke ,dnaiiy mcew diqkpa maid zekf idn ,miqkp dyxiy

.df oipra mipey mipice ,diqkp z` yxei in ,dzn

äðùî
lrade dy`l zkiiy oxwdy ,beln iqkp oic z` zxxan epizpyn
:mipte` eli`ae ,mxkenl dy`l xzen m`d ,zexitd z` lke`

íéñëð dì eìôpL äMàädyexiañøàúz àlL ãòiptl - ¨¦¨¤¨§¨§¨¦©¤Ÿ¦§¨¥
,mxkenl dvex `id dqx`zdy ixg`e ,dqx`zdyúéa íéãBî¦¥

L ìlä úéáe éànL`idúðúBðå úøëBn,dligzkl s` miqkpd z` ©©¥¦¥¤¤¤§¤¤
åxknd.íéi÷m` mpn`dì eìôðmiqkp,äñøàúpMîmxknl dvexe §©¨¨§¨¦¤¦§¨§¨

,dqex` dceraøBkîz ,íéøîBà éànL úéa,dligzklìlä úéáe ¥©©§¦¦§¥¦¥
,íéøîBàdligzkl,øBkîz àìmixen ep` le`yl gweld `a m`e §¦Ÿ¦§

j` ,dpwi `ly elelàå äøëî íàL ,íéãBî elàåm` okäðúð ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨
dyrnd ,dpzna.íéi÷©¨

e ìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì íéîëç eøîà ,äãeäé éaø øîàdqxi`yk ¨©©¦§¨¨§£¨¦¦§¥©¨©§¦¥¦
äëælrad,äMàaikeäkæé àìmb,íéñëpayi lraly myk ixde ¨¨¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦

jynda x`aziy itk] d`eypd ezy` iqkp zxikn z` akrl zekf
ixdy ,dqex`d ezy` zxikn z` akrl lkeiy ie`x jk ,[dpynd

.`id ezy`íäì øîàdi`x `iadl mkl oi` ,l`ilnb oax ¨©¨¤
elit` ixdy ,d`eypníéLãçä ìòixg` dl eltpy miqkpd lr - ©©£¨¦

,z`ypyíéLBa eðà,xnelk ,mzxikn z` akrl leki lrady jka ¨¦
,df xac minkg epwz recn rcei ipi`eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥

,íéðLiä úà,sqep oic cenll mivex mz` df denz oic zngny cr ¤©§¨¦
xyt` i` i`ce ,dqex`d ezy` iqkp zxikn z` s` akrl lkeiy

.diqkp z` xeknl dqex`d zi`yx jkle ,ok xnel
:sqep oicdì eìôðmiqkpúàOpMî,d`yipy xg`l -elàå elà- ¨§¨¦¤¦¥¥¨¥

lld ziae i`ny ziaå äøëî íàL íéãBîm` okìòaäL ,äðúð ¦¤¦¨§¨§¨§¨¤©©©
úBçB÷lä ãiî àéöBîmiqkpde lha xkndy oeik ,dpznd ilawn e` ¦¦©©¨

.lrad zeyxa mix`yp
miqkpd dl eltp,úàOð àlL ãò,dqex` dcera dl eltp m` oia ©¤Ÿ¦¥

,dqx`zpy mcew oiaeåjk xg`,øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOð §¦¥©¨©§¦¥¥
,carica la` ,xeknz `l dligzkl.íéi÷ ,äðúðå äøëî íà¦¨§¨§¨§¨©¨

äëæå ìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì eøîà ,àéá÷ò ïa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤£©§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦§¨¨
äMàaike ,d`ypykäkæé àìmbíéñëpamcew dl eltpy ,elld ¨¦¨Ÿ¦§¤©§¨¦

lrad oi`e ,dy`d ici lr miqkpd zxikn dlg recne ,oi`eypd
.akrl lekiíäì øîà,l`ilnb oaxìòmiqkpdíéLãçäeltpy - ¨©¨¤©©£¨¦

,z`ypy xg`l dlíéLBa eðà,dpwzd mrh dn mircei eppi`e ¨¦
eðéìò ïéìbìâî ízàL àlàz` s`,íéðLiädy`d mda dzkfy ¤¨¤©¤§©§§¦¨¥©§¨¦

.oi`eypd mcew
:el` mipecipa oerny iax zrc z` dpynd d`ianïBòîL éaø©¦¦§

÷ìBçeixaca wlgn -,íéñëðì íéñëð ïéayìòaì ïéòeãiä íéñëð- ¥¥§¨¦¦§¨¦§¨¦©§¦©©©

,dy`l letil micizr mdy oi`eypd mcew lrad rciyàìŸ
å ,øBkîz,carica elit`,äðúðå äøëî íàxknd,ìèad`yp oky ¦§©¦¨§¨§¨§¨¨¥

dzeyxa el` miqkpy zrc lrmiqkp j` .àì ,ìòaì ïéòeãé ïðéàL¤¥¨§¦©©©Ÿ
øBkîz,dligzklåcarica mpn`äðúðå äøëî íà,.íéi÷ ¦§§¦¨§¨§¨§¨©¨

* * *

àøîâ
micen ,qx`zz `ly cr miqkp dl eltpy dy`d' :dpyna epipy
,dqx`zpyn dl eltp .miiwe zpzepe zxkeny lld ziae i`ny zia
zxxan .'xeknz `l mixne` lld ziae ,xeknz mixne` i`ny zia

:`xnbdéâéìt àìc ,àLéø àðL éàîiabl ,`yixd dpey dna - ©§¨¥¨§Ÿ§¦¥
ziae i`ny zia ewlgp `ly ,dqx`zpy iptl dl eltpy miqkp

,mxkenl zi`yx lkd ixacl `l` ,lld,àôéñ àðL éàîeiabl ©§¨¥¨
,dqx`zpy xg`l dl eltpy miqkpéâéìôcm`d ewlgpy - ¦§¦¥

.xeknl zi`yx
:`xnbd daiynéàpé éaø éác éøîàeyxcn ziaa minkgd exn` - ¨§¥§¥©¦©©

a ,i`pi iax ly,àLéø,oiqexi`d iptl dl eltpy miqkp iabl ¥¨
eìôð dúeëæa`le ,cal dzeyxa eidy onfa miqkpd dcil e`a - ¦§¨¨§

xeq`l leki epi` lkd ixacl okle ,mda zekf lk lral dzid
la` ,dligzkl elit` mxkenl zi`yxe ,mzxikn z` dilr,àôéñ¥¨

,oiqexi`d xg`l miqkpd dl eltpyeìôð Búeëæadcil e`a - ¦§¨§
iy lld zia mixaeq okle ,diqkpae dy`a dkfy xg`lzekf el y

.dligzkl mzxikn z` xeq`l miqkpa
:`xnbd zl`eyíàmiaygp oiqexi`d xg`l eltpy el` miqkp ¦

y inkäðúðå äøëî ék ,eìôð Búeëæadxkn xaky ,carica s` - ¦§¨§¦¨§¨§¨§¨
,dpzp e`íéi÷ éànà,miniiw diyrny lld zia mixaeq recn - ©©©¨

.carica elit` mlhal ie`x did ixde
:`xnbd daiyn,àlàa ,weligd `ed jk,àLéøeltpy miqkp iabl ¤¨¥¨
,oiqexi`d iptl,eìôð dúeëæa éàcåz` akrl zekf lral oi`e ©©¦§¨¨§

a la` ,dligzkl elit` mzxikn,àôéñ,xaca wtq yiøîéà- ¥¨¥©
y xnel xyt`dúeëæae ,eltpøîéày xnel xyt`e -Búeëæa,eltp ¦§¨¥©¦§

lkae ,`eal micizrd oi`eypd gkn `id miqkpa lrad zekf oky
e` diqkpa dkfie dlra dp`yi ok` m`d wtq yi zqxe`n dy`

y ,lld zia exn` okle ,`løBkîz àì älçzëìla` ,wtqníà §©§¦¨Ÿ¦§¦
,äðúðå äøëîxknd,íéi÷.wtqn eze` milhan oi`e ¨§¨§¨§¨©¨

* * *
:dpyna epipyeøîà ,äãeäé éaø øîà'minkg,ìàéìîb ïaø éðôì ¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥

eltpy ote`ay epiide ,'miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed
,dy`d iqkpa zekf lral `dz oiqexi`d xg`l dy`l miqkpd
.minkg ewlgp ote` dfi` lr dcedi iax ixaca x`azd `l j`

:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -,äãeäé éaø ¦©§¨§©¦§¨
dfi` lr ,ezy` iqkpa dlecb lrad zekfy minkg mya xn`y

m`d ,ok xn` oicälçzëlàdl xzen dligzkly oicd lr - ©§©§¦¨
xeknl dl mixiznd i`ny zia lr dzid minkg zl`ye ,xeknl
lrad dkfy oeik ,ok xnel xazqn `ly minkg exn`e ,dligzkl
,dzxikn dliren caricay md micen j` ,diqkpa mb dkf dy`a

.lld zia zhiykeBàmd minkgd mya dcedi iax ixacy
,ãáòécà,miiw xknd lkd ixacl caricay dpyna x`azdy ©¦£©

.carica elit`e ,ixnbl lha xkndy xnel ie`xy minkg exn`e
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miwxt dyelya` cenr gr sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîñøàúú àìù ãò .äùàä.dqx`zpe Ðøåëîú íéøîåà éàîù úéádcera Ð

la` .dqex``ypzynÐ.'eke zqipe zqip `ly cr :onwl ipzck ,`läùàá äëæå ìéàåä
.ezqex` `idy Ðíéñëðá äëæé àìyxtn `xnba Ðid`iniiw ediipinÐdlgzkl`

.lld ziac caric` e` ,i`ny ziacíéùãçä ìò.z`ypyn dl eltpy Ðíéùåá åðàÐ

lrad dpzpe dxkn m` :xnel minkg e`x dn

.oizipzna onwl opzck ,zegewld cin `ivenãò
úàùð àìù,jkl mcew e` ,dqx`zpyn oebk Ð

,xne` l`ilnb oax :opiqxb ikd .z`yp jk xg`e

.miiw dpzpe dxkn m`äùàá äëæå ìéàåäÐ

.d`ypyíéùãçä ìò.zqipyn dl eltpy Ð

ìòáì íéòåãéä.yxtn `xnba Ðàøîâéàî
éâéìô àìã àùéø àðùmeyne ,dqx`zp ixd Ð

egek rxed okl mcew dl eltpc?!åìôð äúåëæá
`id `l` ,da `le ,dlya i`kf did `l oiicr Ð

.dnvråúåëæádiqkpae da dkf xak Ð.øîéà
'åë åúåëæáoi`eyip wtq dyer oiqexi`c ÐÐ

.`az `l `ny oi`eyip icil `az `nyàéòáéà
åäì.el exn`c opax jpd Ðäìçúëìà,ibilt Ð

,i`ny zial dlgzkl zxken i`n` :ixn`e

dqxi`y dy`a dkfe li`edÐdkfi `l

diqkpa?caric` la` !Ð.lld ziak ecenåà
äøëî :øîéîì éòáå ,éâéìô éîð ãáòéãà àîìã
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äùàä`iade .`l Ð z`yip la` .dqx`zpe :qxhpewa yxit Ð qx`zz `ly cr eltpy

Ð dpzpe dxkn m` :xne` l`ilnb oax ,z`yipe z`yip `ly cr :opzcn di`x

rnyn "z`yip `ly cr"c i"yxl rnyne .xeknz `lc rnyn Ð dligzkl la` ,miiw

dl eltp oia :ediiexz ixn`c l`enye ax ,`xnba opixn`c :i"xl dywe .oiqexi` mcew elit`

z`yipe qx`zzyn oia ,qx`zz `ly cr miqkp

`lc ?o`nk :jixte .zegewld cin `iven lradÐ

?i`n`e .dcedi iaxk `le `iawr oa `pipg iaxk

xninl irac `iawr oa `pipg iaxk ied `de

cr dl eltpa elit` zgewld cin `iven lradc

`ly cr"` Ð `dc ,z`yipe dqx`zp `ly

dil rnyn i`ce `l` !iniiw "z`yipe z`yip

eltpa ixiin `l Ð "z`yip `ly cr"c cenlzdl

`ly cr"c :`nrh epiide .oiqexi` mcew dl

oi`c Ð oi`eyip iptl eltpy rnyn Ð "z`yip

it lr s`e .oi`eyipl miqkp zlitp oia wiqtn xac

zydclkn Ð qxhpewd yexitl myn di`x oi` `

oi`e .di`x `la ok yxtl i"yx leki mewn

`ly cr `wec :wcwcl ,myn eyexitl zeywdl

eltp `d ,yxitck dqx`pzyn epiidc ,z`yip

`ki`c !dligzkl zxken Ð zqipe oiqexi` mcew

oiqexi` mcew dl eltp elit` oicd `edc :xninl

,"zqip `ly cr" hwpc `d `l` .xeknz `lc

ikd elit`c opireny`l Ð dqx`zpyn rnync

.mdxa` oa oeyny epiax .miiw dpzpe dxkn m` Ð

åìôðmixne` i`ny zia dqx`zpyn dl

wxta inlyexic d`t zkqna Ð xeknz

i`n` :sqei iax inw megpz iax ira "i`ny zia"

i`ny zia ilewn mdy mixac iab dl ipz `l

xac `l` ipz `l :dil xn` !lld zia ixnegne

`kde .oiccv ipyne lwe oiccv ipyn xneg `edy

i`ny zia :`ipzde .lral xnege dy`l lw Ð

miiprl lw ixde .xwtd miiprl xwtd :mixne`

lral xneg epi` :dil xn` !ziad lral xnege

!lld ziak zg` zay zxcda dzaezk zlhep dpi`y Ð dy`l xnege yi`l lw iedc ,zezay izy mixne` i`ny zia :mzd ipzw `de :wgvi epiaxl dywe .xiwtn `ed ezrcny Ð ziad

.da xefgz `ny Ð okin xg`l jka dpevxy it lr s` ,zg` zay zxcda dyxbl xdfeny ,`xneg `l` `lew df oi`y :xnel yieàôéñlld zial ok m` :dniz Ð 'ek eltp ezekfa xni`

zxkeny lld ziae i`ny zia micen :mzd opzc ,miqkp dl eltpy mai zxney iab ogky`ck ,i`ce icin `iven wtq oi`e ,i`ce dly wtq ied Ð zwfgen `idy oeikc ,dligzkl xeknz inp

`kdc :xnel yie !i`ce icin `iven wtq oi`e ,wtq maie ,i`ce idi` `ied Ð zwfgen `ide li`ede dqex` wtq dyer dqex` zwife ,dqex` `idyk dl eltpc `xnba yxtne .miiwe zpzepe

minkg exn` Ð i`ce `ide li`ede .meaiil enk dvilgl zcner jk Ð mzd la` .i`ce `idy it lr s` xeknz `l dligzkl ,jklid .`yil ezrc qx`nd lkc Ð `niiw `ypil i`cea

.dligzkl xeknzc

àéòáéàlld ziae i`ny zia micen qx`zz `ly cr :ipzwc ,`yix` i`wc :yxit cg` oeyla .zepeyl ipy azk eci zaizkn i"yx yexita .caric e` xn`w dligzkl dcedi iax edl

xninl era carica elit`c Ð caric e` .miiw dxknc ecen carica la` ,xeknz `l dligzklc xninl era i` ,el exn` jpd :`zyd dil `iran `we .miiwe zpzepe zxkeny

dxkn ef s` lha dxkn ef dn :iziinc `ziixa `idda qixbc ,enr oicd df itle .lha dxknc,lha dxkn ef s` xza `tiqa aezky dn qixb `le .'ek miyea ep` miycgd lr :mdl xn` ,lha

opz `de ?xeknz `l ef s` xn`w ikidc ;dil opiqxb `l i`cec .'ek miycgd lr :mdl xn` .miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed :el exn` .miiw dpzpe dxkn m`e ,xeknz `l ef s` :odl xn`

`l` ,i"yx ewgn mpga df itle .lld zia` caric e` ,i`ny zia` Ð dligzkl :yxit xg` oeyle .dil opiqxb `l inp `ztqezae .dligzkl zxkeny lld ziae i`ny zia micenc `icda

i`ny ziac `nrh eh` :cenlzd ileka jixt `de ?i`ny ziac `ail` exhe elwy l`ilnb oaxc eiptl exn` i` ira ikid `dc ;df yexit mz epiaxl d`xp oi`e .`ztqeza aezk epi`y itl

`le !?miqkpa dkfi `l dy`a dkfe li`ed :edpi` ixn`we .dligzkl zxkenc ,qx`zz `ly cr dl eltpc ,`yix` i`we Ð dligzkl :eyexit ikdc mz epiaxl d`xpe ?opireny`l `z`

elit` xeknz `l dnl miyea ep` ,cin dl eltpy Ð miycg mdy ,qx`zzyn dl eltp Ð xnelk ,miyea ep` miycgd lr :edl xcdn `we .qx`zzyn dl eltpa enk ,dligzkl xeknz

ixn`we .miiw dxkn :lld zia ixn`c ,i`w oiqexi`a dl eltpc ,`tiq` Ð caric `nlc e` !?dligzkl xeknz `ly ,oiqexi` mcew dl eltpy mipyid z` epilr oilblbn mz`e ,dligzkl

ody `l :yexit ,mipyid z` oilblbn mz`e ,lha dxkn dnl Ð miycg mdy z`ypyn eltpy mze` lr Ð miyea ep` miycgd lr :mdl aiyde .zqipyn dl eltp enk ,lha dxkn :edpi`

dligzkl" `l` ,"`tiq` e` i`w `yix`" `irad hwp `lc `de .zqipyk mipyi mdy Ð xnelk `l` .md miycgc ,ixii` oiqexi`a dxkne dqx`zpyn dl eltpa `dc ,dxikn zrya mipyi

.`tiq `le `yix `l `ziixaa xkfp oi`y ,"`tiq` dpin rny" xninl jiiy ded `le ."caric dpin rny" :hiytc .seqal hyety oeyla irac ,cenlzd jxc oky :mz epiax xne` "caric e`

`tiq`c dpin rny Ð lha dxkn ef s` :xn`wcnc .xity hiyt `zyde .dligzkl xeknz `ly oiprl ezy`k `idy dcen ip` dfa ,xnelk .xeknz `l ef s` :mdl xn` 'ek `ipzc rny `z

mdl xn` :xity opiqxb `nw qxhpewd yexitl s` :ayiil yi cere .i`w `tiq`c dpin rny Ð dligzkl xeknz `l ef s` :mdl xcdnwcn :cere .lha dxkn :ixn` eed `l `yix`c .i`w

hwpcnc Ð lha dxkn ef dn ,dqx`zpe dqx`zp `ly cr dl eltp Ð ezy` efe ,z`yipe dqx`zpyn dl eltp :yexit Ð ezy` efe li`ed :xn`w ikdc .mixtqa aezky enk ,xeknz `l ef s`

kn ef s` .dqx`zpyn dl eltpy it lr s` ,lha dxknc Ð z`ypyn dxkn m`y micenc rnyn ,oiqexi`a dxkna Ð miiw dpzpe dxkn m`y micen el`e el`qx`zz `ly cr Ð lha dx

:mdxa` oa oeyny epiaxl zvw dyw la` .miiw dxkn Ð carica la` ,xeknz `l dligzkl `wec Ð z`ype dqx`zpyn dl eltpy ef s` :yexit .xeknz `l ef s` :mdl xn` .dqx`zpe

.dligzkl zxken qx`zz `ly cr i`n` ,edl ixecdl l`ilnb oaxl inp dil dedc
`l
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miwxtרל dyelyaa cenr gr sc ± iriax wxtzeaezk
åúùà åæå ìéàåä 'åë äãåäé éáø øîà òîù àú.d`eyp Ðåúùà åæåd`eyp dn .dqex` Ð

z`ypyn dl eltpÐ.'ek `iven lrad :oizipzna ipzwck ,lha dxknåæ óàeltpy Ð

dqex` `idyk dlÐ.dqex` dcer `idyk elit`e ,lha dxkn `diìò íäì øîà
íéùãçälha dxkn ef dn :mdilr mixne` mz`y ÐÐ,lha epxn`y dn lr miyea ep`

dxkn ef dn mdilr il mixne` mz`y `l`

.xeknz `l ef s` mdl xn` opiqxb `le .'ek lha

.`ztqeza iz`vn okeäðéî òîùixn`wcn Ð

inp caric dpin rny ,lha dxkn ef s` :dil

.edl `iywïáéùä êë àìeiptl epcy cera Ð

:maiydl jxved jk `l .dqex` dcera zxkena

miyea ep` miycgd lrÐzgvp daeyz ixdy

,d`eypl dqex` oia yixtdl yiy ,o`k yioke

.'ek mzxn` m` `l :dilr oaiydúøôäá àìå
äéøãð:opzc .enr dia` ok m` `l` ,ecal Ð

.dixcp oixitn dlrae dia`äøëî éáø åì åøîà
úñéð àìù ãòzxkena jixac oi`xp Ðdcera

.dqex`äøëî êë øçàå úñéðeltpy miqkp Ð

edn oi`eyip mcew dl?úøëåî åæ óà ïäì øîà
äùàá äëæå ìéàåä åì åøîà íéé÷ådz`ivnl Ð

zxtde dici dyrnlemiqkpa dkfi `l ,dixcp

diiga odizexit lek`l epwizy?dxkn j`ide !

miiw?:opiqxb ikdúàùð àìù ãò ,ïðú ïðà àäå
úàùðåÐdpzpe dxkn m` xne` l`ilnb oax

.miiwe zpzepe zxken ipz :ciaf ax xn` !miiw

'åë àéù÷ àì øîà àôô áøå:ipzwc] oizipzn Ð

[dxkn m`Ðwiqn edi`c ,`id dcedi iax

l`ilnb oaxc `ail` dil `xiaqc] ,dl xn`e

lke ,dligzkl xeknz `l dqex` dcera elit`

ixii`c ab lr s`e .[dxikn mcew z`ypa oky

`tiqa `pipg iaxÐdcedi iaxl dcenc e`l

zxken `l` ,dil zi` dxkn m` l`ilnb oaxc

oizipzna `pipg iax yixt `lc i`ne .dligzkl

oa `pipg iaxe :opiqxb ikd .`ziixaa yixt

`dc ,dinza ?i`ny ziak ,o`nk xn`c `iawr

ixn` oiqexi`a zxkena elit` lld zia

jlnil oic zial gwel `a m`e .`l dligzklÐ

,oeafiz `l :dil opixn`z`yipyn oky lk.àì
å÷ìçð.xeknz dligzkl `l` ÐúñéðåÐ

.dxkn jk xg`eäééçá ïéúéðúî,xn`w Ð

xg`le ,diiga zexit lek`l ick `iven lrad

,eiiga dzn elit`e .gwell rwxwd xifgi dzen

`ye`a ez`e .lrad dpyxi `lelit`c ,oewze

.lrad yxei rwxw ly dteb÷ìåç ïåòîù éáø
'åëmiqkp yie ,miiw dxkny miqkp yi Ð

.lha dxknyéò÷ø÷î ïéòåãéoze` zpn lre Ð

dtvn didy ,lha dxkn jkitl ,d`yp miqkp

.dyexi dze` dl letzyåäðéçøáúã àéòáã
äñëðìdzide ,`ypdl z`ae ,dzid dpnl` Ð

zncwnozpzepedzaldlra zekf gixadl ick

oi`y micrl dricede .mda dkfi `ly ,mdn

dkfzy `le ,gixadl `l` dpzn ef dpznmda

onl`zz m` zad.yxbzz e` `id
éàúà
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àìmaiydl jxved `l el`yy dqex`d lr :yexit Ð minkgl l`ilnb oax aiyd jk

.dqex`d lr maiyd zgvpe dlern daeyzc ,opixn`ck

éðúepiaxl dywe .oizipzna ipz :yxite Ð qxhpewd zqxib `id ef .miiwe zpzepe zxken

did m`c :cere !oizipzn inwn `ziixad dibdl el did daxc`c :xi`n epiax oa wgvi

ziak xity l`ilnb oax ied Ð `ziixad dibn

l`ilnb oax ied oizipzn dibnc `zyde .lld

`l oiqexi`a elit` lld zialc :i`yny ziak

jenqa jixtc ikid ik :cere !dligzkl xeknz

Ð i`ny ziak `iawr oa `pipg iaxe `tt axl

`kil diciclc ,ciaf axl jxtinl dil ded ith

.df xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l iiepyl

`l mdipy dcedi iaxe `iawr oa `pipg iax m`c

in ok m` Ð lld ziae i`ny ziac `zbelt epy

,miiw dpzpe dxkn m` ipz :opiqxbc d`xpe ?D`pW§¨¨

:oizipzna qixb l`ppg epiaxe .`ziixad dibne

.dpzpe dxkn m` :`ziixaae .zpzepe zxken

oizipzn dibne ,'ek dxkn m` ipz :ciaf ax ipyne

l`ilnb oax cinrdl `ly ick `ziixa inwn

dibn `lc `tt axl jixt ikd xzae .i`ny ziak

iax :opiqxb `le ?i`n yziak dcedi iaxe :oizipzn

`l ef `qxible .i`ny ziak `iawr oa `pipg

`dc ,xeknz `l ef s` :lirlc `ziixaa opiqxb

`lc `tt axle .dligzkl zxken :ipzw oizipzn

ikidc :zvw dyw ,edine .iywiz oizipzn dibn

xaca lld ziae i`ny ziaewlgp `l i"xlc ipyn

`zbelt dpy dcedi iaxc oizipzn rnyn `d ?df

.i`w ediilrc Ð lld ziae i`ny ziac

àìÐ `iawr oa `pipg iaxk `le dcedi iaxk

exn`k `le dcedi iaxc eiptl exn`k `l :yexit

`ly cra ecen ediiexzc .`pipg iaxc eiptl

`l` ibilt `le ,miiw dxknc Ð zqipe dqx`zp

"azekd"a onwl rnync `de .zqipe dqx`zpyk

:opzc ,lha dxkn zqipe zqip `ly crc (`,bt)

dxkn m`y Ð mixace oic dl azk dnl ok m`

dcere dl azeka Ð `xnba dl iwene .miiw dpzpe

ltp miqkp mze` ok m` ,dqex``ly cr dl e

dl azk `l m`c rnyn `dc ,ixii` zqipae ,zqip

iptl exn`k epiid Ð lha dxknÐ 'ek mixace oic

oi`e .miiw dxkn l`ilnb oaxlc ,l`ilnb oax

.epnpe exfgc epizeaxk `iz`c xnel `xaq

àîéìepiaxl dniz Ð `ye` zpwzl `pipz

elit` i`ed `ye` zpwz `de :wgvi

rnynck ,mcew e` oiqexi`d on dl eltpa

ipz :mzd xn`wc (a,ht `nw `aa) "laegd"a

`l la` dy`l oire oya mi`vei beln icar `cg

i`n .dy`l `le yi`l `l :jci` `ipze ,yi`l

zil Ð xne .`ye` zpwz dil zi` Ð xn ,e`l

o`k .`ye` zpwz edl zi` `nlr ilekc ,`l ?dil

eltpy Ð o`k :xn` `l i`n`e .'ek dpwz mcew

?oi`eyip xg` dl eltpy Ð o`k oiqexi`a dl

`zi` oiqexi`a dl eltp elit`c dpin rny `l`

dl ipyn ikd e`lac :xnel yie !`ye` zpwzl

.xity

åäðéúáúë:qxhpewa yxit Ð dzxal

gixadly micrl dricede

Ð ok m`c ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zpeekzn

`hiyt ?ongp axc` `axe opr ax ibilt i`n`

dytpc Ð gixadl `l` dpeekzp `ly xkip xacd i`ce `kdc ,mixac mpi`y alay mixac ied `le .`ki` `nlra `zlin ielib `l` ,icin dxn` `lc wgvi epiaxl d`xpe !dzpw `lc

.jenqa opixn`ck ,dl `ticr
me`yr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zeaezk(iyily meil)

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàéðúc ,òîL àz`ztqeza ¨§©§©§¨
(`"d g"t),,äãeäé éaø øîàjkeøîàminkgìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì ¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦

Bæå`id ,d`eyp dy` -Bæå ,BzLà`id mb ,dqex` dy` -,BzLà §¦§§¦§
y enke ,dey zeidl opic jixvBæbeln iqkpn dxkn m` ,d`eypd -

,d`eyp `idyk dl eltpy,ìèa døëî,dpyna epipyy enkBæ óà ¦§¨¨¥©
`diy ie`x ,dqex` `idyk dl eltpy miqkp dxkny dqex` -

y ,ok dpicïäì øîà .ìèa døëî,l`ilnb oaxeðà íéLãçä ìò ¦§¨¨¥¨©¨¤©©£¨¦¨
íéLBa`idyk dl eltpy miqkpd iably jka mrh rcei ipi` - ¦

,lha dxkn ,d`eyp,íéðLéä úà eðéìò íéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦
z` `xnbd zniiqn .dqex`l mb oicd `edy jkn cenll mivexe

,lha xknd `diy xnel evx minkgy jkn :dzi`xdpéî òîL- §©¦¨
l`ilnb oaxe minkgy cenll yiøîà÷ ãáòécixac iabl epc - ¦£©¨¨©

mde ,miiw dqex`d ly dxkn caricay mixne`d ,lld zia
:`xnbd zniiqn .d`eypd ly dxknk ,lha dxkn `diy el`y

dpéî òîL.ef `ziixa it lr wtqd hytp ok` - §©¦¨
oica zxg` drc z`aen da ,`ziixad jynd z` `xnbd d`ian

:l`ilnb oaxl minkg oiay mixaceïa àðéðç éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨¤
ïáéLä Ck àlà ,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïáéLä Ck àì ,àéá÷òoax £©§¨Ÿ¨¡¦¨©¨©§¦¥©£¨¦¤¨¨¡¦¨

,l`ilnbàì,efn ef ocnell oi`e ,d`eypl dnec dqex` oi` - Ÿ
,weligd mrheäàeNða ízøîà íàzngn df ixd ,lha dxkny ¦£©§¤¦§¨

mitqep mixac iabl lrad zeyxa `idyéàkæ dìòa ïkL¤¥©§¨©©
äéøãð úøôäáe äéãé äNòîáe dúàéöîa(:en lirl)egeka mb okle , ¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨

ok enk ike ,dci lr zerwxwd zxikn z` lhal,äñeøàa eøîàzŸ§©£¨
da dlra ly eizeiekfy ,dzxikn z` lhal lrad lkeiy

,zezegtLokàìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì éàkæ dìòa ïéà ¤¥©§¨©©Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ
,éaø ,Bì eøîà .äéøãð úøôäaeplaiwy dqex`a jixac z`äøëî ©£¨©§¨¤¨¨§©¦¨§¨

,úàOð àlL ãò (dì)epi` ,da dxenb zekf dlral oi`y oeiky ¨©¤Ÿ¦¥
m` la` .dzxikn z` lhanäøëî Ck øçàå úàOðeltpy miqkp ¦¥§©©¨¨§¨

,oi`eyipd iptl dleäî.oicd dn -eäì øîà,l`ilnb oaxBæ óà ©¨©§©
úðúBðå úøëBîdligzkl,íéi÷å.d`eyp xak `idy s`eBì eøîà ¤¤§¤¤§©¨¨§

,ddinza minkge ìéàBäd`ypykäMàa äëæ,dz`ivn oiprl ¦¨¨¨¦¨
recn ,dixcp zxtde dici dyrn,íéñëpa äkæé àìel epwz ixde Ÿ¦§¤©§¨¦

z` lhal lkei `l recne ,el` miqkpn zexit zlik` zekf minkg
.dzxikníäì øîà,l`ilnb oaxïéLBa eðà íéLãçä ìòipi` - ¨©¨¤©©£¨¦¨¦

miqkpd zxikn z` lhal lrad lekiy jkl mrhd edn rcei
,oi`eypd xg`l dl eltpy,íéðLéä úà eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦

miqkpd zxikn z` s` lrad lhal lkeiy siqedl mkpevxe
.oi`eyipd iptl dl eltpy

epipy .epizpyn oial ,ef `ziixa oia dxizq dywn `xnbd
zxken ef s` ,edl xn` ,edn dxkn jk xg`e z`yp' :`ziixaa

.dligzkl s` xeknl zi`yxy rnyne ,'miiwe zpzepeå,dyw §
ïðz ïðàädy`l eltpy el` miqkp iabl epizpyna epipy ep` ixd - ¨£©§©

å ,úàOð àlL ãò'jk xg`äøëî íà ,øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOð ©¤Ÿ¦¥§¦¥©¨©§¦¥¥¦¨§¨
,'íéi÷ ,äðúðådligzkl j` ,miiw xknd carica wxy rnyne §¨§¨©¨

.xeknl dl xeq`
:`xnbd zvxzn,ãéáæ áø øîàe ,zyaeyn dpynd zqxibéðzyi - ¨©©§¦¨¥

dpyna qexbl,'íéi÷å úðúBðå úøëBî'ok zeyrl zi`yxy epiide ¤¤§¤¤§©¨
.`ztqezd zqxibk ,dligzkl s`

:sqep uexizàéL÷ àì ,øîà àtt áøoeik ,dyw ef dxizq oi` - ©¨¨¨©Ÿ©§¨
e ,l`ilnb oax zrca mi`pz ewlgpyàäzrck `id ,epizpyn - ¨

,ìàéìîb ïaøc àaélà äãeäé éaø.carica wx dliren dzxikny ©¦§¨©¦¨§©¨©§¦¥
eàäzrc `id `ztqezd -ïaøc àaélà àéá÷ò ïa àðéðç éaø ¨©¦£¦¨¤£©§¨©¦¨§©¨

,ìàéìîb.dligzkl zpzepe zxkeny ©§¦¥
:df uexiz lr `xnbd dywnåikàéá÷ò ïa àðéðç éaøxaeqúéák §©¦£¦¨¤£©§¨§¥

,éànLdligzkl xeq` dqex`l elit` lld zia zrcl ixdy ©©
lwe ,dpyna epipyy enk ,oiqexi`d onfa dl eltpy miqkp xeknl
d`eypl elit` xizn `pipg iax m`e ,xeq` d`eyply xnege
zvxzn .i`ny ziak xaeq `edy gxkda ,dligzkl xeknl

:`xnbdøîà÷ éëä,`iawr oa `pipg iaxúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ¨¦¨¨©Ÿ¤§§¥©©¥
ìlällk,äæ øác ìòelit` zxken dqex`y micen mdipy `l` ¦¥©¨¨¤

dcedi iax zrca diepyd epizpyn ixack `lye ,dligzkl
.dligzkl xeknz `l dqex` s` lld zia zrcly

:el` mipecipa mi`xen`d zrc z` `xnbd d`ianìàeîLe áø©§¥
eäééåøz éøîàc,[mdipy exn`-]àlL ãò íéñëð dì eìôpL ïéa §¨§¥©§©§¥¤¨§¨§¨¦©¤Ÿ

,äñøàúðe,úqéðå ,äñøàúpMî íéñëð dì eìôpL ïéadleki dpi` ¦§¨§¨¥¤¨§¨§¨¦¦¤¦§¨§¨§¦¥
`l` ,xeknl.úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä©©©¦¦©©¨

:`xnbd dywnïàîkmzrc ixde ,l`enye ax mixaeq in zrck - §©
`idäãeäé éaøk àìccaricay ,l`ilnb oax zrca epizpyna §Ÿ§©¦§¨

.miiw xknd,àéá÷ò ïa àðéðç éaøk àìåoax zrca `ziixaa xn`y §Ÿ§©¦£¦¨¤£©§¨
.xeknl dl xzen dligzkl elit`y l`ilnb

:`xnbd zvxzneäðéà,l`enye ax ,md -k éøîàczrc'eðéúBaø' ¦§§¨§¥§©¥
`ziixad jynday(a"d my `ztqez),eðîðå eøæç eðéúBaø ,àéðúc§©§¨©¥¨§§¦§

,dkld erawedì eìôpL ïéamiqkpdeìôpL ïéáe ,ñøàúz àlL ãò ¥¤¨§¨©¤Ÿ¦§¨¥¥¤¨§
dìmiqkpd,úqéðå ,äñøàúpMî,oi`eyipd xg`l dxkn m`ìòaä ¨¦¤¦§¨§¨§¦¥©©©

,úBçB÷lä ãiî àéöBî.carica elit` lha xkndy ¦¦©©¨

* * *
:dpyna epipyelàå elà ,úqépMî'[lld ziae i`ny zia-]íéãBî ¦¤¦¥¥¨¥¦

:`xnbd dywn .'zegewld cin `iven lrady dpzpe dxkn m`y
àLeà úðwúì àðéðz àîéìoicd z` epizpyna epipy m`d - ¥¨¨¦¨§©¨©¨

,`ye`l elbyk oixcdpqd epwizy,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨
eðé÷úä àLeàayå ,dìòa éiça âBìî éñëða äøënL äMàäjk xg` §¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥§§©¥©§¨§

,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä ,äúîiepyd oicd edf dxe`kle ¥¨©©©¦¦©©¨
,zegewld cin `iven lrad z`ypyn dxkny miqkpy ,dpyna

.`ye`a onf xg`l ok owzle xefgl ekxved dn myl ok m`e
oky ,zepwzd oia welig yi :`xnbd zvxznïéúéðúî,epizpyn - ©§¦¦

zwqeräéiça,dy`d ly,úBøéôìez` lhan lrady ,xnelk §©¤¨§¥
cr zexit el yiy df oiprl wx `ed lehiade ,dy`d iiga xknd
dizexit mr rwxwd zxfeg dy`d zzin xg`l la` ,dzen
zexit zlik` ezy` iqkpa lrad ly ezekf lk efy oeik ,gwell

eli`e .diigaàLeà úðwzzwqer,äúéî øçàìe ,ò÷ø÷ ìL dôeâa ©¨©¨§¨¤©§©§©©¦¨
zzin xg`l mby exn`e ,dxizi zekf lral etiqedy ,xnelk
seby oeik ,zegewldn miqkpd z` `ivedl leki lrad dy`d

.ezy`n dyxei `ede ,ely rwxwd

* * *
:dpyna epipyíéñëð ïéa ÷ìBç ïBòîL ïaø'mirecid miqkp ,miqkpl ©¨¦§¥¥§¨¦

al`l lral mireci opi`y ,lha dpzpe dxkn m`e xeknz `l lr
:`xnbd zxxan .'miiw dpzpe dxkn m`e ,xeknzïä elàmiqkp' ¥¥

,'ïéòeãé,dlha mzxiknyïä elàåmiqkp','ïéòeãé ïðéàLmpn`y §¦§¥¥¤¥¨§¦
.miiw ,dxkn m` j` ,dy`d mxknz `l dligzkl

:dfa zwelgn `xnbd d`ian,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàmiqkp ¨©©¦¥§©¦£¦¨
ïéòeãéepiid,éò÷ø÷îyxizy ok zrc lr lrad d`yp dligzny §¦§©§§¥

miqkpe ,mdizexita dkfie ,el` miqkp,ïéòeãé ïðéàLepiid.ïéìèìhî ¤¥¨§¦¦©§§¦
elàå elà ,øîà ïðçBé éaøåmiqkp ,oilhlhn mbe zerwxw mb -ïéòeãé §©¦¨¨¨©¥¨¥§¦

ïä elàå ,ïämiqkpíéñëð dì eìôðå ,ïàk úáLBiL ìk ,ïéòeãé ïðéàL ¥§¥¥¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦
,íiä úðéãîa.el` miqkp dl letil micizry lrad rci `le ¦§¦©©¨

:`ziixan opgei iaxl `xnbd zriiqnïä elà ,éëä énð àéðzmiqkp ©§¨©¦¨¦¥¥
.íiä úðéãîa íéñëð dì eìôðå ïàk úáLBiL ìk ,ïéòeãé ïðéàL¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦¦§¦©©¨

* * *
zxxan ,oi`eypd xg`l ezy` iqkpa dkef lrady epcnly xg`l
zxtqn .el` zeiekf epnn repnl dy`d dleki cvik `xnbd

:`xnbddøábî dñëðì eäðéçøáúc àéòác àúzéà àéäädyrn - ©¦¦§¨§¨£¨§©§§¦§§¦§¨¦©§¨
,diqkp z` dlran gixadl dzvxe ,`ypdl dcnry zg` dy`a

okle ,mda dkfi `lydzøáì eäðézáúkxhya mze` dazk - §©§¦§¦§©¨
xhyd icrl dxn`e ,mcewd dlran dl dzidy dzal dpzn
m`y dzpeek `l` ,dzal zn`a mzepwdl zpeekzn dpi`y
dpi`e ,miqkpd z` dzan lehz df lran yxbzz e` onl`zz

.dlran mgixadl ick `l` mze` zazekäLøbéàå äáéñpéà- ¦§¦¨§¦¨§¨
dzan `ivedl dzvxe ,dyxbzd onf xg`le ,dy` dze` d`yip

.dl dazky miqkpd z`
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רלי miwxt dyelyaa cenr gr sc ± iriax wxtzeaezk
åúùà åæå ìéàåä 'åë äãåäé éáø øîà òîù àú.d`eyp Ðåúùà åæåd`eyp dn .dqex` Ð

z`ypyn dl eltpÐ.'ek `iven lrad :oizipzna ipzwck ,lha dxknåæ óàeltpy Ð

dqex` `idyk dlÐ.dqex` dcer `idyk elit`e ,lha dxkn `diìò íäì øîà
íéùãçälha dxkn ef dn :mdilr mixne` mz`y ÐÐ,lha epxn`y dn lr miyea ep`

dxkn ef dn mdilr il mixne` mz`y `l`

.xeknz `l ef s` mdl xn` opiqxb `le .'ek lha

.`ztqeza iz`vn okeäðéî òîùixn`wcn Ð

inp caric dpin rny ,lha dxkn ef s` :dil

.edl `iywïáéùä êë àìeiptl epcy cera Ð

:maiydl jxved jk `l .dqex` dcera zxkena

miyea ep` miycgd lrÐzgvp daeyz ixdy

,d`eypl dqex` oia yixtdl yiy ,o`k yioke

.'ek mzxn` m` `l :dilr oaiydúøôäá àìå
äéøãð:opzc .enr dia` ok m` `l` ,ecal Ð

.dixcp oixitn dlrae dia`äøëî éáø åì åøîà
úñéð àìù ãòzxkena jixac oi`xp Ðdcera

.dqex`äøëî êë øçàå úñéðeltpy miqkp Ð

edn oi`eyip mcew dl?úøëåî åæ óà ïäì øîà
äùàá äëæå ìéàåä åì åøîà íéé÷ådz`ivnl Ð

zxtde dici dyrnlemiqkpa dkfi `l ,dixcp

diiga odizexit lek`l epwizy?dxkn j`ide !

miiw?:opiqxb ikdúàùð àìù ãò ,ïðú ïðà àäå
úàùðåÐdpzpe dxkn m` xne` l`ilnb oax

.miiwe zpzepe zxken ipz :ciaf ax xn` !miiw

'åë àéù÷ àì øîà àôô áøå:ipzwc] oizipzn Ð

[dxkn m`Ðwiqn edi`c ,`id dcedi iax

l`ilnb oaxc `ail` dil `xiaqc] ,dl xn`e

lke ,dligzkl xeknz `l dqex` dcera elit`

ixii`c ab lr s`e .[dxikn mcew z`ypa oky

`tiqa `pipg iaxÐdcedi iaxl dcenc e`l

zxken `l` ,dil zi` dxkn m` l`ilnb oaxc

oizipzna `pipg iax yixt `lc i`ne .dligzkl

oa `pipg iaxe :opiqxb ikd .`ziixaa yixt

`dc ,dinza ?i`ny ziak ,o`nk xn`c `iawr

ixn` oiqexi`a zxkena elit` lld zia

jlnil oic zial gwel `a m`e .`l dligzklÐ

,oeafiz `l :dil opixn`z`yipyn oky lk.àì
å÷ìçð.xeknz dligzkl `l` ÐúñéðåÐ

.dxkn jk xg`eäééçá ïéúéðúî,xn`w Ð

xg`le ,diiga zexit lek`l ick `iven lrad

,eiiga dzn elit`e .gwell rwxwd xifgi dzen

`ye`a ez`e .lrad dpyxi `lelit`c ,oewze

.lrad yxei rwxw ly dteb÷ìåç ïåòîù éáø
'åëmiqkp yie ,miiw dxkny miqkp yi Ð

.lha dxknyéò÷ø÷î ïéòåãéoze` zpn lre Ð

dtvn didy ,lha dxkn jkitl ,d`yp miqkp

.dyexi dze` dl letzyåäðéçøáúã àéòáã
äñëðìdzide ,`ypdl z`ae ,dzid dpnl` Ð

zncwnozpzepedzaldlra zekf gixadl ick

oi`y micrl dricede .mda dkfi `ly ,mdn

dkfzy `le ,gixadl `l` dpzn ef dpznmda

onl`zz m` zad.yxbzz e` `id
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àìmaiydl jxved `l el`yy dqex`d lr :yexit Ð minkgl l`ilnb oax aiyd jk

.dqex`d lr maiyd zgvpe dlern daeyzc ,opixn`ck

éðúepiaxl dywe .oizipzna ipz :yxite Ð qxhpewd zqxib `id ef .miiwe zpzepe zxken

did m`c :cere !oizipzn inwn `ziixad dibdl el did daxc`c :xi`n epiax oa wgvi

ziak xity l`ilnb oax ied Ð `ziixad dibn

l`ilnb oax ied oizipzn dibnc `zyde .lld

`l oiqexi`a elit` lld zialc :i`yny ziak

jenqa jixtc ikid ik :cere !dligzkl xeknz

Ð i`ny ziak `iawr oa `pipg iaxe `tt axl

`kil diciclc ,ciaf axl jxtinl dil ded ith

.df xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l iiepyl

`l mdipy dcedi iaxe `iawr oa `pipg iax m`c

in ok m` Ð lld ziae i`ny ziac `zbelt epy

,miiw dpzpe dxkn m` ipz :opiqxbc d`xpe ?D`pW§¨¨

:oizipzna qixb l`ppg epiaxe .`ziixad dibne

.dpzpe dxkn m` :`ziixaae .zpzepe zxken

oizipzn dibne ,'ek dxkn m` ipz :ciaf ax ipyne

l`ilnb oax cinrdl `ly ick `ziixa inwn

dibn `lc `tt axl jixt ikd xzae .i`ny ziak

iax :opiqxb `le ?i`n yziak dcedi iaxe :oizipzn

`l ef `qxible .i`ny ziak `iawr oa `pipg

`dc ,xeknz `l ef s` :lirlc `ziixaa opiqxb

`lc `tt axle .dligzkl zxken :ipzw oizipzn

ikidc :zvw dyw ,edine .iywiz oizipzn dibn

xaca lld ziae i`ny ziaewlgp `l i"xlc ipyn

`zbelt dpy dcedi iaxc oizipzn rnyn `d ?df

.i`w ediilrc Ð lld ziae i`ny ziac

àìÐ `iawr oa `pipg iaxk `le dcedi iaxk

exn`k `le dcedi iaxc eiptl exn`k `l :yexit

`ly cra ecen ediiexzc .`pipg iaxc eiptl

`l` ibilt `le ,miiw dxknc Ð zqipe dqx`zp

"azekd"a onwl rnync `de .zqipe dqx`zpyk

:opzc ,lha dxkn zqipe zqip `ly crc (`,bt)

dxkn m`y Ð mixace oic dl azk dnl ok m`

dcere dl azeka Ð `xnba dl iwene .miiw dpzpe

ltp miqkp mze` ok m` ,dqex``ly cr dl e

dl azk `l m`c rnyn `dc ,ixii` zqipae ,zqip

iptl exn`k epiid Ð lha dxknÐ 'ek mixace oic

oi`e .miiw dxkn l`ilnb oaxlc ,l`ilnb oax

.epnpe exfgc epizeaxk `iz`c xnel `xaq

àîéìepiaxl dniz Ð `ye` zpwzl `pipz

elit` i`ed `ye` zpwz `de :wgvi

rnynck ,mcew e` oiqexi`d on dl eltpa

ipz :mzd xn`wc (a,ht `nw `aa) "laegd"a

`l la` dy`l oire oya mi`vei beln icar `cg

i`n .dy`l `le yi`l `l :jci` `ipze ,yi`l

zil Ð xne .`ye` zpwz dil zi` Ð xn ,e`l

o`k .`ye` zpwz edl zi` `nlr ilekc ,`l ?dil

eltpy Ð o`k :xn` `l i`n`e .'ek dpwz mcew

?oi`eyip xg` dl eltpy Ð o`k oiqexi`a dl

`zi` oiqexi`a dl eltp elit`c dpin rny `l`

dl ipyn ikd e`lac :xnel yie !`ye` zpwzl

.xity

åäðéúáúë:qxhpewa yxit Ð dzxal

gixadly micrl dricede

Ð ok m`c ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zpeekzn

`hiyt ?ongp axc` `axe opr ax ibilt i`n`

dytpc Ð gixadl `l` dpeekzp `ly xkip xacd i`ce `kdc ,mixac mpi`y alay mixac ied `le .`ki` `nlra `zlin ielib `l` ,icin dxn` `lc wgvi epiaxl d`xpe !dzpw `lc

.jenqa opixn`ck ,dl `ticr
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àä ;àéL÷ àì :øîà àtt¯ïaøc àaélà äãeäé éaø ©¨¨©¨©§¨¨©¦§¨©¦¨§©¨

àä ,ìàéìîb¯àðéðç éaøïaøc àaélà àéá÷ò ïa ©§¦¥¨©¦£¦¨¤£©§¨©¦¨§©¨
éëä ?éànL úéák àéá÷ò ïa àðéðç éaøå .ìàéìîb©§¦¥§©¦£¦¨¤£©§¨§¥©©¨¦
.äæ øác ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :øîà÷̈¨©Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¨¤
íéñëð dì eìôpL ïéa :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§¥¤¨§¨§¨¦
äñøàúpMî íéñëð dì eìôpL ïéa ,äñøàúð àlL ãò©¤Ÿ¦§¨§¨¥¤¨§¨§¨¦¦¤¦§¨§¨

úqéðå¯àìc ?ïàîk .úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä §¦¥©©©¦¦©©¨§©§¨
éøîàc eäðéà !àéá÷ò ïa àðéðç éaøk àìå äãeäé éaøk§©¦§¨§¨§©¦£¦¨¤£©§¨¦§§¨§¦

:àéðúc .eðéúBaøkeìôpL ïéa :eðîðå eøæç eðéúBaø §©¥§©§¨©¥¨§§¦§¥¤¨§
äñøàúpMî dì eìôpL ïéáe ,ñøàúz àlL ãò dì̈©¤Ÿ¦§¨¥¥¤¨§¨¦¤¦§¨§¨

úqéðå¯elà úqépMî" .úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä §¦¥©©©¦¦©©¨¦¤¦¥¥
éaø øîàc ?àLeà úðwúì àðéðz àîéì ."íéãBî elàå§¥¦¥¨¨¥¨§©¨©¨§¨©©¦
äøënL äMàä :eðé÷úä àLeàa ,àðéðç éaøa éñBé¥§©¦£¦¨§¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨

äúîå ,dìòá éiça âBìî éñëða¯ãiî àéöBî ìòaä §¦§¥§§©¥©§¨¨¥¨©©©¦¦©
ïéúéðúî !úBçB÷lä¯àLeà úðwz ,úBøéôìe äéiça¯ ©¨©§¦¦§©¤¨§¥©¨©¨

÷ìBç ïBòîL éaø" .äúéî øçàìe ,ò÷ø÷ ìL dôeâa§¨¤©§©§©©¦¨©¦¦§¥
?ïéòeãé ïðéàL ïä elàå ïéòeãé ïä elà ."íéñëð ïéa¥§¨¦¥¥§¦§¥¥¤¥¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zeaezk(iyily meil)

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàéðúc ,òîL àz`ztqeza ¨§©§©§¨
(`"d g"t),,äãeäé éaø øîàjkeøîàminkgìéàBä ,ìàéìîb ïaø éðôì ¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦

Bæå`id ,d`eyp dy` -Bæå ,BzLà`id mb ,dqex` dy` -,BzLà §¦§§¦§
y enke ,dey zeidl opic jixvBæbeln iqkpn dxkn m` ,d`eypd -

,d`eyp `idyk dl eltpy,ìèa døëî,dpyna epipyy enkBæ óà ¦§¨¨¥©
`diy ie`x ,dqex` `idyk dl eltpy miqkp dxkny dqex` -

y ,ok dpicïäì øîà .ìèa døëî,l`ilnb oaxeðà íéLãçä ìò ¦§¨¨¥¨©¨¤©©£¨¦¨
íéLBa`idyk dl eltpy miqkpd iably jka mrh rcei ipi` - ¦

,lha dxkn ,d`eyp,íéðLéä úà eðéìò íéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦
z` `xnbd zniiqn .dqex`l mb oicd `edy jkn cenll mivexe

,lha xknd `diy xnel evx minkgy jkn :dzi`xdpéî òîL- §©¦¨
l`ilnb oaxe minkgy cenll yiøîà÷ ãáòécixac iabl epc - ¦£©¨¨©

mde ,miiw dqex`d ly dxkn caricay mixne`d ,lld zia
:`xnbd zniiqn .d`eypd ly dxknk ,lha dxkn `diy el`y

dpéî òîL.ef `ziixa it lr wtqd hytp ok` - §©¦¨
oica zxg` drc z`aen da ,`ziixad jynd z` `xnbd d`ian

:l`ilnb oaxl minkg oiay mixaceïa àðéðç éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨¤
ïáéLä Ck àlà ,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïáéLä Ck àì ,àéá÷òoax £©§¨Ÿ¨¡¦¨©¨©§¦¥©£¨¦¤¨¨¡¦¨

,l`ilnbàì,efn ef ocnell oi`e ,d`eypl dnec dqex` oi` - Ÿ
,weligd mrheäàeNða ízøîà íàzngn df ixd ,lha dxkny ¦£©§¤¦§¨

mitqep mixac iabl lrad zeyxa `idyéàkæ dìòa ïkL¤¥©§¨©©
äéøãð úøôäáe äéãé äNòîáe dúàéöîa(:en lirl)egeka mb okle , ¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨

ok enk ike ,dci lr zerwxwd zxikn z` lhal,äñeøàa eøîàzŸ§©£¨
da dlra ly eizeiekfy ,dzxikn z` lhal lrad lkeiy

,zezegtLokàìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì éàkæ dìòa ïéà ¤¥©§¨©©Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ
,éaø ,Bì eøîà .äéøãð úøôäaeplaiwy dqex`a jixac z`äøëî ©£¨©§¨¤¨¨§©¦¨§¨

,úàOð àlL ãò (dì)epi` ,da dxenb zekf dlral oi`y oeiky ¨©¤Ÿ¦¥
m` la` .dzxikn z` lhanäøëî Ck øçàå úàOðeltpy miqkp ¦¥§©©¨¨§¨

,oi`eyipd iptl dleäî.oicd dn -eäì øîà,l`ilnb oaxBæ óà ©¨©§©
úðúBðå úøëBîdligzkl,íéi÷å.d`eyp xak `idy s`eBì eøîà ¤¤§¤¤§©¨¨§

,ddinza minkge ìéàBäd`ypykäMàa äëæ,dz`ivn oiprl ¦¨¨¨¦¨
recn ,dixcp zxtde dici dyrn,íéñëpa äkæé àìel epwz ixde Ÿ¦§¤©§¨¦

z` lhal lkei `l recne ,el` miqkpn zexit zlik` zekf minkg
.dzxikníäì øîà,l`ilnb oaxïéLBa eðà íéLãçä ìòipi` - ¨©¨¤©©£¨¦¨¦

miqkpd zxikn z` lhal lrad lekiy jkl mrhd edn rcei
,oi`eypd xg`l dl eltpy,íéðLéä úà eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦

miqkpd zxikn z` s` lrad lhal lkeiy siqedl mkpevxe
.oi`eyipd iptl dl eltpy

epipy .epizpyn oial ,ef `ziixa oia dxizq dywn `xnbd
zxken ef s` ,edl xn` ,edn dxkn jk xg`e z`yp' :`ziixaa

.dligzkl s` xeknl zi`yxy rnyne ,'miiwe zpzepeå,dyw §
ïðz ïðàädy`l eltpy el` miqkp iabl epizpyna epipy ep` ixd - ¨£©§©

å ,úàOð àlL ãò'jk xg`äøëî íà ,øîBà ìàéìîb ïaø ,úàOð ©¤Ÿ¦¥§¦¥©¨©§¦¥¥¦¨§¨
,'íéi÷ ,äðúðådligzkl j` ,miiw xknd carica wxy rnyne §¨§¨©¨

.xeknl dl xeq`
:`xnbd zvxzn,ãéáæ áø øîàe ,zyaeyn dpynd zqxibéðzyi - ¨©©§¦¨¥

dpyna qexbl,'íéi÷å úðúBðå úøëBî'ok zeyrl zi`yxy epiide ¤¤§¤¤§©¨
.`ztqezd zqxibk ,dligzkl s`

:sqep uexizàéL÷ àì ,øîà àtt áøoeik ,dyw ef dxizq oi` - ©¨¨¨©Ÿ©§¨
e ,l`ilnb oax zrca mi`pz ewlgpyàäzrck `id ,epizpyn - ¨

,ìàéìîb ïaøc àaélà äãeäé éaø.carica wx dliren dzxikny ©¦§¨©¦¨§©¨©§¦¥
eàäzrc `id `ztqezd -ïaøc àaélà àéá÷ò ïa àðéðç éaø ¨©¦£¦¨¤£©§¨©¦¨§©¨

,ìàéìîb.dligzkl zpzepe zxkeny ©§¦¥
:df uexiz lr `xnbd dywnåikàéá÷ò ïa àðéðç éaøxaeqúéák §©¦£¦¨¤£©§¨§¥

,éànLdligzkl xeq` dqex`l elit` lld zia zrcl ixdy ©©
lwe ,dpyna epipyy enk ,oiqexi`d onfa dl eltpy miqkp xeknl
d`eypl elit` xizn `pipg iax m`e ,xeq` d`eyply xnege
zvxzn .i`ny ziak xaeq `edy gxkda ,dligzkl xeknl

:`xnbdøîà÷ éëä,`iawr oa `pipg iaxúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ¨¦¨¨©Ÿ¤§§¥©©¥
ìlällk,äæ øác ìòelit` zxken dqex`y micen mdipy `l` ¦¥©¨¨¤

dcedi iax zrca diepyd epizpyn ixack `lye ,dligzkl
.dligzkl xeknz `l dqex` s` lld zia zrcly

:el` mipecipa mi`xen`d zrc z` `xnbd d`ianìàeîLe áø©§¥
eäééåøz éøîàc,[mdipy exn`-]àlL ãò íéñëð dì eìôpL ïéa §¨§¥©§©§¥¤¨§¨§¨¦©¤Ÿ

,äñøàúðe,úqéðå ,äñøàúpMî íéñëð dì eìôpL ïéadleki dpi` ¦§¨§¨¥¤¨§¨§¨¦¦¤¦§¨§¨§¦¥
`l` ,xeknl.úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä©©©¦¦©©¨

:`xnbd dywnïàîkmzrc ixde ,l`enye ax mixaeq in zrck - §©
`idäãeäé éaøk àìccaricay ,l`ilnb oax zrca epizpyna §Ÿ§©¦§¨

.miiw xknd,àéá÷ò ïa àðéðç éaøk àìåoax zrca `ziixaa xn`y §Ÿ§©¦£¦¨¤£©§¨
.xeknl dl xzen dligzkl elit`y l`ilnb

:`xnbd zvxzneäðéà,l`enye ax ,md -k éøîàczrc'eðéúBaø' ¦§§¨§¥§©¥
`ziixad jynday(a"d my `ztqez),eðîðå eøæç eðéúBaø ,àéðúc§©§¨©¥¨§§¦§

,dkld erawedì eìôpL ïéamiqkpdeìôpL ïéáe ,ñøàúz àlL ãò ¥¤¨§¨©¤Ÿ¦§¨¥¥¤¨§
dìmiqkpd,úqéðå ,äñøàúpMî,oi`eyipd xg`l dxkn m`ìòaä ¨¦¤¦§¨§¨§¦¥©©©

,úBçB÷lä ãiî àéöBî.carica elit` lha xkndy ¦¦©©¨

* * *
:dpyna epipyelàå elà ,úqépMî'[lld ziae i`ny zia-]íéãBî ¦¤¦¥¥¨¥¦

:`xnbd dywn .'zegewld cin `iven lrady dpzpe dxkn m`y
àLeà úðwúì àðéðz àîéìoicd z` epizpyna epipy m`d - ¥¨¨¦¨§©¨©¨

,`ye`l elbyk oixcdpqd epwizy,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨
eðé÷úä àLeàayå ,dìòa éiça âBìî éñëða äøënL äMàäjk xg` §¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥§§©¥©§¨§

,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä ,äúîiepyd oicd edf dxe`kle ¥¨©©©¦¦©©¨
,zegewld cin `iven lrad z`ypyn dxkny miqkpy ,dpyna

.`ye`a onf xg`l ok owzle xefgl ekxved dn myl ok m`e
oky ,zepwzd oia welig yi :`xnbd zvxznïéúéðúî,epizpyn - ©§¦¦

zwqeräéiça,dy`d ly,úBøéôìez` lhan lrady ,xnelk §©¤¨§¥
cr zexit el yiy df oiprl wx `ed lehiade ,dy`d iiga xknd
dizexit mr rwxwd zxfeg dy`d zzin xg`l la` ,dzen
zexit zlik` ezy` iqkpa lrad ly ezekf lk efy oeik ,gwell

eli`e .diigaàLeà úðwzzwqer,äúéî øçàìe ,ò÷ø÷ ìL dôeâa ©¨©¨§¨¤©§©§©©¦¨
zzin xg`l mby exn`e ,dxizi zekf lral etiqedy ,xnelk
seby oeik ,zegewldn miqkpd z` `ivedl leki lrad dy`d

.ezy`n dyxei `ede ,ely rwxwd

* * *
:dpyna epipyíéñëð ïéa ÷ìBç ïBòîL ïaø'mirecid miqkp ,miqkpl ©¨¦§¥¥§¨¦

al`l lral mireci opi`y ,lha dpzpe dxkn m`e xeknz `l lr
:`xnbd zxxan .'miiw dpzpe dxkn m`e ,xeknzïä elàmiqkp' ¥¥

,'ïéòeãé,dlha mzxiknyïä elàåmiqkp','ïéòeãé ïðéàLmpn`y §¦§¥¥¤¥¨§¦
.miiw ,dxkn m` j` ,dy`d mxknz `l dligzkl

:dfa zwelgn `xnbd d`ian,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàmiqkp ¨©©¦¥§©¦£¦¨
ïéòeãéepiid,éò÷ø÷îyxizy ok zrc lr lrad d`yp dligzny §¦§©§§¥

miqkpe ,mdizexita dkfie ,el` miqkp,ïéòeãé ïðéàLepiid.ïéìèìhî ¤¥¨§¦¦©§§¦
elàå elà ,øîà ïðçBé éaøåmiqkp ,oilhlhn mbe zerwxw mb -ïéòeãé §©¦¨¨¨©¥¨¥§¦

ïä elàå ,ïämiqkpíéñëð dì eìôðå ,ïàk úáLBiL ìk ,ïéòeãé ïðéàL ¥§¥¥¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦
,íiä úðéãîa.el` miqkp dl letil micizry lrad rci `le ¦§¦©©¨

:`ziixan opgei iaxl `xnbd zriiqnïä elà ,éëä énð àéðzmiqkp ©§¨©¦¨¦¥¥
.íiä úðéãîa íéñëð dì eìôðå ïàk úáLBiL ìk ,ïéòeãé ïðéàL¤¥¨§¦¨¤¤¤¨§¨§¨§¨¦¦§¦©©¨

* * *
zxxan ,oi`eypd xg`l ezy` iqkpa dkef lrady epcnly xg`l
zxtqn .el` zeiekf epnn repnl dy`d dleki cvik `xnbd

:`xnbddøábî dñëðì eäðéçøáúc àéòác àúzéà àéäädyrn - ©¦¦§¨§¨£¨§©§§¦§§¦§¨¦©§¨
,diqkp z` dlran gixadl dzvxe ,`ypdl dcnry zg` dy`a

okle ,mda dkfi `lydzøáì eäðézáúkxhya mze` dazk - §©§¦§¦§©¨
xhyd icrl dxn`e ,mcewd dlran dl dzidy dzal dpzn
m`y dzpeek `l` ,dzal zn`a mzepwdl zpeekzn dpi`y
dpi`e ,miqkpd z` dzan lehz df lran yxbzz e` onl`zz

.dlran mgixadl ick `l` mze` zazekäLøbéàå äáéñpéà- ¦§¦¨§¦¨§¨
dzan `ivedl dzvxe ,dyxbzd onf xg`le ,dy` dze` d`yip

.dl dazky miqkpd z`
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

ïîçð áøc dén÷ì éàúàreazl ,ongp ax iptl oicl dy`d d`a - £©§©¥§©©§¨
e ,dzprh z` ongp ax laiw .miqkpd z` dzanïîçð áø déòø÷©§¥©©§¨

ìàøèL`l` ,izin` xhy df oi`y oeik ,dpznd xhy z` rxwe - ¦§¨¨
.dlran diqkp z` gixadl wx crepøîc dén÷ì ïðò áø ìæà̈©©¨¨§©¥§©

àá÷eòe ,oic zia a` didy `awer xn iptl opr ax jld -,déì øîà §¨¨©¥
äàì÷ç ïîçð øî éæçyi` ,'i`lwg'k `edy ,ongp z` ipec` d`xi - £¦©©§¨©§¨¨

,mipica iwa epi`y ,dcyéLðéàc éøèL òø÷î éëéä`ed cvik - ¥¦§¨©§¨¥§¦§¥
.miyp` ly zexhy rxew

déì øîà,opr axl `awer xnäåä éëéä àãáeòc àôeb ,éæéà éì àîéà ¨©¥¥¨¦¦¦¨§§¨¥¦£¨
.ongp ax erxwy xhya dyrnd seb did cvik ,`eti` il xen` -

déì øîà,opr axäåä éëäå éëälk z` el xtiqe ,did jke jk - ¨©¥¨¦§¨¦£¨
.dyrnddéì øîàa m` ,`awer xnzøîà à÷ úçøáî øèLdz` - ¨©¥§©©§©©¨¨§©§

,zn`a diqkp z` dzal zzl dpeekzp `ly ,dyrnd didy xne`
oky ,ongp ax dyr dti ,dlran mgixadl `l`éaø øîà éëä̈¦¨©©¦

éðà äàøBä äøBî ,ìàeîL øîà ,éãéà øa éàìéðçzeyx izlaiw - £¦©©¦¦¨©§¥¤¨¨£¦
e ,mipica iwa ip`y di`x ef ixde ,oecl dlebd y`xnøèL àáé íà¦¨Ÿ§©

,epòø÷à ,éãéì úçøáîxhyd `l` ,zizin` dpzn ef oi`y oeik ©§©©§¨¦¤§¨¤
.miqkpd z` gixadl ick wx azkp

:ongp ax ly edyrn lr zeywdl dkiynn `xnbdàáø déì øîà̈©¥¨¨
,ïîçð áøìixd ,dpznd xhy z` zrxw cvikéàî àîòèedn - §©©§¨©§¨©

`id `xaqy meyn ,lha zgxan xhyy mrhdLéðéà ÷éáL àìc§Ÿ¨¦¦¦
éðéøçàì áéäéå déLôðozepe ,eiqkpn envr z` gipn mc` oi`y - ©§¥§¨¦§©£¦¥

j` ,mgixadl ick wx df xhy azk i`ceae ,mixg`l mze`éðä̈¥
éðéøçàì éléî,xf mc`l mazkyk wx zkiiy ef `xaq -ìáà,o`k ¦¥§©£¦¥£¨
àáéäé dzøáìdpeekzdy okzie ,dzal diqkp z` dy`d dazk - ¦§©¨¨¦¨

.dxenb dpzna miqkpd z` dl zzl:ongp ax el aiyd,éëä eléôà£¦¨¦
dì àôéãò dLôð dzøa íB÷îa`ly xazqn ok it lr s` - ¦§§©¨©§¨£¦¨¨

dnvr z` dticrn dy`dy oeik ,dxenb dpznl dy`d dpeekzd
`l` ,miqkpd z` dl zepwdl dpeekzd `l i`ceae ,dza ipt lr

.mgixadl wx
:lha zgxan xhyy ,l`eny ixac lr `ziixan dywn `xnbd

,éáéúéîdy` ,`ziixaa epipyäe ,`ypdl zcnerçéøázL äöBø ¥¦¥¨¨¤©§¦©
dìòaî äéñëðdvex dpi` mb j` ,oi`eypd xg`l mda dkfi `ly §¨¤¨¦©§¨

,mixg`l mzizlíéøçàì íéqt øèL úáúBk ,äNBò àéä ãöék- ¥©¦¨¤¤§©©¦©£¥¦
zpn lr df xhy lawi `ly lawnd z` zqiitny ,miqeit xhy

,mdn dlra zekf z` riwtdl ick wx `l` ,miqkpa zekfléøác¦§¥
,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøxhy dy`d aezkz m` ©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¦

m` ,miqtäöø,miqkpa zekfl lawndda ÷çöîoky ,mda dkefe ¨¨§©¥¨
dpwz dl oi`e .xenb xhy edfBì áBzëzL ãò,i`pz lr xhy ©¤¦§

miqkpa dkfiyäöøàLëìå íBiäîdkfiy dy`d dvxz m`y - ¥©§¦§¤¤§¤
oi` jkae ,meidn miqkpa dkef `ed ixd ,el dazky miqkpa
`idy dy`d dxn` `ly onf lk miqkpa zekfl leki lawnd
dvxi m` oky ,mda zekfl leki epi` dlra mb jci`ne ,jka dvex
dkfie ,miqkpa lawnd dkfiy dvex `idy xn`z mda zekfl

:minkg zrcn dziiyew z` `xnbd zniiqn .mdaàîòèmrhd - ©§¨
meyn `ed ,miqkpa lawnd dkf `le zgxan xhy ok` edfy

éëä déì äáúëc,i`pza dpzn ,jk el dazky -àäm` la` -àì §¨§¨¥¨¦¨Ÿ
,éëä déì äáúkdpzn xhy el dazk `l`,xenbéäðð÷dpw-] ¨§¨¥¨¦¨©§¦

d [mze`,ç÷Bìwx dpeekzdy dzrc ocne` xg` mikled oi`e ¥©
ixack `ly edfe ,miiw xhyd `l` ,dlran miqkpd z` gixadl

.envrn lha zgxan xhyy ,l`eny
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àøéæ éaø øîà,l`eny ixac - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨

epiid ,lha zgxan xhyydleëa,diqkp lk z` dpzp xy`k - §¨
,melk `ll x`ype mixg`l eiqkp lk z` ozep mc` oi` i`ceae

eàäxhyd i`pz dzyr `l m`y dpnn rnyny ,`ziixad - ¨
epiid ,miiwdúö÷îadi`x oi` okle ,diqkp zvwn wx dpzpyk - §¦§¨¨

dpeekzdy okzi `l` ,miqkpd z` gixadl wx dpeekzdy
.lawnd mda dkfi zn`ay

miqkpd z` gixadl dfk xhy liren cvik zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .lradnéàålka zgxan xhyy ,l`eny ixack §¦
e lha miqkpdéäðð÷ àìd [m`pw-],ç÷Bìzwfga miqkpd ok m` Ÿ¨©§¦¥©

e ,dy`dìòa eäðéð÷éð,beln iqkp x`yk ,lrad mze` dpwi - ¦§¦§©©
.lradn mgixadl df xhy liren recne

:`xnbd zvxzníeàNò ,éiaà øîàminkg,migxaend miqkpl ¨©©©¥£¨
mpic `diy,ïBòîL éaøc àaélàå ,ìòaì ïéòeãé ïéàL íéñëðkxaeqy ¦§¨¦¤¥§¦©©©§©¦¨§©¦¦§

xknd ,xg`l mze` dxknyk caricae ,mda dkef epi` lrady
xeaq did lrady oeik ,el` miqkp s`e .epizpyna x`eank ,miiw
.mda dkef epi`e ,el mireci oi`y miqkpk md ixd ,dzpzn dlgy

äðùî
lrade dy`l zkiiy rwxwdy `ed oicd beln iqkp ly zerwxwa
oebk ,mixg` miqkpa mibdep cvik zx`an epizpyne ,zexit lke`

:zexite mitqkdì eìôðdyexia dy`l,íéôñkiqkpk mpic ixd ¨§¨§¨¦
okle ,mdizexit z` lke` lrade dy`l zkiiy oxwdy ,beln

ïäa ç÷lé[mitqka-]àeäå ,ò÷ø÷[lrad-]ìëBàz`úBøét ¦¨©¨¤©§©§¥¥
dyexia dl eltp m` oke .rwxwd,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøétixd ¥©§¦¦©©§©

zexitn zepdil lrad lkeiy icke ,dy`l jiiy zexitd seb
,zexitdïäa ç÷lézexita -úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷,rwxwdn ¦¨©¨¤©§©§¥¥

.beln iqkp x`yk
rwxwd mr cgi dl eltp :sqep oic,ò÷øwa íéøaeçîä [úBøét]oebk ¥©§¨¦©©§©

,zexit mr zepli` e` drexf dcy dyxiy,øéàî éaø øîàoi` ¨©©¦¥¦
el` zexity oeik ,elld zexitd ly odizexita `l` zekf lral
zeyxa miqkpd eidyk elcb `ly oeik ,'zexit'k `le 'oxw'k mpic
wlgk md ixde ,mdy zenk dzeyxl eribd `l` ,dy`d
zkiiy oxwdy ,beln iqkp oic mnvr mdl yiy `vnp ,rwxwdn
mekq `ed dn zrcl icke ,zexitd z` wx lk`i lrade dy`l
jxr dler dnka xxal yi ,zexit mze` gkn dy`l yiy oxwd

okle ,dilry zexitd zngn rwxwddúBà ïéîL[rwxwd z`-] ¨¦¨
úBøéôa äôé àéä änk,dilr yiy zexitd mr dieey `ed dnk - ©¨¦¨¨§¥

nëåàìa äôé àéä ädúBøét,dilryøúBîezeney oia yxtdde - §©¨¦¨¨§Ÿ¥¨
df ieey incae ,beln iqkpk epice ,zexitd ieey `ed el`ïäa ç÷lé¦¨©¨¤

,ò÷ø÷,beln iqkp `idyìëBà àeäåd z`úBøét.ef rwxw ly ©§©§¥¥
,íéøîBà íéîëçåzexitò÷øwì íéøaeçîä,dy`l dyexia eltpy ©£¨¦§¦©§¨¦©©§©

,beln iqkp ly zexitk miaygp md `l` ,beln iqkpk mpic oi`
,miqkpd ly oxwk zaygp `ide ,dy`d ly zx`yp rwxwdy oeik

zexitd eli`eBlL.lrad ly ±åzexit wxò÷øwä ïî ïéLeìzä ¤§©§¦¦©©§©
md ixd ,rwxwl cer mikiiy mpi`y ,dy`l eltpy,dlLmpice ¤¨

,beln iqkpkåokl.úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷ ïäa ç÷lé §¦¨©¨¤©§©§¥¥
Bçk äôiL íB÷î ,øîBà ïBòîL éaølrad lydúñéðëadrya - ©¦¦§¥¨¤¨¤Ÿ¦§¦¨¨

,diqkp z` laiwe ezy` z` `ypydúàéöéa Bçk òøeäzrya - ©Ÿ¦¦¨¨
e ,diyexib.dúàéöéa Bçk äôé ,dúñéðëa Bçk òøeäL íB÷îyxtn ¨¤©Ÿ¦§¦¨¨¨¤Ÿ¦¦¨¨

,eixac z` oerny iaxdúñéðëa ,ò÷øwì íéøaeçîä úBøét ,ãöék¥©¥©§¨¦©©§©¦§¦¨¨
md ixdy mda egk dtiizd,BlL,beln iqkp zexit mdyåeli` ¤§

dúàéöéamixaegn zexit ex`yp dyxibyk m`y ,mda egk rxed ¦¦¨¨
md ixd ,beln iqkp ly rwxwldlL.mda zekf el oi`e ,ixnbl ¤¨

åzexit eli`dúñéðëa ,ò÷øwä ïî ïéLeìzäseby mda egk rxed §©§¦¦©©§©¦§¦¨¨
zexitd,dlL.mdizexit z` wx lke` lradedúàéöéaeegk dti ¤¨¦¦¨¨

md ixd ,miyelz zexit eid dyxibyk m`y ,mdaBlLoeik ,ixnbl ¤
.ezy` dzidyk mda dkf xaky

* * *

àøîâ
lrade ,rwxw mipew beln iqkp ly oenn lkay dpyna x`azd
oennn zepwl yi rwxw efi` `xnbd zxxan .dizexit z` lke`

:df,àèéLtly oenna zepwl dn dy`l lrad oia gekie yi m`y §¦¨
zepwl dvex mdn cg` ,beln iqkpàòøà,drixfl rwxw -åxg`d ©§¨§
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המשך בעמוד קג

miwxt dyelya` cenr hr sc ± iriax wxtzeaezk
ïîçð áøã äéî÷ì éàúà,miqkpd dl xifgdl dza z` reazl Ðxhy d`ived zade

,dzpzn.ongp ax dirxweäàì÷ç.oipica iwa epi` Ðded oic zia a` `awer xne.äøåî
éðà äàøåäipdnc (`,d) oixcdpqc `nw wxta 'ixn`ck ,`zelb yixn zeyx izlhp Ð

iwal `l` `zeyx iadi `le .`zeyx.xacaéãéì úçøáî øèù àáé íàlawnd dvxiy Ð

mxifgdl `ly ,eit lr miqkpa wifgdl dpzn

ozeplÐe`le li`ed :jixt dinwle .eprxw`

gixadl lired j`id ,`ed `xhy?äéì øîàÐ

rxwyk ,ongp axl `axzknq ikid :xhy eze`

l`enyc` `dadil zrxwe?éàî àîòèÐ

.eprxw` l`eny xn`äéùôð ùéðéà ÷éáù àìã
'åëb`ec `edy cera `l` ezepwdl xnb `le Ð

.mda ewifgi `ly mixg`néìéî éðäozpzepa Ð

dxnb `lc xninl `ki` ,ixkp yi`l.`ipw`e

äì äáäé äúøáì ìáàdpzn Ð.dhelgøèù
íéñô.miqeit xhy Ðezqiitnyef dpzn lawl

dkfiy `le ,oi`eyip mcew dlra zekf riwtdl

.mda df lawnäöø íà.dfd lawnd Ð÷çöî
äáwifgne Ð.zinler odaáåúëúù ãòÐ

o`k yi .dvx`ykle jl mipezp meidn :df xhya

dgxadzekfl `a m`y ,dlranÐip` :xn`z

df m`e .rxtnl zniiw `vnpe ,dpzna] dvex

wifgdl `eai xhy azkpyÐipi` :xn`z

.[dvexç÷åì éäðð÷.l`enyc `zaeiz Ðàä
äìåëáipw `l :l`eny xn` ik ÐÐzazeka

m` dytpl icin dxiiy `lc oeikc .diqkp lk el

yxbzzÐ`de .`ipwne dxnb `lc icdq op`

da wgvn dvx :ipzwcÐ.ozvwn zazekaéàå
ç÷åì éäðð÷ àìåäðéð÷ììòá,l`enyl Ð

ipw `lc oeik .ipw `l :xn`c ,olek zazekaÐ

i`ndgxad`ki`?edpipwil,zexit lk`ie lra

dpyxie.eizgz zenz m`ïéòåãé ïðéàù íéñëðë
xeaqc ,d`yp dly opi`y zpn lr ixdy Ð

.dxenb dpzndyäðùîúåøéô ìëåà àåäåÐ

zgz minkg el epwiz `ly .dl zniiw oxwde

.zexit `l` dpewxit'åë äúåà ïéîù:xaqwc Ð

ezeyxa lcby dnÐlcb `ly dne ,zexit eed

ezeyxaÐrwxwd incy dn ,jkitl .oxw ied

ef d`eaz liaya eiykr mixwiÐdl ozil jixv

,minc.dizexit `ed lk`ie ,rwxw odn epwie

íéøîåà íéîëçåezeyxa elcb `ly el` s` Ð

li`ed ,oda epzp zexit zxezzniiw rwxwde

.dläúàéöéá.dyxbl `a m` Ðúåøéô
åìù äúñéðëá ò÷ø÷ì ïéøáåçîä:xnelk Ð

epiid :jixt `xnbae .opaxk ,ely ozlitp zrya

] .`nw `pzäìù äúàéöéáezy` z` yxbnd Ð

oixaegn zexit miqkpa eideÐzlhep

.oday zexit mr dizerwxwäìù äúñéðëáÐ

.[zexit lke` `ede ,rwxw oda gwlieäúàéöéáå
åìùeizgz dcera ylze mcwy dnc ÐÐdkf

.beln iqkp zexit oicn odaàøîâéì àèéùô
àòøà éúáå àòøàe`ae ,mitqk dl eltp Ð

ip` drixf za rwxw :xne` df .rwxw dl gwil

e` ,gwil dvex ip` miza :zxne` z`fe ,dvex

.jeti`àòøàdxkyy .ediipin opipaf Ð,daexn

oke .utg ip` miaexn eizexity xac :xnel leki lrad ;miakrn mdipye .zawxn dpi`e

zia gwil `ed `a m`Ðoxwde jlede dlk `edy xaca dvex ipi` :xnel `id dleki

.hrnznéúádaexn oxky Ð,ilwicn.yail oiieyr odyéì÷éã.mixnz Ðéðìéàx`y Ð

.zepli`àáàmivr jezgl ,xri Ð.àúãøæoiixt eid `le .oicxfer ly zepli` Ðaeyg

,odloivvewe.mivrl oze`éøååëã àøéôå.x"iieie oixewy ,mibc ly dxitg Ðäì éøîà
àøéôdxitgay mibce mivrd zvivw ,dyexia dl eltp m` ÐÐ,oiixt `edrwxwde

.oxw `edäì éøîàåli`ed ,`pxw eed edlek Ðmivrdemibcde,cin xkni lkde .milk

.silgn erfb oi` ,oli` :zexit lke` `ede ,rwxw oda gwlie
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íåàùòoerny iaxk l`ppg epiax wqt Ð oerny iaxc `ail`e mireci mpi`y miqkpk

lkc rnyn ,oerny iaxc `ail`e :xn`wcn ,d`xp oke .oireci mpi`y miqkpa

epiwzc xninl ira i`c .oerny iaxk edl `xiaq Ð dpw `l zgxan xhy edl `xiaqc ipd

iaxc opax elit`e ,oireci opi`y miqkpa oerny iax xne`y enk ,zgxan zpwz meyn opax

Ð dizeek `zklid zil mlerle ,da ecen oerny

oi`y miqkpk me`yr" xninl dil ded ,ok m`

,e"ie `la ,"oerny iaxc `ail` lral mireci

mireci mpi`y miqkpc ikid ikc Ð rnyn dedc

ikd Ð oerny iaxc `ail` lral icarzyn `l

`ail`e" xn`wcne .`nlr ilekl zgxan inp

meyn ,oerny iaxl `wec rnyn Ð "oerny iaxc

xake .mireci mpi`y miqkp eed dgxad ici lrc

dyrn `a,mz epiax iptl eiqkp gixan xhy

lral eiqkp ecarzyi `ly dvxe ,zeell dvxy

eiqkp ecarzyi `ly eiqkp gixan xhy mbe .aeg

,miiw xhydy mz epiax xn`e ,ezy` zaezkl

ipw `lc ,zgxan iedc `kd `wecc .dia opiabne

opixn` Ð mireci oi`y miqkp eedc lra edl

i`c ,el` miyrna la` .oeekzp gixadl i`cec

aeg lra edl ipw `ied Ð gwel ipw ied `l

ol zi` Ð gxaen ied `l ikdac oeike ,dy`de

.oieki` dxenb dpznlc xninl

éì÷ãmz epiax yexitk epiid Ð ilwc ipli`e

(`,at `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

oa l`eny epiaxk `le .daxd oiniiwzn milwcc

rax`n xzei oiniiwzn oi`c mzd yxitc ,xi`n

oi` lwc :ciaf ax xn`c `d iab ,mipy ynge

.rfb eléðìéàiptebc rnyn Ð ipli` iptebe

.ipli`n iticrc ,ilwcn oky lke ,ipli`n irixb

:(`,av `nw `aa) "laegd"a opixn`c :dywe

edpinrh ,ixnz dil izii` l`enyc diqix`

ilek `pteba iygkn `w :xn` ,`xngc `nrh

rnyn .ediixewn il izii` xgnl :dil xn` ?i`d

dfa iticr ilwcc :xnel yie !ilwcn iticr iptebc

la` ,opwzl ick melk mdilr `ivedl jixv oi`y

,mxkd owzle xnfl daexn d`ivi oikixv miptb

mcaerl gexhl lekiy ine .lwlwzn ok `l m`c

.lecb geix oda yi Ð ie`xk mxneyle

àììëerfb qixb l`ppg epiax Ð `zlnc

Ð silgn erfb oi` .`pxw Ð silgn

miiwzn oxwde zexitd lke`y xac :yexit .`xit

epnn gwil eze` oixken oi`e ,`pxw edf Ð

Ð silgn erfb oi`y ,dlk `edy xace .rwxw

.rwxw oda gwlie ,zexit dl eltp eli`k ied

i`dl ixn`wc `ed "`xit dl ixn`" ,df itle

orfb oi` ixeekc `xite `zcxf `a` `dc .`llk

oeyny epiaxl dywe .qxhpewa yxitck ,silgn

ixn`w "`pxw dl ixn`"c rnync :mdxa` oa

.seqal "`xit dl ixn`" :hwp `lcn ,`llk i`dl

`nilb dil `liir :onwl ongp ax xn`c :cere

:xninl dil ded .'ek dia iqkin ,ied `xit Ð

zixtb xit (ipzwc `d ,ok m`c :cere !ied `pxw

ied Ð oxw :xne` xi`n iax ,sixv ly zxetgne

lke` lrade ,miiwznd oxwk aiygc ,zexit inp

zexit xi`n iaxlc oizipzna ipzw `dc ;xi`n iaxc` xi`n iaxc `iyw ,ok m`e .zexit

i od dnk mze` oiny oixaegn`l sixve zixtbe .zexit lke` `ede rwxw oda gwlie oit

.qxhpewd yexitk d`xpe !xi`n iaxk ongp ax ied `zydc :cere !oixaegn zexitn irixb

`dc ,e`l m` mxkni m` ibilt dl eltpa e`lc :yxtne ,l`ppg epiaxk qxb mz epiaxe

i`w `d`e ,mitqk dl eltpa ixii`c Ð `rx` izae `rx` `hiyt :xn`wc `d` i`w

`xite `zcxf `a` mda zepwl lrad dvexe mitqk dl eltp m`c :yxtne .ediizbelt

`kid ,jkld .'ek `pxw silgn erfb yxtnc ,l`ppg epiax yexit jezn rnyn oke ,ixeekc
ipzwc
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

ïîçð áøc dén÷ì éàúàreazl ,ongp ax iptl oicl dy`d d`a - £©§©¥§©©§¨
e ,dzprh z` ongp ax laiw .miqkpd z` dzanïîçð áø déòø÷©§¥©©§¨

ìàøèL`l` ,izin` xhy df oi`y oeik ,dpznd xhy z` rxwe - ¦§¨¨
.dlran diqkp z` gixadl wx crepøîc dén÷ì ïðò áø ìæà̈©©¨¨§©¥§©

àá÷eòe ,oic zia a` didy `awer xn iptl opr ax jld -,déì øîà §¨¨©¥
äàì÷ç ïîçð øî éæçyi` ,'i`lwg'k `edy ,ongp z` ipec` d`xi - £¦©©§¨©§¨¨

,mipica iwa epi`y ,dcyéLðéàc éøèL òø÷î éëéä`ed cvik - ¥¦§¨©§¨¥§¦§¥
.miyp` ly zexhy rxew

déì øîà,opr axl `awer xnäåä éëéä àãáeòc àôeb ,éæéà éì àîéà ¨©¥¥¨¦¦¦¨§§¨¥¦£¨
.ongp ax erxwy xhya dyrnd seb did cvik ,`eti` il xen` -

déì øîà,opr axäåä éëäå éëälk z` el xtiqe ,did jke jk - ¨©¥¨¦§¨¦£¨
.dyrnddéì øîàa m` ,`awer xnzøîà à÷ úçøáî øèLdz` - ¨©¥§©©§©©¨¨§©§

,zn`a diqkp z` dzal zzl dpeekzp `ly ,dyrnd didy xne`
oky ,ongp ax dyr dti ,dlran mgixadl `l`éaø øîà éëä̈¦¨©©¦

éðà äàøBä äøBî ,ìàeîL øîà ,éãéà øa éàìéðçzeyx izlaiw - £¦©©¦¦¨©§¥¤¨¨£¦
e ,mipica iwa ip`y di`x ef ixde ,oecl dlebd y`xnøèL àáé íà¦¨Ÿ§©

,epòø÷à ,éãéì úçøáîxhyd `l` ,zizin` dpzn ef oi`y oeik ©§©©§¨¦¤§¨¤
.miqkpd z` gixadl ick wx azkp

:ongp ax ly edyrn lr zeywdl dkiynn `xnbdàáø déì øîà̈©¥¨¨
,ïîçð áøìixd ,dpznd xhy z` zrxw cvikéàî àîòèedn - §©©§¨©§¨©

`id `xaqy meyn ,lha zgxan xhyy mrhdLéðéà ÷éáL àìc§Ÿ¨¦¦¦
éðéøçàì áéäéå déLôðozepe ,eiqkpn envr z` gipn mc` oi`y - ©§¥§¨¦§©£¦¥

j` ,mgixadl ick wx df xhy azk i`ceae ,mixg`l mze`éðä̈¥
éðéøçàì éléî,xf mc`l mazkyk wx zkiiy ef `xaq -ìáà,o`k ¦¥§©£¦¥£¨
àáéäé dzøáìdpeekzdy okzie ,dzal diqkp z` dy`d dazk - ¦§©¨¨¦¨

.dxenb dpzna miqkpd z` dl zzl:ongp ax el aiyd,éëä eléôà£¦¨¦
dì àôéãò dLôð dzøa íB÷îa`ly xazqn ok it lr s` - ¦§§©¨©§¨£¦¨¨

dnvr z` dticrn dy`dy oeik ,dxenb dpznl dy`d dpeekzd
`l` ,miqkpd z` dl zepwdl dpeekzd `l i`ceae ,dza ipt lr

.mgixadl wx
:lha zgxan xhyy ,l`eny ixac lr `ziixan dywn `xnbd

,éáéúéîdy` ,`ziixaa epipyäe ,`ypdl zcnerçéøázL äöBø ¥¦¥¨¨¤©§¦©
dìòaî äéñëðdvex dpi` mb j` ,oi`eypd xg`l mda dkfi `ly §¨¤¨¦©§¨

,mixg`l mzizlíéøçàì íéqt øèL úáúBk ,äNBò àéä ãöék- ¥©¦¨¤¤§©©¦©£¥¦
zpn lr df xhy lawi `ly lawnd z` zqiitny ,miqeit xhy

,mdn dlra zekf z` riwtdl ick wx `l` ,miqkpa zekfléøác¦§¥
,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøxhy dy`d aezkz m` ©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¦

m` ,miqtäöø,miqkpa zekfl lawndda ÷çöîoky ,mda dkefe ¨¨§©¥¨
dpwz dl oi`e .xenb xhy edfBì áBzëzL ãò,i`pz lr xhy ©¤¦§

miqkpa dkfiyäöøàLëìå íBiäîdkfiy dy`d dvxz m`y - ¥©§¦§¤¤§¤
oi` jkae ,meidn miqkpa dkef `ed ixd ,el dazky miqkpa
`idy dy`d dxn` `ly onf lk miqkpa zekfl leki lawnd
dvxi m` oky ,mda zekfl leki epi` dlra mb jci`ne ,jka dvex
dkfie ,miqkpa lawnd dkfiy dvex `idy xn`z mda zekfl

:minkg zrcn dziiyew z` `xnbd zniiqn .mdaàîòèmrhd - ©§¨
meyn `ed ,miqkpa lawnd dkf `le zgxan xhy ok` edfy

éëä déì äáúëc,i`pza dpzn ,jk el dazky -àäm` la` -àì §¨§¨¥¨¦¨Ÿ
,éëä déì äáúkdpzn xhy el dazk `l`,xenbéäðð÷dpw-] ¨§¨¥¨¦¨©§¦

d [mze`,ç÷Bìwx dpeekzdy dzrc ocne` xg` mikled oi`e ¥©
ixack `ly edfe ,miiw xhyd `l` ,dlran miqkpd z` gixadl

.envrn lha zgxan xhyy ,l`eny
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àøéæ éaø øîà,l`eny ixac - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨

epiid ,lha zgxan xhyydleëa,diqkp lk z` dpzp xy`k - §¨
,melk `ll x`ype mixg`l eiqkp lk z` ozep mc` oi` i`ceae

eàäxhyd i`pz dzyr `l m`y dpnn rnyny ,`ziixad - ¨
epiid ,miiwdúö÷îadi`x oi` okle ,diqkp zvwn wx dpzpyk - §¦§¨¨

dpeekzdy okzi `l` ,miqkpd z` gixadl wx dpeekzdy
.lawnd mda dkfi zn`ay

miqkpd z` gixadl dfk xhy liren cvik zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .lradnéàålka zgxan xhyy ,l`eny ixack §¦
e lha miqkpdéäðð÷ àìd [m`pw-],ç÷Bìzwfga miqkpd ok m` Ÿ¨©§¦¥©

e ,dy`dìòa eäðéð÷éð,beln iqkp x`yk ,lrad mze` dpwi - ¦§¦§©©
.lradn mgixadl df xhy liren recne

:`xnbd zvxzníeàNò ,éiaà øîàminkg,migxaend miqkpl ¨©©©¥£¨
mpic `diy,ïBòîL éaøc àaélàå ,ìòaì ïéòeãé ïéàL íéñëðkxaeqy ¦§¨¦¤¥§¦©©©§©¦¨§©¦¦§

xknd ,xg`l mze` dxknyk caricae ,mda dkef epi` lrady
xeaq did lrady oeik ,el` miqkp s`e .epizpyna x`eank ,miiw
.mda dkef epi`e ,el mireci oi`y miqkpk md ixd ,dzpzn dlgy

äðùî
lrade dy`l zkiiy rwxwdy `ed oicd beln iqkp ly zerwxwa
oebk ,mixg` miqkpa mibdep cvik zx`an epizpyne ,zexit lke`

:zexite mitqkdì eìôðdyexia dy`l,íéôñkiqkpk mpic ixd ¨§¨§¨¦
okle ,mdizexit z` lke` lrade dy`l zkiiy oxwdy ,beln

ïäa ç÷lé[mitqka-]àeäå ,ò÷ø÷[lrad-]ìëBàz`úBøét ¦¨©¨¤©§©§¥¥
dyexia dl eltp m` oke .rwxwd,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøétixd ¥©§¦¦©©§©

zexitn zepdil lrad lkeiy icke ,dy`l jiiy zexitd seb
,zexitdïäa ç÷lézexita -úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷,rwxwdn ¦¨©¨¤©§©§¥¥

.beln iqkp x`yk
rwxwd mr cgi dl eltp :sqep oic,ò÷øwa íéøaeçîä [úBøét]oebk ¥©§¨¦©©§©

,zexit mr zepli` e` drexf dcy dyxiy,øéàî éaø øîàoi` ¨©©¦¥¦
el` zexity oeik ,elld zexitd ly odizexita `l` zekf lral
zeyxa miqkpd eidyk elcb `ly oeik ,'zexit'k `le 'oxw'k mpic
wlgk md ixde ,mdy zenk dzeyxl eribd `l` ,dy`d
zkiiy oxwdy ,beln iqkp oic mnvr mdl yiy `vnp ,rwxwdn
mekq `ed dn zrcl icke ,zexitd z` wx lk`i lrade dy`l
jxr dler dnka xxal yi ,zexit mze` gkn dy`l yiy oxwd

okle ,dilry zexitd zngn rwxwddúBà ïéîL[rwxwd z`-] ¨¦¨
úBøéôa äôé àéä änk,dilr yiy zexitd mr dieey `ed dnk - ©¨¦¨¨§¥

nëåàìa äôé àéä ädúBøét,dilryøúBîezeney oia yxtdde - §©¨¦¨¨§Ÿ¥¨
df ieey incae ,beln iqkpk epice ,zexitd ieey `ed el`ïäa ç÷lé¦¨©¨¤

,ò÷ø÷,beln iqkp `idyìëBà àeäåd z`úBøét.ef rwxw ly ©§©§¥¥
,íéøîBà íéîëçåzexitò÷øwì íéøaeçîä,dy`l dyexia eltpy ©£¨¦§¦©§¨¦©©§©

,beln iqkp ly zexitk miaygp md `l` ,beln iqkpk mpic oi`
,miqkpd ly oxwk zaygp `ide ,dy`d ly zx`yp rwxwdy oeik

zexitd eli`eBlL.lrad ly ±åzexit wxò÷øwä ïî ïéLeìzä ¤§©§¦¦©©§©
md ixd ,rwxwl cer mikiiy mpi`y ,dy`l eltpy,dlLmpice ¤¨

,beln iqkpkåokl.úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷ ïäa ç÷lé §¦¨©¨¤©§©§¥¥
Bçk äôiL íB÷î ,øîBà ïBòîL éaølrad lydúñéðëadrya - ©¦¦§¥¨¤¨¤Ÿ¦§¦¨¨

,diqkp z` laiwe ezy` z` `ypydúàéöéa Bçk òøeäzrya - ©Ÿ¦¦¨¨
e ,diyexib.dúàéöéa Bçk äôé ,dúñéðëa Bçk òøeäL íB÷îyxtn ¨¤©Ÿ¦§¦¨¨¨¤Ÿ¦¦¨¨

,eixac z` oerny iaxdúñéðëa ,ò÷øwì íéøaeçîä úBøét ,ãöék¥©¥©§¨¦©©§©¦§¦¨¨
md ixdy mda egk dtiizd,BlL,beln iqkp zexit mdyåeli` ¤§

dúàéöéamixaegn zexit ex`yp dyxibyk m`y ,mda egk rxed ¦¦¨¨
md ixd ,beln iqkp ly rwxwldlL.mda zekf el oi`e ,ixnbl ¤¨

åzexit eli`dúñéðëa ,ò÷øwä ïî ïéLeìzäseby mda egk rxed §©§¦¦©©§©¦§¦¨¨
zexitd,dlL.mdizexit z` wx lke` lradedúàéöéaeegk dti ¤¨¦¦¨¨

md ixd ,miyelz zexit eid dyxibyk m`y ,mdaBlLoeik ,ixnbl ¤
.ezy` dzidyk mda dkf xaky

* * *

àøîâ
lrade ,rwxw mipew beln iqkp ly oenn lkay dpyna x`azd
oennn zepwl yi rwxw efi` `xnbd zxxan .dizexit z` lke`

:df,àèéLtly oenna zepwl dn dy`l lrad oia gekie yi m`y §¦¨
zepwl dvex mdn cg` ,beln iqkpàòøà,drixfl rwxw -åxg`d ©§¨§
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המשך בעמוד קג

miwxt dyelya` cenr hr sc ± iriax wxtzeaezk
ïîçð áøã äéî÷ì éàúà,miqkpd dl xifgdl dza z` reazl Ðxhy d`ived zade

,dzpzn.ongp ax dirxweäàì÷ç.oipica iwa epi` Ðded oic zia a` `awer xne.äøåî
éðà äàøåäipdnc (`,d) oixcdpqc `nw wxta 'ixn`ck ,`zelb yixn zeyx izlhp Ð

iwal `l` `zeyx iadi `le .`zeyx.xacaéãéì úçøáî øèù àáé íàlawnd dvxiy Ð

mxifgdl `ly ,eit lr miqkpa wifgdl dpzn

ozeplÐe`le li`ed :jixt dinwle .eprxw`

gixadl lired j`id ,`ed `xhy?äéì øîàÐ

rxwyk ,ongp axl `axzknq ikid :xhy eze`

l`enyc` `dadil zrxwe?éàî àîòèÐ

.eprxw` l`eny xn`äéùôð ùéðéà ÷éáù àìã
'åëb`ec `edy cera `l` ezepwdl xnb `le Ð

.mda ewifgi `ly mixg`néìéî éðäozpzepa Ð

dxnb `lc xninl `ki` ,ixkp yi`l.`ipw`e

äì äáäé äúøáì ìáàdpzn Ð.dhelgøèù
íéñô.miqeit xhy Ðezqiitnyef dpzn lawl

dkfiy `le ,oi`eyip mcew dlra zekf riwtdl

.mda df lawnäöø íà.dfd lawnd Ð÷çöî
äáwifgne Ð.zinler odaáåúëúù ãòÐ

o`k yi .dvx`ykle jl mipezp meidn :df xhya

dgxadzekfl `a m`y ,dlranÐip` :xn`z

df m`e .rxtnl zniiw `vnpe ,dpzna] dvex

wifgdl `eai xhy azkpyÐipi` :xn`z

.[dvexç÷åì éäðð÷.l`enyc `zaeiz Ðàä
äìåëáipw `l :l`eny xn` ik ÐÐzazeka

m` dytpl icin dxiiy `lc oeikc .diqkp lk el

yxbzzÐ`de .`ipwne dxnb `lc icdq op`

da wgvn dvx :ipzwcÐ.ozvwn zazekaéàå
ç÷åì éäðð÷ àìåäðéð÷ììòá,l`enyl Ð

ipw `lc oeik .ipw `l :xn`c ,olek zazekaÐ

i`ndgxad`ki`?edpipwil,zexit lk`ie lra

dpyxie.eizgz zenz m`ïéòåãé ïðéàù íéñëðë
xeaqc ,d`yp dly opi`y zpn lr ixdy Ð

.dxenb dpzndyäðùîúåøéô ìëåà àåäåÐ

zgz minkg el epwiz `ly .dl zniiw oxwde

.zexit `l` dpewxit'åë äúåà ïéîù:xaqwc Ð

ezeyxa lcby dnÐlcb `ly dne ,zexit eed

ezeyxaÐrwxwd incy dn ,jkitl .oxw ied

ef d`eaz liaya eiykr mixwiÐdl ozil jixv

,minc.dizexit `ed lk`ie ,rwxw odn epwie

íéøîåà íéîëçåezeyxa elcb `ly el` s` Ð

li`ed ,oda epzp zexit zxezzniiw rwxwde

.dläúàéöéá.dyxbl `a m` Ðúåøéô
åìù äúñéðëá ò÷ø÷ì ïéøáåçîä:xnelk Ð

epiid :jixt `xnbae .opaxk ,ely ozlitp zrya

] .`nw `pzäìù äúàéöéáezy` z` yxbnd Ð

oixaegn zexit miqkpa eideÐzlhep

.oday zexit mr dizerwxwäìù äúñéðëáÐ

.[zexit lke` `ede ,rwxw oda gwlieäúàéöéáå
åìùeizgz dcera ylze mcwy dnc ÐÐdkf

.beln iqkp zexit oicn odaàøîâéì àèéùô
àòøà éúáå àòøàe`ae ,mitqk dl eltp Ð

ip` drixf za rwxw :xne` df .rwxw dl gwil

e` ,gwil dvex ip` miza :zxne` z`fe ,dvex

.jeti`àòøàdxkyy .ediipin opipaf Ð,daexn

oke .utg ip` miaexn eizexity xac :xnel leki lrad ;miakrn mdipye .zawxn dpi`e

zia gwil `ed `a m`Ðoxwde jlede dlk `edy xaca dvex ipi` :xnel `id dleki

.hrnznéúádaexn oxky Ð,ilwicn.yail oiieyr odyéì÷éã.mixnz Ðéðìéàx`y Ð

.zepli`àáàmivr jezgl ,xri Ð.àúãøæoiixt eid `le .oicxfer ly zepli` Ðaeyg

,odloivvewe.mivrl oze`éøååëã àøéôå.x"iieie oixewy ,mibc ly dxitg Ðäì éøîà
àøéôdxitgay mibce mivrd zvivw ,dyexia dl eltp m` ÐÐ,oiixt `edrwxwde

.oxw `edäì éøîàåli`ed ,`pxw eed edlek Ðmivrdemibcde,cin xkni lkde .milk

.silgn erfb oi` ,oli` :zexit lke` `ede ,rwxw oda gwlie
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íåàùòoerny iaxk l`ppg epiax wqt Ð oerny iaxc `ail`e mireci mpi`y miqkpk

lkc rnyn ,oerny iaxc `ail`e :xn`wcn ,d`xp oke .oireci mpi`y miqkpa

epiwzc xninl ira i`c .oerny iaxk edl `xiaq Ð dpw `l zgxan xhy edl `xiaqc ipd

iaxc opax elit`e ,oireci opi`y miqkpa oerny iax xne`y enk ,zgxan zpwz meyn opax

Ð dizeek `zklid zil mlerle ,da ecen oerny

oi`y miqkpk me`yr" xninl dil ded ,ok m`

,e"ie `la ,"oerny iaxc `ail` lral mireci

mireci mpi`y miqkpc ikid ikc Ð rnyn dedc

ikd Ð oerny iaxc `ail` lral icarzyn `l

`ail`e" xn`wcne .`nlr ilekl zgxan inp

meyn ,oerny iaxl `wec rnyn Ð "oerny iaxc

xake .mireci mpi`y miqkp eed dgxad ici lrc

dyrn `a,mz epiax iptl eiqkp gixan xhy

lral eiqkp ecarzyi `ly dvxe ,zeell dvxy

eiqkp ecarzyi `ly eiqkp gixan xhy mbe .aeg

,miiw xhydy mz epiax xn`e ,ezy` zaezkl

ipw `lc ,zgxan iedc `kd `wecc .dia opiabne

opixn` Ð mireci oi`y miqkp eedc lra edl

i`c ,el` miyrna la` .oeekzp gixadl i`cec

aeg lra edl ipw `ied Ð gwel ipw ied `l

ol zi` Ð gxaen ied `l ikdac oeike ,dy`de

.oieki` dxenb dpznlc xninl

éì÷ãmz epiax yexitk epiid Ð ilwc ipli`e

(`,at `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

oa l`eny epiaxk `le .daxd oiniiwzn milwcc

rax`n xzei oiniiwzn oi`c mzd yxitc ,xi`n

oi` lwc :ciaf ax xn`c `d iab ,mipy ynge

.rfb eléðìéàiptebc rnyn Ð ipli` iptebe

.ipli`n iticrc ,ilwcn oky lke ,ipli`n irixb

:(`,av `nw `aa) "laegd"a opixn`c :dywe

edpinrh ,ixnz dil izii` l`enyc diqix`

ilek `pteba iygkn `w :xn` ,`xngc `nrh

rnyn .ediixewn il izii` xgnl :dil xn` ?i`d

dfa iticr ilwcc :xnel yie !ilwcn iticr iptebc

la` ,opwzl ick melk mdilr `ivedl jixv oi`y

,mxkd owzle xnfl daexn d`ivi oikixv miptb

mcaerl gexhl lekiy ine .lwlwzn ok `l m`c

.lecb geix oda yi Ð ie`xk mxneyle

àììëerfb qixb l`ppg epiax Ð `zlnc

Ð silgn erfb oi` .`pxw Ð silgn

miiwzn oxwde zexitd lke`y xac :yexit .`xit

epnn gwil eze` oixken oi`e ,`pxw edf Ð

Ð silgn erfb oi`y ,dlk `edy xace .rwxw

.rwxw oda gwlie ,zexit dl eltp eli`k ied

i`dl ixn`wc `ed "`xit dl ixn`" ,df itle

orfb oi` ixeekc `xite `zcxf `a` `dc .`llk

oeyny epiaxl dywe .qxhpewa yxitck ,silgn

ixn`w "`pxw dl ixn`"c rnync :mdxa` oa

.seqal "`xit dl ixn`" :hwp `lcn ,`llk i`dl

`nilb dil `liir :onwl ongp ax xn`c :cere

:xninl dil ded .'ek dia iqkin ,ied `xit Ð

zixtb xit (ipzwc `d ,ok m`c :cere !ied `pxw

ied Ð oxw :xne` xi`n iax ,sixv ly zxetgne

lke` lrade ,miiwznd oxwk aiygc ,zexit inp

zexit xi`n iaxlc oizipzna ipzw `dc ;xi`n iaxc` xi`n iaxc `iyw ,ok m`e .zexit

i od dnk mze` oiny oixaegn`l sixve zixtbe .zexit lke` `ede rwxw oda gwlie oit

.qxhpewd yexitk d`xpe !xi`n iaxk ongp ax ied `zydc :cere !oixaegn zexitn irixb

`dc ,e`l m` mxkni m` ibilt dl eltpa e`lc :yxtne ,l`ppg epiaxk qxb mz epiaxe

i`w `d`e ,mitqk dl eltpa ixii`c Ð `rx` izae `rx` `hiyt :xn`wc `d` i`w

`xite `zcxf `a` mda zepwl lrad dvexe mitqk dl eltp m`c :yxtne .ediizbelt

`kid ,jkld .'ek `pxw silgn erfb yxtnc ,l`ppg epiax yexit jezn rnyn oke ,ixeekc
ipzwc
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ì ïîçð áø déòø÷ ,ïîçð áøc dén÷ì éàúà.àøèL £©§©¥§©©§¨§¨¥©©§¨¦§¨¨
éæç :déì øîà ,àá÷eò øîc dén÷ì ïðò áø ìæà£©©¨¨§©¥§¨§¨£©¥£¦

òø÷î éëéä äàì÷ç ïîçð øî!éLðéàc éøèLøîà ¨©§¨©§¨¨¥¦§¨©§¨¥¤¡¨¥£©
déì?äåä éëéä àãáeòc àôeb ,éæéà éì àîéà :øîà ¥¥¨¦¦¦¨§§¨¥¦£¨£©
déì.äåä éëäå éëä :déì øîàà÷ úçøáî øèL : ¥¨¦§¨¦£¨£©¥§©©§©©¨

:ìàeîL øîà éãéà øa éàìéðç éaø øîà éëä ?zøîà̈§©§¨¦£©©¦£¦¨©¦¦¨©§¥
éãéì úçøáî øèL àáé íà :éðà äàøBä äøBî¯ ¤¨¨£¦¦¨Ÿ§©©§©©§¨¦

.epòø÷àdéì øîàéàî àîòè :ïîçð áøì àáø ¤§¨¤£©¥¨¨§©©§¨©£¨©
¯éðä ,éðéøçàì áéäéå déLôð Léðéà ÷éáL àìc§¨¨¥¦¦©§¥§¨¥§©£¦¥¨¥

éléî¯dzøáì ìáà ,éðéøçàì¯,éëä eléôà !àáéäé ¦¥§©£¦¥£¨¦§©¨¨¥¨£¦¨¦
dzøa íB÷îa¯äöBøä :éáéúéî .dì àôéãò dLôð ¦§§©¨©§¨£¦¨¨¥¦¥¨¨

úáúBk ?äNBò àéä ãöék dìòaî äéñëð çéøázL¤©§¦©§¨¤¨¦©§¨¥©¦¨¤¤
.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác ,íéøçàì íéqt øèL§©©¦©£¥¦¦§¥©¨¦§¤©§¦¥

äöø :íéøîBà íéîëçå¯áBzëzL ãò ,da ÷çöî ©£¨¦§¦¨¨§©¥¨©¤¦§
àîòè ."äöøàLëìå íBiäî" Bì¯,éëä déì äáúëc ¥©§¦§¤¤§¤©£¨§¨§¨¥¨¦

éëä déì äáúk àì àä¯éaø øîà !ç÷Bì éäðð÷ ¨¨¨§¨¥¨¦¨¨§¦¥©¨©©¦
àä ;àéL÷ àì :àøéæ¯àä ,dleëa¯éàå .dúö÷îa ¥¨¨©§¨¨§¨¨§¦§¨¨§¦

ç÷Bì éäðð÷ àì¯íeàNò :ééaà øîà !ìòa eäðéð÷éð ¨¨¨§¦¥©¦§¦§©©¨©©©¥£¨
.ïBòîL éaøc àaélàå ,ìòaì ïéòeãé ïéàL íéñëðk¦§¨¦¤¥§¦©©©§©¦¨§©¦¦§

äðùîíéôñk dì eìôð¯àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé ¨§¨§¨¦¦¨©¨¤©§©§
ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøét .úBøét ìëBà¯ïäa ç÷lé ¥¥¥©§¦¦©©§©¦¨©¨¤

ò÷øwa íéøaeçîä [úBøét] .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷©§©§¥¥¥©§¨¦©©§©
¯úBøéôa äôé àéä änk dúBà ïéîL :øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦¨¦¨©¨¦¨¨§¥

øúBîe ,úBøét àìa äôé àéä änëå¯ïäa ç÷lé §©¨¦¨¨§Ÿ¥¨¦¨©¨¤
íéøaeçîä :íéøîBà íéîëçå .úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷©§©§¥¥©£¨¦§¦©§¨¦

ò÷øwì¯ò÷øwä ïî ïéLeìzäå ,BlL¯ç÷léå ,dlL ©©§©¤§©§¦¦©©§©¤¨§¦¨©
:øîBà ïBòîL éaø .úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥©¦¦§¥

dúñéðëa Bçk ätiL íB÷î¯,dúàéöéa Bçk òøeä ¨¤¦¨Ÿ¦§¦¨¨©Ÿ¦¦¨¨
dúñéðëa Bçk òøeäL íB÷î¯.dúàéöéa Bçk äté ¨¤©Ÿ¦§¦¨¨¦¨Ÿ¦¦¨¨

ò÷øwì íéøaeçîä úBøét ?ãöék¯BlL dúñéðëa ¥©¥©§¨¦©©§©¦§¦¨¨¤
ò÷øwä ïî ïéLeìzäå ,dlL dúàéöéáe¯dúñéðëa ¦¦¨¨¤¨§©§¦¦©©§©¦§¦¨¨

.BlL dúàéöéáe dlLàøîâézáe àòøà :àèéLt¯ ¤¨¦¦¨¨¤§¦¨©§¨¨¥
éì÷éãå éza ,àòøà¯éðìéàå éì÷éc ,éza¯éðìéà ,éì÷éc ©§¨¨¥§¦§¥¨¥¦§¥§¦¨¥¦§¥¦¨¥

éðôeâå¯:dì éøîà ;éøååëc àøéôe àzãøæ àaà .éðìéà §§¥¦¨¥©¨§©§¨¥¨§©§¥¨§¦¨
éìçî Bòæb :àúléîc àììk .àðø÷ :dì éøîàå ,àøétó ¥¨§¨§¦¨©§¨§¨¨§¦§¨¦§©£¦

¯éìçî Bòæb ïéà ,àøétó¯àøéæ éaø øîà .àðø÷ ¥¨¥¦§©£¦©§¨¨©©¦¥¨
øîàå dì éøîàå ,éàpé éaø øîàå àéòLBà éaø øîà̈©©¦©£¨§¨©©¦©©§¨§¦¨§¨©
áðBbä :éàpé éaø øîà àéòLBà éaø øîà àaà éaø©¦©¨¨©©¦©£¨¨©©¦©©©¥
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ãìåly,âBìî úîäady`l dnvr dndad dltpy ,xnelk §©¤¡©§
apbd ,cle eze` apbpe ,cle dclie ,dyexiaìôë éîeìLz ílLî§©¥©§¥¥¤

,äMàìmeyn `ed i`pi iax ly enrhy `xnbd dxaqe .lral `le ¨¦¨
`ny miyyeg ep`y oeik ,'zexit'k `le 'oxw'k aygp df cley
cled oic ,jkitle ,dy`l oxw x`yi `le dnvr dndad zenz
,zexit lke` lrade rwxw einca mipewe ,eze` mixkene ,'oxw'k
.ltkd z` zlawn `id okle ,dy`l apbp ,cled apbpyk `linne

:`ziixan i`pi iax lr dywn `xnbdïàîkxaeq dhiy efi`k - §©
`id ezrc ixd ,i`pi iaxàéðúc ,äéððçk àìå ïðaøk àì,`ziixaa Ÿ§©¨¨§Ÿ©£©§¨§©§¨

âBìî úîäa ãìåjiiy `ede zexitk epic,ìòaìj`âBìî úçôL ãìå §©¤¡©§©©©§©¦§©§
jiiy `ede 'oxw'k epicãìå eNò ,øîà äiLàé éçà ïa äéððçå .äMàì̈¦¨©£©§¨¤£¦Ÿ¦¨¨©¨§©

,âBìî úîäa ãìåk âBìî úçôLzexit oick ,lral mikiiy mdipyy ¦§©§¦§©¤¡©§
m`e ,lral jiiy beln znda cle lkd ixacly `vnp .beln iqkp

.mi`pzd zhiyk `ly `id dy`l cledy i`pi iax zhiy ok
:`xnbd zvxznàîéz eléôài`pi iaxy xnel elit` xyt` - £¦¥¨

k xaeq,ìkä éøácmewn lkne ,lral jiiy beln znda cley ¦§¥©Ÿ
`wec oky ,dy`l mikiiy cled zaipb lr ltkd inelyzàøét¥¨

ïðaø déì eðéwzminkg epwz zexit ly cg` oin ,xnelk ,lral ©¦¥©¨¨
la` ,beln znda sebn clepd cle oebke ,lralàøéôc àøétipy - ¥¨§¥¨

oebk ,dndad sebn mi`a mpi`y zexit mb epiide ,zexit ipin
,beln iqkp lr ltk inelyzïðaø déì eðéwz àì.lral Ÿ©¦¥©¨¨

zl`ey .`ziixaay dippge minkg ly mnrh z` zxxan `xnbd
:`xnbdeðééä ,äéððçì àîìLaoeik ,enrh edf -ïðéLééç àìc ¦§¨¨©£©§¨©§§Ÿ©§¦¨
,äúéîìodizeclee ,'oxw'k zeaygp dgtyd e` dndad okle §¦¨

.lral mikiiye ,'zexit'k zeaygpàlàl,ïðaøcle oia miwlgnd ¤¨©¨¨
,dyw ,dnda clel dgtyâBìî úîäa ãìå eléôà ,äúéîì éLééç éà¦¨§¥§¦¨£¦§©¤¡©§

àì énðyeygl yi oky ,dy`l `l` ,lral jiiy epi` ok mb - ©¦Ÿ
.oxwd dlkze en` zenzy,äúéîì éLééç àì éàåok m`ãìå eléôà §¦Ÿ¨§¥§¦¨£¦§©

énð âBìî úçôL.beln iqkp zexit oick ,lral didi ¦§©§©¦
:`xnbd daiyníìBòìopax,äúéîì éLééçbeln zgty cle okle §¨¨§¥§¦¨

,oxwd dlkze dgtyd zenzy yygn ,dy`l jiiyåmle`éðàL §©¦
d ly dpic `ed dpey -c ,äîäadnvr dndad zenz m` elit` §¥¨§

oky ,oxwd dlkz `ldøBò àkéà,dndad ly xerd z` yi - ¦¨¨
oxwd oi`y oeike ,dndad zzin xg` s` dy`l oxwk x`ypy

.lral jiiye ,zexitk dndad cle aygp ,ixnbl dlkzn
:`ziixaay minkge dippg zwelgna dkld zwqet `xnbdøîà̈©

äéððçk äëìä ,ìàeîL øîà ,àéiç øa àðeä áøoi` beln iqkpay ©¨©¦¨¨©§¥£¨¨©£©§¨
.lral mikiiy dnda clee dgty cle okle ,dzinl miyyeg

äéððçk äëìä ìàeîL øîàc áb ìò óà ,ïîçð áø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨©©©§¨©§¥£¨¨©£©§¨
,lral mikiiy zecledyäéððç äãBîbeln iqkp zgty iabl ¤£©§¨

,dcliyúðúBð ,äLøbúð íàLdlralíéîc,ozxenz,ïzìèBðåoi`e ¤¦¦§¨§¨¤¤¨¦§©§¨
,dl oxkenln rpndl leki dlra,äéáà úéa çáL éðtîceaky ¦§¥¤©¥¨¦¨

.mzeyxa dgtyd ly zecled ex`yiy dia` ziale dy`l `ed
beln iqkpay 'oxw'd xeriy `ed dn xxal dkiynn `xnbd

:'zexit'k miyeniyd x`y z` aiygnd,ïîçð áø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨
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,åéúBøéôìlrady `ed oicd el` lkaäìëzL ãò CìBäå ìëBà §¥¨¥§¥©¤¦§¤

ïøwäxnelk ,'oxw'k dzr miaygpd mixac mze` elkiy cr - ©¤¤
xg`l s` el` mixacay oeik ,urd yaiie miig ilrad ezeniy
dl x`yp lgxe fra ,znieqn 'oxw' dy`l x`yp zexitd ielik
okle ,envr urd x`yp lwcae ,dvepd zx`yp zlebpxza ,zexerd

.lral mikiiye zexitk miaygp mixnzde dviad ,dfibd ,algd
:sqep oic,ïîçð áø øîàm`àîéìb déì àìééòdy`d el dqipkd - ¨©©©§¨¨§¨¥§¦¨

k ezyialy ixd ,cbaéåä àøéte ,zexitk zaygp -ìéæàå déa éñkî ¥¨¨¥¦©¥¥§¨¦
àéìëc ãòmiwgyde ,dlaziy cr cbad z` lrad yael - ©§©§¨

.dy`d zeyxa mix`ype 'oxw'k miaygp
:`xnbd zx`anïàîkelit`y ,df oic ongp ax xn` in zrck - §©

.'zexit'k x`yd z` aiygn jk lk ohw xeiyàpz éàä ék`pzk - ¦©©¨

,ef `ziixaayçìnä ,àéðúcmiqpkpy ,mid zty lr mivixg - §©§¨©¤©
,gln mda x`ype ,miyaiizne mind mylìBçäåmilhepy mewn - §©

ly yeniydy `ed oicd ,dyexia dy`l eltpy ,oipal leg myn
legde glnd zlihp,'úBøét' äæ éøäglnd oky ,lral jiiye £¥¤¥

la` .dlk `l oxwde ,mlerl miniiw legdeúéøôb ìL øétxea - ¦¤¨§¦
e` ,zixtb epnn mixekyéøö ìL úøBtçîóepnn mixeky mewn - ©§¤¤¨¦

,dcal rwxwd x`yze zelkzdl sixvde zixtbd seqy ,rav oin
,øîBà øéàî éaøk aygp df xac,ïø÷mipewe ,eze` mixken okle ©¦¥¦¥¤¤

.zexit lke` lrade rwxw einca,íéøîBà íéîëçåzixtbd ©£¨¦§¦
k miaygp sixvde,úBøét,oxwk zaygp seqal zx`ypd rwxwde ¥

ax xn` minkg zrck ,ok m`e .c`n hren xeiy edfy it lr s`
cbad i`lae ,zexitk zaygp cbad zyialy ,epic z` ongp

.oxwk miaygp

* * *
:dpyna epipyBçk äôiL íB÷î ,øîBà ïBòîL éaø'rxed ,dzqipka ©¦¦§¥¨¤¨¤Ÿ

.dz`ivia egk dti ,dzqipka egk rxedy mewn .dz`ivia egk

.dly dz`iviae ely dzqipka ,rwxwl mixaegnd zexit ,cvik
iae dly dzqipka ,rwxwd on oiyelzdedywn .'ely dz`iv

:`xnbdàn÷ àpz eðééä ïBòîL éaøzhiyk md oerny iax ixac - ©¦¦§©§©¨©¨
ely rwxwl mixaegnd zexity mixne`d ,epizpyna minkg

:`xnbd zvxzn .ewlgp dna ,ok m`e ,dly oiyelzd zexiteøîà̈©
eäééðéa àkéà äàéöé úòLa ïéøaeçî ,àáøoerny iaxe minkg - ¨¨§¨¦¦§©§¦¨¦¨¥©§

minkgy ,dyxbzdy drya rwxwl mixaegnd zexit oica ewlgp
ly el` zexity mixaeq md j` ,epizpyna df oic exikfd `l
lr wleg oerny iaxe ,zexita i`kf didy onfa elcby oeik ,lrad

.'dly ,dz`ivia' mixaegn zexity xn`e mzrc

äðùî
daxd miyer mpi`y beln iqkp ly mpic z` zxxan epizpyn
miyerd miqkp mdinca zepwle mxkenl lrad dvexe ,zexit

:zexit xzeidì eìôðdyexia dy`l,íéð÷æ úBçôLe íéãáòmpi`y ¨§¨£¨¦§¨§¥¦
,mxkenl lrad dvexe ,daxd micaer,ò÷ø÷ ïäî ç÷léå ,eøëné¦¨§§¦¨©¥¤©§©

àeäå[lrad-]øBkîz àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úBøét ìëBà §¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¦§
,dxiknd z` akrl dy`d dleki -äéáà úéa çáL ïäL éðtî- ¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨

.dzeyxa miwfgen el` micary ,dzgtynl ceak jka yiyeìôð̈§
dìdyexia dy`l,íéð÷æ íéðôâe íéúéædaxd miyer mpi`y ¨¥¦§¨¦§¥¦

,mxkenl lrad dvexe ,zexitìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå ,eøëné¦¨§§¦¨©¨¤©§©§¥
øBkîz àì ,øîBà äãeäé éaø .úBøétz` akrl dy`d dleki - ¥©¦§¨¥Ÿ¦§

,ozxikn.äéáà úéa çáL ïäL éðtî¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨

* * *

àøîâ
:epizpyn ly `tiqd z` zx`an `xnbd,áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©

ú÷Bìçîmizif zxikn iabl dcedi iaxe `nw `pz ewlgpy dn - ©£¤
ote`a `id ,mipwf miptbe,dlL äãNa eìôpLmr cgiy xnelk ¤¨§§¨¤¤¨

,dilr mdy rwxwd z` mb dy`d dyxi mivrdìáàdl eltp m` £¨
,dlL dðéàL äãNazpn lr ,rwxw `ll zepli` dia` dpwy oebk §¨¤¤¥¨¤¨

,dl yixed mze`e ,eyaiiy cr xkend rwxwa eidiyìkä éøác¦§¥©Ÿ
øBkîz,akrl dleki dy`d oi`e ,mxkenl lrad i`yx -íeMî ¦§¦

àðø÷ àéìk à÷c,zepli`d eyaiiyk zelkzdl dcizr oxwd - §¨©§¨©§¨
.dia` zia gay o`k oi`e ,rwxw dl x`yz `l ixdy

:`xnbd dywné÷úîéøä ,óñBé áø dì óoicúBçôLe íéãáòepipyy ©§¦¨©¥£¥£¨¦§¨
,`yixaéîc dlL dðéàL äãN éëcdcy ly dxwnl dnec - §¦¨¤¤¥¨¤¨¨¥

,llk oxw dy`l x`yz `l ezeniyk ixdy ,dly dpi`yelka
z`féâéìti`yx m`d l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz ewlgp - §¦¥

.mxkenl lrad
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רלה miwxt dyelyaa cenr hr sc ± iriax wxtzeaezk
âåìî úîäá ãìå.dclie ,dyexia dnda dl dltpy Ðäùàì ìôë éîåìùú.lral `le Ð

`ny opiyiigc ,rwxw oda gwlie ,oxw `l` ixit zecleed oi` xaqwc jzrc `wlq `w

m`d zenzdlkie.oxwdäùàì âåìî úçôù ãìåå.`nrh yxtn onwl Ðàøéôseb Ð

.cleedàøéôã àøéô.eilr `ad ltk Ðäøåò àëéàã.elek dlk oxwd oi`e Ðíàù
äùøâúðzexitk ody ,zeclea dkf lrade Ð

.oiyelzúðúåðipa zlhepe ,minc dy`d el Ð

.dzgtyäáìçì æò.dalg lek`l Ðäéúåæéâì
oicd `ede .edl hwp ikdl ,dly xwir od Ð

.zeclee alg liwycêìåäå ìëåàdnda iabc Ð

lwc iabe ,dvep `ki` zlebpxz iabe ,dxer `ki`

yaiiykÐedlek ipd la` .eivr `ki`Ðzexit

oiycgzny ,edpipjxce ,cinzmz`pd.`id

àîéìâ äéì àìééòlr s` ,beln iqkpa zilh Ð

,lfxa o`v iqkpa [daezka] ez`ny `ly it

.dl xeny oxw zeidl jixveéåä àøéôeieqk Ð

epnid dqknyÐ.eizexit odäéá ìéæàå éñëéî
éìëã ãòoiwgyde Ð.oxwl dl eidiïàîëÐ

dil ied `zxet `xeiyc `dl ongp ax dxn`

.`pxwàðú éàä éëibiltc opax Ð.xi`n iaxc`

ìåçäå çìîämid zty lr dyexi dl dltp Ð

iny ,oiieyr oivixgdngde oda miqpkp mid

ozyaiin"min zetxyn" ode ,gln oiyere

" opinbxzne ,(`i ryedi) `xwna oixen`divixg

."`niìåçäå.oipal leg oilhepy mewn Ðäæ éøä
úåøéôgwlie ,mewn eze` xkni :opixn` `le Ð

drixf xa rwxw odaÐdlk eixt oi`y itl

.xi`n iax dcen `dae ,mlerlúéøôâ øéôÐ

oixtegy `nebly zxetgn oke .zixtb dpnid

micba oda oiraevy ,f"rla m"el` = sixv

eze` mixtege ,iynezelkl eteqe ,rwxwa

.`nlra rwxw ceqil ribdleøîåà øéàî éáø
ïø÷eixty itl ,rwxw einca gwlie xknie Ð

.dlkúåøéô íéøîåà íéîëçå`nebd mewne Ð

dlkiy cr lrad lk`i dfne ,oxwl dl didiÐ

oicd `ede .ez`pd jxce eixt dfy.`nilbl`le

encmitqkloilk`py oiyelzd zexiteilan

miyer opi`e li`ed dhexte dhext lke ,xeiy

ixtÐ.dnvrl oxw `iedàî÷ àðú åðééäÐ

.minkgäàéöé úòùá íéøáåçî`lc Ðexii`

:oerny iax xn`c `d edl zil opax ,eda

ezeyxa lcby dn :ixaqwc .dly dz`iviaÐ

.elyyelzed`ivi zryaÐxninl `kil

oylzc oeikc .dly :exnipe dilr ibiltcÐlkd

.oda dkfy micenäðùîøåëîú àìdleki Ð

.akrl `idàøîâú÷åìçîmizifc Ðmiptbe

Ðzepli`d mr rwxwd dl ltpy .dly dcya

Ðrwxw dl ied mizif iyai ikc.oxwlìáà
äìù äðéàù äãùámizif dia`l eidy oebk Ð

rwxwa eidiy zpn lr ,rwxw `la dpwy

.eyaiy cr zexit lk`i gwelde ,xkendéøáã
øåëîú ìëäodn cg` oi`e ,rwxw oda gwlie Ð

,ozxikna akrl lekia` zia gay o`k oi`y

.`pxw `ilkc `kid'åë úåçôùå íéãáò àäåÐ

iziin ikcÐonf lkc .ibilte ,ixnbl `pxw `ilk

myl dia` ziale dl `ied oiniiw odc

.zx`tzleäðùîàéöåä àéöåäù äîm` Ð

.dyxib
àøîâ
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df itle ,ixii` zepwlac `nl` .silgn erfby xac `l` oipew oi` Ð rwxw mda gwli ipzwc

iaxc` xi`n iaxc `le ,ied `xit ongp ax xn`c `d l`ppg epiax yexitl icin dyw `l

lra lik`c i`nl `xit ixwe ,sixve zixtb xite `nilb el zqpkny ixiin mzdc .xi`n

ixw Ð oipew oi`y dne ,`pxw ixw Ð eltpy mitqka oipewy dn ,`kd la` .beln iqkp zexit

exkni zexitdy enk ,eilr zexit oicc .`xit

:dyw qxhpewd yexitle .rwxw oda gwlie

`nilb `dc ,oixken Ð silgn erfb oi`c yxtnc

dia iqknc ,silgn erfb oi`c ab lr s` onwl xn`

ixn` sixv ly zxetgne ,zixtb xit oke .lif`e

!silgn erfb oi`c ab lr s` ,lrac iedc opax

dligzkl oipew oi`c ab lr s`c :`gip mz epiaxle

dl ltepyk ,silgn erfby xac `l` mitqkn

lke` `l` ,xeknl eze` oiwiwfn oi` Ð dyexia

xeiy yiy oeik ,oxwd dlkiy cr `edy enk zexit

.dil incc lke `nilba enk ,zvw

ïàîëxaqc rnyn `zyd Ð 'ek opaxk `l

m`e .dy`l beln znda cleec i`pi iax

yie !dy`l beln znda cle `nil ok m` :xn`z

.dy`c `ied `litk elit`c ,hwp `zeaxl :xnel

àøéô`wec Ð opax dil epiwz `l `xitc

,beln znda cle ltk oebk ,`nlrn iz`c icina

,opax dil epiwz inp `xitc ixitc `hiyt la`

`ed mlerl :(`,bt zeaezk) "azekd"a opzck

xn`wc `de .'ek aezkiy cr zexit ixit lke`

,dicegl ltk epiid Ð dy`l ltk inelyz mlyn

beln znda apebc :dniz .lral Ð oxw la`

`dc .lral ltkd ied Ð dy` ly `idy ,dnvr

,beln znda cle apebe .`xitc `xit ied `l

dcedi epiaxe !?dy`l ltkd ied Ð lrac `iedc

dnvr beln znda oky lkc :yxit ozp oaiedc

ied `lc oeik ,`xit :eyexit ikde ,dy`l ltkd

`xit oicd `ede ,opax dil epiwz Ð `nlrn

`l Ð `nlrn iz`c `xitc `xit `d .`xitc

.`nlrn iz`c `xit oky lke ,dil epiwz

éðàùepiaxl dniz zvw Ð dxer `ki`c mzd

:xeiy dxer aiygc mdxa` oa oeyny

!leki epi` Ð dhgeyl dvex did m` `d

éøäåmizifc rnyn Ð 'ek zegtye micar

dlr jixtcn ,zexit zvw miyer mipwf miptbe

ixiin zegtye micarae .zegtye micarn

Ð melk mileki mpi` m`c ,dk`ln zvw miyery

eltpc ibiltc wiqnc :cere ?mda jiiy dxikn dn

miptbe mizifa ixiin i`e ,dly dpi`y dcya dl

`l xn`c o`nc `nrh i`n Ð ixnbl eyaiizpy

oeikc ,dia` zia gay `kil `de ?xeknz

dcyd lra gipi `l Ð ixnbl eyaiizpc

.zexit zvw oiyeryk ixiin i`ce `l` !mzedydl

"lawnd" wxta xn`c `dn wgvi epiaxl dywe

`qcxt okync `xab `eddc (a,hw `rivn `aa)

jixtc ,mipy yngl ywe mipy xyrl dixagl

eltp :`kd opzc `dn ied `xit mzd xn`c o`nl

rwxw oda gwlie exkni Ð mipwf miptbe mizif dl

lk`i Ð ied `xit i`c ,ied `pxw `nl` ,'ek

,zexit oiyery ixiin `d ?jixt i`ne .mivr lrad

`ede .`xit `le `pxw oli`d seb aiyg ikdle

yw `lc `kidc ,`qcxt okync `edda oicd

,mivr aeg lra gwi `ly Ð zexit oiyere

yie !ipixg` zexit oiyery onf lk `pxw iaiygc

oda gwli opax ixn`c oeik :jixt ikdc xnel

opax ixn` i`n` Ð ied `xit i`c .rwxw oda gwlie ,ied `pxw inp Ð ixnbl eyai ik ,ok m` ,dia` zia gay meyn xeknl dkixv dpi`y xn`e dcedi iax biltcn ;lrad zaehl rwxw

.ied `pxw i`ce `l` !ely lkd eidie ,ixnbl eyaiiziy cr hrn oiznie ,`edy dn zexit lk`iy lral el aeh ,daxc` ?exkni
`xbiy
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âBìî úîäa ãìå¯.äMàì ìôë éîeìLz ílLî §©¤¡©§§©¥©§¥¥¤¨¦¨
úîäa ãìå :àéðúc !äéððçk àìå ïðaøk àì ?ïàîk§©¨§©¨©§¨©£©§¨§©§¨§©¤¡©

âBìî¯âBìî úçôL ãìå ,ìòaì¯ïa äéððçå .äMàì §©©©§©¦§©§¨¦¨©£©§¨¤
úîäa ãìåk âBìî úçôL ãìå eNò :øîà äiLàé éçà£¦Ÿ¦¨¨©¨§©¦§©§¦§©¤¡©

àøét ;ìkä éøác àîéz eléôà !âBìî¯déì eðéwz §£¦¥¨¦§¥©Ÿ¥¨©¦¥
àøéôc àøét ,ïðaø¯àîìLa .ïðaø déì eðéwz àì ©¨©¥¨§¥¨¨©¦¥©¨©¦§¨¨

éà ,ïðaø àlà .äúéîì ïðéLééç àìc eðééä äéððçì©£©§¨©§§¨¨§¦©§¦¨¤¨©¨©¦
äúéîì éLééç¯éàå ,àì éîð âBìî úîäa ãìå eléôà ¨§¥§¦¨£¦§©¤¡©§©¦¨§¦

äúéîì éLééç àì¯!éîð âBìî úçôL ãìå eléôà ¨¨§¥§¦¨£¦§©¦§©§©¦
äîäa éðàLå ,äúéîì éLééç íìBòì¯.døBò àkéàc §¨¨§¥§¦¨§¨¥§¥¨§¦¨¨

.äéððçk äëìä :ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦¨¨©§¥£¨¨©£©§¨
ìàeîL øîàc áb ìò óà :ïîçð áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨©©©§¨©§¥
úðúBð äLøbúð íàL äéððç äãBî ,äéððçk äëìä£¨¨©£©§¨¤£©§¨¤¦¦§¨§¨¤¤

å íéîcàáø øîà .äéáà úéa çáL éðtî ,ïzìèBð ¨¦§©§¨¦§¥¤©¥¨¦¨¨©¨¨
,dúféâì ìçøå ,dáìçì æò Bì äñéðëä :ïîçð áø øîà̈©©©§¨¦§¦¨¥©£¨¨§¨¥§¦¨¨
ãò CìBäå ìëBà ,åéúBøéôì ì÷ãå ,dúöéáì úìBâðøúå§©§§¤§¥¨¨§¤¤§¥¨¥§¥©

àîéìb déì àìééò :ïîçð áø øîà .ïøwä äìëzL¯ ¤¦§¤©¤¤¨©©©§¨¨§¨¥§¦¨
ïàîk .àéìëc ãò ìéæàå déa éqëî ,éåä àøét¯ék ¥¨¨¥§©¥¥§¨¥©§©§¨§©¦

ìBçäå çìnä :àéðúc .àpz éàä¯.úBøét äæ éøä ©©¨§©§¨©¤©§©£¥¤¥
éøö ìL úøBtçî ,úéøôb ìL øét:øîBà øéàî éaø ,ó ¦¤¨§¦©§¤¤¨¦©¦¥¦¥

:øîBà ïBòîL éaø" .úBøét :íéøîBà íéîëçå ,ïø÷¤¤©£¨¦§¦¥©¦¦§¥
!àn÷ àpz eðééä ïBòîL éaø ."Bçk ätiL íB÷î̈¤¦¨Ÿ©¦¦§©§©¨©¨
.eäééðéa àkéà .äàéöé úòLa ïéøaeçî :àáø øîà̈©¨¨§¨¦¦§©§¦¨¦¨¥©§

äðùîíéð÷æ úBçôLe íéãáò dì eìôð¯,eøëné ¨§¨£¨¦§¨§¥¦¦¨§
ïBòîL ïaø .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäî ç÷léå§¦¨©¥¤©§©§¥¥©¨¦§
úéa çáL ïäL éðtî ,øBkîz àì :øîBà ìàéìîb ïa¤©§¦¥¥Ÿ¦§¦§¥¤¥¤©¥

íéð÷æ íéðôâe íéúéæ dì eìôð .äéáà¯ç÷léå ,eøëné ¨¦¨¨§¨¥¦§¨¦§¥¦¦¨§§¦¨©
àì :øîBà äãeäé éaø .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥©¦§¨¥Ÿ

.äéáà úéa çáL ïäL éðtî ,øBkîzàøîâøîà ¦§¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨¨©
,dlL äãNa eìôpL ú÷Bìçî :áø øîà àðäk áø©¨£¨¨©©©£¤¤¨§§¨¤¤¨
íeMî ,øBkîz ìkä éøác dlL dðéàL äãNa ìáà£¨§¨¤¤¥¨¤¨¦§¥©Ÿ¦§¦

é÷úî .àðø÷ àéìk à÷cíéãáò éøä :óñBé áø dì ó §¨©§¨©§¨©§¦¨©¥£¥£¨¦
,àlà !éâéìôe ,éîc dlL dðéàL äãN éëc ,úBçôLe§¨§¦¨¤¤¥¨¤¨¨¥§¦¦¤¨
:áø øîà àðäk áø øîà :øîzéà éëä øîzéà éà¦¦§©¨¦¦§©¨©©¨£¨¨©©
éøác dlL äãNa ìáà ,dlL dðéàL äãNa ú÷Bìçî©£¤§¨¤¤¥¨¤¨£¨§¨¤¤¨¦§¥

L éðtî ,øBkîz àì ìkä.äéáà úéa çáäðùî ©ŸŸ¦§¦§¥¤©¥¨¦¨
ìëàå äaøä àéöBä ,BzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä©¦¨©¦§¥¦§¦©§¥§¨©

äaøä ìëàå àòîé÷ ,àòîé÷¯,àéöBä àéöBäM äî ¦§¨¦§¨§¨©©§¥©¤¦¦
ìëà àìå àéöBä .ìëà ìëàM äîe¯änk òáMé ©¤¨©¨©¦§Ÿ¨©¦¨©©¨

.ìBhéå ,àéöBäàøîâ:éñà éaø øîà ?àòîé÷ änëå ¦§¦§©¨¦§¨¨©©¦©¦
øîà .ãBák Cøc dìëàL àeäå .úçà úøâBøb eléôà£¦§¤¤©©§¤£¨¨¤¤¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zeaezk(iriax meil)

ãìåly,âBìî úîäady`l dnvr dndad dltpy ,xnelk §©¤¡©§
apbd ,cle eze` apbpe ,cle dclie ,dyexiaìôë éîeìLz ílLî§©¥©§¥¥¤

,äMàìmeyn `ed i`pi iax ly enrhy `xnbd dxaqe .lral `le ¨¦¨
`ny miyyeg ep`y oeik ,'zexit'k `le 'oxw'k aygp df cley
cled oic ,jkitle ,dy`l oxw x`yi `le dnvr dndad zenz
,zexit lke` lrade rwxw einca mipewe ,eze` mixkene ,'oxw'k
.ltkd z` zlawn `id okle ,dy`l apbp ,cled apbpyk `linne

:`ziixan i`pi iax lr dywn `xnbdïàîkxaeq dhiy efi`k - §©
`id ezrc ixd ,i`pi iaxàéðúc ,äéððçk àìå ïðaøk àì,`ziixaa Ÿ§©¨¨§Ÿ©£©§¨§©§¨

âBìî úîäa ãìåjiiy `ede zexitk epic,ìòaìj`âBìî úçôL ãìå §©¤¡©§©©©§©¦§©§
jiiy `ede 'oxw'k epicãìå eNò ,øîà äiLàé éçà ïa äéððçå .äMàì̈¦¨©£©§¨¤£¦Ÿ¦¨¨©¨§©

,âBìî úîäa ãìåk âBìî úçôLzexit oick ,lral mikiiy mdipyy ¦§©§¦§©¤¡©§
m`e ,lral jiiy beln znda cle lkd ixacly `vnp .beln iqkp

.mi`pzd zhiyk `ly `id dy`l cledy i`pi iax zhiy ok
:`xnbd zvxznàîéz eléôài`pi iaxy xnel elit` xyt` - £¦¥¨

k xaeq,ìkä éøácmewn lkne ,lral jiiy beln znda cley ¦§¥©Ÿ
`wec oky ,dy`l mikiiy cled zaipb lr ltkd inelyzàøét¥¨

ïðaø déì eðéwzminkg epwz zexit ly cg` oin ,xnelk ,lral ©¦¥©¨¨
la` ,beln znda sebn clepd cle oebke ,lralàøéôc àøétipy - ¥¨§¥¨

oebk ,dndad sebn mi`a mpi`y zexit mb epiide ,zexit ipin
,beln iqkp lr ltk inelyzïðaø déì eðéwz àì.lral Ÿ©¦¥©¨¨

zl`ey .`ziixaay dippge minkg ly mnrh z` zxxan `xnbd
:`xnbdeðééä ,äéððçì àîìLaoeik ,enrh edf -ïðéLééç àìc ¦§¨¨©£©§¨©§§Ÿ©§¦¨
,äúéîìodizeclee ,'oxw'k zeaygp dgtyd e` dndad okle §¦¨

.lral mikiiye ,'zexit'k zeaygpàlàl,ïðaøcle oia miwlgnd ¤¨©¨¨
,dyw ,dnda clel dgtyâBìî úîäa ãìå eléôà ,äúéîì éLééç éà¦¨§¥§¦¨£¦§©¤¡©§

àì énðyeygl yi oky ,dy`l `l` ,lral jiiy epi` ok mb - ©¦Ÿ
.oxwd dlkze en` zenzy,äúéîì éLééç àì éàåok m`ãìå eléôà §¦Ÿ¨§¥§¦¨£¦§©

énð âBìî úçôL.beln iqkp zexit oick ,lral didi ¦§©§©¦
:`xnbd daiyníìBòìopax,äúéîì éLééçbeln zgty cle okle §¨¨§¥§¦¨

,oxwd dlkze dgtyd zenzy yygn ,dy`l jiiyåmle`éðàL §©¦
d ly dpic `ed dpey -c ,äîäadnvr dndad zenz m` elit` §¥¨§

oky ,oxwd dlkz `ldøBò àkéà,dndad ly xerd z` yi - ¦¨¨
oxwd oi`y oeike ,dndad zzin xg` s` dy`l oxwk x`ypy

.lral jiiye ,zexitk dndad cle aygp ,ixnbl dlkzn
:`ziixaay minkge dippg zwelgna dkld zwqet `xnbdøîà̈©

äéððçk äëìä ,ìàeîL øîà ,àéiç øa àðeä áøoi` beln iqkpay ©¨©¦¨¨©§¥£¨¨©£©§¨
.lral mikiiy dnda clee dgty cle okle ,dzinl miyyeg

äéððçk äëìä ìàeîL øîàc áb ìò óà ,ïîçð áø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨©©©§¨©§¥£¨¨©£©§¨
,lral mikiiy zecledyäéððç äãBîbeln iqkp zgty iabl ¤£©§¨

,dcliyúðúBð ,äLøbúð íàLdlralíéîc,ozxenz,ïzìèBðåoi`e ¤¦¦§¨§¨¤¤¨¦§©§¨
,dl oxkenln rpndl leki dlra,äéáà úéa çáL éðtîceaky ¦§¥¤©¥¨¦¨

.mzeyxa dgtyd ly zecled ex`yiy dia` ziale dy`l `ed
beln iqkpay 'oxw'd xeriy `ed dn xxal dkiynn `xnbd

:'zexit'k miyeniyd x`y z` aiygnd,ïîçð áø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©©§¨
m`Bì äñéðëädy`d,dáìçì æò,frd ly zexitd `ed algdy ¦§¦¨¥§£¨¨

åel dqipkd m` okå ,dúféâì ìçøokå ,dúöéáì úìBâðøzokì÷ã §¨¥§¦¨¨§©§§¤§¥¨¨§¤¤
,åéúBøéôìlrady `ed oicd el` lkaäìëzL ãò CìBäå ìëBà §¥¨¥§¥©¤¦§¤

ïøwäxnelk ,'oxw'k dzr miaygpd mixac mze` elkiy cr - ©¤¤
xg`l s` el` mixacay oeik ,urd yaiie miig ilrad ezeniy
dl x`yp lgxe fra ,znieqn 'oxw' dy`l x`yp zexitd ielik
okle ,envr urd x`yp lwcae ,dvepd zx`yp zlebpxza ,zexerd

.lral mikiiye zexitk miaygp mixnzde dviad ,dfibd ,algd
:sqep oic,ïîçð áø øîàm`àîéìb déì àìééòdy`d el dqipkd - ¨©©©§¨¨§¨¥§¦¨

k ezyialy ixd ,cbaéåä àøéte ,zexitk zaygp -ìéæàå déa éñkî ¥¨¨¥¦©¥¥§¨¦
àéìëc ãòmiwgyde ,dlaziy cr cbad z` lrad yael - ©§©§¨

.dy`d zeyxa mix`ype 'oxw'k miaygp
:`xnbd zx`anïàîkelit`y ,df oic ongp ax xn` in zrck - §©

.'zexit'k x`yd z` aiygn jk lk ohw xeiyàpz éàä ék`pzk - ¦©©¨

,ef `ziixaayçìnä ,àéðúcmiqpkpy ,mid zty lr mivixg - §©§¨©¤©
,gln mda x`ype ,miyaiizne mind mylìBçäåmilhepy mewn - §©

ly yeniydy `ed oicd ,dyexia dy`l eltpy ,oipal leg myn
legde glnd zlihp,'úBøét' äæ éøäglnd oky ,lral jiiye £¥¤¥

la` .dlk `l oxwde ,mlerl miniiw legdeúéøôb ìL øétxea - ¦¤¨§¦
e` ,zixtb epnn mixekyéøö ìL úøBtçîóepnn mixeky mewn - ©§¤¤¨¦

,dcal rwxwd x`yze zelkzdl sixvde zixtbd seqy ,rav oin
,øîBà øéàî éaøk aygp df xac,ïø÷mipewe ,eze` mixken okle ©¦¥¦¥¤¤

.zexit lke` lrade rwxw einca,íéøîBà íéîëçåzixtbd ©£¨¦§¦
k miaygp sixvde,úBøét,oxwk zaygp seqal zx`ypd rwxwde ¥

ax xn` minkg zrck ,ok m`e .c`n hren xeiy edfy it lr s`
cbad i`lae ,zexitk zaygp cbad zyialy ,epic z` ongp

.oxwk miaygp

* * *
:dpyna epipyBçk äôiL íB÷î ,øîBà ïBòîL éaø'rxed ,dzqipka ©¦¦§¥¨¤¨¤Ÿ

.dz`ivia egk dti ,dzqipka egk rxedy mewn .dz`ivia egk

.dly dz`iviae ely dzqipka ,rwxwl mixaegnd zexit ,cvik
iae dly dzqipka ,rwxwd on oiyelzdedywn .'ely dz`iv

:`xnbdàn÷ àpz eðééä ïBòîL éaøzhiyk md oerny iax ixac - ©¦¦§©§©¨©¨
ely rwxwl mixaegnd zexity mixne`d ,epizpyna minkg

:`xnbd zvxzn .ewlgp dna ,ok m`e ,dly oiyelzd zexiteøîà̈©
eäééðéa àkéà äàéöé úòLa ïéøaeçî ,àáøoerny iaxe minkg - ¨¨§¨¦¦§©§¦¨¦¨¥©§

minkgy ,dyxbzdy drya rwxwl mixaegnd zexit oica ewlgp
ly el` zexity mixaeq md j` ,epizpyna df oic exikfd `l
lr wleg oerny iaxe ,zexita i`kf didy onfa elcby oeik ,lrad

.'dly ,dz`ivia' mixaegn zexity xn`e mzrc

äðùî
daxd miyer mpi`y beln iqkp ly mpic z` zxxan epizpyn
miyerd miqkp mdinca zepwle mxkenl lrad dvexe ,zexit

:zexit xzeidì eìôðdyexia dy`l,íéð÷æ úBçôLe íéãáòmpi`y ¨§¨£¨¦§¨§¥¦
,mxkenl lrad dvexe ,daxd micaer,ò÷ø÷ ïäî ç÷léå ,eøëné¦¨§§¦¨©¥¤©§©

àeäå[lrad-]øBkîz àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úBøét ìëBà §¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¦§
,dxiknd z` akrl dy`d dleki -äéáà úéa çáL ïäL éðtî- ¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨

.dzeyxa miwfgen el` micary ,dzgtynl ceak jka yiyeìôð̈§
dìdyexia dy`l,íéð÷æ íéðôâe íéúéædaxd miyer mpi`y ¨¥¦§¨¦§¥¦

,mxkenl lrad dvexe ,zexitìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå ,eøëné¦¨§§¦¨©¨¤©§©§¥
øBkîz àì ,øîBà äãeäé éaø .úBøétz` akrl dy`d dleki - ¥©¦§¨¥Ÿ¦§

,ozxikn.äéáà úéa çáL ïäL éðtî¦§¥¤¥¤©¥¨¦¨

* * *

àøîâ
:epizpyn ly `tiqd z` zx`an `xnbd,áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©

ú÷Bìçîmizif zxikn iabl dcedi iaxe `nw `pz ewlgpy dn - ©£¤
ote`a `id ,mipwf miptbe,dlL äãNa eìôpLmr cgiy xnelk ¤¨§§¨¤¤¨

,dilr mdy rwxwd z` mb dy`d dyxi mivrdìáàdl eltp m` £¨
,dlL dðéàL äãNazpn lr ,rwxw `ll zepli` dia` dpwy oebk §¨¤¤¥¨¤¨

,dl yixed mze`e ,eyaiiy cr xkend rwxwa eidiyìkä éøác¦§¥©Ÿ
øBkîz,akrl dleki dy`d oi`e ,mxkenl lrad i`yx -íeMî ¦§¦

àðø÷ àéìk à÷c,zepli`d eyaiiyk zelkzdl dcizr oxwd - §¨©§¨©§¨
.dia` zia gay o`k oi`e ,rwxw dl x`yz `l ixdy

:`xnbd dywné÷úîéøä ,óñBé áø dì óoicúBçôLe íéãáòepipyy ©§¦¨©¥£¥£¨¦§¨
,`yixaéîc dlL dðéàL äãN éëcdcy ly dxwnl dnec - §¦¨¤¤¥¨¤¨¨¥

,llk oxw dy`l x`yz `l ezeniyk ixdy ,dly dpi`yelka
z`féâéìti`yx m`d l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz ewlgp - §¦¥

.mxkenl lrad
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zeaezk(iying meil)

áø éa éøîà ,àaà éaø,ax ly eyxcn ziaa exn` -eléôàlk` ©¦©¨¨§¥¥©£¦
wx lradéøîúc àøâéLz` lawn epi` ,cgi ekecipy mixnz - ¦§¨§©§¥

.eize`ved
:`xnbd zwtzqn,éáéa áø éòawx ceak jxca lrad lk` m` ¨¥©¥©

éøîúc àöáeçzleqt -,mixnzdn xky eyry xg`l dx`ypy §¨§©§¥
éàîxeriy df oi`y e` ,eize`ved z` ciqtd m`d ,oicd dn - ©

:`xnbd zxne` .dlik` ly aeyge÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly

mxebd ,ceak jxca dlik`d xeriy `ed dn x`azdy xg`l
xeriy `ed dn `xnbd zxxan ,eize`ved z` ciqtdl lral

:`xnbd zxxan .ceak jxca `ly dlik`d,ãBák Cøc dìëà àìŸ£¨¨¤¤¨
éàî.eize`ved ciqtdl el mxebd dlik`d xeriy `ed dn - ©

:`xnbd zx`anàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt ,àìeò øîà- ¨©¨§¦¥¨§¥¨¨¥§©£¨¨
.l`xyi ux`a mi`xen` ipy df oica ewlgpãçmdn,øîàm` ©¨©

lk`aly ieey,øîà ãçå .øqéàklk` m`aly ieey.øðéãk §§¦¨§©¨©§§¦¨
:df oipra sqep oic d`ian `xnbdáø ãáò ,àúéãaîeôc éðéic éøîà̈§¥©¨¥§§§¦¨¨©©

úBøBîæ éìéáça àãáeò äãeäélraa ,dyrn dcedi ax dyr - §¨§¨©£¦¥§
dcedi ax wqte ,ezy` iqkpn mivre mitpr ezndal lik`dy
zlk`d oky ,eize`ved z` lrad ciqtd ef dlik` zngny

aygp eznda.df oiprl ezlik`k z
jld ef dkldae :dcedi ax ly enrh z` `xnbd zx`anäãeäé áø©§¨

déîòèì,xg` oipra ezhiyl -,äãeäé áø øîàcwifgnd mc` iabl §©§¥§¨©©§¨
dpyna x`eany ,exiag ly rwxwa(.hk a"a)yly da wifgd m`y

siqede ,xkn xhy ecia oi`y s`e ,d`pwy eixacl di`x ef mipy
e exag dcya wifgd mc` m`y dcedi axdìëàz` lk` - £¨¨

d zepy zyly jeza dilecibäìøòmipyd zg`y e` ,mivrd ly ¨§¨
zpy dzidå ,úéòéáLdrehp dzid dcyd m` ok,íéàìk §¦¦§¦§©¦

,mnvr zexitd z` lek`l leki wifgnd did `l el` mipte`ay
jka wx dzid dcya ezwfgde ,mixwten e` mixeq` md oky

,zexenfa eznda z` lik`dy,ä÷æç Bæ éøädndal dlk`dy oeik £¥£¨¨
beln iqkp zexit zlk`dy ,o`k oicd `ede ,dlik`k zaygp

.eize`ved lk z` ciqtde ,lrad zlik`k miaygp ezndal

* * *
mpn` ,dxezd on ycwzdl dleki dpi` dia`n dnezi dphw

oeik j` .dycwl mileki dig` e` dn`y dl epwz minkg
ea zp`nn `id m` okl ,minkg zpwzn `l` mpi` el` oiyecwy
.oiyecwd z` lhan dpe`in `l` hb epnn dkixv dpi` dzephwa

:diqkp lr ze`ved `ivedy ef dphw ly dlraa dpc `xnbdøîà̈©
BzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä ,àcñç áø øîà ,á÷òé éaød,äpè÷ ©¦©£Ÿ¨©©¦§¨©¦¨©¦§¥¦§§©¨

,diqkp lr ze`ved `ivede ,diyecw z` elaw dig` e` dn`y
,ezy` iqkp lr ze`ved `ivend lra lkk epic oi` ,ea dp`ine

`ived `ivedy dne lk` lk`y dny(:hr lirl)`l` ,àéöBîk§¦
ze`vedéñëð ìòmc`,éîc øçàdcya zerihp exear rhp m`y ©¦§¥©¥¨¥

bedpd itk miqkpd egiaydy gaya wlg lhep ,rhil dieyrd
.mivr mirhepd milzyl mewn eze`a mlyl

:`xnbd zxxanàîòè éàîdy` mzq oia minkg ewlig recn - ©©§¨
:`xnbd zx`an .opaxc diyecwy dphw oialïðaø da eãáò̈§¨©¨¨

eäðéãñôéð àìc éëéä ék ,àzðwz,dy`d zaehl minkg ok epwz - ©©§¨¦¥¦§Ÿ¦§§¦§
z` ciqtie ea o`nz ezy`y yyeg lrad did ef dpwz ilely
mby exn` okle ,diqkp lr ze`ved `iven did `le ,eize`ved
ilzy bdpnk gaya ewlg z` lawi `l` ,ciqti `l ea o`nz m`

.xird

* * *
,mdn lk`e ezy` iqkp lr ze`ved `ivend lray dpyna epipy
`xnbd d`ian .eize`ved z` lawn epi` ,dyxib okn xg`le

:df oipra dyrnéàæBç éa éæeæ äàî òaøà dì eìôðc ,àúzéà àéää©¦¦§¨§¨§¨©§©¥¨¥¥©

enyy mewna fef ze`n rax` dl eyixedy ,zg` dy`a dyrn -
,i`feg iaàøáb ìéæà,dlra jld -äàî úéL ÷étàyy `ived - ¨¦©§¨©¥¦¥¨

e ,jxcd ze`veda elyn fef ze`néúééàmze` z` `iade -òaøà ©§¥©§©
äàî.dyxiy feféúà÷c éãäa,ribdy onfa -éøèöéàãç déì C ¥¨©£¥§¨¨¥¦§§¦¥©

eäéépî ì÷Lå ,àæeæze`vedl cg` fef cer `ivedl jixv did - ¨§¨©¦©§
z` lrad yxib jk xg` .ze`n rax` mze`n elhpe ,jxcd

.eize`ved z` dpnn raze ,dy`dénà éaøc dén÷ì àúà`a - ¨¨§©¥§©¦©¦
,in` iax iptl oicldéì øîày `ed oicd ,in` iaxàéöBäM äî ¨©¥©¤¦

,ìëà ìëàM äîe ,àéöBä,el` zernn cg` fefa ynzydy oeike ¦©¤¨©¨©
.eize`ved z` lawn epi`,énà éaøì ïðaø déì eøîàixdéléî éðä ¨§¥©¨¨§©¦©¦¨¥¦¥

wx xn`p df oic -àøét ìéëà÷c àëéäzexit z` lk`y dxwna - ¥¨§¨¨¦¥¨
la` ,eize`ved z` lawn epi` f`e ,miqkpdàä,df dxwna - ¨

ìéëà÷ àðø÷.dy`d iqkp ly oxwd on lrad lhp df fef -å,cer ©§¨¨¨¦§
`l` ,ekxvl df fef lk` `lyàéä äàöBäze`ved jxevl elhp - ¨¨¦

,opaxl in` iax mdl xn` .dy`d itqk z`adl jxcd,ïk íà¦¥
ixd ,mnvr miqkpd jxevle ,oxwd on `ivedydéì äåä`ed epic - £¨¥

y ink,ìëà àìå àéöBäy ,dpyna x`ean epicy,àéöBä änk òáMé ¦§Ÿ¨©¦¨©©¨¦
.ìBhéå§¦

* * *
,lk` `le `ived' :dpyna epipy.'ìBhéå ,àéöBä änk òáMézx`an ¦¨©©¨¦§¦

:df oic xn`p dxwn dfi`a `xnbdàeäå ,éqà áø øîàdf oic - ¨©©©¦§
ote`a wx xn`pöBä ãâðk çáL LiL,äàdeey d`veddy xnelk ¤¥¤©§¤¤¨¨

mdy ,eize`ved inc z` lhepe lrad rayp f`e ,gayl weica
.elek gayd

:eixac xe`iaa `xnbd zwtzqnàúëìä éàîìyi dkld efi` - §©¦§§¨
xnele lrad lr lwdl ezpeek m`d ,iq` ax ixac jezn cenll
`ll d`vedd z` lrad lhep d`vedd lr xzi gayd m`y
,d`veddn zegt gayd m`y ,eilr xingdl ezpeeky e` ,dreay

.xzei `le gayd ieey z` wx lhep
:iq` ax ixac z` x`an iia`,éiaà øîàlr lwdl iq` ax zpeek ¨©©©¥

,lradìèBð ,äàöBä ìò øúé çáL äéä íàLlradäàöBää úà ¤¦¨¨¤©¨¥©¨¨¥¤©¨¨
,äòeáL àìa.raydl lrad jixv d`vedd cbpk gaydyk wxe §Ÿ§¨

:`xnbd dywnàáø déì øîà,iia`l,ïk íàgaydy ote` lkay ¨©¥¨¨¦¥
,dreay `ll lrad on`p d`veddn lecbéîeøòéàì éúà`eai - ¨¥§¦£¥

geexd did m`y ,oick `ly oenn dy`dn `ivedl mixrdl lrad
mze` lehie ,miryz `ivedy xn`i ,miyly `ived lrade d`n
el oi` zn`d itle ,gayd incn mizegt mdy oeik ,dreay `ll

.miyly `l`
:xg` ote`a iq` ax ixac z` x`an `ax,àáø øîà àlàzpeek ¤¨¨©¨¨

,lrad lr xingdl `id iq` axäúéä íàLdìò äøéúé äàöBä ¤¦¨§¨¨¨§¥¨©
çáL øeòéL äàöBä àlà Bì ïéà ,çáMäjezn eize`ved inc - ©¤©¥¤¨¨¨¦¤©

,ciqtn x`yd z`e ,xzei ohw `edy ,gayd xeriyådf xeriy s` §
wx lhep `ed,äòeáLaeize`ved eidy xnel mixri `ly ick ¦§¨

xzei e` d`vedl deey gayd did m` la` ,zn`dn zelecb
eciy `vnpe ,dreayae ,d`vedd lk z` lrad lawn d`veddn
dpi`y exag dcyl zeyxa `ly cxeid mc`k ,dpezgzd lr

.rhil dieyr

* * *
epi` ,ezy` ly beln iqkpn zexit lk`y lray dpyna x`ean
miqix` xky lrady dxwna dpc `xnbd .eize`ved z` lawn
mdizeiekf md dn ,ezy` z` yxibe ,beln iqkp ly rwxwa cearl

:`xnbd zwtzqn .miqix`d lyïéñéøà ãéøBäL ìòa ,eäì àéòaéà¦©§¨§©©¤¦£¦¦
åézçze` ivg elawiy ok zrc lr ,ezy` ly rwxwa cearl ©§¨

ze`ved lral oi` dzre ,dyxibe ,miqix`d jxck ,gaydn yily
,gay `leeäîwlgd z` lawl zekf miqix`l yi m`d - ©

iccv z` `xnbd zx`an .dcyd giayzy dnn mdl ghaedy
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המשך בעמוד כד

miwxt dyelya` cenr t sc ± iriax wxtzeaezk
àøîâéøîúã àøâéù åìéôà øîà àáà éáøoiqxecy jxck ,cgi oikecip mixnz Ð

`xbiy :izrny ip`e ."`xbiy" ixwine ,ok el` s` ,ze`xhil ze`xhil ,cgi mip`zÐ

`a` iaxc elit` i`n :il `iywe ,mixnz leky` oink zeiexh?irixb zexbexb `d

mliye zexbexb lk` :opzck ,mixnznmixnzÐ`dl opiqxb ded i`e .dkxa eilr `az

iq` iaxc inwn ,`yixa `a` iaxcÐded `l

:oda aezke miyaeyn mixtq yi .icin il `iyw

daxd dnkeÐ.'ek `a` iax xn`zqxibe

`zkld i`nl daxd dnk ;ef `id mihey

dpin ol `wtp i`ne ,edl `irai`?iedc dnk lk

zg` zxbexb lr xzeiÐ.mlerl cr ,daxd ied

éøîúã àöáåç,xky oda eyry xg`l Ðx`ype

odn zeyrl ick daxd oikecip ,inp i` .zleqtd

.xkyéàî ãåáë êøã äìëà àì`ied dnka Ð

.dlik`øñéàëá.xqi` dey Ðéðééã
àúéãáîåôã`nw wxta ,l`eny xa `tt ax Ð

.(a,fi) oixcdpqcàãáåò äãåäé áø ãáòÐ

lk`n ody ,zexenf iliaga dlik` daygc

,oilitllik`dez` yxibe ,ezndal lrad odn

.lk` lk`y dn :dcedi ax xn`e ,ezy`äìëà
,zexenfa `l` oz`pd oi`y ,dlxr ipy gwel Ð

.xwtd `edy ,ziriay e` .d`pda xeq` ixtdy

.exq`p `l zexenfde ,mi`lk drxfy e`åæ éøä
ä÷æçzg` i` ,mipy yly oipnl el oiler Ð

opiqxb dwfg ef ixd :el`n zg` mipy ylydn

.`xza `aaae `kdäðè÷ åúùàdnezi Ð

.o`nl dleki dig`e dn` dz`iydyàéöåîù
øçà éñëð ìòea dp`in m`e ÐÐgay el oiny

.dpicnd iqix` htynk lhepe ,giaydyåãáò
àúð÷ú êä ïðáø äéìoinyc Ð.qix`k eléë

àìã éëéäåäðéãñôéì`ly Ðsiqkilwlwie

`le lk`ie ,zerwxwd,giayi`ny b`ecy

opiniiyc oeike .o`nzqix`k dilÐ`l ez

:xn` xnin .edl ciqtnm`e ,o`nz `l `ny

o`nzÐ.ilnr itl igay leh` ixdéàæåçÐ

dilr witn dide ,dpnid wegx dide ,mewn my

.elyn jxcd zkleda d`n ziyçáù äéäù
äàéöé ãâðë.lehie rayi :opixn`c `ed Ðéàîì

àúëìäd`ivi cbpk gay didy `ede xn`w Ð

Ðira `l ith gay `ki` i`c ,dilr ilew`l

e` ,dreayixeng`ld`ivi i`c xninle ,dilr

elit`e ,gay xeriyk `l` liwy `l dxizi

.lehie `ived dnk rayi opixn` `l ,dreaya

éúàéîåøòéàìxiva :xn`e Ð`gayn`zxet

Ðwit` `lc ab lr s`e ,dreay `la lewyilc

.i`d ilekàáø øîà àìàiqei iaxc `d Ð

dxizi d`ivi m`y xnele `z` dilr ixeng`l

dgiaydy gay lrÐdn lk lehi opixn` `l

xeriy el exifgi d`ivid on `l` ,`ivedy

.gaydäòåáùáåederiayiy Ð.`ived jky

ïéñéøà ãéøåäùdvgn lehil ,ezy` iqkpa Ð

dyxbe cnre ,yily e`.`rniw lk`ynåäîÐ

.mgay itk oiqix`d elhiyúéçð ìòáã àúòãà
`ed Ð,mqipkdlra dil wlzqi` ike .`id `leÐewlzqi`ik ;icin ilwy `le ,edpi`

`ivedy dnc ,dipicÐlk`y dne ,`ivedÐ.lk`àîéé÷ éñéøàì`l m` Ðmcixed

lradÐ`id dzid.oiqix` dkezl dcixenäðåúçúä ìò åãéå åì ïéîùd`ivid lehil Ð

,"l`eyd"a `rivn `aaa xn`ck ,gay xeriyk.melk `la iwelql ira :xn` `kde

çøèã ïàîì àëéìyi` did `ly df d`x Ð,ogiayndne ,odl cxieociqtd?jkld

.dil aidi zdin gay xeriy d`iviìòá àëéà àëä`l i` :edl dxn`e .oda gixhiy Ð

ezizgpoez`Ð.icin `zyd liwy ded `le ,ciar edi`àåä ñéøà äæ ìòá éàrceie Ð

.dcaer envr `ed did ,el` ecxi `l m`y ;zeqix` aihaåäì å÷ìúñà`l i`c ,il ezciqtn `w :edl dxn`c ÐezizgpÐ.icin `zyd liwy ded `le ,ciare zigp edi` dedøëîù
úåøéôì ò÷ø÷.zexit lk`ie gweld dyriy ,beln rwxw mixg`l xkn Ð
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àøâéù:opixn`ck ,zexbxebn iticr mixnz `de ?elit` i`n :qxhpewa dywd Ð ixnzc

xn`w `l `dc :mz epiax uxize !dkxa eilr `az Ð mixnz mliye zexbexb lk`

.jk lk zeaeh opi`c ,cgi daxd miveaw Ð `xbiy `l` ,ixnz elit`äìëàÐ dlxr

dlk` :(`,el `xza `aa) "mizad zwfg"a dcedi ax xn`c `dedpi` Ð mi`lke ziriay

oebk :mdxa` oa oeyny epiax my yxit .dwfg

Ð dwfg ied `l jkle .`xeqi`c zexit lk`y

dywn `lcn ,edine .milke`d jxck lk` `ly

ef ixd" opiqxb inp mzdc d`xp Ð iccd` edl

ly xtqa `vnp oke ,l`ppg epiax qixb oke ."dwfg

ivrc rnyn `kdc :xn`z m`e .meyxb epiax

mxkd i`lk ly oiywn `py i`ne ,mixzen mi`lk

xepz :(a,ek migqt) "dry lk" wxta xn`c

,mxkd i`lk ly oiywa e` ,dlxr itilwa ewiqdy

yie !oixeq` `nl` .ovei Ð oyi ,uzei Ð ycg

.xq`p lkd Ð f`c ,`xwirn rexfa mzdc :xnel

zexitd etiqede ,`ae rexfa ixii` `kd la`

"dry lk" wxta opixn`c .mivra `le ,miz`n

rexf :(`,fhw oileg) "xyad lk" wxtae (`,dk my)

Ð miz`n siqed `l ,oi` Ð miz`n siqed ,`ae

`le miz`n etiqed zexitdy wgec df oi`e .`l

xak zexenfc ,ikd ied `zlinc `gxe`c ,mivrd

.mi`lk zrixf iptl zelecb ied

[a,hr dpyna lirl jiiy]òáùé`ived dnk

`l i`n` :oiywn l`ppg epiax yexita Ð lehie

milhepe mirayp icda lhepe rayp i`d `pz

icin `l` aiyg `lc :ipyne :(a,cn) zereayc

ipeepge .ceyge xiky oebk ,raypd z` oiyigkny

Ð eyigkn ziad lrad oi`c ab lr s` ,eqwpt lr

.df z` df oiyigkn milrete ipeepg mewn lkn

inp `nrh i`dne .dygkd mey `kil `kd la`

`edd ,edine .minezi iqkpn rxtil `ad aiyg `l

d`xpe .dreaya lhep miyigkn minezia elit`

eprinydl jixvy mze` `l` aiyg `l mzdc

`pin` ded Ð opirny`c e`l i`c ,oilhepc

,xikyc it lr s`e .oilhep oi` dreaya elit`c

el did oicd on ,eilreta cexh dil aiygc i`nl

ipzield xne`k dil iedc ,dreay `la lehil

rayp epi`e ,aiigc ,jl izxfgd m` rcei ipi`e

i` ,mewn lkn .ziad lra ly ezrc qitdl `l`

ipi`k aiygc opirci ded `l opireny`c e`l

edpd la` .lhep did `l dreaya elit`e ,rcei

e`l i` ,minezi iqkpn rxtil `ad icda aiygc

dreay `la oilhepc `pin` ded opireny`c

oeylde .mzd edl aiyg `l Ð xhyd zngn

rnyn ,"oilhepe oirayp" ipzw mzdc ,ok giken

`l" ipzw `kde .oilhepc opireny`l `z`c

rxtie`l i`c rnyn ,"dreaya `l` e

.dreay `la oilhepc `pin` ded Ð opireny`c

zeaezk) "azekd"a `ziixac `pzc ab lr s`e

oiraypc edpd icda exhy mbet aiyg (a,ft

`ki` :inp i` .wlgn `l `pz `edd Ð oilhepe

.myd zxfra onwl yxt`y enk ,`nrh xninl

÷ìúñéàz` xkeyd (`,er `rivn `aa) opixn`c ab lr s` Ð edl ewlzq` lra dil

xnel yi !mlyn exky el ozep Ð exiag lya ed`xde elya zeyrl lretd

ciqtie yxbzz m`y ,eqpkp ok zpn lre ,`id dy` ly rwxwdy oircei oiqix`d `kdc

,mliaya ezy` yxbln gipi `l lrady mircei md dfc .melk eilr mdl oi` Ð lkd lrad

.epzd `ly oeik ,enr ciqtdl mzrce
miqkp
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éòa .éøîúc àøâéL eléôà :áø éa éøîà àaà éaø©¦©¨¨§¦¥©£¦¦§¨§©§¥¨¥
Cøc dìëà àì .e÷éz ?éàî éøîúc àöáeç :éáéa áø©¥¨§¨§©§¥©¥Ÿ£¨¨¤¤
éàøBîà éøz da éâéìt :àleò øîà ?éàî ,ãBák̈©¨©¨§¦¦¨§¥£¨¥
.øðéãëa :øîà ãçå ,øqéàëa :øîà ãç ;àáøòîa§©©§¨©¨©¦§¦¨§©¨©¦§¦¨
àãáeò äãeäé áø ãáò :àúéãaîeôc éðéic éøîà̈§¦©¨¥§§§¦¨£©©§¨§¨
:äãeäé áø øîàc ,déîòèì äãeäé áø .úBøBîæ éìéáça©£¦¥§©§¨§©£¥§¨©©§¨

íéàìëå úéòéáL ,äìøò dìëà¯øîà .ä÷æç Bæ éøä £¨¨¨§¨§¦¦§¦§©¦£¥£¨¨£©
ëð ìò úBàöBä àéöBnä :àcñç áø øîà á÷òé áøéñ ©©£Ÿ¨©©¦§¨©¦¨©¦§¥

äpè÷ BzLà¯éàî .éîc øçà éñëð ìò àéöBîk ¦§§©¨§¦©¦§¥©¥¨¥©
àîòè¯àìc éëéä ék ,àzðwz ïðaø da eãáò ©£¨¨§¨©¨©©©§¨¦¥¦§¨

äàî òaøà dì eìôðc àúzéà àéää .eäðéãñôéð¦§§¦§©¦¦§¨§¨§¨©§©¥¨
éúééà ,äàî úéL ÷étà àøáb ìéæà ,éàæBç éa éæeæ¥¥©¨¥©§¨©¥¦¥¨©§¥

éúà÷c éãäa .äàî òaøà¯éøèöéààæeæ ãç déì C ©§©¥¨©£¥§¨¨¥¦§§¦¥©¨
.éîà éaøc dén÷ì àúà .eäéépî ì÷Lådéì øîàäî : §¨©¦©§£¨§©¥§©¦©¦£©¥©

àéöBäM¯ìëàM äîe ,àéöBä¯ïðaø déì eøîà .ìëà ¤¦¦©¤¨©¨©¨§¥©¨©
éìéî éðä :éîà éaøì¯àä ,àøét ìéëà÷c àëéä¯ §©¦©¦¨¥¦¥¥¨§¨¨¥¥¨¨

àéöBä déì äåä ïk íà !àéä äàöBäå ,ìéëà÷ àðø÷©§¨¨¨¥§¨¨¦¦¥£¨¥¦
àéöBä änk òáMé ,ìëà àìå¯änk òáMé" .ìBhéå §Ÿ¨©¦¨©©¨¦§¦¦¨©©¨

ãâðk çáL LiL àeäå :éñà éaø øîà ."ìBhéå àéöBä¦§¦¨©©¦©¦§¤¥¤©§¤¤
äàöBä¯çáL äéä íàL :ééaà øîà ?àúëìä éàîì ¨¨§©¦§§¨¨©©©¥¤¦¨¨¤©

äàöBä ìò øúé¯.äòeáL àìa äàöBää úà ìèBð ¨¥©¨¨¥¤©¨¨§Ÿ§¨
déì øîàøîà àlà !éîeøòéàì éúà ïk íà :àáø £©¥¨¨¦¥¨¥§¦£¥¤¨¨©

çáMä ìò äøéúé äàöBä äúéä íàL :àáø¯Bì ïéà ¨¨¤¦¨§¨¨¨§¥¨©©¤©¥
:eäì àéòaéà .äòeáLáe ,çáL øeòéL äàöBä àlà¤¨¨¨¦¤©¦§¨¦©£¨§
ìòác àzòcà ?eäî ,åézçz ïéñéøà ãéøBäL ìòa©©¤¦£¦¦©§¨©©©§¨§©©

ìòa déì ÷élzñéà ,úéçð¯àîìc Bà ,eäì e÷élzñéà §¥¦§©¥¥©©¦§©¥§¦§¨
¯àîéé÷ ék àòøàå ,úéçð àòøàc àzòcà¯éñéøàì ©©§¨§©§¨§¥§©§¨¦©§¨©£¦¥

é÷úî ?àîéé÷àðL éàî :ïðç áø øa àáø dì ó ©§¨©§¦¨¨¨©©¨¨©§¨
ïéîL ,úeLøa àlL dòèðe Bøéáç äãN CBúì ãøBiäî¥©¥§§¥£¥§¨¨¤Ÿ¦§¨¦

íúä ?äðBzçzä ìò Bãéå Bì¯,çøèc Léðéà àkéì §¨©©©§¨¨¨¥¨¦¦§¨©
àëä¯áø øîà ?dìò éåä éàî .çøèc ìòa àkéà ¨¨¦¨©©§¨©©¨¥£¨¨©©

àeä ñéøà ìòa éà ,ïðéæç :òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¨¥©¦©©¨¦
¯åàì ìòa éà .eäì e÷lzñà ìòa déì ÷lzñéà¦§©©¥©©¦§©§§¦©©¨

àeä ñéøà¯ìòa :eäì àéòaéà .àîéé÷ éñéøàì àòøà ¨¦©§¨©£¦¥©§¨¦©£¨§©©
éð÷c éàî :ïðéøîà éî ?eäî úBøéôì ò÷ø÷ øënLdì ¤¨©©§©§¥©¦¨§¦©©§¨¥¨

ìòaì úBøét ïðaø déì eðéwz ék :àîìc Bà ,éð÷à©§¥¦§¨¦©¦¥©¨©¥©©©
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zeaezk(iying meil)

áø éa éøîà ,àaà éaø,ax ly eyxcn ziaa exn` -eléôàlk` ©¦©¨¨§¥¥©£¦
wx lradéøîúc àøâéLz` lawn epi` ,cgi ekecipy mixnz - ¦§¨§©§¥

.eize`ved
:`xnbd zwtzqn,éáéa áø éòawx ceak jxca lrad lk` m` ¨¥©¥©

éøîúc àöáeçzleqt -,mixnzdn xky eyry xg`l dx`ypy §¨§©§¥
éàîxeriy df oi`y e` ,eize`ved z` ciqtd m`d ,oicd dn - ©

:`xnbd zxne` .dlik` ly aeyge÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly

mxebd ,ceak jxca dlik`d xeriy `ed dn x`azdy xg`l
xeriy `ed dn `xnbd zxxan ,eize`ved z` ciqtdl lral

:`xnbd zxxan .ceak jxca `ly dlik`d,ãBák Cøc dìëà àìŸ£¨¨¤¤¨
éàî.eize`ved ciqtdl el mxebd dlik`d xeriy `ed dn - ©

:`xnbd zx`anàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt ,àìeò øîà- ¨©¨§¦¥¨§¥¨¨¥§©£¨¨
.l`xyi ux`a mi`xen` ipy df oica ewlgpãçmdn,øîàm` ©¨©

lk`aly ieey,øîà ãçå .øqéàklk` m`aly ieey.øðéãk §§¦¨§©¨©§§¦¨
:df oipra sqep oic d`ian `xnbdáø ãáò ,àúéãaîeôc éðéic éøîà̈§¥©¨¥§§§¦¨¨©©

úBøBîæ éìéáça àãáeò äãeäélraa ,dyrn dcedi ax dyr - §¨§¨©£¦¥§
dcedi ax wqte ,ezy` iqkpn mivre mitpr ezndal lik`dy
zlk`d oky ,eize`ved z` lrad ciqtd ef dlik` zngny

aygp eznda.df oiprl ezlik`k z
jld ef dkldae :dcedi ax ly enrh z` `xnbd zx`anäãeäé áø©§¨

déîòèì,xg` oipra ezhiyl -,äãeäé áø øîàcwifgnd mc` iabl §©§¥§¨©©§¨
dpyna x`eany ,exiag ly rwxwa(.hk a"a)yly da wifgd m`y

siqede ,xkn xhy ecia oi`y s`e ,d`pwy eixacl di`x ef mipy
e exag dcya wifgd mc` m`y dcedi axdìëàz` lk` - £¨¨

d zepy zyly jeza dilecibäìøòmipyd zg`y e` ,mivrd ly ¨§¨
zpy dzidå ,úéòéáLdrehp dzid dcyd m` ok,íéàìk §¦¦§¦§©¦

,mnvr zexitd z` lek`l leki wifgnd did `l el` mipte`ay
jka wx dzid dcya ezwfgde ,mixwten e` mixeq` md oky

,zexenfa eznda z` lik`dy,ä÷æç Bæ éøädndal dlk`dy oeik £¥£¨¨
beln iqkp zexit zlk`dy ,o`k oicd `ede ,dlik`k zaygp

.eize`ved lk z` ciqtde ,lrad zlik`k miaygp ezndal

* * *
mpn` ,dxezd on ycwzdl dleki dpi` dia`n dnezi dphw

oeik j` .dycwl mileki dig` e` dn`y dl epwz minkg
ea zp`nn `id m` okl ,minkg zpwzn `l` mpi` el` oiyecwy
.oiyecwd z` lhan dpe`in `l` hb epnn dkixv dpi` dzephwa

:diqkp lr ze`ved `ivedy ef dphw ly dlraa dpc `xnbdøîà̈©
BzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä ,àcñç áø øîà ,á÷òé éaød,äpè÷ ©¦©£Ÿ¨©©¦§¨©¦¨©¦§¥¦§§©¨

,diqkp lr ze`ved `ivede ,diyecw z` elaw dig` e` dn`y
,ezy` iqkp lr ze`ved `ivend lra lkk epic oi` ,ea dp`ine

`ived `ivedy dne lk` lk`y dny(:hr lirl)`l` ,àéöBîk§¦
ze`vedéñëð ìòmc`,éîc øçàdcya zerihp exear rhp m`y ©¦§¥©¥¨¥

bedpd itk miqkpd egiaydy gaya wlg lhep ,rhil dieyrd
.mivr mirhepd milzyl mewn eze`a mlyl

:`xnbd zxxanàîòè éàîdy` mzq oia minkg ewlig recn - ©©§¨
:`xnbd zx`an .opaxc diyecwy dphw oialïðaø da eãáò̈§¨©¨¨

eäðéãñôéð àìc éëéä ék ,àzðwz,dy`d zaehl minkg ok epwz - ©©§¨¦¥¦§Ÿ¦§§¦§
z` ciqtie ea o`nz ezy`y yyeg lrad did ef dpwz ilely
mby exn` okle ,diqkp lr ze`ved `iven did `le ,eize`ved
ilzy bdpnk gaya ewlg z` lawi `l` ,ciqti `l ea o`nz m`

.xird

* * *
,mdn lk`e ezy` iqkp lr ze`ved `ivend lray dpyna epipy
`xnbd d`ian .eize`ved z` lawn epi` ,dyxib okn xg`le

:df oipra dyrnéàæBç éa éæeæ äàî òaøà dì eìôðc ,àúzéà àéää©¦¦§¨§¨§¨©§©¥¨¥¥©

enyy mewna fef ze`n rax` dl eyixedy ,zg` dy`a dyrn -
,i`feg iaàøáb ìéæà,dlra jld -äàî úéL ÷étàyy `ived - ¨¦©§¨©¥¦¥¨

e ,jxcd ze`veda elyn fef ze`néúééàmze` z` `iade -òaøà ©§¥©§©
äàî.dyxiy feféúà÷c éãäa,ribdy onfa -éøèöéàãç déì C ¥¨©£¥§¨¨¥¦§§¦¥©

eäéépî ì÷Lå ,àæeæze`vedl cg` fef cer `ivedl jixv did - ¨§¨©¦©§
z` lrad yxib jk xg` .ze`n rax` mze`n elhpe ,jxcd

.eize`ved z` dpnn raze ,dy`dénà éaøc dén÷ì àúà`a - ¨¨§©¥§©¦©¦
,in` iax iptl oicldéì øîày `ed oicd ,in` iaxàéöBäM äî ¨©¥©¤¦

,ìëà ìëàM äîe ,àéöBä,el` zernn cg` fefa ynzydy oeike ¦©¤¨©¨©
.eize`ved z` lawn epi`,énà éaøì ïðaø déì eøîàixdéléî éðä ¨§¥©¨¨§©¦©¦¨¥¦¥

wx xn`p df oic -àøét ìéëà÷c àëéäzexit z` lk`y dxwna - ¥¨§¨¨¦¥¨
la` ,eize`ved z` lawn epi` f`e ,miqkpdàä,df dxwna - ¨

ìéëà÷ àðø÷.dy`d iqkp ly oxwd on lrad lhp df fef -å,cer ©§¨¨¨¦§
`l` ,ekxvl df fef lk` `lyàéä äàöBäze`ved jxevl elhp - ¨¨¦

,opaxl in` iax mdl xn` .dy`d itqk z`adl jxcd,ïk íà¦¥
ixd ,mnvr miqkpd jxevle ,oxwd on `ivedydéì äåä`ed epic - £¨¥

y ink,ìëà àìå àéöBäy ,dpyna x`ean epicy,àéöBä änk òáMé ¦§Ÿ¨©¦¨©©¨¦
.ìBhéå§¦

* * *
,lk` `le `ived' :dpyna epipy.'ìBhéå ,àéöBä änk òáMézx`an ¦¨©©¨¦§¦

:df oic xn`p dxwn dfi`a `xnbdàeäå ,éqà áø øîàdf oic - ¨©©©¦§
ote`a wx xn`pöBä ãâðk çáL LiL,äàdeey d`veddy xnelk ¤¥¤©§¤¤¨¨

mdy ,eize`ved inc z` lhepe lrad rayp f`e ,gayl weica
.elek gayd

:eixac xe`iaa `xnbd zwtzqnàúëìä éàîìyi dkld efi` - §©¦§§¨
xnele lrad lr lwdl ezpeek m`d ,iq` ax ixac jezn cenll
`ll d`vedd z` lrad lhep d`vedd lr xzi gayd m`y
,d`veddn zegt gayd m`y ,eilr xingdl ezpeeky e` ,dreay

.xzei `le gayd ieey z` wx lhep
:iq` ax ixac z` x`an iia`,éiaà øîàlr lwdl iq` ax zpeek ¨©©©¥

,lradìèBð ,äàöBä ìò øúé çáL äéä íàLlradäàöBää úà ¤¦¨¨¤©¨¥©¨¨¥¤©¨¨
,äòeáL àìa.raydl lrad jixv d`vedd cbpk gaydyk wxe §Ÿ§¨

:`xnbd dywnàáø déì øîà,iia`l,ïk íàgaydy ote` lkay ¨©¥¨¨¦¥
,dreay `ll lrad on`p d`veddn lecbéîeøòéàì éúà`eai - ¨¥§¦£¥

geexd did m`y ,oick `ly oenn dy`dn `ivedl mixrdl lrad
mze` lehie ,miryz `ivedy xn`i ,miyly `ived lrade d`n
el oi` zn`d itle ,gayd incn mizegt mdy oeik ,dreay `ll

.miyly `l`
:xg` ote`a iq` ax ixac z` x`an `ax,àáø øîà àlàzpeek ¤¨¨©¨¨

,lrad lr xingdl `id iq` axäúéä íàLdìò äøéúé äàöBä ¤¦¨§¨¨¨§¥¨©
çáL øeòéL äàöBä àlà Bì ïéà ,çáMäjezn eize`ved inc - ©¤©¥¤¨¨¨¦¤©

,ciqtn x`yd z`e ,xzei ohw `edy ,gayd xeriyådf xeriy s` §
wx lhep `ed,äòeáLaeize`ved eidy xnel mixri `ly ick ¦§¨

xzei e` d`vedl deey gayd did m` la` ,zn`dn zelecb
eciy `vnpe ,dreayae ,d`vedd lk z` lrad lawn d`veddn
dpi`y exag dcyl zeyxa `ly cxeid mc`k ,dpezgzd lr

.rhil dieyr

* * *
epi` ,ezy` ly beln iqkpn zexit lk`y lray dpyna x`ean
miqix` xky lrady dxwna dpc `xnbd .eize`ved z` lawn
mdizeiekf md dn ,ezy` z` yxibe ,beln iqkp ly rwxwa cearl

:`xnbd zwtzqn .miqix`d lyïéñéøà ãéøBäL ìòa ,eäì àéòaéà¦©§¨§©©¤¦£¦¦
åézçze` ivg elawiy ok zrc lr ,ezy` ly rwxwa cearl ©§¨

ze`ved lral oi` dzre ,dyxibe ,miqix`d jxck ,gaydn yily
,gay `leeäîwlgd z` lawl zekf miqix`l yi m`d - ©

iccv z` `xnbd zx`an .dcyd giayzy dnn mdl ghaedy
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המשך בעמוד כד

miwxt dyelya` cenr t sc ± iriax wxtzeaezk
àøîâéøîúã àøâéù åìéôà øîà àáà éáøoiqxecy jxck ,cgi oikecip mixnz Ð

`xbiy :izrny ip`e ."`xbiy" ixwine ,ok el` s` ,ze`xhil ze`xhil ,cgi mip`zÐ

`a` iaxc elit` i`n :il `iywe ,mixnz leky` oink zeiexh?irixb zexbexb `d

mliye zexbexb lk` :opzck ,mixnznmixnzÐ`dl opiqxb ded i`e .dkxa eilr `az

iq` iaxc inwn ,`yixa `a` iaxcÐded `l

:oda aezke miyaeyn mixtq yi .icin il `iyw

daxd dnkeÐ.'ek `a` iax xn`zqxibe

`zkld i`nl daxd dnk ;ef `id mihey

dpin ol `wtp i`ne ,edl `irai`?iedc dnk lk

zg` zxbexb lr xzeiÐ.mlerl cr ,daxd ied

éøîúã àöáåç,xky oda eyry xg`l Ðx`ype

odn zeyrl ick daxd oikecip ,inp i` .zleqtd

.xkyéàî ãåáë êøã äìëà àì`ied dnka Ð

.dlik`øñéàëá.xqi` dey Ðéðééã
àúéãáîåôã`nw wxta ,l`eny xa `tt ax Ð

.(a,fi) oixcdpqcàãáåò äãåäé áø ãáòÐ

lk`n ody ,zexenf iliaga dlik` daygc

,oilitllik`dez` yxibe ,ezndal lrad odn

.lk` lk`y dn :dcedi ax xn`e ,ezy`äìëà
,zexenfa `l` oz`pd oi`y ,dlxr ipy gwel Ð

.xwtd `edy ,ziriay e` .d`pda xeq` ixtdy

.exq`p `l zexenfde ,mi`lk drxfy e`åæ éøä
ä÷æçzg` i` ,mipy yly oipnl el oiler Ð

opiqxb dwfg ef ixd :el`n zg` mipy ylydn

.`xza `aaae `kdäðè÷ åúùàdnezi Ð

.o`nl dleki dig`e dn` dz`iydyàéöåîù
øçà éñëð ìòea dp`in m`e ÐÐgay el oiny

.dpicnd iqix` htynk lhepe ,giaydyåãáò
àúð÷ú êä ïðáø äéìoinyc Ð.qix`k eléë

àìã éëéäåäðéãñôéì`ly Ðsiqkilwlwie

`le lk`ie ,zerwxwd,giayi`ny b`ecy

opiniiyc oeike .o`nzqix`k dilÐ`l ez

:xn` xnin .edl ciqtnm`e ,o`nz `l `ny

o`nzÐ.ilnr itl igay leh` ixdéàæåçÐ

dilr witn dide ,dpnid wegx dide ,mewn my

.elyn jxcd zkleda d`n ziyçáù äéäù
äàéöé ãâðë.lehie rayi :opixn`c `ed Ðéàîì

àúëìäd`ivi cbpk gay didy `ede xn`w Ð

Ðira `l ith gay `ki` i`c ,dilr ilew`l

e` ,dreayixeng`ld`ivi i`c xninle ,dilr

elit`e ,gay xeriyk `l` liwy `l dxizi

.lehie `ived dnk rayi opixn` `l ,dreaya

éúàéîåøòéàìxiva :xn`e Ð`gayn`zxet

Ðwit` `lc ab lr s`e ,dreay `la lewyilc

.i`d ilekàáø øîà àìàiqei iaxc `d Ð

dxizi d`ivi m`y xnele `z` dilr ixeng`l

dgiaydy gay lrÐdn lk lehi opixn` `l

xeriy el exifgi d`ivid on `l` ,`ivedy

.gaydäòåáùáåederiayiy Ð.`ived jky

ïéñéøà ãéøåäùdvgn lehil ,ezy` iqkpa Ð

dyxbe cnre ,yily e`.`rniw lk`ynåäîÐ

.mgay itk oiqix`d elhiyúéçð ìòáã àúòãà
`ed Ð,mqipkdlra dil wlzqi` ike .`id `leÐewlzqi`ik ;icin ilwy `le ,edpi`

`ivedy dnc ,dipicÐlk`y dne ,`ivedÐ.lk`àîéé÷ éñéøàì`l m` Ðmcixed

lradÐ`id dzid.oiqix` dkezl dcixenäðåúçúä ìò åãéå åì ïéîùd`ivid lehil Ð

,"l`eyd"a `rivn `aaa xn`ck ,gay xeriyk.melk `la iwelql ira :xn` `kde

çøèã ïàîì àëéìyi` did `ly df d`x Ð,ogiayndne ,odl cxieociqtd?jkld

.dil aidi zdin gay xeriy d`iviìòá àëéà àëä`l i` :edl dxn`e .oda gixhiy Ð

ezizgpoez`Ð.icin `zyd liwy ded `le ,ciar edi`àåä ñéøà äæ ìòá éàrceie Ð

.dcaer envr `ed did ,el` ecxi `l m`y ;zeqix` aihaåäì å÷ìúñà`l i`c ,il ezciqtn `w :edl dxn`c ÐezizgpÐ.icin `zyd liwy ded `le ,ciare zigp edi` dedøëîù
úåøéôì ò÷ø÷.zexit lk`ie gweld dyriy ,beln rwxw mixg`l xkn Ð

íåùî
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àøâéù:opixn`ck ,zexbxebn iticr mixnz `de ?elit` i`n :qxhpewa dywd Ð ixnzc

xn`w `l `dc :mz epiax uxize !dkxa eilr `az Ð mixnz mliye zexbexb lk`

.jk lk zeaeh opi`c ,cgi daxd miveaw Ð `xbiy `l` ,ixnz elit`äìëàÐ dlxr

dlk` :(`,el `xza `aa) "mizad zwfg"a dcedi ax xn`c `dedpi` Ð mi`lke ziriay

oebk :mdxa` oa oeyny epiax my yxit .dwfg

Ð dwfg ied `l jkle .`xeqi`c zexit lk`y

dywn `lcn ,edine .milke`d jxck lk` `ly

ef ixd" opiqxb inp mzdc d`xp Ð iccd` edl

ly xtqa `vnp oke ,l`ppg epiax qixb oke ."dwfg

ivrc rnyn `kdc :xn`z m`e .meyxb epiax

mxkd i`lk ly oiywn `py i`ne ,mixzen mi`lk

xepz :(a,ek migqt) "dry lk" wxta xn`c

,mxkd i`lk ly oiywa e` ,dlxr itilwa ewiqdy

yie !oixeq` `nl` .ovei Ð oyi ,uzei Ð ycg

.xq`p lkd Ð f`c ,`xwirn rexfa mzdc :xnel

zexitd etiqede ,`ae rexfa ixii` `kd la`

"dry lk" wxta opixn`c .mivra `le ,miz`n

rexf :(`,fhw oileg) "xyad lk" wxtae (`,dk my)

Ð miz`n siqed `l ,oi` Ð miz`n siqed ,`ae

`le miz`n etiqed zexitdy wgec df oi`e .`l

xak zexenfc ,ikd ied `zlinc `gxe`c ,mivrd

.mi`lk zrixf iptl zelecb ied

[a,hr dpyna lirl jiiy]òáùé`ived dnk

`l i`n` :oiywn l`ppg epiax yexita Ð lehie

milhepe mirayp icda lhepe rayp i`d `pz

icin `l` aiyg `lc :ipyne :(a,cn) zereayc

ipeepge .ceyge xiky oebk ,raypd z` oiyigkny

Ð eyigkn ziad lrad oi`c ab lr s` ,eqwpt lr

.df z` df oiyigkn milrete ipeepg mewn lkn

inp `nrh i`dne .dygkd mey `kil `kd la`

`edd ,edine .minezi iqkpn rxtil `ad aiyg `l

d`xpe .dreaya lhep miyigkn minezia elit`

eprinydl jixvy mze` `l` aiyg `l mzdc

`pin` ded Ð opirny`c e`l i`c ,oilhepc

,xikyc it lr s`e .oilhep oi` dreaya elit`c

el did oicd on ,eilreta cexh dil aiygc i`nl

ipzield xne`k dil iedc ,dreay `la lehil

rayp epi`e ,aiigc ,jl izxfgd m` rcei ipi`e

i` ,mewn lkn .ziad lra ly ezrc qitdl `l`

ipi`k aiygc opirci ded `l opireny`c e`l

edpd la` .lhep did `l dreaya elit`e ,rcei

e`l i` ,minezi iqkpn rxtil `ad icda aiygc

dreay `la oilhepc `pin` ded opireny`c

oeylde .mzd edl aiyg `l Ð xhyd zngn

rnyn ,"oilhepe oirayp" ipzw mzdc ,ok giken

`l" ipzw `kde .oilhepc opireny`l `z`c

rxtie`l i`c rnyn ,"dreaya `l` e

.dreay `la oilhepc `pin` ded Ð opireny`c

zeaezk) "azekd"a `ziixac `pzc ab lr s`e

oiraypc edpd icda exhy mbet aiyg (a,ft

`ki` :inp i` .wlgn `l `pz `edd Ð oilhepe

.myd zxfra onwl yxt`y enk ,`nrh xninl

÷ìúñéàz` xkeyd (`,er `rivn `aa) opixn`c ab lr s` Ð edl ewlzq` lra dil

xnel yi !mlyn exky el ozep Ð exiag lya ed`xde elya zeyrl lretd

ciqtie yxbzz m`y ,eqpkp ok zpn lre ,`id dy` ly rwxwdy oircei oiqix`d `kdc

,mliaya ezy` yxbln gipi `l lrady mircei md dfc .melk eilr mdl oi` Ð lkd lrad

.epzd `ly oeik ,enr ciqtdl mzrce
miqkp
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Cøc dìëà àì .e÷éz ?éàî éøîúc àöáeç :éáéa áø©¥¨§¨§©§¥©¥Ÿ£¨¨¤¤
éàøBîà éøz da éâéìt :àleò øîà ?éàî ,ãBák̈©¨©¨§¦¦¨§¥£¨¥
.øðéãëa :øîà ãçå ,øqéàëa :øîà ãç ;àáøòîa§©©§¨©¨©¦§¦¨§©¨©¦§¦¨
àãáeò äãeäé áø ãáò :àúéãaîeôc éðéic éøîà̈§¦©¨¥§§§¦¨£©©§¨§¨
:äãeäé áø øîàc ,déîòèì äãeäé áø .úBøBîæ éìéáça©£¦¥§©§¨§©£¥§¨©©§¨

íéàìëå úéòéáL ,äìøò dìëà¯øîà .ä÷æç Bæ éøä £¨¨¨§¨§¦¦§¦§©¦£¥£¨¨£©
ëð ìò úBàöBä àéöBnä :àcñç áø øîà á÷òé áøéñ ©©£Ÿ¨©©¦§¨©¦¨©¦§¥

äpè÷ BzLà¯éàî .éîc øçà éñëð ìò àéöBîk ¦§§©¨§¦©¦§¥©¥¨¥©
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éúà÷c éãäa .äàî òaøà¯éøèöéààæeæ ãç déì C ©§©¥¨©£¥§¨¨¥¦§§¦¥©¨
.éîà éaøc dén÷ì àúà .eäéépî ì÷Lådéì øîàäî : §¨©¦©§£¨§©¥§©¦©¦£©¥©

àéöBäM¯ìëàM äîe ,àéöBä¯ïðaø déì eøîà .ìëà ¤¦¦©¤¨©¨©¨§¥©¨©
éìéî éðä :éîà éaøì¯àä ,àøét ìéëà÷c àëéä¯ §©¦©¦¨¥¦¥¥¨§¨¨¥¥¨¨

àéöBä déì äåä ïk íà !àéä äàöBäå ,ìéëà÷ àðø÷©§¨¨¨¥§¨¨¦¦¥£¨¥¦
àéöBä änk òáMé ,ìëà àìå¯änk òáMé" .ìBhéå §Ÿ¨©¦¨©©¨¦§¦¦¨©©¨

ãâðk çáL LiL àeäå :éñà éaø øîà ."ìBhéå àéöBä¦§¦¨©©¦©¦§¤¥¤©§¤¤
äàöBä¯çáL äéä íàL :ééaà øîà ?àúëìä éàîì ¨¨§©¦§§¨¨©©©¥¤¦¨¨¤©

äàöBä ìò øúé¯.äòeáL àìa äàöBää úà ìèBð ¨¥©¨¨¥¤©¨¨§Ÿ§¨
déì øîàøîà àlà !éîeøòéàì éúà ïk íà :àáø £©¥¨¨¦¥¨¥§¦£¥¤¨¨©

çáMä ìò äøéúé äàöBä äúéä íàL :àáø¯Bì ïéà ¨¨¤¦¨§¨¨¨§¥¨©©¤©¥
:eäì àéòaéà .äòeáLáe ,çáL øeòéL äàöBä àlà¤¨¨¨¦¤©¦§¨¦©£¨§
ìòác àzòcà ?eäî ,åézçz ïéñéøà ãéøBäL ìòa©©¤¦£¦¦©§¨©©©§¨§©©

ìòa déì ÷élzñéà ,úéçð¯àîìc Bà ,eäì e÷élzñéà §¥¦§©¥¥©©¦§©¥§¦§¨
¯àîéé÷ ék àòøàå ,úéçð àòøàc àzòcà¯éñéøàì ©©§¨§©§¨§¥§©§¨¦©§¨©£¦¥

é÷úî ?àîéé÷àðL éàî :ïðç áø øa àáø dì ó ©§¨©§¦¨¨¨©©¨¨©§¨
ïéîL ,úeLøa àlL dòèðe Bøéáç äãN CBúì ãøBiäî¥©¥§§¥£¥§¨¨¤Ÿ¦§¨¦

íúä ?äðBzçzä ìò Bãéå Bì¯,çøèc Léðéà àkéì §¨©©©§¨¨¨¥¨¦¦§¨©
àëä¯áø øîà ?dìò éåä éàî .çøèc ìòa àkéà ¨¨¦¨©©§¨©©¨¥£¨¨©©

àeä ñéøà ìòa éà ,ïðéæç :òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¨¥©¦©©¨¦
¯åàì ìòa éà .eäì e÷lzñà ìòa déì ÷lzñéà¦§©©¥©©¦§©§§¦©©¨

àeä ñéøà¯ìòa :eäì àéòaéà .àîéé÷ éñéøàì àòøà ¨¦©§¨©£¦¥©§¨¦©£¨§©©
éð÷c éàî :ïðéøîà éî ?eäî úBøéôì ò÷ø÷ øënLdì ¤¨©©§©§¥©¦¨§¦©©§¨¥¨
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miwxtרלח dyelyaa cenr t sc ± iriax wxtzeaezk
àúéá çååø íåùî,ievn ziad oefn `die ezial zexitd qipkiy Ð.dl aihiieùåøéôá åàì

øîúéà.`icda `axn drny `l Ðàúäîà éúøúmz`ny `le ,eid beln zegty Ð

.dzaezka elåäééðî àãç äì ìééò.dipyl zxyl Ðéàúà.`axc dinwl `ziinw Ðäî
éåùò äùòùzxg`l dpzp elit`e Ð.dyeniylàéä àìå`zia geex meyn mlerl Ð

.zexit zpwz `axl dil zi`çååø à÷ àäåÐ

.ziad ikxv dyer `id dzr s`y ,`ziaàîù
éñëúó`ly ,dcyd Ðyegigwelddlafl

oi`y ,i`pn zwtp xgnl :xaq `wc ,daiihle

`id zenz `ny dtvn lra la` .ily sebd

.dl gayne rwxwd seb z` yxiie ,eiigaáø÷îã
àúîì.dl siqkn i` `zry lk dil `ifgc Ð

àåä ñéøà ìòá éîð éàgwell ozepy ,xnelk Ð

.mipnefn zexitåäá ãéáò à÷å éæåæ éîð éà
à÷ñéòlaiwy zerna dxegq dyer lrady Ð

.`zia geex `ki`e ,oda xkzyne ,gweld on

äðùîíéñëð äì åìôðùzxney `idyk Ð

.maiäúáåúëá,el dqipkdy `ipecpa Ð

oz`nyeeilr laiwe ,dzaezka elozeixg`

.m`ivedl i`yxeíéàöåéäå íéñðëðä íéñëðáå
äîò,eilr mze` oiny oi`y ,beln iqkp od Ð

ezeyxl dqpkpyn `l` .o`ivedl i`yx epi`e

Ðd`vei `idyke ,dnr oiqpkpÐ.dnr oi`vei

'åë íéøîåà éàîù úéá"ulegd" wxt zenaia Ð

`yix `py i`n ,yxtn `wÐzniiw `idykÐ

`tiq `py i`ne ,mda gk el oi`y ibilt `lcÐ

dznykÐexn`iyxei ewelgi i`ny zia

ewelgi hwp `wecc ,inp yxtne .mda lrad

la` ,beln iqkpa a`d iyxei mr lrad iyxei

lr s`e .lrad zaezka ewelgi `l a`d iyxei

dzaezka eyri dn `yix hwpc abÐ`ipz

.dwayeíéñëð íéøîåà ììä úéáålfxa o`vc Ð

(a,gpw) "zny in" wxta `xza `aaae .ozwfga

iyxei zwfga i` ;oiwfgen md in zwfga yxtn

li`ed ,lradozeixg`eiyxei zwfga e` ,eilr

:opiqxb ikd .dly eidy dy`dú÷æçá äúáåúë
ìòáä éùøåéztqeze ,miz`n dpn Ðoiie`xy

lra lyn dl `alÐ.lrad iyxei zwfgaç÷ìé
ò÷ø÷ ïäádlra iqkp lr dzaezky itl Ð

znd iqkp jkitl .onwl ipzwck ,oey`xd

maidy `l` ,dzaezkl oi`xg`,zexit lke`

icarzyn ilhlhn :xaqwe .dze` maiin m`

.daezklíúåà ïéîùlcby dn lk xaqwc Ð

.daezkl oi`xg` znd zeyxaíéøîåà íéîëçå
åìù ò÷ø÷ì ïéøáåçîä úåøéôjixt `xnba Ð

.dlräëæ ïäá íãå÷ä ìëilhlhn :xaqw Ð

.dqtz ok m` `l` ,icarzyn `l daezkl

"azekd"a onwlck ,dqitz opira lrac miigne

,mitqk` ibiltc inp oicd `ede .(a,ct)i`nc

miyelz zexitn mitqk `py?åúùàë àéä éøä
.`xnba yxtn Ðåéñëð ìë.eig`n yxiiy Ð

äùøâ.dqpky xg`l eznail Ðàìà äì ïéà
äáåúëlk eid ,dyxb `ly onf lk la` Ð

.xeknl i`yx epi`e ,dl micareyn miqkpdéøä
íéùðä ìëë àéä:onwlc oiwxita opzc Ð

dxifgde ezy` z` yxbndÐdaezk zpn lr

il dnl :jixt `xnbae .dxifgd dpey`xd

dnaia opireny`l?àøîâäøáå÷ éîÐ

.ol `iranw oiyxei ipy dl yic meynäúáåúë éúøé à÷ã äì éøá÷ ìòáä éùøåé`ipze Ð

.dzaezk zgz dzxeaw :(a,fn zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta
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íéñëð`xza `aa) "zny in" wxta i`xen` ibiltc ikid ikc :qxhpewd yxit Ð ozwfga

o`nl `ki`e ,"ozwfga miqkp" mzd inp ipzwc ,ezy` lre eilr ziad ltpa (a,gpw

itl ,a`d iyxei zwfga xn`c o`nl `ki`e .ezeixg`a eidy itl ,lrad iyxei zwfga xn`c

oi`e .`kd ibilt inp ikd Ð ewelgie mdipy zwfga eidy xn`c o`nl `ki`e .eid dlyy

`nlr ilek ecen `kd `l` ,mz epiaxl d`xp

wfgen did xak maidc .lrad iyxei zwfga mdy

Ð eig` zzin zryn ,dzzin mcew miqkpa

cr llk daezk gwil dl oi`c ,yxei `edy

,`da lld zial ecen inp i`ny ziae .uelgzy

ziad ltpa la` .(`,gl zenai) "ulegd"a xn`ck

enk miqkpa a` iyxei oiwfgen Ð ezy` lre eilr

oi`a ellde yxil oi`A elldc ,lrad iyxei¨¦

,df `le df `l miqkpa wfged `l oiicry ,yxil

ewelgi i`ny ziale ,in zwfga mzd ibilt ikdle

ipzw mzdc .lfxa o`v iqkpa s` ,miqkpd lka

iyxei mr lrad iyxei" ipzw `le ,`nzq "ewelgi"

beln iqkpa `weec :rnync ,`kd ipzwck "a`d

."ulegd"a wcwcny enk ,xwir a`d iyxei oday

xn`c o`nl ok m` Ð `kd inp ibilt i`c :cere

i`ny zia ok m`c :iywiz dy`d iyxei zwfga

ith dy`d iyxei zwfga lfxa o`v iqkp inwen

,ewelgic ixn`w beln iqkpac ;beln iqkpn

zwfga eedc lld zial ecen lfxa o`v iqkpae

wxtac ;epi` dfe .xn`c o`nl ,dy`d iyxei

o`v iqkpc rnyn (`,eq) zenaia "dpnl`"lfxa

icarc Ð mzd ipzwck ,ith iniiw lrad zwfga

oke ,beln icar `le dnexza elk`i lfxa o`v

zwfga inp mzd xn`c o`nl :cere .izkec dnka

Ð beln iqkpn lrad zwfga ith ied ,lrad iyxei

`de .a`d iyxei zwfga eedc ixn`w beln iqkpac

ozil ick Ð daezkd mr miqkp ipze aixr `lc

,dzr cr eidy in zwfga Ð xnelk ,xacl mrh

jxved `l Ð daezkd lr la` .lrad epiidc

ith lrad zwfga iedc `ed heyt xacy ,mrh

ok enk oikixv ep` df mrhe .lfxa o`v iqkpn

lrad iyxei zwfga xn`c o`nl mzd xnel

.izkx`d "ulegd"aeéùøåédl ixaw lrad

yexitl :xn`z m`e Ð dzaezk izxi `wc

miz`ne dpn `l` lrad iyxeil oi`c qxhpewd

zeaezk) "dxrp" wxta opixn` `de ,`ipecp `le

aiig epi`cn ,dziipecp zgz dzxeawc (a,fn

dzid mai zxneyc :xnel yie !ezqex` xeawl

Ð opiwqnck ,miz`ne dpn zvw lehil die`x

;`ipecp el dqipkd eli`k iede ,inc xg`k maic

cearyd eze`e ,dlra iqkp lr dzaezk dzidy

dxifgde dlhp eli`k `id ixde ,el zqpkn `id

dil dqpkn `lc dqex` x`yl `inc `le .el

oiqexi`d on dnaia elit` Ð df itle ,icin

.dil `irainåàdl ixaw a`d iyxei `nlc

Ð dnr oi`veide miqpkpd miqkp izxi `wc

iyxei zwfga xn`c o`nl ;qxhpewd yexitl

,dziipecp inp izxi `wc xninl dil ded dy`d

zwfga xn`c o`nl elit` iweq`l dil `gip `l`

?dil `iran `w i`n :xn`z m`e .lrad iyxei

epiidc ,dzaezk zgz dzxeaw :lirl `ipzde

`wec e`lc :xnel yie !beln iqkp `le ,`ziipecp

`l` ,beln iqkp oicd `edc ,dzaezk mzd hwp

qxhpewd yexitle .beln iqkpn lfxa o`v iqkp dlral dy`d zqpkny ith `ed zelibxc

.epyxitck ,inc `ipecpk Ð `kdc miz`ne dpn inp
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éðeaæì ìáà ,àúéa çååø íeMî¯øa øî äãeäé !àì ¦¤©¥¨£¨§©¥¨§¨¨©
äNòM äî :øîà àáøc déîMî øîéøî¯áø .éeNò ¨¥¨¦§¥§¨¨¨©©¤¨¨¨©

øîà .íeìë àìå äNò àì :àáøc déîMî øîà àtt©¨¨©¦§¥§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§¨©
øîéøî øa øî äãeäéc àä :àtt áø¯Leøéôa åàì ©©¨¨¦¨¨©¨¥¨¨§¥

dìéiòc àúzéà àéääc ;øîzà àììkî àlà ,øîzà¦§©¤¨¦§¨¨¦§©§©¦¦§¨§©§¨
àúzéà áéñð àøáb ìæà ,àúäîà ézøz àøáâì déì¥§©§¨©§¥©§¨¨£©©§¨¨¥¦§¨
,àáøc dén÷ì éàúà .eäéépî àãç dì ìééò ,éúéøçà©£¦¥¨¥¨£¨¦©§£©§©¥§¨¨
øáñc íeMî øáñ àæçc ïàî .da çbLà àì ,äçååö̈§¨¨©§©¨©©£¨¨©¦§¨©
àäå ,àúéa çååø íeMî ;àéä àìå .éeNò äNòM äî©¤¨¨¨§¨¦¦¤©¥¨§¨

úBøéôì ò÷ø÷ øënL ìòa :àúëìäå .çååø à÷¯àì ¨¨©§¦§§¨©©¤¨©©§©§¥Ÿ
ïðéLééç :øîà ééaà ?àîòè éàî .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§©©£¨©©¥¨©¨§¦©

éñëz ànLéàî .àúéa çååø íeMî :øîà àáø ,ó ¤¨©§¦¨¨¨©¦¤©¥¨©
éîð éà .àúîì áøwîc àòøà eäééðéa àkéà ?eäééðéa¥©§¦¨¥©§©§¨§¦¨©§¨¨¦©¦
.à÷ñéò eäa ãéáò à÷å éæeæ éîð éà .àeä ñéøà ìòa©©¨¦¦©¦¥§¨¨¥§¦§¨

äðùîíéñëð dì eìôpL íáé úøîBL¯úéa íéãBî ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦¦¥
äî ,äúî .íéi÷å úðúBðå úøëBnL ìlä úéáe éànL©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¥¨©
?änò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëpáe dúaeúëa eNòi©£¦§¨¨©§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨

éLøBé e÷ìçé :íéøîBà éànL úéaéLøBé íò ìòaä ¥©©§¦©§§§¥©©©¦§¥
äaeúëe ;ïú÷æça íéñëð :íéøîBà ìlä úéáe .áàä̈¨¥¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨§¨
änò íéàöBiäå íéñðëpä íéñëð .ìòaä éLøBé ú÷æça§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨

¯úBòî åéçà çépä .áàä éLøBé ú÷æça¯ïäa ç÷lé §¤§©§¥¨¨¦¦©¨¦¨¦¨©¨¤
ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøét .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷©§©§¥¥¥©§¦¦©©§©

¯ïéøaeçîä .úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷ ïäa ç÷lé¦¨©¨¤©§©§¥¥©§¨¦
ïéôé ïä änk ïúBà ïéîL :øéàî éaø øîà ,ò÷øwa©©§©¨©©¦¥¦¨¦¨©¨¥¨¦

øúBnäå ,úBøét àìa ïéôé ïä änëå ,úBøéôa¯ç÷lé §¥§©¨¥¨¦§Ÿ¥§©¨¦¨©
úBøét :íéøîBà íéîëçå .úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥©£¨¦§¦¥

ò÷øwa ïéøaeçîä¯ò÷øwä ïî ïéLeìzä ,BlL¯ìk ©§¨¦©©§©¤©§¦¦©©§©Ÿ
eä íã÷ .ïäa äëæ íãBwäà¯ç÷lé ,àéä äîã÷ ,äëæ ©¥¨¨¨¤¨©¨¨¨§¨¦¦¨©

dñðk .úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa¯àéä éøä ¨¤©§©§¥¥§¨¨£¥¦
éñëð ìò dúaeúk àäzL ãáìa ,øác ìëì BzLàk§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§¨¨©¦§¥

éúaeúk éøä" dì øîàé àì .ïBLàøä dìòáúçpeî C ©§¨¨¦ŸŸ©¨£¥§¨¥©©
ïëå .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨§¥

éúaeúk éøä" BzLàì íãà øîàé àììò úçpeî C ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥©©©
dLøéb .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä¯ ©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨¥§¨

døéæçä ,äaeúk àlà dì ïéà¯,íéLpä ìëk àéä éøä ¥¨¤¨§¨¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦
.ãáìa äaeúk àlà dì ïéàåàøîâ:eäì àéòaéà §¥¨¤¨§¨¦§©¦©£¨§

éøá÷ ìòaä éLøBé ?døáB÷ éî ,äúnL íáé úøîBL¤¤¨¨¤¥¨¦§¨§¥©©©¨§¥
dì¯éøá÷ áàä éLøBé àîìc Bà ,äaeúk éúøé à÷c ¨§¨¨§¥§¨¦§¨§¥¨¨¨§¥
dì¯øîà ?änò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëð éúøé à÷c ¨§¨¨§¥§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨¨©

,äúnL íáé úøîBL ,àéðúc :òîL àz ;íøîò áø©©§¨¨§©§©§¨¤¤¨¨¤¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zeaezk(iying meil)

epiidø íeMîàúéa çååeidiy ici lry ,ziaa geex didiy ick - ¦§©¥¨
,dy`d zaehl ievn oefn didi ziaa zexitdéðeaæì ìáàxeknl - £¨§©¥

,zexitl rwxwd z`àìz` dlkiy yeygl yiy oeik ,leki epi` - Ÿ
.dpy lka ziad zgeexdl mda ynzyi `le ,xvw onfa zernd

:xaca mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianøîéøî øa øî äãeäé§¨©©§¥©
déîMî[enyn-],éeNò äNòM äî ,øîà àáøc.miiw xkndeáø ¦§¥§¨¨¨©©¤¨¨¨©

,íeìk àìå äNò àì ,àáøc déîMî øîà àtt.lha xknd `l` ¨¨¨©¦§¥§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§
ixac eli`e ,miizin`d md `ax mya eixacy ,x`an `tt ax

:zerh zngn exn`p xnixn xa xn dcediàä ,àtt áø øîàoic - ¨©©¨¨¨
dføîéøî øa øî äãeäéc,ieyr dyry dny ,`ax myaåàì ¦¨©©§¥©¨

øîzà Leøéôa,yexita `ax ok xn` `l -øîzà àììkî àlà- §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©
,`ax zrc `id jky oiadl ozip did mieqn dyrn jeznàéääc§©¦

àúäîà ézøz àøáâì déì äìéiòc àúzéàdy`a dyrn didy - ¦§¨§©§¨¥§©§¨©§¥©§¨¨
e ,beln iqkpk zegty izy dlral dqipkdyáéñð àøáb ìæà̈©©§¨¨¦

éúéøçà àúzéàe ,ztqep dy` `ype dlra jld -àãç dì ìéiò ¦§¨©£¦¦©¥¨£¨
eäéépî.dipyd ezy` z` zxyl zegtydn zg` qipkde -éàúà ¦©§£©

àáøc dén÷ìizyy draze ,`ax iptl dpey`xd dy`d d`a - §©¥§¨¨
.dze` wx eynyi zegtydäçååöe ,`ax iptl dy`dda çbLà àì ©§¨Ÿ©§©¨

.dzprh z` laiw `ly oeik ,`axàæçc ïàîxa xn dcedi - ©©£¨
,df dyrn d`xy xnixnøáñedfyøáñc íeMîlray ,`ax ¨©¦§¨©

,eizexitl belnd qkp z` xkny,éeNò äNòM äîozil s` lekie ©¤¨¨¨
lrad did okle ,zexitd oiprl belnd rwxwa ezekf z` dpzna
`tt ax miiqn .dipyd ezy`l dgtyd ici iyrn z` zzl i`yx

:xne`eàéä àìåmrhdy oeik `l` ,`ax ly enrh df oi` zn`a - §Ÿ¦
`ed lral beln iqkp zexit z` minkg epwizy,àúéa çååø íeMî¦§©¥¨

lrad oi` llk jxca okle ,dy`d zaehl miievn zexit eidiy
,dizexitl rwxwd z` xeknl i`yxàäå,df dyrna la` -à÷ §¨¨

çååødyer dzr s`y oeik ,ef dgty ici lr dziaa geex did - ¨©
.`ax da gibyd `l okle ,ziad ikxv z` dgtyd

xeknl leki lrad m`d ,df wtqa dkldd z` zwqet `xnbd
:zexitd oiprl beln rwxwò÷ø÷ øënL ìòa ,àúëìäåbeln §¦§§¨©©¤¨©©§©

.íeìk àìå äNò àì ,úBøéôì:`xnbd zxxanàîòè éàîdn - §¥Ÿ¨¨§Ÿ§©©§¨
:zwelgn `xnbd d`iane .ef dklda mrhd,øîà éiaà`ed mrhd ©©¥¨©

c oeikéñëz ànL ïðéLééçó,lwlwzz rwxwd `ny miyyeg ep` - ©§¦¨¤¨©§¦
cr] aevw onfl wx ecia z`vnp rwxwdy rcei gweldy zngn
dpcari `l ,el iepw dteb oi`y oeike ,[dpyxbi e` ,lrad zeniy

ie`xke .,øîà àáøzexit z` lral epwiz `ly itl `ed mrhd ¨¨¨©
`l` belnd iqkp,àúéa çååø íeMîgeix didi `l mxkniy xg`le ¦§©¥¨

.ziaa ievn zexitd
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd oia oicd oiprl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd zx`anàúîì áøwîc àòøà ,eäééðéa àkéàdcy - ¦¨¥©§©§¨§¦¨©§¨¨
oeik ,zexitl dxkenl lrad i`yx iia` zrcly ,xirl daexwd
j` .gweld dplwlwi `ly ,dcyd lr gibydl leki lrady

.`zia geex oi` dfa mby oeik ,dxkenl i`yx epi` `ax zrcléà¦
,énðd m`ìòaenvràeä ñéøàgwell dxkny ixg` mbe ,ef dcya ©¦©©¨¦

iia` zrcly ,zexitdn wlg zxenz dcya envra caer `ed
ixdy] dcyd z` lwlwi `l i`ce lrady oeik ,ok zeyrl i`yx
zrcl j` .[dcyd seba dkfi eiiga ezy` zenz m`y rcei `ed
,`zia geex oi` dfk ote`a s`y oeik ,dxkenl i`yx epi` `ax

.dy`d zial mi`a zexitd lk oi` ixdyãéáò à÷å ,éæeæ ,énð éà¦©¦¥§¨¨¦
à÷ñéò eäagweldn lawiy oennd z` lehi lrady ote`a - §¦§¨

,dxkenl i`yx epi` iia`l ,dxegq mda dyrie ,rwxwd zxenz
oeik ,dxkenl i`yx `axle ,gweld cia lwlwzzy yygn

.`zia geex didi dxegqd ly migeexdny

äðùî
,d`eyp e` dqex` ly beln iqkp ipic ex`azd zencewd zeipyna

zny dy` epiide ,mai zxney ly beln iqkpa zwqer epizpyne
uelgiy e` ,dlra ig`l maiizdl dkixvy ,micli `ll dlra
dpyna lld ziae i`ny zia ewlgpy s` :dpynd zxne` .dl

lirl(.gr)dpi`y e` ,dl eltpy miqkp xeknl dleki dqex` m`d
a ,zi`yxíáé úøîBL,meail dpiznnd dy` -íéñëð dì eìôpL ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦

,mai zxney dcera dia` zian dyexiaúéáe éànL úéa íéãBî¦¥©©¥
úðúBðå úøëBnL ,ìlä,dligzkl miqkpd z`íéi÷åe` xknd ¦¥¤¤¤§¤¤§©¨

.dpznd
m` :sqep oicäúî,mai zxney dceradúaeúëa eNòi äî- ¥¨©©£¦§¨¨

ztqezae ,minkg dl epwizy miz`n e` dpn ly daezk xwira
dlral dy`d dqipkdy 'lfxa o`v' iqkpae ,dlra dl azky

,daezka mze` EnWednò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëðáe,beln iqkp - §¨¦§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨
lrad oi`e ,zyxbznyk dnr mi`veie z`ypyk dnr miqpkpy

.elld miqkpd lk z` yxei in ,xnelk .mxkenl i`yxéànL úéa¥©©
,íéøîBà,beln iqkpaáàä éLøBé íò ,ìòaä éLøBé e÷ìçéia`-] §¦©§§§¥©©©¦§¥¨¨

miqkpa zeey dnaide maid zeiekfy oeik ,[dyxei `edy ,dy`d
.miwleg ,exiagn xzei wfgen miyxeidn cg` oi`e xg`ne ,el`

,íéøîBà ìlä úéáe,okle ,ea wfgen didy in cia x`yp qkp lk ¥¦¥§¦
íéñëðmix`yp ,dzaezka enyy lfxa o`v iqkp -.ïú÷æça §¨¦§¤§¨¨

äaeúëezraezy oenn edfy ,daezkd ztqeze daezk xwir - §¨
,dzwfga epi`e lradn dy`d,ìòaä éLøBé ú÷æçaly oenndy §¤§©§¥©©©

e .e`ivedl miaiig mpi`e ,mcia wfgen lradíéñðëpä íéñëð§¨¦©¦§¨¦
dnò íéàöBiäå,beln iqkp -,áàä éLøBé ú÷æçazgtyny itl §©§¦¦¨§¤§©§¥¨¨

.mda zwfgen dy`d
:dnaid zaezkl micarzyn miqkp dfi` zx`an dpyndçépä¦¦©

åéçà,zny oey`xd lrad epiide ,maid ly,úBòîoze` yxie ¨¦¨
dnaiizpy xg`l s`e ,dnaid zaezkl oicareyn od ixd ,maid
micareyn znd iqkp lk oky ,o`ivedl zeyx mail oi`

okle ,oilhlhn elit`e ,dzaezklàeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé[maid-] ¦¨©¨¤©§©§
.úBøét ìëBàznd gipd m` oke,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøétmpic ¥¥¥©§¦¦©©§©

y ,zernk.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lézexit znd gipd ¦¨©¨¤©§©§¥¥
îä,øéàî éaø øîà ,ò÷øwa ïéøaeçzeyxa lcby dn lky oeik ©§¨¦©©§©¨©©¦¥¦

jkl ,dzaezkl careyn zndïúBà ïéîL,miqkpd z` -ïä änk ¨¦¨©¨¥
úBøéôa ïéôé,zexitd mr -àìa ïéôé ïä änëådøúBnäå ,úBøét- ¨¦§¥§©¨¥¨¦§Ÿ¥§©¨

okle ,dzaezkl careyn ,zexitd ieey `edy ,yxtddïäa ç÷lé¦¨©¨¤
.úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷©§©§¥¥

.BlL ,ò÷øwa ïéøaeçîä úBøét ,íéøîBà íéîëçåzexit la` ©£¨¦§¦¥©§¨¦©©§©¤
,ò÷øwä ïî ïéLeìzämpi` oilhlhn mdy oeik ,zern oke ©§¦¦©©§©

e ,dzaezkl micarzyn,ïäa äëæ íãBwä ìkm`àeä íã÷,mqtze ¨©¥¨¨¨¤¨©
,äëæm`e .ixnbl ely mdeàéä äîã÷dlra iiga mze` dqtze ¨¨¨§¨¦

,dzaezkl micarzyn oilhlhn s` dfk ote`ay ,oey`xdç÷lé¦¨©
.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥

:dnaid zaezk oic z` dpynd zx`andñðk,maidàéä éøä §¨¨£¥¦
ãáìa ,øác ìëì BzLàkmzqn dpey `id eay ,df xacn ueg - §¦§§¨¨¨¦§¨

,dy`dúaeúk àäzLzlhen,ïBLàøä dìòa éñëð ìòmd wxy ¤§¥§¨¨©¦§¥©§¨¨¦
e .ipyd dlra iqkp `le ,dl micareyndì øîàé àìmaid oi` - ŸŸ©¨

dnail xn`iy ici lr ,cearyd on miqkpd z` xehtl lekiéøä£¥
éúaeúkúçðeî C,ïçìMä ìòmiqkp cgiil leki epi` ,xnelk §¨¥©©©©ª§¨

,miqkpd x`yn cearyd z` riwtdle ,daezkl minieqnìk àlà¤¨¨
åéñëðoey`xdn yxiy.dúaeúëì ïéàøçà:dpynd dtiqenàì ïëå §¨¨©£¨¦¦§¨¨§¥Ÿ

íãà øîàé,mai epi`y ,mzq lra -éúaeúk éøä ,BzLàìúçpeî C Ÿ©¨¨§¦§£¥§¨¥©©
.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨

:dnaid ipic z` x`al dpynd dkiynndLøébz` maid yxib - ¥§¨
,eznaidøéæçä .äaeúk àlà dì ïéà,dyxiby xg`l aeyàéä éøä ¥¨¤¨§¨¤¡¦¨£¥¦

íéLpä ìëkzrc lr exfgedy `ed oicdy ,exfgede eyxeby §¨©¨¦
,dpey`xd ozaezkåef dnai s`äaeúk àlà dì ïéàdpey`x §¥¨¤¨§¨

,ãáìa.dycg daezk dl aezkl jixv epi`e ¦§¨
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רלט miwxt dyelyaa cenr t sc ± iriax wxtzeaezk
àúéá çååø íåùî,ievn ziad oefn `die ezial zexitd qipkiy Ð.dl aihiieùåøéôá åàì

øîúéà.`icda `axn drny `l Ðàúäîà éúøúmz`ny `le ,eid beln zegty Ð

.dzaezka elåäééðî àãç äì ìééò.dipyl zxyl Ðéàúà.`axc dinwl `ziinw Ðäî
éåùò äùòùzxg`l dpzp elit`e Ð.dyeniylàéä àìå`zia geex meyn mlerl Ð

.zexit zpwz `axl dil zi`çååø à÷ àäåÐ

.ziad ikxv dyer `id dzr s`y ,`ziaàîù
éñëúó`ly ,dcyd Ðyegigwelddlafl

oi`y ,i`pn zwtp xgnl :xaq `wc ,daiihle

`id zenz `ny dtvn lra la` .ily sebd

.dl gayne rwxwd seb z` yxiie ,eiigaáø÷îã
àúîì.dl siqkn i` `zry lk dil `ifgc Ð

àåä ñéøà ìòá éîð éàgwell ozepy ,xnelk Ð

.mipnefn zexitåäá ãéáò à÷å éæåæ éîð éà
à÷ñéòlaiwy zerna dxegq dyer lrady Ð

.`zia geex `ki`e ,oda xkzyne ,gweld on

äðùîíéñëð äì åìôðùzxney `idyk Ð

.maiäúáåúëá,el dqipkdy `ipecpa Ð

oz`nyeeilr laiwe ,dzaezka elozeixg`

.m`ivedl i`yxeíéàöåéäå íéñðëðä íéñëðáå
äîò,eilr mze` oiny oi`y ,beln iqkp od Ð

ezeyxl dqpkpyn `l` .o`ivedl i`yx epi`e

Ðd`vei `idyke ,dnr oiqpkpÐ.dnr oi`vei

'åë íéøîåà éàîù úéá"ulegd" wxt zenaia Ð

`yix `py i`n ,yxtn `wÐzniiw `idykÐ

`tiq `py i`ne ,mda gk el oi`y ibilt `lcÐ

dznykÐexn`iyxei ewelgi i`ny zia

ewelgi hwp `wecc ,inp yxtne .mda lrad

la` ,beln iqkpa a`d iyxei mr lrad iyxei

lr s`e .lrad zaezka ewelgi `l a`d iyxei

dzaezka eyri dn `yix hwpc abÐ`ipz

.dwayeíéñëð íéøîåà ììä úéáålfxa o`vc Ð

(a,gpw) "zny in" wxta `xza `aaae .ozwfga

iyxei zwfga i` ;oiwfgen md in zwfga yxtn

li`ed ,lradozeixg`eiyxei zwfga e` ,eilr

:opiqxb ikd .dly eidy dy`dú÷æçá äúáåúë
ìòáä éùøåéztqeze ,miz`n dpn Ðoiie`xy

lra lyn dl `alÐ.lrad iyxei zwfgaç÷ìé
ò÷ø÷ ïäádlra iqkp lr dzaezky itl Ð

znd iqkp jkitl .onwl ipzwck ,oey`xd

maidy `l` ,dzaezkl oi`xg`,zexit lke`

icarzyn ilhlhn :xaqwe .dze` maiin m`

.daezklíúåà ïéîùlcby dn lk xaqwc Ð

.daezkl oi`xg` znd zeyxaíéøîåà íéîëçå
åìù ò÷ø÷ì ïéøáåçîä úåøéôjixt `xnba Ð

.dlräëæ ïäá íãå÷ä ìëilhlhn :xaqw Ð

.dqtz ok m` `l` ,icarzyn `l daezkl

"azekd"a onwlck ,dqitz opira lrac miigne

,mitqk` ibiltc inp oicd `ede .(a,ct)i`nc

miyelz zexitn mitqk `py?åúùàë àéä éøä
.`xnba yxtn Ðåéñëð ìë.eig`n yxiiy Ð

äùøâ.dqpky xg`l eznail Ðàìà äì ïéà
äáåúëlk eid ,dyxb `ly onf lk la` Ð

.xeknl i`yx epi`e ,dl micareyn miqkpdéøä
íéùðä ìëë àéä:onwlc oiwxita opzc Ð

dxifgde ezy` z` yxbndÐdaezk zpn lr

il dnl :jixt `xnbae .dxifgd dpey`xd

dnaia opireny`l?àøîâäøáå÷ éîÐ

.ol `iranw oiyxei ipy dl yic meynäúáåúë éúøé à÷ã äì éøá÷ ìòáä éùøåé`ipze Ð

.dzaezk zgz dzxeaw :(a,fn zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta
äéùøåé
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íéñëð`xza `aa) "zny in" wxta i`xen` ibiltc ikid ikc :qxhpewd yxit Ð ozwfga

o`nl `ki`e ,"ozwfga miqkp" mzd inp ipzwc ,ezy` lre eilr ziad ltpa (a,gpw

itl ,a`d iyxei zwfga xn`c o`nl `ki`e .ezeixg`a eidy itl ,lrad iyxei zwfga xn`c

oi`e .`kd ibilt inp ikd Ð ewelgie mdipy zwfga eidy xn`c o`nl `ki`e .eid dlyy

`nlr ilek ecen `kd `l` ,mz epiaxl d`xp

wfgen did xak maidc .lrad iyxei zwfga mdy

Ð eig` zzin zryn ,dzzin mcew miqkpa

cr llk daezk gwil dl oi`c ,yxei `edy

,`da lld zial ecen inp i`ny ziae .uelgzy

ziad ltpa la` .(`,gl zenai) "ulegd"a xn`ck

enk miqkpa a` iyxei oiwfgen Ð ezy` lre eilr

oi`a ellde yxil oi`A elldc ,lrad iyxei¨¦

,df `le df `l miqkpa wfged `l oiicry ,yxil

ewelgi i`ny ziale ,in zwfga mzd ibilt ikdle

ipzw mzdc .lfxa o`v iqkpa s` ,miqkpd lka

iyxei mr lrad iyxei" ipzw `le ,`nzq "ewelgi"

beln iqkpa `weec :rnync ,`kd ipzwck "a`d

."ulegd"a wcwcny enk ,xwir a`d iyxei oday

xn`c o`nl ok m` Ð `kd inp ibilt i`c :cere

i`ny zia ok m`c :iywiz dy`d iyxei zwfga

ith dy`d iyxei zwfga lfxa o`v iqkp inwen

,ewelgic ixn`w beln iqkpac ;beln iqkpn

zwfga eedc lld zial ecen lfxa o`v iqkpae

wxtac ;epi` dfe .xn`c o`nl ,dy`d iyxei

o`v iqkpc rnyn (`,eq) zenaia "dpnl`"lfxa

icarc Ð mzd ipzwck ,ith iniiw lrad zwfga

oke ,beln icar `le dnexza elk`i lfxa o`v

zwfga inp mzd xn`c o`nl :cere .izkec dnka

Ð beln iqkpn lrad zwfga ith ied ,lrad iyxei

`de .a`d iyxei zwfga eedc ixn`w beln iqkpac

ozil ick Ð daezkd mr miqkp ipze aixr `lc

,dzr cr eidy in zwfga Ð xnelk ,xacl mrh

jxved `l Ð daezkd lr la` .lrad epiidc

ith lrad zwfga iedc `ed heyt xacy ,mrh

ok enk oikixv ep` df mrhe .lfxa o`v iqkpn

lrad iyxei zwfga xn`c o`nl mzd xnel

.izkx`d "ulegd"aeéùøåédl ixaw lrad

yexitl :xn`z m`e Ð dzaezk izxi `wc

miz`ne dpn `l` lrad iyxeil oi`c qxhpewd

zeaezk) "dxrp" wxta opixn` `de ,`ipecp `le

aiig epi`cn ,dziipecp zgz dzxeawc (a,fn

dzid mai zxneyc :xnel yie !ezqex` xeawl

Ð opiwqnck ,miz`ne dpn zvw lehil die`x

;`ipecp el dqipkd eli`k iede ,inc xg`k maic

cearyd eze`e ,dlra iqkp lr dzaezk dzidy

dxifgde dlhp eli`k `id ixde ,el zqpkn `id

dil dqpkn `lc dqex` x`yl `inc `le .el

oiqexi`d on dnaia elit` Ð df itle ,icin

.dil `irainåàdl ixaw a`d iyxei `nlc

Ð dnr oi`veide miqpkpd miqkp izxi `wc

iyxei zwfga xn`c o`nl ;qxhpewd yexitl

,dziipecp inp izxi `wc xninl dil ded dy`d

zwfga xn`c o`nl elit` iweq`l dil `gip `l`

?dil `iran `w i`n :xn`z m`e .lrad iyxei

epiidc ,dzaezk zgz dzxeaw :lirl `ipzde

`wec e`lc :xnel yie !beln iqkp `le ,`ziipecp

`l` ,beln iqkp oicd `edc ,dzaezk mzd hwp

qxhpewd yexitle .beln iqkpn lfxa o`v iqkp dlral dy`d zqpkny ith `ed zelibxc

.epyxitck ,inc `ipecpk Ð `kdc miz`ne dpn inp
idefi`
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éðeaæì ìáà ,àúéa çååø íeMî¯øa øî äãeäé !àì ¦¤©¥¨£¨§©¥¨§¨¨©
äNòM äî :øîà àáøc déîMî øîéøî¯áø .éeNò ¨¥¨¦§¥§¨¨¨©©¤¨¨¨©

øîà .íeìë àìå äNò àì :àáøc déîMî øîà àtt©¨¨©¦§¥§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§¨©
øîéøî øa øî äãeäéc àä :àtt áø¯Leøéôa åàì ©©¨¨¦¨¨©¨¥¨¨§¥

dìéiòc àúzéà àéääc ;øîzà àììkî àlà ,øîzà¦§©¤¨¦§¨¨¦§©§©¦¦§¨§©§¨
àúzéà áéñð àøáb ìæà ,àúäîà ézøz àøáâì déì¥§©§¨©§¥©§¨¨£©©§¨¨¥¦§¨
,àáøc dén÷ì éàúà .eäéépî àãç dì ìééò ,éúéøçà©£¦¥¨¥¨£¨¦©§£©§©¥§¨¨
øáñc íeMî øáñ àæçc ïàî .da çbLà àì ,äçååö̈§¨¨©§©¨©©£¨¨©¦§¨©
àäå ,àúéa çååø íeMî ;àéä àìå .éeNò äNòM äî©¤¨¨¨§¨¦¦¤©¥¨§¨

úBøéôì ò÷ø÷ øënL ìòa :àúëìäå .çååø à÷¯àì ¨¨©§¦§§¨©©¤¨©©§©§¥Ÿ
ïðéLééç :øîà ééaà ?àîòè éàî .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§©©£¨©©¥¨©¨§¦©

éñëz ànLéàî .àúéa çååø íeMî :øîà àáø ,ó ¤¨©§¦¨¨¨©¦¤©¥¨©
éîð éà .àúîì áøwîc àòøà eäééðéa àkéà ?eäééðéa¥©§¦¨¥©§©§¨§¦¨©§¨¨¦©¦
.à÷ñéò eäa ãéáò à÷å éæeæ éîð éà .àeä ñéøà ìòa©©¨¦¦©¦¥§¨¨¥§¦§¨

äðùîíéñëð dì eìôpL íáé úøîBL¯úéa íéãBî ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦¦¥
äî ,äúî .íéi÷å úðúBðå úøëBnL ìlä úéáe éànL©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¥¨©
?änò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëpáe dúaeúëa eNòi©£¦§¨¨©§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨

éLøBé e÷ìçé :íéøîBà éànL úéaéLøBé íò ìòaä ¥©©§¦©§§§¥©©©¦§¥
äaeúëe ;ïú÷æça íéñëð :íéøîBà ìlä úéáe .áàä̈¨¥¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨§¨
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éñëð ìò dúaeúk àäzL ãáìa ,øác ìëì BzLàk§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§¨¨©¦§¥

éúaeúk éøä" dì øîàé àì .ïBLàøä dìòáúçpeî C ©§¨¨¦ŸŸ©¨£¥§¨¥©©
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dLøéb .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä¯ ©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨¥§¨

døéæçä ,äaeúk àlà dì ïéà¯,íéLpä ìëk àéä éøä ¥¨¤¨§¨¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦
.ãáìa äaeúk àlà dì ïéàåàøîâ:eäì àéòaéà §¥¨¤¨§¨¦§©¦©£¨§

éøá÷ ìòaä éLøBé ?døáB÷ éî ,äúnL íáé úøîBL¤¤¨¨¤¥¨¦§¨§¥©©©¨§¥
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epiidø íeMîàúéa çååeidiy ici lry ,ziaa geex didiy ick - ¦§©¥¨
,dy`d zaehl ievn oefn didi ziaa zexitdéðeaæì ìáàxeknl - £¨§©¥

,zexitl rwxwd z`àìz` dlkiy yeygl yiy oeik ,leki epi` - Ÿ
.dpy lka ziad zgeexdl mda ynzyi `le ,xvw onfa zernd

:xaca mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianøîéøî øa øî äãeäé§¨©©§¥©
déîMî[enyn-],éeNò äNòM äî ,øîà àáøc.miiw xkndeáø ¦§¥§¨¨¨©©¤¨¨¨©

,íeìk àìå äNò àì ,àáøc déîMî øîà àtt.lha xknd `l` ¨¨¨©¦§¥§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§
ixac eli`e ,miizin`d md `ax mya eixacy ,x`an `tt ax

:zerh zngn exn`p xnixn xa xn dcediàä ,àtt áø øîàoic - ¨©©¨¨¨
dføîéøî øa øî äãeäéc,ieyr dyry dny ,`ax myaåàì ¦¨©©§¥©¨

øîzà Leøéôa,yexita `ax ok xn` `l -øîzà àììkî àlà- §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©
,`ax zrc `id jky oiadl ozip did mieqn dyrn jeznàéääc§©¦

àúäîà ézøz àøáâì déì äìéiòc àúzéàdy`a dyrn didy - ¦§¨§©§¨¥§©§¨©§¥©§¨¨
e ,beln iqkpk zegty izy dlral dqipkdyáéñð àøáb ìæà̈©©§¨¨¦

éúéøçà àúzéàe ,ztqep dy` `ype dlra jld -àãç dì ìéiò ¦§¨©£¦¦©¥¨£¨
eäéépî.dipyd ezy` z` zxyl zegtydn zg` qipkde -éàúà ¦©§£©

àáøc dén÷ìizyy draze ,`ax iptl dpey`xd dy`d d`a - §©¥§¨¨
.dze` wx eynyi zegtydäçååöe ,`ax iptl dy`dda çbLà àì ©§¨Ÿ©§©¨

.dzprh z` laiw `ly oeik ,`axàæçc ïàîxa xn dcedi - ©©£¨
,df dyrn d`xy xnixnøáñedfyøáñc íeMîlray ,`ax ¨©¦§¨©

,eizexitl belnd qkp z` xkny,éeNò äNòM äîozil s` lekie ©¤¨¨¨
lrad did okle ,zexitd oiprl belnd rwxwa ezekf z` dpzna
`tt ax miiqn .dipyd ezy`l dgtyd ici iyrn z` zzl i`yx

:xne`eàéä àìåmrhdy oeik `l` ,`ax ly enrh df oi` zn`a - §Ÿ¦
`ed lral beln iqkp zexit z` minkg epwizy,àúéa çååø íeMî¦§©¥¨

lrad oi` llk jxca okle ,dy`d zaehl miievn zexit eidiy
,dizexitl rwxwd z` xeknl i`yxàäå,df dyrna la` -à÷ §¨¨

çååødyer dzr s`y oeik ,ef dgty ici lr dziaa geex did - ¨©
.`ax da gibyd `l okle ,ziad ikxv z` dgtyd

xeknl leki lrad m`d ,df wtqa dkldd z` zwqet `xnbd
:zexitd oiprl beln rwxwò÷ø÷ øënL ìòa ,àúëìäåbeln §¦§§¨©©¤¨©©§©

.íeìk àìå äNò àì ,úBøéôì:`xnbd zxxanàîòè éàîdn - §¥Ÿ¨¨§Ÿ§©©§¨
:zwelgn `xnbd d`iane .ef dklda mrhd,øîà éiaà`ed mrhd ©©¥¨©

c oeikéñëz ànL ïðéLééçó,lwlwzz rwxwd `ny miyyeg ep` - ©§¦¨¤¨©§¦
cr] aevw onfl wx ecia z`vnp rwxwdy rcei gweldy zngn
dpcari `l ,el iepw dteb oi`y oeike ,[dpyxbi e` ,lrad zeniy

ie`xke .,øîà àáøzexit z` lral epwiz `ly itl `ed mrhd ¨¨¨©
`l` belnd iqkp,àúéa çååø íeMîgeix didi `l mxkniy xg`le ¦§©¥¨

.ziaa ievn zexitd
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd oia oicd oiprl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd zx`anàúîì áøwîc àòøà ,eäééðéa àkéàdcy - ¦¨¥©§©§¨§¦¨©§¨¨
oeik ,zexitl dxkenl lrad i`yx iia` zrcly ,xirl daexwd
j` .gweld dplwlwi `ly ,dcyd lr gibydl leki lrady

.`zia geex oi` dfa mby oeik ,dxkenl i`yx epi` `ax zrcléà¦
,énðd m`ìòaenvràeä ñéøàgwell dxkny ixg` mbe ,ef dcya ©¦©©¨¦

iia` zrcly ,zexitdn wlg zxenz dcya envra caer `ed
ixdy] dcyd z` lwlwi `l i`ce lrady oeik ,ok zeyrl i`yx
zrcl j` .[dcyd seba dkfi eiiga ezy` zenz m`y rcei `ed
,`zia geex oi` dfk ote`a s`y oeik ,dxkenl i`yx epi` `ax

.dy`d zial mi`a zexitd lk oi` ixdyãéáò à÷å ,éæeæ ,énð éà¦©¦¥§¨¨¦
à÷ñéò eäagweldn lawiy oennd z` lehi lrady ote`a - §¦§¨

,dxkenl i`yx epi` iia`l ,dxegq mda dyrie ,rwxwd zxenz
oeik ,dxkenl i`yx `axle ,gweld cia lwlwzzy yygn

.`zia geex didi dxegqd ly migeexdny

äðùî
,d`eyp e` dqex` ly beln iqkp ipic ex`azd zencewd zeipyna

zny dy` epiide ,mai zxney ly beln iqkpa zwqer epizpyne
uelgiy e` ,dlra ig`l maiizdl dkixvy ,micli `ll dlra
dpyna lld ziae i`ny zia ewlgpy s` :dpynd zxne` .dl

lirl(.gr)dpi`y e` ,dl eltpy miqkp xeknl dleki dqex` m`d
a ,zi`yxíáé úøîBL,meail dpiznnd dy` -íéñëð dì eìôpL ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦

,mai zxney dcera dia` zian dyexiaúéáe éànL úéa íéãBî¦¥©©¥
úðúBðå úøëBnL ,ìlä,dligzkl miqkpd z`íéi÷åe` xknd ¦¥¤¤¤§¤¤§©¨

.dpznd
m` :sqep oicäúî,mai zxney dceradúaeúëa eNòi äî- ¥¨©©£¦§¨¨

ztqezae ,minkg dl epwizy miz`n e` dpn ly daezk xwira
dlral dy`d dqipkdy 'lfxa o`v' iqkpae ,dlra dl azky

,daezka mze` EnWednò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëðáe,beln iqkp - §¨¦§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨
lrad oi`e ,zyxbznyk dnr mi`veie z`ypyk dnr miqpkpy

.elld miqkpd lk z` yxei in ,xnelk .mxkenl i`yxéànL úéa¥©©
,íéøîBà,beln iqkpaáàä éLøBé íò ,ìòaä éLøBé e÷ìçéia`-] §¦©§§§¥©©©¦§¥¨¨

miqkpa zeey dnaide maid zeiekfy oeik ,[dyxei `edy ,dy`d
.miwleg ,exiagn xzei wfgen miyxeidn cg` oi`e xg`ne ,el`

,íéøîBà ìlä úéáe,okle ,ea wfgen didy in cia x`yp qkp lk ¥¦¥§¦
íéñëðmix`yp ,dzaezka enyy lfxa o`v iqkp -.ïú÷æça §¨¦§¤§¨¨

äaeúëezraezy oenn edfy ,daezkd ztqeze daezk xwir - §¨
,dzwfga epi`e lradn dy`d,ìòaä éLøBé ú÷æçaly oenndy §¤§©§¥©©©

e .e`ivedl miaiig mpi`e ,mcia wfgen lradíéñðëpä íéñëð§¨¦©¦§¨¦
dnò íéàöBiäå,beln iqkp -,áàä éLøBé ú÷æçazgtyny itl §©§¦¦¨§¤§©§¥¨¨

.mda zwfgen dy`d
:dnaid zaezkl micarzyn miqkp dfi` zx`an dpyndçépä¦¦©

åéçà,zny oey`xd lrad epiide ,maid ly,úBòîoze` yxie ¨¦¨
dnaiizpy xg`l s`e ,dnaid zaezkl oicareyn od ixd ,maid
micareyn znd iqkp lk oky ,o`ivedl zeyx mail oi`

okle ,oilhlhn elit`e ,dzaezklàeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé[maid-] ¦¨©¨¤©§©§
.úBøét ìëBàznd gipd m` oke,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøétmpic ¥¥¥©§¦¦©©§©

y ,zernk.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lézexit znd gipd ¦¨©¨¤©§©§¥¥
îä,øéàî éaø øîà ,ò÷øwa ïéøaeçzeyxa lcby dn lky oeik ©§¨¦©©§©¨©©¦¥¦

jkl ,dzaezkl careyn zndïúBà ïéîL,miqkpd z` -ïä änk ¨¦¨©¨¥
úBøéôa ïéôé,zexitd mr -àìa ïéôé ïä änëådøúBnäå ,úBøét- ¨¦§¥§©¨¥¨¦§Ÿ¥§©¨

okle ,dzaezkl careyn ,zexitd ieey `edy ,yxtddïäa ç÷lé¦¨©¨¤
.úBøét ìëBà àeäå ò÷ø÷©§©§¥¥

.BlL ,ò÷øwa ïéøaeçîä úBøét ,íéøîBà íéîëçåzexit la` ©£¨¦§¦¥©§¨¦©©§©¤
,ò÷øwä ïî ïéLeìzämpi` oilhlhn mdy oeik ,zern oke ©§¦¦©©§©

e ,dzaezkl micarzyn,ïäa äëæ íãBwä ìkm`àeä íã÷,mqtze ¨©¥¨¨¨¤¨©
,äëæm`e .ixnbl ely mdeàéä äîã÷dlra iiga mze` dqtze ¨¨¨§¨¦

,dzaezkl micarzyn oilhlhn s` dfk ote`ay ,oey`xdç÷lé¦¨©
.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïää¤©§©§¥¥

:dnaid zaezk oic z` dpynd zx`andñðk,maidàéä éøä §¨¨£¥¦
ãáìa ,øác ìëì BzLàkmzqn dpey `id eay ,df xacn ueg - §¦§§¨¨¨¦§¨

,dy`dúaeúk àäzLzlhen,ïBLàøä dìòa éñëð ìòmd wxy ¤§¥§¨¨©¦§¥©§¨¨¦
e .ipyd dlra iqkp `le ,dl micareyndì øîàé àìmaid oi` - ŸŸ©¨

dnail xn`iy ici lr ,cearyd on miqkpd z` xehtl lekiéøä£¥
éúaeúkúçðeî C,ïçìMä ìòmiqkp cgiil leki epi` ,xnelk §¨¥©©©©ª§¨

,miqkpd x`yn cearyd z` riwtdle ,daezkl minieqnìk àlà¤¨¨
åéñëðoey`xdn yxiy.dúaeúëì ïéàøçà:dpynd dtiqenàì ïëå §¨¨©£¨¦¦§¨¨§¥Ÿ

íãà øîàé,mai epi`y ,mzq lra -éúaeúk éøä ,BzLàìúçpeî C Ÿ©¨¨§¦§£¥§¨¥©©
.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨

:dnaid ipic z` x`al dpynd dkiynndLøébz` maid yxib - ¥§¨
,eznaidøéæçä .äaeúk àlà dì ïéà,dyxiby xg`l aeyàéä éøä ¥¨¤¨§¨¤¡¦¨£¥¦

íéLpä ìëkzrc lr exfgedy `ed oicdy ,exfgede eyxeby §¨©¨¦
,dpey`xd ozaezkåef dnai s`äaeúk àlà dì ïéàdpey`x §¥¨¤¨§¨

,ãáìa.dycg daezk dl aezkl jixv epi`e ¦§¨
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,äéLøBémdy,dúaeúk éLøBéy el` md ,lrad iyxei epiideïéáéiç §¤¨§¥§¨¨©¨¦
,dúøeá÷aeyxi `l j` dly belnd iqkp z` eyxiy diyxei `le ¦§¨¨

.a`d iyxei xnelk ,dzaezk z`
àðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîàdpyna epipy ep` s` -(:dv oldl)oic ¨©©©¥©£©©¦¨¦¨

,da epipy jke ,`ziixaa xen`d dfïéîBúé éñëpî úðBféð äðîìà©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
ïéàå ,ïälL äéãé äNòîeminezid,dúøeá÷a ïéáéiç`l`äéLøBé ©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨

mdy,dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúk éLøBéiyxei ,diyxei' oeyldne §¥§¨¨©¨¦¦§¨¨
,miyxei ipin ipy dl yiy rnyn ,'dzaezkLiL äðîìà éäBæéàå§¥¦©§¨¨¤¥
íáé úøîBL Bæ ,øîBà éåä ,ïéLøBé éðL dì,epizpyna diepyd ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨

dxn` df lre ,dzyexia miwleg a`d iyxeie lrad iyxeiy
iyxei epiide ,dzxeawa miaiigd md daezkd iyxeiy dpynd

.lrad
zxneyd zxeawa miaiig lrad iyxeiy oicd lr `xnbd dywn

:maiàîéìå ,àáø øîà,lrad yxei `edy ,maid xn`i -éðà çà ¨©¨¨§¥¨¨£¦
LøBé,dnaid on yxei ipi` ,ztqezde daezkd xwir z` xnelk - ¥

`ly oeike ,znd ig`n `l` ,dze` dzab `l oiicr `id oky
z` ,dy`dn melk izyxi.øáB÷ éðà ïéà BzLà¦§¥£¦¥

:`xnbd zvxznéiaà déì øîà,dnaid zxeawa aiig maid ,`axl ¨©¥©©¥
ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî,'jytp dn' zprh ecbp mipreh - ¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦

e ,dzaezk zgz `ed ezy` z` xeawl lrad aeig ixdyíàz` ¦
åéçà`ed,LøBéok m`e ,eizgz cner `edy `vnpúà øBa÷é ¨¦¥¦§¤

,BzLàdzid `l m` s` ezy` zxeawa aiig eig` didy myk ¦§
jixv epi`e eiiga dzny zngn wx `l` ,llk miqkp el dqipkn

e ,dzaezk dl rextlBzLà úà øáB÷ Bðéà íà`l if` ,eig` ly ¦¥¥¤¦§
`l` ,eig`n daezkd z` yxiiïzéz` maiddúaeúk,diyxeil ¦¥§¨¨

.dxaewl `ly mbe dzaezkn xhtidl mb leki epi` j`
:eziiyew z` cinrne xfeg `axdéì øîà,iia`l `axà÷ éëä ¨©¥¨¦¨

àðéîà,dxeawn xhtidl maid lekiy ,le`yl izpeek dzid jk - £¦¨
d gkn daezkd z`y orhiy ici lr,LøBé éðà çàgkn `le ¨£¦¥

okle ,dnaid,äaeúk íeMî éàå ,øáB÷ éðà ïéà BzLà úàorhy ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨
ixd ,daezk mlyl jxhvi df dxwnay iia`äaeúk äðzéð àìŸ¦§¨§¨

,íéiçî úBábìoerxt onf ribd `l oiicr lrad iiga xnelk ¦¨¥©¦
ilhz ,xg`l i`ypz m`y' aezk daezkd gqepa oky ,daezkd
,xg`l `ypdl dleki dy`d oi` lrad iigae ,'ikil aezky dn
zeabidl daezk dpzip `ly ,df oiprl lrad mewna cner maide

.dqpky mcew dzne ,dnaid z` qepkl dtvn did oky ,eiiga
yexcl yiy ,xne` dz`y ef `xaq ixd :`axl iia` el xn`
dy`d dlekiyk wx `l`] miign lg daeig oi`y daezkd oeyln

e ,lkd ixacl znkqen dpi` ,[xg`l `ypdlúéàc déì zòîL ïàî©¨§©§¥§¦
äaeúk Løãî déìoeyl z` miyxecy xaeq `edy zrny in - ¥¦§©§¨
el` ixd ,daezkd,éànL úéa,mzhiyl wx `id jziiyew ok m`e ¥©©

åixdy ,`iyew o`k oi` mdixacl s`éànL úéáì eäì ïðéòîL §©§¦¨§§¥©©
éøîàcy mixaeq mnvr i`ny ziay eprny -,úBábì ãîBòä øèL §¨§¥§¨¨¥¦¨

,éîc éeáâkiiga daezk xhya zwfgen dzid ef dnai ok m`e §¨¨¥
eli`k df ixd ,ieabk aygp zeabdl cnerd df xhyy oeike ,dlra
`ayk `linne ,envr lradn xzei ,dlra iqkpa zwfgen `id
,dnaid zwfgn mze` yxei `ed eig` iqkp z` zyxl maid

.dzxeawa maid aiig okle ,eig`n xzei mda zwfgen dzidy
aygp zeabdl cnerd xhy i`ny zia zrcly `xnbd dgiken

:ieabkïðúcdpyna(.ck dheq)`ly da dxzd dlray dy` iabl , ¦§©
zezyl `ed dpicy ,enr dxzqpe dxare ,mieqn mc` mr xzzqz
dxeq` `id dry dze` cre ,ycwnd ziaa mixx`nd mind z`
dciqtn mc` eze` mr dzpif ok`y xxazi m`e ,dlra lr

zaezkm` ,dïäéìòa eúî[zeheqd miypd ly-]eúL àlL ãòz` ¥©§¥¤©¤Ÿ¨
,`l e` ozaezk z` eca`e epif m`d ,wtq df ixde ,mindéànL úéa¥©©

å äaeúk úBìèBð ,íéøîBàody it lr s`úBúBL àìx`eaiy enk] §¦§§¨§Ÿ
.[wtqn ozaezk zeciqtn opi`y oldlBà ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

.äaeúk úBìèBð àì Bà ,úBúBLŸ§§¨
zxxan ,i`ny zia ixacn di`xd z` `xnbd miiqzy iptl
lld zia exn` cvik :`xnbd ddnz .lld zia ixac z` `xnbd

,'úBúBL Bà'ixde ,zezyl zexyt` odl yiy rnynyàéáäå'§¥¦
'ïäkä ìà BzLà úà Léàä(eh d xacna)àðîçø øîàyecwd xn` - ¨¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨

,dxeza `ed jexaàkéìåmiiwl zexyt` oi` lrad zny ote`ae - §¥¨
zia s` ok` :`xnbd zvxzn .odkd l` d`ian epi` ixdy ,df oic

,zezyl dleki dpi`y micen lldàlày ,`id mzpeekàlL CBzî ¤¨¦¤Ÿ
,äaeúk úBìèBð àì ,úBúBLzlhen daezk zeabl ozekf oky Ÿ§§¨

.wtqn zeaeb opi`e ,wtqa
:i`ny zia ixacn dzii`x z` `xnbd zniiqnéànL úéa'¥©©

å ,'úBúBL àìå äaeúk úBìèBð ,íéøîBà,zeywdl yiéànàodl yi §¦§§¨§Ÿ§©©
ixde ,daezkéàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ,wtq o`k yi - §¥¨¨¥§©¨¥Ÿ§©

aezk dciqtde dy`d dzpif `ny`le dzpif `l `nye ,dz
,dciqtdåji`éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷zekf wtq `a ji` - §¨¨¥¨¥¦¦¥©©

oenna miwifgnd lrad iyxei cin dzaezk z` `ivene ,dl yiy
c o`kn gken `l` .i`ce zxezaéøáñ÷[mixaeqy-],éànL úéa ¨¨§¥¥©©

y,éîc éeáâk úBábì ãîBòä øèLmiqkpa zwfgen dy`dy `vnpe §¨¨¥¦¨§¨¨¥
,mda miwfgen lrad iyxeiy dnn xzei dzaezkl micareynd
zxeawa aiig maidy mrhd ok mb edfe .wtqn daeb `id okle
`idy oeikc ,'daezk yxcn' mixaeqd i`ny zial s` eznai
yxi maid eli`k df ixd ,dzaezkl micareynd miqkpa zwfgen

.dzxeawa mzxenz aiigzn `ed `linne ,dpnn mze`
aiig maidy mrhd lld zia ixacly lirl iia` ixaca x`azd
z` yxei `ed m`y ,'jytp dn' zprh gkn `ed eznai zxeawa
cvik :`xnbd dywn .dzxeawa aiig `ed ixd eig`n daezkd
z` yxeid `linne ,dzaezka zekf dnail yiy xnel ozip

,dzxeawa aiig dzaezkäî éìhz ,øçàì éàNpzLk' ïðéòa àäå§¨§¦¨§¤¦¨§¦§©¥¦§¦©
'éëéì áeúkMi`pzd miiwziy jxev yi daezk aiigl ick ixd - ¤¨¦¦

,dzaezk z` lehz xg`l `ypzyky ,yexita da aezkdàkéìå§¥¨
`l dlra zny xg`l s` ixdy ,mlern miiwzd `l df i`pze -
`ly oeike ,maiizdl daiigzd `l` ,dvxzy inl `ypdl dxzed

.dzxeawa maid z` aiigl oi` ,dzaezka mlern dzkf
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà,df i`pz meiw iabløçàk énð íáé ¨©©©¦¨¨©¦§©¥

éîc,el `ypdl zi`yx dzidy oeike ,'xg`'k aygp maid s` - ¨¥
lehz xg`l `ypzyky daezkd i`pz miiwzdy xacd aygp

dzxeawa maid aiigzn `linne ,dzaezk.
dpzip lld zia zrcly lirl xn`y ,iia` lr dywn `ax

:maid iiga zeabidl daezkdéiaàì àáø déì çìLef dl`yãéa ¨©¥¨¨§©©¥§©
éîe ,àøéæ øa äéòîL áø[ike-]íéiçî úBábì äaeúk äðzð,maid ly ©§©§¨©¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦

àéðúäå,jk `l `ziixaa,ñeëîeñ úà ézìàL ,øîBà àaà éaømai §¨©§¨©¦©¨¥¨©§¦¤§
åéçà éñëða øBkîiL äöBøä,dnaid z` maiy xg`l yxiy ,znd ¨¤¤¦§§¦§¥¨¦

dzaezkl micareyn znd iqkp lky zngn ok zeyrl leki epi`e
lirl dpyna epipyy enk] mxkenl i`yx epi`e(:t),[àeä ãöék¥©

,àeä ïäk íà ,äNBò,dxifgdle dyxbl leki epi`yäNòédl ¤¦Ÿ¥©£¤
ñéiôéå äãeòñz` xeknl zeyx el ozzy oiid dzyna dze` §¨¦©¥

e .dzaezk ieey lr mitcerd miqkpdLøâî ,àeä ìàøNé íàdze` ¦¦§¨¥§¨¥
,èâa,scerd z` xkene ,dzaezk z` mlyneåjk xg`øéæçé §¥§©£¦

,dze`

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

miwxt dyelya` cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk
äúáåúë éùøåé äéùøåéoiyxeiy miyxei oze` Ð.dzxeawa oiaiig ,dzaezkïéáééç ïéàå

äúøåá÷á.diyxeil dzaezk azinl ira `dc Ðíéùøåé éðù äì ùéùjixhvi`c Ð

dpin rny ,dzaezk oiyxeiy oiyxei oze` ipzinl `pzlÐipixg` miyxei `ki`

.dzaezk izxi `lc ,ediicdaùøåé éðà çàyxei ip`y ef daezk ÐÐziipecpn o`k oi`

dl azky ztqeze miz`n `l` ,melk dia`

.ig` `l` dze` yxei ip` oi`e .ig`úà øåá÷é
åúùà,eiiga dzn m` dxaew `ed didy enk Ð

.melk el dqipkd `l elit`eäúáåúë ïúéÐ

dxeawdy.dizgz d`aíééçî úåáâìonf lk Ð

iziidy ,cner lra mewna ip`e .ig lrady

.dqpekl dtvnäéì úéàã äéì úòîù ïàî
äáåúë ùøãîaezky ,daezkd oeyl yxecy Ð

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl" :da

,miign zeabl daezk dpzip `l :zwiic dpinc

.xg`l `ypil dleki dpi` `dcàéä éàîù úéá
ixn`wc ,"dkldy dy`d" wxta zenaia Ð

`lde :i`ny ziaxtqn,cnlp daezk

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

z`yip `ide li`eded`ay ,dnvr it lr

ilra zn dxn`eÐit lr daeb dzaezk s`

.dnvréàîù úéáì åäì ïðéòîùåyiy iny Ð

deld iqkpa wfgen `ed ,exiag lr aeg xhy el

.epnn xzeiéîã éåáâë,dzwfga miqkpde Ð

jkldÐ.zixi `w dpinïäéìòá åúîlk` Ð

e`piwy .i`w mleray miypdodilra odl

,exzqpe.zny cr dzewydl witqd `leàìå
úåúåù."ezy` z` yi`d `iade" opirac Ð

éàðæ ÷ôñdciqtde Ð.daezkéàãå éãéîÐ

.dyexia oi`ce ody ,lrad iyxei icinéåáâë
éîãoi`e ,odn xzei miqkpa zwfgen `ide Ð

.i`ce icin `iven o`k'åë éàùðúùëì ïðéòá àäå
daezk j`id ,seq seq :jixt lirl` Ðzabip

lkepy ,miignmiccv ipyn eilr `al?`de

.'ek opiraéîã øçàë éîð íáédzxizdy oeike Ð

mail `ypil lrad zzinÐdzkf dry dze`n

.miqkpaééáàì àáø äéì çìùeaiydy xg`l Ð

zeabl dnai zaezk dpzip :xn`e ,ezl`y lr

.mai ly miignäéòîù áø ãéádid `ed Ð

.ef daeyza gilyäðúð éîådnai zaezk Ð

.maic miign zeablåéçà éñëðá øåëîéùÐ

,eznai z` qpky xg`leiqkp lk :lirl oxn`e

.dzaezkl oi`xg`àåä ïäë íàm`y Ð

.dxifgdl lkei `l dpyxbiäãåòñ äì äùòé.oiid dzyna dzeztl ,dti ÐñééôéåÐ

.dzaezk ick lr scerd z` xeknl zeyx el ozzy ,dpnidàåä ìàøùé íàåxzeny Ð

.ezyexb xifgdlèâá äùøâîdabne Ðdxifgne ,dvxiy dn xkene ,dzaezk z`lr

cin dxifgdl dvx elit` e` .dpey`xd dzaezk zpnÐoi`y .dvxiy onf lk xken

zakrnxeknlni`pwc" dl azk `le ,daezk dl azek maid oi`y itl ,dnai `l`

`nlc ,edleka `akrn ikd meyne .oey`xd lr `l` dzaezk oi`e ,"`pipwceitczyn

cgiinc ipd`txh ixg ipa seczyi` (a,dv zeaezk) onwl xn`c ab lr s`e .dl

icarynnÐdaezk dl azk la` .oic zial gexhl dvex ipi` :dxn` mewn lkn

"`pipwce i`pwc" dl azke ,dxifgnykÐgwl :(a,dp oihib) opzc `de .`akrn `ivn `l

dy`d on gwle xfge yi`d onÐazky zg` :zecy yly oze`a opinwe` ,lha egwn

cgiiy zg`e ,dzaezka dl.dlyn mey el dqipkdy zg`e ,dzaezka dl
êéîòèìå
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éäåæéàoizipzn xwir la` ,wiic oizipznc `xezin Ð 'ek oiyxei ipy dl yiy dpnl`

zxneye ,"oinezi iqkpn" ipzw `dc .dpnl` mzqa `l` ,mai zxneya ixiin `l

oinezi dl zil mai.àîéìåip` g` :xity jixt qxhpewd yexitl Ð 'ek yxei ip` g`

.xaew ip` oi` ezy` jkld ,ig` ly miz`ne dpn `l` melk diqkpn yxei ipi`c Ð yxei

`nlr ilekl `ipecpc mz epiax yexitl la`

ly miqkpd ixdy ,jk lk ayein epi` Ð ezwfga

xn`c o`nl ,qxhpewd yexitl mb oke .eid dy`

yxtl jixve .ayiil jixv Ð lrad iyxei zwfga

ezekf :xnelk ,yxei ip` g` `nile :jixt ikdc

m` `ed dyer didy enk ,yxei ip` ig` ly

el`"a xn`ck ,yxi` `l ezaeg la` .miiw did

dxt odia` odl gipd :(a,cl zeaezk) "zexrp

Ð dzn ,dzli`y ini lk da miynzyn dle`y

.diqpe`a miaiig oi`íåùîipyn eilr oi`ac

xnelk .ezy` z` xeawi yxei eig` m` :oiccv

`l` ,dpnn melk yxei epi`y xnel z`a m`

eli`k `ed ixdc xninl ira ok m` Ð eig`n

xeawi Ð ieaib icil dz`a `l ikdle ,miiw eig`

,ig `ed eli`k ixnbl aeygi ,xnelk .ezy` z`

Ð df itle ,dxaew `ed didy enk ezy` xeawie

`lc ,xaew epi` m`e .oi`eypd on dltpa `weec

,ieaib icil dz`a ok m` ,ig lrad eli`k aiyg

.dzaezk dl ozieïàîdil zi`c dil zrny

edl zilc lld ziale Ð i`ny zia daezk yxcn

lr s` .miign zeabl daezk dpzip daezk yxcn

df oiprl Ð dvilg mcew dzaezk daeb dpi`c ab

m`e .daezk zgz dxeaw dl didiy ,zeabl dpzip

,daezk yxcn edl zi` inp lld zia `de :xn`z

dy`d" wxta xn`ck ,i`ny ziak zexedl exfgc

"dxrp" wxt seq lirle !(`,fiw zenai) "mely

iyxc ivn oizrnyc `pwqn itle .izyxit (`,bp)

.daezk yxcn lld ziaïðéòîùåzial edl

Ð inc ieabk zeabl cnerd xhy ixn`c i`ny

rnynck ,inc ieabkc dil zil iia`lc ab lr s`

`iddn `axl jixtc ,(a,gl zenai) "ulegd"a

dcen daezka Ð eia` lre eilr ziad ltpc

inp i` .mzd xn`ck ,`pig meyn ,inc ieabkc

.dxaq Ð `axn drnyc xzaúåúåù`iade

e`" opiqxb dpynd xcqac rnyn Ð 'ek yi`d

`l" mixtqa my aezk didy enk `le ,"zezey

jixt `le ,dizlin xwir mzdc :dnize ."zezey

.llk dl

àäåedl zi`c idpc :i`ny zial jixtc xninl epivn Ð 'ek xg`l i`ypzykl opira

Ð daezk yxcn ipdn df oiprl edin ,inc ieabk zeabl cnerd xhy i`ny zial

Ð inc ieabkc ab lr s`c ;dqex` iedc icin ,dxeaw dl aidi `lc "xg`l i`ypzykl"

xcdc ,xity iz` ded "`l`" opiqxb ded i`e .inc xg`k inp mai :ipyne .daezk dl oi`

,daezk yxcn xity iyxc evne ,lld zial inp `nrh i`d iz`e ,lirlc `iepiyn dia

:inp i` .diiab za zvw `ide li`ed ,el dxifgde dzab eli`k aiyg Ð inc xg`kc oeikc

edl zilc jzrc `wlqc ab lr s` .inc ieabk edl zilc ,jixt lld zialc xninl ivn

lld zia era `l zenaia mzd dne ,`zydc .xity jixt mewn lkn Ð daezk yxcn

ciqtdl dl yiy `kd oky lk Ð daezk dl icqtn `l` ,zeabl ick daezk yxcnl

.ciqtzy lld zia exn`iy Ð yxcn ici lr daezkíáéab lr s`e Ð inc xg`k inp

ipd Ð "xg`" ixwn `l maic "dpgwi xg` yi`e" iab xn` (a,bi) oiyecwc `nw wxtac

."xg`" ixwi` minkg oeyla la` ,dxez oeyla ilinäöåøäitl Ð eig` iqkpa xekniy

minkg exingdc .diiab icil `azy mcew elit` ,xzl`l lha exkne ,xeknl leki epi`y

dzaezk cbpk dl xi`yi elit`e .zegewld on sexhle gexhle xefgl jxhvz `ly Ð llk xeknl leki epi`y epwiz jkle ."jizaezkl oi`xg` iqkp lk" dl azk `ly itl ,dnaia

:xnel yie !ipyn dl epiwz oey`xn dl zil i`c onwl xn` `de ?zcqtn dn mewn lkn :xn`z m`e .xi`yiy zecyd etczyi e` eca`i `ny opiyiigc ,x`yd xeknl i`yx epi`

dlra iqkp lr dzaezky dn dil ipd` i`n Ð ikd e`l i`c .ipyn opax dl epiwz `l Ð icaryn `l` oey`xd iqkpn dl zil i` elit`c ,zegewld sexhle xefgl dkixvy ,zcqtnc

.oey`xdäùøâîdlra iqkp lr ediy dl `gipc ,dvitg dy`d oi`y :xnel yie !dyxbl jxhvi `le dl aezki ,"i`pwc" dl azk `lc meyn `nrhe li`ede :xn`z m`e Ð hba

i`e ,mxkenl i`yx oi`y Ð oira dry lk mde li`ed ,oey`xdegwn dy`d on gwle xfge yi`d on gwl (a,dp oihib) "oiwfipd"a opzc `de :qxhpewa yxite .dpic legnl dtekl epl o

Ð miqkp x`y ihernl `nili` i`n ihernl :(`,p `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`ck ,miqkp x`ya oky lkc :l`eny epiax axd dywde .zecy yly oze`a `pniwe` `d Ð lha
lk

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

ë éLøBé äéLøBé:ééaà øîà ,dúøeá÷a ïéáéiç dúaeú §¤¨§¥§¨¨©¨¦¦§¨¨¨©©©¥
,ïéîBúé éñëpî úðBféð äðîìà :àðéðz éîð ïðà óà©£©©¦¨¥¨©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
äéLøBé .dúøeá÷a ïéáéiç ïéàå ,ïälL äéãé äNòîe©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨
LiL äðîìà éäBæéàå .dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúë éLøBé§¥§¨¨©¨¦¦§¨¨§¥¦©§¨¨¤¥

ïéLøBé éðL dì¯:àáø øîà .íáé úøîBL Bæ :øîBà éåä ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨£©¨¨
déì øîà !øáB÷ éðà ïéà BzLà ,LøBé éðà çà :àîéìå§¥¨¨£¦¥¦§¥£¦¥£©¥
LøBé åéçà íà :ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî :ééaà©©¥¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦¦¨¦¥

¯BzLà úà øáB÷ Bðéà íà ,BzLà úà øBa÷é¯ïzé ¦§¤¦§¦¥¥¤¦§¦¥
,LøBé éðà çà :àðéîà à÷ éëä :déì øîà .dúaeúk§¨¨£©¥¨¦¨¨¦¨¨£¦¥

äaeúk íeMî éàå .øáB÷ éðà ïéà BzLà úà¯àì ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨Ÿ
úéàc déì zòîL ïàî .íéiçî úBábì äaeúk äðzéð¦§¨§¨¦¨¥©¦©¨§©§¥§¦

äaeúk Løãî déì¯úéáì eäì ïðéòîLå ,éànL úéa ¥¦§©§¨¥©©§¨§¦©§§¥
úBábì ãîBòä øèL :éøîàc éànL¯:ïðúc .éîc éeáâk ©©§¨§¦§¨¨¥¦¨§¨¨¥¦§©

:íéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©£¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
Bà :íéøîBà éànL úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð§§¨§Ÿ¥©©§¦
àéáäå" !?úBúBL Bà .äaeúk úBìèBð àì Bà úBúBLŸ§§¨§¥¦
!àkéìå ,àðîçø øîà "ïäkä ìà BzLà úà Léàä̈¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨§¥¨

úBúBL àlL CBzî :àlà¯úéa ,äaeúk úBìèBð àì ¤¨¦¤ŸŸ§§¨¥
?éànàå .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ§©©
÷ôñ éúà÷å ,éàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ§¥¨¨¥§©¨¥¨§©§¨¨¥¨¥
ãîBòä øèL :éànL úéa éøáñ÷ !éàcå éãéî àéöBîe¦¦¥©©¨¨§¦¥©©§¨¨¥
éìhz øçàì éàNpzLk" ïðéòa àäå .éîc éeáâk úBábì¦¨§¨¨¥§¨¨¥©§¤¦¨§¦§©¥¦§¦

!àkéìå ,"éëéì áeúkM äîéîð íáé :éLà áø øîà ©¤¨¥¦§¥¨¨©©©¦¨¨©¦
øa äéòîL áø ãéa ééaàì àáø déì çìL .éîc øçàk§¥©¨¥¨©¥¨¨§©©¥§©©§©§¨©
éaø :àéðúäå ?íéiçî úBábì äaeúk äðzð éîe :àøéæ¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§¨©§¨©¦
øBkîiL äöBøä :ñBëîeñ úà ézìàL :øîBà àaà©¨¥¨©§¦¤¨¨¤¤¦§

àeä ïäk íà ?äNBò àeä ãöék åéçà éñëða¯äNòé §¦§¥¨¦¥©¤¦Ÿ¥©£¤
àeä ìàøNé íà ,ñéiôéå äceòñ¯.øéæçéå èâa Løâî §¨¦©¥¦¦§¨¥§¨¥§¥§©£¦

éàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc zeaezk(iyiy meil)

,äéLøBémdy,dúaeúk éLøBéy el` md ,lrad iyxei epiideïéáéiç §¤¨§¥§¨¨©¨¦
,dúøeá÷aeyxi `l j` dly belnd iqkp z` eyxiy diyxei `le ¦§¨¨

.a`d iyxei xnelk ,dzaezk z`
àðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîàdpyna epipy ep` s` -(:dv oldl)oic ¨©©©¥©£©©¦¨¦¨

,da epipy jke ,`ziixaa xen`d dfïéîBúé éñëpî úðBféð äðîìà©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
ïéàå ,ïälL äéãé äNòîeminezid,dúøeá÷a ïéáéiç`l`äéLøBé ©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨

mdy,dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúk éLøBéiyxei ,diyxei' oeyldne §¥§¨¨©¨¦¦§¨¨
,miyxei ipin ipy dl yiy rnyn ,'dzaezkLiL äðîìà éäBæéàå§¥¦©§¨¨¤¥
íáé úøîBL Bæ ,øîBà éåä ,ïéLøBé éðL dì,epizpyna diepyd ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨

dxn` df lre ,dzyexia miwleg a`d iyxeie lrad iyxeiy
iyxei epiide ,dzxeawa miaiigd md daezkd iyxeiy dpynd

.lrad
zxneyd zxeawa miaiig lrad iyxeiy oicd lr `xnbd dywn

:maiàîéìå ,àáø øîà,lrad yxei `edy ,maid xn`i -éðà çà ¨©¨¨§¥¨¨£¦
LøBé,dnaid on yxei ipi` ,ztqezde daezkd xwir z` xnelk - ¥

`ly oeike ,znd ig`n `l` ,dze` dzab `l oiicr `id oky
z` ,dy`dn melk izyxi.øáB÷ éðà ïéà BzLà¦§¥£¦¥

:`xnbd zvxznéiaà déì øîà,dnaid zxeawa aiig maid ,`axl ¨©¥©©¥
ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî,'jytp dn' zprh ecbp mipreh - ¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦

e ,dzaezk zgz `ed ezy` z` xeawl lrad aeig ixdyíàz` ¦
åéçà`ed,LøBéok m`e ,eizgz cner `edy `vnpúà øBa÷é ¨¦¥¦§¤

,BzLàdzid `l m` s` ezy` zxeawa aiig eig` didy myk ¦§
jixv epi`e eiiga dzny zngn wx `l` ,llk miqkp el dqipkn

e ,dzaezk dl rextlBzLà úà øáB÷ Bðéà íà`l if` ,eig` ly ¦¥¥¤¦§
`l` ,eig`n daezkd z` yxiiïzéz` maiddúaeúk,diyxeil ¦¥§¨¨

.dxaewl `ly mbe dzaezkn xhtidl mb leki epi` j`
:eziiyew z` cinrne xfeg `axdéì øîà,iia`l `axà÷ éëä ¨©¥¨¦¨

àðéîà,dxeawn xhtidl maid lekiy ,le`yl izpeek dzid jk - £¦¨
d gkn daezkd z`y orhiy ici lr,LøBé éðà çàgkn `le ¨£¦¥

okle ,dnaid,äaeúk íeMî éàå ,øáB÷ éðà ïéà BzLà úàorhy ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨
ixd ,daezk mlyl jxhvi df dxwnay iia`äaeúk äðzéð àìŸ¦§¨§¨

,íéiçî úBábìoerxt onf ribd `l oiicr lrad iiga xnelk ¦¨¥©¦
ilhz ,xg`l i`ypz m`y' aezk daezkd gqepa oky ,daezkd
,xg`l `ypdl dleki dy`d oi` lrad iigae ,'ikil aezky dn
zeabidl daezk dpzip `ly ,df oiprl lrad mewna cner maide

.dqpky mcew dzne ,dnaid z` qepkl dtvn did oky ,eiiga
yexcl yiy ,xne` dz`y ef `xaq ixd :`axl iia` el xn`
dy`d dlekiyk wx `l`] miign lg daeig oi`y daezkd oeyln

e ,lkd ixacl znkqen dpi` ,[xg`l `ypdlúéàc déì zòîL ïàî©¨§©§¥§¦
äaeúk Løãî déìoeyl z` miyxecy xaeq `edy zrny in - ¥¦§©§¨
el` ixd ,daezkd,éànL úéa,mzhiyl wx `id jziiyew ok m`e ¥©©

åixdy ,`iyew o`k oi` mdixacl s`éànL úéáì eäì ïðéòîL §©§¦¨§§¥©©
éøîàcy mixaeq mnvr i`ny ziay eprny -,úBábì ãîBòä øèL §¨§¥§¨¨¥¦¨

,éîc éeáâkiiga daezk xhya zwfgen dzid ef dnai ok m`e §¨¨¥
eli`k df ixd ,ieabk aygp zeabdl cnerd df xhyy oeike ,dlra
`ayk `linne ,envr lradn xzei ,dlra iqkpa zwfgen `id
,dnaid zwfgn mze` yxei `ed eig` iqkp z` zyxl maid

.dzxeawa maid aiig okle ,eig`n xzei mda zwfgen dzidy
aygp zeabdl cnerd xhy i`ny zia zrcly `xnbd dgiken

:ieabkïðúcdpyna(.ck dheq)`ly da dxzd dlray dy` iabl , ¦§©
zezyl `ed dpicy ,enr dxzqpe dxare ,mieqn mc` mr xzzqz
dxeq` `id dry dze` cre ,ycwnd ziaa mixx`nd mind z`
dciqtn mc` eze` mr dzpif ok`y xxazi m`e ,dlra lr

zaezkm` ,dïäéìòa eúî[zeheqd miypd ly-]eúL àlL ãòz` ¥©§¥¤©¤Ÿ¨
,`l e` ozaezk z` eca`e epif m`d ,wtq df ixde ,mindéànL úéa¥©©

å äaeúk úBìèBð ,íéøîBàody it lr s`úBúBL àìx`eaiy enk] §¦§§¨§Ÿ
.[wtqn ozaezk zeciqtn opi`y oldlBà ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

.äaeúk úBìèBð àì Bà ,úBúBLŸ§§¨
zxxan ,i`ny zia ixacn di`xd z` `xnbd miiqzy iptl
lld zia exn` cvik :`xnbd ddnz .lld zia ixac z` `xnbd

,'úBúBL Bà'ixde ,zezyl zexyt` odl yiy rnynyàéáäå'§¥¦
'ïäkä ìà BzLà úà Léàä(eh d xacna)àðîçø øîàyecwd xn` - ¨¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨

,dxeza `ed jexaàkéìåmiiwl zexyt` oi` lrad zny ote`ae - §¥¨
zia s` ok` :`xnbd zvxzn .odkd l` d`ian epi` ixdy ,df oic

,zezyl dleki dpi`y micen lldàlày ,`id mzpeekàlL CBzî ¤¨¦¤Ÿ
,äaeúk úBìèBð àì ,úBúBLzlhen daezk zeabl ozekf oky Ÿ§§¨

.wtqn zeaeb opi`e ,wtqa
:i`ny zia ixacn dzii`x z` `xnbd zniiqnéànL úéa'¥©©

å ,'úBúBL àìå äaeúk úBìèBð ,íéøîBà,zeywdl yiéànàodl yi §¦§§¨§Ÿ§©©
ixde ,daezkéàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ,wtq o`k yi - §¥¨¨¥§©¨¥Ÿ§©

aezk dciqtde dy`d dzpif `ny`le dzpif `l `nye ,dz
,dciqtdåji`éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷zekf wtq `a ji` - §¨¨¥¨¥¦¦¥©©

oenna miwifgnd lrad iyxei cin dzaezk z` `ivene ,dl yiy
c o`kn gken `l` .i`ce zxezaéøáñ÷[mixaeqy-],éànL úéa ¨¨§¥¥©©

y,éîc éeáâk úBábì ãîBòä øèLmiqkpa zwfgen dy`dy `vnpe §¨¨¥¦¨§¨¨¥
,mda miwfgen lrad iyxeiy dnn xzei dzaezkl micareynd
zxeawa aiig maidy mrhd ok mb edfe .wtqn daeb `id okle
`idy oeikc ,'daezk yxcn' mixaeqd i`ny zial s` eznai
yxi maid eli`k df ixd ,dzaezkl micareynd miqkpa zwfgen

.dzxeawa mzxenz aiigzn `ed `linne ,dpnn mze`
aiig maidy mrhd lld zia ixacly lirl iia` ixaca x`azd
z` yxei `ed m`y ,'jytp dn' zprh gkn `ed eznai zxeawa
cvik :`xnbd dywn .dzxeawa aiig `ed ixd eig`n daezkd
z` yxeid `linne ,dzaezka zekf dnail yiy xnel ozip

,dzxeawa aiig dzaezkäî éìhz ,øçàì éàNpzLk' ïðéòa àäå§¨§¦¨§¤¦¨§¦§©¥¦§¦©
'éëéì áeúkMi`pzd miiwziy jxev yi daezk aiigl ick ixd - ¤¨¦¦

,dzaezk z` lehz xg`l `ypzyky ,yexita da aezkdàkéìå§¥¨
`l dlra zny xg`l s` ixdy ,mlern miiwzd `l df i`pze -
`ly oeike ,maiizdl daiigzd `l` ,dvxzy inl `ypdl dxzed

.dzxeawa maid z` aiigl oi` ,dzaezka mlern dzkf
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà,df i`pz meiw iabløçàk énð íáé ¨©©©¦¨¨©¦§©¥

éîc,el `ypdl zi`yx dzidy oeike ,'xg`'k aygp maid s` - ¨¥
lehz xg`l `ypzyky daezkd i`pz miiwzdy xacd aygp

dzxeawa maid aiigzn `linne ,dzaezk.
dpzip lld zia zrcly lirl xn`y ,iia` lr dywn `ax

:maid iiga zeabidl daezkdéiaàì àáø déì çìLef dl`yãéa ¨©¥¨¨§©©¥§©
éîe ,àøéæ øa äéòîL áø[ike-]íéiçî úBábì äaeúk äðzð,maid ly ©§©§¨©¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦

àéðúäå,jk `l `ziixaa,ñeëîeñ úà ézìàL ,øîBà àaà éaømai §¨©§¨©¦©¨¥¨©§¦¤§
åéçà éñëða øBkîiL äöBøä,dnaid z` maiy xg`l yxiy ,znd ¨¤¤¦§§¦§¥¨¦

dzaezkl micareyn znd iqkp lky zngn ok zeyrl leki epi`e
lirl dpyna epipyy enk] mxkenl i`yx epi`e(:t),[àeä ãöék¥©

,àeä ïäk íà ,äNBò,dxifgdle dyxbl leki epi`yäNòédl ¤¦Ÿ¥©£¤
ñéiôéå äãeòñz` xeknl zeyx el ozzy oiid dzyna dze` §¨¦©¥

e .dzaezk ieey lr mitcerd miqkpdLøâî ,àeä ìàøNé íàdze` ¦¦§¨¥§¨¥
,èâa,scerd z` xkene ,dzaezk z` mlyneåjk xg`øéæçé §¥§©£¦
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miwxt dyelya` cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk
äúáåúë éùøåé äéùøåéoiyxeiy miyxei oze` Ð.dzxeawa oiaiig ,dzaezkïéáééç ïéàå

äúøåá÷á.diyxeil dzaezk azinl ira `dc Ðíéùøåé éðù äì ùéùjixhvi`c Ð

dpin rny ,dzaezk oiyxeiy oiyxei oze` ipzinl `pzlÐipixg` miyxei `ki`

.dzaezk izxi `lc ,ediicdaùøåé éðà çàyxei ip`y ef daezk ÐÐziipecpn o`k oi`

dl azky ztqeze miz`n `l` ,melk dia`

.ig` `l` dze` yxei ip` oi`e .ig`úà øåá÷é
åúùà,eiiga dzn m` dxaew `ed didy enk Ð

.melk el dqipkd `l elit`eäúáåúë ïúéÐ

dxeawdy.dizgz d`aíééçî úåáâìonf lk Ð

iziidy ,cner lra mewna ip`e .ig lrady

.dqpekl dtvnäéì úéàã äéì úòîù ïàî
äáåúë ùøãîaezky ,daezkd oeyl yxecy Ð

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl" :da

,miign zeabl daezk dpzip `l :zwiic dpinc

.xg`l `ypil dleki dpi` `dcàéä éàîù úéá
ixn`wc ,"dkldy dy`d" wxta zenaia Ð

`lde :i`ny ziaxtqn,cnlp daezk

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

z`yip `ide li`eded`ay ,dnvr it lr

ilra zn dxn`eÐit lr daeb dzaezk s`

.dnvréàîù úéáì åäì ïðéòîùåyiy iny Ð

deld iqkpa wfgen `ed ,exiag lr aeg xhy el

.epnn xzeiéîã éåáâë,dzwfga miqkpde Ð

jkldÐ.zixi `w dpinïäéìòá åúîlk` Ð

e`piwy .i`w mleray miypdodilra odl

,exzqpe.zny cr dzewydl witqd `leàìå
úåúåù."ezy` z` yi`d `iade" opirac Ð

éàðæ ÷ôñdciqtde Ð.daezkéàãå éãéîÐ

.dyexia oi`ce ody ,lrad iyxei icinéåáâë
éîãoi`e ,odn xzei miqkpa zwfgen `ide Ð

.i`ce icin `iven o`k'åë éàùðúùëì ïðéòá àäå
daezk j`id ,seq seq :jixt lirl` Ðzabip

lkepy ,miignmiccv ipyn eilr `al?`de

.'ek opiraéîã øçàë éîð íáédzxizdy oeike Ð

mail `ypil lrad zzinÐdzkf dry dze`n

.miqkpaééáàì àáø äéì çìùeaiydy xg`l Ð

zeabl dnai zaezk dpzip :xn`e ,ezl`y lr

.mai ly miignäéòîù áø ãéádid `ed Ð

.ef daeyza gilyäðúð éîådnai zaezk Ð

.maic miign zeablåéçà éñëðá øåëîéùÐ

,eznai z` qpky xg`leiqkp lk :lirl oxn`e

.dzaezkl oi`xg`àåä ïäë íàm`y Ð

.dxifgdl lkei `l dpyxbiäãåòñ äì äùòé.oiid dzyna dzeztl ,dti ÐñééôéåÐ

.dzaezk ick lr scerd z` xeknl zeyx el ozzy ,dpnidàåä ìàøùé íàåxzeny Ð

.ezyexb xifgdlèâá äùøâîdabne Ðdxifgne ,dvxiy dn xkene ,dzaezk z`lr

cin dxifgdl dvx elit` e` .dpey`xd dzaezk zpnÐoi`y .dvxiy onf lk xken

zakrnxeknlni`pwc" dl azk `le ,daezk dl azek maid oi`y itl ,dnai `l`

`nlc ,edleka `akrn ikd meyne .oey`xd lr `l` dzaezk oi`e ,"`pipwceitczyn

cgiinc ipd`txh ixg ipa seczyi` (a,dv zeaezk) onwl xn`c ab lr s`e .dl

icarynnÐdaezk dl azk la` .oic zial gexhl dvex ipi` :dxn` mewn lkn

"`pipwce i`pwc" dl azke ,dxifgnykÐgwl :(a,dp oihib) opzc `de .`akrn `ivn `l

dy`d on gwle xfge yi`d onÐazky zg` :zecy yly oze`a opinwe` ,lha egwn

cgiiy zg`e ,dzaezka dl.dlyn mey el dqipkdy zg`e ,dzaezka dl
êéîòèìå
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éäåæéàoizipzn xwir la` ,wiic oizipznc `xezin Ð 'ek oiyxei ipy dl yiy dpnl`

zxneye ,"oinezi iqkpn" ipzw `dc .dpnl` mzqa `l` ,mai zxneya ixiin `l

oinezi dl zil mai.àîéìåip` g` :xity jixt qxhpewd yexitl Ð 'ek yxei ip` g`

.xaew ip` oi` ezy` jkld ,ig` ly miz`ne dpn `l` melk diqkpn yxei ipi`c Ð yxei

`nlr ilekl `ipecpc mz epiax yexitl la`

ly miqkpd ixdy ,jk lk ayein epi` Ð ezwfga

xn`c o`nl ,qxhpewd yexitl mb oke .eid dy`

yxtl jixve .ayiil jixv Ð lrad iyxei zwfga

ezekf :xnelk ,yxei ip` g` `nile :jixt ikdc

m` `ed dyer didy enk ,yxei ip` ig` ly

el`"a xn`ck ,yxi` `l ezaeg la` .miiw did

dxt odia` odl gipd :(a,cl zeaezk) "zexrp

Ð dzn ,dzli`y ini lk da miynzyn dle`y

.diqpe`a miaiig oi`íåùîipyn eilr oi`ac

xnelk .ezy` z` xeawi yxei eig` m` :oiccv

`l` ,dpnn melk yxei epi`y xnel z`a m`

eli`k `ed ixdc xninl ira ok m` Ð eig`n

xeawi Ð ieaib icil dz`a `l ikdle ,miiw eig`

,ig `ed eli`k ixnbl aeygi ,xnelk .ezy` z`

Ð df itle ,dxaew `ed didy enk ezy` xeawie

`lc ,xaew epi` m`e .oi`eypd on dltpa `weec

,ieaib icil dz`a ok m` ,ig lrad eli`k aiyg

.dzaezk dl ozieïàîdil zi`c dil zrny

edl zilc lld ziale Ð i`ny zia daezk yxcn

lr s` .miign zeabl daezk dpzip daezk yxcn

df oiprl Ð dvilg mcew dzaezk daeb dpi`c ab

m`e .daezk zgz dxeaw dl didiy ,zeabl dpzip

,daezk yxcn edl zi` inp lld zia `de :xn`z

dy`d" wxta xn`ck ,i`ny ziak zexedl exfgc

"dxrp" wxt seq lirle !(`,fiw zenai) "mely

iyxc ivn oizrnyc `pwqn itle .izyxit (`,bp)

.daezk yxcn lld ziaïðéòîùåzial edl

Ð inc ieabk zeabl cnerd xhy ixn`c i`ny

rnynck ,inc ieabkc dil zil iia`lc ab lr s`

`iddn `axl jixtc ,(a,gl zenai) "ulegd"a

dcen daezka Ð eia` lre eilr ziad ltpc

inp i` .mzd xn`ck ,`pig meyn ,inc ieabkc

.dxaq Ð `axn drnyc xzaúåúåù`iade

e`" opiqxb dpynd xcqac rnyn Ð 'ek yi`d

`l" mixtqa my aezk didy enk `le ,"zezey

jixt `le ,dizlin xwir mzdc :dnize ."zezey

.llk dl

àäåedl zi`c idpc :i`ny zial jixtc xninl epivn Ð 'ek xg`l i`ypzykl opira

Ð daezk yxcn ipdn df oiprl edin ,inc ieabk zeabl cnerd xhy i`ny zial

Ð inc ieabkc ab lr s`c ;dqex` iedc icin ,dxeaw dl aidi `lc "xg`l i`ypzykl"

xcdc ,xity iz` ded "`l`" opiqxb ded i`e .inc xg`k inp mai :ipyne .daezk dl oi`

,daezk yxcn xity iyxc evne ,lld zial inp `nrh i`d iz`e ,lirlc `iepiyn dia

:inp i` .diiab za zvw `ide li`ed ,el dxifgde dzab eli`k aiyg Ð inc xg`kc oeikc

edl zilc jzrc `wlqc ab lr s` .inc ieabk edl zilc ,jixt lld zialc xninl ivn

lld zia era `l zenaia mzd dne ,`zydc .xity jixt mewn lkn Ð daezk yxcn

ciqtdl dl yiy `kd oky lk Ð daezk dl icqtn `l` ,zeabl ick daezk yxcnl

.ciqtzy lld zia exn`iy Ð yxcn ici lr daezkíáéab lr s`e Ð inc xg`k inp

ipd Ð "xg`" ixwn `l maic "dpgwi xg` yi`e" iab xn` (a,bi) oiyecwc `nw wxtac

."xg`" ixwi` minkg oeyla la` ,dxez oeyla ilinäöåøäitl Ð eig` iqkpa xekniy

minkg exingdc .diiab icil `azy mcew elit` ,xzl`l lha exkne ,xeknl leki epi`y

dzaezk cbpk dl xi`yi elit`e .zegewld on sexhle gexhle xefgl jxhvz `ly Ð llk xeknl leki epi`y epwiz jkle ."jizaezkl oi`xg` iqkp lk" dl azk `ly itl ,dnaia

:xnel yie !ipyn dl epiwz oey`xn dl zil i`c onwl xn` `de ?zcqtn dn mewn lkn :xn`z m`e .xi`yiy zecyd etczyi e` eca`i `ny opiyiigc ,x`yd xeknl i`yx epi`

dlra iqkp lr dzaezky dn dil ipd` i`n Ð ikd e`l i`c .ipyn opax dl epiwz `l Ð icaryn `l` oey`xd iqkpn dl zil i` elit`c ,zegewld sexhle xefgl dkixvy ,zcqtnc

.oey`xdäùøâîdlra iqkp lr ediy dl `gipc ,dvitg dy`d oi`y :xnel yie !dyxbl jxhvi `le dl aezki ,"i`pwc" dl azk `lc meyn `nrhe li`ede :xn`z m`e Ð hba

i`e ,mxkenl i`yx oi`y Ð oira dry lk mde li`ed ,oey`xdegwn dy`d on gwle xfge yi`d on gwl (a,dp oihib) "oiwfipd"a opzc `de :qxhpewa yxite .dpic legnl dtekl epl o

Ð miqkp x`y ihernl `nili` i`n ihernl :(`,p `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`ck ,miqkp x`ya oky lkc :l`eny epiax axd dywde .zecy yly oze`a `pniwe` `d Ð lha
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LiL äðîìà éäBæéàå .dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúë éLøBé§¥§¨¨©¨¦¦§¨¨§¥¦©§¨¨¤¥

ïéLøBé éðL dì¯:àáø øîà .íáé úøîBL Bæ :øîBà éåä ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨£©¨¨
déì øîà !øáB÷ éðà ïéà BzLà ,LøBé éðà çà :àîéìå§¥¨¨£¦¥¦§¥£¦¥£©¥
LøBé åéçà íà :ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî :ééaà©©¥¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦¦¨¦¥

¯BzLà úà øáB÷ Bðéà íà ,BzLà úà øBa÷é¯ïzé ¦§¤¦§¦¥¥¤¦§¦¥
,LøBé éðà çà :àðéîà à÷ éëä :déì øîà .dúaeúk§¨¨£©¥¨¦¨¨¦¨¨£¦¥

äaeúk íeMî éàå .øáB÷ éðà ïéà BzLà úà¯àì ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨Ÿ
úéàc déì zòîL ïàî .íéiçî úBábì äaeúk äðzéð¦§¨§¨¦¨¥©¦©¨§©§¥§¦

äaeúk Løãî déì¯úéáì eäì ïðéòîLå ,éànL úéa ¥¦§©§¨¥©©§¨§¦©§§¥
úBábì ãîBòä øèL :éøîàc éànL¯:ïðúc .éîc éeáâk ©©§¨§¦§¨¨¥¦¨§¨¨¥¦§©

:íéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©£¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
Bà :íéøîBà éànL úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð§§¨§Ÿ¥©©§¦
àéáäå" !?úBúBL Bà .äaeúk úBìèBð àì Bà úBúBLŸ§§¨§¥¦
!àkéìå ,àðîçø øîà "ïäkä ìà BzLà úà Léàä̈¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨§¥¨

úBúBL àlL CBzî :àlà¯úéa ,äaeúk úBìèBð àì ¤¨¦¤ŸŸ§§¨¥
?éànàå .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ§©©
÷ôñ éúà÷å ,éàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ§¥¨¨¥§©¨¥¨§©§¨¨¥¨¥
ãîBòä øèL :éànL úéa éøáñ÷ !éàcå éãéî àéöBîe¦¦¥©©¨¨§¦¥©©§¨¨¥
éìhz øçàì éàNpzLk" ïðéòa àäå .éîc éeáâk úBábì¦¨§¨¨¥§¨¨¥©§¤¦¨§¦§©¥¦§¦

!àkéìå ,"éëéì áeúkM äîéîð íáé :éLà áø øîà ©¤¨¥¦§¥¨¨©©©¦¨¨©¦
øa äéòîL áø ãéa ééaàì àáø déì çìL .éîc øçàk§¥©¨¥¨©¥¨¨§©©¥§©©§©§¨©
éaø :àéðúäå ?íéiçî úBábì äaeúk äðzð éîe :àøéæ¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§¨©§¨©¦
øBkîiL äöBøä :ñBëîeñ úà ézìàL :øîBà àaà©¨¥¨©§¦¤¨¨¤¤¦§

àeä ïäk íà ?äNBò àeä ãöék åéçà éñëða¯äNòé §¦§¥¨¦¥©¤¦Ÿ¥©£¤
àeä ìàøNé íà ,ñéiôéå äceòñ¯.øéæçéå èâa Løâî §¨¦©¥¦¦§¨¥§¨¥§¥§©£¦

éàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

כתובות. האשה שנפלו - פרק שמיני דף פא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



רמב
miwxt dyelyaa cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk

êéîòèìå'xc` zxcdn i`n` ,miign zeabil daezk dpzip `lc meyn `nrh zxn`c Ð

iaeze`l `a`,`ziixanoizipznn :ipyne !oizipznn aize``l,`paizen`ki` 'ipznc

.dzaezk ca`z `ly ,daeh dvr `l` ipzw `pic e`lc :iiepylïçìùä ìòzern od Ð

.ipgley `ed m` ,oda ynzyn `edyïéáæî éöî àìã éîð éëä`pniwe` `d ;dinza Ð

azk `ly in la` .zecy yly oze`a `iddl

cgii `leÐakrl dleki dpi`e ,lkd xken

."`pipwce i`pwc" dl azkc meyn ,`nrhe .eilr

dpyxbi e` zeniyk ,edineÐ.zegewl dtxh

äáåè äöòz`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny Ð

.zxg` daezk aezkl jixve ,daezk `laàìà
àéù÷ àáà éáøãdl yxbnc` ÐÐ,dl cgiip

i`ce `l` .mdipyl od i`pb oiyexib ixdy

`nrhÐ.miign dzeabdl daezk dpzip `lc

äáéà íåùîe` rwxw e` ezy`l cgiind Ð

oilhlhnÐzai` ozep:dxaqc ,mdipia mler

zpn lr yxbny df la` .oiyexiba ozep eipir

xifgiyÐwte ,xeknl `l` dyr `lc drcidr

.dai` dläîáé äéì äìôðãlecba devnc Ð

.maiiläåçà àòá.epnn ohwd Ðäìñôéîì
àèéâádxq`le ,hb dl wexfl Ð,oig`d lk lr

.zenaic `nw wxta opixn`ckéñëð íåùîÐ

,dpqipk`y jipira dyw,ig` iqkpa dkf` `ly

eznai z` qpekd :(`,n zenai) opzckÐdkf

.eig` iqkpaêì àðâéìô,dl uleg ip` eli`k Ð

.jenk `l` leh` `leïðáø øåîàã ïåéëÐ

mai zxneyÐ,xeknl i`yx maid oi`

gipde zny in :oizrnya onwl opixn`ck

.'ek mai zxney'åë ïéáæã áâ ìò óàdne Ð

el welgl enr dpzdy df dyryepweecinÐ

.xkenk `ed ixdéôéëdna :xnelk .minfp Ð

dtiida ozp mrh dne ,eixac z` d`pde

dglyyk?ééáàãë äçìùoiafc `kidc ÐÐ

dipiaf.ipiafúîådyepd Ð.delndøîàé àì
.zernd aiegnd maid Ðùøåé éðàå ìéàåäÐ

qipk`yezy` z`.miqkpa dkf`eéú÷æçäÐ

`le ,df aega.cer epnly`åãáò äéì àáèãÐ

`le ,zinler el miiw rwxwd didiy :daeh dvr

.d`veda zernd `iveiïéàéöåî éðú àðúÐ

.egxk lr :rnyncäðùî äðéàzipyip `l Ð

opiknq `le ,minkg ly yxcnd ziaa ef dpyn

.icina dlràéä øéàî éáø àîìã,oizipzna Ð

oda gwli :oiyelz zexite mitqk iab ipzwc

`nl` .dqtz `l elit`e ,rwxwÐicaryn

xi`n iaxk ol `niiw `l elit`e .dzaezkl

oi`iven iab edin ,`daÐi` biltc o`n `kil

.`id dpyn mlerle ,edpip irwxwnàìàÐ

.d`pyy in did zerhe ,dpyn dpi` ikdl

icic mixac zlra e`l :dl xn` ivnc meyn

.ig`n `l` iziel `l jnn ,z`
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wgvi epiaxl d`xp jkl !dzinae oiyexiba zzp jipir :dl xn`c ,dai` dil dedc oky lk

elit` Ð `l` ,miqkp x`y ihernl e`lÐ zecy ylye .dtixh zrynÐ lha egwn :yxtl

rnyn lha egwnc :qxhpewd yexit ayiil yie .dtixh zry cr miiw egwn ,zecy yly

dxn` ivn `lc ,i`n ihernl :eyexit ikd (`,p `xza `aa) "mizad zwfg"ae .xzl`l lhac

x`y ihernl `nili` ,ilral iziyr gex zgp

dl `iedc oky lk Ð ixnbl sexhz `lc miqkp

oi`c miqkp x`y ihernl :xn`w `lc `de !dai`

oi`c `id `hiytc `zlinc ,xzl`l lha egwn

mc` lk `dc ,zecy yly oze`a `l` lha egwn

`prci `linne ,zecareynd zerwxw xken

.lha egwnc ipzw zecy yly oze`a `wecc

`l lha egwn oi`c miqkp x`y ihernl meyne

la` .zecy yly oze`a `nwe`l dil jixhv`

xninl ivn ikidc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

`d ?lha egwn oi` miqkp x`yac dil `hiytc

ded zecy yly oze`a mzd dl opinwenc inwn

ab lr s` ,miqkp x`ya ixiinc jzrc `wlq

!lha egwn ipzwcíàåxeriy dl cgiip `zi`

dzab eli`k dl zayge li`ed Ð 'ek daezk

.el dxifgde

êéîòèìåjzrc` zwq` `lc :yexit Ð

,oizipznn dazel ,dai`c `nrh

zgpen jizaezk ixd dl xn`i `l :ikd rnync

eiqkp lk `l` Ð x`yd xeknl ick ,oglyd lr

:xac mey xeknl leki epi`e ,dzaezkl oi`xg`

àìà:qxhpewa yxit Ð ol rnynw daeh dvr

`ly z`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny

epi` dfe .zxg` daezk aezkl jixve ,daezka

zedydl mc`l xeq` :xn`c ,xi`n iaxl `l`

epiaxl d`xpe .daezk `la zg` dry ezy` z`

eipira dlw `dz `ly Ð daeh dvr :wgvi

iabc :d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .d`ivedl

Ð oilhlhn dl cgii m`y daeh dvr `ied ezy`

eiqkp lk eidiy el aeh jkl ,d`ivedl lkei `l

wiqnc Ð seqale .lkd `iveie daezkl oi`xg`

`nrh `ied Ð dai` meyn `a` iaxc `nrh

p oizipzncoia eznaia oia ,dai` meyn in

.ezy`aàìÐ izwfgd yxei ip`e li`ed xn`i

:opixn` `dc ,diytpl legnle :xn`z m`e

,legn Ð elgne xfge exagl aeg xhy xkend

Ð `kd ip`yc :xnel yie !lgen yxei elit`e

oi`cc xi`n iaxk ,inp i` .dgkn `l` yxei epi`c

,`ilrn `xhy inc dia iabne ,inxbc `pic

.(`,et) onwl opixn`ck

àîìãåyxit Ð dil ecar dil `ahc

lk`ie ,zniiw oxwd `dzy :qxhpewa

`l` opireny` `lc ibq `lc :dywe .zexit

Ð dil ecar dil `ahc :d`xpe ?eig` iqkpa

,xzei [dgeha `dzy] ,ith zia mely iedc ,epiidc

Ð inp i` ."`pipwce i`pwc" dl azk `ly itl

iqkpn daxd dl yiyk ,jk lk iqkp ilif `lc

eidi `le ,odn dzaezk lehzy oey`xd dlra

`nipe :xn`z m`e .mdn sexhzy zegewld oi`xi

.zegewll ciqtp `l ezaeh meync :xnel yie ?dil ecar dil `ahc meyn ,`nrh i`dn xkn didi `ly inpéáø`lc :mz epiax xne` Ð daezkl icarzyn ilhlhn xn`c `id xi`n

icarzyn inp inzic [ilhlhn] xi`n iaxlc xninl `kile .ibilt dipinac oizkec dna rnyn oke .dipin enk iede ,i`w eig` mewna maie .dipin `wec `l` ,inzin zeabl xi`n iax xn`

Ð ditzk lrc `nilbn elit` dipin iabc opax ecenc ,`ticrc deln `zydc cere .irwxwn eed eli`k epnn dabzy `ed oic ozp iaxc ol zil elit` ok m`c Ð inc irwxwnke ,daezkl

:xn`z m`e .inzic ilhlhn dl icarzyn `l xi`n iaxlc oky lk Ð icarzyn `l dicic ilhlhn elit` opaxlc ,`rixbc daezk .dil icarzyn `l inzic ilhlhnc xi`n iax dcen

elit` `d `zyde .daezkl icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn `d :xn`we ,'ek cvik ,daezk en`l zeabdl eia` z` xken yi :`ipz (`,hv zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac

zpzn ,zpefip ezpnl` `ziixe`c dyexia `zyd :wiicc ,(`,blw `xza `aa) "oilgep yi"a rnynck ,ith mil`c dpzn lawnc ilhlhnn oky lk ,ziyixtck ,`iab `l inzic ilhlhnn

ky`rixbc ,rxn aiky zpzna ixii` zenaic `iddc :xnel yie !`ixa zpznn dyexi `rixb ,`nl` .zpefip dpi` ,`ziixe`c `iddc ,`ixa zpzn la` :rnyn ?oky lk `l Ð opaxc rxn ai

.dyexin
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íéiçî úBábì äaeúk äðzð ïézòc à÷ìñ éàå¯ãçééð §¦¨§¨©§¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§©¥
éîòèìe !ïéaæéì øàMäå ,äaeúk øeòéL dìC¯dáúBìå ¨¦§¨§©§¨¦§¦§©£¦§§¨

éúaeúk éøä dì øîàé àì :ïéúéðúnîéì úçpeî CC ¦©§¦¦ŸŸ©¨£¥§¨¥©©¥
íúä !dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨¨¨

éëä àîéz àì éàc .ïì òîLî à÷ äáBè äöò¯àôéñ ¥¨¨¨©§©¨§¦¨¥¨¨¦¥¨
éúaeúk éøä" BzLàì íãà øîàé àì ïëå :éðú÷cC §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

úçpeîéìïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä ìò C ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦
BzLà úaeúëì¯àìc éîð àëä éðeaæì déì éòa éà ¦§©¦§¦¨¥¥§©¥¨¨©¦§¨

éîð àëä .ïì òîLî÷ äáBè äöò ,àlà !?ïéaæî éöî̈¥§©¥¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨©¦
¯!àéL÷ àaà éaøc àlà .ïì òîLî÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨¤¨§©¦©¨©§¨

àøáb àeää .äáéà íeMî :àéL÷ àì éîð àaà éaøc§©¦©¨©¦¨©§¨¦¥¨©©§¨
dìñôîì deçà éòa ,àúéãaîeôa äîáé déì äìôðc§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨¨¥£§¦§§¨

,dépéî àhéâa dìdéì øîàézòc éàî :C¯íeMî ¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
ïåék :óñBé áø øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ,éñëð¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©©¥¥¨

ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc¯äåä àì ©£©¨©¨¦§¥©©©§©¥¨£¨
,íáé úøîBL çépäå únL éî :àéðúc .éðéáæ déðéáæ§¦¥§¦¥§©§¨¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨
dðéà dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîa íéñëð çépäå§¦¦©§¨¦§¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨

äðî àlà¯.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìkL ,øBkîé àì ¤¨¨¤Ÿ¦§¤¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨
óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc àëéä ìëå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨¥¨§¨©¨©¨¦§¥©
éànL úéa ,ïðúäå ?éðéáæ déðéáæ äåä àì ïéaæc áb ìò©©§©¥¨£¨§¦¥§¦¥§¨§©¥©©
.øBkîz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,øBkîz :íéøîBà§¦¦§¥¦¥§¦Ÿ¦§

äðúðå äøëî íàL íéãBî elàå elà¯äeçìL !íéi÷ ¥§¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨§¨¨
øîà .óñBé áøãk :dçìL .étt øa àðéðç éaøc dén÷ì§©¥§©¦£¦¨©©¦§¨¨¦§©¥£©

éaø ehà :ééaàäeçìL ?dì äìz éôék étt øa àðéðç ©©¥©©¦£¦¨©©¦¥¥¨¨¨§¨¨
,ééaàãk :dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ì§©¥§©©§¥§¥§©©¦§¨¨¦§©©¥

àðéøçà àîòè óñBé áø da øîà éàå¯÷ôð .éì eçìL §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨¦§¦¨©
åéçàa äLBð äéäL éøä :àéðúc ,çkLàå ÷c óñBé áø©¥©§©§©§©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦
éðàLå ìéàBä" øîàé àì :íáé úøîBL çépäå ,úîe¥§¦¦©¤¤¨¨ŸŸ©¦§¤£¦

LøBé¯ò÷ø÷ ïäa çwéå ,íáiî ïéàéöBî àlà "éz÷æçä ¥¤§©§¦¤¨¦¦¦¨¨§¦©¨¤©§©
.úBøét ìëBà àeäådéì øîààáèc àîìc :ééaà §¥¥£©¥©©¥¦§¨§¨¨

?déì eãáò déìdéì øîàzàå ,"ïéàéöBî" éðz àpz : ¥¨§¥£©¥©¨¨¥¦¦§©§
dén÷ äeçìL øeãä ?déì eãáò déì àáèc zøîà̈§©§§¨¨¥¨§¥£§¨¨©¥
áø øîà éëä :eäì øîà .éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc§©©§¥§¥§©©¥£©§¨¦£©©
éàî .äðLî dðéà Bæ :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé¥©©§¥£©©©§¨¥¨¦§¨©
éìèìhîe ,éìèìhî eäì eåäc íeMî àîéìéà ?àîòè©£¨¦¥¨¦§¨§¦©§§¥¦©§§¥

éãaòMî àì äaeúëì¯:øîàc ,àéä øéàî éaø àîìc ¦§¨¨¦©§§¦¦§¨©¦¥¦¦§¨©
,zà éãéc íéøác úìòa åàì zà :dì øîàc íeMî àlàå .äaeúëì éãaòMî éìèìhî¦©§§¥¦©§§¦¦§¨§¤¨¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(iyiy meil)

ïézòc à÷ìñ éàåy xnel epzrc lr dlri m`e -äaeúk äðzð §¦©§¨©§¦¦§¨§¨
íéiçî úBábìdnaid z` miaiygn ep`y `vnp ,[maid iiga-] ¦¨¥©¦

z` lhpyk mail dze` dxifgde dzaezk z` dzab xak eli`k
recn ok m`e ,dzxeawa aiigzn `edy iia` xaeq okle ,miqkpd
,mdipyl i`pb xac `edy ,dxifgdle dyxbl qekneq ekixvd

dì ãçééða miqkp maid,äaeúk øeòéLex`yi el` miqkp wxe §©¥¨¦§¨
,daezkl micareynïéaæéì øàMäåx`y z` xeknl lkeie - §©§¨¦©¥

ok xn` `ly dnne .ceariyd mdn wlzqde xg`n ,miqkpd
zngne ,maid iiga zeabidl daezkd dpzip `ly gken ,qekneq

.dzaezkl znieqn rwxw dl cgiil leki epi` ok
:`xnbd ddnzéîòèìeCdywn dz`y cr ,`ax jixacl - §©§¥

,`ziixadnïéúéðúnî dáúBìåef `xaq lr zeywdl jl yi - §§¨¦©§¦¦
dpyndn(:t lirl),da epipy jky ,dì øîàé àì',eznail maid - ŸŸ©¨

éúaeúk éøäéì úçpeî CïçìMä ìò Cmiqkp dl cgiil leki epi` - £¥§¨¥©©¦©©ª§¨
,dzaezk lehz mdn `weecy minieqnåéñëð ìk àlàyxiy ¤¨¨§¨¨

eig`n.'dúaeúëì ïéàøçàdpzip `ly dxe`kl gken o`kn s`e ©£¨¦¦§¨¨
mieqn xac dl cgiil leki epi` okle ,miign zeabidl daezk

.`ax ok dywd `l recne ,dzaezkl
:`xnbd zvxzn,íúäokziy oeik ,dxenb di`x ef oi` ,dpyna ¨¨

wxe ,oilhlhn dl cgiil maid leki oicd cvnyà÷ äáBè äöò¥¨¨¨
ïì òîLîoeik ,ok dyri `ly mail daeh dvr dpynd dpzp - ©§©¨

daezk dl aezkl jxhvi dl cgiiy oilhlhnd eca`i m`y
zxg`:daeh dvr el zzl d`a epizpyny `xnbd dgikene .éàc§¦

éëä àîéz àìa ok m` ,jk xn`z `l m`y -àôéñ,dpynd ly Ÿ¥¨¨¦¥¨
éðz÷c,dy` mzq iabléúaeúk éøä ,BzLàì íãà øîàé àì ïëå'C §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

éì úçpeî,'BzLà úaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò Cike ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§©¦§
c xn`z df oica mbïéaæî éöî àìc énð éëä ,éðeaæì déì éòa éà- ¦¨¥¥§©¥¨¦©¦§Ÿ¨¥§©¥

zngn ,z`f zeyrl leki epi` ,eiqkp z` xeknl lrad dvex m`y
lrad i`yx ixdy ,ok oicd oi` i`ceae ,dzaezkl eceariy

.eiqkp lk z` xeknlàlàwx,ïì òîLî÷ äáBè äöòok m`eàëä ¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨
énðwx ,dnai iabl ,`yixa ,o`k mb -.ïì òîLî à÷ äáBè äöò ©¦¥¨¨¨©§©¨

,dpyndn `ax dywd `l ok zngneàlà`ziixad,àaà éaøc ¤¨§©¦©¨
,àéL÷rnyn dxifgdle dyxbl qekneq ekixvdy jkn ixdy ©§¨

daezk dpzip `ly gkene ,dzaezkl miqkp dl cgiil leki epi`y
.maid iiga zeabil

z` dx`iay jxc dze`a `ax ziiyew z` zvxzn `xnbd
`ziixad :`xnbd zvxzn .dpynd,àéL÷ àì énð àaà éaøc§©¦©¨©¦Ÿ©§¨

mail `id daeh dvr `l` ,daezk dl cgiil maid leki zn`ae
,ok dyri `ly,äáéà íeMî`edy dy`d xeaqz z`f dyri m`y ¦¥¨

wx epevxy zrcei `id dxifgne dyxbnyk eli`e ,dyxbl dvex
iiga zeabil daezk dpzip zn`d itl mpn` .miqkpd z` xeknl

.iia` ixacke ,maid

* * *
ici lr znd iqkp zxikn ly df oipra dyrn d`ian `xnbd

:maidàúéãaîeta äîáé déì äìôðc ,àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨
mig`ay lecbd did `edy oeike ,`zicaneta rxf `ll eig` zny

meai zevn eilr zlhen dzid(.ck zenai),dì dìñôîì äeçà éòä¥£¨§¦§§¨¨
dépéî àhéâaeig` lr dnaid z` leqtl xirvd eig` dvx - §¦¨¦¥

`ed oicdy ,epnn hb dl jilyiy ici lr ,dnail cnry lecbd
mixingn ,dnail hb ozep maiil miie`xd mig`d cg` m`y

.znaiizn dpi`e zvlege ,mig`d lk lr dxqe`ldéì øîàg`d ¨©¥
,xirvd g`l ,maiil dvxy lecbdézòc éàîCjpevx recn - ©©§¥

df ixd ,ok zeyrl,éñëð íeMîz` cgi epipy yxipy jpevxy ¦¦§¥
miqkpd lka ical dkf` dze` maii` m` eli`e ,miqkpd(.n my),

jk m`Cì àðâéìt éñëða ,àðà,miqkpa jzi` welgl aiigzn ip` - £¨§¦§¥¨¦§¨¨
.maii`y jkn ciqtz `le

óñBé áø øîà,df dyrn lrïðaø øeîàc ïåékdltpy mc` iabl ¨©©¥¥¨§¨©¨¨

,dnaii `l oiicre ,dnai eiptlïéaæéì àìz` xeknl mail oi`y - Ÿ¦©¥
,diqkpc áb ìò óàe xaréðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæezxikn oi` - ©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥

dlg:xekni `ly minkg exn` okid sqei ax x`ane .àéðúc§©§¨
,`ziixaaçépäå ,íáé úøîBL çépäå únL éîznda íéñëðly ieey ¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨§¦¦©§¨¦§

dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîzny dlranàì ,äðî àlà dðéà ¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨¤¨¨¤Ÿ
øBkîéoeik ,llk el` miqkpn maidåéñëð ìkLznd lyïéàøçà ¦§¤¨§¨¨©£¨¦

.dúaeúëìoipwa xirvd eig`l aiigzdy mai eze` s` `linne ¦§¨¨
epi`y oeike ,el mxkn eli`k df ixd ,znd iqkpn zivgn el oziy

.melk eig`l ozep epi` ,mxkenl i`yx
:sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlåikàëéä ìk ¨©¥©©¥§¨¥¨

éðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàcike - §¨©¨¨Ÿ¦©¥©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥
ezxikn oi` xkne xar m` ,xekni `ly minkg exn`y mewn lka

,dlgïðúäådpyna(.gr lirl)ixg` miqkp dl eltpy dy` , §¨§©
,dqx`zdyøBkîz ,íéøîBà éànL úéaz` xeknl zi`yx - ¥©©§¦¦§

.diqkp,øBkîz àì ,íéøîBà ìlä úéáe`id ef dxiknay oeik ¥¦¥§¦Ÿ¦§
.beln iqkpk el zeidl miie`x eidy miqkpd z` qex`l dciqtn

mpn`íàL ,íéãBî elàå elàe dxar,äðúðå äøëîoipwd.íéi÷m`e ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨
iqkpa xekni `ly minkg exn`y s`y xnel ozip mai iabl s` ok

.ezxikn dlg ,xkn m` mewn lkn ,dnaid
:df oecipa mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdäeçìL- ©§¨

,iia`l sqei ax oiay df mixace oic eglydén÷ì[eiptl-]éaøc §©¥§©¦
,étt øa àðéðç.ezrc z` xn`iyóñBé áøãk dçìLz` gly - £¦¨©©¦©§¨¦§©¥

.dlg zeaiigzdd oi`y ,sqei ax ixack ezaeyzeèà ,éiaà øîà̈©©©¥¨
[m`d-]dì äìz éték ,étt øa àðéðç éaøezaeyza dlz minfp - ©¦£¦¨©©¦¦¥¨¨¨

dn ,xnelk ,eixac z` lawp ok zngny ,dze`pl ,sqei ax ly
,dpyndn `iyewd z` ayiil ick sqei ax ixac lr eixaca siqed

.dxiknd dlg ,xeknl minkg exq`y mewna s`y gkenyäeçìL©§¨
,éiaàãk dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ìdlg dxikndy §©¥§©©§¦§¥§©©¦©§¨¦§©©¥

glye ineipn ax siqed j` .el` miqkpa xeknl el xeq` didy s`
,mdløîà éàåxn`i m`e -àðéøçà àîòè óñBé áø damrh - §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨

,dlg dxiknd oi`y xeaq `ed ezngny ,xg`éì eçìL.enrh z` ¦§¦
:eixacl di`x `ian sqei ax÷ôð[`vi-]óñBé áødi`x ytgl ¨©©¥

,eixaclçkLàå ÷c,el zriiqnd `ziixa `vne zeziixaa wiic - ¨§©§©
äéäL éøä ,àéðúcmc`äLBðzernúîe ,åéçàamcew delnd g`d §©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦¥

,eaeg z` eig` el rxtyçépäåezy` z` zny delndúøîBL §¦¦©¤¤
,íáé,eixg` rxf gipd `lyøîàé àì,dnaiil cizrd deld g`d ¨¨ŸŸ©

LøBé éðàLå ìéàBäz` maii`yk ig` oenn z` yxil cizr - ¦§¤£¦¥
,ezy`éz÷æçäjixv ipi`e ,el aiig iziidy df aega izikf - ¤¡©§¦

,erxetlàlàeiqkp lky ,znd zwfgl eaeg z` mlyl eilr ¤¨
okle ,ezy` zaezkl micareynïéàéöBîaegd zern z`îd o,íái ¦¦¦¨¨

,ò÷ø÷ ïäa çwéå,dnail zcareyn didzyàeäåmaid -ìëBàz` §¦©¨¤©§©§¥
dúBøét,znd eig`n yxiy miqkp x`yk ,rwxwd ly ¥

oeike .mdizexit z` lke` maide ,dnaid zaezkl micareyny
,eaeg z` znd zwfgl xifgdl maid jixvy ef `ziixan gkeny
leki epi`y oky lk ,znd zeyxa oiicr did `l df oenny s`

.znd zeyxn miqkpe zerwxw `ivedle xeknl
:sqei ax ly ezii`x z` dgec iia`àîìc ,éiaà déì øîà`ny - ¨©¥©©¥¦§¨

rwxw aegd inca zepwl maid aiigy ,`ziixad zpeek ef oi`
`ziixad zpeek `l` ,dnail zcareyn didzyeãáò déì àáèc§¨¨¥¨§

déìzernd efafazi `ly ick ,envr xear aeh xac dyriy - ¥
rwxwd oi` zn`ae ,dizexit z` lk`ie rwxw dpwi ,eize`veda
zny eig`l eaeg z` rextl jixv epi`y oeik ,dnail zcareyn.

:ezii`x z` cinrne xfeg sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàpz ¨©¥©¨
'ïéàéöBî' éðzrnyne ,'oi`iven' oeyl dpy `ziixaa `pzd - ¨¥¦¦

,egxk lra ok miyeryzøîà zàå`id `ziixad zpeekyàáèc §©§¨§©§§¨¨
.déì eãáò déì¥¨§¥

øeãäe exfg -äeçìLef `ziixan sqei ax ly ezii`xláøc dén÷ ¨©§¨©¥§©
,éîeçð áøc déøa éîeéðîxn` j` ,iia` ixacl dligzn mikqdy ©§¦§¥§©©¦
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רמג miwxt dyelyaa cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk
êéîòèìå'xc` zxcdn i`n` ,miign zeabil daezk dpzip `lc meyn `nrh zxn`c Ð

iaeze`l `a`,`ziixanoizipznn :ipyne !oizipznn aize``l,`paizen`ki` 'ipznc

.dzaezk ca`z `ly ,daeh dvr `l` ipzw `pic e`lc :iiepylïçìùä ìòzern od Ð

.ipgley `ed m` ,oda ynzyn `edyïéáæî éöî àìã éîð éëä`pniwe` `d ;dinza Ð

azk `ly in la` .zecy yly oze`a `iddl

cgii `leÐakrl dleki dpi`e ,lkd xken

."`pipwce i`pwc" dl azkc meyn ,`nrhe .eilr

dpyxbi e` zeniyk ,edineÐ.zegewl dtxh

äáåè äöòz`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny Ð

.zxg` daezk aezkl jixve ,daezk `laàìà
àéù÷ àáà éáøãdl yxbnc` ÐÐ,dl cgiip

i`ce `l` .mdipyl od i`pb oiyexib ixdy

`nrhÐ.miign dzeabdl daezk dpzip `lc

äáéà íåùîe` rwxw e` ezy`l cgiind Ð

oilhlhnÐzai` ozep:dxaqc ,mdipia mler

zpn lr yxbny df la` .oiyexiba ozep eipir

xifgiyÐwte ,xeknl `l` dyr `lc drcidr

.dai` dläîáé äéì äìôðãlecba devnc Ð

.maiiläåçà àòá.epnn ohwd Ðäìñôéîì
àèéâádxq`le ,hb dl wexfl Ð,oig`d lk lr

.zenaic `nw wxta opixn`ckéñëð íåùîÐ

,dpqipk`y jipira dyw,ig` iqkpa dkf` `ly

eznai z` qpekd :(`,n zenai) opzckÐdkf

.eig` iqkpaêì àðâéìô,dl uleg ip` eli`k Ð

.jenk `l` leh` `leïðáø øåîàã ïåéëÐ

mai zxneyÐ,xeknl i`yx maid oi`

gipde zny in :oizrnya onwl opixn`ck

.'ek mai zxney'åë ïéáæã áâ ìò óàdne Ð

el welgl enr dpzdy df dyryepweecinÐ

.xkenk `ed ixdéôéëdna :xnelk .minfp Ð

dtiida ozp mrh dne ,eixac z` d`pde

dglyyk?ééáàãë äçìùoiafc `kidc ÐÐ

dipiaf.ipiafúîådyepd Ð.delndøîàé àì
.zernd aiegnd maid Ðùøåé éðàå ìéàåäÐ

qipk`yezy` z`.miqkpa dkf`eéú÷æçäÐ

`le ,df aega.cer epnly`åãáò äéì àáèãÐ

`le ,zinler el miiw rwxwd didiy :daeh dvr

.d`veda zernd `iveiïéàéöåî éðú àðúÐ

.egxk lr :rnyncäðùî äðéàzipyip `l Ð

opiknq `le ,minkg ly yxcnd ziaa ef dpyn

.icina dlràéä øéàî éáø àîìã,oizipzna Ð

oda gwli :oiyelz zexite mitqk iab ipzwc

`nl` .dqtz `l elit`e ,rwxwÐicaryn

xi`n iaxk ol `niiw `l elit`e .dzaezkl

oi`iven iab edin ,`daÐi` biltc o`n `kil

.`id dpyn mlerle ,edpip irwxwnàìàÐ

.d`pyy in did zerhe ,dpyn dpi` ikdl

icic mixac zlra e`l :dl xn` ivnc meyn

.ig`n `l` iziel `l jnn ,z`
àîìã
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wgvi epiaxl d`xp jkl !dzinae oiyexiba zzp jipir :dl xn`c ,dai` dil dedc oky lk

elit` Ð `l` ,miqkp x`y ihernl e`lÐ zecy ylye .dtixh zrynÐ lha egwn :yxtl

rnyn lha egwnc :qxhpewd yexit ayiil yie .dtixh zry cr miiw egwn ,zecy yly

dxn` ivn `lc ,i`n ihernl :eyexit ikd (`,p `xza `aa) "mizad zwfg"ae .xzl`l lhac

x`y ihernl `nili` ,ilral iziyr gex zgp

dl `iedc oky lk Ð ixnbl sexhz `lc miqkp

oi`c miqkp x`y ihernl :xn`w `lc `de !dai`

oi`c `id `hiytc `zlinc ,xzl`l lha egwn

mc` lk `dc ,zecy yly oze`a `l` lha egwn

`prci `linne ,zecareynd zerwxw xken

.lha egwnc ipzw zecy yly oze`a `wecc

`l lha egwn oi`c miqkp x`y ihernl meyne

la` .zecy yly oze`a `nwe`l dil jixhv`

xninl ivn ikidc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

`d ?lha egwn oi` miqkp x`yac dil `hiytc

ded zecy yly oze`a mzd dl opinwenc inwn

ab lr s` ,miqkp x`ya ixiinc jzrc `wlq

!lha egwn ipzwcíàåxeriy dl cgiip `zi`

dzab eli`k dl zayge li`ed Ð 'ek daezk

.el dxifgde

êéîòèìåjzrc` zwq` `lc :yexit Ð

,oizipznn dazel ,dai`c `nrh

zgpen jizaezk ixd dl xn`i `l :ikd rnync

eiqkp lk `l` Ð x`yd xeknl ick ,oglyd lr

:xac mey xeknl leki epi`e ,dzaezkl oi`xg`

àìà:qxhpewa yxit Ð ol rnynw daeh dvr

`ly z`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny

epi` dfe .zxg` daezk aezkl jixve ,daezka

zedydl mc`l xeq` :xn`c ,xi`n iaxl `l`

epiaxl d`xpe .daezk `la zg` dry ezy` z`

eipira dlw `dz `ly Ð daeh dvr :wgvi

iabc :d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .d`ivedl

Ð oilhlhn dl cgii m`y daeh dvr `ied ezy`

eiqkp lk eidiy el aeh jkl ,d`ivedl lkei `l

wiqnc Ð seqale .lkd `iveie daezkl oi`xg`

`nrh `ied Ð dai` meyn `a` iaxc `nrh

p oizipzncoia eznaia oia ,dai` meyn in

.ezy`aàìÐ izwfgd yxei ip`e li`ed xn`i

:opixn` `dc ,diytpl legnle :xn`z m`e

,legn Ð elgne xfge exagl aeg xhy xkend

Ð `kd ip`yc :xnel yie !lgen yxei elit`e

oi`cc xi`n iaxk ,inp i` .dgkn `l` yxei epi`c

,`ilrn `xhy inc dia iabne ,inxbc `pic

.(`,et) onwl opixn`ck

àîìãåyxit Ð dil ecar dil `ahc

lk`ie ,zniiw oxwd `dzy :qxhpewa

`l` opireny` `lc ibq `lc :dywe .zexit

Ð dil ecar dil `ahc :d`xpe ?eig` iqkpa

,xzei [dgeha `dzy] ,ith zia mely iedc ,epiidc

Ð inp i` ."`pipwce i`pwc" dl azk `ly itl

iqkpn daxd dl yiyk ,jk lk iqkp ilif `lc

eidi `le ,odn dzaezk lehzy oey`xd dlra

`nipe :xn`z m`e .mdn sexhzy zegewld oi`xi

.zegewll ciqtp `l ezaeh meync :xnel yie ?dil ecar dil `ahc meyn ,`nrh i`dn xkn didi `ly inpéáø`lc :mz epiax xne` Ð daezkl icarzyn ilhlhn xn`c `id xi`n

icarzyn inp inzic [ilhlhn] xi`n iaxlc xninl `kile .ibilt dipinac oizkec dna rnyn oke .dipin enk iede ,i`w eig` mewna maie .dipin `wec `l` ,inzin zeabl xi`n iax xn`

Ð ditzk lrc `nilbn elit` dipin iabc opax ecenc ,`ticrc deln `zydc cere .irwxwn eed eli`k epnn dabzy `ed oic ozp iaxc ol zil elit` ok m`c Ð inc irwxwnke ,daezkl

:xn`z m`e .inzic ilhlhn dl icarzyn `l xi`n iaxlc oky lk Ð icarzyn `l dicic ilhlhn elit` opaxlc ,`rixbc daezk .dil icarzyn `l inzic ilhlhnc xi`n iax dcen

elit` `d `zyde .daezkl icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn `d :xn`we ,'ek cvik ,daezk en`l zeabdl eia` z` xken yi :`ipz (`,hv zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac

zpzn ,zpefip ezpnl` `ziixe`c dyexia `zyd :wiicc ,(`,blw `xza `aa) "oilgep yi"a rnynck ,ith mil`c dpzn lawnc ilhlhnn oky lk ,ziyixtck ,`iab `l inzic ilhlhnn

ky`rixbc ,rxn aiky zpzna ixii` zenaic `iddc :xnel yie !`ixa zpznn dyexi `rixb ,`nl` .zpefip dpi` ,`ziixe`c `iddc ,`ixa zpzn la` :rnyn ?oky lk `l Ð opaxc rxn ai
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íéiçî úBábì äaeúk äðzð ïézòc à÷ìñ éàå¯ãçééð §¦¨§¨©§¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§©¥
éîòèìe !ïéaæéì øàMäå ,äaeúk øeòéL dìC¯dáúBìå ¨¦§¨§©§¨¦§¦§©£¦§§¨

éúaeúk éøä dì øîàé àì :ïéúéðúnîéì úçpeî CC ¦©§¦¦ŸŸ©¨£¥§¨¥©©¥
íúä !dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨¨¨

éëä àîéz àì éàc .ïì òîLî à÷ äáBè äöò¯àôéñ ¥¨¨¨©§©¨§¦¨¥¨¨¦¥¨
éúaeúk éøä" BzLàì íãà øîàé àì ïëå :éðú÷cC §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

úçpeîéìïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä ìò C ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦
BzLà úaeúëì¯àìc éîð àëä éðeaæì déì éòa éà ¦§©¦§¦¨¥¥§©¥¨¨©¦§¨

éîð àëä .ïì òîLî÷ äáBè äöò ,àlà !?ïéaæî éöî̈¥§©¥¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨©¦
¯!àéL÷ àaà éaøc àlà .ïì òîLî÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨¤¨§©¦©¨©§¨

àøáb àeää .äáéà íeMî :àéL÷ àì éîð àaà éaøc§©¦©¨©¦¨©§¨¦¥¨©©§¨
dìñôîì deçà éòa ,àúéãaîeôa äîáé déì äìôðc§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨¨¥£§¦§§¨

,dépéî àhéâa dìdéì øîàézòc éàî :C¯íeMî ¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
ïåék :óñBé áø øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ,éñëð¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©©¥¥¨

ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc¯äåä àì ©£©¨©¨¦§¥©©©§©¥¨£¨
,íáé úøîBL çépäå únL éî :àéðúc .éðéáæ déðéáæ§¦¥§¦¥§©§¨¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨
dðéà dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîa íéñëð çépäå§¦¦©§¨¦§¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨

äðî àlà¯.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìkL ,øBkîé àì ¤¨¨¤Ÿ¦§¤¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨
óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc àëéä ìëå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨¥¨§¨©¨©¨¦§¥©
éànL úéa ,ïðúäå ?éðéáæ déðéáæ äåä àì ïéaæc áb ìò©©§©¥¨£¨§¦¥§¦¥§¨§©¥©©
.øBkîz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,øBkîz :íéøîBà§¦¦§¥¦¥§¦Ÿ¦§

äðúðå äøëî íàL íéãBî elàå elà¯äeçìL !íéi÷ ¥§¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨§¨¨
øîà .óñBé áøãk :dçìL .étt øa àðéðç éaøc dén÷ì§©¥§©¦£¦¨©©¦§¨¨¦§©¥£©

éaø ehà :ééaàäeçìL ?dì äìz éôék étt øa àðéðç ©©¥©©¦£¦¨©©¦¥¥¨¨¨§¨¨
,ééaàãk :dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ì§©¥§©©§¥§¥§©©¦§¨¨¦§©©¥

àðéøçà àîòè óñBé áø da øîà éàå¯÷ôð .éì eçìL §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨¦§¦¨©
åéçàa äLBð äéäL éøä :àéðúc ,çkLàå ÷c óñBé áø©¥©§©§©§©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦
éðàLå ìéàBä" øîàé àì :íáé úøîBL çépäå ,úîe¥§¦¦©¤¤¨¨ŸŸ©¦§¤£¦

LøBé¯ò÷ø÷ ïäa çwéå ,íáiî ïéàéöBî àlà "éz÷æçä ¥¤§©§¦¤¨¦¦¦¨¨§¦©¨¤©§©
.úBøét ìëBà àeäådéì øîààáèc àîìc :ééaà §¥¥£©¥©©¥¦§¨§¨¨

?déì eãáò déìdéì øîàzàå ,"ïéàéöBî" éðz àpz : ¥¨§¥£©¥©¨¨¥¦¦§©§
dén÷ äeçìL øeãä ?déì eãáò déì àáèc zøîà̈§©§§¨¨¥¨§¥£§¨¨©¥
áø øîà éëä :eäì øîà .éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc§©©§¥§¥§©©¥£©§¨¦£©©
éàî .äðLî dðéà Bæ :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé¥©©§¥£©©©§¨¥¨¦§¨©
éìèìhîe ,éìèìhî eäì eåäc íeMî àîéìéà ?àîòè©£¨¦¥¨¦§¨§¦©§§¥¦©§§¥

éãaòMî àì äaeúëì¯:øîàc ,àéä øéàî éaø àîìc ¦§¨¨¦©§§¦¦§¨©¦¥¦¦§¨©
,zà éãéc íéøác úìòa åàì zà :dì øîàc íeMî àlàå .äaeúëì éãaòMî éìèìhî¦©§§¥¦©§§¦¦§¨§¤¨¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(iyiy meil)

ïézòc à÷ìñ éàåy xnel epzrc lr dlri m`e -äaeúk äðzð §¦©§¨©§¦¦§¨§¨
íéiçî úBábìdnaid z` miaiygn ep`y `vnp ,[maid iiga-] ¦¨¥©¦

z` lhpyk mail dze` dxifgde dzaezk z` dzab xak eli`k
recn ok m`e ,dzxeawa aiigzn `edy iia` xaeq okle ,miqkpd
,mdipyl i`pb xac `edy ,dxifgdle dyxbl qekneq ekixvd

dì ãçééða miqkp maid,äaeúk øeòéLex`yi el` miqkp wxe §©¥¨¦§¨
,daezkl micareynïéaæéì øàMäåx`y z` xeknl lkeie - §©§¨¦©¥

ok xn` `ly dnne .ceariyd mdn wlzqde xg`n ,miqkpd
zngne ,maid iiga zeabidl daezkd dpzip `ly gken ,qekneq

.dzaezkl znieqn rwxw dl cgiil leki epi` ok
:`xnbd ddnzéîòèìeCdywn dz`y cr ,`ax jixacl - §©§¥

,`ziixadnïéúéðúnî dáúBìåef `xaq lr zeywdl jl yi - §§¨¦©§¦¦
dpyndn(:t lirl),da epipy jky ,dì øîàé àì',eznail maid - ŸŸ©¨

éúaeúk éøäéì úçpeî CïçìMä ìò Cmiqkp dl cgiil leki epi` - £¥§¨¥©©¦©©ª§¨
,dzaezk lehz mdn `weecy minieqnåéñëð ìk àlàyxiy ¤¨¨§¨¨

eig`n.'dúaeúëì ïéàøçàdpzip `ly dxe`kl gken o`kn s`e ©£¨¦¦§¨¨
mieqn xac dl cgiil leki epi` okle ,miign zeabidl daezk

.`ax ok dywd `l recne ,dzaezkl
:`xnbd zvxzn,íúäokziy oeik ,dxenb di`x ef oi` ,dpyna ¨¨

wxe ,oilhlhn dl cgiil maid leki oicd cvnyà÷ äáBè äöò¥¨¨¨
ïì òîLîoeik ,ok dyri `ly mail daeh dvr dpynd dpzp - ©§©¨

daezk dl aezkl jxhvi dl cgiiy oilhlhnd eca`i m`y
zxg`:daeh dvr el zzl d`a epizpyny `xnbd dgikene .éàc§¦

éëä àîéz àìa ok m` ,jk xn`z `l m`y -àôéñ,dpynd ly Ÿ¥¨¨¦¥¨
éðz÷c,dy` mzq iabléúaeúk éøä ,BzLàì íãà øîàé àì ïëå'C §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

éì úçpeî,'BzLà úaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò Cike ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§©¦§
c xn`z df oica mbïéaæî éöî àìc énð éëä ,éðeaæì déì éòa éà- ¦¨¥¥§©¥¨¦©¦§Ÿ¨¥§©¥

zngn ,z`f zeyrl leki epi` ,eiqkp z` xeknl lrad dvex m`y
lrad i`yx ixdy ,ok oicd oi` i`ceae ,dzaezkl eceariy

.eiqkp lk z` xeknlàlàwx,ïì òîLî÷ äáBè äöòok m`eàëä ¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨
énðwx ,dnai iabl ,`yixa ,o`k mb -.ïì òîLî à÷ äáBè äöò ©¦¥¨¨¨©§©¨

,dpyndn `ax dywd `l ok zngneàlà`ziixad,àaà éaøc ¤¨§©¦©¨
,àéL÷rnyn dxifgdle dyxbl qekneq ekixvdy jkn ixdy ©§¨

daezk dpzip `ly gkene ,dzaezkl miqkp dl cgiil leki epi`y
.maid iiga zeabil

z` dx`iay jxc dze`a `ax ziiyew z` zvxzn `xnbd
`ziixad :`xnbd zvxzn .dpynd,àéL÷ àì énð àaà éaøc§©¦©¨©¦Ÿ©§¨

mail `id daeh dvr `l` ,daezk dl cgiil maid leki zn`ae
,ok dyri `ly,äáéà íeMî`edy dy`d xeaqz z`f dyri m`y ¦¥¨

wx epevxy zrcei `id dxifgne dyxbnyk eli`e ,dyxbl dvex
iiga zeabil daezk dpzip zn`d itl mpn` .miqkpd z` xeknl

.iia` ixacke ,maid

* * *
ici lr znd iqkp zxikn ly df oipra dyrn d`ian `xnbd

:maidàúéãaîeta äîáé déì äìôðc ,àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨
mig`ay lecbd did `edy oeike ,`zicaneta rxf `ll eig` zny

meai zevn eilr zlhen dzid(.ck zenai),dì dìñôîì äeçà éòä¥£¨§¦§§¨¨
dépéî àhéâaeig` lr dnaid z` leqtl xirvd eig` dvx - §¦¨¦¥

`ed oicdy ,epnn hb dl jilyiy ici lr ,dnail cnry lecbd
mixingn ,dnail hb ozep maiil miie`xd mig`d cg` m`y

.znaiizn dpi`e zvlege ,mig`d lk lr dxqe`ldéì øîàg`d ¨©¥
,xirvd g`l ,maiil dvxy lecbdézòc éàîCjpevx recn - ©©§¥

df ixd ,ok zeyrl,éñëð íeMîz` cgi epipy yxipy jpevxy ¦¦§¥
miqkpd lka ical dkf` dze` maii` m` eli`e ,miqkpd(.n my),

jk m`Cì àðâéìt éñëða ,àðà,miqkpa jzi` welgl aiigzn ip` - £¨§¦§¥¨¦§¨¨
.maii`y jkn ciqtz `le

óñBé áø øîà,df dyrn lrïðaø øeîàc ïåékdltpy mc` iabl ¨©©¥¥¨§¨©¨¨

,dnaii `l oiicre ,dnai eiptlïéaæéì àìz` xeknl mail oi`y - Ÿ¦©¥
,diqkpc áb ìò óàe xaréðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæezxikn oi` - ©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥

dlg:xekni `ly minkg exn` okid sqei ax x`ane .àéðúc§©§¨
,`ziixaaçépäå ,íáé úøîBL çépäå únL éîznda íéñëðly ieey ¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨§¦¦©§¨¦§

dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîzny dlranàì ,äðî àlà dðéà ¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨¤¨¨¤Ÿ
øBkîéoeik ,llk el` miqkpn maidåéñëð ìkLznd lyïéàøçà ¦§¤¨§¨¨©£¨¦

.dúaeúëìoipwa xirvd eig`l aiigzdy mai eze` s` `linne ¦§¨¨
epi`y oeike ,el mxkn eli`k df ixd ,znd iqkpn zivgn el oziy

.melk eig`l ozep epi` ,mxkenl i`yx
:sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlåikàëéä ìk ¨©¥©©¥§¨¥¨

éðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàcike - §¨©¨¨Ÿ¦©¥©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥
ezxikn oi` xkne xar m` ,xekni `ly minkg exn`y mewn lka

,dlgïðúäådpyna(.gr lirl)ixg` miqkp dl eltpy dy` , §¨§©
,dqx`zdyøBkîz ,íéøîBà éànL úéaz` xeknl zi`yx - ¥©©§¦¦§

.diqkp,øBkîz àì ,íéøîBà ìlä úéáe`id ef dxiknay oeik ¥¦¥§¦Ÿ¦§
.beln iqkpk el zeidl miie`x eidy miqkpd z` qex`l dciqtn

mpn`íàL ,íéãBî elàå elàe dxar,äðúðå äøëîoipwd.íéi÷m`e ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨
iqkpa xekni `ly minkg exn`y s`y xnel ozip mai iabl s` ok

.ezxikn dlg ,xkn m` mewn lkn ,dnaid
:df oecipa mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdäeçìL- ©§¨

,iia`l sqei ax oiay df mixace oic eglydén÷ì[eiptl-]éaøc §©¥§©¦
,étt øa àðéðç.ezrc z` xn`iyóñBé áøãk dçìLz` gly - £¦¨©©¦©§¨¦§©¥

.dlg zeaiigzdd oi`y ,sqei ax ixack ezaeyzeèà ,éiaà øîà̈©©©¥¨
[m`d-]dì äìz éték ,étt øa àðéðç éaøezaeyza dlz minfp - ©¦£¦¨©©¦¦¥¨¨¨

dn ,xnelk ,eixac z` lawp ok zngny ,dze`pl ,sqei ax ly
,dpyndn `iyewd z` ayiil ick sqei ax ixac lr eixaca siqed

.dxiknd dlg ,xeknl minkg exq`y mewna s`y gkenyäeçìL©§¨
,éiaàãk dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ìdlg dxikndy §©¥§©©§¦§¥§©©¦©§¨¦§©©¥

glye ineipn ax siqed j` .el` miqkpa xeknl el xeq` didy s`
,mdløîà éàåxn`i m`e -àðéøçà àîòè óñBé áø damrh - §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨

,dlg dxiknd oi`y xeaq `ed ezngny ,xg`éì eçìL.enrh z` ¦§¦
:eixacl di`x `ian sqei ax÷ôð[`vi-]óñBé áødi`x ytgl ¨©©¥

,eixaclçkLàå ÷c,el zriiqnd `ziixa `vne zeziixaa wiic - ¨§©§©
äéäL éøä ,àéðúcmc`äLBðzernúîe ,åéçàamcew delnd g`d §©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦¥

,eaeg z` eig` el rxtyçépäåezy` z` zny delndúøîBL §¦¦©¤¤
,íáé,eixg` rxf gipd `lyøîàé àì,dnaiil cizrd deld g`d ¨¨ŸŸ©

LøBé éðàLå ìéàBäz` maii`yk ig` oenn z` yxil cizr - ¦§¤£¦¥
,ezy`éz÷æçäjixv ipi`e ,el aiig iziidy df aega izikf - ¤¡©§¦

,erxetlàlàeiqkp lky ,znd zwfgl eaeg z` mlyl eilr ¤¨
okle ,ezy` zaezkl micareynïéàéöBîaegd zern z`îd o,íái ¦¦¦¨¨

,ò÷ø÷ ïäa çwéå,dnail zcareyn didzyàeäåmaid -ìëBàz` §¦©¨¤©§©§¥
dúBøét,znd eig`n yxiy miqkp x`yk ,rwxwd ly ¥

oeike .mdizexit z` lke` maide ,dnaid zaezkl micareyny
,eaeg z` znd zwfgl xifgdl maid jixvy ef `ziixan gkeny
leki epi`y oky lk ,znd zeyxa oiicr did `l df oenny s`

.znd zeyxn miqkpe zerwxw `ivedle xeknl
:sqei ax ly ezii`x z` dgec iia`àîìc ,éiaà déì øîà`ny - ¨©¥©©¥¦§¨

rwxw aegd inca zepwl maid aiigy ,`ziixad zpeek ef oi`
`ziixad zpeek `l` ,dnail zcareyn didzyeãáò déì àáèc§¨¨¥¨§

déìzernd efafazi `ly ick ,envr xear aeh xac dyriy - ¥
rwxwd oi` zn`ae ,dizexit z` lk`ie rwxw dpwi ,eize`veda
zny eig`l eaeg z` rextl jixv epi`y oeik ,dnail zcareyn.

:ezii`x z` cinrne xfeg sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàpz ¨©¥©¨
'ïéàéöBî' éðzrnyne ,'oi`iven' oeyl dpy `ziixaa `pzd - ¨¥¦¦

,egxk lra ok miyeryzøîà zàå`id `ziixad zpeekyàáèc §©§¨§©§§¨¨
.déì eãáò déì¥¨§¥

øeãäe exfg -äeçìLef `ziixan sqei ax ly ezii`xláøc dén÷ ¨©§¨©¥§©
,éîeçð áøc déøa éîeéðîxn` j` ,iia` ixacl dligzn mikqdy ©§¦§¥§©©¦
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zeaezk(ycew zay meil)

:ef `xaq s` `xnbd dgecàîìck ef `ziixa,àéðúc ,àéä ïúð éaø ¦§¨©¦¨¨¦§©§¨
ì ïépî ,øîBà ïúð éaød oae`xBøéáça äLBðly mekq oerny,äðî ©¦¨¨¥¦©¦§¤©£¥¨¤

Bøéáçådpn dyep ,oerny -Bøéáça,ielïéàéöBnL ïépîaegd z` ©£¥©£¥¦©¦¤¦¦
äfî,[iel-] oexg`d deldn -äæì ïéðúBðåoey`xd delnl - ¦¤§§¦¨¤

oernye ,oernyl eaeg z` mlyi iely mixne` oi`e ,[oae`x-]
,oae`xl mlyiøîBì ãeîìz(f d xacna)eaeg-] FnW` z` aiWde' ©§©§¥¦¤£¨

'ebe FW`xA [oenna,'Bì íLà øLàì ïúðåoenn aiigdy epiide §Ÿ§¨©©£¤¨©
exiag m`e ,ezeyxa zeidl cizr oennd xwiry inl epzep exiagl
oi`y oeik ,ea dyepy inl `le ,xg` eze`l epzep ,xg`l oenn aiig
`l` ,oae`xl oernyne oernyl ieln zernd z` xiardl `xaq

oae`xl iel mlyioeike ,ozp iaxk zxaeq `ziixady okzi ok m`e .
zaezkl micareyn znd iqkpe ,znl oenn aiig maid didy
careyn didiy ,znd zwfgl aegd z` xifgdl maid aiig ,ezy`

.dnaid zaezkl
:ef `ziixa ongp ax dgc recn zx`an `xnbdàlàax ly enrh ¤¨

y meyn `ed ongpäaeúëa éøîeç éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì- Ÿ©§§¨©¨§©£¦§¥§¥¦§¨
oeik ,daezka zexneg izy xingdl ozipy xaeqd `pz ep`vn `l
,zexneg izy yi ef `ziixaa eli`e ,mixteq ixacn `id dziiaby
dipyde ,daezkl micarzyn milhlhny ,xi`n iaxk zg`d

.eiyep iyepl aeg xifgdl deld aiigy ,ozp iaxkàlàep`vn `l ¤¨
,zg` `xneg `l` daezka mixingnk éàzxnegéà ,øéàî éaø ¦§©¦¥¦¦

kzxneg,ïúð éaøizy da dpye ef `ziixa xciqy in eli`e §©¦¨¨
oi`e ,ok xn` envrn `l` ,eaxn ok laiw `l i`cea zexneg

.eixac lr mikneq
:`xnbd zniiqnéiaàì déì àðòîLc eðééä ,ïk íà ,àáø øîàedf - ¨©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

iia`n rney iziidy mrhdøîàc`ziixad lr,'äðLî dðéà Bæ' §¨©¥¨¦§¨
àéä éàî àðòãé àìå`ziixa dgec `edy enrh dn izrci `le - §Ÿ¨©§¨©¦

`pz ep`vn `ly zngn `ed enrhy oian ip` dzre ,dklddn ef
.daezka zexneg izy xingnd

* * *
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäîáé déì äìôðc ,àøáb àeää©©§¨§¨§¨¥§¨¨

axir,àéñçî àúîzlhen meaid zevny lecbd g`d did `ede ¨¨¨§©§¨
,eilrdépéî àhéâa dìñôéîì äeçà àòaepnn xirvd eig` dvx - §¨£¨§¦§§¨§¦¨¦¥

.meaia dze` xeq`ie ,hb dl oziy ici lr dnaid z` eilr leqtl
déì øîà,lecbd g`dézòc éàîC,ilr dlqetl jpevx recn -éà ¨©¥©©§¥¦

éñëð íeMî,znd iqkp z` inr yxil jpevxy zngn edf m` - ¦¦§¥
,àðà,yxeid ip` oicd cvne dpnaii`y s`Cì àðâéìt éñëða- £¨§¦§¥¨¦§¨¨

.eiqkpa jnr welg`déì øîà,ohwd g`déì zãáòc àðéôzñî ¨©¥¦§§¥¨§¨§©§¦
äànø äàúéãaîet ãéáòãkbdpy itk inr bdpzy yyeg ip` - ¦§¨¦§§¦¨¨©¨¨

gihady ,[lirl eay dyrnd `aedy] `zicanetn i`nx eze`
lk z` lhpe ea xfg maiiy ixg`e ,miqkpd zivgn z` eig`l

.envrl dyexiddéì øîà,lecbd g`dúéòa éà,jpevx m` -âBìt ¨©¥¦¨¥§
àzLäî Cì,meaid mcew ,dzr oipw ea dyre jwlga wfgd - ¨¥©§¨

wlgd z` dz` lehiz ,miqkpd lka dkf`e dze` maii`yke
.oipw ea ziyry

éMà áø øa øî øîà,df dyrn lràúà éëc áb ìò óà[`ayk-] ¨©©©©©¦©©©§¦¨¨
éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaBøéáçì øîBàä ,ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¨¥©£¥

Bæ äøt CBLîe Cì,il zkiiydøçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå ¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©
exariyìL,íBé íéLe ,ezkiyn dliredìL øçàìäð÷ íBé íéLz` §¦§©©§¦¨¨

,dxtdeléôàådxtd dcnr `l mei miyly xg`ly onf eze`a m` ©£¦
dzid `l` ,dpewd zeyxa,íâàa úãîBòm`e .xwtd mewn `edy ¤¤©£©

zepwdl maiind g`d lekiy xnel mewn did o`k s` dxe`kl ok
ok xacd oi` ,envra mda dkfiy mcew miqkpd z` ohwd eig`l

c ,mixacd oia wlgl yi `l`,íúädzepwl dxt zkiyn iabl ¨¨
,mei miyly xg`lBãéa`id ixdy ,cin dzepwdl dpwnd ly §¨

la` .mei miyly xg`l mb dzepwdl leki okle ,ely,àëäeze`a ¨¨
,meaid mcew miqkpd z` eig`l dpwdyBãéa åàìleki epi` - ¨§¨

,mda dkf `l oiicr envr `ed ixdy ,dzr miqkpd z` el zepwdl
,yxiiy xg`le 'eiykrn' miqkpa dkfiy el xne` did m` elit`e
z` zepwl zexyt` oi`y ,sqei axk `id dklddy oeik ,dpwi `l

.dyexid

xn` cvik :`xnbd dywn .opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd
ezepwle eiykr utg jeynl ozipy opgei iax mya iy` ax xa xn

,mei miyly xg`l wxøîà ïéáø àúà ék àäåmya,ïðçBé éaø §¨¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
mei miyly xg`l ezepwl ick utg jyendy.éð÷ àìzvxzn Ÿ¨¥

:`xnbdàä ,àéL÷ àìepiid ,oipwd lireny opgei iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
ote`adéì øîàcdpewl'åéLëòî éð÷'miyly exariy xg`l - §¨©¥§¥¥©§¨

oipwd ligziy ezpeeke ,eiykrn jl diepw dndad didz ,mei
e ,mei miyly xg`l miizqie eiykràäopgei iax xn`y dn - ¨

ote`a epiid ,epiipw lired `ly,åéLëòî éð÷ déì øîà àìc`l` §Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
,oipw lk dyr `l onf eze`ay oeike ,mei miyly xg`l wx dpwiy

.dpw `l
.znd zyexia eig` mr welgl dvexd maia oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeòî dépéî eòa,`ler z` daiyid ipa el`y - ¨¦¥¥¨
y g`,íaé,znd iqkpa dkfe÷léç Ck øçàå,eig`l eiqkp z`eäî ¦¥§©©¨¦¥©

:`ler mdl aiyd .eiyrn elg m`d -,íeìk àìå äNò àìixacke Ÿ¨¨§Ÿ§
mleky itl ,znd iqkp z` xeknl leki g`d oi`y sqei ax

:micinlzd el`ye etiqed .dnaid zaezkl micareyn÷léçz` ¦¥
miqkpd.eäî ,íaé Ck øçàå:`ler mdl aiyd.íeìk àìå äNò àì §©©¨¦¥©Ÿ¨¨§Ÿ§

:df ozne `yn lr `xnbd ddnzé÷úîàzLä ,úLL áø dì ó- ©§¦¨©¥¤©§¨
m`y ,dpey`xd mzl`ya micinlzl `ler wqty dzrn,íaé¦¥

,miqkpa dkf xakeøçàå ÷léç ,íeìk àìå äNò àì ,÷léç Ck øçàå§©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©
àéòaî íaé Ckmiqkpd z` wlig m`y rinydl jxev yi ike - ¨¦¥¦©§¨

ixde ,dliren ezwelg oi`y ,mda dkf `l oiicry ,maiiy mcew
ly zel`y el` eid `l :`xnbd zvxzn .melk dyr `ly heyt
,dyrnl el`ypy zel`y `l` ,`ler ly ecenil jxca micinlz

eeåä íéNòî éðL`le ,mipey mixwn ipya el`yp zel`yd izy - §¥©£¦£
.oey`xd l`eyl `ler aiydy daeyzd z` oexg`d rny

:df oecipa yiwl yix ly ewqt z` `xnbd d`ian,ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦
øîàmyaCk øçàå ÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa ,Lé÷ì Léø ¨©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥§©©¨

.íeìk àìå äNò àì ,íaé:dkldd z` `xnbd zwqetàì ,àúëìäå ¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
.íeìk àìå äNò̈¨§Ÿ§

* * *
oiny xi`n iax xn` ,rwxwa oixaegnd [zexit] :dpyna epipy
gwli xzende ,zexit `la oiti od dnke zexita oiti od dnk oze`

,zexit lke` `ede rwxw odaíéøaeçnä úBøét ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥©§¨¦
.BlL ,ò÷øwì:`xnbd dywnéànàoi` minkg zrcl recn - ©©§©¤©©

,mail `l` ,dnail mikiiy zexitdåéñëð ìk àäåznd ly §¨¨§¨¨
dúaeúëì ïéàáøòå ïéàøçàzaezk melyzl miaxre mi`xg` - ©£¨¦§©§¨¦¦§¨¨

:`xnbd zvxzn .rwxwk mpic rwxwl mixaegnd zexite ,znd
,Lé÷ì Léø øîàe ,dpynd zqxib z` zepyl yiéðzzepyl yie - ¨©¥¨¦§¥

md rwxwl mixaegnd zexity ,da,'dlL'`le ,xi`n iax zrcke ¤¨
mpi` minkg ixacly ,miyelz zexita `l` xi`n iax lr ewlgp

daezkl micarzyn.

* * *
:dpyna epipydñðk,eznail maid.BzLàk àéä éøäzxxan §¨¨£¥¦§¦§

:`xnbdàúëìä éàîì.ezy`k dnaid oic dkld efi` iabl - §©¦§§¨
:`xnbd zx`anøîBì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàxn`p ef dklda - ¨©©¦¥§©¦£¦¨©

,yecig,èâa dLøânL.dvilg dkixv dpi`edøéæçîem`e - ¤§¨§¨§¥©£¦¨
.'g` zy`' xeqi`a eilr dxeq` dpi`e ,dxifgdl i`yx dyxib

y jka yecigd dn :`xnbd ddnz,àèéLt ,èâa dLøâî`id ixdy §¨§¨§¥§¦¨
:`xnbd zvxzn .hba z`veid dy` lkkàîéúc eäîxeaq ziid - ©§¥¨

dX`l Fl DgwlE dilr `ai Dnai'y ,xnel'dîaéå(d dk mixac)øîà §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨¨©
å ,àðîçødqpky ixg` s`äéìò íéðBLàøä ïéîeaé ïééãò`id - ©£¨¨§£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨

e ,dnail oiicr zaygpébñéz àìic `l -èâa dìdxizdl ick Ÿ¦§¥¨§¥
,xg`l `ypidlàlàs` d`ivedl jxhviïì òîLî à÷ ,äöéìça ¤¨©£¦¨¨©§©¨

dy` lkk ,cal hba z`veiy ,`pzd.
:zeywdl `xnbd dkiynnàèéLt ,'døéæçî'lekiy ,df oic - ©£¦¨§¦¨

dy` lkk `id ixdy ,`ed heyt ,dyxiby xg`l dxifgdl maid
,dyxbzdy
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miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtzeaezk
àîìã.dfl oipzepe dfn oi`ivenc ,`id ozp iaxc ,drh `l inp `da Ðåì íùà øùàì

.ea dyep xy`l aizk `le ,ely oxwd xy`l Ðàìà`pzd drhe ,dpyn dpi` ikdl Ð

,mixteq ixacn `id ixdy ,daezka ixneg ixz dil zi`c `pz ogky` `lc ;d`pyy

`cgÐ`cge ,dl icarzyn ilhlhncÐ`l` .ozp iaxcn zn ly eaeg lran `iabc

iaxk i` ,da ipzinl dil ded ixneg jpdn `cg

ediiexz `pzc oeike .ozp iaxk i` xi`nÐ`l

eil`ne ,ok eaxn dlawxciqy in d`py

.icina dlr opiknq `le ,`ziixadàðòãé àìå
àéä éàîi`n` ,xaca mrh rcei iziid `l Ð

.dpyn dpi`äàîø äàúéãáîåôok ixg`y Ð

`zicanet .ea xfgÐopixn`ck ,d`nx edl ixw

oileg) `nlrad`yxp :(`,fkwjiwypÐipn

d`zicanet ,jikkjiielÐipyjifitye`

`z :ok enk (`,en `xza `aa) "mizad zwfg"ae]

ieg`e.[`zicanetc i`nx jlàúùäî âåìôÐ

jwlga wfgdeiykr dpi`y it lr s`e ,eiykrn

qepk`y cr jl diepw.welg`y e`qepk`ykl

oleka dkf`eÐit lr jwlga dz` dkf

jizwfgdy.eiykrníéùìù øçàì äð÷Ð

.ef dkiynaíâàá úãîåò åìéôàådpi`y Ð

.gweld zeyxaíúäxg`l dpewc `ed Ð

did eciac meyn ,miylydzepwdlzryn el

dkiyn `ipdn jkld .dkiynmiiwziykl

e`lniy ,i`pzdl.mei 'åãéá åàì àëäÐ

zepwdle eiykrn el mwlgl.dvxi m` el

eiykrn dkf qepk`ykl :inp dil xn` ik ,jkld

Ð,sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l

opirawck.oizrnya onwl dizeek `zkld

dyry dn wlig jk xg`e mai :ol zi` elit`e

ieyrÐ.ecia e`l zdin `zydàúà éë àäå
'åëopgei iaxc jixte ,i`w dxt zkiyn iab Ð

.opgei iaxc`åéùëòî éð÷,miyly xg`l Ð

eribiykÐ.eiykrn jl diepw `dzíéùòî éðù
ååärny `le ,ef l`y `l ef l`yy ine Ð

ziaa cgi el`yp `ly .dpey`xd z` oexg`d

miyrn it lr `l` ,`nlra `qxibl yxcnd

.el`yp erxi`yúî ìù åéñëð ìë éðú÷ àäå
äúáåúëì ïéàøçà.rwxwk rwxwl xaegnde Ð

`xit mzdc ,beln iqkpc oixaegnl enc `le

inp ipde .miiw oxw `ki`c `kid opax dil epiwz

`kd la` .dizeyxa ixnbc ,edpip ixitÐ`pxw

dl zi`c `ed `ceariye ,`ed dicic `xite

lrac miign dl carzyi`c i`ne .ediilrÐ

.`ceariy irewt`l `ed `xit opixn` `léðú
äìùoiyelz` `l` dilr opax ibilt `le Ð

ilhlhn icaryn `lc xninle ,mitqk`e

.dzaezkläùøâîùäøéæçîå èâáilin ixz Ð

,dvilg dkixv dpi`e hba dyxbn :opirny`

dxifgdl dvx m`y opirny`eÐdxifgn

.dy` x`ykäéìò íéðåùàøä ïéîåáé ïééãò...dgwle" aizk ikdc ,dgwly it lr s` Ð

."dnaieïì òîùî à÷"dnaie" i`de .onwl dil opiyxc "dy`l"ne .ezy`k ziyrpc Ð

lral opiyxc.(a,g) zenaia ,dgxk
úéùòð
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àìzeaezk) "azekd"a opzc `de :xn`z m`e Ð daezka ixneg ixz xingnc `pz ogky`

iax ;mixg` cia deln e` oecwt el dide ,oiyxeie aeg lrae dy` gipde zny in :(`,ct

xn`c o`nle ,`pig meyn ,dy` zaezkl :`xnba yxtne .mday lyekl epzpi :xne` oetxh

aeg lra did `l m` e` ,dcen did Ð lyek dy` zaezk dzid m` ,di`xay lyekl inp

mzdc opiyxtn ded i`e .dy`l oipzep eidÐ llk

Ð mday lyekl ozil devn `l` ,oicd on `l Ð

ip`yc xnel yi Ð ikd `pic i` elit`e .`gip ded

,delnde oecwtd on oiwfgen oiyxeid oi`c ,mzd

iaiyg `lc ,rcz .ozp iaxcl jixv oi` jkl

eed `l Ð oiwfgen iaiyg eed i` `dc ,oiwfgen

.aeg lral e` daezkl icarzyn edcic ilhlhn

,deln dze`n wfgen maid ixd Ð `kd la`

Ð oiaiig mixg` eid elit`e ,aiigd `ed ixdy

jkl .i`w eig` mewnac Ð wfgen mai aiyg ded

.ozp iaxc jixv

äàúéãáîåôdne :xn`z m`e Ð d`nx

ax xn` `d ?dyr ze`nx

jka owiz dnc :cere !`piaf dipiaf ied `l :sqei

:wgvi epiax xne`e ?`zydn belti` xn`c

xg` ozil dvx `le ,d`zicanetd ea xfg lirlc

meyn `l Ð 'ek sqei ax :xn`wc `de .maiy

eilr jiiyy itl `l` ,dyrn eze`l jixv didy

.oicd eze`íúäyxit .ecia e`l `kd ecia

dkf qepk`ykl" inp dil xn` ik ,jkld :qxhpewa

sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l Ð "eiykrn

mai ol zi` elit`e .dizeek `zkld onwl opiwqtc

`din `zyd Ð ieyr dyry dn ,wlig jk xg`e

:mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .`ed ecia e`l

`rivn `aac `nw wxta ax xn`cn `py i`nc

jl diepw jnn dpgw`ykl ef dcy" :(a,fh)

:xnel yie !ecia e`lc ab lr s` ,dpw Ð "eiykrn

`le .mlerl `a `ly xac dpwn mc` xaq axc

zeaezk) "it lr s`" wxta opiwqtc ,ikd ol `niiw

.xlcpqd opgei iaxk (`,hp

àäÐ eiykrn xn` `lc `de eiykrn xn`c

il zycewn z` ixd" dy`l xne`l inc `l

jeza dyciwe xg` `a `le "miyly xg`l

elk`zpy it lr s` zycewnc Ð mei miyly

,"eiykrn" xn` `ly it lr s` ,zernd

.(`,hp) oiyeciwa "xne`d" wxta opixn`ck

`l m`y ,"eiykrn" opira `l i`ce sqkac

sqkd eli`k iede ,mlyl zaiig Ð el ycwzz

m` ,dkiyn iab `kd la` .miyly xg`l oira

,mei miyly xg`l dpw `l Ð "eiykrn" xn` `l

inp axe .dkiynd dwqt xak diipw zryac

ef dcy" :(a,fh) `rivn `aac `nw wxta xn`c

epiid Ð dpw "eiykrn jl diepw jnn dpgw`ykl

,xhya `ied dcy ziipw mzqc meyn (eiykrn)

e` xhyd ca`i `ny Ð "eiykrn" jixv jkle

xg`le eiykrn" xne`a dil `wtqn axc ab lr s`e .diipw zrya mlera didi `le ,rxwi

xn`wc `dc ,dpw Ð "dpgw`ykl eiykrn"a Ð ied dxfg i` ,ied d`pz i` "miyly

:cere .dpgwiykl `l` dzepwdl leki epi`e ,dzr ely dpi`c meyn epiid Ð "dpgw`ykl"

Ð "eiykrn" xn`wc oeiki`n `kdc opgei iaxe :xn`z m`e .icina iwetql `kil seqal

dpw mb`a zcnera `wxcc (a,et zeaezk) "azekd"a rnyn ikdc ?mb`a zcner `dzy opira i`n` Ð ied d`pz i`e .eiykrn lha `d Ð ea xfgc oeikc ?dpw i`n` Ð ied dxfg i` ?xaqw

ligzn eiykrn ,`l` ,ied dxfg `le ied d`pz Ð dil zilc ,dinrhl opgei iaxc l"ie !miyly xg`l cr ea xfg `le ,ied d`pzc oeik eiykrn dpw `dc ,inp dpwn zeyxa zcner elit`c Ð

.izkx`d (`,bv zenai) "dax dy`d"ae .dkiynl ie`xd mewn `edy ,mb`a miyly seqa `dzy jixv ikdle .(`,q) oiyeciwa "xne`d"a dil zi` oke .miyly xg`l cr xnbp epi`e oipwd

ïéùåìúäåxn`c `aiwr iaxl dzkf i`n` Ð idi` dncw `l` .qxhpewa yxitck ,daezkl icarzyn `l oilhlhnc xaqwc Ð dkf `ed mcw `nlya :xn`z m`e Ð dkf mcewd lk

,`kd la` .dzkf `l ,idi` dncw elit` Ð zeablc mzdc :xnel yie !`xnba mzd gkenck ,dzkf `l Ð `id dncw elit`c dil zi`e ,oiyxeil epzpi `l` oica oingxn oi`c (`,ct) onwl

.izkx`d onwle .eyg `l Ð `nlra ceariy `l` dl oi`yäîáéåp ikd `ni`e xninl `kile Ð `pngx xn`.mixac dnkl "dnaie" jixhvi`c ,in
edn
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ïépî :øîBà ïúð éaø ,àéðúc .àéä ïúð éaø àîìc¦§¨©¦¨¨¦§©§¨©¦¨¨¥¦©¦
ïéàéöBnL ïépî ,Bøéáça Bøéáçå ,äðî Bøéáça äLBðì§¤©£¥¨¤©£¥©£¥¦©¦¤¦¦

äæì ïéðúBðå äfî¯øLàì ïúðå" :øîBì ãeîìz ¦¤§§¦§¤©§©§¨©©£¤
éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì ,àlà ."Bì íLà̈©¤¨¨©§©©©¨§©§¦§¥

àlà ,äaeúëa éøîeç¯éaøk éà ,øéàî éaøk éà §¥¦§¨¤¨¦§©¦¥¦¦§©¦
ééaàì déì àðòîLc eðééä ïk íà :àáø øîà .ïúð̈¨£©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

î dðéà Bæ" øîàcàeää .àéä éàî àðòãé àìå ,"äðL ©£©¥¨¦§¨§¨¨©§¨©¦©
deçà àòa ,àéñçî àúîa äîáé déì äìôðc àøáb©§¨§¨§¨¥§¨¨§¨¨§©§¨§¨£

ézòc éàî :déì øîà .dépéî àhéâa dìñôéîìéà ?C §¦§§¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
éñëð íeMî¯:déì øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ¦¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©¥

.äànø äàúéãaîet ãéáòãk éì zãáòc àðéôzñî¦§©¥¨§¨§©§¦¦§¨¥§§¦¨¨©¨¨
úéòa éà :déì øîà¯øîà .àzLäî Cì âeìt £©¥¦¨¥§¨¥¨§¨£©

éîéc áø àúà éëc áb ìò óà :éLà áø øa øî̈©©©¦©©©§¦£¨©¦¦
äøt CBLîe Cì" Bøéáçì øîBàä :ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨¨¥©£¥¥§¨¨

ìL øçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå BæíBé íéL" §Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©§¦
¯ìL øçàì.íâàa úãîBò eléôàå ,äð÷ íBé íéL §©©§¦¨¨©£¦¤¤©£©

íúä¯àëä ,Bãéa¯ïéáø àúà ék àäå .Bãéa åàì ¨¨§¨¨¨¨§¨§¨¦£¨¨¦
déì øîàc àä ;àéL÷ àì !éð÷ àì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¥¨©§¨¨©£©¥
."åéLëòî éð÷" déì øîà àìc àä "åéLëòî éð÷"§¥¥©§¨¨§Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
àì ?eäî ÷léç Ck øçàå íaé :àleòî dépéî eòä¦¥¥¨¦¥§©©¨¦¥©Ÿ
àì ?eäî íaé Ck øçàå ÷léç .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§¦¥§©©¨¦¥©Ÿ

é÷úî .íeìë àìå äNòíaé àzLä :úLL áø dì ó ¨¨§Ÿ§©§¦¨©¥¤¨§¨¦¥
÷léç Ck øçàå¯øçàå ÷léç ,íeìë àìå äNò àì §©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©

ïéáø àúà ék .eåä íéNòî éðL !?àéòaî íaé Ck̈¦¥¦¨£¨§¥©£¦¨¦£¨¨¦
÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa :Lé÷ì Léø øîà£©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥

íaé Ck øçàå¯àì :àúëìäå .íeìë àìå äNò àì §©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
íéøaeçîä úBøét íéøîBà íéîëçå" .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§©£¨¦§¦¥©§¨¦
ïéàáøòå ïéàøçà åéñëð ìk àäå ?éànà ."BlL ò÷øwì©©§©¤©©§¨¨§¨¨©£¨¦§©§¨¦

?dúaeúëìdñðk" .dlL :éðz ,Lé÷ì Léø øîà ¦§¨¨¨©¥¨¦§¥¤¨§¨¨
éñBé éaø øîà ?àúëìä éàîì ."BzLàk àéä éøä£¥¦§¦§§©¦§§¨¨©©¦¥
dLøâî" .døéæçîe èâa dLøânL øîBì :àðéðç éaøa§©¦£¦¨©¤§¨§¨§¥©£¦¨§¨§¨

èâa"¯,àðîçø øîà "dîaéå" :àîéúc eäî !àèéLt §¥§¦¨©§¥¨§¦§¨¨©©£¨¨
aé ïééãòåäéìò íéðBLàøä ïéîe¯,èâa dì éâñéz àì ©£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨¨¦§¥¨§¥
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zeaezk(ycew zay meil)

:ef `xaq s` `xnbd dgecàîìck ef `ziixa,àéðúc ,àéä ïúð éaø ¦§¨©¦¨¨¦§©§¨
ì ïépî ,øîBà ïúð éaød oae`xBøéáça äLBðly mekq oerny,äðî ©¦¨¨¥¦©¦§¤©£¥¨¤

Bøéáçådpn dyep ,oerny -Bøéáça,ielïéàéöBnL ïépîaegd z` ©£¥©£¥¦©¦¤¦¦
äfî,[iel-] oexg`d deldn -äæì ïéðúBðåoey`xd delnl - ¦¤§§¦¨¤

oernye ,oernyl eaeg z` mlyi iely mixne` oi`e ,[oae`x-]
,oae`xl mlyiøîBì ãeîìz(f d xacna)eaeg-] FnW` z` aiWde' ©§©§¥¦¤£¨

'ebe FW`xA [oenna,'Bì íLà øLàì ïúðåoenn aiigdy epiide §Ÿ§¨©©£¤¨©
exiag m`e ,ezeyxa zeidl cizr oennd xwiry inl epzep exiagl
oi`y oeik ,ea dyepy inl `le ,xg` eze`l epzep ,xg`l oenn aiig
`l` ,oae`xl oernyne oernyl ieln zernd z` xiardl `xaq

oae`xl iel mlyioeike ,ozp iaxk zxaeq `ziixady okzi ok m`e .
zaezkl micareyn znd iqkpe ,znl oenn aiig maid didy
careyn didiy ,znd zwfgl aegd z` xifgdl maid aiig ,ezy`

.dnaid zaezkl
:ef `ziixa ongp ax dgc recn zx`an `xnbdàlàax ly enrh ¤¨

y meyn `ed ongpäaeúëa éøîeç éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì- Ÿ©§§¨©¨§©£¦§¥§¥¦§¨
oeik ,daezka zexneg izy xingdl ozipy xaeqd `pz ep`vn `l
,zexneg izy yi ef `ziixaa eli`e ,mixteq ixacn `id dziiaby
dipyde ,daezkl micarzyn milhlhny ,xi`n iaxk zg`d

.eiyep iyepl aeg xifgdl deld aiigy ,ozp iaxkàlàep`vn `l ¤¨
,zg` `xneg `l` daezka mixingnk éàzxnegéà ,øéàî éaø ¦§©¦¥¦¦

kzxneg,ïúð éaøizy da dpye ef `ziixa xciqy in eli`e §©¦¨¨
oi`e ,ok xn` envrn `l` ,eaxn ok laiw `l i`cea zexneg

.eixac lr mikneq
:`xnbd zniiqnéiaàì déì àðòîLc eðééä ,ïk íà ,àáø øîàedf - ¨©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

iia`n rney iziidy mrhdøîàc`ziixad lr,'äðLî dðéà Bæ' §¨©¥¨¦§¨
àéä éàî àðòãé àìå`ziixa dgec `edy enrh dn izrci `le - §Ÿ¨©§¨©¦

`pz ep`vn `ly zngn `ed enrhy oian ip` dzre ,dklddn ef
.daezka zexneg izy xingnd

* * *
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäîáé déì äìôðc ,àøáb àeää©©§¨§¨§¨¥§¨¨

axir,àéñçî àúîzlhen meaid zevny lecbd g`d did `ede ¨¨¨§©§¨
,eilrdépéî àhéâa dìñôéîì äeçà àòaepnn xirvd eig` dvx - §¨£¨§¦§§¨§¦¨¦¥

.meaia dze` xeq`ie ,hb dl oziy ici lr dnaid z` eilr leqtl
déì øîà,lecbd g`dézòc éàîC,ilr dlqetl jpevx recn -éà ¨©¥©©§¥¦

éñëð íeMî,znd iqkp z` inr yxil jpevxy zngn edf m` - ¦¦§¥
,àðà,yxeid ip` oicd cvne dpnaii`y s`Cì àðâéìt éñëða- £¨§¦§¥¨¦§¨¨

.eiqkpa jnr welg`déì øîà,ohwd g`déì zãáòc àðéôzñî ¨©¥¦§§¥¨§¨§©§¦
äànø äàúéãaîet ãéáòãkbdpy itk inr bdpzy yyeg ip` - ¦§¨¦§§¦¨¨©¨¨

gihady ,[lirl eay dyrnd `aedy] `zicanetn i`nx eze`
lk z` lhpe ea xfg maiiy ixg`e ,miqkpd zivgn z` eig`l

.envrl dyexiddéì øîà,lecbd g`dúéòa éà,jpevx m` -âBìt ¨©¥¦¨¥§
àzLäî Cì,meaid mcew ,dzr oipw ea dyre jwlga wfgd - ¨¥©§¨

wlgd z` dz` lehiz ,miqkpd lka dkf`e dze` maii`yke
.oipw ea ziyry

éMà áø øa øî øîà,df dyrn lràúà éëc áb ìò óà[`ayk-] ¨©©©©©¦©©©§¦¨¨
éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaBøéáçì øîBàä ,ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¨¥©£¥

Bæ äøt CBLîe Cì,il zkiiydøçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå ¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©
exariyìL,íBé íéLe ,ezkiyn dliredìL øçàìäð÷ íBé íéLz` §¦§©©§¦¨¨

,dxtdeléôàådxtd dcnr `l mei miyly xg`ly onf eze`a m` ©£¦
dzid `l` ,dpewd zeyxa,íâàa úãîBòm`e .xwtd mewn `edy ¤¤©£©

zepwdl maiind g`d lekiy xnel mewn did o`k s` dxe`kl ok
ok xacd oi` ,envra mda dkfiy mcew miqkpd z` ohwd eig`l

c ,mixacd oia wlgl yi `l`,íúädzepwl dxt zkiyn iabl ¨¨
,mei miyly xg`lBãéa`id ixdy ,cin dzepwdl dpwnd ly §¨

la` .mei miyly xg`l mb dzepwdl leki okle ,ely,àëäeze`a ¨¨
,meaid mcew miqkpd z` eig`l dpwdyBãéa åàìleki epi` - ¨§¨

,mda dkf `l oiicr envr `ed ixdy ,dzr miqkpd z` el zepwdl
,yxiiy xg`le 'eiykrn' miqkpa dkfiy el xne` did m` elit`e
z` zepwl zexyt` oi`y ,sqei axk `id dklddy oeik ,dpwi `l

.dyexid

xn` cvik :`xnbd dywn .opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd
ezepwle eiykr utg jeynl ozipy opgei iax mya iy` ax xa xn

,mei miyly xg`l wxøîà ïéáø àúà ék àäåmya,ïðçBé éaø §¨¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
mei miyly xg`l ezepwl ick utg jyendy.éð÷ àìzvxzn Ÿ¨¥

:`xnbdàä ,àéL÷ àìepiid ,oipwd lireny opgei iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
ote`adéì øîàcdpewl'åéLëòî éð÷'miyly exariy xg`l - §¨©¥§¥¥©§¨

oipwd ligziy ezpeeke ,eiykrn jl diepw dndad didz ,mei
e ,mei miyly xg`l miizqie eiykràäopgei iax xn`y dn - ¨

ote`a epiid ,epiipw lired `ly,åéLëòî éð÷ déì øîà àìc`l` §Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
,oipw lk dyr `l onf eze`ay oeike ,mei miyly xg`l wx dpwiy

.dpw `l
.znd zyexia eig` mr welgl dvexd maia oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeòî dépéî eòa,`ler z` daiyid ipa el`y - ¨¦¥¥¨
y g`,íaé,znd iqkpa dkfe÷léç Ck øçàå,eig`l eiqkp z`eäî ¦¥§©©¨¦¥©

:`ler mdl aiyd .eiyrn elg m`d -,íeìk àìå äNò àìixacke Ÿ¨¨§Ÿ§
mleky itl ,znd iqkp z` xeknl leki g`d oi`y sqei ax

:micinlzd el`ye etiqed .dnaid zaezkl micareyn÷léçz` ¦¥
miqkpd.eäî ,íaé Ck øçàå:`ler mdl aiyd.íeìk àìå äNò àì §©©¨¦¥©Ÿ¨¨§Ÿ§

:df ozne `yn lr `xnbd ddnzé÷úîàzLä ,úLL áø dì ó- ©§¦¨©¥¤©§¨
m`y ,dpey`xd mzl`ya micinlzl `ler wqty dzrn,íaé¦¥

,miqkpa dkf xakeøçàå ÷léç ,íeìk àìå äNò àì ,÷léç Ck øçàå§©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©
àéòaî íaé Ckmiqkpd z` wlig m`y rinydl jxev yi ike - ¨¦¥¦©§¨

ixde ,dliren ezwelg oi`y ,mda dkf `l oiicry ,maiiy mcew
ly zel`y el` eid `l :`xnbd zvxzn .melk dyr `ly heyt
,dyrnl el`ypy zel`y `l` ,`ler ly ecenil jxca micinlz

eeåä íéNòî éðL`le ,mipey mixwn ipya el`yp zel`yd izy - §¥©£¦£
.oey`xd l`eyl `ler aiydy daeyzd z` oexg`d rny

:df oecipa yiwl yix ly ewqt z` `xnbd d`ian,ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦
øîàmyaCk øçàå ÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa ,Lé÷ì Léø ¨©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥§©©¨

.íeìk àìå äNò àì ,íaé:dkldd z` `xnbd zwqetàì ,àúëìäå ¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
.íeìk àìå äNò̈¨§Ÿ§

* * *
oiny xi`n iax xn` ,rwxwa oixaegnd [zexit] :dpyna epipy
gwli xzende ,zexit `la oiti od dnke zexita oiti od dnk oze`

,zexit lke` `ede rwxw odaíéøaeçnä úBøét ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥©§¨¦
.BlL ,ò÷øwì:`xnbd dywnéànàoi` minkg zrcl recn - ©©§©¤©©

,mail `l` ,dnail mikiiy zexitdåéñëð ìk àäåznd ly §¨¨§¨¨
dúaeúëì ïéàáøòå ïéàøçàzaezk melyzl miaxre mi`xg` - ©£¨¦§©§¨¦¦§¨¨

:`xnbd zvxzn .rwxwk mpic rwxwl mixaegnd zexite ,znd
,Lé÷ì Léø øîàe ,dpynd zqxib z` zepyl yiéðzzepyl yie - ¨©¥¨¦§¥

md rwxwl mixaegnd zexity ,da,'dlL'`le ,xi`n iax zrcke ¤¨
mpi` minkg ixacly ,miyelz zexita `l` xi`n iax lr ewlgp

daezkl micarzyn.

* * *
:dpyna epipydñðk,eznail maid.BzLàk àéä éøäzxxan §¨¨£¥¦§¦§

:`xnbdàúëìä éàîì.ezy`k dnaid oic dkld efi` iabl - §©¦§§¨
:`xnbd zx`anøîBì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàxn`p ef dklda - ¨©©¦¥§©¦£¦¨©

,yecig,èâa dLøânL.dvilg dkixv dpi`edøéæçîem`e - ¤§¨§¨§¥©£¦¨
.'g` zy`' xeqi`a eilr dxeq` dpi`e ,dxifgdl i`yx dyxib

y jka yecigd dn :`xnbd ddnz,àèéLt ,èâa dLøâî`id ixdy §¨§¨§¥§¦¨
:`xnbd zvxzn .hba z`veid dy` lkkàîéúc eäîxeaq ziid - ©§¥¨

dX`l Fl DgwlE dilr `ai Dnai'y ,xnel'dîaéå(d dk mixac)øîà §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨¨©
å ,àðîçødqpky ixg` s`äéìò íéðBLàøä ïéîeaé ïééãò`id - ©£¨¨§£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨

e ,dnail oiicr zaygpébñéz àìic `l -èâa dìdxizdl ick Ÿ¦§¥¨§¥
,xg`l `ypidlàlàs` d`ivedl jxhviïì òîLî à÷ ,äöéìça ¤¨©£¦¨¨©§©¨

dy` lkk ,cal hba z`veiy ,`pzd.
:zeywdl `xnbd dkiynnàèéLt ,'døéæçî'lekiy ,df oic - ©£¦¨§¦¨

dy` lkk `id ixdy ,`ed heyt ,dyxiby xg`l dxifgdl maid
,dyxbzdy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtzeaezk
àîìã.dfl oipzepe dfn oi`ivenc ,`id ozp iaxc ,drh `l inp `da Ðåì íùà øùàì

.ea dyep xy`l aizk `le ,ely oxwd xy`l Ðàìà`pzd drhe ,dpyn dpi` ikdl Ð

,mixteq ixacn `id ixdy ,daezka ixneg ixz dil zi`c `pz ogky` `lc ;d`pyy

`cgÐ`cge ,dl icarzyn ilhlhncÐ`l` .ozp iaxcn zn ly eaeg lran `iabc

iaxk i` ,da ipzinl dil ded ixneg jpdn `cg

ediiexz `pzc oeike .ozp iaxk i` xi`nÐ`l

eil`ne ,ok eaxn dlawxciqy in d`py

.icina dlr opiknq `le ,`ziixadàðòãé àìå
àéä éàîi`n` ,xaca mrh rcei iziid `l Ð

.dpyn dpi`äàîø äàúéãáîåôok ixg`y Ð

`zicanet .ea xfgÐopixn`ck ,d`nx edl ixw

oileg) `nlrad`yxp :(`,fkwjiwypÐipn

d`zicanet ,jikkjiielÐipyjifitye`

`z :ok enk (`,en `xza `aa) "mizad zwfg"ae]

ieg`e.[`zicanetc i`nx jlàúùäî âåìôÐ

jwlga wfgdeiykr dpi`y it lr s`e ,eiykrn

qepk`y cr jl diepw.welg`y e`qepk`ykl

oleka dkf`eÐit lr jwlga dz` dkf

jizwfgdy.eiykrníéùìù øçàì äð÷Ð

.ef dkiynaíâàá úãîåò åìéôàådpi`y Ð

.gweld zeyxaíúäxg`l dpewc `ed Ð

did eciac meyn ,miylydzepwdlzryn el

dkiyn `ipdn jkld .dkiynmiiwziykl

e`lniy ,i`pzdl.mei 'åãéá åàì àëäÐ

zepwdle eiykrn el mwlgl.dvxi m` el

eiykrn dkf qepk`ykl :inp dil xn` ik ,jkld

Ð,sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l

opirawck.oizrnya onwl dizeek `zkld

dyry dn wlig jk xg`e mai :ol zi` elit`e

ieyrÐ.ecia e`l zdin `zydàúà éë àäå
'åëopgei iaxc jixte ,i`w dxt zkiyn iab Ð

.opgei iaxc`åéùëòî éð÷,miyly xg`l Ð

eribiykÐ.eiykrn jl diepw `dzíéùòî éðù
ååärny `le ,ef l`y `l ef l`yy ine Ð

ziaa cgi el`yp `ly .dpey`xd z` oexg`d

miyrn it lr `l` ,`nlra `qxibl yxcnd

.el`yp erxi`yúî ìù åéñëð ìë éðú÷ àäå
äúáåúëì ïéàøçà.rwxwk rwxwl xaegnde Ð

`xit mzdc ,beln iqkpc oixaegnl enc `le

inp ipde .miiw oxw `ki`c `kid opax dil epiwz

`kd la` .dizeyxa ixnbc ,edpip ixitÐ`pxw

dl zi`c `ed `ceariye ,`ed dicic `xite

lrac miign dl carzyi`c i`ne .ediilrÐ

.`ceariy irewt`l `ed `xit opixn` `léðú
äìùoiyelz` `l` dilr opax ibilt `le Ð

ilhlhn icaryn `lc xninle ,mitqk`e

.dzaezkläùøâîùäøéæçîå èâáilin ixz Ð

,dvilg dkixv dpi`e hba dyxbn :opirny`

dxifgdl dvx m`y opirny`eÐdxifgn

.dy` x`ykäéìò íéðåùàøä ïéîåáé ïééãò...dgwle" aizk ikdc ,dgwly it lr s` Ð

."dnaieïì òîùî à÷"dnaie" i`de .onwl dil opiyxc "dy`l"ne .ezy`k ziyrpc Ð

lral opiyxc.(a,g) zenaia ,dgxk
úéùòð
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àìzeaezk) "azekd"a opzc `de :xn`z m`e Ð daezka ixneg ixz xingnc `pz ogky`

iax ;mixg` cia deln e` oecwt el dide ,oiyxeie aeg lrae dy` gipde zny in :(`,ct

xn`c o`nle ,`pig meyn ,dy` zaezkl :`xnba yxtne .mday lyekl epzpi :xne` oetxh

aeg lra did `l m` e` ,dcen did Ð lyek dy` zaezk dzid m` ,di`xay lyekl inp

mzdc opiyxtn ded i`e .dy`l oipzep eidÐ llk

Ð mday lyekl ozil devn `l` ,oicd on `l Ð

ip`yc xnel yi Ð ikd `pic i` elit`e .`gip ded

,delnde oecwtd on oiwfgen oiyxeid oi`c ,mzd

iaiyg `lc ,rcz .ozp iaxcl jixv oi` jkl

eed `l Ð oiwfgen iaiyg eed i` `dc ,oiwfgen

.aeg lral e` daezkl icarzyn edcic ilhlhn

,deln dze`n wfgen maid ixd Ð `kd la`

Ð oiaiig mixg` eid elit`e ,aiigd `ed ixdy

jkl .i`w eig` mewnac Ð wfgen mai aiyg ded

.ozp iaxc jixv

äàúéãáîåôdne :xn`z m`e Ð d`nx

ax xn` `d ?dyr ze`nx

jka owiz dnc :cere !`piaf dipiaf ied `l :sqei

:wgvi epiax xne`e ?`zydn belti` xn`c

xg` ozil dvx `le ,d`zicanetd ea xfg lirlc

meyn `l Ð 'ek sqei ax :xn`wc `de .maiy

eilr jiiyy itl `l` ,dyrn eze`l jixv didy

.oicd eze`íúäyxit .ecia e`l `kd ecia

dkf qepk`ykl" inp dil xn` ik ,jkld :qxhpewa

sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l Ð "eiykrn

mai ol zi` elit`e .dizeek `zkld onwl opiwqtc

`din `zyd Ð ieyr dyry dn ,wlig jk xg`e

:mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .`ed ecia e`l

`rivn `aac `nw wxta ax xn`cn `py i`nc

jl diepw jnn dpgw`ykl ef dcy" :(a,fh)

:xnel yie !ecia e`lc ab lr s` ,dpw Ð "eiykrn

`le .mlerl `a `ly xac dpwn mc` xaq axc

zeaezk) "it lr s`" wxta opiwqtc ,ikd ol `niiw

.xlcpqd opgei iaxk (`,hp

àäÐ eiykrn xn` `lc `de eiykrn xn`c

il zycewn z` ixd" dy`l xne`l inc `l

jeza dyciwe xg` `a `le "miyly xg`l

elk`zpy it lr s` zycewnc Ð mei miyly

,"eiykrn" xn` `ly it lr s` ,zernd

.(`,hp) oiyeciwa "xne`d" wxta opixn`ck

`l m`y ,"eiykrn" opira `l i`ce sqkac

sqkd eli`k iede ,mlyl zaiig Ð el ycwzz

m` ,dkiyn iab `kd la` .miyly xg`l oira

,mei miyly xg`l dpw `l Ð "eiykrn" xn` `l

inp axe .dkiynd dwqt xak diipw zryac

ef dcy" :(a,fh) `rivn `aac `nw wxta xn`c

epiid Ð dpw "eiykrn jl diepw jnn dpgw`ykl

,xhya `ied dcy ziipw mzqc meyn (eiykrn)

e` xhyd ca`i `ny Ð "eiykrn" jixv jkle

xg`le eiykrn" xne`a dil `wtqn axc ab lr s`e .diipw zrya mlera didi `le ,rxwi

xn`wc `dc ,dpw Ð "dpgw`ykl eiykrn"a Ð ied dxfg i` ,ied d`pz i` "miyly

:cere .dpgwiykl `l` dzepwdl leki epi`e ,dzr ely dpi`c meyn epiid Ð "dpgw`ykl"

Ð "eiykrn" xn`wc oeiki`n `kdc opgei iaxe :xn`z m`e .icina iwetql `kil seqal

dpw mb`a zcnera `wxcc (a,et zeaezk) "azekd"a rnyn ikdc ?mb`a zcner `dzy opira i`n` Ð ied d`pz i`e .eiykrn lha `d Ð ea xfgc oeikc ?dpw i`n` Ð ied dxfg i` ?xaqw

ligzn eiykrn ,`l` ,ied dxfg `le ied d`pz Ð dil zilc ,dinrhl opgei iaxc l"ie !miyly xg`l cr ea xfg `le ,ied d`pzc oeik eiykrn dpw `dc ,inp dpwn zeyxa zcner elit`c Ð

.izkx`d (`,bv zenai) "dax dy`d"ae .dkiynl ie`xd mewn `edy ,mb`a miyly seqa `dzy jixv ikdle .(`,q) oiyeciwa "xne`d"a dil zi` oke .miyly xg`l cr xnbp epi`e oipwd

ïéùåìúäåxn`c `aiwr iaxl dzkf i`n` Ð idi` dncw `l` .qxhpewa yxitck ,daezkl icarzyn `l oilhlhnc xaqwc Ð dkf `ed mcw `nlya :xn`z m`e Ð dkf mcewd lk

,`kd la` .dzkf `l ,idi` dncw elit` Ð zeablc mzdc :xnel yie !`xnba mzd gkenck ,dzkf `l Ð `id dncw elit`c dil zi`e ,oiyxeil epzpi `l` oica oingxn oi`c (`,ct) onwl

.izkx`d onwle .eyg `l Ð `nlra ceariy `l` dl oi`yäîáéåp ikd `ni`e xninl `kile Ð `pngx xn`.mixac dnkl "dnaie" jixhvi`c ,in
edn
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miwxtרמו dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtzeaezk
åúùàë úéùòð.`xizi `xw ,"dy`l" aizkc Ðåì åð÷ä äùà,minyd on df mail Ð

.oi`eyip xhy dl aezkl eilr oi`øîàé àì ïëå éàîezy` drixb in ,`hiyt Ð

eznain?!àåä íúä.epgley iptl zern dl cgii `ly opixn`w eznai iab Ðáúë àìã
äì.miqkp da aezkilc ,mai i`d daezk Ðéàð÷ã.xak Ðàðéð÷ãå.zepwl cizr ip`y Ð

dai` `ki` jkldÐ`ly dzrc dknq `lc

.zernd eca`iïéà äùøéâoi` :opixn`c `ed Ð

x`yd on xeknl `a m`e ,daezk `l` dlÐ

.xekniäùøéâ àì.melk xekni `l Ðòîùî à÷
àáà éáøãë ïì`ed l`xyi m` ;lirlc ÐÐ

`yixn :xn`z m`e .dxifgne hba dyxbn

mzd !oi`xg` eiqkp lk :ipzwc ,dl opirny

.ikd opz inp ezy` iab `dc ,`ed daeh dvr

.dyxib `weec :opirny `xizi dpyn jdn la`

`l i`cÐdl ipzw i`nl?dteb `id meyn i`

Ði`ce `l` .dzaezk `l` dl oi`c `hiyt

`weicl,diipz dilicdyxib `l `d :wcinlÐ

.`lïì òîùî à÷ éàî.dnaia Ðàðéðúdl Ð

,eznaic dinle` i`ne ,ezy`ajixhvi`c

diipzinl?úéìãäéðéî äáåúë äìlr `l` Ð

.oey`xd dlra iqkp'åë ïéáúåë åéäeid `le Ð

micaryn.daezkd zeixg`l odiqkpåéä àìå
íéùð ïéàùåðeid `ly Ðzevex,mdl `ypil

:exn`yxbi e` zeniyklÐzeabl `vnp `l

.dyexi ly zern eripvi oiyxeidy ,melkúéáá
äéîç.dlra ziaa Ðúåøéùòozaezky Ð

.daexnúåúì÷,dy`x lr zgpny lq oink Ð

`lnzpy xg`l ,diklt da zpzepe.ieeh jltd

èéáòininl Ð.milbxéàöå êéúáåúë éìèÐ

.jkl zcgein dzidy itlïéàøçà éñëð ìëÐ

.oilhlhna daezk dl cgii `le
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åäîdilr `al xzen dnaiykc `hiyt `dÐ 'ek dcar dilr `pngx `nxc devn `nizc

d`iaa dcar dilr `pngx `nxc devn :xninl ol zile .dvxiy enk daxd ze`ia

i`eyipa la` ,xzl`l dyxbl ick "dnaie" `pngx xn` `lc Ð `ed `xaqc .dpey`x

.g` zy` xeqi`a mewiz `ni` Ð ipixg`

íúäjezn Ð 'ek i`pwc dl azk `lc `ed

oeik Ð ezy`ac rnyn qxhpewd yexit

`pin` dede ,mlyl aiig ,eca`i m` Ð dl azky

leki epi` ikd elit`c ol rnyn `w ,cgiil lekic

dknq `l Ð dl zilc dxeaqc oeikc .cgiil

ezelira `ied Ð dl zi`c ab lr s` ,dzrc

.(a,ep zeaezk) "it lr s`"a gkenck ,zepf zlira

yixa rnync :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

dl cgiinyk ,ezy`ac ,(`,dp my) "it lr s`"

ab lr s` ,eilr ozeixg` oi` Ð `nzq oilhlhn

dy` zaezk oiyer oi` iab ."i`pwc" dl azkc

:dywd cere .zeixg` eilr laiw `lya oilhlhn

ikid ikc ?dl cgiinyk eznai zcqtn dnc

aiig Ð eca`pe mzq dl cgiiyk xn`w ezy`ac

Ð eca`pe mzq dl cgiiyk ,inp eznai ,mlyl

dzaezk zeixg`c ,oey`xd dlra iqkp lr zxfeg

azk `lc `ed mzd :yxit wgvi epiaxe !mdilr

`pin` ded Ð `yix `l` `pz `l i` :xnelk ,dl

dl cgii `lc ,onwl xninl opirack `nrhc

leki epi`c ,miqkp x`y xeknl ick dnail

la` ."i`pwc" dl azk `lc oeik Ð mxknl

i`dn xeknl lkei `ly xnel jiiy `l ezy`a

."i`pwc" dl azk `dc ,`nrh

à÷xeknl leki epi`y Ð `a` iaxk ol rnyn

`yixn `de :xn`z m`e .llk eig` iqkpa

oda gwli zern eig` gipd :opzc ,dl opirny

xyt` i` ok m` Ð zepwl jixvc oeike .'ek rwxw

`pin` ded Ð `yixn i`c :xnel yie !xeknl el

`w ,`l Ð miqkpd lk la` ,dzaezk cbpk `wec

.`xizi dpynn ol rnyn

ìáà:dniz Ð 'ek dl azk edi` `lc eznai

`idd ipzil `le ,`kdc `idd ipzile

!eznaic xnege lwn opirny ezy`c Ð onwlc

.`kti` `xaq `pin` ded `nyc :xnel yie

äìçúák miz`n dlezal oiazek eidÐ 'e

`le ,daezk dl micgin eid :yexit

eca`i m` miqkpd lk lr daezkd zeixg` did

,miyp oi`yep eid `le oipiwfn eide .zernd el`

`ny ze`xi eidy Ð `ypil zevex eid `ly

,dzaezkl dl ecgiy zern mze` oiyxeid eripvi

oi`c meyn epiid Ð zezlw odn oiyer eidyk jenqa epwizy enk ,zern oze` dcil ozil dlgzn epwiz `ly dne .oripvdl oileki oiyxeid oi`y Ð dia` ziaa dze` oigipn ediy epiwzd

,dlv` dry lk mde divtg mda zpzepy zezlwd enk dzeyxa zernd jk lk oi` ,edine .zern ozep did ynn `l ,inp i` .xenyl `id dlibx Ð milk la` ,xenyl zern dl ozil jxc

.dl mipzep eidy :l`ppg epiax yxit oke .dly `edy lkl xkip Ð oze` oi`exykc ,oi`yx opi` Ð zernd enk oripvdl oileki eid elit`e .zernd enk mripvdl oileki oiyxeid eid `le

,dzeyxa mpi` Ð eiykr la` .dl mlyn `ede el delne dqiitn did zernl wegc didyk minrty ,dl xne` did `l dligzay Ð "jizaezk lv` ikl" dl xne` dilr qrek didyk oiicre©§©

,hren geix `l` did `ly oeik ,oiicre .mpkynl el zl`yn dzid Ð xzeia zernl wegc didyke ,zezlw odn dyer dzide ,ding ziaa mze` oigipn ediy epiwzd .llk mdn dpdp did `le

`ivedl eilr dyw did dzry Ð miqkp lk lr zkneqe ,melk dl cgiin did `le ,oi`xg` eiqkp lk eidiy owize ghy oa oerny `ay cr .i`ve jizaezk ilh :dl xne` daxd qrekyk

.dl ozile zernèéáò.mz epiaxl d`xp ok .miapr ly hiard lre :(a,ar `rivn `aa) "jyp edfi`" wxta eznbece .`zxvrnl okilene miapr ea oipzepy Ð opiqxb zyegp ly

äùàä êìò ïøãä

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

déìò àðîçø àîøc äåöî :àîéúc eäî¯,dãáò ©§¥¨¦§¨¦§¨©£¨¨£¥£©¨
òîLî à÷ ,çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz àzLäå§¨§¨¥£¥§¦¥¤¨¨©§©
,"äMàì Bì dç÷ìe" :àø÷ øîà ?éîð éëä àîéàå .ïì̈§¥¨¨¦©¦¨©§¨§¨¨§¦¨

dç÷lL ïåék¯àäzL ãáìa" .BzLàk úéNòð ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§¦§©¤§¥
äMà ?àîòè éàî ."ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaeúk§¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨¦¨

ïBLàøî dì úéì éàå .íéîMä ïî Bì eð÷ä¯dì úéà ¦§¦©¨©¦§¦¥¨¥¦¦¨
àì" .dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ,éðMî¦¥¦§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨Ÿ

éúaeúk éøä dì øîàé:àîéúc eäî ?"ïëå" éàî ."C Ÿ©¨£¥§¨¥©§¥©§¥¨
àëä ìáà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúk àìc ,àeä íúä̈¨§Ÿ¨©¨¦§©§¨¥¨£¨¨¨
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eäéàc ,àeä BzLà :àîéúc eäî !døéæçî äðBLàø¦¨©£¦¨©§¥¨¦§§¦
áúk eäéà àìc ,Bzîáé ìáà ,dépéî äaeúk dì áúk̈©¨§¨¦¥£¨§¦§§¨¦¨©
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äðBLàøa :éëä éîð àéðz .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð§¨¨©£¨¦¦§¨¨©§¨©¦¨¦¨¦¨
eéäå ,äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì ïéáúBk eéä̈§¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨

ñòBk àeäLk ,ïééãòå .äéáà úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä .íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æî©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨©£©¦§¤¥
éúaeúk ìöà éëì :dì øîBà äéìòúBNBò úBøéLò .äéîç úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä ,C ¨¤¨¥¨§¦¥¤§¨¥¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨£¦

,ïééãòå .íéìâø éîéî ìL èéáò dúBà úBNBò eéä úBiðò ,áäæ ìLå óñk ìL úBúì÷ dúBà¨§¨¤¤¤§¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦©£©¦
éúaeúk éìè :dì øîBà äéìò ñòBkLkáúBk àäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò ,éàöe C §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥¥

."dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk" dì̈¨§¨©©£¨¦¦§¨¨
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כתובות. האשה שנפלו- פרק שמיני דף פב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zeaezk(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xnel mixeaq epiid -àîøc äåöî ©§¥¨¦§¨§¨¨
déìò àðîçøzy` z` maiil ,eilr dxezd dlihdy devnd z` - ©£¨¨£¥

,eig`dãáò,dnaiiyk d`yr -,àzLäå,dyxibe dqpky xg` ¨§¨§©§¨
çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz,g` zy` ly xeqi`a eilr cenrz - ¥£¥§¦¥¤¨

'zxk'a dxeq`y devn mewna `ly g` zy` lkk(fh gi mixac),à÷̈
ïì òîLî,df xeqi` ixnbl rwt dqpky xg`ly ,dpyna `pzd ©§©¨

.devn jka oi`y mbd ,dyxiby xg`l s` dxifgdl i`yxe
:`xnbd dywn .el` mipic epizpyn dcnl oipn zxxan `xnbd

énð éëä àîéàåcal hba z`vei dpi`y ,jk ok`y xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
`id ixd dyxibe d`ypy xg`ly oke ,dvilg mb dkixv `l`

:`xnbd zvxzn .g` zy` xeqi`a eilr dxeq` zeidl zxfegøîà̈©
,àø÷(d dk my)dilr `ai Dnai','äMàì Bì dç÷ìe'dX`l' zaize §¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦¨

y cnll d`ae ,zxzeinBzLàk úéNòð ,dç÷lL ïåékoi`e ,xac lkl ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§
.dyxiby xg`l dxifgdl lekie ,dvilg dkixv

* * *
e ,xac lkl ezy`k `id ixd ,dqpk :dpyna epipyàäzL ãáìa¦§©¤§¥

.ïBLàøä dìòa éñëð ìò dúaeúk:`xnbd zxxanàîòè éàî- §¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨
lr x`yp ceariyd `l` ,micarzyn envr maid iqkp oi` recn
jxevl miqkp ceariy :`xnbd zx`an .oey`xd dlra iqkp

,df mai eli`e ,epevxn dy` `yepd lr lhen daezkdeð÷ä äMà¦¨¦§
,íéîMä ïî Bìcaryn epi`e ,dnaiil dxezd eze` daiigy jka ¦©¨©¦

.dzaezkl envr
.eznai zaezkl micarzyn maid iqkp eay ote` d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`ïBLàøî dì úéì éàålrad xi`yd `l m` - §¦¥¨¥¦
micareynd miqkp ezy`l oi` `linne ,llk miqkp oey`xd

c minkg epwiz ,dzaezkléðMî dì úéàiqkpn daezk dl yiy - ¦¨¦¥¦
`ed dpwzd mrhe .ipydàäz àlL éãkdy`dåéðéòa äl÷ly §¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨

ipyd,dàéöBäì`l ,dzaezkl micareyn eiqkp eidi `l m`y §¦¨
.dyxbl yeygi

* * *
:dpyna epipydì øîàé àì[maid]éúaeúk éøäClr zgpen ŸŸ©¨£¥§¨¥

mc` xn`i `l oke .dzaezkl oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd
oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd lr zgpen jizaezk ixd ezy`l

.dzaezkl:`xnbd zxxan'ïëå' éàîdpynd dkxved recn - ©§¥
oia miwlgn epiid mrh dfi`ne ,ok oicd dy` mzqa s`y ycgl

:`xnbd zx`an .dy` mzq oial dnaiàîéúc eäîmileki epiid - ©§¥¨
`weecy ,xnel,íúä,dnai iablàeämeyn ,df oic xn`pyàìc ¨¨§Ÿ

dì áúkmiqkp dl cariy `l `linne ,daezk maidéàð÷c' ¨©¨¦§©
'àðéð÷ãedai` didzy okzie ,zepwl cizr ip`ye izipw xaky - §¨¦¨

ca`ze dl cgiiy miqkpd eca`iy dy`d yeygzy ,mdipia
,dzaezk,àëä ìáà,dlibx dy`adì áúëc,daezk dlra £¨¨¨§¨©¨

miqkp dl cariyedzòc äëîñ àîéà ,àðéð÷ãe éàð÷c`ny - ¦§©§¨¦¨¥¨©§¨©§¨
xg` s` ixdy ,el yiy miqkpd lk lr dzrc zkneqy xn`p
zeabl lkez miqkp mze` eca`i m` ,minieqn miqkp dl cgiiy

,miqkp x`yn dzaezkïì òîLî à÷oeik ,ok zeyrl leki epi`y ¨©§©¨
oi` mewn lkn ,miqkp x`yn zeabl lkez zn`d itly s`y

.jk lr zkneq dzrc

* * *
:dpyna epipydLøb,[maid],dúaeúk àlà dì ïéàmaid lekie ¥§¨¥¨¤¨§¨¨

m` :`xnbd zwiicn .znd eig`n yxiy miqkpd x`y z` xeknl
ïéà ,dLøbm` j` ,miqkpd z` xeknl maid leki ,ok -,dLøb àì ¥§¨¦Ÿ¥§¨

àìe .mxkenl leki epi` -ïì òîLî à÷`pzdàaà éaøãklirl Ÿ¨©§©¨¦§©¦©¨
(.`t),maid iqkp z` xeknl leki epi` el d`eyp dnaidy ceray ,

.dp`yie xefgie dpyxbi mxkenl epevx m`e

* * *
:dpyna epipyàlà dì ïéàå ,íéLpä ìëk àéä éøä ,døéæçä¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨

,dúaeúkjixv epi`e ,dpey`xd dzaezk zrc lr dqpeky xnelk §¨¨
:`xnbd dywn .dycg daezk dl aiigzdl'døéæçä',df oica - ¤¡¦¨

,dzaezk `l` dl oi` dxifgd m`yïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
xak ixde ,dnai iabl df oic azkyk `pzd eplàðéðzoic epipy - ¨¦¨

oldl dpyna df(:ht),dy` mzq iabl,døéæçîe ,äMàä úà Løânä©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨
äðBLàø äaeúk úðî ìò`ed,døéæçîdl aezkl jixv epi`e ©§¨§¨¦¨©£¦¨

.dycg daezk
:`xnbd zvxzn,àîéúc eäîa `weecàeä BzLàdl azek epi`c ©§¥¨¦§

,ztqep daezkdépéî äaeúk dì áúk eäéàcazky df `edy oeik - §¦¨©¨§¨¦¥
f ezeaiigzdy minkg exn`e ,dpey`xd mrta daezkd z` dle

,miipyd oi`eyipl mb dlirenìáàadì áúk eäéà àìc ,Bzîáé- £¨§¦§§Ÿ¦¨©¨
azky dn it lr dzaezk dzid dpey`xd mrta dqpkyky

ok m` ,zny ,oey`xd dlra aiigzdedøcäàå dLøâc àëéä- ¥¨§¥§¨§©©§¨
,dxifgde dyxib ipydy ote`adépéî dúaeúk àîéàxn`p `ny - ¥¨§¨¨¦¥

,eiqkp z` dl caryle dycg daezk dl aezkl eilr lhenyà÷̈
ïì òîLîdl oi`e ,dycg daezk dl aezkl aiig epi`y ,`pzd ©§©¨

dceariye ,oey`xd dlra dl azky dpey`xd daezkd z` `l`
.oey`xd iqkp lr

* * *
micareyn lrad iqkp lky minkg epwiz recn zx`an `xnbd

:ezy` zaezkläðBLàøa ,äãeäé áø øîà,minecwd mipnfa -eéä ¨©©§¨¨¦¨¨
milradäìeúáì ïéáúBkdzaezkaíéúàî,fef,äðî äðîìàìe`le §¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤

oilhlhnd wxy oeike ,daezkd ziiabl mdiqkp z` micaryn eid
lrad zeniyky zyyeg dy`d dzid ,daezkl micareyn eid

,dzaezk dabz `le oilhlhnd z` miyxeid epinhieéäåmiyp`d §¨
,íéLð ïéàNBð eéä àìå ,ïéðé÷æî,`ypidl miypd evx `ly iptn ©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦

z` miyxeid e` lrad eripvi ,eyxbzi e` epnl`ziyky yygn
.ozaezk z` zeabl elkei `le ,zernd,çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©

ïwéúåyåéñëð ìkmpid ,yi`d ly [eizerwxw-]ïéàøçà §¦¥¨§¨¨©£¨¦
[micareyn-]ìmelyz.dúaeúk §§¨¨

:`xnbd dtiqenzäìeúáì ïéáúBk eéä äðBLàøa ,éëä énð àéð ©§¨©¦¨¦¨¦¨¨§¦¦§¨
,äðî äðîìàìe ,íéúàîziiabl mdiqkp z` micaryn eid `le ¨©¦§©§¨¨¨¤

,daezkdeéäåmiyp`d,íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æîevx `ly itl §¨©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦
z` zeabl okidn mdl didi `ly yygn ,`ypidl miypd

jkitl .ozaezkeðé÷úäminkgdúBà ïéçéðî eéäiLoennd z` - ¦§¦¤¦§§¦¦¨
dzaezkl creind,äéáà úéáaoennn dabzy jk lr zkneq `ide §¥¨¦¨

.df oenn ripvdl eiyxei e` lrad elkei `le ,dfïééãòådzid ©£©¦
y ,jka zxg` dlwzàeäLkdid [lrad-],äéìò ñòBkdid `l §¤¥¨¤¨

e dyxbn did `l` ,dzaezk zngn dyxbl eipira dywdì øîBà¥¨
éúaeúk ìöà éëì,Cjkitl .df oenna ynzyn epi` jk oia ixdy §¦¥¤§¨¥

eðé÷úä,minkg,äéîç úéáa dúBà ïéçéðî eéäiLziaa xnelk ¦§¦¤¦§§¦¦¨§¥¨¦¨
d miypd ,ok epwizy onfae .dlra,úBøéLòeid ,daexn ozaezky £¦

dúBà úBNBòdaezkd oennn zeyer -úBúì÷[milq-]óñk ìL ¨§¨¤¤¤
,áäæ ìLåddedúBà úBNBò eéä úBiðòlíéìâø éîéî ìL èéáòilkl - §¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦

.dlra ziaa cner didy ,milbx in ea milihnyïééãòådzid ©£©¦
y ,jka dlwzéúaeúk éìè dì øîBà ,äéìò ñòBkLk,éàöe C`ly §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦

.oennd cqtd el xkip didàäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥
lrad,dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk dì áúBkz` dl cgii `le ¥¨¨§¨©©£¨¦¦§¨¨

.llk oilhlhna daezkd ziiab
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רמז miwxt dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtzeaezk
åúùàë úéùòð.`xizi `xw ,"dy`l" aizkc Ðåì åð÷ä äùà,minyd on df mail Ð

.oi`eyip xhy dl aezkl eilr oi`øîàé àì ïëå éàîezy` drixb in ,`hiyt Ð

eznain?!àåä íúä.epgley iptl zern dl cgii `ly opixn`w eznai iab Ðáúë àìã
äì.miqkp da aezkilc ,mai i`d daezk Ðéàð÷ã.xak Ðàðéð÷ãå.zepwl cizr ip`y Ð

dai` `ki` jkldÐ`ly dzrc dknq `lc

.zernd eca`iïéà äùøéâoi` :opixn`c `ed Ð

x`yd on xeknl `a m`e ,daezk `l` dlÐ

.xekniäùøéâ àì.melk xekni `l Ðòîùî à÷
àáà éáøãë ïì`ed l`xyi m` ;lirlc ÐÐ

`yixn :xn`z m`e .dxifgne hba dyxbn

mzd !oi`xg` eiqkp lk :ipzwc ,dl opirny

.ikd opz inp ezy` iab `dc ,`ed daeh dvr

.dyxib `weec :opirny `xizi dpyn jdn la`

`l i`cÐdl ipzw i`nl?dteb `id meyn i`

Ði`ce `l` .dzaezk `l` dl oi`c `hiyt

`weicl,diipz dilicdyxib `l `d :wcinlÐ

.`lïì òîùî à÷ éàî.dnaia Ðàðéðúdl Ð

,eznaic dinle` i`ne ,ezy`ajixhvi`c

diipzinl?úéìãäéðéî äáåúë äìlr `l` Ð

.oey`xd dlra iqkp'åë ïéáúåë åéäeid `le Ð

micaryn.daezkd zeixg`l odiqkpåéä àìå
íéùð ïéàùåðeid `ly Ðzevex,mdl `ypil

:exn`yxbi e` zeniyklÐzeabl `vnp `l

.dyexi ly zern eripvi oiyxeidy ,melkúéáá
äéîç.dlra ziaa Ðúåøéùòozaezky Ð

.daexnúåúì÷,dy`x lr zgpny lq oink Ð

`lnzpy xg`l ,diklt da zpzepe.ieeh jltd

èéáòininl Ð.milbxéàöå êéúáåúë éìèÐ

.jkl zcgein dzidy itlïéàøçà éñëð ìëÐ

.oilhlhna daezk dl cgii `le
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åäîdilr `al xzen dnaiykc `hiyt `dÐ 'ek dcar dilr `pngx `nxc devn `nizc

d`iaa dcar dilr `pngx `nxc devn :xninl ol zile .dvxiy enk daxd ze`ia

i`eyipa la` ,xzl`l dyxbl ick "dnaie" `pngx xn` `lc Ð `ed `xaqc .dpey`x

.g` zy` xeqi`a mewiz `ni` Ð ipixg`

íúäjezn Ð 'ek i`pwc dl azk `lc `ed

oeik Ð ezy`ac rnyn qxhpewd yexit

`pin` dede ,mlyl aiig ,eca`i m` Ð dl azky

leki epi` ikd elit`c ol rnyn `w ,cgiil lekic

dknq `l Ð dl zilc dxeaqc oeikc .cgiil

ezelira `ied Ð dl zi`c ab lr s` ,dzrc

.(a,ep zeaezk) "it lr s`"a gkenck ,zepf zlira

yixa rnync :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

dl cgiinyk ,ezy`ac ,(`,dp my) "it lr s`"

ab lr s` ,eilr ozeixg` oi` Ð `nzq oilhlhn

dy` zaezk oiyer oi` iab ."i`pwc" dl azkc

:dywd cere .zeixg` eilr laiw `lya oilhlhn

ikid ikc ?dl cgiinyk eznai zcqtn dnc

aiig Ð eca`pe mzq dl cgiiyk xn`w ezy`ac

Ð eca`pe mzq dl cgiiyk ,inp eznai ,mlyl

dzaezk zeixg`c ,oey`xd dlra iqkp lr zxfeg

azk `lc `ed mzd :yxit wgvi epiaxe !mdilr

`pin` ded Ð `yix `l` `pz `l i` :xnelk ,dl

dl cgii `lc ,onwl xninl opirack `nrhc

leki epi`c ,miqkp x`y xeknl ick dnail

la` ."i`pwc" dl azk `lc oeik Ð mxknl

i`dn xeknl lkei `ly xnel jiiy `l ezy`a

."i`pwc" dl azk `dc ,`nrh

à÷xeknl leki epi`y Ð `a` iaxk ol rnyn

`yixn `de :xn`z m`e .llk eig` iqkpa

oda gwli zern eig` gipd :opzc ,dl opirny

xyt` i` ok m` Ð zepwl jixvc oeike .'ek rwxw

`pin` ded Ð `yixn i`c :xnel yie !xeknl el

`w ,`l Ð miqkpd lk la` ,dzaezk cbpk `wec

.`xizi dpynn ol rnyn

ìáà:dniz Ð 'ek dl azk edi` `lc eznai

`idd ipzil `le ,`kdc `idd ipzile

!eznaic xnege lwn opirny ezy`c Ð onwlc

.`kti` `xaq `pin` ded `nyc :xnel yie

äìçúák miz`n dlezal oiazek eidÐ 'e

`le ,daezk dl micgin eid :yexit

eca`i m` miqkpd lk lr daezkd zeixg` did

,miyp oi`yep eid `le oipiwfn eide .zernd el`

`ny ze`xi eidy Ð `ypil zevex eid `ly

,dzaezkl dl ecgiy zern mze` oiyxeid eripvi

oi`c meyn epiid Ð zezlw odn oiyer eidyk jenqa epwizy enk ,zern oze` dcil ozil dlgzn epwiz `ly dne .oripvdl oileki oiyxeid oi`y Ð dia` ziaa dze` oigipn ediy epiwzd

,dlv` dry lk mde divtg mda zpzepy zezlwd enk dzeyxa zernd jk lk oi` ,edine .zern ozep did ynn `l ,inp i` .xenyl `id dlibx Ð milk la` ,xenyl zern dl ozil jxc

.dl mipzep eidy :l`ppg epiax yxit oke .dly `edy lkl xkip Ð oze` oi`exykc ,oi`yx opi` Ð zernd enk oripvdl oileki eid elit`e .zernd enk mripvdl oileki oiyxeid eid `le

,dzeyxa mpi` Ð eiykr la` .dl mlyn `ede el delne dqiitn did zernl wegc didyk minrty ,dl xne` did `l dligzay Ð "jizaezk lv` ikl" dl xne` dilr qrek didyk oiicre©§©

,hren geix `l` did `ly oeik ,oiicre .mpkynl el zl`yn dzid Ð xzeia zernl wegc didyke ,zezlw odn dyer dzide ,ding ziaa mze` oigipn ediy epiwzd .llk mdn dpdp did `le

`ivedl eilr dyw did dzry Ð miqkp lk lr zkneqe ,melk dl cgiin did `le ,oi`xg` eiqkp lk eidiy owize ghy oa oerny `ay cr .i`ve jizaezk ilh :dl xne` daxd qrekyk

.dl ozile zernèéáò.mz epiaxl d`xp ok .miapr ly hiard lre :(a,ar `rivn `aa) "jyp edfi`" wxta eznbece .`zxvrnl okilene miapr ea oipzepy Ð opiqxb zyegp ly
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déìò àðîçø àîøc äåöî :àîéúc eäî¯,dãáò ©§¥¨¦§¨¦§¨©£¨¨£¥£©¨
òîLî à÷ ,çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz àzLäå§¨§¨¥£¥§¦¥¤¨¨©§©
,"äMàì Bì dç÷ìe" :àø÷ øîà ?éîð éëä àîéàå .ïì̈§¥¨¨¦©¦¨©§¨§¨¨§¦¨

dç÷lL ïåék¯àäzL ãáìa" .BzLàk úéNòð ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§¦§©¤§¥
äMà ?àîòè éàî ."ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaeúk§¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨¦¨

ïBLàøî dì úéì éàå .íéîMä ïî Bì eð÷ä¯dì úéà ¦§¦©¨©¦§¦¥¨¥¦¦¨
àì" .dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ,éðMî¦¥¦§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨Ÿ

éúaeúk éøä dì øîàé:àîéúc eäî ?"ïëå" éàî ."C Ÿ©¨£¥§¨¥©§¥©§¥¨
àëä ìáà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúk àìc ,àeä íúä̈¨§Ÿ¨©¨¦§©§¨¥¨£¨¨¨
à÷ ,dzòc äëîñ àîéà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúëc§¨©¨¦§©§¨¥¨¥¨¨§¨©§¨¨

dLøb" .ïì òîLî¯dLøb ."dúaeúk àlà dì ïéà¯ ©§©¨¥§¨¥¨¤¨§¨¨¥§¨
dLøb àì ,ïéà¯.àaà éaøãk ïì òîLî à÷ .àì ¦Ÿ¥§¨¨¨©§©¨¦§©¦©¨

"døéæçä¯àlà dì ïéàå íéLpä ìëk àéä éøä ¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨
:àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî "døéæçä" ."dúaeúk§¨¨¤¡¦¨©¨©§©¨¨¥¨

døéæçîe äMàä úà Løâîä¯äaeúk úðî ìò ©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨©§¨§¨
eäéàc ,àeä BzLà :àîéúc eäî !døéæçî äðBLàø¦¨©£¦¨©§¥¨¦§§¦
áúk eäéà àìc ,Bzîáé ìáà ,dépéî äaeúk dì áúk̈©¨§¨¦¥£¨§¦§§¨¦¨©

dì¯dépéî dúaeúk àîéà ,døãäàå dLøâc àëéä¯ ¨¥¨§¥§¨©£©§¨¥¨§¨¨¦¥
ïéáúBk eéä äðBLàøa :äãeäé áø øîà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¨©©§¨¨¦¨¨§¦
eéä àìå ïéðé÷æî eéäå .äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨©§¦¦§Ÿ¨
ìk :ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò .íéLð ïéàNBð§¦¨¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¨
äðBLàøa :éëä éîð àéðz .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð§¨¨©£¨¦¦§¨¨©§¨©¦¨¦¨¦¨
eéäå ,äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì ïéáúBk eéä̈§¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨

ñòBk àeäLk ,ïééãòå .äéáà úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä .íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æî©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨©£©¦§¤¥
éúaeúk ìöà éëì :dì øîBà äéìòúBNBò úBøéLò .äéîç úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä ,C ¨¤¨¥¨§¦¥¤§¨¥¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨£¦

,ïééãòå .íéìâø éîéî ìL èéáò dúBà úBNBò eéä úBiðò ,áäæ ìLå óñk ìL úBúì÷ dúBà¨§¨¤¤¤§¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦©£©¦
éúaeúk éìè :dì øîBà äéìò ñòBkLkáúBk àäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò ,éàöe C §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥¥

."dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk" dì̈¨§¨©©£¨¦¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zeaezk(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xnel mixeaq epiid -àîøc äåöî ©§¥¨¦§¨§¨¨
déìò àðîçøzy` z` maiil ,eilr dxezd dlihdy devnd z` - ©£¨¨£¥

,eig`dãáò,dnaiiyk d`yr -,àzLäå,dyxibe dqpky xg` ¨§¨§©§¨
çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz,g` zy` ly xeqi`a eilr cenrz - ¥£¥§¦¥¤¨

'zxk'a dxeq`y devn mewna `ly g` zy` lkk(fh gi mixac),à÷̈
ïì òîLî,df xeqi` ixnbl rwt dqpky xg`ly ,dpyna `pzd ©§©¨

.devn jka oi`y mbd ,dyxiby xg`l s` dxifgdl i`yxe
:`xnbd dywn .el` mipic epizpyn dcnl oipn zxxan `xnbd

énð éëä àîéàåcal hba z`vei dpi`y ,jk ok`y xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
`id ixd dyxibe d`ypy xg`ly oke ,dvilg mb dkixv `l`

:`xnbd zvxzn .g` zy` xeqi`a eilr dxeq` zeidl zxfegøîà̈©
,àø÷(d dk my)dilr `ai Dnai','äMàì Bì dç÷ìe'dX`l' zaize §¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦¨

y cnll d`ae ,zxzeinBzLàk úéNòð ,dç÷lL ïåékoi`e ,xac lkl ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§
.dyxiby xg`l dxifgdl lekie ,dvilg dkixv

* * *
e ,xac lkl ezy`k `id ixd ,dqpk :dpyna epipyàäzL ãáìa¦§©¤§¥

.ïBLàøä dìòa éñëð ìò dúaeúk:`xnbd zxxanàîòè éàî- §¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨
lr x`yp ceariyd `l` ,micarzyn envr maid iqkp oi` recn
jxevl miqkp ceariy :`xnbd zx`an .oey`xd dlra iqkp

,df mai eli`e ,epevxn dy` `yepd lr lhen daezkdeð÷ä äMà¦¨¦§
,íéîMä ïî Bìcaryn epi`e ,dnaiil dxezd eze` daiigy jka ¦©¨©¦

.dzaezkl envr
.eznai zaezkl micarzyn maid iqkp eay ote` d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`ïBLàøî dì úéì éàålrad xi`yd `l m` - §¦¥¨¥¦
micareynd miqkp ezy`l oi` `linne ,llk miqkp oey`xd

c minkg epwiz ,dzaezkléðMî dì úéàiqkpn daezk dl yiy - ¦¨¦¥¦
`ed dpwzd mrhe .ipydàäz àlL éãkdy`dåéðéòa äl÷ly §¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨

ipyd,dàéöBäì`l ,dzaezkl micareyn eiqkp eidi `l m`y §¦¨
.dyxbl yeygi

* * *
:dpyna epipydì øîàé àì[maid]éúaeúk éøäClr zgpen ŸŸ©¨£¥§¨¥

mc` xn`i `l oke .dzaezkl oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd
oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd lr zgpen jizaezk ixd ezy`l

.dzaezkl:`xnbd zxxan'ïëå' éàîdpynd dkxved recn - ©§¥
oia miwlgn epiid mrh dfi`ne ,ok oicd dy` mzqa s`y ycgl

:`xnbd zx`an .dy` mzq oial dnaiàîéúc eäîmileki epiid - ©§¥¨
`weecy ,xnel,íúä,dnai iablàeämeyn ,df oic xn`pyàìc ¨¨§Ÿ

dì áúkmiqkp dl cariy `l `linne ,daezk maidéàð÷c' ¨©¨¦§©
'àðéð÷ãedai` didzy okzie ,zepwl cizr ip`ye izipw xaky - §¨¦¨

ca`ze dl cgiiy miqkpd eca`iy dy`d yeygzy ,mdipia
,dzaezk,àëä ìáà,dlibx dy`adì áúëc,daezk dlra £¨¨¨§¨©¨

miqkp dl cariyedzòc äëîñ àîéà ,àðéð÷ãe éàð÷c`ny - ¦§©§¨¦¨¥¨©§¨©§¨
xg` s` ixdy ,el yiy miqkpd lk lr dzrc zkneqy xn`p
zeabl lkez miqkp mze` eca`i m` ,minieqn miqkp dl cgiiy

,miqkp x`yn dzaezkïì òîLî à÷oeik ,ok zeyrl leki epi`y ¨©§©¨
oi` mewn lkn ,miqkp x`yn zeabl lkez zn`d itly s`y

.jk lr zkneq dzrc

* * *
:dpyna epipydLøb,[maid],dúaeúk àlà dì ïéàmaid lekie ¥§¨¥¨¤¨§¨¨

m` :`xnbd zwiicn .znd eig`n yxiy miqkpd x`y z` xeknl
ïéà ,dLøbm` j` ,miqkpd z` xeknl maid leki ,ok -,dLøb àì ¥§¨¦Ÿ¥§¨

àìe .mxkenl leki epi` -ïì òîLî à÷`pzdàaà éaøãklirl Ÿ¨©§©¨¦§©¦©¨
(.`t),maid iqkp z` xeknl leki epi` el d`eyp dnaidy ceray ,

.dp`yie xefgie dpyxbi mxkenl epevx m`e

* * *
:dpyna epipyàlà dì ïéàå ,íéLpä ìëk àéä éøä ,døéæçä¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨

,dúaeúkjixv epi`e ,dpey`xd dzaezk zrc lr dqpeky xnelk §¨¨
:`xnbd dywn .dycg daezk dl aiigzdl'døéæçä',df oica - ¤¡¦¨

,dzaezk `l` dl oi` dxifgd m`yïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
xak ixde ,dnai iabl df oic azkyk `pzd eplàðéðzoic epipy - ¨¦¨

oldl dpyna df(:ht),dy` mzq iabl,døéæçîe ,äMàä úà Løânä©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨
äðBLàø äaeúk úðî ìò`ed,døéæçîdl aezkl jixv epi`e ©§¨§¨¦¨©£¦¨

.dycg daezk
:`xnbd zvxzn,àîéúc eäîa `weecàeä BzLàdl azek epi`c ©§¥¨¦§

,ztqep daezkdépéî äaeúk dì áúk eäéàcazky df `edy oeik - §¦¨©¨§¨¦¥
f ezeaiigzdy minkg exn`e ,dpey`xd mrta daezkd z` dle

,miipyd oi`eyipl mb dlirenìáàadì áúk eäéà àìc ,Bzîáé- £¨§¦§§Ÿ¦¨©¨
azky dn it lr dzaezk dzid dpey`xd mrta dqpkyky

ok m` ,zny ,oey`xd dlra aiigzdedøcäàå dLøâc àëéä- ¥¨§¥§¨§©©§¨
,dxifgde dyxib ipydy ote`adépéî dúaeúk àîéàxn`p `ny - ¥¨§¨¨¦¥

,eiqkp z` dl caryle dycg daezk dl aezkl eilr lhenyà÷̈
ïì òîLîdl oi`e ,dycg daezk dl aezkl aiig epi`y ,`pzd ©§©¨

dceariye ,oey`xd dlra dl azky dpey`xd daezkd z` `l`
.oey`xd iqkp lr

* * *
micareyn lrad iqkp lky minkg epwiz recn zx`an `xnbd

:ezy` zaezkläðBLàøa ,äãeäé áø øîà,minecwd mipnfa -eéä ¨©©§¨¨¦¨¨
milradäìeúáì ïéáúBkdzaezkaíéúàî,fef,äðî äðîìàìe`le §¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤

oilhlhnd wxy oeike ,daezkd ziiabl mdiqkp z` micaryn eid
lrad zeniyky zyyeg dy`d dzid ,daezkl micareyn eid

,dzaezk dabz `le oilhlhnd z` miyxeid epinhieéäåmiyp`d §¨
,íéLð ïéàNBð eéä àìå ,ïéðé÷æî,`ypidl miypd evx `ly iptn ©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦

z` miyxeid e` lrad eripvi ,eyxbzi e` epnl`ziyky yygn
.ozaezk z` zeabl elkei `le ,zernd,çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©

ïwéúåyåéñëð ìkmpid ,yi`d ly [eizerwxw-]ïéàøçà §¦¥¨§¨¨©£¨¦
[micareyn-]ìmelyz.dúaeúk §§¨¨

:`xnbd dtiqenzäìeúáì ïéáúBk eéä äðBLàøa ,éëä énð àéð ©§¨©¦¨¦¨¦¨¨§¦¦§¨
,äðî äðîìàìe ,íéúàîziiabl mdiqkp z` micaryn eid `le ¨©¦§©§¨¨¨¤

,daezkdeéäåmiyp`d,íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æîevx `ly itl §¨©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦
z` zeabl okidn mdl didi `ly yygn ,`ypidl miypd

jkitl .ozaezkeðé÷úäminkgdúBà ïéçéðî eéäiLoennd z` - ¦§¦¤¦§§¦¦¨
dzaezkl creind,äéáà úéáaoennn dabzy jk lr zkneq `ide §¥¨¦¨

.df oenn ripvdl eiyxei e` lrad elkei `le ,dfïééãòådzid ©£©¦
y ,jka zxg` dlwzàeäLkdid [lrad-],äéìò ñòBkdid `l §¤¥¨¤¨

e dyxbn did `l` ,dzaezk zngn dyxbl eipira dywdì øîBà¥¨
éúaeúk ìöà éëì,Cjkitl .df oenna ynzyn epi` jk oia ixdy §¦¥¤§¨¥

eðé÷úä,minkg,äéîç úéáa dúBà ïéçéðî eéäiLziaa xnelk ¦§¦¤¦§§¦¦¨§¥¨¦¨
d miypd ,ok epwizy onfae .dlra,úBøéLòeid ,daexn ozaezky £¦

dúBà úBNBòdaezkd oennn zeyer -úBúì÷[milq-]óñk ìL ¨§¨¤¤¤
,áäæ ìLåddedúBà úBNBò eéä úBiðòlíéìâø éîéî ìL èéáòilkl - §¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦

.dlra ziaa cner didy ,milbx in ea milihnyïééãòådzid ©£©¦
y ,jka dlwzéúaeúk éìè dì øîBà ,äéìò ñòBkLk,éàöe C`ly §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦

.oennd cqtd el xkip didàäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥
lrad,dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk dì áúBkz` dl cgii `le ¥¨¨§¨©©£¨¦¦§¨¨

.llk oilhlhna daezkd ziiab
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

el` llka dpyna epipy :dpynd z` x`al `xnbd dkiynn
,`ivedl mze` miteky.'õn÷îäå':`xnbd zxxan.õn÷î éàî §©§©¥©§©¥

:`xnbd zx`anõa÷îä äæ ,äãeäé áø øîàeiciaíéáìk úàBö ¨©©§¨¤©§©¥©§¨¦
.`veny mewn lka ,hrn hrn

i ax ixac lr `xnbd dywn:dced,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
'õn÷î',dpyna xkfendéñøea äæuawnd df oi`e .zexer carn - §©¥¤§¦

.mialk z`ev
ddnz .dcedi ax ixacl wx dyw ef `iyew recn zx`an `xnbd

:`xnbdéîòèìeC,`ziixaa xen`k ,iqxea df unwny ,jixacle - §©§¥
ok mbCì éL÷ézn `ziixad lr,ïéúéðúîdazkyóøönäå ,õn÷îä ¦§¥¨©§¦¦©§©¥§©§¨¥

,éñøeaäå ,úLBçð,zepey zek`ln izy od iqxeae unwny gkene §¤§©§¦
:`xnbd zvxzn .`ziixad ixack `lyeàì ïéúéðúî àîìLa¦§¨¨©§¦¦Ÿ

,àéL÷,iqxea ipin ipyl dzpeeky xnel yiy oeikïàkoeyla - ©§¨¨
dpynd zwqer 'iqxea',ìBãb éñøeáae ,miax zexer carnyïàk- §§¦¨¨

dpynd zwqer 'unwn' oeyla,ïè÷ éñøeáahrn el yie ipr `edy §§¦¨¨
.`ziixad zpeek ok mb efe ,zexer,äãeäé áøì àlàxn`y ¤¨§©§¨

,mialk z`ev uawnd df unwndy,àéL÷x`ean `ziixaa ixdy ©§¨
.iqxea df unwny

:`xnbd zvxznàéä éàpz,mi`pzd zwelgna iepy xacd - ©¨¥¦
àéðúc,`ziixaaúàBö õn÷îä äæ ,íéøîBà Léå .éñøea äæ ,'õn÷î' §©§¨§©¥¤§¦§¥§¦¤©§©¥©

,íéáìk.`ziixaay dipyd dhiyk xaeq dcedi axe §¨¦

* * *
ynd jynda epipy:dp.'éñøeaäå úLBçð óøönäå':`xnbd zxxan §©§¨¥§¤§©§¦

éãec éìLç ,øîà éMà áø .úLBçð óøöî éàîick zyegp ccxn - ©§¨¥§¤©©¦¨©©§¥¥
e .rx egix ef dk`lna wqerde ,zexei epnn zeyrläðç øa øa äaø©¨©©¨¨

Czçîä äæ ,øîà[aveg-]Bøwéòî úLBçð.ux`a e`ven mewnn - ¨©¤©§©¥§¤¥¦¨
àéðz`ziixaadéúååkezhiyk -óøöî eäæéà ,äðç øa øa äaøc ©§¨§¨¥§©¨©©¨¨¥¤§¨¥

,dpyna xkfend zyegp.Bøwéòî úLBçð Czçîä äæ¤©§©¥§¤¥¦¨

* * *
:ezy` z` yxbl aiig lrad eay ,sqep ote` d`ian `xnbdøîà̈©

ïæ éðéà øîBàä ,áø,zepefna izy` z`ñðøôî éðéàådze` ©¨¥¥¦¨§¥¦§©§¥
,dikxv x`ye miyealnaàéöBéhba ezy` z`ïzéådl.äaeúk ¦§¦¥§¨

:`xnbd zxtqnìæàjld -øæòìà éaøeì døîààzòîL- ¨©©¦¤§¨¨¨§¨¦§©§¨
,ax dxn`y ef drenylìàeîLc dén÷.l`eny iptl -øîà ©¥¦§¥¨©

,l`enyéøòN deñkàmixery edelik`d -,øæòìàìjxck ©§©©£¥§¤§¨¨
jk oia m` ixdy ,eixaca ynn oi`y itl ,dndad z` milik`ny

,d`ivedl edetki recn ,eze` mitek,àéöBäì BúBà ïéôBkL ãò©¤¦§¦
ïeæì eäetëé.dze` ¦§¨

:`xnbd zx`anáøåoiteky ,ef dkld xn`y ax ly enrhe - §©
meyn ,oefl eze` oiteky xn` `le ,`ivedl eze`yøc íãà ïéà¥¨¨¨

äôéôëa Lçð íòoke ,epkyi epnn xnyi `lyky iptn ,cg` lqa - ¦¨¨¦§¦¨
mb dzqpxte dpefn z` dpnn repnl dlra lelr ,df dxwna

.d`ivedl eze` oitek okle ,cizra
:`xnbd zxtqn÷éìñ ékdlryk -àøéæ éaø,l`xyi ux`l laan ¦¨¦©¦¥¨

déçkLàe`vn -déîMî dì øîà÷å áéúéc ,úôé øa ïéîéða éaøì ©§§¥§©¦¦§¨¦©¤¤§¨¦§¨¨©¨¦§¥
ïðçBé éaøcxaeq `ed s`y ,opgei iax mya df oic xn`e ayiy - §©¦¨¨

.`ivedl eze` oitek qpxtn ipi`e of ipi` xne`dy axkdéì øîà̈©¥

,`xif iaxàc ìò,ax mya xfrl` iax dxn`y ,ef dkld lr - ©¨
ïéøòN deñkàmixery elik`d -.ìáaa øæòìàì ©§©©£¦§¤§¨¨§¨¤

* * *
`ivedl lrad z` mda oitek m` ,mixg` mixwna dpc `xnbd

:ezy` z`ïéOòî ïéà ,éqà áø øîà ,äãeäé áø øîàz` oitek oi` - ¨©©§¨¨©©©¦¥§©¦
rad,mdizeyp z` `ivedl milàlàmi`eyp md ok m`úBìeñôì ¤¨¦§

.zeyi` ipicn oyxbl miaiig mdy ,mdl
:xne`e dcedi ax jiynnìàeîLc dén÷ dúéøîà ékizxn`yk - ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`eny iptl df oicøîàzeleqtd od in ,iq` ax ixac xe`iaa ¨©
,o`ivedl odilra z` oitekyäðîìà ,ïBâkd`eypd,ìBãb ïäëì §©§¨¨§Ÿ¥¨

äöeìçå äLeøâeze`eypd,èBéãä ïäëìe`äðéúðe úøæîîze`eypd §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨
,ìàøNéìe`ìàøNé úad`eypd,øæîîìe ïéúðìze`eyp el` lky §¦§¨¥©¦§¨¥§¨¦§©§¥

.o`ivedl odilra z` oiteke ,xeqi`aìáàm`ääLå ,äMà àNð £¨¨¨¦¨§¨¨
äãìé àìå íéðL øNò dnò,elBúBà ïéôBk ïéà`yile d`ivedl ¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨¥¦

.diaxe dixt lr mitek oi`y oeik ,zxg`
:l`eny ixaca xg` oeyl d`ian `xnbdéîéáà øa àôéìçz áøå§©©£¦¨©£¦¦

øîàmyaeléôà ,ìàeîLm`àìå íéðL øNò dnò ääLå ,äMà àNð ¨©§¥£¦¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§Ÿ
äãìé,elBúBà ïéôBk,diaxe dixt lr deevny meyn ,d`ivedl ¨§¨¦

.zxg` dy` `yi `l ef dy`l ieyp `edy onf lke
:l`eny ixaca ipyd oeyld lr dywn `xnbdïðz,epzpynaelà §©¥

ñBtéìBt ìòáe ,ïéçL äkeî ,àéöBäì BúBà ïéôBkLrnyne ,'eke ¤¦§¦¥§¦©©¦
e ,mixg` `le ,mdizeyp z` `ivedl oitek mze` `weecyàîìLa¦§¨¨

ìzrc,éqà áøoaen ,oey`xd oeyld itl l`eny ex`iay itke §©©¦
,`ziixaa exkfedy zeleqtd z` mb dpynd dzpn `l recn

n `ed `ivedl maeigy el` z` wxy meynéðz÷ ,ïðaøcdpy - §©¨¨¨¨¥
,rx gix mda yiy zeipne`e oinen ilra oebk ,epzpyna `pzd

n odizeyp z` `ivedl miaiigy el` z` la`.éðz÷ àì ,àúééøBàc§©§¨Ÿ¨¨¥
ì àlàly epeyléîéáà øa àôéìçz áø,l`eny ixacaéðúéì- ¤¨¦©©£¦¨©£¦¦¦§¥

m`y ,df oic zepyl `pzl didíéðL øNò dnò ääLå äMà àNð̈¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦
BúBà ïéôBk ,äãìé àìå`ed d`ivedl daegd df oicay ,d`ivedl §Ÿ¨§¨¦

.minkg zpwzn wx
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,ïîçð áø øîàef oeyl itl s`y oeik ¨©©©§¨Ÿ©§¨

xyr dy` mr ddeyd oial dpyna miiepyd mipicd oia welig yi
c ,dcli `le mipyàä,dcli `le mipy xyr ezy` mr ddeyd - ¨

wx `ivedl eze` oitekéléîadixt zeevn miiwiy ick ,mixaca - §¦¥
e .diaxeàäe` oiteky epizpyna miiepyd -s` epiid ,`ivedl ez ¨

éèBLailra leaql dleki dy`d oi`y oeik ,mihey z`kda - §¥
mitek oi`y el` z` dpynd dzpn `le ,el` zeipne`e oinen

.miheya mze`
:`xnbd dywné÷úî,àaà éaø dì óoitek'y xnel ozip cvik ©§¦¨©¦©¨

mixaca epiid mipy xyr ezy` mr ddeyd iabl xen`d 'eze`
weqta xn`p ixde ,cala(hi hk ilyn),'ãáò øñeé àì íéøáãa'epiide ¦§¨¦Ÿ¦¨¤¨¤

utg epi`y xac dyriy mc`d z` xqiil xyt` i` xeac ici lry
ddeydy ,df oic epizpyna epy `l recn ,dyw aey ok m`e .ea

.d`ivedl eze` mitek ,dcli `le mipy xyr ezy` mr
:xg` ote`a `iyewd z` zvxzn `xnbdàä ,àaà éaø øîà àlà¤¨¨©©¦©¨¨

àäåezy` mr ddeyd ly ditkd oiae epizpyn ly ditkd oia - §¨
`id ,dcli `le mipy xyréèBLa,mihey z`kda - §¥
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zeaezk(iying meil)

àøîâ
mewn lka oicde .dzny mai zxney zxeawa aiig in dpc `xnbd
mai zxney iabl mpn` ,eiyxei lr zlhen znd zxeawy `ed
dlra iyxei ,diqkp z` miyxeid mipy yiy epizpyna x`azd

:`xnbd zwtzqn .dia` iyxeie,äúnL íáé úøîBL ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¤¨¨¤¥¨
døáB÷ éîm`d ,dzxeawa aiig in -à÷c ,dì éøá÷ ìòaä éLøBé ¦§¨§¥©©©¨§¥¨§¨

äaeúk éúøé,daezkd z` miyxei md ixdy -áàä éLøBé àîìc Bà ¨§¥§¨¦§¨§¥¨¨
dì éøá÷,dzxeawa miaiigy md a`d iyxei -íéñëð éúøé à÷c ¨§¥¨§¨¨§¥§¨¦

dnò ïéàöBiäå ïéñðëpä.dly belnd iqkp z` miyxei md ixdy - ©¦§¨¦§©§¦¦¨
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,íøîò áø øîà̈©©©§¨¨§©

,äúnL íáé úøîBL ,àéðúc§©§¨¤¤¨¨¤¥¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום חמישי עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.áìò BúLwa éãé ìòL Eîçðé íB÷nä ìBça íéøîBàL Cøãk øîBì øzîe úaMa íéìáà íçðì øzîeª¨§©¥£¥¦§©¨ª¨©§¤¤¤§¦§©¨§©¤§¤©§¥©¨¨©
éëa øøBòé àì Búîçð[c: ¤¨¨Ÿ§¥¤¦

ב  סעיף חולים וביקור אבלים ניחום דיני רפז סימן

1

2

`zax `zkld
éëá øøåòé'תתנחם 'בשבת יאמר לשבת המיוחד בנוסח לנחם הרוצה  קרובה 7- ונחמה מלנחם היא 'שבת או ,

.8לבוא'

zetqede mipeiv
וראה 7) ריב, עמ' (אושפאל) חסד דרכי ג, ס"ק משנ"ב

בשבת. אבלים לנחם התירו שבקושי ס"ג להלן
מוהריי"צ 8) אדמו"ר כ"ק הנהגות תיד עמ' היומן ברשימת

קבלת  אחר נ"ע: שרה שטערנא הרבנית אמו פטירת לאחר
רבי  דער אמר: ענה. לא טבא, שבתא לו כשאמרתי שבת,
סוג  מאיזה שלום שאילת סובל) (=אינו ליידען ניט וויל

כמה  עם הרב הולך קהלות באיזה והלא שאלתי: שיהי'...
ענה: האבל. ישיבת מקום אל בביהכ"נ חשובים בתים בעלי
לו  אין דין לו יש גדולה ובעיר תתנחם, בשבת רק אומרים
ריחוק  מפני לבוא להם אפשר אי שהקרובים כיון מנחמים,

המקום.

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

·Î לכל לנוי לעשותו בימיהם דרך שהיה בזוג זה וכל
ושאר  וזהב מכסף בהם וכיוצא מלכים בני של הבגדים
להטריח  חכמים רצו לא ולכך מתכות מיני משאר אדם כל
בהם  תפור או ארוג שהוא הבגדים מכל שבת מערב לפוסקו
אסור  בבגד לחברו רגילין שאין תכשיט אבל הבגדים ולגנות
גזירה  עליו שגזרו בבגד ותפור שארוג פי על אף בו לצאת
יפסיקנו  אם כלל גנאי שם שאין כיון ותפור ארוג אינו משום

בבגד. לחברו כלל רגילות אין שהרי מהבגד

או  כסף של אבל מתכת מיני בשאר אמורים דברים במה
שמן  שכיון בצוארו לתלותו ואפילו ענין בכל מותר זהב
שדמיו  מחמת ויפסוק יפול שלא יפה אותו תוקעין הסתם
שיוכל  בענין יפה יחברנו לא שמא בו לגזור אין יקרים
כסף  או זהב של במפתח לצאת התירו ולכן וליפול ליפסק
ואסרו  שם לתלותו רגילות שאין פי על אף בבגדו התלוים
לבד  למעלה שנתבאר כמו מתכות מיני שאר של במפתח

שם: המבואר מטעם

‚Î ואין בו לצאת המותר דבר שהוא בתכשיט זה וכל
שמא  גזירה משום אלא לכסות מחובר שיהיה צריך
עשוי  שאינו דבר לכסותו חיבר אם אבל ויפול יפסק
אין  בו לצאת האסור דבר שהוא בו להשתמש אלא לתכשיט
ומופסק  כתלוש הוא והרי בו לצאת מתירו לכסות חיבורו
ואינו  עצמו בפני להשתמש עשוי שהוא דכיון מהכסות
אותו  לגבי בטל אינו שהוא מלבוש לאותו כלום משמש
למעלה. כמ"ש ממנו הרבה חשוב שהמלבוש אע"פ מלבוש

חשוב  הוא לכסות שחיברו זה כשדבר אמורים דברים במה

חשיבות  נגד כלל חשוב אינו אם אבל הכסות נגד קצת
(שקורין  האף את בו שמקנחין מטפחת כגון הכסות
לו  תפורה היא אם הכסות לגבי בטילה היא הרי פאצילי"ש)
כלאים  לענין חיבור חשובין תכיפות שב' תכיפות בב'
לחגורה  תפורה היא אם אבל ש"מ) סי' עיין שבת (ולענין
בטלה  ואינה חשובה היא החגורה שנגד בו לצאת אסור
של  בקשר אפילו שם קשורה אם לומר צריך ואין אליה
החגורה  גבי על זו במטפחת שם לחגור רוצה אם ואף קיימא
זו  חגורות בב' יוצאין שאין כלום מועיל זה אין תחתיה או
זו  מטפחת עמו לישא שרוצה ומי שיתבאר כמו זו גבי על
(מערב  החגורה בראש יקשרנה כן אם אלא תקנה לו אין
ארוכה  אחת כחגורה נעשית שאז קיימא של בקשר שבת)
אסור  וכן ברחוב שהולך זמן כל בכולה עצמו את ויחגור
עיניו  בה לקנח כובע של בפתילין שקושרין במטלית לצאת

הכובע: לגבי בטלה שאינה מפני

„Î ישא יהודי שכל מלכות שגזרה ירוקים עגולים אותן
שהם  בשבת בהם לצאת מותר בכסותו מהם אחד
אלא  בכסות תפורים אינם אם אף הכסות לגבי בטלים

בה: וכיוצא קשירה ידי על קצת בה מחוברים

‰Î בקשרים אותם שקושרין עשבים במיני לצאת מותר
אלא  לאדם כמשוי ואינם לרפואה בצואר אותם ותולין
בקמיע  לצאת מותר זה ומטעם לרפואה והם הואיל כתכשיט
אין  אבל ממלבושיו כאחד לחולה הוא שתכשיט מומחה

לכרמלית. אפילו מומחה שאינו בקמיע יוצאין
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zeaezk(ipy meil)

el` llka dpyna epipy :dpynd z` x`al `xnbd dkiynn
,`ivedl mze` miteky.'õn÷îäå':`xnbd zxxan.õn÷î éàî §©§©¥©§©¥

:`xnbd zx`anõa÷îä äæ ,äãeäé áø øîàeiciaíéáìk úàBö ¨©©§¨¤©§©¥©§¨¦
.`veny mewn lka ,hrn hrn

i ax ixac lr `xnbd dywn:dced,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
'õn÷î',dpyna xkfendéñøea äæuawnd df oi`e .zexer carn - §©¥¤§¦

.mialk z`ev
ddnz .dcedi ax ixacl wx dyw ef `iyew recn zx`an `xnbd

:`xnbdéîòèìeC,`ziixaa xen`k ,iqxea df unwny ,jixacle - §©§¥
ok mbCì éL÷ézn `ziixad lr,ïéúéðúîdazkyóøönäå ,õn÷îä ¦§¥¨©§¦¦©§©¥§©§¨¥

,éñøeaäå ,úLBçð,zepey zek`ln izy od iqxeae unwny gkene §¤§©§¦
:`xnbd zvxzn .`ziixad ixack `lyeàì ïéúéðúî àîìLa¦§¨¨©§¦¦Ÿ

,àéL÷,iqxea ipin ipyl dzpeeky xnel yiy oeikïàkoeyla - ©§¨¨
dpynd zwqer 'iqxea',ìBãb éñøeáae ,miax zexer carnyïàk- §§¦¨¨

dpynd zwqer 'unwn' oeyla,ïè÷ éñøeáahrn el yie ipr `edy §§¦¨¨
.`ziixad zpeek ok mb efe ,zexer,äãeäé áøì àlàxn`y ¤¨§©§¨

,mialk z`ev uawnd df unwndy,àéL÷x`ean `ziixaa ixdy ©§¨
.iqxea df unwny

:`xnbd zvxznàéä éàpz,mi`pzd zwelgna iepy xacd - ©¨¥¦
àéðúc,`ziixaaúàBö õn÷îä äæ ,íéøîBà Léå .éñøea äæ ,'õn÷î' §©§¨§©¥¤§¦§¥§¦¤©§©¥©

,íéáìk.`ziixaay dipyd dhiyk xaeq dcedi axe §¨¦

* * *
ynd jynda epipy:dp.'éñøeaäå úLBçð óøönäå':`xnbd zxxan §©§¨¥§¤§©§¦

éãec éìLç ,øîà éMà áø .úLBçð óøöî éàîick zyegp ccxn - ©§¨¥§¤©©¦¨©©§¥¥
e .rx egix ef dk`lna wqerde ,zexei epnn zeyrläðç øa øa äaø©¨©©¨¨

Czçîä äæ ,øîà[aveg-]Bøwéòî úLBçð.ux`a e`ven mewnn - ¨©¤©§©¥§¤¥¦¨
àéðz`ziixaadéúååkezhiyk -óøöî eäæéà ,äðç øa øa äaøc ©§¨§¨¥§©¨©©¨¨¥¤§¨¥

,dpyna xkfend zyegp.Bøwéòî úLBçð Czçîä äæ¤©§©¥§¤¥¦¨

* * *
:ezy` z` yxbl aiig lrad eay ,sqep ote` d`ian `xnbdøîà̈©

ïæ éðéà øîBàä ,áø,zepefna izy` z`ñðøôî éðéàådze` ©¨¥¥¦¨§¥¦§©§¥
,dikxv x`ye miyealnaàéöBéhba ezy` z`ïzéådl.äaeúk ¦§¦¥§¨

:`xnbd zxtqnìæàjld -øæòìà éaøeì døîààzòîL- ¨©©¦¤§¨¨¨§¨¦§©§¨
,ax dxn`y ef drenylìàeîLc dén÷.l`eny iptl -øîà ©¥¦§¥¨©

,l`enyéøòN deñkàmixery edelik`d -,øæòìàìjxck ©§©©£¥§¤§¨¨
jk oia m` ixdy ,eixaca ynn oi`y itl ,dndad z` milik`ny

,d`ivedl edetki recn ,eze` mitek,àéöBäì BúBà ïéôBkL ãò©¤¦§¦
ïeæì eäetëé.dze` ¦§¨

:`xnbd zx`anáøåoiteky ,ef dkld xn`y ax ly enrhe - §©
meyn ,oefl eze` oiteky xn` `le ,`ivedl eze`yøc íãà ïéà¥¨¨¨

äôéôëa Lçð íòoke ,epkyi epnn xnyi `lyky iptn ,cg` lqa - ¦¨¨¦§¦¨
mb dzqpxte dpefn z` dpnn repnl dlra lelr ,df dxwna

.d`ivedl eze` oitek okle ,cizra
:`xnbd zxtqn÷éìñ ékdlryk -àøéæ éaø,l`xyi ux`l laan ¦¨¦©¦¥¨

déçkLàe`vn -déîMî dì øîà÷å áéúéc ,úôé øa ïéîéða éaøì ©§§¥§©¦¦§¨¦©¤¤§¨¦§¨¨©¨¦§¥
ïðçBé éaøcxaeq `ed s`y ,opgei iax mya df oic xn`e ayiy - §©¦¨¨

.`ivedl eze` oitek qpxtn ipi`e of ipi` xne`dy axkdéì øîà̈©¥

,`xif iaxàc ìò,ax mya xfrl` iax dxn`y ,ef dkld lr - ©¨
ïéøòN deñkàmixery elik`d -.ìáaa øæòìàì ©§©©£¦§¤§¨¨§¨¤

* * *
`ivedl lrad z` mda oitek m` ,mixg` mixwna dpc `xnbd

:ezy` z`ïéOòî ïéà ,éqà áø øîà ,äãeäé áø øîàz` oitek oi` - ¨©©§¨¨©©©¦¥§©¦
rad,mdizeyp z` `ivedl milàlàmi`eyp md ok m`úBìeñôì ¤¨¦§

.zeyi` ipicn oyxbl miaiig mdy ,mdl
:xne`e dcedi ax jiynnìàeîLc dén÷ dúéøîà ékizxn`yk - ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`eny iptl df oicøîàzeleqtd od in ,iq` ax ixac xe`iaa ¨©
,o`ivedl odilra z` oitekyäðîìà ,ïBâkd`eypd,ìBãb ïäëì §©§¨¨§Ÿ¥¨

äöeìçå äLeøâeze`eypd,èBéãä ïäëìe`äðéúðe úøæîîze`eypd §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨
,ìàøNéìe`ìàøNé úad`eypd,øæîîìe ïéúðìze`eyp el` lky §¦§¨¥©¦§¨¥§¨¦§©§¥

.o`ivedl odilra z` oiteke ,xeqi`aìáàm`ääLå ,äMà àNð £¨¨¨¦¨§¨¨
äãìé àìå íéðL øNò dnò,elBúBà ïéôBk ïéà`yile d`ivedl ¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨¥¦

.diaxe dixt lr mitek oi`y oeik ,zxg`
:l`eny ixaca xg` oeyl d`ian `xnbdéîéáà øa àôéìçz áøå§©©£¦¨©£¦¦

øîàmyaeléôà ,ìàeîLm`àìå íéðL øNò dnò ääLå ,äMà àNð ¨©§¥£¦¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§Ÿ
äãìé,elBúBà ïéôBk,diaxe dixt lr deevny meyn ,d`ivedl ¨§¨¦

.zxg` dy` `yi `l ef dy`l ieyp `edy onf lke
:l`eny ixaca ipyd oeyld lr dywn `xnbdïðz,epzpynaelà §©¥

ñBtéìBt ìòáe ,ïéçL äkeî ,àéöBäì BúBà ïéôBkLrnyne ,'eke ¤¦§¦¥§¦©©¦
e ,mixg` `le ,mdizeyp z` `ivedl oitek mze` `weecyàîìLa¦§¨¨

ìzrc,éqà áøoaen ,oey`xd oeyld itl l`eny ex`iay itke §©©¦
,`ziixaa exkfedy zeleqtd z` mb dpynd dzpn `l recn

n `ed `ivedl maeigy el` z` wxy meynéðz÷ ,ïðaøcdpy - §©¨¨¨¨¥
,rx gix mda yiy zeipne`e oinen ilra oebk ,epzpyna `pzd

n odizeyp z` `ivedl miaiigy el` z` la`.éðz÷ àì ,àúééøBàc§©§¨Ÿ¨¨¥
ì àlàly epeyléîéáà øa àôéìçz áø,l`eny ixacaéðúéì- ¤¨¦©©£¦¨©£¦¦¦§¥

m`y ,df oic zepyl `pzl didíéðL øNò dnò ääLå äMà àNð̈¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦
BúBà ïéôBk ,äãìé àìå`ed d`ivedl daegd df oicay ,d`ivedl §Ÿ¨§¨¦

.minkg zpwzn wx
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,ïîçð áø øîàef oeyl itl s`y oeik ¨©©©§¨Ÿ©§¨

xyr dy` mr ddeyd oial dpyna miiepyd mipicd oia welig yi
c ,dcli `le mipyàä,dcli `le mipy xyr ezy` mr ddeyd - ¨

wx `ivedl eze` oitekéléîadixt zeevn miiwiy ick ,mixaca - §¦¥
e .diaxeàäe` oiteky epizpyna miiepyd -s` epiid ,`ivedl ez ¨

éèBLailra leaql dleki dy`d oi`y oeik ,mihey z`kda - §¥
mitek oi`y el` z` dpynd dzpn `le ,el` zeipne`e oinen

.miheya mze`
:`xnbd dywné÷úî,àaà éaø dì óoitek'y xnel ozip cvik ©§¦¨©¦©¨

mixaca epiid mipy xyr ezy` mr ddeyd iabl xen`d 'eze`
weqta xn`p ixde ,cala(hi hk ilyn),'ãáò øñeé àì íéøáãa'epiide ¦§¨¦Ÿ¦¨¤¨¤

utg epi`y xac dyriy mc`d z` xqiil xyt` i` xeac ici lry
ddeydy ,df oic epizpyna epy `l recn ,dyw aey ok m`e .ea

.d`ivedl eze` mitek ,dcli `le mipy xyr ezy` mr
:xg` ote`a `iyewd z` zvxzn `xnbdàä ,àaà éaø øîà àlà¤¨¨©©¦©¨¨

àäåezy` mr ddeyd ly ditkd oiae epizpyn ly ditkd oia - §¨
`id ,dcli `le mipy xyréèBLa,mihey z`kda - §¥
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àøîâ
mewn lka oicde .dzny mai zxney zxeawa aiig in dpc `xnbd
mai zxney iabl mpn` ,eiyxei lr zlhen znd zxeawy `ed
dlra iyxei ,diqkp z` miyxeid mipy yiy epizpyna x`azd

:`xnbd zwtzqn .dia` iyxeie,äúnL íáé úøîBL ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¤¨¨¤¥¨
døáB÷ éîm`d ,dzxeawa aiig in -à÷c ,dì éøá÷ ìòaä éLøBé ¦§¨§¥©©©¨§¥¨§¨

äaeúk éúøé,daezkd z` miyxei md ixdy -áàä éLøBé àîìc Bà ¨§¥§¨¦§¨§¥¨¨
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.áìò BúLwa éãé ìòL Eîçðé íB÷nä ìBça íéøîBàL Cøãk øîBì øzîe úaMa íéìáà íçðì øzîeª¨§©¥£¥¦§©¨ª¨©§¤¤¤§¦§©¨§©¤§¤©§¥©¨¨©
éëa øøBòé àì Búîçð[c: ¤¨¨Ÿ§¥¤¦

ב  סעיף חולים וביקור אבלים ניחום דיני רפז סימן

1

2

`zax `zkld
éëá øøåòé'תתנחם 'בשבת יאמר לשבת המיוחד בנוסח לנחם הרוצה  קרובה 7- ונחמה מלנחם היא 'שבת או ,

.8לבוא'

zetqede mipeiv
וראה 7) ריב, עמ' (אושפאל) חסד דרכי ג, ס"ק משנ"ב

בשבת. אבלים לנחם התירו שבקושי ס"ג להלן
מוהריי"צ 8) אדמו"ר כ"ק הנהגות תיד עמ' היומן ברשימת

קבלת  אחר נ"ע: שרה שטערנא הרבנית אמו פטירת לאחר
רבי  דער אמר: ענה. לא טבא, שבתא לו כשאמרתי שבת,
סוג  מאיזה שלום שאילת סובל) (=אינו ליידען ניט וויל

כמה  עם הרב הולך קהלות באיזה והלא שאלתי: שיהי'...
ענה: האבל. ישיבת מקום אל בביהכ"נ חשובים בתים בעלי
לו  אין דין לו יש גדולה ובעיר תתנחם, בשבת רק אומרים
ריחוק  מפני לבוא להם אפשר אי שהקרובים כיון מנחמים,

המקום.

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

·Î לכל לנוי לעשותו בימיהם דרך שהיה בזוג זה וכל
ושאר  וזהב מכסף בהם וכיוצא מלכים בני של הבגדים
להטריח  חכמים רצו לא ולכך מתכות מיני משאר אדם כל
בהם  תפור או ארוג שהוא הבגדים מכל שבת מערב לפוסקו
אסור  בבגד לחברו רגילין שאין תכשיט אבל הבגדים ולגנות
גזירה  עליו שגזרו בבגד ותפור שארוג פי על אף בו לצאת
יפסיקנו  אם כלל גנאי שם שאין כיון ותפור ארוג אינו משום

בבגד. לחברו כלל רגילות אין שהרי מהבגד

או  כסף של אבל מתכת מיני בשאר אמורים דברים במה
שמן  שכיון בצוארו לתלותו ואפילו ענין בכל מותר זהב
שדמיו  מחמת ויפסוק יפול שלא יפה אותו תוקעין הסתם
שיוכל  בענין יפה יחברנו לא שמא בו לגזור אין יקרים
כסף  או זהב של במפתח לצאת התירו ולכן וליפול ליפסק
ואסרו  שם לתלותו רגילות שאין פי על אף בבגדו התלוים
לבד  למעלה שנתבאר כמו מתכות מיני שאר של במפתח

שם: המבואר מטעם

‚Î ואין בו לצאת המותר דבר שהוא בתכשיט זה וכל
שמא  גזירה משום אלא לכסות מחובר שיהיה צריך
עשוי  שאינו דבר לכסותו חיבר אם אבל ויפול יפסק
אין  בו לצאת האסור דבר שהוא בו להשתמש אלא לתכשיט
ומופסק  כתלוש הוא והרי בו לצאת מתירו לכסות חיבורו
ואינו  עצמו בפני להשתמש עשוי שהוא דכיון מהכסות
אותו  לגבי בטל אינו שהוא מלבוש לאותו כלום משמש
למעלה. כמ"ש ממנו הרבה חשוב שהמלבוש אע"פ מלבוש

חשוב  הוא לכסות שחיברו זה כשדבר אמורים דברים במה

חשיבות  נגד כלל חשוב אינו אם אבל הכסות נגד קצת
(שקורין  האף את בו שמקנחין מטפחת כגון הכסות
לו  תפורה היא אם הכסות לגבי בטילה היא הרי פאצילי"ש)
כלאים  לענין חיבור חשובין תכיפות שב' תכיפות בב'
לחגורה  תפורה היא אם אבל ש"מ) סי' עיין שבת (ולענין
בטלה  ואינה חשובה היא החגורה שנגד בו לצאת אסור
של  בקשר אפילו שם קשורה אם לומר צריך ואין אליה
החגורה  גבי על זו במטפחת שם לחגור רוצה אם ואף קיימא
זו  חגורות בב' יוצאין שאין כלום מועיל זה אין תחתיה או
זו  מטפחת עמו לישא שרוצה ומי שיתבאר כמו זו גבי על
(מערב  החגורה בראש יקשרנה כן אם אלא תקנה לו אין
ארוכה  אחת כחגורה נעשית שאז קיימא של בקשר שבת)
אסור  וכן ברחוב שהולך זמן כל בכולה עצמו את ויחגור
עיניו  בה לקנח כובע של בפתילין שקושרין במטלית לצאת

הכובע: לגבי בטלה שאינה מפני

„Î ישא יהודי שכל מלכות שגזרה ירוקים עגולים אותן
שהם  בשבת בהם לצאת מותר בכסותו מהם אחד
אלא  בכסות תפורים אינם אם אף הכסות לגבי בטלים

בה: וכיוצא קשירה ידי על קצת בה מחוברים

‰Î בקשרים אותם שקושרין עשבים במיני לצאת מותר
אלא  לאדם כמשוי ואינם לרפואה בצואר אותם ותולין
בקמיע  לצאת מותר זה ומטעם לרפואה והם הואיל כתכשיט
אין  אבל ממלבושיו כאחד לחולה הוא שתכשיט מומחה

לכרמלית. אפילו מומחה שאינו בקמיע יוצאין
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

אע"פ  מומחה איש שעשהו כל מומחה קמיע ואיזהו
הוא  עצמו קמיע אם שכן וכל מומחה אינו עצמה שהקמיע

מומחה. שאינו איש שעשהו אע"פ מומחה

איגרות  בג' אחד לחש שכתב כגון מומחה האיש נעשה כיצד
איש  נעשה אחד אדם רפאתה איגרת כל אדם בני ג' וריפא
בו  לצאת מותר שיכתבנו פעם וכל זה ללחש מומחה הכותב
לא  הד' זו שאגרת מומחה אינו עצמו שהקמיע אע"פ בשבת
ברפואות  כלום יודע אינו שהאיש ואף מעולם עדיין רפאתה
אע"פ  הרביעית זו איגרת כתב אחר אדם ואם כלום בכך אין
לצאת  אסור הראשונות שבאיגרות עצמו לחש אותו שהוא
האיש  ואף גורם שמזלו המומחה איש כתבה ולא הואיל
בלבד  זה ללחש אלא כן ע"י מומחה נעשה לא המומחה
וכל  לחשים מיני כמה כתב אם ואף לחשים לשאר לא אבל
אלא  מומחה נעשה לא פעמים כמה הועילו מהם אחד
לחשים  לשאר לא אבל פעמים ג' שהועילו אלו ללחשים

פעמים: ג' עדיין הועילו שלא

ÂÎ עשאו שלא אע"פ מומחה עצמו הקמיע נעשה וכיצד
אחת  באיגרת אחד לחש שכתב כגון מומחה איש
מומחה  האיגרת זו שנעשה פעמים ג' איגרת אותו ורפאתה
אינו  שהאיש אע"פ בשבת בה לצאת אדם לכל ומותר
עוד  יכתוב ואם אחת קמיע אלא כתב שלא עדיין מומחה
בשבת  איגרת באותה לצאת אסור אחרת באיגרת זה לחש

פעמים: ג' רפאתה שלא זמן כל

ÊÎ'לג איגרותיו ג' שירפאו עד מומחה נעשה האיש אין
לאדם  ריפא אם אבל אחד לאדם איגרת כל אדם בני
נעשה  לא אחד לחש של איגרות בכמה פעמים כמה אחד
של  במזלו הרפואה לתלות מקום שיש זה ללחש מומחה
אבל  מקמיעות רפואתו שיקבל לו גורם שמזלו החולה
כלום  לו יועיל שלא אפשר אחר לאדם זה לחש כשכותב
אסור  פעמים ג' כבר שנתרפא זה אדם (ואף בו לצאת ואסור
מומחה  עדיין נעשה שלא זה איש של אחר באיגרת לצאת

אדם): לכל

ÁÎ לאדם אפילו פעמים ג' רפאתה אחת איגרת אם אבל
אדם  שכל אדם לכל מומחה זו קמיע נעשית אחד
הרפואה  לתלות יש הסתם שמן בשבת בה לצאת מותר
איגרות  כשג' משא"כ החולה במזל ולא המומחה בקמיע
קמיע  מהן אחת שום נעשית לא שאז אחד אדם רפאו
במזל  או אדם במזל הרפואה לתלות צריך וע"כ מומחה

החולה  במזל או איגרות הכותב הרפואה הרופא שמקבל
שמא  כי כך ידי על מומחה הרופא נעשה לא אזי מהאיגרות
מן  שאז אדם בני לג' ריפא כן אם אלא גורם החולה מזל

אנשים: בג' שהוחזק כיון במזלו תלויה הרפואה הסתם

ËÎ שאחר כגון זה מלחש המחאתו את אבד הרופא ואם
איגרות  ג' עוד כתב אחד בלחש אדם בני ג' שריפא
אסור  ואילך מכאן כלום הועילו ולא אדם בני לג' זה מלחש
כבר  שכתב באגרות אפילו או עוד שיכתוב באיגרותיו לצאת

מומחה. בעודו

שתים  או פעם אלא רפאו שלא באגרות אמורים דברים במה
קמיע  שנעשית כיון פעמים ג' כבר שריפאתה איגרת אבל

אף  לעולם בה לצאת אדם לכל מותר עצמה מצד מומחה
המחאתו. את שכתבה הרופא שאבד לאחר

קודם  מומחה קמיע זו איגרת כשנעשית אמורים דברים במה
כאחד  המחאות ב' באו אם אפילו או מומחה הרופא שנעשה
ריפאה  מהם אחת כל אדם בני לב' איגרות ב' שכתב כגון
כתב  ואח"כ בלבד שתים או פעם לבדו מהן אחד לאדם
פעמים  ב' אדם אותו וריפאה מהם לאחד שלישית איגרת
עדיין  הוחזק שלא כיון מומחה הרופא נעשה לא עדיין ואז
עדיין  מומחה קמיע אינה השלישית זו איגרת וכן אנשים בג'
זו  איגרת ריפאה ואח"כ פעמים ב' אלא ריפאה שלא כיון
מומחה  שכתבה רופא נעשה אחר לאדם ג' פעם השלישית
השלישית  זו איגרת וגם אנשים בג' שהוחזק כיון זה ללחש
הרופא  שיאבד לאחר אף לעולם מומחה קמיע נעשית

המחאתו.

זו  איגרת שנעשית קודם מומחה הרופא נעשה אם אבל
קודם  איגרות בג' אנשים ג' כבר שריפא דהיינו מומחה קמיע
אגרות  משני היא זו איגרת אם אף ג' פעם זו איגרת שריפא
שאבד  אחר בה לצאת אסור למומחה הרופא בהן שנתחזק
מצד  מומחה קמיע זו איגרת אין שמא כי המחאתו הרופא
רופא  שכתבה מחמת הוא ג' פעם שריפאה ומה עצמו
בג' פעמים ג' כבר שריפא ע"י המחאתו כבר לנו שנתברר
ג"כ  אבדה שמא המחאתו הרופא שאבד לאחר וא"כ איגרות

זו: איגרת המחאת

Ï אם בין חילוק אין בה לצאת שמותר מומחה קמיע כל
חולה  הוא אם בין עיקרין של הוא אם בין כתב של הוא
עדיין  אחזו לא אם ואפילו סכנה בו שאין בין סכנה בו שיש
בהן  וכיוצא נכפין ממשפחת שהוא אלא כלל חולי שום
ותולה  משפחתו חולי יאחזנו שלא ודואג החולאים משאר

הרבים). לרשות (בשבת בו לצאת מותר קמיע בו

הקודש  מכתבי פסוקים או אזכרות בו שיש כתב של וקמיע
מותר  הכסא לבית בו ליכנס שמותר עור מחופה הוא אם
אסור  עור מחופה אינו ואם הרבים לרשות בשבת בו לצאת
ויסירנו  הכסא לבית יצטרך שמא גזירה בשבת בו לצאת
הוא  ואם הרבים ברשות בידו ויביאנו וישכח בידו מעליו
הרי  שעה לפי אפילו מעליו יסירנו אם סכנה בו שיש חולה
לו  מותר ולכן נפש פיקוח מפני הכסא לבית ליכנס לו מותר

הרבים: לרשות בו לצאת כן גם

‡Ï לרשות בו ויצא בטבעת או באצעדה הקמיע יקשור לא
כאלו  שנראה העין מראית מפני לכרמלית או הרבים
לרפואה  כלל מתכוין ואינו תכשיט בתורת בו מתקשט
כשהוא  אבל הרפואה מחמת אלא כלל תכשיט אינו ובאמת
אינו  אם הרבים ברשות להתירו יכול בצוארו ותלוי קשור
כשמתירו  חוששין ואין ולקושרו ולחזור קיימא של קשר
מטעם  בידו ויביאנו ישכח שמא הרבים ברשות בידו

ש"ג: בסי' שיתבאר

·Ï לקמיעות מומחה שהוא עצמו על לומר הרופא נאמן
על  לומר נאמן וכן אגרות בג' אנשים ג' ריפא שכבר
מומחה  קמיע ונעשה ושילש וש(י)נה שריפא אחת קמיע

עדיין: מומחה אינו שהוא אע"פ
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

‚Ï אותו שתולין חרגול ששמו החגב בביצת לצאת מותר
למי  שתולין חי שועל של ובשן האוזן לכאב באזנו
שתולין  מת שועל של ובשן משינתו שיקיץ מדאי יותר שישן
עליו  שצלבו מעץ ובמסמר שיישן לישן יכול שאינו למי
רפואתן  אלו שכל (אע"פ ברזל מכת של נפח בו שמרפאים
בזה  ואין בשבת) בין בחול בין בהן לצאת מותר בסגולה
וכן  לרפואה שמתכוין הדבר שניכר כיון האמורי דרכי משום
שאין  אע"פ לרפואה שמתכוין בו וניכר שעושה דבר בכל
אם  אבל זה דבר עשיית ע"י הרפואה באה היאך לנו ידוע
אסור  רפואה משום שהוא בו ניכר ואין מעשה איזה עושה
תלכו  ולא עליהן התורה שהזהירה האמורי דרכי משום

וגו'. הגוי בחוקות

לחש כל חולי אבל עליו יבא שלא להגן או לרפואה מותר
אבל  לאו או מועיל זה לחש אם ידוע אין אם אפילו נזק או
האמורי  דרכי משום אסור מועיל אינו זה שלחש ידוע אם
שאינה  קמיע ובכל בדוק שאינו לחש בכל שחושש מי ויש
לדבריו  יחוש נפש בעל וכל האמורי דרכי משום מומחה

כך): כל צורך שם שאין (במקום

„Ï עליה לקשור שרפואתו מכה ברגלו לו שיש מי כל
שהוא  שכיון בו לצאת מותר צורה עליו שיש מטבע
מכה  הוא אם אבל (ומלבוש) כתכשיט לו הוא הרי מרפא
להגן  אלא עליה קשורה ואינה אותה מרפא המטבע שאין
בה  לצאת אסור הדרכים ויתדות בקוצים תנגוף שלא עליו
עליו  להקרא מחשיבותו מתבטל ואינו הוא חשוב שהמטבע
לרפואה  צורך בו יש כן אם אלא (ותכשיט) מלבוש שם

תכשיט): שם עליו יש (שאז

‰Ï דהיינו כתפיו על ומונחת המקופלת בטלית היוצא
כתיפיו  על שולי[ה] הגביה ראשו על שנתנה שלאחר
כנפי  שני אלא הגביה שלא בין שוליה אורך כל שהגביה בין
זה  כתף על אחד וכנף זה כתף על אחד כנף ונתן שוליה
חייב  מכתיפיו למטה גופו על משולשלת שוליה ואמצעית
פוטרין  ויש הוא משוי אלא מלבוש דרך זה שאין
פי  על אף מכתיפיו למטה משולשלת שוליה כשאמצעית
מדברי  אסור אבל עיקר וכן כתיפיו על נתונים שכנפיה
נתונים  כנפיה אין אם ואפילו כמשוי שנראה מפני סופרים
או  יתלכלך שלא כדי והגביה בידיו שתפסם אלא כתיפיו על

אסור. יקרע שלא כדי

בענין  בטליתו מתעטף הוא אלא בידיו מגביה אינו אם אבל
נתונים  אינם שוליה וכנפי הארץ מן הרבה מוגבהין ששוליה
ואמצעית  ידיו זרועי על משולשלים הם אלא כתיפיו על
זה  הרי גופו רוב ומכסה מכתיפיו למטה משולשלת שוליה
להביאו  הגלימא תחת בטלית להתעטף מותר זה ולפי מותר
בענין  בה שמתעטף שאף שחרית בשבת הכנסת לבית
שהוא  כל למטה הגלימא מתחת יוצא שאינה שמתקצרת

מותר: גופו רוב מכסה

ÂÏ אלא כתיפיו על אפילו שוליה כנפי ליתן אסרו לא
או  בשוליה תלכלך שלא הטלית להגביה כשמתכוין
כונתו  אם אבל במהרה מללכת תעכבהו שלא או תקרע שלא
בחול  גם בזה שמתנאים המקום אנשי כמנהג בזה להתנאות

ואין  כמשוי נראה ואינו לבישתם דרך שזהו מותר זה הרי
ומכאן  מכאן טליתו שולי קצוות לקפל שמותר לומר צריך
משולשלת  שוליה שאמצעית ובלבד להתנאות כדי ידיו על

גופו. רוב ומכסה מכתפיו למטה

של  טליתות כמו מרובעת אחת חתיכה שהיא בטלית זה וכל
אבל  מתוכם הידים להוציא נקבים בהם שאין שלנו מצוה
מתוכם  הידים את ומוציא בהם לבוש שהוא שלנו מלבושים
להגביה  בשוליו אפילו המלבוש מקצת בידים לתפוס מותר
לא  אבל יקרע שלא או יתלכלך שלא או מללכת יעכבוהו שלא
גופו  רוב יהא שלא בענין שוליה אורך כל (ח) הרבה יגביה
שוליו  אמצעית אם ואף כלל מלבוש דרך יהיו ולא מכוסה
שליש  כיון כתפיו על שוליו קצוות יגביה לא גופו רוב מכסה
כמשוי  נראה עכ"פ הכל ולדברי חטאת חיוב בזה שיש אומרים

מתוכו. ידיו ומוציא בו שלבוש ואף סופרים מדברי ואסור

אסור  מתוכם ידיו הוציא ולא בהן שנתעטף שלנו ומלבושים
אינו  אפילו יתלכלך שלא להגביהם בידיו קצתם לתפוס

בשוליהם: תופס

ÊÏ מקופלת כך ולהניחה הטלית לקפל שנהגו במקומות
בחצרות  אף כך והולכין צוארם סביב כתפיהם על
שדרך  הרבים לרשות אף בשבת כן לצאת מותרים ובבתיהם
אלא  בבתיהם כן הולכין אין אם אבל להם הוא מלבוש
הגלימא  תחת כתפיהם על הטלית מקפלין לחוץ כשיוצאין
חייב  יצא ואם בשבת כן לצאת אסור הכנסת לבית להביאה
הימין  צד לקפל מותר ומכלֿמקום למעלה שנתבאר כמו
של  בטליתות שמתעטפין כדרך שמאל כתף על ולהניחה
דרך  הוא וכך הואיל הרבים לרשות כן ולצאת מצוה

בבית. אף לבישתה

וכך  הואיל כתפו על ומונח המקופל בסודר אדם יוצא וכן
על  הסודר מן נימא לכרוך צריך ואינו לבישתו דרך הוא
דרך  כך שאין במקומות אבל מעליו יפול שלא אצבעו
צריך  סודר להוציא רוצה אם אלו במדינות כגון לבישתו
הסודר  אין ואם גמור מלבוש דרך ורובו ראשו בו לכסות
כמין  לעשותו תקנה לו יש ורובו ראשו לכסות כך כל רחב
(שמלפניו) הסודר ראשי ב' שיקשור דהיינו בו ולצאת אבנט
הסודר  אמצעות (וגם מכתפיו למטה (כנגדו) בזה זה

למטה משוך יהא כמין שמלאחריו עשוי שנמצא מכתפיו)
למטה  אחר באבנט שחגור (אף בו לצאת ומותר אבנט

שיתבאר). כמו חגורות בב' לצאת להמתירים

בסודר  הוא לבישתם שדרך במקומות שאף שאומר מי ויש
ראשו  לכסות רחב הסודר שיהא צריך כתפיהם על המקופל
שם  אין כך כל רחב אינו ואם מקיפולו יפשיטוהו אם ורובו
אבנט  כמין עשאו כן אם אלא בו יוצאין ואין עליו מלבוש

לדבריו: לחוש להם ויש שנתבאר כמו

ÁÏ בו לבוש שהוא בסדינו לו הצרורים במעות היוצא
להוציא  שדרך לפי בידו אוחזם שאינו פי על אף חייב
פטור  בבגדו התפורים במעות היוצא אבל לפעמים בחול כן
סופרים  מדברי בו לצאת אסור אבל בכך הוצאה דרך שאין

מוקצים. שאינם וזהב כסף בין מעות בו שתפורים בין
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

אע"פ  מומחה איש שעשהו כל מומחה קמיע ואיזהו
הוא  עצמו קמיע אם שכן וכל מומחה אינו עצמה שהקמיע

מומחה. שאינו איש שעשהו אע"פ מומחה

איגרות  בג' אחד לחש שכתב כגון מומחה האיש נעשה כיצד
איש  נעשה אחד אדם רפאתה איגרת כל אדם בני ג' וריפא
בו  לצאת מותר שיכתבנו פעם וכל זה ללחש מומחה הכותב
לא  הד' זו שאגרת מומחה אינו עצמו שהקמיע אע"פ בשבת
ברפואות  כלום יודע אינו שהאיש ואף מעולם עדיין רפאתה
אע"פ  הרביעית זו איגרת כתב אחר אדם ואם כלום בכך אין
לצאת  אסור הראשונות שבאיגרות עצמו לחש אותו שהוא
האיש  ואף גורם שמזלו המומחה איש כתבה ולא הואיל
בלבד  זה ללחש אלא כן ע"י מומחה נעשה לא המומחה
וכל  לחשים מיני כמה כתב אם ואף לחשים לשאר לא אבל
אלא  מומחה נעשה לא פעמים כמה הועילו מהם אחד
לחשים  לשאר לא אבל פעמים ג' שהועילו אלו ללחשים

פעמים: ג' עדיין הועילו שלא

ÂÎ עשאו שלא אע"פ מומחה עצמו הקמיע נעשה וכיצד
אחת  באיגרת אחד לחש שכתב כגון מומחה איש
מומחה  האיגרת זו שנעשה פעמים ג' איגרת אותו ורפאתה
אינו  שהאיש אע"פ בשבת בה לצאת אדם לכל ומותר
עוד  יכתוב ואם אחת קמיע אלא כתב שלא עדיין מומחה
בשבת  איגרת באותה לצאת אסור אחרת באיגרת זה לחש

פעמים: ג' רפאתה שלא זמן כל

ÊÎ'לג איגרותיו ג' שירפאו עד מומחה נעשה האיש אין
לאדם  ריפא אם אבל אחד לאדם איגרת כל אדם בני
נעשה  לא אחד לחש של איגרות בכמה פעמים כמה אחד
של  במזלו הרפואה לתלות מקום שיש זה ללחש מומחה
אבל  מקמיעות רפואתו שיקבל לו גורם שמזלו החולה
כלום  לו יועיל שלא אפשר אחר לאדם זה לחש כשכותב
אסור  פעמים ג' כבר שנתרפא זה אדם (ואף בו לצאת ואסור
מומחה  עדיין נעשה שלא זה איש של אחר באיגרת לצאת

אדם): לכל

ÁÎ לאדם אפילו פעמים ג' רפאתה אחת איגרת אם אבל
אדם  שכל אדם לכל מומחה זו קמיע נעשית אחד
הרפואה  לתלות יש הסתם שמן בשבת בה לצאת מותר
איגרות  כשג' משא"כ החולה במזל ולא המומחה בקמיע
קמיע  מהן אחת שום נעשית לא שאז אחד אדם רפאו
במזל  או אדם במזל הרפואה לתלות צריך וע"כ מומחה

החולה  במזל או איגרות הכותב הרפואה הרופא שמקבל
שמא  כי כך ידי על מומחה הרופא נעשה לא אזי מהאיגרות
מן  שאז אדם בני לג' ריפא כן אם אלא גורם החולה מזל

אנשים: בג' שהוחזק כיון במזלו תלויה הרפואה הסתם

ËÎ שאחר כגון זה מלחש המחאתו את אבד הרופא ואם
איגרות  ג' עוד כתב אחד בלחש אדם בני ג' שריפא
אסור  ואילך מכאן כלום הועילו ולא אדם בני לג' זה מלחש
כבר  שכתב באגרות אפילו או עוד שיכתוב באיגרותיו לצאת

מומחה. בעודו

שתים  או פעם אלא רפאו שלא באגרות אמורים דברים במה
קמיע  שנעשית כיון פעמים ג' כבר שריפאתה איגרת אבל

אף  לעולם בה לצאת אדם לכל מותר עצמה מצד מומחה
המחאתו. את שכתבה הרופא שאבד לאחר

קודם  מומחה קמיע זו איגרת כשנעשית אמורים דברים במה
כאחד  המחאות ב' באו אם אפילו או מומחה הרופא שנעשה
ריפאה  מהם אחת כל אדם בני לב' איגרות ב' שכתב כגון
כתב  ואח"כ בלבד שתים או פעם לבדו מהן אחד לאדם
פעמים  ב' אדם אותו וריפאה מהם לאחד שלישית איגרת
עדיין  הוחזק שלא כיון מומחה הרופא נעשה לא עדיין ואז
עדיין  מומחה קמיע אינה השלישית זו איגרת וכן אנשים בג'
זו  איגרת ריפאה ואח"כ פעמים ב' אלא ריפאה שלא כיון
מומחה  שכתבה רופא נעשה אחר לאדם ג' פעם השלישית
השלישית  זו איגרת וגם אנשים בג' שהוחזק כיון זה ללחש
הרופא  שיאבד לאחר אף לעולם מומחה קמיע נעשית

המחאתו.

זו  איגרת שנעשית קודם מומחה הרופא נעשה אם אבל
קודם  איגרות בג' אנשים ג' כבר שריפא דהיינו מומחה קמיע
אגרות  משני היא זו איגרת אם אף ג' פעם זו איגרת שריפא
שאבד  אחר בה לצאת אסור למומחה הרופא בהן שנתחזק
מצד  מומחה קמיע זו איגרת אין שמא כי המחאתו הרופא
רופא  שכתבה מחמת הוא ג' פעם שריפאה ומה עצמו
בג' פעמים ג' כבר שריפא ע"י המחאתו כבר לנו שנתברר
ג"כ  אבדה שמא המחאתו הרופא שאבד לאחר וא"כ איגרות

זו: איגרת המחאת

Ï אם בין חילוק אין בה לצאת שמותר מומחה קמיע כל
חולה  הוא אם בין עיקרין של הוא אם בין כתב של הוא
עדיין  אחזו לא אם ואפילו סכנה בו שאין בין סכנה בו שיש
בהן  וכיוצא נכפין ממשפחת שהוא אלא כלל חולי שום
ותולה  משפחתו חולי יאחזנו שלא ודואג החולאים משאר

הרבים). לרשות (בשבת בו לצאת מותר קמיע בו

הקודש  מכתבי פסוקים או אזכרות בו שיש כתב של וקמיע
מותר  הכסא לבית בו ליכנס שמותר עור מחופה הוא אם
אסור  עור מחופה אינו ואם הרבים לרשות בשבת בו לצאת
ויסירנו  הכסא לבית יצטרך שמא גזירה בשבת בו לצאת
הוא  ואם הרבים ברשות בידו ויביאנו וישכח בידו מעליו
הרי  שעה לפי אפילו מעליו יסירנו אם סכנה בו שיש חולה
לו  מותר ולכן נפש פיקוח מפני הכסא לבית ליכנס לו מותר

הרבים: לרשות בו לצאת כן גם

‡Ï לרשות בו ויצא בטבעת או באצעדה הקמיע יקשור לא
כאלו  שנראה העין מראית מפני לכרמלית או הרבים
לרפואה  כלל מתכוין ואינו תכשיט בתורת בו מתקשט
כשהוא  אבל הרפואה מחמת אלא כלל תכשיט אינו ובאמת
אינו  אם הרבים ברשות להתירו יכול בצוארו ותלוי קשור
כשמתירו  חוששין ואין ולקושרו ולחזור קיימא של קשר
מטעם  בידו ויביאנו ישכח שמא הרבים ברשות בידו

ש"ג: בסי' שיתבאר

·Ï לקמיעות מומחה שהוא עצמו על לומר הרופא נאמן
על  לומר נאמן וכן אגרות בג' אנשים ג' ריפא שכבר
מומחה  קמיע ונעשה ושילש וש(י)נה שריפא אחת קמיע

עדיין: מומחה אינו שהוא אע"פ
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‚Ï אותו שתולין חרגול ששמו החגב בביצת לצאת מותר
למי  שתולין חי שועל של ובשן האוזן לכאב באזנו
שתולין  מת שועל של ובשן משינתו שיקיץ מדאי יותר שישן
עליו  שצלבו מעץ ובמסמר שיישן לישן יכול שאינו למי
רפואתן  אלו שכל (אע"פ ברזל מכת של נפח בו שמרפאים
בזה  ואין בשבת) בין בחול בין בהן לצאת מותר בסגולה
וכן  לרפואה שמתכוין הדבר שניכר כיון האמורי דרכי משום
שאין  אע"פ לרפואה שמתכוין בו וניכר שעושה דבר בכל
אם  אבל זה דבר עשיית ע"י הרפואה באה היאך לנו ידוע
אסור  רפואה משום שהוא בו ניכר ואין מעשה איזה עושה
תלכו  ולא עליהן התורה שהזהירה האמורי דרכי משום

וגו'. הגוי בחוקות

לחש כל חולי אבל עליו יבא שלא להגן או לרפואה מותר
אבל  לאו או מועיל זה לחש אם ידוע אין אם אפילו נזק או
האמורי  דרכי משום אסור מועיל אינו זה שלחש ידוע אם
שאינה  קמיע ובכל בדוק שאינו לחש בכל שחושש מי ויש
לדבריו  יחוש נפש בעל וכל האמורי דרכי משום מומחה

כך): כל צורך שם שאין (במקום

„Ï עליה לקשור שרפואתו מכה ברגלו לו שיש מי כל
שהוא  שכיון בו לצאת מותר צורה עליו שיש מטבע
מכה  הוא אם אבל (ומלבוש) כתכשיט לו הוא הרי מרפא
להגן  אלא עליה קשורה ואינה אותה מרפא המטבע שאין
בה  לצאת אסור הדרכים ויתדות בקוצים תנגוף שלא עליו
עליו  להקרא מחשיבותו מתבטל ואינו הוא חשוב שהמטבע
לרפואה  צורך בו יש כן אם אלא (ותכשיט) מלבוש שם

תכשיט): שם עליו יש (שאז

‰Ï דהיינו כתפיו על ומונחת המקופלת בטלית היוצא
כתיפיו  על שולי[ה] הגביה ראשו על שנתנה שלאחר
כנפי  שני אלא הגביה שלא בין שוליה אורך כל שהגביה בין
זה  כתף על אחד וכנף זה כתף על אחד כנף ונתן שוליה
חייב  מכתיפיו למטה גופו על משולשלת שוליה ואמצעית
פוטרין  ויש הוא משוי אלא מלבוש דרך זה שאין
פי  על אף מכתיפיו למטה משולשלת שוליה כשאמצעית
מדברי  אסור אבל עיקר וכן כתיפיו על נתונים שכנפיה
נתונים  כנפיה אין אם ואפילו כמשוי שנראה מפני סופרים
או  יתלכלך שלא כדי והגביה בידיו שתפסם אלא כתיפיו על

אסור. יקרע שלא כדי

בענין  בטליתו מתעטף הוא אלא בידיו מגביה אינו אם אבל
נתונים  אינם שוליה וכנפי הארץ מן הרבה מוגבהין ששוליה
ואמצעית  ידיו זרועי על משולשלים הם אלא כתיפיו על
זה  הרי גופו רוב ומכסה מכתיפיו למטה משולשלת שוליה
להביאו  הגלימא תחת בטלית להתעטף מותר זה ולפי מותר
בענין  בה שמתעטף שאף שחרית בשבת הכנסת לבית
שהוא  כל למטה הגלימא מתחת יוצא שאינה שמתקצרת

מותר: גופו רוב מכסה

ÂÏ אלא כתיפיו על אפילו שוליה כנפי ליתן אסרו לא
או  בשוליה תלכלך שלא הטלית להגביה כשמתכוין
כונתו  אם אבל במהרה מללכת תעכבהו שלא או תקרע שלא
בחול  גם בזה שמתנאים המקום אנשי כמנהג בזה להתנאות

ואין  כמשוי נראה ואינו לבישתם דרך שזהו מותר זה הרי
ומכאן  מכאן טליתו שולי קצוות לקפל שמותר לומר צריך
משולשלת  שוליה שאמצעית ובלבד להתנאות כדי ידיו על

גופו. רוב ומכסה מכתפיו למטה

של  טליתות כמו מרובעת אחת חתיכה שהיא בטלית זה וכל
אבל  מתוכם הידים להוציא נקבים בהם שאין שלנו מצוה
מתוכם  הידים את ומוציא בהם לבוש שהוא שלנו מלבושים
להגביה  בשוליו אפילו המלבוש מקצת בידים לתפוס מותר
לא  אבל יקרע שלא או יתלכלך שלא או מללכת יעכבוהו שלא
גופו  רוב יהא שלא בענין שוליה אורך כל (ח) הרבה יגביה
שוליו  אמצעית אם ואף כלל מלבוש דרך יהיו ולא מכוסה
שליש  כיון כתפיו על שוליו קצוות יגביה לא גופו רוב מכסה
כמשוי  נראה עכ"פ הכל ולדברי חטאת חיוב בזה שיש אומרים

מתוכו. ידיו ומוציא בו שלבוש ואף סופרים מדברי ואסור

אסור  מתוכם ידיו הוציא ולא בהן שנתעטף שלנו ומלבושים
אינו  אפילו יתלכלך שלא להגביהם בידיו קצתם לתפוס

בשוליהם: תופס

ÊÏ מקופלת כך ולהניחה הטלית לקפל שנהגו במקומות
בחצרות  אף כך והולכין צוארם סביב כתפיהם על
שדרך  הרבים לרשות אף בשבת כן לצאת מותרים ובבתיהם
אלא  בבתיהם כן הולכין אין אם אבל להם הוא מלבוש
הגלימא  תחת כתפיהם על הטלית מקפלין לחוץ כשיוצאין
חייב  יצא ואם בשבת כן לצאת אסור הכנסת לבית להביאה
הימין  צד לקפל מותר ומכלֿמקום למעלה שנתבאר כמו
של  בטליתות שמתעטפין כדרך שמאל כתף על ולהניחה
דרך  הוא וכך הואיל הרבים לרשות כן ולצאת מצוה

בבית. אף לבישתה

וכך  הואיל כתפו על ומונח המקופל בסודר אדם יוצא וכן
על  הסודר מן נימא לכרוך צריך ואינו לבישתו דרך הוא
דרך  כך שאין במקומות אבל מעליו יפול שלא אצבעו
צריך  סודר להוציא רוצה אם אלו במדינות כגון לבישתו
הסודר  אין ואם גמור מלבוש דרך ורובו ראשו בו לכסות
כמין  לעשותו תקנה לו יש ורובו ראשו לכסות כך כל רחב
(שמלפניו) הסודר ראשי ב' שיקשור דהיינו בו ולצאת אבנט
הסודר  אמצעות (וגם מכתפיו למטה (כנגדו) בזה זה

למטה משוך יהא כמין שמלאחריו עשוי שנמצא מכתפיו)
למטה  אחר באבנט שחגור (אף בו לצאת ומותר אבנט

שיתבאר). כמו חגורות בב' לצאת להמתירים

בסודר  הוא לבישתם שדרך במקומות שאף שאומר מי ויש
ראשו  לכסות רחב הסודר שיהא צריך כתפיהם על המקופל
שם  אין כך כל רחב אינו ואם מקיפולו יפשיטוהו אם ורובו
אבנט  כמין עשאו כן אם אלא בו יוצאין ואין עליו מלבוש

לדבריו: לחוש להם ויש שנתבאר כמו

ÁÏ בו לבוש שהוא בסדינו לו הצרורים במעות היוצא
להוציא  שדרך לפי בידו אוחזם שאינו פי על אף חייב
פטור  בבגדו התפורים במעות היוצא אבל לפעמים בחול כן
סופרים  מדברי בו לצאת אסור אבל בכך הוצאה דרך שאין

מוקצים. שאינם וזהב כסף בין מעות בו שתפורים בין
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לו  אפשר שאי הנכרים בין שהוא כגון הפסד ובמקום
יגנבוה  שלא בביתם הבגד להניח לא וגם אצלם להפקידם
שיש  לפי בהם לצאת להקל נוהגין החוצה כשיצא ממנו
עליו  גזרו לא החול מדרך שינוי שהוא שבות שכל אומרים
יש  וגם ש"ז בסי' שיתבאר כמו מרובה הפסד במקום
ואפילו  כרמלית אלא הרבים רשות לנו אין שעכשיו אומרים

סופרים. מדברי אלא בה אסורה אינה כדרכה הוצאה

לצאת  שלא לו אפשר כשאי אלא להקל אין ומכלֿמקום
שלא  היום כל בבית כלוא לישב שמתיירא כגון לכרמלית
ממנו  לגוזלם כליו ויחפשו מעות אצלו שיש הנכרים ירגישו

אבל  מעותיו בשביל שיהרגוהו סכנה לידי שיבא אפשר או
אלא  ישראלים בין שהוא כגון לצאת שלא לו אפשר אם
ישב  בביתם הבגד להניח או אצלם להפקידם מאמינם שאינו
חשש  אין ואם לכרמלית בהם יצא ולא השבת כל בבית
יש  בבית הבגד להניח חשש שאין או אצלם להפקיד
בו  לבוש יהא שלא יום מבעוד מעליו לפושטו להחמיר
בסי' שיתבאר כמו בו ויצא ישכח שמא בבית אפילו בשבת

ש"ג:

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא, סימן ב חלק

אסורים:

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקב"ה,תוכןתוכןתוכןתוכן של הקדושים שמותיו ענין

הקדושות  מידותיו עם קוב"ה ו"יחוד"

åøîàå] ,ìå÷á åððòé íéäìàäå ¯ øáãé äùî
.äùî ìù åìå÷á [ì"æø

רשאי  המתרגם שאין "מנין בגמרא איתא
ידבר  משה שנאמר הקורא מן יותר קולו להגבי'
פירוש: משה", של בקולו . . בקול יעננו והאלקים
הי' בתורה הקורא שמלבד הסדר הי' הש"ס בזמן
את  יבינו שהכל (כדי הקריאה את מתרגם אחד
רשאי  המתרגם שאין אמרו זה ועל הקריאה), תוכן
ממ"ש  זה וילפינן מהקורא, יותר קולו את להגביה
של  בקולו - בקול יעננו והאלקים ידבר "משה

משה".

משמע, שם הגמרא לשון פשט ד"לפי
המתרגם  [הקב"ה] שהוא היינו יעננו דהאלקים
הי' אלקים דהא כו', להגבי' רשאי אינו [כביכול]
של  מקולו ויותר יותר הקול להגבי' ודאי יכול
משום  משה של בקולו רק יעננו ואעפ"כ משה,
תמוה  שזה ובאמת כו', רשאי המתרגם דאין
כמו  נחשב יהי' שהקב"ה - נשגבה" ופליאה
אשר  הטעם אכן מהו וגם, משה. לגבי המתרגם

משה". של "קולו כפי רק הוא יעננו" "האלקים

äîå äùî øáã äî áåúëá ùøéô àì éë ïéáäìå
éëðà àäã úåøáãä úøùò ìò éà÷ àìã ,'ä åäðò
éëðà áéúëå ,åðòîù äøåáâä éôî êì äéäé àìå
øîàð àìù éøä ,'åâå ãéâäì íëéðéáå 'ä ïéá ãîåò
.äðåòä ä"á÷äå øáãîä àåä äùîù ïéðòä äæá
והאלקים  דיבר שמשה זה הי' מתי מובן אינו
כי  הדברות, עשרת על דקאי לומר דא"א לו, ענה

שמענו  הראשונות הדברות שני את - ממהֿנפשך
אחר  מתרגם ולא קורא הי' "ולא הגבורה מפי רק
שמשה  דברות שאר ואילו לבד", יתברך זולתו
וביניכם  ה' בין עומד אנכי וכמ"ש לישראל, השמיע
שאחרי  מצינו לא הרי - ה' דבר את לכם להגיד
דקול  עני' היתה משה מפי הדברות השמעת

אלקים.

תורה  דברי שאר על דקאי לומר שאין שכן  וכל
ציוויי  "בכל שהרי - ישראל את משה שלימד
מהו  וא"כ לבדו, ממשה רק שמעו לא התורה
דבר  איזה ד"על זה" הי' אימתי יעננו, והאלקים

ענהו". והאלקים ידבר שמשה אומר הוא

îå øáãé åäî ïéáäì íâååà ãéúò ïåùì åððòé åä
åäðò ä"á÷äå øáã äùî øîéîì äéì äåäå ,äååä

ד  משמע יעננו "[ומזה ואלקים ידבר הוא משה "

תמידי]. ענין

éà óñåé áø øîàã àøîâá àúéàã ,àåä ïéðòä
àëéà óñåé äîë íéøâ à÷ã àîåé éàä åàì
àåäù à÷åã àîåé éàä úìòî ïéáäìå .à÷åùá

.äøåú ïúî íåé
וסגולה  מעלה שיש משמע יוסף רב מלשון
גרם  שהזמן יומא"), ("האי זה ביום מיוחדת
מצד  התורה מעלת "הלא ולכאורה זו, למעלה
לו  ולמה כו'"], תורה לאו "אי [והול"ל היא עצמה

יומא". בהאי לתלות

åðéáà íäøáà íéé÷ àìäå ,äøåú ïúî ïéðò åäîå
åìéôàå äðúéð àìù ãò äøåúä ìë úà ä"ò
'åë äøåúä ìë úà ãîìù éðôî ïéìéùáú éáåøéò
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íéé÷ì êéà åì ïéðî ãîì àì íàã] äðúð àìù ãò
éúå÷ç éúåöî éúøîùî øîùéå ù"îëå ,[úååöî
÷çöéå åðá ÷çöéì ë"â ãîéì éàãåáå ,éúøåúå
.äúðéúðá ùãçúð ùåãç äîå ,åéðáå á÷òéì ãîéì
תורה, דמתן החידוש מהו להבין צריך גם
זה  ביום לנו ניתן ("מתנה") חדש דבר איזה כלומר,
כבר  בנ"י והלא תורה", "מתן נקרא כך שמשום
ממה  ניתנה, שלא עד כולה התורה כל את למדו
אבינו. מאברהם דור, אחר דור אבותיהם, שלימדום

בענין  אינו תורה דמתן שהחידוש מוכח, [מזה

בחכמת  וההשגה ההבנה איכות או המצוות מעשה

ידי  על הנפעל יותר, ורוחני פנימי בענין אלא - התורה

ג  קשור וזה המצות, וקיום התורה עצם "לימוד עם כ

) יומא "היום תורה."האי דמתן (

והמטרה  הרוחני התוכן את לבאר ומקדים

שבזה  וההבדל ומצוותי', התורה קיום של הפנימית

התורה  לגבי האבות שקיימו והמצוות התורה בין

תורה. מתן אחר של והמצוות

שממשיך:] וזהו

ïåðéà ïéãå÷ô ç"îøã úåöîä ïéðò òãåð äðä ¯ êà
ïåùì ïáåî åðéà äøåàëìå .àëìîã ïéøáà ç"îø

.'åëå óåâä úåîã åì ïéà àìäå ïéøáà
"רמ"ח  הן עשה מצות דרמ"ח בזהר איתא
קורא  אמאי ביאור וצריך הקב"ה. של אברים"
גוף  לו "אין (שהרי דוקא אברים בשם המצוות
הוא  האברים שענין לומר, וצריך הגוף")? ודמות

המצוות. של הרוחני התוכן את להבין משל

ïä úåöîä äùòî ìëã øäæá ù"î ô"ò ïáåé êà
íù êéùîî åæ äåöîáù ,äéîùã àæø àð÷úàì

.äæ íù êéùîî åæ äåöîáå äæ
מהותן  על הגוף מאברי המשל תוכן להבין כדי
הזהר, דברי ביאור להקדים יש המצוות, של
"לתקן  - היא המצוות קיום של הרוחנית שהמטרה
קשורה  מצוה כל פירוש, יתברך". שמו של הרז את
מצוה  ובקיום הקב"ה, של הקדושים משמותיו בא'
ה"שם", דהיינו האלקי, האור נמשך מסויימת

זו. מצוה עם הקשור

ומצוות  תורה של שהמטרה ידוע אומרת: זאת

בזהר, אמרו זה ועל בעולם, אלקות להמשיך היא
אלקות  להמשיך ומצוותי' התורה של זו שפעולה
את  ממשיכות שהמצוות ידי על באה בעולם,

אחר). "שם" - מצוה (כל הקב"ה של שמותיו

äòáù íä ä"á÷ä ìù åéúåîù éë ,ïéðòäå
úðéçá íä íäå ,ïé÷çîð ïðéàù åéúåîù
åéúåãî úååäúäì äòôùäå úåéçä úåèùôúä

.'åâå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä 'ä êì ,'úé
ידי  על הנמשך האלקי שהאור הטעם להבין
רזא  ("לאתקנא דוקא "שם" מכונה המצוות קיום
של  שמותיו ענין תוכן להקדים יש - דשמי'")

הקב"ה.

שמותיו  שבעה הם הקב"ה של שמותיו דהנה
מדותיו  שבע כנגד שהם נמחקים, שאינם הקדושים
והגבורה  הגדולה ה' "לך בפסוק המנויות יתברך
הנהגה  על מורה שם דכל וכידוע גו'". והתפארת
אלקים  שם הרחמים, מדת - הוי' שם (כמו: אחרת

וכו'). הדין, מדת -

בזה: הכוונה ועומק

למשל, חכם שהוא מישהו על אומרים כשאנו
המלובש  האדם של השכל כח ענינים: שני כאן יש
דבר  את המבין עצמו והאדם הגשמי, במוחו
אינו  חכם והשם - שבו השכל כח ידי על החכמה
שהוא  להאדם, אלא שבמוחו החכמה לכח תואר
כח  ידי על בנפשו שנקנית החכמה מצד חכם

שלו. החכמה

אינם  הקדושים שהשמות בנמשל, הוא וכך
והשפע  האור של אלא עצמן, המדות של תוארים
חיותן), (והוא המדות ונוצרו נתהוו שממנו האלקי,

העולמות. את ומנהיג בורא הקב"ה ידן על אשר

"הם  הקדושים שהשמות כאן, שאומר מה וזהו
להתהוות  והשפעה החיות התפשטות בחינת

ית'". מדותיו

åîë ìùî ã"ò ,ãáì íù 'éçá àìà ïðéàùíùä
.åîùá åðàø÷éù åúìåæì àìà åðéàù
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לו  אפשר שאי הנכרים בין שהוא כגון הפסד ובמקום
יגנבוה  שלא בביתם הבגד להניח לא וגם אצלם להפקידם
שיש  לפי בהם לצאת להקל נוהגין החוצה כשיצא ממנו
עליו  גזרו לא החול מדרך שינוי שהוא שבות שכל אומרים
יש  וגם ש"ז בסי' שיתבאר כמו מרובה הפסד במקום
ואפילו  כרמלית אלא הרבים רשות לנו אין שעכשיו אומרים

סופרים. מדברי אלא בה אסורה אינה כדרכה הוצאה

לצאת  שלא לו אפשר כשאי אלא להקל אין ומכלֿמקום
שלא  היום כל בבית כלוא לישב שמתיירא כגון לכרמלית
ממנו  לגוזלם כליו ויחפשו מעות אצלו שיש הנכרים ירגישו

אבל  מעותיו בשביל שיהרגוהו סכנה לידי שיבא אפשר או
אלא  ישראלים בין שהוא כגון לצאת שלא לו אפשר אם
ישב  בביתם הבגד להניח או אצלם להפקידם מאמינם שאינו
חשש  אין ואם לכרמלית בהם יצא ולא השבת כל בבית
יש  בבית הבגד להניח חשש שאין או אצלם להפקיד
בו  לבוש יהא שלא יום מבעוד מעליו לפושטו להחמיר
בסי' שיתבאר כמו בו ויצא ישכח שמא בבית אפילו בשבת

ש"ג:

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא, סימן ב חלק

אסורים:
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקב"ה,תוכןתוכןתוכןתוכן של הקדושים שמותיו ענין

הקדושות  מידותיו עם קוב"ה ו"יחוד"

åøîàå] ,ìå÷á åððòé íéäìàäå ¯ øáãé äùî
.äùî ìù åìå÷á [ì"æø

רשאי  המתרגם שאין "מנין בגמרא איתא
ידבר  משה שנאמר הקורא מן יותר קולו להגבי'
פירוש: משה", של בקולו . . בקול יעננו והאלקים
הי' בתורה הקורא שמלבד הסדר הי' הש"ס בזמן
את  יבינו שהכל (כדי הקריאה את מתרגם אחד
רשאי  המתרגם שאין אמרו זה ועל הקריאה), תוכן
ממ"ש  זה וילפינן מהקורא, יותר קולו את להגביה
של  בקולו - בקול יעננו והאלקים ידבר "משה

משה".

משמע, שם הגמרא לשון פשט ד"לפי
המתרגם  [הקב"ה] שהוא היינו יעננו דהאלקים
הי' אלקים דהא כו', להגבי' רשאי אינו [כביכול]
של  מקולו ויותר יותר הקול להגבי' ודאי יכול
משום  משה של בקולו רק יעננו ואעפ"כ משה,
תמוה  שזה ובאמת כו', רשאי המתרגם דאין
כמו  נחשב יהי' שהקב"ה - נשגבה" ופליאה
אשר  הטעם אכן מהו וגם, משה. לגבי המתרגם

משה". של "קולו כפי רק הוא יעננו" "האלקים

äîå äùî øáã äî áåúëá ùøéô àì éë ïéáäìå
éëðà àäã úåøáãä úøùò ìò éà÷ àìã ,'ä åäðò
éëðà áéúëå ,åðòîù äøåáâä éôî êì äéäé àìå
øîàð àìù éøä ,'åâå ãéâäì íëéðéáå 'ä ïéá ãîåò
.äðåòä ä"á÷äå øáãîä àåä äùîù ïéðòä äæá
והאלקים  דיבר שמשה זה הי' מתי מובן אינו
כי  הדברות, עשרת על דקאי לומר דא"א לו, ענה

שמענו  הראשונות הדברות שני את - ממהֿנפשך
אחר  מתרגם ולא קורא הי' "ולא הגבורה מפי רק
שמשה  דברות שאר ואילו לבד", יתברך זולתו
וביניכם  ה' בין עומד אנכי וכמ"ש לישראל, השמיע
שאחרי  מצינו לא הרי - ה' דבר את לכם להגיד
דקול  עני' היתה משה מפי הדברות השמעת

אלקים.

תורה  דברי שאר על דקאי לומר שאין שכן  וכל
ציוויי  "בכל שהרי - ישראל את משה שלימד
מהו  וא"כ לבדו, ממשה רק שמעו לא התורה
דבר  איזה ד"על זה" הי' אימתי יעננו, והאלקים

ענהו". והאלקים ידבר שמשה אומר הוא

îå øáãé åäî ïéáäì íâååà ãéúò ïåùì åððòé åä
åäðò ä"á÷äå øáã äùî øîéîì äéì äåäå ,äååä

ד  משמע יעננו "[ומזה ואלקים ידבר הוא משה "

תמידי]. ענין

éà óñåé áø øîàã àøîâá àúéàã ,àåä ïéðòä
àëéà óñåé äîë íéøâ à÷ã àîåé éàä åàì
àåäù à÷åã àîåé éàä úìòî ïéáäìå .à÷åùá

.äøåú ïúî íåé
וסגולה  מעלה שיש משמע יוסף רב מלשון
גרם  שהזמן יומא"), ("האי זה ביום מיוחדת
מצד  התורה מעלת "הלא ולכאורה זו, למעלה
לו  ולמה כו'"], תורה לאו "אי [והול"ל היא עצמה

יומא". בהאי לתלות

åðéáà íäøáà íéé÷ àìäå ,äøåú ïúî ïéðò åäîå
åìéôàå äðúéð àìù ãò äøåúä ìë úà ä"ò
'åë äøåúä ìë úà ãîìù éðôî ïéìéùáú éáåøéò
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íéé÷ì êéà åì ïéðî ãîì àì íàã] äðúð àìù ãò
éúå÷ç éúåöî éúøîùî øîùéå ù"îëå ,[úååöî
÷çöéå åðá ÷çöéì ë"â ãîéì éàãåáå ,éúøåúå
.äúðéúðá ùãçúð ùåãç äîå ,åéðáå á÷òéì ãîéì
תורה, דמתן החידוש מהו להבין צריך גם
זה  ביום לנו ניתן ("מתנה") חדש דבר איזה כלומר,
כבר  בנ"י והלא תורה", "מתן נקרא כך שמשום
ממה  ניתנה, שלא עד כולה התורה כל את למדו
אבינו. מאברהם דור, אחר דור אבותיהם, שלימדום

בענין  אינו תורה דמתן שהחידוש מוכח, [מזה

בחכמת  וההשגה ההבנה איכות או המצוות מעשה

ידי  על הנפעל יותר, ורוחני פנימי בענין אלא - התורה

ג  קשור וזה המצות, וקיום התורה עצם "לימוד עם כ

) יומא "היום תורה."האי דמתן (

והמטרה  הרוחני התוכן את לבאר ומקדים

שבזה  וההבדל ומצוותי', התורה קיום של הפנימית

התורה  לגבי האבות שקיימו והמצוות התורה בין

תורה. מתן אחר של והמצוות

שממשיך:] וזהו

ïåðéà ïéãå÷ô ç"îøã úåöîä ïéðò òãåð äðä ¯ êà
ïåùì ïáåî åðéà äøåàëìå .àëìîã ïéøáà ç"îø

.'åëå óåâä úåîã åì ïéà àìäå ïéøáà
"רמ"ח  הן עשה מצות דרמ"ח בזהר איתא
קורא  אמאי ביאור וצריך הקב"ה. של אברים"
גוף  לו "אין (שהרי דוקא אברים בשם המצוות
הוא  האברים שענין לומר, וצריך הגוף")? ודמות

המצוות. של הרוחני התוכן את להבין משל

ïä úåöîä äùòî ìëã øäæá ù"î ô"ò ïáåé êà
íù êéùîî åæ äåöîáù ,äéîùã àæø àð÷úàì

.äæ íù êéùîî åæ äåöîáå äæ
מהותן  על הגוף מאברי המשל תוכן להבין כדי
הזהר, דברי ביאור להקדים יש המצוות, של
"לתקן  - היא המצוות קיום של הרוחנית שהמטרה
קשורה  מצוה כל פירוש, יתברך". שמו של הרז את
מצוה  ובקיום הקב"ה, של הקדושים משמותיו בא'
ה"שם", דהיינו האלקי, האור נמשך מסויימת

זו. מצוה עם הקשור

ומצוות  תורה של שהמטרה ידוע אומרת: זאת

בזהר, אמרו זה ועל בעולם, אלקות להמשיך היא
אלקות  להמשיך ומצוותי' התורה של זו שפעולה
את  ממשיכות שהמצוות ידי על באה בעולם,

אחר). "שם" - מצוה (כל הקב"ה של שמותיו

äòáù íä ä"á÷ä ìù åéúåîù éë ,ïéðòäå
úðéçá íä íäå ,ïé÷çîð ïðéàù åéúåîù
åéúåãî úååäúäì äòôùäå úåéçä úåèùôúä

.'åâå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä 'ä êì ,'úé
ידי  על הנמשך האלקי שהאור הטעם להבין
רזא  ("לאתקנא דוקא "שם" מכונה המצוות קיום
של  שמותיו ענין תוכן להקדים יש - דשמי'")

הקב"ה.

שמותיו  שבעה הם הקב"ה של שמותיו דהנה
מדותיו  שבע כנגד שהם נמחקים, שאינם הקדושים
והגבורה  הגדולה ה' "לך בפסוק המנויות יתברך
הנהגה  על מורה שם דכל וכידוע גו'". והתפארת
אלקים  שם הרחמים, מדת - הוי' שם (כמו: אחרת

וכו'). הדין, מדת -

בזה: הכוונה ועומק

למשל, חכם שהוא מישהו על אומרים כשאנו
המלובש  האדם של השכל כח ענינים: שני כאן יש
דבר  את המבין עצמו והאדם הגשמי, במוחו
אינו  חכם והשם - שבו השכל כח ידי על החכמה
שהוא  להאדם, אלא שבמוחו החכמה לכח תואר
כח  ידי על בנפשו שנקנית החכמה מצד חכם

שלו. החכמה

אינם  הקדושים שהשמות בנמשל, הוא וכך
והשפע  האור של אלא עצמן, המדות של תוארים
חיותן), (והוא המדות ונוצרו נתהוו שממנו האלקי,

העולמות. את ומנהיג בורא הקב"ה ידן על אשר

"הם  הקדושים שהשמות כאן, שאומר מה וזהו
להתהוות  והשפעה החיות התפשטות בחינת

ית'". מדותיו

åîë ìùî ã"ò ,ãáì íù 'éçá àìà ïðéàùíùä
.åîùá åðàø÷éù åúìåæì àìà åðéàù
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c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ל'ÏÎ·Â(טז) וקבל היהודים וקבל מ"ש יובן הנ"ל
בכל  למה להבין יש ועוד דוקא יחיד
ויעקב  ישראל ולא דוקא יהודים בשם נק' אסתר מגילת
מבואר  והנה הכתובים בשאר שמזכירם כמו וכה"ג
שהיה  עצומה ושפלות מס"נ דברי' ב' שע"י למעלה
בהם  להתישב דתו"מ העליון אור גילוי שיהיה זכו בהם

ה  וקבל יתורץ וזהו הנ"ל קושיות ב' והנה כו' יהודים
היו  מ"ת שבשעת שמצינו במה והוא א' בהקדמה
ממש  א' כאיש גמורה באחדות כלולים נש"י כללות
איש  כמו ישראל ההר, נגד ישראל שם ויחן וכמ"ש
אנו  עתה גם וכמו"כ יחיד ל' ויחן אמר ע"כ אחד ישראל
כולנו  פניך באור כאחד כולנו אבינו ברכנו אומרים
באור  שהוא דמ"ת בדוגמא והיינו כו' אחד כאיש כאחד
כו' חיים תורת לנו נתת פניך באור כי וכמ"ש דוקא פניך
הוא  שבתורה ית' פניו אור שבחינת לפי הוא והענין
כידוע  בתכלית אח"פ הנקרא העליון היחוד בתכלית
דוקא  שבתורה בחכמה כ"א עצמי ב"ה אא"ס גילוי דאין
כנ"י  ביכולת היה לא ולכן כו' באחדות הכל שכולל
הדברות  בעשרת העליונים פנים הארת בחינת אז לקבל
בתכלית  יחד כולם תחלה כלולים היו כאשר כ"א
היו  כאשר ולא ממש א' כאיש והתכללות האחדות
כדי  כו' היחוד היפך שהוא רבים שנק' הפירוד בבחינת

והוא  בהם שורה אח"פ בחי' שיהיה באחד אחד למהוי
נתת  ממש פניך באור כמ"ש העליונים פנים אור בחינת

וד"ל: כו' לנו
Í‡ האמתית האחדות בחינת בהם היה מהיכן הנה

רבים  בבחינת ולא אחד כאיש שנחשבו עד הזאת
הפרוד  סיבת עיקר שכל לפי הוא הענין כלל,
הצירופים  אופני שינוי מסיבת בא וההתחלקות
בכלים  האורות התחלקות ריבוי נקרא שזהו באותיות
אופני' בכמה מתחלק אחד השכל אור עד"מ רבים
בא  השכל שיהיה א"א כי שונים בדיבורים בצירופים
(וכמו  לבד אחד באופן רק המחשבה באותיות
באופן  מפרש זה שבגמרא אחד דבר שעל המפרשים
דרש"י  הפירושים כחילוקי זה באופן מפרש וזה זה
שונים  צירופים באופנים שבא רק אחד והכל ותוספו'
שמתחלק  רק היא אחת והסברא השכל כאשר וזהו
השכל  אור כאשר אך מדברת בלשון שונים בצירופים
נוטה  זה כמו שונים בחילוקים השכל ממקור בא עצמו
בשכל  גם או לחוב שכלו נוטה וזה לזכות שכלו אור
באופן  יתפוס וזה כך באופן יתפוס זה לחסד  הנוטה
לכמה  מתחלק הוא עצמו השכל שאור זהו הרי אחר
מחידושו  יוצא עצמו השכל שגוף מפני שונים אופנים

כו': אופנים התחלקות בריבוי ממקורו

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â יומין ושית לעילא יומין שית ענין מהו י"ל
לתתא  יומין שית ענין מתחלה וי"ל כו', לתתא
יבנה, חסד עולם אמרתי כי כתי' דהנה הוא והענין כו',
כמו  גבול בחי' שהוא העולם שיתהווה כשצריך והיינו
עולמות  אפי' וכן שנה ת"ק מהלך לרקיע מהארץ
גבול  בחי' הוא געה"ע ואפי' גבול בחי' ג"כ הם עליונים
העולם  שיתהווה וכדי כו', גבול בחי' הוא השגה כי
כו', גבול בלי שהוא עליון חסד מבחי' גבול בחי' שהוא
שיבנה  החסד הוצרך כו', תמנו לא כי ה' חסדי וכמ"ש
אותיות  בבחי' החסד שיתלבש דהיינו בנין בבחי'
בתים  שתי בונות אבנים שתי בס"י וכמ"ש כו', הדיבור
אלקינו  בעיר מאד ומהולל הוי' גדול מ"ש וזהו כו',

פי' דהנה אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי וארז"ל
בבחי' קץ אין עד גדולתו התפשטות בחי' הוא גדול
קץ  אין עד עולמות שנתהווה מה עולמות ריבוי
מזל  לו שאין מלמטה עשב לך אין וכמשארז"ל
וריבו  ישמשוני' אלפים אלף כתיב וכן כו', מלמעלה
וזהו  מאד ריבוי בבחי' שהוא כו', יקומון קדמוהי רבבן
והנה  כו', בעולמות גדולתו התפשטות ע"ש גדול בחי'
גדולה  בחי' שיתהווה דהיינו גדול נק' אימתי ארז"ל לזה
בעיר  כשהוא דייקא זהו עולמות ריבוי בחי' שיהי' זו
אז  דייקא עליון דיבור בבחי' כשנתלבש דהיינו אלקינו
מלשון  הוא אותיות דהנה לעולמות, מקור להיות יכול
של  אחוריים הוא תרגום תרגום, בחי' שהוא את[א]
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בעלמא  הארה דהיינו כו', חיצוני' בחי' שהוא לה"ק
שאנו  וכמו שבלב, מהמדות אותיות בבחי' מאיר בלבד
הדיבור  באותיות מתלבש המדות עצמות כל שלא רואים
הוא  שאם רואים אנו וע"כ כו', בלבד מהמדות הארה רק
כשהוא  כמו כלל לדבר יכול אינו המדה בהתפעלות
הכעס  כשנשקט אח"כ רק לדבר, יכול אינו גדול בכעס
אימתי  וזהו כו', לדבר יכול אז הארה רק מאיר ואינו

צירופי הוא בבחי' דהיינו כו' אלקינו בעיר כשהוא גדול
להיות  יכול אז כו', החסד נתצמצם שאז הדיבור אותיות
שארז"ל  וזהו העולמות, ריבוי בבחי' גדולתו התפשטות

ענותנותו, מוצא אתה שם גדולתו מוצא שאתה במקום
והשפלה  וירידה ענוה בבחי' היא זו שהגדולה דהיינו
וכשארז"ל  עש"מ ע"י נתהוו העולמות שכל וזהו כו',
בלבד  מאמר מבחי' רק דהיינו העולם נברא בעש"מ
חכ' לו יש אדם כי מאד גבוה בחי' שהוא אדם ואפי'
שהוא  כו' אדם נעשה מאמר מבחי' רק נתהווה אעפי"כ
דהיינו  לתתא יומין שית ענין וזהו כו', לבד אותיות בחי'
מתלבשין  מדות בחי' שהוא עילאין יומין כשהשית
לפי  כו', לתתא יומין שית נק' אזי העליון דיבור בבחי'

כו'. אותיות בחי' דיבור בבחי' שנתלבש

e"hxz zereayc '`
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â כה"ג דאהרן אה"ר מעלת מאד גדלה כי להיות
צריך  לכן האצי', שלפני חסד ורב מבחי' שהיא
הנ"ל, להאה"ר לבושי' שהם בגדי' לשמונה הכה"ג
הוי' דש' אותיות ד' כנגד הם בד"כ בגדים (והשמונה
הלבושי' בחי' הוא ובכלל אד'), דש' אותיות וד'
אור  גילוי לקבל שיוכל להנפש לבושי' שנעשי' דתומ"צ
משה  ויבא בענין במ"א מ"ש וכענין זו, העליונה אהבה
יוכל  וע"י שבו לבוש בחי' הוא שהענן הענן, בתוך
שלמה, משלי המשל ע"י השכל השגת וכענין להשיג,
ע"י  יכולים עכ"ז לגמרי זר מדבר הוא המשל כי הגם
לכן  מלמטלמ"ע, הוא שכ"ז רק הנמשל, להשיג המשל
כן  הדבור, אותיות ע"י האהבה גילוי כענין י"ל יותר
מהשתלשלות  שלמעלה האה"ר בחי' גם להתגלות יוכל
פי' ה', אמר אתכם אהבתי וזהו דתומ"צ. ה' דבר ע"י
הנמשכת  העליונה אהבה בחי' היא אתכם אהבתי

למעלה היא כי אם מ"מ מלמעלה השתלשלות, מסדר
ונתלבש  בא ע"י דתומ"צ הדבור בחי' הוא ה' אמר ע"י

זו. אה"ר בחי' גם להתגלות
‰˙ÚÓÂ לקה"ק שיכנס אהרן זכות ענין שייכות יובן

יעלה  מי כתי' דהנה דוקא. המילה זכות ע"י
מהו  יפלא ולכאו' הוי'. וס"ת מילה ר"ת השמימה, לנו

בר"ת. ומילה בס"ת שהוי' עד כ"כ מילה מצות מעלת
בשמיני  שהיא מילה על אמרז"ל דהנה הוא הענין אך
רק  הוא הטעם אם ולכאו' א', שבת עליו שיעבור כדי
דוקא, בשמיני מה מפני לבד א' שבת עליו שיעבור כדי
ועש"ק  ביום הנולד הלא א', לזמן כולם להשוות ולמה
השלישי  ליום א', ביום מילתו זמן להיות יכול הי'
שיש  ועכצ"ל א', שבת ג"כ עליו עובר והי' ללידתו,
טעם  מלבד דוקא, לשמונה שניתן מה בפ"ע כוונה
הוא  לשמונה ראשון הנימול דהנה והענין ההשוואה.
ז"פ  רק יעקב משא"כ הוי', ח"פ עולה ויצחק יצחק,
היינו  אבי, בית אל בשלום ושבתי יעקב א' ולכן הוי',
והי' ואז אביו, יצחק מדריגת השמיני, הוי' שם בחי'
ל' הוא יצחק כי לאלקי', לי ההשתלשלות דסדר הוי'
אלקי' מבחי' לע"ל שיהי' הצחוק ע"ש והיינו עתיד
והתהפכות  שעכשיו, וההסתר הצמצום בחי' הוא
בד"ה  ע' פינו, שחוק ימלא אז וכמ"ש לאור, החושך
על  האל"ף כשמאיר אז מענין וישרנה ובד"ה ישיר אז
אתה  כי ליצחק יאמרו שלע"ל אמרז"ל ולכן הזיי"ן.
כו', יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו
דלעילא  הוי' ש' בחי' השמיני, הוי' התגלות והו"ע

מהשתלשלות. שלמעלה
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ל'ÏÎ·Â(טז) וקבל היהודים וקבל מ"ש יובן הנ"ל
בכל  למה להבין יש ועוד דוקא יחיד
ויעקב  ישראל ולא דוקא יהודים בשם נק' אסתר מגילת
מבואר  והנה הכתובים בשאר שמזכירם כמו וכה"ג
שהיה  עצומה ושפלות מס"נ דברי' ב' שע"י למעלה
בהם  להתישב דתו"מ העליון אור גילוי שיהיה זכו בהם

ה  וקבל יתורץ וזהו הנ"ל קושיות ב' והנה כו' יהודים
היו  מ"ת שבשעת שמצינו במה והוא א' בהקדמה
ממש  א' כאיש גמורה באחדות כלולים נש"י כללות
איש  כמו ישראל ההר, נגד ישראל שם ויחן וכמ"ש
אנו  עתה גם וכמו"כ יחיד ל' ויחן אמר ע"כ אחד ישראל
כולנו  פניך באור כאחד כולנו אבינו ברכנו אומרים
באור  שהוא דמ"ת בדוגמא והיינו כו' אחד כאיש כאחד
כו' חיים תורת לנו נתת פניך באור כי וכמ"ש דוקא פניך
הוא  שבתורה ית' פניו אור שבחינת לפי הוא והענין
כידוע  בתכלית אח"פ הנקרא העליון היחוד בתכלית
דוקא  שבתורה בחכמה כ"א עצמי ב"ה אא"ס גילוי דאין
כנ"י  ביכולת היה לא ולכן כו' באחדות הכל שכולל
הדברות  בעשרת העליונים פנים הארת בחינת אז לקבל
בתכלית  יחד כולם תחלה כלולים היו כאשר כ"א
היו  כאשר ולא ממש א' כאיש והתכללות האחדות
כדי  כו' היחוד היפך שהוא רבים שנק' הפירוד בבחינת

והוא  בהם שורה אח"פ בחי' שיהיה באחד אחד למהוי
נתת  ממש פניך באור כמ"ש העליונים פנים אור בחינת

וד"ל: כו' לנו
Í‡ האמתית האחדות בחינת בהם היה מהיכן הנה

רבים  בבחינת ולא אחד כאיש שנחשבו עד הזאת
הפרוד  סיבת עיקר שכל לפי הוא הענין כלל,
הצירופים  אופני שינוי מסיבת בא וההתחלקות
בכלים  האורות התחלקות ריבוי נקרא שזהו באותיות
אופני' בכמה מתחלק אחד השכל אור עד"מ רבים
בא  השכל שיהיה א"א כי שונים בדיבורים בצירופים
(וכמו  לבד אחד באופן רק המחשבה באותיות
באופן  מפרש זה שבגמרא אחד דבר שעל המפרשים
דרש"י  הפירושים כחילוקי זה באופן מפרש וזה זה
שונים  צירופים באופנים שבא רק אחד והכל ותוספו'
שמתחלק  רק היא אחת והסברא השכל כאשר וזהו
השכל  אור כאשר אך מדברת בלשון שונים בצירופים
נוטה  זה כמו שונים בחילוקים השכל ממקור בא עצמו
בשכל  גם או לחוב שכלו נוטה וזה לזכות שכלו אור
באופן  יתפוס וזה כך באופן יתפוס זה לחסד  הנוטה
לכמה  מתחלק הוא עצמו השכל שאור זהו הרי אחר
מחידושו  יוצא עצמו השכל שגוף מפני שונים אופנים

כו': אופנים התחלקות בריבוי ממקורו
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â יומין ושית לעילא יומין שית ענין מהו י"ל
לתתא  יומין שית ענין מתחלה וי"ל כו', לתתא
יבנה, חסד עולם אמרתי כי כתי' דהנה הוא והענין כו',
כמו  גבול בחי' שהוא העולם שיתהווה כשצריך והיינו
עולמות  אפי' וכן שנה ת"ק מהלך לרקיע מהארץ
גבול  בחי' הוא געה"ע ואפי' גבול בחי' ג"כ הם עליונים
העולם  שיתהווה וכדי כו', גבול בחי' הוא השגה כי
כו', גבול בלי שהוא עליון חסד מבחי' גבול בחי' שהוא
שיבנה  החסד הוצרך כו', תמנו לא כי ה' חסדי וכמ"ש
אותיות  בבחי' החסד שיתלבש דהיינו בנין בבחי'
בתים  שתי בונות אבנים שתי בס"י וכמ"ש כו', הדיבור
אלקינו  בעיר מאד ומהולל הוי' גדול מ"ש וזהו כו',

פי' דהנה אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי וארז"ל
בבחי' קץ אין עד גדולתו התפשטות בחי' הוא גדול
קץ  אין עד עולמות שנתהווה מה עולמות ריבוי
מזל  לו שאין מלמטה עשב לך אין וכמשארז"ל
וריבו  ישמשוני' אלפים אלף כתיב וכן כו', מלמעלה
וזהו  מאד ריבוי בבחי' שהוא כו', יקומון קדמוהי רבבן
והנה  כו', בעולמות גדולתו התפשטות ע"ש גדול בחי'
גדולה  בחי' שיתהווה דהיינו גדול נק' אימתי ארז"ל לזה
בעיר  כשהוא דייקא זהו עולמות ריבוי בחי' שיהי' זו
אז  דייקא עליון דיבור בבחי' כשנתלבש דהיינו אלקינו
מלשון  הוא אותיות דהנה לעולמות, מקור להיות יכול
של  אחוריים הוא תרגום תרגום, בחי' שהוא את[א]
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בעלמא  הארה דהיינו כו', חיצוני' בחי' שהוא לה"ק
שאנו  וכמו שבלב, מהמדות אותיות בבחי' מאיר בלבד
הדיבור  באותיות מתלבש המדות עצמות כל שלא רואים
הוא  שאם רואים אנו וע"כ כו', בלבד מהמדות הארה רק
כשהוא  כמו כלל לדבר יכול אינו המדה בהתפעלות
הכעס  כשנשקט אח"כ רק לדבר, יכול אינו גדול בכעס
אימתי  וזהו כו', לדבר יכול אז הארה רק מאיר ואינו

צירופי הוא בבחי' דהיינו כו' אלקינו בעיר כשהוא גדול
להיות  יכול אז כו', החסד נתצמצם שאז הדיבור אותיות
שארז"ל  וזהו העולמות, ריבוי בבחי' גדולתו התפשטות

ענותנותו, מוצא אתה שם גדולתו מוצא שאתה במקום
והשפלה  וירידה ענוה בבחי' היא זו שהגדולה דהיינו
וכשארז"ל  עש"מ ע"י נתהוו העולמות שכל וזהו כו',
בלבד  מאמר מבחי' רק דהיינו העולם נברא בעש"מ
חכ' לו יש אדם כי מאד גבוה בחי' שהוא אדם ואפי'
שהוא  כו' אדם נעשה מאמר מבחי' רק נתהווה אעפי"כ
דהיינו  לתתא יומין שית ענין וזהו כו', לבד אותיות בחי'
מתלבשין  מדות בחי' שהוא עילאין יומין כשהשית
לפי  כו', לתתא יומין שית נק' אזי העליון דיבור בבחי'

כו'. אותיות בחי' דיבור בבחי' שנתלבש

e"hxz zereayc '`
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‰‰Â כה"ג דאהרן אה"ר מעלת מאד גדלה כי להיות
צריך  לכן האצי', שלפני חסד ורב מבחי' שהיא
הנ"ל, להאה"ר לבושי' שהם בגדי' לשמונה הכה"ג
הוי' דש' אותיות ד' כנגד הם בד"כ בגדים (והשמונה
הלבושי' בחי' הוא ובכלל אד'), דש' אותיות וד'
אור  גילוי לקבל שיוכל להנפש לבושי' שנעשי' דתומ"צ
משה  ויבא בענין במ"א מ"ש וכענין זו, העליונה אהבה
יוכל  וע"י שבו לבוש בחי' הוא שהענן הענן, בתוך
שלמה, משלי המשל ע"י השכל השגת וכענין להשיג,
ע"י  יכולים עכ"ז לגמרי זר מדבר הוא המשל כי הגם
לכן  מלמטלמ"ע, הוא שכ"ז רק הנמשל, להשיג המשל
כן  הדבור, אותיות ע"י האהבה גילוי כענין י"ל יותר
מהשתלשלות  שלמעלה האה"ר בחי' גם להתגלות יוכל
פי' ה', אמר אתכם אהבתי וזהו דתומ"צ. ה' דבר ע"י
הנמשכת  העליונה אהבה בחי' היא אתכם אהבתי

למעלה היא כי אם מ"מ מלמעלה השתלשלות, מסדר
ונתלבש  בא ע"י דתומ"צ הדבור בחי' הוא ה' אמר ע"י

זו. אה"ר בחי' גם להתגלות
‰˙ÚÓÂ לקה"ק שיכנס אהרן זכות ענין שייכות יובן

יעלה  מי כתי' דהנה דוקא. המילה זכות ע"י
מהו  יפלא ולכאו' הוי'. וס"ת מילה ר"ת השמימה, לנו

בר"ת. ומילה בס"ת שהוי' עד כ"כ מילה מצות מעלת
בשמיני  שהיא מילה על אמרז"ל דהנה הוא הענין אך
רק  הוא הטעם אם ולכאו' א', שבת עליו שיעבור כדי
דוקא, בשמיני מה מפני לבד א' שבת עליו שיעבור כדי
ועש"ק  ביום הנולד הלא א', לזמן כולם להשוות ולמה
השלישי  ליום א', ביום מילתו זמן להיות יכול הי'
שיש  ועכצ"ל א', שבת ג"כ עליו עובר והי' ללידתו,
טעם  מלבד דוקא, לשמונה שניתן מה בפ"ע כוונה
הוא  לשמונה ראשון הנימול דהנה והענין ההשוואה.
ז"פ  רק יעקב משא"כ הוי', ח"פ עולה ויצחק יצחק,
היינו  אבי, בית אל בשלום ושבתי יעקב א' ולכן הוי',
והי' ואז אביו, יצחק מדריגת השמיני, הוי' שם בחי'
ל' הוא יצחק כי לאלקי', לי ההשתלשלות דסדר הוי'
אלקי' מבחי' לע"ל שיהי' הצחוק ע"ש והיינו עתיד
והתהפכות  שעכשיו, וההסתר הצמצום בחי' הוא
בד"ה  ע' פינו, שחוק ימלא אז וכמ"ש לאור, החושך
על  האל"ף כשמאיר אז מענין וישרנה ובד"ה ישיר אז
אתה  כי ליצחק יאמרו שלע"ל אמרז"ל ולכן הזיי"ן.
כו', יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו
דלעילא  הוי' ש' בחי' השמיני, הוי' התגלות והו"ע

מהשתלשלות. שלמעלה
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéàø÷ðù ïë íâ åäæåהמצוותøåàì ïîéñå ïåéö ïäù ïåéö
éåìéâá øéàî íãé ìòå íäáù íìòðäå íåúñä óåñ-ïéà

,'åë האור את רואים לא שבגלוי  למרות כלומר  -
מצוה כל זאת בכל הרי  הבית , בזמן שהיה  כפי  איןֿסוף
בעולם. ממשיכים  שהם ֿ סוף אין  לאור וסימן  ציון היא

øåàì ïîéñå ïåéö ïäù ïåéö úåàø÷ð ìàøùé úåîùð ïëå
,úåìùìúùäî äìòîìù óåñ-ïéàעם של הנשמות -

ֿ סוף. האין  את המגלות הן  בעולם ישראל
עשיה, של שונים  מכוחות מורכבת שהנשמה אלא
שמגלה שמה להלן  אומר זה ועל וכו', שכל מידות,
של הפנימיים הכוחות לא זה האיןֿסוף, את בנשמה 

המקיף: כח אלא  הנשמה,
ïéðò àåäù úåîùðá ùéù íìòðäå íåúñä çë àåäå

àáìã àúåòøאת שמבטא שבלב, הפנימי הרצון כלומר
שזה וההיגיון , מהשכל שלמעלה הנשמה  התפעלות
ø÷éò åäæù úòãå íòèî äìòîìù èåùô ïåöø úðéçá

úåîùðáù úå÷ìà,אלוקית היא שהנשמה כשאומרים –
ברצון  בעיקר אלא במידות, או בשכל מתגלה לא זה

לשכל שמעבר øùהפנימי ìàøùé àø÷ð äæ íù ìòã)
'åë ìàהוא הרי  ודעת מטעם  שלמעלה  הרצון  שבכח

הפנימיים  כוחותיו  על íå÷îáשולט  øàåáîù åîëå
øçà47,'åë ìàøùé úåîùðá ÷ø àöîð äæù שכל) שהרי

בכולם, יש  óåñ-ïéàומידות øåà ìò ïîéñå úåãò äæ éøäå
àáìã àúåòø ïéðò ùøù íùîã íìòðå íåúñä הרצון)

ודעת מטעם שלמעלה àáìãשבלב) àúåòøä éãé ìòå
.'åë íåúñä óåñ-ïéà øåà úðéçá äìâúî

åäæ ïåéöã ,äãôú èôùîá ïåéö øîà äæ ìòåדרגת
של úòãå,הנשמה íòèî äìòîìù àáìã àúåòø úðéçá

äæì àåáì éãëá äðäהנשמה עצם את לגלות כלומר –
בהסתר àåäהנמצאת  èôùîã ,'åë èôùîä éãé ìò àåä

øãñá àáù éîéðô øåàäá åðééäå äâøãäå øãñá àáù
éãé ìòå ,'åë äèîå äìòîã äâøãäå øãñá úåìùìúùä
úåìùìúùäî äìòîìù øåàäì íéàá à÷åã éîéðô øåàä

.'åëאת לעורר שבשביל לחשוב מקום היה  כלומר, –
וכו  נפש  מסירות של עבודה  להיות צריכה ציון, ',דרגת

ומידות שכל של העבודה שדווקא  אומר זה על הנה
הכוחות של עבודה  שזהו  ההשתלשלות ", ב"סדר
ויגלה יעורר זה דווקא ("משפט") המוגבלים הפנימיים
הנשמה עצם מההשתלשלות, שלמעלה הדרגה את

("ציון ").
äãåáòáåהרוחניתäãåáòä äìçú úåéäì äëéøöù àåä

áìå çåî íééîéðô úåçëá ïäù úòãå íòè éô-ìòù
.'åë àáìã àúåòø úðéçáì íéàá äæ éãé-ìòåשהיא

וההשגה. מהשכל שלמעלה ההתפעלות
,èôùî úàø÷ðù äøåúä ïéðò àåä èôùî ïë åîëå
שצריך כמו מכונו על דבר כל להיות הוא שהמשפט 

הפסוקåîëå,48להיות 49ïåùàøäלשון èôùîëוהתרגום
¯שם ,'åë àúééî÷ àúëìäë,הראשונה äøåúäùכהלכה

éîéðô øåà úðéçá àéä50.'åë ú÷ôð äîëçî àúééøåàã
שהחכמה החכמה, מדרגת  ומתגלית יוצאת התורה –
בחינת שהם כהמצוות ולא  הפנימי, האור גילוי כבר היא

מקיף. בחינת  – העליון רצון 
á åøîàù åäæåתלמודéîìùåøé51àø÷îä ìë ìò åðøæç

התנ"ך בכל חיפשנו åðéöîכלומר àìåמקום שום
íéùàåש äæä íå÷îá àìà ïåéö íéàø÷ð ìàøùé52éøáã

'åë éãé ìöáå êéôáארץ וליסוד שמים לנטוע כיסיתיך
,äúà éîò ïåéöì øîàìå. הירושלמי מדברי  כאן עד
הקוין  שלשת כנגד 53íéãñçוהן úåìéîâå äãåáòå äøåú

דהיינו  הלכה זו  ה' דבר תורה, זו  בפיך " דברי "ואשים –
המצוות, כללות גמ"ח, זו  כיסיתיך" ידי "בצל תורה,
וליסוד שמים "לנטוע צל, ובשם לבושים  בשם שנקראות
וארץ, שמים  מתקיימים  שבזכותם הקרבנות, אלו ארץ"

ïä äæ éãé-ìòù- ישראל –ïåéö åäæå ,'åë ïåéö úðéçáá
.'åë äãôú èôùîáמתגלית היהודי  של הנשמה שעצם

תורה של הפנימיים הכוחות  בכח נעשה וזה  ונפדית,
החלק את הסביר כאן  עד חסדים. וגמילות עבודה

תפדה". במשפט "ציון הפסוק  של הראשון 
השני : החלק çåøופירוש  ùôð ìò éà÷å ä÷ãöá äéáùå

íééîéðô úåçëä ïäù äîùðהנשמה עצם מלבד כלומר –
ידי על ופדיה גילוי שצריך "ציון" בלשון  שנרמז
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"שאו 47. מאמר א', כרך במדבר התורה אור לדוגמא ראה
ה'עת"ר. תצא ש"פ ב' חלק זה בהמשך וכן ראש". את

ד.48. א, דברים תורה לקוטי

יג.49. מ, וישב

ה.50. פרק אמרים לקוטי תניא ראה

ב.51. הלכה סוף ד פרק תענית

טז.52. נא, ישעיה

העדה 53. (מקרבן לו ע' דברים פרשת התורה אור ראה
דברים  פ' שבת תפדה" במשפט "ציון ד"ה ומאמר שם). לירושלמי

התשח"י. (חזון)

c"ag i`iyp epizeax zxezn

משמע "פדיה" שהלשון וגמ"ח , עבודה  בתורה העבודה
פדיה צריכה אלא במקומה עצם54שנמצאת שהרי  ,

הקליפות בתוך בשבי ממש  להיות יכולה לא הנשמה
הנה להתעוררות. וזקוקה גלויה, היא שאין  רק והגלות ,
רוח נפש  – פנימיים כוחות גם לנשמה יש לזה נוסף
אלא בהסתר רק  לא להיות יכולים אלו  וכוחות – ונשמה

- למקומם) (מחוץ הקליפות, בתוך בשבי äæáãממש 
úéîäáä ùôðã úåçëá úåìâ úðéçá úåéäì ìåëé
íéîéìòîå úé÷ìàä ùôðã úåçëä ìò íéøáâúîù

.'åë íäéìò íéøéúñîå
äéãôäåהפנימיים הכחות ä÷ãöáשל àåäנתינת וכמו –

את לו ולתת לו שאין  מי  על לרחם שזה בגשמיות צדקה
האדם, של הרוחנית בעבודה צדקה יש כך מחסורו,
åùôð ìò íéáø íéîçø úåøøåòúä ïéðò äãåáòá åäæù

,'åë éðòä ìò íéîçø àéäù ä÷ãöä åîëå שמוסבר וכפי
מקומות זה55בכמה הרי בפועל, הצדקה נתינת שבזכות

שהיא אחד שבכל ה"עני " על רחמים לעורר מסייע
בגלות, הנמצאת àåäהנשמה äãåáòá ïëïéðò

úåìâúä 'éäé äæ-éãé-ìòù íéáø íéîçø úåøøåòúä
,úé÷åìàä ùôðã úåçëäהאלוקית נפש  כוחות שכאשר

ידי על היא  לזה העצה הרי להתעורר, מצליחים לא
הרחמים שמידת כיון נפשו , על רבים רחמים התעוררות

האהבה, את ולגלות  לפדות  íéøîåàùבכוחה åîëå56

.'åë äðéá åðéáìá ïúå åðéìò íçø íéáøä êéîçøáשעל –
הנשמה, של  הגלויים הכוחות נפדים  הרחמים מידת ידי

האדם. בלב הבינה  ומתגלית 
åäæåהפסוק של הפירוש  äãôúלסיכום  èôùîá ïåéö

úðéçá äîùðä íöò úðéçá úåìâúä äéäéù éãëáã
äìçú úåéäì êéøö éë ,èôùîä éãé ìò åäæ àáìã àúåòø
øãñá íúåéäì èôùî ïéðò åäæù íééîéðôä úåçë úåìâúä

øñàîî àéöåäì íéëéøö øùàë åðééä äéáùå ,'åë äâøãäå
íééîéðô úåçëä úà øúñäå יותר גדול מאמץ åäæשזה

åäæå .íéáø íéîçø úåøøåòúä ïéðò àåäù ä÷ãöä éãé ìò
'åë ä÷ãöá äéáùå57.

.øåöé÷
äãî ,íåçúå ìåáâå äãî ùé äøéôñ ìëáã àúéà øäåæáå
àåä íåçúå ,éåìéâä ïôåà àåä ìåáâ ,ïúâéøãî íöòá àéä
úåììëå ,äèîìù úåâéøãîä úìéöà ìéáùá èåòéîä
úåøéôñ øùòá åùøù ãöî å÷ä é"ò àåä äãéãîä

.úåæåðâä
.äãôú èôùîá ïåéö ÷åñôä øàáúé ìéòì øëæðä éô ìòå

המאמר: סיכום 
הם והבינה החכמה כי  הקודם במאמר שנתבאר [לאחר
אלא האור, ומיעוט בריבוי  רק זה ואין ומטה" "מעלה 
הבחינה דלכאורה זה, במאמר מקשה [- מדריגתן בעצם 
היא השכלית, הנקודה שהיא החכמה של התחתונה
– השכלי הענין  הרחבת שהיא הבינה, כמו מהות אותה

אחרת? כמהות  נחשבות ומדוע
בנקודת וגם ויש, אין הם ובינה דחכמה ומבאר,
מההשגה, שלמעלה השכלית ה "הנחה" נרגשת ההשכלה
דברי פירוש וזהו בלבד. השכלי הענין  היא הבינה  ואילו 
בזה שיש  מקום , בקירוב האור מאיר שבחכמה האר"י 

ח ושני  ומקבל, ממשפיע משלים, הקרובין ב' כמים
המדות המוחין, וכן בחכמה). עניינם (ומבאר בדעתם 

מדריגתן. בעצם ומטה מעלה הם והמלכות,
"מדה " יש  ספירה שבכל הזוהר דברי  מבאר זה פי  ועל
ו "תחום " האור, של הגילוי  – "גבול" המדריגה, עצם –
וכל שלמטה . הדרגה לצורך הכלים  ידי  על המיעוט
אור  הוא שבמהותו  הקו אור ידי  על היא זו  מדידה

מוגבל.

a"xrz mixac zyxt zay
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"ציון 54. המתחיל דיבור דברים פ' תורה לקוטי ראה
תפדה". במשפט

ז:55. סימן אחרון קונטרס תניא לדוגמא dzrראה dpde
ozi` zpigan 'd xe` zvw xi`dl dveri dvr ok mb yi dfd lgd zelba
uevip lr xxerny i"r epiide cizrl oirk ald zeinipt dcewp jezl
oi`y onf lk zn`a ik mipeilrd miax mingx zpiga eytpay zewl`
lhail eaal zinipt zcewpa ozi` zpigan 'd xe` dlbziy dkef mc`d
zepngx yi zn`a if` ynn ytpd zelk cr `alc `wnern 'zi ecegia
ynn d`lir dnkg zpigan jynp uevipd ik eytpay uevipd lr dlecb
dx`d ielib mewn myy ald zeinipt jezl ezpigan xi`dl leki epi`yke

zelbdn `vei mipeilrd miax mingx i"re ynn zelb zpigaa f"d ef
rcepk ef dax dad` zpiga ald zeinipt dcewp jezl xi`ne diayde

xa` z` dct xy` awril y"nnz`f zrcene .d"nt `"wla y"nke md
i"r epiidc `zln `ilz `wec z"lcrz`a `lirlc `zexrz` ik
zeinyb drtyd dhnl ritydl g"be mipngx ala miax mingx zexxerzd

.ynn ozi` lgp zlert `id dwcvd zlert okle 'eke sqke adf
עולם.56. אהבת בברכת התפילה בנוסח
שכיון 57. אפשר, בדרך לומר יש במאמר למתבאר והקשר

על  דוקא הרי הצמצום, לפני הגנוזות בספירות הוא הקו ששרש
הנשמה. עצם את מעוררים הפנימיים הכוחות ידי



רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéàø÷ðù ïë íâ åäæåהמצוותøåàì ïîéñå ïåéö ïäù ïåéö
éåìéâá øéàî íãé ìòå íäáù íìòðäå íåúñä óåñ-ïéà

,'åë האור את רואים לא שבגלוי  למרות כלומר  -
מצוה כל זאת בכל הרי  הבית , בזמן שהיה  כפי  איןֿסוף
בעולם. ממשיכים  שהם ֿ סוף אין  לאור וסימן  ציון היא

øåàì ïîéñå ïåéö ïäù ïåéö úåàø÷ð ìàøùé úåîùð ïëå
,úåìùìúùäî äìòîìù óåñ-ïéàעם של הנשמות -

ֿ סוף. האין  את המגלות הן  בעולם ישראל
עשיה, של שונים  מכוחות מורכבת שהנשמה אלא
שמגלה שמה להלן  אומר זה ועל וכו', שכל מידות,
של הפנימיים הכוחות לא זה האיןֿסוף, את בנשמה 

המקיף: כח אלא  הנשמה,
ïéðò àåäù úåîùðá ùéù íìòðäå íåúñä çë àåäå

àáìã àúåòøאת שמבטא שבלב, הפנימי הרצון כלומר
שזה וההיגיון , מהשכל שלמעלה הנשמה  התפעלות
ø÷éò åäæù úòãå íòèî äìòîìù èåùô ïåöø úðéçá

úåîùðáù úå÷ìà,אלוקית היא שהנשמה כשאומרים –
ברצון  בעיקר אלא במידות, או בשכל מתגלה לא זה

לשכל שמעבר øùהפנימי ìàøùé àø÷ð äæ íù ìòã)
'åë ìàהוא הרי  ודעת מטעם  שלמעלה  הרצון  שבכח

הפנימיים  כוחותיו  על íå÷îáשולט  øàåáîù åîëå
øçà47,'åë ìàøùé úåîùðá ÷ø àöîð äæù שכל) שהרי

בכולם, יש  óåñ-ïéàומידות øåà ìò ïîéñå úåãò äæ éøäå
àáìã àúåòø ïéðò ùøù íùîã íìòðå íåúñä הרצון)

ודעת מטעם שלמעלה àáìãשבלב) àúåòøä éãé ìòå
.'åë íåúñä óåñ-ïéà øåà úðéçá äìâúî

åäæ ïåéöã ,äãôú èôùîá ïåéö øîà äæ ìòåדרגת
של úòãå,הנשמה íòèî äìòîìù àáìã àúåòø úðéçá

äæì àåáì éãëá äðäהנשמה עצם את לגלות כלומר –
בהסתר àåäהנמצאת  èôùîã ,'åë èôùîä éãé ìò àåä

øãñá àáù éîéðô øåàäá åðééäå äâøãäå øãñá àáù
éãé ìòå ,'åë äèîå äìòîã äâøãäå øãñá úåìùìúùä
úåìùìúùäî äìòîìù øåàäì íéàá à÷åã éîéðô øåàä

.'åëאת לעורר שבשביל לחשוב מקום היה  כלומר, –
וכו  נפש  מסירות של עבודה  להיות צריכה ציון, ',דרגת

ומידות שכל של העבודה שדווקא  אומר זה על הנה
הכוחות של עבודה  שזהו  ההשתלשלות ", ב"סדר
ויגלה יעורר זה דווקא ("משפט") המוגבלים הפנימיים
הנשמה עצם מההשתלשלות, שלמעלה הדרגה את

("ציון ").
äãåáòáåהרוחניתäãåáòä äìçú úåéäì äëéøöù àåä

áìå çåî íééîéðô úåçëá ïäù úòãå íòè éô-ìòù
.'åë àáìã àúåòø úðéçáì íéàá äæ éãé-ìòåשהיא

וההשגה. מהשכל שלמעלה ההתפעלות
,èôùî úàø÷ðù äøåúä ïéðò àåä èôùî ïë åîëå
שצריך כמו מכונו על דבר כל להיות הוא שהמשפט 

הפסוקåîëå,48להיות 49ïåùàøäלשון èôùîëוהתרגום
¯שם ,'åë àúééî÷ àúëìäë,הראשונה äøåúäùכהלכה

éîéðô øåà úðéçá àéä50.'åë ú÷ôð äîëçî àúééøåàã
שהחכמה החכמה, מדרגת  ומתגלית יוצאת התורה –
בחינת שהם כהמצוות ולא  הפנימי, האור גילוי כבר היא

מקיף. בחינת  – העליון רצון 
á åøîàù åäæåתלמודéîìùåøé51àø÷îä ìë ìò åðøæç

התנ"ך בכל חיפשנו åðéöîכלומר àìåמקום שום
íéùàåש äæä íå÷îá àìà ïåéö íéàø÷ð ìàøùé52éøáã

'åë éãé ìöáå êéôáארץ וליסוד שמים לנטוע כיסיתיך
,äúà éîò ïåéöì øîàìå. הירושלמי מדברי  כאן עד
הקוין  שלשת כנגד 53íéãñçוהן úåìéîâå äãåáòå äøåú

דהיינו  הלכה זו  ה' דבר תורה, זו  בפיך " דברי "ואשים –
המצוות, כללות גמ"ח, זו  כיסיתיך" ידי "בצל תורה,
וליסוד שמים "לנטוע צל, ובשם לבושים  בשם שנקראות
וארץ, שמים  מתקיימים  שבזכותם הקרבנות, אלו ארץ"

ïä äæ éãé-ìòù- ישראל –ïåéö åäæå ,'åë ïåéö úðéçáá
.'åë äãôú èôùîáמתגלית היהודי  של הנשמה שעצם

תורה של הפנימיים הכוחות  בכח נעשה וזה  ונפדית,
החלק את הסביר כאן  עד חסדים. וגמילות עבודה

תפדה". במשפט "ציון הפסוק  של הראשון 
השני : החלק çåøופירוש  ùôð ìò éà÷å ä÷ãöá äéáùå

íééîéðô úåçëä ïäù äîùðהנשמה עצם מלבד כלומר –
ידי על ופדיה גילוי שצריך "ציון" בלשון  שנרמז
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"שאו 47. מאמר א', כרך במדבר התורה אור לדוגמא ראה
ה'עת"ר. תצא ש"פ ב' חלק זה בהמשך וכן ראש". את

ד.48. א, דברים תורה לקוטי

יג.49. מ, וישב

ה.50. פרק אמרים לקוטי תניא ראה

ב.51. הלכה סוף ד פרק תענית

טז.52. נא, ישעיה

העדה 53. (מקרבן לו ע' דברים פרשת התורה אור ראה
דברים  פ' שבת תפדה" במשפט "ציון ד"ה ומאמר שם). לירושלמי

התשח"י. (חזון)

c"ag i`iyp epizeax zxezn

משמע "פדיה" שהלשון וגמ"ח , עבודה  בתורה העבודה
פדיה צריכה אלא במקומה עצם54שנמצאת שהרי  ,

הקליפות בתוך בשבי ממש  להיות יכולה לא הנשמה
הנה להתעוררות. וזקוקה גלויה, היא שאין  רק והגלות ,
רוח נפש  – פנימיים כוחות גם לנשמה יש לזה נוסף
אלא בהסתר רק  לא להיות יכולים אלו  וכוחות – ונשמה

- למקומם) (מחוץ הקליפות, בתוך בשבי äæáãממש 
úéîäáä ùôðã úåçëá úåìâ úðéçá úåéäì ìåëé
íéîéìòîå úé÷ìàä ùôðã úåçëä ìò íéøáâúîù

.'åë íäéìò íéøéúñîå
äéãôäåהפנימיים הכחות ä÷ãöáשל àåäנתינת וכמו –

את לו ולתת לו שאין  מי  על לרחם שזה בגשמיות צדקה
האדם, של הרוחנית בעבודה צדקה יש כך מחסורו,
åùôð ìò íéáø íéîçø úåøøåòúä ïéðò äãåáòá åäæù

,'åë éðòä ìò íéîçø àéäù ä÷ãöä åîëå שמוסבר וכפי
מקומות זה55בכמה הרי בפועל, הצדקה נתינת שבזכות

שהיא אחד שבכל ה"עני " על רחמים לעורר מסייע
בגלות, הנמצאת àåäהנשמה äãåáòá ïëïéðò

úåìâúä 'éäé äæ-éãé-ìòù íéáø íéîçø úåøøåòúä
,úé÷åìàä ùôðã úåçëäהאלוקית נפש  כוחות שכאשר

ידי על היא  לזה העצה הרי להתעורר, מצליחים לא
הרחמים שמידת כיון נפשו , על רבים רחמים התעוררות

האהבה, את ולגלות  לפדות  íéøîåàùבכוחה åîëå56

.'åë äðéá åðéáìá ïúå åðéìò íçø íéáøä êéîçøáשעל –
הנשמה, של  הגלויים הכוחות נפדים  הרחמים מידת ידי

האדם. בלב הבינה  ומתגלית 
åäæåהפסוק של הפירוש  äãôúלסיכום  èôùîá ïåéö

úðéçá äîùðä íöò úðéçá úåìâúä äéäéù éãëáã
äìçú úåéäì êéøö éë ,èôùîä éãé ìò åäæ àáìã àúåòø
øãñá íúåéäì èôùî ïéðò åäæù íééîéðôä úåçë úåìâúä

øñàîî àéöåäì íéëéøö øùàë åðééä äéáùå ,'åë äâøãäå
íééîéðô úåçëä úà øúñäå יותר גדול מאמץ åäæשזה

åäæå .íéáø íéîçø úåøøåòúä ïéðò àåäù ä÷ãöä éãé ìò
'åë ä÷ãöá äéáùå57.

.øåöé÷
äãî ,íåçúå ìåáâå äãî ùé äøéôñ ìëáã àúéà øäåæáå
àåä íåçúå ,éåìéâä ïôåà àåä ìåáâ ,ïúâéøãî íöòá àéä
úåììëå ,äèîìù úåâéøãîä úìéöà ìéáùá èåòéîä
úåøéôñ øùòá åùøù ãöî å÷ä é"ò àåä äãéãîä

.úåæåðâä
.äãôú èôùîá ïåéö ÷åñôä øàáúé ìéòì øëæðä éô ìòå

המאמר: סיכום 
הם והבינה החכמה כי  הקודם במאמר שנתבאר [לאחר
אלא האור, ומיעוט בריבוי  רק זה ואין ומטה" "מעלה 
הבחינה דלכאורה זה, במאמר מקשה [- מדריגתן בעצם 
היא השכלית, הנקודה שהיא החכמה של התחתונה
– השכלי הענין  הרחבת שהיא הבינה, כמו מהות אותה

אחרת? כמהות  נחשבות ומדוע
בנקודת וגם ויש, אין הם ובינה דחכמה ומבאר,
מההשגה, שלמעלה השכלית ה "הנחה" נרגשת ההשכלה
דברי פירוש וזהו בלבד. השכלי הענין  היא הבינה  ואילו 
בזה שיש  מקום , בקירוב האור מאיר שבחכמה האר"י 

ח ושני  ומקבל, ממשפיע משלים, הקרובין ב' כמים
המדות המוחין, וכן בחכמה). עניינם (ומבאר בדעתם 

מדריגתן. בעצם ומטה מעלה הם והמלכות,
"מדה " יש  ספירה שבכל הזוהר דברי  מבאר זה פי  ועל
ו "תחום " האור, של הגילוי  – "גבול" המדריגה, עצם –
וכל שלמטה . הדרגה לצורך הכלים  ידי  על המיעוט
אור  הוא שבמהותו  הקו אור ידי  על היא זו  מדידה

מוגבל.
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"ציון 54. המתחיל דיבור דברים פ' תורה לקוטי ראה
תפדה". במשפט

ז:55. סימן אחרון קונטרס תניא לדוגמא dzrראה dpde
ozi` zpigan 'd xe` zvw xi`dl dveri dvr ok mb yi dfd lgd zelba
uevip lr xxerny i"r epiide cizrl oirk ald zeinipt dcewp jezl
oi`y onf lk zn`a ik mipeilrd miax mingx zpiga eytpay zewl`
lhail eaal zinipt zcewpa ozi` zpigan 'd xe` dlbziy dkef mc`d
zepngx yi zn`a if` ynn ytpd zelk cr `alc `wnern 'zi ecegia
ynn d`lir dnkg zpigan jynp uevipd ik eytpay uevipd lr dlecb
dx`d ielib mewn myy ald zeinipt jezl ezpigan xi`dl leki epi`yke

zelbdn `vei mipeilrd miax mingx i"re ynn zelb zpigaa f"d ef
rcepk ef dax dad` zpiga ald zeinipt dcewp jezl xi`ne diayde

xa` z` dct xy` awril y"nnz`f zrcene .d"nt `"wla y"nke md
i"r epiidc `zln `ilz `wec z"lcrz`a `lirlc `zexrz` ik
zeinyb drtyd dhnl ritydl g"be mipngx ala miax mingx zexxerzd

.ynn ozi` lgp zlert `id dwcvd zlert okle 'eke sqke adf
עולם.56. אהבת בברכת התפילה בנוסח
שכיון 57. אפשר, בדרך לומר יש במאמר למתבאר והקשר

על  דוקא הרי הצמצום, לפני הגנוזות בספירות הוא הקו ששרש
הנשמה. עצם את מעוררים הפנימיים הכוחות ידי



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

כחותיו  כל אוסף התבוננות שע"י ואסיפה, הבנה לשון – שמע התפילה. עיקר – ק"ש
לאלקות. ומבטלם נפשו כחות על ששולט ולי־ראש, שר מלשון – ישראל לאלקות.

תתאה  יחודא – השבטים עבודת עילאה, יחודא – האבות עבודת

¯wÚc"אני ּדמ"ּמֹודה ׁשמע, קריאת הּוא הּתפּלה ענין ¿ƒ«ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ
ּברּכת [עד] עד ׁשאמר" ּומ"ּברּו ׁשאמר" ּברּו" ְִִֶֶַַַַַָָָָ

ּדקריאת  להעבֹודה והקּדמה הכנה רק הּוא אֹור" ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ"יֹוצר
"ׁשמע  ענין ׁשהּוא אחד",ׁשמע הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשמיעה  לׁשֹון הראׁשֹון ּפרּוׁשים, ׁשני יׁש ׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּדבתבת
ּדפרּוׁשֹו ,"עבּד ׁשמע ּכי "ּדּבר ּוכמֹו הבנה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"ויׁשּמע  ּוכמֹו וקּבּוץ, אסיפה לׁשֹון ׁשמע והּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָמבין,
ּדכאׁשר  ּבזה, והּכּונה וקּבץ. ׁשאסף ּדפרּוׁשֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאּול",
רק  הּוא העֹולמֹות ּכל ּדׁשרׁש אי ּומתּבֹונן מבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמׂשּכיל
על  הּנה ּכלל, לעצמּותֹו נֹוגע ּדאינֹו ּבעלמא והארה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּזיו
לאלקּות  נפׁשֹו ּכחֹות ּכל ונקּבץ נאסף זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַָָָֹֹידי

רק לֹו "ׁשמע ונעׂשה וזהּו ׁשּבּׁשמים, לאביו אחד רצֹון ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבחינת  נעׂשה ּב"ׁשמע" ההתּבֹוננּות ידי ּדעל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָיׂשראל",
ּפרּוׁשים, ׁשני ּכן ּגם יׁש "יׂשראל" ּדבתבת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָ"יׂשראל",
ׂשרית  "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הׂשּתררּות, לׁשֹון יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָהראׁשֹון

יׂשראל והּׁשני וּתּוכל", ואנׁשים אלקים לי (אֹותּיֹות)עם ְְֱֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
נעׂשה  "ׁשמע" ידי ּדעל הּוא ההׂשּתררּות ּדענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹראׁש.
זהּו הּנה להוי', אחד ּברצֹון להיֹות הּכחֹות וקּבּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאסיפת
על  וׁשֹולט מֹוׁשל להיֹות ׁשּיכֹול הּכח ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל,
אּתם  "ּבנים ּדכתיב ראׁש, לי ּדיׂשראל והּׁשני נפׁשֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכחֹות

ּדאבּוה  ּכרעא ּוברא אלקיכם", ּדכמֹוטז לה' והינּו , ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָֹ
אׁשר  ּכל ואל אחר רצֹון לֹו ואין הראׁש לגּבי ּבטל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרגל
ועל  לאלקּות, ּבטלים יׂשראל נׁשמֹות ּכן הּנה יּטּנּו, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיחּפץ
עבֹודה, אפני ׁשני ּבזה ויׁש אלקינּו. הוי' נעׂשה זה ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹידי

עּלאה  מרּכבּתא ּבבחינת ּדאבֹות והעבֹודה יז העבֹודה , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתּתאה  מרּכבּתא ּבבחינת ׁשהּׁשבטים יח ּדׁשבטים וזהּו . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

אין  ּכ אחד, אּלא ּבלּב ׁשאין "ּכׁשם ליעקב, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאמרּו
ּבחינת  עּלאה מרּכבּתא היּו ּדהאבֹות אחד", אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבלּבנּו
והּׁשבטים  עּלאה, יחּודא ּבחינת מּמׁש ּבמציאּות ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבּטּול

אתּכפיא  ׁשהּוא ּבלבד הּיׁש ּבּטּול ּתּתאה מרּכבּתא ,יט היּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אּלא  ּבלּבנּו אין ּכ" ׁשאמרּו וזהּו ּתּתאה, יחּודא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחינת
ּדעּתה  אלקינּו", "הוי' וזהּו ּבלבד, הּדמיֹון ּבכף ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאחד",
הוי' מּיׂשראל ואחד אחד ּכל על יתּבר ׁשמֹו מתיחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּנה
וארּבע  וארץ רקיעים ּבׁשבעה נמׁש מּזה ּדהּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאחד,
ועם  ,יתּבר ּבאחדּותֹו מאחדים להיֹות העֹולם ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻרּוחֹות
הם  ועׂשּיה יצירה ּדבריאה הּנׁשמֹות ּדעבֹודת ְְְֱֲֲִִִִֵַַַַָָָָהיֹות
ּכמֹו הּנה ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול ּתּתאה יחּודא ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּבבחינת
ידי  על ּכן הּנה הראׁש, את מֹולי הרגל ּדכח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבגׁשמּיּות
ׁשהּוא  הראׁש ּבחינת ממׁשיכים יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּבּטּול

עּלאה  חכמה העליֹונים.כ המׁשכת מֹוחין ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
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התבטאות  ישנה ישראל בני של מעלתם על

ישראל 3בזהר  בדא, דא מתקשראין קשרין תלת
ענין  בקוב"ה. ואורייתא באורייתא מתקשראין
שלמרות  דברים, שני בין לקשר הרי הוא ההתקשרות
אף  דברים. שני הם זאת בכל בהתקשרות, שמדובר
מתאחדים, דברים ששני מה שהיא למרות דביקות,

דברים. שני שהם ניכר זאת בכל

דברים  ששני הוא והדביקות ההתקשרות ענין
אף־על־פי־כן  אך יותר, מאוחדים אפילו או קשורים
כדבר  שנראים קשורים שהם אלא דברים, שני הם

אחד.
אורייתא  ישראל, של המשולשת ההתקשרות
מתבטא  שהזהר וכפי אחד, דבר באמת היא וקוב"ה,

אחר  חד".4במקום כולא – וקוב"ה אורייתא "ישראל,
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עד  חזק קשורים שהם בלבד זו לא אלה שלשה
אל  אחד, לדבר הם שנראים חד", "כולא באמת הם א

אחד. דבר באמת
ואין  אחד דבר שהם היא, חד" "כולא משמעות

למשנהו. אחד חלק בין הבדל שום
יכולים  חד" "כולא של הפנימי בתוכן קטן מושג

הגמרא  מסיפור להבין אל 5אנו שבא הנכרי אודות
תוכן  את לו שיסביר בתנאי אותו שיגייר הזקן הלל
הלל: לו ענה אחת. רגל על האלקיות והמצוות התורה
לו  הסביר הוא תעביד", לא לחברך סני דעלך "מה

כמוך" לרעך "ואהבת הוא העיקרים כל .6שעיקר
הוא  כמוך" לרעך ש"ואהבת זו, קצרה בתשובה
– האלקיות והמצוות התורה של העיקרים כל עיקר
המשולש  בקשר חד" "כולא של האמת את אנו רואים

וקוב"ה. אורייתא ישראל, של

רצה  הוא להתגייר, בדעה הלל אל בא כשהנכרי
רצה  כן שלפני אלא השי"ת, עבד ליהודי, להיעשות
היהודית. בתורה שבעיקרים העיקר מהו לדעת
העיקרים  שעיקר לו לומר הלל היה צריך לכאורה,

אלקיך" ה' את "ואהבת הוא התורה להיות 7של שכן ,
עבד  מאשר למעלה הוא אהבה מתוך השי"ת עבד
שעיקר  הלל לו אמר ומדוע יראה, מתוך השי"ת
זה  אלא כמוך"? לרעך "ואהבת הוא העיקרים

אחד. דבר שהכל חד", "כולא משמעות
דבר  חד", "כולא הן ישראל ואהבת ה' אהבת
ישראל, אהבת גם לו יש הוי' אהבת בו שיש מי אחד.
גבוהה  למדריגה זוכה ישראל אהבת על שעובד ומי

שהרבי  כפי הוי', באהבת ש"ואהבת 8יותר אומר,
אלקיך" ה' את ל"ואהבת כלי הוא כמוך" .9לרעך
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תרפ"ד] טבת [אמצע

שי' משה מו"ה

וגם  ראיתי, שי' ראד"מ לידידינו לח"ז מי' מכתבו

נהנה  והנני הערמאן, שי' ר"א השיעורי' מגיד מכתב ראיתי

אמנם  בעזר. יהי' והשי"ת הטוב, עסקו מתרחב אשר בזה

כח  באי משמות ידוע יהי' בפה אשר הדבר בהכרח

יש  כמוהו הרי הנ"ל הערמאן וכמו ועיר, עיר בכל במסחרו

דבר  זאת לדעת וצריכי' ושלישית אחרת בעיר גם כחו באי

בהגדלת  עת בכל להתבונן נוכל אשר למען אופנו, על דיבור

בחדש  ופעמיים בעזרו. יהי' והשי"ת המסחר, והרחבת

עסקו. ממהלך להודיע צריך

להיות  באפשרו שהי' באם הדבר הי' ונכון טוב

הי' שם כי ממסחרו סניף התיסדות בדבר בויטעבסק

יוכל  לא סיבה ומאיזה שי' אלי' אברהם ר' הרב ידידינו

הי' ע"כ הדבר, סיבת נודע בלתי ובפרטיות עסקו, לנהל

אפשר  הי' ואם הדברים, פרטי לידע אתר על שיהי' כדאי

ראוי  כאשר העסק ינהל הוא אשר מקומי איש להשיג

וחנות  חנות בכל נמכרת יהי' שהסחורה לראות כלומר

מסחרו, בית של סחורה המיני כל על הקונים יתרבו ואשר

לקנות  לעורר לחנות מחנות לילך היום כל עסקו יהי' וזה

אנשי' סחורת כי שנדרש, במה ואשה איש לכל סחורה

לשלם  להבטיח יכול זה ובעד לחוד, הנשים וסחורת לחוד

כמובן  ההוא, לאיש שכירות לחדש צערואנצעס שני עד

מה  מזה פחות יספיק (ואם לזה רק ונתון מסור יהי' אשר

להרבו' כזה) סכום עד אז הכרח שהוא באם רק טוב,

לו  ויבטיח הקאפאראטיוו, של סחורה מיני כל על בקונים

ובמשך  הקונים, מתרבים אם ויבקר יודע וגם מעצמו, זאת

בזה. וחריצותו האיש פעולת לראות יכולי' שניים או חדש

קונים  בריבוי טובה פרנסה לו ויתן בעזרו יהי' והשי"ת

ומסודר  ברור חשבון שיהי' גדול ועיקר יפרץ ומסחרו טובי'

הפרטים. בכל
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כחותיו  כל אוסף התבוננות שע"י ואסיפה, הבנה לשון – שמע התפילה. עיקר – ק"ש
לאלקות. ומבטלם נפשו כחות על ששולט ולי־ראש, שר מלשון – ישראל לאלקות.

תתאה  יחודא – השבטים עבודת עילאה, יחודא – האבות עבודת

¯wÚc"אני ּדמ"ּמֹודה ׁשמע, קריאת הּוא הּתפּלה ענין ¿ƒ«ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ
ּברּכת [עד] עד ׁשאמר" ּומ"ּברּו ׁשאמר" ּברּו" ְִִֶֶַַַַַָָָָ

ּדקריאת  להעבֹודה והקּדמה הכנה רק הּוא אֹור" ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ"יֹוצר
"ׁשמע  ענין ׁשהּוא אחד",ׁשמע הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשמיעה  לׁשֹון הראׁשֹון ּפרּוׁשים, ׁשני יׁש ׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּדבתבת
ּדפרּוׁשֹו ,"עבּד ׁשמע ּכי "ּדּבר ּוכמֹו הבנה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"ויׁשּמע  ּוכמֹו וקּבּוץ, אסיפה לׁשֹון ׁשמע והּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָמבין,
ּדכאׁשר  ּבזה, והּכּונה וקּבץ. ׁשאסף ּדפרּוׁשֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאּול",
רק  הּוא העֹולמֹות ּכל ּדׁשרׁש אי ּומתּבֹונן מבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמׂשּכיל
על  הּנה ּכלל, לעצמּותֹו נֹוגע ּדאינֹו ּבעלמא והארה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּזיו
לאלקּות  נפׁשֹו ּכחֹות ּכל ונקּבץ נאסף זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַָָָֹֹידי

רק לֹו "ׁשמע ונעׂשה וזהּו ׁשּבּׁשמים, לאביו אחד רצֹון ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבחינת  נעׂשה ּב"ׁשמע" ההתּבֹוננּות ידי ּדעל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָיׂשראל",
ּפרּוׁשים, ׁשני ּכן ּגם יׁש "יׂשראל" ּדבתבת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָ"יׂשראל",
ׂשרית  "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הׂשּתררּות, לׁשֹון יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָהראׁשֹון

יׂשראל והּׁשני וּתּוכל", ואנׁשים אלקים לי (אֹותּיֹות)עם ְְֱֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
נעׂשה  "ׁשמע" ידי ּדעל הּוא ההׂשּתררּות ּדענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹראׁש.
זהּו הּנה להוי', אחד ּברצֹון להיֹות הּכחֹות וקּבּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאסיפת
על  וׁשֹולט מֹוׁשל להיֹות ׁשּיכֹול הּכח ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל,
אּתם  "ּבנים ּדכתיב ראׁש, לי ּדיׂשראל והּׁשני נפׁשֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכחֹות

ּדאבּוה  ּכרעא ּוברא אלקיכם", ּדכמֹוטז לה' והינּו , ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָֹ
אׁשר  ּכל ואל אחר רצֹון לֹו ואין הראׁש לגּבי ּבטל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרגל
ועל  לאלקּות, ּבטלים יׂשראל נׁשמֹות ּכן הּנה יּטּנּו, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיחּפץ
עבֹודה, אפני ׁשני ּבזה ויׁש אלקינּו. הוי' נעׂשה זה ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹידי

עּלאה  מרּכבּתא ּבבחינת ּדאבֹות והעבֹודה יז העבֹודה , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתּתאה  מרּכבּתא ּבבחינת ׁשהּׁשבטים יח ּדׁשבטים וזהּו . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

אין  ּכ אחד, אּלא ּבלּב ׁשאין "ּכׁשם ליעקב, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאמרּו
ּבחינת  עּלאה מרּכבּתא היּו ּדהאבֹות אחד", אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבלּבנּו
והּׁשבטים  עּלאה, יחּודא ּבחינת מּמׁש ּבמציאּות ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבּטּול

אתּכפיא  ׁשהּוא ּבלבד הּיׁש ּבּטּול ּתּתאה מרּכבּתא ,יט היּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אּלא  ּבלּבנּו אין ּכ" ׁשאמרּו וזהּו ּתּתאה, יחּודא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחינת
ּדעּתה  אלקינּו", "הוי' וזהּו ּבלבד, הּדמיֹון ּבכף ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאחד",
הוי' מּיׂשראל ואחד אחד ּכל על יתּבר ׁשמֹו מתיחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּנה
וארּבע  וארץ רקיעים ּבׁשבעה נמׁש מּזה ּדהּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאחד,
ועם  ,יתּבר ּבאחדּותֹו מאחדים להיֹות העֹולם ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻרּוחֹות
הם  ועׂשּיה יצירה ּדבריאה הּנׁשמֹות ּדעבֹודת ְְְֱֲֲִִִִֵַַַַָָָָהיֹות
ּכמֹו הּנה ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול ּתּתאה יחּודא ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּבבחינת
ידי  על ּכן הּנה הראׁש, את מֹולי הרגל ּדכח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבגׁשמּיּות
ׁשהּוא  הראׁש ּבחינת ממׁשיכים יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּבּטּול

עּלאה  חכמה העליֹונים.כ המׁשכת מֹוחין ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
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התבטאות  ישנה ישראל בני של מעלתם על

ישראל 3בזהר  בדא, דא מתקשראין קשרין תלת
ענין  בקוב"ה. ואורייתא באורייתא מתקשראין
שלמרות  דברים, שני בין לקשר הרי הוא ההתקשרות
אף  דברים. שני הם זאת בכל בהתקשרות, שמדובר
מתאחדים, דברים ששני מה שהיא למרות דביקות,

דברים. שני שהם ניכר זאת בכל

דברים  ששני הוא והדביקות ההתקשרות ענין
אף־על־פי־כן  אך יותר, מאוחדים אפילו או קשורים
כדבר  שנראים קשורים שהם אלא דברים, שני הם

אחד.
אורייתא  ישראל, של המשולשת ההתקשרות
מתבטא  שהזהר וכפי אחד, דבר באמת היא וקוב"ה,

אחר  חד".4במקום כולא – וקוב"ה אורייתא "ישראל,
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א.3) עג, זח"ג שם.4)ראה
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עד  חזק קשורים שהם בלבד זו לא אלה שלשה
אל  אחד, לדבר הם שנראים חד", "כולא באמת הם א

אחד. דבר באמת
ואין  אחד דבר שהם היא, חד" "כולא משמעות

למשנהו. אחד חלק בין הבדל שום
יכולים  חד" "כולא של הפנימי בתוכן קטן מושג

הגמרא  מסיפור להבין אל 5אנו שבא הנכרי אודות
תוכן  את לו שיסביר בתנאי אותו שיגייר הזקן הלל
הלל: לו ענה אחת. רגל על האלקיות והמצוות התורה
לו  הסביר הוא תעביד", לא לחברך סני דעלך "מה

כמוך" לרעך "ואהבת הוא העיקרים כל .6שעיקר
הוא  כמוך" לרעך ש"ואהבת זו, קצרה בתשובה
– האלקיות והמצוות התורה של העיקרים כל עיקר
המשולש  בקשר חד" "כולא של האמת את אנו רואים

וקוב"ה. אורייתא ישראל, של

רצה  הוא להתגייר, בדעה הלל אל בא כשהנכרי
רצה  כן שלפני אלא השי"ת, עבד ליהודי, להיעשות
היהודית. בתורה שבעיקרים העיקר מהו לדעת
העיקרים  שעיקר לו לומר הלל היה צריך לכאורה,

אלקיך" ה' את "ואהבת הוא התורה להיות 7של שכן ,
עבד  מאשר למעלה הוא אהבה מתוך השי"ת עבד
שעיקר  הלל לו אמר ומדוע יראה, מתוך השי"ת
זה  אלא כמוך"? לרעך "ואהבת הוא העיקרים

אחד. דבר שהכל חד", "כולא משמעות
דבר  חד", "כולא הן ישראל ואהבת ה' אהבת
ישראל, אהבת גם לו יש הוי' אהבת בו שיש מי אחד.
גבוהה  למדריגה זוכה ישראל אהבת על שעובד ומי

שהרבי  כפי הוי', באהבת ש"ואהבת 8יותר אומר,
אלקיך" ה' את ל"ואהבת כלי הוא כמוך" .9לרעך
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א.5) לא, שבת
יח.6) יט, ויקרא
א.7) יא, ה. ו, דברים

הזקן.8) אדמו"ר
האותיות 9) ש' משל"ה ולהעיר מה. ע' ד' חוברת התמים ג"כ ראה

ב  אות .ריש
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תרפ"ד] טבת [אמצע

שי' משה מו"ה

וגם  ראיתי, שי' ראד"מ לידידינו לח"ז מי' מכתבו

נהנה  והנני הערמאן, שי' ר"א השיעורי' מגיד מכתב ראיתי

אמנם  בעזר. יהי' והשי"ת הטוב, עסקו מתרחב אשר בזה

כח  באי משמות ידוע יהי' בפה אשר הדבר בהכרח

יש  כמוהו הרי הנ"ל הערמאן וכמו ועיר, עיר בכל במסחרו

דבר  זאת לדעת וצריכי' ושלישית אחרת בעיר גם כחו באי

בהגדלת  עת בכל להתבונן נוכל אשר למען אופנו, על דיבור

בחדש  ופעמיים בעזרו. יהי' והשי"ת המסחר, והרחבת

עסקו. ממהלך להודיע צריך

להיות  באפשרו שהי' באם הדבר הי' ונכון טוב

הי' שם כי ממסחרו סניף התיסדות בדבר בויטעבסק

יוכל  לא סיבה ומאיזה שי' אלי' אברהם ר' הרב ידידינו

הי' ע"כ הדבר, סיבת נודע בלתי ובפרטיות עסקו, לנהל

אפשר  הי' ואם הדברים, פרטי לידע אתר על שיהי' כדאי

ראוי  כאשר העסק ינהל הוא אשר מקומי איש להשיג

וחנות  חנות בכל נמכרת יהי' שהסחורה לראות כלומר

מסחרו, בית של סחורה המיני כל על הקונים יתרבו ואשר

לקנות  לעורר לחנות מחנות לילך היום כל עסקו יהי' וזה

אנשי' סחורת כי שנדרש, במה ואשה איש לכל סחורה

לשלם  להבטיח יכול זה ובעד לחוד, הנשים וסחורת לחוד

כמובן  ההוא, לאיש שכירות לחדש צערואנצעס שני עד

מה  מזה פחות יספיק (ואם לזה רק ונתון מסור יהי' אשר

להרבו' כזה) סכום עד אז הכרח שהוא באם רק טוב,

לו  ויבטיח הקאפאראטיוו, של סחורה מיני כל על בקונים

ובמשך  הקונים, מתרבים אם ויבקר יודע וגם מעצמו, זאת

בזה. וחריצותו האיש פעולת לראות יכולי' שניים או חדש

קונים  בריבוי טובה פרנסה לו ויתן בעזרו יהי' והשי"ת

ומסודר  ברור חשבון שיהי' גדול ועיקר יפרץ ומסחרו טובי'

הפרטים. בכל
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש
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'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈
מאד  לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּתׁשּוקה

- מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכ"ז נׁשמתם. ׁשּיצאה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמּמׁש,

הּדרּגא  לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ואזהרֹות צּוּוים ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָעם

ּבדרּגֹות  לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ּבני ׁשל ּביֹותר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּנעלית

ה'. ּבעבֹודת ּגבּול ואין ְְֲֵַַָנֹוספֹות,

éðùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש
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:úëøtì úéaî àéáäå äwcâéúøèwä-úà ïúðå ©®̈§¥¦−¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤©§²Ÿ¤

-úà úøèwä ïðr | äqëå ýåýé éðôì Làä-ìr©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤
:úeîé àìå úeãrä-ìr øLà úøtkäãéç÷ìå ©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©Æ

äîã÷ úøtkä éðt-ìr Bòaöàá äfäå øtä ícî¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
ícä-ïî íéîrt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:BraöàaåèøLà úàhçä øérN-úà èçLå §¤§¨«§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
äNrå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà àéáäå írì̈½̈§¥¦Æ¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´

Búà äfäå øtä íãì äNr øLàk Bîc-úà¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²
:úøtkä éðôìå úøtkä-ìræèLãwä-ìr øtëå ©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤§¦¤´©©ÀŸ¤

íúàhç-ìëì íäérLtîe ìàøNé éða úàîhî¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®
CBúa ízà ïëMä ãrBî ìäàì äNré ïëå§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−

:íúàîèæéãrBî ìäàa | äéäé-àì íãà-ìëå ª§Ÿ¨«§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À
ãráe Bãra øtëå Búàö-ãr Lãwa øtëì Bàáa§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´

:ìàøNé ìä÷-ìk ãráe Búéaçéçaænä-ìà àöéå ¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«§¨À̈¤©¦§¥²©
øtä ícî ç÷ìå åéìr øtëå ýåýé-éðôì øLà£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®§¨©º¦©³©¨Æ
:áéáñ çaænä úBðø÷-ìr ïúðå øérOä ícîe¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬©¦§¥−©¨¦«

èéíéîrt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìr äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèåëälëå §¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ

çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©
:éçä øérOä-úà áéø÷äåàë-úà ïøäà Cîñå §¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«§¨©̧©«£¹Ÿ¤

ézLáéúëåãééø÷éçä øérOä Làø-ìr åéãé §¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»©©¼
-úàå ìàøNé éða úðår-ìk-úà åéìr äcåúäå§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤
Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç-ìëì íäérLt-ìk̈¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ

:äøaãnä ézr Léà-ãéa çlLå øérOäáëàNðå ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧
äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà åéìr øérOä©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥¨®

:øaãna øérOä-úà çlLåâë-ìà ïøäà àáe §¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤
Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe ãrBî ìäà́Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−

:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáaãë-úà õçøå §Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«§¨©̧¤
àöéå åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®§¨À̈
Bãra øtëå írä úìò-úàå Búìr-úà äNrå§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−

:írä ãráe§©¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈
מאד  לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּתׁשּוקה

- מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכ"ז נׁשמתם. ׁשּיצאה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמּמׁש,

הּדרּגא  לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ואזהרֹות צּוּוים ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָעם

ּבדרּגֹות  לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ּבני ׁשל ּביֹותר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּנעלית

ה'. ּבעבֹודת ּגבּול ואין ְְֲֵַַָנֹוספֹות,

éðùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨



iyilyרסב - fi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åëåéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈
å-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçø §¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤

:äðçnäæëøérN | úàå úàhçä øt úàå ©©«£¤«§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´
Lãwa øtëì íîc-úà àáeä øLà úàhçä©«©À̈£¤̧¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤
íúør-úà Làá eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬

:íLøt-úàå íøNa-úàåçëñaëé íúà óøOäå §¤§¨−̈§¤¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´
àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬

:äðçnä-ìàèëLãça íìBò úwçì íëì äúéäå ¤©©«£¤«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤
Lãçì øBNra éréáMäíëéúLôð-úà eprz Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À

øbä øbäå çøæàä eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬
:íëëBúaìøäèì íëéìr øtëé äfä íBiá-ék §«§¤«¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´

:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«
àì-úà íúéprå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤

:íìBò úwç íëéúLôðáì-øLà ïäkä øtëå ©§«Ÿ¥¤®ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤
úçz ïäëì Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©

:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáàâìøtëå ¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ
çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä ír-ìk-ìrå íéðäkä ìrå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

ãìéða-ìr øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nriå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨®̈©©¾©©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôæéàýåýé øaãéå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ

-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå ìàøNé éða-ìk̈§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤
:øîàì ýåýé äeöâî Léà LéàìàøNé úéa ¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½

Bà äðçna ær-Bà áNë-Bà øBL èçLé øLà£¤̧¦§©¹¬¤²¤¥−©©«£¤®µ
:äðçnì õeçî èçLé øLàãìäà çút-ìàå £¤´¦§½̈¦−©©«£¤«§¤¤¹©´Ÿ¤

éðôì ýåýéì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãrBî¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§¥−
CôL íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´¨½̈

:Bnr áøwî àeää Léàä úøëðåäøLà ïrîì §¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«§©Á©Á£¤̧
íéçáæ íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé̈¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´«Ÿ§¦»
ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìr©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãrBî¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBàåýåýé çaæî-ìr ícä-úà ïäkä ÷øæå ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½

ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©
:ýåýéìæíøérOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå ©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾

úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæ íä øLà£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ
:íúøãì íäì̈¤−§«ŸŸ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(987 'r b"g zegiyÎihewl)

e˙ÓiÂ '‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈«»À

וּימתּו'? . . מֹות 'אחרי - הּלׁשֹון ּכפל מהּו להקׁשֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֻיׁש

ּבני  ׁשל חטאם היה מה החסידּות, ּפרּוׁש עלּֿפי לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויׁש

אֹותם  ׁשהביאה מאד, נעלית לדרּגא התעּלּו אהרן ּבני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹאהרן:

לכלֹות  אֹותם ׁשהביאה עד לּקּב"ה, עצּומה ואהבה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלקרבה

רצֹון  זה ׁשאין היה וחטאם הּגּוף. מן הּנׁשמה ּביציאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,

ויתקרבּו יׁשּתֹוקקּו יׂשראל ׁשּבני הּוא הּקּב"ה רצֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקּב"ה,

ויהפכּו הּזה, ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו זה עם יחד א הּקּב"ה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל

מֹות  ּבּפסּוק, הּכפילּות מּובנת זה ּפי על לּקּב"ה. לדירה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו

וּימתּו', ה' לפני מ'ּבקרבתם ּכתֹוצאה הּגיע אהרן ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻׁשני

עד  לה' ׁשהתקרבּו אהרן, ּבני ׁשל חטאם את מתאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻה'וּימתּו'

נׁשמתם. ְְִֶָָָָׁשּיצאה

éùéìùçìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½
äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§®̈£¤©«£¤¬Ÿ−̈

:çáæ-Bàèepàéáé àì ãrBî ìäà çút-ìàå ¨«©§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½
:åénrî àeää Léàä úøëðå ýåýéì Búà úBNrì©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

éíëBúa øbä øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnr áøwî dúà ézøëäå ícä-úààéLôð ék ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«¦´¤´¤
çaænä-ìr íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìr øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

áéíkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìr©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©

:ícâéìûøNé éðaî Léà Léàåøbä øbä-ïîe ¨«§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´
ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®

:øôra eäqëå Bîc-úà CôLåãé-ìk Lôð-ék §¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤¨
íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNäÀ̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk̈¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìkåèäìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ
íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦

iriax - hi ,gi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øäèå áørä-ãr àîèåæèBøNáe ñaëé àì íàå §¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−
:Bðår àNðå õçøé àìôçéàýåýé øaãéå ´Ÿ¦§®̈§¨−̈£Ÿ«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:íëéäìà ýåýé éðà íäìàâ-õøà äNrîk £¥¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¯¤«¤

äNrîëe eNrú àì da-ízáLé øLà íéøöî¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ©«£®§©«£¥´
àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïrðk-õøà¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ

:eëìú àì íäéúwçáe eNrúãéètLî-úà ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«¤¦§¨©¯
øîLz éúwç-úàå eNrzýåýé éðà íäa úëìì e ©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́¨¤®£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàäéètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe ¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½
:ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLàñ £¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

åLéà Léà-ìk-ìàeáø÷ú àì BøNa øàL ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−
:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§®̈£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬

:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«
çéáà-úLà úåøréáà úåør älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−

:àåäñèéáà-úá EúBçà úåørEnà-úá Bà E ¦«¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½
älâú àì õeç úãìBî Bà úéa úãìBî¤¤́©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−

:ïúåørñéða-úa úåøràì Eza-úá Bà E ¤§¨¨«¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ
:äpä Eúåør ék ïúåør älâúñàéúåør §©¤−¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−¥«¨¤§©̧

éáà úLà-úaéáà úãìBî Eàì àåä EúBçà E ©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®¬Ÿ
:dúåør älâúñáé-úBçà úåøréáààì E §©¤−¤§¨¨«¤§©¬£«¨¦−´Ÿ
éáà øàL älâú:àåä EñâéEnà-úBçà úåør §©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬£«¦§−

:àåä Enà øàL-ék älâú àìñãéúåør ´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«¤§©¬
éáà-éçà÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø £¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈

:àåä EúãcñåèúLà älâú àì Eúlk úåør Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤
ða:dúåør älâú àì àåä Eñæè-úLà úåør ¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤

éçàéçà úåør älâú àì E:àåä Eñæéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬
-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©
änæ äpä äøàL dúåør úBlâì çwú àì dza¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬

:àåäçéúBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå ¦«§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯
:äéiça äéìr dúåørèéúcða äMà-ìàå ¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨§¤¦−̈§¦©´

:dúåør úBlâì áø÷ú àì dúàîèëúLà-ìàå ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«§¤¥̧¤Æ
:dá-äàîèì òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîr£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©§¨§¨¨«

àëìlçú àìå Cìnì øéáräì ïzú-àì Erøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r b"g e"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

(196

L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡B·È ˙‡Êa(ג (טז, ¿…»«¬…∆«…∆
˙ÈaÏ ÊÓ¯ ,¯NÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ BlL ‡i¯ËÓÈb :˙‡Êa¿…ƒ«¿ƒ»∆«¿«≈»∆∆∆∆««ƒ

ÔBL‡¯‰(רש"י) »ƒ
ואכּלם" ּבהם אּפי ויחר לי הּניחה "ועּתה הּפסּוק ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ׁשהתּפּלל  ׁשמענּו לא עדין רׁש"י: אֹומר העגל), חטא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ(לאחר

ּפתח, לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי? הּניחה אֹומר והּוא עליהם, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה

יכּלם". לא עליהם, יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהֹודיעֹו

- ועׂשר מאֹות ארּבע ׁשּבּכתּוב, הרמז ּבעניננּו, זה ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָועל

ׁשאם  יׂשראל, לבני ּפתח ּפתיחת הּוא ראׁשֹון, לבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרמז

מסּפר  ׁשל ההגּבלה ּתבּטל יחטאּו, ולא לּקּב"ה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻיׁשמעּו

נצחי. יּׁשאר הראׁשֹון הּמקּדׁש ּובית ְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּׁשנים,

éòéáøáëäMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®
:àåä äárBzâëEzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe «¥−̈¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−

äîäá éðôì ãîrú-àì äMàå dá-äàîèì§¨§¨¨®§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²
:àeä ìáz dráøìãëék älà-ìëa eànhz-ìà §¦§−̈¤¬¤«©¦©§−§¨¥®¤¦³

çlLî éðà-øLà íéBbä eàîèð älà-ìëá§¨¥̧¤Æ¦§§´©¦½£¤£¦¬§©¥−©
:íëéðtîäëäéìr dðår ã÷ôàå õøàä àîèzå ¦§¥¤«©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨

:äéáLé-úà õøàä à÷zååëízà ízøîLe ©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨§©§¤´©¤À
ìå éètLî-úàå éúwç-úàìkî eNrú à ¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ©«£½¦¬Ÿ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä älàä úárBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«
æë-éLðà eNr ìàä úárBzä-ìk-úà ékõøàä ¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤

:õøàä àîèzå íëéðôì øLàçëàé÷ú-àìå £¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤§«Ÿ¨¦³
äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä̈¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ®̈©«£¤¬¨¨²

:íëéðôì øLà éBbä-úàèëäNré øLà-ìk ék ¤©−£¤¬¦§¥¤«¦µ¨£¤´©«£¤½
úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úárBzä ìkî¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−

:ínr áøwîìézìáì ézøîLî-úà ízøîLe ¦¤¬¤©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧
íëéðôì eNrð øLà úárBzä úBwçî úBNr£¹¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½

:íëéäìà ýåýé éðà íäa eànhú àìåttt §¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô

íéùåã÷ úùøô
èéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤



רסג iyily - fi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åëåéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈
å-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçø §¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤

:äðçnäæëøérN | úàå úàhçä øt úàå ©©«£¤«§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´
Lãwa øtëì íîc-úà àáeä øLà úàhçä©«©À̈£¤̧¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤
íúør-úà Làá eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬

:íLøt-úàå íøNa-úàåçëñaëé íúà óøOäå §¤§¨−̈§¤¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´
àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬

:äðçnä-ìàèëLãça íìBò úwçì íëì äúéäå ¤©©«£¤«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤
Lãçì øBNra éréáMäíëéúLôð-úà eprz Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À

øbä øbäå çøæàä eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬
:íëëBúaìøäèì íëéìr øtëé äfä íBiá-ék §«§¤«¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´

:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«
àì-úà íúéprå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤

:íìBò úwç íëéúLôðáì-øLà ïäkä øtëå ©§«Ÿ¥¤®ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤
úçz ïäëì Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©

:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáàâìøtëå ¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ
çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä ír-ìk-ìrå íéðäkä ìrå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

ãìéða-ìr øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nriå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨®̈©©¾©©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôæéàýåýé øaãéå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ

-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå ìàøNé éða-ìk̈§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤
:øîàì ýåýé äeöâî Léà LéàìàøNé úéa ¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½

Bà äðçna ær-Bà áNë-Bà øBL èçLé øLà£¤̧¦§©¹¬¤²¤¥−©©«£¤®µ
:äðçnì õeçî èçLé øLàãìäà çút-ìàå £¤´¦§½̈¦−©©«£¤«§¤¤¹©´Ÿ¤

éðôì ýåýéì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãrBî¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§¥−
CôL íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´¨½̈

:Bnr áøwî àeää Léàä úøëðåäøLà ïrîì §¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«§©Á©Á£¤̧
íéçáæ íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé̈¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´«Ÿ§¦»
ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìr©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãrBî¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBàåýåýé çaæî-ìr ícä-úà ïäkä ÷øæå ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½

ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©
:ýåýéìæíøérOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå ©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾

úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæ íä øLà£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ
:íúøãì íäì̈¤−§«ŸŸ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(987 'r b"g zegiyÎihewl)

e˙ÓiÂ '‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈«»À

וּימתּו'? . . מֹות 'אחרי - הּלׁשֹון ּכפל מהּו להקׁשֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֻיׁש

ּבני  ׁשל חטאם היה מה החסידּות, ּפרּוׁש עלּֿפי לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויׁש

אֹותם  ׁשהביאה מאד, נעלית לדרּגא התעּלּו אהרן ּבני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹאהרן:

לכלֹות  אֹותם ׁשהביאה עד לּקּב"ה, עצּומה ואהבה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלקרבה

רצֹון  זה ׁשאין היה וחטאם הּגּוף. מן הּנׁשמה ּביציאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,

ויתקרבּו יׁשּתֹוקקּו יׂשראל ׁשּבני הּוא הּקּב"ה רצֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקּב"ה,

ויהפכּו הּזה, ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו זה עם יחד א הּקּב"ה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל

מֹות  ּבּפסּוק, הּכפילּות מּובנת זה ּפי על לּקּב"ה. לדירה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו

וּימתּו', ה' לפני מ'ּבקרבתם ּכתֹוצאה הּגיע אהרן ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻׁשני

עד  לה' ׁשהתקרבּו אהרן, ּבני ׁשל חטאם את מתאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻה'וּימתּו'

נׁשמתם. ְְִֶָָָָׁשּיצאה

éùéìùçìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½
äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§®̈£¤©«£¤¬Ÿ−̈

:çáæ-Bàèepàéáé àì ãrBî ìäà çút-ìàå ¨«©§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½
:åénrî àeää Léàä úøëðå ýåýéì Búà úBNrì©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

éíëBúa øbä øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnr áøwî dúà ézøëäå ícä-úààéLôð ék ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«¦´¤´¤
çaænä-ìr íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìr øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

áéíkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìr©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©

:ícâéìûøNé éðaî Léà Léàåøbä øbä-ïîe ¨«§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´
ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®

:øôra eäqëå Bîc-úà CôLåãé-ìk Lôð-ék §¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤¨
íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNäÀ̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk̈¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìkåèäìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ
íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦

iriax - hi ,gi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øäèå áørä-ãr àîèåæèBøNáe ñaëé àì íàå §¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−
:Bðår àNðå õçøé àìôçéàýåýé øaãéå ´Ÿ¦§®̈§¨−̈£Ÿ«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:íëéäìà ýåýé éðà íäìàâ-õøà äNrîk £¥¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¯¤«¤

äNrîëe eNrú àì da-ízáLé øLà íéøöî¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ©«£®§©«£¥´
àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïrðk-õøà¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ

:eëìú àì íäéúwçáe eNrúãéètLî-úà ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«¤¦§¨©¯
øîLz éúwç-úàå eNrzýåýé éðà íäa úëìì e ©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́¨¤®£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàäéètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe ¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½
:ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLàñ £¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

åLéà Léà-ìk-ìàeáø÷ú àì BøNa øàL ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−
:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§®̈£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬

:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«
çéáà-úLà úåøréáà úåør älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−

:àåäñèéáà-úá EúBçà úåørEnà-úá Bà E ¦«¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½
älâú àì õeç úãìBî Bà úéa úãìBî¤¤́©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−

:ïúåørñéða-úa úåøràì Eza-úá Bà E ¤§¨¨«¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ
:äpä Eúåør ék ïúåør älâúñàéúåør §©¤−¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−¥«¨¤§©̧

éáà úLà-úaéáà úãìBî Eàì àåä EúBçà E ©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®¬Ÿ
:dúåør älâúñáé-úBçà úåøréáààì E §©¤−¤§¨¨«¤§©¬£«¨¦−´Ÿ
éáà øàL älâú:àåä EñâéEnà-úBçà úåør §©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬£«¦§−

:àåä Enà øàL-ék älâú àìñãéúåør ´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«¤§©¬
éáà-éçà÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø £¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈

:àåä EúãcñåèúLà älâú àì Eúlk úåør Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤
ða:dúåør älâú àì àåä Eñæè-úLà úåør ¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤

éçàéçà úåør älâú àì E:àåä Eñæéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬
-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©
änæ äpä äøàL dúåør úBlâì çwú àì dza¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬

:àåäçéúBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå ¦«§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯
:äéiça äéìr dúåørèéúcða äMà-ìàå ¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨§¤¦−̈§¦©´

:dúåør úBlâì áø÷ú àì dúàîèëúLà-ìàå ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«§¤¥̧¤Æ
:dá-äàîèì òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîr£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©§¨§¨¨«

àëìlçú àìå Cìnì øéáräì ïzú-àì Erøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r b"g e"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

(196

L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡B·È ˙‡Êa(ג (טז, ¿…»«¬…∆«…∆
˙ÈaÏ ÊÓ¯ ,¯NÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ BlL ‡i¯ËÓÈb :˙‡Êa¿…ƒ«¿ƒ»∆«¿«≈»∆∆∆∆««ƒ

ÔBL‡¯‰(רש"י) »ƒ
ואכּלם" ּבהם אּפי ויחר לי הּניחה "ועּתה הּפסּוק ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ׁשהתּפּלל  ׁשמענּו לא עדין רׁש"י: אֹומר העגל), חטא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ(לאחר

ּפתח, לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי? הּניחה אֹומר והּוא עליהם, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה

יכּלם". לא עליהם, יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהֹודיעֹו

- ועׂשר מאֹות ארּבע ׁשּבּכתּוב, הרמז ּבעניננּו, זה ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָועל

ׁשאם  יׂשראל, לבני ּפתח ּפתיחת הּוא ראׁשֹון, לבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרמז

מסּפר  ׁשל ההגּבלה ּתבּטל יחטאּו, ולא לּקּב"ה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻיׁשמעּו

נצחי. יּׁשאר הראׁשֹון הּמקּדׁש ּובית ְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּׁשנים,

éòéáøáëäMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®
:àåä äárBzâëEzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe «¥−̈¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−

äîäá éðôì ãîrú-àì äMàå dá-äàîèì§¨§¨¨®§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²
:àeä ìáz dráøìãëék älà-ìëa eànhz-ìà §¦§−̈¤¬¤«©¦©§−§¨¥®¤¦³

çlLî éðà-øLà íéBbä eàîèð älà-ìëá§¨¥̧¤Æ¦§§´©¦½£¤£¦¬§©¥−©
:íëéðtîäëäéìr dðår ã÷ôàå õøàä àîèzå ¦§¥¤«©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨

:äéáLé-úà õøàä à÷zååëízà ízøîLe ©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨§©§¤´©¤À
ìå éètLî-úàå éúwç-úàìkî eNrú à ¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ©«£½¦¬Ÿ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä älàä úárBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«
æë-éLðà eNr ìàä úárBzä-ìk-úà ékõøàä ¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤

:õøàä àîèzå íëéðôì øLàçëàé÷ú-àìå £¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤§«Ÿ¨¦³
äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä̈¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ®̈©«£¤¬¨¨²

:íëéðôì øLà éBbä-úàèëäNré øLà-ìk ék ¤©−£¤¬¦§¥¤«¦µ¨£¤´©«£¤½
úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úárBzä ìkî¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−

:ínr áøwîìézìáì ézøîLî-úà ízøîLe ¦¤¬¤©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧
íëéðôì eNrð øLà úárBzä úBwçî úBNr£¹¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½

:íëéäìà ýåýé éðà íäa eànhú àìåttt §¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô

íéùåã÷ úùøô
èéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤



iyingרסד - hi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéLã÷ íäìà zøîàå ìûøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäzâBnà Léà ¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦´¦³

ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàãäëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà ¡«Ÿ¥¤«©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈

:íëéäìà ýåýé éðà íëì eNrú àìäeçaæú éëå ¬Ÿ©«£−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦¯¦§§²
:eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæåíBéa ¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«§¯

éLéìMä íBé-ãr øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½
óøOé Làa:æéLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå ¨¥−¦¨¥«§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®

:äöøé àì àeä ìebtç-úà-ék àOé Bðår åéìëàå ¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤
:äénrî àåää Lôpä äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

èúàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãNéEîøëå ¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«§©§§Æ

øbìå éðrì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì́Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áærzàéeáðâz àì ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«−Ÿ¦§®Ÿ

:Búéîra Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìåáé-àìå §«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«§«Ÿ
éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMúE ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−

:ýåýé éðàâéìæâú àìå Erø-úà ÷Lrú-àì £¦¬§Ÿ̈«Ÿ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ
:ø÷a-ãr Ezà øéëN úlrt ïéìú-àìãé-àì «Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²¦§−©«Ÿ¤«Ÿ

úàøéå ìLëî ïzú àì øer éðôìå Løç ìl÷ú§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨
éäìàî:ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'r f"kg zegiyÎihewl)

ÌBia . . ‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡NÂ¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»«
ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰(כבֿל (טז, «∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ»«…≈∆

האדם  אם ּגם הּקּלֹות, העברֹות על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָׂשעיר

יֹום  ׁשל עּצּומֹו ואּלּו הרמּב"ם). (לדעת ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹעצמֹו

ּביניהם, והחּלּוק ּתׁשּובה. עֹוׂשה האדם אם רק מכּפר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּפּור

לא  לכן עצמן, העברֹות על היא הּמׁשּתּלח ׂשעיר ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹּכּפרת

האדם, על היא ּכּפּור יֹום ּכּפרת א האדם. לתׁשּובת ְְִִִִַַַַַָָָָָָָזקּוקים

לא  ּבתׁשּובה, ׁשב ואינֹו זֹו, לכּפרה מתנּגד האדם אם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹולכן

ּכּפּור. יֹום ּכּפרת ִִַַָָמֹועילה

éùéîçåèìã-éðô àOú-àì ètLna ìår eNrú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈
:Eúéîr ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt øcäú àìå§¬Ÿ¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

æèénra ìéëø Cìú-àìEErø íc-ìr ãîrú àì «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®
:ýåýé éðàæééçà-úà àðNú-àìáìa EçëBä Eá £¦−§Ÿ̈««Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©

:àèç åéìr àOú-àìå Eúéîr-úà çéëBz¦̧©Æ¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

çézáäàå Enr éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬
:ýåýé éðà EBîk ErøìèéeøîLz éúwç-úà §¥«£−¨®£¦−§Ÿ̈«¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼

òøæú-àì EãN íéàìk réaøú-àì Ezîäa§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦¨«§−«Ÿ¦§©´
éìr äìré àì æðèrL íéàìk ãâáe íéàìk:E ¦§®̈¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ©«£¤−¨¤«

ëàåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³
àì äcôäå Léàì úôøçð äçôLBà äúcôð ¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬

eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì äLôçª§−̈´Ÿ¦©®̈¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−
:äLtç àì-ékàë-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ¦¬Ÿª¨«¨§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤

:íLà ìéà ãrBî ìäà çútáëïäkä åéìr øtëå ¤−©´Ÿ¤¥®¥−¨¨«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹
àèç øLà Búàhç-ìr ýåýé éðôì íLàä ìéàa§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−£¤´¨¨®

ô :àèç øLà Búàhçî Bì çìñðåâëeàáú-éëå §¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«§¦«¨´Ÿ
ízìørå ìëàî õr-ìk ízrèðe õøàä-ìà¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬

ìL Béøt-úà Búìøríéìør íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−
:ìëàé àìãëäðMáeBéøt-ìk äéäé úréáøä ¬Ÿ¥«¨¥«©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®

:ýåýéì íéìelä Lã÷äëúLéîçä äðMáe ¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«©¨¨´©«£¦¦À
éñBäì Béøt-úà eìëàzéðà Búàeáz íëì ó «Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−§«¨®£¦−

íëéäìà ýåýé:åëàì ícä-ìr eìëàú àì §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ
:eððBòú àìå eLçðúæëíëLàø úàt eôwú àì §©«£−§¬Ÿ§¥«´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®

ð÷æ úàt úà úéçLú àìå:Eçëàì Lôðì èøNå §´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«§¤´¤¨¤À¤³Ÿ
íëa eðzú àì ò÷r÷ úáúëe íëøNáa eðzú¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ¦§−¨¤®

:ýåýé éðàèë-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà £¦−§Ÿ̈«©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ
:änæ õøàä äàìîe õøàä äðæúìéúúaL-úà ¦§¤´¨½̈¤¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«¤©§Ÿ©´

:ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLzàìeðôz-ìà ¦§½Ÿ¦§¨¦−¦®̈£¦−§Ÿ̈«©¦§³
äàîèì eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−§¨§¨´

:íëéäìà ýåýé éðà íäááìíe÷z äáéN éðtî ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦§¥³¥¨Æ¨½
éäìàn úàøéå ï÷æ éðt zøãäå:ýåýé éðà Eñ §¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r ,`"nyz oqip `"i lil zgiy)

(ynegd

¯ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ

'‰Ï ÁÁÈ ÁÈ¯Ï ·ÏÁ‰(ו (יז, «≈∆¿≈«ƒ…««

לקרּבן  עלּיתם מּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אסּורים והחלב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּדם

את  מסּמל החלב הּבֹורא: ּבעבֹודת הענין ּבאּור ּבּמזּבח. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלה'

וההתלהבּות  הּלהט את מסּמל והּדם ׁשּבאדם, הּתענּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּכח

ׁשּצרי ספק אין האדם, ּכלּפי לטען יכֹול הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבֹו.

לדברים  ׁשּבאדם וההתלהבּות הּתענּוג עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

iriay ,iyy - k - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ועניני  רׁשּות, לעניני ּבהם להׁשּתּמׁש ּגם מּתר א ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּבקדּׁשה,

והחלב  הּדם את הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּכ על הּזה. ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעֹולם

וההתלהבּות  הּתענּוג את - הּמזּבח על להקריב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָחּיבים

לׁשּום  ולא ׁשּבקדּׁשה, לדברים ורק א לׁשמר יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּבאדם

אחרת. ֶֶַַָָמּטרה

éùùâì:Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
ãìíëzà øbä | øbä íëì äéäé íkî çøæàk§¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À

íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk Bì záäàå§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦
:íëéäìà ýåýé éðàäìètLna ìår eNrú-àì £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬−̈¤©¦§¨®

:äøeNnáe ì÷Lna äcnaåì-éðáà ÷ãö éðæàî ©¦¾̈©¦§−̈©§¨«¯Ÿ§¥¤¤́©§¥
ýåýé éðà íëì äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà: ¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

æìéètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
:ýåýé éðà íúà íúéNråôëàýåýé øaãéå ©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáLéà øîàz ìàøNé éða-ìàå ¤¤¬¥«Ÿ§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´
ìûøNéa øbä | øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹¦©¥´©¨´§¦§¨¥À
õøàä ír úîeé úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´®̈©¬¨−̈¤

:ïáàá eäîbøéâàeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå ¦§§ª¬¨¨«¤©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½
Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnr áøwî Búà ézøëäå§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤
:éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïrîì§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«

ãíäéðér-úà õøàä ír eîéìré íìrä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ
ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−

:Búà úéîääàeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå ¨¦¬Ÿ«§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−
íéðfä-ìk | úàå Búà ézøëäå BzçtLîáe§¦§©§®§¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´

:ínr áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçàåLôpäå ©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«§©¤À¤
úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬

:Bnr áøwî BúàæíéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå Ÿ−¦¤¬¤©«§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®
:íëéäìà ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr g zegiy ihewl)

ÈÏÚ ¯Êb ÌÈÓMaL È·‡L ‰NÚ‡ ‰Óe ,ÈLÙ‡(כו כ, (רש"י ∆¿ƒ»∆¡∆∆»ƒ∆«»«ƒ»«»«
חזיר  (ּכגֹון ּבחּקים רק אמּורים ׁשהּדברים הרמּב"ם, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻּכתב

ּגנבה  (ּכגֹון הּׂשכל מּצד ּגם רע ׁשהּוא ּבדבר אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכלאים),

" לֹומר יׁש מה ‡Èּורציחה) לבאר אפׁשר זה ּולפי אפׁשי". ְִֵַָƒְְְְִִֵֶֶֶַָָ

צניעּות  למדים היינּו ּתֹורה, נּתנה לא "אלמלי רז"ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּׁשאמרּו

ׁשּיׁש ,ללּמד אּלא מינּה'? נפקא 'למאי ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחתּול",

ׁשהאדם  ּכזה ּבאפן ּבצניעּות הּקׁשּורֹות הּמצֹות את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלקּים

" עצמֹו, מּצד ּבכ אפׁשי".‡Èרֹוצה ְְִֶַַָƒְִֶ

éòéáùçéðà íúà íúéNrå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬
Lc÷î ýåýé:íëè-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék §Ÿ̈−§©¦§¤«¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤

åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBî Bnà-úàå åéáà̈¦²§¤¦−´®̈¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬
:Baéóàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå «§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−

:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eärø úLà-úà¤¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤
àéákLé øLà Léàååéáà úåør åéáà úLà-úà §¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−

:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älbáéLéàåøLà ¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«§¦À£¤³
eNr ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤¨−

:ía íäéîcâéøëæ-úà ákLé øLà Léàå §¥¤¬¨«§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ
eúîeé úBî íäéðL eNr äárBz äMà éákLî¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−§¥¤®¬−̈

:ía íäéîcãéäMà-úà çwé øLà Léàå §¥¤¬¨«§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²
ïäúàå Búà eôøNé Làa àåä änæ dnà-úàå§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º¦§§³ŸÆ§¤§¤½

:íëëBúa änæ äéäú-àìååèïzé øLà Léàå §Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«§¦À£¤̧¦¥¯
äîäaä-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL§¨§²¦§¥−̈´¨®§¤©§¥−̈

:eâøäzæèäîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå ©«£«Ÿ§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ
äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå dúà äráøì§¦§¨´Ÿ½̈§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®

:ía íäéîc eúîeé úBîæéçwé-øLà Léàå ¬−̈§¥¤¬¨«§¦´£¤¦©´
-úà äàøå Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â§¨¨̧¤
àeä ãñç Búåør-úà äàøú-àéäå dúåør¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
Bðår älb Búçà úåør ínr éða éðérì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬

:àOéçéälâå äåc äMà-úà ákLé-øLà Léàå ¦¨«Â§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³
äúlb àåäå äørä dø÷î-úà dúåør-úà¤¤§¨¨Æ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈

éîc øB÷î-úà:ínr áøwî íäéðL eúøëðå ä ¤§´¨¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤©¨«
èééáà úBçàå Enà úBçà úåøråälâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®

:eàOé íðår äørä BøàL-úà ékëøLà Léàå ¦¯¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«§¦À£¤³
eàOé íàèç älb Bãc úåør Búãc-úà ákLé¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬¦−̈

:eúîé íéøéøràëúLà-úà çwé øLà Léàå £¦¦¬¨ª«§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤
:eéäé íéøéør älb åéçà úåør àåä äcð åéçà̈¦−¦¨´¦®¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

áëéètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧



רסה iying - hi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéLã÷ íäìà zøîàå ìûøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäzâBnà Léà ¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦´¦³

ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàãäëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà ¡«Ÿ¥¤«©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈

:íëéäìà ýåýé éðà íëì eNrú àìäeçaæú éëå ¬Ÿ©«£−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦¯¦§§²
:eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæåíBéa ¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«§¯

éLéìMä íBé-ãr øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½
óøOé Làa:æéLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå ¨¥−¦¨¥«§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®

:äöøé àì àeä ìebtç-úà-ék àOé Bðår åéìëàå ¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤
:äénrî àåää Lôpä äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

èúàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãNéEîøëå ¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«§©§§Æ

øbìå éðrì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì́Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áærzàéeáðâz àì ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«−Ÿ¦§®Ÿ

:Búéîra Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìåáé-àìå §«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«§«Ÿ
éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMúE ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−

:ýåýé éðàâéìæâú àìå Erø-úà ÷Lrú-àì £¦¬§Ÿ̈«Ÿ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ
:ø÷a-ãr Ezà øéëN úlrt ïéìú-àìãé-àì «Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²¦§−©«Ÿ¤«Ÿ

úàøéå ìLëî ïzú àì øer éðôìå Løç ìl÷ú§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨
éäìàî:ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'r f"kg zegiyÎihewl)

ÌBia . . ‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡NÂ¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»«
ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰(כבֿל (טז, «∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ»«…≈∆

האדם  אם ּגם הּקּלֹות, העברֹות על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָׂשעיר

יֹום  ׁשל עּצּומֹו ואּלּו הרמּב"ם). (לדעת ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹעצמֹו

ּביניהם, והחּלּוק ּתׁשּובה. עֹוׂשה האדם אם רק מכּפר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּפּור

לא  לכן עצמן, העברֹות על היא הּמׁשּתּלח ׂשעיר ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹּכּפרת

האדם, על היא ּכּפּור יֹום ּכּפרת א האדם. לתׁשּובת ְְִִִִַַַַַָָָָָָָזקּוקים

לא  ּבתׁשּובה, ׁשב ואינֹו זֹו, לכּפרה מתנּגד האדם אם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹולכן

ּכּפּור. יֹום ּכּפרת ִִַַָָמֹועילה

éùéîçåèìã-éðô àOú-àì ètLna ìår eNrú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈
:Eúéîr ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt øcäú àìå§¬Ÿ¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

æèénra ìéëø Cìú-àìEErø íc-ìr ãîrú àì «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®
:ýåýé éðàæééçà-úà àðNú-àìáìa EçëBä Eá £¦−§Ÿ̈««Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©

:àèç åéìr àOú-àìå Eúéîr-úà çéëBz¦̧©Æ¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

çézáäàå Enr éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬
:ýåýé éðà EBîk ErøìèéeøîLz éúwç-úà §¥«£−¨®£¦−§Ÿ̈«¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼

òøæú-àì EãN íéàìk réaøú-àì Ezîäa§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦¨«§−«Ÿ¦§©´
éìr äìré àì æðèrL íéàìk ãâáe íéàìk:E ¦§®̈¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ©«£¤−¨¤«

ëàåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³
àì äcôäå Léàì úôøçð äçôLBà äúcôð ¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬

eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì äLôçª§−̈´Ÿ¦©®̈¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−
:äLtç àì-ékàë-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ¦¬Ÿª¨«¨§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤

:íLà ìéà ãrBî ìäà çútáëïäkä åéìr øtëå ¤−©´Ÿ¤¥®¥−¨¨«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹
àèç øLà Búàhç-ìr ýåýé éðôì íLàä ìéàa§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−£¤´¨¨®

ô :àèç øLà Búàhçî Bì çìñðåâëeàáú-éëå §¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«§¦«¨´Ÿ
ízìørå ìëàî õr-ìk ízrèðe õøàä-ìà¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬

ìL Béøt-úà Búìøríéìør íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−
:ìëàé àìãëäðMáeBéøt-ìk äéäé úréáøä ¬Ÿ¥«¨¥«©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®

:ýåýéì íéìelä Lã÷äëúLéîçä äðMáe ¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«©¨¨´©«£¦¦À
éñBäì Béøt-úà eìëàzéðà Búàeáz íëì ó «Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−§«¨®£¦−

íëéäìà ýåýé:åëàì ícä-ìr eìëàú àì §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ
:eððBòú àìå eLçðúæëíëLàø úàt eôwú àì §©«£−§¬Ÿ§¥«´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®

ð÷æ úàt úà úéçLú àìå:Eçëàì Lôðì èøNå §´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«§¤´¤¨¤À¤³Ÿ
íëa eðzú àì ò÷r÷ úáúëe íëøNáa eðzú¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ¦§−¨¤®

:ýåýé éðàèë-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà £¦−§Ÿ̈«©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ
:änæ õøàä äàìîe õøàä äðæúìéúúaL-úà ¦§¤´¨½̈¤¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«¤©§Ÿ©´

:ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLzàìeðôz-ìà ¦§½Ÿ¦§¨¦−¦®̈£¦−§Ÿ̈«©¦§³
äàîèì eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−§¨§¨´

:íëéäìà ýåýé éðà íäááìíe÷z äáéN éðtî ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦§¥³¥¨Æ¨½
éäìàn úàøéå ï÷æ éðt zøãäå:ýåýé éðà Eñ §¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
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¯ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ

'‰Ï ÁÁÈ ÁÈ¯Ï ·ÏÁ‰(ו (יז, «≈∆¿≈«ƒ…««

לקרּבן  עלּיתם מּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אסּורים והחלב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּדם

את  מסּמל החלב הּבֹורא: ּבעבֹודת הענין ּבאּור ּבּמזּבח. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלה'

וההתלהבּות  הּלהט את מסּמל והּדם ׁשּבאדם, הּתענּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּכח

ׁשּצרי ספק אין האדם, ּכלּפי לטען יכֹול הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבֹו.

לדברים  ׁשּבאדם וההתלהבּות הּתענּוג עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

iriay ,iyy - k - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ועניני  רׁשּות, לעניני ּבהם להׁשּתּמׁש ּגם מּתר א ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּבקדּׁשה,

והחלב  הּדם את הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּכ על הּזה. ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעֹולם

וההתלהבּות  הּתענּוג את - הּמזּבח על להקריב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָחּיבים

לׁשּום  ולא ׁשּבקדּׁשה, לדברים ורק א לׁשמר יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּבאדם

אחרת. ֶֶַַָָמּטרה

éùùâì:Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
ãìíëzà øbä | øbä íëì äéäé íkî çøæàk§¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À

íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk Bì záäàå§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦
:íëéäìà ýåýé éðàäìètLna ìår eNrú-àì £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬−̈¤©¦§¨®

:äøeNnáe ì÷Lna äcnaåì-éðáà ÷ãö éðæàî ©¦¾̈©¦§−̈©§¨«¯Ÿ§¥¤¤́©§¥
ýåýé éðà íëì äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà: ¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

æìéètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
:ýåýé éðà íúà íúéNråôëàýåýé øaãéå ©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáLéà øîàz ìàøNé éða-ìàå ¤¤¬¥«Ÿ§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´
ìûøNéa øbä | øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹¦©¥´©¨´§¦§¨¥À
õøàä ír úîeé úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´®̈©¬¨−̈¤

:ïáàá eäîbøéâàeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå ¦§§ª¬¨¨«¤©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½
Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnr áøwî Búà ézøëäå§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤
:éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïrîì§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«

ãíäéðér-úà õøàä ír eîéìré íìrä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ
ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−

:Búà úéîääàeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå ¨¦¬Ÿ«§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−
íéðfä-ìk | úàå Búà ézøëäå BzçtLîáe§¦§©§®§¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´

:ínr áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçàåLôpäå ©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«§©¤À¤
úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬

:Bnr áøwî BúàæíéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå Ÿ−¦¤¬¤©«§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®
:íëéäìà ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr g zegiy ihewl)

ÈÏÚ ¯Êb ÌÈÓMaL È·‡L ‰NÚ‡ ‰Óe ,ÈLÙ‡(כו כ, (רש"י ∆¿ƒ»∆¡∆∆»ƒ∆«»«ƒ»«»«
חזיר  (ּכגֹון ּבחּקים רק אמּורים ׁשהּדברים הרמּב"ם, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻּכתב

ּגנבה  (ּכגֹון הּׂשכל מּצד ּגם רע ׁשהּוא ּבדבר אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכלאים),

" לֹומר יׁש מה ‡Èּורציחה) לבאר אפׁשר זה ּולפי אפׁשי". ְִֵַָƒְְְְִִֵֶֶֶַָָ

צניעּות  למדים היינּו ּתֹורה, נּתנה לא "אלמלי רז"ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּׁשאמרּו

ׁשּיׁש ,ללּמד אּלא מינּה'? נפקא 'למאי ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחתּול",

ׁשהאדם  ּכזה ּבאפן ּבצניעּות הּקׁשּורֹות הּמצֹות את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלקּים

" עצמֹו, מּצד ּבכ אפׁשי".‡Èרֹוצה ְְִֶַַָƒְִֶ

éòéáùçéðà íúà íúéNrå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬
Lc÷î ýåýé:íëè-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék §Ÿ̈−§©¦§¤«¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤

åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBî Bnà-úàå åéáà̈¦²§¤¦−´®̈¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬
:Baéóàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå «§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−

:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eärø úLà-úà¤¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤
àéákLé øLà Léàååéáà úåør åéáà úLà-úà §¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−

:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älbáéLéàåøLà ¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«§¦À£¤³
eNr ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤¨−

:ía íäéîcâéøëæ-úà ákLé øLà Léàå §¥¤¬¨«§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ
eúîeé úBî íäéðL eNr äárBz äMà éákLî¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−§¥¤®¬−̈

:ía íäéîcãéäMà-úà çwé øLà Léàå §¥¤¬¨«§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²
ïäúàå Búà eôøNé Làa àåä änæ dnà-úàå§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º¦§§³ŸÆ§¤§¤½

:íëëBúa änæ äéäú-àìååèïzé øLà Léàå §Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«§¦À£¤̧¦¥¯
äîäaä-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL§¨§²¦§¥−̈´¨®§¤©§¥−̈

:eâøäzæèäîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå ©«£«Ÿ§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ
äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå dúà äráøì§¦§¨´Ÿ½̈§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®

:ía íäéîc eúîeé úBîæéçwé-øLà Léàå ¬−̈§¥¤¬¨«§¦´£¤¦©´
-úà äàøå Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â§¨¨̧¤
àeä ãñç Búåør-úà äàøú-àéäå dúåør¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
Bðår älb Búçà úåør ínr éða éðérì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬

:àOéçéälâå äåc äMà-úà ákLé-øLà Léàå ¦¨«Â§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³
äúlb àåäå äørä dø÷î-úà dúåør-úà¤¤§¨¨Æ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈

éîc øB÷î-úà:ínr áøwî íäéðL eúøëðå ä ¤§´¨¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤©¨«
èééáà úBçàå Enà úBçà úåøråälâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®

:eàOé íðår äørä BøàL-úà ékëøLà Léàå ¦¯¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«§¦À£¤³
eàOé íàèç älb Bãc úåør Búãc-úà ákLé¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬¦−̈

:eúîé íéøéøràëúLà-úà çwé øLà Léàå £¦¦¬¨ª«§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤
:eéäé íéøéør älb åéçà úåør àåä äcð åéçà̈¦−¦¨´¦®¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

áëéètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧
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ì änL íëúà àéáî éðà:da úáLâëàìå £¦¹¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«§³Ÿ
ék íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³

:ía õ÷àå eNr älà-ìk-úàãëíëì øîàå ¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«¨«Ÿ©´¨¤À
íëì äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨¨¤Æ
ýåýé éðà Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì̈¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§®̈£¦Æ§Ÿ̈´
:íénrä-ïî íëúà ézìcáä-øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«

äëäàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈
-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä-ïéáe¥«¨¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤
Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa íëéúLôð©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ

:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàäåëíúééäå ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«¦«§¦³¤
íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²

:éì úBéäì íénrä-ïîæëäéäé-ék äMà-Bà Léàå ¦¨«©¦−¦«§¬¦«§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧
eîbøé ïáàa eúîeé úBî éðòcé Bà áBà íäá̈¤¬²¬¦§Ÿ¦−´®̈¨¤²¤¦§§¬

:ía íäéîc íúàttt Ÿ−̈§¥¤¬¨«
BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBBBBBBBBBBB
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EnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï(טז (יט, …≈≈»ƒ¿«∆
¯ÓB‡L ‰ÊÂ BÏa˜n‰Â B¯ÓB‡‰" :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL¿…»»»«∆∆»¿¿«¿«¿¿∆∆≈

"ÂÈÏÚ(רמּב"ם) »»ְַַ

ׁשאֹומר  "זה את ּגם הרע לׁשֹון הֹורגת מּדּוע להקׁשֹות: ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיׁש

לֹומר: ויׁש ּבּמעׂשה? חלק ּכל נטל לא הּוא והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעליו",

לכן  קדם ׁשהיּו ּדברים לגּלֹות היא הּדּבּור ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתכּונתֹו

ּתכּונֹותיו  על מדּברים אנׁשים ׁשני ּכאׁשר ולכן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָנסּתרים.

ׁשּתכּונֹות  ּבכ ּגֹורמים הם - ׁשליׁשי אדם ׁשל הרעים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּומעׂשיו

נזק. לֹו נגרם ּובכ ּגּלּוי, לידי יבֹואּו ְְִִִֵֵֵֶָָָאּלּו

øéèôîäëäàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈
-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä-ïéáe¥«¨¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤
Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa íëéúLôð©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ

:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàäåëíúééäå ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«¦«§¦³¤
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יׁש "אחריֿקדֹוׁשים", ּפרׁשּיֹות ולֹומדים ׁשּקֹוראים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַּבזמן

מדריגה  מּבעלי - מּיׂשראל אדם לכל ּבחּיים הֹוראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבהן

ּולאּלּו ּבעבֹודתם; להתעּלּות ּדי יאמרּו ׁשּלא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹּגבֹוהה,

יּוכלּו ׁשּלא ּברּוחם יּפלּו ׁשאל זֹו, מּדרּגה מאד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹהרחֹוקים

אּלא  הּתחּתֹונה, ּבמדריגתם ויּׁשארּו ּכלּֿכ ּבּקֹודׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלעלֹות

,לאיןֿערֹו ועד עילּוי אחר ּבעילּוי לעלֹות יכֹולים הם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַׁשּגם

- מּקדּוׁשתכם" (היא) - למעלה ׁש"קדּוׁשתי לדרּגה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָועד

ּבזה, הּידּוע ֵֶַַַָָּכּפרּוׁש

ּכל  ּדע, ּפירּוׁש: .מּמ למעלה מה ּדע הּפירּוׁש, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָועלּֿדר

.מּמ הּוא הּכל - ּׁשּלמעלה ְְְִֶַַַָֹמה
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ׁשאֹומר  "זה את ּגם הרע לׁשֹון הֹורגת מּדּוע להקׁשֹות: ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיׁש

לֹומר: ויׁש ּבּמעׂשה? חלק ּכל נטל לא הּוא והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעליו",

לכן  קדם ׁשהיּו ּדברים לגּלֹות היא הּדּבּור ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתכּונתֹו

ּתכּונֹותיו  על מדּברים אנׁשים ׁשני ּכאׁשר ולכן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָנסּתרים.

ׁשּתכּונֹות  ּבכ ּגֹורמים הם - ׁשליׁשי אדם ׁשל הרעים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּומעׂשיו

נזק. לֹו נגרם ּובכ ּגּלּוי, לידי יבֹואּו ְְִִִֵֵֵֶָָָאּלּו
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יׁש "אחריֿקדֹוׁשים", ּפרׁשּיֹות ולֹומדים ׁשּקֹוראים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַּבזמן

מדריגה  מּבעלי - מּיׂשראל אדם לכל ּבחּיים הֹוראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבהן
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eòòBðúé ìàøNé ïk ,øôòä ìétäì§©¦¤¨¨¥¦§¨¥¦§£
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íé÷écvä íä ,çîwî íéàìî íéðéòøbä©©§¦¦§¥¦¦¤©¥©©¦¦

eìté àì ,úBåöîe äøBúa íéàìnäõøà ©§¥¦§¨¦§Ÿ¦§¨«¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אשר התארס והתנאים יתקיימו לאחרי חג השבועות והחתונה בשנת 

תש"ך.

ואין ברור מכתבו מהו ענין ארוסין ומה הם התנאים ומה ההכרח לאחר החתונה לכו"כ זמן, 

ובודאי ידועה לו דעתי בזה מאז ומקדם. וכנראה כוונתו, באירוסין, שקורין א ווארט בעלמא, ותנאים 

כתיבת שטר, ואפשר שכך הוא מנהג ירושלים עיה"ק ת"ו ואתית לקרתא עבדת כנימוסאה.

ובכ"א יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנות בית חסידותי.

זו  גם שאר חבריו בעבודה  ובודאי  ושעבר בהצלחה,  לי לקרות במכתבו שעסק ברישום  נעם 

ביה"ס,  בהתפתחות  ולהאדירה  תורה  להגדיל  הם  גם  יצליחם  והשי"ת  הדרוש  במרץ  בזה  עוסקים 

ובודאי זה הצנור והכלי להצלחה בעניניהם הפרטים.

בעת רצון אזכיר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה, 

לאמו שתליט"א.
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לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי-קדושים בערים שונות בעולם 
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
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כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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5:335:228:098:018:598:5310:1010:0519:2419:3319:5920:0919:1320:24אוקראינה, דונייצק )ק(

5:435:328:198:119:099:0310:2110:1619:3619:4520:1220:2119:2520:36אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:055:538:408:319:339:2610:4510:4020:0520:1520:4320:5319:5521:09אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:575:458:328:239:259:1910:3710:3319:5820:0820:3620:4619:4821:02אוקראינה, קייב )ק(

6:326:229:099:029:559:5011:0611:0220:1620:2420:4720:5620:0521:10איטליה, מילאנו )ק(

6:106:098:418:399:109:0810:1210:1118:1618:1518:3918:3817:5718:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:207:259:299:3110:0410:0611:0211:0318:2618:1918:5318:4618:0218:57ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:208:2610:2110:2311:0011:0211:5611:5719:0919:0019:3919:3018:4319:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:246:169:028:579:439:3810:5210:4819:4819:5420:1820:2419:3520:36ארה״ב, בולטימור )ק(

6:116:038:508:449:319:2610:4110:3719:3919:4520:1020:1619:2620:29ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:126:038:508:449:329:2710:4110:3719:4019:4620:1020:1719:2720:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:456:369:239:1710:0710:0111:1611:1220:1820:2520:5020:5720:0621:10ארה״ב, דטרויט )ק(

6:516:459:299:2510:0410:0011:1111:0819:5219:5620:1720:2119:3720:32ארה״ב, האוסטון )ק(

6:176:108:558:509:329:2810:4010:3719:2619:3119:5419:5919:1220:10ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:546:499:329:2810:0510:0211:1211:0919:4619:4920:1120:1419:3120:25ארה״ב, מיאמי )ק(

6:065:588:458:389:279:2210:3610:3319:3619:4220:0720:1419:2320:27ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:045:558:428:369:259:2010:3510:3119:3619:4220:0720:1419:2320:27ארה״ב, שיקגו )ק(

6:426:439:059:049:359:3510:3510:3518:2218:1818:4518:4218:0118:51בוליביה, לה-פס )ח(

6:406:279:149:0510:0910:0211:2111:1620:4420:5421:2321:3420:3521:50בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:416:299:159:0610:0910:0311:2211:1720:4420:5421:2221:3320:3421:49בלגיה, בריסל )ק(

6:226:248:408:419:129:1210:1110:1117:5417:4918:1418:0917:3218:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:096:128:288:298:599:009:599:5917:3817:3418:0317:5817:1618:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:575:458:318:229:279:2010:3910:3420:0520:1520:4220:5319:5821:09בריטניה, לונדון )ק(

6:015:488:338:239:339:2610:4610:4120:1620:2720:5721:0920:1121:27בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:015:488:348:249:329:2510:4510:3920:1320:2320:5121:0320:0421:20גרמניה, ברלין )ק(

6:256:139:008:529:539:4711:0511:0020:2520:3421:0221:1320:1521:28גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:256:288:418:429:149:1510:1210:1317:5417:4918:1318:0817:3218:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:196:158:558:529:269:2410:3210:2918:5718:5919:2119:2318:4019:32הודו, מומבאי )ח(

6:156:118:518:489:239:2010:2810:2618:5318:5419:1619:1818:3619:28הודו, פונה )ח(

5:495:388:258:179:149:0810:2510:2119:3819:4720:1320:2219:2720:37הונגריה, בודפשט )ק(

6:166:078:548:489:369:3110:4510:4219:4419:5020:1520:2219:3120:34טורקיה, איסטנבול )ק(

6:456:379:239:1810:039:5811:1111:0820:0420:1020:3420:4019:5120:52יוון, אתונה )ק(

6:106:008:478:409:359:2910:4610:4219:5820:0620:3320:4219:4720:56מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי-קדושים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:118:528:499:239:2110:2810:2618:5518:5719:1919:2118:3819:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:097:179:059:089:479:5010:4210:4417:4817:3818:2018:1017:2118:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:365:308:138:098:478:449:549:5118:3118:3418:5619:0018:1519:10נפאל, קטמנדו )ח(

7:006:589:319:2910:009:5811:0211:0119:0819:0719:3119:3018:4919:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:315:188:057:559:018:5510:1410:0919:4019:5120:2020:3119:3120:48פולין, ורשא )ק(

6:146:148:398:389:089:0810:0910:0918:0117:5818:2418:2117:4118:30פרו, לימה )ח(

6:496:389:269:1910:1210:0711:2311:1920:3220:4021:0621:1420:2021:28צרפת, ליאון )ק(

6:536:429:299:2010:2010:1311:3111:2720:4920:5821:2421:3420:3921:49צרפת, פריז )ק(

5:485:478:218:198:508:489:539:5218:0318:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:296:199:069:009:519:4511:0110:5720:0820:1520:3820:4619:5620:59קנדה, טורונטו )ק(

6:025:528:408:329:269:2010:3710:3219:4719:5420:1920:2719:3520:41קנדה, מונטריאול )ק(

6:096:028:488:439:259:2110:3310:3019:2119:2519:4919:5419:0720:05קפריסין, לרנקה )ק(

6:456:319:169:0410:1910:1111:3211:2721:0721:1921:4922:0320:5922:21רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:166:028:458:339:519:4311:0510:5920:4620:5821:2721:4020:3822:00רוסיה, מוסקבה )ק(

6:276:169:038:569:529:4611:0310:5820:1520:2320:5020:5920:0421:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:316:209:079:009:569:5011:0711:0320:2420:3320:5521:0420:1421:19שוויץ, ציריך )ק(

6:036:008:388:369:089:0610:1310:1118:3218:3318:5518:5618:1519:05תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רעי לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי-קדושים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:096:038:478:439:239:1910:3010:2719:1219:1619:3819:4318:5519:54באר שבע )ק(

6:066:008:458:409:219:1710:2810:2519:1619:2019:4019:4518:4919:56חיפה )ק(

6:076:008:458:409:219:1710:2810:2519:1519:2019:3719:4218:3919:53ירושלים )ק(

6:086:018:468:429:229:1810:3010:2719:1319:1819:4019:4418:5719:55תל אביב )ק(

5:585:478:348:269:249:1810:3610:3119:5019:5920:2620:3519:4020:50אוסטריה, וינה )ק(

6:506:558:568:589:329:3510:2910:3017:5017:4218:1718:1017:2518:21אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:045:548:418:339:289:2310:3910:3519:5019:5820:2420:3319:3820:47אוקראינה, אודסה )ק(

5:335:228:098:018:598:5310:1010:0519:2419:3319:5920:0919:1320:24אוקראינה, דונייצק )ק(

5:435:328:198:119:099:0310:2110:1619:3619:4520:1220:2119:2520:36אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:055:538:408:319:339:2610:4510:4020:0520:1520:4320:5319:5521:09אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:575:458:328:239:259:1910:3710:3319:5820:0820:3620:4619:4821:02אוקראינה, קייב )ק(

6:326:229:099:029:559:5011:0611:0220:1620:2420:4720:5620:0521:10איטליה, מילאנו )ק(

6:106:098:418:399:109:0810:1210:1118:1618:1518:3918:3817:5718:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:207:259:299:3110:0410:0611:0211:0318:2618:1918:5318:4618:0218:57ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:208:2610:2110:2311:0011:0211:5611:5719:0919:0019:3919:3018:4319:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:246:169:028:579:439:3810:5210:4819:4819:5420:1820:2419:3520:36ארה״ב, בולטימור )ק(

6:116:038:508:449:319:2610:4110:3719:3919:4520:1020:1619:2620:29ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:126:038:508:449:329:2710:4110:3719:4019:4620:1020:1719:2720:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:456:369:239:1710:0710:0111:1611:1220:1820:2520:5020:5720:0621:10ארה״ב, דטרויט )ק(

6:516:459:299:2510:0410:0011:1111:0819:5219:5620:1720:2119:3720:32ארה״ב, האוסטון )ק(

6:176:108:558:509:329:2810:4010:3719:2619:3119:5419:5919:1220:10ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:546:499:329:2810:0510:0211:1211:0919:4619:4920:1120:1419:3120:25ארה״ב, מיאמי )ק(

6:065:588:458:389:279:2210:3610:3319:3619:4220:0720:1419:2320:27ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:045:558:428:369:259:2010:3510:3119:3619:4220:0720:1419:2320:27ארה״ב, שיקגו )ק(

6:426:439:059:049:359:3510:3510:3518:2218:1818:4518:4218:0118:51בוליביה, לה-פס )ח(

6:406:279:149:0510:0910:0211:2111:1620:4420:5421:2321:3420:3521:50בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:416:299:159:0610:0910:0311:2211:1720:4420:5421:2221:3320:3421:49בלגיה, בריסל )ק(

6:226:248:408:419:129:1210:1110:1117:5417:4918:1418:0917:3218:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:096:128:288:298:599:009:599:5917:3817:3418:0317:5817:1618:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:575:458:318:229:279:2010:3910:3420:0520:1520:4220:5319:5821:09בריטניה, לונדון )ק(

6:015:488:338:239:339:2610:4610:4120:1620:2720:5721:0920:1121:27בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:015:488:348:249:329:2510:4510:3920:1320:2320:5121:0320:0421:20גרמניה, ברלין )ק(

6:256:139:008:529:539:4711:0511:0020:2520:3421:0221:1320:1521:28גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:256:288:418:429:149:1510:1210:1317:5417:4918:1318:0817:3218:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:196:158:558:529:269:2410:3210:2918:5718:5919:2119:2318:4019:32הודו, מומבאי )ח(

6:156:118:518:489:239:2010:2810:2618:5318:5419:1619:1818:3619:28הודו, פונה )ח(

5:495:388:258:179:149:0810:2510:2119:3819:4720:1320:2219:2720:37הונגריה, בודפשט )ק(

6:166:078:548:489:369:3110:4510:4219:4419:5020:1520:2219:3120:34טורקיה, איסטנבול )ק(

6:456:379:239:1810:039:5811:1111:0820:0420:1020:3420:4019:5120:52יוון, אתונה )ק(

6:106:008:478:409:359:2910:4610:4219:5820:0620:3320:4219:4720:56מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי-קדושים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:118:528:499:239:2110:2810:2618:5518:5719:1919:2118:3819:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:097:179:059:089:479:5010:4210:4417:4817:3818:2018:1017:2118:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:365:308:138:098:478:449:549:5118:3118:3418:5619:0018:1519:10נפאל, קטמנדו )ח(

7:006:589:319:2910:009:5811:0211:0119:0819:0719:3119:3018:4919:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:315:188:057:559:018:5510:1410:0919:4019:5120:2020:3119:3120:48פולין, ורשא )ק(

6:146:148:398:389:089:0810:0910:0918:0117:5818:2418:2117:4118:30פרו, לימה )ח(

6:496:389:269:1910:1210:0711:2311:1920:3220:4021:0621:1420:2021:28צרפת, ליאון )ק(

6:536:429:299:2010:2010:1311:3111:2720:4920:5821:2421:3420:3921:49צרפת, פריז )ק(

5:485:478:218:198:508:489:539:5218:0318:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:296:199:069:009:519:4511:0110:5720:0820:1520:3820:4619:5620:59קנדה, טורונטו )ק(

6:025:528:408:329:269:2010:3710:3219:4719:5420:1920:2719:3520:41קנדה, מונטריאול )ק(

6:096:028:488:439:259:2110:3310:3019:2119:2519:4919:5419:0720:05קפריסין, לרנקה )ק(

6:456:319:169:0410:1910:1111:3211:2721:0721:1921:4922:0320:5922:21רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:166:028:458:339:519:4311:0510:5920:4620:5821:2721:4020:3822:00רוסיה, מוסקבה )ק(

6:276:169:038:569:529:4611:0310:5820:1520:2320:5020:5920:0421:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:316:209:079:009:569:5011:0711:0320:2420:3320:5521:0420:1421:19שוויץ, ציריך )ק(

6:036:008:388:369:089:0610:1310:1118:3218:3318:5518:5618:1519:05תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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