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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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çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zeaezk(ycew zay meil)

.ip` yi` zy`y exn`i `le eci lr
:`xnbd zvxzndéì ïðéòø÷c`ly ick hbd z` mirxew zn`a ± §¨§¦¨¥

,aey zeabl lkezå`ypdl lkezy ickdéabà ïðéáúëmiazek - §¨§¦¨©©¥
,eiab lr dléäeðòø÷ ïðc àhéb,eze` eprxw df hb -íeMî åàì ¦¨§¨§¨§¦¨¦

àeä ìeñt àhéâc,`ed leqt hby meyn `l -øãäéz àìc àlà §¦¨¨¤¨§Ÿ¤¡©
àðéøçà àðîæ déa éaâéúe.aey ea dabze xefgz `ly ick `l` - ¦§¥¥¦§¨©£¦¨

äðùî
dlra lr d`ivedy dy`úBaeúk ézLå ,ïéhéb éðL`ed oicd §¥¦¦§§¥§

y,úBaeúk ézL äáBbxg`l zxg` daezk dl azky oeikny ¨§¥§
.odizy z` daeb okle daezk iaeig ipy dl aiigzd ,dxifgdy

dy`d d`ived m` la`ãçà èâå úBaeúk ézLBà ,d`ivedy §¥§§¥¤¨
dy`däaeúkzg`,ïéhb éðLeazk `le dxifgde dyxiby epiidc §¨§¥¦¦

,aey dyxib jk xg`e ,zxg` daezk dlBàdy`d d`ivedy
äaeúk,dlra dl azky zg`èâå,zg` mrt dyxiby -åicr ok §¨§¥§

døéæçäå BzLà úà LøânäL ,úçà äaeúk àlà äáBb dðéà ,äúéî¦¨¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§§¤¡¦¨
,dycg daezk dl aezkl `ladøéæçî äðBLàøä äaeúk úðî ìò. ©§¨§¨¨¦¨©£¦¨

* * *

àøîâ
daeb dpi` cg` hbe zeaezk izy d`ived m`y dpyna epipy
,dvexy mdn dfi` daeby dpyna rnyne ,zg` daezk `l`

:jk lr dywn `xnbdàéáb éàäa àéòa éà àéáb éàäa àéòa éà± ¦¨£¨§©©§¨¦¨£¨§©©§¨
dvxz m`e df xhya dabz dvxz m`y oicd `ed jk ok` m`

,ipyd xhya dabzàzáeéz éåäéz àîéìdidzy xn`p `ny ± ¥¨¤¡¥§§¨
eixac lr `iyew o`knøîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøc§©©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©

äæ øçà äæa ïéàöBiä úBøèL éðL ,ìàeîLlr e` d`eld dze` lr §¥§¥§¨©§¦¨¤©©¤
,xkn eze`.ïBLàøä úà éðL ìhéamb l`eny zhiyl ok m`e ¦¥¥¦¤¨¦

eli`e ,ipyd xhya `l` zeabl lkez `l dy`d epizpyna
.dvexy dfi`a daeby rnyn epizpyna

:`xnbd zvxzndìò øîzà åàìly ef d`xed lr xn`p `l ike - ¨¦§©£¨
,oey`xd z` ipy lhiay l`eny mya ongp ax,àtt áø øîà̈©©¨¨

éñBà éàc ïîçð áø äãBîeàì÷éc déa ólwc siqed xkend m`y ± ¤©©§¨§¦¦¥¦§¨
,ipyd xhyadéáúk úôñBúìe ,[eazk-]éñBàãa énð àëädì ó §¤¤¨§¥¨¨©¦¦§¦¨

.dvxzy efi`n daeb jkle ,dipyd daezka

* * *
:dpyna xkfedy oicd oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

y dy`å äaeúëe èb äàéöBäd lr micirny micräúéî,dlra ly ¦¨¥§¨§¦¨
,zeaezk izy dy`d zraeze
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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
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©«§¨«

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
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: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©«§¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zeaezk(ycew zay meil)

.ip` yi` zy`y exn`i `le eci lr
:`xnbd zvxzndéì ïðéòø÷c`ly ick hbd z` mirxew zn`a ± §¨§¦¨¥

,aey zeabl lkezå`ypdl lkezy ickdéabà ïðéáúëmiazek - §¨§¦¨©©¥
,eiab lr dléäeðòø÷ ïðc àhéb,eze` eprxw df hb -íeMî åàì ¦¨§¨§¨§¦¨¦

àeä ìeñt àhéâc,`ed leqt hby meyn `l -øãäéz àìc àlà §¦¨¨¤¨§Ÿ¤¡©
àðéøçà àðîæ déa éaâéúe.aey ea dabze xefgz `ly ick `l` - ¦§¥¥¦§¨©£¦¨

äðùî
dlra lr d`ivedy dy`úBaeúk ézLå ,ïéhéb éðL`ed oicd §¥¦¦§§¥§

y,úBaeúk ézL äáBbxg`l zxg` daezk dl azky oeikny ¨§¥§
.odizy z` daeb okle daezk iaeig ipy dl aiigzd ,dxifgdy

dy`d d`ived m` la`ãçà èâå úBaeúk ézLBà ,d`ivedy §¥§§¥¤¨
dy`däaeúkzg`,ïéhb éðLeazk `le dxifgde dyxiby epiidc §¨§¥¦¦

,aey dyxib jk xg`e ,zxg` daezk dlBàdy`d d`ivedy
äaeúk,dlra dl azky zg`èâå,zg` mrt dyxiby -åicr ok §¨§¥§

døéæçäå BzLà úà LøânäL ,úçà äaeúk àlà äáBb dðéà ,äúéî¦¨¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§§¤¡¦¨
,dycg daezk dl aezkl `ladøéæçî äðBLàøä äaeúk úðî ìò. ©§¨§¨¨¦¨©£¦¨

* * *

àøîâ
daeb dpi` cg` hbe zeaezk izy d`ived m`y dpyna epipy
,dvexy mdn dfi` daeby dpyna rnyne ,zg` daezk `l`

:jk lr dywn `xnbdàéáb éàäa àéòa éà àéáb éàäa àéòa éà± ¦¨£¨§©©§¨¦¨£¨§©©§¨
dvxz m`e df xhya dabz dvxz m`y oicd `ed jk ok` m`

,ipyd xhya dabzàzáeéz éåäéz àîéìdidzy xn`p `ny ± ¥¨¤¡¥§§¨
eixac lr `iyew o`knøîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøc§©©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©

äæ øçà äæa ïéàöBiä úBøèL éðL ,ìàeîLlr e` d`eld dze` lr §¥§¥§¨©§¦¨¤©©¤
,xkn eze`.ïBLàøä úà éðL ìhéamb l`eny zhiyl ok m`e ¦¥¥¦¤¨¦

eli`e ,ipyd xhya `l` zeabl lkez `l dy`d epizpyna
.dvexy dfi`a daeby rnyn epizpyna

:`xnbd zvxzndìò øîzà åàìly ef d`xed lr xn`p `l ike - ¨¦§©£¨
,oey`xd z` ipy lhiay l`eny mya ongp ax,àtt áø øîà̈©©¨¨

éñBà éàc ïîçð áø äãBîeàì÷éc déa ólwc siqed xkend m`y ± ¤©©§¨§¦¦¥¦§¨
,ipyd xhyadéáúk úôñBúìe ,[eazk-]éñBàãa énð àëädì ó §¤¤¨§¥¨¨©¦¦§¦¨

.dvxzy efi`n daeb jkle ,dipyd daezka

* * *
:dpyna xkfedy oicd oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

y dy`å äaeúëe èb äàéöBäd lr micirny micräúéî,dlra ly ¦¨¥§¨§¦¨
,zeaezk izy dy`d zraeze
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת קודש עמ' ב



ד

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

   וכי תבואו אל הארץה "מאמר ד  )ג

ה  ...........  ח"תשכ'ה, אייר ג"י, קדושים-אחרירשת פבת ש

  קדושים - אחרישבת פרשת שיחת   )ד

גי  .......................................ח"כתש'ה, אייר ג"י

  חריאפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כג  ...............................................  יבכרך ) ק"בלה(

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

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

כט  ...........  ק"אחופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

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

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

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

צב  ...................................  ק"אחולשבוע פרשת  

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

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

ם"ורי רמבשיע

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

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

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

  עם ביאורים  סוטהמסכת   )טז

עבק  ...........................................  חכד דף ע כבמדף 

  נביאים וכתובים   )יז

ר   .........................................  יא-יפרק  משלי, הפרק  ישעיה

  אהלותמסכת  –משניות   )יח

בר  ...................................................  ביאור קהתי

  

טר  .................................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

יר  ................................................  טפד דף ע פגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

מר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  פי לוח רב יומיל שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

מר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

גמר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

מור  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

מור  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

מזר  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

מחר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'חלק ב –קונטרסים מאמרים   )כח

מחר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

מטר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

נאר  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נבר  ..................................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

נגר  .....  ק"אחופרשת  תחומש לקריאה בציבור לשב  )לב

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

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

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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ה

 מפתח  כללי

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

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

   וכי תבואו אל הארץה "מאמר ד  )ג

ה  ...........  ח"תשכ'ה, אייר ג"י, קדושים-אחרירשת פבת ש

  קדושים - אחרישבת פרשת שיחת   )ד

גי  .......................................ח"כתש'ה, אייר ג"י

  חריאפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כג  ...............................................  יבכרך ) ק"בלה(

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

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

כט  ...........  ק"אחופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

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

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

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

צב  ...................................  ק"אחולשבוע פרשת  

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

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

ם"ורי רמבשיע

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

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

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

  עם ביאורים  סוטהמסכת   )טז

עבק  ...........................................  חכד דף ע כבמדף 

  נביאים וכתובים   )יז

ר   .........................................  יא-יפרק  משלי, הפרק  ישעיה

  אהלותמסכת  –משניות   )יח

בר  ...................................................  ביאור קהתי

  

טר  .................................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

יר  ................................................  טפד דף ע פגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

מר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  פי לוח רב יומיל שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

מר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

גמר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

מור  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

מור  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

מזר  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

מחר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'חלק ב –קונטרסים מאמרים   )כח

מחר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

מטר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

נאר  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נבר  ..................................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

נגר  .....  ק"אחופרשת  תחומש לקריאה בציבור לשב  )לב

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

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

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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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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'ebe ezlxr mzlxre lk`n ur lk mzrhpe ux`d l` e`eaz ike

ׁ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»¿«»«¬∆«»¿≈»
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ׁ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»¿«»«¬∆«»¿≈»
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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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ׁ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,

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

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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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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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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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

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
.g"kyz'd ,*xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiy .c"qa

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

אל התלמידים השלוחים שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מער"ח אייר והמצורף אליו,

בנקודת הפצת המעינות בתוככי הפצת  פעולות  ע"ד  ע"י ההודעה  על הנח"ר שגורמים  ות"ח 

היהדות בכלל, ומובן וגם פשוט שהנ"ל הוא בהוספה על הפעולה ששכר מצוה מצוה, כמבואר בדא"ח 

הענין בזה.

והרי נמצאים אנו בחודש זיו, בו נולדו זיותני עולם, שענינים שלשת העמודים, תורה עבודה 

וגמילות חסדים עליהם העולם )כפשוטו והעולם קטן זה האדם( עומד, ומגלגלין זכות ליומין זכאין.

בברכה לבשו"ט



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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ּ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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.g"kyz'd ,*xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiy .c"qa

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
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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 דין 18ויובן עושה ש"כשהקב"ה ,
אומר  הוא וכן ומתקלס.. ומתעלה מתיירא אלא 21בצדיקים ממקדשיך תקרי אל ממקדשיך, אלקים נורא

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

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,
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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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גו'". ה' לפני ד"בקרבתם הענין גדול כמה עד - לעניננו בנוגע מובן ומזה

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 36"היו

שהיו  התלמידים שגם והיינו, הנ"ל, התלמידים אודות מדובר לזה ובהמשך וגו'", זרעך את זרע בבוקר
לזה" זה כבוד נהגו "שלא שהענין מובן הרי - עקיבא רבי של "זרעך" נקראים בילדותו, eheytkלו 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"
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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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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 דין 18ויובן עושה ש"כשהקב"ה ,
אומר  הוא וכן ומתקלס.. ומתעלה מתיירא אלא 21בצדיקים ממקדשיך תקרי אל ממקדשיך, אלקים נורא

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

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,
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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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גו'". ה' לפני ד"בקרבתם הענין גדול כמה עד - לעניננו בנוגע מובן ומזה

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 36"היו

שהיו  התלמידים שגם והיינו, הנ"ל, התלמידים אודות מדובר לזה ובהמשך וגו'", זרעך את זרע בבוקר
לזה" זה כבוד נהגו "שלא שהענין מובן הרי - עקיבא רבי של "זרעך" נקראים בילדותו, eheytkלו 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"
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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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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

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 ,
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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.
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תורת  של ענינה שזהו והשגה, הבנה של באופן באה שהיא הוא, התורה לפנימיות בנוגע וענינו כבשרו,
דוקא  בפנימיות שבאה חב"ד, .53חסידות

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

***
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ועוד.53) .26 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה
(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
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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

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 ,
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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.
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תורת  של ענינה שזהו והשגה, הבנה של באופן באה שהיא הוא, התורה לפנימיות בנוגע וענינו כבשרו,
דוקא  בפנימיות שבאה חב"ד, .53חסידות

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

***
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ועוד.53) .26 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה
(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
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.·È שנינו - הזה השבתֿקודש ביום שלומדים - אבות במסכת ג' שחוק 66בפרק אומר, עקיבא "רבי :
לערוה". האדם את מרגילין וקלותֿראש

להבין: וצריך

וקלותֿראש" "שחוק כמו פחותים ענינים אודות מדבר התנאים, מגדולי שהיה עקיבא, שרבי היתכן א)
שלפניֿזה  במשניות התנאים כמו ולא בזה?!67- וכיוצא התורה ללימוד בנוגע עצות אודות שמדברים

מצד  האסור, דבר זה הרי לערוה", האדם את ש"מרגילין זאת לולי גם - וקלותֿראש" "שחוק ב)
העולם" מן האדם את ש"מוציאין מהדברים שזהו הילדים" ד"שיחת הענין מצד וכן תורה. ולמה 68ביטול ,

לערוה"? האדם את ש"מרגילין הענין את להדגיש עקיבא רבי צריך

.‚È שלאחריֿזה במשנה - עקיבא רבי של מאמר בצלם 69ועוד שנברא אדם חביב אומר, היה "הוא :
וכו'". חמדה כלי להם שניתן ישראל חביבין כו', למקום בנים שנקראו ישראל חביבין כו',

- והעיקר הזמנים, סדר לפי הוא זה שמאמר - שנברא zebixcndובהקדמה אדם "חביב - לראש לכל :
(לפני  מצרים יציאת של הזמן על דקאי - למקום" באים שנקראו ישראל "חביבין לאחריֿזה בצלם";

נאמר  אז שכבר ויעבדני"70מתןֿתורה), בני את "שלח ולכן ישראל"*, בכורי שנתבאר 74"בני (וכמו
הכללי  שניתן75במכתב ישראל "חביבין ולאחריֿזה שנאמר ); חמדה.. כלי לכם 76להם נתתי טוב לקח כי

דמתןֿתורה. הענין שזהו גו'", תורתי

לבני  – מתןֿתורה לאחרי - עתה שייך בצלם" שנברא אדם ד"חביב הענין גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל
ישראל", "חביבין שלאחריֿזה: הבבות כמו העולם), לאומות (ולא בלבד ישראל

שנברא  אדם ד"חביב הענין העולם אומות אצל נשאר מתןֿתורה לאחרי שגם האומרים כדעת ולא -
אינן 77בצלם" עכו"ם ש"קברי שאומר יוחאי בן שמעון רבי על פליג עקיבא שרבי לומר צריך ולשיטתם .

שנאמר  באהל, קרויין 78מטמאין העכו"ם ואין אדם, קרויין אתם אתם, אדם מרעיתי צאן צאני ואתן
-79אדם"

jix`dl yi cere.

הפסוק  הובא במשנה אבל בכורי 71*) "בני הפסוק ולא מתןֿתורה) לאחרי (שנאמר אלקיכם" לה' אתם "בנים
כי: - מתןֿתורה) לפני (שנאמר ישראל"

" מהפסוק היא בנים" נקראו ש"ישראל זה על הראיה "בני mipaא) הפסוק מהֿשאיןֿכן אלקיכם", לה' אתם
ixekaלפרשו שאפשר - aa(2)'ישראל" העולם), (אומות בנים עוד יש אבל ישראל", בכורי "בני (1) פנים:

אונו  (ראשית בכור בן מעלת מדגיש זה "חביבין72פסוק המשנה: כדיוק בנים, עוד אין אבל (בלבד)l`xyiוכו'),
בנים). עוד שיש הראשון כאופן (ולא בנים" שנקראו

"נודעת גםmdlב) פירושו "mericedy73.לפרעה נאמר ישראל" בכורי "בני הפסוק מהֿשאיןֿכן ,
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יז.64) יא,
וש"נ.65) ואילך. 344 ס"ע חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת
יג.66) משנה
טֿיו"ד.67) משניות - לדוגמא - ראה
י.68) משנה שם
יד.69) משנה
כב.70) ד, שמות
א.)71 יד, ראה פ'

ג.72) מט, ויחי ע"פ
ועוד.73) הרע"ב. פי' ראה
כג.74) שם, שמות
ואילך).75) קל ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה ניסן די"א
ב.76) ד, משלי
במד"ש.77) - ובארוכה תויו"ט. ראה
לא.78) לד, יחזקאל
וש"נ.79) רע"א. סא, יבמות
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לאחרי  הנה העולם, אומות אצל גם בצלם" ד"נברא הענין היה הבריאה שבתחילת אףֿעלֿפי כי
ישראל. לבני רק שייך זה הרי מתןֿתורה

בעולמו  הקב"ה "משבחר התחיל זה שענין שאףֿעלֿפי ושנים, חדשים לראשי בנוגע שמצינו ועלֿדרך
ובניו" ביעקב "כשבחר מכלֿמקום ושנים"), חדשים ראשי בו "קבע אז מונין 80(שכבר "ישראל רק אזי

.81ללבנה"

בתניא  כמבואר - ובניו ביעקב שכשבחר בנידוןֿדידן, הוא הוא 82וכן ולשון, עם מכל בחרת ש"ובנו
בלבד. ישראל לבני בצלם" ד"נברא הענין שייך - העולם" אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי הגוף

לעניננו: ובנוגע

מובן  אינו - התורה על שקאי חמדה" כלי להם שניתן ישראל "חביבין הוא נעלה הכי שהענין כיון
שלאחריֿזה  במשנה שכתוב המצוות?83מה מעשה הוא שהעיקר משמע שמזה המעשה", רוב לפי "הכל

.„È:בזה והביאור

מהר"ש  אדמו"ר בדרושי (ובפרט בחסידות ונ 84מבואר שאמרתי לפני "נחתֿרוח בענין רצוני") ,85עשה
להקב"ה. ונחתֿרוח לנברא נחתֿרוח נחתֿרוח: מיני ב' שיש

למעלה: מלמטה או למטה מלמעלה הוא  המדובר אם - היא והנפקאֿמינה

אזי - למטה מלמעלה לכם", "נתתי אודות כשמדובר dxezdכשמדובר אבל נעלה; היותר הענין היא
עלֿידי נעשה זה הרי - העולם בבירור יהודי של עבודתו zeevndאודות meiw,תפילין מצות כמו דוקא,

בזה  וכיוצא גשמי בצמר ציצית ועלֿדרךֿזה דקדושה, חפצא ממנו ועושים וכו' גשמי קלף שלוקחים
כו' קמטים שנעשים הגשמי, במוח זיכוך נעשה התורה לימוד עלֿידי שגם [ואףֿעלֿפי המצוות ,86בשאר

- למטה הנשמה ירידת תכלית וזוהי המצוות], קיום עלֿידי בעולם שנעשה להזיכוך דומה זה אין הרי
וחלקו  והגוף הבהמית הנפש את לברר כדי רק וירדה כלל, תיקון צריכה אינה עצמה הנשמה שהרי

.87בעולם 

המשנה  ובלשון העולם, בירור אודות כשמדובר רוב 83ולכן, לפי "הכל אזי - נידון" "העולם :
העולם. בירור נעשה עלֿידן שדוקא המצוות, מעשה הוא שהעיקר המעשה",

הניגון...]. את ילמדו סוףֿכלֿסוף אולי באמרו, בטחו", "בך הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÂË:"'כו וקלותֿראש שחוק אומר עקיבא "רבי במשנה הביאור

למשנה 88ידוע  בנוגע גם מובן ומזה הלכות. וכמה כמה מזה שלמדים ועד בדיוק, הוא המשניות שסדר
שלפניה  למשנה בהמשך ובאה ושייכות קשר לה שיש כו'", וקלותֿראש שחוק אומר עקיבא -89"רבי

בשמחה". האדם כל את מקבל והוי לתשחורת, ונוח לראש קל הוי אומר, ישמעאל "רבי

כהן  שהיה ומצבו, למעמדו ביחס הוא ישמעאל רבי של שמאמרו לומר, והיה90ויש הכי , בדרגא
יבטל  יונגערמאןֿטשיק"), ("א שחורות ששערותיו בחור לפניו יבוא שכאשר יתכן שכן, וכיון ַַנעלית.
- לתשחורת" "נוח להיות צריך נעלית, במדריגה שנמצא מי שגם ישמעאל, רבי מבהיר ולכן כו', אותו

כו'. לדרגתו לירד אלא לבטלו, שלא
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יא.80) פט"ו, שמו"ר
א.81) כט, סוכה
פמ"ט.82)
טו.83) משנה
ואילך.84) פי"ב תרל"ז וככה המשך
ח.85) כח, פינחס ופירש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ

ועוד.

תש"ד 86) .254 ע' תרצ"ז א. צז, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
.33 ע' תש"י .243 ע'

ב).87) (מח, פל"ז תניא
וש"נ.88) ב. מב, יבמות ראה
יב.89) משנה
סע"א.90) מט, חולין
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.·È שנינו - הזה השבתֿקודש ביום שלומדים - אבות במסכת ג' שחוק 66בפרק אומר, עקיבא "רבי :
לערוה". האדם את מרגילין וקלותֿראש

להבין: וצריך

וקלותֿראש" "שחוק כמו פחותים ענינים אודות מדבר התנאים, מגדולי שהיה עקיבא, שרבי היתכן א)
שלפניֿזה  במשניות התנאים כמו ולא בזה?!67- וכיוצא התורה ללימוד בנוגע עצות אודות שמדברים

מצד  האסור, דבר זה הרי לערוה", האדם את ש"מרגילין זאת לולי גם - וקלותֿראש" "שחוק ב)
העולם" מן האדם את ש"מוציאין מהדברים שזהו הילדים" ד"שיחת הענין מצד וכן תורה. ולמה 68ביטול ,

לערוה"? האדם את ש"מרגילין הענין את להדגיש עקיבא רבי צריך

.‚È שלאחריֿזה במשנה - עקיבא רבי של מאמר בצלם 69ועוד שנברא אדם חביב אומר, היה "הוא :
וכו'". חמדה כלי להם שניתן ישראל חביבין כו', למקום בנים שנקראו ישראל חביבין כו',

- והעיקר הזמנים, סדר לפי הוא זה שמאמר - שנברא zebixcndובהקדמה אדם "חביב - לראש לכל :
(לפני  מצרים יציאת של הזמן על דקאי - למקום" באים שנקראו ישראל "חביבין לאחריֿזה בצלם";

נאמר  אז שכבר ויעבדני"70מתןֿתורה), בני את "שלח ולכן ישראל"*, בכורי שנתבאר 74"בני (וכמו
הכללי  שניתן75במכתב ישראל "חביבין ולאחריֿזה שנאמר ); חמדה.. כלי לכם 76להם נתתי טוב לקח כי

דמתןֿתורה. הענין שזהו גו'", תורתי

לבני  – מתןֿתורה לאחרי - עתה שייך בצלם" שנברא אדם ד"חביב הענין גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל
ישראל", "חביבין שלאחריֿזה: הבבות כמו העולם), לאומות (ולא בלבד ישראל

שנברא  אדם ד"חביב הענין העולם אומות אצל נשאר מתןֿתורה לאחרי שגם האומרים כדעת ולא -
אינן 77בצלם" עכו"ם ש"קברי שאומר יוחאי בן שמעון רבי על פליג עקיבא שרבי לומר צריך ולשיטתם .

שנאמר  באהל, קרויין 78מטמאין העכו"ם ואין אדם, קרויין אתם אתם, אדם מרעיתי צאן צאני ואתן
-79אדם"

jix`dl yi cere.

הפסוק  הובא במשנה אבל בכורי 71*) "בני הפסוק ולא מתןֿתורה) לאחרי (שנאמר אלקיכם" לה' אתם "בנים
כי: - מתןֿתורה) לפני (שנאמר ישראל"

" מהפסוק היא בנים" נקראו ש"ישראל זה על הראיה "בני mipaא) הפסוק מהֿשאיןֿכן אלקיכם", לה' אתם
ixekaלפרשו שאפשר - aa(2)'ישראל" העולם), (אומות בנים עוד יש אבל ישראל", בכורי "בני (1) פנים:

אונו  (ראשית בכור בן מעלת מדגיש זה "חביבין72פסוק המשנה: כדיוק בנים, עוד אין אבל (בלבד)l`xyiוכו'),
בנים). עוד שיש הראשון כאופן (ולא בנים" שנקראו

"נודעת גםmdlב) פירושו "mericedy73.לפרעה נאמר ישראל" בכורי "בני הפסוק מהֿשאיןֿכן ,
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יז.64) יא,
וש"נ.65) ואילך. 344 ס"ע חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת
יג.66) משנה
טֿיו"ד.67) משניות - לדוגמא - ראה
י.68) משנה שם
יד.69) משנה
כב.70) ד, שמות
א.)71 יד, ראה פ'

ג.72) מט, ויחי ע"פ
ועוד.73) הרע"ב. פי' ראה
כג.74) שם, שמות
ואילך).75) קל ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה ניסן די"א
ב.76) ד, משלי
במד"ש.77) - ובארוכה תויו"ט. ראה
לא.78) לד, יחזקאל
וש"נ.79) רע"א. סא, יבמות
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לאחרי  הנה העולם, אומות אצל גם בצלם" ד"נברא הענין היה הבריאה שבתחילת אףֿעלֿפי כי
ישראל. לבני רק שייך זה הרי מתןֿתורה

בעולמו  הקב"ה "משבחר התחיל זה שענין שאףֿעלֿפי ושנים, חדשים לראשי בנוגע שמצינו ועלֿדרך
ובניו" ביעקב "כשבחר מכלֿמקום ושנים"), חדשים ראשי בו "קבע אז מונין 80(שכבר "ישראל רק אזי

.81ללבנה"

בתניא  כמבואר - ובניו ביעקב שכשבחר בנידוןֿדידן, הוא הוא 82וכן ולשון, עם מכל בחרת ש"ובנו
בלבד. ישראל לבני בצלם" ד"נברא הענין שייך - העולם" אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי הגוף

לעניננו: ובנוגע

מובן  אינו - התורה על שקאי חמדה" כלי להם שניתן ישראל "חביבין הוא נעלה הכי שהענין כיון
שלאחריֿזה  במשנה שכתוב המצוות?83מה מעשה הוא שהעיקר משמע שמזה המעשה", רוב לפי "הכל

.„È:בזה והביאור

מהר"ש  אדמו"ר בדרושי (ובפרט בחסידות ונ 84מבואר שאמרתי לפני "נחתֿרוח בענין רצוני") ,85עשה
להקב"ה. ונחתֿרוח לנברא נחתֿרוח נחתֿרוח: מיני ב' שיש

למעלה: מלמטה או למטה מלמעלה הוא  המדובר אם - היא והנפקאֿמינה

אזי - למטה מלמעלה לכם", "נתתי אודות כשמדובר dxezdכשמדובר אבל נעלה; היותר הענין היא
עלֿידי נעשה זה הרי - העולם בבירור יהודי של עבודתו zeevndאודות meiw,תפילין מצות כמו דוקא,

בזה  וכיוצא גשמי בצמר ציצית ועלֿדרךֿזה דקדושה, חפצא ממנו ועושים וכו' גשמי קלף שלוקחים
כו' קמטים שנעשים הגשמי, במוח זיכוך נעשה התורה לימוד עלֿידי שגם [ואףֿעלֿפי המצוות ,86בשאר

- למטה הנשמה ירידת תכלית וזוהי המצוות], קיום עלֿידי בעולם שנעשה להזיכוך דומה זה אין הרי
וחלקו  והגוף הבהמית הנפש את לברר כדי רק וירדה כלל, תיקון צריכה אינה עצמה הנשמה שהרי

.87בעולם 

המשנה  ובלשון העולם, בירור אודות כשמדובר רוב 83ולכן, לפי "הכל אזי - נידון" "העולם :
העולם. בירור נעשה עלֿידן שדוקא המצוות, מעשה הוא שהעיקר המעשה",

הניגון...]. את ילמדו סוףֿכלֿסוף אולי באמרו, בטחו", "בך הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÂË:"'כו וקלותֿראש שחוק אומר עקיבא "רבי במשנה הביאור

למשנה 88ידוע  בנוגע גם מובן ומזה הלכות. וכמה כמה מזה שלמדים ועד בדיוק, הוא המשניות שסדר
שלפניה  למשנה בהמשך ובאה ושייכות קשר לה שיש כו'", וקלותֿראש שחוק אומר עקיבא -89"רבי

בשמחה". האדם כל את מקבל והוי לתשחורת, ונוח לראש קל הוי אומר, ישמעאל "רבי

כהן  שהיה ומצבו, למעמדו ביחס הוא ישמעאל רבי של שמאמרו לומר, והיה90ויש הכי , בדרגא
יבטל  יונגערמאןֿטשיק"), ("א שחורות ששערותיו בחור לפניו יבוא שכאשר יתכן שכן, וכיון ַַנעלית.
- לתשחורת" "נוח להיות צריך נעלית, במדריגה שנמצא מי שגם ישמעאל, רבי מבהיר ולכן כו', אותו

כו'. לדרגתו לירד אלא לבטלו, שלא
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יא.80) פט"ו, שמו"ר
א.81) כט, סוכה
פמ"ט.82)
טו.83) משנה
ואילך.84) פי"ב תרל"ז וככה המשך
ח.85) כח, פינחס ופירש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ

ועוד.

תש"ד 86) .254 ע' תרצ"ז א. צז, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
.33 ע' תש"י .243 ע'

ב).87) (מח, פל"ז תניא
וש"נ.88) ב. מב, יבמות ראה
יב.89) משנה
סע"א.90) מט, חולין
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את  ירגיש בפנימיות אבל כו', הדיבור באופן בחיצוניות, רק לתשחורת" "נוח שיהיה יתכן עדיין אך
זועפות  בפנים שמקבלו ירגיש שהלה בחיצוניות, גם ביטוי לידי יבוא שהדבר ועד ממנו, למעלה עצמו

בשמחה". האדם כל את מקבל "והוי ממשיך: ולכן כו'.

"אוהב  שהיה אהרן, של מבניו כהן, שהיה לעיל כאמור - דוקא ישמעאל רבי עלֿידי נאמר זה וענין
וכו'" שלום ורודף בשמחה.91שלום האדם כל את לקבל צריך לכך ובהתאם ,

.ÊË:"לערוה האדם את מרגילין וקלותֿראש "שחוק עקיבא רבי אומר לזה, ובהמשך

" מקומות oilibxnמהלשון בכמה הגמרא (כלשון "מביאין" ולא לערוה", הלשון 92.. עלֿדרך או ,(
עבירה" גוררת ולוחם 93"עבירה עצמו את שכופה אלא לערוה, שייך שבעצם מי אודות שמדובר מוכח, ,

זה הרי וקלותֿראש", "שחוק של במצב יהיה כאשר ולכן כו', היצרֿהרע לערוה.libxiעם אותו

"הוי ישמעאל רבי של למאמרו שבהמשך האדםlwוזהו כל את מקבל והוי רבי dgnyaכו' אומר ,"
שכיון  ללעתידֿלבוא, בנוגע שמצינו כפי שמחה, עם (הקשור והשחוק הקלות בענין להזהר שצריך עקיבא,

ראשם" על עולם "שמחת פינו"94שתהיה שחוק ימלא "אז לכן זה 95, יהיה שלא כו', סייג ולעשות ,(
לערוה  שמרגילין וקלותֿראש שחוק של .96באופן

נדרים  לתורה.. סייג "מסורת הסייגים: לענין בנוגע המשנה דברי להמשך הקשר גם מובן ועלֿפיֿזה
משניות  ב' שהן כהגירסא ולא אחת, במשנה נכלל זה שכל הזקן אדמו"ר לגירסת (ובפרט לפרישות" סייג

אודות 97שונות  שמדברת לבבא "סייג" אודות שמדברת הבבא של השייכות מהי מובן: אינו דלכאורה - (
ב"סייג" הצורך את להדגיש הוא כו'" וקלותֿראש "שחוק הבבא תוכן כי - כו'" וקלותֿראש "שחוק

כנ"ל. בשמחה"), מקבל.. והוי קל.. ("הוי שלפניֿזה במשנה שנזכרו והשמחה הקלות לענין

.ÊÈ נאמר שעליה התורה, ענין ישנו הרי - כלֿכך סייגים בריבוי הצורך מהו מובן: אינו 98ועדיין

מכל  להשמר כדי התורה לימוד מספיק לא מדוע ואםֿכן תבלין", תורה לו בראתי יצרֿהרע, "בראתי
הבלתיֿרצויים?! הענינים

שלאחריֿזה  המשנה מאמר עלֿפי – בזה ישראל 69והביאור חביבין לבסוף) (ורק וכו' אדם "חביב ,
תורתי": חמדה.. כלי להם שניתן

טעניתא" ד"אקדמיה הענין היה ולא בהתחלה, מיד התורה היתה עצמה 99אילו התורה היתה אזי ,
הענין  שישנו כך לבסוף, רק בא התורה שענין כיון אבל בסייגים; צורך היה ולא השמירה, תכלית פועלת

בסייגים. צורך יש לכן טעניתא", ד"אקדמיה

.ÁÈ ד"אקדמיה הענין וישנו לבסוף, רק באה שהתורה כיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך
 ֿ הבלתי הענינים כל על ("דורכברעכן") ולהתגבר להתמודד מיהודי לתבוע יכולים איך - טעניתא"

רצויים?!

הבאה  במשנה - לזה לפניו 83והמענה (גלוי צפוי" "הכל עם 100: שנעשה מה יודע שהקב"ה היינו, ,(
בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ו"אין בפרטיות, אחד תובע,101כל שהקב"ה מה שכל לומר ובהכרח ,

וביכלתו. בכחו זה הרי

חזר  מיד זו.. אבן חקק מי אמר הבאר, פי על עומד ש"היה עקיבא רבי אודות מהמסופר גם [ולהעיר
תורה" היתה 102ללמוד המים עלֿידי שנחקקה האבן שראיית בוודאי הרי צפוי", ש"הכל ּבידעֹו כי -ְְָ

כו']. להשתנות שביכלתו ללמדו פרטית, בהשגחה
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מי"ב.91) פ"א אבות
א.92) כ, נדרים רפ"ג. שם - לדוגמא - ראה
מ"ב.93) פ"ד שם
יא.94) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ב.95) קכו, תהלים
משה 96) רבי והרב וד"ה קשה, ועדיין (ד"ה מד"ש ראה

ז"ל). אלשקאר

נכד 97) הנגיד, (לר"ד דוד מדרש פי' עם משניות ראה
ועוד. הרמב"ם).

וש"נ.98) ב. ל, קידושין
אֿב.99) קעט, זח"א ראה

הרע"ב.100) פי'
סע"א.101) ג, ע"ז
ב.102) פ"ו, דר"נ אבות
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ורע  טוב לעשות אדם של (בידו נתונה" "והרשות המשנה בהמשך שכתוב מה גם וכפי 100וזהו ,(
הרמב"ם  תובע 103שמבאר שהקב"ה מה כל למלא בכחו שלכן אדם, לכל שניתנה הבחירה לענין בנוגע

ממנו.

המעשה": רוב לפי ש"הכל כיון - הדבר וטעם

ללימוד  בנוגע וכמו כו', מדריגות חילוקי היו אזי וההשגה, ההבנה בענין בעיקר מתחשבים היו אילו
חלק  "ותן אחד: כל שאומר כפי בתורה, חלק יש מישראל אחד שלכל שאףֿעלֿפי ,104בתורתך"epהתורה,

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק ללמוד לו שמספיק מי שיש מדרגות, חילוקי בזה יש ,105מכלֿמקום
בכוונת  חילוקים אמנם יש שוים. הכל - המצוות למעשה בנוגע אבל וכו'; יותר ללמוד שצריך מי ויש
ישראל. בני כל שוים - בפועל העשיה בכמות רוב המעשה", "רוב בפועל, למעשה בנוגע אבל המצוות,

ממנו. תובע שהקב"ה מה כל למלא מישראל אחד כל של ויכלתו בכחו ולכן,

.ËÈ עקיבא רבי "היה - י) (סעיף הנ"ל רש"י בפירוש שהובא עקיבא רבי מאמר עם גם זה לקשר ויש
כו'": חנם בו מצטער אני שנים ארבע הרי אדם יאמר שלא יצרֿהרע, כנגד תורה דיברה אומר ,

הקב"ה  יכול היה ובוודאי חנם, בו להצטער יצטרך שיהודי הקב"ה עשה למה מובן, אינו לכאורה
חנם? שיצטער מבלי גם שכר לו ליתן

להיות  צריך לכן העולם, בירור הוא שהעיקר היינו, המעשה", רוב לפי ש"הכל דכיון - הוא הענין אך
וכמבואר  היצרֿהרע, בירור נעשה שעלֿידיֿזה חנם", ד"מצטער.. ומצב מעמד אחריך 106גם "משכני בענין

שנעשה 107נרוצה" רבים, לשון נרוצה", "אחריך ועלֿידיֿזה האלקית, נפש על קאי יחיד לשון ש"משכני" ,
כו'. הבהמית דנפש הבירור גם

עקיבא: לרבי במיוחד שייך זה ענין וגם

בגמרא  ענינו 108איתא עיקר הרי מובן: אינו ולכאורה לחסידות". יצפה בחלומו עקיבא רבי "הרואה
אליבא  ש"כולהו ו) (סעיף כנ"ל שבעלֿפה, תורה של המקור שהוא ועד התורה, ענין הוא עקיבא רבי של

בגמרא  וכמסופר עקיבא". רבי 109דרבי היה בתורה, ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות כשגזרה שגם
ישראל, בני של החיות עיקר הוא התורה שלימוד באמרו, בתורה. ועוסק ברבים קהילות מקהיל עקיבא

שבים  הדגים בחלומו 110כמשל עקיבא רבי "הרואה הוהֿליהֿלמימר ואםֿכן, וכו'". חיותנו במקום "ומה ,
לחסידות"? "יצפה נאמר ומדוע לתורה", יצפה

אפשר  בחכמה.. וגדולה יתירה למעלה הגיע עקיבא שרבי ש"אףֿעלֿפי גאון, נסים רבי ומבאר
בפרק  "אית לפניֿזה: שמביא וכפי בחסידות". משובח הוא ולפיכך חכמתו, על יתירה היתה שחסידותו

חלק  להם יש ישראל שנאמר 111כל לזביחה 112, נפשם שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו חסידי, לי אספו
ואמרינן  תורה, דברי לחסידותיה".111על עקיבא רבי שבקה ..

שגם  ועד החסידות, ענין הוא ענינו עיקר הרי לתורה, בנוגע עקיבא רבי מעלת שגדלה שאף ונמצא,
"הכל  - המעשה מעלת את עקיבא רבי מדגיש לכך ובהתאם שלו. החסידות ענין מצד באה בתורה מעלתו

כו'. העולם בירור ענין שזהו המעשה", רוב לפי

***
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פ"ה.103) תשובה הל'
וש"נ.104) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
ואילך.105) ה"ד פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. צט, מנחות

וש"נ.
ובכ"מ.106) סע"ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
ד.107) א, שה"ש

שם).108) גאון ר"נ (לגירסת ע"ב ריש נז, ברכות
ב.109) סא, ברכות
ב.110) ג, ע"ז גם ראה
ב.111) קי, סנהדרין
ה.)112 נ, תהלים
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את  ירגיש בפנימיות אבל כו', הדיבור באופן בחיצוניות, רק לתשחורת" "נוח שיהיה יתכן עדיין אך
זועפות  בפנים שמקבלו ירגיש שהלה בחיצוניות, גם ביטוי לידי יבוא שהדבר ועד ממנו, למעלה עצמו

בשמחה". האדם כל את מקבל "והוי ממשיך: ולכן כו'.

"אוהב  שהיה אהרן, של מבניו כהן, שהיה לעיל כאמור - דוקא ישמעאל רבי עלֿידי נאמר זה וענין
וכו'" שלום ורודף בשמחה.91שלום האדם כל את לקבל צריך לכך ובהתאם ,

.ÊË:"לערוה האדם את מרגילין וקלותֿראש "שחוק עקיבא רבי אומר לזה, ובהמשך

" מקומות oilibxnמהלשון בכמה הגמרא (כלשון "מביאין" ולא לערוה", הלשון 92.. עלֿדרך או ,(
עבירה" גוררת ולוחם 93"עבירה עצמו את שכופה אלא לערוה, שייך שבעצם מי אודות שמדובר מוכח, ,

זה הרי וקלותֿראש", "שחוק של במצב יהיה כאשר ולכן כו', היצרֿהרע לערוה.libxiעם אותו

"הוי ישמעאל רבי של למאמרו שבהמשך האדםlwוזהו כל את מקבל והוי רבי dgnyaכו' אומר ,"
שכיון  ללעתידֿלבוא, בנוגע שמצינו כפי שמחה, עם (הקשור והשחוק הקלות בענין להזהר שצריך עקיבא,

ראשם" על עולם "שמחת פינו"94שתהיה שחוק ימלא "אז לכן זה 95, יהיה שלא כו', סייג ולעשות ,(
לערוה  שמרגילין וקלותֿראש שחוק של .96באופן

נדרים  לתורה.. סייג "מסורת הסייגים: לענין בנוגע המשנה דברי להמשך הקשר גם מובן ועלֿפיֿזה
משניות  ב' שהן כהגירסא ולא אחת, במשנה נכלל זה שכל הזקן אדמו"ר לגירסת (ובפרט לפרישות" סייג

אודות 97שונות  שמדברת לבבא "סייג" אודות שמדברת הבבא של השייכות מהי מובן: אינו דלכאורה - (
ב"סייג" הצורך את להדגיש הוא כו'" וקלותֿראש "שחוק הבבא תוכן כי - כו'" וקלותֿראש "שחוק

כנ"ל. בשמחה"), מקבל.. והוי קל.. ("הוי שלפניֿזה במשנה שנזכרו והשמחה הקלות לענין

.ÊÈ נאמר שעליה התורה, ענין ישנו הרי - כלֿכך סייגים בריבוי הצורך מהו מובן: אינו 98ועדיין

מכל  להשמר כדי התורה לימוד מספיק לא מדוע ואםֿכן תבלין", תורה לו בראתי יצרֿהרע, "בראתי
הבלתיֿרצויים?! הענינים

שלאחריֿזה  המשנה מאמר עלֿפי – בזה ישראל 69והביאור חביבין לבסוף) (ורק וכו' אדם "חביב ,
תורתי": חמדה.. כלי להם שניתן

טעניתא" ד"אקדמיה הענין היה ולא בהתחלה, מיד התורה היתה עצמה 99אילו התורה היתה אזי ,
הענין  שישנו כך לבסוף, רק בא התורה שענין כיון אבל בסייגים; צורך היה ולא השמירה, תכלית פועלת

בסייגים. צורך יש לכן טעניתא", ד"אקדמיה

.ÁÈ ד"אקדמיה הענין וישנו לבסוף, רק באה שהתורה כיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך
 ֿ הבלתי הענינים כל על ("דורכברעכן") ולהתגבר להתמודד מיהודי לתבוע יכולים איך - טעניתא"

רצויים?!

הבאה  במשנה - לזה לפניו 83והמענה (גלוי צפוי" "הכל עם 100: שנעשה מה יודע שהקב"ה היינו, ,(
בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ו"אין בפרטיות, אחד תובע,101כל שהקב"ה מה שכל לומר ובהכרח ,

וביכלתו. בכחו זה הרי

חזר  מיד זו.. אבן חקק מי אמר הבאר, פי על עומד ש"היה עקיבא רבי אודות מהמסופר גם [ולהעיר
תורה" היתה 102ללמוד המים עלֿידי שנחקקה האבן שראיית בוודאי הרי צפוי", ש"הכל ּבידעֹו כי -ְְָ

כו']. להשתנות שביכלתו ללמדו פרטית, בהשגחה
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מי"ב.91) פ"א אבות
א.92) כ, נדרים רפ"ג. שם - לדוגמא - ראה
מ"ב.93) פ"ד שם
יא.94) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ב.95) קכו, תהלים
משה 96) רבי והרב וד"ה קשה, ועדיין (ד"ה מד"ש ראה

ז"ל). אלשקאר

נכד 97) הנגיד, (לר"ד דוד מדרש פי' עם משניות ראה
ועוד. הרמב"ם).

וש"נ.98) ב. ל, קידושין
אֿב.99) קעט, זח"א ראה

הרע"ב.100) פי'
סע"א.101) ג, ע"ז
ב.102) פ"ו, דר"נ אבות
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ורע  טוב לעשות אדם של (בידו נתונה" "והרשות המשנה בהמשך שכתוב מה גם וכפי 100וזהו ,(
הרמב"ם  תובע 103שמבאר שהקב"ה מה כל למלא בכחו שלכן אדם, לכל שניתנה הבחירה לענין בנוגע

ממנו.

המעשה": רוב לפי ש"הכל כיון - הדבר וטעם

ללימוד  בנוגע וכמו כו', מדריגות חילוקי היו אזי וההשגה, ההבנה בענין בעיקר מתחשבים היו אילו
חלק  "ותן אחד: כל שאומר כפי בתורה, חלק יש מישראל אחד שלכל שאףֿעלֿפי ,104בתורתך"epהתורה,

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק ללמוד לו שמספיק מי שיש מדרגות, חילוקי בזה יש ,105מכלֿמקום
בכוונת  חילוקים אמנם יש שוים. הכל - המצוות למעשה בנוגע אבל וכו'; יותר ללמוד שצריך מי ויש
ישראל. בני כל שוים - בפועל העשיה בכמות רוב המעשה", "רוב בפועל, למעשה בנוגע אבל המצוות,

ממנו. תובע שהקב"ה מה כל למלא מישראל אחד כל של ויכלתו בכחו ולכן,

.ËÈ עקיבא רבי "היה - י) (סעיף הנ"ל רש"י בפירוש שהובא עקיבא רבי מאמר עם גם זה לקשר ויש
כו'": חנם בו מצטער אני שנים ארבע הרי אדם יאמר שלא יצרֿהרע, כנגד תורה דיברה אומר ,

הקב"ה  יכול היה ובוודאי חנם, בו להצטער יצטרך שיהודי הקב"ה עשה למה מובן, אינו לכאורה
חנם? שיצטער מבלי גם שכר לו ליתן

להיות  צריך לכן העולם, בירור הוא שהעיקר היינו, המעשה", רוב לפי ש"הכל דכיון - הוא הענין אך
וכמבואר  היצרֿהרע, בירור נעשה שעלֿידיֿזה חנם", ד"מצטער.. ומצב מעמד אחריך 106גם "משכני בענין

שנעשה 107נרוצה" רבים, לשון נרוצה", "אחריך ועלֿידיֿזה האלקית, נפש על קאי יחיד לשון ש"משכני" ,
כו'. הבהמית דנפש הבירור גם

עקיבא: לרבי במיוחד שייך זה ענין וגם

בגמרא  ענינו 108איתא עיקר הרי מובן: אינו ולכאורה לחסידות". יצפה בחלומו עקיבא רבי "הרואה
אליבא  ש"כולהו ו) (סעיף כנ"ל שבעלֿפה, תורה של המקור שהוא ועד התורה, ענין הוא עקיבא רבי של

בגמרא  וכמסופר עקיבא". רבי 109דרבי היה בתורה, ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות כשגזרה שגם
ישראל, בני של החיות עיקר הוא התורה שלימוד באמרו, בתורה. ועוסק ברבים קהילות מקהיל עקיבא

שבים  הדגים בחלומו 110כמשל עקיבא רבי "הרואה הוהֿליהֿלמימר ואםֿכן, וכו'". חיותנו במקום "ומה ,
לחסידות"? "יצפה נאמר ומדוע לתורה", יצפה

אפשר  בחכמה.. וגדולה יתירה למעלה הגיע עקיבא שרבי ש"אףֿעלֿפי גאון, נסים רבי ומבאר
בפרק  "אית לפניֿזה: שמביא וכפי בחסידות". משובח הוא ולפיכך חכמתו, על יתירה היתה שחסידותו

חלק  להם יש ישראל שנאמר 111כל לזביחה 112, נפשם שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו חסידי, לי אספו
ואמרינן  תורה, דברי לחסידותיה".111על עקיבא רבי שבקה ..

שגם  ועד החסידות, ענין הוא ענינו עיקר הרי לתורה, בנוגע עקיבא רבי מעלת שגדלה שאף ונמצא,
"הכל  - המעשה מעלת את עקיבא רבי מדגיש לכך ובהתאם שלו. החסידות ענין מצד באה בתורה מעלתו

כו'. העולם בירור ענין שזהו המעשה", רוב לפי

***
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פ"ה.103) תשובה הל'
וש"נ.104) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
ואילך.105) ה"ד פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. צט, מנחות

וש"נ.
ובכ"מ.106) סע"ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
ד.107) א, שה"ש

שם).108) גאון ר"נ (לגירסת ע"ב ריש נז, ברכות
ב.109) סא, ברכות
ב.110) ג, ע"ז גם ראה
ב.111) קי, סנהדרין
ה.)112 נ, תהלים
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.Î:שני דפסח הענין - יצרֿהרע" כנגד תורה ש"דיברה זה עם הקשור נוסף ענין ישנו

ד"לכם" באופן ואפילו רחוקה, בדרך שהיה או טמא, שהיה מי עבור נקבע - שני שמפרש 113פסח כפי ,
אדמו"ר  מו"ח "דיברה 114כ"ק ואףֿעלֿפיֿכן ראשון, פסח הקריב לא שמרצונו והיינו, ברצונו, זה שהיה ,

שני. פסח הקרבת עלֿידי הדבר, את לתקן האפשרות את לו גם ונותנת יצרֿהרע", כנגד תורה

גם  ממצרים, יצאו ישראל בני שכל - הפסח שבחג מצרים דיציאת הענין לכללות בנוגע [ועלֿדרךֿזה
נאמר  שלכן בתוקף, אצלם היה שהיצרֿהרע עדיין 115אלו ישראל שבנפשות שהרע "מפני העם", ברח "כי

כו'" בתקפו ].116היה

החמץ  על שוחטין אין ראשון פסח שהרי - הפסח הקרבת את עליהם מקילה שהתורה כך, כדי ,117ועד
בבית  עמו ומצה חמץ שני, פסח איפכא 118מהֿשאיןֿכן שלכאורה (ואף ראשון שבפסח החומרות כל ללא ,

מקילה  בפועל הרי - יותר קשה לו  יהיה כו' שעבר מי מהֿשאיןֿכן יותר, קל לו  יהיה שצדיק מסתברא ,
כו' למתןֿתורה באים ועלֿידיֿזה דוקא). בעלֿתשובה אצל .119התורה

***

.‡Î"בחגך ל"ושמחת כבר 120בנוגע דובר בנוגע 121- אבל לפסח, וכלֿשכן לפורים, גם שייך זה שענין
לעתֿעתה. מצאתי לא שני", ל"פסח

לקבל  שיש כלֿשכן הרי בשמחה", האדם כל את מקבל "הוי הנ"ל המשנה מאמר עלֿפי אמנם,
שני". "פסח את בשמחה

"רעוא  של הזמן שזהו ובפרט חצות, לאחרי השבתֿקודש ביום בעמדנו - עתה בזה להתחיל ויש
.122דרעוין"

וקלותֿראש" "שחוק מזה לבוא שיכול לחשש מקום אין שבנידוןֿדידן השבת 123ומובן, ביום שהרי -
ב"כגוונא" שאומרים (כפי כו' הסטראֿאחרא עם הקשורים הענינים כל שנמצאים 124מתבטלים גם ומה .(

יצחק  אברהם ראשיֿתיבות אייר, ובחודש הספירה, ימי ממחצית יותר במשך שנעשה הבירור לאחרי כבר
רחל  המרכבה 125יעקב רגלי ד' הרי 126, - מישראל אחד כל של בהנהגתו ופועל נמשך זה שענין ובאופן ,

השמחה. ענין להיות שצריך בוודאי

ז"ל  רבותינו מאמר מובן,127ועלֿפי הרי עושה, עצמו הוא - לעשות לישראל מצוה שהקב"ה שמה
בשמחה  כולם את שמקבל כן, הקב"ה גם עושה בשמחה, אדם כל את לקבל ליהודי מצוה שהקב"ה שכשם

כו' שוחקות פנים להם משיח 128ומראה לביאת ועד ובפנימיות, בשמחה התורה לקבלת זוכים ועלֿידיֿזה ,
ממש. בקרוב צדקנו,

בשמחה  מקומו על ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק בחגך", "ושמחת הניגון [ניגנו
רבה].
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יו"ד.113) ט, בהעלותך
פסח 114) אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

שני).
ה.115) יד, בשלח
ב).116) (מ, ספל"א תניא
כה.117) לד, תשא
שם.118) בהעלותך פירש"י
(המו"ל).119) הענין סיום חסר
יד.120) טז, ראה פ'
התוועדויות 121) - מנחם (תורת ואילך ס"ג פורים שיחת

ואילך). 111 ע' חנ"ב
סע"ב.122) פח, זח"ב
סט"ז.123) לעיל ראה
ואילך.124) א קלה, זח"ב
קכא.125) אופן מג"ע פד. א, מאו"א
ובכ"מ.126) ב. רסב, ח"ג ב. רמח, ח"א זהר שם. מאו"א
ה"ג.127) פ"א ר"ה ירושלמי ג. פל"ה, ויק"ר ט. פ"ל, שמו"ר

ועוד.
(המו"ל).128) קצת חסר

ixg` zyxt zegiy ihewl יב כרך

הפסוקים ‡. על בפירושו בני 1רש"י אל "דבר
כמעשה  אלקיכם, ה' אני אליהם ואמרת ישראל
וגו'" תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ
"אני  ומפרש: אלקיכם" ה' "אני התיבות את מעתיק

בסיני  שאמרתי וקבלתם 2הוא אלקיכם ה' אנכי
גלוי  אומר רבי גזרותי. קבלו מעתה מלכותי עליכם

לפניו  עזרא,3וידוע בימי בעריות לנתק שסופן
מי  דעו אלקיכם, ה' אני בגזירה, עליהם בא לפיכך

שכר". לשלם ונאמן להפרע דיין עליכם, גוזר
לכאורה  הוא: רש"י בפירוש הפשוט הביאור
אל  ידבר שמשה זה בציווי הכוונה מהי מובן אינו
מה  – אלקיכם" ה' "אני כי ויודיעם ישראל בני
ממצרים, הקב"ה שהוציאם לאחר בזה החידוש
נאמר  שלא רש"י ומבאר וכו' התורה את להם ונתן

בתור אם כי עצמו, בפני כענין למה dncwdזה
במתן  מלכותי שקבלתם שמכיון – כך אחר שכתוב
האמורים  והגזירות הציוויים לקבל עליכם תורה,

שני  פירוש רש"י ומוסיף שסופן 4להלן. שמכיון :
וכו'. בגזירה עליהם בא לכן בעריות, לנתק

בזה: להבין יש אמנם

"וידבר  הפסוק (על וארא פרשת בתחילת א)
בו  שגם ה'", אני – אליו ויאמר משה אל אלקים
ה'") "אני באמרו החידוש מהו כנ"ל, להקשות יש
לשלם  נאמן – ה' אני אליו "ויאמר  רש"י פירש כבר
מצינו  הזה ובלשון וכו' לפניו למתהלכים טוב שכר
ליפרע  נאמן ה' אני מקומות בכמה נדרש שהוא
יש  שככה מובן כן, ואם – שכר" ליתן נאמן וכו'
ליפרע" נאמן – ה' "אני דילן: בפסוק גם  לפרש

שרש"י  ובפרט שכר", לשלם בעצמו 5ו"נאמן

נדרש שהוא מצינו הזה "ובלשון שם dnkaמדגיש
zenewn כאן בזה רש"י מדייק א) כן: פי על אף – "

הפעם  אחר 6עוד באופן מפרשו ועיקר: ב) ,7?

הענינים  (בפשטות מהו ענין8ב) (izekln zlaw
קבלת  תוכן הרי והמצוות? הגזירות קבלת זולת
המלך, יצוה אשר כל עצמו על שמקבל הוא מלכות
(שרש"י  הפסוק על גופא רש"י מפירוש וכדמשמע

הוצאתיך o`kמביאו "אשר וגו'": אלקיך ה' "אנכי (
שתהיו  ההוצאה היא כדאי - מצרים מארץ

micareyn"אלקיך ה' "אנכי שמפרש היינו לי",
"שתהיו - המלכות) קבלת לי",micareyn(שתוכנו

בפועל  מצוותיו בקיום ה' את גם 9לעבוד (כדמוכח
זה  לפני רש''י פרשיות 10מפירוש שיש "לפי :

שאם אינו o`yrבתורה לאו ואם שכר מקבל אדם
תלמוד  כן הדברות עשרת אף יכול פורעניות, מקבל
עליכם  "וקבלתם מחלקם וכאן - וכו'") לומר

?izexfb"11קבלוdzrnמלכותי,

ענין  הוא המצוות קבלת אם גיסא: ולאידך ג)
היה  כן אם – לחוד המלכות וקבלת עצמו בפני
בני  שנצטוו קודם המצוות לקבלת להיות צריך
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בֿג.1) יח, פרשתנו
ב.2) כ, יתרו
(גם 3) כי – "לפניו" גם) (להעתיק* לכתוב דייק שרש"י מה

(בכל  לבנ"י גם זה דבר ידוע הי' שאם מובן הענינים) פשטות לפי
"לפניו". לכתוב מוכרח ולכן הבחירה, ענין סותר זה הרי הזמנים),

" יט) ל, (נצבים מ"ש עדיין למדנו שלא מ"מ zxgaeואף בחיים",
שנאמרו ועונש דשכר הענין מכללות לפני daxdהרי פעמים

בבחירתו  עושה אינו דאם הבחירה, ענין שישנו מובן אחרי, פרשת
עונש. או שכר לו יתנו למה

(4" ולא וכו'" אומר "רבי מהלשון רבי".`xnכדמוכח
לשלם 5) נאמן פעם ֿ) ה'" "אני פי' רש"י מפרש שבכ"מ ומה

בכל  הכרח שצ"ל מובן הרי – אחר) פירוש ופעם ולהפרע; שכר
שיש  או אחר; פי' אפשריות לשלול או (היינו לזה ומקום  מקום

אחר). באופן לפרש הכרח

.mlerd 'ide xn`y in iptl :k"eza epzqxib (*

דומה 6) אינו "אלקיכם", מוסיף שכאן שמכיון לתרץ ואין
ומה  כן. לפרש אפשר אז גם בפשטות כי וארא, פ' בתחלת למ"ש
כן, לומר ומוכרח הכתובים. דרך כ"ה – "אלקיכם" מוסיף שפעם
פרש"י  ולא אלקיכם", ה' "אני מסיים ג"כ שלאח"ז פסוקים בב' כי

מקומות. בכו"כ ועוד אחרי, בס"פ ועד"ז מאומה,
ש 7) בפירש"י הכוונה אין הב' לפי' אף אמירת mrhדהרי

הוא אלו –cibdlתיבות שכר לשלם ונאמן להפרע דיין שהוא
בא  לפיכך וכו' בעריות לנתק שסופן לפניו וידוע ש"גלוי לפי כ"א
ה"ז  שכר" לשלם ונאמן להפרע "דיין רש"י ומ"ש כו'", עליהם

ת it'רק ולא ה"ז התיבות וארא בפ' משא"כ קמ"ל". ל"מאי ירוץ
ה  אלו.mrhגם תיבות לאמירתו

נפרדים,8) ענינים ב' הם והסוד, הרמז הדרוש ע"ד משא"כ
רז"ל, מדרשי בכמה ונת' ועוד. שם. יתרו במכילתא כדמוכח

וכו'. חסידות דרושי
פירושו9) שעבוד, שלשון הכוונה drpkdואף אין – וכיו"ב

ששעבוד  כ"א – בפועל העבודה ענין נכלל אין שעבוד שבלשון
"שעבוד mbשייך דר"נ", "שעבודא (כמו בלבד להכנעה בנוגע 

כמו  בהשעבוד, עבודה כלול מקומות בכו"כ אבל וכו'), קרקעות"
"היתה  וכן בהון", "וישעבדון יונתן תרגם יג) טו, (לך "ועבדום"
צעיר" יעבוד "ורב וכן ו), טז, שם (פרש"י בקושי" בה משעבדת
ועוד. לזעירא". ישתעביד "ורבא אונקלוס ותרגם כג) כה, (תולדות

א.10) כ,
צריכים 11) במ"ת מלכותי שקבלתם שמכיון רש"י, כוונת דאין

"מעתהmiiwlאתם לכתוב לרש"י הו"ל דא"כ – eniiwמצותי
גזירותי"). "קבלו (ולא גזירותי"



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

.Î:שני דפסח הענין - יצרֿהרע" כנגד תורה ש"דיברה זה עם הקשור נוסף ענין ישנו

ד"לכם" באופן ואפילו רחוקה, בדרך שהיה או טמא, שהיה מי עבור נקבע - שני שמפרש 113פסח כפי ,
אדמו"ר  מו"ח "דיברה 114כ"ק ואףֿעלֿפיֿכן ראשון, פסח הקריב לא שמרצונו והיינו, ברצונו, זה שהיה ,

שני. פסח הקרבת עלֿידי הדבר, את לתקן האפשרות את לו גם ונותנת יצרֿהרע", כנגד תורה

גם  ממצרים, יצאו ישראל בני שכל - הפסח שבחג מצרים דיציאת הענין לכללות בנוגע [ועלֿדרךֿזה
נאמר  שלכן בתוקף, אצלם היה שהיצרֿהרע עדיין 115אלו ישראל שבנפשות שהרע "מפני העם", ברח "כי

כו'" בתקפו ].116היה

החמץ  על שוחטין אין ראשון פסח שהרי - הפסח הקרבת את עליהם מקילה שהתורה כך, כדי ,117ועד
בבית  עמו ומצה חמץ שני, פסח איפכא 118מהֿשאיןֿכן שלכאורה (ואף ראשון שבפסח החומרות כל ללא ,

מקילה  בפועל הרי - יותר קשה לו  יהיה כו' שעבר מי מהֿשאיןֿכן יותר, קל לו  יהיה שצדיק מסתברא ,
כו' למתןֿתורה באים ועלֿידיֿזה דוקא). בעלֿתשובה אצל .119התורה

***

.‡Î"בחגך ל"ושמחת כבר 120בנוגע דובר בנוגע 121- אבל לפסח, וכלֿשכן לפורים, גם שייך זה שענין
לעתֿעתה. מצאתי לא שני", ל"פסח

לקבל  שיש כלֿשכן הרי בשמחה", האדם כל את מקבל "הוי הנ"ל המשנה מאמר עלֿפי אמנם,
שני". "פסח את בשמחה

"רעוא  של הזמן שזהו ובפרט חצות, לאחרי השבתֿקודש ביום בעמדנו - עתה בזה להתחיל ויש
.122דרעוין"

וקלותֿראש" "שחוק מזה לבוא שיכול לחשש מקום אין שבנידוןֿדידן השבת 123ומובן, ביום שהרי -
ב"כגוונא" שאומרים (כפי כו' הסטראֿאחרא עם הקשורים הענינים כל שנמצאים 124מתבטלים גם ומה .(

יצחק  אברהם ראשיֿתיבות אייר, ובחודש הספירה, ימי ממחצית יותר במשך שנעשה הבירור לאחרי כבר
רחל  המרכבה 125יעקב רגלי ד' הרי 126, - מישראל אחד כל של בהנהגתו ופועל נמשך זה שענין ובאופן ,

השמחה. ענין להיות שצריך בוודאי

ז"ל  רבותינו מאמר מובן,127ועלֿפי הרי עושה, עצמו הוא - לעשות לישראל מצוה שהקב"ה שמה
בשמחה  כולם את שמקבל כן, הקב"ה גם עושה בשמחה, אדם כל את לקבל ליהודי מצוה שהקב"ה שכשם

כו' שוחקות פנים להם משיח 128ומראה לביאת ועד ובפנימיות, בשמחה התורה לקבלת זוכים ועלֿידיֿזה ,
ממש. בקרוב צדקנו,

בשמחה  מקומו על ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק בחגך", "ושמחת הניגון [ניגנו
רבה].
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יו"ד.113) ט, בהעלותך
פסח 114) אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

שני).
ה.115) יד, בשלח
ב).116) (מ, ספל"א תניא
כה.117) לד, תשא
שם.118) בהעלותך פירש"י
(המו"ל).119) הענין סיום חסר
יד.120) טז, ראה פ'
התוועדויות 121) - מנחם (תורת ואילך ס"ג פורים שיחת

ואילך). 111 ע' חנ"ב
סע"ב.122) פח, זח"ב
סט"ז.123) לעיל ראה
ואילך.124) א קלה, זח"ב
קכא.125) אופן מג"ע פד. א, מאו"א
ובכ"מ.126) ב. רסב, ח"ג ב. רמח, ח"א זהר שם. מאו"א
ה"ג.127) פ"א ר"ה ירושלמי ג. פל"ה, ויק"ר ט. פ"ל, שמו"ר

ועוד.
(המו"ל).128) קצת חסר

ixg` zyxt zegiy ihewl יב כרך

הפסוקים ‡. על בפירושו בני 1רש"י אל "דבר
כמעשה  אלקיכם, ה' אני אליהם ואמרת ישראל
וגו'" תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ
"אני  ומפרש: אלקיכם" ה' "אני התיבות את מעתיק

בסיני  שאמרתי וקבלתם 2הוא אלקיכם ה' אנכי
גלוי  אומר רבי גזרותי. קבלו מעתה מלכותי עליכם

לפניו  עזרא,3וידוע בימי בעריות לנתק שסופן
מי  דעו אלקיכם, ה' אני בגזירה, עליהם בא לפיכך

שכר". לשלם ונאמן להפרע דיין עליכם, גוזר
לכאורה  הוא: רש"י בפירוש הפשוט הביאור
אל  ידבר שמשה זה בציווי הכוונה מהי מובן אינו
מה  – אלקיכם" ה' "אני כי ויודיעם ישראל בני
ממצרים, הקב"ה שהוציאם לאחר בזה החידוש
נאמר  שלא רש"י ומבאר וכו' התורה את להם ונתן

בתור אם כי עצמו, בפני כענין למה dncwdזה
במתן  מלכותי שקבלתם שמכיון – כך אחר שכתוב
האמורים  והגזירות הציוויים לקבל עליכם תורה,

שני  פירוש רש"י ומוסיף שסופן 4להלן. שמכיון :
וכו'. בגזירה עליהם בא לכן בעריות, לנתק

בזה: להבין יש אמנם

"וידבר  הפסוק (על וארא פרשת בתחילת א)
בו  שגם ה'", אני – אליו ויאמר משה אל אלקים
ה'") "אני באמרו החידוש מהו כנ"ל, להקשות יש
לשלם  נאמן – ה' אני אליו "ויאמר  רש"י פירש כבר
מצינו  הזה ובלשון וכו' לפניו למתהלכים טוב שכר
ליפרע  נאמן ה' אני מקומות בכמה נדרש שהוא
יש  שככה מובן כן, ואם – שכר" ליתן נאמן וכו'
ליפרע" נאמן – ה' "אני דילן: בפסוק גם  לפרש

שרש"י  ובפרט שכר", לשלם בעצמו 5ו"נאמן

נדרש שהוא מצינו הזה "ובלשון שם dnkaמדגיש
zenewn כאן בזה רש"י מדייק א) כן: פי על אף – "

הפעם  אחר 6עוד באופן מפרשו ועיקר: ב) ,7?

הענינים  (בפשטות מהו ענין8ב) (izekln zlaw
קבלת  תוכן הרי והמצוות? הגזירות קבלת זולת
המלך, יצוה אשר כל עצמו על שמקבל הוא מלכות
(שרש"י  הפסוק על גופא רש"י מפירוש וכדמשמע

הוצאתיך o`kמביאו "אשר וגו'": אלקיך ה' "אנכי (
שתהיו  ההוצאה היא כדאי - מצרים מארץ

micareyn"אלקיך ה' "אנכי שמפרש היינו לי",
"שתהיו - המלכות) קבלת לי",micareyn(שתוכנו

בפועל  מצוותיו בקיום ה' את גם 9לעבוד (כדמוכח
זה  לפני רש''י פרשיות 10מפירוש שיש "לפי :

שאם אינו o`yrבתורה לאו ואם שכר מקבל אדם
תלמוד  כן הדברות עשרת אף יכול פורעניות, מקבל
עליכם  "וקבלתם מחלקם וכאן - וכו'") לומר

?izexfb"11קבלוdzrnמלכותי,

ענין  הוא המצוות קבלת אם גיסא: ולאידך ג)
היה  כן אם – לחוד המלכות וקבלת עצמו בפני
בני  שנצטוו קודם המצוות לקבלת להיות צריך

הראשונה? במצוה ישראל
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בֿג.1) יח, פרשתנו
ב.2) כ, יתרו
(גם 3) כי – "לפניו" גם) (להעתיק* לכתוב דייק שרש"י מה

(בכל  לבנ"י גם זה דבר ידוע הי' שאם מובן הענינים) פשטות לפי
"לפניו". לכתוב מוכרח ולכן הבחירה, ענין סותר זה הרי הזמנים),

" יט) ל, (נצבים מ"ש עדיין למדנו שלא מ"מ zxgaeואף בחיים",
שנאמרו ועונש דשכר הענין מכללות לפני daxdהרי פעמים

בבחירתו  עושה אינו דאם הבחירה, ענין שישנו מובן אחרי, פרשת
עונש. או שכר לו יתנו למה

(4" ולא וכו'" אומר "רבי מהלשון רבי".`xnכדמוכח
לשלם 5) נאמן פעם ֿ) ה'" "אני פי' רש"י מפרש שבכ"מ ומה

בכל  הכרח שצ"ל מובן הרי – אחר) פירוש ופעם ולהפרע; שכר
שיש  או אחר; פי' אפשריות לשלול או (היינו לזה ומקום  מקום

אחר). באופן לפרש הכרח

.mlerd 'ide xn`y in iptl :k"eza epzqxib (*

דומה 6) אינו "אלקיכם", מוסיף שכאן שמכיון לתרץ ואין
ומה  כן. לפרש אפשר אז גם בפשטות כי וארא, פ' בתחלת למ"ש
כן, לומר ומוכרח הכתובים. דרך כ"ה – "אלקיכם" מוסיף שפעם
פרש"י  ולא אלקיכם", ה' "אני מסיים ג"כ שלאח"ז פסוקים בב' כי

מקומות. בכו"כ ועוד אחרי, בס"פ ועד"ז מאומה,
ש 7) בפירש"י הכוונה אין הב' לפי' אף אמירת mrhדהרי

הוא אלו –cibdlתיבות שכר לשלם ונאמן להפרע דיין שהוא
בא  לפיכך וכו' בעריות לנתק שסופן לפניו וידוע ש"גלוי לפי כ"א
ה"ז  שכר" לשלם ונאמן להפרע "דיין רש"י ומ"ש כו'", עליהם

ת it'רק ולא ה"ז התיבות וארא בפ' משא"כ קמ"ל". ל"מאי ירוץ
ה  אלו.mrhגם תיבות לאמירתו

נפרדים,8) ענינים ב' הם והסוד, הרמז הדרוש ע"ד משא"כ
רז"ל, מדרשי בכמה ונת' ועוד. שם. יתרו במכילתא כדמוכח

וכו'. חסידות דרושי
פירושו9) שעבוד, שלשון הכוונה drpkdואף אין – וכיו"ב

ששעבוד  כ"א – בפועל העבודה ענין נכלל אין שעבוד שבלשון
"שעבוד mbשייך דר"נ", "שעבודא (כמו בלבד להכנעה בנוגע 

כמו  בהשעבוד, עבודה כלול מקומות בכו"כ אבל וכו'), קרקעות"
"היתה  וכן בהון", "וישעבדון יונתן תרגם יג) טו, (לך "ועבדום"
צעיר" יעבוד "ורב וכן ו), טז, שם (פרש"י בקושי" בה משעבדת
ועוד. לזעירא". ישתעביד "ורבא אונקלוס ותרגם כג) כה, (תולדות

א.10) כ,
צריכים 11) במ"ת מלכותי שקבלתם שמכיון רש"י, כוונת דאין

"מעתהmiiwlאתם לכתוב לרש"י הו"ל דא"כ – eniiwמצותי
גזירותי"). "קבלו (ולא גזירותי"
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קבלו "מעתה רש"י לשון דיוק מהו izexfb"12ד)

רש"י  בפירוש כרגיל בזה וכיוצא "מצותי" ולא
המקומות? ברוב

ב' מפרש רש"י שכאשר פעמים כמה מדובר ה)
הוכחה  זה הרי אחד בענין יותר) (או פירושים
שאינו  קושי איזה יש מהפירושים אחד שבכל
זה) כראי זה ראי לא (כי שניהם מביא ולכן בהשני

בנ  ולכאורה הפירושים - מב' אחד כל הרי דידן דון
ב' להביא הכריחו ומה מקרא, של בפשוטו מובן

פירושים?

רש"י  אין שבכלל פעמים כמה מדובר כן ו)
הפירוש  של המימרא בעל שם מזכיר בפירושו
של  לפשוטו נוגע זה אין - פשוט (וטעמו המובא
הוכחה  זה הרי שמזכירו, שבמקום ומזה, - מקרא)
הפירוש  בהבנת נוגע המימרא בעל של השם שגם
הפירוש  בהבנת נתוסף מה להבין וצריך – בהכתוב

"רבי"? שאמרו בזה (השני)

הוא  ל"עבירה" בשייכות הרגיל הלשון ז)
רש"י  שינה וכאן – בזה וכיוצא "ליכשל" "לעבור",

(בעריות)"? "לנתק לכתוב

על  כהנים' ב'תורת מקורו רש"י של פירושו ח)
שניתקו  מצינו "וכן מבאר: שם אבל הפסוק,

שנאמר  בוכה 13בעריות העם את משה וישמע
להם  אמר מלאכי וכן שנים 14למשפחותיו. וזאת

זה  רק מעתיק ורש"י – וגו'" דמעה כסות תעשו
מלאכי  (שהוא עזרא" "בימי בימי 15שמצינו ולא (

על 16משה  מפרש עצמו שרש"י יקשה וביותר ;
אמרו  "ורבותינו – למשפחותיו" "בוכה הפסוק
עריות  על משפחות, עסקי על למשפחותיו
שאירע  מה הדוגמא רש"י ושביק להם"? הנאסרות

הפרשה  לאמירת הקרוב זמן הדור, ומביא 17באותו ,

"oteqyבימי בעריות שנים xfr`לנתק כאלף ,"
זה. לאחרי

זה:·. בכל והביאור
וארא  פרשת בריש רש"י פירש שכבר אף
טוב  שכר לשלם "נאמן ה'", "אני הכתוב בכוונת
שהוא  מצינו הזה ובלשון וכו' לפני למתהלכים
שאני  אףֿעלֿפיֿכן – וכו'" מקומות בכמה נדרש

דידן: בנדון הכא

ה'" "אני שהלשון במקום רק יתכן זה פירוש
האמורeneiqaנאמר לענין בקשר או ציווי, iptlשל

df מסיים הוא הרי הציווי חומר להדגיש שבכדי ,
לשלם  אני נאמן כלומר, ה'", "אני כי ודע ומזהיר:
בהציווים  הוא כן ואמנם ליפרע; אני ונאמן שכר
מצינו  הזה "ובלשון בכללו רש"י מכוון שאליהם
וכדמוכח  – וכו'" מקומות בכמה שנדרש

רש"י. שמביא מהכתובים

משה  אל אלקים "וידבר בכתוב הוא כן וכמו
eil` xn`ie התחלת שאינו רש"י שמפרשו ה'", אני
חדש  אתו 18ענין "דבר אלא לכאורה), שנראה (כפי

לעם  הרעות למה ולומר לדבר שהקשה על משפט
(בפרשה אמרzncewdהזה" לזה ובהמשך ,(el אני"

והלא  – מדותי אחר הרהרת למה כלומר: ה'",
ועל  לפני. למתהלכים טוב שכר לשלם אני נאמן
לבני  אמור "לכן כך: אחר שכתוב במה זה דרך
"הנאמן  רש"י: פירש וגו'", ה' אני ישראל
הכתוב  בא לא הכא שגם לבאר והיינו, בהבטחתי",

(כפי חדש x`alבענין yiy כסיום אלא לכאורה),
"אני  – זה לפני האמורים ההבטחה לדברי וחיזוק

הבטחתו. לקיים נאמן והוא המבטיח הוא  ה'"

נאמר ה'" ש"אני במקום zlgzaמהֿשאיןֿכן
אל  "דבר שלפנינו בכתוב שהוא וכמו – הדיבור
אפשר  שאי – ה'" אני אליהם ואמרת ישראל בני
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שם.12) במכילתא הוא שכן אף
י.13) יא, בהעלותך
יג.14) ב, מלאכי
א.15) טו, מגילה
שנתקו 16) מה להביא לרש"י דהו"ל להקשות אין אבל

דס"פ  – מואב" בנות אל לזנות העם ד"ויחל ב"שטים" בעריות
כי  – ס"ד) לקמן ראה – נכריות נשים עם הי' ששם (ובפרט בלק

א) (פנחס i"yxtlשם: שמעון משבט רק הי' החוטאים (עיקר)
לא ב) יג). כ"אewzp)mnvrnכו, בעריות, (mliykdy בזמה

להחטיאם  כדי לזנות בנותיהם והפקירו יד ) כד, שם (פרש"י
.32 ובהערה 5 ע' חי"ד לקו"ש וראה יח). טו. כה, פנחס (פרש"י

מוכח 17) מביאו שרש"י מכיון מ"מ – שם שני פי' שזהו ואף
ע"פ מקרא.eheytשזהו של

שלא שמכיון לתרץ בכו exarואין כ"א עריות, איסור על אז
וכו' בגזירה עליהם יבוא זה שבשביל לומר יתכן לא האיסור, על
"ויחר  זה בשביל דהרי ביותר, חמור ענין זהו שגם מוכח דהרי –

ה' הנאסרות c`nאף עריות "על שבכו (ולהפי' רע " משה ובעיני
זו). בכי' בשביל היתה וכו' אף שהחרון לומר מוכרח להם",

כבתו"כ. שניהם, להביא הו"ל ולכה"פ
ה'18) אני ישראל לבני אמור "לכן וא"ו) (פסוק שמסיים ואף

ע"ז  חזרה ולא חדש, ציווי שזהו את"ל (ואף וגו'" אתכם והוצאתי
הוא הראשון הפסוק עכ"פ הרי – כבר) למ"ש jyndשציווהו

שם. שפרש"י הא' לפירוש גם ציווי, ולא לפנ"ז,

ixg` zyxt - zegiy ihewl

הדגשה 19לפרש  או אזהרה לשם היא בזה דהכוונה
נאמר  לא עדיין כי ליפרע, או שכר לשלם 20שנאמן

הדגשה  או אזהרה עליו שתחול ענין או ציווי שום
ב"(ואמרת  הכתוב כוונת מהי – כן ואם הלזו,

אלקיכם"? ה' אני אליהם)

לא  אלקיכם" ה' ש"אני לומר צריך ועלֿכרחך
בתור כאן זה dlgzdנאמר שלאחרי ,21להפסוקים

וענין ציווי שהוא envrאלא ipta שדיבור היינו –
ציווי  של במובן זה ולשון ציווי; הוא עצמו זה
הדברות, בעשרת מצינו כבר עצמו בפני
וגו'", אלקיך ה' "אנכי הקב"ה אמר שבהתחלתם
ועל  יתברך. מלכותו עליהם שיקבלו הוא והפירוש

דידן. בנדון הוא זה דרך

ציווי  הוא שכאן לומר אפשר שאי מובן אמנם
מלכותו  עליהם קבלו כבר שהרי מלכותו, קבלת על
לקבלת  היא שהכוונה לומר אפשר אי וגם בסיני;
המלכות  בקבלת פרט זה הרי כי בכללות, המצוות
ציווי  של מקומו אין זה שלפי כאמור, [וגם, כנ"ל
כן  ואם – הראשונה] המצוה לפני אלא כאן, זה
המלכות  בקבלת חדש ציווי שזהו לומר בהכרח
מצוות  של מיוחד סוג לקבלת ציווי והמצוות:
זו  קבלה נכללה לא וגם עליהם, נצטוו לא שעדיין

המצוות. כל קבלת בכלל

הוא  זה חדש ציווי לאחר הבאה המצוה והנה
" בגדר שהוא עריות, –dxifbאיסור (כדלהלן) "

ה' אני אליהם, ד"ואמרת שהציווי הוכחה ומזה
מסוג  שהן מצות לקבלת אזהרה היא אלקיכם"

" של ".zexifbחדש,

קבלו  סיני הר שבמעמד היות עם אומרת, זאת
מכל  הקב"ה, מצוות לקיים עצמם על ישראל בני
מצוות  אלא אז קבלו שלא לומר מקום יש מקום
אותן  היינו סובלם, שהשכל בגדר שהן כאלו
כל  על אבל מובנות, שאינן ואותן בשכל המובנות

להם אין כן dxizqפנים שאין מה השכל; מצד
הרי  להם, מנגד דקדושה) (אפילו שהשכל המצוות
בקבלת  נכללו לא כאלו שמצוות שיאמרו אפשר

ומצוותיו. מלכותו

שהן  המצוות פרשת הקב"ה שצווה טרם ולכן
גזירה  מקדים 22בגדר ה"ה (כדלהלן)), (עריות

ה"גזירות" קבלת על להזהירם (ולאו zellkaתחלה
שאמרתי  הוא ש"אני ביחוד), עריות גזירת דוקא
מלכותי", עליכם וקבלתם אלקיך ה' אנכי בסיני
כך  המצוות, לקיים עצמכם על שקבלתם היינו

קבלו בגדר izexifb"מעתה שהן המצוות גם ,"
.23"גזירות"

"גזירה":‚. נקרא העריות על דהציווי והטעם
מעלת  לנישואין שבנוגע הוא, מובן דבר
ובפרט  ועיקרי, חשוב מקום תופסת היוחסין
וכמו  נעלה. יחוס בר הוא להשתדך כשהבא
אשת  של ביחוסה האריכה שהתורה וראינו שלמדנו
אחות  עמינדב בת "אלישבע את שנשא אהרן,

ביחוסה,24נחשון" מצויינת שהייתה לבאר –
[וכדפירש  נחשון אחות וגם) עמינדב (בת בהיותה

צריך אשה הנושא למדנו "מכאן wecalרש"י:
לקחת  אליעזר את כששלח אברהם וכן באחיה"];

לו  אמר ליצחק לבנו ואל 25אשה ארצי אל "כי
בנות  כי ליצחק", לבני אשה ולקחת תלך מולדתי
ממשפחת  בהיותן הן, מיוחסות ומולדתו ארצו

אברהם.

טוב  הכי שהשידוך נותנת הסברא זה, ולפי
אליו  הקרוב וכל ממשפחתו – הוא המיוחס לאיש

השידוך. לענין יותר ומתאים הגון יותר ,

פרו  הוא הרי הנישואין תכלית ועיקר: ובכלל
ל" ונעשו `cgורבו, xya מובן הרי בילדיהם, – "

היא כשהאשה יותר בשלימות exyaשזהו x`y של
איש 26האיש  והתחלתם: הוא נהפוך עריות ובדיני ,

אל exyaאיש x`y lk!'גו תקרבו לא

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

נדרש 19) שהוא מצינו הזה "ובלשון רש"י: לשון וכדיוק
dnka מפרשו ולכן המקומות. בכל אינו זה כלל כי – מקומות"

וכו'. אני כדאי כט): (ו, בוארא רש"י
יג)20) (כח, בויצא (כמו מדבר מי להגיד כוונתו אם משא"כ

הוצאתיך  "אשר שמוסיף ז) (טז, לך בפ' או ו), (ג, שמות ע"ד –
וגו'").

הציוויים 21) לקיים שצריכים לומר רק הכוונה אם לזה: נוסף
נאמר  הרי – שכר ולשלם ליפרע הוא נאמן כי לאח"ז הכתובים

– הראוי במקומו הבאים.seqaזה הפסוקים ב'
חוקותי.22) ד"ה ה כו, תולדות פרש"י ראה
כל23) ושמרת ממש"נ כו.eiwegוצע"ק טו, (בשלח

– טעם" שום ד"בלא במצוות, המדובר שם אבל ובפרש"י),
שהן באותן – הטעם.jtidובנדו"ד

כג.24) ו, וארא
ד.25) כד, ח"ש
רש"י 26) ראה עריות. קצת* לב"נ אסרה שרוה"ק אלא

ט. לט, כד. ב, בראשית

"`id izeg`" exn`yk wgvile mdxa`l epin`d okly ± mlek `le (*
.(ai ,k `xie i"yx)

.jli`e a ,fp 'dpq d`x ± f"ka dkldd c"r
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קבלו "מעתה רש"י לשון דיוק מהו izexfb"12ד)

רש"י  בפירוש כרגיל בזה וכיוצא "מצותי" ולא
המקומות? ברוב

ב' מפרש רש"י שכאשר פעמים כמה מדובר ה)
הוכחה  זה הרי אחד בענין יותר) (או פירושים
שאינו  קושי איזה יש מהפירושים אחד שבכל
זה) כראי זה ראי לא (כי שניהם מביא ולכן בהשני

בנ  ולכאורה הפירושים - מב' אחד כל הרי דידן דון
ב' להביא הכריחו ומה מקרא, של בפשוטו מובן

פירושים?

רש"י  אין שבכלל פעמים כמה מדובר כן ו)
הפירוש  של המימרא בעל שם מזכיר בפירושו
של  לפשוטו נוגע זה אין - פשוט (וטעמו המובא
הוכחה  זה הרי שמזכירו, שבמקום ומזה, - מקרא)
הפירוש  בהבנת נוגע המימרא בעל של השם שגם
הפירוש  בהבנת נתוסף מה להבין וצריך – בהכתוב

"רבי"? שאמרו בזה (השני)

הוא  ל"עבירה" בשייכות הרגיל הלשון ז)
רש"י  שינה וכאן – בזה וכיוצא "ליכשל" "לעבור",

(בעריות)"? "לנתק לכתוב

על  כהנים' ב'תורת מקורו רש"י של פירושו ח)
שניתקו  מצינו "וכן מבאר: שם אבל הפסוק,

שנאמר  בוכה 13בעריות העם את משה וישמע
להם  אמר מלאכי וכן שנים 14למשפחותיו. וזאת

זה  רק מעתיק ורש"י – וגו'" דמעה כסות תעשו
מלאכי  (שהוא עזרא" "בימי בימי 15שמצינו ולא (

על 16משה  מפרש עצמו שרש"י יקשה וביותר ;
אמרו  "ורבותינו – למשפחותיו" "בוכה הפסוק
עריות  על משפחות, עסקי על למשפחותיו
שאירע  מה הדוגמא רש"י ושביק להם"? הנאסרות

הפרשה  לאמירת הקרוב זמן הדור, ומביא 17באותו ,

"oteqyבימי בעריות שנים xfr`לנתק כאלף ,"
זה. לאחרי

זה:·. בכל והביאור
וארא  פרשת בריש רש"י פירש שכבר אף
טוב  שכר לשלם "נאמן ה'", "אני הכתוב בכוונת
שהוא  מצינו הזה ובלשון וכו' לפני למתהלכים
שאני  אףֿעלֿפיֿכן – וכו'" מקומות בכמה נדרש

דידן: בנדון הכא

ה'" "אני שהלשון במקום רק יתכן זה פירוש
האמורeneiqaנאמר לענין בקשר או ציווי, iptlשל

df מסיים הוא הרי הציווי חומר להדגיש שבכדי ,
לשלם  אני נאמן כלומר, ה'", "אני כי ודע ומזהיר:
בהציווים  הוא כן ואמנם ליפרע; אני ונאמן שכר
מצינו  הזה "ובלשון בכללו רש"י מכוון שאליהם
וכדמוכח  – וכו'" מקומות בכמה שנדרש

רש"י. שמביא מהכתובים

משה  אל אלקים "וידבר בכתוב הוא כן וכמו
eil` xn`ie התחלת שאינו רש"י שמפרשו ה'", אני
חדש  אתו 18ענין "דבר אלא לכאורה), שנראה (כפי

לעם  הרעות למה ולומר לדבר שהקשה על משפט
(בפרשה אמרzncewdהזה" לזה ובהמשך ,(el אני"

והלא  – מדותי אחר הרהרת למה כלומר: ה'",
ועל  לפני. למתהלכים טוב שכר לשלם אני נאמן
לבני  אמור "לכן כך: אחר שכתוב במה זה דרך
"הנאמן  רש"י: פירש וגו'", ה' אני ישראל
הכתוב  בא לא הכא שגם לבאר והיינו, בהבטחתי",

(כפי חדש x`alבענין yiy כסיום אלא לכאורה),
"אני  – זה לפני האמורים ההבטחה לדברי וחיזוק

הבטחתו. לקיים נאמן והוא המבטיח הוא  ה'"

נאמר ה'" ש"אני במקום zlgzaמהֿשאיןֿכן
אל  "דבר שלפנינו בכתוב שהוא וכמו – הדיבור
אפשר  שאי – ה'" אני אליהם ואמרת ישראל בני
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שם.12) במכילתא הוא שכן אף
י.13) יא, בהעלותך
יג.14) ב, מלאכי
א.15) טו, מגילה
שנתקו 16) מה להביא לרש"י דהו"ל להקשות אין אבל

דס"פ  – מואב" בנות אל לזנות העם ד"ויחל ב"שטים" בעריות
כי  – ס"ד) לקמן ראה – נכריות נשים עם הי' ששם (ובפרט בלק

א) (פנחס i"yxtlשם: שמעון משבט רק הי' החוטאים (עיקר)
לא ב) יג). כ"אewzp)mnvrnכו, בעריות, (mliykdy בזמה

להחטיאם  כדי לזנות בנותיהם והפקירו יד ) כד, שם (פרש"י
.32 ובהערה 5 ע' חי"ד לקו"ש וראה יח). טו. כה, פנחס (פרש"י

מוכח 17) מביאו שרש"י מכיון מ"מ – שם שני פי' שזהו ואף
ע"פ מקרא.eheytשזהו של

שלא שמכיון לתרץ בכו exarואין כ"א עריות, איסור על אז
וכו' בגזירה עליהם יבוא זה שבשביל לומר יתכן לא האיסור, על
"ויחר  זה בשביל דהרי ביותר, חמור ענין זהו שגם מוכח דהרי –

ה' הנאסרות c`nאף עריות "על שבכו (ולהפי' רע " משה ובעיני
זו). בכי' בשביל היתה וכו' אף שהחרון לומר מוכרח להם",

כבתו"כ. שניהם, להביא הו"ל ולכה"פ
ה'18) אני ישראל לבני אמור "לכן וא"ו) (פסוק שמסיים ואף

ע"ז  חזרה ולא חדש, ציווי שזהו את"ל (ואף וגו'" אתכם והוצאתי
הוא הראשון הפסוק עכ"פ הרי – כבר) למ"ש jyndשציווהו

שם. שפרש"י הא' לפירוש גם ציווי, ולא לפנ"ז,

ixg` zyxt - zegiy ihewl

הדגשה 19לפרש  או אזהרה לשם היא בזה דהכוונה
נאמר  לא עדיין כי ליפרע, או שכר לשלם 20שנאמן

הדגשה  או אזהרה עליו שתחול ענין או ציווי שום
ב"(ואמרת  הכתוב כוונת מהי – כן ואם הלזו,

אלקיכם"? ה' אני אליהם)

לא  אלקיכם" ה' ש"אני לומר צריך ועלֿכרחך
בתור כאן זה dlgzdנאמר שלאחרי ,21להפסוקים

וענין ציווי שהוא envrאלא ipta שדיבור היינו –
ציווי  של במובן זה ולשון ציווי; הוא עצמו זה
הדברות, בעשרת מצינו כבר עצמו בפני
וגו'", אלקיך ה' "אנכי הקב"ה אמר שבהתחלתם
ועל  יתברך. מלכותו עליהם שיקבלו הוא והפירוש

דידן. בנדון הוא זה דרך

ציווי  הוא שכאן לומר אפשר שאי מובן אמנם
מלכותו  עליהם קבלו כבר שהרי מלכותו, קבלת על
לקבלת  היא שהכוונה לומר אפשר אי וגם בסיני;
המלכות  בקבלת פרט זה הרי כי בכללות, המצוות
ציווי  של מקומו אין זה שלפי כאמור, [וגם, כנ"ל
כן  ואם – הראשונה] המצוה לפני אלא כאן, זה
המלכות  בקבלת חדש ציווי שזהו לומר בהכרח
מצוות  של מיוחד סוג לקבלת ציווי והמצוות:
זו  קבלה נכללה לא וגם עליהם, נצטוו לא שעדיין

המצוות. כל קבלת בכלל

הוא  זה חדש ציווי לאחר הבאה המצוה והנה
" בגדר שהוא עריות, –dxifbאיסור (כדלהלן) "

ה' אני אליהם, ד"ואמרת שהציווי הוכחה ומזה
מסוג  שהן מצות לקבלת אזהרה היא אלקיכם"

" של ".zexifbחדש,

קבלו  סיני הר שבמעמד היות עם אומרת, זאת
מכל  הקב"ה, מצוות לקיים עצמם על ישראל בני
מצוות  אלא אז קבלו שלא לומר מקום יש מקום
אותן  היינו סובלם, שהשכל בגדר שהן כאלו
כל  על אבל מובנות, שאינן ואותן בשכל המובנות

להם אין כן dxizqפנים שאין מה השכל; מצד
הרי  להם, מנגד דקדושה) (אפילו שהשכל המצוות
בקבלת  נכללו לא כאלו שמצוות שיאמרו אפשר

ומצוותיו. מלכותו

שהן  המצוות פרשת הקב"ה שצווה טרם ולכן
גזירה  מקדים 22בגדר ה"ה (כדלהלן)), (עריות

ה"גזירות" קבלת על להזהירם (ולאו zellkaתחלה
שאמרתי  הוא ש"אני ביחוד), עריות גזירת דוקא
מלכותי", עליכם וקבלתם אלקיך ה' אנכי בסיני
כך  המצוות, לקיים עצמכם על שקבלתם היינו

קבלו בגדר izexifb"מעתה שהן המצוות גם ,"
.23"גזירות"

"גזירה":‚. נקרא העריות על דהציווי והטעם
מעלת  לנישואין שבנוגע הוא, מובן דבר
ובפרט  ועיקרי, חשוב מקום תופסת היוחסין
וכמו  נעלה. יחוס בר הוא להשתדך כשהבא
אשת  של ביחוסה האריכה שהתורה וראינו שלמדנו
אחות  עמינדב בת "אלישבע את שנשא אהרן,

ביחוסה,24נחשון" מצויינת שהייתה לבאר –
[וכדפירש  נחשון אחות וגם) עמינדב (בת בהיותה

צריך אשה הנושא למדנו "מכאן wecalרש"י:
לקחת  אליעזר את כששלח אברהם וכן באחיה"];

לו  אמר ליצחק לבנו ואל 25אשה ארצי אל "כי
בנות  כי ליצחק", לבני אשה ולקחת תלך מולדתי
ממשפחת  בהיותן הן, מיוחסות ומולדתו ארצו

אברהם.

טוב  הכי שהשידוך נותנת הסברא זה, ולפי
אליו  הקרוב וכל ממשפחתו – הוא המיוחס לאיש

השידוך. לענין יותר ומתאים הגון יותר ,

פרו  הוא הרי הנישואין תכלית ועיקר: ובכלל
ל" ונעשו `cgורבו, xya מובן הרי בילדיהם, – "

היא כשהאשה יותר בשלימות exyaשזהו x`y של
איש 26האיש  והתחלתם: הוא נהפוך עריות ובדיני ,

אל exyaאיש x`y lk!'גו תקרבו לא
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נדרש 19) שהוא מצינו הזה "ובלשון רש"י: לשון וכדיוק
dnka מפרשו ולכן המקומות. בכל אינו זה כלל כי – מקומות"

וכו'. אני כדאי כט): (ו, בוארא רש"י
יג)20) (כח, בויצא (כמו מדבר מי להגיד כוונתו אם משא"כ

הוצאתיך  "אשר שמוסיף ז) (טז, לך בפ' או ו), (ג, שמות ע"ד –
וגו'").

הציוויים 21) לקיים שצריכים לומר רק הכוונה אם לזה: נוסף
נאמר  הרי – שכר ולשלם ליפרע הוא נאמן כי לאח"ז הכתובים

– הראוי במקומו הבאים.seqaזה הפסוקים ב'
חוקותי.22) ד"ה ה כו, תולדות פרש"י ראה
כל23) ושמרת ממש"נ כו.eiwegוצע"ק טו, (בשלח

– טעם" שום ד"בלא במצוות, המדובר שם אבל ובפרש"י),
שהן באותן – הטעם.jtidובנדו"ד

כג.24) ו, וארא
ד.25) כד, ח"ש
רש"י 26) ראה עריות. קצת* לב"נ אסרה שרוה"ק אלא

ט. לט, כד. ב, בראשית

"`id izeg`" exn`yk wgvile mdxa`l epin`d okly ± mlek `le (*
.(ai ,k `xie i"yx)

.jli`e a ,fp 'dpq d`x ± f"ka dkldd c"r
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שקיומו  באופן העולם את הקב"ה ברא ועוד:
אחיות  ישאו הראשון אדם שבני בזה תלוי היה

דוקא 27שלהם  מטתו והייתה אחיות נשא יעקב ,
אהרן  מרים ונולדו דודתו נשא עמרם שלימה,

ד" האיסור – זה כל פי שעל lkexyaומשה, x`y"
העקידה  בענין רש"י פירוש דרך על הוא 28הרי

וחזרת  זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול
אומ  אתה עכשיו בנך, את נא קח אל ואמרת לי ר

על  מיוחד ציווי בא לכן הנער". אל ידך תשלח
על  הציווי בא כך ואחר בכללות, ה"גזירות" קבלת

העריות. על הפרטית, ה"גזירה"

אף „. א) לגמרי: מחוור זה פירוש אין אמנם
ולכן  ה"גזירות", על לצוותם התחיל עכשיו שרק

היה מכל gxkdלא עצמם, על הגזירות את שיקבלו
על  צוותו שבעת יותר מתאים היה בפשטות מקום

על יצוה בכלל, ומצוותיו מלכותו סוגי lkקבלת
ציוויים  לב' מחלקם ולמה הגזירות. גם המצוות
המצוות  על תורה מתן בעת – שונים ובזמנים

הגזירות? על כך ואחר בכלל,
נח  לבני ואפילו תורה מתן לפני גם הרי ב)

עריות  (אבל 29נאסרו ביותר הקרובות פנים כל על -
היא  "גזירה" זה שגם – ודודתו) אחיות שתי לא

ועל מצוות) להם נתוספו תורה אמרו mlek(ובמתן
.30נעשה 

ה' ש"אני שני, פירוש רש"י מפרש לכן
אחריה; הבאה לפרשה הקדמה זה הרי אלקיכם"
– מקומות" בכמה נדרש שהוא "כמו הוא ופירושו
זה  לכתוב הכתוב ששינה וזה וכו'". ה' "אני

zlgzaהוא הציווי dybcdlהדבור, בחומר יתירה
–dlgzny"mdilr `a"שסופן 31בגזירה" מכיון ,

הזהיר ולכן בעריות". העריות:mcewלנתק לציווי
לשלם  ונאמן להפרע דיין – עליכם גוזר מי "דעו

שכר".

מיוחדת  אזהרה באה בעריות דוקא למה והטעם
רש"י  מפרשה שבתורה, האיסורים בכל שאינה

" הלשון אפשרי wzplבשינוי בעריות בעריות",
של  גדול פגם כן) יהיה שבסופן לפניו (וגלוי

ניתוק:

לתלוש  - פירושו ומובנו 32"לנתק" ולהפריד.
– שבשמים.cixtdlכאן לאביהם ישראל בין

ה"ניתוק" – באריכות עזרא בדברי וכמבואר
אז. שנעשה

הרמב"ם  שכתב וכמו ההלכה דרך על :33ובפרט
בו  שאין פי על אף גויה) הבועל (של זה "ענין
בו  שיש אלא בעיניך, קל יהי אל דין בית מיתת
הערוה  מן שהבן כמותו, העריות בכל שאין הפסד
פי  על אף נחשב, ישראל ובכלל דבר לכל הוא בנו

שנאמר  בנו, אינו הנכרית מן והבן ממזר, 34שהוא

אחרי  מלהיות אותו מסיר מאחרי, בנך את יסיר כי
ה'".

וכפירוש  הוא, כן מקרא של פשוטו פי על וגם
weqtdרש"י lr הנכרי מן הבא בתך שבן "למדנו :

קרוי  אינו הנכרית מן הבא בנך בן אבל בנך קרוי
בנה". אלא בנך

ולנתק  לעבור שסופן ובידעו הדבר חומר ומפני
על  להזהיר הוצרך בכתובים, כמסופר עזרא, בימי

שאת. ביתר זה

חטא  על שעברו שמצינו רש"י הביא לא ולכן
בוכה  העם את משה ד"וישמע מהא העריות
מה  "לנתק"; של ענין שם אין כי למשפחותיו",

כנ"ל. עזרא, בימי כן שאין

איסור  על עדיין נצטוו לא זו שבפרשה ואף
שכאן מאחר מכלֿמקום – נכרית ligznבעילת

זו  עבירה גם הכולל עריות איסור על לצוות
כך  אחר יצטוו שעליו (אף מהקב"ה המנתקת
בתחילת  מיד הדבר חומר את מדגיש לכן ביחוד),

כנ"ל  עריות .35פרשת
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יז.27) כ, קדושים פרש"י ראה

מן  עצמן גדרו "שהאומות דאף הא להמתיק יש ועפ"ז
מאביו. אחותו גם אסרו לא ז) לד, וישלח העריות"(רש"י

יב.28) כב, וירא
(29.26 הערה לעיל ראה
ג.30) כד, משפטים פרש"י
(31" הלשון mdilrדלכאורה `a הול"ל מובן: אינו בגזירה"

למה מתרץ שעי"ז אלא – וכיו"ב בגזירה" עליהם ligzd"גזר
(שפירושו: עליהם "בא הדבר חומר מפני כי אלקיכם", ה' ב"אני

dlgzny מורה עליהם" "בא הלשון וגם: בגזירה". לענין) נכנס
ביותר. חמור לענין המתאים וכיו"ב, המפחד ענין על

כד.32) כב, אמור רש"י ראה
ושם:33) פנחס. ר"פ צפע"נ וראה ה"ז. פי"ב איסו"ב הל'

דף  יבמות עיין בתרה, זרעם דאזיל ע"י מישראל נפשות דמאביד
סח. דף וקידושין ע"ב ק

ד.34) ז, ואתחנן
שלהודיע 35) אף "אלקיכם", תיבת גם כאן מוסיף שלכן וי"ל

מספיק  ליפרע, ונאמן שכר לשלם נאמן שהוא - הדברים ב'
ואת"ל  - וארא ר"פ מפרש"י [כדמשמע בלבד ה'" "אני שיכתוב

הכוונה מצות)`eששם קיום אצל (כשאמור לעונש `eלשכר

ixg` zyxt - zegiy ihewl

מן ‰. יותר ועוד וחלק חד אינו זה פירוש אולם
מקרא  של בפשוטו לומר קשה כי – הראשון

מאורע  מפני היא כאן הכתוב הקדמת 36שכוונת

כך  אחר רב זמן בפרשה yxtziyולציווי37שיארע
הראשון, לפירוש רש"י מוכרח לכן – אחרת

העיקרי. הוא ואדרבה,
כל  על במקצת להסיר, בכדי כן, פי על ואף
יבוא  שלא בדבר תדבר שהתורה התימא: את פנים,
שפירוש  רש"י מדגיש – רבות שנים לאחרי אלא

רבי: אמרו זה

המשניות  וכתב סידר ש"דברים 38רבי ואף ,

בכתב" לאומרן רשאי אתה אי מכל 39שבעלֿפה ,
התירו  לה'40מקום לעשות "עת משום לכותבן

תורתך" מליכתב 41הפרו אפשר דלא ד"כיון
משתכחת" והתורה הלב "הפרו 42שנתמעט לכן

הצריכה" לשעה תורה מפרש 43דברי שרבי הרי –
המשנה, כתיבת על שקאי דוד ידי על הנאמר פסוק

רב  זמן לאחרי עד יהיה אזיל 44שלא נמי והכי -
הכתוב  שכוונת ומפרש דידן בנדון גם לשיטתיה
"לפיכך  – בעריות לנתק סופן שאז עזרא, לזמן היא
ונאמן  וכו' אלקיכם ה' אני בגזירה עליהם בא

שכר". לשלם

(`"lyz ,w"eg` t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7
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14

15
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19

20
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כן  מפורש הרי - לדוד במשכיל כמ"ש עונש) אצל (כשאמור
שכר  לשלם נאמן - ה' "אני טז): יט, (קדושים לקמן* בפרש"י
בחומר  מוסיף זה כי - צ"ע] המפרשים ומ"ש - להפרע" ונאמן

האזהרה.
עליכם, גוזר מי דעו א) רש"י: שכותב ענינים שהג' ועוי''ל:
א) תיבות: בהג' מרומזים שכר, לשלם ונאמן ג) להפרע, דיין ב)
מהפך  ואעפ"כ - כאן) מפרשים גם (ראה אלקיכם ג) הוי', ב) אני,
לשלם  "נאמן ואח"כ להפרע" "דיין תחלה וכותב הסדר רש"י
(פרש"י  הדין מדת שהוא אלקים לשם שייך שעונש (אף שכר"
(פרש"י  הרחמים מדת שהוא הוי' לשם שייך ושכר בראשית), ר"פ
יותר  נוגע - ביותר חמורה ובפרט - לאזהרה בנוגע כי - שם))
אין  כי אלקיכם" "הוי' לכתוב מוכרח בכתוב (אבל העונש להודיע

מפרש ורש"י - " הוי' אלקיכם "אני לכתוב כלל zpeekרגיל
הכתוב).

שזהו לפי הוא אלו, ענינים לג' שמרמז של xcqוהטעם
בוראו  הקב"ה, הוא שהגוזר להודיע צריכים מתחלה אזהרה:
יקבל  הציווי יקיים אם ולאידך אותו, יענוש שגם ומוסיף ואדונו,

שכר.
בזה 36) שהיצר כיון כי - בפשטות וגם אינה גמורה פירכא

שלולא  מובן - לנתק" "סופן האזהרה לאחרי שגם עד כ"כ גדול
(ו"בוכה  קרוב בזמן "לנתק" עלולים הי' זו חמורה אזהרה

יוכיח). - למשפחותיו"
היא 37) הכתוב שכוונת פרש"י לב) (טז, בשלח בפ' שגם ואף

שכוונתו  היינו "לדורותיכם" בכתוב מפורש שם הרי - ירמי' לימי
הבאים. בדורות מאורע בשביל

הנגיד 38) לר"ש התלמוד מבוא החזקה. ליד בהקדמתו רמב''ם
- ועוד לאבות. מאירי א. ס, גיטין רי"ד תוס' בתחלתו.

ila ok i"yxt myy dfn n"n - df weqt epcnl `l oiicry s`e (*
oaen ,'eke dgked mey שבפשטותmewna `linae) .el` zeaiz 'it f"d

,eh gly) "rxtdl on`p - mkiwl` ,xky mlyl on`p - 'd ip`" 'ity
(`n שם.(cgein yexit jixv

רק  רבינו ועוד) ב. כח, סוכה ב. יג, (שבת שלרש"י י"א והנה
רש"ג  בדעת השקו"ט (וידוע כתבם* לא אבל המשניות סידר
כהנ"ל, על רש''י מחולק ועפ"ז: - בה) הנוסחאות בב' - באגרתו
כתבה  מי עכ"פ) (לרמז, לבאר מקום בשום רש"י אשתמיט לא
ולא  הש"ס בכתיבת המדברים מהראשונים כמה הגמרא), - (וכן

שצ"ע. כהנה ועוד מחולק. שרש"י זכרו
הנ"ל) תמיהות להסיר - עכ"פ (בדוחק לפענ"ד  י"ל ולכן
כו' משנה סוף בפי' רע"א) (פו, בב"מ מש"כ על רש"י שסמך
לפרש"י  זה ומתאים "כתב"), הזכיר לא שלגירסתנו (אף הוראה
אשי  ור' דברבי א) נט, (גטין ולמחז"ל ודברים) ד"ה, ב ס, (גטין

במק"א. וגדולה תורה הוי
) בשם מדובר - וסוכה) (שבת ברש"י תענית)zlbnובהנ"ל

בזמן היינו - שב"ת"ר" רבי.mcewyובלשון ע"י המשנה חתימת
(בדוחק  י"ל - האמוראים בזמן קאי ב) (סב, שבעירובין ואף
ב) (יט, ובכתובות שם. שבשבת דת"ר גררא אגב שהוא עכ"פ)
דפשיטא, מילתא נקט רבי בימי שהי' דכיון י"ל - א) (לג, וב"מ

כבר כיון i`ceשהי' כי - בע"פ הי' בביהמ"ד שהלימוד או כתוב.
לאומרן  רשאי אתה אי שבע"פ דברים דרז"ל חלה שוב דאפשר
באחרונים, וכמש"כ בספר. לראות יצאו ספק וכשחל בכתב,

ואכ"מ.
ב.39) יד, תמורה ב. ס, גיטין
קטו,40) שבת - אליבא תוד"ה וראה שם. תמורה א. שם גיטין

שם. אדה"ז ובשו"ע יב. סע' סשל"ד השו"ע נו"כ א.
קכו.41) קיט, תהלים
שם.42) גיטין – כיון ד"ה פרש"י
עת.43) ד"ה שם
עה"פ:44) כפרש"י דינים, עוד למדו זה שמפסוק ואף

סיג  לעשות כדי תורה דברי על שעוברין ממנו דרשו "ורבותינו
- בבמה" שהקריבו הכרמל בהר ואלי' גדעון כגון לישראל וגדר
הכתוב  לשון כדיוק (שבע"פ), תורה כתיבת על קאי בעיקר הרי

וכיו''ב). "מצותיך" (ולא תורתך" "(הפרו)

.zeipynd lr g"dr 'it zncwda fibg i"x zrc `id oke (*



כז ixg` zyxt - zegiy ihewl

שקיומו  באופן העולם את הקב"ה ברא ועוד:
אחיות  ישאו הראשון אדם שבני בזה תלוי היה

דוקא 27שלהם  מטתו והייתה אחיות נשא יעקב ,
אהרן  מרים ונולדו דודתו נשא עמרם שלימה,

ד" האיסור – זה כל פי שעל lkexyaומשה, x`y"
העקידה  בענין רש"י פירוש דרך על הוא 28הרי

וחזרת  זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול
אומ  אתה עכשיו בנך, את נא קח אל ואמרת לי ר

על  מיוחד ציווי בא לכן הנער". אל ידך תשלח
על  הציווי בא כך ואחר בכללות, ה"גזירות" קבלת

העריות. על הפרטית, ה"גזירה"

אף „. א) לגמרי: מחוור זה פירוש אין אמנם
ולכן  ה"גזירות", על לצוותם התחיל עכשיו שרק

היה מכל gxkdלא עצמם, על הגזירות את שיקבלו
על  צוותו שבעת יותר מתאים היה בפשטות מקום

על יצוה בכלל, ומצוותיו מלכותו סוגי lkקבלת
ציוויים  לב' מחלקם ולמה הגזירות. גם המצוות
המצוות  על תורה מתן בעת – שונים ובזמנים

הגזירות? על כך ואחר בכלל,
נח  לבני ואפילו תורה מתן לפני גם הרי ב)

עריות  (אבל 29נאסרו ביותר הקרובות פנים כל על -
היא  "גזירה" זה שגם – ודודתו) אחיות שתי לא

ועל מצוות) להם נתוספו תורה אמרו mlek(ובמתן
.30נעשה 

ה' ש"אני שני, פירוש רש"י מפרש לכן
אחריה; הבאה לפרשה הקדמה זה הרי אלקיכם"
– מקומות" בכמה נדרש שהוא "כמו הוא ופירושו
זה  לכתוב הכתוב ששינה וזה וכו'". ה' "אני

zlgzaהוא הציווי dybcdlהדבור, בחומר יתירה
–dlgzny"mdilr `a"שסופן 31בגזירה" מכיון ,

הזהיר ולכן בעריות". העריות:mcewלנתק לציווי
לשלם  ונאמן להפרע דיין – עליכם גוזר מי "דעו

שכר".

מיוחדת  אזהרה באה בעריות דוקא למה והטעם
רש"י  מפרשה שבתורה, האיסורים בכל שאינה

" הלשון אפשרי wzplבשינוי בעריות בעריות",
של  גדול פגם כן) יהיה שבסופן לפניו (וגלוי

ניתוק:

לתלוש  - פירושו ומובנו 32"לנתק" ולהפריד.
– שבשמים.cixtdlכאן לאביהם ישראל בין

ה"ניתוק" – באריכות עזרא בדברי וכמבואר
אז. שנעשה

הרמב"ם  שכתב וכמו ההלכה דרך על :33ובפרט
בו  שאין פי על אף גויה) הבועל (של זה "ענין
בו  שיש אלא בעיניך, קל יהי אל דין בית מיתת
הערוה  מן שהבן כמותו, העריות בכל שאין הפסד
פי  על אף נחשב, ישראל ובכלל דבר לכל הוא בנו

שנאמר  בנו, אינו הנכרית מן והבן ממזר, 34שהוא

אחרי  מלהיות אותו מסיר מאחרי, בנך את יסיר כי
ה'".

וכפירוש  הוא, כן מקרא של פשוטו פי על וגם
weqtdרש"י lr הנכרי מן הבא בתך שבן "למדנו :

קרוי  אינו הנכרית מן הבא בנך בן אבל בנך קרוי
בנה". אלא בנך

ולנתק  לעבור שסופן ובידעו הדבר חומר ומפני
על  להזהיר הוצרך בכתובים, כמסופר עזרא, בימי

שאת. ביתר זה

חטא  על שעברו שמצינו רש"י הביא לא ולכן
בוכה  העם את משה ד"וישמע מהא העריות
מה  "לנתק"; של ענין שם אין כי למשפחותיו",

כנ"ל. עזרא, בימי כן שאין

איסור  על עדיין נצטוו לא זו שבפרשה ואף
שכאן מאחר מכלֿמקום – נכרית ligznבעילת

זו  עבירה גם הכולל עריות איסור על לצוות
כך  אחר יצטוו שעליו (אף מהקב"ה המנתקת
בתחילת  מיד הדבר חומר את מדגיש לכן ביחוד),

כנ"ל  עריות .35פרשת
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יז.27) כ, קדושים פרש"י ראה

מן  עצמן גדרו "שהאומות דאף הא להמתיק יש ועפ"ז
מאביו. אחותו גם אסרו לא ז) לד, וישלח העריות"(רש"י

יב.28) כב, וירא
(29.26 הערה לעיל ראה
ג.30) כד, משפטים פרש"י
(31" הלשון mdilrדלכאורה `a הול"ל מובן: אינו בגזירה"

למה מתרץ שעי"ז אלא – וכיו"ב בגזירה" עליהם ligzd"גזר
(שפירושו: עליהם "בא הדבר חומר מפני כי אלקיכם", ה' ב"אני

dlgzny מורה עליהם" "בא הלשון וגם: בגזירה". לענין) נכנס
ביותר. חמור לענין המתאים וכיו"ב, המפחד ענין על

כד.32) כב, אמור רש"י ראה
ושם:33) פנחס. ר"פ צפע"נ וראה ה"ז. פי"ב איסו"ב הל'

דף  יבמות עיין בתרה, זרעם דאזיל ע"י מישראל נפשות דמאביד
סח. דף וקידושין ע"ב ק

ד.34) ז, ואתחנן
שלהודיע 35) אף "אלקיכם", תיבת גם כאן מוסיף שלכן וי"ל

מספיק  ליפרע, ונאמן שכר לשלם נאמן שהוא - הדברים ב'
ואת"ל  - וארא ר"פ מפרש"י [כדמשמע בלבד ה'" "אני שיכתוב

הכוונה מצות)`eששם קיום אצל (כשאמור לעונש `eלשכר

ixg` zyxt - zegiy ihewl

מן ‰. יותר ועוד וחלק חד אינו זה פירוש אולם
מקרא  של בפשוטו לומר קשה כי – הראשון

מאורע  מפני היא כאן הכתוב הקדמת 36שכוונת

כך  אחר רב זמן בפרשה yxtziyולציווי37שיארע
הראשון, לפירוש רש"י מוכרח לכן – אחרת

העיקרי. הוא ואדרבה,
כל  על במקצת להסיר, בכדי כן, פי על ואף
יבוא  שלא בדבר תדבר שהתורה התימא: את פנים,
שפירוש  רש"י מדגיש – רבות שנים לאחרי אלא

רבי: אמרו זה

המשניות  וכתב סידר ש"דברים 38רבי ואף ,

בכתב" לאומרן רשאי אתה אי מכל 39שבעלֿפה ,
התירו  לה'40מקום לעשות "עת משום לכותבן

תורתך" מליכתב 41הפרו אפשר דלא ד"כיון
משתכחת" והתורה הלב "הפרו 42שנתמעט לכן

הצריכה" לשעה תורה מפרש 43דברי שרבי הרי –
המשנה, כתיבת על שקאי דוד ידי על הנאמר פסוק

רב  זמן לאחרי עד יהיה אזיל 44שלא נמי והכי -
הכתוב  שכוונת ומפרש דידן בנדון גם לשיטתיה
"לפיכך  – בעריות לנתק סופן שאז עזרא, לזמן היא
ונאמן  וכו' אלקיכם ה' אני בגזירה עליהם בא

שכר". לשלם

(`"lyz ,w"eg` t"y zgiyn)
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כן  מפורש הרי - לדוד במשכיל כמ"ש עונש) אצל (כשאמור
שכר  לשלם נאמן - ה' "אני טז): יט, (קדושים לקמן* בפרש"י
בחומר  מוסיף זה כי - צ"ע] המפרשים ומ"ש - להפרע" ונאמן

האזהרה.
עליכם, גוזר מי דעו א) רש"י: שכותב ענינים שהג' ועוי''ל:
א) תיבות: בהג' מרומזים שכר, לשלם ונאמן ג) להפרע, דיין ב)
מהפך  ואעפ"כ - כאן) מפרשים גם (ראה אלקיכם ג) הוי', ב) אני,
לשלם  "נאמן ואח"כ להפרע" "דיין תחלה וכותב הסדר רש"י
(פרש"י  הדין מדת שהוא אלקים לשם שייך שעונש (אף שכר"
(פרש"י  הרחמים מדת שהוא הוי' לשם שייך ושכר בראשית), ר"פ
יותר  נוגע - ביותר חמורה ובפרט - לאזהרה בנוגע כי - שם))
אין  כי אלקיכם" "הוי' לכתוב מוכרח בכתוב (אבל העונש להודיע

מפרש ורש"י - " הוי' אלקיכם "אני לכתוב כלל zpeekרגיל
הכתוב).

שזהו לפי הוא אלו, ענינים לג' שמרמז של xcqוהטעם
בוראו  הקב"ה, הוא שהגוזר להודיע צריכים מתחלה אזהרה:
יקבל  הציווי יקיים אם ולאידך אותו, יענוש שגם ומוסיף ואדונו,

שכר.
בזה 36) שהיצר כיון כי - בפשטות וגם אינה גמורה פירכא

שלולא  מובן - לנתק" "סופן האזהרה לאחרי שגם עד כ"כ גדול
(ו"בוכה  קרוב בזמן "לנתק" עלולים הי' זו חמורה אזהרה

יוכיח). - למשפחותיו"
היא 37) הכתוב שכוונת פרש"י לב) (טז, בשלח בפ' שגם ואף

שכוונתו  היינו "לדורותיכם" בכתוב מפורש שם הרי - ירמי' לימי
הבאים. בדורות מאורע בשביל

הנגיד 38) לר"ש התלמוד מבוא החזקה. ליד בהקדמתו רמב''ם
- ועוד לאבות. מאירי א. ס, גיטין רי"ד תוס' בתחלתו.

ila ok i"yxt myy dfn n"n - df weqt epcnl `l oiicry s`e (*
oaen ,'eke dgked mey שבפשטותmewna `linae) .el` zeaiz 'it f"d

,eh gly) "rxtdl on`p - mkiwl` ,xky mlyl on`p - 'd ip`" 'ity
(`n שם.(cgein yexit jixv

רק  רבינו ועוד) ב. כח, סוכה ב. יג, (שבת שלרש"י י"א והנה
רש"ג  בדעת השקו"ט (וידוע כתבם* לא אבל המשניות סידר
כהנ"ל, על רש''י מחולק ועפ"ז: - בה) הנוסחאות בב' - באגרתו
כתבה  מי עכ"פ) (לרמז, לבאר מקום בשום רש"י אשתמיט לא
ולא  הש"ס בכתיבת המדברים מהראשונים כמה הגמרא), - (וכן

שצ"ע. כהנה ועוד מחולק. שרש"י זכרו
הנ"ל) תמיהות להסיר - עכ"פ (בדוחק לפענ"ד  י"ל ולכן
כו' משנה סוף בפי' רע"א) (פו, בב"מ מש"כ על רש"י שסמך
לפרש"י  זה ומתאים "כתב"), הזכיר לא שלגירסתנו (אף הוראה
אשי  ור' דברבי א) נט, (גטין ולמחז"ל ודברים) ד"ה, ב ס, (גטין

במק"א. וגדולה תורה הוי
) בשם מדובר - וסוכה) (שבת ברש"י תענית)zlbnובהנ"ל

בזמן היינו - שב"ת"ר" רבי.mcewyובלשון ע"י המשנה חתימת
(בדוחק  י"ל - האמוראים בזמן קאי ב) (סב, שבעירובין ואף
ב) (יט, ובכתובות שם. שבשבת דת"ר גררא אגב שהוא עכ"פ)
דפשיטא, מילתא נקט רבי בימי שהי' דכיון י"ל - א) (לג, וב"מ

כבר כיון i`ceשהי' כי - בע"פ הי' בביהמ"ד שהלימוד או כתוב.
לאומרן  רשאי אתה אי שבע"פ דברים דרז"ל חלה שוב דאפשר
באחרונים, וכמש"כ בספר. לראות יצאו ספק וכשחל בכתב,

ואכ"מ.
ב.39) יד, תמורה ב. ס, גיטין
קטו,40) שבת - אליבא תוד"ה וראה שם. תמורה א. שם גיטין

שם. אדה"ז ובשו"ע יב. סע' סשל"ד השו"ע נו"כ א.
קכו.41) קיט, תהלים
שם.42) גיטין – כיון ד"ה פרש"י
עת.43) ד"ה שם
עה"פ:44) כפרש"י דינים, עוד למדו זה שמפסוק ואף

סיג  לעשות כדי תורה דברי על שעוברין ממנו דרשו "ורבותינו
- בבמה" שהקריבו הכרמל בהר ואלי' גדעון כגון לישראל וגדר
הכתוב  לשון כדיוק (שבע"פ), תורה כתיבת על קאי בעיקר הרי

וכיו''ב). "מצותיך" (ולא תורתך" "(הפרו)

.zeipynd lr g"dr 'it zncwda fibg i"x zrc `id oke (*



כח

תאחרו  אל  אלהם  ויאמר   – נו-נז  כד,  בראשית 
לאדני. ואלכה  שלחוני  דרכי  הצליח  וה'   אתי 

ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה

קסו

ביאור הפסוקים, דבפסוק נ"ד כתוב "שלחני לאדני", 
ובפסוק נ"ו כתוב "שלחוני ואלכה לאדני, מפרש דמ"ש 

"נקרא לנערה ונשאלה וגו'" קאי על ההליכה עם אליעזר 
וכו'

צריך להבין מקודם אמר שלחני1 לאדני, ואח"כ אמר 
שלחוני ואלכה לאדני, ומקודם לא אמר ואלכה, וכאן 

אמר ואלכה.
גם צריך להבין למה עתה אמרו נקרא לנערה ונשאלה 
את פי' שהוא מפני שאין משיאין את האשה אלא לדעתה 
כשהסירו  זה,  אצלם  עתה  שנתחדש  זה  מה  כפרש"י, 
מקודם2  ולא  עשור,  או  ימים  אתנו  שתשב  דרישתם 
כשדרשו שתשב אתם ימים או עשור, כי הרי אז אמרו אחר 
תלך, משמע שאז בודאי תלך ולא אמרו שאחר הימים או 
עשור ישאלו את פי' מפני שאין ]משיאין[ את האשה אלא 

לדעתה.
יש לפרש, כי אם כתיב שלחני לאדני בלי ואלכה, משמע 
מזה שישלחו אותו עד שיבא אל אדונו, והיינו שילוו אותו 
עד אדונו, משא"כ אם כתיב שלחוני ואלכה הפירוש הוא 
שילוו אותו מעט לא עד אדונו, רק מעט ואח"כ ילך בעצמו 

אל אדונו.
בפעם  כי  היינו  כך,  יתפרש  הפשוט  פירוש  ועפ"י 
הראשון אמר שלחני לאדני, שאינו חושש אם ילווהו עד 
שיקח  תיכף  ובתואל  לבן  שהסכימו  שראה  אחר  אדונו, 
את רבקה וילך ושתהי' אשה ליצחק, א"כ לא הי' לו מה 
לחשוש אם ילווהו עד אדונו אחרי שרואה שמסכימים על 

השידוך.
מעט,  רק  שילווהו  שלחוני,  אמר  הב'  בפעם  משא"כ 
ואח"כ ילך בעצמו, הוא מפני שראה שאחי' ואמה התחילו 
ימים או עשור, א"כ  לעכב את הדבר שאמרו תשב אתנו 
אפילו כשיפעול שישלחוה תיכף, אך אם ילוו אותם הרבה 
ואצ"ל אם ילוו אותם עד אדונו, יש חשש שבדרך ימצאו 
איזה עילה לעכב עוד הפעם, לכן אמר שילוו אותם מעט, 

1( בפסוק נד. "ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו 
דיוק  בביאור  קסא,  סימן  לעיל  ראה  לאדני".  שלחני  ויאמרו  בבקר 
דבפסוק נ"ד כתיב "שלחני" חסר ו', ובפסוק נ"ו כתיב "שלחוני" מלא 

ו' ע"ש.
2( ראה לקוטי שיחות חלק י' פרשת חיי שרה )ב( עמוד 65 ואילך.

ואח"כ ילך בעצמו, וכמובן.
וכן הי' כמ"ש אח"כ3 וישלחו את רבקה כו' ואת עבד 
ויקח  כתיב4  העבד,  עשה  ומה  אותם.  שלוו  כו'  אברהם 
כי  אותה מהלוויתם,  היינו שלקח  וילך,  רבקה  העבד את 
הם עדיין הלכו ללוותה, וילך אחר זה בלי הלווייתם, כדי 
אותה  כשלוו  אותה  לעכב  עילה  איזה  עוד  ימצאו  שלא 

בדרך, וכמובן.
ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פי' כו', כי 
שלחוני  אליעזר  שאמר  מה  והוא  דבר  נתחדש  עתה  הרי 
אדונו,  עד  לא  מעט  רק  שילווה  שהוא  לאדוני,  ואלכה 
ואח"כ ילך בעצמו עם רבקה לאדונו )שזה לא הי' מקודם, 
כי מקודם אמר שלחני לאדני שילווהו עד אדונו(, וכמשנת' 

מהו ענין זה.
ולכן אמרו נקרא לנערה ונשאלה את פי', המרוצית היא 
לילך עם אליעזר בלי הלווייתם אותה בכל הדרך עד אדונו. 
וזהו ששאלתם הי' התלכי עם האיש הזה, שהשאלה היתה 
היא  המרוצית  הנשואין  ענין  עצם  על  ולא  ההליכה,  על 
היא  אולי  רבקה  את  שנשאל  אמרו  שהם  והיינו  להנשא. 
חפצה שילווה אותה עד אדונו ממש, ולא שתלך עם האיש 
הזה בלעדי הלווייתם עד אדונו ממש. וזהו שאמרו התלכי 
כו', שהשאלה היתה המרוצית היא ללכת עם האיש בלעדי 

הלווייתם עד אדונו ממש.
ענין  עצם  על  גם  הי'  שהשאלה  אמת  זה  גם  ומ"מ 
בִמַלת  נרמז  זה  שגם  להנשא,  היא  המרוצית  הנשואין 
מע'  במאו"א  כמ"ש  הזיווג,  אל  כנוי  הליכה  כי  התלכי, 
נקנית,  האשה  דרכים  בשלשה  וכמאמר6  ע"ש.  הליכה5 

ועיין בגמרא רפ"ק דקדושין7.
הם  שלווה  שאם  עשתה.  וכן  אלך,  אמרה  ורבקה 
אותה מעט כמ"ש וישלחו את רבקה כו', אך ותקם רבקה 
ונערותי' כו' ותלכנה אחרי האיש. היינו שלא רצתה להיות 
בלעדם,  האיש  עם  שתלך  רק  ובהלווייתם,  בחבורתם 

וכמובן.
ליקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל ע' כב 
ואילך

3( פסוק נט. "וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם 
ואת אנשיו".

ותלכנה  הגמלים  על  ותרכבנה  ונערותי'  רבקה  "ותקם  ס"א  פסוק   )4
אחר האיש ויקח העבד את רבקה וילך".

ברגל  דנוקבא  יסוד  הדרך  אל  הולך  הזווג  אל  כנוי  הליכה  וז"ל:   )5
מבורכת שהוא יסוד.

6( קידושין ב, א.
7( שם ע"ב: מ"ט תני... דרכים.. וביאה איקרי דרך דכתיב )משלי ל, 
על  לחזור  איש  של  דרכו  מפני  אומר  ר"ש  בעלמה...  גבר  ודרך  יט( 

האשה וכו'.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

כל  את  עליו  השעיר  ונשא   – כב  טז, 
השעיר  את  ושלח  גזרה  ארץ  אל  עוונותם 

במדבר

יומא סו: שאלו את ר"א בנוגע השעיר, דחפו  א. בגמ' 
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 
כולם בשם  עמים שפה ברורה לקרוא  כי אז אהפוך אל 
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 
אישות  אלא כדרכה ע"ש באריכות. וא"כ מעולם לא הי' 
בין ער ואונן עם תמר, ומותרת היא ליהודה, ואדרבה דזכתה 
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
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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¥«¨¤−

: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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ß xii` 'f 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 ְְֲֲֵֵֵַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r fk wlg zegiyÎihewl)

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

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r f wlg zegiyÎihewl)

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
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`miyecwÎixgלב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
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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:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ
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לג miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
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 ¿…∆«¿ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

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` . ¥¨¤¨¥

mFiA `N` ,zr lkA "`al liBxi `le"§Ÿ©§¦¨Ÿ§¨¥¤¨§
.dpXA cg ¤̀¨©¨¨
.BèeLt eäæBLøãîe¯.` ,bp `nFi ¤§¦§¨¨

ip`" `le) "d`x` oprA" xn`p dOl̈¨¤¡©¤¨¨¥¨¤§Ÿ£¦
"opr cEOrA d`xp(. ¦§¤§©¨¨
íà-ék àáé àì¯"iM" Wxtn Ÿ¨Ÿ¦¦§¨¥¦
`N` zErnWnA)m"`x(. §©§¨¤¨

úøèwä ïðòa¯zxFhTd zpizp zrA ©£©©§Ÿ¤§¥§¦©©§¤
.miWcTd WcwA§Ÿ¤©¢¨¦
íéøetkä íBéa¯lr d`x`" f`e §©¦¦§¨¥¨¤©

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¤©§©¦§¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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 ¨§¥¨



`miyecwÎixgלד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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 ©£¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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 ¨



לה miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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¿«¡«≈≈
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:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»
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: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¦§¦¥¤¨§§¤§§¨¨§
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"Búéa" úBðBòå¯FYW` Ff FziA)i"yx ©£¥¥¦§
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(g)íøéòOä éðL ìò ïøäà ïúðå§¨©©£Ÿ©§¥©§¦¦
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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 ©£¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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`
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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¤©£
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[BçelML] ïàkî¯dOkA `qxiBd oM ¦¨¤¦¥©¦§¨§©¨
K` .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦©

.FzEgilXW :milibxd miqEtCA©§¦¨§¦¦¤§¦
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"FA xRkl" xnFl Fl did oM m`W)`"eb(. ¤¦¥¨¨©§©¥
."'Bâå åéìò äcåúäå" áéúëãk¯oOwl §¦§¦§¦§©¨¨¨§§©¨

.`k wEqR`i dxez ¨
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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 ¨



`miyecwÎixgלו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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¤¦§¥¨¨¨¨¥¦¥¨

`EdÎKExAÎWFcTd 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 ©©¤

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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 ©¦¤¥¦¨¨¦©§



לז miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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¤¦§¥¨¨¨¨¥¦¥¨

`EdÎKExAÎWFcTd 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 ©©¤

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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¤©§¦¨©¦§¨§§¨¨§¨
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.cifn lr wx©©¥¦
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.xirVd©¨¦
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.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 ©¦¤¥¦¨¨¦©§



`miyecwÎixgלח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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 `EdÎKExAÎWFcTdW 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 `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¦§¥¦§¨¥

"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 ¥¨¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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¦§¨



לט miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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 `EdÎKExAÎWFcTdW 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 `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¦§¥¦§¨¥

"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 ¥¨¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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¦§¨



`miyecwÎixgמ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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 ©£¨¨¦¨¤¥¨¨¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g 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` 'g 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 §¦§¥§¦



מי miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f 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 ©£¨¨¦¨¤¥¨¨¨

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g 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` 'g 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 §¦§¥§¦



`miyecwÎixgמב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g 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 ¨¨

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g 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



מג miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g 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 ¨¨

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g 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



`miyecwÎixgמד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g 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 ¨

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

ß xii` 'h 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¤¦§¦©¨¨¤©£¦©¨



מה miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g 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 ¨

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

ß xii` 'h 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¤¦§¦©¨¨¤©£¦©¨



`miyecwÎixgמו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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"¨©¨¦¤©©§¥¤©¦¨
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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§¦¤§¨¤§©§¨©£¦¨¨
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(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∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
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(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∆ְְְְִִִַַַַ
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: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 ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ
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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¿≈
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azM `le ,WtPd mFwnA ,"FWtpA"§©§¦§©¤¤§Ÿ¨©
."Fl" zaiY siqFd df mFwnaE ,"FWtp"©§¦§¤¦¥©

¯ Bá äéeìz LôpäLz` WxiR dNigY ¤©¤¤§¨§¦¨¥©¤
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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 . ¨£¤¦©§¥©©¦
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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‡¡»¬
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Bæ äàîè ìò áiç¯zxM WpFr. ©¨©ª§¨¤¨¥
.g ,ak oOwl dxn`p KM lr dxdf`e§©§¨¨©¨¤¤§¨§©¨

.i"WxA mW d`x§¥¨§©¦
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FzEkln" dxFY oYnA mdilr ElAw¦§£¥¤§©©¨©§
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zFixrn dWixRd oiprW mEXn xnFl©¦¤¦§©©§¦¨¥£¨
zFWw xzFId zFxifBdn mdipirA did̈¨§¥¥¤¥©§¥©¥¨
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.`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¥¤¤£¥¥
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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≈»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ì ïîàðåøëN ílL¯minIwnl §¤¡¨§©¥¨¨©§©§¦
,"'d ip`" WExiR Edf .eizFxifBixdW §¥¨¤¥£¦¤£¥
mingxd zCn lr dxFn died mW)m"`x(. ¥£¨¨¤©¦©¨©£¦

iptl "rxRdl oIC" miCwdW mrHaE©©©¤¦§¦©¨§¦¨©¦§¥
mEXn xnFl Wi ,"xkU mNWl on`p"¤¡¨§©¥¨¨¥©¦
ErC" FrnWOW "ip`" lW KWnd EdGW¤¤¤§¥¤£¦¤©§¨§
dNigYW oaEn dGnE ,"mkilr xfFB in¦¥£¥¤¦¤¨¤§¦¨
lr xaFrW inl WpFrd mdl xn`̈©¨¤¨¤§¦¤¥©
.onIwOW inlxkVdKMÎxg`e ,eizFxifB§¥¨§©©¨©¨¨§¦¤§©§¨
"'d ip`"W Epivn minrtNW xirdlE§¨¦¤¦§¨¦¨¦¤£¦
xEn` `EdWM ,"rxRdl on`p" Wxcp¦§¨¤¡¨§¦¨©§¤¨
a ,e zFnW i"WxA `aEOM) WpFr lv`(, ¥¤¤©¨§©¦§

Wxcp FNEM "mkidl` 'd ip`" minrtle§¦§¨¦£¦¡Ÿ¥¤¦§¨
calA "rxRdl oIC"l),hi onwl i"yx d`x §©¨§¦¨©¦§¨

i(.b dxez

(b)íéøöî õøà äNòîkãébî Y §©£¥¤¤¦§©¦©¦
ìLå íéiøöî ìL íäéNònL¤©£¥¤¤¦§¦¦§¤

íéiðòðk¯dUrnkE" xnF`W FnkE §©£¦¦§¤¥§©£¥
."orpM ux ¤̀¤§©©

úBnàä ìkî íéì÷ì÷î¯xiMfd okl §ª§¨¦¦¨¨ª¨¥¦§¦
.zFOE`d lMn ozF` wx©¨¦¨¨

ìàøNé Ba eáLiL íB÷î BúBàå¯ §¨¤¨§¦§¨¥
.oWFB ux ¤̀¤¤

ìkä ïî ì÷ì÷î¯WiBcn okle §ª§¨¦©Ÿ§¨¥©§¦
"DA mYaWi xW`" aEzMd)k"ez(xnFlM . ©¨£¤§©§¤¨§©

milwlEwn orpM ux`e mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§¤¤§©©§§¨¦
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¦§©¥©¨©§©£¥¤¤
`ian ip` xW`" siqFd `N` ,"orpM§©©¤¨¦£¤£¦¥¦

"dOW mkz`)k"ez(orpM ux` ,xnFlM . ¤§¤¨¨§©¤¤§©©
,zFOE`d raW lM lW illM mW `Ed¥§¨¦¤¨¤©¨

zEllkA milwlEwn odiUrOWlMn ¤©£¥¤§§¨¦¦§¨¦¨
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©¨£¤£¦¥¦¤§¤¨¨
xW`" mFwOdn lwlEwn xzFi `Ed¥§§¨¥©¨£¤
mxidfdl KxvEd okle ."DA mYaWi§©§¤¨§¨¥§©§©§¦¨



מט miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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©¨¤§¦§§¨©¦§¥
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miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
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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änL íëúà àéáî éðà øLàY £¤£¦¥¦¤§¤¨¨
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ílkî øúBé íéì÷ì÷î¯`l okle §ª§¨¦¥¦ª¨§¨¥Ÿ
ux` dUrnM" xnFl aEzMd wRYqd¦§©¥©¨©§©£¥¤¤
`ian ip` xW`" siqFd `N` ,"orpM§©©¤¨¦£¤£¦¥¦
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xW`" mFwOdn lwlEwn xzFi `Ed¥§§¨¥©¨£¤
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`miyecwÎixgנ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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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miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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"
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,"xhRdl mi`Xx mY` i`" :lirl§¥¦©¤©¨¦§¦¨¥
xhRdl mkl oi` :FWExiR o`M `liOnE¦¥¨¨¥¥¨¤§¦¨¥
l`" :cigi oFWlA hwpe .mkFYn¦¨§¨©¦§¨¦©
lkl `id dxdf`dW mEXn ,"xhRY¦¨¥¦¤¨©§¨¨¦§¨
znkg z` xaM cnNW cg`e cg ¤̀¨§¤¨¤¨©§¨¤¨§©
oFWl dfA KIW `le ,l`xUi¦§¨¥§Ÿ©¨¨¤§

.miAxd dxez ©¦
(d)'Bâå éúwç úà ízøîLeY §©§¤¤ªŸ©§

úBaøì¯wEqRA xn` xaM ixdW §©¤£¥§¨¨©©¨
izFTg z`e EUrY ihRWn z`" :eiptNW¤§¨¨¤¦§¨©©£§¤ª©
?o`M siqFdl wEqRd `A dnE ,"ExnWY¦§§©¨©¨§¦¨

."'ek zFAxl" :WxiR okl̈¥¥©§©
èøt àlL ,äLøtä é÷ec÷c øàL§¨¦§¥©¨¨¨¤Ÿ¥¥

íäa áeúkä¯dRÎlrA dWnl Exn`pe ©¨¨¤§¤¤§§¤§©¤

)miig min x`a(.
äøéîL ïzì :øçà øác¯dxinW ¨¨©¥¦¥§¦¨§¦¨

xhRdl mi`Xx oi`W dxdf` Dpipr¦§¨¨©§¨¨¤¥©¨¦§¦¨¥
.eiptNW wEqRA i"Wx oFWlM ,mdn¥¤¦§©¦©¨¤§¨¨

äiNòå¯.FrnWnM ©£¦¨§©§¨
íéwçì¯:wEqRd KWndA aEzMW ©ª¦¤¨§¤§¥©¨

lr mB dpEMde ,"mzF` dUri xW`"£¤©£¤¨§©©¨¨©©
wEqRd zNigzA ExMfEdW miTEg)m"`x(. ¦¤§§¦§¦©©¨

íéètLnì äiNòå äøéîLe¯aEzMW §¦¨©£¦¨©¦§¨¦¤¨
."ihRWn z`e izFTg z` mYxnWE"§©§¤¤ª©§¤¦§¨©

íéètLnì äiNò àlà ïúð àlL éôì§¦¤Ÿ¨©¤¨£¦¨©¦§¨¦
¯."EUrY ihRWn z`"¤¦§¨©©£

íéwçì äøéîLe¯izFTg z`e" §¦¨©ª¦§¤ª©
."ExnWY¦§§

íäa éçåíàL ,àaä íìBòì Y ¨©¨¤¨¨©¨¤¦
àeä BôBñ àìäå ,äfä íìBòa øîàzŸ©¨¨©¤©£Ÿ

,úî'ä éðàì ïîàð Y.øëN ílL¯ ¥£¦¤¡¨§©¥¨¨
zFvOd xkU dI`e)m"`x(m` ENit`e . §©¥§©©¦§©£¦¦

zFvOd xkU oYn dI` ,mini Kix`i©£¦¨¦©¥©©§©©¦§
FzEpwfA dUFrW)dcya x`a(.e dxez ¤¤§¦§



ני miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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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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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äiNòå¯.FrnWnM ©£¦¨§©§¨
íéwçì¯:wEqRd KWndA aEzMW ©ª¦¤¨§¤§¥©¨

lr mB dpEMde ,"mzF` dUri xW`"£¤©£¤¨§©©¨¨©©
wEqRd zNigzA ExMfEdW miTEg)m"`x(. ¦¤§§¦§¦©©¨

íéètLnì äiNòå äøéîLe¯aEzMW §¦¨©£¦¨©¦§¨¦¤¨
."ihRWn z`e izFTg z` mYxnWE"§©§¤¤ª©§¤¦§¨©

íéètLnì äiNò àlà ïúð àlL éôì§¦¤Ÿ¨©¤¨£¦¨©¦§¨¦
¯."EUrY ihRWn z`"¤¦§¨©©£

íéwçì äøéîLe¯izFTg z`e" §¦¨©ª¦§¤ª©
."ExnWY¦§§

íäa éçåíàL ,àaä íìBòì Y ¨©¨¤¨¨©¨¤¦
àeä BôBñ àìäå ,äfä íìBòa øîàzŸ©¨¨©¤©£Ÿ

,úî'ä éðàì ïîàð Y.øëN ílL¯ ¥£¦¤¡¨§©¥¨¨
zFvOd xkU dI`e)m"`x(m` ENit`e . §©¥§©©¦§©£¦¦

zFvOd xkU oYn dI` ,mini Kix`i©£¦¨¦©¥©©§©©¦§
FzEpwfA dUFrW)dcya x`a(.e dxez ¤¤§¦§



`miyecwÎixgנב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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 ¤§©¥¤¨¦§©

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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 ¨



נג miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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 ¤§©¥¤¨¦§©

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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 ¨



`miyecwÎixgנד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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` 'i 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 ¦§¨



נה miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h 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

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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` 'i 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 ¦§¨
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(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 §©¥¤¤¦©

`EdÎKExAÎWFcTdoMW ,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 §©§¥¨§©§¨¤¥¨¤¨©¦

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(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¿ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

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 §©¥¦¤¤¨©©¥¤¨



נז miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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 §©¥¤¤¦©

`EdÎKExAÎWFcTdoMW ,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 §©§¥¨§©§¨¤¥¨¤¨©¦

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(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
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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
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"קדּוׁשתכם". על־ידי נעׂשית למעלה" "קדּוׁשתי ׁשּגם מּקדּוׁשתכם", למעלה קדּוׁשתי כּו' ּכמֹוני ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ"יכֹול
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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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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£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם, אחד כט)ּכל קידושין כהנים. (תורת ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָ
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.dexr xEQi` zxMfd mcFw mBb dxez ©¤©§¨©¦¤§¨
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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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(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≈
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àéöBîe ñéðëî¯`Ed xcQdW s` ©§¦¦©¤©¥¤
KMÎxg` wxe ziAdn F`ivFn dNigYW¤§¦¨¦¥©©¦§©©©¨
zFkld m"AnxA `Ed oke) Fqipkn©§¦§¥¨©§©¦§

b ,e mixnn(zCn itl xcQd azM , ©§¦¨©©¥¤§¦¦©
`Ed ziAl Fqipkdl iM ,eia` lW KxFSd©¤¤¨¦¦§©§¦©©¦
KxFSdn xzFi lFcB KxFv¤¨¥¥©¤

.F`ivFdlc dxez §¦
(c)íìéìàä ìà eðôz ìàíãáòì Y ©¦§¤¨¡¦¦§¨§¨

¯`N` ,mdA lMYqi `NW FWExiR oi`W¤¥¥¤Ÿ¦§©¥¨¤¤¨
milil`d xg` FYaWgnA xEzi `NW¤Ÿ¨§©£©§©©¨¡¦¦

mzF` cFarl)`"eb(FYaWgn dpFRWkE . ©£¨§¤¨©£©§
`NW iRÎlrÎs` eilr xaFr mcarl§¨§¨¥¨¨©©¦¤Ÿ
FnM mcarl FtFQW ipRn ,mcar£¨¨¦§¥¤§¨§¨§

KWndA xnF`W)dcya x`a(. ¤¥©¤§¥
ì ,"íìéìà"ìà ïBL¯Fpi`W xaC)i"yx ¡¦¦§©¨¨¤¥

ci ,ci dinxi(.f ,`i dixkf i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©§¨
lil` lM" :c ,bi aFI` i"WxA oke§¥§©¦¦¨¡¦
zAW i"Wx d`xE ."l` oFWl `xwOAW¤©¦§¨§©§¥©¦©¨

."millg oFWl milil`" :` ,hnw¡¦¦§£¨¦
.áeLç àeä àìkäëqî éäìàåY §Ÿ¨¥Ÿ¥©¥¨

íä "íìéìà" ïúlçz¯mdA oi`W §¦¨¨¡¦¦¥¤¥¨¤
.WOn©¨

íäéøçà äðBô äzà íà[å]¯dpFR §¦©¨¤©£¥¤¤
.mcarl liaWA mdil` LYaWgnA§©£©§§£¥¤¦§¦§¨§¨

úeäìà ïúBNòì EôBñ¯caFrWM §©£¨¡Ÿ§¤¥
lrFtA mzF`)m"`x(xn` dNigY okl . ¨§©¨¥§¦¨¨©

"idl`e" KMÎxg`e "milil`")m"`x(:F` . ¡¦¦§©©¨¥Ÿ¥
"milil`d"l "idl`e" Knq okl)`le ¨¥¨©¥Ÿ¥§¨¡¦¦§Ÿ

EUrz `le" azM"dkQn idl` mkl(, ¨©§Ÿ©£¨¤¡Ÿ¥©¥¨
"milil`" md dNigYAW xnFl `N ¤̀¨©¤©§¦¨¥¡¦¦

"zEdl`" KMÎxg`e)cecl likyn(. §©©¨¡Ÿ
íëì eNòú àì"eNòú àì" Y Ÿ©£¨¤Ÿ©£
"àì"å ,íéøçàì"íëì" íéøçà¯ ©£¥¦§Ÿ£¥¦¨¤

`l" zg`d :od zFxdf` iYW ,xnFlM§©§¥©§¨¥¨©©Ÿ
,dUFrd lr dxdf` `ide ,"EUrz©£§¦©§¨¨©¨¤
inl dxdf` `ide ,"mkl" dIpXde§©§¦¨¨¤§¦©§¨¨§¦
dxfÎdcFar dUFrd okle ,Fl dUrPW¤©£¨§¨¥¨¤£¨¨¨
`l" mEXn dUFrd xaFr ,xg`l§©¥¥¨¤¦Ÿ
mEXn Fl dUrPW in xaFre ,"EUrz©£§¥¦¤©£¨¦

"mkl .. `l")`"eb(. Ÿ¨¤
íëîöòì eNòú àì :øîàz íàå¯ §¦Ÿ©Ÿ©£§©§§¤

,zFxdf` iYWl wNEgn wEqRd oi`W¤¥©¨§¨¦§¥©§¨
ipW DA WIW) zg` dxdf` Ff `N ¤̀¨©§¨¨©©¤¥¨§¥

mi`pz(mknvrl mY` EUrz `l :)`"eb(. §¨¦Ÿ©£©¤§©§§¤
øák éøä ,íëì ïéNBò íéøçà ìáà£¨£¥¦¦¨¤£¥§¨

øîàð¯.b ,k zFnW ¤¡©§
ìL àìå ,ElL àì ,"Eì äéäé àì"Ÿ¦§¤§Ÿ¤§§Ÿ¤

íéøçà¯Wxtl xWt` i`W oaEn dGnE £¥¦¦¤¨¤¦¤§¨§¨¥
`l" ± "mkl EUrz `l" wEqRd z ¤̀©¨Ÿ©£¨¤Ÿ
mixg`W dGn wIclE ,"mknvrl EUrz©£§©§§¤§©¥¦¤¤£¥¦
`l" Wxtl gxkdA okle .mkl miUFr¦¨¤§¨¥§¤§¥©§¨¥Ÿ
dUFrdW ,`vnp .mixg`l "EUrz©£©£¥¦¦§¨¤¨¤
inE ,"EUrz `l" mEXn xaFr mixg`l©£¥¦¥¦Ÿ©£¦
didi `l" mEXn xaFr FliaWA dUrPW¤©£¨¦§¦¥¦Ÿ¦§¤

."mkl .. `l" mEXnE ,"Lld dxez §¦Ÿ¨¤
(d)'Bâå eçaæú éëåäøîàð àì Y §¦¦§§§Ÿ¤¤§¨

àäú àlL ãnìì àlà Bæ äLøẗ¨¨¤¨§©¥¤Ÿ§¥
CBúa ìëàäì úðî-ìò àlà ïúçéáæ§¦¨¨¤¨©§¨§¥¨¥§

äfä ïîfä¯mFiA" :e wEqtA xEn`d ©§©©¤¨¨§¨§
xaMW s`e ."zxgOnE lk`i mkgaf¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨§©¤§¨

ev zWxtA df oipr Epcnl)x`FanM ,gi ,f ¨©§¦§¨¤§¨¨©©©§¨

mW i"WxA(:mW xEn`M ,WpFrd oiprl Edf , §©¦¨¤§¦§©¨¤¨¨¨
WtPde ,didi lEBR" ,oM dUr m`W¤¦¨¨¥¦¦§¤§©¤¤
o`M ENi`e ,"`VY DpFr EPOn zlkF`d̈¤¤¦¤£¨¦¨§¦¨

dxdf` Ff)dcya x`a(i"Wx mB d`xE . ©§¨¨§¥©©¦
.f wEqR oOwl§©¨¨

éøä ,äìéëà ïîæ íäì òa÷ì íàL¤¦¦§Ÿ©¨¤§©£¦¨£¥
øîàð øák¯.fh ,f lirl §¨¤¡©§¥

"'Bâå Bðaø÷ çáæ äáãð Bà øãð íàå"§¦¤¤§¨¨¤©¨§¨§
¯z` Faixwd mFiA"lk`i Fgaf §©§¦¤¦§¥¨¥

."zxgOnE¦¨¢¨
eäçaæz íëðöøìBúçéáæ úlçz Y ¦§Ÿ§¤¦§¨ª§¦©§¦¨

íëì àäiL ,çeø úçð úðî-ìò àäú§¥©§¨©©©¤§¥¨¤
ïBöøì¯:a ,iw zFgpn i"Wx d`xE §¨§¥©¦§¨

`dYW ,izFvn mIwl ,mknvr KxFvl"§¤©§§¤§©¥¦§©¤§¥
."KkA mkl dxRM©¨¨¨¤§¨

Y ìeñt úáLçî åéìò eáLçz íàL¤¦©§§¨¨©£¤¤§

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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©¦¨¥§¥¨§¥©



סי miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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`

BîB÷îa øaãé àìå ,BîB÷îa áLé àìŸ¥¥¦§§Ÿ§©¥¦§
¯,`vnp eia`W mFwnA xAci `NW Epid©§¤Ÿ§©¥§¨¤¨¦¦§¨

i"Wx mB d`xE .a`d iptA xnFlM§©¦§¥¨¨§¥©©¦
± l`EzaE oal orIe" :p ,ck ziW`xA§¥¦©©©¨¨§¥

."eia` iptl aiWdl utwe did rWẍ¨¨¨§¨©§¨¦¦§¥¨¦
åéøác úà øzñé àìå¯i"Wx d`xE §Ÿ¦§Ÿ¤§¨¨§¥©¦

xcbA md owf iAbNW al ,hi oOwl§©¨¤§©¥¨¥¥§¤¤
.xECid¦

,ä÷Lîe ìéëàî ?ãeak eäæéàå§¥¤¦©£¦©§¤
ìéòðîe Léaìî¯:a ,`l oiWECiwA ©§¦©§¦§¦¦

`Ed oM la` ."dQknE WiAln"©§¦§©¤£¨¥
,fh l`wfgi d`xE .` ,` d`R inlWExiA©§©§¦¥¨§¥§¤§¥
."KQk`e .. Klrp`e .. KWiAl`e" :i¨©§¦¥¨¤§£¥©£©¥
mEWAlIe" :eh ,gk a minId ixacaE§¦§¥©¨¦©©§¦
iEQiMd i"Wx zrcNW d`xpe ."mElrpIe©©§¦§¦§¤¤§©©©¦©¦
i"WxW xWt`e ."WiAln" llkA `Ed¦§©©§¦§¤§¨¤©¦
."lirpnE WiAln" mW oiWECiwA qxB̈©§¦¦¨©§¦©§¦

oFWNn rnWn oke`xzA `aA m"AWxd §¥©§©¦§¨©§©¨¨©§¨
."lirpnE WiAln ,oaM FWOWn" :a ,fkw§©§§¥©§¦©§¦

àéöBîe ñéðëî¯`Ed xcQdW s` ©§¦¦©¤©¥¤
KMÎxg` wxe ziAdn F`ivFn dNigYW¤§¦¨¦¥©©¦§©©©¨
zFkld m"AnxA `Ed oke) Fqipkn©§¦§¥¨©§©¦§

b ,e mixnn(zCn itl xcQd azM , ©§¦¨©©¥¤§¦¦©
`Ed ziAl Fqipkdl iM ,eia` lW KxFSd©¤¤¨¦¦§©§¦©©¦
KxFSdn xzFi lFcB KxFv¤¨¥¥©¤

.F`ivFdlc dxez §¦
(c)íìéìàä ìà eðôz ìàíãáòì Y ©¦§¤¨¡¦¦§¨§¨

¯`N` ,mdA lMYqi `NW FWExiR oi`W¤¥¥¤Ÿ¦§©¥¨¤¤¨
milil`d xg` FYaWgnA xEzi `NW¤Ÿ¨§©£©§©©¨¡¦¦

mzF` cFarl)`"eb(FYaWgn dpFRWkE . ©£¨§¤¨©£©§
`NW iRÎlrÎs` eilr xaFr mcarl§¨§¨¥¨¨©©¦¤Ÿ
FnM mcarl FtFQW ipRn ,mcar£¨¨¦§¥¤§¨§¨§

KWndA xnF`W)dcya x`a(. ¤¥©¤§¥
ì ,"íìéìà"ìà ïBL¯Fpi`W xaC)i"yx ¡¦¦§©¨¨¤¥

ci ,ci dinxi(.f ,`i dixkf i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©§¨
lil` lM" :c ,bi aFI` i"WxA oke§¥§©¦¦¨¡¦
zAW i"Wx d`xE ."l` oFWl `xwOAW¤©¦§¨§©§¥©¦©¨

."millg oFWl milil`" :` ,hnw¡¦¦§£¨¦
.áeLç àeä àìkäëqî éäìàåY §Ÿ¨¥Ÿ¥©¥¨

íä "íìéìà" ïúlçz¯mdA oi`W §¦¨¨¡¦¦¥¤¥¨¤
.WOn©¨

íäéøçà äðBô äzà íà[å]¯dpFR §¦©¨¤©£¥¤¤
.mcarl liaWA mdil` LYaWgnA§©£©§§£¥¤¦§¦§¨§¨

úeäìà ïúBNòì EôBñ¯caFrWM §©£¨¡Ÿ§¤¥
lrFtA mzF`)m"`x(xn` dNigY okl . ¨§©¨¥§¦¨¨©

"idl`e" KMÎxg`e "milil`")m"`x(:F` . ¡¦¦§©©¨¥Ÿ¥
"milil`d"l "idl`e" Knq okl)`le ¨¥¨©¥Ÿ¥§¨¡¦¦§Ÿ

EUrz `le" azM"dkQn idl` mkl(, ¨©§Ÿ©£¨¤¡Ÿ¥©¥¨
"milil`" md dNigYAW xnFl `N ¤̀¨©¤©§¦¨¥¡¦¦

"zEdl`" KMÎxg`e)cecl likyn(. §©©¨¡Ÿ
íëì eNòú àì"eNòú àì" Y Ÿ©£¨¤Ÿ©£
"àì"å ,íéøçàì"íëì" íéøçà¯ ©£¥¦§Ÿ£¥¦¨¤

`l" zg`d :od zFxdf` iYW ,xnFlM§©§¥©§¨¥¨©©Ÿ
,dUFrd lr dxdf` `ide ,"EUrz©£§¦©§¨¨©¨¤
inl dxdf` `ide ,"mkl" dIpXde§©§¦¨¨¤§¦©§¨¨§¦
dxfÎdcFar dUFrd okle ,Fl dUrPW¤©£¨§¨¥¨¤£¨¨¨
`l" mEXn dUFrd xaFr ,xg`l§©¥¥¨¤¦Ÿ
mEXn Fl dUrPW in xaFre ,"EUrz©£§¥¦¤©£¨¦

"mkl .. `l")`"eb(. Ÿ¨¤
íëîöòì eNòú àì :øîàz íàå¯ §¦Ÿ©Ÿ©£§©§§¤

,zFxdf` iYWl wNEgn wEqRd oi`W¤¥©¨§¨¦§¥©§¨
ipW DA WIW) zg` dxdf` Ff `N ¤̀¨©§¨¨©©¤¥¨§¥

mi`pz(mknvrl mY` EUrz `l :)`"eb(. §¨¦Ÿ©£©¤§©§§¤
øák éøä ,íëì ïéNBò íéøçà ìáà£¨£¥¦¦¨¤£¥§¨

øîàð¯.b ,k zFnW ¤¡©§
ìL àìå ,ElL àì ,"Eì äéäé àì"Ÿ¦§¤§Ÿ¤§§Ÿ¤

íéøçà¯Wxtl xWt` i`W oaEn dGnE £¥¦¦¤¨¤¦¤§¨§¨¥
`l" ± "mkl EUrz `l" wEqRd z ¤̀©¨Ÿ©£¨¤Ÿ
mixg`W dGn wIclE ,"mknvrl EUrz©£§©§§¤§©¥¦¤¤£¥¦
`l" Wxtl gxkdA okle .mkl miUFr¦¨¤§¨¥§¤§¥©§¨¥Ÿ
dUFrdW ,`vnp .mixg`l "EUrz©£©£¥¦¦§¨¤¨¤
inE ,"EUrz `l" mEXn xaFr mixg`l©£¥¦¥¦Ÿ©£¦
didi `l" mEXn xaFr FliaWA dUrPW¤©£¨¦§¦¥¦Ÿ¦§¤

."mkl .. `l" mEXnE ,"Lld dxez §¦Ÿ¨¤
(d)'Bâå eçaæú éëåäøîàð àì Y §¦¦§§§Ÿ¤¤§¨

àäú àlL ãnìì àlà Bæ äLøẗ¨¨¤¨§©¥¤Ÿ§¥
CBúa ìëàäì úðî-ìò àlà ïúçéáæ§¦¨¨¤¨©§¨§¥¨¥§

äfä ïîfä¯mFiA" :e wEqtA xEn`d ©§©©¤¨¨§¨§
xaMW s`e ."zxgOnE lk`i mkgaf¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨§©¤§¨

ev zWxtA df oipr Epcnl)x`FanM ,gi ,f ¨©§¦§¨¤§¨¨©©©§¨

mW i"WxA(:mW xEn`M ,WpFrd oiprl Edf , §©¦¨¤§¦§©¨¤¨¨¨
WtPde ,didi lEBR" ,oM dUr m`W¤¦¨¨¥¦¦§¤§©¤¤
o`M ENi`e ,"`VY DpFr EPOn zlkF`d̈¤¤¦¤£¨¦¨§¦¨

dxdf` Ff)dcya x`a(i"Wx mB d`xE . ©§¨¨§¥©©¦
.f wEqR oOwl§©¨¨

éøä ,äìéëà ïîæ íäì òa÷ì íàL¤¦¦§Ÿ©¨¤§©£¦¨£¥
øîàð øák¯.fh ,f lirl §¨¤¡©§¥

"'Bâå Bðaø÷ çáæ äáãð Bà øãð íàå"§¦¤¤§¨¨¤©¨§¨§
¯z` Faixwd mFiA"lk`i Fgaf §©§¦¤¦§¥¨¥

."zxgOnE¦¨¢¨
eäçaæz íëðöøìBúçéáæ úlçz Y ¦§Ÿ§¤¦§¨ª§¦©§¦¨

íëì àäiL ,çeø úçð úðî-ìò àäú§¥©§¨©©©¤§¥¨¤
ïBöøì¯:a ,iw zFgpn i"Wx d`xE §¨§¥©¦§¨

`dYW ,izFvn mIwl ,mknvr KxFvl"§¤©§§¤§©¥¦§©¤§¥
."KkA mkl dxRM©¨¨¨¤§¨

Y ìeñt úáLçî åéìò eáLçz íàL¤¦©§§¨¨©£¤¤§

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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©¦¨¥§¥¨§¥©



`miyecwÎixgסב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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‡¡»¬
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`NW Fnvr df iEESW i"Wx xidan©§¦©¦¤¦¤©§¤Ÿ
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mdiptl gPd `N` ,dNkz `l aizkC"¦§¦Ÿ§©¤¤¨©©¦§¥¤

."EdExvwi mde§¥¦§§
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."dPgTY `l ,zFllFr FA z`vn̈¨¨¥Ÿ¦¨¤¨
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,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`"¥¦©¨§¦¦¦¦¤
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`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 ©§¦¦§©§¦¨£¦
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e`Nd lr aqEn df o`MW mEXn¦¤¨¤¨©©¨
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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 ¥¤¤§¥¤

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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`
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¯.bi ,k zFnW§
úBLôð áðBâì äøäæà¯oi` okle ©§¨¨§¥§¨§¨¥¥
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a ,ehw(.
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Ff drEaW ixd ,xwW lr rAWp m` wx©¦¦§©©¤¤£¥§¨
`l xtM `lEle ,xtMW dxitMd lr `id¦©©§¦¨¤¨©§¥¨©Ÿ
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lr mB `Ed WnFgdW `vnp ,WnFg¤¦§¨¤©¤©©
dn oaEn dfÎiRÎlre .xtMW dxitMd©§¦¨¤¨©§©¦¤¨©
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oxTd mElWzA `Ed WpFrdW x`Fan§¨¤¨¤§©§©¤¤
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zpEM Ffe .`weC oFnn zxitkl dxdf ©̀§¨¨¦§¦©¨©§¨§©¨©

.o`M eixaC zEkix` lkA i"Wx©¦§¨£¦§¨¨¨
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.ak ,d lirlcM§¦§¥
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Lðò eðãîì¯sqFpA WnFg mElWY ¨©§Ÿ¤©§¤§¨
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àìå" :øîBì ãeîìz ?ïépî äøäæà©§¨¨¦©¦©§©§Ÿ
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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£¥§¨¤¤§¨©§¨¨©§©



סג miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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 ¥¤¤§¥¤

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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£¥§¨¤¤§¨©§¨¨©§©



`miyecwÎixgסד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i 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§©¤¨¦¥©¨¨¥©§¦§¨

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
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` `"i 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»¿≈»

‡Ètטו  ·q˙ ‡Ï ‡È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡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
úééäå Eúéa ìà äáòBú àéáú àìå"§Ÿ¨¦¥¨¤¥¤§¨¦¨

."'Bâå epöwLz õwL eäîk íøç¥¤¨Ÿ©¥§©§¤§
ìã éðô àOú àì:øîàú àlL Y Ÿ¦¨§¥¨¤ŸŸ©
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(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§©¤¨¦¥©¨¨¥©§¦§¨

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
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` `"i iying mei ß
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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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`miyecwÎixgסו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
ּ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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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
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"

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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סז miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
ּ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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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
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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,
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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

(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»»»«»
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:ÈÈ ‡‡ C˙Âk C¯·ÁÏ ÌÁ¯˙e¿«≈¿«¿»¿»»¬»¿»
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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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סט miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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
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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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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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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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`miyecwÎixgעב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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: ְְֲִֵֶַַָָ
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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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עג miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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,
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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¿¿»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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urdW drXn `le ,mc`d ici lr urd̈¥©§¥¨¨¨§Ÿ¦¨¨¤¨¥
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xg`l EN` zFxiR okle ,zFxiRd©¥§¨¥¥¥§©©

mixYEn Eidi mipW WlW ExarW)iaxd(. ¤¨§¨¨¦¦§¨¦
àäé Búéåäa ,"äéäé" :øîBì ãeîìz©§©¦§¤©£¨¨§¥

¯Fl dzidW xEQi` lW diedd DzF`¨©£¨¨¤¦¤¨§¨
,mlFrl oM didi ,mipW WlW KWnA§¤¤¨¨¦¦§¤¥§¨
,mipXd WlW KFzA lcBd ixR lMW¤¨§¦©¨¥§¨©¨¦

mlFrl xEq` `Ed)m"`x(EpidC . ¨§¨§©§
,zFxiRd cSn mB `Ed dlxrd xEQi`W¤¦¨¨§¨©¦©©¥
zEzinvl mdA xEQi`d x`Wp okle§¨¥¦§©¨¦¨¤¦§¦

)iaxd(.ck dxez

(ck)Lã÷ Béøt ìk äéäéøNòîk Y ¦§¤¨¦§Ÿ¤§©£¥
Ba áeúkL éðL¯i"WxaE ,l ,fk oOwl ¥¦¤¨§©¨§©¦
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`miyecwÎixgעד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו  ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:ÔeBÚ¿̇
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)m"`x(.dk dxez
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äéäz ,eøîLzL úàfä äåönä©¦§¨©Ÿ¤¦§§¦§¤
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øîBà àáé÷ò éaø äéä¯df oFWNn ¨¨©¦£¦¨¥¦¨¤
azke .oM xnF` did cinYW rnWn©§©¤¨¦¨¨¥¥§¨©

df xaCW mEXn EdGW "mgpn zxFz"A§©§©¥¤¤¦¤¨¨¤
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mFxclFMxC wiqtde)my i"yx(mB d`xE . §¨§¦§¦©§§¥©
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(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 ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ«¬«ְ
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(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¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו  ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:ÔeBÚ¿̇
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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¦¦§¨§©£¨§©§¦¥¦¨
mFxclFMxC wiqtde)my i"yx(mB d`xE . §¨§¦§¦©§§¥©

Flwn" :siqFd mWe ,i ,gi mixaC i"Wx©¦§¨¦§¨¦©§
."FcIn dltp̈§¨¦¨
eððBòú àìåì YúBðBò ïBL¯zrcM §Ÿ§¥§§©©

la` .a ,dq oixcdpqA `aiwr iAx©¦£¦¨§©§¤§¦£¨

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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`
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,äëàìî ìéçúäì äôé éðBìt íBé§¦¨¤§©§¦§¨¨
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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¯ ©£©§§©¨



`miyecwÎixgעו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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`
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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
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aizM `lCn ,"ux`d" zNOn Wxcp¦§¨¦¦©¨¨¤¦§¨§¦
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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

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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 ¦§¨¦§©©§¨



עז miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i 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 ¦§¨¦§©©§¨



`miyecwÎixgעח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

ß xii` a"i 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©©¥¦§¥¤¨
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miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i 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 ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

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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ß xii` a"i 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¦§¨¥¨¦¥¨¦§¨¦

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i 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 ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

z` dlbnE wigxOW Epide ,wEgxe§¦§©§¤©§¦©§¤¤
"cecl liMUn"aE .mvx`n l`xUi¦§¨¥¥©§¨§©§¦§¨¦

.xg` otF`A azM̈©§¤©¥
äcnaõøàä úcî Bæ Y¯mig`e ©¦¨¦©¨¨¤§©¦

cFcni `l ,dcVd z` wFlgl oi`Ad©¨¦©£¤©¨¤Ÿ¦§
cg`lE dOgd zFniA cg`l ccFOd©¥§¤¨¦©©¨§¤¨
ipRn ,lagd FzF`A minWBd zFniA¦©§¨¦§©¤¤¦§¥
hXRznE minWBd zFniA gl lagdW¤©¤¤©¦©§¨¦¦§©¥
FWai KFYn dOgd zFniaE ,FMxv lM̈¨§¦©©¨¦¨§

uieke cnbp `Ed)`q n"a i"yxa ,(. ¦§¨§¨¥
ì÷LnaBòîLîk Y¯FzpEM ilE` ©¦§¨§©§¨©©¨¨

mipf`n lW mW Fpi` "lwWOA"W xnFl©¤©¦§¨¥¥¤Ÿ§©¦
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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
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(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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e"`eA "l`xUi ipA l`e" xn`PX¤¤¡©§¤§¥¦§¨¥§¨
ipA l` xAC" libxM `le) xEAigd©¦§Ÿ¨¨¦©¥¤§¥
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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«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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:øîBì ãeîìz ?ïépî¯.c wEqR ¦©¦©§©¨
"Cìnì Bòøfî Bzúa"¯WIW rxf lM §¦¦©§©Ÿ¤¨¤©¤¥

FA)k"ez(FYzA" aYknl Kixv did `le .§Ÿ¨¨¨¦§¦§©§¦
,irYWn FrxGn xiarnA `dC ,"FrxGn¦©§§¨§©£¦¦©§¦§¨¥

dWxC Kdl `N`)my oixcdpq i"yx(. ¤¨§¨§¨¨
éLc÷î úà ànè ïòîìúà Y §©©©¥¤¦§¨¦¤

ìàøNé úñðk¯,WOn "iWCwn" `le §¤¤¦§¨¥§Ÿ¦§¨¦©¨
o`kl WCwn oipr dn iM)m"`x(gM WIW . ¦¨¦§©¦§¨§¨¤¥Ÿ©

zEllM z` F`hgA `Ohl cg` Wi`A§¦¤¨§©¥§¤§¤§¨
zEllMn wlg `EdW oeiM ,l`xUi zqpM§¤¤¦§¨¥¥¨¤¥¤¦§¨

l`xUi)o"anx d`x(. ¦§¨¥
éì úLc÷î àéäL¯WExiR Edfe ¤¦§ª¤¤¦§¤¥

mr] `N` ,iNW WCwn `l ,"iWCwn"¦§¨¦Ÿ¦§¨¤¦¤¨©
:b ,a dinxi d`x .il WCEwnd [l`xUi¦§¨¥©§¨¦§¥¦§§¨

."'ebe 'dl l`xUi Wcw"Ÿ¤¦§¨¥©
ìk"éLc÷î úà ìlçé àìå" ïBL¯ ¦§§Ÿ§©¥¤¦§¨©

dpEMd oi` mW mBW .bk ,`k oOwl§©¨¤©¨¥©©¨¨
,"izFcFar"l `N` ,WOn WCwnl§¦§¨©¨¤¨©£©
dpEMdW xWt`e .mW i"Wx WExitM§¥©¦¨§¤§¨¤©©¨¨
zFWCEwnd zFcFard :FWExiR mW mBW¤©¨¥¨£©§¨

.oEIr Kixv oicre .ilc dxez ¦©£©¦¨¦¦
(c)eîéìòé íìòä íàåíà Y §¦©§¥©§¦¦

eîéìòiL óBñ ,ãçà øáãa eîéìòä¤§¦§¨¨¤¨¤©§¦
äaøä íéøáãa¯zxxFB dxarW ¦§¨¦©§¥¤£¥¨¤¤

.dxar£¥¨
óBñ ,äpè÷ éøãäðñ eîéìòä íà¦¤§¦©§¤§¥§©¨

äìBãb éøãäðñ eîéìòiL¯,xnFlM ¤©§¦©§¤§¥§¨§©

od aqEn "Enilri mlrd" zFaiYd ltM¤¤©¥©§¥©§¦¨¥
EN` lr ode ,EnilrdW xaCd lr©©¨¨¤¤¡¦§¥©¥
ltMd WxFC okle ,xaCd z` EnilrdW¤¤¡¦¤©¨¨§¨¥¥©¥¤
.oiCd ziA oiprl ode xaCd oiprl od¥§¦§©©¨¨§¥§¦§©¥©¦
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§



`miyecwÎixgפב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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` b"i 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£¨¨¨£¥§¦£¨

.dxff 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¤¡©¥§¨©¨¥¦

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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



פג miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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` b"i 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£¨¨¨£¥§¦£¨

.dxff 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¤¡©¥§¨©¨¥¦

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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



`miyecwÎixgפד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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`"¦¨§¤¦¨§©§£
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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). ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
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(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¿¿
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miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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 :. ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
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˙È¯Ú ÔB‰nÚ Èa ÈÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«
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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 ¨©§¦¦



`miyecwÎixgפו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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"©¨¥¨¨§©§¨©¨¨¥

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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 ©¦§¥



פז miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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"©¨¥¨¨§©§¨©¨¨¥

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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 ©¦§¥



`miyecwÎixgפח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i 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 ¦§¦

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr f zegiy ihewl)

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

(æë)éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé úBî́¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈§¥¤¬¨«

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

‡Bכז  ÔÈca ÔB‰· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓb¯È ‡·‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ¯eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

íéùåã÷ úùøôì äøèôäë ÷øô ìà÷æçéá

ëá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâíãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈

äk íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà øac©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½³Ÿ

íéàa ízà éúà Løãìä ýåýé éðãà øîà̈©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½£¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®
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(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
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.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§©©¦¨©§¨©¨©¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr f zegiy ihewl)

לילילילי להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת העהעהעהעּמּמּמּמיםיםיםים מןמןמןמן אתכםאתכםאתכםאתכם כו)ואבואבואבואבּדּדּדּדיליליליל ׁשׁשׁשׁשמיםמיםמיםמים(כ, מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת עלעלעלעל עליועליועליועליו ּוּוּוּומקמקמקמקּבּבּבּבלללל העברההעברההעברההעברה מןמןמןמן כו)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁש כ, מבאר (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
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יום ראשון - ז' אייר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' אייר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' אייר
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א אייר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' אייר
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב אייר
מפרק סו 

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג אייר
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

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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`idy) mingxd zcn ,ytpd ly ziy`xd ziyilyd dcnd zexxerzd

,zeevne dxez eneiw iptl ,xnelk .(epia` awri ly ezcn ,zx`tzd zcn

,eznyp ly iwl`d uevipd lr zepngxd zcn z` epeirxa xxerl eilr

,xzeia dpezgzd dbxcl ± xzeia ddeabd dbixcna exewnn cxiy

wegix zilkz wegxe "dtilw"n ezeig z` lawnd ,seba yalzdl

eixeaic ,eizeaygn ici lr dpikyd zelbl mxb `ed m` ,mb dne ;d"awdn

ybx jezne .xzei dlecb ± eznyp lr zepngxd f`y ,miaehÎ`ld eiyrne

dxez ici lr ,oky .zeevn miiwie dxez cnli ,eznyp lr df zepngx

xe`a dxewnl ,dze` dignd iwl`d uevipde dnypd day ,zeevne

.`edÎjexa seqÎoi`

ì úBöîe äøBza ÷ñòì ,Léà éðôì øLé Cøc Lé ãBò,ïîL ¥¤¤¨¨¦§¥¦©£Ÿ©¨¦§¦§¨
,dnype al ly inipt ybx jezn -á÷òé ìL Búcî éãé-ìò©§¥¦¨¤©£Ÿ

,íéîçøä úcî àéäL ,íBìMä-åéìò eðéáà:`id jxcde - ¨¦¨¨©¨¤¦¦©¨©£¦
älçz BzáLçîa øøBòì,zeevne dxez miiwn `edy iptl ± §¥§©£©§§¦¨

,BLôð äiçnä úeäìà õBöéð ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø- ©£¦©¦¦§¥©¦¡Ÿ©§©¤©§
,ziwl`døLàeznyp ly iwl`d uevipd ±Y BøB÷nî ãøé £¤¨©¦§

,`edy,ïéîìò ìk àlînä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiç©¥©©¦¥¨©§©¥¨¨§¦
d`ad zinipt zeiga mze` digne zenlerd lk z` `lnnd -

,mi`xapl m`zen ote`ae zeyalzda,ïéîìò ìk ááBñå- §¥¨¨§¦
on dlrnly zeiga mze` digne zenlerd lk z` siwn

nl dzeida mda zlrete ,mi`xapd,mdn dlrdén÷ àlëå§ª¨©¥
,áéLç àìkseqÎoi` znerl .dne`nl aygp `l ,eiabl lkd - §¨¨¦

lkd aygp ,`edÎjexa
dbixcna ixd ± melkl
seqÎoi` ly ef dlrp
iig `edy ,`edÎjexa
lk z` digne miigd
,mi`xapde zenlerd
zenlerd lk eiable
melkl miaygp mi`xapde
uevipd xewn `ed my ±
,icedi znyp ly iwl`d
,uevipd cxi myne
àëLî"a Laìúðå§¦§©¥§¨§¨

,"àéåçc`xwpd ,seba -2 §¦§¨
`kyn"xer ± "`iegc

:aezky enk ,ytpl yeal ,xerÎ"`kyn" `xwp sebd ik ,ygpd
yeal edfy ,epiid `iegc ("`kyn")e ;"ipyialz xyae xer"
,dcear ici lr ekekif xcrda ,sebd ik ,ygpn ,"`ieg"n akxend

`"l wxta x`ean xacdy itk ,arezne uweyn `ed3sebae -
,iwl`d uevipd yalzd dfkúéìëúa Cìnä éðt øBàî ÷Bçøä̈¨¥§¥©¤¤§©§¦

Y úBqbä úBtìwä úéìëz àeä äfä íìBòä ék ,÷çøää©¤§¥¦¨¨©¤©§¦©§¦©©
ly zeqbd zetilwd lk xy`n qb xzei daxd `ed dfd mlerd

,miipgexd zenlerd,'eë± "e"lta k"ynl dpeekd .ile`" -
owfd epax oeekzn "'ek" dlnay ± `"hily x"enc` w"k zxrd
oezgz" `ed dfd mlerdy xn`p my ,"`ipz"a e"l wxta xaecnl
jxazi exe` xzqd oipra epnn dhnl oezgz oi`y dbixcna
ody `xg`Î`xhqe zetilw `ln `edy cr ltekne letk jyege
ly dbep ztilwn zeig lawn sebdy oeeikne ."'ek ynn 'd cbp
dlecb dcixie ,d"awdn wegixd zilkza `edy ixd ,dfd mlerd
da yi dnvr dcixid .dfk seba yalzdl iwl`d uevipl jka
ly iwl`d uevipd lry dlecbd zepngxl dwitqn daiq meyn
,xeaicae dyrna `hg `l mc` eze`y drya mb z`fe ,dnypd

.daygna `l elit`e¯ ,èøôáezepngx ly ybxa `lnzi ¦§¨
,eznyp lr dlecbåéúBáLçîe åéøeaãå åéNòî ìk ìò økæiLk§¤¦§Ÿ©¨©£¨§¦¨©§§¨

Y Cìî"e ,änä íéáBè àì øLà ,BúBéä íBiî,mlerdøeñà ¦¡£¤Ÿ¦¥¨¤¤¨
íéèäøa4- ""àçî éèéäøa"5svxa - ,mde ,genay zeaygnd ¨§¨¦§¨¦¥Ÿ¨

mda ixd ,gena mixaerd miaehÎ`ld mixedxdde zeaygnd
.d"awd ,mler ly ekln lekiak "xeyw"ìáç á÷òé" ék¦©£Ÿ¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ãåò äî ÷øô÷åñòì ùéà éðôì øùé êøã ùé

åúãî é"ò ïîùì úåöîå äøåúá
åúáùçîá øøåòì 'éîçøä úãî àéäù ä"òà á÷òé ìù
äéçîä úåäìà õåöéð ìò 'ä éðôì íéáø íéîçø äìçú
àìîîä ä"á ñ"à íééçä ééç åøå÷îî ãøé øùà åùôð
áéùç àìë äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë
êìîä éðô øåàî ÷åçøä àéåçã àëùîá ùáìúðå
úåñâä 'åôéì÷ä úéìëú àåä æä"åòä éë ÷çøää úéìëúá
åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî ìë ìò øåëæéùë èøôáå 'åë
íéèäøá øåñà êìîå äîä íéáåè àì øùà åúåéä íåéî
êùåîä ìùîëå .åúìçð ìáç á÷òé éë àçåî éèéäøá
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.1– "– א קכג, טו. באגה"ק כמבואר – וגבורה ביראה וכן החיצוניות. – חסד הפנימיות, – ˘ËÈÏ"‡."אהבה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2

מהזהר. – פל"א ˘ËÈÏ"‡:3.כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שזהו יל"פ אם בפל"א אף‰ÌÚËצ"ע כפשוטו ˘‰ÔÈÚכאן, נ"ל ויותר אמת,
פל"א. ראה בשיקוץ שהוא מפני – ודחויא – יא י' איוב – להנשמה לבוש שהגוף ע"ש – משכא דנק' –Ô‡ÎÂכוונתו "משכא",¯˜אין

ההפכי". לצד מדבר שהרי וכו' כבע"ח ו.4.למעליותא ז, השירים –5.שיר ת"ו" בהוספות ˘ËÈÏ"‡"תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.

xii` 'g ipy mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ח' שני יום
,128 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òé ÷ùéå ä"ùæå,128 'nr cr.à"îá

"Búìçð6"lag" .ely "dlgp"d ly "lag"d od l`xyi zenyp - , ©£¨
ecve dlrnl xeyw cg`d ecvy ,lagd enk ,"milag" oeyln
jynp ± lagd ly oezgzd edvwa mikyenyke ,dhnl ± ipyd
ly eznypl qgia ,lekiak ,mb jk ± oeilrd dvwd mb `linn

ik ,"lag" z`xwpd ,icedi
oeilrd wlgde y`xd
enk) dnypd ly xzeia
(lagd ly oeilrd dvwd
seqÎoi`a ,xewna xeyw
oezgzd wlgde ,`ed jexa
yeal ,dnypd "lag" ly

,miyrn ly zelba (sebay) dnypd z` mikyenyk ixd ± seba
"lag" y`x lr mb drtyd jkl yi ± mirx zeaygne mixeaic

,dlrnl dxeywd dnypd xewn lr ,dnypdCLBnä ìLîëå§¦§©©¥
Y ìáçawlgd mb ,xen`k ,jynp ,oezgzd dvwa mikyenyky §¤¤

,icedi ly dnypd "lag"l qgia mb jk ± oeilrd,'eëåile`" - §
± "dkex`a x`anc d"t daeyzd zxb`l ezpeekw"k zxrd

..`"hily x"enc`Y .äðéëMä úeìb ãBñ àeäå,eiyrn ici lry §¨©§¦¨
eznyp z` micixend ,icedi ly mirxd eizeaygne eixeaic
(dnypd xewn) dpikyd mby xacd rityn ± zetilwd zelba
df ,dfa xdxdie jk lr xkfii mc`yk ,ixd ± .zelba lekiak `id

xewn lre eznyp lr zepngx ly xzeia lecb ybx ea xxeri
,zeevn miiwie dxez cnli ,zepngx ly df ybx jezne ,eznyp
.`edÎjexa seqÎoi`a dcg`le eznyp z` ociÎlr zelrdl ick

Y äæ ìòåxy`e ,zelba `vnp dnypd xewn mby ,epcnly dn §©¤
,eilr dlecb zepngx okl

øîàð7'ä ìà áeLéå" : ¤¡©§¨¤
,"eäîçøéåezernyny - ¦©£¥

- 'd lr mgxieøøBòì§¥
'ä íL ìò íéaø íéîçø©£¦©¦©¥
:áéúëãk ,eðzà ïëBMä©¥¦¨§¦§¦

aezky enk -8:ïëMä"©Ÿ¥
."íúàîè CBúa ízàÎqg mi`vnp l`xyi ipayk elit`y ± ¦¨§ª§Ÿ¨

okle ,mz` okeyd 'ied my epyi f` mb ,d`neh ly avna melye
:weqtd yexit edf .'ied my lr dlecb zepngx xxerl eilr
ici lr ,'ied l` aeyie daeyz dyriy ± "edngxie 'ied l` aeyie"

r mingx xxeriy ici lr ,"edngxie"zenyp xewn 'ied my l
.'ied myn wlg md l`xyi ipa ± "enr 'ied wlg" ixdy ,l`xyi
,ikaae dlitza biyd epia` awri cvik ,owfd epax xiaqi oldl
llba zelba eidi l`xyi ipayky ,l`xyi lkl miax mingx
cenil ici lr zelbdn e`vei ,mdizeaygne mdixeaic ,mdiyrn

:`edÎjexa seqÎoi` mr ecg`zie ,zeevn meiwe dxez

áeúkä øîàL eäæå9Bì÷ úà àOiå ,ìçøì á÷òé ÷Miå" : §¤¤¨©©¨©¦©©£Ÿ§¨¥©¦¨¤Ÿ
,úBîLpä ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk àéä ìçø ék ,"jáiå- ©¥§§¦¨¥¦§¤¤¦§¨¥§¨©§¨

,"lgx" mya z`xwp ,zenypd lk xewn ,"zeliv`c zekln"
,úeìéöàaL íéîçøä úcî àéäL ,äðBéìòä Búcîa á÷òéå§©£Ÿ§¦¨¨¤§¨¤¦¦©¨©£¦¤¨£¦

íéîçø øøBòîä àeä©§¥©£¦
,äéìò íéaø,awri - ©¦¨¤¨

mingxd zcn `edy
xxern ,"zeliv`"c
± lgx lr miax mingx
.l`xyi zenyp xewn

"Bì÷ úà àOiå"- ©¦¨¤Ÿ
íéîçøä øB÷îì äìòîì§©§¨¦§¨©£¦

,íéðBéìòäly mingxd - ¨¤§¦
mdy ,mingxd zecn b"i
zcnn daxda dlrnl
ik ,"zeliv`"c mingxd
,"zeliv`"c mingxd zcn

b"i ,eli`e .zlaben `id ixde ,"mler" ly mingx zcn `id
xewn mde :zelaben opi`e "mler"n dlrnl od mingxd zecn

,"zeliv`d mler" ly mingxd ly mb ,mingxdáà" àø÷pä©¦§¨©

,íøB÷îe "íéîçøä"zeliv`d mler" ly mingxd zcn - ¨©£¦§¨
b"i ly mingxd zcne .ongx `edy a`d ,"ongxd a`" z`xwp

mingxd xewne a`d ± "mingxd a`" z`xwp mingxd zecn10

`le ,"mingxd a`" mixne` ,cgein oevx zr ly onfa okly)
yexit edf ± .("ongxd a`"
± "'ebe awri `yie" :weqtd
,ezcn z` dlrn awri
mler" ly mingxd
ly mingxl ,"zeliv`d

,mingxd zecn b"i"jáiå"©¥§§
Yick ,dka awriøøBòì§¥

éLîäìeíMî C± §©§¦¦¨
mipeilrd mingxdn

,milaben izladíéîçø©£¦
úBîLpä ìk ìò íéaø©¦©¨©§¨
úñðk øB÷î ìòå§©§§¤¤

òäì ,ìàøNéïúBì ¦§¨¥§©£¨
ïúeìbî11,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ïBéìòä ãeçéa ïãçéìe , ¦¨¨§©£¨©¦¨¤§¥¨

Y àéäL ,ïé÷éLð úðéçáa,"oiwiyp" zpigaàçeø úe÷acúà ¦§¦©§¦¦¤¦¦§©§¨
,àçeøa,gexa gex zewac -áeúkL Bîk12éð÷Mé" : §¨§¤¨¦¨¥¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåùéå øîàð æ"òå .äðéëùä úåìâ ãåñ àåäå 'åëå ìáçá
ïëåùä 'ä íù ìò íéáø íéîçø øøåòì åäîçøéå 'ä ìà

.íúàîåè êåúá íúà ïëåùä áéúëãë åðúà

ä"ùæå
àéä ìçø éë .êáéå åìå÷ úà àùéå ìçøì á÷òé ÷ùéå
åúãîá á÷òéå .úåîùðä ìë øå÷î ìàøùé úñðë
øøåòîä àåä úåìéöàáù íéîçøä úãî àéäù äðåéìòä
øå÷îì äìòîì åìå÷ úà àùéå .äéìò íéáø íéîçø
êáéå .íøå÷îå íéîçøä áà '÷ðä íéðåéìòä íéîçøä
úåîùðä ìë ìò íéáø íéîçø íùî êéùîäìå øøåòì
ïãçééìå ïúåìâî ïúåìòäì ìàøùé úñðë øå÷î ìòå
àéäù ïé÷éùð 'éçáá ä"á ñ"à øåà ïåéìòä ãåçéá
åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø úå÷áãúà
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ט.6. לב, ז.7.דברים נה, טז.8.ישעי' טז, יא.9.ויקרא כט, –10.בראשית ד" סב, דברים ˘ËÈÏ"‡."לקו"ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להעלותן' מעתיק – זה מפ' קטע ומפרש שמעתיק כג) ע' (לאיכה השירים Ô˙„È¯ÈÓ.".12'"הצ"צ שיר

ב. א,



צג xii` 'f oey`x mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ז' ראשון יום
פרק מה  ,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò äî ÷øô,128 'nr cr.íúàîåè

äî ÷øticedil el xyt` cvik ,owfd epiax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zad`e 'd z`xi ± ald zecn ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez miiwl

dfe d"awda waczdl epevxa yie d"awdl dad` icedil dpyiyke ;'d

eze` `ianok` `ed dfÎiciÎlry iptn ,zeevn miiwle dxez cenll

f` dyrp ± d"awda waczn

ote`a zeevnde dxezd meiw

dyrp xacd ;"dnyl" ly

,iniptÎiznyp ybxd jezn

dxez ecenila zeig ozepd

itk ,e` .zeevn eneiwae

xyt` ,mcewd wxta epcnly

ote`a d"awdl dad` didzy

`ed ,dpnn d`vezky ,dfk

,zeevn miiwne dxez cnel

,d"awdl gex zgp mexbl ick

lkk zeyrl lczynd oa enk

eia`l mexbl ezlkia xy`

'd z`xie 'd zad` .gex zgp

dxeabe cqg zecnd izy od1ly ezcn `id dad`de cqgd zcn ,

`id d`xide dxeabd zcne ,"iade` mdxa`" `xwpy ,epia` mdxa`

micner ep` eze` ,d"n wxta ."wgvi cgt" ± epia` wgvi ly ezcn

miiwl icedi ly ezexyt`a sqep ote` epyiy ,owfd epax xiaqi ,cenll

ici lr ,`ede ± iniptÎiznyp ybx jezn - ,onyl zeevne dxez

`idy) mingxd zcn ,ytpd ly ziy`xd ziyilyd dcnd zexxerzd

,zeevne dxez eneiw iptl ,xnelk .(epia` awri ly ezcn ,zx`tzd zcn

,eznyp ly iwl`d uevipd lr zepngxd zcn z` epeirxa xxerl eilr

,xzeia dpezgzd dbxcl ± xzeia ddeabd dbixcna exewnn cxiy

wegix zilkz wegxe "dtilw"n ezeig z` lawnd ,seba yalzdl

eixeaic ,eizeaygn ici lr dpikyd zelbl mxb `ed m` ,mb dne ;d"awdn

ybx jezne .xzei dlecb ± eznyp lr zepngxd f`y ,miaehÎ`ld eiyrne

dxez ici lr ,oky .zeevn miiwie dxez cnli ,eznyp lr df zepngx

xe`a dxewnl ,dze` dignd iwl`d uevipde dnypd day ,zeevne

.`edÎjexa seqÎoi`

ì úBöîe äøBza ÷ñòì ,Léà éðôì øLé Cøc Lé ãBò,ïîL ¥¤¤¨¨¦§¥¦©£Ÿ©¨¦§¦§¨
,dnype al ly inipt ybx jezn -á÷òé ìL Búcî éãé-ìò©§¥¦¨¤©£Ÿ

,íéîçøä úcî àéäL ,íBìMä-åéìò eðéáà:`id jxcde - ¨¦¨¨©¨¤¦¦©¨©£¦
älçz BzáLçîa øøBòì,zeevne dxez miiwn `edy iptl ± §¥§©£©§§¦¨

,BLôð äiçnä úeäìà õBöéð ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø- ©£¦©¦¦§¥©¦¡Ÿ©§©¤©§
,ziwl`døLàeznyp ly iwl`d uevipd ±Y BøB÷nî ãøé £¤¨©¦§

,`edy,ïéîìò ìk àlînä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiç©¥©©¦¥¨©§©¥¨¨§¦
d`ad zinipt zeiga mze` digne zenlerd lk z` `lnnd -

,mi`xapl m`zen ote`ae zeyalzda,ïéîìò ìk ááBñå- §¥¨¨§¦
on dlrnly zeiga mze` digne zenlerd lk z` siwn

nl dzeida mda zlrete ,mi`xapd,mdn dlrdén÷ àlëå§ª¨©¥
,áéLç àìkseqÎoi` znerl .dne`nl aygp `l ,eiabl lkd - §¨¨¦

lkd aygp ,`edÎjexa
dbixcna ixd ± melkl
seqÎoi` ly ef dlrp
iig `edy ,`edÎjexa
lk z` digne miigd
,mi`xapde zenlerd
zenlerd lk eiable
melkl miaygp mi`xapde
uevipd xewn `ed my ±
,icedi znyp ly iwl`d
,uevipd cxi myne
àëLî"a Laìúðå§¦§©¥§¨§¨

,"àéåçc`xwpd ,seba -2 §¦§¨
`kyn"xer ± "`iegc

:aezky enk ,ytpl yeal ,xerÎ"`kyn" `xwp sebd ik ,ygpd
yeal edfy ,epiid `iegc ("`kyn")e ;"ipyialz xyae xer"
,dcear ici lr ekekif xcrda ,sebd ik ,ygpn ,"`ieg"n akxend

`"l wxta x`ean xacdy itk ,arezne uweyn `ed3sebae -
,iwl`d uevipd yalzd dfkúéìëúa Cìnä éðt øBàî ÷Bçøä̈¨¥§¥©¤¤§©§¦

Y úBqbä úBtìwä úéìëz àeä äfä íìBòä ék ,÷çøää©¤§¥¦¨¨©¤©§¦©§¦©©
ly zeqbd zetilwd lk xy`n qb xzei daxd `ed dfd mlerd

,miipgexd zenlerd,'eë± "e"lta k"ynl dpeekd .ile`" -
owfd epax oeekzn "'ek" dlnay ± `"hily x"enc` w"k zxrd
oezgz" `ed dfd mlerdy xn`p my ,"`ipz"a e"l wxta xaecnl
jxazi exe` xzqd oipra epnn dhnl oezgz oi`y dbixcna
ody `xg`Î`xhqe zetilw `ln `edy cr ltekne letk jyege
ly dbep ztilwn zeig lawn sebdy oeeikne ."'ek ynn 'd cbp
dlecb dcixie ,d"awdn wegixd zilkza `edy ixd ,dfd mlerd
da yi dnvr dcixid .dfk seba yalzdl iwl`d uevipl jka
ly iwl`d uevipd lry dlecbd zepngxl dwitqn daiq meyn
,xeaicae dyrna `hg `l mc` eze`y drya mb z`fe ,dnypd

.daygna `l elit`e¯ ,èøôáezepngx ly ybxa `lnzi ¦§¨
,eznyp lr dlecbåéúBáLçîe åéøeaãå åéNòî ìk ìò økæiLk§¤¦§Ÿ©¨©£¨§¦¨©§§¨

Y Cìî"e ,änä íéáBè àì øLà ,BúBéä íBiî,mlerdøeñà ¦¡£¤Ÿ¦¥¨¤¤¨
íéèäøa4- ""àçî éèéäøa"5svxa - ,mde ,genay zeaygnd ¨§¨¦§¨¦¥Ÿ¨

mda ixd ,gena mixaerd miaehÎ`ld mixedxdde zeaygnd
.d"awd ,mler ly ekln lekiak "xeyw"ìáç á÷òé" ék¦©£Ÿ¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ãåò äî ÷øô÷åñòì ùéà éðôì øùé êøã ùé

åúãî é"ò ïîùì úåöîå äøåúá
åúáùçîá øøåòì 'éîçøä úãî àéäù ä"òà á÷òé ìù
äéçîä úåäìà õåöéð ìò 'ä éðôì íéáø íéîçø äìçú
àìîîä ä"á ñ"à íééçä ééç åøå÷îî ãøé øùà åùôð
áéùç àìë äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë
êìîä éðô øåàî ÷åçøä àéåçã àëùîá ùáìúðå
úåñâä 'åôéì÷ä úéìëú àåä æä"åòä éë ÷çøää úéìëúá
åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî ìë ìò øåëæéùë èøôáå 'åë
íéèäøá øåñà êìîå äîä íéáåè àì øùà åúåéä íåéî
êùåîä ìùîëå .åúìçð ìáç á÷òé éë àçåî éèéäøá
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.1– "– א קכג, טו. באגה"ק כמבואר – וגבורה ביראה וכן החיצוניות. – חסד הפנימיות, – ˘ËÈÏ"‡."אהבה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2

מהזהר. – פל"א ˘ËÈÏ"‡:3.כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שזהו יל"פ אם בפל"א אף‰ÌÚËצ"ע כפשוטו ˘‰ÔÈÚכאן, נ"ל ויותר אמת,
פל"א. ראה בשיקוץ שהוא מפני – ודחויא – יא י' איוב – להנשמה לבוש שהגוף ע"ש – משכא דנק' –Ô‡ÎÂכוונתו "משכא",¯˜אין

ההפכי". לצד מדבר שהרי וכו' כבע"ח ו.4.למעליותא ז, השירים –5.שיר ת"ו" בהוספות ˘ËÈÏ"‡"תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.

xii` 'g ipy mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ח' שני יום
,128 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òé ÷ùéå ä"ùæå,128 'nr cr.à"îá

"Búìçð6"lag" .ely "dlgp"d ly "lag"d od l`xyi zenyp - , ©£¨
ecve dlrnl xeyw cg`d ecvy ,lagd enk ,"milag" oeyln
jynp ± lagd ly oezgzd edvwa mikyenyke ,dhnl ± ipyd
ly eznypl qgia ,lekiak ,mb jk ± oeilrd dvwd mb `linn

ik ,"lag" z`xwpd ,icedi
oeilrd wlgde y`xd
enk) dnypd ly xzeia
(lagd ly oeilrd dvwd
seqÎoi`a ,xewna xeyw
oezgzd wlgde ,`ed jexa
yeal ,dnypd "lag" ly

,miyrn ly zelba (sebay) dnypd z` mikyenyk ixd ± seba
"lag" y`x lr mb drtyd jkl yi ± mirx zeaygne mixeaic

,dlrnl dxeywd dnypd xewn lr ,dnypdCLBnä ìLîëå§¦§©©¥
Y ìáçawlgd mb ,xen`k ,jynp ,oezgzd dvwa mikyenyky §¤¤

,icedi ly dnypd "lag"l qgia mb jk ± oeilrd,'eëåile`" - §
± "dkex`a x`anc d"t daeyzd zxb`l ezpeekw"k zxrd

..`"hily x"enc`Y .äðéëMä úeìb ãBñ àeäå,eiyrn ici lry §¨©§¦¨
eznyp z` micixend ,icedi ly mirxd eizeaygne eixeaic
(dnypd xewn) dpikyd mby xacd rityn ± zetilwd zelba
df ,dfa xdxdie jk lr xkfii mc`yk ,ixd ± .zelba lekiak `id

xewn lre eznyp lr zepngx ly xzeia lecb ybx ea xxeri
,zeevn miiwie dxez cnli ,zepngx ly df ybx jezne ,eznyp
.`edÎjexa seqÎoi`a dcg`le eznyp z` ociÎlr zelrdl ick

Y äæ ìòåxy`e ,zelba `vnp dnypd xewn mby ,epcnly dn §©¤
,eilr dlecb zepngx okl

øîàð7'ä ìà áeLéå" : ¤¡©§¨¤
,"eäîçøéåezernyny - ¦©£¥

- 'd lr mgxieøøBòì§¥
'ä íL ìò íéaø íéîçø©£¦©¦©¥
:áéúëãk ,eðzà ïëBMä©¥¦¨§¦§¦

aezky enk -8:ïëMä"©Ÿ¥
."íúàîè CBúa ízàÎqg mi`vnp l`xyi ipayk elit`y ± ¦¨§ª§Ÿ¨

okle ,mz` okeyd 'ied my epyi f` mb ,d`neh ly avna melye
:weqtd yexit edf .'ied my lr dlecb zepngx xxerl eilr
ici lr ,'ied l` aeyie daeyz dyriy ± "edngxie 'ied l` aeyie"

r mingx xxeriy ici lr ,"edngxie"zenyp xewn 'ied my l
.'ied myn wlg md l`xyi ipa ± "enr 'ied wlg" ixdy ,l`xyi
,ikaae dlitza biyd epia` awri cvik ,owfd epax xiaqi oldl
llba zelba eidi l`xyi ipayky ,l`xyi lkl miax mingx
cenil ici lr zelbdn e`vei ,mdizeaygne mdixeaic ,mdiyrn

:`edÎjexa seqÎoi` mr ecg`zie ,zeevn meiwe dxez

áeúkä øîàL eäæå9Bì÷ úà àOiå ,ìçøì á÷òé ÷Miå" : §¤¤¨©©¨©¦©©£Ÿ§¨¥©¦¨¤Ÿ
,úBîLpä ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk àéä ìçø ék ,"jáiå- ©¥§§¦¨¥¦§¤¤¦§¨¥§¨©§¨

,"lgx" mya z`xwp ,zenypd lk xewn ,"zeliv`c zekln"
,úeìéöàaL íéîçøä úcî àéäL ,äðBéìòä Búcîa á÷òéå§©£Ÿ§¦¨¨¤§¨¤¦¦©¨©£¦¤¨£¦

íéîçø øøBòîä àeä©§¥©£¦
,äéìò íéaø,awri - ©¦¨¤¨

mingxd zcn `edy
xxern ,"zeliv`"c
± lgx lr miax mingx
.l`xyi zenyp xewn

"Bì÷ úà àOiå"- ©¦¨¤Ÿ
íéîçøä øB÷îì äìòîì§©§¨¦§¨©£¦

,íéðBéìòäly mingxd - ¨¤§¦
mdy ,mingxd zecn b"i
zcnn daxda dlrnl
ik ,"zeliv`"c mingxd
,"zeliv`"c mingxd zcn

b"i ,eli`e .zlaben `id ixde ,"mler" ly mingx zcn `id
xewn mde :zelaben opi`e "mler"n dlrnl od mingxd zecn

,"zeliv`d mler" ly mingxd ly mb ,mingxdáà" àø÷pä©¦§¨©

,íøB÷îe "íéîçøä"zeliv`d mler" ly mingxd zcn - ¨©£¦§¨
b"i ly mingxd zcne .ongx `edy a`d ,"ongxd a`" z`xwp

mingxd xewne a`d ± "mingxd a`" z`xwp mingxd zecn10

`le ,"mingxd a`" mixne` ,cgein oevx zr ly onfa okly)
yexit edf ± .("ongxd a`"
± "'ebe awri `yie" :weqtd
,ezcn z` dlrn awri
mler" ly mingxd
ly mingxl ,"zeliv`d

,mingxd zecn b"i"jáiå"©¥§§
Yick ,dka awriøøBòì§¥

éLîäìeíMî C± §©§¦¦¨
mipeilrd mingxdn

,milaben izladíéîçø©£¦
úBîLpä ìk ìò íéaø©¦©¨©§¨
úñðk øB÷î ìòå§©§§¤¤

òäì ,ìàøNéïúBì ¦§¨¥§©£¨
ïúeìbî11,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ïBéìòä ãeçéa ïãçéìe , ¦¨¨§©£¨©¦¨¤§¥¨

Y àéäL ,ïé÷éLð úðéçáa,"oiwiyp" zpigaàçeø úe÷acúà ¦§¦©§¦¦¤¦¦§©§¨
,àçeøa,gexa gex zewac -áeúkL Bîk12éð÷Mé" : §¨§¤¨¦¨¥¦

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåùéå øîàð æ"òå .äðéëùä úåìâ ãåñ àåäå 'åëå ìáçá
ïëåùä 'ä íù ìò íéáø íéîçø øøåòì åäîçøéå 'ä ìà

.íúàîåè êåúá íúà ïëåùä áéúëãë åðúà

ä"ùæå
àéä ìçø éë .êáéå åìå÷ úà àùéå ìçøì á÷òé ÷ùéå
åúãîá á÷òéå .úåîùðä ìë øå÷î ìàøùé úñðë
øøåòîä àåä úåìéöàáù íéîçøä úãî àéäù äðåéìòä
øå÷îì äìòîì åìå÷ úà àùéå .äéìò íéáø íéîçø
êáéå .íøå÷îå íéîçøä áà '÷ðä íéðåéìòä íéîçøä
úåîùðä ìë ìò íéáø íéîçø íùî êéùîäìå øøåòì
ïãçééìå ïúåìâî ïúåìòäì ìàøùé úñðë øå÷î ìòå
àéäù ïé÷éùð 'éçáá ä"á ñ"à øåà ïåéìòä ãåçéá
åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø úå÷áãúà
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ט.6. לב, ז.7.דברים נה, טז.8.ישעי' טז, יא.9.ויקרא כט, –10.בראשית ד" סב, דברים ˘ËÈÏ"‡."לקו"ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להעלותן' מעתיק – זה מפ' קטע ומפרש שמעתיק כג) ע' (לאיכה השירים Ô˙„È¯ÈÓ.".12'"הצ"צ שיר

ב. א,



`xiiצד 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט' שלישי יום
פרק מו  ,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã ùéå åî ÷øô,dq 'nr cr.êìîä

,"eäét úB÷éLpî"cegi"dy ,d"awdn zywan l`xyi zqpk - ¦§¦¦
zewiyp"a ."oiwiyp" ly ote`a didi d"awd mr l`xyi ipa ly
,dtl dtny zipevigd zewiacd wx `l dpyi (dtl dtn) "edit
cg` ly dtd lad ly ,(gex) "`gex" ly zewiac mb `l`

± .ezlef ly dtd lada
ly cegia mb xacd jk
dnyp oia "oiwiyp"
dxez ici lr ,d"awdl

- zeevne,eðéäc§©§
íãàä øeac úeøM÷úä¦§©§¦¨¨¨
,"äëìä Bæ ¯ 'ä øáã"a¦§©£¨¨
ly exeaic edfy -
enk edfe ,d"awd
dtn oiwiyp" ly zewiacd

,"dtlY ïëåxac eze` §¥
zecg`zda mbäáLçî©£¨¨

Y,mc`d ly¯ ,äáLçîa,dxeza xedxdd ici lr ,d"awd ly §©£¨¨
mb okeY äNòîemc`d ly,äNòîa,d"awd ly -àeäL ©£¤§©£¤¤

¯ ,úBönä äNòîdyrnd micg`zn ,zeevn ziiyr ici lr ©£¥©¦§
.dlrnly dyrnd zpigaa icedi lyä÷ãvä äNòî èøôáe¦§¨©£¥©§¨¨

,ãñçåziyrp ,cqg dyere dwcv ozep icediy ici lry - ¨¤¤
ly dyrnd zpiga oial ely dyrnd oia zcgein zecg`zd

.d"awd,àðéîé àòBøc ãñçclekiak `id cqgd zcn ,oky - §¤¤§¨§¦¨
"ilk" `ed ± mc`d ly cqgde ,"zipnid rexfd" dlrnl

d"awd ly "`pini `rexc"l13Lnî ÷eaç úðéça àeäå .14- , §§¦©¦©¨
,"weaig" `ed ,ely dad`d iiehian cg`y ,mc`a xacdy enk
,dlrnly cqgd wagn lekiak jk ± ad`pd z` wagn ade`d

,cqge dwcv dyery icedid z`áeúkL Bîk15Bðéîéå" : §¤¨¦¦
,"éð÷açzcqge oini zpiga `idy ,d"awd ly "epini ci" - §©§¥¦

,ize` zwagn ,dlrnlyúáLçîe øeaãa äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨§¦©£¤¤
ïeiòä,dxezay lkya -Y .Lnî ïé÷éLð úðéça ïä,oky ¨¦¥§¦©§¦¦©¨

ipya `ed cegid o`k
eay ote`d :mipte`d
cg`zn mc`d ly exeaic
edfy ,dlrnly xeaica
lr `a "cegi"dy) dxez
;(dxez ixaca xeaicd ici
"`gexa `gex" ly cegide

gex)ezaygn ± (gexa
mc`d ly elkye
daygna micg`zn
ici lr ,dlrnly lkyae
`idy ,dxezd lky zpad

ynn "oiwiyp" zpiga idefe ,d"awd ly elkye eznkg16.,äpäå§¦¥
Y äæ-éãé-ìòzexxerzde ,eznyp lr mingx xxeri icediy ©§¥¤

ici lr ixd ± zeevn meiwle dxez cenill eze` `iaz ef mingx
- ef mingx zexxerzd"äaø äáäà" úðéçáì àáì ìBëé̈¨Ÿ¦§¦©©£¨©¨

,Baì úelbúäa,d"awdl dlecbd dad`d z` eala yibxiy - §¦§©¦
áéúëãk17:aezky enk -,"íäøáà úà äãt øLà á÷òéì" §¦§¦§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨

drya :`id ,icedi ly eytp zeipgexa df weqt zernyn -
"dzectl" mikixve ,mlrda ,dad`d zcn ,mdxa` ly ezcny
dict lretd `ed ,mingxd zcn `edy ,awri ixd ± dzelble
dad`d z` milbn ± mingx zexxerzd ici lry ,ef zelbzde

,mdxa` ly ezcn ±:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.åî ÷øtmiiwl cvik ,ztqep jxc ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ly ezcn ,mingxd zcna ± ald ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez

jezne ,eznyp xewn lre eznyp lr zepngx xxerl :epia` awri

dxewnl dnypd z` aiydl ick ,zeevne dxez miiwl ,df ybx

,eizeaygn awr ,myl dlbedy ,zelbn dnypd xewn z` `ivedle

.miaehÎ`ld eiyrne eixeaic

jxc zniiwy ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,e"n wxta

ezad` z` xxerl ± (c`n c`n daexwe) ytp lkl deeyd ztqep

zadlyÎadl zad` jez eala zelbzda didzy ,icedi ly zxzeqnd

gvple cenrl oke ,zeevne dxez meiwl eze` `iaz ef dad`e .d"awdl

.'d zcear ipiprl mirixtnd ,miipevigde miiniptd ,minxebd lk z`

zlefl dlbn edyinyk ,mc`d rahay myky ± ezeppeazd ici lr ,z`fe

;eil` zlefdn zxfeg dad` ,`linn ,oinfn df ixd ± dwfg dad`

eitlky dfe ,xzeia lecb mc` `ed dad`d z` dlbny df m` cgeinae

ea xacd xxeri i`cea ixd ,xzeia zegp mc` `ed dad`d z` milbn

,daxda daexn dcnae ,df jxc lr ± lecbd mc`l dwenr zxfeg dad`

,d`xne ,d`xdy zlaben izlade dlecbd dad`l qgia zeidl jixv

mipeilrd lkn mda xga d"awdy dnn lgd ,l`xyi ipal d"awd

ef dad` .zeevnde dxezd z` mdl ozpe mixvnn m`ived ,mipezgze

ly ef ezad` lr i`ceay ixd ± mipnfd lka l`xyi ipal d"awd d`xn

wliq d"awdy myke ;d"awdl dlecb dad` l`xyi ipaa xxerl ,d"awd

ipal ,oezgzd mc`l ezad` llba ,mlerd z`ixal zeripnd lk z`

z` wlql l`xyi ipa lr jk ± (h"n wxta dkex`a x`eank) l`xyi

"`ipz"d ixeriya) cenll elgdyk .'d zcearl mirixtnd minxebd

z` xtqd xagn dptd ,e"n wxt (zixad zevx`a ,xz`d ilb lrn

wiqtn recn ,dxe`kl oaen `l :`"hily iaxd l` ze`ad zel`yd

cvny dcear ipte` oia ± zx`tzd zcn cvn dceara ± d"n wxta

ote` `ed (e"n wxtc) miptd minkc dad`d mb `ld ik ± ?dad`
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íéøîà éèå÷éì
ïëå äëìä åæ 'ä øáãá íãàä øåáã úåøù÷úä åðééäã
äùòî àåäù äùòîá äùòîå äáùçîá äáùçî
àòåøã ãñçã .ãñçå ä÷ãöä äùòî èøôáå .úåöîä
.éð÷áçú åðéîéå ù"îë ùîî ÷åáéç 'éçá àåäå àðéîé
ïé÷éùð 'éçá ïä ïåéòä úáùçîå øåáãá äøåúä ÷ñòå
äáø äáäà 'éçáì àåáì ìåëé äæ é"ò äðäå .ùîî
íäøáà úà äãô øùà á÷òéì áéúëãë åáì úåìâúäá

:à"îá ù"îë
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ למש"כ בי' – סל"ב אגה"ק – בימין נכלל הגוף ˘Ë¯Ù·Â"..14:‡"ËÈÏ"וכל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
ספ"ד)".ÓÓ˘"והדיוק (לעיל חיבוק נק' תורה ע"י גם כי יל"פ ו.15.– ב, השירים ˘ËÈÏ"‡:16.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הדיוק"
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יט.1. כז, פי'2.משלי לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר
כמו  מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו' התרגום
לשלול  היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). שוחקות "פנים – המצודות

ËÂ˘Ù‰ 'ÈÙ‰– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ליישב איך ועצ"ע .„ÓÏÏ
ובמילא וכו'. להתנהג ואיך פי'מוסר זה כתוב (‰Â¯‡‰גם כן לפנים, הפנים טובה ˆ"Ïשכמים תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל כמה מהם – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו ÏÏÎוכיו"ב. 'È‡¯ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד
˘¯ÙÓÂ" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו הפרטים, בכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –˙„Ó· ‚Â‰‰ Ú·Ë

ÏÎלעבודה (ואפי' הפי'˜Ï‰אדם" אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב משא"כ לזה, לב שימת ורק – זקוק אין
‰‡¯Â‰‰Âכיון בדא"פ: לע"ע ˘·Ú·Ëי"ל אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר להשתדל עליו – גו' לב כן גו' כמים

ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו



צה xii` 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט' שלישי יום
פרק מו  ,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã ùéå åî ÷øô,dq 'nr cr.êìîä

,"eäét úB÷éLpî"cegi"dy ,d"awdn zywan l`xyi zqpk - ¦§¦¦
zewiyp"a ."oiwiyp" ly ote`a didi d"awd mr l`xyi ipa ly
,dtl dtny zipevigd zewiacd wx `l dpyi (dtl dtn) "edit
cg` ly dtd lad ly ,(gex) "`gex" ly zewiac mb `l`

± .ezlef ly dtd lada
ly cegia mb xacd jk
dnyp oia "oiwiyp"
dxez ici lr ,d"awdl

- zeevne,eðéäc§©§
íãàä øeac úeøM÷úä¦§©§¦¨¨¨
,"äëìä Bæ ¯ 'ä øáã"a¦§©£¨¨
ly exeaic edfy -
enk edfe ,d"awd
dtn oiwiyp" ly zewiacd

,"dtlY ïëåxac eze` §¥
zecg`zda mbäáLçî©£¨¨

Y,mc`d ly¯ ,äáLçîa,dxeza xedxdd ici lr ,d"awd ly §©£¨¨
mb okeY äNòîemc`d ly,äNòîa,d"awd ly -àeäL ©£¤§©£¤¤

¯ ,úBönä äNòîdyrnd micg`zn ,zeevn ziiyr ici lr ©£¥©¦§
.dlrnly dyrnd zpigaa icedi lyä÷ãvä äNòî èøôáe¦§¨©£¥©§¨¨

,ãñçåziyrp ,cqg dyere dwcv ozep icediy ici lry - ¨¤¤
ly dyrnd zpiga oial ely dyrnd oia zcgein zecg`zd

.d"awd,àðéîé àòBøc ãñçclekiak `id cqgd zcn ,oky - §¤¤§¨§¦¨
"ilk" `ed ± mc`d ly cqgde ,"zipnid rexfd" dlrnl

d"awd ly "`pini `rexc"l13Lnî ÷eaç úðéça àeäå .14- , §§¦©¦©¨
,"weaig" `ed ,ely dad`d iiehian cg`y ,mc`a xacdy enk
,dlrnly cqgd wagn lekiak jk ± ad`pd z` wagn ade`d

,cqge dwcv dyery icedid z`áeúkL Bîk15Bðéîéå" : §¤¨¦¦
,"éð÷açzcqge oini zpiga `idy ,d"awd ly "epini ci" - §©§¥¦

,ize` zwagn ,dlrnlyúáLçîe øeaãa äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨§¦©£¤¤
ïeiòä,dxezay lkya -Y .Lnî ïé÷éLð úðéça ïä,oky ¨¦¥§¦©§¦¦©¨

ipya `ed cegid o`k
eay ote`d :mipte`d
cg`zn mc`d ly exeaic
edfy ,dlrnly xeaica
lr `a "cegi"dy) dxez
;(dxez ixaca xeaicd ici
"`gexa `gex" ly cegide

gex)ezaygn ± (gexa
mc`d ly elkye
daygna micg`zn
ici lr ,dlrnly lkyae
`idy ,dxezd lky zpad

ynn "oiwiyp" zpiga idefe ,d"awd ly elkye eznkg16.,äpäå§¦¥
Y äæ-éãé-ìòzexxerzde ,eznyp lr mingx xxeri icediy ©§¥¤

ici lr ixd ± zeevn meiwle dxez cenill eze` `iaz ef mingx
- ef mingx zexxerzd"äaø äáäà" úðéçáì àáì ìBëé̈¨Ÿ¦§¦©©£¨©¨

,Baì úelbúäa,d"awdl dlecbd dad`d z` eala yibxiy - §¦§©¦
áéúëãk17:aezky enk -,"íäøáà úà äãt øLà á÷òéì" §¦§¦§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨

drya :`id ,icedi ly eytp zeipgexa df weqt zernyn -
"dzectl" mikixve ,mlrda ,dad`d zcn ,mdxa` ly ezcny
dict lretd `ed ,mingxd zcn `edy ,awri ixd ± dzelble
dad`d z` milbn ± mingx zexxerzd ici lry ,ef zelbzde

,mdxa` ly ezcn ±:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.åî ÷øtmiiwl cvik ,ztqep jxc ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ly ezcn ,mingxd zcna ± ald ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez

jezne ,eznyp xewn lre eznyp lr zepngx xxerl :epia` awri

dxewnl dnypd z` aiydl ick ,zeevne dxez miiwl ,df ybx

,eizeaygn awr ,myl dlbedy ,zelbn dnypd xewn z` `ivedle

.miaehÎ`ld eiyrne eixeaic

jxc zniiwy ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,e"n wxta

ezad` z` xxerl ± (c`n c`n daexwe) ytp lkl deeyd ztqep

zadlyÎadl zad` jez eala zelbzda didzy ,icedi ly zxzeqnd

gvple cenrl oke ,zeevne dxez meiwl eze` `iaz ef dad`e .d"awdl

.'d zcear ipiprl mirixtnd ,miipevigde miiniptd ,minxebd lk z`

zlefl dlbn edyinyk ,mc`d rahay myky ± ezeppeazd ici lr ,z`fe

;eil` zlefdn zxfeg dad` ,`linn ,oinfn df ixd ± dwfg dad`

eitlky dfe ,xzeia lecb mc` `ed dad`d z` dlbny df m` cgeinae

ea xacd xxeri i`cea ixd ,xzeia zegp mc` `ed dad`d z` milbn

,daxda daexn dcnae ,df jxc lr ± lecbd mc`l dwenr zxfeg dad`

,d`xne ,d`xdy zlaben izlade dlecbd dad`l qgia zeidl jixv

mipeilrd lkn mda xga d"awdy dnn lgd ,l`xyi ipal d"awd

ef dad` .zeevnde dxezd z` mdl ozpe mixvnn m`ived ,mipezgze

ly ef ezad` lr i`ceay ixd ± mipnfd lka l`xyi ipal d"awd d`xn

wliq d"awdy myke ;d"awdl dlecb dad` l`xyi ipaa xxerl ,d"awd

ipal ,oezgzd mc`l ezad` llba ,mlerd z`ixal zeripnd lk z`

z` wlql l`xyi ipa lr jk ± (h"n wxta dkex`a x`eank) l`xyi

"`ipz"d ixeriya) cenll elgdyk .'d zcearl mirixtnd minxebd

z` xtqd xagn dptd ,e"n wxt (zixad zevx`a ,xz`d ilb lrn

wiqtn recn ,dxe`kl oaen `l :`"hily iaxd l` ze`ad zel`yd

cvny dcear ipte` oia ± zx`tzd zcn cvn dceara ± d"n wxta

ote` `ed (e"n wxtc) miptd minkc dad`d mb `ld ik ± ?dad`
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xii` 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xaic o`k cry iptn xy` xnel mewn yi m`de .dad` zexxerzdc

aexw `edy ote`a xacn o`ke ,"c`n aexw" mdy mdilr xn`y mipte`a

c`n" aexw `ed ji` ,oiadl mikixv `teb df dxe`kl xy`) "c`n c`n"

ezlecb ly mipipr dnka opeazdl mikixv dfa mby xg`n ± "c`n

lk uegp didy ji`e jxazi

jk lr ."?('eke minevnvd

mixacd) `"hily iaxd dpr

lka mb wxtd jynda ealey

:(eil` mikiiy mixacdy oipr

s`y ± r"r z"pyn lk"
dkenp mc`d 'ixcny
leki `ed mb f"ka ± xzei
o`k .'eke x"ied` xxerl
v"`y :jtidl x`an
zcgein zeppeazdl
± lkl deey ,(rah f"dy)
,zeppeazdd zellk cvn
eid m`a 'it`) aexwe
oeik) c`n (dlrna mieey
(mieey ocic oecipa `"`y
± c`nd lr sqep c`ne
± ef dad`a wx .onwlck
mc`d zpade 'ixcny lk
xzei aexw ,xzei dkenp

:zebxc k"ek zekix`a lynda x`eank ± dad`d z` xxerl
heicd (2 ipyd dvwae ,axe (3 lecb (2 jln ,dlrna mieey (1

."'eke 'eke ltye (4 dfape (3
áBø÷å ,Lôð ìëì äåL ,Léà éðôì øLé Cøc Léå,ixyt`e ± §¥¤¤¨¨¦§¥¦¨¨§¨¤¤§¨

äòe÷zä äáäàä øBà øéàäìe øøBòì ,ãàî ãàî øácä©¨¨§Ÿ§Ÿ§¥§¨¦¨©£¨©§¨
¯ ,Baìa úøzñîe`l` ,icedi lk ly eala zniiw ef dad` §ª¤¤§¦

,dzelbl c`n c`n xacd aexwe ± zxzeqn `idúBéäì¦§
øBà ó÷úa äøéàî¯ ,Bçîe Baì úelbúäa äøòBa Làk d §¦¨§Ÿ¤¨§¥¥¨§¦§©¦Ÿ

eilr lrtz `idy crBãàîe Bôeâå 'äì BLôð øñîìxace ± ¦§Ÿ©§©§§Ÿ
dyrii df¯ ,ãàîe Lôð ìëáe áì ìëaizla zexiqna §¨¥§¨¤¤§Ÿ

,ytpd mvr ly zlabenàaìc à÷îòî,ald wnern ±úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤
èøôáe ,Bzîàì,ef dad` xxerl mc`d lbeqn ±úòLa ©£¦¦§¨¦§©

.øàaúiL Bîk ,äéúBëøáe òîL úàéø÷zekiiyd ,onwl ± §¦©§©¦§¤¨§¤¦§¨¥
.ef dad` zelbzdl dizekxae rny z`ixw ly zcgeind

¯ ,àeäå:`id ,ef dad` zelbl jxcdBaì ìà íéNé øLàk §©£¤¨¦¤¦
,zepivxa mc` wnrzi xy`k ±áeúkä øîàM äî1íénk" : ©¤¨©©¨©©¦

Leøt ;"íãàä ìà íãàä áì ïk ,íéðtì íéðtä2Bîk , ©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¤¨¨¨¥§
äàøð ïk ,íéna äàøî íãàäL íéðtä úøeöå úeîãkL¤¦§§©©¨¦¤¨¨¨©§¤©©¦¥¦§¤
dúBà íéna íL Bì¨©©¦¨

Y dîöò äøeömc`yk ¨©§¨
ztwzyn ,mina lkzqn
miptÎzxev dze` mina
`le ;lkzqnd mc`d ly
ly zipevigd dxevd wx
,mina ztwzyn miptd
miptd ieez mb `l`
zerepze zeybx mi`hand
enk ,zeiniptd ytpd
,dnecke avr ,dgny
íãàä áì Lnî äëk̈¨©¨¥¨¨¨
Léàì Búáäàa ïîàpä©¤¡¨§©£¨§¦
Bæ äáäàä éøä ,øçà©¥£¥¨©£¨
áìa äáäà úøøBòî§¤¤©£¨§¥
úBéäì ïk íb åéìà Bøáç£¥¥¨©¥¦§
äæ íéðîàð íéáäBà£¦¤¡¨¦¤

¯ ,äæìybx meiw mvr ¨¤
cg` ly eala dad`d
dad` xxern ,ipyl
;oey`xd ade`l dad` dxfg ztwzyn ealay ,ad`pa zxfeg

.åéìà Bøáç úáäà äàBøLk èøôadpi` ipyl ezad`yk ± ¦§¨§¤¤©£©£¥¥¨
ezad` z` d`xn `ed `l` ,cala ald iybxa zx`yp
ipya dad` xxern i`cea df ixd ± ipyd ipirl mb d`xizy

.eil`íà óà ,íãà ìk úcîa âeäpä òáè eäæ ,äpäå§¦¥¤¤©©¨§¦©¨¨¨©¦
.äìòîa íéåL íäéðLipyde lecb mc` `ed cg`dy `l ± §¥¤¨¦§©£¨

mb ± cnrn eze`ae dlrn dze`a md mdipy `l` ,heyt mc`
dad` ipya zxxern cg`d ly ezad`y xacd irah f`

.zxfegCìî íà ,änëå änk úçà ìòå?jln dfi` ±ìBãb §©©©©¨§©¨¦¤¤¨
áøåzeax zepicn lr jln ±Búáäà äàøî- ?dad` efi`e ± §©©§¤©£¨

äîeöòäå äìBãbädnevre dlecb dad` d`xn `ed inle ± ©§¨§¨£¨
- ?efìhnä ìeðîe íéLðà ìôLe äæáðå èBéãä Léàì§¦¤§§¦§¤§©£¨¦§ª¨©ª¨

¯ ,ätLàaezad` z` jlnd d`xn mikxc el`ae ,cvik ¨©§¨
- ?dlecbdåéìà ãøBéå,'eke dfape heicd yi` eze` l` ± §¥¥¨
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íéøîà éèå÷éì
ùéå åî ÷øôùôð ìëì äåù ùéà éðôì øùé êøã

øøåòì ãàî ãàî øáãä áåø÷å
úåéäì åáìá úøúåñîå äòå÷úä äáäàä øåà øéàäìå
åçåîå åáì úåìâúäá äøòåá ùàë äøåà ó÷åúá äøéàî
ãàîå ùôð ìëáå áì ìëá åãåàîå åôåâå 'äì åùôð øåñîì
ù"÷ úòùá èøôáå åúéîàì úîàá àáìã à÷îåòî
åáì ìà íéùé øùàë àåäå .øàáúéù åîë äéúåëøáå
íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë 'åúëä ù"î
ïë íéîá äàøî íãàäù íéðôä úøåöå úåîãëù åîë 'éô
áì ùîî äëë äîöò äøåö äúåà íéîá íù åì äàøð
åæ äáäàä éøä øçà ùéàì åúáäàá ïîàðä íãàä
íéáäåà úåéäì ë"â åéìà åøéáç áìá äáäà úøøåòî
.åéìà åøéáç úáäà äàåøùë èøôá äæì äæ íéðîàð
íäéðù íà óà íãà ìë úãîá âåäðä òáè åäæ äðäå
áøå ìåãâ êìî íà äîëå äîë úçà ìòå äìòîá íéåù
äæáðå èåéãä ùéàì äîåöòäå äìåãâä åúáäà äàøî
'å÷îî åéìà ãøåéå äôùàá ìèåîä ìååðîå íéùðà ìôùå
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יט.1. כז, פי'2.משלי לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר
כמו  מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו' התרגום
לשלול  היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). שוחקות "פנים – המצודות

ËÂ˘Ù‰ 'ÈÙ‰– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ליישב איך ועצ"ע .„ÓÏÏ
ובמילא וכו'. להתנהג ואיך פי'מוסר זה כתוב (‰Â¯‡‰גם כן לפנים, הפנים טובה ˆ"Ïשכמים תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל כמה מהם – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו ÏÏÎוכיו"ב. 'È‡¯ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד
˘¯ÙÓÂ" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו הפרטים, בכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –˙„Ó· ‚Â‰‰ Ú·Ë

ÏÎלעבודה (ואפי' הפי'˜Ï‰אדם" אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב משא"כ לזה, לב שימת ורק – זקוק אין
‰‡¯Â‰‰Âכיון בדא"פ: לע"ע ˘·Ú·Ëי"ל אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר להשתדל עליו – גו' לב כן גו' כמים

ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו



`xiiצו 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י' רביעי יום
,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøáãä ìëë äðäå,130 'nr cr.'åëå àôåâå

Bîéøîe Bîé÷îe ,åcçé åéøN ìk íò BãBák íB÷nî¦§§¦¨¨¨©§¨§¦§¦
¯ ,Cìnä ìëéä Bìëéäì Bñéðëîe ,BútLàîjlnd lkidae ¥©§¨©§¦§¥¨¥©©¤¤

eze` qipkn `ed ,envr¯ ,øãçî íéðôì øãçihxtd excga ¤¤¦§¦¥¤¤
,iyi`deì ñðëð øNå ãáò ìk ïéàL íB÷îBnò ãçéúîe ,íL ¨¤¥¨¤¤§©¦§¨§¨¦§©¥¦

ézîà áeø÷å ãeçéa íL̈§¦§¥£¦¦
÷eMðå ÷eaçåjlnd ± §¦§¦

`ede ,ewypne eze` wagn
,ewypne jlnd z` wagn
àçeø úe÷acúàå§¦§©§¨

àçeøamiwaczn mde ± §¨
,gexa gex micg`zne
Y Lôðå áì ìëa§¨¥¨¤¤
d`xn dfk lecb jlnyke
aexiwe efk dlecb dad`
zegp mc`l dfk lecb

- ixd ,dfk-úçà-ìò©©©
øøBòúzL änëå-änk©¨§©¨¤¦§¥

ìôLe èBéãää áìa úìtëîe äìeôk äáäàä àìénî¦¥¨¨©£¨§¨§ª¤¤§¥©¤§§©
ä Lôð ìà äfä íéLðàCìn3Lnî Lôpä úeøM÷úäa , £¨¦©¤¤¤¤©¤¤§¦§©§©¤¤©¨
àaìc à÷îòî Lôðå álî,ald wnern ±íà óàå .õ÷ ïéàì ¦¥¨¤¤¥¨§¨§¦¨§¥¥§©¦

Baì`ed ,efk dad` jlnd d`xn eil` ,heyt mc` eze` ly ± ¦
¯ ïáàä áìkdad` iybxa eal xxerzn jk lk zelwa `le §¥¨¤¤

:z`f lka ± zleflñné ñnä,eal ±CtzLúå ,íéîì äéäå ¨¥¦©§¨¨§©¦§¦§©¥
¯ :Cìnä úáäàì Lnî Lôpä úBìëa íénk BLôðdad`d ©§©©¦¦§©¤¤©¨§©£©©¤¤

zelka jtzyz eytpy ,ote`a didz ,jlnl eala xxerzzy
mihxtd lky ,owfd epax xiaqi oldl .jlnd l` ytpd
jln ly ,lyna mixen`d
dcnae ,mpyi ,mce xya
ly ,lynpa ,xzeia dlrp
,miklnd ikln jln
ly lecbd jlnd ,d"awd
d`xdy ,mlerd lk
mrl efk dlecb dad`
eidy drya ,l`xyi
,xzeia zegpd avna
,mixvna mzeida
dlrde myn m`ivede
zelrpd zebixcnl mze`
,dxez ozn zrya xzeia
dlrpd dcna l`xyi ipa micg`zn zeevne dxez ici lry
,dry lkae onf lka `l` f` wx `le .zecg`zd ly xzeia
zewnrzdd jkitle ± l`xyi ipa oial d"awd oia df avn miiw
ipaa zxxern ± "miptl miptd mink" ly ote`a ,xen`d lka

.d"awdl xzeia dlecb dad` ,l`xyi

:"`ipz"d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäålyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd jlnd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëeote`a §¨©¦¨©¤

,heicd eze`l d`xn jlndy dad`déìôëa ãàî øúé ìBãâå§¨¨¥§Ÿ§¦§¥
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk,jlnd lyna miriten mixacdy itknäNò ¦§©¦§¥¥¨¨

.eðéäìà eðìd"awd ± ¨¡Ÿ¥
dad` ,l`xyi ipal d`xd
,leab ila ,daxda dlecb
dad`d ote` xy`n

.lynayïéà Búlãâì ék¦¦§ª¨¥
¯ ,ø÷çd"awd ly ezlecb ¥¤

zpade xwgn dlrnl `id
md mixacdy ± jk ,lkyd
lecb jln lyna mdy enk

dlrnl `id ,d"awd ,jlnd ly ezelcb ,lynpay `l` ,axe

;lecbd mceÎxya jlnd ly ezelcb xy`n jexrÎoi`a
mb `l` "lecb" wx `l `edy jlna xaecny ,lynl d`eeydae
df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn daxda jlen `edy ,"axe"

- oky ,jexrÎoi`a xzei daxe dlecb dcnaìk àlîî eäéàå§¦§©¥¨
,ïéîìò ìk ááBñå ïéîìò̈§¦§¥¨¨§¦

¯z` siwne `lnn d"awd
;zenlerd lkøäfî òãBðå§©¦Ÿ©

¯ ,ì"æ é"øàäå LBãwä©¨§¨£¦©
,zece`úBìëéää éeaø± ¦©¥¨

zebixcn md "zelkid"
mler lka zeillk
,mipeilrd zenlerdn
ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥
õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø àBaø ìëéäå íìBò ìëáe ,øtñî¦§¨§¨¨§¥¨¦§¨©§¨¦§¥¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúôùàî åîéøîå åîé÷îå åéãçé åéøù ìë íò åãåáë
íå÷î øãçî íéðôì øãç êìîä ìëéä åìëéäì åñéðëîå
ãåçéá íù åîò ãçééúîå íùì ñðëð øùå ãáò ìë ïéàù
àçåøá àçåø úå÷áãúàå ÷åùéðå ÷åáéçå éúéîà áåøé÷å
äìåôë äáäàä àìéîî øøåòúúù å"ëàò ùôðå áì ìëá
êìîä ùôð ìà äæä íéùðà ìôùå èåéãää áìá úìôåëîå
àáìã à÷îåòî ùôðå áìî ùîî ùôðä úåøù÷úäá
íéîì äéäå ñîé ñîä ïáàä áìë åáì íà óàå .õ÷ ïéàì
úáäàì ùîî ùôðä úåìëá íéîë åùôð êôúùúå

:êìîä

äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå
ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷ä"æî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
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זו 3. ולא הקב"ה, את לאהוב נפש" לכל "שוה – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה שליט"א הרבי לומד – לכך בהתאם
"קרוב אלא "קרוב", שזה הדברÓ‡„בלבד "קרוב מזו: ויתירה ,"„‡Ó „‡Ó לכל "שוה היא אהבה). של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי שכן, הפנים. כמים של הכללית ההתבוננות מצד הדבר"‡ÏÎ·„Áנפש " ו"קרוב חוזרת; אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,
" קרובה גם והיא במעלה, שווים כששניהם שווים Ó‡„גם יהיו ששניהם שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת ,"

בהם  לעורר לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך שפל, לאיש אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא, במעלה,
" פעם ועוד להקב"ה; יותר Ó‡„אהבה נחותה האדם של והבנתו שבמדריגתו שככל בכך, מיוחדת זו אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "

הדבר קרוב –¯˙ÂÈ גדולה אהבה בו לעורר – לו מראה שהקב"ה האהבה אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר
האהבה  כשמעורר – "מלך" אהבה); מעורר זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה.

xii` 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

àøîba áeúkL Bîëe ,úéìëúå4¯ áéúk :aezk5:øtñî Léä" §©§¦§¤¨©§¨¨§¦£¥¦§¨
¯ ,"åéãeãâì?ely mik`lnd icecbl xtqn yidáéúëeweqte ± ¦§¨§¦

xne` xg`6:,"eë éäBîã÷ ïááø Baøå ,déðeLnLé ïéôìà óìà"¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¢¨¦
¯,ixd ;eiptl micner zeaax `eaixe ,eze` miynyn mitl` sl`

,ipyd weqtdn gken
`l` ,laben xtqn miiwy
axe lecb `ed xtqndy
weqta eli`e ,xzeia
mdl oi`y aezk oey`xd

xtqnllk?épLîe± §©¥
:zvxzn `xnbdeóìà"¤¤

øtñî ¯ "'eëå ïéôìà©§¦§¦§©
¯ ,ãçà ãeãbaezky dn §¤¨

oitl` sl`" ipyd weqta
xtqna xaecnd "'eke
dpgnay mihxtd

,cg` mik`lnìáà£¨
¯ ,øtñî ïéà ¯ åéãeãâì¦§¨¥¦§¨
lr xaecn oey`xd weqta
mdle ,zepgn ± "eicecb"

.llk xtqn oi`ílëå§ª¨
,éáéLç Lnî àìk dén÷©¥§¨©¨£¦¥

¯,d"awd iabl melkl miaygp ,mixen`d dl` lkeíéìèáe§¥¦
Lôpä úeäî éaâì Lnî ãçà øeac ìehák ,Lnî úeàéöna©§¦©¨§¦¦¤¨©¨§©¥¨©¤¤

¯ ,dúeîöòå úøaãîä,xeaicd gek z` zllek ytpdãBòa ©§©¤¤§©§¨§
døeac äéäL,ytpd ly ±úcîçå ïBöøa Bà dzáLçîa ïéãò ¤¨¨¦¨£©¦§©£©§¨¦§§¤§©

¯ :úeëéøàa ìéòì økæpk ,álämiwxta zekix`a x`azpy itk ©¥©¦§¨§¥©£¦
ytpd iabl llk jxr cigie cg` xeaicl oi` dnk cr ,`"ke 'k
`id f`y) dlnd z` `hia xak mc`dy ixg`l mb ,zxacnd
jeza oiicr `vnp xeaicdyk oky lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp
,daygna oiicr `vnp xeaicdyk - ,jkn xzeie ,zxacnd ytpd
dl` lkny) ald zcnga oiicr `vnp xeaicdyk ± jkn xzeie
daygna df iptl ayeg `edy dn xacn mc` ,oky .xeaicd raep
cigi xeaic ± mye (xacl eala ok iptl cnege dvex `edy dne
,dlrnl mb jk ;ze`ivnl llk ybxp epi`e ixnbl lha df cg`e
± mi`xapde zenlerd ,mik`lnd miige mixvep epnn ,xeaicd

;ixnbl ze`ivna lha `ed `linne ,exewna cinz lelkílëå± §ª¨
,mik`lnd lk¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBL,d"awd ly £¦©¥§§

"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå7¯dpeekd "ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerl¯ ,Bnò ìàøNé íäz` `ln d"awd ¥¦§¨¥©
.my l`xyi ipa ly mze`vnid ici lr ± "eceak"a ux`d lkék¦

úà àeä-Ceøa-LBãwä çépäzenlerd ±úàå íéðBéìòä± ¦¦©©¨¨¤¨¤§¦§¤
zenlerd¯ ,íéðBzçzämipeilrd zenlerd oi` :xnelk ©©§¦

zilkz mieedn mipezgze
d"awd ly dpeekd

,mlerd z`ixaaàìå§Ÿ
íà ék ílëa øçä©§ª¨¦¦
íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa§¦§¨¥©§¦¨
,õøàä úåøò ,íéøönî¦¦§©¦¤§©¨¨¤
,äàîhäå àîäfä íB÷î§©ª£¨§©ª§¨

¯;l`xyi ipa e`vnp my
dnl d`eeyda z`fe
jlndy ,lyna xn`py

dlrnz` `ivene
"miyp` ltye heicd"d
`ived d"awde ± dty`n

mixvnn mze`-ìò àìŸ©
éãé-ìò àìå Càìî éãé§¥©§¨§Ÿ©§¥

¯ ,'eë,j`ln ici lr `l
zenlera `xap `edy
`le ,diyrÎdxiviÎd`ixa

,"zeliv`d mler" zbixcn `edy ,gily ici lr-LBãwä àlà¤¨©¨
ì ãøé Bîöòáe BãBáëa àeä-CeøaáeúkL Bîk ,íL8ãøàå" : ¨¦§§©§¨©§¨§¤¨¨¥¥

¯ ,"'Bâå Bìéväìmixvnl izcxi invr ip` :xne` d"awd §©¦§
"heicd yi`"d z` mixd jlndy ixg`y ,lyna enke .elivdl
cegi"a ez` cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad ,"dty`"n
lynpa mb xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin` aexiwe xenb

-Lôpä úeøM÷úäa ,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨§¥§¦£¦¦§¦§©§©¤¤
Lnîiabl mb jke ,d"awda dxeyw didz icedi ly eytpy ± ©¨

"ziadi ziazk iytp `p`" :dxezd zxne` ,lekiak d"awd
z` qipkd ,lekiak d"awdy (ikp` :zeaiz iy`x)z` ,"iytp"

,l`xyi liaya dxeza ,ely ytpd,äôì ät ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦¤§¤
¯,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi ly eityøaãì§©¥

¯ ,äëìä Bæ 'ä øáã,dxez cnele xacn icediy drya §©£¨¨
;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic cg`zn
inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi "oiwiyp"ay myke
xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly "gex"dy ,xzei

:dxezl qgia mb¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzewiac §¦§©§¨§¨
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íéøîà éèå÷éì
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã
íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå :úåëéøàá
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
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שזה  בודאי – מלך נזכרות הוא האהבה, את שמראים מי אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר
אנשים", "שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם
זו  שלא מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך
צריך  שזה בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד
בפרקים  שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר

דובר נחותות,˘‡ÂÏÈÙהקודמים האדם  של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ·,להיפך מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש
אם  כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב" ל"שימת
ב.4. יג, ג.5.חגיגה כה, י.6.איוב ז, ג.7.דניאל ו, ח.8.ישעי' ג, שמות



צז xii` 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י' רביעי יום
,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøáãä ìëë äðäå,130 'nr cr.'åëå àôåâå

Bîéøîe Bîé÷îe ,åcçé åéøN ìk íò BãBák íB÷nî¦§§¦¨¨¨©§¨§¦§¦
¯ ,Cìnä ìëéä Bìëéäì Bñéðëîe ,BútLàîjlnd lkidae ¥©§¨©§¦§¥¨¥©©¤¤

eze` qipkn `ed ,envr¯ ,øãçî íéðôì øãçihxtd excga ¤¤¦§¦¥¤¤
,iyi`deì ñðëð øNå ãáò ìk ïéàL íB÷îBnò ãçéúîe ,íL ¨¤¥¨¤¤§©¦§¨§¨¦§©¥¦

ézîà áeø÷å ãeçéa íL̈§¦§¥£¦¦
÷eMðå ÷eaçåjlnd ± §¦§¦

`ede ,ewypne eze` wagn
,ewypne jlnd z` wagn
àçeø úe÷acúàå§¦§©§¨

àçeøamiwaczn mde ± §¨
,gexa gex micg`zne
Y Lôðå áì ìëa§¨¥¨¤¤
d`xn dfk lecb jlnyke
aexiwe efk dlecb dad`
zegp mc`l dfk lecb

- ixd ,dfk-úçà-ìò©©©
øøBòúzL änëå-änk©¨§©¨¤¦§¥

ìôLe èBéãää áìa úìtëîe äìeôk äáäàä àìénî¦¥¨¨©£¨§¨§ª¤¤§¥©¤§§©
ä Lôð ìà äfä íéLðàCìn3Lnî Lôpä úeøM÷úäa , £¨¦©¤¤¤¤©¤¤§¦§©§©¤¤©¨
àaìc à÷îòî Lôðå álî,ald wnern ±íà óàå .õ÷ ïéàì ¦¥¨¤¤¥¨§¨§¦¨§¥¥§©¦

Baì`ed ,efk dad` jlnd d`xn eil` ,heyt mc` eze` ly ± ¦
¯ ïáàä áìkdad` iybxa eal xxerzn jk lk zelwa `le §¥¨¤¤

:z`f lka ± zleflñné ñnä,eal ±CtzLúå ,íéîì äéäå ¨¥¦©§¨¨§©¦§¦§©¥
¯ :Cìnä úáäàì Lnî Lôpä úBìëa íénk BLôðdad`d ©§©©¦¦§©¤¤©¨§©£©©¤¤

zelka jtzyz eytpy ,ote`a didz ,jlnl eala xxerzzy
mihxtd lky ,owfd epax xiaqi oldl .jlnd l` ytpd
jln ly ,lyna mixen`d
dcnae ,mpyi ,mce xya
ly ,lynpa ,xzeia dlrp
,miklnd ikln jln
ly lecbd jlnd ,d"awd
d`xdy ,mlerd lk
mrl efk dlecb dad`
eidy drya ,l`xyi
,xzeia zegpd avna
,mixvna mzeida
dlrde myn m`ivede
zelrpd zebixcnl mze`
,dxez ozn zrya xzeia
dlrpd dcna l`xyi ipa micg`zn zeevne dxez ici lry
,dry lkae onf lka `l` f` wx `le .zecg`zd ly xzeia
zewnrzdd jkitle ± l`xyi ipa oial d"awd oia df avn miiw
ipaa zxxern ± "miptl miptd mink" ly ote`a ,xen`d lka

.d"awdl xzeia dlecb dad` ,l`xyi

:"`ipz"d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäålyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd jlnd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëeote`a §¨©¦¨©¤

,heicd eze`l d`xn jlndy dad`déìôëa ãàî øúé ìBãâå§¨¨¥§Ÿ§¦§¥
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk,jlnd lyna miriten mixacdy itknäNò ¦§©¦§¥¥¨¨

.eðéäìà eðìd"awd ± ¨¡Ÿ¥
dad` ,l`xyi ipal d`xd
,leab ila ,daxda dlecb
dad`d ote` xy`n

.lynayïéà Búlãâì ék¦¦§ª¨¥
¯ ,ø÷çd"awd ly ezlecb ¥¤

zpade xwgn dlrnl `id
md mixacdy ± jk ,lkyd
lecb jln lyna mdy enk

dlrnl `id ,d"awd ,jlnd ly ezelcb ,lynpay `l` ,axe

;lecbd mceÎxya jlnd ly ezelcb xy`n jexrÎoi`a
mb `l` "lecb" wx `l `edy jlna xaecny ,lynl d`eeydae
df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn daxda jlen `edy ,"axe"

- oky ,jexrÎoi`a xzei daxe dlecb dcnaìk àlîî eäéàå§¦§©¥¨
,ïéîìò ìk ááBñå ïéîìò̈§¦§¥¨¨§¦

¯z` siwne `lnn d"awd
;zenlerd lkøäfî òãBðå§©¦Ÿ©

¯ ,ì"æ é"øàäå LBãwä©¨§¨£¦©
,zece`úBìëéää éeaø± ¦©¥¨

zebixcn md "zelkid"
mler lka zeillk
,mipeilrd zenlerdn
ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥
õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø àBaø ìëéäå íìBò ìëáe ,øtñî¦§¨§¨¨§¥¨¦§¨©§¨¦§¥¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúôùàî åîéøîå åîé÷îå åéãçé åéøù ìë íò åãåáë
íå÷î øãçî íéðôì øãç êìîä ìëéä åìëéäì åñéðëîå
ãåçéá íù åîò ãçééúîå íùì ñðëð øùå ãáò ìë ïéàù
àçåøá àçåø úå÷áãúàå ÷åùéðå ÷åáéçå éúéîà áåøé÷å
äìåôë äáäàä àìéîî øøåòúúù å"ëàò ùôðå áì ìëá
êìîä ùôð ìà äæä íéùðà ìôùå èåéãää áìá úìôåëîå
àáìã à÷îåòî ùôðå áìî ùîî ùôðä úåøù÷úäá
íéîì äéäå ñîé ñîä ïáàä áìë åáì íà óàå .õ÷ ïéàì
úáäàì ùîî ùôðä úåìëá íéîë åùôð êôúùúå

:êìîä

äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå
ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷ä"æî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
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זו 3. ולא הקב"ה, את לאהוב נפש" לכל "שוה – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה שליט"א הרבי לומד – לכך בהתאם
"קרוב אלא "קרוב", שזה הדברÓ‡„בלבד "קרוב מזו: ויתירה ,"„‡Ó „‡Ó לכל "שוה היא אהבה). של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי שכן, הפנים. כמים של הכללית ההתבוננות מצד הדבר"‡ÏÎ·„Áנפש " ו"קרוב חוזרת; אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,
" קרובה גם והיא במעלה, שווים כששניהם שווים Ó‡„גם יהיו ששניהם שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת ,"

בהם  לעורר לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך שפל, לאיש אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא, במעלה,
" פעם ועוד להקב"ה; יותר Ó‡„אהבה נחותה האדם של והבנתו שבמדריגתו שככל בכך, מיוחדת זו אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "

הדבר קרוב –¯˙ÂÈ גדולה אהבה בו לעורר – לו מראה שהקב"ה האהבה אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר
האהבה  כשמעורר – "מלך" אהבה); מעורר זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה.

xii` 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

àøîba áeúkL Bîëe ,úéìëúå4¯ áéúk :aezk5:øtñî Léä" §©§¦§¤¨©§¨¨§¦£¥¦§¨
¯ ,"åéãeãâì?ely mik`lnd icecbl xtqn yidáéúëeweqte ± ¦§¨§¦

xne` xg`6:,"eë éäBîã÷ ïááø Baøå ,déðeLnLé ïéôìà óìà"¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¢¨¦
¯,ixd ;eiptl micner zeaax `eaixe ,eze` miynyn mitl` sl`

,ipyd weqtdn gken
`l` ,laben xtqn miiwy
axe lecb `ed xtqndy
weqta eli`e ,xzeia
mdl oi`y aezk oey`xd

xtqnllk?épLîe± §©¥
:zvxzn `xnbdeóìà"¤¤

øtñî ¯ "'eëå ïéôìà©§¦§¦§©
¯ ,ãçà ãeãbaezky dn §¤¨

oitl` sl`" ipyd weqta
xtqna xaecnd "'eke
dpgnay mihxtd

,cg` mik`lnìáà£¨
¯ ,øtñî ïéà ¯ åéãeãâì¦§¨¥¦§¨
lr xaecn oey`xd weqta
mdle ,zepgn ± "eicecb"

.llk xtqn oi`ílëå§ª¨
,éáéLç Lnî àìk dén÷©¥§¨©¨£¦¥

¯,d"awd iabl melkl miaygp ,mixen`d dl` lkeíéìèáe§¥¦
Lôpä úeäî éaâì Lnî ãçà øeac ìehák ,Lnî úeàéöna©§¦©¨§¦¦¤¨©¨§©¥¨©¤¤

¯ ,dúeîöòå úøaãîä,xeaicd gek z` zllek ytpdãBòa ©§©¤¤§©§¨§
døeac äéäL,ytpd ly ±úcîçå ïBöøa Bà dzáLçîa ïéãò ¤¨¨¦¨£©¦§©£©§¨¦§§¤§©

¯ :úeëéøàa ìéòì økæpk ,álämiwxta zekix`a x`azpy itk ©¥©¦§¨§¥©£¦
ytpd iabl llk jxr cigie cg` xeaicl oi` dnk cr ,`"ke 'k
`id f`y) dlnd z` `hia xak mc`dy ixg`l mb ,zxacnd
jeza oiicr `vnp xeaicdyk oky lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp
,daygna oiicr `vnp xeaicdyk - ,jkn xzeie ,zxacnd ytpd
dl` lkny) ald zcnga oiicr `vnp xeaicdyk ± jkn xzeie
daygna df iptl ayeg `edy dn xacn mc` ,oky .xeaicd raep
cigi xeaic ± mye (xacl eala ok iptl cnege dvex `edy dne
,dlrnl mb jk ;ze`ivnl llk ybxp epi`e ixnbl lha df cg`e
± mi`xapde zenlerd ,mik`lnd miige mixvep epnn ,xeaicd

;ixnbl ze`ivna lha `ed `linne ,exewna cinz lelkílëå± §ª¨
,mik`lnd lk¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBL,d"awd ly £¦©¥§§

"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå7¯dpeekd "ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerl¯ ,Bnò ìàøNé íäz` `ln d"awd ¥¦§¨¥©
.my l`xyi ipa ly mze`vnid ici lr ± "eceak"a ux`d lkék¦

úà àeä-Ceøa-LBãwä çépäzenlerd ±úàå íéðBéìòä± ¦¦©©¨¨¤¨¤§¦§¤
zenlerd¯ ,íéðBzçzämipeilrd zenlerd oi` :xnelk ©©§¦

zilkz mieedn mipezgze
d"awd ly dpeekd

,mlerd z`ixaaàìå§Ÿ
íà ék ílëa øçä©§ª¨¦¦
íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa§¦§¨¥©§¦¨
,õøàä úåøò ,íéøönî¦¦§©¦¤§©¨¨¤
,äàîhäå àîäfä íB÷î§©ª£¨§©ª§¨

¯;l`xyi ipa e`vnp my
dnl d`eeyda z`fe
jlndy ,lyna xn`py

dlrnz` `ivene
"miyp` ltye heicd"d
`ived d"awde ± dty`n

mixvnn mze`-ìò àìŸ©
éãé-ìò àìå Càìî éãé§¥©§¨§Ÿ©§¥

¯ ,'eë,j`ln ici lr `l
zenlera `xap `edy
`le ,diyrÎdxiviÎd`ixa

,"zeliv`d mler" zbixcn `edy ,gily ici lr-LBãwä àlà¤¨©¨
ì ãøé Bîöòáe BãBáëa àeä-CeøaáeúkL Bîk ,íL8ãøàå" : ¨¦§§©§¨©§¨§¤¨¨¥¥

¯ ,"'Bâå Bìéväìmixvnl izcxi invr ip` :xne` d"awd §©¦§
"heicd yi`"d z` mixd jlndy ixg`y ,lyna enke .elivdl
cegi"a ez` cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad ,"dty`"n
lynpa mb xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin` aexiwe xenb

-Lôpä úeøM÷úäa ,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨§¥§¦£¦¦§¦§©§©¤¤
Lnîiabl mb jke ,d"awda dxeyw didz icedi ly eytpy ± ©¨

"ziadi ziazk iytp `p`" :dxezd zxne` ,lekiak d"awd
z` qipkd ,lekiak d"awdy (ikp` :zeaiz iy`x)z` ,"iytp"

,l`xyi liaya dxeza ,ely ytpd,äôì ät ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦¤§¤
¯,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi ly eityøaãì§©¥

¯ ,äëìä Bæ 'ä øáã,dxez cnele xacn icediy drya §©£¨¨
;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic cg`zn
inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi "oiwiyp"ay myke
xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly "gex"dy ,xzei

:dxezl qgia mb¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzewiac §¦§©§¨§¨
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íéøîà éèå÷éì
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã
íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå :úåëéøàá
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
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שזה  בודאי – מלך נזכרות הוא האהבה, את שמראים מי אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר
אנשים", "שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם
זו  שלא מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך
צריך  שזה בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד
בפרקים  שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר

דובר נחותות,˘‡ÂÏÈÙהקודמים האדם  של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ·,להיפך מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש
אם  כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב" ל"שימת
ב.4. יג, ג.5.חגיגה כה, י.6.איוב ז, ג.7.דניאל ו, ח.8.ישעי' ג, שמות



`xiiצח `"i iying mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"א חמישי יום
,130 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðùã÷ øùà ù"æå,eq 'nr cr.íäééçá

zecg`zde,dlrnly "gex" zpiga mr mc`d "gex"àéä¦
¯ ,Búîëçå BðBöø úòéãéå äøBzä úâOämicnely drya ©¨©©¨¦¦©§§¨§¨

jka mircei ,dxezd lky z` oiadl ick ,dbyd jezn dxez
xacy ,dxez ly dkldd wqt ± d"awd ly eznkge epevx z`

edf ,leqt e` xyk df
dvex d"awdy ,oevxd
;xacd didi jky
,dkld dze`ay "lky"de
,d"awd ly eznkg `ed

¯ ,Lnî ãç àlëcepevx §ª¨©©¨
md d"awd ly eznkge
d"awd mr cg` xac
,dxez ici lre ± envr

.envr lekiak d"awd mr ,gexa gex ,l`xyi ipa micg`zníâå§©
¯ ,÷eaç úðéçáamr cg`zne cgiizn icediy "cegi"d ¦§¦©¦

enk ,"weaig" zpigaa mb `ed ,zeevne dxez ici lr ,d"awd
- eizerexfae eteba exag z` wagn mc` lynlíei÷ àeä¦

ç"îøa úBiNòî úBönä248 ±¯ ,íéøáà± mc`a mpyiy ©¦§©£¦¦§¨¥¨¦
yi ,eixa` g"nxa ,zeiyrn zeevn miiwn icediy drya ,f`y
dlrnly mixa`d g"nxy ,"weaig" ly oipr meyn jka

;eixa` g"nx z` miwagn ,lekiakç"îø ïä ïéãewt ç"îøc¦§¨¦¦¥§¨

àkìîc ïéøáà,"jln"d ixa` 248 od dyrdÎzeevn 248 ± ¥¨¦§©§¨
,lekiak dlrnly¯ .ìéòì økæpkxa`y enky ,b"k wxta ©¦§¨§¥

ofe`d ,di`xd gekl ilk ± oird :ely ytpa gekl ilk `ed mc`
cgein ilk `id devn lk ,mb jk ,d`ld jke ,drinyd gekl ±
ly zcgein dkyndl
dvexy ,oeilrd oevxd
.devn dze` miiwi icediy

ïé÷ìçð ììk Cøãå248 ± §¤¤§¨¤§¨¦
,dyrdÎzeevnììLL §¨Ÿ

ìàîNe ïéîé :úBðéça§¦¨¦§Ÿ
ïéc ãñç ïäL ,òöîàå§¤§©¤¥¤¤¦

¯ ,íéîçøzeevn opyi ©£¦
yie ,"oini" zpigan ody
`id "oini" zpiga .d`ld jke ,"l`ny" zpigan ody zeevn
,irvn`d ewd ,mingx ± "rvn`"e ,oice dxeab ± "l`ny" ,cqg

:mde.'eëå àôeâå ïéòBøc ïéøz± cqg ,sebe "zerexf" izy ± §¥§¦§¨§
myk ,ixd .seb ± mingxe ,zil`ny rexf ± dxeab ,zipni rexf
izya exag z` wagn `edy jka `hazn mc` ly eweaigy
izy ± "oirexc oixz"dy ,dlrnl mb jk ,etebae eizerexf
z` "miwagn" ,zeevnay ,dlrnly ,sebde ± "`teb"e ,zerexfd

.zeevnd z` miiwnd icedid

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaøLà" §¤¤§¦£¤
¯ ,"åéúBöîa eðLc÷d"awdycwn"epycw" .eizeevna epze` ¦§¨§¦§¨

ixd" ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw oeyln
z`zycewn:`ed xacd zeevna mb ixdy ,"Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥

úãçéî úBéäì äMà¦¨¦§§ª¤¤
Bîk ,øeîb ãeçéa Bnò¦§¦¨§

áeúkL9BzLàa ÷áãå" : ¤¨§¨©§¦§
Y "ãçà øNáì eéäå§¨§¨¨¤¨
zecg`zd o`k yiy ,ixd
miidp mdy cr ,d`ln

."cg` xyal"Lnî äëk̈¨©¨
ici lry "cegi"d enk ±

,oiyeciwïk ìò øúéå§¤¤©¥
Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì§¥¥¦¤¤
ú÷ñBòä úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¤¤
Lôðå úBöîe äøBza©¨¦§§¤¤

¯ ,ìéòì íéøkæpä ïäéLeáìe úéðeiçämicg`zn mlek mdy ©¦¦§¥¤©¦§¨¦§¥
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa"uw oi`l xzi" `ed df cegi ± §¥¨

yi` ly cegid z` oiivn owfd epax .dy`e yi` ly cegidn
dfe ,xzeia wfgd cegid ote` edf zeinybay iptn ,dy`e

.oiyeciw oeyla x`ezníBìMä-åéìò äîìL ìéLîä ïëìå§¨¥¦§¦§ŸŸ¨¨©¨
äæ ãeçé ,"íéøéMä øéL"aici lr d"awde l`xyi ly ± §¦©¦¦¦¤

,zeevne dxez¯ ,älëå ïúç ãeçéì:`edyä÷éáãa± §¦¨¨§©¨¦§¥¨
,zipevig `idy zewiacä÷éLç,inipt xzei `edy wyg"a ©¦¨

äöéôçå,xzei cer inipt `edy "utg"a ±.÷eMðå ÷eaça± ©£¥¨§¦§¦
"awd mr icedi ly ecegia mpyi ,mixen`d mixacd lkd

dxez miiwn `edyk
:lirl epcnl .zeevne
`ed "epycw" dlndy
enk ,"oiyeciw" oeyln
"cegi"dy ,dhnl xacdy
."oiyeciw" ici lr dyrp
,owfd epax xiaqi oldl
,o`k "epycw" dlnay
dbixcnl mb mipeekzn

dyecwaycwzn da ,
ici lr dlrzne icedi
zbixcn ± zeevne dxez

:zenlern zlcaene zenlerdn dlrnly "ycw"eäæå§¤
íéøîBàL¯ ::devn lr mikxanykeðLc÷ øLà" ¤§¦£¤¦§¨

¯ ,"åéúBöîadlndyepycw,drnynúìòîì eðìòäL §¦§¨¤¤¡¨§©£©
-Ceøa-LBãwä ìL BúMã÷ àéäL ,àeä-Ceøa ïBéìòä Lã÷Ÿ¤¨¤§¨¤¦§ª¨¤©¨¨

äMã÷e ,Bîöòáe BãBáëa àeä,"dyecw" dlnd ±àéä ¦§§©§§ª¨¦
ììcáî àeä àeä-Ceøa-LBãwäM äî ,äìcáä ïBL± §©§¨¨©¤©¨¨ª§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá

.'åëå àôåâå ïéòåøã

íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå
úåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì
ïëìå .ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå
ãåçéì äæ ãåçé íéøéùä øéùá ä"ò äîìù ìéùîä
.÷åùéðå ÷åáéçá äöéôçå ä÷éùç ä÷éáãá äìëå ïúç
ùãå÷ úìòîì åðìòäù åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúùåã÷ àéäù ä"á ïåéìòä
ìãáåî àåä ä"á÷äù äî äìãáä ïåùì àéä äùåã÷å
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כד.9. ב, בראשית

xii` a"i iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ב שישי יום
,eq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùã÷ä çåøá óñà ù"æå,132 'nr cr.[úåìéöàä

,dlrnle¯ ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéça àéäå ,úBîìBòäî¥¨¨§¦§¦©¥¨¨§¦
,zenlerd lk siwn¯ ,ïäa Laìúäì ìBëé BðéàM äîoi` ©¤¥¨§¦§©¥¨¤

rityne lret `l` ,zenlera zeinipta yalzdl ezlekia
,dyecw ly ef dbixcnl ± mdn dlrnl ezeida ,zenlera

lr l`xyi ipa milrzn
.zeevn iciéãé-ìò ék¦©§¥

Lôpä ãeçé¦©¤¤
-ïéà øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§¥
éøä ,àeä-Ceøa óBñ¨£¥
úâøãîe úìòîa àéä¦§©£©©§¥©
-Ceøa óBñ-ïéà úMã÷§ª©¥¨
øçàî ,Lnî àeä©¨¥©©

úãçéúnL,ytpd ± ¤¦§©¤¤
,Cøaúé Ba úìlkúîe¦§©¤¤¦§¨¥
.Lnî íéãçàì eéäå§¨©£¨¦©¨

áeúkL eäæå10íúééäå" : §¤¤¨¦§¦¤
LBã÷ ék íéLã÷ éì¦§Ÿ¦¦¨
íëúà ìcáàå ,'ä éðà£¦¨©§¦¤§¤
,"éì úBéäì íénòä ïî¦¨©¦¦§¦

¯mrh ozep weqtd
ipa ly mzyecwl
dze` xywne ,l`xyi
± d"awd ly ezyecwl
dil` ,"oeilrd ycew"

.miycwzn md dae zeevne dxez ici lr l`xyi ipa milrzn
"dyecw"y ,"lica`e" ± dlcad oeyla ynzyne siqen weqtd

;dlcad ± drnynøîBàå11éúBöî ìk úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤¨¦§¨
¯ ;"'Bâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéLã÷ íúééäåenk ¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤§

el wx zcgein didzy ,dy` ycwn mc`y12.ék ,Leøt¥¦
¯ ,íëlL dBìà éðéøä úBönä íei÷ éãé-ìòipa ly ©§¥¦©¦§£¥¦¡©¤¨¤

,l`xyiBîk:`xwp d"awdy ±÷çöé éäìà íäøáà éäìà" §¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨
Bì äákøî úðéça eéä úBáàäL éðtî ïk àø÷pL ,"'eëå§¤¦§¨¥¦§¥¤¨¨¨§¦©¤§¨¨

¯ ,Cøaúéenk d"awdl milhae mlek lk mixeqn eid zea`d ¦§¨¥
xg` oevx lk dakxnl oi`y ,dilr akexl dlhad "dakxn"

,akexd ly epevx xy`n¯ ,BøBàa íéììëðå íéìèáely §¥¦§¦§¨¦§
.d"awd÷ñò úòLa ìàøNiî Lôð ìëa àeä äëëå§¨¨§¨¤¤¦¦§¨¥¦§©¥¤

.úBönäå äøBzäexe`a llkpe lha `ed dyrn zryay ± ©¨§©¦§
md ,l`xyi ipa x`ya eli`e ,cinz did df zea`a ;jxazi
wx dfk avna micner

dryamiwqer mdy
.zeevnae dxezaïëìå§¨¥

ì"æø eáiç13íe÷ì ¦§©©¨
÷ñBò ìk éðtî ãîòìå§©£Ÿ¦§¥¨¥

íà óà ,äåöîa± §¦§¨©¦
,devnd miiwnøea àeä
¯ ,õøàä íòå,z`f lka §©¨¨¤

miiwn `edy drya
drya lynl enk ,devn
,mixekia `ian `edy
,eiptn mewl mikixv
ïëBMä 'ä éðtî eðéäå§©§¦§¥©¥
äòLa BLôða Laìúîe¦§©¥§©§§¨¨

.Bæz` miiwn `edy ±
mikixv okle ,devnd

,eiptn mewlïéàL ÷ø©¤¥
¯ ,úLbøî BLôð©§©§¤¤

dyecwaeytpa dxeyd
miiwn `edy drya

- ?dnl jk lke ,devnéðôebä øîçä Cñî éðtîea ± ¦§¥§©©Ÿ¤©¨¦
,eytp dyealéLçîe ,Ckcæð àlLúBàøî Lôpä éðéò C ¤Ÿ¦§©¥©£¦¥¥©¤¤¥§

íîìBò eàøL ïäa àöBiëå úBáàä Bîk ,"íéäìà úBàøî"©§¡Ÿ¦§¨¨§©¥¨¤¤¨¨¨
,`ad mlerd ±.íäéiçae`x ,dfdÎmlera mzeida mby ± §©¥¤

± `adÎmlera d`ex dnypdy ,zeiwl` zeielbzd zea`d
jk ;zewl` lr xizqd `le jkefn did mteby iptn ,z`fe
`lel ,devn eneiw zrya ze`xl icedi lk leki did zn`a
,eytp ipirl xyt`n epi`e xizqnd ,ely iptebd xnegd
miiwn `edy drya eytpa zkynpd dyecwd z` ze`xl

.devn

óñà øîàL eäæå14çeøa §¤¤¨©¨¨§©
úñðk ìk ãòa Lãwä©Ÿ¤§©¨§¤¤

äìBbaL ìàøNé15¯ : ¦§¨¥¤©¨
lr dxzqdde mlrdd
md ,dyecwe zewl`

ly onfa xzei dwfg dcna
,zelbd onf lre ± zelb

:sq` xn`øòá éðàå"©£¦©©
éúééä úBîäa ,òãà àìå§Ÿ¥¨§¥¨¦¦
,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò¦¨©£¦¨¦¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìåëé åðéàù äî ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àéäå úåîìåòäî
øåàá äúåììëúäå ùôðä ãåçé é"ò éë .ïäá ùáìúäì
ä"á ñ"à úùåã÷ úâøãîå úìòîá àéä éøä ä"á ñ"à
íéãçàì åéäå 'úé åá úììëúîå úãçééúîù øçàî ùîî
ìéãáàå 'ä éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ éì íúééäå ù"æå .ùîî
ìë úà íúéùòå øîåàå éì úåéäì íéîòä ïî íëúà
'åâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéùåã÷ íúééäå éúåöî
éäìà åîë íëìù äåìà éðéøä úåöîä íåé÷ é"ò éë 'éô
åéä úåáàäù éðôî ïë àø÷ðù 'åëå ÷çöé éäìà íäøáà
äëëå .åøåàá íéììëðå íéìèáå 'úé åì äáëøî 'éçá
úåöîäå äøåúä ÷ñò úòùá ìàøùéî ùôð ìëá àåä
äåöîá ÷ñåò ìë éðôî ãåîòìå íå÷ì ì"æø åáééç ïëìå
ïëåùä 'ä éðôî åðééäå õøàä íòå øåá àåä íà óà
úùâøî åùôð ïéàù ÷ø åæ äòùá åùôðá ùáìúîå
éðéò êéùçîå êëãæð àìù éðôåâä øîåçä êñî éðôî
ïäá àöåéëå úåáàä åîë íéäìà úåàøî úåàøî ùôðä

.íäééçá íîìåò åàøù

ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
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ו.10. כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡12.במדבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדש קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïהעליון) כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק שלכן ·‡ÈÙÂ[לי –

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז א.13.אינו לג, קדושין ראה
כבֿכג.14. עג, ˘ËÈÏ"‡15.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'פי בדא"פ: ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :



צט xii` `"i iying mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"א חמישי יום
,130 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðùã÷ øùà ù"æå,eq 'nr cr.íäééçá

zecg`zde,dlrnly "gex" zpiga mr mc`d "gex"àéä¦
¯ ,Búîëçå BðBöø úòéãéå äøBzä úâOämicnely drya ©¨©©¨¦¦©§§¨§¨

jka mircei ,dxezd lky z` oiadl ick ,dbyd jezn dxez
xacy ,dxez ly dkldd wqt ± d"awd ly eznkge epevx z`

edf ,leqt e` xyk df
dvex d"awdy ,oevxd
;xacd didi jky
,dkld dze`ay "lky"de
,d"awd ly eznkg `ed

¯ ,Lnî ãç àlëcepevx §ª¨©©¨
md d"awd ly eznkge
d"awd mr cg` xac
,dxez ici lre ± envr

.envr lekiak d"awd mr ,gexa gex ,l`xyi ipa micg`zníâå§©
¯ ,÷eaç úðéçáamr cg`zne cgiizn icediy "cegi"d ¦§¦©¦

enk ,"weaig" zpigaa mb `ed ,zeevne dxez ici lr ,d"awd
- eizerexfae eteba exag z` wagn mc` lynlíei÷ àeä¦

ç"îøa úBiNòî úBönä248 ±¯ ,íéøáà± mc`a mpyiy ©¦§©£¦¦§¨¥¨¦
yi ,eixa` g"nxa ,zeiyrn zeevn miiwn icediy drya ,f`y
dlrnly mixa`d g"nxy ,"weaig" ly oipr meyn jka

;eixa` g"nx z` miwagn ,lekiakç"îø ïä ïéãewt ç"îøc¦§¨¦¦¥§¨

àkìîc ïéøáà,"jln"d ixa` 248 od dyrdÎzeevn 248 ± ¥¨¦§©§¨
,lekiak dlrnly¯ .ìéòì økæpkxa`y enky ,b"k wxta ©¦§¨§¥

ofe`d ,di`xd gekl ilk ± oird :ely ytpa gekl ilk `ed mc`
cgein ilk `id devn lk ,mb jk ,d`ld jke ,drinyd gekl ±
ly zcgein dkyndl
dvexy ,oeilrd oevxd
.devn dze` miiwi icediy

ïé÷ìçð ììk Cøãå248 ± §¤¤§¨¤§¨¦
,dyrdÎzeevnììLL §¨Ÿ

ìàîNe ïéîé :úBðéça§¦¨¦§Ÿ
ïéc ãñç ïäL ,òöîàå§¤§©¤¥¤¤¦

¯ ,íéîçøzeevn opyi ©£¦
yie ,"oini" zpigan ody
`id "oini" zpiga .d`ld jke ,"l`ny" zpigan ody zeevn
,irvn`d ewd ,mingx ± "rvn`"e ,oice dxeab ± "l`ny" ,cqg

:mde.'eëå àôeâå ïéòBøc ïéøz± cqg ,sebe "zerexf" izy ± §¥§¦§¨§
myk ,ixd .seb ± mingxe ,zil`ny rexf ± dxeab ,zipni rexf
izya exag z` wagn `edy jka `hazn mc` ly eweaigy
izy ± "oirexc oixz"dy ,dlrnl mb jk ,etebae eizerexf
z` "miwagn" ,zeevnay ,dlrnly ,sebde ± "`teb"e ,zerexfd

.zeevnd z` miiwnd icedid

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaøLà" §¤¤§¦£¤
¯ ,"åéúBöîa eðLc÷d"awdycwn"epycw" .eizeevna epze` ¦§¨§¦§¨

ixd" ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw oeyln
z`zycewn:`ed xacd zeevna mb ixdy ,"Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥

úãçéî úBéäì äMà¦¨¦§§ª¤¤
Bîk ,øeîb ãeçéa Bnò¦§¦¨§

áeúkL9BzLàa ÷áãå" : ¤¨§¨©§¦§
Y "ãçà øNáì eéäå§¨§¨¨¤¨
zecg`zd o`k yiy ,ixd
miidp mdy cr ,d`ln

."cg` xyal"Lnî äëk̈¨©¨
ici lry "cegi"d enk ±

,oiyeciwïk ìò øúéå§¤¤©¥
Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì§¥¥¦¤¤
ú÷ñBòä úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¤¤
Lôðå úBöîe äøBza©¨¦§§¤¤

¯ ,ìéòì íéøkæpä ïäéLeáìe úéðeiçämicg`zn mlek mdy ©¦¦§¥¤©¦§¨¦§¥
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa"uw oi`l xzi" `ed df cegi ± §¥¨

yi` ly cegid z` oiivn owfd epax .dy`e yi` ly cegidn
dfe ,xzeia wfgd cegid ote` edf zeinybay iptn ,dy`e

.oiyeciw oeyla x`ezníBìMä-åéìò äîìL ìéLîä ïëìå§¨¥¦§¦§ŸŸ¨¨©¨
äæ ãeçé ,"íéøéMä øéL"aici lr d"awde l`xyi ly ± §¦©¦¦¦¤

,zeevne dxez¯ ,älëå ïúç ãeçéì:`edyä÷éáãa± §¦¨¨§©¨¦§¥¨
,zipevig `idy zewiacä÷éLç,inipt xzei `edy wyg"a ©¦¨

äöéôçå,xzei cer inipt `edy "utg"a ±.÷eMðå ÷eaça± ©£¥¨§¦§¦
"awd mr icedi ly ecegia mpyi ,mixen`d mixacd lkd

dxez miiwn `edyk
:lirl epcnl .zeevne
`ed "epycw" dlndy
enk ,"oiyeciw" oeyln
"cegi"dy ,dhnl xacdy
."oiyeciw" ici lr dyrp
,owfd epax xiaqi oldl
,o`k "epycw" dlnay
dbixcnl mb mipeekzn

dyecwaycwzn da ,
ici lr dlrzne icedi
zbixcn ± zeevne dxez

:zenlern zlcaene zenlerdn dlrnly "ycw"eäæå§¤
íéøîBàL¯ ::devn lr mikxanykeðLc÷ øLà" ¤§¦£¤¦§¨

¯ ,"åéúBöîadlndyepycw,drnynúìòîì eðìòäL §¦§¨¤¤¡¨§©£©
-Ceøa-LBãwä ìL BúMã÷ àéäL ,àeä-Ceøa ïBéìòä Lã÷Ÿ¤¨¤§¨¤¦§ª¨¤©¨¨

äMã÷e ,Bîöòáe BãBáëa àeä,"dyecw" dlnd ±àéä ¦§§©§§ª¨¦
ììcáî àeä àeä-Ceøa-LBãwäM äî ,äìcáä ïBL± §©§¨¨©¤©¨¨ª§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá

.'åëå àôåâå ïéòåøã

íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå
úåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì
ïëìå .ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå
ãåçéì äæ ãåçé íéøéùä øéùá ä"ò äîìù ìéùîä
.÷åùéðå ÷åáéçá äöéôçå ä÷éùç ä÷éáãá äìëå ïúç
ùãå÷ úìòîì åðìòäù åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúùåã÷ àéäù ä"á ïåéìòä
ìãáåî àåä ä"á÷äù äî äìãáä ïåùì àéä äùåã÷å
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כד.9. ב, בראשית

xii` a"i iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ב שישי יום
,eq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùã÷ä çåøá óñà ù"æå,132 'nr cr.[úåìéöàä

,dlrnle¯ ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéça àéäå ,úBîìBòäî¥¨¨§¦§¦©¥¨¨§¦
,zenlerd lk siwn¯ ,ïäa Laìúäì ìBëé BðéàM äîoi` ©¤¥¨§¦§©¥¨¤

rityne lret `l` ,zenlera zeinipta yalzdl ezlekia
,dyecw ly ef dbixcnl ± mdn dlrnl ezeida ,zenlera

lr l`xyi ipa milrzn
.zeevn iciéãé-ìò ék¦©§¥

Lôpä ãeçé¦©¤¤
-ïéà øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§¥
éøä ,àeä-Ceøa óBñ¨£¥
úâøãîe úìòîa àéä¦§©£©©§¥©
-Ceøa óBñ-ïéà úMã÷§ª©¥¨
øçàî ,Lnî àeä©¨¥©©

úãçéúnL,ytpd ± ¤¦§©¤¤
,Cøaúé Ba úìlkúîe¦§©¤¤¦§¨¥
.Lnî íéãçàì eéäå§¨©£¨¦©¨

áeúkL eäæå10íúééäå" : §¤¤¨¦§¦¤
LBã÷ ék íéLã÷ éì¦§Ÿ¦¦¨
íëúà ìcáàå ,'ä éðà£¦¨©§¦¤§¤
,"éì úBéäì íénòä ïî¦¨©¦¦§¦

¯mrh ozep weqtd
ipa ly mzyecwl
dze` xywne ,l`xyi
± d"awd ly ezyecwl
dil` ,"oeilrd ycew"

.miycwzn md dae zeevne dxez ici lr l`xyi ipa milrzn
"dyecw"y ,"lica`e" ± dlcad oeyla ynzyne siqen weqtd

;dlcad ± drnynøîBàå11éúBöî ìk úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤¨¦§¨
¯ ;"'Bâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéLã÷ íúééäåenk ¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤§

el wx zcgein didzy ,dy` ycwn mc`y12.ék ,Leøt¥¦
¯ ,íëlL dBìà éðéøä úBönä íei÷ éãé-ìòipa ly ©§¥¦©¦§£¥¦¡©¤¨¤

,l`xyiBîk:`xwp d"awdy ±÷çöé éäìà íäøáà éäìà" §¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨
Bì äákøî úðéça eéä úBáàäL éðtî ïk àø÷pL ,"'eëå§¤¦§¨¥¦§¥¤¨¨¨§¦©¤§¨¨

¯ ,Cøaúéenk d"awdl milhae mlek lk mixeqn eid zea`d ¦§¨¥
xg` oevx lk dakxnl oi`y ,dilr akexl dlhad "dakxn"

,akexd ly epevx xy`n¯ ,BøBàa íéììëðå íéìèáely §¥¦§¦§¨¦§
.d"awd÷ñò úòLa ìàøNiî Lôð ìëa àeä äëëå§¨¨§¨¤¤¦¦§¨¥¦§©¥¤

.úBönäå äøBzäexe`a llkpe lha `ed dyrn zryay ± ©¨§©¦§
md ,l`xyi ipa x`ya eli`e ,cinz did df zea`a ;jxazi
wx dfk avna micner

dryamiwqer mdy
.zeevnae dxezaïëìå§¨¥

ì"æø eáiç13íe÷ì ¦§©©¨
÷ñBò ìk éðtî ãîòìå§©£Ÿ¦§¥¨¥

íà óà ,äåöîa± §¦§¨©¦
,devnd miiwnøea àeä
¯ ,õøàä íòå,z`f lka §©¨¨¤

miiwn `edy drya
drya lynl enk ,devn
,mixekia `ian `edy
,eiptn mewl mikixv
ïëBMä 'ä éðtî eðéäå§©§¦§¥©¥
äòLa BLôða Laìúîe¦§©¥§©§§¨¨

.Bæz` miiwn `edy ±
mikixv okle ,devnd

,eiptn mewlïéàL ÷ø©¤¥
¯ ,úLbøî BLôð©§©§¤¤

dyecwaeytpa dxeyd
miiwn `edy drya

- ?dnl jk lke ,devnéðôebä øîçä Cñî éðtîea ± ¦§¥§©©Ÿ¤©¨¦
,eytp dyealéLçîe ,Ckcæð àlLúBàøî Lôpä éðéò C ¤Ÿ¦§©¥©£¦¥¥©¤¤¥§

íîìBò eàøL ïäa àöBiëå úBáàä Bîk ,"íéäìà úBàøî"©§¡Ÿ¦§¨¨§©¥¨¤¤¨¨¨
,`ad mlerd ±.íäéiçae`x ,dfdÎmlera mzeida mby ± §©¥¤

± `adÎmlera d`ex dnypdy ,zeiwl` zeielbzd zea`d
jk ;zewl` lr xizqd `le jkefn did mteby iptn ,z`fe
`lel ,devn eneiw zrya ze`xl icedi lk leki did zn`a
,eytp ipirl xyt`n epi`e xizqnd ,ely iptebd xnegd
miiwn `edy drya eytpa zkynpd dyecwd z` ze`xl

.devn

óñà øîàL eäæå14çeøa §¤¤¨©¨¨§©
úñðk ìk ãòa Lãwä©Ÿ¤§©¨§¤¤

äìBbaL ìàøNé15¯ : ¦§¨¥¤©¨
lr dxzqdde mlrdd
md ,dyecwe zewl`

ly onfa xzei dwfg dcna
,zelbd onf lre ± zelb

:sq` xn`øòá éðàå"©£¦©©
éúééä úBîäa ,òãà àìå§Ÿ¥¨§¥¨¦¦
,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò¦¨©£¦¨¦¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìåëé åðéàù äî ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àéäå úåîìåòäî
øåàá äúåììëúäå ùôðä ãåçé é"ò éë .ïäá ùáìúäì
ä"á ñ"à úùåã÷ úâøãîå úìòîá àéä éøä ä"á ñ"à
íéãçàì åéäå 'úé åá úììëúîå úãçééúîù øçàî ùîî
ìéãáàå 'ä éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ éì íúééäå ù"æå .ùîî
ìë úà íúéùòå øîåàå éì úåéäì íéîòä ïî íëúà
'åâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéùåã÷ íúééäå éúåöî
éäìà åîë íëìù äåìà éðéøä úåöîä íåé÷ é"ò éë 'éô
åéä úåáàäù éðôî ïë àø÷ðù 'åëå ÷çöé éäìà íäøáà
äëëå .åøåàá íéììëðå íéìèáå 'úé åì äáëøî 'éçá
úåöîäå äøåúä ÷ñò úòùá ìàøùéî ùôð ìëá àåä
äåöîá ÷ñåò ìë éðôî ãåîòìå íå÷ì ì"æø åáééç ïëìå
ïëåùä 'ä éðôî åðééäå õøàä íòå øåá àåä íà óà
úùâøî åùôð ïéàù ÷ø åæ äòùá åùôðá ùáìúîå
éðéò êéùçîå êëãæð àìù éðôåâä øîåçä êñî éðôî
ïäá àöåéëå úåáàä åîë íéäìà úåàøî úåàøî ùôðä

.íäééçá íîìåò åàøù

ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
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ו.10. כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡12.במדבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדש קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïהעליון) כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק שלכן ·‡ÈÙÂ[לי –

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז א.13.אינו לג, קדושין ראה
כבֿכג.14. עג, ˘ËÈÏ"‡15.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'פי בדא"פ: ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :



`xiiק a"i iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øîBìk16¯ ,Enò éúBéäa äîäák éðàL ét-ìò-óàLmby §©¤©©¦¤£¦¦§¥¨¦§¦¦§
dnec ip` ± jz` ize` zcg`nd ,devn miiwn ip`y drya

,dndal¯ ,äæ ãeçé éLôða Lébøà àìå òãà àìåiytp ly §Ÿ¥©§Ÿ©§¦§©§¦¦¤
,jka izybxd el ixdy ,devn ly dneiw ici lr ,d"awd mr

ritydl jixv xacd did
-äéìò ìtzLlr ± ¤¦Ÿ¨¤¨

,ytpdãçôå äúîéà¥¨¨¨©©
Ck øçàå ,älçzdzid ± §¦¨§©©¨

zlawn ytpdäáäà©£¨
íéâeðòúa äaødad` ± ©¨§©£¦

beprz ytpl yi day
,zewl`nBà,dad` ±

¯ ,Là éôLøk,zewl`l §¦§¥¥
CkcæpL íé÷écvä úcîk§¦©©©¦¦¤¦§©¥

¯ ,íøîçdrya ¨§¨
miniiwn miwicvdy
miyibxn ,ok` ,md ,devn
ytpd ji` ,"cegi"d z`
lr d"awd mr zcg`zn
df xace ,devnd ici

dlecb dad` ± okn xg`le ,cgte `xen dligza ,ytpa rityn
mpi`y ,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa ;d"awdl xzeia
mda xxern xacd oi` ± devnd meiw zrya "cegi"a miyibxn

,dad`e d`xiòãBpëå,recike ±ì àeä úòcLäLbøä ïBL §©©¤©©§©§¨¨
àeäå ,Lôpa,ytpay ybxde "zrc"d zpiga ±ãñç ììBk ©¤¤§¥¤¤

Y äøeáâeopyiy dryay ± d`xi ± "dxeab"e ,dad` ± "cqg" §¨
e` ,mibeprza dax dad` ,xen`k ,xxern df ,dybxde zrc
ip`e"y oeeikn ,j` .cgte dzni` ± d`xie ,y` ityxk dad`
xxern xacd oi` ± dybxdde zrcd ia oi`yk ,"rc` `le xra

,j` ± "zrc"d on mi`ad dad`e `xen iaéðà" ïë-ét-ìò-óà©©¦¥£¦
¯ ,"Cnò ãéîz,d"awd mrLôpä ãeçé òðBî øîçä ïéà ék ¨¦¦¨¦¥©Ÿ¤¥©¦©¤¤

¯ ,ïéîìò ìk àlînä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàalk §¥¨©§©¥¨¨§¦
z` wx repnl "xneg"d ly egeka .mewn lka `vnpe ,zenlerd

ji` ytpa ybxene ielb didi `ly ,ytpa "cegi"d ly zelbzdd
z` ,eli`e ,devn meiw zrya seqÎoi` xe` mr zcg`zn `idy

.repnl "xneg"d geka oi` "cegi"d mvráeúkL Bîëe17íb" : §¤¨©
éLçé àì CLçäæáe ."jnî Cicedi lkly ,epcnly dna ± Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨¨¤

zkynp ,devn miiwnd
ycew"n dyecw ,eznypa
cegi deedzne "oeilrd
jexa seqÎoi` xe` ly
`ed oi`yk mb ,z`fe ,`ed
z`e dyecwd z` yibxn
xacdy itk ,eytpa cegid

,wicv lv`øîç ïáeé¨Ÿ¤
äëàìî øeqà LðòŸ¤¦§¨¨
çñôa õîçå úBúaLa§©¨§¨¥§¤©

¯ ,Lôð ìëì äåMäeze` ©¨¤§¨¤¤
ribn didy xeng yper

wicvlmelyeÎqg did el
e` zaya dk`ln dyer
eze` ,gqta ung lke`
"xea"l ribn xeng yper

- ?dnl jk lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`d mr"leéôì§¦
úaL úMã÷ øBà øéàî øeîb õøàä íòå øea Lôða óàL¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦§ª©©¨

úøëa BLôða ïBcðå ,áBè-íBéå,gqta ung zlik` lr ± §§¦§©§§¨¥
äìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±Bæ äMã÷ ìelç ìò18¯ , §¦¨©¦§ª¨
dxi`ndzexnly ,xen`ky oeeikne ;ytpaoi`y`edyibxn

`id z`f lka ,dyecwadxi`neze` ozip recn oaen okl ,eytpa
lr ,mbet `ed mb ik ,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper

.eytpa dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jk icieäMî íâå§©©¤
õîç±,gqtaäö÷î ìeèìè Bà19¯,zayaäMãwa íâBt ¨¥¦§ª§¤¥©§ª¨

BLôð ìòL,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ±úMã÷a ¤©©§§¦§ª©
eðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð,l`xyi ipa lk itlk ± ¤¤©©¦¦¨©©§ª¨

e` ,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna
zexnly ,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l
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íéøîà éèå÷éì
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
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בנ"י בשם עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח (וכן ÙÓ„ÎÂ¯˘הפשוט ,Â¯Â„·˘:
ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק אֿל, מקדשי אל הוא:„Ï‡אבוא ˘‡Ó¯כן ‰ÊÂ"עמך הייתי "בהמות (גם

אבל  רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי' שלא (אף אסף כדלקמן)
ברש"י  הובא בגמרא, שמפורש אף דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות (שיודעים הקודש ברוח זה) אמר

לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ודיבר) ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא ˘ËÈÏ"‡16.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
וכהפסוקים הפשוט כפי' מדבר˘Ê"ÙÏ"לא שאסף ,ÂÓˆÚ „Ú·(כופל (וכאן אבינה (שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל וע"כ עמך"? הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער ÓÂÏÎ¯"ואני ‡Ï‡ אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,
להמדובר  שייכות להם שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו

– והטעם הפשוט".˘‰Ôכאן; כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, ˘ËÈÏ"‡18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שלכאורה (מה יובן "עי"ז :
מובן ÏÏÎÂאינו ÏÏÎ,זה בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

אינו  עדיין בע"ה, גם ישנו  – שבצדיק דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה
מאיסור  ראי' דמביא הדיוק להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש  לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן,

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא ‰Â‡שויו"ט ‡Ï‡ אחרונים כמה לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת לגברא".‚·¯‡(בירושלמי גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ˘ËÈÏ"‡19.(ולא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

בשווה  אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס  מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה
וצדיק". לע"ה

xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג קודש שבת יום
פרק מז  ,132 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr.ì"ùîë

dyecwa yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y
"e ,devn ici lr ytpa zkynpdzendaip` ± "jnr iziid

dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn ipi`e dnda zpigaa
itk ,mkgÎcinlza zkynp `idy itk weica ux`dÎmra

cin xne` weqtdy
ixg`) okn xg`l
± ("jnr iziid zenda"
xacd ."jnr cinz ip`e"
okly ,jk oldl xaqen

" weqtd xne`azend
± zenda "jnr iziid

iciÎlry yibcdl ick ,("jnr iziid dnda" `le) miax oeyl
,dybxde zrcn dhnly ,"dnda" ly ote`a zeevn meiw
dpiga mby ,dybxde zrcn dlrnly dpigaa xacd xeyw
drnyn oi`y `l` ,"zrc" da oi`y iptn ,"dnda" z`xwp ef
efe ,"zrc"n dlrnl `idy m`Îik ,"zrc"n dhnl `idy
zepiga izy ± (miax oeyl) "zenda" oeyla zernynd
zpigaa dxeyw ,"zrc"n dhnly "dnda" zpigay ± dndaa

."zrc"n dlrnly "dnda"ì "úBîäa" áeúkM äîe]ïBL ©¤¨§¥§
Y íéaøcigi oeyla df iptl ynzyn `edyk"xra ip`e", ©¦

" :okn xg`l cin okeip`e,"cinzCøaúé åéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨¦§¨¥
äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä úòc úðéça íb©§¦©©©¨¤§©¥¤¤§¨¦§¤

úéðôeb äiNòå úBîäák,ipgexd diyrd mler enk `l ± ¦§¥©£¦¨¨¦
"zipteb diyr"k `l`áeúkL Bîk ,óBñ-ïéà øBà éaâì20: §©¥¥§¤¨

,"úéNò äîëça ílk"ª¨§¨§¨¨¦¨
¯z` qgiiny ixd

dnkgl diyr oeyld
iptn ,("ziyr dnkga")
enk `id dnkg mby
,d"awd iabl diyr
¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðå§¦§¨§¥¨©¨
dlrnly ef `l` ,"zrc"n dhnly dnda zpiga `l

,"zrc"nàeäå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzenya ± §¤¦§¨¥§¨©¥§
,mipeilrd"ïa" íL(52) a"p dler 'ied my itexivn cg` ± ¥©

,o"a `xwpdúeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦
"zeliv`d mler"n dlrnly.[zeevn meiwa mby ixd

dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra" zpigaa
zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa zkynpd

rc"n dlrnly "dnda"± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z
."zeliv`d mler" ly "zrc"l

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi

jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha mindy

mc`d al" mb jk ,mind

ade` cg`y drya ± "mc`l

`edyk cgeinae ,ipyd z`

xacd ,ef ezad` d`xn

xxerzzy ipyd lr rityn

`ed xacd .eil` dad` ea

jlnyk ,jk xacdy i`cee .dlrna mieey miyp`d ipyyk mb ,raha

enewnl eil` cxei ,ltye heyt mc`l dlecb dad` d`xn axe lecb

`ed mye ,jlnd lkiday ihxtd excgl e`iane eze` dlrn ,zegpd

zegpd mc`a xxeri dfy ,xacd xexa ± dwfg zecg`zda ez` cgiizn

epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl dlecb dad` ,ltyde

l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd lkky ,xiaqd owfd

,l`xyi ipa epz` d"awd dyr ± mdn xzei daxde ± ltyd mc`d

d"awd epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd avna l`xyi ipa zeiday

,mixvnn eplivdl cxi envrae eceaka jxazi `edy ,efk dlecb dad`

dxez ici lry ,dxez ozn zrya ,miiniptd eixcgl ep`iadl ick

.zecg`zd ly xzeia dlecbd dcna ,d"awda icedi cg`zn ± zeevne

lr ezkxaa xne` icediy ,"epycw" dlnd z` owfd epax yxit jka

cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k ,"oiyeciw" oeyln `idy ,devn

,dyecw ly dpeilrd dbixcnd lr "epycw" dlnd zaqen ok enk ;xenb

dlnd dxen oke .devn meiw ici lr icedi ycwzn da ,oeilrd ycew

milcaen miyrp l`xyi ipay dlcadd lr ,(dlcad oeyln) "epycw"

`ide zlcaend d"awd ly ezyecw enk ,zeevn meiw ici lr minxene

.zenlerdn dlrnl

ep` eze` ,f"n wxta
jiynn ,cenll micner
xiaqdl owfd epax
iaxd zxrd oeylae)
cvik :uxzle :(`"hily

miyxecmeikz`y drya ,miptl miptd mink ly dad`d z`
e`xd dlrnln dad`diptl?mixvn z`ivi zrya ,mipy itl`

zeidl dkixve dlekiy cala ef `ly ,owfd epax xiaqn ,`l`
xkfipy ici lr ,miptl miptd mink ly dad`dzrkzryay

:xnelk) 'ek envra d"awd cxi ,dxez ozne mixvn z`ivi
eceaka mdil` "ezcixi"a ,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd

cvn mb `l` ,(envraededdmixvn z`ivi znbec ,oky ±
.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi ± "d cxie"e

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàkmc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed ,"'eke
z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei lke" :siqen
oipr ,icedi ly zipgexd ezceara yi ,mei lka mb `l` ,mixvn

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
[:úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá

äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá
àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà

àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé
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כד.20. קד, תהלים



קי xii` a"i iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øîBìk16¯ ,Enò éúBéäa äîäák éðàL ét-ìò-óàLmby §©¤©©¦¤£¦¦§¥¨¦§¦¦§
dnec ip` ± jz` ize` zcg`nd ,devn miiwn ip`y drya

,dndal¯ ,äæ ãeçé éLôða Lébøà àìå òãà àìåiytp ly §Ÿ¥©§Ÿ©§¦§©§¦¦¤
,jka izybxd el ixdy ,devn ly dneiw ici lr ,d"awd mr

ritydl jixv xacd did
-äéìò ìtzLlr ± ¤¦Ÿ¨¤¨

,ytpdãçôå äúîéà¥¨¨¨©©
Ck øçàå ,älçzdzid ± §¦¨§©©¨

zlawn ytpdäáäà©£¨
íéâeðòúa äaødad` ± ©¨§©£¦

beprz ytpl yi day
,zewl`nBà,dad` ±

¯ ,Là éôLøk,zewl`l §¦§¥¥
CkcæpL íé÷écvä úcîk§¦©©©¦¦¤¦§©¥

¯ ,íøîçdrya ¨§¨
miniiwn miwicvdy
miyibxn ,ok` ,md ,devn
ytpd ji` ,"cegi"d z`
lr d"awd mr zcg`zn
df xace ,devnd ici

dlecb dad` ± okn xg`le ,cgte `xen dligza ,ytpa rityn
mpi`y ,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa ;d"awdl xzeia
mda xxern xacd oi` ± devnd meiw zrya "cegi"a miyibxn

,dad`e d`xiòãBpëå,recike ±ì àeä úòcLäLbøä ïBL §©©¤©©§©§¨¨
àeäå ,Lôpa,ytpay ybxde "zrc"d zpiga ±ãñç ììBk ©¤¤§¥¤¤

Y äøeáâeopyiy dryay ± d`xi ± "dxeab"e ,dad` ± "cqg" §¨
e` ,mibeprza dax dad` ,xen`k ,xxern df ,dybxde zrc
ip`e"y oeeikn ,j` .cgte dzni` ± d`xie ,y` ityxk dad`
xxern xacd oi` ± dybxdde zrcd ia oi`yk ,"rc` `le xra

,j` ± "zrc"d on mi`ad dad`e `xen iaéðà" ïë-ét-ìò-óà©©¦¥£¦
¯ ,"Cnò ãéîz,d"awd mrLôpä ãeçé òðBî øîçä ïéà ék ¨¦¦¨¦¥©Ÿ¤¥©¦©¤¤

¯ ,ïéîìò ìk àlînä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàalk §¥¨©§©¥¨¨§¦
z` wx repnl "xneg"d ly egeka .mewn lka `vnpe ,zenlerd

ji` ytpa ybxene ielb didi `ly ,ytpa "cegi"d ly zelbzdd
z` ,eli`e ,devn meiw zrya seqÎoi` xe` mr zcg`zn `idy

.repnl "xneg"d geka oi` "cegi"d mvráeúkL Bîëe17íb" : §¤¨©
éLçé àì CLçäæáe ."jnî Cicedi lkly ,epcnly dna ± Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨¨¤

zkynp ,devn miiwnd
ycew"n dyecw ,eznypa
cegi deedzne "oeilrd
jexa seqÎoi` xe` ly
`ed oi`yk mb ,z`fe ,`ed
z`e dyecwd z` yibxn
xacdy itk ,eytpa cegid

,wicv lv`øîç ïáeé¨Ÿ¤
äëàìî øeqà LðòŸ¤¦§¨¨
çñôa õîçå úBúaLa§©¨§¨¥§¤©

¯ ,Lôð ìëì äåMäeze` ©¨¤§¨¤¤
ribn didy xeng yper

wicvlmelyeÎqg did el
e` zaya dk`ln dyer
eze` ,gqta ung lke`
"xea"l ribn xeng yper

- ?dnl jk lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`d mr"leéôì§¦
úaL úMã÷ øBà øéàî øeîb õøàä íòå øea Lôða óàL¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦§ª©©¨

úøëa BLôða ïBcðå ,áBè-íBéå,gqta ung zlik` lr ± §§¦§©§§¨¥
äìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±Bæ äMã÷ ìelç ìò18¯ , §¦¨©¦§ª¨
dxi`ndzexnly ,xen`ky oeeikne ;ytpaoi`y`edyibxn

`id z`f lka ,dyecwadxi`neze` ozip recn oaen okl ,eytpa
lr ,mbet `ed mb ik ,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper

.eytpa dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jk icieäMî íâå§©©¤
õîç±,gqtaäö÷î ìeèìè Bà19¯,zayaäMãwa íâBt ¨¥¦§ª§¤¥©§ª¨

BLôð ìòL,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ±úMã÷a ¤©©§§¦§ª©
eðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð,l`xyi ipa lk itlk ± ¤¤©©¦¦¨©©§ª¨

e` ,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna
zexnly ,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l
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íéøîà éèå÷éì
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

בנ"י בשם עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח (וכן ÙÓ„ÎÂ¯˘הפשוט ,Â¯Â„·˘:
ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק אֿל, מקדשי אל הוא:„Ï‡אבוא ˘‡Ó¯כן ‰ÊÂ"עמך הייתי "בהמות (גם

אבל  רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי' שלא (אף אסף כדלקמן)
ברש"י  הובא בגמרא, שמפורש אף דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות (שיודעים הקודש ברוח זה) אמר

לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ודיבר) ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא ˘ËÈÏ"‡16.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
וכהפסוקים הפשוט כפי' מדבר˘Ê"ÙÏ"לא שאסף ,ÂÓˆÚ „Ú·(כופל (וכאן אבינה (שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל וע"כ עמך"? הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער ÓÂÏÎ¯"ואני ‡Ï‡ אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,
להמדובר  שייכות להם שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו

– והטעם הפשוט".˘‰Ôכאן; כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, ˘ËÈÏ"‡18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שלכאורה (מה יובן "עי"ז :
מובן ÏÏÎÂאינו ÏÏÎ,זה בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

אינו  עדיין בע"ה, גם ישנו  – שבצדיק דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה
מאיסור  ראי' דמביא הדיוק להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש  לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן,

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא ‰Â‡שויו"ט ‡Ï‡ אחרונים כמה לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת לגברא".‚·¯‡(בירושלמי גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ˘ËÈÏ"‡19.(ולא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

בשווה  אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס  מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה
וצדיק". לע"ה

xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג קודש שבת יום
פרק מז  ,132 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr.ì"ùîë

dyecwa yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y
"e ,devn ici lr ytpa zkynpdzendaip` ± "jnr iziid

dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn ipi`e dnda zpigaa
itk ,mkgÎcinlza zkynp `idy itk weica ux`dÎmra

cin xne` weqtdy
ixg`) okn xg`l
± ("jnr iziid zenda"
xacd ."jnr cinz ip`e"
okly ,jk oldl xaqen

" weqtd xne`azend
± zenda "jnr iziid

iciÎlry yibcdl ick ,("jnr iziid dnda" `le) miax oeyl
,dybxde zrcn dhnly ,"dnda" ly ote`a zeevn meiw
dpiga mby ,dybxde zrcn dlrnly dpigaa xacd xeyw
drnyn oi`y `l` ,"zrc" da oi`y iptn ,"dnda" z`xwp ef
efe ,"zrc"n dlrnl `idy m`Îik ,"zrc"n dhnl `idy
zepiga izy ± (miax oeyl) "zenda" oeyla zernynd
zpigaa dxeyw ,"zrc"n dhnly "dnda" zpigay ± dndaa

."zrc"n dlrnly "dnda"ì "úBîäa" áeúkM äîe]ïBL ©¤¨§¥§
Y íéaøcigi oeyla df iptl ynzyn `edyk"xra ip`e", ©¦

" :okn xg`l cin okeip`e,"cinzCøaúé åéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨¦§¨¥
äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä úòc úðéça íb©§¦©©©¨¤§©¥¤¤§¨¦§¤

úéðôeb äiNòå úBîäák,ipgexd diyrd mler enk `l ± ¦§¥©£¦¨¨¦
"zipteb diyr"k `l`áeúkL Bîk ,óBñ-ïéà øBà éaâì20: §©¥¥§¤¨

,"úéNò äîëça ílk"ª¨§¨§¨¨¦¨
¯z` qgiiny ixd

dnkgl diyr oeyld
iptn ,("ziyr dnkga")
enk `id dnkg mby
,d"awd iabl diyr
¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðå§¦§¨§¥¨©¨
dlrnly ef `l` ,"zrc"n dhnly dnda zpiga `l

,"zrc"nàeäå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzenya ± §¤¦§¨¥§¨©¥§
,mipeilrd"ïa" íL(52) a"p dler 'ied my itexivn cg` ± ¥©

,o"a `xwpdúeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦
"zeliv`d mler"n dlrnly.[zeevn meiwa mby ixd

dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra" zpigaa
zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa zkynpd

rc"n dlrnly "dnda"± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z
."zeliv`d mler" ly "zrc"l

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi

jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha mindy

mc`d al" mb jk ,mind

ade` cg`y drya ± "mc`l

`edyk cgeinae ,ipyd z`

xacd ,ef ezad` d`xn

xxerzzy ipyd lr rityn

`ed xacd .eil` dad` ea

jlnyk ,jk xacdy i`cee .dlrna mieey miyp`d ipyyk mb ,raha

enewnl eil` cxei ,ltye heyt mc`l dlecb dad` d`xn axe lecb

`ed mye ,jlnd lkiday ihxtd excgl e`iane eze` dlrn ,zegpd

zegpd mc`a xxeri dfy ,xacd xexa ± dwfg zecg`zda ez` cgiizn

epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl dlecb dad` ,ltyde

l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd lkky ,xiaqd owfd

,l`xyi ipa epz` d"awd dyr ± mdn xzei daxde ± ltyd mc`d

d"awd epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd avna l`xyi ipa zeiday

,mixvnn eplivdl cxi envrae eceaka jxazi `edy ,efk dlecb dad`

dxez ici lry ,dxez ozn zrya ,miiniptd eixcgl ep`iadl ick

.zecg`zd ly xzeia dlecbd dcna ,d"awda icedi cg`zn ± zeevne

lr ezkxaa xne` icediy ,"epycw" dlnd z` owfd epax yxit jka

cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k ,"oiyeciw" oeyln `idy ,devn

,dyecw ly dpeilrd dbixcnd lr "epycw" dlnd zaqen ok enk ;xenb

dlnd dxen oke .devn meiw ici lr icedi ycwzn da ,oeilrd ycew

milcaen miyrp l`xyi ipay dlcadd lr ,(dlcad oeyln) "epycw"

`ide zlcaend d"awd ly ezyecw enk ,zeevn meiw ici lr minxene

.zenlerdn dlrnl

ep` eze` ,f"n wxta
jiynn ,cenll micner
xiaqdl owfd epax
iaxd zxrd oeylae)
cvik :uxzle :(`"hily

miyxecmeikz`y drya ,miptl miptd mink ly dad`d z`
e`xd dlrnln dad`diptl?mixvn z`ivi zrya ,mipy itl`

zeidl dkixve dlekiy cala ef `ly ,owfd epax xiaqn ,`l`
xkfipy ici lr ,miptl miptd mink ly dad`dzrkzryay

:xnelk) 'ek envra d"awd cxi ,dxez ozne mixvn z`ivi
eceaka mdil` "ezcixi"a ,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd

cvn mb `l` ,(envraededdmixvn z`ivi znbec ,oky ±
.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi ± "d cxie"e

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàkmc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed ,"'eke
z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei lke" :siqen
oipr ,icedi ly zipgexd ezceara yi ,mei lka mb `l` ,mixvn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
[:úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá

äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá
àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà

àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé
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כד.20. קד, תהלים



`xiiקב b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mixvn z`ivi,óebä øñànî úéäìàä Lôð úàéöé àéäå§¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦©£©©
¯ ,àéåçc àëLîd`a ytpd ly dzeig ,oky ± "ygpd xer" ¨§¨§¦§¨

ziale zelbl sebd aygp ,ziwl`d ytpd iabl okle ,dtilwdn
,xq`nde zelbd on z`vei ziwl`d ytpde ± xdeqãeçéa ììkì¦¨¥§¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
éãé-ìòäøBzä ÷ñò ©§¥¥¤©¨

¯ ,ììëa úBönäåÎlry §©¦§¦§¨
dxez cnel icediy ici
z`vei ,zeevn miiwne
zelbn ziwl`d eytp
xe` mr zcg`zne ,sebd
± `edÎjexa seqÎoi`
lr df xac dyrp cgeinae
envr lr lawn `edy ici
zrya miny zekln ler
oeylae .rny z`ixw

:"`ipz"dúìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©
úàéø÷a íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

daL ,òîLz`ixwa ± §©¤¨
`ed rnyéLîîe ìa÷îC §©¥©§¦

Cøaúé Bãeçé åéìò̈¨¦¦§¨¥
'ä" :Bøîàa ,Leøôa§¥§¨§
Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà¡Ÿ¥¤¨§

¯ ,ìéòì øàaúpLwxta ¤¦§¨¥§¥
,mcewd"eðéäìà" ék¦¡Ÿ¥

íäøáà éäìà" Bîk àeä§¡Ÿ¥©§¨¨
äéäL éôì ,"'eëå± §§¦¤¨¨

,epia` mdxa`øa óBñ-ïéà øBà ãeçéa ììëðå ìèa;àeä-Ce ¨¥§¦§¨§¦¥¨
¯iwl`" d"awd `xwp ,d"awd mr ezecg`zde elehia awry

ik ,icedi lk ly dwl`d ± "epiwl`" d"awd `xwp jk ,"mdxa`
seqÎoi` xe` mr cge`ne lha icedi ± devn meiw iciÎlr

.`edÎjexaäæì äëæ íäøáàL ÷øxe` mr cge`n zeidl ± ©¤©§¨¨¨¨¨¤
,`edÎjexa seqÎoi`äâøãnî Lãwa Bëeläå åéNòîa§©£¨§¦©Ÿ¤¦©§¥¨

¯ ,äâøãîìlha zeidl ,dpeilrd dbixcnl dlrzdy cr §©§¥¨
,`ed jexa seqÎoi` xe` mr cge`neáeúkL Bîk1òqiå" : §¤¨©¦©

¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáàdbixcnn jld mdxa` ,dabpd ©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dpeilrd dbixcnd lr fnxnd ,"dabpd" ribdy cr dbixcnl
ezcear ici lr `a df mdxa`ay ixd ± d"awdl dad`a xzeia

.zinvrdeðçðà ìáà,mdxa` ipa ±,eðì àéä äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨¦¨
eðì ïúpL,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà,dxeza ±BðBöø ¤¨©¨¤¨§¦§¦¨§

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥
¯ ,ãeçiä úéìëúaez` cg` xac md epevxe eznkgy ,jk §©§¦©¦

,jxazi¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäåici lr ©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨
jxazi eze` "gwi" zeevn miiwne dxez cnel icediy dn

.jxazi ez` cg`zieLBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3: §¤¨©Ÿ©©¨©¨
¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c] "äîeøz éì eç÷éå""xdef"a ik4 §¦§¦§¨§¦§©¦

zakxen ,dnexz dlnd ,dxez ± "dnexz" dlnd z` yxtn
"xdef"a x`eane ± mei mirax`l dpzipy dxezd ± "'n dxez"n
egwz ,"il egwie"l mi`a ,dxez ici lr ,"dnexz" ici lry ,my

d z` ,ize`,envr d"awøîéîì déì éåäå:xnel eilr dide ± ©£¥¥§¥©
¯ ,"äîeøúe"± "e"`e"a §¨

oeekn "il"y oeeikn
± "dnexz"e ,d"awdl
weqtd lr did ,dxezl
,"dnexze il egwie" xnel

jxazi eze` egwiyelr)
lr ± "dnexze" ± ?dn ici

- dxez (iciíeMî àlà¤¨¦
¯ ,ãç àlëcxac lkd §ª¨©

md dxeze d"awd .cg`
aezk `l okle ± cg` xac
dzid f` ik ,"dnexze"
`ed "il"y zernynd
(dxez) dnexze cg` xac
il" `l` ,sqep xac
.cg` xac md ± "dnexz

íL ïiò,"xdf"a ±.[áèéä ©¥¨¥¥
eäæåíéøîBàL5ïzzå" : §¤¤§¦©¦¤

äáäàa eðéäìà 'ä eðì̈¡Ÿ¥§©£¨
¯ ,"'eëcvn :xnelk

d"awd ly ezad`
,dpzn epl ozp ,l`xyil
dwl` ± epiwl` 'd didiy

eply,jxazi ez` micge`n didpy ,éðt øBàa ék"eðì zúð E ¦§¨¤¨©¨¨
äæìå ."'eë eðéäìà 'äicediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ± ¡Ÿ¥§¨¤

,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd ezcear ici lr eze` biyn
mr cge`n zeidl dvegpd dbixcna `vnp cg` lk `ly

dwl` `xwi d"awdy jk icil cr ,d"awdelyoipr df `l` ± ¦¨¥
ly ezbxce eavn dpyn `l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly
;yxei edixd ± "yxei" ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid
zeki`e zenka ielz `edy ,xky enk dppi` dpzn ok enk
ilan ,dpzna el ozip df `l` ,xkyd lawn ly dceard
itke ,l`xyin cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiiziy

:oldl xaqeiyBøBàå Bãeçéa Lôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤§¦§
¯ ,Cøaúéxe` mr zcge`ne dweac didz icedi ly eytpy ¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `edÎjexa seqÎoi`¯ ,ïBöøä àlà¤¨¨¨
,calaBa ä÷áãì íBìLå-ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL¤¦¥¨¨¨¤§¨©§¨§¨§¨
¯ ,'eë.df cegi ea oi` ,f`éLîîe ìa÷îe äöBøL ãiî ìáàC £¨¦¨¤¤§©¥©§¦

éøä ¯ "ãçà 'ä eðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà åéìò̈¨¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥¤¨£¥
çeø éúéà çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëð àìénî¦¥¨¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©©§¦©

éLîàåçeø C6¯ ,"gex"d ,oky ± gex dkiynne gex d`ian gex §©§¦©
oevxd zexxerzdezexxerzde "gex" d`ian ,mc` ly
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íéøîà éèå÷éì
à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é

äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå
÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù

ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì
ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå

à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä
îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù

ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå
úà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú

éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ
îë .ìåëéáë åîöò úà åðì"ò ÷ä"æá ù"éì åç÷éå ô

éúåà øîåìë éìã] äîåøúìäå"íåùî àìà äîåøúå ì
ò ãç àìåëã"ä ùæå :[áèé"åðéäìà 'ä åðì ïúúå ù
éë 'åë äáäàáäæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá

åðì òðåî ïéàïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî
ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù"åá ä÷áãì åìáà .'åë

'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî
àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìàçåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð

ïëìå íéøöî úàéöé 'éçá àéäå çåø êéùîàå çåø éúééà
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xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

didie jyniiy ,mc`a "gex" ,okn xg`l ,dkiynne ,dlrnln
.d"awda weacàéäå,ytpl qgia ±.íéøöî úàéöé úðéça §¦§¦©§¦©¦§©¦

ze`hazde rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw oipr ±
,mixvn z`ivi oipr df ± d"awd ly ecegia weac zeidl oevxd

zelbn z`vei ytpdy
mr zcg`zne sebd

.d"awdeðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨
,rny z`ixw mr cgi

Y àéäL ,óàzxikf ©¤¦
,mixvn z`ivi zyxt zxin`eàìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî`aeny enk ±àøîba ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨©§¨¨
íé÷ñBôe7¯ ,,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn z`iviy §¦

- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti`øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨
.Lnî ãçàoipre ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¤¨©¨

ler zlaw ici lr ,oky .ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi
mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny zekln

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexaóBña ïëå§¥§
t,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî úàéöé úLø ¨¨©§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤

Bîk ïk íb eðéäå§©§©¥§
¯ :ìéòì øàaúpLlry ¤¦§¨¥§¥

dyrp ± mixvn z`ivi ici
dwl` ,"mkiwl` 'd ip`"
cg`zn icediy ,mkly
lkay ,ixd .d"awd mr
z`ivi oipr icedia yi mei
,xen`ky myke ± mixvn
mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d
dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv
mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka
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÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî"àøîâá àúéàãë ù
'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå
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אֿב.7. סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

didie jyniiy ,mc`a "gex" ,okn xg`l ,dkiynne ,dlrnln
.d"awda weacàéäå,ytpl qgia ±.íéøöî úàéöé úðéça §¦§¦©§¦©¦§©¦

ze`hazde rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw oipr ±
,mixvn z`ivi oipr df ± d"awd ly ecegia weac zeidl oevxd

zelbn z`vei ytpdy
mr zcg`zne sebd

.d"awdeðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨
,rny z`ixw mr cgi

Y àéäL ,óàzxikf ©¤¦
,mixvn z`ivi zyxt zxin`eàìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî`aeny enk ±àøîba ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨©§¨¨
íé÷ñBôe7¯ ,,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn z`iviy §¦

- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti`øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨
.Lnî ãçàoipre ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¤¨©¨

ler zlaw ici lr ,oky .ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi
mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny zekln

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexaóBña ïëå§¥§
t,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî úàéöé úLø ¨¨©§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤

Bîk ïk íb eðéäå§©§©¥§
¯ :ìéòì øàaúpLlry ¤¦§¨¥§¥

dyrp ± mixvn z`ivi ici
dwl` ,"mkiwl` 'd ip`"
cg`zn icediy ,mkly
lkay ,ixd .d"awd mr
z`ivi oipr icedia yi mei
,xen`ky myke ± mixvn
mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d
dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv
mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka
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åð÷ú÷ úòùá íéøöî úàéöé 'ô"àéäù óà .à÷ååã ù

÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî"àøîâá àúéàãë ù
'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå

â íééñî íéøöî úàéöé"íëéäìà 'ä éðà ëíâ åðééäå
æîùîë ïë":ì
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אֿב.7. סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc zeaezk(ipy meil)

`ly onf lk el` zerna miwfgen miyxeid oi`y `vnpe ,zexg`
,mdicil e`adéðéòa déúéàc ïBãwt ìáàepira x`yp utgdy ± £¨¦¨§¦¥§¥¥

vi `l mlern okle,ezeyxn `àîéày xnel mewn did -déì éãBî ¥¨¥¥
oetxh iaxàáé÷ò éaøìmdia` znyk ciny ,miyxeil epzpiy §©¦£¦¨

.minezid xear miqkpd z` cwtpd wifgnàä àðz éàåeli`e ± §¦¨¨¨
xnel mewn did ,oecwt ly dxwnd z` wx dpey did `pzd

`wecyàäaoecwta ±àáé÷ò éaø øîà÷itl ,miyxeil epzpiy §¨¨¨©©¦£¦¨
,miyxeid zeyxa `ed eli`k aygpe epira cner utgdyCäa ìáà£¨§©

,oira zxfeg dpi`e d`vedl dpzipy delna -àîéà`aiwr iaxy ¥¨
ïBôøè éaøì éãBîlk miyxeid mda ekf `ly itl ,lyekl epzpiy ¥§©¦©§

jkl ,mzeyxl e`a `ly ceràëéøödeln s` aezkl dpynd §¦¨
.`aiwr iax wlgp da s`y rinydl

* * *
zxxan .oday lyekl epzpi xne` oetxh iax ,dpyna epipy

:`xnbdéàîepzpi exne`a oetxh iax zpeek dn ±.ìLBkì`xnbd ©©¥
:mi`xen` zwelgn dfa d`ian,øîBà àðéðç éaøa éñBé éaødpeekd ©¦¥§©¦£¦¨¥

äéàøaL ìLBkìleki epi`e xge`n epnfy xhya wifgny mdn in - ©¥¤¦§¨¨
e .exhy onf mcew mxkny znd zerwxwn `ivedl,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

dpeekdäMà úaeúëìxfgl dkxc oi`y itl zlyek zaygp `idy ¦§©¦¨
dpnn zeabl lkezy rwxw el yi okid wecale znd iqkp xg`

ok minkg epwize .dzaezkàpéç íeMîog miyp`d e`vniy ick - ¦¦¨

z` eciqtiy eyygi `le ,mdl `ypdl enikqie miypd ipira
.ozaezk

:xaca mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbdéàpúkef zwelgna - §©¨¥
,`ziixaa epipyy enk ,mi`pzd s` ewlgp mi`xen`d lyéaø©¦

,øîBà ïéîéðaepzpiøLk àeäå ,äéàøaL ìLBkìxacd xyk oke - ¦§¨¦¥©¥¤¦§¨¨§¨¥
.ezeyrl oebde,øîBà øæòìà éaøepzpi.àpéç íeMî äMà úaeúëì ©¦¤§¨¨¥¦§©¦¨¦¦¨

* * *
:dpyna epipyïéLeìzä úBøét çépädkf oda mcewd lk rwxwd on ¦¦©¥©§¦

`aiwr iax ,oday lyekl epzpi xne` oetxh iax xzend 'eke oda
:`xnbd zl`ey .oiyxeil epzpi `l` oica oingxn oi` xne`éaøå§©¦

øúBî àéøéà éàî ,àáé÷òxzend oiprl wx epic z` xn` recn - £¦¨©¦§¨¨
ezrcl ixde ,miyxeil ozpiyeåä ïéLøBéc énð eäleklk mb - §©¦§§¦¨

ixdy ,dqitz mda lirez `le miyxeil epzpi znd gipdy zexitd
,miyxeidn ueg dreay mikixv mleky `aiwr iax xn`y mrhd
dnn xzend iabl wx `le ,znd gipdy zexitd iabl s` jiiy

.eqtzy
:`xnbd zvxznénð éëä ïéà`aiwr iax zrcly ,jk ok` - ¥¨¦©¦

,xzend oic lr `l` wlgp `ly dne ,zexitd lka ekf miyxeid
,`ed `weec e`løúBî ïBôøè éaø øîàc éãéiàåiaxy xg`n - §©§¦§¨©©¦©§¨

,xzend iabl epic z` xn` oetxhénð eäéà àðz`aiwr iax s` - ¨¨¦©¦
d iabl epic z` dpy.øúBî¨
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קג xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mixvn z`ivi,óebä øñànî úéäìàä Lôð úàéöé àéäå§¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦©£©©
¯ ,àéåçc àëLîd`a ytpd ly dzeig ,oky ± "ygpd xer" ¨§¨§¦§¨

ziale zelbl sebd aygp ,ziwl`d ytpd iabl okle ,dtilwdn
,xq`nde zelbd on z`vei ziwl`d ytpde ± xdeqãeçéa ììkì¦¨¥§¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
éãé-ìòäøBzä ÷ñò ©§¥¥¤©¨

¯ ,ììëa úBönäåÎlry §©¦§¦§¨
dxez cnel icediy ici
z`vei ,zeevn miiwne
zelbn ziwl`d eytp
xe` mr zcg`zne ,sebd
± `edÎjexa seqÎoi`
lr df xac dyrp cgeinae
envr lr lawn `edy ici
zrya miny zekln ler
oeylae .rny z`ixw

:"`ipz"dúìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©
úàéø÷a íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

daL ,òîLz`ixwa ± §©¤¨
`ed rnyéLîîe ìa÷îC §©¥©§¦

Cøaúé Bãeçé åéìò̈¨¦¦§¨¥
'ä" :Bøîàa ,Leøôa§¥§¨§
Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà¡Ÿ¥¤¨§

¯ ,ìéòì øàaúpLwxta ¤¦§¨¥§¥
,mcewd"eðéäìà" ék¦¡Ÿ¥

íäøáà éäìà" Bîk àeä§¡Ÿ¥©§¨¨
äéäL éôì ,"'eëå± §§¦¤¨¨

,epia` mdxa`øa óBñ-ïéà øBà ãeçéa ììëðå ìèa;àeä-Ce ¨¥§¦§¨§¦¥¨
¯iwl`" d"awd `xwp ,d"awd mr ezecg`zde elehia awry

ik ,icedi lk ly dwl`d ± "epiwl`" d"awd `xwp jk ,"mdxa`
seqÎoi` xe` mr cge`ne lha icedi ± devn meiw iciÎlr

.`edÎjexaäæì äëæ íäøáàL ÷øxe` mr cge`n zeidl ± ©¤©§¨¨¨¨¨¤
,`edÎjexa seqÎoi`äâøãnî Lãwa Bëeläå åéNòîa§©£¨§¦©Ÿ¤¦©§¥¨

¯ ,äâøãîìlha zeidl ,dpeilrd dbixcnl dlrzdy cr §©§¥¨
,`ed jexa seqÎoi` xe` mr cge`neáeúkL Bîk1òqiå" : §¤¨©¦©

¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáàdbixcnn jld mdxa` ,dabpd ©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dpeilrd dbixcnd lr fnxnd ,"dabpd" ribdy cr dbixcnl
ezcear ici lr `a df mdxa`ay ixd ± d"awdl dad`a xzeia

.zinvrdeðçðà ìáà,mdxa` ipa ±,eðì àéä äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨¦¨
eðì ïúpL,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà,dxeza ±BðBöø ¤¨©¨¤¨§¦§¦¨§

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥
¯ ,ãeçiä úéìëúaez` cg` xac md epevxe eznkgy ,jk §©§¦©¦

,jxazi¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäåici lr ©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨
jxazi eze` "gwi" zeevn miiwne dxez cnel icediy dn

.jxazi ez` cg`zieLBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3: §¤¨©Ÿ©©¨©¨
¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c] "äîeøz éì eç÷éå""xdef"a ik4 §¦§¦§¨§¦§©¦

zakxen ,dnexz dlnd ,dxez ± "dnexz" dlnd z` yxtn
"xdef"a x`eane ± mei mirax`l dpzipy dxezd ± "'n dxez"n
egwz ,"il egwie"l mi`a ,dxez ici lr ,"dnexz" ici lry ,my

d z` ,ize`,envr d"awøîéîì déì éåäå:xnel eilr dide ± ©£¥¥§¥©
¯ ,"äîeøúe"± "e"`e"a §¨

oeekn "il"y oeeikn
± "dnexz"e ,d"awdl
weqtd lr did ,dxezl
,"dnexze il egwie" xnel

jxazi eze` egwiyelr)
lr ± "dnexze" ± ?dn ici

- dxez (iciíeMî àlà¤¨¦
¯ ,ãç àlëcxac lkd §ª¨©

md dxeze d"awd .cg`
aezk `l okle ± cg` xac
dzid f` ik ,"dnexze"
`ed "il"y zernynd
(dxez) dnexze cg` xac
il" `l` ,sqep xac
.cg` xac md ± "dnexz

íL ïiò,"xdf"a ±.[áèéä ©¥¨¥¥
eäæåíéøîBàL5ïzzå" : §¤¤§¦©¦¤

äáäàa eðéäìà 'ä eðì̈¡Ÿ¥§©£¨
¯ ,"'eëcvn :xnelk

d"awd ly ezad`
,dpzn epl ozp ,l`xyil
dwl` ± epiwl` 'd didiy

eply,jxazi ez` micge`n didpy ,éðt øBàa ék"eðì zúð E ¦§¨¤¨©¨¨
äæìå ."'eë eðéäìà 'äicediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ± ¡Ÿ¥§¨¤

,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd ezcear ici lr eze` biyn
mr cge`n zeidl dvegpd dbixcna `vnp cg` lk `ly

dwl` `xwi d"awdy jk icil cr ,d"awdelyoipr df `l` ± ¦¨¥
ly ezbxce eavn dpyn `l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly
;yxei edixd ± "yxei" ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid
zeki`e zenka ielz `edy ,xky enk dppi` dpzn ok enk
ilan ,dpzna el ozip df `l` ,xkyd lawn ly dceard
itke ,l`xyin cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiiziy

:oldl xaqeiyBøBàå Bãeçéa Lôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤§¦§
¯ ,Cøaúéxe` mr zcge`ne dweac didz icedi ly eytpy ¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `edÎjexa seqÎoi`¯ ,ïBöøä àlà¤¨¨¨
,calaBa ä÷áãì íBìLå-ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL¤¦¥¨¨¨¤§¨©§¨§¨§¨
¯ ,'eë.df cegi ea oi` ,f`éLîîe ìa÷îe äöBøL ãiî ìáàC £¨¦¨¤¤§©¥©§¦

éøä ¯ "ãçà 'ä eðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà åéìò̈¨¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥¤¨£¥
çeø éúéà çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëð àìénî¦¥¨¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©©§¦©

éLîàåçeø C6¯ ,"gex"d ,oky ± gex dkiynne gex d`ian gex §©§¦©
oevxd zexxerzdezexxerzde "gex" d`ian ,mc` ly
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íéøîà éèå÷éì
à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é

äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå
÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù

ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì
ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå

à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä
îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù

ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå
úà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú

éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ
îë .ìåëéáë åîöò úà åðì"ò ÷ä"æá ù"éì åç÷éå ô

éúåà øîåìë éìã] äîåøúìäå"íåùî àìà äîåøúå ì
ò ãç àìåëã"ä ùæå :[áèé"åðéäìà 'ä åðì ïúúå ù
éë 'åë äáäàáäæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá

åðì òðåî ïéàïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî
ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù"åá ä÷áãì åìáà .'åë

'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî
àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìàçåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð

ïëìå íéøöî úàéöé 'éçá àéäå çåø êéùîàå çåø éúééà
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didie jyniiy ,mc`a "gex" ,okn xg`l ,dkiynne ,dlrnln
.d"awda weacàéäå,ytpl qgia ±.íéøöî úàéöé úðéça §¦§¦©§¦©¦§©¦

ze`hazde rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw oipr ±
,mixvn z`ivi oipr df ± d"awd ly ecegia weac zeidl oevxd

zelbn z`vei ytpdy
mr zcg`zne sebd

.d"awdeðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨
,rny z`ixw mr cgi

Y àéäL ,óàzxikf ©¤¦
,mixvn z`ivi zyxt zxin`eàìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî`aeny enk ±àøîba ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨©§¨¨
íé÷ñBôe7¯ ,,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn z`iviy §¦

- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti`øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨
.Lnî ãçàoipre ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¤¨©¨

ler zlaw ici lr ,oky .ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi
mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny zekln

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexaóBña ïëå§¥§
t,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî úàéöé úLø ¨¨©§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤

Bîk ïk íb eðéäå§©§©¥§
¯ :ìéòì øàaúpLlry ¤¦§¨¥§¥

dyrp ± mixvn z`ivi ici
dwl` ,"mkiwl` 'd ip`"
cg`zn icediy ,mkly
lkay ,ixd .d"awd mr
z`ivi oipr icedia yi mei
,xen`ky myke ± mixvn
mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d
dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv
mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka
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'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå
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אֿב.7. סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

didie jyniiy ,mc`a "gex" ,okn xg`l ,dkiynne ,dlrnln
.d"awda weacàéäå,ytpl qgia ±.íéøöî úàéöé úðéça §¦§¦©§¦©¦§©¦

ze`hazde rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw oipr ±
,mixvn z`ivi oipr df ± d"awd ly ecegia weac zeidl oevxd

zelbn z`vei ytpdy
mr zcg`zne sebd

.d"awdeðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨
,rny z`ixw mr cgi

Y àéäL ,óàzxikf ©¤¦
,mixvn z`ivi zyxt zxin`eàìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî`aeny enk ±àøîba ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨©§¨¨
íé÷ñBôe7¯ ,,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn z`iviy §¦

- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti`øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨
.Lnî ãçàoipre ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¤¨©¨

ler zlaw ici lr ,oky .ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi
mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny zekln

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexaóBña ïëå§¥§
t,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî úàéöé úLø ¨¨©§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤

Bîk ïk íb eðéäå§©§©¥§
¯ :ìéòì øàaúpLlry ¤¦§¨¥§¥

dyrp ± mixvn z`ivi ici
dwl` ,"mkiwl` 'd ip`"
cg`zn icediy ,mkly
lkay ,ixd .d"awd mr
z`ivi oipr icedia yi mei
,xen`ky myke ± mixvn
mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d
dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv
mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka
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÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî"àøîâá àúéàãë ù
'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå
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אֿב.7. סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc zeaezk(ipy meil)

`ly onf lk el` zerna miwfgen miyxeid oi`y `vnpe ,zexg`
,mdicil e`adéðéòa déúéàc ïBãwt ìáàepira x`yp utgdy ± £¨¦¨§¦¥§¥¥

vi `l mlern okle,ezeyxn `àîéày xnel mewn did -déì éãBî ¥¨¥¥
oetxh iaxàáé÷ò éaøìmdia` znyk ciny ,miyxeil epzpiy §©¦£¦¨

.minezid xear miqkpd z` cwtpd wifgnàä àðz éàåeli`e ± §¦¨¨¨
xnel mewn did ,oecwt ly dxwnd z` wx dpey did `pzd

`wecyàäaoecwta ±àáé÷ò éaø øîà÷itl ,miyxeil epzpiy §¨¨¨©©¦£¦¨
,miyxeid zeyxa `ed eli`k aygpe epira cner utgdyCäa ìáà£¨§©

,oira zxfeg dpi`e d`vedl dpzipy delna -àîéà`aiwr iaxy ¥¨
ïBôøè éaøì éãBîlk miyxeid mda ekf `ly itl ,lyekl epzpiy ¥§©¦©§

jkl ,mzeyxl e`a `ly ceràëéøödeln s` aezkl dpynd §¦¨
.`aiwr iax wlgp da s`y rinydl

* * *
zxxan .oday lyekl epzpi xne` oetxh iax ,dpyna epipy

:`xnbdéàîepzpi exne`a oetxh iax zpeek dn ±.ìLBkì`xnbd ©©¥
:mi`xen` zwelgn dfa d`ian,øîBà àðéðç éaøa éñBé éaødpeekd ©¦¥§©¦£¦¨¥

äéàøaL ìLBkìleki epi`e xge`n epnfy xhya wifgny mdn in - ©¥¤¦§¨¨
e .exhy onf mcew mxkny znd zerwxwn `ivedl,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

dpeekdäMà úaeúëìxfgl dkxc oi`y itl zlyek zaygp `idy ¦§©¦¨
dpnn zeabl lkezy rwxw el yi okid wecale znd iqkp xg`

ok minkg epwize .dzaezkàpéç íeMîog miyp`d e`vniy ick - ¦¦¨

z` eciqtiy eyygi `le ,mdl `ypdl enikqie miypd ipira
.ozaezk

:xaca mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbdéàpúkef zwelgna - §©¨¥
,`ziixaa epipyy enk ,mi`pzd s` ewlgp mi`xen`d lyéaø©¦

,øîBà ïéîéðaepzpiøLk àeäå ,äéàøaL ìLBkìxacd xyk oke - ¦§¨¦¥©¥¤¦§¨¨§¨¥
.ezeyrl oebde,øîBà øæòìà éaøepzpi.àpéç íeMî äMà úaeúëì ©¦¤§¨¨¥¦§©¦¨¦¦¨

* * *
:dpyna epipyïéLeìzä úBøét çépädkf oda mcewd lk rwxwd on ¦¦©¥©§¦

`aiwr iax ,oday lyekl epzpi xne` oetxh iax xzend 'eke oda
:`xnbd zl`ey .oiyxeil epzpi `l` oica oingxn oi` xne`éaøå§©¦

øúBî àéøéà éàî ,àáé÷òxzend oiprl wx epic z` xn` recn - £¦¨©¦§¨¨
ezrcl ixde ,miyxeil ozpiyeåä ïéLøBéc énð eäleklk mb - §©¦§§¦¨

ixdy ,dqitz mda lirez `le miyxeil epzpi znd gipdy zexitd
,miyxeidn ueg dreay mikixv mleky `aiwr iax xn`y mrhd
dnn xzend iabl wx `le ,znd gipdy zexitd iabl s` jiiy

.eqtzy
:`xnbd zvxznénð éëä ïéà`aiwr iax zrcly ,jk ok` - ¥¨¦©¦

,xzend oic lr `l` wlgp `ly dne ,zexitd lka ekf miyxeid
,`ed `weec e`løúBî ïBôøè éaø øîàc éãéiàåiaxy xg`n - §©§¦§¨©©¦©§¨

,xzend iabl epic z` xn` oetxhénð eäéà àðz`aiwr iax s` - ¨¨¦©¦
d iabl epic z` dpy.øúBî¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' א



היום יום . . . קד

ה'תש"גז אייר, כב לעומריום רביעי

חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: וכולם . . . סו א"ס ב"ה.

ּדּור. ֲאָבל  ּסִ ר ּבַ ית ֲאׁשֶ ִהְלכֹות ִציּצִ תּוב ּבְ ּכָ יו, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹול ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֹראׁשֹו ַעד ּפִ ית ּגָ ֲעִטיַפת ַטּלִ ּבַ
ם ָהֵעיַנִים. דֹול ּגַ ית ּגָ ּלִ ל ַהּטַ ֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון ׁשֶ נֹוֲהִגין ְלַכּסֹות ּבְ

ף ְליֹום. ף ְליֹום ּדַ בּוִעים – ּדַ עּוִרים ַהּקְ ֶכת סֹוָטה – נֹוָסף ַעל ׁשִ ִפיָרה ַמּסֶ יֵמי ַהּסְ נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ּבִ

ה'תש"גח אייר, כג לעומריום חמישי

חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ולכן המשיל . . . סו בחייהם.

א שליח איז דָאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד המבואר בענין שהמלאך נקרא 
בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד 
במעלה יתרה. - והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז 
מ'טוט, איז מען מקושר, איז דאמָאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, 

עסט א חסיד, שלָאפט א חסיד.

הּוא  ׁשֶ ׁש ּכְ ם ה' ַמּמָ ׁשֵ ְלָאְך ִנְקָרא ּבְ ַהּמַ ִעְנַין ׁשֶ ֹבָאר ּבְ ֶרְך ַהּמְ ַח – ַעל ּדֶ ּלֵ ׁשַ ִליַח הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהּמְ ׁשָ
ַמֲעָלה ְיֵתָרה. מֹות הּוא עֹוד ּבְ ׁשָ ּנְ ּבַ מֹות, ּוְמֹבָאר ׁשֶ ן ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ִליַח ִמּלְ ׁשָ

ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ְוָאז  ִרים;  ָ ְמֻקּשׁ ֲהֵרי  ּפֹוֲעִלים  ּוְכׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ י,  ָהַרּבִ לּוֵחי  ׁשְ ֲחִסיִדים ֵהם  ה  ְוִהּנֵ
ן ָחִסיד. ּכֹל: הֹוֵלְך ָחִסיד, אֹוֵכל ָחִסיד, ָיׁשֵ ּבַ

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ַהְנָהָגה  ׁשֹוֵמַע, הּוא הֹוָרַאת  רֹוֶאה אֹו  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָאַמר:  ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ מֹוֵרנּו 
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

תקנ"ה  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ עּוָדה  ּסְ ּבַ תרכ"א  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום 
עּוָדה  ּסְ ּבַ בּועֹות תקכ"ח  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום ב'  ּבְ  : ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  עּוָדה  ּסְ ּבַ
ירּות  ׁשֹון ַסּפִ ם הּוא ִמּלְ ם ָלֶכם", ּוְסַפְרּתֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש(, "ּוְסַפְרּתֶ ּגִ י )ַהּמַ ת מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָאַמר ּכְ
ת ֲאֹדִני ָאִבי  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֵען ּכְ ָ ּשׁ ַוּיִ ִהיר.  ּבָ ֶכם"  ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ׁשֶ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות  ּוְבִהירּות. "ּוְסַפְרּתֶ
דֹוָלה.  ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶכם"? ְותֹוְך  ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ יּהַ ֶאת רֹאׁשֹו ַהּקָ ְך ִהְגּבִ ַאַחר ּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קה היום יום . . . 
ה  ִמּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ ַבע  ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ִמימֹות,  ּתְ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ ל  ׁשֶ ִנּגּון  ּבְ  – ָאַמר  ּבּור  ּדִ ֵדי  ּכְ

רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ַבע, ְוׁשֶ ֶ לּוָלה ִמּשׁ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ ּוִמּדָ

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְולֹא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְולֹא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְולֹא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ

ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְולֹא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ

י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ

ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור – ְולֹא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ ָ אֹוָתם ַהּשׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ּכִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ה  אייר ז' ראשון יום כזוכה'? זוכה שאינו את חכמים 'עשו מתי

:ÂŒ‰ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úà úBòî äåìnä©©§¤¨¤
úBònä ïúBà ìò Léøôî úBéäì éðòä úàå éålä úàå ïäkä©Ÿ¥§¤©¥¦§¤¤¨¦¦§©§¦©¨©¨
øçà éãé ìò ïäa äkæîe ...øOòî Bà äîeøz Léøôî ...B÷ìçî¥¤§©§¦§¨©£¥§©¤¨¤©§¥©¥
ãò ,äåìnä ïî äkðîe ...íåìäL éðòä Bà éålä Bà ïäk BúBàì§Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¦§¨§©¤¦©¦§¨©

...BáBç ìk òøtiL¤¦¨©¨
ושמואל רב ב)לדעת ל, לזכות (גיטין והלוי הכהן יכולים

הבית  לבעל ולהחזירם לידיהם, הגיעו שלא אף בפירות,
הבית  בעל כאשר וזאת הבית, מבעל שלוו הלוואה תמורת

אחר ידי על בהם זיכם שיזכה לו ואמר שלישי לאדם הפירות את (שמסר

הלוי) או הכהן  לבעל עבור מחזירם ואז לידם בא כאילו שנחשב
שרגיל  ממכריו הם הלוי או הכהן ואם החוב. תמורת הבית

אחר". ידי על לזכות צריך "אינו להם, רק לתת
יוסי רבי לשיטת כזוכה".(שם)אבל זוכה שאינו את "עשו

עשאום  חכמים קנין, עשו לא הלוי או שהכהן אף כלומר,
חובת  ידי יצא הבית ובעל ובמעשר, בתרומה זכו כאילו

בחובו. לגבותם ויכול ההפרשה בעת נתינה
ללוי  או לכהן במזכה שרק ושמואל, כרב הרמב"ם ופסק

לידם  בא כאילו נחשב כהונה במכרי או אחר ידי (רדב"ז,על

משנה) .כסף
אחרונים  ירושלמי והקשו הפנים מראה ה"ג. פ"ה בכורות משנה (לחם

ה"ב) פ"ה :פאה
טהורה בהמה בכור בכורים בדיני ה"ג)(הל' כתב פ"ט

ראשון, נולד מי וספק זכרים שני שילדה שבהמה הרמב"ם
לבעלים  ואחד לכהן ניתן הבעלים אחד שביד והבהמה

כהונה ממתנות וקיבה')פטורה לחיים את ('זרוע חכמים 'עשו כי ,
נחשב  הכהן ליד המתנות באו שלא ואף כזוכה' זוכה שאינו
הבהמה  תמורת לישראל ומכרן וחזר לידו הגיעו כאילו

מום בעל ובכור לו, שניתן מום)השניה בו כשיפול שוחטו (שהרי

בסתירה  זה והרי המתנות. מן פטור לישראל מוכר שהכהן
יוסי! כרבי שלא שהלכה כאן לדבריו

הפנים': ה'מראה ומיישב
כאילו  יחשב קנין ללא שגם חכמים תיקנו בכור, בספק

כהן" ביד ש"חליפין כיון הכהן בו א)זכה יח, היינו (בכורות ,
הכהן  ביד נמצאת הבעלים שביד הבכור אחת תמורת (בהמה

זוכה מהשתיים) שאינו את חכמים 'עשו בידו התמורה וכאשר ,
ליטול  שיוכל כדי לוי או לכהן מעות המלוה אבל כזוכה',
נתינת  בעת הרי ההלוואה, תמורת והמעשר התרומה את
לעולם  באה שלא וכיון נזרעה, לא עדיין התבואה התמורה
לכהן  לזכות הבעלים צריכים ולכן בה, לזכות יכול הכהן אין

ההפרשה. בעת אחר עלֿידי

ה'תשע"ה  אייר ח' שני יום בלבד  לשבת נאמנות

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìëBà àeäL ét ìò óà©©¦¤¥
éàöBîì úBøtä ïúBàî ìëàé àì äæ éøä Z úaLa åét ìò©¦§©¨£¥¤ŸŸ©¥¨©¥§¨¥

.ìkä ìò éàîc øOòiL ãò úaL©¨©¤§©¥§©©©Ÿ
לחומרא  הלכה נפסקה ערוך' ב'שולחן מקומות בכמה
כגון  מיוחדים, במקרים הקילו ומכלֿמקום מסוים, בענין

מגדים' ה'פרי וכתב שבת. לצורך או אורחים סי'לצורך (יו"ד

סק"ט) משב"ז ש צד מהמאכל , ונשאר שבת לצורך הקילו כאשר
היה  ההיתר שעיקר אף כי לאוכלו, מותר השבת לאחר

לאיסורו. חוזר אינו שוב שהותר כיון השבת, לצורך
חכמים  הקילו שבת שלצורך מבואר זו בהלכה והנה,
נאמן, אינו החול שבימות לאדם אף המעשרות על להאמין
מגדים' ה'פרי דברי לפי והרי לעשר, צריך שבת במוצאי אך
לאיסורו! חוזר אינו שוב שבת, לצורך הותר הדבר כאשר

לחלק: ויש
אלא  כאיסור, נחשב הוא בשבת גם דמאי, לגבי
שעיקר  (מאחר שבת לצורך והתירוהו הקילו שחכמים

עצמה  לשבת מוגבל ההיתר ולכן מדרבנן) הוא האיסור
בהם  שהתירו הדינים בשאר אך לעשר, צריך מכן ולאחר
כדעת  נוקטים הדין שמעיקר משום הוא הטעם שבת לצורך
אין  בשבת ואילו מחמירים. שבחול אלא המקלים
צריך  אין ולכן כהיתר, נחשב הדבר וממילא מחמירים

שבת. לאחר גם בו להחמיר
זה: מחילוק נוספת מינה' 'נפקא

הי"א)לעיל העניים (פ"י את להאכיל שמותר הרמב"ם פסק
ומה  דמאי. שהוא להודיעם צריך אך דמאי, האורחים ואת
האם  אורחים, לצורך בהם שהקילו הדינים שאר לגבי הדין
יש  האמור לפי לא? או כך על האורחים את ליידע חובה
גמור  איסור הוא בעצם כי להודיעם צריך בדמאי שרק לומר
בשאר  אך לאורחים, להאכילו בו שהקילו אלא מדרבנן
את  מחשיבים אורחים לצורך הנוגע בכל הרי המקומות
למעשה  שהרי להודיעם חיוב אין ולכן גמור, כהיתר הדבר

גמור. היתר דבר בפניהם מגיש הוא
(an c"ei dyn xac z"ey)

ה'תשע"ה  אייר ט' שלישי יום בחו"ל  ישראל ארץ פירות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïäL òeãiL úBøt¥¤¨©¤¥
ïéøOòúî ...íéåMä ïéáeøçäå ,íéìBãbä íéøîzä ...õøàä úBøtî¦¥¨¨¤©§¨¦©§¦§¤¨¦©¨¦¦§©§¦

.àéøeñáe ìàøOé õøà ìëa éàîc§©§¨¤¤¦§¨¥§§¨
מהארץ  שהם שידוע פירות משנה': ה'כסף ופירש

חוצה  יצאו אם אבל ובסוריא, ישראל בארץ רק מתעשרים
בהלכות  הרמב"ם שכתב כמו מתעשרים, אינם לארץ

הכ"ב)תרומות לארץ (פ"א חוצה שיצאו ישראל ארץ "פירות :
בתנאי  וזאת המעשרות". ומן התרומה ומן החלה מן פטורין

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מירוח  - ובתרו"מ העיסה, גלגול - (בחלה המלאכה שגמר
בארץ  מלאכתן נגמרה אם אבל לארץ, בחוצה נעשה הכרי)

נפקע אינו שוב החיוב, עליהם חל וכבר משנה ישראל (ראב"ד,

שם) תרומות הל' .למלך
יו"ט' ה'תוספות כך על מ"א)והקשה פ"ב במקור (דמאי :

במשנה מארץ (שם)ההלכה שהם שידוע שפירות נאמר
הרמב"ם ופירש מקום", בכל דמאי "מתעשרין (במשנה ישראל

לארץ".שם) בחוצה בין ישראל בארץ "בין שהכוונה
תרומות, ובהלכות כאן לדבריו סתירה זו הרי ולכאורה,
המעשרות! מן פטורים לחו"ל שיצאו ישראל ארץ שפירות

המפרשים שם)וביארו דמאי מהרי"ח חדושי שם, אנשי :(תוס'
לארץ  בחוצה שגם המשנה בפירוש הרמב"ם כוונת

אלא  ממש לארץ' ל'חוץ אינה דמאי של במעשרות חייבים
ולחוץ, מכזיב היינו בהם, החזיקו לא בבל שעולי למקומות
ואף  בהם. החזיקו מצרים שעולי אף חו"ל ונחשבים

הדמאי מן פטורים שם הנמצאים ג)שהפירות בהלכה (כאמור

פירות  אבל האלו, מהמקומות הם הפירות כאשר רק זה הרי
חייבים  - במשנה מדובר ובזה - ישראל מארץ שבאו שידוע

דמאי. של במעשרות
דמאי  לעשרן מחייב הרמב"ם שלפנינו בהלכה אבל
ממש  לארץ' ב'חוצה ואילו ובסוריא', ישראל ב'ארץ
כי  פוטר, בהם) החזיקו לא מצרים עולי שגם (מקומות
שפירות  תרומות בהלכות שביאר כמו בחו"ל, נעשה המירוח

פטורים. - שם ומתמרחים לחו"ל היוצאים

ה'תשע"ה  אייר י' רביעי יום מקומי  שאינו במטבע שני מעשר פדיית

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÈÚ·¯ ÚËÂ È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
:øîàpL ;íB÷î BúBàáe ïîæ BúBàa àöBé BðéàL òaèîa ïéãBt¦§©§¥©¤¥¥§§©§¨¤¤¡©
éeàø äéäiL ãò Z ELôð äeàz øLà ìëa óñkä zúðå§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§©¤¦§¤¨

.äàöBäì§¨¨
באותו  יוצא שאינו מטבע על פודים שאין הדין בטעם

רש"י פירש מעות)מקום, על ד"ה ב צז, צורה (ב"ק כסף "דלאו :
ללא  כסף חתיכת על פודים שאין כשם כלומר, ביה". קרינא
כך  הקודמת), בהלכה (כמבואר מטבע על דוקא אלא צורה
היא  כאן כי זה, במקום יוצאת שאינה מטבע על פודים אין

כמטבע. ולא כסף חתיכת כסתם נחשבת
הקודמת  בהלכה הלכות: לשתי זאת חילק הרמב"ם אך
דין  את הביא זו ובהלכה צורה, בה שאין מטבע דין את הביא
שנאמר  משום זה: לדין אחר טעם נתן ואף יוצא שאינו מטבע
להיות  צריך המטבע נפשך', תאוה אשר בכל הכסף 'ונתתה

כמטבע. כלל חשובה שאינה משום לא אך להוצאה, ראוי
ערוך' ה'שולחן דברי את לבאר יש זה ס'לפי שלא סי' (יו"ד

באותו קלח) יוצאת שאינה במטבע לפדות שאין ההלכה לגבי
שבית  בזמן אלא אמורים אלו דברים שאין 'אפשר מקום:
אין  נאכל שני מעשר שאין עכשיו אבל קיים, המקדש
לחוש  יש 'מכלֿמקום כתב: למעשה אך בכך', להקפיד

היוצא'. מטבע על אלא יפדה לא הזה בזמן ואף בדבר,
המבואר  פי על הוא הזה בזמן להקל שהטעם ונראה,
משום  הוא יוצא שאינו במטבע שהחיסרון הרמב"ם מדברי
נפשך', תאוה אשר בכל הכסף 'ונתת בו לקיים יוכל שלא
פירות  במעות קונים אין ובלאוֿהכי מאחר הזה בזמן ולכן
ראוי  המטבע שיהא להקפיד אין אותן, מבערים אלא מעשר
אינו  כאן יוצא שאינו שמטבע נאמר אם אך להוצאה,
בו  שאין כמטבע הוא והרי זה במקום כמטבע כלל נחשבת
צריך  הזה בזמן גם כי הזה בזמן אף בכך להקל אין צורה,
צורה  ללא מטבע על לפדות אפשר ואי כסף על דוקא לפדות

מ"ב) פ"א מע"ש יצחק גבורת .(ראה
מטבע  לגבי ההסברים, שני בין נוספת מינה' 'נפקא
דולר  וכגון בו, לקנות ניתן למעשה אך המדינה מטבע שאינו
מאחר  הראשון, הביאור לפי ישראל: בארץ אמריקאי
מועילה  לא המדינה מטבע נחשב אינו חוקית ומבחינה
ללא  כסף בחתיכת גם שהרי דברים, בו לרכוש האפשרות
אלא  פודים אין ומכלֿמקום דברים, לרכוש ניתן צורה
שם  בעצם חיסרון בזה אין השני הביאור לפי אך במטבע.
למעשה  וכאשר להוציאו, שקשה משום רק אלא המטבע

חיסרון. בו אין לסוחר עובר הוא
(elw ,` dpit oa` z"ey)

ה'תשע"ה  אייר י"א חמישי יום שקול  אינו הספק כאשר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰LnzLpL äáz¥¨¤¦§©¥
äöçîì äöçî . . úBòî dëBúa àöîðå ,éðL øOòîe ïélç däª¦©£¥¥¦§¦§¨§¨¨¤¡¨§¤¡¨

.ïélç Zª¦
מעות  מניחים המשתמשים מחצית אם להבין: וצריך
ואומרים  מקילים מדוע מעשר, מעות ומחציתם חולין
ובפרט  לחומרא, דאורייתא ספיקא והרי חולין, הן שהמעות

למעשר" חולין בין הנמצאות י"ב)שב"מעות נקט (שבהל'
לחומרא? הרמב"ם

קורקוס: הר"י ומבאר
לקופת  חולין של מטבעות קופת בין שנמצאו במעות

ספק  יש הקופות, מאחת ונפלו י"ב) (בהל' מעשר מטבעות
ולא  נשמט החולין מן שדווקא לומר הסתברות ואין שקול,
במעות  אבל תורה. של ספק ככל מחמירים ולכן המעשר, מן

מעשר או חולין הם אם זוכר ואינו בתיבה י"א)שהונחו ,(בהל'
ביתר  נעשה בהן והטיפול הם, קודש מעשר שמעות כיון
אלו. במעות עשה מה יזכור שהאדם מסתבר לב, תשומת

הן. חולין מעות כנראה ספק, מתעורר ואם
עוד)והצל"ח ד"ה א ז, תירץ:(פסחים

ס  בהן שיפול עד חולין בחזקת הן מעות שמא סתם פק
איזה  שקול ספק יש כאשר ולכן, מעשר, פירות בהן נתחללו
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ה'תשע"ה  אייר ז' ראשון יום כזוכה'? זוכה שאינו את חכמים 'עשו מתי

:ÂŒ‰ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úà úBòî äåìnä©©§¤¨¤
úBònä ïúBà ìò Léøôî úBéäì éðòä úàå éålä úàå ïäkä©Ÿ¥§¤©¥¦§¤¤¨¦¦§©§¦©¨©¨
øçà éãé ìò ïäa äkæîe ...øOòî Bà äîeøz Léøôî ...B÷ìçî¥¤§©§¦§¨©£¥§©¤¨¤©§¥©¥
ãò ,äåìnä ïî äkðîe ...íåìäL éðòä Bà éålä Bà ïäk BúBàì§Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¦§¨§©¤¦©¦§¨©

...BáBç ìk òøtiL¤¦¨©¨
ושמואל רב ב)לדעת ל, לזכות (גיטין והלוי הכהן יכולים

הבית  לבעל ולהחזירם לידיהם, הגיעו שלא אף בפירות,
הבית  בעל כאשר וזאת הבית, מבעל שלוו הלוואה תמורת

אחר ידי על בהם זיכם שיזכה לו ואמר שלישי לאדם הפירות את (שמסר

הלוי) או הכהן  לבעל עבור מחזירם ואז לידם בא כאילו שנחשב
שרגיל  ממכריו הם הלוי או הכהן ואם החוב. תמורת הבית

אחר". ידי על לזכות צריך "אינו להם, רק לתת
יוסי רבי לשיטת כזוכה".(שם)אבל זוכה שאינו את "עשו

עשאום  חכמים קנין, עשו לא הלוי או שהכהן אף כלומר,
חובת  ידי יצא הבית ובעל ובמעשר, בתרומה זכו כאילו

בחובו. לגבותם ויכול ההפרשה בעת נתינה
ללוי  או לכהן במזכה שרק ושמואל, כרב הרמב"ם ופסק

לידם  בא כאילו נחשב כהונה במכרי או אחר ידי (רדב"ז,על

משנה) .כסף
אחרונים  ירושלמי והקשו הפנים מראה ה"ג. פ"ה בכורות משנה (לחם

ה"ב) פ"ה :פאה
טהורה בהמה בכור בכורים בדיני ה"ג)(הל' כתב פ"ט

ראשון, נולד מי וספק זכרים שני שילדה שבהמה הרמב"ם
לבעלים  ואחד לכהן ניתן הבעלים אחד שביד והבהמה

כהונה ממתנות וקיבה')פטורה לחיים את ('זרוע חכמים 'עשו כי ,
נחשב  הכהן ליד המתנות באו שלא ואף כזוכה' זוכה שאינו
הבהמה  תמורת לישראל ומכרן וחזר לידו הגיעו כאילו

מום בעל ובכור לו, שניתן מום)השניה בו כשיפול שוחטו (שהרי

בסתירה  זה והרי המתנות. מן פטור לישראל מוכר שהכהן
יוסי! כרבי שלא שהלכה כאן לדבריו

הפנים': ה'מראה ומיישב
כאילו  יחשב קנין ללא שגם חכמים תיקנו בכור, בספק

כהן" ביד ש"חליפין כיון הכהן בו א)זכה יח, היינו (בכורות ,
הכהן  ביד נמצאת הבעלים שביד הבכור אחת תמורת (בהמה

זוכה מהשתיים) שאינו את חכמים 'עשו בידו התמורה וכאשר ,
ליטול  שיוכל כדי לוי או לכהן מעות המלוה אבל כזוכה',
נתינת  בעת הרי ההלוואה, תמורת והמעשר התרומה את
לעולם  באה שלא וכיון נזרעה, לא עדיין התבואה התמורה
לכהן  לזכות הבעלים צריכים ולכן בה, לזכות יכול הכהן אין

ההפרשה. בעת אחר עלֿידי

ה'תשע"ה  אייר ח' שני יום בלבד  לשבת נאמנות

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìëBà àeäL ét ìò óà©©¦¤¥
éàöBîì úBøtä ïúBàî ìëàé àì äæ éøä Z úaLa åét ìò©¦§©¨£¥¤ŸŸ©¥¨©¥§¨¥

.ìkä ìò éàîc øOòiL ãò úaL©¨©¤§©¥§©©©Ÿ
לחומרא  הלכה נפסקה ערוך' ב'שולחן מקומות בכמה
כגון  מיוחדים, במקרים הקילו ומכלֿמקום מסוים, בענין

מגדים' ה'פרי וכתב שבת. לצורך או אורחים סי'לצורך (יו"ד

סק"ט) משב"ז ש צד מהמאכל , ונשאר שבת לצורך הקילו כאשר
היה  ההיתר שעיקר אף כי לאוכלו, מותר השבת לאחר

לאיסורו. חוזר אינו שוב שהותר כיון השבת, לצורך
חכמים  הקילו שבת שלצורך מבואר זו בהלכה והנה,
נאמן, אינו החול שבימות לאדם אף המעשרות על להאמין
מגדים' ה'פרי דברי לפי והרי לעשר, צריך שבת במוצאי אך
לאיסורו! חוזר אינו שוב שבת, לצורך הותר הדבר כאשר

לחלק: ויש
אלא  כאיסור, נחשב הוא בשבת גם דמאי, לגבי
שעיקר  (מאחר שבת לצורך והתירוהו הקילו שחכמים

עצמה  לשבת מוגבל ההיתר ולכן מדרבנן) הוא האיסור
בהם  שהתירו הדינים בשאר אך לעשר, צריך מכן ולאחר
כדעת  נוקטים הדין שמעיקר משום הוא הטעם שבת לצורך
אין  בשבת ואילו מחמירים. שבחול אלא המקלים
צריך  אין ולכן כהיתר, נחשב הדבר וממילא מחמירים

שבת. לאחר גם בו להחמיר
זה: מחילוק נוספת מינה' 'נפקא

הי"א)לעיל העניים (פ"י את להאכיל שמותר הרמב"ם פסק
ומה  דמאי. שהוא להודיעם צריך אך דמאי, האורחים ואת
האם  אורחים, לצורך בהם שהקילו הדינים שאר לגבי הדין
יש  האמור לפי לא? או כך על האורחים את ליידע חובה
גמור  איסור הוא בעצם כי להודיעם צריך בדמאי שרק לומר
בשאר  אך לאורחים, להאכילו בו שהקילו אלא מדרבנן
את  מחשיבים אורחים לצורך הנוגע בכל הרי המקומות
למעשה  שהרי להודיעם חיוב אין ולכן גמור, כהיתר הדבר

גמור. היתר דבר בפניהם מגיש הוא
(an c"ei dyn xac z"ey)

ה'תשע"ה  אייר ט' שלישי יום בחו"ל  ישראל ארץ פירות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïäL òeãiL úBøt¥¤¨©¤¥
ïéøOòúî ...íéåMä ïéáeøçäå ,íéìBãbä íéøîzä ...õøàä úBøtî¦¥¨¨¤©§¨¦©§¦§¤¨¦©¨¦¦§©§¦

.àéøeñáe ìàøOé õøà ìëa éàîc§©§¨¤¤¦§¨¥§§¨
מהארץ  שהם שידוע פירות משנה': ה'כסף ופירש

חוצה  יצאו אם אבל ובסוריא, ישראל בארץ רק מתעשרים
בהלכות  הרמב"ם שכתב כמו מתעשרים, אינם לארץ

הכ"ב)תרומות לארץ (פ"א חוצה שיצאו ישראל ארץ "פירות :
בתנאי  וזאת המעשרות". ומן התרומה ומן החלה מן פטורין

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מירוח  - ובתרו"מ העיסה, גלגול - (בחלה המלאכה שגמר
בארץ  מלאכתן נגמרה אם אבל לארץ, בחוצה נעשה הכרי)

נפקע אינו שוב החיוב, עליהם חל וכבר משנה ישראל (ראב"ד,

שם) תרומות הל' .למלך
יו"ט' ה'תוספות כך על מ"א)והקשה פ"ב במקור (דמאי :

במשנה מארץ (שם)ההלכה שהם שידוע שפירות נאמר
הרמב"ם ופירש מקום", בכל דמאי "מתעשרין (במשנה ישראל

לארץ".שם) בחוצה בין ישראל בארץ "בין שהכוונה
תרומות, ובהלכות כאן לדבריו סתירה זו הרי ולכאורה,
המעשרות! מן פטורים לחו"ל שיצאו ישראל ארץ שפירות

המפרשים שם)וביארו דמאי מהרי"ח חדושי שם, אנשי :(תוס'
לארץ  בחוצה שגם המשנה בפירוש הרמב"ם כוונת

אלא  ממש לארץ' ל'חוץ אינה דמאי של במעשרות חייבים
ולחוץ, מכזיב היינו בהם, החזיקו לא בבל שעולי למקומות
ואף  בהם. החזיקו מצרים שעולי אף חו"ל ונחשבים

הדמאי מן פטורים שם הנמצאים ג)שהפירות בהלכה (כאמור

פירות  אבל האלו, מהמקומות הם הפירות כאשר רק זה הרי
חייבים  - במשנה מדובר ובזה - ישראל מארץ שבאו שידוע

דמאי. של במעשרות
דמאי  לעשרן מחייב הרמב"ם שלפנינו בהלכה אבל
ממש  לארץ' ב'חוצה ואילו ובסוריא', ישראל ב'ארץ
כי  פוטר, בהם) החזיקו לא מצרים עולי שגם (מקומות
שפירות  תרומות בהלכות שביאר כמו בחו"ל, נעשה המירוח

פטורים. - שם ומתמרחים לחו"ל היוצאים

ה'תשע"ה  אייר י' רביעי יום מקומי  שאינו במטבע שני מעשר פדיית

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÈÚ·¯ ÚËÂ È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
:øîàpL ;íB÷î BúBàáe ïîæ BúBàa àöBé BðéàL òaèîa ïéãBt¦§©§¥©¤¥¥§§©§¨¤¤¡©
éeàø äéäiL ãò Z ELôð äeàz øLà ìëa óñkä zúðå§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§©¤¦§¤¨

.äàöBäì§¨¨
באותו  יוצא שאינו מטבע על פודים שאין הדין בטעם

רש"י פירש מעות)מקום, על ד"ה ב צז, צורה (ב"ק כסף "דלאו :
ללא  כסף חתיכת על פודים שאין כשם כלומר, ביה". קרינא
כך  הקודמת), בהלכה (כמבואר מטבע על דוקא אלא צורה
היא  כאן כי זה, במקום יוצאת שאינה מטבע על פודים אין

כמטבע. ולא כסף חתיכת כסתם נחשבת
הקודמת  בהלכה הלכות: לשתי זאת חילק הרמב"ם אך
דין  את הביא זו ובהלכה צורה, בה שאין מטבע דין את הביא
שנאמר  משום זה: לדין אחר טעם נתן ואף יוצא שאינו מטבע
להיות  צריך המטבע נפשך', תאוה אשר בכל הכסף 'ונתתה

כמטבע. כלל חשובה שאינה משום לא אך להוצאה, ראוי
ערוך' ה'שולחן דברי את לבאר יש זה ס'לפי שלא סי' (יו"ד

באותו קלח) יוצאת שאינה במטבע לפדות שאין ההלכה לגבי
שבית  בזמן אלא אמורים אלו דברים שאין 'אפשר מקום:
אין  נאכל שני מעשר שאין עכשיו אבל קיים, המקדש
לחוש  יש 'מכלֿמקום כתב: למעשה אך בכך', להקפיד

היוצא'. מטבע על אלא יפדה לא הזה בזמן ואף בדבר,
המבואר  פי על הוא הזה בזמן להקל שהטעם ונראה,
משום  הוא יוצא שאינו במטבע שהחיסרון הרמב"ם מדברי
נפשך', תאוה אשר בכל הכסף 'ונתת בו לקיים יוכל שלא
פירות  במעות קונים אין ובלאוֿהכי מאחר הזה בזמן ולכן
ראוי  המטבע שיהא להקפיד אין אותן, מבערים אלא מעשר
אינו  כאן יוצא שאינו שמטבע נאמר אם אך להוצאה,
בו  שאין כמטבע הוא והרי זה במקום כמטבע כלל נחשבת
צריך  הזה בזמן גם כי הזה בזמן אף בכך להקל אין צורה,
צורה  ללא מטבע על לפדות אפשר ואי כסף על דוקא לפדות

מ"ב) פ"א מע"ש יצחק גבורת .(ראה
מטבע  לגבי ההסברים, שני בין נוספת מינה' 'נפקא
דולר  וכגון בו, לקנות ניתן למעשה אך המדינה מטבע שאינו
מאחר  הראשון, הביאור לפי ישראל: בארץ אמריקאי
מועילה  לא המדינה מטבע נחשב אינו חוקית ומבחינה
ללא  כסף בחתיכת גם שהרי דברים, בו לרכוש האפשרות
אלא  פודים אין ומכלֿמקום דברים, לרכוש ניתן צורה
שם  בעצם חיסרון בזה אין השני הביאור לפי אך במטבע.
למעשה  וכאשר להוציאו, שקשה משום רק אלא המטבע

חיסרון. בו אין לסוחר עובר הוא
(elw ,` dpit oa` z"ey)

ה'תשע"ה  אייר י"א חמישי יום שקול  אינו הספק כאשר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰LnzLpL äáz¥¨¤¦§©¥
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.ïélç Zª¦
מעות  מניחים המשתמשים מחצית אם להבין: וצריך
ואומרים  מקילים מדוע מעשר, מעות ומחציתם חולין
ובפרט  לחומרא, דאורייתא ספיקא והרי חולין, הן שהמעות

למעשר" חולין בין הנמצאות י"ב)שב"מעות נקט (שבהל'
לחומרא? הרמב"ם

קורקוס: הר"י ומבאר
לקופת  חולין של מטבעות קופת בין שנמצאו במעות

ספק  יש הקופות, מאחת ונפלו י"ב) (בהל' מעשר מטבעות
ולא  נשמט החולין מן שדווקא לומר הסתברות ואין שקול,
במעות  אבל תורה. של ספק ככל מחמירים ולכן המעשר, מן

מעשר או חולין הם אם זוכר ואינו בתיבה י"א)שהונחו ,(בהל'
ביתר  נעשה בהן והטיפול הם, קודש מעשר שמעות כיון
אלו. במעות עשה מה יזכור שהאדם מסתבר לב, תשומת

הן. חולין מעות כנראה ספק, מתעורר ואם
עוד)והצל"ח ד"ה א ז, תירץ:(פסחים

ס  בהן שיפול עד חולין בחזקת הן מעות שמא סתם פק
איזה  שקול ספק יש כאשר ולכן, מעשר, פירות בהן נתחללו
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בתיבה הונחו י"א)מעות חזקתן (בהל' על אותן מעמידים ,
לקופת  חולין קופת בין שנמצאו מעות משא"כ הן, וחולין
מאיזה  – בקופות אלא במעות אינו הספק (בהי"ב), מעשר
והולכים  מאחרת, יותר אחת לקופה חזקה ואין – נפלו קופה

תורה. של ספק ככל לחומרא
השולחן' ח)וב'ערוך קכט, סי' מבאר:(מע"ש

רוב  ואם . . מעשר מניחין רוב "אם הרמב"ם מלשון
שמסתפקים  אחד באדם מדובר שאין משמע חולין" מניחין

כאן  המניחים רבים באנשים אלא הניח, מעות אלו בו
רוב  כאן יש למחצה' 'מחצה הוא הספק וכאשר מעותיהם,
ודאי  מעשר למעות בתיבה המשתמשים כי להיתר,
המשתמשים  כמו (לא חולין למעות גם בה משתמשים
וכיון  בלבד), לחולין הוא שהשימוש שיתכן חולין למעות
מדובר  י"ב בהלכה אך חולין. אלו הרי להיתר, רוב שיש
ואחת  מעשר אחת קופותיו, בין המעות את שמצא באדם

להחמיר. יש השקול ובספק חולין,

ה'תשע"ה  אייר י"ב שישי יום בערלה? חייבת לולב נטיעת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïBâk ,äåöîì òèBpä©¥©§¦§¨§
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שאינו  משמע ללולב" אתרוג "שנטע הרמב"ם מלשון
לולב, לנטילת האתרוג בנטיעת אלא הלולב בנטיעת מדבר

לולב בהלכות ה"ה)וכלשונו מצוה (פ"ז אלו מינין "ארבעה
ההלכה  במקור וגם לולב". מצות נקראים וכולן הן... אחת

ה"ב)בירושלמי פ"א "(ערלה רק למצווה `bexzמובא שנטעו
בערלה" מ)חייב ס"ק ערלה הל' חמודות .(דברי

הרא"ש ג)אבל אות מ"א פ"א ערלה, למס' "אם (בפירושו כתב:
למצוה, bexz`lנטעו e` alell הטור גם הביאו וכך חייב".

ערוך' רצד)וה'שולחן סי' כגון (יו"ד מצוה, לצורך "הנוטע :
חייב". אתרוג, או לולב לצורך

ה'דרישה' זה על ז)והקשה ס"ק שם הנוטע (יו"ד מדוע :
אכילת  לצורך אינה נטיעתו והרי בערלה, חייב למצוה לולב
לצורך  אלא הפירות לצורך שלא אילן והנוטע הפרי,

מן  פטור לבנין), קורות או לגינה גדר (כמו בעץ השימוש
ב)הערלה הל' כיון (לעיל בערלה שחייב מאתרוג בשונה ,

למאכל? גם שמשמש
אחר, לשימוש אלא למאכל שלא אילן בנטיעת ומבאר:
הנוטע  אבל לפירות, לא אך שימוש אותו לצורך הנוטע כוונת
והן  הלולב הן בעץ, שיגדל מה כל לצורך מתכוין לולב
בערלה. חייבת – הפרי לצורך גם היא שהנטיעה וכיון הפירות,
הגאון  של חידושו פי על הרא"ש שיטת את שביאר ויש

פ"ז)הרוגצ'ובי לולב הל' פענח דקל (צפנת מעץ הבא שלולב ,
אמרה  התורה כי למצווה, כשר אינו תמרים מגדל שאינו

'כפות mixnz'כפות אלו אין פירות נושא אינו העץ ואם  '
mixnz נושא שאינו מעץ לולב ליטול אפשר שאי ומאחר .'

ואינו  בערלה, וחייב לתמרים גם הנוטע כוונת ודאי תמרים,
אין  שאכן קורות) או (גדר אחר לשימוש אילן לנוטע דומה

לפירות ה"ז)כוונתו פ"י מע"ש דמרדכי .(מילי

ה'תשע"ה  אייר י"ג קודש שבת הנאה  ממון?טובת -

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰åéúBøt eéäL éî¦¤¨¥¨
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ומעשר)השל"ה צדקה עניני מגילה, מחלוקת (מס' את פירש
ב)האמוראים יא, מציעא היינו (בבא ממון', - הנאה 'טובת בענין

הבית  בעל אך לוי, שבט של ממון שהן ומעשרות תרומות
הנאה' 'טובת וזוהי שירצה ללוי או כהן לאיזה לתת יכול
יכול  אינו כממונו נחשבת אינה הנאה שטובת להאומר שלו:
אגב' ב'קנין ללוי מעשר או לכהן תרומה פירות להקנות

למטלטלין) 'משיכה' קנין נעשה שלא אף הקרקע אגב מטלטלים של כי (הקנאה ,
למקנה  שתהא וצריך המקנה מכוח בא הקנין אגב' ב'קנין
ואילו  הנאה. בטובת די ולא המטלטלין על ממונית בעלות
התרומה  פירות נחשבים ממון' - הנאה ש'טובת להאומר

אגב'. ב'קנין להקנותם ויכול כממונו והמעשר
לתמוה: ויש

שהפריש  בתרומה שקידש ש"ישראל פוסק הרמב"ם

מקודשת" אינה ה"ו)מגרנו פ"ה אישות 'טובת (הל' שלדעתו הרי ,
להקנות  יכולים שהבעלים כאן פסק ומדוע ממון' אינה הנאה
בהן  ("ומזכה אגב' ב'קנין והמעשר התרומה את וללוי לכהן

קרקע")? גב על לבעליהן
אפרים' ה'מחנה א)ומבאר סי' הנאה טובת :(הל'

של  הזכות ממון, אינה הנאה טובת הרמב"ם שלדעת אף
כדבר  נחשבת שירצה כהן לכל המתנות את לתת הבעלים
יכולים  ולכן כלשהו', 'קנין בזה להם ויש ממש' בו 'שיש

אגב'. ב'קנין וללוי לכהן להקנותם
בהנאה  האשה את לקדש יכול ישראל אין ומכלֿמקום
בתרומה  כי שירצה, כהן לכל ליתנם שיכול לו שיש זו

שהוא כל קנין לבעלים יש onvrובמעשר zepzna שנותן
אינו  אבל אגב, בקנין להקנותן ביכולתו ולכן וללוי, לכהן
כהן  לכל המתנות את שיתן כדי אחר לישראל להקנות יכול

כי שירצה, לוי dnvrאו d`pdd zaeh,ולכן ממש בה אין
זו. הנאה בטובת אשה לקדש יכול אינו

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'f '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyd"ryz'd xii` b"iÎ'f -

ה'תשע"ה  אייר ז' א' יום

-mirxfxtq
xUrn zFkld¦§©£¥

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יין ‡. ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיּו הּתֹורה 2מי מן ,3טבּול ִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הן  הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻואמר:
ׁשני 4ּתרּומה  מעּׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעּׂשר ועּׂשרה ,5- ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתרּומה  ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ויׁשּתה יתחיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹלא
אֹומרין: ואין יׁשּתה. ּכ ואחר יפריׁש אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּומעּׂשרֹות,

ׁשהּני  ּתחּלה זה נברר ּכאּלּו ּבּסֹוף ׁשחּיּוב 6ח מּפני , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָ
הּתֹורה  מן ּומעּׂשרֹות ּתֹורה:7ּתרּומה ּבׁשל אֹומרין ואין , ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

נברר  ּכאּלּו ׁשּיברר 8נחׁשב עד ,9. ְְְְִִִֶַַַֹֹ
החבית ·. ּבפי מעּׂשרֹותיו יׁשּתה 10הּקֹובע לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשהּמׁשקין 11מּׁשּוליה  מּפני מּפיה, יׁשּתה לא - ּבׁשּוליה , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקֹובע 12מערבין  אבל הּמגּורה 13. אֹוכל 14ּבפי - ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

מּפיה  אֹוכל - ּבׁשּוליה קבע .15מּׁשּוליה, ְִִִֵֶֶַָָָָ

לקּבע ‚. לאדם ּופֹודהּו16ויׁש ׁשני ועֹוּׂשהּו17מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹ
הּפרֹות  אֹותן על ראׁשֹון מעּׂשר 18מעּׂשר ּתרּומת 19אֹו ְֲֲִֵֵֵַַַַַָ
אחר  .20למקֹום ְֵַָ

עליהן „. מפריׁש להיֹות ּפרֹות -22מעּׂשרֹות 21הּמּניח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַ
עד  וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין ׁשהן ּבחזקת עליהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמפריׁש

לּלוי.ׁשּי ונֹותן מעּׂשר ׁשהּניח הּפרֹות אֹותן ּכל עּׂשּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהפריׁש לכל חֹוׁשׁש זה הרי - ׁשאבדּו ואינֹו23מצאן , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

וּדאי  .24מעּׂשר ְֵַַַ
להיֹות ‰. העני ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

הּמעֹות  אֹותן על עליהן 26מחלקֹו25מפריׁש מפריׁש - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו קּימין, ׁשהן אֹו27ּבחזקת הּכהן מתּו ׁשּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

העני 28הּלוי  העׁשיר .29אֹו ֱִִִֵֶֶַָ
.Â עליהן מפריׁש מעּׂשר 30ּכיצד אֹו ּתרּומה מפריׁש ? ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשני  מעּׂשר אֹו ידי 31ראׁשֹון על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהלום  העני אֹו הּלוי אֹו ּכהן לאֹותֹו היּו32אחר ואם . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

אינֹו - להן אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא מּמּנּו לּטל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹרגילין
אחר  ידי על לזּכֹות ּכּמה 33צרי מחּׁשב ׁשּמפריׁש ואחר . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להיות 1) פירות המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע למפרע. הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר
לך  יש מעשר כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות ללוי או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות שתי לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם "הלוקח 2)בידי ושם: כה. בגיטין ברייתא
אבל  כגויים, לעשותם הכותים על חכמים שגזרו לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא וכו'", הכותים מבין יין

אסור. יינם הרי עליהם שגזרו התורה.3)לאחר מן נוהגות ומעשרות תרומות שהיו בזמן אחד 4)כלומר, כלומר,
בינונית. עין שהיא תשעים 5)מחמישים, אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר שהרי דווקא, לאו ותשעה עשרה

מתחילה.6)ושמונה. הופרש כאילו בסוף, שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר רבינו 7)כלומר, לשון מיתור
התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה בזמן נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו נראה,

ברירה. בהם אומרים למפרע.8)אין הדבר הוברר למפרע.9)כלומר, לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,
והמעשרות.10) התרומות יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, החבית.11)של מתחתית אפילו שבכל 12)כלומר, ונמצא

מעורב  יין ומעשרות.טיפת תרומות ומעשרות.13)ין תבואה.14)תרומות של היא 15)אוצר יבש דבר תבואה שהרי
מתערבת. כסף.17)להפריש.16)ואינה על תרומה 18)מחללו אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים המדובר

ממנו. הופרשה כבר למעלה 19)גדולה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה תרומה לעשותו שיכול הדין הוא
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני ממעשר וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה פרק

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר להפריש 20)הפריש רשאי "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על אבל
לכתחילה". המעשר קודם מעשר שלפניו.21)תרומת פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן שם:22)כלומר, במשנה

לכתחילה  ניטלת אינה תרומה ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה, כאן השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה
המוקף. מן שלא אף אפשר לעשר אבל המוקף. מן אמר 23)אלא שבמשנה ואף להפריש, שהתחיל מעת למפרע, כלומר,

כרבים. רבינו ופסק וכו'" אלעזר ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי לעת", מעת חושש זה "הרי אלעזר: ר'
עליהן.24) שהפריש בשעה קיימים הפירות שהיו שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר חוזר אינו כלומר,
כשיפריש 25) הזה המלווה וכן כלומר, הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב התרומה ימכור תרומותיו

והעני. הלוי על לו שיש חוב בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו "מחלקן".26)יעכב להיות כלומר,27)צריך
היורשין. מן רשות שיטול עד להפריש יכול אינו מתו חיישינן".28)שאם לא מת שמא אמר "רבא כח: שם 29)שם

שכיחא". לא "עשירות נתינה?30)ל: חובת ידי יוצא איך עני".31)כלומר, "מעשר אברבנאל: ואותו 32)בכתבֿיד
לו. מחזירם לידיהם.33)אחר באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם הכהנים כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון

לבעלים. הנאה טובת בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר שני ומעשר
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בתיבה הונחו י"א)מעות חזקתן (בהל' על אותן מעמידים ,
לקופת  חולין קופת בין שנמצאו מעות משא"כ הן, וחולין
מאיזה  – בקופות אלא במעות אינו הספק (בהי"ב), מעשר
והולכים  מאחרת, יותר אחת לקופה חזקה ואין – נפלו קופה

תורה. של ספק ככל לחומרא
השולחן' ח)וב'ערוך קכט, סי' מבאר:(מע"ש

רוב  ואם . . מעשר מניחין רוב "אם הרמב"ם מלשון
שמסתפקים  אחד באדם מדובר שאין משמע חולין" מניחין

כאן  המניחים רבים באנשים אלא הניח, מעות אלו בו
רוב  כאן יש למחצה' 'מחצה הוא הספק וכאשר מעותיהם,
ודאי  מעשר למעות בתיבה המשתמשים כי להיתר,
המשתמשים  כמו (לא חולין למעות גם בה משתמשים
וכיון  בלבד), לחולין הוא שהשימוש שיתכן חולין למעות
מדובר  י"ב בהלכה אך חולין. אלו הרי להיתר, רוב שיש
ואחת  מעשר אחת קופותיו, בין המעות את שמצא באדם

להחמיר. יש השקול ובספק חולין,

ה'תשע"ה  אייר י"ב שישי יום בערלה? חייבת לולב נטיעת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïBâk ,äåöîì òèBpä©¥©§¦§¨§
.äìøòa áiç ...áìeìì âBøúà òèpL¤¨©¤§§¨©¨§¨§¨

שאינו  משמע ללולב" אתרוג "שנטע הרמב"ם מלשון
לולב, לנטילת האתרוג בנטיעת אלא הלולב בנטיעת מדבר

לולב בהלכות ה"ה)וכלשונו מצוה (פ"ז אלו מינין "ארבעה
ההלכה  במקור וגם לולב". מצות נקראים וכולן הן... אחת

ה"ב)בירושלמי פ"א "(ערלה רק למצווה `bexzמובא שנטעו
בערלה" מ)חייב ס"ק ערלה הל' חמודות .(דברי

הרא"ש ג)אבל אות מ"א פ"א ערלה, למס' "אם (בפירושו כתב:
למצוה, bexz`lנטעו e` alell הטור גם הביאו וכך חייב".

ערוך' רצד)וה'שולחן סי' כגון (יו"ד מצוה, לצורך "הנוטע :
חייב". אתרוג, או לולב לצורך

ה'דרישה' זה על ז)והקשה ס"ק שם הנוטע (יו"ד מדוע :
אכילת  לצורך אינה נטיעתו והרי בערלה, חייב למצוה לולב
לצורך  אלא הפירות לצורך שלא אילן והנוטע הפרי,

מן  פטור לבנין), קורות או לגינה גדר (כמו בעץ השימוש
ב)הערלה הל' כיון (לעיל בערלה שחייב מאתרוג בשונה ,

למאכל? גם שמשמש
אחר, לשימוש אלא למאכל שלא אילן בנטיעת ומבאר:
הנוטע  אבל לפירות, לא אך שימוש אותו לצורך הנוטע כוונת
והן  הלולב הן בעץ, שיגדל מה כל לצורך מתכוין לולב
בערלה. חייבת – הפרי לצורך גם היא שהנטיעה וכיון הפירות,
הגאון  של חידושו פי על הרא"ש שיטת את שביאר ויש

פ"ז)הרוגצ'ובי לולב הל' פענח דקל (צפנת מעץ הבא שלולב ,
אמרה  התורה כי למצווה, כשר אינו תמרים מגדל שאינו

'כפות mixnz'כפות אלו אין פירות נושא אינו העץ ואם  '
mixnz נושא שאינו מעץ לולב ליטול אפשר שאי ומאחר .'

ואינו  בערלה, וחייב לתמרים גם הנוטע כוונת ודאי תמרים,
אין  שאכן קורות) או (גדר אחר לשימוש אילן לנוטע דומה

לפירות ה"ז)כוונתו פ"י מע"ש דמרדכי .(מילי

ה'תשע"ה  אייר י"ג קודש שבת הנאה  ממון?טובת -

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰åéúBøt eéäL éî¦¤¨¥¨
,úBðznì íL àøB÷ äæ éøä Z øeòaä íBé òébäå epnî ïé÷Bçø§¦¦¤§¦¦©©¦£¥¤¥¥©©¨

.ò÷ø÷ áb ìò ïäéìòáì ïäì äkæîe§©¤¨¤§©§¥¤©©©§©
ומעשר)השל"ה צדקה עניני מגילה, מחלוקת (מס' את פירש
ב)האמוראים יא, מציעא היינו (בבא ממון', - הנאה 'טובת בענין

הבית  בעל אך לוי, שבט של ממון שהן ומעשרות תרומות
הנאה' 'טובת וזוהי שירצה ללוי או כהן לאיזה לתת יכול
יכול  אינו כממונו נחשבת אינה הנאה שטובת להאומר שלו:
אגב' ב'קנין ללוי מעשר או לכהן תרומה פירות להקנות

למטלטלין) 'משיכה' קנין נעשה שלא אף הקרקע אגב מטלטלים של כי (הקנאה ,
למקנה  שתהא וצריך המקנה מכוח בא הקנין אגב' ב'קנין
ואילו  הנאה. בטובת די ולא המטלטלין על ממונית בעלות
התרומה  פירות נחשבים ממון' - הנאה ש'טובת להאומר

אגב'. ב'קנין להקנותם ויכול כממונו והמעשר
לתמוה: ויש

שהפריש  בתרומה שקידש ש"ישראל פוסק הרמב"ם

מקודשת" אינה ה"ו)מגרנו פ"ה אישות 'טובת (הל' שלדעתו הרי ,
להקנות  יכולים שהבעלים כאן פסק ומדוע ממון' אינה הנאה
בהן  ("ומזכה אגב' ב'קנין והמעשר התרומה את וללוי לכהן

קרקע")? גב על לבעליהן
אפרים' ה'מחנה א)ומבאר סי' הנאה טובת :(הל'

של  הזכות ממון, אינה הנאה טובת הרמב"ם שלדעת אף
כדבר  נחשבת שירצה כהן לכל המתנות את לתת הבעלים
יכולים  ולכן כלשהו', 'קנין בזה להם ויש ממש' בו 'שיש

אגב'. ב'קנין וללוי לכהן להקנותם
בהנאה  האשה את לקדש יכול ישראל אין ומכלֿמקום
בתרומה  כי שירצה, כהן לכל ליתנם שיכול לו שיש זו

שהוא כל קנין לבעלים יש onvrובמעשר zepzna שנותן
אינו  אבל אגב, בקנין להקנותן ביכולתו ולכן וללוי, לכהן
כהן  לכל המתנות את שיתן כדי אחר לישראל להקנות יכול

כי שירצה, לוי dnvrאו d`pdd zaeh,ולכן ממש בה אין
זו. הנאה בטובת אשה לקדש יכול אינו
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יין ‡. ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיּו הּתֹורה 2מי מן ,3טבּול ִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הן  הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻואמר:
ׁשני 4ּתרּומה  מעּׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעּׂשר ועּׂשרה ,5- ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתרּומה  ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ויׁשּתה יתחיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹלא
אֹומרין: ואין יׁשּתה. ּכ ואחר יפריׁש אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּומעּׂשרֹות,

ׁשהּני  ּתחּלה זה נברר ּכאּלּו ּבּסֹוף ׁשחּיּוב 6ח מּפני , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָ
הּתֹורה  מן ּומעּׂשרֹות ּתֹורה:7ּתרּומה ּבׁשל אֹומרין ואין , ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

נברר  ּכאּלּו ׁשּיברר 8נחׁשב עד ,9. ְְְְִִִֶַַַֹֹ
החבית ·. ּבפי מעּׂשרֹותיו יׁשּתה 10הּקֹובע לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשהּמׁשקין 11מּׁשּוליה  מּפני מּפיה, יׁשּתה לא - ּבׁשּוליה , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקֹובע 12מערבין  אבל הּמגּורה 13. אֹוכל 14ּבפי - ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

מּפיה  אֹוכל - ּבׁשּוליה קבע .15מּׁשּוליה, ְִִִֵֶֶַָָָָ

לקּבע ‚. לאדם ּופֹודהּו16ויׁש ׁשני ועֹוּׂשהּו17מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹ
הּפרֹות  אֹותן על ראׁשֹון מעּׂשר 18מעּׂשר ּתרּומת 19אֹו ְֲֲִֵֵֵַַַַַָ
אחר  .20למקֹום ְֵַָ

עליהן „. מפריׁש להיֹות ּפרֹות -22מעּׂשרֹות 21הּמּניח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַ
עד  וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין ׁשהן ּבחזקת עליהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמפריׁש

לּלוי.ׁשּי ונֹותן מעּׂשר ׁשהּניח הּפרֹות אֹותן ּכל עּׂשּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהפריׁש לכל חֹוׁשׁש זה הרי - ׁשאבדּו ואינֹו23מצאן , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

וּדאי  .24מעּׂשר ְֵַַַ
להיֹות ‰. העני ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

הּמעֹות  אֹותן על עליהן 26מחלקֹו25מפריׁש מפריׁש - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו קּימין, ׁשהן אֹו27ּבחזקת הּכהן מתּו ׁשּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

העני 28הּלוי  העׁשיר .29אֹו ֱִִִֵֶֶַָ
.Â עליהן מפריׁש מעּׂשר 30ּכיצד אֹו ּתרּומה מפריׁש ? ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשני  מעּׂשר אֹו ידי 31ראׁשֹון על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהלום  העני אֹו הּלוי אֹו ּכהן לאֹותֹו היּו32אחר ואם . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

אינֹו - להן אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא מּמּנּו לּטל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹרגילין
אחר  ידי על לזּכֹות ּכּמה 33צרי מחּׁשב ׁשּמפריׁש ואחר . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
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להיות 1) פירות המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע למפרע. הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר
לך  יש מעשר כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות ללוי או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות שתי לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם "הלוקח 2)בידי ושם: כה. בגיטין ברייתא
אבל  כגויים, לעשותם הכותים על חכמים שגזרו לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא וכו'", הכותים מבין יין

אסור. יינם הרי עליהם שגזרו התורה.3)לאחר מן נוהגות ומעשרות תרומות שהיו בזמן אחד 4)כלומר, כלומר,
בינונית. עין שהיא תשעים 5)מחמישים, אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר שהרי דווקא, לאו ותשעה עשרה

מתחילה.6)ושמונה. הופרש כאילו בסוף, שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר רבינו 7)כלומר, לשון מיתור
התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה בזמן נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו נראה,

ברירה. בהם אומרים למפרע.8)אין הדבר הוברר למפרע.9)כלומר, לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,
והמעשרות.10) התרומות יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, החבית.11)של מתחתית אפילו שבכל 12)כלומר, ונמצא

מעורב  יין ומעשרות.טיפת תרומות ומעשרות.13)ין תבואה.14)תרומות של היא 15)אוצר יבש דבר תבואה שהרי
מתערבת. כסף.17)להפריש.16)ואינה על תרומה 18)מחללו אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים המדובר

ממנו. הופרשה כבר למעלה 19)גדולה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה תרומה לעשותו שיכול הדין הוא
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני ממעשר וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה פרק

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר להפריש 20)הפריש רשאי "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על אבל
לכתחילה". המעשר קודם מעשר שלפניו.21)תרומת פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן שם:22)כלומר, במשנה

לכתחילה  ניטלת אינה תרומה ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה, כאן השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה
המוקף. מן שלא אף אפשר לעשר אבל המוקף. מן אמר 23)אלא שבמשנה ואף להפריש, שהתחיל מעת למפרע, כלומר,

כרבים. רבינו ופסק וכו'" אלעזר ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי לעת", מעת חושש זה "הרי אלעזר: ר'
עליהן.24) שהפריש בשעה קיימים הפירות שהיו שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר חוזר אינו כלומר,
כשיפריש 25) הזה המלווה וכן כלומר, הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב התרומה ימכור תרומותיו

והעני. הלוי על לו שיש חוב בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו "מחלקן".26)יעכב להיות כלומר,27)צריך
היורשין. מן רשות שיטול עד להפריש יכול אינו מתו חיישינן".28)שאם לא מת שמא אמר "רבא כח: שם 29)שם

שכיחא". לא "עשירות נתינה?30)ל: חובת ידי יוצא איך עני".31)כלומר, "מעשר אברבנאל: ואותו 32)בכתבֿיד
לו. מחזירם לידיהם.33)אחר באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם הכהנים כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון

לבעלים. הנאה טובת בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר שני ומעשר
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הּמלוה  מן ּומנּכה ׁשהפריׁש זה ּכל 34ׁשוה ׁשּיּפרע עד , ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּירצה  ּכהן לכל הּתרּומה ּומֹוכר ואֹוכל 35חֹובֹו. , ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

.36הּמעּׂשרֹות  ְַַַ
.Êׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב יׁש37ּכׁשהּוא - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה  ּכּׁשער לחּׁשב ואין 38ּזֹול לֹו רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַ
זה  חֹוב מׁשּמטת לחזר 39הּׁשביעית הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ

חֹוזר  אינֹו לחזר 40- הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ; ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ
חֹוזרין  הּבעלים 41- מהן נתיאׁשּו מפריׁשין 42. אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

האבּוד 43עליהן  על מפריׁשין ׁשאין אֹו44; הּכהן מת . ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
עליהן  להפריׁש יכֹול אינֹו - ׁשהלום העני אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּלוי

הּיֹורׁשין  מן רׁשּות ׁשּיּטל עד הּזֹו ּכּדר והּוא 45מחלקן . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
מחט  מלא אפּלּו קרקע להן הּניח 46ׁשּיּניח אם אבל ; ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ
מֹועלת  הּיֹורׁש רׁשּות אין - ּבבית 47ּכספים הלום ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

צרי אינֹו - מחלקם אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדין

הּיֹורׁשין  מן רׁשּות מפריׁשין 48לּטל אין - העני העׁשיר . ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָֹ
ּבמה  הּלה וזכה ּדין, ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָעליו,

.49ׁשּבידֹו ְֶָ
.Á לוי 50יּׂשראל לבן מעּׂשר 51ׁשאמר ּכר :52ל יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

רּׁשאי 53ּבידי  על 54- מעּׂשר ּתרּומת לעּׂשֹותֹו לוי ּבן ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָ
אחר  מׁש55מקֹום ׁשּלא ּפי על הּיּׂשראל 56אף נתנֹו ואם . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אחר  ּתרעמת 57ללוי אּלא עליו לֹו אין -58. ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.Ë ּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה 59מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

סאין 60לעני  ׁשמֹונה יפריׁש לא ויאכלם,61- הּמגּורה מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ
אבל  קּימין; מעּׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
אּלא  עליהן מפריׁש אינֹו - והעני הּלוי מהן אכלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאם

הּסאין  מּׁשתי הּנׁשאר חׁשּבֹון .62לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָ
.È ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַענּיים

עני  ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה לֹו 63ׁשּנתנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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ריבית.34) מהם נוטל וגם גוזלם, הוא הרי המלוה מן מנכה אינו לזרים.35)שאם אסורה שמותרים 36)שתרומה
המלווה.37)לזרים. מן לנכות א 38)כדי הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק הלוואה שבכל פי על אף

וכו'", בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם), פירות לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין "אין
שהלוה  כיוון שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה עם בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי
ואף  השער. יצא שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו ולכן למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא

נמכרים  ההפרשה בשעת ועתה בסלע סאים ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי משום על חושש אינו בסלע, סאין עשרה
לתבעו,39)רבית. יכול אינו כאן אבל יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב אלא משמטת שביעית שאין

לתרום  פירות היו ולא מלווה של שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי
המלווה. ברשות הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד כלום. עליו לו אין כדי 40)ולעשר, היא חכמים תקנת

בידם. המעות בו".41)שיישארו לחזור יכול פירות הימנו משך ולא מעות לו "נתן שנינו שנשתדפו 42)שהרי כגון
ומכיוון  זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם שיפריש עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר ושמעו שדותיו

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, שנה התבואה.43)שתבואות הצמיחה מיכן לאחר שנתייאש 44)אם החוב על כלומר,
מסכימים 45)ממנו. אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות תרומותיו הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף
רשותם.46)לכך. מועטה חוב, לבעל משועבדים היורשים שקרקעות אינם 47)כיוון יתומים של מטלטלים כי

החוב. נפקע הרי אביהם, חוב לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל על 48)משועבדים מפריש קרקע להם אין ואפילו
שימצאו  כדי היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב להטיל דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות

להלוואה. כשיצטרכו זכ 49)מלווים הזה הלווה על כלומר, אלא לשלם מנת על הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה
והלוי  הכהן לטובת חכמים תקנו שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר ומכיוון עני ממעשר לנכות מנת

בזה. תקנו ולא כלל שכיחה אינה עשירות - מעשרותיהם.50)והעני לתת חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
המוקף.51) מן אלא תורם אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם שהכוונה וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל
מן 52) מעשר לעשותו הלוי יוכל לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו, המעשר כמות לו כשאמר דווקא

המעשר. כמות מה יודע אינו כי לך.53)המעשר, ואתננו מפירותי מחמירים 54)שעישרתי חכמים תלמידי אבל הדין. מן
מעשר. תרומת אפילו המוקף מן לתרום עצמם תבואתו 55)על על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות מנותן גרוע אינו כי

יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל נתנו שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת (שיטה
כנותן  הוא הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא זה במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
מחוסרי  כלומר, אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו, המקבל של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי

עליו 56)אמון. לו "אין להלן: אמרו מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא בבבא הברייתא העמידו כך
גביה". ליה אית ממונא דמשכיה "כיוון - תרעומת" הנ"ל.57)אלא חכמים דברי על עשה 58)שעבר שלא פי על ואף

הלוי  תרומת אין לאחר, המעשר שנתן שכיוון ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת עליו לו יש קניין, שום בו
טבלים. באכילת שהכשילו ונמצא הפירות.59)תרומה, שם שמכניסים המגורה 60)אוצר מן לכשאפריש להם: ואמר

עני. ומעשר ראשון מעשר עליהם אלה יהיו לאכילה, סאים אינו 61)שמונה ללוי סאה שנתן לאחר שהרי בדיוק זה אין
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר, מן עשירית אלא להפריש שיחולו 62)חייב דבריו לפרש ואין

"ברירה". אומרים אנו אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע לכשיפריש פטורים 63)המעשרות שהם
ממעשרות.
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הּגרן  מן סאה מהם 64ונטלּו ׁשּנטל זה הּמעּׂשר,65- מן ּפטּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּבית  ּבעל ּברׁשּות ׁשּנעּׂשה ּפי על ׁשּנטלּו66אף וזה ; ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

הּפטּורין 68חּיב 67מּמּנּו מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ּפי על אף ,69. ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
.‡È ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי

מע 70ּתרּומתן  ואמר: זֹו, הראׁשֹונה 72בזֹו71ּׂשרֹות - ְְְְִַַָָָָָָ
הראׁשֹונה 73מעּׂשרת  - בזֹו וזֹו בזֹו זֹו מעּׂשרֹות אמר: . ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ

הּׁשנּיה  ואין ּבּׁשנּיה; מעּׂשרֹותיה קבע ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמעּׂשרת,
ׁשּכבר  הראׁשֹונה מן מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמעּׂשרת,

ּבמעּׂשר  חּיבת היא ׁשעדין הּׁשנּיה על ׁשּתיהן.74נפטרה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
.·È אחת ּכל מעּׂשר אּלּו ּכלּכּלֹות ׁשּתי מעּׂשרֹות ְְְְְֵֵַַַַַַַָָָאמר:

ׁשם  קרא - ּבחברּתּה קבּוע קבע 75מהן ּוכבר , ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יכֹול  ואינֹו ׁשּלהן, הּמעּׂשרֹות ּומֹוציא ּבהן, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעּׂשרֹותיהן

אחר. מּמקֹום מעּׂשרֹות עליהן ְְֲִִֵֵֶַַַָלהֹוציא
.‚È מהן מאחת ׁשּתיהן מעּׂשר מֹוציא מעּׂשרן? 76וכיצד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ׁשוֹות  היּו אם מּמּנה, מהן אחת ּכל מעּׂשר ואם 77אֹו . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מעּׂשר  הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

הּגדֹולה 78הּגדֹולה  ּומן הּקטּנה 79, .80מעּׂשר ְְְְִַַַַַַָָָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מע 2הּפרֹות ‡. ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מהן 3ּׂשר ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

חּלין  הּנקראין הן מעּׂשרֹותיהן 4- ׁשאר מהן הפריׁש ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
מקֹום. ּבכל מתּקנין חּלין הּנקראין הן -ְְְִִִִֵַָָָָֻֻ

ּבמינֹו5טבל ·. מין מתּקנין ּבחּלין ׁשאי 6ׁשּנתערב , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻֻ
הּטעם  אחר להּל -7אפׁשר אחרֹות ּפרֹות לֹו יׁש אם : ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּתרּומה  טבל אֹותֹו על חׁשּבֹון 8מֹוציא לפי ;9ּומעּׂשרֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָ
הרי  - טבל אֹותֹו על להֹוציא אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַואם

אסּור  ׁשּיפריׁש10הּכל מן 11עד מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא . ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשּבּטבל  מעּׂשר ּתרּומת ּכדי המתּקנין .12החּלין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻֻ

מאה ‚. סאה 13ּכיצד? ּבמאה ׁשּנתערב טבל ׁשל סאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
מתּקנין  חּלין וכל 14ׁשל ּומאה, אחד הּכל מן מפריׁש - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻ

מתּקנין  חּלין ותׁשע תׁשעים ויּׁשאר טבל, - ,15ׁשהפריׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻ
אחת  סאה מפסיד טבּול 16נמצא טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּתרּומה  ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻלתרּומה
מעּׂשר  זֹו17ּותרּומת סאה מפסיד ולּמה ׁשּלא 18. ּכדי ? ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במעשרות.64) חייב מהעניים.65)שהוא הבית אלא 66)בעל הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין אם [כלומר:
מדעתו  החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות, מן פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו לעניים להם שנתחלפו
על  ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים כשמצרף למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית, בעל של
לחשוש  אין בחליפין כאן - ופאה שכחה לקט של שהם יודעים הכל שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם פי
שבנידון  אומרים ויש ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין גם ישמע מהחליפין ששמע שמי העין, למראית

לחליפין]. יוצא קול כי נתחייבו, לא בשדה, גורן עשאם אם אפילו הבית.67)זה מבעל נגמרה 68)העניים ואם במעשר.
לוקח. כדין התורה, מן במעשר הם חייבים העניים, ביד מתנותיהם 69)מלאכתם חלף שהוא שכיוון לומר, רבינו כוונת אם

זה. מטעם לפטרם אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו ממעשרות, לפטרם מקום היה בתוספתא 70)הפטורות הוא כן
כן  שאין מה בדרום, או בצפון מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול אינו תרומתן, ניטלה לא שאם שם.
ממנה  להפריש אפשר אי שהרי הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת שגם לומר, [וצריך במעשרות.

מעשר]. אחת.71)תרומת שנייה.72)כלכלה שנייה.73)בכלכלה בכלכלה מעשרותיה תורמין 74)כי אין כי
החיוב. על הפטור מן אחר.75)ומעשרין ממקום מעשרות עליהן להוציא יכול שאינו זה לעניין הפרשתו, חלה כלומר,

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש, יכול אינו זו על ומזו זו על ומזו
החיוב. על הפטור מן שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן מן 78)להפריש חלק על מעשר הקטנה מן מפריש כלומר,

הקטנה. על יפריש שממנו טבל חלק בגדולה ומשאיר הקטנה, לגודל השווה טבל.79)הגדולה, שנשאר היתר מן כלומר,
עצמו.80) כדי 1)ומעשר של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה בטבל נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

התכוון. חיצונה שורה זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד כד וקבע המשנה 2)יין בפירוש רבינו כתב כן
ז. משנה פ"ז ראשון 3)בדמאי מעשר לפני מעשר תרומת להפריש אין שלכתחילה ואףֿעלֿפי מעשרות. הפריש לא ועדיין

ה. הלכה פ"ט להלן ראה תרומה, תרומתו בדיעבד מהם"4)- ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה "מפני
שם). המשנה בירושלמי 5)(פירוש הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה אבל מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,

רבינו. בדברי להלן משמע וכן לתקנו 6)שם, אפשר שהרי מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני במשהו, אוסרו שהטבל
ו). הלכה אסורות מאכלות מהלכות בששים.7)(פט"ו בטל הוא - מינו בשאינו נתערב אם אבל בטל. אינו ולפיכך

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת ט 9)כלומר, משנה פ"ג בחלה הדברים ומקור שנתערב. הטבל כמות לפי כלומר,
.(25 98 עמ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ"ה ובתוספתא מאכלות 10)(כסףֿמשנה) (הלכות במשהו - במינו מין שנתערב שטבל

שם). הסמוכה.11)אסורות בהלכה שמבואר הטבל.12)כדרך מן ממאה אחד שם,13)כלומר, בדמאי משנה
ועיין  פו. ביבמות רש"י (וכדעת בו המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו שדעת ונראה פ"ה. שם ותוספתא
הטבל. ופקע בחולין, התרומה בטלה בחולין, הטבל וכשנתערב .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה, מה ד"ה בתוספות שם
שלה  הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא כן ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה לאחר שתרומה שכשם

לפי  ואחד), במאה צורך ואין ברוב, בטלה תרומה התורה מן הרי בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע"פ בטלה שאיסור אינה
יוםֿטוב' 'תוספות עיין כ]. סימן הקודש לציץ אחרון בקונטרס חרל"פ הגרי"מ שכתב מה ראה בטל, אינו מתחילתו המעורב

שם.14)וחזוןֿאיש. יוםֿטוב' 'תוספות ועיין "חולין". שם דמאי ומעשר 15)במשנה ראשון מעשר מהם שיפריש לאחר
(חזוןֿאיש). מספק מעשר,16)שני תרומת של הסאה נמצאת שבהם ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין שמן

להלן. וראה יותר, ולא שנפל כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה תערובת שבכל שלש 17)כשם כלומר,
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הּמלוה  מן ּומנּכה ׁשהפריׁש זה ּכל 34ׁשוה ׁשּיּפרע עד , ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּירצה  ּכהן לכל הּתרּומה ּומֹוכר ואֹוכל 35חֹובֹו. , ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

.36הּמעּׂשרֹות  ְַַַ
.Êׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב יׁש37ּכׁשהּוא - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה  ּכּׁשער לחּׁשב ואין 38ּזֹול לֹו רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַ
זה  חֹוב מׁשּמטת לחזר 39הּׁשביעית הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ

חֹוזר  אינֹו לחזר 40- הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ; ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ
חֹוזרין  הּבעלים 41- מהן נתיאׁשּו מפריׁשין 42. אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

האבּוד 43עליהן  על מפריׁשין ׁשאין אֹו44; הּכהן מת . ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
עליהן  להפריׁש יכֹול אינֹו - ׁשהלום העני אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּלוי

הּיֹורׁשין  מן רׁשּות ׁשּיּטל עד הּזֹו ּכּדר והּוא 45מחלקן . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
מחט  מלא אפּלּו קרקע להן הּניח 46ׁשּיּניח אם אבל ; ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ
מֹועלת  הּיֹורׁש רׁשּות אין - ּבבית 47ּכספים הלום ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

צרי אינֹו - מחלקם אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדין

הּיֹורׁשין  מן רׁשּות מפריׁשין 48לּטל אין - העני העׁשיר . ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָֹ
ּבמה  הּלה וזכה ּדין, ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָעליו,

.49ׁשּבידֹו ְֶָ
.Á לוי 50יּׂשראל לבן מעּׂשר 51ׁשאמר ּכר :52ל יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

רּׁשאי 53ּבידי  על 54- מעּׂשר ּתרּומת לעּׂשֹותֹו לוי ּבן ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָ
אחר  מׁש55מקֹום ׁשּלא ּפי על הּיּׂשראל 56אף נתנֹו ואם . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אחר  ּתרעמת 57ללוי אּלא עליו לֹו אין -58. ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.Ë ּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה 59מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

סאין 60לעני  ׁשמֹונה יפריׁש לא ויאכלם,61- הּמגּורה מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ
אבל  קּימין; מעּׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
אּלא  עליהן מפריׁש אינֹו - והעני הּלוי מהן אכלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאם

הּסאין  מּׁשתי הּנׁשאר חׁשּבֹון .62לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָ
.È ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַענּיים

עני  ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה לֹו 63ׁשּנתנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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ריבית.34) מהם נוטל וגם גוזלם, הוא הרי המלוה מן מנכה אינו לזרים.35)שאם אסורה שמותרים 36)שתרומה
המלווה.37)לזרים. מן לנכות א 38)כדי הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק הלוואה שבכל פי על אף

וכו'", בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם), פירות לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין "אין
שהלוה  כיוון שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה עם בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי
ואף  השער. יצא שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו ולכן למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא

נמכרים  ההפרשה בשעת ועתה בסלע סאים ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי משום על חושש אינו בסלע, סאין עשרה
לתבעו,39)רבית. יכול אינו כאן אבל יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב אלא משמטת שביעית שאין

לתרום  פירות היו ולא מלווה של שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי
המלווה. ברשות הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד כלום. עליו לו אין כדי 40)ולעשר, היא חכמים תקנת

בידם. המעות בו".41)שיישארו לחזור יכול פירות הימנו משך ולא מעות לו "נתן שנינו שנשתדפו 42)שהרי כגון
ומכיוון  זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם שיפריש עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר ושמעו שדותיו

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, שנה התבואה.43)שתבואות הצמיחה מיכן לאחר שנתייאש 44)אם החוב על כלומר,
מסכימים 45)ממנו. אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות תרומותיו הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף
רשותם.46)לכך. מועטה חוב, לבעל משועבדים היורשים שקרקעות אינם 47)כיוון יתומים של מטלטלים כי

החוב. נפקע הרי אביהם, חוב לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל על 48)משועבדים מפריש קרקע להם אין ואפילו
שימצאו  כדי היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב להטיל דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות

להלוואה. כשיצטרכו זכ 49)מלווים הזה הלווה על כלומר, אלא לשלם מנת על הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה
והלוי  הכהן לטובת חכמים תקנו שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר ומכיוון עני ממעשר לנכות מנת

בזה. תקנו ולא כלל שכיחה אינה עשירות - מעשרותיהם.50)והעני לתת חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
המוקף.51) מן אלא תורם אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם שהכוונה וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל
מן 52) מעשר לעשותו הלוי יוכל לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו, המעשר כמות לו כשאמר דווקא

המעשר. כמות מה יודע אינו כי לך.53)המעשר, ואתננו מפירותי מחמירים 54)שעישרתי חכמים תלמידי אבל הדין. מן
מעשר. תרומת אפילו המוקף מן לתרום עצמם תבואתו 55)על על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות מנותן גרוע אינו כי

יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל נתנו שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת (שיטה
כנותן  הוא הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא זה במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
מחוסרי  כלומר, אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו, המקבל של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי

עליו 56)אמון. לו "אין להלן: אמרו מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא בבבא הברייתא העמידו כך
גביה". ליה אית ממונא דמשכיה "כיוון - תרעומת" הנ"ל.57)אלא חכמים דברי על עשה 58)שעבר שלא פי על ואף

הלוי  תרומת אין לאחר, המעשר שנתן שכיוון ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת עליו לו יש קניין, שום בו
טבלים. באכילת שהכשילו ונמצא הפירות.59)תרומה, שם שמכניסים המגורה 60)אוצר מן לכשאפריש להם: ואמר

עני. ומעשר ראשון מעשר עליהם אלה יהיו לאכילה, סאים אינו 61)שמונה ללוי סאה שנתן לאחר שהרי בדיוק זה אין
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר, מן עשירית אלא להפריש שיחולו 62)חייב דבריו לפרש ואין

"ברירה". אומרים אנו אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע לכשיפריש פטורים 63)המעשרות שהם
ממעשרות.

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'f '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּגרן  מן סאה מהם 64ונטלּו ׁשּנטל זה הּמעּׂשר,65- מן ּפטּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּבית  ּבעל ּברׁשּות ׁשּנעּׂשה ּפי על ׁשּנטלּו66אף וזה ; ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

הּפטּורין 68חּיב 67מּמּנּו מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ּפי על אף ,69. ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
.‡È ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי

מע 70ּתרּומתן  ואמר: זֹו, הראׁשֹונה 72בזֹו71ּׂשרֹות - ְְְְִַַָָָָָָ
הראׁשֹונה 73מעּׂשרת  - בזֹו וזֹו בזֹו זֹו מעּׂשרֹות אמר: . ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ

הּׁשנּיה  ואין ּבּׁשנּיה; מעּׂשרֹותיה קבע ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמעּׂשרת,
ׁשּכבר  הראׁשֹונה מן מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמעּׂשרת,

ּבמעּׂשר  חּיבת היא ׁשעדין הּׁשנּיה על ׁשּתיהן.74נפטרה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
.·È אחת ּכל מעּׂשר אּלּו ּכלּכּלֹות ׁשּתי מעּׂשרֹות ְְְְְֵֵַַַַַַַָָָאמר:

ׁשם  קרא - ּבחברּתּה קבּוע קבע 75מהן ּוכבר , ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יכֹול  ואינֹו ׁשּלהן, הּמעּׂשרֹות ּומֹוציא ּבהן, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעּׂשרֹותיהן

אחר. מּמקֹום מעּׂשרֹות עליהן ְְֲִִֵֵֶַַַָלהֹוציא
.‚È מהן מאחת ׁשּתיהן מעּׂשר מֹוציא מעּׂשרן? 76וכיצד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ׁשוֹות  היּו אם מּמּנה, מהן אחת ּכל מעּׂשר ואם 77אֹו . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מעּׂשר  הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

הּגדֹולה 78הּגדֹולה  ּומן הּקטּנה 79, .80מעּׂשר ְְְְִַַַַַַָָָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מע 2הּפרֹות ‡. ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מהן 3ּׂשר ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

חּלין  הּנקראין הן מעּׂשרֹותיהן 4- ׁשאר מהן הפריׁש ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
מקֹום. ּבכל מתּקנין חּלין הּנקראין הן -ְְְִִִִֵַָָָָֻֻ

ּבמינֹו5טבל ·. מין מתּקנין ּבחּלין ׁשאי 6ׁשּנתערב , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻֻ
הּטעם  אחר להּל -7אפׁשר אחרֹות ּפרֹות לֹו יׁש אם : ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּתרּומה  טבל אֹותֹו על חׁשּבֹון 8מֹוציא לפי ;9ּומעּׂשרֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָ
הרי  - טבל אֹותֹו על להֹוציא אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַואם

אסּור  ׁשּיפריׁש10הּכל מן 11עד מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא . ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשּבּטבל  מעּׂשר ּתרּומת ּכדי המתּקנין .12החּלין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻֻ

מאה ‚. סאה 13ּכיצד? ּבמאה ׁשּנתערב טבל ׁשל סאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
מתּקנין  חּלין וכל 14ׁשל ּומאה, אחד הּכל מן מפריׁש - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻ

מתּקנין  חּלין ותׁשע תׁשעים ויּׁשאר טבל, - ,15ׁשהפריׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻ
אחת  סאה מפסיד טבּול 16נמצא טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּתרּומה  ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻלתרּומה
מעּׂשר  זֹו17ּותרּומת סאה מפסיד ולּמה ׁשּלא 18. ּכדי ? ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
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במעשרות.64) חייב מהעניים.65)שהוא הבית אלא 66)בעל הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין אם [כלומר:
מדעתו  החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות, מן פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו לעניים להם שנתחלפו
על  ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים כשמצרף למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית, בעל של
לחשוש  אין בחליפין כאן - ופאה שכחה לקט של שהם יודעים הכל שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם פי
שבנידון  אומרים ויש ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין גם ישמע מהחליפין ששמע שמי העין, למראית

לחליפין]. יוצא קול כי נתחייבו, לא בשדה, גורן עשאם אם אפילו הבית.67)זה מבעל נגמרה 68)העניים ואם במעשר.
לוקח. כדין התורה, מן במעשר הם חייבים העניים, ביד מתנותיהם 69)מלאכתם חלף שהוא שכיוון לומר, רבינו כוונת אם

זה. מטעם לפטרם אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו ממעשרות, לפטרם מקום היה בתוספתא 70)הפטורות הוא כן
כן  שאין מה בדרום, או בצפון מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול אינו תרומתן, ניטלה לא שאם שם.
ממנה  להפריש אפשר אי שהרי הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת שגם לומר, [וצריך במעשרות.

מעשר]. אחת.71)תרומת שנייה.72)כלכלה שנייה.73)בכלכלה בכלכלה מעשרותיה תורמין 74)כי אין כי
החיוב. על הפטור מן אחר.75)ומעשרין ממקום מעשרות עליהן להוציא יכול שאינו זה לעניין הפרשתו, חלה כלומר,

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש, יכול אינו זו על ומזו זו על ומזו
החיוב. על הפטור מן שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן מן 78)להפריש חלק על מעשר הקטנה מן מפריש כלומר,

הקטנה. על יפריש שממנו טבל חלק בגדולה ומשאיר הקטנה, לגודל השווה טבל.79)הגדולה, שנשאר היתר מן כלומר,
עצמו.80) כדי 1)ומעשר של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה בטבל נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

התכוון. חיצונה שורה זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד כד וקבע המשנה 2)יין בפירוש רבינו כתב כן
ז. משנה פ"ז ראשון 3)בדמאי מעשר לפני מעשר תרומת להפריש אין שלכתחילה ואףֿעלֿפי מעשרות. הפריש לא ועדיין

ה. הלכה פ"ט להלן ראה תרומה, תרומתו בדיעבד מהם"4)- ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה "מפני
שם). המשנה בירושלמי 5)(פירוש הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה אבל מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,

רבינו. בדברי להלן משמע וכן לתקנו 6)שם, אפשר שהרי מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני במשהו, אוסרו שהטבל
ו). הלכה אסורות מאכלות מהלכות בששים.7)(פט"ו בטל הוא - מינו בשאינו נתערב אם אבל בטל. אינו ולפיכך

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת ט 9)כלומר, משנה פ"ג בחלה הדברים ומקור שנתערב. הטבל כמות לפי כלומר,
.(25 98 עמ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ"ה ובתוספתא מאכלות 10)(כסףֿמשנה) (הלכות במשהו - במינו מין שנתערב שטבל

שם). הסמוכה.11)אסורות בהלכה שמבואר הטבל.12)כדרך מן ממאה אחד שם,13)כלומר, בדמאי משנה
ועיין  פו. ביבמות רש"י (וכדעת בו המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו שדעת ונראה פ"ה. שם ותוספתא
הטבל. ופקע בחולין, התרומה בטלה בחולין, הטבל וכשנתערב .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה, מה ד"ה בתוספות שם
שלה  הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא כן ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה לאחר שתרומה שכשם

לפי  ואחד), במאה צורך ואין ברוב, בטלה תרומה התורה מן הרי בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע"פ בטלה שאיסור אינה
יוםֿטוב' 'תוספות עיין כ]. סימן הקודש לציץ אחרון בקונטרס חרל"פ הגרי"מ שכתב מה ראה בטל, אינו מתחילתו המעורב

שם.14)וחזוןֿאיש. יוםֿטוב' 'תוספות ועיין "חולין". שם דמאי ומעשר 15)במשנה ראשון מעשר מהם שיפריש לאחר
(חזוןֿאיש). מספק מעשר,16)שני תרומת של הסאה נמצאת שבהם ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין שמן

להלן. וראה יותר, ולא שנפל כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה תערובת שבכל שלש 17)כשם כלומר,
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והּמאה  חּלין, ׁשל מאה הן ׁשהפריׁש מאה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻיאמר:
הּטבל  הּוא מן 19ׁשּנׁשארּו ּפחֹות הּטבל היה אם וכן . ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּתרּומת  ּוכדי הּטבל מגּביּה - החּלין על מרּבה אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַֻֻֻהחּלין
ּותרּומת  ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין; מן ׁשּבּטבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמעּׂשר

לתרּומה. טבּול הּטבל היה אם ְֲִִֵֶֶַַָָָָמעּׂשר,
טבּול „. מעּׂשר נתערב אם מתּקנין 20וכן -21ּבחּלין ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻֻ

אחר  מעּׂשר לֹו יׁש אם ׁשהּוא. ּבכל מֹוציא 22אֹוסר - ְֲִִֵֵֵֵֶַַָ
מעּׂשר  ּתרּומת הּטבּול מעּׂשר על חׁשּבֹון 23אֹותֹו ;24לפי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָ

ּומפסיד  ׁשּנתערב, הּמעּׂשר מגּביּה - מעּׂשר לֹו אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָואם
ׁשּבּמעּׂשר  מעּׂשר ּתרּומת ּכדי המתּקנין החּלין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻֻמן

.25הּטבּול  ַָ
חּלין 26ּכיצד ‰. ּבמאה ׁשּנתערב מעּׂשר מאה מתּקנין 27? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

מעּׂשר, - ׁשהפריׁש וכל ועּׂשר, מאה הּכל מן מפריׁש -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
החּלין  היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים

מפריׁשמ  - מּמּנּו ּפחּותים אֹו הּטבּול הּמעּׂשר על רּבין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻ
מן  הּטבּול ׁשּבּמעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּמעּׂשר

ִַֻהחּלין.
.Â טבּול 28טבל ּבמעּׂשר הּטבל 29ׁשּנתערב היה אם , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּבֹו30ּכּמעּׂשר  מעּׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן מפסיד -31. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

מעּׂשר 32ּכיצד  סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל סאה מאה ?33 ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מעּׂשר  - ׁשהפריׁש וזה ּומאה, אחד מפריׁש ותׁשעים 34- , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

היה  טבל. - הּנׁשארֹות על 35ותׁשע מרּבה הּטבל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
מן 36הּמעּׂשר  יפסיד ולא ּבלבד, הּמעּׂשר מפריׁש - ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַֹ

ׁשּנטּבל  מעּׂשר לתרּומת ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; ,37הּטבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מדּמע  הּמעּׂשר טבל 38נמצא ׁשל מעּׂשר ּבתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

עּמֹו היה 39ׁשעלתה קֹורא 40. - הּטבל על מרּבה הּמעּׂשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּבּטבל  מעּׂשר לתרּומת ּוכדי 41ׁשם הּטבל ּומפריׁש , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

טבלֹו ׁשל מעּׂשר מן 42ּתרּומת מּמאה, אחד הּמעּׂשר;43, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מדּמע  ּכּלֹו הּטבל וימּכרּנּו44ויהיה מּדמי 45, חּוץ לכהן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻֻ

ׁשּבֹו ּתרּומֹות אחד 46ׁשּתי הּמעּׂשר מן מפסיד ונמצא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבּטבל  מעּׂשר ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ׁשּבֹו, .47מּמאה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מאה  מפריׁש - מעּׂשר מאתים עם טבל מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?
וׁשעּור  טבל מאה ׁשל מעּׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוׁשלׁש,
אם  לטעֹות יבֹוא ׁשּלא ּכדי מּמאתים, מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּתרּומת

ּבכמֹותֹו ּכׁשהיּו48נתערבּו מעּׂשר והם קצ"ז, ויּׁשאר ,49. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.Ê יין 50מי ּכּדי עּׂשר עּׂשר ׁשל ׁשּורֹות עּׂשר לֹו ,51ׁשהיּו ִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

החיצֹונה  מּׁשּורה אחת ּכד מקֹום 52וקבע על מעּׂשר ְֲִִֵַַַַַַַָָָָ
ידּוע 53אחר  ואין נֹוטל 54, - היא החיצֹונה ׁשּורה זֹו אי ְִִֵֵֵֵַַַָָָ
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ואחת  ב) הלכה תרומות מהלכות פ"ג למעלה - בינונית מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה שתים סאים.
בטלות  הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים שלש כאן יש הרי להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר לתרומת

ה. הלכה להלן וראה סאה! מאות שלש לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי חולין? של הרי 18)במאה כלומר,
שנפלה. התרומה כמדת אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה תערובת וזו 19)בכל שם, המשנה בפירוש כתב כן

טבל, של מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה בלבד, המאה כשנטל יחשוב שמא חוששים "כשאנו לשונו:
בפי"ג  ועיין לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה שבתרומה (כשם הניטל הוא שהטבל לפי כן, הדין ואין
ר' ואמר ואחת, מאה ונוטל א), הלכה י פרק מציעא בבא (ירושלמי בגמרא שנאמר מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל אומר אני מאה, נוטל אני אומר אתה אם שלא 20)יוסי ראשון מעשר
מעשר. תרומת ממנו והמעשרות.21)ניטלה התרומות כל מהם מעשר.22)שהוצאו תרומת ממנו הופרשה שלא

שבתערובת.24)שבתערובת.23) הטבול המעשר כמות לפי שם.26)כדלהלן.25)כלומר, היאך 27)משנה מובן לא
ב. הלכה למעלה וראה כנגדם. אלף צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת של סאין עשר והיינו 28)בטלות שם. משנה

תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה לא ועדיין גדולה, תרומה ממנו תרומתֿמעשר.29)שניטלה ממנו ניטלה כלומר,30)שלא
מעשר. ומאה טבל ממאה.31)מאה אחד שם.32)כלומר, כנ"ל.33)משנה מעשר, לתרומת היתר 34)טבול והאחד

הטבל. של מעשר תרומת - המאה שם.35)על מעשר.36)משנה ותשעים טבל מאה כלומר,37)כגון "שבטבל", צ"ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ"ע כשיעור הטבל מן בתערובת,39)מעורב.38)יפסיד בטלות שהתרומות רבינו שדעת ואף

ומדמעות  וחוזרות מקדשתן, הטבל של תרו"מ בה שישנה המעשר, הרמת הרי להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ"מ כנ"ל,
אחד,40)תערובותיהן. טבל, של צ' רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ"ב נוטל טבל, וצ' מעשר "מאה שם: ירושלמי

התערובת. כל של מעשר תרומת הרי הטבל, של תרומ"ע עשור, פחות ואחד מעשר, ק' של לאחד 41)תרומ"ע כלומר,
המעורב. בטבל מעשרֿראשון מקום הטבל.42)שקבע של ממאה אחד המעשר 43)שהיא של ממאה ואחד כלומר,

מעשר.44)הטבול. תרומות שתי בו הנ"ל.45)שמעורבות הטבל יהיו 46)את שדמיהן למכרן, לו ואסור לתתן שחייב
בידו. כדלהלן.47)גזל חכמים, גזרו סאין, עשרים יהא החשבון לפי המעשר מן מעשר שהרי ממש, מעשר תרומת שאינו אף

כשמעשר 48) ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר מעשר שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק' טבל סאין ק' כלומר,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף ממעשר טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו, רבה

ג. הלכה למעלה וראה כאוכלו, ונראה לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש וראה 49)שהוא חולק, והראב"ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ח.50)ביאורו משנה אחת 51)שם שבכל יין כדי של רבוע כלומר,

במעשר. חייבות וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה קבע 52)מצלעותיו שלא חיצונה משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
וכן  אחר, ממקום להפריש יוכל ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע אלא עכשיו, שם קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה

יב. הלכה פ"ז למעלה וראה ט. הלכה בסוף להלן יין.53)משמע כדי תשעה שאף 54)על ידוע, היה לא מעולם כלומר,
שם. וברש"י כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה נתכוון לא היין בעל

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'f '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חבּיֹות  ׁשּתיהן 56ּבאלכסֹון 55ׁשּתי ּומפריׁש57ּומערב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
.58מהן  ֵֶ

.Áואין 59קבעּה החיצֹונה, ׁשּורה חצי ּבחצי זֹו אי ידּוע ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
היא  זוּיֹות 60ׁשּורה מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל קבעּה61- . ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

מהן  אחת נֹוטל 62ּבׁשּורה - היא ׁשּורה זֹו אי ידּוע ואין , ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבאלכסֹון  אחת ׁשּורה 63ׁשּורה ּבחצי קבעּה ידּוע 64. ואין , ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָ

ּבאלכסֹון  ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ׁשּורה חצי זֹו ,65אי ְְֲֲִִֵֵֵַַָ
ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה, חצי מּכל חבית נטל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהרי

.Ë ּבכד 66קבע מהן 67הּמעּׂשר זֹו68אחת אי ידּוע ואין , ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכדי  ּומפריׁש ּומערב הּמאה מן וכד ּכד מּכל נֹוטל - ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהיא

ּומעּׂשר. אחת ֲֵַַַַּכד

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּצּדיק,‡. ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול, ּכהן יֹוחנן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבימי

ּומצאּו יּׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָׁשלחּו
אבל  אֹותּה, ּומפריׁשין גדֹולה ּבתרּומה זהירים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹׁשהּכל
הארץ  עּמי היּו עני ּומעּׂשר ׁשני ּומעּׂשר ראׁשֹון ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעּׂשר
לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיּׂשראל
נאמנים; אנׁשים אּלא הּמעּׂשרֹות על נאמן יהא ׁשּלא ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו,
לֹומר  נאמנין ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאבל

דמאי. הּנקרא וזהּו הן. ְְְְִִֵֶַַָָֻמעּׂשרין
אּלא ·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהא ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהתקינּו,

ׁשני, ּומעּׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּתרּומת
אבל  אֹותֹו; אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ּבזה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשאין
הּדמאי, מן מפריׁש אין - עני ּומעּׂשר ראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָמעּׂשר
לפיכ הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָמּפני
וטל  מעּׂשר ׁשאינֹו ראיה הבא לעני: אֹו לּלוי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹומר

ְַַמעּׂשרֹות.
.‚- הּדמאי מן עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָאף

מפרי  ואינֹו ׁשם, לֹו לקרֹות מה צרי עּׂשּור ואֹומר: ׁש. ְְְְִִִִֵֵֵַַָ
ׁשּמעּׂשר  ׁשני; מעּׂשר לקּבע ּכדי עני. מעּׂשר ּכאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּׁשּיׁש
ׁשאר  ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבמקֹום - וׁשּׁשית ּבׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָעני

הּׁשבּוע. ְֵַַָׁשני
ׁשני „. ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין

מּתר  לפיכ ספק. ׁשהּוא לפי עליהן, מברכין אין -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
ערם. ּכׁשהּוא ְְְִֶַָֹלהפריׁש

ּתרּומת ‰. ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַּכיצד
ּבצד  ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעּׂשר,
ואחר  לֹו. סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, זה ואֹומר: ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָהּפרֹות,
הּוא  הרי מעּׂשר ׁשהּוא עליו ׁשאמרּתי זה אֹומר: ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכ
אֹותּה ונֹוטל לֹו. הּסמּו הּמעּׂשר ׁשאר על מעּׂשר ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָּתרּומת
קדם  מעּׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ׁשאינֹו לּכהן. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹונֹותנּה

ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ּכ ואחר לכּתחּלה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמעּׂשר
.Â ואם ּבדמאי. הראׁשֹון קדם ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר

אֹו ּבצפֹונם אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני מעּׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה,
ּכּכר  הּלֹוקח וכן הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבדרֹומם,
וחּלה, מעּׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמן
מעּׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה אחד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואֹומר:
עּׂשּוי  מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה לֹו; סמּו מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשאר
אחד  על והּיתר לֹו; הּסמּו הּׁשאר על מעּׂשר ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָּתרּומת
ׁשני  ּומעּׂשר חּלה; הּוא הרי ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמאה
הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי ּבדרֹומּה, אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבצפֹונּה

ְֵואֹוכל.
.Êאינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את הּמזמין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֹוכן

ּׁשאני  מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעּׂשרֹות על ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמאמינֹו
מעּׂשר  ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי למחר להפריׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָעתיד
על  מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה לֹו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָסמּו
והרי  ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו ׁשני ּומעּׂשר לֹו; הּסמּו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשאר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.55) ובשיטהֿמקובצת כז. קמא בבא ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד שבמקצוע 56)פתח אחת כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת צפוניתֿמערבית, שבמקצוע אחת או מערביתֿדרומית, שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית,

החיצוניות.57)דרומיתֿמזרחית. השורות ארבעת כל מיין מעורב שהמעשר היין 58)ונמצא לעשירית השוה יין כמות
כאן  - א) הלכה פ"ז למעלה (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר רבינו שדעת ואף לעשר. רוצה שהוא

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת לא מעשרו, את בדיוק לקבוע הקפיד אנו שלא זה באופן חיצונה, משורה
ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה שם, ובכסףֿמשנה טו, הלכה מע"ש מהלכות בפ"ד להלן וראה "ברירה", אומרים

.3 77 עמוד פ"ד שני מעשר כפשוטה ותוספתא רלא עמוד ד מעשר.59)כרך שתהא החבית את קבע כלומר, שם. משנה
החיצונות.60) השורות חצאי משמונה שורה חצי איזו לכתחילה קבע לא שמונת 61)כלומר, כל שיין ונמצא ומערבן,

מעורב. השורות השורות.62)חצאי שורה 63)מעשר מכל בידו שיש ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה שברבוע.64)חבית, השורות חצאי אלכסון 65)מעשרים חביות עשר כלומר,

לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר ועוד למערביתֿדרומית, שם.66)ממזרחיתֿצפונית משנה
ז.67) הלכה למעלה וראה "חבית". שם: הכדים.68)במשנה מעושרין 1)ממאה לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

את  והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין וכיצד עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות כמה הם.
משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי. על ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל חבירו

נאמן. אינו והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.
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והּמאה  חּלין, ׁשל מאה הן ׁשהפריׁש מאה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻיאמר:
הּטבל  הּוא מן 19ׁשּנׁשארּו ּפחֹות הּטבל היה אם וכן . ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּתרּומת  ּוכדי הּטבל מגּביּה - החּלין על מרּבה אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַֻֻֻהחּלין
ּותרּומת  ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין; מן ׁשּבּטבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמעּׂשר

לתרּומה. טבּול הּטבל היה אם ְֲִִֵֶֶַַָָָָמעּׂשר,
טבּול „. מעּׂשר נתערב אם מתּקנין 20וכן -21ּבחּלין ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻֻ

אחר  מעּׂשר לֹו יׁש אם ׁשהּוא. ּבכל מֹוציא 22אֹוסר - ְֲִִֵֵֵֵֶַַָ
מעּׂשר  ּתרּומת הּטבּול מעּׂשר על חׁשּבֹון 23אֹותֹו ;24לפי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָ

ּומפסיד  ׁשּנתערב, הּמעּׂשר מגּביּה - מעּׂשר לֹו אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָואם
ׁשּבּמעּׂשר  מעּׂשר ּתרּומת ּכדי המתּקנין החּלין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻֻמן

.25הּטבּול  ַָ
חּלין 26ּכיצד ‰. ּבמאה ׁשּנתערב מעּׂשר מאה מתּקנין 27? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

מעּׂשר, - ׁשהפריׁש וכל ועּׂשר, מאה הּכל מן מפריׁש -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
החּלין  היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים

מפריׁשמ  - מּמּנּו ּפחּותים אֹו הּטבּול הּמעּׂשר על רּבין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻ
מן  הּטבּול ׁשּבּמעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּמעּׂשר

ִַֻהחּלין.
.Â טבּול 28טבל ּבמעּׂשר הּטבל 29ׁשּנתערב היה אם , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּבֹו30ּכּמעּׂשר  מעּׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן מפסיד -31. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

מעּׂשר 32ּכיצד  סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל סאה מאה ?33 ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מעּׂשר  - ׁשהפריׁש וזה ּומאה, אחד מפריׁש ותׁשעים 34- , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

היה  טבל. - הּנׁשארֹות על 35ותׁשע מרּבה הּטבל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
מן 36הּמעּׂשר  יפסיד ולא ּבלבד, הּמעּׂשר מפריׁש - ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַֹ

ׁשּנטּבל  מעּׂשר לתרּומת ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; ,37הּטבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מדּמע  הּמעּׂשר טבל 38נמצא ׁשל מעּׂשר ּבתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

עּמֹו היה 39ׁשעלתה קֹורא 40. - הּטבל על מרּבה הּמעּׂשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּבּטבל  מעּׂשר לתרּומת ּוכדי 41ׁשם הּטבל ּומפריׁש , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

טבלֹו ׁשל מעּׂשר מן 42ּתרּומת מּמאה, אחד הּמעּׂשר;43, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מדּמע  ּכּלֹו הּטבל וימּכרּנּו44ויהיה מּדמי 45, חּוץ לכהן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻֻ

ׁשּבֹו ּתרּומֹות אחד 46ׁשּתי הּמעּׂשר מן מפסיד ונמצא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבּטבל  מעּׂשר ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ׁשּבֹו, .47מּמאה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מאה  מפריׁש - מעּׂשר מאתים עם טבל מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?
וׁשעּור  טבל מאה ׁשל מעּׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוׁשלׁש,
אם  לטעֹות יבֹוא ׁשּלא ּכדי מּמאתים, מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּתרּומת

ּבכמֹותֹו ּכׁשהיּו48נתערבּו מעּׂשר והם קצ"ז, ויּׁשאר ,49. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.Ê יין 50מי ּכּדי עּׂשר עּׂשר ׁשל ׁשּורֹות עּׂשר לֹו ,51ׁשהיּו ִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

החיצֹונה  מּׁשּורה אחת ּכד מקֹום 52וקבע על מעּׂשר ְֲִִֵַַַַַַַָָָָ
ידּוע 53אחר  ואין נֹוטל 54, - היא החיצֹונה ׁשּורה זֹו אי ְִִֵֵֵֵַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואחת  ב) הלכה תרומות מהלכות פ"ג למעלה - בינונית מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה שתים סאים.
בטלות  הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים שלש כאן יש הרי להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר לתרומת

ה. הלכה להלן וראה סאה! מאות שלש לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי חולין? של הרי 18)במאה כלומר,
שנפלה. התרומה כמדת אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה תערובת וזו 19)בכל שם, המשנה בפירוש כתב כן

טבל, של מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה בלבד, המאה כשנטל יחשוב שמא חוששים "כשאנו לשונו:
בפי"ג  ועיין לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה שבתרומה (כשם הניטל הוא שהטבל לפי כן, הדין ואין
ר' ואמר ואחת, מאה ונוטל א), הלכה י פרק מציעא בבא (ירושלמי בגמרא שנאמר מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל אומר אני מאה, נוטל אני אומר אתה אם שלא 20)יוסי ראשון מעשר
מעשר. תרומת ממנו והמעשרות.21)ניטלה התרומות כל מהם מעשר.22)שהוצאו תרומת ממנו הופרשה שלא

שבתערובת.24)שבתערובת.23) הטבול המעשר כמות לפי שם.26)כדלהלן.25)כלומר, היאך 27)משנה מובן לא
ב. הלכה למעלה וראה כנגדם. אלף צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת של סאין עשר והיינו 28)בטלות שם. משנה

תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה לא ועדיין גדולה, תרומה ממנו תרומתֿמעשר.29)שניטלה ממנו ניטלה כלומר,30)שלא
מעשר. ומאה טבל ממאה.31)מאה אחד שם.32)כלומר, כנ"ל.33)משנה מעשר, לתרומת היתר 34)טבול והאחד

הטבל. של מעשר תרומת - המאה שם.35)על מעשר.36)משנה ותשעים טבל מאה כלומר,37)כגון "שבטבל", צ"ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ"ע כשיעור הטבל מן בתערובת,39)מעורב.38)יפסיד בטלות שהתרומות רבינו שדעת ואף

ומדמעות  וחוזרות מקדשתן, הטבל של תרו"מ בה שישנה המעשר, הרמת הרי להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ"מ כנ"ל,
אחד,40)תערובותיהן. טבל, של צ' רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ"ב נוטל טבל, וצ' מעשר "מאה שם: ירושלמי

התערובת. כל של מעשר תרומת הרי הטבל, של תרומ"ע עשור, פחות ואחד מעשר, ק' של לאחד 41)תרומ"ע כלומר,
המעורב. בטבל מעשרֿראשון מקום הטבל.42)שקבע של ממאה אחד המעשר 43)שהיא של ממאה ואחד כלומר,

מעשר.44)הטבול. תרומות שתי בו הנ"ל.45)שמעורבות הטבל יהיו 46)את שדמיהן למכרן, לו ואסור לתתן שחייב
בידו. כדלהלן.47)גזל חכמים, גזרו סאין, עשרים יהא החשבון לפי המעשר מן מעשר שהרי ממש, מעשר תרומת שאינו אף

כשמעשר 48) ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר מעשר שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק' טבל סאין ק' כלומר,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף ממעשר טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו, רבה

ג. הלכה למעלה וראה כאוכלו, ונראה לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש וראה 49)שהוא חולק, והראב"ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ח.50)ביאורו משנה אחת 51)שם שבכל יין כדי של רבוע כלומר,

במעשר. חייבות וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה קבע 52)מצלעותיו שלא חיצונה משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
וכן  אחר, ממקום להפריש יוכל ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע אלא עכשיו, שם קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה

יב. הלכה פ"ז למעלה וראה ט. הלכה בסוף להלן יין.53)משמע כדי תשעה שאף 54)על ידוע, היה לא מעולם כלומר,
שם. וברש"י כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה נתכוון לא היין בעל

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'f '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חבּיֹות  ׁשּתיהן 56ּבאלכסֹון 55ׁשּתי ּומפריׁש57ּומערב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
.58מהן  ֵֶ

.Áואין 59קבעּה החיצֹונה, ׁשּורה חצי ּבחצי זֹו אי ידּוע ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
היא  זוּיֹות 60ׁשּורה מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל קבעּה61- . ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

מהן  אחת נֹוטל 62ּבׁשּורה - היא ׁשּורה זֹו אי ידּוע ואין , ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבאלכסֹון  אחת ׁשּורה 63ׁשּורה ּבחצי קבעּה ידּוע 64. ואין , ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָ

ּבאלכסֹון  ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ׁשּורה חצי זֹו ,65אי ְְֲֲִִֵֵֵַַָ
ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה, חצי מּכל חבית נטל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהרי

.Ë ּבכד 66קבע מהן 67הּמעּׂשר זֹו68אחת אי ידּוע ואין , ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכדי  ּומפריׁש ּומערב הּמאה מן וכד ּכד מּכל נֹוטל - ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהיא

ּומעּׂשר. אחת ֲֵַַַַּכד

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּצּדיק,‡. ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול, ּכהן יֹוחנן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבימי

ּומצאּו יּׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָׁשלחּו
אבל  אֹותּה, ּומפריׁשין גדֹולה ּבתרּומה זהירים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹׁשהּכל
הארץ  עּמי היּו עני ּומעּׂשר ׁשני ּומעּׂשר ראׁשֹון ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעּׂשר
לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיּׂשראל
נאמנים; אנׁשים אּלא הּמעּׂשרֹות על נאמן יהא ׁשּלא ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו,
לֹומר  נאמנין ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאבל

דמאי. הּנקרא וזהּו הן. ְְְְִִֵֶַַָָֻמעּׂשרין
אּלא ·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהא ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהתקינּו,

ׁשני, ּומעּׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּתרּומת
אבל  אֹותֹו; אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ּבזה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשאין
הּדמאי, מן מפריׁש אין - עני ּומעּׂשר ראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָמעּׂשר
לפיכ הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָמּפני
וטל  מעּׂשר ׁשאינֹו ראיה הבא לעני: אֹו לּלוי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹומר

ְַַמעּׂשרֹות.
.‚- הּדמאי מן עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָאף

מפרי  ואינֹו ׁשם, לֹו לקרֹות מה צרי עּׂשּור ואֹומר: ׁש. ְְְְִִִִֵֵֵַַָ
ׁשּמעּׂשר  ׁשני; מעּׂשר לקּבע ּכדי עני. מעּׂשר ּכאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּׁשּיׁש
ׁשאר  ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבמקֹום - וׁשּׁשית ּבׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָעני

הּׁשבּוע. ְֵַַָׁשני
ׁשני „. ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין

מּתר  לפיכ ספק. ׁשהּוא לפי עליהן, מברכין אין -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
ערם. ּכׁשהּוא ְְְִֶַָֹלהפריׁש

ּתרּומת ‰. ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַּכיצד
ּבצד  ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעּׂשר,
ואחר  לֹו. סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, זה ואֹומר: ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָהּפרֹות,
הּוא  הרי מעּׂשר ׁשהּוא עליו ׁשאמרּתי זה אֹומר: ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכ
אֹותּה ונֹוטל לֹו. הּסמּו הּמעּׂשר ׁשאר על מעּׂשר ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָּתרּומת
קדם  מעּׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ׁשאינֹו לּכהן. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹונֹותנּה

ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ּכ ואחר לכּתחּלה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמעּׂשר
.Â ואם ּבדמאי. הראׁשֹון קדם ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר

אֹו ּבצפֹונם אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני מעּׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה,
ּכּכר  הּלֹוקח וכן הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבדרֹומם,
וחּלה, מעּׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמן
מעּׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה אחד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואֹומר:
עּׂשּוי  מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה לֹו; סמּו מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשאר
אחד  על והּיתר לֹו; הּסמּו הּׁשאר על מעּׂשר ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָּתרּומת
ׁשני  ּומעּׂשר חּלה; הּוא הרי ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמאה
הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי ּבדרֹומּה, אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבצפֹונּה

ְֵואֹוכל.
.Êאינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את הּמזמין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֹוכן

ּׁשאני  מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעּׂשרֹות על ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמאמינֹו
מעּׂשר  ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי למחר להפריׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָעתיד
על  מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה לֹו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָסמּו
והרי  ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו ׁשני ּומעּׂשר לֹו; הּסמּו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשאר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.55) ובשיטהֿמקובצת כז. קמא בבא ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד שבמקצוע 56)פתח אחת כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת צפוניתֿמערבית, שבמקצוע אחת או מערביתֿדרומית, שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית,

החיצוניות.57)דרומיתֿמזרחית. השורות ארבעת כל מיין מעורב שהמעשר היין 58)ונמצא לעשירית השוה יין כמות
כאן  - א) הלכה פ"ז למעלה (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר רבינו שדעת ואף לעשר. רוצה שהוא

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת לא מעשרו, את בדיוק לקבוע הקפיד אנו שלא זה באופן חיצונה, משורה
ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה שם, ובכסףֿמשנה טו, הלכה מע"ש מהלכות בפ"ד להלן וראה "ברירה", אומרים

.3 77 עמוד פ"ד שני מעשר כפשוטה ותוספתא רלא עמוד ד מעשר.59)כרך שתהא החבית את קבע כלומר, שם. משנה
החיצונות.60) השורות חצאי משמונה שורה חצי איזו לכתחילה קבע לא שמונת 61)כלומר, כל שיין ונמצא ומערבן,

מעורב. השורות השורות.62)חצאי שורה 63)מעשר מכל בידו שיש ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה שברבוע.64)חבית, השורות חצאי אלכסון 65)מעשרים חביות עשר כלומר,

לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר ועוד למערביתֿדרומית, שם.66)ממזרחיתֿצפונית משנה
ז.67) הלכה למעלה וראה "חבית". שם: הכדים.68)במשנה מעושרין 1)ממאה לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

את  והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין וכיצד עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות כמה הם.
משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי. על ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל חבירו

נאמן. אינו והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.
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להתנֹות  לאדם ׁשּמּתר מּפני הּמעֹות. על מחּלל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻהּוא
אבל  ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף הּדמאי על אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתנאים

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על אּלא מתנה אינֹו - ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָּבוּדאי
.Á והּוא ּבביתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ואינֹו ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבבית
עתיד  ׁשאני ּתאנים ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָיכֹול
- אחריהן מפריׁש ׁשאני ועּׂשר ּתרּומה; הן הרי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלהפריׁש
מעּׂשר  - אחריהן מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמעּׂשר

ואֹוכל. מפריׁש ּולמחר ְְְִִֵֵַָָׁשני.
.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבּׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָוצרי

ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּכמתּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו
ׁשּיפריׁש. קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר - זה ּתנאי ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻעליו

הּׁשאר. את ואֹוכל זה ּבצד עיניו ְְְְֵֵֵֶֶַַָָונֹותן
.È ּׁשאני מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָנתן

מעּׂשר  ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי הּכֹוס ּבׁשּולי לׁשּיר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָעתיד
על  מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה לֹו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָסמּו
הּוא  והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעּׂשר לֹו; הּסמּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָהּׁשאר
מעּׂשר  ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה הּמעֹות. על ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻמחּלל

הּכֹוס. ְֵַּבׁשּולי
.‡È ּכתנאי מתנה - ּבׁשּבת לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָוכן

וכן  אצלֹו. ׁשּיסעד ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
נֹו - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו אחת ּפֹועל ּגרֹוגרת טל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ

על  מעּׂשר עּׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע זֹו ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָואֹומר:
מעּׂשר  ּתרּומת - האחת וזֹו לאכל; עתיד ׁשאני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמאה
העּׂשר  הּוא ׁשני ּומעּׂשר אחריה; הּבאֹות העּׂשר ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
הּגרֹוגרת  ונֹותן הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻהאחרֹונֹות,
מעּׂשר  ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל לכהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַֹׁשהפריׁש
מּׁשל  מעּׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשני;

ּפֹועל. מּׁשל ׁשני ּומעּׂשר הּבית, ֲִִִֵֵֵֶַַַַַּבעל
.·È ׁשני מעּׂשר להפריׁש חכמים חּיבּום לא - ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומים

ׁשּיפריׁשּנה  ּכדי ּבלבד, מעּׂשר ּתרּומת אּלא הּדמאי, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמן
ּבּמה  ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה. עם ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבטהרה
חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר אמּורים? ְְֲֲֲִִֵֶַַַָּדברים
חּיב  - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו לפלטר הּמֹוכר ְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָאבל

ׁשני. מעּׂשר אף ְְֲִִֵֵַַַלהפריׁש
.‚È מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

הּנאמן  זה ׁשעּׂשר ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו
להפריׁש חּיב הּיין מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָעל
היּו ּכיצד? הארץ. עם חלק על ּדמאי מעּׂשר ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּמּנּו
זה  הרי - יין לג מאתים ּבחציֹו ונֹוטל למחצה, ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמחצה
ׁשני, מעּׂשר ועּׂשר מעּׂשר, ּתרּומת אחד לג מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמפריׁש
ּתחּלה  וּדאי ׁשל הּמעּׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכנגד
רביע  אֹו ׁשליׁש היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעל

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש -ְְְִִֶַ

ה'תשע"ה  אייר ח' ב' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּמעּׂשרֹות ‡. על נאמן להיֹות עליו יהיּו2המקּבל ולא ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּדמאי  אֹוכל 3ּפרֹותיו ׁשהּוא את מעּׂשר להיֹות צרי -4, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
מֹוכר  ׁשהּוא לֹוקח 5ואת ׁשהּוא ואת מתארח 6, ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

הארץ  עם ּברּבים.7אצל אּלּו ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
עדים  ּברּבים 9נאמנין 8ּוכׁשּיבֹואּו אּלּו ּדברים ׁשּקּבל ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּתמיד  ּבהם רגיל ּפרֹותיו 10וׁשהּוא על נאמן זה הרי - ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הן. מעּׂשרין ְִֵַָֻלֹומר

נאמן ·. לעֹולם חכם ּתלמיד ּבדיקה 11ּכל צרי ואינֹו , ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָ
הם  הרי - [ואׁשּתֹו] ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָאחריו.
ּכנסם  אפּלּו ּפרֹות, והּניח ׁשּמת חכם ּתלמיד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹוהּו.

מתּקנין  ּבחזקת הן הרי - הּיֹום .12ּבאֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶַַָֻ
אׁשּתֹו‚. אֹו הארץ עם ועבּדֹו13ּבת לחבר, 14ׁשּנּסת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
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אשתו 1) או חבר בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות. על נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר
לחבר  מנה שנתן ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ עם במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת
ע"ה  לחולה שמאכיל חבר רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים את להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות

פיו. לתוך נותן מעושרים.2)אם שפירותיו דמאי.3)לומר פירותיו יהיו לא זו קבלה ידי שעל פירות 4)כלומר, בין
שאנו  מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל מה על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח אלה בין שלו

מעושר. זה כשיאמר דבריו על ונסמוך אצלו.5)אוכלין שגדלו למכור.6)מפירות מנת קמא 7)על כתנא שם, משנה
אצלו. כשהזמינו אלא כן התירו לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר' (עבודה 8)ולא הריטב"א לדעת

שמעושרים  הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד או להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט זרה
אחד  עד דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה". על במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא הם).
להפריש  לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו בידו אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו
נאמנות  עליו שקיבל המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה, על להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם

לתקנו]. בידו זה אין שהרי יכול, אינו - לעדות,9)למעשרות פסולים הם כן, לא [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
הוא  הרי כראוי פירותיו מעשר שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם מוסרים אין הארץ "עמי אמרו שכן

הארץ]. נאמנות.10)עם חזקת מקבל הוא אינו 11)ואז חכם "תלמיד טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים החמירו שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל ש"חזקה 12)צריך

מתוקן". שאינו דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר שנתגרשה.13)על או נמכר 14)שנתאלמנה עברי עבד שאין הכנעני,

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'g 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּתחּלה  עליהם לקּבל צריכין - לחבר ּובת 15ׁשּנמּכר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לעם  ׁשּנמּכר ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּסת אׁשּתֹו אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחבר

ּבחזקתן  הן הרי - עבּדֹו16הארץ אֹו ּבנֹו ׁשּיחׁשדּו. עד ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
למּודין  ׁשהיּו חבר לקּבל.17ׁשל צריכין - הארץ עם אצל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

חבר: אצל למּודים ׁשהיּו הארץ עם ׁשל עבּדֹו אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבנֹו
אצלֹו ׁשהן זמן הן 18ּכל הרי - יצאּו ּכחבר; הן הרי - ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הארץ  .19ּכעם ְֶַָָ
מעבדיו „. אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָמי

על 20נאמן  ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד אֹו , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָ
לדבר.21ּפיהן  חֹוׁשׁשין ואינן , ְְְִִֵֶָָָ

לֹוקחים ‰. - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן הּוא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶָָָָהיה
אצלֹו22מּמּנּו מתארחין ואין נאמנת 23, אׁשּתֹו [היתה . ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

מּמּנּו לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין - נאמן אינֹו .24והּוא ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָ
נאמן]. אינֹו והּוא נאמנת ׁשאׁשּתֹו למי מארה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָותבֹוא

.Â חבר יׁשּמׁש ולא 25לא הארץ עם ּבמׁשּתה לא ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
מּתחת  ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻֻּבסעּדתֹו,

הארץ 26ידֹו עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר הרֹואה ,לפיכ . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ראּוהּו ּומעּׂשר. מתּקן ּבחזקת הּכל הרי - ּבסעּדתֹו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻֻאֹו

הא  עּמי עם מעּׂשרת,מסב ּבחזקת הּסעּדה אין - רץ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשּבלּבֹו הּתנאים על החבר סֹומ27ׁשּמא .28הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Ê,ּתנאֹו על וסֹומ הארץ עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ּבנֹו על מתנה להיֹות צרי הּוא ּבנֹו29ּכ היה ואפּלּו , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

חּוץ  אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל אחר. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
ּבּמׁשּתה  עּמֹו היה ואפּלּו ׁשהיה 30מּבנֹו, חבר ּבן ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה אין - הארץ עם ּבמׁשּתה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻמסב
עליו. התנה אביו ְִִֶָָָָָׁשּמא

.Á אגּדת לי קח לֹו: ואמר לחבר מעה ׁשּנתן הארץ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻעם
גלּוסקא  אֹו אחת לֹו31ירק לֹוקח - ּופטּור 33סתם 32אחת ְְְֵַַַַַָָָָָ

הּמעה 34מּלעּׂשר  את החליף ואם לעּׂשר 35. חּיב ואחר 36- ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אמר  אּלא סתם, לקחן ולא החבר ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּכ
קֹונה  אני לחברי - מּמ לֹוקח ׁשאני ז ֹו אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלחנוני:
לעצמֹו ׁשּלקח זֹו אֹותּה, קֹונה אני לעצמי - וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָאֹותּה,
לעּׂשרּה. צרי אינֹו - לחברֹו ׁשּלקח וזֹו לעּׂשרּה, חּיב -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נתערבּו ׁשל 37ואם ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּׁשל  לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל מתּקן - חֹוחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לֹו .38לּקח ִַ
.Ë אגּדֹות חמׁש לנּו והבא צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻחמּׁשה

והביא  ירק, חברים 39ׁשל - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבלבד  חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין אין הביא 40ׁשּבהן . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבערּבּוב  הּכל 41להן לעּׂשר צריכין ׁשּבהם חברים -42. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
.È מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי  החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן 43- ואם 45[ּדמאי 44, .[ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
לֹו ללקט הארץ לעם החבר -46אמר אחר חבר וׁשמע , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אֹוכל  האחר מֹוציא 47זה החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
עליה  ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻדבר
ׁשּלא  לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹמּמקֹום

הּמּקף  הארץ 48מן עם מּלפני הּמכׁשֹול לסּלק ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ְִּתֹורמין.
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הוא 15)לאחר. "היה ג פרק דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני נאמנות לקבל שצריכים [והכוונה
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין ואין ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו אצל 16)נאמן כשהם אפילו

בידם. הראשון שמנהגם הארץ, לבקר.17)עם החבר].18)רגילין שגדולה 19)[=אצל ומכאן השפעתו, שפסקה
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו, הלימודים על עםֿהארץ נאמן 20)השפעת להיות עצמו על שקבל כלומר,

אדונו. הם.21)תחת שמתוקנים הפירות על שמעידים מוכר.22)והיינו שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר זה].24)להאכיל על מעידה אינה אשתו המעשרות.25)[אם על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו

בשפתיו].27) לרחוש צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה אוכל.28)[ראה שהוא מה אלא תיקן אפילו 29)ולא
שולחנו. על סמוך שהוא כיוון לו.30)בגדול, אחראי היטב.31)שאינו מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם

בסיפא.33) כמו בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח עבורו, ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו
כאילו 34) זה והרי ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח הגלוסקא היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ הארץ.35)עם עם לו ואחר 36)שנתן לעצמו, כקונה הוא הרי שלו במעה שקונה שכיוון
ואסור. דמאי לו נותן הוא הרי הארץ, לעם כשנותן "ברירה".37)כך אומרים אין שבנתערבו יג. הלכה ט פרק למעלה ראה

לתקן.38) שאפשר מאחר במאה, בטל הארץ.39)ואינו הארץ.40)מעם עם של חלקו על אחראים הם שאין
זה.41) באופן ברירה אומרים שאין אצלו, נתערבו מכן ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כנותנים 42)כלומר, יהיו שלא

הארץ. לעם כמכר.43)דמאי למעשר קובעת המתנה אין קבע.44)שהרי לאכול רוצה הוא הר"ח 45)אם כגירסת
" שם: אוכל בעירובין זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי מהן אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו האומר

נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא רבינו השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין עראי מהן
הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו שכשם
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר אם ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן כמו
הפירות  שבעל ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא אינו "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
והמדובר  דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט זמן שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר
מלאכה  גמר זה שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה עד מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם

וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, את שמילא שיידע עד מעשר אינו שימלאנה, הארץ.46)עד לעם אם 47)כלומר,
רשות. הארץ עם לו גדולה 48)נתן תרומה תורמין ש"אין לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת כלומר,
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להתנֹות  לאדם ׁשּמּתר מּפני הּמעֹות. על מחּלל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻהּוא
אבל  ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף הּדמאי על אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתנאים

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על אּלא מתנה אינֹו - ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָּבוּדאי
.Á והּוא ּבביתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ואינֹו ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבבית
עתיד  ׁשאני ּתאנים ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָיכֹול
- אחריהן מפריׁש ׁשאני ועּׂשר ּתרּומה; הן הרי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלהפריׁש
מעּׂשר  - אחריהן מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמעּׂשר

ואֹוכל. מפריׁש ּולמחר ְְְִִֵֵַָָׁשני.
.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבּׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָוצרי

ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּכמתּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו
ׁשּיפריׁש. קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר - זה ּתנאי ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻעליו

הּׁשאר. את ואֹוכל זה ּבצד עיניו ְְְְֵֵֵֶֶַַָָונֹותן
.È ּׁשאני מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָנתן

מעּׂשר  ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי הּכֹוס ּבׁשּולי לׁשּיר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָעתיד
על  מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה לֹו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָסמּו
הּוא  והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעּׂשר לֹו; הּסמּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָהּׁשאר
מעּׂשר  ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה הּמעֹות. על ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻמחּלל

הּכֹוס. ְֵַּבׁשּולי
.‡È ּכתנאי מתנה - ּבׁשּבת לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָוכן

וכן  אצלֹו. ׁשּיסעד ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
נֹו - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו אחת ּפֹועל ּגרֹוגרת טל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ

על  מעּׂשר עּׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע זֹו ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָואֹומר:
מעּׂשר  ּתרּומת - האחת וזֹו לאכל; עתיד ׁשאני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמאה
העּׂשר  הּוא ׁשני ּומעּׂשר אחריה; הּבאֹות העּׂשר ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
הּגרֹוגרת  ונֹותן הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻהאחרֹונֹות,
מעּׂשר  ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל לכהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַֹׁשהפריׁש
מּׁשל  מעּׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשני;

ּפֹועל. מּׁשל ׁשני ּומעּׂשר הּבית, ֲִִִֵֵֵֶַַַַַּבעל
.·È ׁשני מעּׂשר להפריׁש חכמים חּיבּום לא - ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומים

ׁשּיפריׁשּנה  ּכדי ּבלבד, מעּׂשר ּתרּומת אּלא הּדמאי, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמן
ּבּמה  ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה. עם ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבטהרה
חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר אמּורים? ְְֲֲֲִִֵֶַַַָּדברים
חּיב  - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו לפלטר הּמֹוכר ְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָאבל

ׁשני. מעּׂשר אף ְְֲִִֵֵַַַלהפריׁש
.‚È מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

הּנאמן  זה ׁשעּׂשר ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו
להפריׁש חּיב הּיין מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָעל
היּו ּכיצד? הארץ. עם חלק על ּדמאי מעּׂשר ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּמּנּו
זה  הרי - יין לג מאתים ּבחציֹו ונֹוטל למחצה, ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמחצה
ׁשני, מעּׂשר ועּׂשר מעּׂשר, ּתרּומת אחד לג מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמפריׁש
ּתחּלה  וּדאי ׁשל הּמעּׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכנגד
רביע  אֹו ׁשליׁש היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעל

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש -ְְְִִֶַ

ה'תשע"ה  אייר ח' ב' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּמעּׂשרֹות ‡. על נאמן להיֹות עליו יהיּו2המקּבל ולא ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּדמאי  אֹוכל 3ּפרֹותיו ׁשהּוא את מעּׂשר להיֹות צרי -4, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
מֹוכר  ׁשהּוא לֹוקח 5ואת ׁשהּוא ואת מתארח 6, ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

הארץ  עם ּברּבים.7אצל אּלּו ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
עדים  ּברּבים 9נאמנין 8ּוכׁשּיבֹואּו אּלּו ּדברים ׁשּקּבל ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּתמיד  ּבהם רגיל ּפרֹותיו 10וׁשהּוא על נאמן זה הרי - ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הן. מעּׂשרין ְִֵַָֻלֹומר

נאמן ·. לעֹולם חכם ּתלמיד ּבדיקה 11ּכל צרי ואינֹו , ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָ
הם  הרי - [ואׁשּתֹו] ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָאחריו.
ּכנסם  אפּלּו ּפרֹות, והּניח ׁשּמת חכם ּתלמיד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹוהּו.

מתּקנין  ּבחזקת הן הרי - הּיֹום .12ּבאֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶַַָֻ
אׁשּתֹו‚. אֹו הארץ עם ועבּדֹו13ּבת לחבר, 14ׁשּנּסת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אשתו 1) או חבר בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות. על נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר
לחבר  מנה שנתן ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ עם במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת
ע"ה  לחולה שמאכיל חבר רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים את להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות

פיו. לתוך נותן מעושרים.2)אם שפירותיו דמאי.3)לומר פירותיו יהיו לא זו קבלה ידי שעל פירות 4)כלומר, בין
שאנו  מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל מה על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח אלה בין שלו

מעושר. זה כשיאמר דבריו על ונסמוך אצלו.5)אוכלין שגדלו למכור.6)מפירות מנת קמא 7)על כתנא שם, משנה
אצלו. כשהזמינו אלא כן התירו לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר' (עבודה 8)ולא הריטב"א לדעת

שמעושרים  הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד או להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט זרה
אחד  עד דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה". על במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא הם).
להפריש  לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו בידו אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו
נאמנות  עליו שקיבל המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה, על להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם

לתקנו]. בידו זה אין שהרי יכול, אינו - לעדות,9)למעשרות פסולים הם כן, לא [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
הוא  הרי כראוי פירותיו מעשר שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם מוסרים אין הארץ "עמי אמרו שכן

הארץ]. נאמנות.10)עם חזקת מקבל הוא אינו 11)ואז חכם "תלמיד טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים החמירו שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל ש"חזקה 12)צריך

מתוקן". שאינו דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר שנתגרשה.13)על או נמכר 14)שנתאלמנה עברי עבד שאין הכנעני,
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ּבּתחּלה  עליהם לקּבל צריכין - לחבר ּובת 15ׁשּנמּכר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לעם  ׁשּנמּכר ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּסת אׁשּתֹו אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחבר

ּבחזקתן  הן הרי - עבּדֹו16הארץ אֹו ּבנֹו ׁשּיחׁשדּו. עד ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
למּודין  ׁשהיּו חבר לקּבל.17ׁשל צריכין - הארץ עם אצל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

חבר: אצל למּודים ׁשהיּו הארץ עם ׁשל עבּדֹו אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבנֹו
אצלֹו ׁשהן זמן הן 18ּכל הרי - יצאּו ּכחבר; הן הרי - ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הארץ  .19ּכעם ְֶַָָ
מעבדיו „. אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָמי

על 20נאמן  ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד אֹו , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָ
לדבר.21ּפיהן  חֹוׁשׁשין ואינן , ְְְִִֵֶָָָ

לֹוקחים ‰. - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן הּוא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶָָָָהיה
אצלֹו22מּמּנּו מתארחין ואין נאמנת 23, אׁשּתֹו [היתה . ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

מּמּנּו לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין - נאמן אינֹו .24והּוא ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָ
נאמן]. אינֹו והּוא נאמנת ׁשאׁשּתֹו למי מארה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָותבֹוא

.Â חבר יׁשּמׁש ולא 25לא הארץ עם ּבמׁשּתה לא ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
מּתחת  ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻֻּבסעּדתֹו,

הארץ 26ידֹו עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר הרֹואה ,לפיכ . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ראּוהּו ּומעּׂשר. מתּקן ּבחזקת הּכל הרי - ּבסעּדתֹו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻֻאֹו

הא  עּמי עם מעּׂשרת,מסב ּבחזקת הּסעּדה אין - רץ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשּבלּבֹו הּתנאים על החבר סֹומ27ׁשּמא .28הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Ê,ּתנאֹו על וסֹומ הארץ עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ּבנֹו על מתנה להיֹות צרי הּוא ּבנֹו29ּכ היה ואפּלּו , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

חּוץ  אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל אחר. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
ּבּמׁשּתה  עּמֹו היה ואפּלּו ׁשהיה 30מּבנֹו, חבר ּבן ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה אין - הארץ עם ּבמׁשּתה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻמסב
עליו. התנה אביו ְִִֶָָָָָׁשּמא

.Á אגּדת לי קח לֹו: ואמר לחבר מעה ׁשּנתן הארץ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻעם
גלּוסקא  אֹו אחת לֹו31ירק לֹוקח - ּופטּור 33סתם 32אחת ְְְֵַַַַַָָָָָ

הּמעה 34מּלעּׂשר  את החליף ואם לעּׂשר 35. חּיב ואחר 36- ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אמר  אּלא סתם, לקחן ולא החבר ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּכ
קֹונה  אני לחברי - מּמ לֹוקח ׁשאני ז ֹו אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלחנוני:
לעצמֹו ׁשּלקח זֹו אֹותּה, קֹונה אני לעצמי - וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָאֹותּה,
לעּׂשרּה. צרי אינֹו - לחברֹו ׁשּלקח וזֹו לעּׂשרּה, חּיב -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נתערבּו ׁשל 37ואם ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּׁשל  לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל מתּקן - חֹוחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לֹו .38לּקח ִַ
.Ë אגּדֹות חמׁש לנּו והבא צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻחמּׁשה

והביא  ירק, חברים 39ׁשל - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבלבד  חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין אין הביא 40ׁשּבהן . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבערּבּוב  הּכל 41להן לעּׂשר צריכין ׁשּבהם חברים -42. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
.È מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי  החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן 43- ואם 45[ּדמאי 44, .[ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
לֹו ללקט הארץ לעם החבר -46אמר אחר חבר וׁשמע , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אֹוכל  האחר מֹוציא 47זה החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
עליה  ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻדבר
ׁשּלא  לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹמּמקֹום

הּמּקף  הארץ 48מן עם מּלפני הּמכׁשֹול לסּלק ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ְִּתֹורמין.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא 15)לאחר. "היה ג פרק דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני נאמנות לקבל שצריכים [והכוונה
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין ואין ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו אצל 16)נאמן כשהם אפילו

בידם. הראשון שמנהגם הארץ, לבקר.17)עם החבר].18)רגילין שגדולה 19)[=אצל ומכאן השפעתו, שפסקה
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו, הלימודים על עםֿהארץ נאמן 20)השפעת להיות עצמו על שקבל כלומר,

אדונו. הם.21)תחת שמתוקנים הפירות על שמעידים מוכר.22)והיינו שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר זה].24)להאכיל על מעידה אינה אשתו המעשרות.25)[אם על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו

בשפתיו].27) לרחוש צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה אוכל.28)[ראה שהוא מה אלא תיקן אפילו 29)ולא
שולחנו. על סמוך שהוא כיוון לו.30)בגדול, אחראי היטב.31)שאינו מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם

בסיפא.33) כמו בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח עבורו, ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו
כאילו 34) זה והרי ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח הגלוסקא היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ הארץ.35)עם עם לו ואחר 36)שנתן לעצמו, כקונה הוא הרי שלו במעה שקונה שכיוון
ואסור. דמאי לו נותן הוא הרי הארץ, לעם כשנותן "ברירה".37)כך אומרים אין שבנתערבו יג. הלכה ט פרק למעלה ראה

לתקן.38) שאפשר מאחר במאה, בטל הארץ.39)ואינו הארץ.40)מעם עם של חלקו על אחראים הם שאין
זה.41) באופן ברירה אומרים שאין אצלו, נתערבו מכן ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כנותנים 42)כלומר, יהיו שלא

הארץ. לעם כמכר.43)דמאי למעשר קובעת המתנה אין קבע.44)שהרי לאכול רוצה הוא הר"ח 45)אם כגירסת
" שם: אוכל בעירובין זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי מהן אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו האומר

נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא רבינו השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין עראי מהן
הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו שכשם
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר אם ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן כמו
הפירות  שבעל ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא אינו "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
והמדובר  דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט זמן שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר
מלאכה  גמר זה שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה עד מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם

וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, את שמילא שיידע עד מעשר אינו שימלאנה, הארץ.46)עד לעם אם 47)כלומר,
רשות. הארץ עם לו גדולה 48)נתן תרומה תורמין ש"אין לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת כלומר,
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.‡È הענּיים את להאכיל האֹורחים 49מּתר 50ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֻ
רצּו51ּדמאי  אם והאֹורח, עצמֹו והעני להֹודיען. וצרי . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

מתּקנין. - ְְְִֵַַלתּקן
·È. סתם ּגֹובין צדקה אדם 52ּגּבאי ּומחּלקים 53מּכל ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

יתּקן.54סתם  - לתּקן והרֹוצה , ְְְְֵֵֶַַָָ
.‚È הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר מּפרֹות 55רֹופא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הארץ  ּפיו 56עם לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן ואם 57- . ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ
וכן  יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו - רֹופא ׁשל הּדמאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹהיה

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו - וּדאי טבל ׁשהּוא ידע ְֲִִֶֶֶַַַָָָאם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
הארץ ‡. לעם הּדמאי את למּכר לֹו2אסּור לׁשלח אֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹ

אבל 3דמאי  האסּור. ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
חכמים 4מֹוכרין  לתלמידי אֹותֹו ּתלמיד 5ּומׁשּלחין ׁשאין ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּזה  נאמן אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר עד אֹוכל ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחכם
ְָֻמעּׂשר.

גּסה 7הּמׁשּפיעין 6ּכל ·. הּסיטֹונֹות 8ּבמּדה ּכגֹון ,9 ְְְִִִִַַַַָָָ
ּולׁשּלחֹו הּדמאי את למּכר מּתרין - ּתבּואה ;10ּומֹוכרי ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ

הּמּדה  על מֹוסיפין ׁשהן ׁשּיהיה 11מּפני חכמים התקינּו , ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

מעּׂשר  הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַהּלֹוקח
דּקה 12ּדמאי  ּבמּדה הּמֹודדין אבל והּמֹוכר 13. הֹואיל , ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

יׁשלח  ולא ימּכר ולא מפריׁש, הּוא - אּלא 14מּׂשּתּכר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹ
ְָֻמתּקן.

-15וכּמה ‚. ּובלח סאה, חצי - ּביבׁש גּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
הּלח. דבר מאֹותֹו דינר ׁשוה ׁשּמחזקת ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדה

ּפי 17זיתים 16סּלי „. על אף ירק, ׁשל וקּפֹות וענבים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
אכסרה  מֹוכרן ּדמאי 18ׁשהּוא למכרן אסּור -19. ְְְְְְֶַַָָָָָ

מהן 20אמר ‰. ּבין 21אחד האּלּו, הּפרֹות ּונתּקן ּבֹוא : ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבדּקה  מֹוכר ּבגּסה 22ׁשהיה ּתרּומת 23אֹו מפריׁש הּמֹוכר - ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבית  ּתנאי זה ודבר ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָמעּׂשר,
הּוא  .24ּדין ִ

.Â הארץ 25חבר עם אביהן את ׁשּירׁשּו הארץ -26ועם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּוא  ואני 28לֹומר 27יכֹול ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל : ְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

ּפלֹוני  ׁשּבמקֹום ואני 29חּטים ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה , ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָ
ואני  חּטים אּתה טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹיין

הּיבׁש30ּׂשעֹורים  ואני הּלח אּתה טל מֹוכר 31, ׁשּזה מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
.32ּדמאי  ְַ

.Ê ירק 33מי נֹוּׂשא ורצה 34ׁשהיה מּׂשאֹו, עליו וכבד ְְִֵֶַַָָָָָָָָָָ
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בלבד. חכמים לתלמידי ולא המוקף" מן נועל 49)אלא אתה לחבירים, רק שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני עניים.50)דלת הם כאן הם, עשירים שבביתם והקלו 51)ואף הם, מעשרים הארץ עמי שרוב

האורחים. והכנסת הצדקה מצוות עלינו להקל כדי העניים.52)בזה עבור מבדילים 53)מאכלים ואינם מעמיֿהארץ, אף
עםֿהארץ, הוא אם צדקה הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ, שקבלו מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין

יותר]". ייתן ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה מאכלים] משאר שנתן, מה את לעםֿהארץ.54)להבדיל אף
מותר.שא 55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו הרופא.56)ין של לחולה 57)שאינם באכילה אסור דרבנן שאיסור אף

פיו. לתוך בנותן אלא גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו דמאי.1)שאין לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר
וככר  ירק נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ ועם חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
הארץ  עם אצל פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו

הגוי. אצל להלן.2)או ראה אסורים, גסה, במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג שם.3)דמאי היינו 4)משנה
הסמוכה. בהלכה ראה גסה, במדה שאסור 5)המשפיעין ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו בדמאי, ודוקא

ו). הלכה פ"ו (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה, דֿה.6)מן משניות פ"ב על 7)שם המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה במדה וימכרו הסמוכה.8)המדה בהלכה (פירוש 9)ראה גסה במדה רבים מאכלים המוכרים

שם). בסמוך.10)המשנה ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. הקונה 11)לתלמיד ויקח בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו
(שם). לו הראוי מן ועיין 12)יותר למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ, לעם אבל חכם. לתלמיד ודוקא

וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם בזה.14)חנונים.13)תוספות חכמים חלקו לא - משתכר אינו שבמתנה אף
ה.15) משנה שם.16)שם המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם 17)שם, במשנה אחרים ספרים כנוסחת

שלמה). הלכה 18)(מלאכת מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה). (פירוש לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,
שם. מיימוניות ובהגהות גס 19)ב מדה כשיעור מוכר שאינו כיון שיתקנם, שם).עד ראשונה (משנה למעלה האמורה ה

שם.20) בירושלמי יהוצדק, בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של להלן.21)מימרא ראה הלוקח, או שעל 22)המוכר
הפירות. ונתקן בא לו: ואמר בתיקון, להשתתף הסכים והלוקח לתקן, הסכים 23)המוכר והמוכר לתקן הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר זה 24)להשתתף יתן אומרים: אין ההפרשה, על שניהם הסכמת  שבאה אףֿעלֿפי כלומר,
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר מעשר תרומת אלא חצי, וזה ט,25)חצי משנה פ"ו שם

פ"ו. דמאי.26)ותוספתא - שהורישם עםֿהארץ.28)החבר.27)ופירות מדרבנן,29)לאחיו שהוא שבדמאי מפני
של  חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר הוברר כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה "ברירה" אומרים אנו

לעםֿהארץ. דמאי מכירת כאן ואין שם.30)אחיו, פ"ו למעלה וראה "ברירה", אמרו לא מינים ויבש 31)שבשני שלח
ועיין  נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי ביותר משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני הם ממש

ב). הלכה פ"ג פאה אתה 32)בירושלמי טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל החצי מהם אחד לכל שיש כיון
ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי לו מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני שם 33)חיטים

יוסי. כרבי ולא וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה שם),34)פ"ג (רע"ב למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'g 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלהׁשלי
ׁשּיעּׂשר  הארץ 35עד לעּמי ּתקלה ּתהא ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבדמאי. אֹותֹו ְְִִֶַׁשאֹוכלין
.Á הּׁשּוק 36הּלֹוקח מן ׁשּלא 38ּומׁש37ירק ּפי על אף , ִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּדמים  נתן ולא מדד ולא לבעל 39ׁשקל להחזיר ונמל , ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּיעּׂשר 40החנּות  עד יחזיר לא -41. ְֲֲִֵֶַַַַֹ

.Ë 43ּפרֹות 42הּמֹוצאלבּתיהן 44ּבּדר מכניסין רב אם :45 ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
מּלעּׂשר  ּפטּור רב 46- ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא ׁשעדין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּׁשּוק  למּכר דמ 47מכניסין אּלּו הרי ּומחצה 48אי - ; ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָֹ
ּדמאי 49למחצה  -50. ְְֱֶַָ

.È להצניע 52לאכלן 51נטלן אֹותן 53ונמל יׁשהא לא - ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר  לאחרים 54עד תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ואם 55, . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

יאבדּו ׁשּלא מּתחּלה לׁשהֹותן 56נטלם מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ

למכרן 57אצלֹו אֹו לׁשלחן אֹו לאכלן ׁשּירצה ,58עד ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ּדמאי  אֹותן .59ויעּׂשר ְִֵַַָ

.‡È ּבּגּנה 61ירק 60קניבת מן 62הּנמצאת ּפטּורה זֹו הרי - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
חּיבת 63הּדמאי  - ּבּבית הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל .64. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַ

האׁשּפה  ּגּבי מקֹום 65ׁשעל ּבכל .67מּתרת 66- ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.·È מעּׂשר 69לפנּדקית 68הּנֹותן - לֹו ולאפֹות לֹו לבּׁשל ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָֻ

לּה נֹותן ׁשהּוא לאחרים 70את תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ,71, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
חׁשּודה  ׁשהיא מּפני מּמּנה, נֹוטל ׁשהּוא את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּומעּׂשר

[ּבזה] זה ׁשל אבל 72להחליף ּבין 73. לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשארסּה ּבין ּבּתּה לאפֹות 74ׁשּנּׂשא ּפת לׁשכנּתֹו אֹו , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מעּׂשר  מּׁשּום לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ולא 75ותבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַֹֹ
ׁשביעית  להחליף 76מּׁשּום חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ּבּמה 77, . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אמּורים  ותבלין 78ּדברים לעּסה ּׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן ? ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ
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להלן. פ"ג 35)וראה (למעלה פוטר אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם אלא ממעשר, פוטר אינו שהפקר
דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב מהלכות פ"ח המלך בשער וראה כ). שם.36)הלכה ותוספתא כלומר,37)משנה

א.38)מעםֿהארץ. הלכה פ"ה למעלה וראה להחזיר, מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא שמשך 39)כן  שכיון
קנה. אנשיֿשם).40)- (תוס' כנ"ל המקח, חל שהרי להחזיר, יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

שם.41) המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן אחת דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם בירושלמי
שם. למעלה כב.42)וראה הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב להלן.43)מכשירין וראה מלאכתם, שנגמרה

בהם.44) וזכה הפקר, ב).45)שהם הלכה (שם לבית שיכנסו עד עראי באכילת מותרים עראי 46)שהם אוכלם אם
שם).47)(משנהֿלמלך). (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים רבינו:48)שהם ופירשה "חייב", שם: במשנה

לאחר  אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא אינו ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות כדין "דמאי",
.658 עמ' כפשוטה בתוספתא וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו מלאכה לשוק,49)גמר מכניסים חצים כלומר,

לבית. -50)וחצים עשרום שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים ספק הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי
בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה כדלהלן ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי ג.51)מכלֿמקום משנה פ"ג דמאי

בהם.52) זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה בדרך, פירות המוצא אצלו.53)כלומר, מדברי 54)להשהותם
מכניסים  שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק. מכניסים שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה בסוף להלן רבינו
שמא  - לבית הכניסום שלא אףֿעלֿפי ודאי, מעשרם ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא שוודאי לבת,

קבע. הבית.55)יאכלום לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין אותם 57)ולא נוטל שאינו לפי לעשר, חייב ואינו
מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר "עשר כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן ולמדו לעצמו,

אחרים". משל מעשר אתה אֿב.58)ואי הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר גסה, במדה אפילו הארץ אם 59)לעם
למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים גירסת 60)רוב לפי ד, הלכה פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא

שם. סיריסליאו שנתלשו.61)הר"ש מקולקלים ירק הגננים.62)עלי את 63)שתלשום אלא מקנבים אינם שהגננים
י. הלכה תרומות מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים ביותר, אפילו 64)המעופשים מקנבים בתים שבעלי

קצת. בנקל.65)המעופשים ליטלה שאפשר גבה, על אפילו אשפה 66)כלומר, ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,
יב.]. חולין עיין שבשוק. אשפה אוכל.67)[וכלֿשכן שם עליה אין ה.68)שמעתה משנה פ"ג בעלת 69)דמאי

שם). המשנה (פירוש ולחמו מאכלו אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים ומנהג שהיא 70)הפונדק.
כדלהלן. בזה, זה של ו 71)מחליפה שם. יוסי כר' ודלא לרמאין", אחראים אנו "אין אומרים מהלכות ואין בפ"ט אף

ס"ק  טז סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה שנותן כאן - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה מע"ש
הירושלמי). ע"פ היפה 72)כא את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו, טורחת שהיא שכיון שם, משנה

התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח החולקים 73)ולתת דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' שם.74)על בירושלמי שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא

מעושרים. שאינם הלכה 76)בדברים שמיטה מהלכות בפ"ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית בספיחי החליפה שמא
ט]. הלכה פי"ב להלן וראה י) הלכה פ"ח (שם השביעית על נחשדו הארץ [ועמי לעצמה,77)ב. היתר תמצא לא שחמותו

שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים דרך וכן ובתן חתנן עבור לטרוח דרכן וחולין 78)שכן שם תוספתא
שם.
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.‡È הענּיים את להאכיל האֹורחים 49מּתר 50ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֻ
רצּו51ּדמאי  אם והאֹורח, עצמֹו והעני להֹודיען. וצרי . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

מתּקנין. - ְְְִֵַַלתּקן
·È. סתם ּגֹובין צדקה אדם 52ּגּבאי ּומחּלקים 53מּכל ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

יתּקן.54סתם  - לתּקן והרֹוצה , ְְְְֵֵֶַַָָ
.‚È הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר מּפרֹות 55רֹופא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הארץ  ּפיו 56עם לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן ואם 57- . ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ
וכן  יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו - רֹופא ׁשל הּדמאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹהיה

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו - וּדאי טבל ׁשהּוא ידע ְֲִִֶֶֶַַַָָָאם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
הארץ ‡. לעם הּדמאי את למּכר לֹו2אסּור לׁשלח אֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹ

אבל 3דמאי  האסּור. ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
חכמים 4מֹוכרין  לתלמידי אֹותֹו ּתלמיד 5ּומׁשּלחין ׁשאין ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּזה  נאמן אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר עד אֹוכל ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחכם
ְָֻמעּׂשר.

גּסה 7הּמׁשּפיעין 6ּכל ·. הּסיטֹונֹות 8ּבמּדה ּכגֹון ,9 ְְְִִִִַַַַָָָ
ּולׁשּלחֹו הּדמאי את למּכר מּתרין - ּתבּואה ;10ּומֹוכרי ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ

הּמּדה  על מֹוסיפין ׁשהן ׁשּיהיה 11מּפני חכמים התקינּו , ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

מעּׂשר  הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַהּלֹוקח
דּקה 12ּדמאי  ּבמּדה הּמֹודדין אבל והּמֹוכר 13. הֹואיל , ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

יׁשלח  ולא ימּכר ולא מפריׁש, הּוא - אּלא 14מּׂשּתּכר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹ
ְָֻמתּקן.

-15וכּמה ‚. ּובלח סאה, חצי - ּביבׁש גּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
הּלח. דבר מאֹותֹו דינר ׁשוה ׁשּמחזקת ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדה

ּפי 17זיתים 16סּלי „. על אף ירק, ׁשל וקּפֹות וענבים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
אכסרה  מֹוכרן ּדמאי 18ׁשהּוא למכרן אסּור -19. ְְְְְְֶַַָָָָָ

מהן 20אמר ‰. ּבין 21אחד האּלּו, הּפרֹות ּונתּקן ּבֹוא : ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבדּקה  מֹוכר ּבגּסה 22ׁשהיה ּתרּומת 23אֹו מפריׁש הּמֹוכר - ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבית  ּתנאי זה ודבר ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָמעּׂשר,
הּוא  .24ּדין ִ

.Â הארץ 25חבר עם אביהן את ׁשּירׁשּו הארץ -26ועם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּוא  ואני 28לֹומר 27יכֹול ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל : ְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

ּפלֹוני  ׁשּבמקֹום ואני 29חּטים ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה , ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָ
ואני  חּטים אּתה טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹיין

הּיבׁש30ּׂשעֹורים  ואני הּלח אּתה טל מֹוכר 31, ׁשּזה מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
.32ּדמאי  ְַ

.Ê ירק 33מי נֹוּׂשא ורצה 34ׁשהיה מּׂשאֹו, עליו וכבד ְְִֵֶַַָָָָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלבד. חכמים לתלמידי ולא המוקף" מן נועל 49)אלא אתה לחבירים, רק שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני עניים.50)דלת הם כאן הם, עשירים שבביתם והקלו 51)ואף הם, מעשרים הארץ עמי שרוב

האורחים. והכנסת הצדקה מצוות עלינו להקל כדי העניים.52)בזה עבור מבדילים 53)מאכלים ואינם מעמיֿהארץ, אף
עםֿהארץ, הוא אם צדקה הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ, שקבלו מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין

יותר]". ייתן ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה מאכלים] משאר שנתן, מה את לעםֿהארץ.54)להבדיל אף
מותר.שא 55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו הרופא.56)ין של לחולה 57)שאינם באכילה אסור דרבנן שאיסור אף

פיו. לתוך בנותן אלא גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו דמאי.1)שאין לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר
וככר  ירק נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ ועם חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
הארץ  עם אצל פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו

הגוי. אצל להלן.2)או ראה אסורים, גסה, במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג שם.3)דמאי היינו 4)משנה
הסמוכה. בהלכה ראה גסה, במדה שאסור 5)המשפיעין ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו בדמאי, ודוקא

ו). הלכה פ"ו (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה, דֿה.6)מן משניות פ"ב על 7)שם המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה במדה וימכרו הסמוכה.8)המדה בהלכה (פירוש 9)ראה גסה במדה רבים מאכלים המוכרים

שם). בסמוך.10)המשנה ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. הקונה 11)לתלמיד ויקח בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו
(שם). לו הראוי מן ועיין 12)יותר למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ, לעם אבל חכם. לתלמיד ודוקא

וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם בזה.14)חנונים.13)תוספות חכמים חלקו לא - משתכר אינו שבמתנה אף
ה.15) משנה שם.16)שם המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם 17)שם, במשנה אחרים ספרים כנוסחת

שלמה). הלכה 18)(מלאכת מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה). (פירוש לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,
שם. מיימוניות ובהגהות גס 19)ב מדה כשיעור מוכר שאינו כיון שיתקנם, שם).עד ראשונה (משנה למעלה האמורה ה

שם.20) בירושלמי יהוצדק, בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של להלן.21)מימרא ראה הלוקח, או שעל 22)המוכר
הפירות. ונתקן בא לו: ואמר בתיקון, להשתתף הסכים והלוקח לתקן, הסכים 23)המוכר והמוכר לתקן הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר זה 24)להשתתף יתן אומרים: אין ההפרשה, על שניהם הסכמת  שבאה אףֿעלֿפי כלומר,
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר מעשר תרומת אלא חצי, וזה ט,25)חצי משנה פ"ו שם

פ"ו. דמאי.26)ותוספתא - שהורישם עםֿהארץ.28)החבר.27)ופירות מדרבנן,29)לאחיו שהוא שבדמאי מפני
של  חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר הוברר כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה "ברירה" אומרים אנו

לעםֿהארץ. דמאי מכירת כאן ואין שם.30)אחיו, פ"ו למעלה וראה "ברירה", אמרו לא מינים ויבש 31)שבשני שלח
ועיין  נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי ביותר משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני הם ממש

ב). הלכה פ"ג פאה אתה 32)בירושלמי טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל החצי מהם אחד לכל שיש כיון
ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי לו מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני שם 33)חיטים

יוסי. כרבי ולא וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה שם),34)פ"ג (רע"ב למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של
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יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלהׁשלי
ׁשּיעּׂשר  הארץ 35עד לעּמי ּתקלה ּתהא ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבדמאי. אֹותֹו ְְִִֶַׁשאֹוכלין
.Á הּׁשּוק 36הּלֹוקח מן ׁשּלא 38ּומׁש37ירק ּפי על אף , ִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּדמים  נתן ולא מדד ולא לבעל 39ׁשקל להחזיר ונמל , ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּיעּׂשר 40החנּות  עד יחזיר לא -41. ְֲֲִֵֶַַַַֹ

.Ë 43ּפרֹות 42הּמֹוצאלבּתיהן 44ּבּדר מכניסין רב אם :45 ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
מּלעּׂשר  ּפטּור רב 46- ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא ׁשעדין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּׁשּוק  למּכר דמ 47מכניסין אּלּו הרי ּומחצה 48אי - ; ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָֹ
ּדמאי 49למחצה  -50. ְְֱֶַָ

.È להצניע 52לאכלן 51נטלן אֹותן 53ונמל יׁשהא לא - ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר  לאחרים 54עד תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ואם 55, . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

יאבדּו ׁשּלא מּתחּלה לׁשהֹותן 56נטלם מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ

למכרן 57אצלֹו אֹו לׁשלחן אֹו לאכלן ׁשּירצה ,58עד ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ּדמאי  אֹותן .59ויעּׂשר ְִֵַַָ

.‡È ּבּגּנה 61ירק 60קניבת מן 62הּנמצאת ּפטּורה זֹו הרי - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
חּיבת 63הּדמאי  - ּבּבית הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל .64. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַ

האׁשּפה  ּגּבי מקֹום 65ׁשעל ּבכל .67מּתרת 66- ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.·È מעּׂשר 69לפנּדקית 68הּנֹותן - לֹו ולאפֹות לֹו לבּׁשל ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָֻ

לּה נֹותן ׁשהּוא לאחרים 70את תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ,71, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
חׁשּודה  ׁשהיא מּפני מּמּנה, נֹוטל ׁשהּוא את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּומעּׂשר

[ּבזה] זה ׁשל אבל 72להחליף ּבין 73. לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשארסּה ּבין ּבּתּה לאפֹות 74ׁשּנּׂשא ּפת לׁשכנּתֹו אֹו , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מעּׂשר  מּׁשּום לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ולא 75ותבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַֹֹ
ׁשביעית  להחליף 76מּׁשּום חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ּבּמה 77, . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אמּורים  ותבלין 78ּדברים לעּסה ּׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן ? ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להלן. פ"ג 35)וראה (למעלה פוטר אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם אלא ממעשר, פוטר אינו שהפקר
דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב מהלכות פ"ח המלך בשער וראה כ). שם.36)הלכה ותוספתא כלומר,37)משנה

א.38)מעםֿהארץ. הלכה פ"ה למעלה וראה להחזיר, מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא שמשך 39)כן  שכיון
קנה. אנשיֿשם).40)- (תוס' כנ"ל המקח, חל שהרי להחזיר, יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

שם.41) המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן אחת דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם בירושלמי
שם. למעלה כב.42)וראה הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב להלן.43)מכשירין וראה מלאכתם, שנגמרה

בהם.44) וזכה הפקר, ב).45)שהם הלכה (שם לבית שיכנסו עד עראי באכילת מותרים עראי 46)שהם אוכלם אם
שם).47)(משנהֿלמלך). (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים רבינו:48)שהם ופירשה "חייב", שם: במשנה

לאחר  אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא אינו ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות כדין "דמאי",
.658 עמ' כפשוטה בתוספתא וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו מלאכה לשוק,49)גמר מכניסים חצים כלומר,

לבית. -50)וחצים עשרום שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים ספק הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי
בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה כדלהלן ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי ג.51)מכלֿמקום משנה פ"ג דמאי

בהם.52) זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה בדרך, פירות המוצא אצלו.53)כלומר, מדברי 54)להשהותם
מכניסים  שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק. מכניסים שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה בסוף להלן רבינו
שמא  - לבית הכניסום שלא אףֿעלֿפי ודאי, מעשרם ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא שוודאי לבת,

קבע. הבית.55)יאכלום לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין אותם 57)ולא נוטל שאינו לפי לעשר, חייב ואינו
מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר "עשר כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן ולמדו לעצמו,

אחרים". משל מעשר אתה אֿב.58)ואי הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר גסה, במדה אפילו הארץ אם 59)לעם
למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים גירסת 60)רוב לפי ד, הלכה פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא

שם. סיריסליאו שנתלשו.61)הר"ש מקולקלים ירק הגננים.62)עלי את 63)שתלשום אלא מקנבים אינם שהגננים
י. הלכה תרומות מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים ביותר, אפילו 64)המעופשים מקנבים בתים שבעלי

קצת. בנקל.65)המעופשים ליטלה שאפשר גבה, על אפילו אשפה 66)כלומר, ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,
יב.]. חולין עיין שבשוק. אשפה אוכל.67)[וכלֿשכן שם עליה אין ה.68)שמעתה משנה פ"ג בעלת 69)דמאי

שם). המשנה (פירוש ולחמו מאכלו אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים ומנהג שהיא 70)הפונדק.
כדלהלן. בזה, זה של ו 71)מחליפה שם. יוסי כר' ודלא לרמאין", אחראים אנו "אין אומרים מהלכות ואין בפ"ט אף

ס"ק  טז סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה שנותן כאן - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה מע"ש
הירושלמי). ע"פ היפה 72)כא את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו, טורחת שהיא שכיון שם, משנה

התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח החולקים 73)ולתת דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' שם.74)על בירושלמי שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא

מעושרים. שאינם הלכה 76)בדברים שמיטה מהלכות בפ"ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית בספיחי החליפה שמא
ט]. הלכה פי"ב להלן וראה י) הלכה פ"ח (שם השביעית על נחשדו הארץ [ועמי לעצמה,77)ב. היתר תמצא לא שחמותו

שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים דרך וכן ובתן חתנן עבור לטרוח דרכן וחולין 78)שכן שם תוספתא
שם.
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מעּׂשרֹות 79לּקדרה  מּׁשּום חֹוׁשׁש - נתן לא אם אבל ;80 ְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ
ׁשביעית  מּׁשּום ׁשנת 81וחֹוׁשׁש היתה אם ,ּולפיכ . ְְְְְִִִִִֵַָָָ

הּוא  ׁשביעית מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא אסּור, - .82ׁשמּטה ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
.‚Èהארץ 84חּטיו 83הּמֹולי עם הן 85לטֹוחן הרי - ְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

עֹובד 86ּבחזקתן  לטֹוחן הֹוליכן להחליף. חׁשּוד ׁשאינֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
עם  ׁשל ּבחּטים החליפן ׁשּמא ּדמאי, הם הרי - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכֹוכבים

ּבחזקתן,87הארץ  הן הרי - הארץ עם אצל הּמפקיד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּפּקדֹון.ׁשאי  להחליף חׁשּוד נֹו ְֲִִֵֶַַָָ

.„È הארץ מׁשּתּמׁש88עם חבר 89ׁשהיה ׁשל ,90ּבחנּותֹו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ונכנס  יֹוצא ׁשהחבר ּפי על ואינֹו91אף מּתר, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

החליף  ׁשּמא .92חֹוׁשׁש ֱִֵֶֶָ
.ÂË הן 93הּמפקיד הרי - ּכֹוכבים העֹובד אצל ּפרֹותיו ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

הּפּקדֹון. להחליף ׁשחזקתֹו ּכֹוכבים; עֹובד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכפרֹותיו
נגמרה  לא ׁשעדין ּפרֹות היּו אם ּדינם? ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהיא

-94מלאכּתן  הּפּקדֹון ׁשּלקח אחר יּׂשראל ּביד ונגמרּו , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּׂשרֹותיו, ּפרֹות 95מפריׁש היּו ואם ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּמא  להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהפקיד
ּכֹוכבים  העֹובד החליף לי,96לא יראה ּולפיכ . ְֱִִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ספק  - ׁשּיפריׁש חּלין 97ׁשהּמעּׂשרֹות הפקיד אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
החליף  ׁשאפּלּו ּכלּום; להפריׁש צרי אינֹו - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָֻמתּקנין

ּפטּורין  - ּכֹוכבים ּבהלכֹות 98העֹובד ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
ּכֹוכבים.99ּתרּומֹות  עֹובד דגן ולא - ּדגנ : ְְְְְִֵַָָֹ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
וׁשכח ‡. הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח

- לעּׂשר יכֹול ׁשאינֹו טֹוב יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָלעּׂשרן,
על  אֹוכל - הן מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻהרי
מעּׂשרין  נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפיו
ּפרֹות  לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - ְֲִִֵֵֵַַַָָָהן
על  ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין. מאֹותֹו מתּקנין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻאחרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי
לא ·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

על  ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹיאכל
הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת ׁשאכל על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,

לצ  אּלא ויֹום והאמינּוהּו ׁשּבת היתה ׁשּבת. אֹותּה ר ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, סמּו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
טֹובים  ימים ּבׁשני וכן ּבינתים. לעּׂשר נראה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמּפני

ּגלּיֹות. ֶָֻׁשל
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, עּמֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

ּבּׁשּבת  ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואל - הּמעּׂשרֹות על ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָמאמינֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השולחן 80)לתבשיל.79) בפאת וראה במעשר. שחייבין תבלין ויש דמאי, של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה שמא
חושש. אינו ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח שהאריך י, ס"ק יב והן 81)סימן אלו, תיבות ליתא רומי בדפוס

וכו'. ולפיכך שכתב: מה דמאי.82)בכלל תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור יח), הלכה (פי"ג להלן שם 83)וראה
פ"ד. שם ותוספתא ד, משנה ומעשרות.84)פ"ג תרומות מהם והשמיטו 85)שהופרשו כותי". לטוחן "או שם: במשנה

לפי  שם.רבינו, המשנה בפירוש וראה דבריהם, לכל כגויים עשאום הזה ולשביעית".86)שבזמן "למעשרות שם:
הוא,87) ספיקא שספק ואףֿעלֿפי דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן אצלו, לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם

"רוב  על סמכו שלא כיון - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ, בשל החליפן אם ואף החליפן, לא שמא
על  בה סמכו לא הספק, על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על גם סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי
כתב  א, משנה פ"א לדמאי המשנה (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ב וראה (רדב"ז). ספיקא ספק
שהוא  אחד ספק יש שבדמאי שבקלים שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על שבדמאי בקלים שסומכים רבינו

אורֿשמח). ועיין ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות בחיוב כלל ואינו פ"ג.88)הפקר, שם תוספות
נב:89) בברכות וראה משמש. קי:90)כלומר, בפסחים וראה משמשם. והוא בה ושותים אוכלים כלומר,91)שהיו

החנות. על עיניו ואין באומנתו להחליף 92)מתעסק חשוד אינו שעםֿהארץ ואףֿעלֿפי חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל
חוששים  למכירה, ניתן שהכל בחנות אבל בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא אינו זה - הקודמת) (בהלכה
שם  כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז סימן השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו את ללקוחות יתן שמא

שמעון.93)וחזוןֿאיש. כר' ולא כחכמים שם, ומעשרות.94)משנה תרומות מהם הפריש בפ"א 95)ולא למעלה
בתרומות  חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה שלא פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, הלכה תרומות מהלכות

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, מן (שם).96)ומעשרות פוטר הגוי שדיגון פטור, - החליף ואינו 97)שאם
החליף. שמא - וללוי לכהן שרק 98)נותנם למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל החליף שמא לחשוש ואין

המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר חיטה של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו בטוחן
שם. ירושלמי ועיין המשביע 1)שם.99)שם), לעשר. יכול שאינו שבת ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

למי  האומר מפירותיו. מעשר תרומת שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו והוא בשבת, עמו שיאכל חברו
משל  ואמר בסוריא פירות המוכר אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר. שהוא ממי לי קח נאמן שאינו
פירות  והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו עניים הם. ישראל ארץ

הם. טבל לך שמכרתי פירות אמר כך ואחר

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'g 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּנדר  ּפי על אף ׁשנּיה, ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה
ׁשּיעּׂשר  עד יאכל לא - אצלֹו יאכל לא אם הנאה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹמּמּנּו

ְַּדמאי.
מעּׂשר „. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן , ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין  ּבפנינּו, ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוהּו ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפרֹותיו
נאמן  - הפרׁשּתיה ואמר: וחזר למקֹומּה, ּבין אחר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמקֹום
עּמי  על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו. על ואֹוכל ּבחל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאפּלּו
את  להאכיל חׁשּודין ואינן עליהם, ּדּמּוע אימת ּכ ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,

ְַָֻהמדּמע.
ראׁשֹון ‰. מעּׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי

נאמן. - ׁשני מעּׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
מעּׂשר  ׁשהפריׁש ואמר ּבפנינּו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהפריׁש
- הּׁשני על והּנאמן ׁשּלֹו. ׁשהּׁשני נאמן; אינֹו - ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָראׁשֹון
על  נאמן - הראׁשֹון על והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן ְֱֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאינֹו
מּביתֹו ּפרֹות ׁשהֹוציא נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּׁשני.
מהן  מפריׁשין ואין נאמן, - ראׁשֹון מעּׂשר אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואמר:
אינֹו - ׁשני מעּׂשר אּלּו אמר: ואם ּומעּׂשרֹות; ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָּתרּומֹות
מעּׂשר. ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָנאמן,

ּכּלם. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ְִֵֶֶֶֶָָֻויראה
.Â מּמי לי קח הּמעּׂשרֹות: על נאמן ׁשאינֹו למי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהאֹומר

ואם  נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעּׂשר, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני מאיׁש לי קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי,
נאמן  ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו לא ואמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני,

נאמן. אינֹו -ֱֵֶָ
.Ê ּכאן מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - אני אחד: לֹו ואמר מעּׂשר? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
מאֹותֹו ולֹוקח נאמן; זה הרי - ּפלֹוני איׁש לֹו: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָאמר
ּפיו. על ואֹוכל והֹול מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַּפלֹוני
אמר  יׁשן? יין מֹוכר ּכאן מי לֹו: וׁשאל מּמּנּו, ולקח ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהל
את  זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף אצלי, ׁשּׁשלח זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָלֹו:

נאמנין. אּלּו הרי - ֱֲִֵֵֶֶָזה
.Á;ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הּממחה. מן אּלא יּקח לא - ׁשם אדם מּכיר אם ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
אדם  מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשהה ְְִִִִֵֶַַַָָָָָואם

הּממחה. מן אּלא יּקח לא - ְִִֶֶַַָָֹֻׁשם
.Ë;ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו דברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

יּקח  לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאבל
הּממחה. מן ְִֶֶַָֻאּלא

.Èאּלּו ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחּמרין
ׁשּמא  נאמן, אינֹו - מתּקנין חברי ּופרֹות מתּקנים, ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאינם

ּביניהן. עּׂשּו ְְֵֵֶָָקנּוניא
.‡È יּׂשר ארץ מּׁשל ואמר: ּבסּוריא ּפרֹות הם הּמֹוכר אל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאסר  ׁשהּפה נאמן; - הן מעּׂשרין לעּׂשר. הּלֹוקח חּיב -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
הן  מעּׂשרין לעּׂשר. חּיב - הן מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּוא

ידּוע  ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; -ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חּיב  - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ּבסּוריא קרקע  לֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

הביאם. ׁשּמּׂשדהּו ׁשחזקתֹו לעּׂשר; מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
.·È- ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּׁשכחה  ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי
ׁשּיצא  ּכדי הּגרן מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא מצּויים. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּפאה
הרי  - הם עני מעּׂשר ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר  על אּלא נאמנין ואינן ּכּלּה. הּׁשנה ּכל נאמנין ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻאּלּו

לּתנֹו. אדם ּבני ְְִֵֶֶֶָָׁשּדר
.‚Èאּלּו הרי - הם ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו חּטים ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?

אינם  - הּוא ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל זה קמח ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאמנים.
לֹומר  הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ואין ְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנאמנין.

ּדמאי. מתעּׂשרין אּלא הּוא. ענּיים ְְְְֲִִִִִֶַַַָמּמּתנֹות
.„È ּבין עליו, נאמנין ואין ארז, ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

על  נאמנין ואין הּפֹול, על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻחי
לֹומר  הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ּבין ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּגריסין,
נּקּוף  זיתי ׁשל לֹומר נאמנין ואין הּוא, עני מעּׂשר ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשל
היה  ּכן אם אּלא מבּׁשל, ולא חי הּירק על נאמנין ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהם.
מבּׁשל  ירק מעט לּתן ּבּתים ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻדבר
נתנֹו הּבית הּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמּקדרתֹו

מּמּתנֹותי. ּבּׁשלּתיו אני לֹומר: יכֹול ְְֲִִִִִַַַַָלי,
.ÂË ראׁשֹון מּמעּׂשר אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן

- הם ּתרּומתֹו ּתרּומת ׁשּנּטלה על לעֹולם נאמן זה הרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אבל  גדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיּׂשראל ּכׁשם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשר,

ׁשני. מּמעּׂשר לפטרֹו עליו נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָאינֹו
.ÊË הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

למּכר  חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן; ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ׁשּנֹותנין  מּפני דגים, קרבי אפּלּו ּומעּׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָזּקת
- אצרֹו אבל ׁשּלפניו, ּכל אּלא אסּור ואין ׁשמן. ְְֲֲֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּבהם
ּתרּומה  לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו; לּקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּתר
החׁשּוד  וכן הּכל. ויפסיד הּדבר יּודע ׁשּמא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבאֹוצרֹו,
דבר  מּמּנּו לֹוקחין אין - חּלין לׁשם למכרן ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻלמעּׂשר

מּדבריהם. קנס זה וכל מעּׂשר. זּקת עליו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
.ÊÈ אין חזקה נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָחׁשּוד

,לפיכ הארץ. עם לֹומר צרי ואין לֹו. ולא חֹוטא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹאדם
וזה  וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל זה ׁשאמר: הארץ ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעם
מתּקנין, ּפרֹות אּלּו אמר: נאמן. - ּבׁשּלֹו אפ ּלּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּדמאי,
קנּוניא, ּכעֹוּׂשה יראּו ׁשּלא והּוא נאמן. - אחרים ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.ÁÈ אמר ידֹו מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּבכֹור  ּבּׂשר הּבּׂשר הן, טבלים ל ׁשּמכרּתי ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה  אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - נס יין הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה,
- האמינֹו ואם עצמֹו. על מחמיר והּזריז חבר, ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, זה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻהרי
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מעּׂשרֹות 79לּקדרה  מּׁשּום חֹוׁשׁש - נתן לא אם אבל ;80 ְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ
ׁשביעית  מּׁשּום ׁשנת 81וחֹוׁשׁש היתה אם ,ּולפיכ . ְְְְְִִִִִֵַָָָ

הּוא  ׁשביעית מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא אסּור, - .82ׁשמּטה ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
.‚Èהארץ 84חּטיו 83הּמֹולי עם הן 85לטֹוחן הרי - ְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

עֹובד 86ּבחזקתן  לטֹוחן הֹוליכן להחליף. חׁשּוד ׁשאינֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
עם  ׁשל ּבחּטים החליפן ׁשּמא ּדמאי, הם הרי - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכֹוכבים

ּבחזקתן,87הארץ  הן הרי - הארץ עם אצל הּמפקיד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּפּקדֹון.ׁשאי  להחליף חׁשּוד נֹו ְֲִִֵֶַַָָ

.„È הארץ מׁשּתּמׁש88עם חבר 89ׁשהיה ׁשל ,90ּבחנּותֹו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ונכנס  יֹוצא ׁשהחבר ּפי על ואינֹו91אף מּתר, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

החליף  ׁשּמא .92חֹוׁשׁש ֱִֵֶֶָ
.ÂË הן 93הּמפקיד הרי - ּכֹוכבים העֹובד אצל ּפרֹותיו ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

הּפּקדֹון. להחליף ׁשחזקתֹו ּכֹוכבים; עֹובד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכפרֹותיו
נגמרה  לא ׁשעדין ּפרֹות היּו אם ּדינם? ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהיא

-94מלאכּתן  הּפּקדֹון ׁשּלקח אחר יּׂשראל ּביד ונגמרּו , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּׂשרֹותיו, ּפרֹות 95מפריׁש היּו ואם ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּמא  להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהפקיד
ּכֹוכבים  העֹובד החליף לי,96לא יראה ּולפיכ . ְֱִִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ספק  - ׁשּיפריׁש חּלין 97ׁשהּמעּׂשרֹות הפקיד אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
החליף  ׁשאפּלּו ּכלּום; להפריׁש צרי אינֹו - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָֻמתּקנין

ּפטּורין  - ּכֹוכבים ּבהלכֹות 98העֹובד ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
ּכֹוכבים.99ּתרּומֹות  עֹובד דגן ולא - ּדגנ : ְְְְְִֵַָָֹ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
וׁשכח ‡. הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח

- לעּׂשר יכֹול ׁשאינֹו טֹוב יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָלעּׂשרן,
על  אֹוכל - הן מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻהרי
מעּׂשרין  נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפיו
ּפרֹות  לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - ְֲִִֵֵֵַַַָָָהן
על  ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין. מאֹותֹו מתּקנין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻאחרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי
לא ·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

על  ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹיאכל
הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת ׁשאכל על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,

לצ  אּלא ויֹום והאמינּוהּו ׁשּבת היתה ׁשּבת. אֹותּה ר ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, סמּו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
טֹובים  ימים ּבׁשני וכן ּבינתים. לעּׂשר נראה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמּפני

ּגלּיֹות. ֶָֻׁשל
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, עּמֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

ּבּׁשּבת  ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואל - הּמעּׂשרֹות על ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָמאמינֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השולחן 80)לתבשיל.79) בפאת וראה במעשר. שחייבין תבלין ויש דמאי, של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה שמא
חושש. אינו ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח שהאריך י, ס"ק יב והן 81)סימן אלו, תיבות ליתא רומי בדפוס

וכו'. ולפיכך שכתב: מה דמאי.82)בכלל תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור יח), הלכה (פי"ג להלן שם 83)וראה
פ"ד. שם ותוספתא ד, משנה ומעשרות.84)פ"ג תרומות מהם והשמיטו 85)שהופרשו כותי". לטוחן "או שם: במשנה

לפי  שם.רבינו, המשנה בפירוש וראה דבריהם, לכל כגויים עשאום הזה ולשביעית".86)שבזמן "למעשרות שם:
הוא,87) ספיקא שספק ואףֿעלֿפי דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן אצלו, לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם

"רוב  על סמכו שלא כיון - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ, בשל החליפן אם ואף החליפן, לא שמא
על  בה סמכו לא הספק, על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על גם סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי
כתב  א, משנה פ"א לדמאי המשנה (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ב וראה (רדב"ז). ספיקא ספק
שהוא  אחד ספק יש שבדמאי שבקלים שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על שבדמאי בקלים שסומכים רבינו

אורֿשמח). ועיין ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות בחיוב כלל ואינו פ"ג.88)הפקר, שם תוספות
נב:89) בברכות וראה משמש. קי:90)כלומר, בפסחים וראה משמשם. והוא בה ושותים אוכלים כלומר,91)שהיו

החנות. על עיניו ואין באומנתו להחליף 92)מתעסק חשוד אינו שעםֿהארץ ואףֿעלֿפי חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל
חוששים  למכירה, ניתן שהכל בחנות אבל בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא אינו זה - הקודמת) (בהלכה
שם  כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז סימן השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו את ללקוחות יתן שמא

שמעון.93)וחזוןֿאיש. כר' ולא כחכמים שם, ומעשרות.94)משנה תרומות מהם הפריש בפ"א 95)ולא למעלה
בתרומות  חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה שלא פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, הלכה תרומות מהלכות

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, מן (שם).96)ומעשרות פוטר הגוי שדיגון פטור, - החליף ואינו 97)שאם
החליף. שמא - וללוי לכהן שרק 98)נותנם למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל החליף שמא לחשוש ואין

המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר חיטה של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו בטוחן
שם. ירושלמי ועיין המשביע 1)שם.99)שם), לעשר. יכול שאינו שבת ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

למי  האומר מפירותיו. מעשר תרומת שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו והוא בשבת, עמו שיאכל חברו
משל  ואמר בסוריא פירות המוכר אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר. שהוא ממי לי קח נאמן שאינו
פירות  והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו עניים הם. ישראל ארץ

הם. טבל לך שמכרתי פירות אמר כך ואחר
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ׁשּנדר  ּפי על אף ׁשנּיה, ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה
ׁשּיעּׂשר  עד יאכל לא - אצלֹו יאכל לא אם הנאה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹמּמּנּו

ְַּדמאי.
מעּׂשר „. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן , ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין  ּבפנינּו, ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוהּו ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפרֹותיו
נאמן  - הפרׁשּתיה ואמר: וחזר למקֹומּה, ּבין אחר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמקֹום
עּמי  על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו. על ואֹוכל ּבחל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאפּלּו
את  להאכיל חׁשּודין ואינן עליהם, ּדּמּוע אימת ּכ ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,

ְַָֻהמדּמע.
ראׁשֹון ‰. מעּׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי

נאמן. - ׁשני מעּׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
מעּׂשר  ׁשהפריׁש ואמר ּבפנינּו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהפריׁש
- הּׁשני על והּנאמן ׁשּלֹו. ׁשהּׁשני נאמן; אינֹו - ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָראׁשֹון
על  נאמן - הראׁשֹון על והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן ְֱֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאינֹו
מּביתֹו ּפרֹות ׁשהֹוציא נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּׁשני.
מהן  מפריׁשין ואין נאמן, - ראׁשֹון מעּׂשר אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואמר:
אינֹו - ׁשני מעּׂשר אּלּו אמר: ואם ּומעּׂשרֹות; ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָּתרּומֹות
מעּׂשר. ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָנאמן,

ּכּלם. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ְִֵֶֶֶֶָָֻויראה
.Â מּמי לי קח הּמעּׂשרֹות: על נאמן ׁשאינֹו למי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהאֹומר

ואם  נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעּׂשר, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני מאיׁש לי קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי,
נאמן  ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו לא ואמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני,

נאמן. אינֹו -ֱֵֶָ
.Ê ּכאן מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - אני אחד: לֹו ואמר מעּׂשר? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
מאֹותֹו ולֹוקח נאמן; זה הרי - ּפלֹוני איׁש לֹו: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָאמר
ּפיו. על ואֹוכל והֹול מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַּפלֹוני
אמר  יׁשן? יין מֹוכר ּכאן מי לֹו: וׁשאל מּמּנּו, ולקח ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהל
את  זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף אצלי, ׁשּׁשלח זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָלֹו:

נאמנין. אּלּו הרי - ֱֲִֵֵֶֶָזה
.Á;ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הּממחה. מן אּלא יּקח לא - ׁשם אדם מּכיר אם ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
אדם  מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשהה ְְִִִִֵֶַַַָָָָָואם

הּממחה. מן אּלא יּקח לא - ְִִֶֶַַָָֹֻׁשם
.Ë;ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו דברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

יּקח  לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאבל
הּממחה. מן ְִֶֶַָֻאּלא

.Èאּלּו ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחּמרין
ׁשּמא  נאמן, אינֹו - מתּקנין חברי ּופרֹות מתּקנים, ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאינם

ּביניהן. עּׂשּו ְְֵֵֶָָקנּוניא
.‡È יּׂשר ארץ מּׁשל ואמר: ּבסּוריא ּפרֹות הם הּמֹוכר אל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאסר  ׁשהּפה נאמן; - הן מעּׂשרין לעּׂשר. הּלֹוקח חּיב -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
הן  מעּׂשרין לעּׂשר. חּיב - הן מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּוא

ידּוע  ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; -ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חּיב  - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ּבסּוריא קרקע  לֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

הביאם. ׁשּמּׂשדהּו ׁשחזקתֹו לעּׂשר; מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
.·È- ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּׁשכחה  ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי
ׁשּיצא  ּכדי הּגרן מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא מצּויים. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּפאה
הרי  - הם עני מעּׂשר ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר  על אּלא נאמנין ואינן ּכּלּה. הּׁשנה ּכל נאמנין ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻאּלּו

לּתנֹו. אדם ּבני ְְִֵֶֶֶָָׁשּדר
.‚Èאּלּו הרי - הם ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו חּטים ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?

אינם  - הּוא ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל זה קמח ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאמנים.
לֹומר  הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ואין ְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנאמנין.

ּדמאי. מתעּׂשרין אּלא הּוא. ענּיים ְְְְֲִִִִִֶַַַָמּמּתנֹות
.„È ּבין עליו, נאמנין ואין ארז, ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

על  נאמנין ואין הּפֹול, על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻחי
לֹומר  הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ּבין ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּגריסין,
נּקּוף  זיתי ׁשל לֹומר נאמנין ואין הּוא, עני מעּׂשר ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשל
היה  ּכן אם אּלא מבּׁשל, ולא חי הּירק על נאמנין ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהם.
מבּׁשל  ירק מעט לּתן ּבּתים ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻדבר
נתנֹו הּבית הּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמּקדרתֹו

מּמּתנֹותי. ּבּׁשלּתיו אני לֹומר: יכֹול ְְֲִִִִִַַַַָלי,
.ÂË ראׁשֹון מּמעּׂשר אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן

- הם ּתרּומתֹו ּתרּומת ׁשּנּטלה על לעֹולם נאמן זה הרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אבל  גדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיּׂשראל ּכׁשם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשר,

ׁשני. מּמעּׂשר לפטרֹו עליו נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָאינֹו
.ÊË הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

למּכר  חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן; ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ׁשּנֹותנין  מּפני דגים, קרבי אפּלּו ּומעּׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָזּקת
- אצרֹו אבל ׁשּלפניו, ּכל אּלא אסּור ואין ׁשמן. ְְֲֲֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּבהם
ּתרּומה  לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו; לּקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּתר
החׁשּוד  וכן הּכל. ויפסיד הּדבר יּודע ׁשּמא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבאֹוצרֹו,
דבר  מּמּנּו לֹוקחין אין - חּלין לׁשם למכרן ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻלמעּׂשר

מּדבריהם. קנס זה וכל מעּׂשר. זּקת עליו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
.ÊÈ אין חזקה נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָחׁשּוד

,לפיכ הארץ. עם לֹומר צרי ואין לֹו. ולא חֹוטא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹאדם
וזה  וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל זה ׁשאמר: הארץ ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעם
מתּקנין, ּפרֹות אּלּו אמר: נאמן. - ּבׁשּלֹו אפ ּלּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּדמאי,
קנּוניא, ּכעֹוּׂשה יראּו ׁשּלא והּוא נאמן. - אחרים ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.ÁÈ אמר ידֹו מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּבכֹור  ּבּׂשר הּבּׂשר הן, טבלים ל ׁשּמכרּתי ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה  אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - נס יין הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה,
- האמינֹו ואם עצמֹו. על מחמיר והּזריז חבר, ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, זה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻהרי
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ה'תשע"ה  אייר ט' ג' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ההפקר ‡. מן ׁשחזקתן הּׁשיתין 2ּפרֹות ּכגֹון 4והרימין 3, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּוח  ּובנֹות ׁשקמה 5והעזרדין ונֹובלֹות 7והּגפנין 6ּובנֹות ְְְְְְְְְִִִַַָָָֻֻ
ּׂשאֹור 8ּתמרה  הּטילּו לא ׁשעדין והן הּנצּפה 9, ,10 ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

הּדמאי 11והּכסּבר  מן ּפטּורין - בהן והּלֹוקחן 12וכּיֹוצא , ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻ
מעּׂשר  ּתרּומת מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעם

ׁשני  מעּׂשר אמר 13ולא אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מן  ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין אינם הארץ: עם ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻלֹו

הּׁשמּור  מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד .14הּמעּׂשרֹות, ְִִֵֶֶַַַַַַָָ
מן 16והּסיפֹות 15הּבּכּורֹות ·. ּפטּורין - ׁשּבּבקעה : ְְְְִִִֶַַַַָָ

חּיבין 17הּדמאי  - וׁשּבּגּנה ואּלּו18, נׁשמרין. ׁשהן מּפני , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשֹומר  הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל הּבּכּורֹות: ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהן

ּפרֹותיה  לׁשמר הּבקעה הּפרֹות 19על הן והּסיפֹות . ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּמקצּועֹות ׁשּיּׁשארּו ׁשּיקּפלּו ויּניחּום 20אחר ׁשּבּׂשדֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשֹומר  הּתמדים 21ּבלא מן העּׂשּוי החמץ וכן ּפטּור 22. - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הּדמאי  .23מן ְִַַ

הארץ ‚. ּפרֹות על אּלא גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

ּבלבד  ּבבל עֹולי ּבּה ולפנים.24ׁשהחזיקּו מּכזיב ׁשהּוא , ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
מּכזיב  הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. - עצמּה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּוכזיב

הּדמאי  מן ּפטּורין - מקֹום 25ולחּוץ מּפרֹות ׁשחזקתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו .26ׁשּנמצאּו ְְִֶ

ׁשּידּוע „. עֹולי 27ּפרֹות ּבּה ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר  צרי ואין ּבסּוריא, נמצאֹות ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבבל,

מצרים  עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו אּלּו29ּבלבד 28ּבארץ הרי - ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבדמאי  ּומעּׂשר 30חּיבין מעּׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לפיכ ּבארץ 31ׁשני. אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
והחרּובין  הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּגדֹול 32הּׁשוים  והּכּמֹון ּביֹותר, הּלבן והארז ,33- ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹ
יּׂשראל  ארץ ּבכל ּדמאי ּכל 35ּובסּוריא 34מתעּׂשרין וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

אּלּו ּבפרֹות .36ּכּיֹוצא ְֵֵֵַ
לצֹור ‰. ּפרֹות ׁשהביאּו ּבדמאי;37החּמרים חּיבין - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּקרֹובה  ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחזקתן
והארז 38לּה לֹו39. חֹוׁשׁשין אין הארז 40- ּכל אּלא , ְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹ

לארץ  קרֹובה ׁשהיא לארץ חּוצה ׁשהחזיקּו41הּנמצא ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
נּכר  היה ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור - ּבבל ,42עֹולי ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בה 1) שהוחזקו הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו הדמאי. מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר
שנכנסו  לארץ חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר והלוקח לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים שם:2)בה. במשנה
שלהם  וודאי אף כן ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי יוחנן כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים

המדבריות".3)פטור. התאנים ממיני גרוע.4)"מין פרי המגדל מג'5)סנה פרייה הנותנת הלבנות התאנים ממיני "מין
שנים". לג' מדבריות.6)שנים ענבים 7)תאנים כלומר, גופני", "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין

הפקר"8)סתווניות. רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח הדקל מן הנופלים התמרים נגמר 9)"הם לא עדיין כלומר,
החמץ. כלחם ונפוחים רפים להיות הבישול בעת התמרים מנהג זהו כי שהוא 10)בישולם, ה"פרחה" וגם הצלף. הוא

שבדמאי. הקלים בכלל (שם) פריו יהודה.11)עיקר בארץ רק ולא מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא
בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר משמע יח, הלכה ד פרק שלמעלה דווקא,12)ואף לאו "דמאי"

הוודאי. מן גם פטורים פרק 13)שהרי למעלה להפרישם.ראה צריך הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ממקום 14)ט היינו
בדמאי. אפילו לעשר חייב שאז שם, משמרים ישראל תחילה.15)שרוב שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות

הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו אינן 19)לעשר, שעדיין מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,
שמירה. שכר וענבים".20)שוות תאנים עליהן שמייבשין מהן.21)"המחצלאות הבעלים שנתייאשו "שם 22)ונראה

כאן  נקט ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר הענבים מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה
רבים. בלשון הוודאי.23)"תמדים" מן אלא 24)ואף בה החזיקו שלא הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,

גזרו. לא - מצרים המעשרות.25)עולי מן פטורים והם גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים אמרו, שם
לארץ".26) חוצה והוציאם הם ישראל ארץ פירות שמא נאמר שהם 27)"ולא במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל

מקורם. מקום מאותו חמורה 28)נמצאים מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום לומר", צריך "אין בלשון נקט
מסוריא. בבל.29)יותר עולי בה החזיקו ולא חיובם.30)כלומר, פקע לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון

והכמון".31) האורז והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי מתעשרים דברים "ואלו ב: פרק שם משנה
מיושרים.32) יש 33)כלומר: כן ואם הוא. ישר ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס? כמון "והא שם:

"הישר". כאן בלבד.34)להגיה מצרים עולי בו שהחזיקו במקום אף של 35)כלומר, שפירות לארץ, בחוץ לא אבל
ישראל  בארץ שיהיו "אחד שם: המשנה בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ

במעשרות]. חייבים שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם נגמרה אם היינו בחו"ל כמותם 36)או שאין
לארץ. לארץ.37)בחוצה חוץ אחר.38)שהיא ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר לא בשיירה, שבאו שכיוון

שיצאו  ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים כן לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו והיינו
לארץ. לארץ.39)לחוצה חוצה ישראל".40)של ארץ של באורז נתערב קרובה 41)"שמא שהיא פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה שהחזיקו ביותר.42)לארץ לבן שהיה

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â הּדמאי מן ּפטּור - ּבצֹור אֹוצרֹות מּבעלי ,43הּלֹוקח ְְֲִִֵֵַַַַַָָ
אצרּו הארץ מּפרֹות ׁשּמא אֹומרין חמֹור 44ואין וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָ

הּדמאי, מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֶַַַָָיחידי
העיר  מּׂשדה .45ׁשחזקתן ְְִִֵֶֶָָָ

.Ê מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
היא  מּצֹור 46ׁשּקרֹובה מּפרֹות 47יֹותר ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

החּמרים  מן הּלֹוקח אבל ּבבל. עֹולי ׁשהחזיקּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
ׁשּמביאין  ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן ּפטּור - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבצידֹון

לארץ  .48מחּוצה ִֶָָָ
.Á עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ ּכֹוכבים העֹובד מן ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּלֹוקח

מּיּׂשראל 49ּבבל  ׁשּלֹוקח ּכֹוכבים עֹובד ּתּגר היה אם ,50- ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
רב  ׁשהיה ּבזמן ּבראׁשֹונה, ,לפיכ ּדמאי. ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהרי
עֹובד  ּתּגר מּכל הּלֹוקח יּׂשראל, ּביד יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָארץ

הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי, מעּׂשר - ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּכֹוכבים
.Ë ּפעמים וׁשלׁש ׁשּתים  ׁשהביא זה ּתּגר? זהּו .51אי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּׂשֹואֹות  ׁשלׁש הביא אפּלּו אחת, ּפעם הביא אם ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָאבל
ּופֹועל  ּובנֹו הּוא ׁשהביא אֹו אחת, לא 52ּבבת עדין - ְְֲִִֵֵֶַַַַֹ

ּתּגר  .53החזק ְַַָֻ
.È לארץ חּוצה ּפרֹות על גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

לארץ  .54ׁשּנכנסּו ְְִֶֶָָ

.‡È הרי - לארץ חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
ּבדמאי 55אּלּו על 56חּיבין ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל . ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ, מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתן ּדברים וכן הארץ, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָּפרֹות
ודרמסקעֹות  אגֹוזים מן 57ּכגֹון ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָ

ְַַהּדמאי.
.·È לארץ חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו אחר 58לא לא ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹ

הּטעם59הּמראה  אחר הרב:ולא אחר אּלא והריח, ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ
לֹו ׁשרּבּו ּכיצד?60ּכל אסּור. - לֹו רּבּו וׁשּלא מּתר, - ְֵֶֶַַַָָֹֹֻ

ּבּמדינה  לא אבל ּבעיר ולא 61רּבּו ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹ
ּבהר; ולא ּבּבקעה ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר ּבעיר; ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹרּבּו
לחנוני; ולא הּבית לבעל הּבית, לבעל ולא לחנוני ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹרּבּו
חּיב  - ּבֹו רּבּו ׁשּלא ּומקֹום מּתר, - ּבֹו ׁשרּבּו ֶֶֶַַַָָָֹֻזה

ְִַּבדמאי.
.‚È ּבּׁשּוק לארץ חּוצה ּפרֹות חזר 62רּבּו - ונתמעטּו ְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ּבדמאי. חּיב - מּמּנּו והּלֹוקח ליׁשנֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַָָהּׁשּוק
.„È על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן גזרּו ׁשּלא דברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו

ּפרֹות  הּלֹוקח לּבהמה 64לזריעה 63הּדמאי: להאכיל ,65אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
לעֹורֹות  למלּוגמא 66קמח לרטּיה 67אֹו ׁשמן 68אֹו , ְְְְִִִֶֶֶַָָ

לקילֹור  יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,69להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
הארץ  עם והמדּמע 70וחּלת מעּׂשר 71, ּבכסף והּלקּוח , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באו.43) העיר מאותה אומרים לה.44)שאנו קרובה ישראל שארץ באו 45)אף אחר שממקום תולים שבשיירה ואף
הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור קרוב.46)- ממקום להביא פירות האוצרים תמוהים:47)ודרך רבינו דברי

יותר  היא שקרובה מפני [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר וכבר מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי
"אשר  נאמר: שהרי מצור, יותר קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם [אולם וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור
צור, גם כאן נזכרה לא למה מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי ואת עכו יושבי את הוריש לא
שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו כרחנו ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה שהרי נכבשה, לא היא שאף

ממנה]. קטנה אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון" בשם ערים שתי ממקום 48)שהיו להביא החמרים שדרך
הדמאי.49)רחוק. על בה בקונה 50)שגזרו המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור מגויים, לוקח אם אבל

מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי מעשר - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים יהודה ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן מתחזק 51)הגוי בפעמיים [אם

שתי  הביא הפעמים שתי מאותן אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה אבל שכן? כל לא בשלוש - לתגר
משאיות]. שלוש הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות, שלוש הן שביחד נפשטה 52)משאיות, שלא בעיא

מתרומה 53)שם. ולפטרו מספק כתגר להחזיקו אפשר אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא בהביא גם
וודאי. כדין מפריש אלא דמאי, כמפריש שכל54)גדולה שנגמרה מכיוון לאחר הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני

במעשרות  חייבים אינם שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ שנכנסו באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם,
עליהם  גזרו - התורה מן במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה שאם ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ

שבארץ.55)דמאי. הפירות הרוב.56)כל אחר שדמשק 57)שהולכין פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ כלומר,58)אינה

לארץ. מחוץ או הארץ מן הם אם בספק שהם הולכים.59)בפירות הצבע, אחר אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,
הארץ.60) פירות על לארץ חוצה לעיר.61)פירות מחוץ המקומות השוק.62)בכל את חיטים 63)והתירו כלומר,

הארץ. מעם שעורים, שזורע.64)או לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה היה טבל 65)שאילו היה אילו כאן, אף
במעשר. חייב היה העורות".66)וודאי בהם המלוגמא.67)"לעבד בתוך נמאס רטייה,68)והקמח היא מלוגמא היא
יוונית שהראשונה הקודש.אלא לשון כאילו 69)והשנייה הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים משחת לתוך היין שנותן

לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בו לסוך שמן הארץ 70)קונה עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה בין
מצוה. אכילת על גזרו שלא חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר, המעורב 71)ואינו דבר "הוא

עם  אצל שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב: שאמר מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
לקח  אם ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן. ונתנה ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ,



קכי xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ה'תשע"ה  אייר ט' ג' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ההפקר ‡. מן ׁשחזקתן הּׁשיתין 2ּפרֹות ּכגֹון 4והרימין 3, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּוח  ּובנֹות ׁשקמה 5והעזרדין ונֹובלֹות 7והּגפנין 6ּובנֹות ְְְְְְְְְִִִַַָָָֻֻ
ּׂשאֹור 8ּתמרה  הּטילּו לא ׁשעדין והן הּנצּפה 9, ,10 ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

הּדמאי 11והּכסּבר  מן ּפטּורין - בהן והּלֹוקחן 12וכּיֹוצא , ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻ
מעּׂשר  ּתרּומת מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעם

ׁשני  מעּׂשר אמר 13ולא אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מן  ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין אינם הארץ: עם ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻלֹו

הּׁשמּור  מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד .14הּמעּׂשרֹות, ְִִֵֶֶַַַַַַָָ
מן 16והּסיפֹות 15הּבּכּורֹות ·. ּפטּורין - ׁשּבּבקעה : ְְְְִִִֶַַַַָָ

חּיבין 17הּדמאי  - וׁשּבּגּנה ואּלּו18, נׁשמרין. ׁשהן מּפני , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשֹומר  הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל הּבּכּורֹות: ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהן

ּפרֹותיה  לׁשמר הּבקעה הּפרֹות 19על הן והּסיפֹות . ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּמקצּועֹות ׁשּיּׁשארּו ׁשּיקּפלּו ויּניחּום 20אחר ׁשּבּׂשדֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשֹומר  הּתמדים 21ּבלא מן העּׂשּוי החמץ וכן ּפטּור 22. - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הּדמאי  .23מן ְִַַ

הארץ ‚. ּפרֹות על אּלא גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

ּבלבד  ּבבל עֹולי ּבּה ולפנים.24ׁשהחזיקּו מּכזיב ׁשהּוא , ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
מּכזיב  הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. - עצמּה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּוכזיב

הּדמאי  מן ּפטּורין - מקֹום 25ולחּוץ מּפרֹות ׁשחזקתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו .26ׁשּנמצאּו ְְִֶ

ׁשּידּוע „. עֹולי 27ּפרֹות ּבּה ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר  צרי ואין ּבסּוריא, נמצאֹות ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבבל,

מצרים  עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו אּלּו29ּבלבד 28ּבארץ הרי - ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבדמאי  ּומעּׂשר 30חּיבין מעּׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לפיכ ּבארץ 31ׁשני. אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
והחרּובין  הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּגדֹול 32הּׁשוים  והּכּמֹון ּביֹותר, הּלבן והארז ,33- ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹ
יּׂשראל  ארץ ּבכל ּדמאי ּכל 35ּובסּוריא 34מתעּׂשרין וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

אּלּו ּבפרֹות .36ּכּיֹוצא ְֵֵֵַ
לצֹור ‰. ּפרֹות ׁשהביאּו ּבדמאי;37החּמרים חּיבין - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּקרֹובה  ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחזקתן
והארז 38לּה לֹו39. חֹוׁשׁשין אין הארז 40- ּכל אּלא , ְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹ

לארץ  קרֹובה ׁשהיא לארץ חּוצה ׁשהחזיקּו41הּנמצא ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
נּכר  היה ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור - ּבבל ,42עֹולי ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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בה 1) שהוחזקו הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו הדמאי. מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר
שנכנסו  לארץ חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר והלוקח לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים שם:2)בה. במשנה
שלהם  וודאי אף כן ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי יוחנן כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים

המדבריות".3)פטור. התאנים ממיני גרוע.4)"מין פרי המגדל מג'5)סנה פרייה הנותנת הלבנות התאנים ממיני "מין
שנים". לג' מדבריות.6)שנים ענבים 7)תאנים כלומר, גופני", "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין

הפקר"8)סתווניות. רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח הדקל מן הנופלים התמרים נגמר 9)"הם לא עדיין כלומר,
החמץ. כלחם ונפוחים רפים להיות הבישול בעת התמרים מנהג זהו כי שהוא 10)בישולם, ה"פרחה" וגם הצלף. הוא

שבדמאי. הקלים בכלל (שם) פריו יהודה.11)עיקר בארץ רק ולא מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא
בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר משמע יח, הלכה ד פרק שלמעלה דווקא,12)ואף לאו "דמאי"

הוודאי. מן גם פטורים פרק 13)שהרי למעלה להפרישם.ראה צריך הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ממקום 14)ט היינו
בדמאי. אפילו לעשר חייב שאז שם, משמרים ישראל תחילה.15)שרוב שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות

הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו אינן 19)לעשר, שעדיין מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,
שמירה. שכר וענבים".20)שוות תאנים עליהן שמייבשין מהן.21)"המחצלאות הבעלים שנתייאשו "שם 22)ונראה

כאן  נקט ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר הענבים מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה
רבים. בלשון הוודאי.23)"תמדים" מן אלא 24)ואף בה החזיקו שלא הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,

גזרו. לא - מצרים המעשרות.25)עולי מן פטורים והם גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים אמרו, שם
לארץ".26) חוצה והוציאם הם ישראל ארץ פירות שמא נאמר שהם 27)"ולא במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל

מקורם. מקום מאותו חמורה 28)נמצאים מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום לומר", צריך "אין בלשון נקט
מסוריא. בבל.29)יותר עולי בה החזיקו ולא חיובם.30)כלומר, פקע לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון

והכמון".31) האורז והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי מתעשרים דברים "ואלו ב: פרק שם משנה
מיושרים.32) יש 33)כלומר: כן ואם הוא. ישר ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס? כמון "והא שם:

"הישר". כאן בלבד.34)להגיה מצרים עולי בו שהחזיקו במקום אף של 35)כלומר, שפירות לארץ, בחוץ לא אבל
ישראל  בארץ שיהיו "אחד שם: המשנה בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ

במעשרות]. חייבים שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם נגמרה אם היינו בחו"ל כמותם 36)או שאין
לארץ. לארץ.37)בחוצה חוץ אחר.38)שהיא ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר לא בשיירה, שבאו שכיוון

שיצאו  ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים כן לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו והיינו
לארץ. לארץ.39)לחוצה חוצה ישראל".40)של ארץ של באורז נתערב קרובה 41)"שמא שהיא פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה שהחזיקו ביותר.42)לארץ לבן שהיה

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â הּדמאי מן ּפטּור - ּבצֹור אֹוצרֹות מּבעלי ,43הּלֹוקח ְְֲִִֵֵַַַַַָָ
אצרּו הארץ מּפרֹות ׁשּמא אֹומרין חמֹור 44ואין וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָ

הּדמאי, מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֶַַַָָיחידי
העיר  מּׂשדה .45ׁשחזקתן ְְִִֵֶֶָָָ

.Ê מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
היא  מּצֹור 46ׁשּקרֹובה מּפרֹות 47יֹותר ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

החּמרים  מן הּלֹוקח אבל ּבבל. עֹולי ׁשהחזיקּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
ׁשּמביאין  ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן ּפטּור - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבצידֹון

לארץ  .48מחּוצה ִֶָָָ
.Á עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ ּכֹוכבים העֹובד מן ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּלֹוקח

מּיּׂשראל 49ּבבל  ׁשּלֹוקח ּכֹוכבים עֹובד ּתּגר היה אם ,50- ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
רב  ׁשהיה ּבזמן ּבראׁשֹונה, ,לפיכ ּדמאי. ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהרי
עֹובד  ּתּגר מּכל הּלֹוקח יּׂשראל, ּביד יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָארץ

הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי, מעּׂשר - ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּכֹוכבים
.Ë ּפעמים וׁשלׁש ׁשּתים  ׁשהביא זה ּתּגר? זהּו .51אי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּׂשֹואֹות  ׁשלׁש הביא אפּלּו אחת, ּפעם הביא אם ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָאבל
ּופֹועל  ּובנֹו הּוא ׁשהביא אֹו אחת, לא 52ּבבת עדין - ְְֲִִֵֵֶַַַַֹ

ּתּגר  .53החזק ְַַָֻ
.È לארץ חּוצה ּפרֹות על גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

לארץ  .54ׁשּנכנסּו ְְִֶֶָָ

.‡È הרי - לארץ חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
ּבדמאי 55אּלּו על 56חּיבין ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל . ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ, מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתן ּדברים וכן הארץ, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָּפרֹות
ודרמסקעֹות  אגֹוזים מן 57ּכגֹון ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָ

ְַַהּדמאי.
.·È לארץ חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו אחר 58לא לא ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹ

הּטעם59הּמראה  אחר הרב:ולא אחר אּלא והריח, ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ
לֹו ׁשרּבּו ּכיצד?60ּכל אסּור. - לֹו רּבּו וׁשּלא מּתר, - ְֵֶֶַַַָָֹֹֻ

ּבּמדינה  לא אבל ּבעיר ולא 61רּבּו ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹ
ּבהר; ולא ּבּבקעה ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר ּבעיר; ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹרּבּו
לחנוני; ולא הּבית לבעל הּבית, לבעל ולא לחנוני ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹרּבּו
חּיב  - ּבֹו רּבּו ׁשּלא ּומקֹום מּתר, - ּבֹו ׁשרּבּו ֶֶֶַַַָָָֹֻזה

ְִַּבדמאי.
.‚È ּבּׁשּוק לארץ חּוצה ּפרֹות חזר 62רּבּו - ונתמעטּו ְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ּבדמאי. חּיב - מּמּנּו והּלֹוקח ליׁשנֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַָָהּׁשּוק
.„È על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן גזרּו ׁשּלא דברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו

ּפרֹות  הּלֹוקח לּבהמה 64לזריעה 63הּדמאי: להאכיל ,65אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
לעֹורֹות  למלּוגמא 66קמח לרטּיה 67אֹו ׁשמן 68אֹו , ְְְְִִִֶֶֶַָָ

לקילֹור  יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,69להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
הארץ  עם והמדּמע 70וחּלת מעּׂשר 71, ּבכסף והּלקּוח , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
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באו.43) העיר מאותה אומרים לה.44)שאנו קרובה ישראל שארץ באו 45)אף אחר שממקום תולים שבשיירה ואף
הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור קרוב.46)- ממקום להביא פירות האוצרים תמוהים:47)ודרך רבינו דברי

יותר  היא שקרובה מפני [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר וכבר מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי
"אשר  נאמר: שהרי מצור, יותר קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם [אולם וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור
צור, גם כאן נזכרה לא למה מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי ואת עכו יושבי את הוריש לא
שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו כרחנו ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה שהרי נכבשה, לא היא שאף

ממנה]. קטנה אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון" בשם ערים שתי ממקום 48)שהיו להביא החמרים שדרך
הדמאי.49)רחוק. על בה בקונה 50)שגזרו המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור מגויים, לוקח אם אבל

מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי מעשר - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים יהודה ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן מתחזק 51)הגוי בפעמיים [אם

שתי  הביא הפעמים שתי מאותן אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה אבל שכן? כל לא בשלוש - לתגר
משאיות]. שלוש הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות, שלוש הן שביחד נפשטה 52)משאיות, שלא בעיא

מתרומה 53)שם. ולפטרו מספק כתגר להחזיקו אפשר אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא בהביא גם
וודאי. כדין מפריש אלא דמאי, כמפריש שכל54)גדולה שנגמרה מכיוון לאחר הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני

במעשרות  חייבים אינם שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ שנכנסו באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם,
עליהם  גזרו - התורה מן במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה שאם ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ

שבארץ.55)דמאי. הפירות הרוב.56)כל אחר שדמשק 57)שהולכין פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ כלומר,58)אינה

לארץ. מחוץ או הארץ מן הם אם בספק שהם הולכים.59)בפירות הצבע, אחר אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,
הארץ.60) פירות על לארץ חוצה לעיר.61)פירות מחוץ המקומות השוק.62)בכל את חיטים 63)והתירו כלומר,

הארץ. מעם שעורים, שזורע.64)או לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה היה טבל 65)שאילו היה אילו כאן, אף
במעשר. חייב היה העורות".66)וודאי בהם המלוגמא.67)"לעבד בתוך נמאס רטייה,68)והקמח היא מלוגמא היא
יוונית שהראשונה הקודש.אלא לשון כאילו 69)והשנייה הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים משחת לתוך היין שנותן

לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בו לסוך שמן הארץ 70)קונה עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה בין
מצוה. אכילת על גזרו שלא חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר, המעורב 71)ואינו דבר "הוא

עם  אצל שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב: שאמר מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
לקח  אם ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן. ונתנה ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ,
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הּמנחֹות 72ׁשני  ּוׁשירי הּבּכּורים 73, ותֹוספת אּלּו74, ּכל . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מתּקנין  הארץ: עם לֹו ׁשאמר וכיון הּדמאי, מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּפטּורים

לעּׂשר  צרי אינֹו - .75הם ְִֵֵֵַָ
.ÂË לבהמה עליהם ונמל לאכילה ּפרֹות -76הּלֹוקח ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּכֹוכבים  לעֹובד ימּכרם לא זה יאכילם 77הרי ולא , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ
אחרים 78לבהמה  לבהמת אפּלּו ּדמאי.79, ׁשּיתּקנם עד , ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

.ÊË ערב חזקתֹו80ׁשמן ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמן 81לאכילה  מן 82. ּפטּור - ּבּצמר לתּתֹו הּסֹורק ׁשּלקח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבּצמר  נבלע ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹוקח 83הּדמאי, ׁשמן אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהּוא  מּפני ּבדמאי, חּיב - אצּבעֹותיו ּבין לסּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹורג

מקֹום. ּבכל ּכׁשתּיה היא וסיכה ּבגּופֹו, ְְְְְִִִִִָָָָָנבלע
.ÊÈ מּיּׂשראל ׁשּׁשאל ּכֹוכבים לֹו84עֹובד על 86ׁשמן 85לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבוּדאי  אסּור - ּבדמאי 87מּכתֹו ּומּתר העֹובד 88, נתן . ְְִֵַַַַַָָָָָֻ
ׁשמן  להתעּגל 89ּכֹוכבים טבלא ּגּבי -90על עליה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אחרי 91מּׁשעמד  ליׁשב ליּׂשראל .92ו מּתר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
.ÁÈּבּׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ואינֹו93מי מׁשפׁשפֹו - ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

למּוריס 94חֹוׁשׁש יין הּלֹוקח לאלּונתית 95. אֹו96אֹו , ְְְֲִִֵֵַַַַָ
טחינין  לעּׂשֹות ּבדמאי 97קטנּיֹות חּיב הּלֹוקח 98- אבל .99 ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָ

- טחינין ׁשּלקח אֹו אלּונתית, אֹו יין, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָמּוריס
ּתערבת  על גזרּו ׁשּלא הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהרי
ּכגֹון  ׁשּנתערב ּבדמאי ׁשחּיב הּדבר היה ואם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּדמאי.
ּבטלים, אינן - נּכר וטעמֹו הֹואיל ּוּׂשאֹור, ְְְְְִִִִֵֵַָָָּתבלין

ּבדמאי  חּיבת הּתערבת ּכל .100ונמצאת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ
.ËÈ אם עליהם, גזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ּדמאי  ומעּׂשר 101התקינן מעּׂשר ּתרּומת מהם והפריׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּדמאי 102ׁשני את ּתּקן אם אבל עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה - ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּומעּׂשרֹות 103ּבוּדאי  גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו אֹו104והפריׁש , ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
ּבדמאי  הּוּדאי את ּכלּום 105ׁשּתּקן עּׂשה לא -106. ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

.Î וּדאי מֹוכרין העיר ולקח 107ּכל ּדמאי, מֹוכר ואחד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
לקח  מּמי ידּוע ּתרּומה 108ואין מפריׁש מתּקן? ּכיצד -109 ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לּכהן  ונֹותנן מעּׂשר ׁשני 110ּותרּומת מעּׂשר ּומפריׁש , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָֹ
ּדמאי 111ּבלבד  ׁשל ׁשני ּכמעּׂשר הּוא והרי ,112. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַ

.‡Î ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן
מהם  אחת ואבדה הּׁשנּיה 113מתּקן, מן מפריׁש זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּירצה, ּכהן לכל ונֹותנן מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּתרּומה
ּבדמאי  ּבלבד ׁשני מעּׂשר .114ּומפריׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַַ
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עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת שאוכלם שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם הפירות 72)פירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם ובין שני". מעשר בכסף בירושלים מן 73)שלקחו הנותר "הוא

הכתוב". עליהם שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר קמצו, מלא ממנה שיקריב אחר ובתוספתא 74)המנחה
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הלכה ג פרק שם וירושלמי ב פרק לתלות,75)שם במה כשיש אלא חכמים הקלו שלא

עילה. ידי על - שואלו? לי למה השבת כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין בירושלמי שאמרו כמו
לזרע.76) עליהם וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו למכור 77)בירושלמי ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה

כילוי.78)טבל. של הנאה ממנו נהנה שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור טבל.79)שלו, מוכר הוא שהרי בשכר,
טוב.80) ריח ואף81)הנותן לסיכה. העומד אלא בשמן אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה, שסיכה פי על

בסיכה.82)לאכילה. גם החמירו ולפיכך לאכילה העומד בשמן הכלים.83)והמדובר את בו שסכים כשמן הוא והרי
המכה.85)חבר.84) גבי על השמן יתן עצמו שהישראל ישראל.86)כלומר, וודאי,87)של טבל של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא דמאי 88)לפי להאכיל שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון
ולאורחים. וודאי.89)לעניים של ובין דמאי של הטבלא.91)להתגלגל.90)בין על השמן מן מעט ונשתייר הגוי,

על 92) מתחללת תרומה שגם התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת תרומה מחמת אלא טבל איסור שאין
הכהן. של גופו בשרו.93)גבי על שמן שנפל ישראל שנפל 94)כלומר, כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין פי על ואף

שבו. התרומה קדושת נתחללה בשרו, יין.95)על לתוכו מטילים שהיו דגים, של ציר בו 96)הוא שנותנים יין הוא
דבש.97)שמן. בהם ששמים טחונות הדמאי 98)קטניות לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו פי על אף
הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם דמאי.101)לפי שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,

שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא וודאי.103)שם. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות: כלומר,104)צריך
עני. מעשר או שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, הפריש 105)מעשר ולא דמאי, כדין כלומר, "כדמאי", להיות: צריך

שני. ומעשר מעשר תרומת אלא כן 106)ממנו וכמו גדולה, תרומה שהפריש וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
הפרישה  שהרי תרומה, אינה גדולה שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת על עני ומעשר ראשון מעשר הפריש
את  תיקן ואם דמאי. כדין לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר ראשון ומעשר הארץ, עם כבר
מעשר  מקדים היה לא וודאי, שזהו ידע שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו הפריש ולא דמאי כדין הוודאי

הפרשה. ואינה גדולה, ש"כל 108)טבל.107)לתרומה לפי הרוב, אחר הולכים אין קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
דמי". מחצה על כמחצה טבל.109)קבוע ספק שהוא מפני מפרישה, כאן - גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף

בדמאי.110) הוא וכן במיתה. שהן כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק פי על מעשר 111)שאף אבל
לה  צריך אינו עני ומעשר בדמאי.ראשון כמו בלבד, שם להם לקרוא אלא שני 112)פריש, במעשר שמקילים הכוונה אם

דיני  למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור לו ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים כמו זה,
הם. מעשרים הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני מהם.113)מעשר איזו יודע להיות:114)ואינו צריך
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עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הּסיטֹון 2הּלֹוקח ‡. -3מן ׁשנּיה ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

זה  על מּזה יעּׂשר אחד 4לא מין ׁשהּוא ּפי על אף ,5, ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחת  מּקּפה החבית 6אפּלּו את ׁשּמּכיר ּפי על אף ,7 ֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

הרּבה  מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
הארץ 8ּומֹוכר  מעם ּתחּלה ׁשּמכר זה לקח וׁשּמא , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּפרֹותיו  מחבר ּבסֹוף ׁשּלקח וזה ּדמאי, ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּפרֹותיו
ּבארנּו ּוכבר על 9מתּקנין, החּיב מן מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ

הּסיטֹון: אמר ואם החּיב. על הּפטּור מן ולא ְְִִִַַַַַַַָָָָֹהּפטּור
נאמן  - הן אחד .10מּׁשל ֱִֵֶֶֶָָ

והן 13ּכׁשּות 12מֹוכר 11היה ·. ירק, וצֹוברין 14אֹו מביאין ְְְְְִִִֵֵָָָָ
ּומּכל  ּוכׁשּות, ּכׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו

ואגּדה  ּו15אגּדה ּתמרה ּומּכל .16תמרה , ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻ
הּבית 17הּלֹוקח ‚. -18מּבעל ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

מּׁשתי  אפּלּו קּפֹות, מּׁשתי אפּלּו זה, על מּזה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֻמעּׂשר
מּׁשּלֹו.19עירֹות  אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו ; ְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

הּבית „. ׁשּמביאין 20ּבעל ּבזמן ּבּׁשּוק: ירק מֹוכר ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּמביאין  ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר - מּגּנֹותיו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹו
ּפעם  מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם אחרֹות, מּגּנֹות ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלֹו

זה  על מּזה יעּׂשר לא - .21ׁשנּיה ְְִִֵֶֶַַָֹ
הּנחּתֹום 22הּלֹוקח ‰. מן החּמה 23ּפת מן יעּׂשר לא -24 ְְִִֵֵַַַַַַַַָֹ

הּצֹוננת  מּׁשל 25על היּו אמׁש ׁשל חּטים אֹומר: ׁשאני ; ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
אחר  מּׁשל הּיֹום וׁשל .26אחד, ְִֵֶֶֶַַָ

.Â הּפלטר 27הּלֹוקח ׁשהן 28מן ּפי על אף ּדפּוסין 29, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַ
מאחד  מעּׂשר - ׁשּמֹוכר 30הרּבה ׁשהּנחּתֹום הּכל; על ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

הרּבה 31לּמנּפֹול  ּדפּוסין עּסתֹו אבל 32עֹוּׂשה הּלֹוקח 33. ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הּמנּפֹול  ּודפּוס 34מן ּדפּוס מּכל מעּׂשר ׁשהּמנּפֹול 35- ; ְְְְְִִֵֶַַַַַָ

נחּתֹומין. מּׁשני ְְִִֵֵַַלֹוקח
.Ê הֹואיל 37מנּפֹולין 36ּתׁשעה נחּתֹומין, מעּׂשרה ׁשּלקחּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

מהן  מאחד 38ואחד הּלֹוקח ּכל מּׁשנים, מן 39לקח ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּודפּוס  ּדפּוס מּכל מעּׂשר - .40הּתׁשעה ְְְְִִֵַַָָ

.Á העני 41הּלֹוקח העני 42מן וכן ּפרּוסֹות 43, לֹו ׁשּנתנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

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

מנפולין 1)כדמאי. תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח שנייה. פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר
פרוסות. והותירו אוכלין שהיו ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה ותוספתא 2)שלקחו ו, משנה פ"ה דמאי

לו 3)פ"ה. מותר גסה, במדה מוכר שהוא וכיון המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות המוכר "הוא
נראה  להלן), (ראה הם אחד משל לומר נאמן שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם, והלוקח דמאי למכור

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי עםֿהארץ בסיטון מהרבה 4)שהמדובר לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם מהם אבל
ד. הלכה וסוף הסמוכה בהלכה וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח יש חיטה 5)אנשים, שניהם כלומר,

לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או שהם 6)שחורה לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון
אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה שמכיר 8)כלומר, אףֿעלֿפי שניה, ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם: תוספתא

ממנו  מעשר היא, שהיא החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את
צריך  (כן שפייתא באילין ברם כפשוטה), תוספתא - יין כדי והן להיות, צריך (כן אינוקרמיא באילין דתימר הדא כו' עליו
ולהריק  לפנות דרכם = ) אילין לגוא אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם ועשויים מדה, כלי והם להיות,

השני)". אל אחד יב.9)מכלי הלכה תרומות מהלכות ופ"ה ו, הלכה פ"א שם).10)למעלה (משנה זה על מזה ומעשר
לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא קישואים.13)הסיטון והם שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א  משנה פ"ב בעוקצין למכור.14)וראה עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה ירק.15)כלומר, של
המוכר.16) הבית בעל גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש יש לפניו, מביאים שהרבה שם 17)שכיון

ז. משנה הסמוכה.18)פ"ה בהלכה וראה מביתו. מקום 19)כלומר, והיה אחרת, בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,
למכרם. אחרים מפירות לקח אחר במקום שמא שם.20)לחשוש ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל

גינה  של ירק מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה וקישות קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם מאיר.22)זו כר' ולא יהודה כר' ג, משנה אותו 23)שם ועושה הקמח שילוש "מי

שם). המשנה (פירוש נחתום" נקרא ואופהו, היום.24)ככרות שאפוהו החם אתמול,25)הלחם שאפוהו הקר הלחם
הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר, אחד, מדפוס ששניהם אינו 26)אף והשני מעשר מהם אחד ושמא

הצוננת  על הצוננת מן או החמה על החמה מן אבל הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש ונמצא מעשר,
פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם אפילו מאיר.27)מעשר, כר' ולא יהודה כר' ד, משנה שם

שם).28) המשנה (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן אחד.30)הככרות.29)"הלוקח מדפוס
רוקח.31) מעשה ועיין להלן, ראה אחר, דין למנפול שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר" אחר: נוסח
והמדו 32) אחד. מנחתום אלא לוקח אינו אין והפלטר הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום נאפו הככרות כשכל בר

הקודמת). (בהלכה זה על מזה שם.33)מפרישים מהרבה 34)משנה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר הוא אף
המשנה). (פירוש משנים.35)נחתומין המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס דפוס, מאותו וככר ככר מכל ולא

שם.36) מצוי 37)ירושלמי זה שאין אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין, גם זו הלכה לשנות יכול היה
משנים. יקח דפוס.38)שפלטר מכל מעשר שבוודאי משנים , קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם, אחד הפחות לכל כלומר,

יותר.39) גדול שהחשש מהם, מכמה קנה אם וכלֿשכן מאחד, אפילו מנחתום 40)כלומר, קנו שרובם אףֿעלֿפי כלומר,
הלכה  פי"ג (למעלה מחצה" על כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד,

פ"ה.41)כ). שם ותוספתא ה, משנה כדלהלן.42)שם דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח חבר. חבר.43)שהוא
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הּמנחֹות 72ׁשני  ּוׁשירי הּבּכּורים 73, ותֹוספת אּלּו74, ּכל . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מתּקנין  הארץ: עם לֹו ׁשאמר וכיון הּדמאי, מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּפטּורים

לעּׂשר  צרי אינֹו - .75הם ְִֵֵֵַָ
.ÂË לבהמה עליהם ונמל לאכילה ּפרֹות -76הּלֹוקח ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּכֹוכבים  לעֹובד ימּכרם לא זה יאכילם 77הרי ולא , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ
אחרים 78לבהמה  לבהמת אפּלּו ּדמאי.79, ׁשּיתּקנם עד , ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

.ÊË ערב חזקתֹו80ׁשמן ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמן 81לאכילה  מן 82. ּפטּור - ּבּצמר לתּתֹו הּסֹורק ׁשּלקח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבּצמר  נבלע ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹוקח 83הּדמאי, ׁשמן אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהּוא  מּפני ּבדמאי, חּיב - אצּבעֹותיו ּבין לסּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹורג

מקֹום. ּבכל ּכׁשתּיה היא וסיכה ּבגּופֹו, ְְְְְִִִִִָָָָָנבלע
.ÊÈ מּיּׂשראל ׁשּׁשאל ּכֹוכבים לֹו84עֹובד על 86ׁשמן 85לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבוּדאי  אסּור - ּבדמאי 87מּכתֹו ּומּתר העֹובד 88, נתן . ְְִֵַַַַַָָָָָֻ
ׁשמן  להתעּגל 89ּכֹוכבים טבלא ּגּבי -90על עליה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אחרי 91מּׁשעמד  ליׁשב ליּׂשראל .92ו מּתר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
.ÁÈּבּׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ואינֹו93מי מׁשפׁשפֹו - ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

למּוריס 94חֹוׁשׁש יין הּלֹוקח לאלּונתית 95. אֹו96אֹו , ְְְֲִִֵֵַַַַָ
טחינין  לעּׂשֹות ּבדמאי 97קטנּיֹות חּיב הּלֹוקח 98- אבל .99 ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָ

- טחינין ׁשּלקח אֹו אלּונתית, אֹו יין, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָמּוריס
ּתערבת  על גזרּו ׁשּלא הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהרי
ּכגֹון  ׁשּנתערב ּבדמאי ׁשחּיב הּדבר היה ואם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּדמאי.
ּבטלים, אינן - נּכר וטעמֹו הֹואיל ּוּׂשאֹור, ְְְְְִִִִֵֵַָָָּתבלין

ּבדמאי  חּיבת הּתערבת ּכל .100ונמצאת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ
.ËÈ אם עליהם, גזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ּדמאי  ומעּׂשר 101התקינן מעּׂשר ּתרּומת מהם והפריׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּדמאי 102ׁשני את ּתּקן אם אבל עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה - ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּומעּׂשרֹות 103ּבוּדאי  גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו אֹו104והפריׁש , ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
ּבדמאי  הּוּדאי את ּכלּום 105ׁשּתּקן עּׂשה לא -106. ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

.Î וּדאי מֹוכרין העיר ולקח 107ּכל ּדמאי, מֹוכר ואחד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
לקח  מּמי ידּוע ּתרּומה 108ואין מפריׁש מתּקן? ּכיצד -109 ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לּכהן  ונֹותנן מעּׂשר ׁשני 110ּותרּומת מעּׂשר ּומפריׁש , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָֹ
ּדמאי 111ּבלבד  ׁשל ׁשני ּכמעּׂשר הּוא והרי ,112. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַ

.‡Î ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן
מהם  אחת ואבדה הּׁשנּיה 113מתּקן, מן מפריׁש זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּירצה, ּכהן לכל ונֹותנן מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּתרּומה
ּבדמאי  ּבלבד ׁשני מעּׂשר .114ּומפריׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַַ
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עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת שאוכלם שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם הפירות 72)פירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם ובין שני". מעשר בכסף בירושלים מן 73)שלקחו הנותר "הוא

הכתוב". עליהם שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר קמצו, מלא ממנה שיקריב אחר ובתוספתא 74)המנחה
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הלכה ג פרק שם וירושלמי ב פרק לתלות,75)שם במה כשיש אלא חכמים הקלו שלא

עילה. ידי על - שואלו? לי למה השבת כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין בירושלמי שאמרו כמו
לזרע.76) עליהם וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו למכור 77)בירושלמי ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה

כילוי.78)טבל. של הנאה ממנו נהנה שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור טבל.79)שלו, מוכר הוא שהרי בשכר,
טוב.80) ריח ואף81)הנותן לסיכה. העומד אלא בשמן אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה, שסיכה פי על

בסיכה.82)לאכילה. גם החמירו ולפיכך לאכילה העומד בשמן הכלים.83)והמדובר את בו שסכים כשמן הוא והרי
המכה.85)חבר.84) גבי על השמן יתן עצמו שהישראל ישראל.86)כלומר, וודאי,87)של טבל של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא דמאי 88)לפי להאכיל שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון
ולאורחים. וודאי.89)לעניים של ובין דמאי של הטבלא.91)להתגלגל.90)בין על השמן מן מעט ונשתייר הגוי,

על 92) מתחללת תרומה שגם התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת תרומה מחמת אלא טבל איסור שאין
הכהן. של גופו בשרו.93)גבי על שמן שנפל ישראל שנפל 94)כלומר, כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין פי על ואף

שבו. התרומה קדושת נתחללה בשרו, יין.95)על לתוכו מטילים שהיו דגים, של ציר בו 96)הוא שנותנים יין הוא
דבש.97)שמן. בהם ששמים טחונות הדמאי 98)קטניות לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו פי על אף
הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם דמאי.101)לפי שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,

שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא וודאי.103)שם. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות: כלומר,104)צריך
עני. מעשר או שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, הפריש 105)מעשר ולא דמאי, כדין כלומר, "כדמאי", להיות: צריך

שני. ומעשר מעשר תרומת אלא כן 106)ממנו וכמו גדולה, תרומה שהפריש וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
הפרישה  שהרי תרומה, אינה גדולה שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת על עני ומעשר ראשון מעשר הפריש
את  תיקן ואם דמאי. כדין לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר ראשון ומעשר הארץ, עם כבר
מעשר  מקדים היה לא וודאי, שזהו ידע שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו הפריש ולא דמאי כדין הוודאי

הפרשה. ואינה גדולה, ש"כל 108)טבל.107)לתרומה לפי הרוב, אחר הולכים אין קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
דמי". מחצה על כמחצה טבל.109)קבוע ספק שהוא מפני מפרישה, כאן - גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף

בדמאי.110) הוא וכן במיתה. שהן כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק פי על מעשר 111)שאף אבל
לה  צריך אינו עני ומעשר בדמאי.ראשון כמו בלבד, שם להם לקרוא אלא שני 112)פריש, במעשר שמקילים הכוונה אם

דיני  למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור לו ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים כמו זה,
הם. מעשרים הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני מהם.113)מעשר איזו יודע להיות:114)ואינו צריך

xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הּסיטֹון 2הּלֹוקח ‡. -3מן ׁשנּיה ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

זה  על מּזה יעּׂשר אחד 4לא מין ׁשהּוא ּפי על אף ,5, ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחת  מּקּפה החבית 6אפּלּו את ׁשּמּכיר ּפי על אף ,7 ֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

הרּבה  מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
הארץ 8ּומֹוכר  מעם ּתחּלה ׁשּמכר זה לקח וׁשּמא , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּפרֹותיו  מחבר ּבסֹוף ׁשּלקח וזה ּדמאי, ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּפרֹותיו
ּבארנּו ּוכבר על 9מתּקנין, החּיב מן מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ

הּסיטֹון: אמר ואם החּיב. על הּפטּור מן ולא ְְִִִַַַַַַַָָָָֹהּפטּור
נאמן  - הן אחד .10מּׁשל ֱִֵֶֶֶָָ

והן 13ּכׁשּות 12מֹוכר 11היה ·. ירק, וצֹוברין 14אֹו מביאין ְְְְְִִִֵֵָָָָ
ּומּכל  ּוכׁשּות, ּכׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו

ואגּדה  ּו15אגּדה ּתמרה ּומּכל .16תמרה , ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻ
הּבית 17הּלֹוקח ‚. -18מּבעל ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

מּׁשתי  אפּלּו קּפֹות, מּׁשתי אפּלּו זה, על מּזה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֻמעּׂשר
מּׁשּלֹו.19עירֹות  אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו ; ְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

הּבית „. ׁשּמביאין 20ּבעל ּבזמן ּבּׁשּוק: ירק מֹוכר ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּמביאין  ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר - מּגּנֹותיו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹו
ּפעם  מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם אחרֹות, מּגּנֹות ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלֹו

זה  על מּזה יעּׂשר לא - .21ׁשנּיה ְְִִֵֶֶַַָֹ
הּנחּתֹום 22הּלֹוקח ‰. מן החּמה 23ּפת מן יעּׂשר לא -24 ְְִִֵֵַַַַַַַַָֹ

הּצֹוננת  מּׁשל 25על היּו אמׁש ׁשל חּטים אֹומר: ׁשאני ; ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
אחר  מּׁשל הּיֹום וׁשל .26אחד, ְִֵֶֶֶַַָ

.Â הּפלטר 27הּלֹוקח ׁשהן 28מן ּפי על אף ּדפּוסין 29, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַ
מאחד  מעּׂשר - ׁשּמֹוכר 30הרּבה ׁשהּנחּתֹום הּכל; על ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

הרּבה 31לּמנּפֹול  ּדפּוסין עּסתֹו אבל 32עֹוּׂשה הּלֹוקח 33. ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הּמנּפֹול  ּודפּוס 34מן ּדפּוס מּכל מעּׂשר ׁשהּמנּפֹול 35- ; ְְְְְִִֵֶַַַַַָ

נחּתֹומין. מּׁשני ְְִִֵֵַַלֹוקח
.Ê הֹואיל 37מנּפֹולין 36ּתׁשעה נחּתֹומין, מעּׂשרה ׁשּלקחּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

מהן  מאחד 38ואחד הּלֹוקח ּכל מּׁשנים, מן 39לקח ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּודפּוס  ּדפּוס מּכל מעּׂשר - .40הּתׁשעה ְְְְִִֵַַָָ

.Á העני 41הּלֹוקח העני 42מן וכן ּפרּוסֹות 43, לֹו ׁשּנתנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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מנפולין 1)כדמאי. תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח שנייה. פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר
פרוסות. והותירו אוכלין שהיו ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה ותוספתא 2)שלקחו ו, משנה פ"ה דמאי

לו 3)פ"ה. מותר גסה, במדה מוכר שהוא וכיון המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות המוכר "הוא
נראה  להלן), (ראה הם אחד משל לומר נאמן שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם, והלוקח דמאי למכור

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי עםֿהארץ בסיטון מהרבה 4)שהמדובר לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם מהם אבל
ד. הלכה וסוף הסמוכה בהלכה וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח יש חיטה 5)אנשים, שניהם כלומר,

לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או שהם 6)שחורה לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון
אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה שמכיר 8)כלומר, אףֿעלֿפי שניה, ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם: תוספתא

ממנו  מעשר היא, שהיא החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את
צריך  (כן שפייתא באילין ברם כפשוטה), תוספתא - יין כדי והן להיות, צריך (כן אינוקרמיא באילין דתימר הדא כו' עליו
ולהריק  לפנות דרכם = ) אילין לגוא אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם ועשויים מדה, כלי והם להיות,

השני)". אל אחד יב.9)מכלי הלכה תרומות מהלכות ופ"ה ו, הלכה פ"א שם).10)למעלה (משנה זה על מזה ומעשר
לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא קישואים.13)הסיטון והם שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א  משנה פ"ב בעוקצין למכור.14)וראה עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה ירק.15)כלומר, של
המוכר.16) הבית בעל גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש יש לפניו, מביאים שהרבה שם 17)שכיון

ז. משנה הסמוכה.18)פ"ה בהלכה וראה מביתו. מקום 19)כלומר, והיה אחרת, בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,
למכרם. אחרים מפירות לקח אחר במקום שמא שם.20)לחשוש ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל

גינה  של ירק מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה וקישות קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם מאיר.22)זו כר' ולא יהודה כר' ג, משנה אותו 23)שם ועושה הקמח שילוש "מי

שם). המשנה (פירוש נחתום" נקרא ואופהו, היום.24)ככרות שאפוהו החם אתמול,25)הלחם שאפוהו הקר הלחם
הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר, אחד, מדפוס ששניהם אינו 26)אף והשני מעשר מהם אחד ושמא

הצוננת  על הצוננת מן או החמה על החמה מן אבל הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש ונמצא מעשר,
פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם אפילו מאיר.27)מעשר, כר' ולא יהודה כר' ד, משנה שם

שם).28) המשנה (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן אחד.30)הככרות.29)"הלוקח מדפוס
רוקח.31) מעשה ועיין להלן, ראה אחר, דין למנפול שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר" אחר: נוסח
והמדו 32) אחד. מנחתום אלא לוקח אינו אין והפלטר הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום נאפו הככרות כשכל בר

הקודמת). (בהלכה זה על מזה שם.33)מפרישים מהרבה 34)משנה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר הוא אף
המשנה). (פירוש משנים.35)נחתומין המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס דפוס, מאותו וככר ככר מכל ולא

שם.36) מצוי 37)ירושלמי זה שאין אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין, גם זו הלכה לשנות יכול היה
משנים. יקח דפוס.38)שפלטר מכל מעשר שבוודאי משנים , קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם, אחד הפחות לכל כלומר,

יותר.39) גדול שהחשש מהם, מכמה קנה אם וכלֿשכן מאחד, אפילו מנחתום 40)כלומר, קנו שרובם אףֿעלֿפי כלומר,
הלכה  פי"ג (למעלה מחצה" על כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד,

פ"ה.41)כ). שם ותוספתא ה, משנה כדלהלן.42)שם דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח חבר. חבר.43)שהוא
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דבלה  ּפלחי אֹו ואחת 44ּפת אחת מּכל מעּׂשר -45. ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
ּבֹולל  - ּובגרֹוגרֹות .48ּומעּׂשר 47הּכל 46ּובתמרים ְְְִִִֵֵַַָָֹ

מרּבה 49אימתי  ׁשהּמּתנה ּבזמן ?50- ּבמּועטת אבל ; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּומּתנה מעּׂש מּתנה מּכל .51ר ְִֵַַַָָָָָ

.Ë הּפת 52ׁשחק הּגרֹוגרֹות 53את ואת ּפרּורין, 54ועּׂשאּה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדבלה  הּכל 55ועּׂשאן על מאחד מעּׂשר -56. ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

.È אֹורחים 57ּפֹועלים ואֹוכלין 58אֹו מסּבין ,59ׁשהיּו ְְְְֲִִִִֶָֻ
ּפרּוסֹות  ואחת 60והֹותירּו אחת מּכל מעּׂשר -61. ְְְְִִֵַַַַַָ

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָסלקּו
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מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָיׁש
ב) ׁשני. מעּׂשר להפריׁש א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה חּוץ אדם ּבני צרכי ּבׁשאר דמיו להֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּלא ד) ּבטמאה. לאכלֹו ׁשּלא ג) וסיכה. ְְְְְְִִֶֶָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
ּדגן ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ׁשּלא ה) ּבאנינּות. ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלאכלֹו
חּוץ ּתירֹוׁש מעּׂשר לאכל ׁשּלא ו) לירּוׁשלים. ְֱִִִֶֶַַַָֹֹחּוץ

לירּוׁשלים. חּוץ יצהר מעּׂשר לאכל ׁשּלא ז) ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלירּוׁשלים.
ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻח)
וּדּוי להתוּדֹות ט) ּדבר. לכל ׁשני ּכמעּׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָלבעליו

הּמעּׂשר.
ספרזרעים-הלכותמע"שונטערבעי

ֲֵַַ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מפריׁשין ‡. ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

.זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעּׂשר
חלף  עני מעּׂשר מפריׁשין וׁשּׁשית ׁשליׁשית ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּובׁשנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשני, ְְֲִֵֵֵֶַַמעּׂשר
ּתבּואֹות ·. למעּׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹּבאחד

הּוא  הּׁשנה, ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות. ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹוקטנּיֹות
הּׁשנה אחד ראׁש הּוא ּבׁשבט עּׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלמעּׂשר
על  אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש לפני הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹלעֹונת
מעּׂשר  מהן מפריׁשין - ּבּׁשליׁשית ונאספּו ׁשּנגמרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּפי
ראׁש לאחר אּלא הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹׁשני.
וכן  עני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ׁשליׁשית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממעשר.44) פטורים שהללו עניים, במתנות ולא בצדקה שהמדובר הוא, מכל 45)פשוט שקבל מה שיודע העני כלומר,
צריך  העני, מן הלוקח אבל עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד

כפשוטה). (תוספתא ופלח פרוסה מכל בכתביֿיד 46)לעשר שם, במשנה הוא וכן להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,
ומינכן. הכל.47)קמברידז' מערב כולה.48)כלומר, על התערובת לפרש 49)מן שבא שם, במשנה יהודה רבי דברי

(רדב"ז). הראשון התנא בעיניו 50)דברי יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה, מתנה הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי
הגדולות  המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים ונאמר המעשר,
הלכה  פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא בילה שאין ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי ומעשרן.

ופאתֿהשולחן). משנהֿלמלך (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו זה - שהוא 51)יג) עליו ש"נחשב ביין
אחת  "מכל רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי יפריש שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
וראה  העני, מן בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני מדובר שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת",

שם.52)למעלה. תוספתא מרוב.53)העני, מתנה שהן שלימות, ככרות קיבל מרובה.54)כלומר, בכמות
כפשוטה).55) (תוספתא מהן היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה מככר 56)שעלֿידי או אחד מפלח כלומר,

שככר  אלא זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
ברדב"ז). וראה שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא אחד,57)שלם בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא

כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או זה פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
(שם), במעשרות וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם שנגמר או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
דמאי  כקונה זה והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי אכילת ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל

הכל. על מאחד שמעשר אחד (למעלה 58)מבעלֿבית לעשר צריכים ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
שם). ולמעלה א משנה פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י

"מסובין"59) בשניהם כתב ורבינו וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין שהיו "פועלין שם: בתוספתא
הבית  "בעל טז. בברכות נראה וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול, להסב מותרים הפועלים כי להראות

מסובין. הם שגם הרי עמהם", (רדב"ז).60)מיסב כנ"ל מועטת, מתנה כדין ופרוסה.61)שדינן פרוסה כל כלומר,
אילנות.1) למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני. מעשר וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

הבצלים  ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין
איפכא. או לירק עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא המצרי ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים
שהוציא  ופירות שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית. שנה בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין

שיקבעו. קודם מעשר מהן
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עּׂשר  חמּׁשה קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפרֹות
אחר  ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּבׁשבט
ּומפריׁשין  לׁשעבר, מתעּׂשרין - ׁשליׁשית ׁשנה ּבסֹוף ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּכן
קדם  הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמהן
ׁשּנגמרּו ּפי על אף רביעית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָחמּׁשה
ּבאּו ואם עני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ּברביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין  - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר הּמעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
חמּׁשה ‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין,

ּומתעּׂשרֹות  הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְְִִִִִַַַָָָָעּׂשר
אּלא  אמּורין הּדברים ׁשאין לי, יראה סֹופרים. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
רב  למאכל ראּויין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא צלמֹונה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחרּובי
ׁשאר  אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמתעּׂשרֹות הן והן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאדם,

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי, יראה - ְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהחרּובין
נלקט „. אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת - ְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

לעֹונת  ׁשּבא ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּביֹום
עני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבּׁשנּיה ונגמר ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעּׂשרֹות

ׁשני. מעּׂשר - ּברביעית נלקט ְְְֲִִִִִֵֵַַָואם
הּוא ‰. הרי - האילן ּפר ֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָוכן

לׁשביעית. ּבין למעּׂשר ּבין לקיטתֹו, אחר והֹולכין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּכירק
- ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט אם ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
ּבּׁשנּיה. ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעּׂשר מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָמפריׁשין
- ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ּברביעית נלקט אם ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹוכן
חמּׁשה  אחר ּברביעית נלקט עני. מעּׂשר מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָמפריׁשין

ׁשני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעּׂשר
.Â ׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

- ּככּכר ונעּׂשת ּכזית היתה אפּלּו לׁשביעית, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשּנכנסה
ּבמעּׂשרֹות. ְְֶֶַַַחּיבת

.Ê וחמרי אילן חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻֻהאבּיֹונֹות
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם ְְְְְִִִִִִִִֶֶָָָָָָזרעים:
מעּׂשר  מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו
ואחר  ּופֹודהּו, אחר מעּׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָראׁשֹון,
ׁשני, מעּׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים נֹותנֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּפֹודהּו

עני. ּומעּׂשר ׁשני מעּׂשר ׁשהפריׁש ּכמי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָונמצא
.Á ּפי על אף והּׁשמׁשמין, והּפרגין והּדחן ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻהארז

אּלא  ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהׁשריׁשּו
אף  הּמצרי, ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ּגמר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָאחר
ּומקצתֹו הּׁשנה ראׁש לפני הׁשריׁש ׁשּמקצתֹו ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹעל
הּכל  מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹלאחריו

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ְְְִֵֶֶַַַַַָֹּכאחד,
.Ë יֹום ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּסריסים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבצלים

עֹונֹות  ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
ּפחֹות  מהם מנע לׁשעבר. מתעּׂשרין - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלפני

קד  ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף -מּכאן, הּׁשנה ראׁש ם ְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ
להּבא. ְְְִִַַָמתעּׂשרין

.È אם הּׁשנה: ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹּפֹול
מתעּׂשר  - לירק זרעֹו לׁשעבר, מתעּׂשר - לזרע ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזרעֹו
עליו  וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, לזרע זרעֹו ְְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָלהּבא.
הביא  לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר - ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלירק
מתעּׂשר  זרעֹו - לזרע זרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש לפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשליׁש
מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת וירקֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלׁשעבר,
הּׁשנה  ראׁש אחר מּמּנּו לּקט אם אבל הּׁשנה; ראׁש ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלפני
וחׁשב  לזרע זרעֹו להּבא. מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין -ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
וחׁשב  לירק זרעֹו מחׁשבּתֹו. אחר הֹולכין - לירק ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָעליו
ּכן  אם אּלא עליו, חלה זרע מחׁשבת אין - לזרע ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעליו
ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא והּוא ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹמנע
על  אף - לאחריו אּלא ׁשליׁש הביא לא אם אבל ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשנה;
לזרע  זרעֹו ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּפי
זרעֹו - הּׁשנה ראׁש לפני ּגמּורים קצצין ּכּלֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻועּׂשה
עּׂשה  מקצתֹו לקיטתֹו. ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמתעּׂשר
ּגרנֹו צֹובר ׁשאמרּו: זה - עּׂשה לא ּומקצתֹו גמּורין ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹקצצין
זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ונמצא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלתֹוכֹו,

.‡È ׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות
למחצה  מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשליׁשית
עני; מעּׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעּׂשר מפריׁש -ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
חל. עני ּומעּׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ׁשני ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמעּׂשר
ּפרֹות  אֹו הם ׁשנּיה ּפרֹות אם ספק ׁשהן ּפרֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָוכן

ׁשני. מעּׂשר מהן מפריׁש - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַׁשליׁשית
.·È ּומן הּׁשני מן ּפטּור - ראׁשֹון מּמעּׂשר הּפטּור ֲִִִִִֵֵַַַָָָּכל

ּבׁש חּיב - ּבראׁשֹון ׁשחּיב וכל הּתֹורם העני; וכל ניהם. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעּׂשר  מֹוציא אינֹו - ּתֹורם ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; מֹוציא -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹ
עּׂשר  אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ׁשאם מי ּכל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָזה.
ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעּׂשר; הּוא הרי - זה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָמעּׂשר

מעּׂשר. אינֹו - זה מעּׂשר הֹוציא אם ּכ ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָּתרּומה,
.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעּׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות

מעּׂשר  ׁשּיֹוציא קדם עראי מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹלמעּׂשר
מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשני;
לאכל  אסּור - הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלמעּׂשר,

עני. מעּׂשר את אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהן
.„È אין - מקֹום הבאת וטעּון הֹואיל ׁשני, ְֲֲִִֵֵֵַַָָָמעּׂשר

לא  לפיכ ּבהמה. ּכבכֹור לארץ, מחּוצה אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹמביאין
ׁשּמעּׂשר  לי, ויראה ּבסּוריא. ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחּיבּו
אֹותֹו ּפֹודין - ּובמצרים ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשני
חּיבּו ׁשּלא לי, יראה וכן לירּוׁשלים. ּדמיו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּומביאין
עני, מעּׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני ּבמעּׂשר אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמקֹומֹות

עליהם. סֹומכים יּׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּכדי
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דבלה  ּפלחי אֹו ואחת 44ּפת אחת מּכל מעּׂשר -45. ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
ּבֹולל  - ּובגרֹוגרֹות .48ּומעּׂשר 47הּכל 46ּובתמרים ְְְִִִֵֵַַָָֹ

מרּבה 49אימתי  ׁשהּמּתנה ּבזמן ?50- ּבמּועטת אבל ; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּומּתנה מעּׂש מּתנה מּכל .51ר ְִֵַַַָָָָָ

.Ë הּפת 52ׁשחק הּגרֹוגרֹות 53את ואת ּפרּורין, 54ועּׂשאּה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדבלה  הּכל 55ועּׂשאן על מאחד מעּׂשר -56. ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

.È אֹורחים 57ּפֹועלים ואֹוכלין 58אֹו מסּבין ,59ׁשהיּו ְְְְֲִִִִֶָֻ
ּפרּוסֹות  ואחת 60והֹותירּו אחת מּכל מעּׂשר -61. ְְְְִִֵַַַַַָ

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָסלקּו
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מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָיׁש
ב) ׁשני. מעּׂשר להפריׁש א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה חּוץ אדם ּבני צרכי ּבׁשאר דמיו להֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּלא ד) ּבטמאה. לאכלֹו ׁשּלא ג) וסיכה. ְְְְְְִִֶֶָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
ּדגן ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ׁשּלא ה) ּבאנינּות. ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלאכלֹו
חּוץ ּתירֹוׁש מעּׂשר לאכל ׁשּלא ו) לירּוׁשלים. ְֱִִִֶֶַַַָֹֹחּוץ

לירּוׁשלים. חּוץ יצהר מעּׂשר לאכל ׁשּלא ז) ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלירּוׁשלים.
ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻח)
וּדּוי להתוּדֹות ט) ּדבר. לכל ׁשני ּכמעּׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָלבעליו

הּמעּׂשר.
ספרזרעים-הלכותמע"שונטערבעי

ֲֵַַ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מפריׁשין ‡. ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

.זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעּׂשר
חלף  עני מעּׂשר מפריׁשין וׁשּׁשית ׁשליׁשית ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּובׁשנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשני, ְְֲִֵֵֵֶַַמעּׂשר
ּתבּואֹות ·. למעּׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹּבאחד

הּוא  הּׁשנה, ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות. ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹוקטנּיֹות
הּׁשנה אחד ראׁש הּוא ּבׁשבט עּׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלמעּׂשר
על  אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש לפני הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹלעֹונת
מעּׂשר  מהן מפריׁשין - ּבּׁשליׁשית ונאספּו ׁשּנגמרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּפי
ראׁש לאחר אּלא הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹׁשני.
וכן  עני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ׁשליׁשית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממעשר.44) פטורים שהללו עניים, במתנות ולא בצדקה שהמדובר הוא, מכל 45)פשוט שקבל מה שיודע העני כלומר,
צריך  העני, מן הלוקח אבל עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד

כפשוטה). (תוספתא ופלח פרוסה מכל בכתביֿיד 46)לעשר שם, במשנה הוא וכן להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,
ומינכן. הכל.47)קמברידז' מערב כולה.48)כלומר, על התערובת לפרש 49)מן שבא שם, במשנה יהודה רבי דברי

(רדב"ז). הראשון התנא בעיניו 50)דברי יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה, מתנה הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי
הגדולות  המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים ונאמר המעשר,
הלכה  פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא בילה שאין ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי ומעשרן.

ופאתֿהשולחן). משנהֿלמלך (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו זה - שהוא 51)יג) עליו ש"נחשב ביין
אחת  "מכל רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי יפריש שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
וראה  העני, מן בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני מדובר שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת",

שם.52)למעלה. תוספתא מרוב.53)העני, מתנה שהן שלימות, ככרות קיבל מרובה.54)כלומר, בכמות
כפשוטה).55) (תוספתא מהן היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה מככר 56)שעלֿידי או אחד מפלח כלומר,

שככר  אלא זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
ברדב"ז). וראה שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא אחד,57)שלם בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא

כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או זה פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
(שם), במעשרות וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם שנגמר או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
דמאי  כקונה זה והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי אכילת ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל

הכל. על מאחד שמעשר אחד (למעלה 58)מבעלֿבית לעשר צריכים ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
שם). ולמעלה א משנה פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י

"מסובין"59) בשניהם כתב ורבינו וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין שהיו "פועלין שם: בתוספתא
הבית  "בעל טז. בברכות נראה וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול, להסב מותרים הפועלים כי להראות

מסובין. הם שגם הרי עמהם", (רדב"ז).60)מיסב כנ"ל מועטת, מתנה כדין ופרוסה.61)שדינן פרוסה כל כלומר,
אילנות.1) למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני. מעשר וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

הבצלים  ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין
איפכא. או לירק עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא המצרי ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים
שהוציא  ופירות שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית. שנה בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין

שיקבעו. קודם מעשר מהן

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשר  חמּׁשה קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפרֹות
אחר  ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּבׁשבט
ּומפריׁשין  לׁשעבר, מתעּׂשרין - ׁשליׁשית ׁשנה ּבסֹוף ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּכן
קדם  הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמהן
ׁשּנגמרּו ּפי על אף רביעית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָחמּׁשה
ּבאּו ואם עני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ּברביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין  - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר הּמעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
חמּׁשה ‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין,

ּומתעּׂשרֹות  הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְְִִִִִַַַָָָָעּׂשר
אּלא  אמּורין הּדברים ׁשאין לי, יראה סֹופרים. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
רב  למאכל ראּויין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא צלמֹונה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחרּובי
ׁשאר  אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמתעּׂשרֹות הן והן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאדם,

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי, יראה - ְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהחרּובין
נלקט „. אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת - ְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

לעֹונת  ׁשּבא ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּביֹום
עני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבּׁשנּיה ונגמר ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעּׂשרֹות

ׁשני. מעּׂשר - ּברביעית נלקט ְְְֲִִִִִֵֵַַָואם
הּוא ‰. הרי - האילן ּפר ֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָוכן

לׁשביעית. ּבין למעּׂשר ּבין לקיטתֹו, אחר והֹולכין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּכירק
- ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט אם ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
ּבּׁשנּיה. ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעּׂשר מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָמפריׁשין
- ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ּברביעית נלקט אם ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹוכן
חמּׁשה  אחר ּברביעית נלקט עני. מעּׂשר מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָמפריׁשין

ׁשני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעּׂשר
.Â ׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

- ּככּכר ונעּׂשת ּכזית היתה אפּלּו לׁשביעית, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשּנכנסה
ּבמעּׂשרֹות. ְְֶֶַַַחּיבת

.Ê וחמרי אילן חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻֻהאבּיֹונֹות
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם ְְְְְִִִִִִִִֶֶָָָָָָזרעים:
מעּׂשר  מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו
ואחר  ּופֹודהּו, אחר מעּׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָראׁשֹון,
ׁשני, מעּׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים נֹותנֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּפֹודהּו

עני. ּומעּׂשר ׁשני מעּׂשר ׁשהפריׁש ּכמי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָונמצא
.Á ּפי על אף והּׁשמׁשמין, והּפרגין והּדחן ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻהארז

אּלא  ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהׁשריׁשּו
אף  הּמצרי, ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ּגמר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָאחר
ּומקצתֹו הּׁשנה ראׁש לפני הׁשריׁש ׁשּמקצתֹו ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹעל
הּכל  מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹלאחריו

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ְְְִֵֶֶַַַַַָֹּכאחד,
.Ë יֹום ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּסריסים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבצלים

עֹונֹות  ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
ּפחֹות  מהם מנע לׁשעבר. מתעּׂשרין - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלפני

קד  ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף -מּכאן, הּׁשנה ראׁש ם ְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ
להּבא. ְְְִִַַָמתעּׂשרין

.È אם הּׁשנה: ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹּפֹול
מתעּׂשר  - לירק זרעֹו לׁשעבר, מתעּׂשר - לזרע ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזרעֹו
עליו  וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, לזרע זרעֹו ְְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָלהּבא.
הביא  לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר - ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלירק
מתעּׂשר  זרעֹו - לזרע זרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש לפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשליׁש
מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת וירקֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלׁשעבר,
הּׁשנה  ראׁש אחר מּמּנּו לּקט אם אבל הּׁשנה; ראׁש ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלפני
וחׁשב  לזרע זרעֹו להּבא. מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין -ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
וחׁשב  לירק זרעֹו מחׁשבּתֹו. אחר הֹולכין - לירק ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָעליו
ּכן  אם אּלא עליו, חלה זרע מחׁשבת אין - לזרע ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעליו
ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא והּוא ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹמנע
על  אף - לאחריו אּלא ׁשליׁש הביא לא אם אבל ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשנה;
לזרע  זרעֹו ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּפי
זרעֹו - הּׁשנה ראׁש לפני ּגמּורים קצצין ּכּלֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻועּׂשה
עּׂשה  מקצתֹו לקיטתֹו. ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמתעּׂשר
ּגרנֹו צֹובר ׁשאמרּו: זה - עּׂשה לא ּומקצתֹו גמּורין ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹקצצין
זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ונמצא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלתֹוכֹו,

.‡È ׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות
למחצה  מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשליׁשית
עני; מעּׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעּׂשר מפריׁש -ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
חל. עני ּומעּׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ׁשני ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמעּׂשר
ּפרֹות  אֹו הם ׁשנּיה ּפרֹות אם ספק ׁשהן ּפרֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָוכן

ׁשני. מעּׂשר מהן מפריׁש - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַׁשליׁשית
.·È ּומן הּׁשני מן ּפטּור - ראׁשֹון מּמעּׂשר הּפטּור ֲִִִִִֵֵַַַָָָּכל

ּבׁש חּיב - ּבראׁשֹון ׁשחּיב וכל הּתֹורם העני; וכל ניהם. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעּׂשר  מֹוציא אינֹו - ּתֹורם ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; מֹוציא -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹ
עּׂשר  אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ׁשאם מי ּכל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָזה.
ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעּׂשר; הּוא הרי - זה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָמעּׂשר

מעּׂשר. אינֹו - זה מעּׂשר הֹוציא אם ּכ ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָּתרּומה,
.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעּׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות

מעּׂשר  ׁשּיֹוציא קדם עראי מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹלמעּׂשר
מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשני;
לאכל  אסּור - הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלמעּׂשר,

עני. מעּׂשר את אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהן
.„È אין - מקֹום הבאת וטעּון הֹואיל ׁשני, ְֲֲִִֵֵֵַַָָָמעּׂשר

לא  לפיכ ּבהמה. ּכבכֹור לארץ, מחּוצה אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹמביאין
ׁשּמעּׂשר  לי, ויראה ּבסּוריא. ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחּיבּו
אֹותֹו ּפֹודין - ּובמצרים ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשני
חּיבּו ׁשּלא לי, יראה וכן לירּוׁשלים. ּדמיו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּומביאין
עני, מעּׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני ּבמעּׂשר אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמקֹומֹות

עליהם. סֹומכים יּׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּכדי
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ה'תשע"ה  אייר י' ד' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
נאכל ‡. ׁשני ירּוׁשלים;3לבעליו 2מעּׂשר מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

יבחר  אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבפני  וׁשּלא הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹומר. ׁשם ׁשמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹלׁשּכן

הּבית 4הּבית  ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל ,5. ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר
אּלא  נאכל אינֹו ּבכֹור מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ;ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹוצאנ
הּבית. ּבפני אּלא יאכל לא ׁשני מעּׂשר אף הּבית, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבפני

ּבׁשויֹו·. הּזה ּבּזמן ׁשני מעּׂשר ׁשּפֹודין חסידּות, ,6מּדת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשאם  הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַּכדר

ּבפרּוטה  מנה ׁשוה לפּדֹות -7רצה הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדׁש מן חמּור זה יהיה לא הּפרּוטה 8ּפֹודה. ּומׁשלי . ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הּגדֹול  .9לּים ַַָָ
חּלל 10וכן ‚. ּפרּוטה 11אם ׁשוה על מנה ׁשוה מעּׂשר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אחרֹות  מחּלל 12מּפרֹות זה הרי וּׂשֹורף 13- הּפרֹות 14. את ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ

לאחרים  תּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי עליהם, ּכפדיֹון 15ׁשחּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
אּסּורי  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן רבעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנטע

ֲַָמאכלֹות.
הּזה „. ּבּזמן ׁשני מעּׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַּכׁשם

ּפֹודין 16ּבירּוׁשלים  אין ּכ ׁשם 17, מחּללין 18אֹותֹו ואין , ְְְִִִִֵֵַַָָָ
אֹותֹו19אֹותֹו מֹוכרין אף 20ואין ּבירּוׁשלים נכנס ואם . ְְְְִִִִִֵַַַָ

מּׁשם  אֹותֹו מֹוציאין אין - הּזה אֹותֹו21ּבּזמן ּומּניחים , ְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּירקב  עד מּניחין 22ׁשם - מּׁשם והֹוציאֹו עבר אם וכן . ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּירקב  עד לפיכ23אֹותֹו ׁשני 24. מעּׂשר מפריׁשים אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבטבלן  הּפרֹות את מֹוציאין אּלא הּזה, ּבּזמן ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבירּוׁשלים

ּופֹודהּו ׁשם אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, הפריׁשֹו25חּוץ ואם . ְְְִִִִִִֵַָָ
ירקב.26ׁשם  - הּזה ּבּזמן ְֵֵֶַַַָָ

ׁשּׁשתה ‰. אֹו ׁשני מעּׂשר ּכזית האֹוכל מּמּנּו27ּכל ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
יין  ירּוׁשלים 28רביעית לחֹומת ׁשּנאמר:29חּוץ לֹוקה; - ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָ

ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹלא
,לפיכ עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוגֹומר.

ׁשלׁשּתן  אכל לחֹומה 30אם מלקּיֹות.31חּוץ ׁשלׁש לֹוקה - ְְְִֶַַַָָָָָֻ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בזמן 1) בירושלים אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין זמן. בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר
ועברו  מלאכתן שנגמרה פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס שני מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה.
לחומה. חוץ נוטה ונופו החומה מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו שני מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך

צרכים.2) לשאר יוציאוהו שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין צריך 3)הוא אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,
לאחר. שנאכל הדין הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ממה 4)ליתנו ראשון במעשר למדו קרח פרשת ובספרי

הבית". בפני ושלא הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא הבית בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר
פי 5) על אף כולן הקרבנות ש"מקריבין ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק רבינו שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי

אחד  הגולה: מן עמהם עלו נביאים "ושלושה ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי מזבח היינו בנוי", בית שם שאין
על  אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין להן העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח מקום על להן העיד

בית". שם שאין שבזמן 6)פי אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא לומר אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
ומתוך  הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו ולדעת משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש בית שאין

החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח מפרוטה.7)כך בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו נטע 9)לכתחילה פדיון של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות מאכלות מהלכות י בפרק

טעונה  שאינה מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב הלכה ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי)
שחיקה. טעון - לנהר זורקו אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון מהוראת 10)שחיקה, זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון

כן. מפרש אינו משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא, שני 11)הגאונים מעשר מחללין להלן שכתב ומה
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות על

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין פחות 13)כלומר, על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף
בדיעבד. חילול חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל טמאה 14)משוויין, כתרומה ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. לוקה.15)שהיא - בירושלים בטומאה מזבח.16)שהאוכלן שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
ורבינו  אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים שאין וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
ובנויות. עולות הן כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא, ולעתיד לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו
אבל  טהור, שני במעשר זה וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור אף בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל

בירושלים. אפילו אותו פודין שנטמא, שני פירות.19)מעשר דמ 20)על לו שיש אפשר אף יטמא, אם שהרי ים,
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי על ואף אותו מוכרין אין שתפסוהו 21)לפדותו, אומרים אנו שלחומרא

עולות. הן כאילו שרואין ירושלים, שירקב.22)מחיצות עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו מחיצות, שקלטוהו שכיוון
ירקב.23) לפדותו, יכול שאינו וכיוון לירושלים, יחזור יצא, אם אף מחיצות, שקלטוהו שאין 24)שכיוון לפי כלומר,

בירושלים. אותו לוקה.27)בירושלים.26)ואוכלו.25)פודין שהסך רבינו כתב תרומות 28)לא מהלכות י בפרק
בכזית". שתייה כך בכזית תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב לתוכה.29)הלכה שנכנס אחר יצא דגן,30)כלומר,

ויצהר. החומה.31)תירוש מן לפנים שנכנסו לאחר

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ונאמר: ,ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹויצהר
?ּבׁשערי תאכלם לא אמר ולא ּפרטן, לּמה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֹֹוגֹומר.

עצמֹו ּבפני ואחד אחד ּכל על .32לחּיב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â אחר ׁשּיאכלּנּו עד הּתֹורה מן לֹוקה ׁשּנכנס אינֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים. ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלחֹומת
למקֹום  ׁשּנכנס ּכיון ;אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוגֹומר,
קדם  אכלֹו אם אבל לֹוקה. - ּבחּוץ ואכלֹו ֲֲֲֲִִֶֶַַָָָָֹאכילתֹו
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - לירּוׁשלים ְְִִִִֶַַַַַָָׁשּיּכנסּו

.33מּדבריהם  ְִִֵֶ
.Ê מּזה 34מקצת האֹוכל מּבחּוץ: ּומקצתֹו ּבפנים מעּׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - נכנס לא והאֹוכל 35ׁשעדין ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹ
ׁשּנכנס  מּזה לֹוקה 36ּבחּוץ -37. ְִִֶֶֶַַ

.Á ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאין
ׁשּנאמר 38נטמא  ּברחּוק 39; - הּמקֹום מּמ ירחק ּכי : ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָ

הּוא  היה מקֹום. ּבקרּוב נפּדה ואינֹו נפּדה, הּוא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָמקֹום
ּבחּוץ  ּומּׂשאֹו ּבקנה 40ּבפנים אֹותֹו אֹוחז היה אפּלּו ,41, ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ׁשם  לפּדֹותֹו מּתר זה הרי - הּמעּׂשר נכנס ולא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֻהֹואיל
החֹומה. ְַַָּבצד

.Ë ּדמאי ׁשל אפּלּו לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ׁשני ,42מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מחיּצֹות 43אסּור  קלטּוהּו ׁשּכבר מּׁשם; וכן 44להֹוציאֹו . ְְְְְִִִֵֶָָָָ
מעּׂשר  ּבכסף הּנלקחין יי 45ּפרֹות לפני ואכלּת ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

יחזרּו46אלהי - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו והֹוציאן עבר . ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ
ּבירּוׁשלים  מּדבריהם.47ויאכלּו - מחיצֹות ּוקליטת . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּפרּוטה  ׁשוה ּבחמׁשֹו ׁשאין מעּׂשר ׁשהּוא 48אפּלּו , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֻ
להֹוציאֹו. ואסּור אֹותֹו קֹולטֹות מחיצֹות - ְְְְְִִִִֵֶָמּדבריהם

ויֹוצאין  לירּוׁשלים נכנסין - ׁשני מעּׂשר מעֹות .49אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ
.È ירּוׁשלים 50ּפרֹות ּבתֹו ועברּו מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

מּפרֹות  ׁשני מעּׂשר עליהן להֹוציא יכֹול אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָויצאּו
לירּוׁשלים  נכנסּו ׁשּלא ׁשני 51אחרֹות מעּׂשר יחזר אּלא , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבירּוׁשלים  ויאכל ּבחּוץ 52ׁשּלהן נפּדה ואינֹו אפּלּו53, . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
האּלּו הּפרֹות ּכל על 54עּׂשה ׁשּיצאּו אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

יחזרּו - נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּבירּוׁשלים.55ּפרֹות ויאכלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
קלטּו. - וקלטּו הֹואיל ירּוׁשלים, ּבמחיצֹות הּוא ְְְְְִִִִֶַָָָֹחמר

.‡È ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרֹות
לּגת  ענבים סּלי ּכגֹון ּבמקצה 56ויצאּו, ּתאנים -57וסּלי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

ּבחּוץ  ׁשּלהם ׁשני מעּׂשר לפּדֹות ּפרֹות 58מּתר וכן . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּנג 59ּדמאי  ּפי על אף ּבירּוׁשלים , ועברּו מלאכּתן מרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר ּפֹודין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָויצאּו
.·È ּופדאן ּבירּוׁשלים ׁשּנטמאּו ׁשני מעּׂשר אם 60ּפרֹות : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כי 32) תאכל "לא כגון - שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי, דאכולה כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות כל את כולל (שהלאו אש" צלי התוספות 33)אם לדעת

אסור. פדיון שבלי הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו פי על אף אמר) המתחיל דיבור (שם
שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, בפנים.35)ברייתא נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס עדיין.37)ואחר נכנס לא שמקצת פי על וגו',38)אף שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו

פניו". מאת משאות "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף", פודין 39)ונתת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני קלטוהו 40)מעשר כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו מחוץ "הוא אמרו שם:

בדבי  סבא ההוא להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו שוב ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות
הרי  בחוץ, שהמשא שכיוון לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך - המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי
על  שבחוץ המשא ואוחז בפנים הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם: עוד בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה
רבינו  ומפרש פפא", דרב בעיא ותפשוט בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ. שם ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי

לקולא. הבעיא נפשטה זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל בית דברי על מוסב לא 41)שזה [כלומר,
"וכי  בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא צריך החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ, ומשאו בפנים כשהוא רק
בלי  החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק כי גו' הדרך ממך ירבה
לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל כן פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא ברגל, הליכה

שני 42) ממעשר אבל לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה ויוצא לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
מחיצות. תפסוהו דמאי, י 44)מדרבנן.43)של חומות משם.45)רושלים.כלומר, להוציאם אסור לירושלים, שנכנסו

בין  אלא חילקו שלא  הרי יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות "מעות שאמרו: שם במשנה נראה [וכן
ולא  איסור, הוא ההוצאה שעצם ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים, אינם פירות כן ואם למעות, פירות

מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר בכסף לקוח שהרי פדיון, ה',46)משום לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא זו ואין משם. להוציאם בשעריך 47)ולא לאכול תוכל לא "דכתיב, שם:

למזיד. שוגג בין חילקו ולא מותרין", וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך וכו', דגנך מעשר
פרוטה.48) מלגיו, שחומשן פרוטות , ד' שווה המעשר שאין בפירות.49)כלומר, אלא חכמים החמירו שלא 50)שלא

שני. מעשר מהם בחוץ.51)הופרש ויצא.52)ולפדותם לירושלים שנכנס שני מעשר הורמו 53)כדין שלא ש"מתנות
שהורמו. כמו הן הרי ומעשרות) תרומות מהן הופרשו שלא בירושלמי 54)(= בעיא זו ואף ויצאו, לירושלים שנכנסו

דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, רבינו ופסקה נפשטה, ולא המעשרֿשני.55)שם וגם הפירות, כל
וסחיטה.56) לדריכה לייבוש.57)שעומדים והכוונה במשנה, הוא וכן למוקצה, נגמרה 58)כלומר, שלא שכיוון

שהורמו. כמו הם שלהם שמתנות לומר שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מהם 59)מלאכתן, הופרש לא שעדיין
בירושלים. ויאכלהו יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, בירושלים.60)מעשר אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
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ה'תשע"ה  אייר י' ד' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
נאכל ‡. ׁשני ירּוׁשלים;3לבעליו 2מעּׂשר מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

יבחר  אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבפני  וׁשּלא הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹומר. ׁשם ׁשמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹלׁשּכן

הּבית 4הּבית  ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל ,5. ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר
אּלא  נאכל אינֹו ּבכֹור מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ;ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹוצאנ
הּבית. ּבפני אּלא יאכל לא ׁשני מעּׂשר אף הּבית, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבפני

ּבׁשויֹו·. הּזה ּבּזמן ׁשני מעּׂשר ׁשּפֹודין חסידּות, ,6מּדת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשאם  הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַּכדר

ּבפרּוטה  מנה ׁשוה לפּדֹות -7רצה הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדׁש מן חמּור זה יהיה לא הּפרּוטה 8ּפֹודה. ּומׁשלי . ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הּגדֹול  .9לּים ַַָָ
חּלל 10וכן ‚. ּפרּוטה 11אם ׁשוה על מנה ׁשוה מעּׂשר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אחרֹות  מחּלל 12מּפרֹות זה הרי וּׂשֹורף 13- הּפרֹות 14. את ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ

לאחרים  תּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי עליהם, ּכפדיֹון 15ׁשחּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
אּסּורי  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן רבעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנטע

ֲַָמאכלֹות.
הּזה „. ּבּזמן ׁשני מעּׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַּכׁשם

ּפֹודין 16ּבירּוׁשלים  אין ּכ ׁשם 17, מחּללין 18אֹותֹו ואין , ְְְִִִִֵֵַַָָָ
אֹותֹו19אֹותֹו מֹוכרין אף 20ואין ּבירּוׁשלים נכנס ואם . ְְְְִִִִִֵַַַָ

מּׁשם  אֹותֹו מֹוציאין אין - הּזה אֹותֹו21ּבּזמן ּומּניחים , ְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּירקב  עד מּניחין 22ׁשם - מּׁשם והֹוציאֹו עבר אם וכן . ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּירקב  עד לפיכ23אֹותֹו ׁשני 24. מעּׂשר מפריׁשים אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבטבלן  הּפרֹות את מֹוציאין אּלא הּזה, ּבּזמן ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבירּוׁשלים

ּופֹודהּו ׁשם אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, הפריׁשֹו25חּוץ ואם . ְְְִִִִִִֵַָָ
ירקב.26ׁשם  - הּזה ּבּזמן ְֵֵֶַַַָָ

ׁשּׁשתה ‰. אֹו ׁשני מעּׂשר ּכזית האֹוכל מּמּנּו27ּכל ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
יין  ירּוׁשלים 28רביעית לחֹומת ׁשּנאמר:29חּוץ לֹוקה; - ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָ

ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹלא
,לפיכ עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוגֹומר.

ׁשלׁשּתן  אכל לחֹומה 30אם מלקּיֹות.31חּוץ ׁשלׁש לֹוקה - ְְְִֶַַַָָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בזמן 1) בירושלים אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין זמן. בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר
ועברו  מלאכתן שנגמרה פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס שני מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה.
לחומה. חוץ נוטה ונופו החומה מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו שני מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך

צרכים.2) לשאר יוציאוהו שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין צריך 3)הוא אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,
לאחר. שנאכל הדין הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ממה 4)ליתנו ראשון במעשר למדו קרח פרשת ובספרי

הבית". בפני ושלא הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא הבית בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר
פי 5) על אף כולן הקרבנות ש"מקריבין ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק רבינו שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי

אחד  הגולה: מן עמהם עלו נביאים "ושלושה ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי מזבח היינו בנוי", בית שם שאין
על  אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין להן העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח מקום על להן העיד

בית". שם שאין שבזמן 6)פי אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא לומר אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
ומתוך  הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו ולדעת משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש בית שאין

החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח מפרוטה.7)כך בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו נטע 9)לכתחילה פדיון של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות מאכלות מהלכות י בפרק

טעונה  שאינה מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב הלכה ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי)
שחיקה. טעון - לנהר זורקו אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון מהוראת 10)שחיקה, זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון

כן. מפרש אינו משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא, שני 11)הגאונים מעשר מחללין להלן שכתב ומה
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות על

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין פחות 13)כלומר, על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף
בדיעבד. חילול חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל טמאה 14)משוויין, כתרומה ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. לוקה.15)שהיא - בירושלים בטומאה מזבח.16)שהאוכלן שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
ורבינו  אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים שאין וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
ובנויות. עולות הן כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא, ולעתיד לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו
אבל  טהור, שני במעשר זה וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור אף בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל

בירושלים. אפילו אותו פודין שנטמא, שני פירות.19)מעשר דמ 20)על לו שיש אפשר אף יטמא, אם שהרי ים,
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי על ואף אותו מוכרין אין שתפסוהו 21)לפדותו, אומרים אנו שלחומרא

עולות. הן כאילו שרואין ירושלים, שירקב.22)מחיצות עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו מחיצות, שקלטוהו שכיוון
ירקב.23) לפדותו, יכול שאינו וכיוון לירושלים, יחזור יצא, אם אף מחיצות, שקלטוהו שאין 24)שכיוון לפי כלומר,

בירושלים. אותו לוקה.27)בירושלים.26)ואוכלו.25)פודין שהסך רבינו כתב תרומות 28)לא מהלכות י בפרק
בכזית". שתייה כך בכזית תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב לתוכה.29)הלכה שנכנס אחר יצא דגן,30)כלומר,

ויצהר. החומה.31)תירוש מן לפנים שנכנסו לאחר
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ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ונאמר: ,ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹויצהר
?ּבׁשערי תאכלם לא אמר ולא ּפרטן, לּמה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֹֹוגֹומר.

עצמֹו ּבפני ואחד אחד ּכל על .32לחּיב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â אחר ׁשּיאכלּנּו עד הּתֹורה מן לֹוקה ׁשּנכנס אינֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים. ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלחֹומת
למקֹום  ׁשּנכנס ּכיון ;אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוגֹומר,
קדם  אכלֹו אם אבל לֹוקה. - ּבחּוץ ואכלֹו ֲֲֲֲִִֶֶַַָָָָֹאכילתֹו
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - לירּוׁשלים ְְִִִִֶַַַַַָָׁשּיּכנסּו

.33מּדבריהם  ְִִֵֶ
.Ê מּזה 34מקצת האֹוכל מּבחּוץ: ּומקצתֹו ּבפנים מעּׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - נכנס לא והאֹוכל 35ׁשעדין ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹ
ׁשּנכנס  מּזה לֹוקה 36ּבחּוץ -37. ְִִֶֶֶַַ

.Á ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאין
ׁשּנאמר 38נטמא  ּברחּוק 39; - הּמקֹום מּמ ירחק ּכי : ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָ

הּוא  היה מקֹום. ּבקרּוב נפּדה ואינֹו נפּדה, הּוא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָמקֹום
ּבחּוץ  ּומּׂשאֹו ּבקנה 40ּבפנים אֹותֹו אֹוחז היה אפּלּו ,41, ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ׁשם  לפּדֹותֹו מּתר זה הרי - הּמעּׂשר נכנס ולא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֻהֹואיל
החֹומה. ְַַָּבצד

.Ë ּדמאי ׁשל אפּלּו לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ׁשני ,42מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מחיּצֹות 43אסּור  קלטּוהּו ׁשּכבר מּׁשם; וכן 44להֹוציאֹו . ְְְְְִִִֵֶָָָָ
מעּׂשר  ּבכסף הּנלקחין יי 45ּפרֹות לפני ואכלּת ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

יחזרּו46אלהי - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו והֹוציאן עבר . ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ
ּבירּוׁשלים  מּדבריהם.47ויאכלּו - מחיצֹות ּוקליטת . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּפרּוטה  ׁשוה ּבחמׁשֹו ׁשאין מעּׂשר ׁשהּוא 48אפּלּו , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֻ
להֹוציאֹו. ואסּור אֹותֹו קֹולטֹות מחיצֹות - ְְְְְִִִִֵֶָמּדבריהם

ויֹוצאין  לירּוׁשלים נכנסין - ׁשני מעּׂשר מעֹות .49אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ
.È ירּוׁשלים 50ּפרֹות ּבתֹו ועברּו מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

מּפרֹות  ׁשני מעּׂשר עליהן להֹוציא יכֹול אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָויצאּו
לירּוׁשלים  נכנסּו ׁשּלא ׁשני 51אחרֹות מעּׂשר יחזר אּלא , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבירּוׁשלים  ויאכל ּבחּוץ 52ׁשּלהן נפּדה ואינֹו אפּלּו53, . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
האּלּו הּפרֹות ּכל על 54עּׂשה ׁשּיצאּו אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

יחזרּו - נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּבירּוׁשלים.55ּפרֹות ויאכלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
קלטּו. - וקלטּו הֹואיל ירּוׁשלים, ּבמחיצֹות הּוא ְְְְְִִִִֶַָָָֹחמר

.‡È ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרֹות
לּגת  ענבים סּלי ּכגֹון ּבמקצה 56ויצאּו, ּתאנים -57וסּלי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

ּבחּוץ  ׁשּלהם ׁשני מעּׂשר לפּדֹות ּפרֹות 58מּתר וכן . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּנג 59ּדמאי  ּפי על אף ּבירּוׁשלים , ועברּו מלאכּתן מרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר ּפֹודין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָויצאּו
.·È ּופדאן ּבירּוׁשלים ׁשּנטמאּו ׁשני מעּׂשר אם 60ּפרֹות : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כי 32) תאכל "לא כגון - שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי, דאכולה כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות כל את כולל (שהלאו אש" צלי התוספות 33)אם לדעת

אסור. פדיון שבלי הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו פי על אף אמר) המתחיל דיבור (שם
שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, בפנים.35)ברייתא נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס עדיין.37)ואחר נכנס לא שמקצת פי על וגו',38)אף שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו

פניו". מאת משאות "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף", פודין 39)ונתת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני קלטוהו 40)מעשר כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו מחוץ "הוא אמרו שם:

בדבי  סבא ההוא להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו שוב ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות
הרי  בחוץ, שהמשא שכיוון לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך - המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי
על  שבחוץ המשא ואוחז בפנים הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם: עוד בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה
רבינו  ומפרש פפא", דרב בעיא ותפשוט בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ. שם ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי

לקולא. הבעיא נפשטה זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל בית דברי על מוסב לא 41)שזה [כלומר,
"וכי  בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא צריך החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ, ומשאו בפנים כשהוא רק
בלי  החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק כי גו' הדרך ממך ירבה
לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל כן פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא ברגל, הליכה

שני 42) ממעשר אבל לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה ויוצא לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
מחיצות. תפסוהו דמאי, י 44)מדרבנן.43)של חומות משם.45)רושלים.כלומר, להוציאם אסור לירושלים, שנכנסו

בין  אלא חילקו שלא  הרי יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות "מעות שאמרו: שם במשנה נראה [וכן
ולא  איסור, הוא ההוצאה שעצם ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים, אינם פירות כן ואם למעות, פירות

מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר בכסף לקוח שהרי פדיון, ה',46)משום לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא זו ואין משם. להוציאם בשעריך 47)ולא לאכול תוכל לא "דכתיב, שם:

למזיד. שוגג בין חילקו ולא מותרין", וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך וכו', דגנך מעשר
פרוטה.48) מלגיו, שחומשן פרוטות , ד' שווה המעשר שאין בפירות.49)כלומר, אלא חכמים החמירו שלא 50)שלא

שני. מעשר מהם בחוץ.51)הופרש ויצא.52)ולפדותם לירושלים שנכנס שני מעשר הורמו 53)כדין שלא ש"מתנות
שהורמו. כמו הן הרי ומעשרות) תרומות מהן הופרשו שלא בירושלמי 54)(= בעיא זו ואף ויצאו, לירושלים שנכנסו

דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, רבינו ופסקה נפשטה, ולא המעשרֿשני.55)שם וגם הפירות, כל
וסחיטה.56) לדריכה לייבוש.57)שעומדים והכוונה במשנה, הוא וכן למוקצה, נגמרה 58)כלומר, שלא שכיוון

שהורמו. כמו הם שלהם שמתנות לומר שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מהם 59)מלאכתן, הופרש לא שעדיין
בירושלים. ויאכלהו יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, בירושלים.60)מעשר אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון



iraxקכח rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּטמאה  ּבולד להֹוציאן 61נטמאּו אסּור יאכלּו62- אּלא , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
מּדבריהם 63ּבפנים  הּטמאה ׁשּולד מּפני ואם 64; . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
הּטמאה 65נטמאּו ּבולד 66ּבאב ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֻ

אּלּו67הּטמאה  הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ּפי על אף , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
מקֹום  ּבכל ונאכלין .68נפּדין ְְְֱִִִֶָָָ

.‚È אמּורים ּדברים ׁשּלא 69ּבּמה מנת על ּכׁשהכניסן ? ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ
הּמחיצֹות  ונכנס 70ּתתּפּׂשם הֹואיל התנה, לא אם אבל ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹ

ולד  [ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור הּוא ׁשני 71הרי 72מטּמא ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
יֹוצא  ואינֹו מחיצֹות קלטּוהּו ּוכבר הּתֹורה], .73מן ְְְְִִֵֵַָָָ

.„È לא מּתר - ׁשני מעּׂשר ׁשל צמחֹונין ּתלּתן ,74כלּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻ
לאכילה  ראּויה היא ׁשני 75ׁשּכ מעּׂשר ּכרׁשיני וכן .76- ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

צמחֹונין  ואם 77יאכלּו מהם 78. זֹו79עּׂשה הרי - עּסה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּולהֹוציאּה לירּוׁשלים להּכנס ׁשאינן 80מּתרת ּבכלל 81, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

נטמאּו82הּפרֹות  ואם ּבחּוץ.83. ויאכלּו יּפדּו - ּבירּוׁשלים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
.ÂË חּוץ נֹוטה ונֹופֹו החֹומה מן לפנים ׁשעֹומד ְְִִִִֵֶֶַָָאילן

ׁשני  מעּׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - ׁשני 84לחֹומה ּומעּׂשר . ְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָ
ׁשּנכנס  ּכמי הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּנכנס

ִִַָלירּוׁשלים.
.ÊË החֹומה ׁשּבצד מן 85ּבּתים לפנים ׁשּפתחיהם , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

-87וחללן 86החֹומה  ולפנים החֹומה מּכנגד לחּוץ: ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ּדבר  לכל ולחּוץ 88ּכלפנים החֹומה ּומּכנגד אין 89; - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

להחמיר 90אֹוכלין  ׁשם ּפֹודין ואין חללן 91ׁשם היה . ְְְְֲִִִֵַָָָָָָ
ּכלחּוץ, - ולחּוץ החֹומה מּכנגד לחּוץ: ּופתחיהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָלפנים

אֹוכלין  ואין ּבֹו אין 92ּפֹודין - ולפנים החֹומה ּומּכנגד ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָ
ּפֹו ואין ׁשם ועבי אֹוכלין והחּלֹונֹות להחמיר. דין ְְְְְֳִִִִֵַַַָָ

ּכלפנים 93החֹומה  -94. ְְִִַָ
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הטומאה,61) באב שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון כדלהלן, מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס
מדבריהם. אלא לטומאה ראשון נעשים הכלים אין יאמרו:62)שאז שלא לחולין, ויצאו פדאן שכבר פי על אף מירושלים,

ויצא. לירושלים שנכנס שני מעשר בטהרה.63)ראינו חולין אוכל שאינו למי פדייתם שני 64)לאחר כאן וישנם
קלטום  ולפיכך טמאים. הם מדרבנן ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים. הפירות היו בכניסתם א. חסרונות:
שלא  מועיל, תנאו אין מחיצות, יתפשום שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם נשתייר שעדיין לפי המחיצות,

נכנס. כך ואחר בחוץ נטמא אם אלא תנאו ירושלים,66)הפירות.65)מועיל בתוך אפילו דאורייתא, בטומאה כלומר,
בחוץ. ולאכלם לפדותם יכול תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר, קדושת מהפירות מדרבנן.67)שפקעה

בחוץ 68) נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל מדבריהם אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם שכיוון
שם. בחוץ.69)ונאכלים ונאכלים נפדים ונכנסו, הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו בוולד 70)שפירות זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה אבל במשקין.71)הטומאה, שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה בתחילתו.74)אלא כשהוא כשנתקשה 75)כלומר, אבל אדם, לאכילת

אדם. לאכילת ראוי רעבון.76)אינו בשני אלא כלל, אדם מאכל הפת 77)שאינם אבל הדחק, ידי על הם נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה התירו 78)שלהם לא [כלומר, ולחזור עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם: ירושלמי

גמליאל, בן שמעון דרבן מתניתא בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה לעשותם כדי אלא כרשינים להוציא
חכמים  [שאף בכרשינין שהקלו הוא קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות אף אמר גמליאל בן שמעון דרבן
כבר  כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו, קודם עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה ולמסקנא כאן, מודים

מחיצות"]. רוב 79)קלטום בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה ממנו עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם כלל נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו, אוכלים אדם בני

יוצאים 80)כדלהלן. אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן אם אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
בפנים. עיסה עשאם אם מהם.81)אף העיסה שנעשתה הכרשינים, שהכרשינים 82)כלומר, כיוון מחיצות, שקלטום

בעיסתם. החמירו לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם מדבריהם.83)עצמם בטומאה ואפילו הכרשינים, כלומר,
אכילה.84) לגבי הדין הוא כירושלים, הוא הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ופתחו 85)ואין הבית חלל שאין

מהם. אחד רק אלא החומה, החומה.86)בעובי עובי בתוך כלומר, ירושלים. חלול.87)חומת שתוכו עצמו, הבית
קולי 88) הפתח מקום על נותנים שאנו שם. לפדותו ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני מעשר לאכול ומותר

שם. שהוא מקום הבית.89)וחומרי בחלל לעיר.90)כלומר, חוץ כדין שני, הולכים 91)מעשר שאנו העיר, תוך כדין
לקולא. אף דבר, לכל צד כאותו דינו החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם להחמיר, הפתח בין 92)אחרי כלומר,

לחומרא. בין השווה 93)לקולא ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא זו משנה העמידו שם שבפסחים ואף
ועובי  החלונות "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות רבינו פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
גגים  נתקדשו קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה
שם. בפסחים הברייתא לשון וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת קדשים קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות

כר'94) חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה, הבנוי שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ב בפרק שלהלן ואף
ש  כר' ולא לב. בערכין וראה יהודה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד, ירושלים חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,

מיוחד  מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי כלפנים אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף מעשרות בירושלמי
החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה, ערי בתי שבפרשת

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לֹוקה 2האֹוכל ‡. - ּבטמאה ׁשני ולא 3מעּׂשר ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

טהֹור,4בערּתי  והאֹוכל טמא ׁשהּמעּׂשר ּבין ּבטמא. מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּיאכלּנּו והּוא טמא. והאֹוכל טהֹור ׁשהּמעּׂשר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבין

ׁשּיּפדה 5ּבירּוׁשלים  אכילתֹו6קדם על לֹוקה ׁשאינֹו , ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אכילתֹו ּבמקֹום אּלא ּבטמאה 7ּבטמאה אכלֹו אם אבל ;8 ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻ

לירּוׁשלים  מרּדּות 9חּוץ מּכת אֹותֹו מּכין -10. ְִִִַַַַַָ
[ּבֹו]11ואפּלּו·. ׁשּנטמא 12להדליק אחר הּנר -13את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

ּבטמא.14אסּור  מּמּנּו בערּתי לא ׁשּנאמר: ׁשּיּפדה; עד ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבארנּו‚. ּבירּוׁשלים 15ּכבר אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעּׂשר ,16 ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ויאכל  ּפֹודין ּפרֹות 17- ּבתֹורת ּבטהרה ּדמיו את ואֹוכלין . ְְְְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיתּבאר 18מעּׂשר  ּכמֹו אפּלּו19, ּכּלן 20. הּפרֹות נטמאּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשני  מעּׂשר מפריׁש - טבל ּופֹודהּו21ּכׁשהן .22ּבטמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ
ּכּטמא „. - מן 23הערל לֹוקה - ׁשני מעּׂשר אכל ואם , ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתרּומה  אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ׁשהּתרּומה 24הּתֹורה, ; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו: נאמר ׁשהרי קדׁש, קרּוי ׁשני ּומעּׂשר קדׁש, ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה

ליי  וטמא 25קדׁש על 26. אף ׁשני מעּׂשר אֹוכל - ׁשּטבל ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשמׁשֹו העריב ׁשּלא .27ּפי ְֱִִִֶֶֹ

ּתֹורה 28האֹוכל ‰. ׁשל ּבאנינּות ׁשני לֹוקה;29מעּׂשר - ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
מּמּנּו באני אכלּתי לא ּבמקֹום 30ׁשּנאמר: ׁשּיאכלּנּו והּוא . ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעם 1) שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני מעשר והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר
שדרכו  דבר שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד אסור שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
מעשר  ודין דבש. לתוכו שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר של שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול

הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה בו מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם ביבמות 2)שני ברייתא
יט: ובמכות יט:3)עג: שם המבואר לפי יג. במכות הפסוק 4)משנה מן כן למדו שם, ובמכות וביבמות כד. פסחים

שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה וגו'", בשעריך לאכול תוכל בר 5)"לא יוסי רבי "אמר שם: מכות
תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא טמא שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל (ששנינו רישא וכו' חנינא

בירושלים". ליה אכיל חולין.6)וקא הוא הרי - שפדהו טהור.7)שלאחר כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים שנאמר מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה ובפירוש
בכור  שתאכל כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא ללמדך תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
"ולא  הפסוק מן ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה

למעלה. ראה בטמא", ממנו ה"ו.8)בערתי פ"ב למעלה לוקה, - בטהרה ויצא.9)אבל לירושלים שנכנס אחר אפילו
ראוי 10) שאינו כיון - שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל  משום לוקה (אינו ויצא לירושלים נכנס אם בין

שם. למעלה ראה עדיין, נכנס לא אם ובין חזוןֿאיש), שם.11)לאכילה. שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
רש"י  כתב וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור שהרי שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו

שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית בר"ש וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, הכוונה 14)ד"ה אם
הקודמת), (בהלכה ולוקה הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה בין מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר:

להגרע"א. הרמב"ם ובגליון קורקוס, בר"י ח.15)וראה הלכה פ"ב (שם).16)למעלה טהור מעשר בה פודין שאין
בטהרה.17) חולין אוכל שאינו לטהור או טמא לאדם פדייתו, לאחר הטמא יד,18)המעשר (דברים נאמר כן שהרי

ונתתה  וגו' שם) מכות - טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל לא וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה)
בירושלים  אותו פודין שנטמא שני שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן בבקר וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף

שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו' וצאן בקר בו וקונים כסף, דיני 19)על יֿיא הלכות [להלן
כסףֿמשנה]. ועיין שני. מעשר את 20)אכילת מטמא (היה לה מסאב פנחס "ר' ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי

ראה  לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא לה'". ופדה המעשרֿשני)
טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב מהלכות ובפ"ח ח הלכה כבר 21)להלן הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים, ואין

יב  משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו. להפרישו צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא טמא, המעשר היה
וצ"ע. שם. מעשר 22)ובמפרשים פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי לפדותו, שחייב [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל

הפרישו  "אם טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו מה וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה שני.
חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה שהפרישו היינו להתוודות", יכול אינו עקיבא 23)בטומאה כרבי

(משנהֿלמלך). שם ובלחםֿמשנה א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה תרומות מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות
שם.24) תרומות אהרן 25)הלכות מזרע איש "איש הפסוק מן בתרומה, אוכל אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות

למדו  מהיכן אמרו ולא מעשר, באכילת אסור ערל עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות יאכל" לא בקדשים וגו'
שם:26)זאת. ביבמות והובאה ג, משנה פי"ד לענין 27)נגעים כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר שלמדו ואף

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא אכילה ביכורים 28)היתר
ב. משנה הסמוכה.29)פ"ב בהלכה שהוטל 30)ראה בתורה מקום שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

והרמב"ן  לאֿתעשה. כמצוות הוא הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר, מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו
שמח). (אור קרבן בשירי עיין ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור (כסףֿמשנה), עליו השיג שם



קכט irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּטמאה  ּבולד להֹוציאן 61נטמאּו אסּור יאכלּו62- אּלא , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
מּדבריהם 63ּבפנים  הּטמאה ׁשּולד מּפני ואם 64; . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
הּטמאה 65נטמאּו ּבולד 66ּבאב ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֻ

אּלּו67הּטמאה  הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ּפי על אף , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
מקֹום  ּבכל ונאכלין .68נפּדין ְְְֱִִִֶָָָ

.‚È אמּורים ּדברים ׁשּלא 69ּבּמה מנת על ּכׁשהכניסן ? ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ
הּמחיצֹות  ונכנס 70ּתתּפּׂשם הֹואיל התנה, לא אם אבל ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹ

ולד  [ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור הּוא ׁשני 71הרי 72מטּמא ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
יֹוצא  ואינֹו מחיצֹות קלטּוהּו ּוכבר הּתֹורה], .73מן ְְְְִִֵֵַָָָ

.„È לא מּתר - ׁשני מעּׂשר ׁשל צמחֹונין ּתלּתן ,74כלּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻ
לאכילה  ראּויה היא ׁשני 75ׁשּכ מעּׂשר ּכרׁשיני וכן .76- ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

צמחֹונין  ואם 77יאכלּו מהם 78. זֹו79עּׂשה הרי - עּסה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּולהֹוציאּה לירּוׁשלים להּכנס ׁשאינן 80מּתרת ּבכלל 81, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

נטמאּו82הּפרֹות  ואם ּבחּוץ.83. ויאכלּו יּפדּו - ּבירּוׁשלים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
.ÂË חּוץ נֹוטה ונֹופֹו החֹומה מן לפנים ׁשעֹומד ְְִִִִֵֶֶַָָאילן

ׁשני  מעּׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - ׁשני 84לחֹומה ּומעּׂשר . ְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָ
ׁשּנכנס  ּכמי הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּנכנס

ִִַָלירּוׁשלים.
.ÊË החֹומה ׁשּבצד מן 85ּבּתים לפנים ׁשּפתחיהם , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

-87וחללן 86החֹומה  ולפנים החֹומה מּכנגד לחּוץ: ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ּדבר  לכל ולחּוץ 88ּכלפנים החֹומה ּומּכנגד אין 89; - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

להחמיר 90אֹוכלין  ׁשם ּפֹודין ואין חללן 91ׁשם היה . ְְְְֲִִִֵַָָָָָָ
ּכלחּוץ, - ולחּוץ החֹומה מּכנגד לחּוץ: ּופתחיהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָלפנים

אֹוכלין  ואין ּבֹו אין 92ּפֹודין - ולפנים החֹומה ּומּכנגד ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָ
ּפֹו ואין ׁשם ועבי אֹוכלין והחּלֹונֹות להחמיר. דין ְְְְְֳִִִִֵַַַָָ

ּכלפנים 93החֹומה  -94. ְְִִַָ
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הטומאה,61) באב שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון כדלהלן, מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס
מדבריהם. אלא לטומאה ראשון נעשים הכלים אין יאמרו:62)שאז שלא לחולין, ויצאו פדאן שכבר פי על אף מירושלים,

ויצא. לירושלים שנכנס שני מעשר בטהרה.63)ראינו חולין אוכל שאינו למי פדייתם שני 64)לאחר כאן וישנם
קלטום  ולפיכך טמאים. הם מדרבנן ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים. הפירות היו בכניסתם א. חסרונות:
שלא  מועיל, תנאו אין מחיצות, יתפשום שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם נשתייר שעדיין לפי המחיצות,

נכנס. כך ואחר בחוץ נטמא אם אלא תנאו ירושלים,66)הפירות.65)מועיל בתוך אפילו דאורייתא, בטומאה כלומר,
בחוץ. ולאכלם לפדותם יכול תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר, קדושת מהפירות מדרבנן.67)שפקעה

בחוץ 68) נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל מדבריהם אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם שכיוון
שם. בחוץ.69)ונאכלים ונאכלים נפדים ונכנסו, הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו בוולד 70)שפירות זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה אבל במשקין.71)הטומאה, שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה בתחילתו.74)אלא כשהוא כשנתקשה 75)כלומר, אבל אדם, לאכילת

אדם. לאכילת ראוי רעבון.76)אינו בשני אלא כלל, אדם מאכל הפת 77)שאינם אבל הדחק, ידי על הם נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה התירו 78)שלהם לא [כלומר, ולחזור עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם: ירושלמי

גמליאל, בן שמעון דרבן מתניתא בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה לעשותם כדי אלא כרשינים להוציא
חכמים  [שאף בכרשינין שהקלו הוא קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות אף אמר גמליאל בן שמעון דרבן
כבר  כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו, קודם עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה ולמסקנא כאן, מודים

מחיצות"]. רוב 79)קלטום בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה ממנו עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם כלל נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו, אוכלים אדם בני

יוצאים 80)כדלהלן. אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן אם אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
בפנים. עיסה עשאם אם מהם.81)אף העיסה שנעשתה הכרשינים, שהכרשינים 82)כלומר, כיוון מחיצות, שקלטום

בעיסתם. החמירו לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם מדבריהם.83)עצמם בטומאה ואפילו הכרשינים, כלומר,
אכילה.84) לגבי הדין הוא כירושלים, הוא הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ופתחו 85)ואין הבית חלל שאין

מהם. אחד רק אלא החומה, החומה.86)בעובי עובי בתוך כלומר, ירושלים. חלול.87)חומת שתוכו עצמו, הבית
קולי 88) הפתח מקום על נותנים שאנו שם. לפדותו ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני מעשר לאכול ומותר

שם. שהוא מקום הבית.89)וחומרי בחלל לעיר.90)כלומר, חוץ כדין שני, הולכים 91)מעשר שאנו העיר, תוך כדין
לקולא. אף דבר, לכל צד כאותו דינו החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם להחמיר, הפתח בין 92)אחרי כלומר,

לחומרא. בין השווה 93)לקולא ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא זו משנה העמידו שם שבפסחים ואף
ועובי  החלונות "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות רבינו פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
גגים  נתקדשו קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה
שם. בפסחים הברייתא לשון וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת קדשים קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות

כר'94) חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה, הבנוי שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ב בפרק שלהלן ואף
ש  כר' ולא לב. בערכין וראה יהודה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד, ירושלים חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,

מיוחד  מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי כלפנים אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף מעשרות בירושלמי
החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה, ערי בתי שבפרשת

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לֹוקה 2האֹוכל ‡. - ּבטמאה ׁשני ולא 3מעּׂשר ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

טהֹור,4בערּתי  והאֹוכל טמא ׁשהּמעּׂשר ּבין ּבטמא. מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּיאכלּנּו והּוא טמא. והאֹוכל טהֹור ׁשהּמעּׂשר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבין

ׁשּיּפדה 5ּבירּוׁשלים  אכילתֹו6קדם על לֹוקה ׁשאינֹו , ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אכילתֹו ּבמקֹום אּלא ּבטמאה 7ּבטמאה אכלֹו אם אבל ;8 ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻ

לירּוׁשלים  מרּדּות 9חּוץ מּכת אֹותֹו מּכין -10. ְִִִַַַַַָ
[ּבֹו]11ואפּלּו·. ׁשּנטמא 12להדליק אחר הּנר -13את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

ּבטמא.14אסּור  מּמּנּו בערּתי לא ׁשּנאמר: ׁשּיּפדה; עד ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבארנּו‚. ּבירּוׁשלים 15ּכבר אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעּׂשר ,16 ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ויאכל  ּפֹודין ּפרֹות 17- ּבתֹורת ּבטהרה ּדמיו את ואֹוכלין . ְְְְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיתּבאר 18מעּׂשר  ּכמֹו אפּלּו19, ּכּלן 20. הּפרֹות נטמאּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשני  מעּׂשר מפריׁש - טבל ּופֹודהּו21ּכׁשהן .22ּבטמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ
ּכּטמא „. - מן 23הערל לֹוקה - ׁשני מעּׂשר אכל ואם , ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתרּומה  אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ׁשהּתרּומה 24הּתֹורה, ; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו: נאמר ׁשהרי קדׁש, קרּוי ׁשני ּומעּׂשר קדׁש, ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה

ליי  וטמא 25קדׁש על 26. אף ׁשני מעּׂשר אֹוכל - ׁשּטבל ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשמׁשֹו העריב ׁשּלא .27ּפי ְֱִִִֶֶֹ

ּתֹורה 28האֹוכל ‰. ׁשל ּבאנינּות ׁשני לֹוקה;29מעּׂשר - ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
מּמּנּו באני אכלּתי לא ּבמקֹום 30ׁשּנאמר: ׁשּיאכלּנּו והּוא . ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
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לעם 1) שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני מעשר והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר
שדרכו  דבר שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד אסור שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
מעשר  ודין דבש. לתוכו שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר של שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול

הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה בו מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם ביבמות 2)שני ברייתא
יט: ובמכות יט:3)עג: שם המבואר לפי יג. במכות הפסוק 4)משנה מן כן למדו שם, ובמכות וביבמות כד. פסחים

שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה וגו'", בשעריך לאכול תוכל בר 5)"לא יוסי רבי "אמר שם: מכות
תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא טמא שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל (ששנינו רישא וכו' חנינא

בירושלים". ליה אכיל חולין.6)וקא הוא הרי - שפדהו טהור.7)שלאחר כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים שנאמר מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה ובפירוש
בכור  שתאכל כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא ללמדך תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
"ולא  הפסוק מן ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה

למעלה. ראה בטמא", ממנו ה"ו.8)בערתי פ"ב למעלה לוקה, - בטהרה ויצא.9)אבל לירושלים שנכנס אחר אפילו
ראוי 10) שאינו כיון - שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל  משום לוקה (אינו ויצא לירושלים נכנס אם בין

שם. למעלה ראה עדיין, נכנס לא אם ובין חזוןֿאיש), שם.11)לאכילה. שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
רש"י  כתב וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור שהרי שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו

שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית בר"ש וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, הכוונה 14)ד"ה אם
הקודמת), (בהלכה ולוקה הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה בין מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר:

להגרע"א. הרמב"ם ובגליון קורקוס, בר"י ח.15)וראה הלכה פ"ב (שם).16)למעלה טהור מעשר בה פודין שאין
בטהרה.17) חולין אוכל שאינו לטהור או טמא לאדם פדייתו, לאחר הטמא יד,18)המעשר (דברים נאמר כן שהרי

ונתתה  וגו' שם) מכות - טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל לא וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה)
בירושלים  אותו פודין שנטמא שני שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן בבקר וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף

שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו' וצאן בקר בו וקונים כסף, דיני 19)על יֿיא הלכות [להלן
כסףֿמשנה]. ועיין שני. מעשר את 20)אכילת מטמא (היה לה מסאב פנחס "ר' ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי

ראה  לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא לה'". ופדה המעשרֿשני)
טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב מהלכות ובפ"ח ח הלכה כבר 21)להלן הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים, ואין

יב  משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו. להפרישו צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא טמא, המעשר היה
וצ"ע. שם. מעשר 22)ובמפרשים פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי לפדותו, שחייב [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל

הפרישו  "אם טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו מה וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה שני.
חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה שהפרישו היינו להתוודות", יכול אינו עקיבא 23)בטומאה כרבי

(משנהֿלמלך). שם ובלחםֿמשנה א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה תרומות מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות
שם.24) תרומות אהרן 25)הלכות מזרע איש "איש הפסוק מן בתרומה, אוכל אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות

למדו  מהיכן אמרו ולא מעשר, באכילת אסור ערל עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות יאכל" לא בקדשים וגו'
שם:26)זאת. ביבמות והובאה ג, משנה פי"ד לענין 27)נגעים כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר שלמדו ואף

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא אכילה ביכורים 28)היתר
ב. משנה הסמוכה.29)פ"ב בהלכה שהוטל 30)ראה בתורה מקום שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

והרמב"ן  לאֿתעשה. כמצוות הוא הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר, מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו
שמח). (אור קרבן בשירי עיין ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור (כסףֿמשנה), עליו השיג שם
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ּבירּוׁשלים  ּבחּוץ 31אכילתֹו, אכלֹו אם אבל ,33ּבאנינּות 32; ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָ
ּדבריהם  ׁשל ּבאנינּות ּבפנים ׁשאכלֹו אֹותֹו34אֹו מּכין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מרּדּות  .35מּכת ְַַַ
.Â הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזהּו

עליהן  להתאּבל חּיב אֹונן 36ׁשהּוא הּוא - הּמיתה ּוביֹום . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
מּדבריהן  אֹונן - ּובּלילה הּתֹורה, ואכלּתי 37מן ׁשּנאמר: . ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

יי  ּבעיני הּייטב הּיֹום -38חּטאת ולילה אסּור, - הּיֹום ; ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָ
ּכל 39מּתר  - נקּבר ּכ ואחר רּבים ימים הּמת נׁשּתהה . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

הּוא  הּקבּורה יֹום עד הּמיתה יֹום ׁשאחר הּימים ְִִֶַַַַַַָָָָאֹותן
לילֹו ּתֹופּׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהן. .40אֹונן ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָ

.Ê ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מע ּׂשר אם 41ולא ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
לֹוקה  - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשל 42אכלן ּובאנינּות ; ֲֲֲִִֶֶֶַַָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - .43ּדבריהן ְְִִֵֶַַַַ
.Á ׁשני 44אין מעּׂשר ּפרֹות ולא 45נֹותנין הארץ, לעם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

מעּׂשר  מעֹות ולא מעּׂשר, ּבמעֹות הּנלקחֹות ,46ּפרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹ
טמאה  ּבחזקת ׁשהּוא ּומּתר 47מּפני ׁשני 48. מעּׂשר לאכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻ

ּבאנינּות  ּדמאי הארץ 49ׁשל לעם ולּתנֹו ׁשּיאכל 50, והּוא ; ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
אין 51ּכנגּדֹו ׁשני 52. מעּׂשר חבר 53מפקידין אצל ,54אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

הארץ  עם ּבנֹו יד ּתחת הּמעּׂשר ונמצא ימּות ;55ׁשּמא ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הארץ 56אבל  עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר .57מפקידים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Ë ׁשני מעּוטֹו58מעּׂשר אפּלּו לאּבד ּבּדרכים,59אסּור ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָ

לירּוׁשלים  ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא ּכל מֹוליכֹו .60אּלא ִִִִֶֶַָָָָָ
ּבּדרכים 61ּומּתר  ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר מעּוט .62לאּבד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

ּבין  ׁשלם ּבאכל ּבין מּכגרֹוגרת, ּפחֹות מעּוט? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכּמה
וה 63ּבפרּוס  אֹותֹו. מאּבדין אין - ּכגרֹוגרת אבל ּמפריׁש. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

מּכגרֹוגרת  ּפחֹות ּדמאי ׁשל ׁשני נֹותנֹו64מעּׂשר זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּכנגּדֹו ואֹוכל הארץ אבל 65לעם יפריׁשּנּו66; 67לא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

לאּבדֹו לאּבד 68לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ,69. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שוים 31) שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים שהאיסורים שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו מאיסור נלמד זה דבר
ויצא.32)(כסףֿמשנה). בירושלים שהיה לאחר ו.33)אפילו הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - באנינות שלא ראה 34)אבל

הסמוכה. שעבר 35)בהלכה על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך" הכסף "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
חכמים. דברי א.36)על הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. כר'37)מן ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים

שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא וכן בזבחים 38)יהודה , וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא הוא כן
ו  וברי"ף ב.ק: פרק סוף בברכות יונה הקבורה.39)רבינו עד אונן הוא הרי מדרבנן, אבל התורה. ברייתא 40)מן

ימים  עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום אותו כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם: בזבחים
כנ"ל) ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר שלא זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה מן
שחכמים  לומר וצריך מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם
כלומר, בלבד", היום אותו אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם בברייתא הנזכרים חכמים על חולקים אלו

שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת מהלכות בפ"ב להלן וראה המיתה. בקדשים.41)יום מדובר הנזכרים במקומות
לאֿתעשה 42) המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני", אכלתי "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת איסור שאף

ה.43)קנא. הלכה למעלה הלכה 44)ראה שם ובפ"ב ב הלכה סוף פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
להלן.45)ד. ראה ודאי, פירות ד.46)של פרק בראש כדלהלן שני, מעשר כדין טומאה 47)שדינם לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה כתרומה, קודש, קרוי שהוא שני, ב.48)למעשר משנה פ"א תורה.49)דמאי של באנינות אפילו
שנותנו  להלן, שאמרו ממה גם נראה (כן בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר נאכל "תני שם: ובירושלמי
מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה אנינה בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו הרי לעםֿהארץ,

מצוי". שאינו דבר על גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה, אינה טומאה.50)אנינה בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל שם. שנתן)51)משנה (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך

ואוכל  שלא שוים, לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש - וכו'" (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ם
לא  עםֿהארץ, שביד מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל ונראה כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה וראה יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, פ"ד.52)החמירו מע"ש של 53)תוספתא
שם.54)ודאי. קרויא, בן חלפי וכתב 55)כאבא מועט, לזמן לא אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כפשוטה. בתוספתא ועיין רבינו. כוונת גם כן כי שייתכן מלשון 56)הכסףֿמשנה אבל זו, פיסקא חסרה רומי בדפוס
רבינו. בדברי כן שגרס נראה שם.57)הראב"ד אחרת נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא ודאי.58)כן של

להלן.59) ראה מכגרוגרת, פחות לאבד 60)אפי' אלא ב) משנה פ"א (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין
להלן. ראה דמאי. של שני מעשר שם.61)מיעוט הדרך.62)משנה קושי מחמת בדמאי, שהקלו לירושלים, המובילות

גרוגרת".63) עד בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם יוחנן "ר' שם: מכגרוגרת,64)ירושלמי פחות אפילו כלומר,
כנגדו. אוכל אם אלא לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו, התירו של 65)שבדרכים שני במעשר שעושה כשם

זה  כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו שמה רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא דמאי
מיע  את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם ובחזוןֿאיש.מוסב בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בתוספות וראה בעיא 66)וטו".

שם. בירושלמי הושעיא, ר' מכגרוגרת.67)של פחות דמאי, של שני מעשר שלא 69)בדרכים.68)כלומר, אףֿעלֿפי
מדרבנן. אלא אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה
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.È ׁשני ואכלּת70מעּׂשר ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה; לאכילה נּתן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אלהי יי ּכׁשתּיה 71לפני - וסיכה ואסּור 72. להֹוציאֹו73. ְְְְְְֱִִִִִֵֶָָָָֹ

ועבדים  ּובגדים ּכלים ּבֹו לּקח ּכגֹון צרכיו, ;74ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
למת  מּמּנּו נתּתי לא הֹוצאתי 75ׁשּנאמר: לא ּכלֹומר, . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

הּגּוף  את מקּים ׁשאינֹו ּבדבר מּמּנּו76אֹותֹו הֹוציא ואם . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר אפּלּו ּדברים, ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָּבׁשאר

למת  ותכריכין זה 78מצוה 77ארֹון הרי ּכנגּדֹו79- אֹוכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
מעּׂשר  .80ּבתֹורת ְֲֵַַ

.‡È דבר 81מעּׂשר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לׁשּתֹות  יין 82ׁשּדרּכֹו יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשמן  את הּוא ס אבל ולא 83וחמץ, את 84. יסחט ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
וענבים  מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן להֹוציא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהּפרֹות

[ואין 85ּבלבד  הּׁשמן 86. את אבל 87מפּטמין מפּטמין 88, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
הּיין  ואין 89את ׁשעּפׁשה 90.] ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפקעה  אדם מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוׁשמן
מּמּנּו .91קדּׁשה ְִֶָֻ

.·È ּבתרּומה 92ּכל לאכלֹו לזרים מּתר 93ׁשּמּתר ּכ , ְְְְִִֶָָָָָָֹֻֻ
חּלין  ּבתֹורת לאכלֹו ׁשני ׁשמרים 94ּבמעּׂשר מעּׂשר 95. ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
ראׁשֹון  - מים עליהם ׁשּנתן וׁשני 96ׁשני ּכּמעּׂשר, 97אסּור ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכחּלין  מּתר 98מּתר ראׁשֹון אפּלּו - ּדמאי וׁשל .99. ְְְֲִִִֶַָָֻֻֻ
.‚È מעּׂשר 100יין ותבלין 101ׁשל דבׁש לתֹוכֹו 102ׁשּנפל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

חׁשּבֹון 103והׁשּביחּו לפי הּׁשבח וכן 104- ּדגים 105. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָ
קפלֹוטֹות  עם והׁשּביחּו106ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשני מעּׂשר 107ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

חׁשּבֹון. לפי הּׁשבח -ְְִֶֶַַ
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א.70) משנה פ"ב עו:).71)מע"ש יומא ובבלי שם, (ירושלמי היא אכילה בכלל יח):72)ושתיה קט, (תהלים שנאמר
לאכול  תורה שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.). בשבת (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא
(אור  מיוחד מכתוב נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה שאסרה במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום

ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות עשור שביתת מהלכות בפ"א וראה כדלהלן.73)שמח). התורה, מן
רדב"ז. ועיין ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב כמו שלוקה, כאן רבינו כתב משנה 74)ולא פ"א שם

חוץ  שהוא "כל שם: משנה מפורש וכן להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים. אלא במשנה נזכרו ולא ז.
כבגדו". יאכל שני, מעשר מדמי ולסיכה ולשתיה המצוות.75)לאכילה בספר רבינו בלשון וראה מדעתו. זאת למד רבינו

"מת"76) ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה הרי לכן
(לאֿתעשה 77)(כסףֿמשנה). המצוות בספר רבינו לשון וזו עד. יבמות  ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם

שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה, שהיא אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר קנב):
כאילו  המזון בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר כמו בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין דוקא לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, ממנו נתנו נתתי "ולא
שני  במעשר אף ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של בשמן מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת"
למדו  אלא מותר", חי "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור
וראה  שם. הרמב"ן ובחידושי שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור, מצוה שהוא במת שאם לאסור, ממת חי

שם. המצוות לספר העליר הגר"ח ובהערת ש"מת"78)בכסףֿמשנה רבינו סבור אבל מצוה", "מת נאמר לא במשנה
לו  הותר לא - ג:) (מגילה אחרת ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל

עבורו]. איסור ז.79)לעשות משנה פ"א ברח 80)שם והתכריכים, והבגדים הכלים את לו שמכר כשהמוכר זה, כל
טז. הלכה פ"ז כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר לפנינו קיים הוא אם אבל מת, פ"ב 81)או שם

העתיק: והכסףֿמשנה "במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש, שני, במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה
שני". (פ"ו 82)"מעשר בשביעית פ"ט) (תרומות תרומה לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה לא שם במשנה

לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה (פ"ח שם במשנה והרי (שמן 83)שם), לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
לסוך)". וחומץ (יין לכן דרכו אין וזה בתרומה 84)לסוך) מברייתן אותם משנים אין הפירות "כל ג: משנה פי"א תרומות

בלבד". וענבים זיתים אלא שני, מהלכות 85)ובמעשר ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם, הפירות לשנות שאין
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל פיסקא 86)שמיטה חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה

יוםֿטוב'. ב'תוספות וראה המשנה.87)זו. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד שהוא כיון מרקחת, במיני
שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם שמן לקנות אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות שם.88)וראה משנה

משתבח.89) אדרבא אלא כך, משום נפסד היין טעם בתוספתא 90)שאין היא [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שם.91)שביעית שם.92)ירושלמי שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות בהלכות 93)תוספתא כמבואר

שמח). (אור יֿיג הלכות שם בירושלים.94)תרומות טמא או לירושלים מחוץ שם.95)כלומר, תרומות תוספתא
מאיר. כרבי ולא כתנאֿקמא צז. בתרא בבא בבבלי השמרים.96)והובאה מן שהוציא הראשונים המים כלומר,

בשניה.97) השמרים על שנתנם לאחר שהוציא המים תרומות 98)כלומר, בהלכות למעלה ראה החמירו, בתרומה אבל
יג. הלכה הקלו.99)שם שבדמאי שם. בתרא שם.100)בבא שני רבינו 101)מעשר בדברי כן נוסף ובכתבֿיד שני.

קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). ומדובר 102)(מעשה כלפנינו. הוא רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין". צ"ל:
אחר. אדם של חולין של ותבלין כדלהלן.103)בדבש ובטעמו, במדתו הוסיפו טו.104)כלומר, בהלכה להלן נתבאר

שם.105) (פירוש 106)משנה הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: "קפלוטֹות". מנוקדת: במשנה מצא שלמה' 'מלאכת ֵָבעל
ב. הלכה פ"א כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם למעלה.107)המשנה). כמבואר
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ּבירּוׁשלים  ּבחּוץ 31אכילתֹו, אכלֹו אם אבל ,33ּבאנינּות 32; ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָ
ּדבריהם  ׁשל ּבאנינּות ּבפנים ׁשאכלֹו אֹותֹו34אֹו מּכין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מרּדּות  .35מּכת ְַַַ
.Â הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזהּו

עליהן  להתאּבל חּיב אֹונן 36ׁשהּוא הּוא - הּמיתה ּוביֹום . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
מּדבריהן  אֹונן - ּובּלילה הּתֹורה, ואכלּתי 37מן ׁשּנאמר: . ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

יי  ּבעיני הּייטב הּיֹום -38חּטאת ולילה אסּור, - הּיֹום ; ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָ
ּכל 39מּתר  - נקּבר ּכ ואחר רּבים ימים הּמת נׁשּתהה . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

הּוא  הּקבּורה יֹום עד הּמיתה יֹום ׁשאחר הּימים ְִִֶַַַַַַָָָָאֹותן
לילֹו ּתֹופּׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהן. .40אֹונן ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָ

.Ê ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מע ּׂשר אם 41ולא ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
לֹוקה  - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשל 42אכלן ּובאנינּות ; ֲֲֲִִֶֶֶַַָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - .43ּדבריהן ְְִִֵֶַַַַ
.Á ׁשני 44אין מעּׂשר ּפרֹות ולא 45נֹותנין הארץ, לעם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

מעּׂשר  מעֹות ולא מעּׂשר, ּבמעֹות הּנלקחֹות ,46ּפרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹ
טמאה  ּבחזקת ׁשהּוא ּומּתר 47מּפני ׁשני 48. מעּׂשר לאכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻ

ּבאנינּות  ּדמאי הארץ 49ׁשל לעם ולּתנֹו ׁשּיאכל 50, והּוא ; ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
אין 51ּכנגּדֹו ׁשני 52. מעּׂשר חבר 53מפקידין אצל ,54אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

הארץ  עם ּבנֹו יד ּתחת הּמעּׂשר ונמצא ימּות ;55ׁשּמא ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הארץ 56אבל  עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר .57מפקידים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Ë ׁשני מעּוטֹו58מעּׂשר אפּלּו לאּבד ּבּדרכים,59אסּור ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָ

לירּוׁשלים  ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא ּכל מֹוליכֹו .60אּלא ִִִִֶֶַָָָָָ
ּבּדרכים 61ּומּתר  ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר מעּוט .62לאּבד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

ּבין  ׁשלם ּבאכל ּבין מּכגרֹוגרת, ּפחֹות מעּוט? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכּמה
וה 63ּבפרּוס  אֹותֹו. מאּבדין אין - ּכגרֹוגרת אבל ּמפריׁש. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

מּכגרֹוגרת  ּפחֹות ּדמאי ׁשל ׁשני נֹותנֹו64מעּׂשר זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּכנגּדֹו ואֹוכל הארץ אבל 65לעם יפריׁשּנּו66; 67לא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

לאּבדֹו לאּבד 68לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ,69. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
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שוים 31) שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים שהאיסורים שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו מאיסור נלמד זה דבר
ויצא.32)(כסףֿמשנה). בירושלים שהיה לאחר ו.33)אפילו הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - באנינות שלא ראה 34)אבל

הסמוכה. שעבר 35)בהלכה על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך" הכסף "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
חכמים. דברי א.36)על הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. כר'37)מן ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים

שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא וכן בזבחים 38)יהודה , וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא הוא כן
ו  וברי"ף ב.ק: פרק סוף בברכות יונה הקבורה.39)רבינו עד אונן הוא הרי מדרבנן, אבל התורה. ברייתא 40)מן

ימים  עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום אותו כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם: בזבחים
כנ"ל) ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר שלא זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה מן
שחכמים  לומר וצריך מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם
כלומר, בלבד", היום אותו אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם בברייתא הנזכרים חכמים על חולקים אלו

שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת מהלכות בפ"ב להלן וראה המיתה. בקדשים.41)יום מדובר הנזכרים במקומות
לאֿתעשה 42) המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני", אכלתי "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת איסור שאף

ה.43)קנא. הלכה למעלה הלכה 44)ראה שם ובפ"ב ב הלכה סוף פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
להלן.45)ד. ראה ודאי, פירות ד.46)של פרק בראש כדלהלן שני, מעשר כדין טומאה 47)שדינם לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה כתרומה, קודש, קרוי שהוא שני, ב.48)למעשר משנה פ"א תורה.49)דמאי של באנינות אפילו
שנותנו  להלן, שאמרו ממה גם נראה (כן בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר נאכל "תני שם: ובירושלמי
מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה אנינה בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו הרי לעםֿהארץ,

מצוי". שאינו דבר על גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה, אינה טומאה.50)אנינה בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל שם. שנתן)51)משנה (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך

ואוכל  שלא שוים, לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש - וכו'" (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ם
לא  עםֿהארץ, שביד מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל ונראה כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה וראה יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, פ"ד.52)החמירו מע"ש של 53)תוספתא
שם.54)ודאי. קרויא, בן חלפי וכתב 55)כאבא מועט, לזמן לא אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כפשוטה. בתוספתא ועיין רבינו. כוונת גם כן כי שייתכן מלשון 56)הכסףֿמשנה אבל זו, פיסקא חסרה רומי בדפוס
רבינו. בדברי כן שגרס נראה שם.57)הראב"ד אחרת נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא ודאי.58)כן של

להלן.59) ראה מכגרוגרת, פחות לאבד 60)אפי' אלא ב) משנה פ"א (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין
להלן. ראה דמאי. של שני מעשר שם.61)מיעוט הדרך.62)משנה קושי מחמת בדמאי, שהקלו לירושלים, המובילות

גרוגרת".63) עד בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם יוחנן "ר' שם: מכגרוגרת,64)ירושלמי פחות אפילו כלומר,
כנגדו. אוכל אם אלא לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו, התירו של 65)שבדרכים שני במעשר שעושה כשם

זה  כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו שמה רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא דמאי
מיע  את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם ובחזוןֿאיש.מוסב בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בתוספות וראה בעיא 66)וטו".

שם. בירושלמי הושעיא, ר' מכגרוגרת.67)של פחות דמאי, של שני מעשר שלא 69)בדרכים.68)כלומר, אףֿעלֿפי
מדרבנן. אלא אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È ׁשני ואכלּת70מעּׂשר ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה; לאכילה נּתן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אלהי יי ּכׁשתּיה 71לפני - וסיכה ואסּור 72. להֹוציאֹו73. ְְְְְְֱִִִִִֵֶָָָָֹ

ועבדים  ּובגדים ּכלים ּבֹו לּקח ּכגֹון צרכיו, ;74ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
למת  מּמּנּו נתּתי לא הֹוצאתי 75ׁשּנאמר: לא ּכלֹומר, . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

הּגּוף  את מקּים ׁשאינֹו ּבדבר מּמּנּו76אֹותֹו הֹוציא ואם . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר אפּלּו ּדברים, ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָּבׁשאר

למת  ותכריכין זה 78מצוה 77ארֹון הרי ּכנגּדֹו79- אֹוכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
מעּׂשר  .80ּבתֹורת ְֲֵַַ

.‡È דבר 81מעּׂשר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לׁשּתֹות  יין 82ׁשּדרּכֹו יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשמן  את הּוא ס אבל ולא 83וחמץ, את 84. יסחט ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
וענבים  מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן להֹוציא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהּפרֹות

[ואין 85ּבלבד  הּׁשמן 86. את אבל 87מפּטמין מפּטמין 88, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
הּיין  ואין 89את ׁשעּפׁשה 90.] ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפקעה  אדם מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוׁשמן
מּמּנּו .91קדּׁשה ְִֶָֻ

.·È ּבתרּומה 92ּכל לאכלֹו לזרים מּתר 93ׁשּמּתר ּכ , ְְְְִִֶָָָָָָֹֻֻ
חּלין  ּבתֹורת לאכלֹו ׁשני ׁשמרים 94ּבמעּׂשר מעּׂשר 95. ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
ראׁשֹון  - מים עליהם ׁשּנתן וׁשני 96ׁשני ּכּמעּׂשר, 97אסּור ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכחּלין  מּתר 98מּתר ראׁשֹון אפּלּו - ּדמאי וׁשל .99. ְְְֲִִִֶַָָֻֻֻ
.‚È מעּׂשר 100יין ותבלין 101ׁשל דבׁש לתֹוכֹו 102ׁשּנפל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

חׁשּבֹון 103והׁשּביחּו לפי הּׁשבח וכן 104- ּדגים 105. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָ
קפלֹוטֹות  עם והׁשּביחּו106ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשני מעּׂשר 107ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

חׁשּבֹון. לפי הּׁשבח -ְְִֶֶַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.70) משנה פ"ב עו:).71)מע"ש יומא ובבלי שם, (ירושלמי היא אכילה בכלל יח):72)ושתיה קט, (תהלים שנאמר
לאכול  תורה שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.). בשבת (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא
(אור  מיוחד מכתוב נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה שאסרה במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום

ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות עשור שביתת מהלכות בפ"א וראה כדלהלן.73)שמח). התורה, מן
רדב"ז. ועיין ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב כמו שלוקה, כאן רבינו כתב משנה 74)ולא פ"א שם

חוץ  שהוא "כל שם: משנה מפורש וכן להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים. אלא במשנה נזכרו ולא ז.
כבגדו". יאכל שני, מעשר מדמי ולסיכה ולשתיה המצוות.75)לאכילה בספר רבינו בלשון וראה מדעתו. זאת למד רבינו

"מת"76) ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה הרי לכן
(לאֿתעשה 77)(כסףֿמשנה). המצוות בספר רבינו לשון וזו עד. יבמות  ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם

שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה, שהיא אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר קנב):
כאילו  המזון בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר כמו בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין דוקא לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, ממנו נתנו נתתי "ולא
שני  במעשר אף ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של בשמן מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת"
למדו  אלא מותר", חי "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור
וראה  שם. הרמב"ן ובחידושי שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור, מצוה שהוא במת שאם לאסור, ממת חי

שם. המצוות לספר העליר הגר"ח ובהערת ש"מת"78)בכסףֿמשנה רבינו סבור אבל מצוה", "מת נאמר לא במשנה
לו  הותר לא - ג:) (מגילה אחרת ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל

עבורו]. איסור ז.79)לעשות משנה פ"א ברח 80)שם והתכריכים, והבגדים הכלים את לו שמכר כשהמוכר זה, כל
טז. הלכה פ"ז כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר לפנינו קיים הוא אם אבל מת, פ"ב 81)או שם

העתיק: והכסףֿמשנה "במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש, שני, במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה
שני". (פ"ו 82)"מעשר בשביעית פ"ט) (תרומות תרומה לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה לא שם במשנה

לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה (פ"ח שם במשנה והרי (שמן 83)שם), לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
לסוך)". וחומץ (יין לכן דרכו אין וזה בתרומה 84)לסוך) מברייתן אותם משנים אין הפירות "כל ג: משנה פי"א תרומות

בלבד". וענבים זיתים אלא שני, מהלכות 85)ובמעשר ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם, הפירות לשנות שאין
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל פיסקא 86)שמיטה חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה

יוםֿטוב'. ב'תוספות וראה המשנה.87)זו. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד שהוא כיון מרקחת, במיני
שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם שמן לקנות אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות שם.88)וראה משנה

משתבח.89) אדרבא אלא כך, משום נפסד היין טעם בתוספתא 90)שאין היא [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שם.91)שביעית שם.92)ירושלמי שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות בהלכות 93)תוספתא כמבואר

שמח). (אור יֿיג הלכות שם בירושלים.94)תרומות טמא או לירושלים מחוץ שם.95)כלומר, תרומות תוספתא
מאיר. כרבי ולא כתנאֿקמא צז. בתרא בבא בבבלי השמרים.96)והובאה מן שהוציא הראשונים המים כלומר,

בשניה.97) השמרים על שנתנם לאחר שהוציא המים תרומות 98)כלומר, בהלכות למעלה ראה החמירו, בתרומה אבל
יג. הלכה הקלו.99)שם שבדמאי שם. בתרא שם.100)בבא שני רבינו 101)מעשר בדברי כן נוסף ובכתבֿיד שני.

קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). ומדובר 102)(מעשה כלפנינו. הוא רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין". צ"ל:
אחר. אדם של חולין של ותבלין כדלהלן.103)בדבש ובטעמו, במדתו הוסיפו טו.104)כלומר, בהלכה להלן נתבאר

שם.105) (פירוש 106)משנה הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: "קפלוטֹות". מנוקדת: במשנה מצא שלמה' 'מלאכת ֵָבעל
ב. הלכה פ"א כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם למעלה.107)המשנה). כמבואר
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.„È הּׁשבח 108עּסה - והׁשּביחה ׁשאפאּה ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּכלל  זה נּכר 109לּׁשני. ׁשּׁשבחֹו ּכל הֹותיר 110: אם : ְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּמּדה 111ּבּמּדה  הֹותיר לא ואם חׁשּבֹון, לפי הּׁשבח -112 ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
אפּלּו נּכר, ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד; לׁשני הּׁשבח -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבלבד  לׁשני הּׁשבח - הּמּדה .113הֹותיר ְִִִִֵֶַַַַַָ
.ÂË חׁשּבֹון לפי הּׁשבח ׁשּׁשוה 114ּכיצד מעּׂשר ׁשל יין ? ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

אחד,115ׁשלׁשה  זּוז ׁשוה ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל , ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
והׁשּביחּוהּו116והֹוסיפּו ׁשוה 117ּבמּדתֹו הּכל והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ

ּורביע  ּבארּבעה הּכל חֹוׁשבין - ּדר118חמּׁשה על וכן . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּדברים. ּבׁשאר ְְִִֶַָָזה

.ÊË ׁשני לסיכה 119מעּׂשר ׁשּנּתן ּפי על אף אין 120, - ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
צּנית  ּגּבי על לא אֹותֹו חזזית 121נֹותנין ּגּבי על ,122ולא ְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹ

קמיע  מּמּנּו עֹוּׂשין נּתן 123ואין לא ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
.124לרפּואה  ְִָ

.ÊÈ הּוא ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני ליי 125מעּׂשר ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבמּתנה 126הּוא  נקנה אינֹו לפיכ ּכן 127. אם אּלא נתן 128, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּטבל  ּבֹו129לֹו מקּדׁשין ואין הּמעּׂשר. מפריׁש והמקּבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ

האּׁשה  ואין 130את ממׁשּכנין 131, ואין אֹותֹו, 132מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶַָָ
מחליפין  ואין ואין 133אֹותֹו, אֹותֹו.135מרהינין 134אֹותֹו, ְְְֲִִִִֵֵַַ

.ÁÈ לביתֹו136ּכיצד יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְִִֵֵֵֵַַָֹ
ׁשּלֹו ׁשני מעּׂשר מֹוציאין 137וימׁשּכנּנּו - ּומׁשּכנֹו עבר . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

מּידֹו לֹו:138אֹותֹו יאמר לא אֹותֹו? מרהינין אין ּכיצד . ְִִִֵֵַַַָֹֹ
ּביד ויהיה זה מעּׂשר ל מעֹות 139הא עליו לי ותן ,140. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מ 141ּכיצד  יין אין ל הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? חליפין ְֲִִֵֵֵֵַַַֹֹ
מעּׂשר  ׁשמן לי ותן ל142מעּׂשר הא לֹו: אֹומר אבל . ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

-143יין  ׁשמן לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן, לי ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
לֹו ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי ,144מּתר; ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

יּתן. - לּתן הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם
.ËÈ ׁשני אפּלּו145מעּׂשר  ּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין דינרי 146- ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַ
אחר 147זהב  ׁשני מעּׂשר עליהם לחּלל ואפּלּו ,148. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
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לשני".108) וכו' "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. שם.109)משנה שם:111)בטעם.110)משנה במשנה
וכן  לשני". השבח מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה
במדה  הוסיף גם שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו במדה המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא

קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר בטעם.112)וגם שהשביח -113)אף ניכר שבחו ש"אין שכל שם, במשנה כמפורש
ראב"ד. ועיין שם. בירושלמי יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר מדברת שהמשנה אףֿעלֿפי לשני", הנזכר 114)השבח

הקודמות. והתבלין.116)זוזים.115)בהלכות הדבש כלומר, "והוסיפו", רומי בדפוס 118)בטעמו.117)בדפוס
המשנה. בפירוש וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י הוא וכן רביעי". פחות "בארבעה פרק 119)ווינציאה: שני מעשר תוספתא

בתוספתא  ראה שני, מעשר של בסלע התוספתא דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני. מעשר של שמן והיינו א.
שם. י.120)כפשוטה הלכה התשובות 121)למעלה חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר מלמטה" ברגל שיוצאת "מכה

.(36 כ.122)עמוד כא, לויקרא אונקלוס בתרגום וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי קמיעים 123)ילפת גם עושים היו כי
סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין בפ"ה 124)של וראה לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה אלא

לרפואה". ולא "לאכלה שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה וגם 125)מהלכות יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
כ. הלכה להלן וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר נג:126)מעות נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא

הסמוכה  ההלכה בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה פ"ט להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
במאירי  וראה שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל, נקנה אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר

שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: נד:128)קידושין (למעלה 129)שם שהורמו" כמי הורמו שלא ש"מתנות ואף ֿעלֿפי
גבוה  וממון קודש שני המעשר  אין - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה  מעשר מהלכות ופ"ו ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה
קורקוס  (ר"י כמורמות אינן הורמו שלא שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת וזוהי ההפרשה. לאחר אלא

שם). למי, נודע לא ושיטה 762 עמ' שם בקידושין הוא 130)ומאירי וכן שם. מאיר כרבי מקודשת, אינה קדשה ואם 
ד. הלכה שם אישות כ.131)בהלכות הלכה להלן וראה א. פרק תחילת שני מעשר הסמוכה.132)תוספתא בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין הסמוכה.135)תוספתא בהלכה שם.136)ראה באופן 137)תוספתא (היינו
לביתו  ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה שכר חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו ליכנס שמותר
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין" ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון ונוטל
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם ולבטוחות.139)ירושלמי בתוספתא 140)למשכון הוא וכן "חולין", רומי: בדפוס
שם.141)שם. כמכר.142)תוספתא זה שהרי בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן אפילו כלומר,
שני.143) (כלומר 144)מעשר להוציאו היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור "ואין שם: ירושלמי

משח  לי הות דאילו שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את
לפרש  יכול אינו - כך דבריו לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן הייתי (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =)

כדין. ולהוציאו היין, עבור שמן לו יתן שחבירו שם.145)דבריו ובמאירי כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כדלהלן. ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן שם 146)ומדובר המאירי גורס כן

גורר. -147)ד"ה שם) מאירי - גדול משקלם ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין ואףֿעלֿפי חולין. של
המשנה  (פירוש משקל" אבני ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים בזיון שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין

הסמוכה). בהלכה וראה א, משנה פ"א -148)שם כנגדו שוקל שהוא זה, שני מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא 149ּגזרה  מׁשקלֹו150ׁשּמא מּמּנּו ונמצאּו151יכּון , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
עליהם  לחּלל מעֹות ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרים, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּפרֹות

ּבפחֹות 153אחר 152מעּׂשר  לחּלין מעּׂשר מֹוציא נמצא , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָֻ
ִָָמּדמיו.

.Î ׁשני 154האחים מעּׂשר אין 155ׁשחלקּו זה 156- ׁשֹוקלין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
זה  מעֹות 157ּכנגד וכן ׁשֹוקלים 158. אין - ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַ

ואין 159ּכנגּדן  אֹותם 160, ולא 161מֹוכרין מחליפין, ואין , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹ
ולא 162מרהינין  להתנאֹות 163. לׁשלחני ולא 164יּתנם ּבהן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹֻ

ּבהן  להתּגּדל אֹותן יעלה 165ילוה ׁשּלא הלון ואם . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מּתר 166חלּודה  -167. ֲָָֻ

.‡Î מהם 168ואין הּמלוה 169ּפֹורעין עֹוּׂשין 170את ואין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
הּגמּולין 172ׁשֹוׁשבינּות 171מהן  מהן מׁשּלמין ואין ,173, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַ
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להלן. ראה ידי 149)מותר, על גם חנוכה מנר חנוכה נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם [בגמרא
דינרים  שוקל הוא שהרי זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא מדליקין אין שסובר למי אבל קיסם,

ע  הפירות מחלל הוא שאחרֿכך ואףֿעלֿפי המעשר, כנגד חולין ידי של על חנוכה מנר חנוכה נר כמדליק הוא הרי - ליהם
ואףֿעלֿפי  חנוכה, מנר חנוכה נר אפילו להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר שלמי שם, אמרו שכן קיסם.
החילול  אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל הגמרא דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך יהיה עצמו זה שנר
אינו  - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם שהרי כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל שהוא בעת חל
יודע  שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל, יודע שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון שכל בזיון,
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי המשקל,

ט]. הלכה חנוכה (תוספתא 150)מהלכות ובכתביֿיד של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים ובכל רומי בדפוס
ו  כרך ("סיני" שם שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. ובלחםֿמשנה במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה):

קכג). "משקולות".151)עמוד הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו", חדשים הפירות 152)בדפוסים שחסרו שיידע מבלי
בלחםֿמשנה  (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי קורקוס). בר"י (ראה
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים, חוץ באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא - שם)

למשקלות]. ולא לאכילה, עומדים חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין אותו 153)ובינתיים עליהם מחלל [שאם
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות, ממנו יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר

למעלה]. קורקוס).154)ראה ור"י (רדב"ז ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי שני,155)בעיא מעשר של פירות
להלן. ובכסףֿמשנה.156)וראה קורקוס בר"י וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי נגד 157)בדפוס שני מעשר כלומר,

(ראה  שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני. מעשר
שם]. ראה משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת), ולא 158)בהלכה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א

נראה  הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר עליו לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
להוכיח  יש זה ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר
משום  שני, מעשר עליו לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי
מדובר  - אותו" מחליפין ואין אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו מה גם כן, ואם שם ). (למעלה גזירה

א]. פרק תחילת שם בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר של פירות ודין שני. מעשר של [היינו 159)במעות
כמדליק  זה שהרי שני, מעשר של בזיון כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל. חולין, של מעות או פירות
שייך  לא כן גם שם) (למעלה משקלות" ממנו יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה חנוכה מנר חנוכה נר

לחסור]. שדרכם בפירות, אלא זו.160)במעות בבא חסירה רומי, את 161)בדפוס בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק שאין ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו האשה,

ז. לפסחים שני].162)צל"ח מעשר של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה אינה זו [והלכה שם. למעלה ראה
"ולא 163) של זה בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם ההלכה שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא

במעות]. מדובר לשולחני", רבים 164)יתנם כך ומתוך הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני כלומר,
פ"ד. ראש מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. משום 165)באים כן לעשות ואסור הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, את מוציא הלוה אין אם ואף שני, מעשר לכולם,166)בזיון מראן שהלה שמתוך
חלודה. מעלים בהן.167)אינם להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם. שביעית 168)תוספתא תוספתא

י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות מהלכות פ"ו סוף למעלה וראה שני 169)פ"ז. מעשר ממעות
להלן. וראה שני, מעשר מפירות שלו.170)או ואינם הן, גבוה ממון להלן.171)שהרי ראה שני, מעשר ממעות

ומתנה 172) זכיה מהלכות פ"ז ולהלן קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה , או לחתן נישואין מתנת כלומר,
דין  אין בפירות אבל במעות, אלא בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את להם כמלוה הוא והרי ב) הלכה
מעשר  של פירות בנתינת איסור אין כן, ואם טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין, נגבים ואינם שושבינות

נז. נוספת בהערה שם וראה לכלה. או לחתן חייב 173)שני שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו לו שלח אם כלומר,
לשלם  ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל, לו, לשלם

חוב. כפורע הוא והרי לו,
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.„È הּׁשבח 108עּסה - והׁשּביחה ׁשאפאּה ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּכלל  זה נּכר 109לּׁשני. ׁשּׁשבחֹו ּכל הֹותיר 110: אם : ְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּמּדה 111ּבּמּדה  הֹותיר לא ואם חׁשּבֹון, לפי הּׁשבח -112 ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
אפּלּו נּכר, ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד; לׁשני הּׁשבח -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבלבד  לׁשני הּׁשבח - הּמּדה .113הֹותיר ְִִִִֵֶַַַַַָ
.ÂË חׁשּבֹון לפי הּׁשבח ׁשּׁשוה 114ּכיצד מעּׂשר ׁשל יין ? ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

אחד,115ׁשלׁשה  זּוז ׁשוה ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל , ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
והׁשּביחּוהּו116והֹוסיפּו ׁשוה 117ּבמּדתֹו הּכל והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ

ּורביע  ּבארּבעה הּכל חֹוׁשבין - ּדר118חמּׁשה על וכן . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּדברים. ּבׁשאר ְְִִֶַָָזה

.ÊË ׁשני לסיכה 119מעּׂשר ׁשּנּתן ּפי על אף אין 120, - ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
צּנית  ּגּבי על לא אֹותֹו חזזית 121נֹותנין ּגּבי על ,122ולא ְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹ

קמיע  מּמּנּו עֹוּׂשין נּתן 123ואין לא ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
.124לרפּואה  ְִָ

.ÊÈ הּוא ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני ליי 125מעּׂשר ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבמּתנה 126הּוא  נקנה אינֹו לפיכ ּכן 127. אם אּלא נתן 128, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּטבל  ּבֹו129לֹו מקּדׁשין ואין הּמעּׂשר. מפריׁש והמקּבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ

האּׁשה  ואין 130את ממׁשּכנין 131, ואין אֹותֹו, 132מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶַָָ
מחליפין  ואין ואין 133אֹותֹו, אֹותֹו.135מרהינין 134אֹותֹו, ְְְֲִִִִֵֵַַ

.ÁÈ לביתֹו136ּכיצד יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְִִֵֵֵֵַַָֹ
ׁשּלֹו ׁשני מעּׂשר מֹוציאין 137וימׁשּכנּנּו - ּומׁשּכנֹו עבר . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

מּידֹו לֹו:138אֹותֹו יאמר לא אֹותֹו? מרהינין אין ּכיצד . ְִִִֵֵַַַָֹֹ
ּביד ויהיה זה מעּׂשר ל מעֹות 139הא עליו לי ותן ,140. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מ 141ּכיצד  יין אין ל הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? חליפין ְֲִִֵֵֵֵַַַֹֹ
מעּׂשר  ׁשמן לי ותן ל142מעּׂשר הא לֹו: אֹומר אבל . ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

-143יין  ׁשמן לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן, לי ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
לֹו ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי ,144מּתר; ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

יּתן. - לּתן הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם
.ËÈ ׁשני אפּלּו145מעּׂשר  ּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין דינרי 146- ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַ
אחר 147זהב  ׁשני מעּׂשר עליהם לחּלל ואפּלּו ,148. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשני".108) וכו' "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. שם.109)משנה שם:111)בטעם.110)משנה במשנה
וכן  לשני". השבח מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה
במדה  הוסיף גם שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו במדה המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא

קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר בטעם.112)וגם שהשביח -113)אף ניכר שבחו ש"אין שכל שם, במשנה כמפורש
ראב"ד. ועיין שם. בירושלמי יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר מדברת שהמשנה אףֿעלֿפי לשני", הנזכר 114)השבח

הקודמות. והתבלין.116)זוזים.115)בהלכות הדבש כלומר, "והוסיפו", רומי בדפוס 118)בטעמו.117)בדפוס
המשנה. בפירוש וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י הוא וכן רביעי". פחות "בארבעה פרק 119)ווינציאה: שני מעשר תוספתא

בתוספתא  ראה שני, מעשר של בסלע התוספתא דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני. מעשר של שמן והיינו א.
שם. י.120)כפשוטה הלכה התשובות 121)למעלה חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר מלמטה" ברגל שיוצאת "מכה

.(36 כ.122)עמוד כא, לויקרא אונקלוס בתרגום וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי קמיעים 123)ילפת גם עושים היו כי
סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין בפ"ה 124)של וראה לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה אלא

לרפואה". ולא "לאכלה שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה וגם 125)מהלכות יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
כ. הלכה להלן וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר נג:126)מעות נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא

הסמוכה  ההלכה בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה פ"ט להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
במאירי  וראה שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל, נקנה אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר

שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: נד:128)קידושין (למעלה 129)שם שהורמו" כמי הורמו שלא ש"מתנות ואף ֿעלֿפי
גבוה  וממון קודש שני המעשר  אין - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה  מעשר מהלכות ופ"ו ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה
קורקוס  (ר"י כמורמות אינן הורמו שלא שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת וזוהי ההפרשה. לאחר אלא

שם). למי, נודע לא ושיטה 762 עמ' שם בקידושין הוא 130)ומאירי וכן שם. מאיר כרבי מקודשת, אינה קדשה ואם 
ד. הלכה שם אישות כ.131)בהלכות הלכה להלן וראה א. פרק תחילת שני מעשר הסמוכה.132)תוספתא בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין הסמוכה.135)תוספתא בהלכה שם.136)ראה באופן 137)תוספתא (היינו
לביתו  ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה שכר חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו ליכנס שמותר
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין" ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון ונוטל
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם ולבטוחות.139)ירושלמי בתוספתא 140)למשכון הוא וכן "חולין", רומי: בדפוס
שם.141)שם. כמכר.142)תוספתא זה שהרי בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן אפילו כלומר,
שני.143) (כלומר 144)מעשר להוציאו היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור "ואין שם: ירושלמי

משח  לי הות דאילו שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את
לפרש  יכול אינו - כך דבריו לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן הייתי (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =)

כדין. ולהוציאו היין, עבור שמן לו יתן שחבירו שם.145)דבריו ובמאירי כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כדלהלן. ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן שם 146)ומדובר המאירי גורס כן

גורר. -147)ד"ה שם) מאירי - גדול משקלם ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין ואףֿעלֿפי חולין. של
המשנה  (פירוש משקל" אבני ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים בזיון שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין

הסמוכה). בהלכה וראה א, משנה פ"א -148)שם כנגדו שוקל שהוא זה, שני מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא 149ּגזרה  מׁשקלֹו150ׁשּמא מּמּנּו ונמצאּו151יכּון , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
עליהם  לחּלל מעֹות ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרים, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּפרֹות

ּבפחֹות 153אחר 152מעּׂשר  לחּלין מעּׂשר מֹוציא נמצא , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָֻ
ִָָמּדמיו.

.Î ׁשני 154האחים מעּׂשר אין 155ׁשחלקּו זה 156- ׁשֹוקלין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
זה  מעֹות 157ּכנגד וכן ׁשֹוקלים 158. אין - ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַ

ואין 159ּכנגּדן  אֹותם 160, ולא 161מֹוכרין מחליפין, ואין , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹ
ולא 162מרהינין  להתנאֹות 163. לׁשלחני ולא 164יּתנם ּבהן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹֻ

ּבהן  להתּגּדל אֹותן יעלה 165ילוה ׁשּלא הלון ואם . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מּתר 166חלּודה  -167. ֲָָֻ

.‡Î מהם 168ואין הּמלוה 169ּפֹורעין עֹוּׂשין 170את ואין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
הּגמּולין 172ׁשֹוׁשבינּות 171מהן  מהן מׁשּלמין ואין ,173, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַ
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להלן. ראה ידי 149)מותר, על גם חנוכה מנר חנוכה נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם [בגמרא
דינרים  שוקל הוא שהרי זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא מדליקין אין שסובר למי אבל קיסם,

ע  הפירות מחלל הוא שאחרֿכך ואףֿעלֿפי המעשר, כנגד חולין ידי של על חנוכה מנר חנוכה נר כמדליק הוא הרי - ליהם
ואףֿעלֿפי  חנוכה, מנר חנוכה נר אפילו להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר שלמי שם, אמרו שכן קיסם.
החילול  אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל הגמרא דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך יהיה עצמו זה שנר
אינו  - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם שהרי כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל שהוא בעת חל
יודע  שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל, יודע שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון שכל בזיון,
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי המשקל,

ט]. הלכה חנוכה (תוספתא 150)מהלכות ובכתביֿיד של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים ובכל רומי בדפוס
ו  כרך ("סיני" שם שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. ובלחםֿמשנה במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה):

קכג). "משקולות".151)עמוד הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו", חדשים הפירות 152)בדפוסים שחסרו שיידע מבלי
בלחםֿמשנה  (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי קורקוס). בר"י (ראה
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים, חוץ באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא - שם)

למשקלות]. ולא לאכילה, עומדים חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין אותו 153)ובינתיים עליהם מחלל [שאם
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות, ממנו יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר

למעלה]. קורקוס).154)ראה ור"י (רדב"ז ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי שני,155)בעיא מעשר של פירות
להלן. ובכסףֿמשנה.156)וראה קורקוס בר"י וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי נגד 157)בדפוס שני מעשר כלומר,

(ראה  שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני. מעשר
שם]. ראה משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת), ולא 158)בהלכה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א

נראה  הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר עליו לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
להוכיח  יש זה ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר
משום  שני, מעשר עליו לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי
מדובר  - אותו" מחליפין ואין אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו מה גם כן, ואם שם ). (למעלה גזירה

א]. פרק תחילת שם בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר של פירות ודין שני. מעשר של [היינו 159)במעות
כמדליק  זה שהרי שני, מעשר של בזיון כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל. חולין, של מעות או פירות
שייך  לא כן גם שם) (למעלה משקלות" ממנו יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה חנוכה מנר חנוכה נר

לחסור]. שדרכם בפירות, אלא זו.160)במעות בבא חסירה רומי, את 161)בדפוס בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק שאין ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו האשה,

ז. לפסחים שני].162)צל"ח מעשר של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה אינה זו [והלכה שם. למעלה ראה
"ולא 163) של זה בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם ההלכה שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא

במעות]. מדובר לשולחני", רבים 164)יתנם כך ומתוך הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני כלומר,
פ"ד. ראש מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. משום 165)באים כן לעשות ואסור הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, את מוציא הלוה אין אם ואף שני, מעשר לכולם,166)בזיון מראן שהלה שמתוך
חלודה. מעלים בהן.167)אינם להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם. שביעית 168)תוספתא תוספתא

י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות מהלכות פ"ו סוף למעלה וראה שני 169)פ"ז. מעשר ממעות
להלן. וראה שני, מעשר מפירות שלו.170)או ואינם הן, גבוה ממון להלן.171)שהרי ראה שני, מעשר ממעות

ומתנה 172) זכיה מהלכות פ"ז ולהלן קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה , או לחתן נישואין מתנת כלומר,
דין  אין בפירות אבל במעות, אלא בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את להם כמלוה הוא והרי ב) הלכה
מעשר  של פירות בנתינת איסור אין כן, ואם טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין, נגבים ואינם שושבינות

נז. נוספת בהערה שם וראה לכלה. או לחתן חייב 173)שני שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו לו שלח אם כלומר,
לשלם  ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל, לו, לשלם

חוב. כפורע הוא והרי לו,



iraxקלד rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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הּכנסת  ּבבית צדקה מהם ּפֹוסקין אבל 174ואין ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
חסדים 175מׁשּלמין  ּגמילּות ׁשהן ּדברים וצרי176מהן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

.177להֹודיע  ְִַ
.·Î הּפרֹות 178לא את העל לחברֹו: אדם האּלּו179יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

חלק מהן וטל ּׂשכר 180לירּוׁשלים ּכנֹוטל זה ׁשּנמצא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
לירּוׁשלים  הבאתֹו על ׁשני לֹו:181מּמעּׂשר אֹומר אבל . ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּנאכלם  ּבירּוׁשלים 182העלם .183וׁשּנׁשּתם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
.‚Î ּבירּוׁשלים 184אֹומר לחברֹו אֹותֹו185אדם  לסּו ֲִִֵֵַַָָָָ

ידֹו ׁשּנּסֹוכה ּפי על אף ׁשני, מעּׂשר זה 186ּבׁשמן ואין , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סיכתֹו .187ּבּׂשכר ְִִַָ

.„Îּבארנּו לפיכ188ּכבר הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ׁשהּמעּׂשר , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
אֹומרים  ׁשהּגֹונב 189אנּו מׁשּלם 190, אינֹו - ׁשני מעּׂשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ּכפל  והּגֹוזלֹו191ּתׁשלּומי חמׁש192, מׁשּלם אינֹו -193. ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַֹ

.‰Îׁשּלֹו194הּמקּדיׁש ׁשני הּבית 195מעּׂשר -196לבדק ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ׁשּפֹודהּו מי אֹותֹו ּפֹודה זה להקּדׁש197הרי לּתן מנת על ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעּׂשר ׁשּלֹו .198את ְֲִֵֵֶֶֶֶַ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

אֹותן ‡. ּפֹודה - ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לפּדֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהרֹוצה
האּלּו, הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות הרי ואֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבדמיהן
לא  ואם האּלּו. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו הּפרֹות ְְִֵֵֵַַַָָָָֹֻאֹו
ואינֹו ּדיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרׁש
הּמעֹות  ויעלּו לחּלין, הּפרֹות ויצאּו לפרׁש. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻצרי
הּדר מּמ ירּבה וכי ׁשּנאמר: ׁשם. ויֹוציאם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלירּוׁשלים

ּׂשאתֹו. תּוכל לא ְִֵַֹּכי
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גבוה.174) ממון הכנסת, בבית עליו שפסקו צדקה לשלם יכול וכן 175)שאינו נכון. וכן "משלחין", שם: [בתוספתא
י). הלכה שם עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה בהלכות רבינו בדברי שושבינות 176)הוא כגון

כנ"ל. בביתֿדין, נגבית שאינה פירות, מדי,177)של יותר טובה לו יחזיק שלא הוא, שני שמעשר לו, שולח שהוא למי
למעלה  שכתב כשם שבויין, בהן פודין שאין שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב ולא קדושה. בו שינהוג ועוד
לגוי  שביעית פירות מאכילים אין שהרי לגוי, ושביעית שני מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט שם, עניים מתנות בהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני מעשר לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות מעשר 178)(פ"ה
א. משנה פ"ג שני.179)שני מעשר לירושלים.180)של הבאתם עבור המגיע חובו 181)כשיעור כפורע הוא שהרי

שם. ובמאירי סב: זרה בעבודה וראה שני. שנאכלם).182)במעשר בשכר לא (אבל שנאכלם כדי "שזה 183)כלומר,
בתויו"ט). וראה שם, (מאירי חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו וכבר חנם, מתנת כעין אלא אינו
יונתן  רבי בשם זעירא  רבי חלקך), מהן טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר בין "מה אמרו: שם ובירושלמי
למה  דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור היה צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר היא" עמעום של מהלכות
בשכר  ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן אבל תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה סוף למעלה רבינו שכתב

שם.184)ההעלאה). רבינו וכפירוש שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב אסור 185)שם לירושלים חוץ שהרי
ה. הלכה ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה כלל, השמן.186)לסוך את משיחתו אגב הסך, של

השמן,187) מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים "שאין
אבל  ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר שני שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת) חנם כמתנת
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של בשמן
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש - התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם

שם. למעלה יז.188)ובמשנהֿלמלך בהלכה שאמרו 189)למעלה שמה לומר, כוונתו אומר". "אני רומי: בדפוס
(אור  הוא הדיוט ממון שני מעשר האומר דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב פ"ז) קמא (בבא בתוספתא

ג).190)שמח). הלכה גניבה מהלכות (פ"א יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח -191)הוא קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב הוא שהרי וכפר 192)משלם. שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי "לקח כלומר:

א). הלכה גזילה מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה, עליו כהקדש,193)ונשבע הרי גבוה ממון שהוא שכיון
עליהם, נשבעין שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה שם בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו

א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין אין עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין שני 194)ופשוט מעשר תוספתא
ה. כא).195)פרק הלכה ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו, של לא שההקדש 196)אבל

למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע וצ"ע שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא שמפורש כמו חל,
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים, קנו לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה פ"ז (להלן
ואילך, קא עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה סוף מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב ערכין 197)מה מהלכות בפ"ז וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד שכל
בֿד. במנחות 198)הלכות כמפורש שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך בעליו אותו פדו ואם

כפשוטה). (תוספתא צ"ע הרדב"ז ודברי על 1)פב. פירות המחלל או אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר
להיות  מעות המניח שני. מעשר פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות מחללין ואם מברך. מאי הפודה פירות.
בידי  שתעלה סלע על מחולל יהיה שני מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד מי שני. מעשר עליהם מחלל

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני מעשר הפודה זה. מכיס

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` 'i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפרֹות ·. על הּמעּׂשר ּפרֹות לחּלל רצה אם ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָוכן
ולא  ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות הּפרֹות יעלּו - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָֹאחרֹות
הרע  על הּיפה מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על מּמין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיחּלל
מחּללֹות. הן הרי - חּלל ואם הּמין. ּבאֹותֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָֻואפּלּו

ּבמצֹותיו ‚. קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפֹודה
אחרֹות  ּפרֹות על חּללן ואם ׁשני. מעּׂשר ּפדיֹון על ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוצּונּו
מעּׂשר  חּלּול על :מבר - הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָאֹו
אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר המחּלל אֹו והּפֹודה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַׁשני.

ּברכה. ְִָָָצרי
מעּׂשר,„. לׁשם אֹותֹו ּפֹודין אין - הּמעּׂשר את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּפֹודין

אּלּו? חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין: חּלין. לׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻֻאּלא
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹואף

ּבין ‰. אחרֹות. מעֹות על ׁשני מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאין
[אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ואּלּו אּלּו ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשהיּו
נחׁשת  הראׁשֹונֹות אֹו] נחׁשת, והּׁשנּיֹות ּכסף ְְְְִִִֶֶֶֶַָָהראׁשֹונֹות

מחּללין. אּלּו הרי - וחּלל עבר ואם ּכסף. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻוהּׁשנּיֹות
.Â- חּלל ואם הּפרֹות; על מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַאין

ּבהמה  על יחּללם ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹיעלּו
יגּדל  ׁשּמא מעּׂשר, קנה לא - חּלל ואם חּיין; ועֹוף  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹחּיה
הרי  - ׁשחּוטים על חּלל אם אבל עדרים. עדרים ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמהם
ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו הּפרֹות, ּכׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהן

לחּלין. ְִַָֻהּמעֹות
.Ê.נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבׁשעת

מעֹות  ויחּלל ויחזר רוח ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף. מעֹות על ְְֶֶֶַַַהּנחׁשת

.Á ּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללים - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעּׂשר
על  ּונחׁשת נחׁשת, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעל

ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות אֹותן ויעלּו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּפרֹות.
.Ëוצרּת ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא מעּׂשר ּפרֹות ּפֹודין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין

יהיה  לא - חמׁש והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּכסף.
ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. כסף, אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹהחמׁש
ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ּבכסף אּלא ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻמטּבע,
ּכסף  ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם הּכסף]. וצרּת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ[ׁשּנאמר:
ואין  ּכלּום. עּׂשה לא - אסימֹון הּנקרא והּוא ּבֹו, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבאסימֹון. ּכפֹודה ׁשהּוא מּפני מּפרּוטה, ּבפחּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּפֹודין

.Èּובאֹותֹו זמן ּבאֹותֹו יֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַאין
- נפׁש ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף ונתּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמקֹום;
הראׁשֹונים, מלכים ּומטּבע להֹוצאה. ראּוי ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָעד

ּבֹו. ּפֹודין - מּׁשמם יֹוצא ְִִִֵָאם
.‡Èוצרּת ׁשּנאמר: ּברׁשּותֹו; ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּפֹודה  - להֹוציאֹו יכֹול והּוא לבֹור ּכיסֹו נפל .ּביד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּכסף
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֶּבֹו,

.·È אם ּכנגּדֹו: ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ׁשּבביתֹו; ּפרֹות ּבהן ּפֹודה - הּדחק ידי על להּציל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיכֹול

על  מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש ּפרֹות ואמר: לאו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻואם
ּכלּום. אמר לא - הּללּו ְַַַָָָֹהּמעֹות

.‚È הרי - ׁשני מעּׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּמּניח
- ׁשאבדּו מצאן קּימים. ׁשהן ּבחזקת ּבהן ּפֹודה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

למפרע. ּבהן ּׁשּפדה מה לכל ְְְֵֵֶֶַַַָָָָחֹוׁשׁש
.„È ּבבבל (ּבבל) מעֹות לֹו ויׁש ּבטבריא עֹומד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמי

טב  מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהם. מחּלל אינֹו ריא - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהם. מחּלל - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבבבל

.ÂË ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ּפּונדיֹון  על זה, זהב מּדינר ׁשאפרט סלע על זה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּכיס
ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל, זה הרי - זה מּסלע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאפרט

מעּׂשר. ּתהי ׁשּיפרט ְְֲִִֵֶַֹאֹו
.ÊË ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל מעּׂשר הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל, לא -ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ
.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון ׁשּיפריׁשּנּו, קדם ׁשני מעּׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה

אמר  לא - אּלּו ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמעּׂשר
ׁשני  מעּׂשר ואמר: קבע אם אבל מעּׂשר. קבע ולא ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּכלּום,
הרי  - אּלּו הּמעֹות על מחּלל ּבדרֹום אֹו ּבצפֹון ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּלהן

ּפדּוי. ֶָזה
.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין - ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין

ּכמֹות  ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול: ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
לא  ּפֹורט, ׁשהּׁשלחני ּכמֹות הּמעֹות ונֹותן מֹוכר. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻׁשהּוא
ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם מצרף. ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכמֹות
מחּלל. זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאֹו

.ËÈ אם מּׁשתּות, ּפחֹות אֹו ׁשתּות חסרה הּסלע ְְְֲִִֵֶַַָָָָהיתה
לכּתחּלה  עליה מחּלל - הּדחק ידי על יֹוצאת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה
- רעה ונמצאת ּבסלע ּפדה חֹוׁשׁש. ואינֹו סלע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשוה

ֲִֶַָיחליפּנה.
.Îּבמּדתֹו מדקּדק אּלא אכסרה, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין

ּבמׁשקלֹו יּפדה אֹו - ידּועים דמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
יין  ּכגֹון ידּועים, ּדמיו ׁשאין ּדבר ואם אחד; ּפי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשהחלידּו מעֹות אֹו ׁשהרקיבּו, ּופרֹות להחמיץ, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשהתחיל
מהן  אחד היה ואפּלּו ּתּגרים, ׁשלׁשה ּפי על יּפדה -ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
נׁשיו  ּוׁשּתי איׁש אפּלּו הּמעּׂשר. ּבעל אֹו ּכֹוכבים ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָעֹובד
ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ּפיהם. על ּפֹודין -ְְְִִִִִִֶֶַַַָֹ

ההקּדׁש. מן ּבמעּׂשר חמר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַֹוזה
.‡Î לפּדֹותם למקֹום מּמקֹום מעּׂשר  ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאין

מּמקֹום  אֹו הּזֹול למקֹום הּיקר מּמקֹום והּמֹולי ְְְְִִִִֶַַַָֹׁשם.
ואם  הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר למקֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹהּזֹול
ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין - דמאי ְְְִִִַַַַַָהיּו

ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר
.·Î עליהם והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו

ּפֹודה  - והׁשּביחּו לעיר ׁשהביאן עד מּביתֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָיציאֹות
יציאֹותיו. והפסיד העיר ְְְְִִִִַַָָּכׁשער
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הּכנסת  ּבבית צדקה מהם ּפֹוסקין אבל 174ואין ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
חסדים 175מׁשּלמין  ּגמילּות ׁשהן ּדברים וצרי176מהן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

.177להֹודיע  ְִַ
.·Î הּפרֹות 178לא את העל לחברֹו: אדם האּלּו179יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

חלק מהן וטל ּׂשכר 180לירּוׁשלים ּכנֹוטל זה ׁשּנמצא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
לירּוׁשלים  הבאתֹו על ׁשני לֹו:181מּמעּׂשר אֹומר אבל . ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּנאכלם  ּבירּוׁשלים 182העלם .183וׁשּנׁשּתם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
.‚Î ּבירּוׁשלים 184אֹומר לחברֹו אֹותֹו185אדם  לסּו ֲִִֵֵַַָָָָ

ידֹו ׁשּנּסֹוכה ּפי על אף ׁשני, מעּׂשר זה 186ּבׁשמן ואין , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סיכתֹו .187ּבּׂשכר ְִִַָ

.„Îּבארנּו לפיכ188ּכבר הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ׁשהּמעּׂשר , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
אֹומרים  ׁשהּגֹונב 189אנּו מׁשּלם 190, אינֹו - ׁשני מעּׂשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ּכפל  והּגֹוזלֹו191ּתׁשלּומי חמׁש192, מׁשּלם אינֹו -193. ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַֹ

.‰Îׁשּלֹו194הּמקּדיׁש ׁשני הּבית 195מעּׂשר -196לבדק ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ׁשּפֹודהּו מי אֹותֹו ּפֹודה זה להקּדׁש197הרי לּתן מנת על ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעּׂשר ׁשּלֹו .198את ְֲִֵֵֶֶֶֶַ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

אֹותן ‡. ּפֹודה - ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לפּדֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהרֹוצה
האּלּו, הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות הרי ואֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבדמיהן
לא  ואם האּלּו. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו הּפרֹות ְְִֵֵֵַַַָָָָֹֻאֹו
ואינֹו ּדיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרׁש
הּמעֹות  ויעלּו לחּלין, הּפרֹות ויצאּו לפרׁש. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻצרי
הּדר מּמ ירּבה וכי ׁשּנאמר: ׁשם. ויֹוציאם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלירּוׁשלים

ּׂשאתֹו. תּוכל לא ְִֵַֹּכי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גבוה.174) ממון הכנסת, בבית עליו שפסקו צדקה לשלם יכול וכן 175)שאינו נכון. וכן "משלחין", שם: [בתוספתא
י). הלכה שם עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה בהלכות רבינו בדברי שושבינות 176)הוא כגון

כנ"ל. בביתֿדין, נגבית שאינה פירות, מדי,177)של יותר טובה לו יחזיק שלא הוא, שני שמעשר לו, שולח שהוא למי
למעלה  שכתב כשם שבויין, בהן פודין שאין שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב ולא קדושה. בו שינהוג ועוד
לגוי  שביעית פירות מאכילים אין שהרי לגוי, ושביעית שני מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט שם, עניים מתנות בהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני מעשר לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות מעשר 178)(פ"ה
א. משנה פ"ג שני.179)שני מעשר לירושלים.180)של הבאתם עבור המגיע חובו 181)כשיעור כפורע הוא שהרי

שם. ובמאירי סב: זרה בעבודה וראה שני. שנאכלם).182)במעשר בשכר לא (אבל שנאכלם כדי "שזה 183)כלומר,
בתויו"ט). וראה שם, (מאירי חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו וכבר חנם, מתנת כעין אלא אינו
יונתן  רבי בשם זעירא  רבי חלקך), מהן טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר בין "מה אמרו: שם ובירושלמי
למה  דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור היה צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר היא" עמעום של מהלכות
בשכר  ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן אבל תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה סוף למעלה רבינו שכתב

שם.184)ההעלאה). רבינו וכפירוש שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב אסור 185)שם לירושלים חוץ שהרי
ה. הלכה ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה כלל, השמן.186)לסוך את משיחתו אגב הסך, של

השמן,187) מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים "שאין
אבל  ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר שני שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת) חנם כמתנת
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של בשמן
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש - התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם

שם. למעלה יז.188)ובמשנהֿלמלך בהלכה שאמרו 189)למעלה שמה לומר, כוונתו אומר". "אני רומי: בדפוס
(אור  הוא הדיוט ממון שני מעשר האומר דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב פ"ז) קמא (בבא בתוספתא

ג).190)שמח). הלכה גניבה מהלכות (פ"א יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח -191)הוא קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב הוא שהרי וכפר 192)משלם. שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי "לקח כלומר:

א). הלכה גזילה מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה, עליו כהקדש,193)ונשבע הרי גבוה ממון שהוא שכיון
עליהם, נשבעין שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה שם בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו

א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין אין עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין שני 194)ופשוט מעשר תוספתא
ה. כא).195)פרק הלכה ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו, של לא שההקדש 196)אבל

למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע וצ"ע שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא שמפורש כמו חל,
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים, קנו לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה פ"ז (להלן
ואילך, קא עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה סוף מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב ערכין 197)מה מהלכות בפ"ז וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד שכל
בֿד. במנחות 198)הלכות כמפורש שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך בעליו אותו פדו ואם

כפשוטה). (תוספתא צ"ע הרדב"ז ודברי על 1)פב. פירות המחלל או אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר
להיות  מעות המניח שני. מעשר פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות מחללין ואם מברך. מאי הפודה פירות.
בידי  שתעלה סלע על מחולל יהיה שני מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד מי שני. מעשר עליהם מחלל

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני מעשר הפודה זה. מכיס
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ּפרֹות ·. על הּמעּׂשר ּפרֹות לחּלל רצה אם ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָוכן
ולא  ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות הּפרֹות יעלּו - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָֹאחרֹות
הרע  על הּיפה מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על מּמין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיחּלל
מחּללֹות. הן הרי - חּלל ואם הּמין. ּבאֹותֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָֻואפּלּו

ּבמצֹותיו ‚. קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפֹודה
אחרֹות  ּפרֹות על חּללן ואם ׁשני. מעּׂשר ּפדיֹון על ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוצּונּו
מעּׂשר  חּלּול על :מבר - הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָאֹו
אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר המחּלל אֹו והּפֹודה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַׁשני.

ּברכה. ְִָָָצרי
מעּׂשר,„. לׁשם אֹותֹו ּפֹודין אין - הּמעּׂשר את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּפֹודין

אּלּו? חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין: חּלין. לׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻֻאּלא
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹואף

ּבין ‰. אחרֹות. מעֹות על ׁשני מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאין
[אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ואּלּו אּלּו ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשהיּו
נחׁשת  הראׁשֹונֹות אֹו] נחׁשת, והּׁשנּיֹות ּכסף ְְְְִִִֶֶֶֶַָָהראׁשֹונֹות

מחּללין. אּלּו הרי - וחּלל עבר ואם ּכסף. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻוהּׁשנּיֹות
.Â- חּלל ואם הּפרֹות; על מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַאין

ּבהמה  על יחּללם ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹיעלּו
יגּדל  ׁשּמא מעּׂשר, קנה לא - חּלל ואם חּיין; ועֹוף  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹחּיה
הרי  - ׁשחּוטים על חּלל אם אבל עדרים. עדרים ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמהם
ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו הּפרֹות, ּכׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהן

לחּלין. ְִַָֻהּמעֹות
.Ê.נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבׁשעת

מעֹות  ויחּלל ויחזר רוח ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף. מעֹות על ְְֶֶֶַַַהּנחׁשת

.Á ּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללים - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעּׂשר
על  ּונחׁשת נחׁשת, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעל

ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות אֹותן ויעלּו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּפרֹות.
.Ëוצרּת ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא מעּׂשר ּפרֹות ּפֹודין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין

יהיה  לא - חמׁש והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּכסף.
ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. כסף, אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹהחמׁש
ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ּבכסף אּלא ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻמטּבע,
ּכסף  ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם הּכסף]. וצרּת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ[ׁשּנאמר:
ואין  ּכלּום. עּׂשה לא - אסימֹון הּנקרא והּוא ּבֹו, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבאסימֹון. ּכפֹודה ׁשהּוא מּפני מּפרּוטה, ּבפחּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּפֹודין

.Èּובאֹותֹו זמן ּבאֹותֹו יֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַאין
- נפׁש ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף ונתּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמקֹום;
הראׁשֹונים, מלכים ּומטּבע להֹוצאה. ראּוי ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָעד

ּבֹו. ּפֹודין - מּׁשמם יֹוצא ְִִִֵָאם
.‡Èוצרּת ׁשּנאמר: ּברׁשּותֹו; ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּפֹודה  - להֹוציאֹו יכֹול והּוא לבֹור ּכיסֹו נפל .ּביד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּכסף
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֶּבֹו,

.·È אם ּכנגּדֹו: ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ׁשּבביתֹו; ּפרֹות ּבהן ּפֹודה - הּדחק ידי על להּציל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיכֹול

על  מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש ּפרֹות ואמר: לאו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻואם
ּכלּום. אמר לא - הּללּו ְַַַָָָֹהּמעֹות

.‚È הרי - ׁשני מעּׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּמּניח
- ׁשאבדּו מצאן קּימים. ׁשהן ּבחזקת ּבהן ּפֹודה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

למפרע. ּבהן ּׁשּפדה מה לכל ְְְֵֵֶֶַַַָָָָחֹוׁשׁש
.„È ּבבבל (ּבבל) מעֹות לֹו ויׁש ּבטבריא עֹומד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמי

טב  מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהם. מחּלל אינֹו ריא - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהם. מחּלל - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבבבל

.ÂË ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ּפּונדיֹון  על זה, זהב מּדינר ׁשאפרט סלע על זה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּכיס
ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל, זה הרי - זה מּסלע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאפרט

מעּׂשר. ּתהי ׁשּיפרט ְְֲִִֵֶַֹאֹו
.ÊË ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל מעּׂשר הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל, לא -ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ
.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון ׁשּיפריׁשּנּו, קדם ׁשני מעּׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה

אמר  לא - אּלּו ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמעּׂשר
ׁשני  מעּׂשר ואמר: קבע אם אבל מעּׂשר. קבע ולא ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּכלּום,
הרי  - אּלּו הּמעֹות על מחּלל ּבדרֹום אֹו ּבצפֹון ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּלהן

ּפדּוי. ֶָזה
.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין - ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין

ּכמֹות  ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול: ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
לא  ּפֹורט, ׁשהּׁשלחני ּכמֹות הּמעֹות ונֹותן מֹוכר. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻׁשהּוא
ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם מצרף. ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכמֹות
מחּלל. זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאֹו

.ËÈ אם מּׁשתּות, ּפחֹות אֹו ׁשתּות חסרה הּסלע ְְְֲִִֵֶַַָָָָהיתה
לכּתחּלה  עליה מחּלל - הּדחק ידי על יֹוצאת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה
- רעה ונמצאת ּבסלע ּפדה חֹוׁשׁש. ואינֹו סלע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשוה

ֲִֶַָיחליפּנה.
.Îּבמּדתֹו מדקּדק אּלא אכסרה, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין

ּבמׁשקלֹו יּפדה אֹו - ידּועים דמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
יין  ּכגֹון ידּועים, ּדמיו ׁשאין ּדבר ואם אחד; ּפי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשהחלידּו מעֹות אֹו ׁשהרקיבּו, ּופרֹות להחמיץ, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשהתחיל
מהן  אחד היה ואפּלּו ּתּגרים, ׁשלׁשה ּפי על יּפדה -ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
נׁשיו  ּוׁשּתי איׁש אפּלּו הּמעּׂשר. ּבעל אֹו ּכֹוכבים ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָעֹובד
ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ּפיהם. על ּפֹודין -ְְְִִִִִִֶֶַַַָֹ

ההקּדׁש. מן ּבמעּׂשר חמר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַֹוזה
.‡Î לפּדֹותם למקֹום מּמקֹום מעּׂשר  ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאין

מּמקֹום  אֹו הּזֹול למקֹום הּיקר מּמקֹום והּמֹולי ְְְְִִִִֶַַַָֹׁשם.
ואם  הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר למקֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹהּזֹול
ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין - דמאי ְְְִִִַַַַַָהיּו

ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר
.·Î עליהם והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו

ּפֹודה  - והׁשּביחּו לעיר ׁשהביאן עד מּביתֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָיציאֹות
יציאֹותיו. והפסיד העיר ְְְְִִִִַַָָּכׁשער
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לעצמֹו‡. מעּׂשרֹו ׁשּלֹו2הּפֹודה ׁשהּוא ּבין ּבין 3- , ְְְֵֵֶֶֶַַַַ

ּבירּׁשה  לֹו מּתנה 4ׁשּנפל ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין ּכמֹו5, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשוה  היה אם חמׁש. עליו מֹוסיף זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבארנּו

חמּׁשה  נֹותן - איׁש6ארּבעה יגאל ּגאל ואם ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
עליו. יסף חמׁשיתֹו ְֲִִִֵַַָָֹמּמעּׂשרֹו,

לעצמּה7ואּׁשה ·. ׁשּלּה ׁשני מעּׂשר אינּה8ׁשּפדת - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
- מּמעּׂשרֹו איׁש למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמׁש. ְְְִִִִִֶַַַָָָֹמֹוסיפה

אּׁשה  וכן 9ולא הּמעּׂשר 11אם 10. ּפרֹות ּפדיֹון 12ּפדה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
חמׁש מֹוסיף - .13לעצמֹו ְְִֶַֹ

הּפדיֹון ‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעּׂשרֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ׁשנּיה  ּפעם ּבלבד,14לעצמֹו הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
החמׁש על חמׁש מֹוסיף .15ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ

ׁשני „. ּפרּוטה 16מעּׂשר ׁשוה ּבחמׁשֹו אינֹו17ׁשאין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
חמׁש עליו ידּועין 18מֹוסיף ּדמיו ׁשאין מעּׂשר וכן ּדּיֹו19. - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּזה 20ׁשּיאמר  הּסלע על מחּלל וחמׁשֹו הּוא וכל 21: .22 ְְְְֶֶֶַַַַַָָֹֻֻ
מּׁשּלֹו ּפֹודהּו אינֹו ׁשהּוא חמׁש23מעּׂשר מֹוסיף אינֹו -24. ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ

חמׁש עליו מֹוסיף אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני .25ּומעּׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלא ‰. אחר ׁשני מעּׂשר לֹו והיה ׁשני, מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם ׁשּיאמר 26נפּדה, ּדּיֹו - ּפרּוטה :27ׁשוה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשאי  לפי הראׁשֹונֹות; מעֹות על מחּלל וחמׁשֹו ְְְְִִִֶַָָָֻֻהּוא

מעֹותיו. את לצמצם לאדם ְְְְְֵֶֶַָָָָאפׁשר
.Â ּדמיו על ּביֹותר מעּׂשר נתּפסה 28הּפֹודה לא - ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

למעּׂשר. ְֲֵֶֶַַהּתֹוספת
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מעשר 1) והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת האשה ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר
והפודה  שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים מותר ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו. על ביותר
מעשר  פירות עם מעשר כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר מעות החומש. את נתן ולא לעצמו שני מעשר

הכסף. אלא 2)על חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל שלו, הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם הפירות גם שהרי 3)אם לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות שהפרישו

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, שעשאתו התורה שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה המעשר 4)ממון כלומר,
כשלו, הוא והרי המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה - הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו

השדה. בבעל שחידשה שני 5)כשם שמעשר הסובר מאיר שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן שם: במשנה
בטבליה". ניהליה דיהיב "כגון המדובר הוא, גבוה "אבעיא 6)ממון נג: מציעא בבבא אמרו וכן מלבר" "חומש היינו

מוסיף  ארבעה על כלומר (=מבחוץ, מלבר חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר (=מבפנים, מלגיו חומשא להו,
מלבר". "חומשא החליטו: ובמסקנא אשה".7)אחד)", ולא רחמנא אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין

זה.8) באופן חומש מוסיף שהאיש שלה, המעות וגם הפירות גם בשבילו 9)כלומר: פודה והיא הבעל, של הפירות ואם
כמותו. אדם של ששלוחו חומש, מוסיפה הפודה 10)- כן כמו חומש, מוסיף שני מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,

חומש. מוסיף המעשר, עליהן 11)פדיון מוסיף פודן כשהוא לשלמים, שני מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
למעשר". ואחד לקודש, אחת חומשין, עליהן.12)שני המעשר, פירות שפדה שני, מעשר מעות הקרן,13)כלומר, על

הראשון. החומש על חומש.14)ולא מוסיף חומש.15)שהוא על חומש שמוסיף בשוגג, תרומה לאוכל בניגוד
פרוטה.16) שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא ממעשרו ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם

אסי. כרב רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני במעשר פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר
שווה  בחומשו שאין שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר אינו פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש

רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו (=17)פרוטה, מלבר הוא והחומש פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו כשהמעשר
אחר 18)מבחוץ). שני מעשר עליהן שחילל מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם. קדוש עצמו הוא אבל

הראשונות". מעות על מחולל וחומשו "הוא אומר: פרוטה,19)- שווה בחומשו אין שאז פרוטות, ארבע בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא מדובר 20)ואינו ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה כמו תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,

להמתין  צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם אלא אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה, מן כשהמעשר
פרוטה. שווה בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו שיהא עליו,21)עד חיללו שכבר סלע על כלומר,

אחר  שני חומש.22).מעשר מוסיף אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל יוחנן, ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי ר'

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי הירושלמי.23)עליו, וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח: מעשה בכתבֿיד
התורה.24) מן חל הפדיון עיקר של 25)אבל שני מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו שהחומש כיוון

יפריש, שלא אמרו ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש כדרך אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי,
בלא  לירושלים חוץ "ויאכלנו עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש, לו אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני

נפדה.26)פדיון". שלא המעשר עם 27)של שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין אמרינן "ולא כלומר,
ר'28)אחר". "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות. יותר שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,

מה  הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו שני מעשר הכל, את תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` `"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê אֹומר הּבית ואחר 30ּבסלע 29ּבעל ,31- ּבסלע אֹומר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַ
הּבית  ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּבית ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹּבעל

ּופרּוטה  ּבסלע אֹומר ואחר ּבסלע, האחר 32אֹומר - ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּקרן  על ׁשּמֹוסיף מּפני .33קֹודם, ְִִֵֵֶֶֶַַ

.Á להערים אדם 34מּתר אֹומר ּכיצד? מעּׂשרֹו. ּפדיֹון על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
העברי  ּולעבּדֹו הּגדֹולים ּולבּתֹו ל35לבנֹו הא את 36: ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

יֹוסיף  ׁשּלא ּכדי הּמעּׂשר, ּבהן ל ּופדה האּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמעֹות
ּבהן  לי ּפדה לֹו: יאמר לא אבל אמר 37חמׁש. אם וכן . ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

חמׁש מֹוסיף אינֹו - מּׁשּל לי ּפדה .38לֹו: ְְִִִֵֵֶֶֹ
.Ë לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא הּקטּנים 39אבל ּולבּתֹו 40לבנֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

ּכידֹו ׁשּידן מּפני הּכנענים, וׁשפחתֹו נתן 41ּולעבּדֹו . ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכגֹון  מּדבריהם, זה ׁשני מעּׂשר אם העברּיה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשפחתֹו
ׁשאמה  קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשהיה

לאחרים  זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה אּלא 42העברּיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּדבריהם  ׁשהּוא .43ּבדבר ְְִִֵֶֶָָ

.Èּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעּׂשר ונֹותן מערים ,44וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
מעֹות  על מחּללין האּלּו הּפרֹות הרי הּנֹותן: ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֻואֹומר

.45ׁשּבּבית  ִֶַַ

.‡Èּובנֹו [אב ׁשּתפין, ׁשני אֹו אחין זה 46ׁשני ּפֹודין - [ ְְְִִִֵֵֶַָָֻ
ׁשהכניסה  אּׁשה חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי ׁשני, מעּׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלזה
ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל ׁשני, מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵַַַָָָלבעלּה

ּפדהּו אם ,לפיכ ּבעל. קנה לא  - אינֹו47ׁשּבארנּו - ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
חמׁש .48מֹוסיף ִֶֹ

.·È ׁשני מעּׂשר ולא 49הּפֹודה הּקרן את ונתן לעצמֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
והרי  מעּכב החמׁש ׁשאין ּפי על אף החמׁש, את ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹנתן

ׁש עד יאכל לא - ּבׁשּבת.נתחּלל ואפּלּו החמׁש, ּיּתן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
יּתן. ולא יפׁשע ׁשּמא ְְְִִֵֵֶַָָֹּגזרה

.‚È לצרפם רצה אם ׁשני, מעּׂשר זהב 50מעֹות ּבדינרי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָ
אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרפן. - מּׂשאן להקל ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָּכדי

ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין חמׁש, ְִִֵֶֶֶֶֶָֹמֹוסיף
.„È ׁשני מעּׂשר מּמעֹות סלע ּבירּוׁשלים 51הּפֹורט ּבין , ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

יצרפּנה  לא - לירּוׁשלים חּוץ נחׁשת 52ּבין ּבמעֹות ,53ּכּלּה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
נחׁשת  מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל .54אּלא ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָ

.ÂË על מעּׂשר ּפרֹות עם מעּׂשר ּכסף לחּלל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמּתר
והּוא 55הּכסף  דינר 56. מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות אבל 57ׁשּיהּו ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

דינר  ׁשוה ּבהן היה הּכסף 58אם עם יחּללם לא אּלא 59- , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
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שנאכל  שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו מרבה להיות מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף ראשון.29)לבעליו, לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי לפדיון

מ 31) ובכסף ז הלכה ט פרק להלן הפירות.ראה בעל מדעת שלא לחלל יכול שאחר שם, "בסלע 32)שנה שם: במשנה
היא 33)ואיסר". שנייא אבין רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית) זה של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

החומש". מן ולפוטרו המעשר) (על עליו להערים יכול תיקרא 34)שהוא להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
שכר 35)מרמה". משנה כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד. ידיו מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

פירות. אוכל והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו שאין שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר
על  ובמתנה נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה
גמורה]. במתנה מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין מהלכות א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת

להחזיר].36) מנת על מתנה היא שזו סה. בגיטין רש"י מדברי וחייב 37)[נראה שליחות לשון אלא מתנה לשון זו שאין
שלך"38)בחומש. המעות "על לו: שאמר שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה מעות לך הא כלומר:

מתנה. זו הרי שפדיונו 40)עליהן.39)- הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים, לעונת בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
בחומש.41)פדיון. וחייב ברשותו, שהמעות שדעת 42)ונמצא כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף כלומר,

אחרים. של שני מעשר לפדות כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה  מן 43)אחרת שהוא בדבר לא אבל
במתנה.44)התורה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר שכיוון מכן, לאחר ולא הכרי, מן שהפריש קודם

אותן 45) נוטלין היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות מקנה היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם בפירות כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) כתב 46)(את שכבר ואף

אביו, ללב קרוב שהבן פי על אף לבנו, פודה האב שאף כאן, וכתב הוסיף לאביו, פודה שבן ח), הלכה (למעלה רבינו
לבנו. קרוב משהאב שלו.47)יותר מעות חומש.48)על מוסיפה אינה האשה, פדתה אם כן מוסיף 49)וכמו שהוא

נחושת.51)לפרטם.50)חומש. של מעות על לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו יש יפרטנה.52)כלומר:
מחולל 53) כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת, במעות כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא שאינו שכיוון

כסף. וכשמחלל 54)על הדחק. בשעת אלא נחושת על כסף מחללין אין שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
משנה  נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף מחללין שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על כסף
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא, שמאי ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות זו

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על עם 55)כסף ביחד - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. כסף 56)הפירות, כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה לקיש בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

מחללין  (שאין מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר,
דינרי  ושני כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף

שאסור". עצמם.57)פירות בפני לחללם עצמם.58)שקשה בפני לחללם כסף.59)שאפשר על כסף מחללים שאין
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ה'תשע"ה  אייר י"א ה' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לעצמֹו‡. מעּׂשרֹו ׁשּלֹו2הּפֹודה ׁשהּוא ּבין ּבין 3- , ְְְֵֵֶֶֶַַַַ

ּבירּׁשה  לֹו מּתנה 4ׁשּנפל ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין ּכמֹו5, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשוה  היה אם חמׁש. עליו מֹוסיף זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבארנּו

חמּׁשה  נֹותן - איׁש6ארּבעה יגאל ּגאל ואם ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
עליו. יסף חמׁשיתֹו ְֲִִִֵַַָָֹמּמעּׂשרֹו,

לעצמּה7ואּׁשה ·. ׁשּלּה ׁשני מעּׂשר אינּה8ׁשּפדת - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
- מּמעּׂשרֹו איׁש למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמׁש. ְְְִִִִִֶַַַָָָֹמֹוסיפה

אּׁשה  וכן 9ולא הּמעּׂשר 11אם 10. ּפרֹות ּפדיֹון 12ּפדה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
חמׁש מֹוסיף - .13לעצמֹו ְְִֶַֹ

הּפדיֹון ‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעּׂשרֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ׁשנּיה  ּפעם ּבלבד,14לעצמֹו הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
החמׁש על חמׁש מֹוסיף .15ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ

ׁשני „. ּפרּוטה 16מעּׂשר ׁשוה ּבחמׁשֹו אינֹו17ׁשאין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
חמׁש עליו ידּועין 18מֹוסיף ּדמיו ׁשאין מעּׂשר וכן ּדּיֹו19. - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּזה 20ׁשּיאמר  הּסלע על מחּלל וחמׁשֹו הּוא וכל 21: .22 ְְְְֶֶֶַַַַַָָֹֻֻ
מּׁשּלֹו ּפֹודהּו אינֹו ׁשהּוא חמׁש23מעּׂשר מֹוסיף אינֹו -24. ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ

חמׁש עליו מֹוסיף אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני .25ּומעּׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלא ‰. אחר ׁשני מעּׂשר לֹו והיה ׁשני, מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם ׁשּיאמר 26נפּדה, ּדּיֹו - ּפרּוטה :27ׁשוה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשאי  לפי הראׁשֹונֹות; מעֹות על מחּלל וחמׁשֹו ְְְְִִִֶַָָָֻֻהּוא

מעֹותיו. את לצמצם לאדם ְְְְְֵֶֶַָָָָאפׁשר
.Â ּדמיו על ּביֹותר מעּׂשר נתּפסה 28הּפֹודה לא - ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

למעּׂשר. ְֲֵֶֶַַהּתֹוספת

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעשר 1) והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת האשה ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר
והפודה  שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים מותר ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו. על ביותר
מעשר  פירות עם מעשר כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר מעות החומש. את נתן ולא לעצמו שני מעשר

הכסף. אלא 2)על חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל שלו, הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם הפירות גם שהרי 3)אם לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות שהפרישו

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, שעשאתו התורה שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה המעשר 4)ממון כלומר,
כשלו, הוא והרי המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה - הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו

השדה. בבעל שחידשה שני 5)כשם שמעשר הסובר מאיר שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן שם: במשנה
בטבליה". ניהליה דיהיב "כגון המדובר הוא, גבוה "אבעיא 6)ממון נג: מציעא בבבא אמרו וכן מלבר" "חומש היינו

מוסיף  ארבעה על כלומר (=מבחוץ, מלבר חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר (=מבפנים, מלגיו חומשא להו,
מלבר". "חומשא החליטו: ובמסקנא אשה".7)אחד)", ולא רחמנא אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין

זה.8) באופן חומש מוסיף שהאיש שלה, המעות וגם הפירות גם בשבילו 9)כלומר: פודה והיא הבעל, של הפירות ואם
כמותו. אדם של ששלוחו חומש, מוסיפה הפודה 10)- כן כמו חומש, מוסיף שני מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,

חומש. מוסיף המעשר, עליהן 11)פדיון מוסיף פודן כשהוא לשלמים, שני מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
למעשר". ואחד לקודש, אחת חומשין, עליהן.12)שני המעשר, פירות שפדה שני, מעשר מעות הקרן,13)כלומר, על

הראשון. החומש על חומש.14)ולא מוסיף חומש.15)שהוא על חומש שמוסיף בשוגג, תרומה לאוכל בניגוד
פרוטה.16) שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא ממעשרו ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם

אסי. כרב רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני במעשר פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר
שווה  בחומשו שאין שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר אינו פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש

רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו (=17)פרוטה, מלבר הוא והחומש פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו כשהמעשר
אחר 18)מבחוץ). שני מעשר עליהן שחילל מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם. קדוש עצמו הוא אבל

הראשונות". מעות על מחולל וחומשו "הוא אומר: פרוטה,19)- שווה בחומשו אין שאז פרוטות, ארבע בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא מדובר 20)ואינו ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה כמו תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,

להמתין  צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם אלא אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה, מן כשהמעשר
פרוטה. שווה בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו שיהא עליו,21)עד חיללו שכבר סלע על כלומר,

אחר  שני חומש.22).מעשר מוסיף אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל יוחנן, ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי ר'

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי הירושלמי.23)עליו, וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח: מעשה בכתבֿיד
התורה.24) מן חל הפדיון עיקר של 25)אבל שני מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו שהחומש כיוון

יפריש, שלא אמרו ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש כדרך אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי,
בלא  לירושלים חוץ "ויאכלנו עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש, לו אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני

נפדה.26)פדיון". שלא המעשר עם 27)של שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין אמרינן "ולא כלומר,
ר'28)אחר". "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות. יותר שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,

מה  הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו שני מעשר הכל, את תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן
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.Ê אֹומר הּבית ואחר 30ּבסלע 29ּבעל ,31- ּבסלע אֹומר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַ
הּבית  ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּבית ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹּבעל

ּופרּוטה  ּבסלע אֹומר ואחר ּבסלע, האחר 32אֹומר - ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּקרן  על ׁשּמֹוסיף מּפני .33קֹודם, ְִִֵֵֶֶֶַַ

.Á להערים אדם 34מּתר אֹומר ּכיצד? מעּׂשרֹו. ּפדיֹון על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
העברי  ּולעבּדֹו הּגדֹולים ּולבּתֹו ל35לבנֹו הא את 36: ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

יֹוסיף  ׁשּלא ּכדי הּמעּׂשר, ּבהן ל ּופדה האּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמעֹות
ּבהן  לי ּפדה לֹו: יאמר לא אבל אמר 37חמׁש. אם וכן . ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

חמׁש מֹוסיף אינֹו - מּׁשּל לי ּפדה .38לֹו: ְְִִִֵֵֶֶֹ
.Ë לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא הּקטּנים 39אבל ּולבּתֹו 40לבנֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

ּכידֹו ׁשּידן מּפני הּכנענים, וׁשפחתֹו נתן 41ּולעבּדֹו . ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכגֹון  מּדבריהם, זה ׁשני מעּׂשר אם העברּיה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשפחתֹו
ׁשאמה  קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשהיה

לאחרים  זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה אּלא 42העברּיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּדבריהם  ׁשהּוא .43ּבדבר ְְִִֵֶֶָָ

.Èּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעּׂשר ונֹותן מערים ,44וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
מעֹות  על מחּללין האּלּו הּפרֹות הרי הּנֹותן: ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֻואֹומר

.45ׁשּבּבית  ִֶַַ

.‡Èּובנֹו [אב ׁשּתפין, ׁשני אֹו אחין זה 46ׁשני ּפֹודין - [ ְְְִִִֵֵֶַָָֻ
ׁשהכניסה  אּׁשה חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי ׁשני, מעּׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלזה
ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל ׁשני, מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵַַַָָָלבעלּה

ּפדהּו אם ,לפיכ ּבעל. קנה לא  - אינֹו47ׁשּבארנּו - ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
חמׁש .48מֹוסיף ִֶֹ

.·È ׁשני מעּׂשר ולא 49הּפֹודה הּקרן את ונתן לעצמֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
והרי  מעּכב החמׁש ׁשאין ּפי על אף החמׁש, את ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹנתן

ׁש עד יאכל לא - ּבׁשּבת.נתחּלל ואפּלּו החמׁש, ּיּתן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
יּתן. ולא יפׁשע ׁשּמא ְְְִִֵֵֶַָָֹּגזרה

.‚È לצרפם רצה אם ׁשני, מעּׂשר זהב 50מעֹות ּבדינרי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָ
אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרפן. - מּׂשאן להקל ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָּכדי

ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין חמׁש, ְִִֵֶֶֶֶֶָֹמֹוסיף
.„È ׁשני מעּׂשר מּמעֹות סלע ּבירּוׁשלים 51הּפֹורט ּבין , ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

יצרפּנה  לא - לירּוׁשלים חּוץ נחׁשת 52ּבין ּבמעֹות ,53ּכּלּה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
נחׁשת  מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל .54אּלא ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָ

.ÂË על מעּׂשר ּפרֹות עם מעּׂשר ּכסף לחּלל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמּתר
והּוא 55הּכסף  דינר 56. מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות אבל 57ׁשּיהּו ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

דינר  ׁשוה ּבהן היה הּכסף 58אם עם יחּללם לא אּלא 59- , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
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שנאכל  שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו מרבה להיות מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף ראשון.29)לבעליו, לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי לפדיון

מ 31) ובכסף ז הלכה ט פרק להלן הפירות.ראה בעל מדעת שלא לחלל יכול שאחר שם, "בסלע 32)שנה שם: במשנה
היא 33)ואיסר". שנייא אבין רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית) זה של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

החומש". מן ולפוטרו המעשר) (על עליו להערים יכול תיקרא 34)שהוא להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
שכר 35)מרמה". משנה כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד. ידיו מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

פירות. אוכל והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו שאין שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר
על  ובמתנה נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה
גמורה]. במתנה מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין מהלכות א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת

להחזיר].36) מנת על מתנה היא שזו סה. בגיטין רש"י מדברי וחייב 37)[נראה שליחות לשון אלא מתנה לשון זו שאין
שלך"38)בחומש. המעות "על לו: שאמר שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה מעות לך הא כלומר:

מתנה. זו הרי שפדיונו 40)עליהן.39)- הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים, לעונת בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
בחומש.41)פדיון. וחייב ברשותו, שהמעות שדעת 42)ונמצא כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף כלומר,

אחרים. של שני מעשר לפדות כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה  מן 43)אחרת שהוא בדבר לא אבל
במתנה.44)התורה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר שכיוון מכן, לאחר ולא הכרי, מן שהפריש קודם

אותן 45) נוטלין היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות מקנה היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם בפירות כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) כתב 46)(את שכבר ואף

אביו, ללב קרוב שהבן פי על אף לבנו, פודה האב שאף כאן, וכתב הוסיף לאביו, פודה שבן ח), הלכה (למעלה רבינו
לבנו. קרוב משהאב שלו.47)יותר מעות חומש.48)על מוסיפה אינה האשה, פדתה אם כן מוסיף 49)וכמו שהוא

נחושת.51)לפרטם.50)חומש. של מעות על לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו יש יפרטנה.52)כלומר:
מחולל 53) כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת, במעות כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא שאינו שכיוון

כסף. וכשמחלל 54)על הדחק. בשעת אלא נחושת על כסף מחללין אין שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
משנה  נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף מחללין שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על כסף
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא, שמאי ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות זו

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על עם 55)כסף ביחד - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. כסף 56)הפירות, כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה לקיש בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

מחללין  (שאין מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר,
דינרי  ושני כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף

שאסור". עצמם.57)פירות בפני לחללם עצמם.58)שקשה בפני לחללם כסף.59)שאפשר על כסף מחללים שאין



iraxקלח rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` `"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּוׁשלׁשה  דינר ׁשוה ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? עצמן. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבפני
אחת; סלע על הּכל מחּלל אינֹו - ׁשני מעּׂשר ׁשל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹדינרין
- מעֹות דינר וחצי ּפרֹות דינר חצי לֹו היה אם ֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָאבל

אחד. ּדינר על ׁשניהם ְְִֵֵֶֶַַָָמחּלל

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מּכן 2מעֹות ‡. ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעּׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֻ

למעּׂשר 3ּומּכן  לּקט ּׁשּלּקט מה ׁשּיׁשלים 4- עד והּׁשאר 5, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
וחפן 6חּלין  ּבלל ואם אחד 8אֹו7. מּצד ּומצא 9ׁשּלּקט ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

מעּׂשר ח  מאתים היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - סר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֻׁשני

וׁשבעים  מעּׂשר,10מאתים מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
הּמתלּקטין  הּכלל: זה חּלין. ׁשני,11ותׁשעים למעּׂשר - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

מתנה 12והּנבללין  חׁשּבֹון. לפי אּלּו13- אם ואֹומר: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

חּלין  הּׁשאר - הּמעּׂשר הן חּלין 14ׁשּבידי הן ואם ;15- ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻ
עליהם  מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעּׂשר מעֹות .16הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

מביא 17סלע ·. - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מעֹות  נחׁשת 18ּבסלע מעֹות ואפּלּו ׁשל 19, סלע ואֹומר: , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָ

האּלּו; הּמעֹות על מחּללת ׁשהיא מקֹום ּבכל ׁשני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמעּׂשר
ׁשּבׁשּתיהן  הּיפה את ּבֹורר ּכ הּמעֹות 20ואחר ּומחּלל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

למעּׂשר. הּיפה הּסלע ותחזר עליה, נחׁשת ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל
ּבזוית 21האֹומר ‚. ונמצא זֹו, ּבזוית ׁשני מעּׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ

חּלין  אּלּו הרי - ונמצא 22אחרת מנה, ׁשם הרי לֹו: אמר . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
חּלין  הּׁשאר - מנה 23מאתים ונמצא מאתים, ׁשם הרי . ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

חּלין  הּוא הרי הּניח 24- מאתים,25. ונמצא מעּׂשר מנה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
אפּלּו מנה, ונמצא הּכל 27הן 26מאתים - ּכיסין ּבׁשני ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
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לבנו 1) האומר שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן. מכאן ולקט שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר
לבניו  האומר פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי או שנשתתק מי אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר
ק'. או ת' או ט' או ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר בפניהם מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל
הזורע  שנתערבו. דמאי ושל ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה שנשתמש תיבה ודין בירושלים. הנמצאות ומעות

לירושלים. שנכנס אחר שני ה.2)מעשר משנה פ"ב שני שאמרו 3)מעשר (זה והוא יונה, רבי "אמר שם: ירושלמי
המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן אחד, ממקום מלקט שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט למעשר") לקט שלקט "מה במשנה:
לקט  אם אבל הקרקע), גבי על ומעשר בידו, חולין מעות ואולי ברור, הדבר אין שהרי כדלהלן, להתנות, צריך ומכלֿמקום

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד בשורה, (כלומר, אומן מה 4)על (כלומר, שני לשכר כדי זעירא רבי "אמר שם: ירושלמי
על  תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט (שלא השאר יאבדו שמא ישתכר), שני שמעשר כדי הוא למעשר", "לקט שאמרו

להלן). וראה שני, כבמעשר בהן וינהוג (כלומר, המשנה).5)השני (פירוש שני" מעשר של - מהן 6)"מנין נאבד "ואם
(שם). נאבד" חולין של חפניו.7)דבר, מלא ולקטן יחד עירבן למעלה.8)כלומר, שהוא בירושלמי שוודאי 9)ראה

ביחד. שני וממעשר מחולין שלשים.10)שחפן כנ"ל.11)שאבדו ומכאן, כנ"ל.12)מכאן אחד, מצד שנלקטו או
ועיין 13) הפנים, ומראה רוקח (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב שזה רבינו, מדברי ונראה שם. ירושלמי

חולין.14)רע"ב). הן ממילא חלקן.15)כלומר, או נחושת 16)כולן או כסף על כסף מחללים אין הרי עיון: צריך
התיר  [ושמא יוםֿטוב). (תוספות הֿז הלכות פ"ד למעלה כמפורש הדחק, בשעת אף נחושת, ספק,על שהדבר מפני כאן ו

לכתחילה. אלא אסרו שלא כתב רוקח ומעשה ח]. הלכה שם כמפורש בדמאי, שהתירו כשם המעשר, הן שבידו אלו שמא
חולין. ד"ה י: בביצה תוספות ועיין בדיעבד. זה הרי ו.17)וכאן משנה משום 18)שם הקודמת בהלכה וראה כסף. של

ישכח  שמא גזירה - בתנאי ולחלל הנ"ל הסלעים משני אחד סלע לקחת יכול ואינו כסף. על כסף לחלל כאן התירו מה
רבה  טירחא שם לו שיש מכיון ישכח, שמא חששו לא מעות, הרבה שנתערבו הקודמת, ובהלכה (רע"ב). תנאי בלי ויקח

יוםֿטוב). (תוספות ייזכר - מעות הרבה אדרבה 19)ללקט שהרי עיון, צריך וזה קל, יותר כסף של מעות שעל נראה
וֿז). הלכות פ"ד (למעלה הדחק בשעת מחללין נחושת על כסף ואילו הדחק, בשעת אפילו מחללים אין כסף על כסף

קורקוס. בר"י שני.20)וראה מעשר של היתה היא יב.21)שמא משנה פ"ד נלקחו,22)שם מעשר פירות אומר שאני
הם. אחרים של 23)ואלו המנה אלא לו להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב היה יודע אומרים: שאנו

והכל  הן, אחרים שוודאי דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח מהֿשאיןֿכן בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי שני, מעשר
חולין,24)חולין. "הכל שם: מינכן בכתבֿיד אבל הראב"ד. השיגו ועלֿפיֿזה מעשר", "הכל שם: שלפנינו במשנה

למעלה. וראה מוטל", ומנה מונח "מנה שאמר: כרבי ודלא שם, בתוספתא וכחכמים כפשוטה), תוספתא 25)(תוספתא
שם. וביצה אחד 26)שם בכיס אבל וחכמים), (רבי מחלוקת כיסין בשני אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי שם: בביצה

דברי  כיסין בשני אבל מחלוקת, אחד בכיס אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס, שנטל (שכיון חולין הכל דברי
הכל  זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין, בשני שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק מוטל". ומנה מונח מנה הכל
שהקשו  מה לתרץ אלא זאת אשי רב אמר שלא רבינו דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי שרב ואף חולין.

וכן  מחלוקת. אחד בכיס האומר על שם שם שאף ו, הלכה יו"ט מהלכות בפ"ב וראה כהר"ח. ולא ובמאירי, ברש"י הוא
יג. סי' אורחֿחיים ובביתֿיוסף "מקושרים", רבינו הזכיר המנים.27)לא ומצא 28)שני במנה שאמר שם, כרבי שלא

מוטל", ומנה מונח "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה, (וראה בזה" זה מעורבין שני ומעשר "חולין - מאתים
הם. אחרים ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני חולין", "הכל הנ"ל: האופנים בשני שאמרו כחכמים אלא

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` `"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשני 29אמר „. מעּׂשר ּכיס אביו: הל30לֹו ּבּבית, לי ֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
מעּׂשר  ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסים ׁשלׁשה ׁשם ,31ּומצא ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻ

עד  הּקטּנים מן יאכל לא כן, ּפי על ואף חּלין. ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר
הּגדֹול  על .32ׁשּיחּללם ְְֵֶַַַָ

ּבמקֹום 34ׁשּנׁשּתּתק 33מי ‰. ׁשּל ׁשני מעּׂשר לֹו: ואמרּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּפעמים 35ּפלֹוני  ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ,36, ְְְְְְִִִִִָָֹ

לגּטין  ׁשּבֹודקין קּימין 37ּכדר דבריו והרי ,38. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
.Âּבחלֹום 39אמרּו ׁשאּתה 40לֹו אבי ׁשל ׁשני מעּׂשר : ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשם  ׁשּמצא ּפי על אף ּפלֹוני, ּבמקֹום הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמבּקׁש
מעּׂשר  אינֹו - לֹו ּׁשּנאמר מעלין 41מה לא חלֹומֹות ּדברי . ְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

מֹורידין  .42ולא ְִִֹ
.Ê מתים 43האֹומר אּתם אפּלּו ּבזוית 44לבניו: ּתּגעּו אל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

חּלין  אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ונמצאּו טמן 45ז ֹו, מעֹות 46. ְְְֲִִֵֵַָָָָֻ
ׁשני  מעּׂשר ׁשל אֹו הן, ּפלֹוני ׁשל להם: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּפניהם

ּכמערים  אם ּכמתּכּון 47הן, ואם לדבריו, חֹוׁשׁשין אין -48 ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
קּימין  ּדבריו -49. ְִַָָָ

.Á ּׁשּבתֹוכֹו51ּכלי 50הּמֹוצא מה הרי - מ' עליו וכתּוב ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ׁשני  -52מעּׂשר ק' ּתרּומה. - ת' טבל. - ט' ּדמאי. - ד' . ְְֲִֵֵֶֶַַָ

ואם 53קרּבן  ּׁשּבתֹוכֹו54. ּומה הּוא ? מּתכת ׁשל היה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּכן 55קרּבן  ּבׁשעת 56. הּׁשם מן אחת אֹות ּכֹותבין היּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

.57הּסּכנה  ַַָָ
.Ë ּבירּוׁשלים 58מעֹות עם 59הּנמצאֹות זהב דינרי אפּלּו , ְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ

חּלין  אּלּו הרי - הּמעֹות ועם הֹואיל 60הּכסף וׁשּוקי 61, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻ
יֹום  ּבכל מתּכּבדין מצא 62ירּוׁשלים וכתּוב 63. חרס ּבתֹוכן ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשני  מעּׂשר אּלּו הרי - מעּׂשר ּדברים 64ּבֹו ּבּמה . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
הּׁשנה 65אמּורים? ימֹות ּברגל 66ּבׁשאר אבל הּכל 67; - ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

.68מעּׂשר  ֲֵַ
.È 69מעֹות- ּבירּוׁשלים ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה.29) הלכה פ"ה שם להלן.30)תוספתא וראה שני, מעשר שמא 31)פירות אומרים, אין לבנו, המצווה באב שהרי
כן, ואם מתחילה. שהניח המעשר על הוסיף ודאי אומרים, אלא הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה

מתכוין. הוא לגדול ודאי בבית", לי מעשר "כיס סתם אומר 32)כשאומר ואינו תנאי, בלא שמחלל נראה, זה מלשון
כפשוטה. בתוספתא וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי שקרוב כיון עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס "ואם

ח.33) הלכה שומע.34)שם הוא אבל הדיבור, כח ממנו ניטל שאלה.35)כלומר, בלשון "שירמוז 36)כלומר,
א). משנה פ"ז לגיטין המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' גם 37)בראשו וראה טז. הלכה גירושין מהלכות פ"ב

ג. הלכה מכירה מהלכות בבדיקות.38)בפכ"ט עמד אם ל.).39)כלומר, בסנהדרין (הובאה ט הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא חילול.ואו 41)ראה בלי לכתחילה במקצת,42)כלו שצודקת אףֿעלֿפי המדמה "שפועלת

ומתנת  זכיה מהלכות בפ"י וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי שיתברר" עד לו חוששין ואין עמו, מתערב פסולת הרבה
שם. תשובה ובפתחי הרמ"א, בהגהות ו סעיף רנט סי' וביו"ד ז, י.43)הלכה הלכה שם, ברעב 44)תוספתא כלומר,

כפשוטה). לפרש 45)(תוספתא לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו אףֿעלֿפי להלן), (ראה כמערים שהוא
להלן. וראה יא.46)זאת, הלכה מרדכי 47)שם, (הגהות בניו" יקחו שלא כדי או כעשיר, יחזיקוהו שלא "שעושה

תרנח). סי' סוף פ"א בתרא עדות.48)לבבא להם שם,49)למסור ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
ו. בהלכה שם שכתב מה כאן, רבינו כתב לא מדוע וצ"ע, ה. פ"ה,50)הלכה שם ותוספתא יא, משנה פ"ד שני מעשר

יוסי. כרבי ולא להלן.51)כחכמים וראה חרס. הם 52)של שהרי שני, למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר ואין
שני, למעשר הכוונה ודאי אלא ת"מ. כותב היה שבו, מעשר תרומת משום ואם כלל. עליו יכתוב ומדוע לזרים מותרים

שם). אנשי (תוס' כן כתבו לירושלים מחוץ באכילה בו יכשל שמא החשש ש"דמי 53)ומפני חולין. עצמו, הכלי אבל
שחלקו  ומה הבית. לבדק אדם שום אותם מקדיש שאין כך, כל גרוע אדם בני אצל והוא הכלי, מדמי יותר שבתוכו מה
המשנה). פירוש - חולין" שהוא בו שמודים חרס בכלי לא (אבל מתכת של בכלי הוא י), משנה (שם יהודה רבי על (חכמים)

יהודה.54) כרבי ולא כחכמים להקדיש.55)שם, אדם בני דרך מתכת של כל 56)שכלי על מוסב וזה יא. משנה שם
ה 57)ההלכה. על לעולם,שגזרו בכך הורגלו הסכנה שעת "ומשום ברמז. רק כתבו ולכן במפורש, לכתוב ופחדו מצוות

ראשונה). (משנה השם" מן אחת אות ב,58)לכתוב משנה פ"ז שקלים פי על בירושלים, רבינו ופירשה ט, משנה שם
שלמה). (מלאכת במשנתנו כן כתוב נוסחאות סוחרי 59)ובקצת לפני ולא שם), לשקלים המשנה (פירוש השווקים" "בכל

דלהלן. של 60)בהמה, שונים מינים (לערב כן לעשות אדם בני דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני מעשר ירושלמי
על  וחיללן חזר המעות אלו שמא ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך) כן לפום שני, (מעשר) יהא מטבעות)
להלן. וראה שם), שני למעשר המשנה פירוש - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות - הזהב" על או הזה הכסף

זירא.61) בר שמעיא רבי בשם כו. מציעא ובבא ז. ברגל)62)פסחים שנפלו המעשר (מעות קמאי "קמאי אומרים: ולכן
ירושלים  ושווקי "הואיל לטעם שמעיא רב הוצרך שלא היא, רבינו ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני והני נתכבדו) (כבר אזלי
מעשר  שהם לומר מקום שיש אף חולין, שהם מעות, ועם כסף עם זהב דינרי מצא אם לומר, כדי אלא יום", בכל מתכבדים
והמאירי  רש"י כדעת ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב, אחר שהולכין פשוט מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה

יא. בהלכה להלן וראה שם. שם.63)בפסחים שני שהיה 64)מעשר מכלי הוא החרס וזה חולין, הן שמא נאמר "ולא
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר" עליו וכתבו בתוכו נתון מעשר הרישא.65)בו על וקאי שם. שקלים

הן.66) חולין שבעיר המעות אותן 67)שרוב מעלה שני, מעשר מעות אצלו שיש מי וכל לרגל, עולין ישראל "שכל
המשנה). (פירוש שבתערובת.68)עמו" המעות ואף המעות, בין "מעשר", עליו: שכתוב חרס היה כשלא אף כלומר,

הירושלמי. על המשנה פירוש בשם נב הערה למעלה שם.69)וראה שקלים
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ּוׁשלׁשה  דינר ׁשוה ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? עצמן. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבפני
אחת; סלע על הּכל מחּלל אינֹו - ׁשני מעּׂשר ׁשל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹדינרין
- מעֹות דינר וחצי ּפרֹות דינר חצי לֹו היה אם ֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָאבל

אחד. ּדינר על ׁשניהם ְְִֵֵֶֶַַָָמחּלל

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מּכן 2מעֹות ‡. ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעּׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֻ

למעּׂשר 3ּומּכן  לּקט ּׁשּלּקט מה ׁשּיׁשלים 4- עד והּׁשאר 5, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
וחפן 6חּלין  ּבלל ואם אחד 8אֹו7. מּצד ּומצא 9ׁשּלּקט ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

מעּׂשר ח  מאתים היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - סר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֻׁשני

וׁשבעים  מעּׂשר,10מאתים מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
הּמתלּקטין  הּכלל: זה חּלין. ׁשני,11ותׁשעים למעּׂשר - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

מתנה 12והּנבללין  חׁשּבֹון. לפי אּלּו13- אם ואֹומר: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

חּלין  הּׁשאר - הּמעּׂשר הן חּלין 14ׁשּבידי הן ואם ;15- ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻ
עליהם  מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעּׂשר מעֹות .16הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

מביא 17סלע ·. - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מעֹות  נחׁשת 18ּבסלע מעֹות ואפּלּו ׁשל 19, סלע ואֹומר: , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָ

האּלּו; הּמעֹות על מחּללת ׁשהיא מקֹום ּבכל ׁשני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמעּׂשר
ׁשּבׁשּתיהן  הּיפה את ּבֹורר ּכ הּמעֹות 20ואחר ּומחּלל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

למעּׂשר. הּיפה הּסלע ותחזר עליה, נחׁשת ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל
ּבזוית 21האֹומר ‚. ונמצא זֹו, ּבזוית ׁשני מעּׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ

חּלין  אּלּו הרי - ונמצא 22אחרת מנה, ׁשם הרי לֹו: אמר . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
חּלין  הּׁשאר - מנה 23מאתים ונמצא מאתים, ׁשם הרי . ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

חּלין  הּוא הרי הּניח 24- מאתים,25. ונמצא מעּׂשר מנה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
אפּלּו מנה, ונמצא הּכל 27הן 26מאתים - ּכיסין ּבׁשני ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.28חּלין  ִֻ
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לבנו 1) האומר שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן. מכאן ולקט שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר
לבניו  האומר פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי או שנשתתק מי אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר
ק'. או ת' או ט' או ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר בפניהם מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל
הזורע  שנתערבו. דמאי ושל ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה שנשתמש תיבה ודין בירושלים. הנמצאות ומעות

לירושלים. שנכנס אחר שני ה.2)מעשר משנה פ"ב שני שאמרו 3)מעשר (זה והוא יונה, רבי "אמר שם: ירושלמי
המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן אחד, ממקום מלקט שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט למעשר") לקט שלקט "מה במשנה:
לקט  אם אבל הקרקע), גבי על ומעשר בידו, חולין מעות ואולי ברור, הדבר אין שהרי כדלהלן, להתנות, צריך ומכלֿמקום

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד בשורה, (כלומר, אומן מה 4)על (כלומר, שני לשכר כדי זעירא רבי "אמר שם: ירושלמי
על  תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט (שלא השאר יאבדו שמא ישתכר), שני שמעשר כדי הוא למעשר", "לקט שאמרו

להלן). וראה שני, כבמעשר בהן וינהוג (כלומר, המשנה).5)השני (פירוש שני" מעשר של - מהן 6)"מנין נאבד "ואם
(שם). נאבד" חולין של חפניו.7)דבר, מלא ולקטן יחד עירבן למעלה.8)כלומר, שהוא בירושלמי שוודאי 9)ראה

ביחד. שני וממעשר מחולין שלשים.10)שחפן כנ"ל.11)שאבדו ומכאן, כנ"ל.12)מכאן אחד, מצד שנלקטו או
ועיין 13) הפנים, ומראה רוקח (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב שזה רבינו, מדברי ונראה שם. ירושלמי

חולין.14)רע"ב). הן ממילא חלקן.15)כלומר, או נחושת 16)כולן או כסף על כסף מחללים אין הרי עיון: צריך
התיר  [ושמא יוםֿטוב). (תוספות הֿז הלכות פ"ד למעלה כמפורש הדחק, בשעת אף נחושת, ספק,על שהדבר מפני כאן ו

לכתחילה. אלא אסרו שלא כתב רוקח ומעשה ח]. הלכה שם כמפורש בדמאי, שהתירו כשם המעשר, הן שבידו אלו שמא
חולין. ד"ה י: בביצה תוספות ועיין בדיעבד. זה הרי ו.17)וכאן משנה משום 18)שם הקודמת בהלכה וראה כסף. של

ישכח  שמא גזירה - בתנאי ולחלל הנ"ל הסלעים משני אחד סלע לקחת יכול ואינו כסף. על כסף לחלל כאן התירו מה
רבה  טירחא שם לו שיש מכיון ישכח, שמא חששו לא מעות, הרבה שנתערבו הקודמת, ובהלכה (רע"ב). תנאי בלי ויקח

יוםֿטוב). (תוספות ייזכר - מעות הרבה אדרבה 19)ללקט שהרי עיון, צריך וזה קל, יותר כסף של מעות שעל נראה
וֿז). הלכות פ"ד (למעלה הדחק בשעת מחללין נחושת על כסף ואילו הדחק, בשעת אפילו מחללים אין כסף על כסף

קורקוס. בר"י שני.20)וראה מעשר של היתה היא יב.21)שמא משנה פ"ד נלקחו,22)שם מעשר פירות אומר שאני
הם. אחרים של 23)ואלו המנה אלא לו להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב היה יודע אומרים: שאנו

והכל  הן, אחרים שוודאי דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח מהֿשאיןֿכן בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי שני, מעשר
חולין,24)חולין. "הכל שם: מינכן בכתבֿיד אבל הראב"ד. השיגו ועלֿפיֿזה מעשר", "הכל שם: שלפנינו במשנה

למעלה. וראה מוטל", ומנה מונח "מנה שאמר: כרבי ודלא שם, בתוספתא וכחכמים כפשוטה), תוספתא 25)(תוספתא
שם. וביצה אחד 26)שם בכיס אבל וחכמים), (רבי מחלוקת כיסין בשני אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי שם: בביצה

דברי  כיסין בשני אבל מחלוקת, אחד בכיס אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס, שנטל (שכיון חולין הכל דברי
הכל  זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין, בשני שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק מוטל". ומנה מונח מנה הכל
שהקשו  מה לתרץ אלא זאת אשי רב אמר שלא רבינו דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי שרב ואף חולין.

וכן  מחלוקת. אחד בכיס האומר על שם שם שאף ו, הלכה יו"ט מהלכות בפ"ב וראה כהר"ח. ולא ובמאירי, ברש"י הוא
יג. סי' אורחֿחיים ובביתֿיוסף "מקושרים", רבינו הזכיר המנים.27)לא ומצא 28)שני במנה שאמר שם, כרבי שלא

מוטל", ומנה מונח "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה, (וראה בזה" זה מעורבין שני ומעשר "חולין - מאתים
הם. אחרים ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני חולין", "הכל הנ"ל: האופנים בשני שאמרו כחכמים אלא
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ׁשני 29אמר „. מעּׂשר ּכיס אביו: הל30לֹו ּבּבית, לי ֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
מעּׂשר  ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסים ׁשלׁשה ׁשם ,31ּומצא ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻ

עד  הּקטּנים מן יאכל לא כן, ּפי על ואף חּלין. ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר
הּגדֹול  על .32ׁשּיחּללם ְְֵֶַַַָ

ּבמקֹום 34ׁשּנׁשּתּתק 33מי ‰. ׁשּל ׁשני מעּׂשר לֹו: ואמרּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּפעמים 35ּפלֹוני  ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ,36, ְְְְְְִִִִִָָֹ

לגּטין  ׁשּבֹודקין קּימין 37ּכדר דבריו והרי ,38. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
.Âּבחלֹום 39אמרּו ׁשאּתה 40לֹו אבי ׁשל ׁשני מעּׂשר : ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשם  ׁשּמצא ּפי על אף ּפלֹוני, ּבמקֹום הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמבּקׁש
מעּׂשר  אינֹו - לֹו ּׁשּנאמר מעלין 41מה לא חלֹומֹות ּדברי . ְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

מֹורידין  .42ולא ְִִֹ
.Ê מתים 43האֹומר אּתם אפּלּו ּבזוית 44לבניו: ּתּגעּו אל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

חּלין  אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ונמצאּו טמן 45ז ֹו, מעֹות 46. ְְְֲִִֵֵַָָָָֻ
ׁשני  מעּׂשר ׁשל אֹו הן, ּפלֹוני ׁשל להם: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּפניהם

ּכמערים  אם ּכמתּכּון 47הן, ואם לדבריו, חֹוׁשׁשין אין -48 ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
קּימין  ּדבריו -49. ְִַָָָ

.Á ּׁשּבתֹוכֹו51ּכלי 50הּמֹוצא מה הרי - מ' עליו וכתּוב ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ׁשני  -52מעּׂשר ק' ּתרּומה. - ת' טבל. - ט' ּדמאי. - ד' . ְְֲִֵֵֶֶַַָ

ואם 53קרּבן  ּׁשּבתֹוכֹו54. ּומה הּוא ? מּתכת ׁשל היה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּכן 55קרּבן  ּבׁשעת 56. הּׁשם מן אחת אֹות ּכֹותבין היּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

.57הּסּכנה  ַַָָ
.Ë ּבירּוׁשלים 58מעֹות עם 59הּנמצאֹות זהב דינרי אפּלּו , ְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ

חּלין  אּלּו הרי - הּמעֹות ועם הֹואיל 60הּכסף וׁשּוקי 61, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻ
יֹום  ּבכל מתּכּבדין מצא 62ירּוׁשלים וכתּוב 63. חרס ּבתֹוכן ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשני  מעּׂשר אּלּו הרי - מעּׂשר ּדברים 64ּבֹו ּבּמה . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
הּׁשנה 65אמּורים? ימֹות ּברגל 66ּבׁשאר אבל הּכל 67; - ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

.68מעּׂשר  ֲֵַ
.È 69מעֹות- ּבירּוׁשלים ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
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ה.29) הלכה פ"ה שם להלן.30)תוספתא וראה שני, מעשר שמא 31)פירות אומרים, אין לבנו, המצווה באב שהרי
כן, ואם מתחילה. שהניח המעשר על הוסיף ודאי אומרים, אלא הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה

מתכוין. הוא לגדול ודאי בבית", לי מעשר "כיס סתם אומר 32)כשאומר ואינו תנאי, בלא שמחלל נראה, זה מלשון
כפשוטה. בתוספתא וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי שקרוב כיון עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס "ואם

ח.33) הלכה שומע.34)שם הוא אבל הדיבור, כח ממנו ניטל שאלה.35)כלומר, בלשון "שירמוז 36)כלומר,
א). משנה פ"ז לגיטין המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' גם 37)בראשו וראה טז. הלכה גירושין מהלכות פ"ב

ג. הלכה מכירה מהלכות בבדיקות.38)בפכ"ט עמד אם ל.).39)כלומר, בסנהדרין (הובאה ט הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא חילול.ואו 41)ראה בלי לכתחילה במקצת,42)כלו שצודקת אףֿעלֿפי המדמה "שפועלת

ומתנת  זכיה מהלכות בפ"י וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי שיתברר" עד לו חוששין ואין עמו, מתערב פסולת הרבה
שם. תשובה ובפתחי הרמ"א, בהגהות ו סעיף רנט סי' וביו"ד ז, י.43)הלכה הלכה שם, ברעב 44)תוספתא כלומר,

כפשוטה). לפרש 45)(תוספתא לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו אףֿעלֿפי להלן), (ראה כמערים שהוא
להלן. וראה יא.46)זאת, הלכה מרדכי 47)שם, (הגהות בניו" יקחו שלא כדי או כעשיר, יחזיקוהו שלא "שעושה

תרנח). סי' סוף פ"א בתרא עדות.48)לבבא להם שם,49)למסור ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
ו. בהלכה שם שכתב מה כאן, רבינו כתב לא מדוע וצ"ע, ה. פ"ה,50)הלכה שם ותוספתא יא, משנה פ"ד שני מעשר

יוסי. כרבי ולא להלן.51)כחכמים וראה חרס. הם 52)של שהרי שני, למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר ואין
שני, למעשר הכוונה ודאי אלא ת"מ. כותב היה שבו, מעשר תרומת משום ואם כלל. עליו יכתוב ומדוע לזרים מותרים

שם). אנשי (תוס' כן כתבו לירושלים מחוץ באכילה בו יכשל שמא החשש ש"דמי 53)ומפני חולין. עצמו, הכלי אבל
שחלקו  ומה הבית. לבדק אדם שום אותם מקדיש שאין כך, כל גרוע אדם בני אצל והוא הכלי, מדמי יותר שבתוכו מה
המשנה). פירוש - חולין" שהוא בו שמודים חרס בכלי לא (אבל מתכת של בכלי הוא י), משנה (שם יהודה רבי על (חכמים)

יהודה.54) כרבי ולא כחכמים להקדיש.55)שם, אדם בני דרך מתכת של כל 56)שכלי על מוסב וזה יא. משנה שם
ה 57)ההלכה. על לעולם,שגזרו בכך הורגלו הסכנה שעת "ומשום ברמז. רק כתבו ולכן במפורש, לכתוב ופחדו מצוות

ראשונה). (משנה השם" מן אחת אות ב,58)לכתוב משנה פ"ז שקלים פי על בירושלים, רבינו ופירשה ט, משנה שם
שלמה). (מלאכת במשנתנו כן כתוב נוסחאות סוחרי 59)ובקצת לפני ולא שם), לשקלים המשנה (פירוש השווקים" "בכל

דלהלן. של 60)בהמה, שונים מינים (לערב כן לעשות אדם בני דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני מעשר ירושלמי
על  וחיללן חזר המעות אלו שמא ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך) כן לפום שני, (מעשר) יהא מטבעות)
להלן. וראה שם), שני למעשר המשנה פירוש - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות - הזהב" על או הזה הכסף

זירא.61) בר שמעיא רבי בשם כו. מציעא ובבא ז. ברגל)62)פסחים שנפלו המעשר (מעות קמאי "קמאי אומרים: ולכן
ירושלים  ושווקי "הואיל לטעם שמעיא רב הוצרך שלא היא, רבינו ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני והני נתכבדו) (כבר אזלי
מעשר  שהם לומר מקום שיש אף חולין, שהם מעות, ועם כסף עם זהב דינרי מצא אם לומר, כדי אלא יום", בכל מתכבדים
והמאירי  רש"י כדעת ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב, אחר שהולכין פשוט מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה

יא. בהלכה להלן וראה שם. שם.63)בפסחים שני שהיה 64)מעשר מכלי הוא החרס וזה חולין, הן שמא נאמר "ולא
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר" עליו וכתבו בתוכו נתון מעשר הרישא.65)בו על וקאי שם. שקלים

הן.66) חולין שבעיר המעות אותן 67)שרוב מעלה שני, מעשר מעות אצלו שיש מי וכל לרגל, עולין ישראל "שכל
המשנה). (פירוש שבתערובת.68)עמו" המעות ואף המעות, בין "מעשר", עליו: שכתוב חרס היה כשלא אף כלומר,

הירושלמי. על המשנה פירוש בשם נב הערה למעלה שם.69)וראה שקלים
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מעּׂשר 70לעֹולם  מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת מעּׂשר; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבהמֹות  ּבֹו לעֹולם 71וקֹונין - הּבית ּבהר והּנמצאֹות .72 ְְְְְְִִִֵַַַַָָ

ׁשחזקתן 73חּלין  הּגזּברין 74; ׁשחּללּום הּלׁשּכה מּתרּומת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבהמה  .75על ְֵַָ

.‡È ונמצא 76ּתבה ׁשני, ּומעּׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
מעּׂשר  מּניחין רב אם מעֹות: הּמעֹות 77ּבתֹוכּה הרי - ְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹ

מחצה 78מעּׂשר  חּלין; - חּלין מּניחין רב ואם ;79 ְֱֲִִִִִֵֶַַָֹֻֻ
חּלין 80למחצה  -81. ְֱִֶָֻ

.·È יּפלּו82מצא - ּתרּומה לפרֹות מעּׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָ

אסּורין 83לּקרֹוב  ׁשניהן: ּכחמרי יאכלּו - למחצה מחצה . ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ידים  רחיצת ּוטעּונין ּכתרּומה 84לזרים - ׁשמׁש ;85והערב ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכמעּׂשר  - מקֹום הבאת ּוטעּונים לאֹונן וכן 86ואסּורים .87 ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָ
למעּׂשר  חּלין ּבין הּנמצאֹות .88הּמעֹות ְְֲִִֵֵַַַָָֻ

.‚È ׁשני ׁשּנתערבּו89מעּׂשר וּדאי וׁשל ּדמאי -90ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּבהן  ּכחמּור .91יאכלּו ְֵֶֶֶָָָ

.„È חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעּׂשר הּכל 92ּפרֹות יאכל - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
לפיכ94ּבּמקֹום 93ּבטהרה  הּמעּׂשר. את יפּדה ,95אֹו ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכמנין 97נתערבּו96אם  ׁשהן ּבכל אסּורין - ;98ּבירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
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השנה.70) ימות בשאר וראה 71)אף וגו'". ובצאן בבקר נפשך תאוה אשר בכל הכסף "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר
שמא  נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי לפני שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב. ובמנחות ז. לפסחים ובר"ח ברש"י
קדושת  ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה מיד נפלו שני מעשר ממעות ודאי) מעשר שהן משמע וכאן ספק, (לשון

לעולם. ד"ה בתוס' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)" על ברגל.72)המעות אומרים:73)אף ואין
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט. בתרא בבבא ותוספות (רשב"ם להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש יהא

א). מחללן 74)סעיף שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן, רבי בשם חייא רבי בא "רבי שם: ירושלמי
הבהמה". מציעא 75)על ובבא (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני באו שהמעות רבינו, כתב שלא ומזה

הבית  להר אדם יכנס "לא ב, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז שכתב שמה נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י שם
מכון  ובמשנת ברכות, מסכת סוף בירושלמי וראה בצינעא. ובין בפרהסיא בין כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו'

זק"ש. הגרמי"ל של 1 נוספת הערה 67 עמ' שם פישל שם.76)הערי בפסחים והובאה פ"ב, שני מעשר תוספתא
חולין.77) רוב אם ד"ה שם ברש"י וראה מעשר. מעות בה מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני רוב אףֿעלֿפי 78)כלומר,

מעשר. המעות רוב הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב כיון מכלֿמקום מעשר, מהמניח יותר מניח חולין, פיסקא 79)שהמניח
בברייתא. אינה מעשר.80)זו ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית וראה 81)כלומר, חולין. המעות שרוב כיון

שם. לפסחים המאירי רבינו, בדברי גרס וכן רבינו, בדברי כתביֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה ובסוף כאן, ברדב"ז
אחרים, ספרים (הראב"ד) אברהם אמר חולין. מחצה על מחצה בהן כתוב ישנות השגות "מצאתי כתב: המהרי"ק ברם
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי הגירסא כך (כלומר, מעשר
השמיטן, ורבינו שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב, אחר ולא אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו

(כסףֿמשנה). למה עיון שם.82)וצריך יודעים 83)תוספתא אנו ואין הערימות מאחת הפירות כשנפלו המדובר אין
מהלכות  (פ"ט הרוב אחר הולכים וקרוב רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו היה לא כן לא שאם מהן, מאיזה
מידו  ונפלו הללו הערימות על פירות להוסיף שרצו באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה מהלכות ופט"ו וֿז, הלכות רוצח
ורצה  תרומה, או שני, מעשר ערימת על אותם לתת רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו מה יודעים אנו ואין זה, של
פ"ז  לשקלים  המשנה מפירוש נראה וכן הרוב. אחר ולא הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן התרומה, ערימת על להוסיפם
בין  שנמצאו מעות (כלומר, השופרות בין הנולד הספק (התנא) שזכר "לפי שם: שכתב זו) הלכה בסוף רבינו (שכתב מ"א
שיהיה". מקום באיזה שני מעשר מעות ובין חולין מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה), השקלים שופרות

שם. כפשוטה ובתוספתא ברדב"ז ז.84)וראה הלכה תרומות מהלכות ב.85)פי"א הלכה פ"ז פ"ב 86)שם למעלה
ה. הלכה ופ"ג א, א.87)הלכה משנה סוף פ"ז פב.88)שקלים בהערה למעלה שם.89)ראה באופן 90)תוספתא

חבירו. את לבטל מהם באחד "כחמור 91)שאין אלא הקודמת, בהלכה שכתב כמו שניהן" "כחומרי כאן: רבינו כתב (לא
פ"ג  (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו ודאי, של שני במעשר ורק אך אלא בשניהם חומר אין שכאן לפי שבהן",
בפ"ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח, הלכה (שם באנינות ונאכל קל שהוא דמאי של שני למעשר בניגוד שם),
אחד  ליום  הנאכלין או קלים , קדשם  בחתיכות  שנתערבו קדשים קדשי של בחתיכות כב, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כחמור  ולא אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי לאכלו הכוונה שם שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני בנאכלין
בנאכלין  שאינו חומר שום אין ימים לשני ובנאכלים קדשים, בקדשי שאינו חומר שום אין קלים בקדשים שהרי שבשניהם,

אחד). המעשר,92)ליום את לבטל כדי בחולין יש אם אבל כנ"ל. חבירו, את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ
ואף  מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי לירושלים, מחוץ באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו, הוא הרי
(רע"ב  מתירין" לו "יש קרוי זה אין בהעלאתו, טורח שיש כיון באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד שהוא
כיון  מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם). המשנה בפירוש רבינו דברי עלֿפי ב, משנה פ"ב לביכורים

להלן. וראה שם). שם, אנשי (תוספות בפדייתו מצוה א.93)שאין הלכה פ"ג למעלה בירושלים 94)ראה כלומר,
א). הלכה פ"ב בירושלים.95)(למעלה נאכל שהמעשר לפי שם.96)כלומר חולין 97)ביכורים בפירות מעשר פירות

בפט"ו 98)כנ"ל. פסק וכן טו. הלכה ביכורים מהלכות בפ"ד להלן כתב וכן "במינן", וצ"ל: "במנין". רומי: בדפוס

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` `"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבירּוׁשלים  והּוא לֹו99הֹואיל ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי , ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבטהרה.100מּתירין  הּכל ויאכל ; ְְֳִִֵֵַַָָָֹ

.ÂË 101הּזֹורע- לירּוׁשלים ׁשּנכנס אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
ׁשני  מעּׂשר הּגּדּולין 102הּגּדּולים - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו . ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ואפּלּו103חּלין  ּופֹודין 104, ּכלה. זרעֹו ׁשאין 105ּבדבר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ
זריעתֹו106אֹותֹו .107ּבׁשעת ְְִִַָ

.ÊË ׁשני אמרּו?108מעּׂשר  מעּׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
מחיצֹות  ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים ׁשּנכנס .109ּבמעּׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

אי  לׁשם ׁשהרי להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אפׁשר 110ן ואי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנכנס  מאחר ּפי 111לפּדֹותֹו על ּבֹו112ואף ׁשוה 113ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ׁשאין דבר ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּפרּוטה;
מאכלֹות  אּסּורי ּבהלכֹות .114ׁשּבארנּו ְְְֲִִֵֵֶַַָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נפּדין ‡. אינן - ׁשני מעּׂשר ּבכסף הּנלקחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

אּלא  הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מק ֹום, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻּברחּוק
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו עצמן הן ְְְֲִִֵֵַַַָָָיעלּו

עצמן.·. מעּׂשר מּפרֹות מעּׂשר ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ויאכלּו יּפדּו - מּדבריהם הּטמאה ּבולד נטמא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואם

ִִַָּבירּוׁשלים.
ׁשּגּדּוליו ‚. אדם מאכל אּלא מעּׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

הּפרט  ּכגֹון הארץ, מן גּדּוליו ּגּדּולי אֹו הארץ, ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמן
ּובּׁשכר. ּובּיין ּובּצאן ּבּבקר ּבּתֹורה: ְִֵַַַַַַַָָָָָֹֹהמפרׁש

ּכמהין „. ומלח, מים מעּׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ
ּפרֹות  ולא הארץ. מן ּגּדּוליהם ׁשאין לפי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּופטרּיֹות,
להּגיע  יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא לּקרקע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻמחּברין

וצאן. לבקר ּדֹומין ׁשאינן לפי ְְִִִִֵֶַָָָָָֹלירּוׁשלים,
ׁשאף ‰. וצאן; ּכבקר הן הרי - והחלב והּביצים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּדבׁש

גּדּוליה. ּגּדּולי הן הרי קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
.Â,מעּׂשר ּבכסף נלקח אינֹו - החמיץ ׁשּלא עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתמד,

ּוכׁשכר. ּכיין נלקח - ּומּׁשהחמיץ ּכמים; ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּפני
מעּׂשר. קנה - והחמיץ החמיץ ׁשּלא עד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלקחֹו

.Ê ּפחֹות ּומצא מים ׁשלׁשה ּבנתן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
הרי  - ארּבעה והֹוציא ׁשלׁשה נתן אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָמארּבעה;

מעּׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג ּכיין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָזה
.Á אין - ימּתיקּו ׁשּלא עד והחרּובין, זרדין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלּולבי

והחרּדל  הּלּוף אבל נלקחין. - ׁשּימּתיקּו אחר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָנלקחין;
עד  ּבין מּׁשּימּתיקּו ּבין הּנכּבׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוהּתרמֹוסין
מעּׂשר. ּבכסף נלקח - והּקֹור נלקחין. - המּתיקּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

.Ë ּכל וכן למראה. אּלא ׁשאינֹו נלקח, אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכרּכֹום
ואינן  הֹואיל וטעם, ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכּיֹוצא
ּבכסף  נלקחין אינן - ׁשּנֹותנין לטעם אּלא ּגּופן, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלאכילת
והּקׁשט  והּפלּפלין ּבּׂשמים ראׁשי ,לפיכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָמעּׂשר.
נלקחין  אינן - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל חריע וחּלֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוהחלּתית

מעּׂשר. ְֲֵֶֶַּבכסף
.È ּבכסף נלקחת אינּה - ּבקדרה טעם לּתן אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבת,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יוםֿטוב  (תוספות במינו במין אלא זה אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב, הלכה אסורות מאכלות מהלכות
כאן). ומשנהֿלמלך ראה 99)שם, מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים חוץ נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא

להלן. ועיין שם).100)למעלה. אסורות מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שם.101)שאוסר אפילו 102)ביכורים
שם. בירושלמי ראה כלה, שזרעו משנה 103)בדבר פ"ט (תרומות תמן וכו' שאל סב חד "אתא ב: הלכה שם בירושלמי

אימי  רבי ירמיה רבי וכו' אסורין גידוליהן אמר את שם) (בכורים והכא מותרין, שני) מעשר (של גידוליהן אמר את ד)
מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס מחיצה איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן שמעון רבי בשם
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים של וטעמם כסףֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס (קודם זרות היתר

בגידולין. הזרע ומתבטל מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים חוץ אבל מתירין, לו שיש כדבר ירושלמי 104)שני
ב. הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים המעשר.106)תרומות לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,

יב). הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ז שאסור לכתחילה" איסור "מבטל בכלל הוא הרי כן, לא שאם הזריעה, בשעת
דין  שהרי הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ"ה רבינו שכתב כמו חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם

שם. תרומות במסכת זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני נג.108)מעשר מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
שוב. נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט לעולם אלא אינן, אם לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,

שנפלו 110) כיון מתירין, לו שיש דבר אינו ואףֿעלֿפיֿכן להחזירו, טורח שאין מירושלים, אחת פסיעה רק כשיצא המדובר
אפילו  רחוק, למקום הוציאוהו ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי מחיצות, נפלו לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי מחיצות,
וראה  יד, בהלכה למעלה שכתבנו כמו בהעלאתו, רב טורח שיש כיון מתירין, לו שיש דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם

ח. ס"ק קב סימן ליו"ד שהרי 111)בפריֿחדש עיון, צריך וזה מתירין. לו שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע
מצד  ולא העלאה של אפשרות מצד לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ רבינו מדברי נראה שם, למעלה

ואילך. מו מעמוד לוין לרב"מ היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין לפי פדייה, של מיבעיא 112)אפשרות "לא שם:
מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו) בו אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה) שוה (בחומשו בו יש

שם. ובהערות ט. הלכה פ"ב למעלה וראה קאֿמשמעֿלן". מחיצות, קלטו לא כנ"ל.113)אימא בחומשו, כלומר,
לוקחין 1)פט"ו.114) אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים ושאין עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח חומר יבאר

ונפל  לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים חוץ בהמה או פירות הלוקח בזה. וכיוצא מעשר בכסף תרומות
חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום. בה



קמי irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` `"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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מעּׂשר 70לעֹולם  מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת מעּׂשר; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבהמֹות  ּבֹו לעֹולם 71וקֹונין - הּבית ּבהר והּנמצאֹות .72 ְְְְְְִִִֵַַַַָָ

ׁשחזקתן 73חּלין  הּגזּברין 74; ׁשחּללּום הּלׁשּכה מּתרּומת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבהמה  .75על ְֵַָ

.‡È ונמצא 76ּתבה ׁשני, ּומעּׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
מעּׂשר  מּניחין רב אם מעֹות: הּמעֹות 77ּבתֹוכּה הרי - ְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹ

מחצה 78מעּׂשר  חּלין; - חּלין מּניחין רב ואם ;79 ְֱֲִִִִִֵֶַַָֹֻֻ
חּלין 80למחצה  -81. ְֱִֶָֻ

.·È יּפלּו82מצא - ּתרּומה לפרֹות מעּׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָ

אסּורין 83לּקרֹוב  ׁשניהן: ּכחמרי יאכלּו - למחצה מחצה . ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ידים  רחיצת ּוטעּונין ּכתרּומה 84לזרים - ׁשמׁש ;85והערב ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכמעּׂשר  - מקֹום הבאת ּוטעּונים לאֹונן וכן 86ואסּורים .87 ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָ
למעּׂשר  חּלין ּבין הּנמצאֹות .88הּמעֹות ְְֲִִֵֵַַַָָֻ

.‚È ׁשני ׁשּנתערבּו89מעּׂשר וּדאי וׁשל ּדמאי -90ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּבהן  ּכחמּור .91יאכלּו ְֵֶֶֶָָָ

.„È חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעּׂשר הּכל 92ּפרֹות יאכל - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
לפיכ94ּבּמקֹום 93ּבטהרה  הּמעּׂשר. את יפּדה ,95אֹו ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכמנין 97נתערבּו96אם  ׁשהן ּבכל אסּורין - ;98ּבירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
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השנה.70) ימות בשאר וראה 71)אף וגו'". ובצאן בבקר נפשך תאוה אשר בכל הכסף "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר
שמא  נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי לפני שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב. ובמנחות ז. לפסחים ובר"ח ברש"י
קדושת  ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה מיד נפלו שני מעשר ממעות ודאי) מעשר שהן משמע וכאן ספק, (לשון

לעולם. ד"ה בתוס' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)" על ברגל.72)המעות אומרים:73)אף ואין
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט. בתרא בבבא ותוספות (רשב"ם להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש יהא

א). מחללן 74)סעיף שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן, רבי בשם חייא רבי בא "רבי שם: ירושלמי
הבהמה". מציעא 75)על ובבא (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני באו שהמעות רבינו, כתב שלא ומזה

הבית  להר אדם יכנס "לא ב, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז שכתב שמה נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י שם
מכון  ובמשנת ברכות, מסכת סוף בירושלמי וראה בצינעא. ובין בפרהסיא בין כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו'

זק"ש. הגרמי"ל של 1 נוספת הערה 67 עמ' שם פישל שם.76)הערי בפסחים והובאה פ"ב, שני מעשר תוספתא
חולין.77) רוב אם ד"ה שם ברש"י וראה מעשר. מעות בה מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני רוב אףֿעלֿפי 78)כלומר,

מעשר. המעות רוב הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב כיון מכלֿמקום מעשר, מהמניח יותר מניח חולין, פיסקא 79)שהמניח
בברייתא. אינה מעשר.80)זו ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית וראה 81)כלומר, חולין. המעות שרוב כיון

שם. לפסחים המאירי רבינו, בדברי גרס וכן רבינו, בדברי כתביֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה ובסוף כאן, ברדב"ז
אחרים, ספרים (הראב"ד) אברהם אמר חולין. מחצה על מחצה בהן כתוב ישנות השגות "מצאתי כתב: המהרי"ק ברם
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי הגירסא כך (כלומר, מעשר
השמיטן, ורבינו שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב, אחר ולא אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו

(כסףֿמשנה). למה עיון שם.82)וצריך יודעים 83)תוספתא אנו ואין הערימות מאחת הפירות כשנפלו המדובר אין
מהלכות  (פ"ט הרוב אחר הולכים וקרוב רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו היה לא כן לא שאם מהן, מאיזה
מידו  ונפלו הללו הערימות על פירות להוסיף שרצו באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה מהלכות ופט"ו וֿז, הלכות רוצח
ורצה  תרומה, או שני, מעשר ערימת על אותם לתת רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו מה יודעים אנו ואין זה, של
פ"ז  לשקלים  המשנה מפירוש נראה וכן הרוב. אחר ולא הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן התרומה, ערימת על להוסיפם
בין  שנמצאו מעות (כלומר, השופרות בין הנולד הספק (התנא) שזכר "לפי שם: שכתב זו) הלכה בסוף רבינו (שכתב מ"א
שיהיה". מקום באיזה שני מעשר מעות ובין חולין מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה), השקלים שופרות

שם. כפשוטה ובתוספתא ברדב"ז ז.84)וראה הלכה תרומות מהלכות ב.85)פי"א הלכה פ"ז פ"ב 86)שם למעלה
ה. הלכה ופ"ג א, א.87)הלכה משנה סוף פ"ז פב.88)שקלים בהערה למעלה שם.89)ראה באופן 90)תוספתא

חבירו. את לבטל מהם באחד "כחמור 91)שאין אלא הקודמת, בהלכה שכתב כמו שניהן" "כחומרי כאן: רבינו כתב (לא
פ"ג  (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו ודאי, של שני במעשר ורק אך אלא בשניהם חומר אין שכאן לפי שבהן",
בפ"ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח, הלכה (שם באנינות ונאכל קל שהוא דמאי של שני למעשר בניגוד שם),
אחד  ליום  הנאכלין או קלים , קדשם  בחתיכות  שנתערבו קדשים קדשי של בחתיכות כב, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כחמור  ולא אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי לאכלו הכוונה שם שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני בנאכלין
בנאכלין  שאינו חומר שום אין ימים לשני ובנאכלים קדשים, בקדשי שאינו חומר שום אין קלים בקדשים שהרי שבשניהם,

אחד). המעשר,92)ליום את לבטל כדי בחולין יש אם אבל כנ"ל. חבירו, את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ
ואף  מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי לירושלים, מחוץ באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו, הוא הרי
(רע"ב  מתירין" לו "יש קרוי זה אין בהעלאתו, טורח שיש כיון באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד שהוא
כיון  מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם). המשנה בפירוש רבינו דברי עלֿפי ב, משנה פ"ב לביכורים

להלן. וראה שם). שם, אנשי (תוספות בפדייתו מצוה א.93)שאין הלכה פ"ג למעלה בירושלים 94)ראה כלומר,
א). הלכה פ"ב בירושלים.95)(למעלה נאכל שהמעשר לפי שם.96)כלומר חולין 97)ביכורים בפירות מעשר פירות

בפט"ו 98)כנ"ל. פסק וכן טו. הלכה ביכורים מהלכות בפ"ד להלן כתב וכן "במינן", וצ"ל: "במנין". רומי: בדפוס

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` `"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבירּוׁשלים  והּוא לֹו99הֹואיל ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי , ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבטהרה.100מּתירין  הּכל ויאכל ; ְְֳִִֵֵַַָָָֹ

.ÂË 101הּזֹורע- לירּוׁשלים ׁשּנכנס אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
ׁשני  מעּׂשר הּגּדּולין 102הּגּדּולים - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו . ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ואפּלּו103חּלין  ּופֹודין 104, ּכלה. זרעֹו ׁשאין 105ּבדבר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ
זריעתֹו106אֹותֹו .107ּבׁשעת ְְִִַָ

.ÊË ׁשני אמרּו?108מעּׂשר  מעּׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
מחיצֹות  ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים ׁשּנכנס .109ּבמעּׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

אי  לׁשם ׁשהרי להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אפׁשר 110ן ואי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנכנס  מאחר ּפי 111לפּדֹותֹו על ּבֹו112ואף ׁשוה 113ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ׁשאין דבר ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּפרּוטה;
מאכלֹות  אּסּורי ּבהלכֹות .114ׁשּבארנּו ְְְֲִִֵֵֶַַָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נפּדין ‡. אינן - ׁשני מעּׂשר ּבכסף הּנלקחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

אּלא  הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מק ֹום, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻּברחּוק
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו עצמן הן ְְְֲִִֵֵַַַָָָיעלּו

עצמן.·. מעּׂשר מּפרֹות מעּׂשר ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ויאכלּו יּפדּו - מּדבריהם הּטמאה ּבולד נטמא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואם

ִִַָּבירּוׁשלים.
ׁשּגּדּוליו ‚. אדם מאכל אּלא מעּׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

הּפרט  ּכגֹון הארץ, מן גּדּוליו ּגּדּולי אֹו הארץ, ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמן
ּובּׁשכר. ּובּיין ּובּצאן ּבּבקר ּבּתֹורה: ְִֵַַַַַַַָָָָָֹֹהמפרׁש

ּכמהין „. ומלח, מים מעּׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ
ּפרֹות  ולא הארץ. מן ּגּדּוליהם ׁשאין לפי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּופטרּיֹות,
להּגיע  יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא לּקרקע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻמחּברין

וצאן. לבקר ּדֹומין ׁשאינן לפי ְְִִִִֵֶַָָָָָֹלירּוׁשלים,
ׁשאף ‰. וצאן; ּכבקר הן הרי - והחלב והּביצים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּדבׁש

גּדּוליה. ּגּדּולי הן הרי קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
.Â,מעּׂשר ּבכסף נלקח אינֹו - החמיץ ׁשּלא עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתמד,

ּוכׁשכר. ּכיין נלקח - ּומּׁשהחמיץ ּכמים; ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּפני
מעּׂשר. קנה - והחמיץ החמיץ ׁשּלא עד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלקחֹו

.Ê ּפחֹות ּומצא מים ׁשלׁשה ּבנתן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
הרי  - ארּבעה והֹוציא ׁשלׁשה נתן אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָמארּבעה;

מעּׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג ּכיין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָזה
.Á אין - ימּתיקּו ׁשּלא עד והחרּובין, זרדין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלּולבי

והחרּדל  הּלּוף אבל נלקחין. - ׁשּימּתיקּו אחר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָנלקחין;
עד  ּבין מּׁשּימּתיקּו ּבין הּנכּבׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוהּתרמֹוסין
מעּׂשר. ּבכסף נלקח - והּקֹור נלקחין. - המּתיקּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

.Ë ּכל וכן למראה. אּלא ׁשאינֹו נלקח, אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכרּכֹום
ואינן  הֹואיל וטעם, ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכּיֹוצא
ּבכסף  נלקחין אינן - ׁשּנֹותנין לטעם אּלא ּגּופן, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלאכילת
והּקׁשט  והּפלּפלין ּבּׂשמים ראׁשי ,לפיכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָמעּׂשר.
נלקחין  אינן - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל חריע וחּלֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוהחלּתית

מעּׂשר. ְֲֵֶֶַּבכסף
.È ּבכסף נלקחת אינּה - ּבקדרה טעם לּתן אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבת,
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יוםֿטוב  (תוספות במינו במין אלא זה אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב, הלכה אסורות מאכלות מהלכות
כאן). ומשנהֿלמלך ראה 99)שם, מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים חוץ נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא

להלן. ועיין שם).100)למעלה. אסורות מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שם.101)שאוסר אפילו 102)ביכורים
שם. בירושלמי ראה כלה, שזרעו משנה 103)בדבר פ"ט (תרומות תמן וכו' שאל סב חד "אתא ב: הלכה שם בירושלמי

אימי  רבי ירמיה רבי וכו' אסורין גידוליהן אמר את שם) (בכורים והכא מותרין, שני) מעשר (של גידוליהן אמר את ד)
מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס מחיצה איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן שמעון רבי בשם
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים של וטעמם כסףֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס (קודם זרות היתר

בגידולין. הזרע ומתבטל מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים חוץ אבל מתירין, לו שיש כדבר ירושלמי 104)שני
ב. הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים המעשר.106)תרומות לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,

יב). הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ז שאסור לכתחילה" איסור "מבטל בכלל הוא הרי כן, לא שאם הזריעה, בשעת
דין  שהרי הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ"ה רבינו שכתב כמו חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם

שם. תרומות במסכת זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני נג.108)מעשר מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
שוב. נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט לעולם אלא אינן, אם לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,

שנפלו 110) כיון מתירין, לו שיש דבר אינו ואףֿעלֿפיֿכן להחזירו, טורח שאין מירושלים, אחת פסיעה רק כשיצא המדובר
אפילו  רחוק, למקום הוציאוהו ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי מחיצות, נפלו לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי מחיצות,
וראה  יד, בהלכה למעלה שכתבנו כמו בהעלאתו, רב טורח שיש כיון מתירין, לו שיש דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם

ח. ס"ק קב סימן ליו"ד שהרי 111)בפריֿחדש עיון, צריך וזה מתירין. לו שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע
מצד  ולא העלאה של אפשרות מצד לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ רבינו מדברי נראה שם, למעלה

ואילך. מו מעמוד לוין לרב"מ היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין לפי פדייה, של מיבעיא 112)אפשרות "לא שם:
מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו) בו אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה) שוה (בחומשו בו יש

שם. ובהערות ט. הלכה פ"ב למעלה וראה קאֿמשמעֿלן". מחיצות, קלטו לא כנ"ל.113)אימא בחומשו, כלומר,
לוקחין 1)פט"ו.114) אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים ושאין עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח חומר יבאר

ונפל  לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים חוץ בהמה או פירות הלוקח בזה. וכיוצא מעשר בכסף תרומות
חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום. בה
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- ּגּופּה אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו, וכּיֹוצא לכמ ואם ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָמעּׂשר;
לתֹוכֹו נתן אם ומלח, מים ערב מעּׂשר. ּבכסף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנלקחת
מעּׂשר. ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמן

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח הּמים ּדמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּומבליע
.‡È ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאין

אּלא  אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה. אכילתֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָממעט
מקֹום; ּבכל ונאכלת לאֹונן, ּומּתרת ׁשמׁש, מערבי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹֻּכהנים
ואינֹו לאֹונן, ואסּור יֹום, ולטבּול לזרים מּתר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻוהּמעּׂשר
מעּׂשר  אכילת ממעט נמצא ּבירּוׁשלים; אּלא ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנאכל

הּתרּומה. ְֲִַַַָואכילת
.·È,הּמעּׂשר מּכסף הּׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹוקחין

לֹוקחין  היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלים ְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
להבריחם  ּכדי ׁשני, מעּׂשר מּכסף חּלין לאכלן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּבהמֹות
מּמעֹות  ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו הּמזּבח; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעל
ׁשאינן  לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל לׁשלמים. אּלא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעּׂשר

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין
.‚È ׁשהּוא לפי מעּׂשר, ּבכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לבער, ְְְִֵֵֶַַָָחּיב
.„È ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּלֹוקח

אף  הּמעּׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע יכֹולין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאינן
לחּלין. הּמעֹות ׁשּיצאּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל

.ÂË ּבׁשֹוגג מעּׂשר: ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
מעּׂשר  והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ּכֹופין -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו - ּבמזיד ׁשהיּו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו. עד יּניחם - מקּדׁש אין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָואם
.ÊË חּוץ מעּׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָוכן

למקֹומן; הּדמים יחזרּו - ּבׁשֹוגג לקח: ואם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלירּוׁשלים.
ּתּקבר  - מקּדׁש אין ואם ּבירּוׁשלים. ותאכל ּתעלה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבמזיד

ועֹורּה. ְִָהיא
.ÊÈ ּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח

אֹותן  ּכנגד יאכל זה הרי - הּמֹוכר ּברח אם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשֹוגג,

ּכל הּמע  הּכלל: זה מעּׂשר. ּבתֹורת ּבירּוׁשלים ֹות ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּוברח  מעּׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה לאכילה חּוץ ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהֹוציא
- קּים הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל - מת אֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
וחּטאֹות  עֹולֹות הביא אם וכן למקֹומן. הּדמים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָיחזרּו

ּכנגּדן. יאכל - מעּׂשר מּדמי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹואׁשמֹות
.ÁÈ- ּתאוה לבּׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח

לקח  ׁשלמים. קנה ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהרי
קדּׁשת  מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבהמה
כן, ּפי על ואף מעּׂשר. הּדמים ואין אֹותּה ּופֹודה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמעּׂשר,

חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדאּה ְְְִִֶַָָֹאם
.ËÈ;ׁשלמים קנּו לא - לׁשלמים מעּׂשר מעֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּמתּפיס

ׁשהּמעּׂשר  מעּׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּקדּׁשת
הּמעּׂשר  התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָממֹון

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא - לׁשלמים ְְְִִִֶַָָָָֹעצמן
.Î אם ּבמזיד: אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל

ּכסף  ואם ׁשמים; ידי יצא - אכל עצמן הּמעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרֹות
ויאכלּו ויעלּו למקֹומם דמים יחזרּו - אכל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָמעּׂשר
יכֹול  אין אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

הּדמים. את ְֲִִֶַַָלהחזיר

ה'תשע"ה  אייר י"ב ו' יום

ׁשמיני  1ּפרק
ספרזרעים-הלכותמע"שונטערבעי

¤¤§¦¦
ּתאוה ‡. לבּׂשר וחּיה ׁשלמים לזבחי ּבהמה 2הּלֹוקח ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

מדקּדק 3מּמי  ואינֹו ּתּגר לחּלין 4ׁשאינֹו העֹור יצא -5, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
הּבּׂשר  ּדמי על מרּבין העֹור דמי היּו הּלֹוקח 6אפּלּו אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

לחּלין  העֹור יצא לא - הּתּגר .7מן ְִִַַָָָָֹֻ
סתּומֹות ·. יין ּכּדי הּלֹוקח להּמכר 8וכן ׁשּדרּכם מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לחּלין 9סתּומֹות  הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו .10מּמי ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻ
11לפיכהּכּדים 12צרי ראׁשי לפּתח ׁשּלא 13הּמֹוכר ּכדי , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

של 1) יין לו שהיה מי כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי והלוקח תגר. שאינו ממי לשלמים בהמה הלוקח יבאר
שיצא  עד כנגדו אוכל להיות מעשר דינר והמניח ומת. מעשר בכסף שלקחו צבי מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני מעשר
ומעות  בירושלים חולין פירות לו שהיו מי שהוקרו. עד הסלע נתן ולא הפירות ומשך מעשר של פירות הלוקח לחולין.
שותים  או אוכלים שהיו וטהורים טמאים מעותיו. על או ע"ה פירות על שני מעשר לחלל מותר אם ממנה. חוץ מעשר

בירושלים. עשה.2)כאחד וכתורה והקנקן 3)וכדין העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי "אמר א: הלכה שם ירושלמי
העור  על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא שמכר, חושב אינו כי בסחורה, יודע (שאינו הדיוט המוכר כשהיה לחולין)
הבשר  דמי שיודע (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני). מעשר במעות קנאם שלא לפי לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן.

לחולין)". יצאו (ולא עצמו בפני וזה עצמו בפני זה כמוכר נעשה העור.4)והעור), על מקפיד אינו כלומר,5)כלומר,
הלוקח, בידי כמתנה הוא שהרי שני, מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא לפי בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין

סתומות. חביות כדין הבהמה, לגוף המחובר העור ודין כך, על מקפיד המוכר הבשר.6)שאין בדמי העור דמי שנבלעים
טמאה.7) ובהמה וקרקעות עבדים כלוקח לחולין.8)ודינו הקנקן יצא לא פתוחות, שדרכם 9)אבל במקום הלוקח אבל

לחולין. הקנקן יצא לא פתוחות, ו 10)להימכר עליו, מקפיד אינו שבתוכו.שאז היין אגב בחינם לפי 11)נותנו כלומר,
לחולין. הקנקנים יצאו סתומות, להימכר שדרכם  ובמקום סתומות ומכר תגר, אינו המוכר שאם ג 12)שאמרנו פרק שם

היין. את לערות גם שהצריכו שמאי כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח), "מפתח שאמרו: הלל כבית יג. משנה
עליהם,13) מקפיד שהוא דעתו מגלה הוא פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר שדרכה במקום ומדובר

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` a"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לחּלין  הּקנקן רצה 14יצא ואם עצמֹו15. על להחמיר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ּבמּדה  לחּלין 16ולמּכר הּקנקן יצא -17. ְְְְְִִִַַַָָָֹֻ

ּפתּוחֹות ‚. סתּומֹות 18לקחן להּמכר 19אֹו ׁשּדרּכן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֶַָָָָָ
לא 20ּפתּוחֹות  - ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לחּלין  הּקנקן הּכלי 21יצא עם וענבים ּתאנים סּלי לקח .22 ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻ
לחּלין  הּכלי דמי יצאּו לא -23. ְְְְִִֵַָֹֻ

קלּפתן „. יצאּו - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָלקח
חֹותל 24לחּלין  לקח החֹותל 25. יצא - ּתמרים ׁשל ְְִִֶַַָָָָָָֻ
ּדרּוסֹות 26לחּלין  אם ּתמרים, ׁשל קּפה יצאּו27. - ְְְְִִִֶָָָֻֻ

לחּלין 29לחּלין 28הּקּפֹות  יצאּו לא - לאו ואם ,30. ְְְְִִִַָָֹֻֻֻ
יין ‰. לֹו ׁשהיה ׁשני 31מי מעּׂשר קנקּניו 32ׁשל והׁשאיל , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מעּׂשר  ּפיהם 33לאֹותֹו את ׁשּסתם ּפי על אף קנה 34, לא - ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּקנקּנים  את הּיין 35מעּׂשר ּכנס סתם 36. אם 37לתֹוכן , ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ

מעּׂשר  ועּׂשהּו ׁשם לא 38קרא - ּפיהם את סתם ׁשּלא עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּקנקּנים  את מעּׂשר ׁשם 39קנה קרא ּפיהן מּׁשּסתם ואם ; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּקנקן  את מעּׂשר קנה - מעּׂשר לתֹו40ועּׂשהּו הפקיד . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
חּלין  רביעית ׁשּכנס 41הּקנקן אֹו ׁשמן 42, חמץ 34לתֹוכן אֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ציר  סתם 44אֹו ׁשני מעּׂשר ׁשל דבׁש ּבין 45אֹו ,46 ְְֲִִֵֵֵֶַַָ
את 47מּׁשּסתם  מעּׂשר קנה לא - סתם ׁשּלא עד ּבין ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.48הּקנקּנים  ְִַַַ
.Âׁשּלקחֹו ּבעֹורֹו49צבי יּקבר - ומת מעּׂשר .50ּבכסף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּוׁשחטֹו חי ּכׁשאר 51לקחֹו יּפדה זה הרי - ונטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּנטמאּו להיֹות 52ּפרֹות ׁשני מעּׂשר ּדינר הּמּניח . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ּכנגּדֹו לחּלין 53אֹוכל ׁשּיצא יֹוצא 54עד הּדינר והיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
מעה  מעה 55ּבעּׂשרים ּבעּׂשר עליו אכל 57והּוזלּו56, ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

מעה  ּבארּבעים יֹוצא הּדינר והרי זמן לאחר 58הּמעֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכדים. עבור גם המעשר בכסף משלם הקנקן,14)והלוקח כנגד בקדושה יאכל שהרי המעשר, שיתרבה כדי זה וכל
לחולין. יצא שלא כדי עצמו, בפני העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין שהוא שאינו 15)ונראה המוכר

פחות 16)תגר. לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את להונות יבוא שלא כדי בדיוק, היין את למדוד כלומר,
עבורו. משלם שהוא ממה פתיחת 17)יין אין זה שבנידון היין, את למדוד כדי הכדים ראשי את פותח שהוא פי על אף

הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה הכדים לחוד.18)ראשי הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
עצמו.20) בפני אחד כל שמוכרין הוכחה היא פתוחות, עבור 21)שמכירתן גם המעשר בכסף הלוקח ששילם ונמצא

בירושלים. כנגדו לאכול וצריך הסלים22)הקנקן, אם 23)בתוכו.שמניחים אף עצמו בפני הכלי הוא מוכר שוודאי
תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו הסלים אבל פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי תגר, שוודאי 24)אינו

תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד המוכר וענבים.26)סל.25)אין תאנים כסלי הוא והרי עליו, מקפיד המוכר שאין
לו.27) וצריכות דריכתן, מחמת לקופה מחוברות הן רבים.28)שאז בלשון וסיים יחיד בלשון שטפלות 29)פתח

עליהן. מקפיד המוכר ואין לתמרים, הקודמת.30)הקופות ההלכה בסוף הנזכר התאנים סלי של הכלי כדין ודינן
יין.31) אחר.32)דווקא יין על שני מעשר שני.33)שעשאו מעשר בהם להוליך מושאלים שהם במפורש אמר
הקנקנים.34) ייפתחו אם  שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, ועוד 35)של משאילם, רק שהוא שפירש כיוון

גרידא  הפרי כנגד אלא פודה אינו שבוודאי לקליפתם, הכניסם כך ואחר קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי
לגריעותא. תרתי כאן שני.36)והרי מעשר יין עתה שם 37)שהוא לו קרא ולא הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני. למעשר טבול כשהוא כנסו אלא אחר.38)עדיין, יין שלא 39)על ואף לקנקן, היין צריך הסתימה שלאחר אף
מש  אלא שאינו קליפתם,פירש בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי הקנקן את מעשר קנה לא זאת בכל הקנקנים, איל

לקליפתם. מכניסם כך עם 40)ואחר הפרי כל את שפודה בקליפתו, רמון כמפריש הוא הרי לקנקן, היין שצריך שכיוון
עדיף  שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית שלאחר אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס הקנקן שאין הוא פשוט אבל הקליפה.

הפירות. מן שנקלפו מקליפות רביעית 41)הוא ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה יפריש (שלבסוף טבל כלומר,
רביעית  לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא הקנקן, פי שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין, הוסיף זו

המעשר. לגבי הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ טבל את 42)יין המעשר (שקנה אמורים דברים "במי שם: בתוספתא
שלא  בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס, של חומץ, של ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן),

מעשר". קנה קנקנים".43)גפם בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו בלי "רימון אמרו: קח: בכתובות
או 44) כפשוטה). (תוספתא שם א מפרק באשגרה אלא שם בתוספתא נזכר ולא במעשר, כלל חייב ואינו דגים. שמן הוא

זית. שמן בו עדיין.45)שעירבו שם קרא ולא הקנקנים משאיל שהוא פירש שם.46)שלא הקנקנים.47)שקרא פי את
בקליפתו.48) פרי כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן, הצריך כיין אינם אלו תאווה.49)שכל "שאין 50)לבשר

לבשר  חיה שהלוקח א, בהלכה רבינו שכתב פי על ואף "קדש". קרוי שני  ומעשר לכלבים", להאכילם הקדשים את פודין
אבל  לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה, כשרה כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו ממי תאווה

עורו. עם לקברו החמירו ולכן בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי לאכילה, ראוי  שאינו ואינו 51)כשמת, לאכילה, שראוי
שחוט. כשלקחו וחומר וקל לכלבים. להאכיל נפדים.52)פודה מחלל 53)שהם בירושלים פירות שכשקונה כלומר,

הפירות. על שבדינר המעשר הדינר.54)מעות כל של בשוויו פירות כשיאכל מעות 55)כלומר, עשרים היו כלומר,
כנגד 56)בדינר. אכל אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא חולין. וחציו מעשר הדינר חצי ונמצא

כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב נתחלל, הרי באיסור 57)כולו, מדובר ששם ולפי וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה
להוציאו  אסור שהרי זו בבא השמיט ולפיכך בירושלים, שני מעשר של בדינר רבינו דברי ואילו לירושלים, וחוץ חולין של

ירושלים. לחומת עליו 58)חוץ שחלל לפני שווה שהיה וכפי בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק יאכל אם היא והשאלה
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- ּגּופּה אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו, וכּיֹוצא לכמ ואם ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָמעּׂשר;
לתֹוכֹו נתן אם ומלח, מים ערב מעּׂשר. ּבכסף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנלקחת
מעּׂשר. ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמן

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח הּמים ּדמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּומבליע
.‡È ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאין

אּלא  אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה. אכילתֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָממעט
מקֹום; ּבכל ונאכלת לאֹונן, ּומּתרת ׁשמׁש, מערבי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹֻּכהנים
ואינֹו לאֹונן, ואסּור יֹום, ולטבּול לזרים מּתר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻוהּמעּׂשר
מעּׂשר  אכילת ממעט נמצא ּבירּוׁשלים; אּלא ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנאכל

הּתרּומה. ְֲִַַַָואכילת
.·È,הּמעּׂשר מּכסף הּׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹוקחין

לֹוקחין  היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלים ְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
להבריחם  ּכדי ׁשני, מעּׂשר מּכסף חּלין לאכלן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּבהמֹות
מּמעֹות  ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו הּמזּבח; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעל
ׁשאינן  לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל לׁשלמים. אּלא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעּׂשר

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין
.‚È ׁשהּוא לפי מעּׂשר, ּבכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לבער, ְְְִֵֵֶַַָָחּיב
.„È ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּלֹוקח

אף  הּמעּׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע יכֹולין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאינן
לחּלין. הּמעֹות ׁשּיצאּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל

.ÂË ּבׁשֹוגג מעּׂשר: ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
מעּׂשר  והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ּכֹופין -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו - ּבמזיד ׁשהיּו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו. עד יּניחם - מקּדׁש אין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָואם
.ÊË חּוץ מעּׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָוכן

למקֹומן; הּדמים יחזרּו - ּבׁשֹוגג לקח: ואם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלירּוׁשלים.
ּתּקבר  - מקּדׁש אין ואם ּבירּוׁשלים. ותאכל ּתעלה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבמזיד

ועֹורּה. ְִָהיא
.ÊÈ ּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח

אֹותן  ּכנגד יאכל זה הרי - הּמֹוכר ּברח אם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשֹוגג,

ּכל הּמע  הּכלל: זה מעּׂשר. ּבתֹורת ּבירּוׁשלים ֹות ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּוברח  מעּׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה לאכילה חּוץ ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהֹוציא
- קּים הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל - מת אֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
וחּטאֹות  עֹולֹות הביא אם וכן למקֹומן. הּדמים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָיחזרּו

ּכנגּדן. יאכל - מעּׂשר מּדמי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹואׁשמֹות
.ÁÈ- ּתאוה לבּׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח

לקח  ׁשלמים. קנה ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהרי
קדּׁשת  מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבהמה
כן, ּפי על ואף מעּׂשר. הּדמים ואין אֹותּה ּופֹודה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמעּׂשר,

חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדאּה ְְְִִֶַָָֹאם
.ËÈ;ׁשלמים קנּו לא - לׁשלמים מעּׂשר מעֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּמתּפיס

ׁשהּמעּׂשר  מעּׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּקדּׁשת
הּמעּׂשר  התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָממֹון

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא - לׁשלמים ְְְִִִֶַָָָָֹעצמן
.Î אם ּבמזיד: אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל

ּכסף  ואם ׁשמים; ידי יצא - אכל עצמן הּמעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרֹות
ויאכלּו ויעלּו למקֹומם דמים יחזרּו - אכל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָמעּׂשר
יכֹול  אין אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

הּדמים. את ְֲִִֶַַָלהחזיר

ה'תשע"ה  אייר י"ב ו' יום

ׁשמיני  1ּפרק
ספרזרעים-הלכותמע"שונטערבעי

¤¤§¦¦
ּתאוה ‡. לבּׂשר וחּיה ׁשלמים לזבחי ּבהמה 2הּלֹוקח ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

מדקּדק 3מּמי  ואינֹו ּתּגר לחּלין 4ׁשאינֹו העֹור יצא -5, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
הּבּׂשר  ּדמי על מרּבין העֹור דמי היּו הּלֹוקח 6אפּלּו אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

לחּלין  העֹור יצא לא - הּתּגר .7מן ְִִַַָָָָֹֻ
סתּומֹות ·. יין ּכּדי הּלֹוקח להּמכר 8וכן ׁשּדרּכם מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לחּלין 9סתּומֹות  הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו .10מּמי ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻ
11לפיכהּכּדים 12צרי ראׁשי לפּתח ׁשּלא 13הּמֹוכר ּכדי , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
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של 1) יין לו שהיה מי כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי והלוקח תגר. שאינו ממי לשלמים בהמה הלוקח יבאר
שיצא  עד כנגדו אוכל להיות מעשר דינר והמניח ומת. מעשר בכסף שלקחו צבי מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני מעשר
ומעות  בירושלים חולין פירות לו שהיו מי שהוקרו. עד הסלע נתן ולא הפירות ומשך מעשר של פירות הלוקח לחולין.
שותים  או אוכלים שהיו וטהורים טמאים מעותיו. על או ע"ה פירות על שני מעשר לחלל מותר אם ממנה. חוץ מעשר

בירושלים. עשה.2)כאחד וכתורה והקנקן 3)וכדין העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי "אמר א: הלכה שם ירושלמי
העור  על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא שמכר, חושב אינו כי בסחורה, יודע (שאינו הדיוט המוכר כשהיה לחולין)
הבשר  דמי שיודע (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני). מעשר במעות קנאם שלא לפי לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן.

לחולין)". יצאו (ולא עצמו בפני וזה עצמו בפני זה כמוכר נעשה העור.4)והעור), על מקפיד אינו כלומר,5)כלומר,
הלוקח, בידי כמתנה הוא שהרי שני, מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא לפי בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין

סתומות. חביות כדין הבהמה, לגוף המחובר העור ודין כך, על מקפיד המוכר הבשר.6)שאין בדמי העור דמי שנבלעים
טמאה.7) ובהמה וקרקעות עבדים כלוקח לחולין.8)ודינו הקנקן יצא לא פתוחות, שדרכם 9)אבל במקום הלוקח אבל

לחולין. הקנקן יצא לא פתוחות, ו 10)להימכר עליו, מקפיד אינו שבתוכו.שאז היין אגב בחינם לפי 11)נותנו כלומר,
לחולין. הקנקנים יצאו סתומות, להימכר שדרכם  ובמקום סתומות ומכר תגר, אינו המוכר שאם ג 12)שאמרנו פרק שם

היין. את לערות גם שהצריכו שמאי כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח), "מפתח שאמרו: הלל כבית יג. משנה
עליהם,13) מקפיד שהוא דעתו מגלה הוא פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר שדרכה במקום ומדובר

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` a"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לחּלין  הּקנקן רצה 14יצא ואם עצמֹו15. על להחמיר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ּבמּדה  לחּלין 16ולמּכר הּקנקן יצא -17. ְְְְְִִִַַַָָָֹֻ

ּפתּוחֹות ‚. סתּומֹות 18לקחן להּמכר 19אֹו ׁשּדרּכן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֶַָָָָָ
לא 20ּפתּוחֹות  - ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לחּלין  הּקנקן הּכלי 21יצא עם וענבים ּתאנים סּלי לקח .22 ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻ
לחּלין  הּכלי דמי יצאּו לא -23. ְְְְִִֵַָֹֻ

קלּפתן „. יצאּו - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָלקח
חֹותל 24לחּלין  לקח החֹותל 25. יצא - ּתמרים ׁשל ְְִִֶַַָָָָָָֻ
ּדרּוסֹות 26לחּלין  אם ּתמרים, ׁשל קּפה יצאּו27. - ְְְְִִִֶָָָֻֻ

לחּלין 29לחּלין 28הּקּפֹות  יצאּו לא - לאו ואם ,30. ְְְְִִִַָָֹֻֻֻ
יין ‰. לֹו ׁשהיה ׁשני 31מי מעּׂשר קנקּניו 32ׁשל והׁשאיל , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מעּׂשר  ּפיהם 33לאֹותֹו את ׁשּסתם ּפי על אף קנה 34, לא - ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּקנקּנים  את הּיין 35מעּׂשר ּכנס סתם 36. אם 37לתֹוכן , ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ

מעּׂשר  ועּׂשהּו ׁשם לא 38קרא - ּפיהם את סתם ׁשּלא עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּקנקּנים  את מעּׂשר ׁשם 39קנה קרא ּפיהן מּׁשּסתם ואם ; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּקנקן  את מעּׂשר קנה - מעּׂשר לתֹו40ועּׂשהּו הפקיד . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
חּלין  רביעית ׁשּכנס 41הּקנקן אֹו ׁשמן 42, חמץ 34לתֹוכן אֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ציר  סתם 44אֹו ׁשני מעּׂשר ׁשל דבׁש ּבין 45אֹו ,46 ְְֲִִֵֵֵֶַַָ
את 47מּׁשּסתם  מעּׂשר קנה לא - סתם ׁשּלא עד ּבין ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.48הּקנקּנים  ְִַַַ
.Âׁשּלקחֹו ּבעֹורֹו49צבי יּקבר - ומת מעּׂשר .50ּבכסף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּוׁשחטֹו חי ּכׁשאר 51לקחֹו יּפדה זה הרי - ונטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּנטמאּו להיֹות 52ּפרֹות ׁשני מעּׂשר ּדינר הּמּניח . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ּכנגּדֹו לחּלין 53אֹוכל ׁשּיצא יֹוצא 54עד הּדינר והיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
מעה  מעה 55ּבעּׂשרים ּבעּׂשר עליו אכל 57והּוזלּו56, ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

מעה  ּבארּבעים יֹוצא הּדינר והרי זמן לאחר 58הּמעֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
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הכדים. עבור גם המעשר בכסף משלם הקנקן,14)והלוקח כנגד בקדושה יאכל שהרי המעשר, שיתרבה כדי זה וכל
לחולין. יצא שלא כדי עצמו, בפני העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין שהוא שאינו 15)ונראה המוכר

פחות 16)תגר. לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את להונות יבוא שלא כדי בדיוק, היין את למדוד כלומר,
עבורו. משלם שהוא ממה פתיחת 17)יין אין זה שבנידון היין, את למדוד כדי הכדים ראשי את פותח שהוא פי על אף

הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה הכדים לחוד.18)ראשי הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
עצמו.20) בפני אחד כל שמוכרין הוכחה היא פתוחות, עבור 21)שמכירתן גם המעשר בכסף הלוקח ששילם ונמצא

בירושלים. כנגדו לאכול וצריך הסלים22)הקנקן, אם 23)בתוכו.שמניחים אף עצמו בפני הכלי הוא מוכר שוודאי
תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו הסלים אבל פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי תגר, שוודאי 24)אינו

תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד המוכר וענבים.26)סל.25)אין תאנים כסלי הוא והרי עליו, מקפיד המוכר שאין
לו.27) וצריכות דריכתן, מחמת לקופה מחוברות הן רבים.28)שאז בלשון וסיים יחיד בלשון שטפלות 29)פתח

עליהן. מקפיד המוכר ואין לתמרים, הקודמת.30)הקופות ההלכה בסוף הנזכר התאנים סלי של הכלי כדין ודינן
יין.31) אחר.32)דווקא יין על שני מעשר שני.33)שעשאו מעשר בהם להוליך מושאלים שהם במפורש אמר
הקנקנים.34) ייפתחו אם  שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, ועוד 35)של משאילם, רק שהוא שפירש כיוון

גרידא  הפרי כנגד אלא פודה אינו שבוודאי לקליפתם, הכניסם כך ואחר קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי
לגריעותא. תרתי כאן שני.36)והרי מעשר יין עתה שם 37)שהוא לו קרא ולא הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני. למעשר טבול כשהוא כנסו אלא אחר.38)עדיין, יין שלא 39)על ואף לקנקן, היין צריך הסתימה שלאחר אף
מש  אלא שאינו קליפתם,פירש בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי הקנקן את מעשר קנה לא זאת בכל הקנקנים, איל

לקליפתם. מכניסם כך עם 40)ואחר הפרי כל את שפודה בקליפתו, רמון כמפריש הוא הרי לקנקן, היין שצריך שכיוון
עדיף  שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית שלאחר אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס הקנקן שאין הוא פשוט אבל הקליפה.

הפירות. מן שנקלפו מקליפות רביעית 41)הוא ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה יפריש (שלבסוף טבל כלומר,
רביעית  לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא הקנקן, פי שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין, הוסיף זו

המעשר. לגבי הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ טבל את 42)יין המעשר (שקנה אמורים דברים "במי שם: בתוספתא
שלא  בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס, של חומץ, של ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן),

מעשר". קנה קנקנים".43)גפם בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו בלי "רימון אמרו: קח: בכתובות
או 44) כפשוטה). (תוספתא שם א מפרק באשגרה אלא שם בתוספתא נזכר ולא במעשר, כלל חייב ואינו דגים. שמן הוא

זית. שמן בו עדיין.45)שעירבו שם קרא ולא הקנקנים משאיל שהוא פירש שם.46)שלא הקנקנים.47)שקרא פי את
בקליפתו.48) פרי כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן, הצריך כיין אינם אלו תאווה.49)שכל "שאין 50)לבשר

לבשר  חיה שהלוקח א, בהלכה רבינו שכתב פי על ואף "קדש". קרוי שני  ומעשר לכלבים", להאכילם הקדשים את פודין
אבל  לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה, כשרה כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו ממי תאווה

עורו. עם לקברו החמירו ולכן בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי לאכילה, ראוי  שאינו ואינו 51)כשמת, לאכילה, שראוי
שחוט. כשלקחו וחומר וקל לכלבים. להאכיל נפדים.52)פודה מחלל 53)שהם בירושלים פירות שכשקונה כלומר,

הפירות. על שבדינר המעשר הדינר.54)מעות כל של בשוויו פירות כשיאכל מעות 55)כלומר, עשרים היו כלומר,
כנגד 56)בדינר. אכל אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא חולין. וחציו מעשר הדינר חצי ונמצא

כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב נתחלל, הרי באיסור 57)כולו, מדובר ששם ולפי וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה
להוציאו  אסור שהרי זו בבא השמיט ולפיכך בירושלים, שני מעשר של בדינר רבינו דברי ואילו לירושלים, וחוץ חולין של

ירושלים. לחומת עליו 58)חוץ שחלל לפני שווה שהיה וכפי בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק יאכל אם היא והשאלה
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לאכל  צרי יצא 59- ּכ ואחר מעה ּבעּׂשרים עליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבעּׂשר 60לחּלין  יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות הּוקרּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻ

מעין  ּבחמׁש עליו אֹוכל - יצא 61מעין ּכ ואחר ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ְִֻלחּלין.

.Ê 63ּפרֹות 62הּלֹוקחּומׁש מעּׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ה 64הּפרֹות  הּסלע ולא לּתן הּפרֹות 65סּפיק ׁשהּוקרּו עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

ּבלבד  סלע עליהן מפריׁש זה הרי - ּבׁשּתים ;66ועמדּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
קֹונה  הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם הּכסף את ונתן ,67ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לּמעּׂשר  .68והּׂשכר ְֲֵַַַָָ
.Á הּמעֹות לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹמׁש

עליהן  מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוזלּו 69עד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אחת  סלע אּלא ׁשני מעּׂשר סלע 70מּמעֹות עליה ּומֹוסיף , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

החּלין  מן לּמֹוכר 71ׁשנּיה עם 72ונֹותן הּמֹוכר היה ואם . ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
מעּׂשר 73הארץ  מּמעֹות ׁשנּיה סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשל  לֹו75ּדמאי 74ׁשני נתן הסּפיק 76. ולא מעּׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפדה  ּׁשּפדה מה - ּבׁשּתים ׁשעמדּו עד הּפרֹות 77למׁש, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּביניהן  .78והּדין ְִֵֵֶַ

.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל ׁשּתים סלעים לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹנתן
ּפדה  ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ,79הּפרֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּפ - ׁשני ׁשהּמעּׂשר ּביניהם. הּדין היא ּומּדת דּיתֹו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
.80מׁשיכתֹו ְִָ

.È מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶַָָָֻמי
לירּוׁשלים  חּוץ ׁשני ההם 81מעּׂשר הּמעֹות הרי אֹומר: - ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשם  ויאכלם האּלּו; הּפרֹות על ויצאּו82מחּללין ּבטהרה, ְְְְְְֳִֵֵֵֵַַָָָָָֹֻ
ּבמקֹומן  לחּלין הּמעֹות .83אֹותן ְְִִַָָָֻ

.‡È ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר מעֹות לֹו 84היּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
אֹומר  - לירּוׁשלים על 85חּוץ מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי : ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ההם; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֻּפרֹות
ּבמקֹום 86ּבירּוׁשלים  והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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נפסד. המעשר ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי מעות, כ' כנגד שיאכל או המעשר, פירות יהא 59)את כן לא שאם
חולין. בתורת מעשר הפדייה.60)מוציא זמן אחר הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין יותר,61)שכשם ולא

חולין  שאכל יימצא שאז מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון "צריך", רבינו כתב לא וכאן
מעשר. בל 62)בתורת בירושלים.והמדובר שבידו.63)וקח שני מעשר של סלע עליהם לחלל דעת על חולין של

על 64) שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין כדין במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך לא ואילו
הכסף. בנתינת אלא החילול, לגבי נגמר הקניין אין לפדות, הפירות 65)דעת אז ונתפסו מייד, הסלע נתן ואילו

שני. למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק כל אין המעשר, שגבי 66)בקדושת לפי בלבד, סלע למוכר נותן כלומר,
פי  על אף הפירות, כל על הסלע קדושת נתפסה ובזה המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר, מקח דין

בכסף. אלא נגמר, המחלל) (שהוא המקח אין המעשר קדושת שלגבי לפי סלעים, שני עתה שווים קידושין 67)שהם
כמותו. והלכה גבוה, ממון שני שמעשר מאיר לרבי נתפסים 68)נד: סלעים, שני עתה ששווים הפירות, כל כלומר,

המעשר. עליהם.69)בקדושת מחלל אינו סלע 70)כלומר, אלא שווים הפירות אין החילול בשעת עתה, שהרי
חולין 71)אחד. לקבל צריך המוכר והרי בלבד, אחד סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן לא אבל

חולין. של משוויו פחות ששוויו מעשר סלעים.72)ולא שני שווים היו ואז במשיכה, קנה וממכר מקח לעניין שהרי
שנתחייב.73) כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור יכול אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת הנזהר לחבר אבל
הארץ74) שעם אינו "לפי [כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא וחזקתו המכשול, בזה ברוב נופל

מעות  לו נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין שהוא וכיוון מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל
במעות. לא אבל עצמן, בפירות אלא הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא שאין 75)דמאי]". לפי לא, וודאי של אבל

הארץ. לעם וודאי של שני מעשר מעות למוכר.76)מוסרין שהיו 77)הלוקח הפירות כי למעשר, השכר כלומר,
בו. לחזור המוכר שיכול אף משיכתו, היא מעשר שפדיית מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע, אז כלומר,78)שווים

לקבל  רוצה המוכר ואם במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין כמו היא ההלכה הרי הפירות, קניין לעניין
פדיון  שאין סלעים, שני של בשווי מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע את ללוקח לו מחזיר שפרע", "מי

הרגילים. הממון בקנייני קשור פירות 79)המעשר הם אחד, סלע שווים שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד בחולין.80)מעשר, המשיכה כמו קונה, שני במעשר הכסף נתינת "פירות 81)כלומר: במשנה:

מירושלים". לבד ישראל ארץ ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו ופירש במדינה". ומעות בירושלים
החילול.83)בירושלים.82) בשעת אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים אנו ומה 85)חולין.84)שאין

זה  אין לירושלים, חוץ חולין של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו, הלכה ד בפרק למעלה רבינו שכתב
שנאמר  ממה בירושלמי כן ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני מעשר של המעות שגם באופן אלא

וגו  המקום אל מקום."והלכת בריחוק ולא (=בירושלים) מקום בקירוב אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף את ונתת '
המעות  אם שמחללים כשם מחללים, - לה מחוצה חולין שפירות פי על אף בירושלים, שני מעשר מעות אם אבל

בירושלים. חולין ופירות לירושלים מחוץ שני בירושלים,86)מעשר שני מעשר מעות או חולין כשפירות ודווקא
לה. שמחוצה ולא שבירושלים חולין מעות על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני מעשר פירות אם אבל

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` a"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.·È להם וצרי ּבירּוׁשלים מעּׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ,87מי ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
חּלין  ּפרֹות לחברֹו לאכלן 88ויׁש אֹומר 89ׁשרֹוצה - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

.ּפרֹותי על מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻלחברֹו:
ויאכל  מעּׂשר, ּבכסף לקּוחֹות הּפרֹות אֹותם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹונמצאּו

ּבטהרה  חברֹו ּכלּום 90אֹותם הפסיד ויצאּו91ולא , ְְְְְְֲֳִִֵֵָָָֹ
לחּלין. ְִַָֻהּמעֹות

.‚È אמּורים ּדברים ּבׁשהי 92ּבּמה הּפרֹות ? ּבעל חברֹו ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
וּדאי 93חבר  ׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לחבר  לפיכ94אּלא .95- ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
הארץ  לעם אף ּכן ׁשני 96אֹומר מעּׂשר לחּלל ּומּתר על 97. ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

מעֹותיו 98ּפרֹות  ועל הארץ להם 99עם חֹוׁשׁשין ואין , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הם  ׁשני מעּׂשר ׁשל .100ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶַָ

.„Èּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעּׂשר ׁשל ּדינר והֹול101הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּפחֹות  אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבׁשל  אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻמּפרּוטה

ׁשּיּׁשאר 102ּדמאי  עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל אבל ; ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמּנּו
ׁשוה  חמׁשי מארּבעה ּפחֹות מּמּנּו ׁשּנׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכגֹון

.103ּפרּוטה  ְָ

.ÂË ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ּכאחד 104טמאין ְְְְִִִִֵֶֶָָ
ׁשני  מעּׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָּבירּוׁשלים,
ּכל  ואֹומרין: ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע מּניחין - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּלהם
ותצא  עליו. מחּלל זֹו סלע - וׁשֹותין אֹוכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּטהֹורים

ּבטהרה  ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו ׁשהרי לחּלין, .105הּסלע ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָֻ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, הּטמאים יּגעּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּובלבד

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
רבעי ‡. ּובּׁשנה 2נטע ׁשּנאמר: קדׁש; הּוא הרי - ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

להאכל  ודינֹו ליי. הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרביעת
ׁשני 4לבעליו 3ּבירּוׁשלים  ּכמעּׂשר מעּׂשר 5, ׁשאין ּוכׁשם . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּבסּוריא  ּבסּוריא 6ׁשני רבעי נטע אין ּכ רבעי 7, ּובנטע . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
קדׁש ל ׁשאין יהיּו; לֹו קדׁשיו את ואיׁש אֹומר: ְְְֳִִֵֵֶֶֶָָֹהּוא

ׁשהּוא  למי ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש מּנטע 8ׁשּלא חּוץ ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
.9רבעי  ְִָ

ׁשני ·. ּכמעּׂשר  ּפֹודהּו, - רבעי נטע לפּדֹות .10הרֹוצה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
חמׁש מֹוסיף - לעצמֹו ּפדהּו ּפֹודין 11ואם ואין אֹותֹו12. ְְְְִִִֵֶַָָֹ

לכם  להֹוסיף ׁשּנאמר: הּמעּׂשר; לעֹונת ׁשּיּגיע ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד
אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואה. ׁשּיעּׂשה עד - ְְְִֵֵֶֶַָָָּתבּואתֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שני.87) מעשר מעות עבורם להוציא שאסור וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם מחוצה 88)לדברים ובין בירושלים בין
אלא 89)לה. עומד שאינו שני מעשר בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם אחרים, דברים בהם ולקנות למכרם ולא

שני.90)לאכילה. מעשר בכסף שנקנו פירות שטבל 91)כדין פי על שאף שני, מעשר לשם טבילה  אלא הפירות, בעל
שני. מעשר לשם טבל אם אלא שני, במעשר אוכל אינו חולין 92)לחולין, פירות על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו

חבירו. וודאי.93)של של שני במעשר ליתן אסור הארץ לעם טומאה.94)אבל בחזקת שהוא הארץ, לעם לא אבל
וודאי.95) מעשר של כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא פירותיו.96)לפי על מחלל ומעות 97)כלומר, פירות

דמאי. של שני ב98)מעשר הלכה ד פרק למעלה פירות.ראה על פירות מחללים רבינו שם:99)שלדעת במשנה
מעותיו". על אף לומר, חזרו הארץ. עם פירות על דמאי) מעשר של (מעות מחללין אומרים, היו "ואין 100)"בראשונה

קודש". פודה שם.101)קודש ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו חומש.102)כלומר, עליו מוסיף שאינו
עליו 103) מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי פירות עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה חומשי ארבעה בו יש אם אבל

שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי מלגיו, רובע שהוא מלבר, מקבל 104)חומש שאינו חרס, של בכד כשהמעשר המדובר
מערה  מהם אחד וכל מת. טמאי אלא בהיסט חרס כלי גם שמטמאים זבים היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה
או  אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי אל הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי אל מהכד

טמאים]. חולין וזה טהור, שני מעשר זה ביחד לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים שאם 105)אינם [מכאן
- טמא שני מעשר כדין באכילה, אסורים יהיו מעשר בקדושת יתפשו שאם טמאים, פירות על שני מעשר של מעות חילל

למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה קדש,1)הרי הוא רבעי שנטע יבאר
יום  שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין ואם מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים ואם להאכל, דינו והיכן
ר"ה  הוא אימתי הערלה. בשני או השמיטה בשנת רבעי נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי כרם מעלים

וברבעי. בערלה מותרין אם והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי, שנים 2)לערלה ארבע בת נטיעה
פירות  (כל רבעי נטע תני וחד רבעי, כרם תני חד ברבי: שמעון ורבי חייא "רבי אמרו: לה. ובברכות א). משנה פ"א (פרה
חייא. רבי ד"ה פ"ו ראש לברכות, הפנים במראה וראה רבעי". "נטע כמאןֿדאמר רבינו ופסק רש"י) - רבעי בתורת האילן

ב.3) משנה פ"ה שני במעשר וראה י), ה, (לבמדבר נשא פרשת בספרי הוא פרשת 4)כן ובספרא שם, בספרי הוא כן
קיט. עשה המצוות, בספר וראה ט. הלכה ג פרשה שם.5)קדושים בספרי הוא כן א. הלכה פ"ב ראה 6)למעלה

יד. הלכה פ"א ב).7)למעלה הלכה פ"ה שני ומעשר ה, הלכה פ"ז פאה (ירושלמי שני למעשר הוקש כלומר,8)שהרי
להנתן. צריך שהוא כל 9)למי הכתוב משך יהיו, לו קדשיו את ואיש ספרי, "ולשון רבינו: כתב שם, המצוות בספר

לבעלים". שיהיו רבעי, ונטע שני ומעשר בהמה ומעשר ופסח ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהן, ונתנם הקדשים
שם.10) א.11)ספרי הלכה בפ"ה למעלה וראה כביתֿשמאי. ולא כביתֿהלל ג, משנה פ"ה שני שם 12)מעשר ספרא

וראה  המעשרות". לעונת שיבוא עד הרבעי את פודין אין אמרו מכאן תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י: הלכה
בוסר  לא פודה אתה ואין פודה, אתה פרי "תני, א: פרק סוף ערלה ובירושלמי גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ"ב למעלה
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לאכל  צרי יצא 59- ּכ ואחר מעה ּבעּׂשרים עליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבעּׂשר 60לחּלין  יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות הּוקרּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻ

מעין  ּבחמׁש עליו אֹוכל - יצא 61מעין ּכ ואחר ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ְִֻלחּלין.

.Ê 63ּפרֹות 62הּלֹוקחּומׁש מעּׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ה 64הּפרֹות  הּסלע ולא לּתן הּפרֹות 65סּפיק ׁשהּוקרּו עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

ּבלבד  סלע עליהן מפריׁש זה הרי - ּבׁשּתים ;66ועמדּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
קֹונה  הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם הּכסף את ונתן ,67ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לּמעּׂשר  .68והּׂשכר ְֲֵַַַָָ
.Á הּמעֹות לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹמׁש

עליהן  מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוזלּו 69עד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אחת  סלע אּלא ׁשני מעּׂשר סלע 70מּמעֹות עליה ּומֹוסיף , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

החּלין  מן לּמֹוכר 71ׁשנּיה עם 72ונֹותן הּמֹוכר היה ואם . ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
מעּׂשר 73הארץ  מּמעֹות ׁשנּיה סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשל  לֹו75ּדמאי 74ׁשני נתן הסּפיק 76. ולא מעּׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפדה  ּׁשּפדה מה - ּבׁשּתים ׁשעמדּו עד הּפרֹות 77למׁש, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּביניהן  .78והּדין ְִֵֵֶַ

.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל ׁשּתים סלעים לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹנתן
ּפדה  ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ,79הּפרֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּפ - ׁשני ׁשהּמעּׂשר ּביניהם. הּדין היא ּומּדת דּיתֹו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
.80מׁשיכתֹו ְִָ

.È מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶַָָָֻמי
לירּוׁשלים  חּוץ ׁשני ההם 81מעּׂשר הּמעֹות הרי אֹומר: - ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשם  ויאכלם האּלּו; הּפרֹות על ויצאּו82מחּללין ּבטהרה, ְְְְְְֳִֵֵֵֵַַָָָָָֹֻ
ּבמקֹומן  לחּלין הּמעֹות .83אֹותן ְְִִַָָָֻ

.‡È ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר מעֹות לֹו 84היּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
אֹומר  - לירּוׁשלים על 85חּוץ מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי : ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ההם; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֻּפרֹות
ּבמקֹום 86ּבירּוׁשלים  והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

החּלּול. ּבׁשעת ְִִֶַַָאחד
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נפסד. המעשר ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי מעות, כ' כנגד שיאכל או המעשר, פירות יהא 59)את כן לא שאם
חולין. בתורת מעשר הפדייה.60)מוציא זמן אחר הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין יותר,61)שכשם ולא

חולין  שאכל יימצא שאז מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון "צריך", רבינו כתב לא וכאן
מעשר. בל 62)בתורת בירושלים.והמדובר שבידו.63)וקח שני מעשר של סלע עליהם לחלל דעת על חולין של

על 64) שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין כדין במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך לא ואילו
הכסף. בנתינת אלא החילול, לגבי נגמר הקניין אין לפדות, הפירות 65)דעת אז ונתפסו מייד, הסלע נתן ואילו

שני. למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק כל אין המעשר, שגבי 66)בקדושת לפי בלבד, סלע למוכר נותן כלומר,
פי  על אף הפירות, כל על הסלע קדושת נתפסה ובזה המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר, מקח דין

בכסף. אלא נגמר, המחלל) (שהוא המקח אין המעשר קדושת שלגבי לפי סלעים, שני עתה שווים קידושין 67)שהם
כמותו. והלכה גבוה, ממון שני שמעשר מאיר לרבי נתפסים 68)נד: סלעים, שני עתה ששווים הפירות, כל כלומר,

המעשר. עליהם.69)בקדושת מחלל אינו סלע 70)כלומר, אלא שווים הפירות אין החילול בשעת עתה, שהרי
חולין 71)אחד. לקבל צריך המוכר והרי בלבד, אחד סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן לא אבל

חולין. של משוויו פחות ששוויו מעשר סלעים.72)ולא שני שווים היו ואז במשיכה, קנה וממכר מקח לעניין שהרי
שנתחייב.73) כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור יכול אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת הנזהר לחבר אבל
הארץ74) שעם אינו "לפי [כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא וחזקתו המכשול, בזה ברוב נופל

מעות  לו נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין שהוא וכיוון מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל
במעות. לא אבל עצמן, בפירות אלא הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא שאין 75)דמאי]". לפי לא, וודאי של אבל

הארץ. לעם וודאי של שני מעשר מעות למוכר.76)מוסרין שהיו 77)הלוקח הפירות כי למעשר, השכר כלומר,
בו. לחזור המוכר שיכול אף משיכתו, היא מעשר שפדיית מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע, אז כלומר,78)שווים

לקבל  רוצה המוכר ואם במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין כמו היא ההלכה הרי הפירות, קניין לעניין
פדיון  שאין סלעים, שני של בשווי מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע את ללוקח לו מחזיר שפרע", "מי

הרגילים. הממון בקנייני קשור פירות 79)המעשר הם אחד, סלע שווים שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד בחולין.80)מעשר, המשיכה כמו קונה, שני במעשר הכסף נתינת "פירות 81)כלומר: במשנה:

מירושלים". לבד ישראל ארץ ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו ופירש במדינה". ומעות בירושלים
החילול.83)בירושלים.82) בשעת אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים אנו ומה 85)חולין.84)שאין

זה  אין לירושלים, חוץ חולין של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו, הלכה ד בפרק למעלה רבינו שכתב
שנאמר  ממה בירושלמי כן ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני מעשר של המעות שגם באופן אלא

וגו  המקום אל מקום."והלכת בריחוק ולא (=בירושלים) מקום בקירוב אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף את ונתת '
המעות  אם שמחללים כשם מחללים, - לה מחוצה חולין שפירות פי על אף בירושלים, שני מעשר מעות אם אבל

בירושלים. חולין ופירות לירושלים מחוץ שני בירושלים,86)מעשר שני מעשר מעות או חולין כשפירות ודווקא
לה. שמחוצה ולא שבירושלים חולין מעות על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני מעשר פירות אם אבל

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` a"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È להם וצרי ּבירּוׁשלים מעּׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ,87מי ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
חּלין  ּפרֹות לחברֹו לאכלן 88ויׁש אֹומר 89ׁשרֹוצה - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

.ּפרֹותי על מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻלחברֹו:
ויאכל  מעּׂשר, ּבכסף לקּוחֹות הּפרֹות אֹותם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹונמצאּו

ּבטהרה  חברֹו ּכלּום 90אֹותם הפסיד ויצאּו91ולא , ְְְְְְֲֳִִֵֵָָָֹ
לחּלין. ְִַָֻהּמעֹות

.‚È אמּורים ּדברים ּבׁשהי 92ּבּמה הּפרֹות ? ּבעל חברֹו ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
וּדאי 93חבר  ׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לחבר  לפיכ94אּלא .95- ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
הארץ  לעם אף ּכן ׁשני 96אֹומר מעּׂשר לחּלל ּומּתר על 97. ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

מעֹותיו 98ּפרֹות  ועל הארץ להם 99עם חֹוׁשׁשין ואין , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הם  ׁשני מעּׂשר ׁשל .100ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶַָ

.„Èּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעּׂשר ׁשל ּדינר והֹול101הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּפחֹות  אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבׁשל  אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻמּפרּוטה

ׁשּיּׁשאר 102ּדמאי  עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל אבל ; ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמּנּו
ׁשוה  חמׁשי מארּבעה ּפחֹות מּמּנּו ׁשּנׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכגֹון

.103ּפרּוטה  ְָ

.ÂË ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ּכאחד 104טמאין ְְְְִִִִֵֶֶָָ
ׁשני  מעּׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָּבירּוׁשלים,
ּכל  ואֹומרין: ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע מּניחין - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּלהם
ותצא  עליו. מחּלל זֹו סלע - וׁשֹותין אֹוכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּטהֹורים

ּבטהרה  ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו ׁשהרי לחּלין, .105הּסלע ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָֻ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, הּטמאים יּגעּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּובלבד

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
רבעי ‡. ּובּׁשנה 2נטע ׁשּנאמר: קדׁש; הּוא הרי - ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

להאכל  ודינֹו ליי. הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרביעת
ׁשני 4לבעליו 3ּבירּוׁשלים  ּכמעּׂשר מעּׂשר 5, ׁשאין ּוכׁשם . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּבסּוריא  ּבסּוריא 6ׁשני רבעי נטע אין ּכ רבעי 7, ּובנטע . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
קדׁש ל ׁשאין יהיּו; לֹו קדׁשיו את ואיׁש אֹומר: ְְְֳִִֵֵֶֶֶָָֹהּוא

ׁשהּוא  למי ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש מּנטע 8ׁשּלא חּוץ ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
.9רבעי  ְִָ

ׁשני ·. ּכמעּׂשר  ּפֹודהּו, - רבעי נטע לפּדֹות .10הרֹוצה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
חמׁש מֹוסיף - לעצמֹו ּפדהּו ּפֹודין 11ואם ואין אֹותֹו12. ְְְְִִִֵֶַָָֹ

לכם  להֹוסיף ׁשּנאמר: הּמעּׂשר; לעֹונת ׁשּיּגיע ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד
אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואה. ׁשּיעּׂשה עד - ְְְִֵֵֶֶַָָָּתבּואתֹו
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שני.87) מעשר מעות עבורם להוציא שאסור וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם מחוצה 88)לדברים ובין בירושלים בין
אלא 89)לה. עומד שאינו שני מעשר בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם אחרים, דברים בהם ולקנות למכרם ולא

שני.90)לאכילה. מעשר בכסף שנקנו פירות שטבל 91)כדין פי על שאף שני, מעשר לשם טבילה  אלא הפירות, בעל
שני. מעשר לשם טבל אם אלא שני, במעשר אוכל אינו חולין 92)לחולין, פירות על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו

חבירו. וודאי.93)של של שני במעשר ליתן אסור הארץ לעם טומאה.94)אבל בחזקת שהוא הארץ, לעם לא אבל
וודאי.95) מעשר של כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא פירותיו.96)לפי על מחלל ומעות 97)כלומר, פירות

דמאי. של שני ב98)מעשר הלכה ד פרק למעלה פירות.ראה על פירות מחללים רבינו שם:99)שלדעת במשנה
מעותיו". על אף לומר, חזרו הארץ. עם פירות על דמאי) מעשר של (מעות מחללין אומרים, היו "ואין 100)"בראשונה

קודש". פודה שם.101)קודש ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו חומש.102)כלומר, עליו מוסיף שאינו
עליו 103) מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי פירות עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה חומשי ארבעה בו יש אם אבל

שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי מלגיו, רובע שהוא מלבר, מקבל 104)חומש שאינו חרס, של בכד כשהמעשר המדובר
מערה  מהם אחד וכל מת. טמאי אלא בהיסט חרס כלי גם שמטמאים זבים היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה
או  אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי אל הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי אל מהכד

טמאים]. חולין וזה טהור, שני מעשר זה ביחד לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים שאם 105)אינם [מכאן
- טמא שני מעשר כדין באכילה, אסורים יהיו מעשר בקדושת יתפשו שאם טמאים, פירות על שני מעשר של מעות חילל

למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה קדש,1)הרי הוא רבעי שנטע יבאר
יום  שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין ואם מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים ואם להאכל, דינו והיכן
ר"ה  הוא אימתי הערלה. בשני או השמיטה בשנת רבעי נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי כרם מעלים

וברבעי. בערלה מותרין אם והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי, שנים 2)לערלה ארבע בת נטיעה
פירות  (כל רבעי נטע תני וחד רבעי, כרם תני חד ברבי: שמעון ורבי חייא "רבי אמרו: לה. ובברכות א). משנה פ"א (פרה
חייא. רבי ד"ה פ"ו ראש לברכות, הפנים במראה וראה רבעי". "נטע כמאןֿדאמר רבינו ופסק רש"י) - רבעי בתורת האילן

ב.3) משנה פ"ה שני במעשר וראה י), ה, (לבמדבר נשא פרשת בספרי הוא פרשת 4)כן ובספרא שם, בספרי הוא כן
קיט. עשה המצוות, בספר וראה ט. הלכה ג פרשה שם.5)קדושים בספרי הוא כן א. הלכה פ"ב ראה 6)למעלה

יד. הלכה פ"א ב).7)למעלה הלכה פ"ה שני ומעשר ה, הלכה פ"ז פאה (ירושלמי שני למעשר הוקש כלומר,8)שהרי
להנתן. צריך שהוא כל 9)למי הכתוב משך יהיו, לו קדשיו את ואיש ספרי, "ולשון רבינו: כתב שם, המצוות בספר

לבעלים". שיהיו רבעי, ונטע שני ומעשר בהמה ומעשר ופסח ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהן, ונתנם הקדשים
שם.10) א.11)ספרי הלכה בפ"ה למעלה וראה כביתֿשמאי. ולא כביתֿהלל ג, משנה פ"ה שני שם 12)מעשר ספרא

וראה  המעשרות". לעונת שיבוא עד הרבעי את פודין אין אמרו מכאן תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י: הלכה
בוסר  לא פודה אתה ואין פודה, אתה פרי "תני, א: פרק סוף ערלה ובירושלמי גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ"ב למעלה
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ׁשני 13ּבמחּבר  ּכמעּׂשר ּגבֹוּה14, ממֹון הּוא והרי .15, ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
לפיכ16ּכמעּׂשר  ּבמּתנה 17. נקנה נתנֹו18אינֹו אם אּלא , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּוׁשתּיה 19ּבסר  אכילה לענין - הּדברים ּבׁשאר ודינֹו . ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
ּכמעּׂשר  - .20ּופדּיה ְְֲִֵַָ

ענבים 21והּפֹודה ‚. ּפֹודהּו רצה - רבעי רצה 22ּכרם , ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
הּזיתים  וכן יין. אבל 23ּפֹודהּו אין 24. - הּפרֹות ׁשאר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָ

מּברּיתן  אֹותן .25מׁשּנין ְְִִִַָָָ
רבעי „. ׁשכחה 26ּכרם לא לֹו אין ּפאה 27- ולא 28ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

עֹוללֹות 29ּפרט  ּתרּומה 30ולא מּמּנּו מפריׁשין ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ

ׁשני 31ּומעּׂשרֹות  מּמעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּכׁשם אּלא 32, ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו לירּוׁשלים, עֹולה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻּכּלֹו

ּכמעּׂשר. ְֲִִֵַַָּבירּוׁשלים,
רב 33ענבים ‰. ּכרם ּדין 34עי ׁשל ּבית התקינּו ׁשּיהיּו35- , ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

לעּטר 36עֹולין  ּכדי צד, לכל יֹום מהל ׁשּוקי 37לירּוׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
ּבפרֹות  הּמקּדׁש38ירּוׁשלים ּבית ּומּׁשחרב נפּדה 39. - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּפרֹות  ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו ּבזמן 40אפּלּו אפּלּו - ְְֲֲִִִֵַַַָָָָ
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש ְְִִִֵַַָָָּבית

.Â הּסל 41ּכיצד את מּניח רבעי? נטע ּפי 42ּפֹודין על ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
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משנה  שם, שני מעשר יוםֿטוב' 'תוספות - שם (למעלה מבחוץ נראה שלהם החרצן שאין ענבים הם ובוסר פגים". ולא
יד). הלכה כלאים מהלכות בפ"ה וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא זמן כל או דבריו). בסוף ה

לקרקע".13) במחובר רבעי) (נטע פודין שאין וביתֿהלל), (ביתֿשמאי מודים "הכל יט: הלכה סוף פ"ה שני מעשר תוספתא
ב. הלכה שם בירושלמי משמע ואם 14)וכן ד. משנה פ"ב ובביכורים ה, משנה פ"א בתרומות כמפורש במחובר, שאינו

ה. משנה שם שני במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי, אינו בדיעבד אפילו כביתֿהלל.15)כן, שם, למעלה 16)מע"ש ראה
יז. הלכה גבוה.17)פ"ג ממון שהוא לפי שם.18)כלומר, למעלה נטע 19)ראה הפודה שמע, "תא נד: בקידושין

גבוה  ממון שני מעשר (הסובר, מאיר רבי אילימא מני, במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, עליו מוסיף שלו רבעי
דיהיב  כגון עסקינן, במאי והכא מאיר, רבי לעולם וכו'. ממעשר, קודש קודש גמרי והא (במתנה), ליה יהיה מצי מי הוא),
מסמדר  גדול שהוא בוסר אבל פרי, אינו סמדר שרק הרי רש"י)". - הפרח שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
שם  לקידושין מאירי ועיין וצ"ע. יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו והספרא הירושלמי על סמך ורבינו פרי. הוא הרי

וחזוןֿאיש. ובכסףֿמשנה (862 כנ"ל.20)(עמ' לזה, זה הוקשו שם.21)שהרי שני מעשר כביתֿהלל,22)תוספתא
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים שומת שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין כביתֿשמאי, ולא

כפשוטה. ג.23)בתוספתא משנה פי"א בתרומות כמפורש שמן, מזיתים, לעשות מותר שם.24)שהרי תרומות
שני,25) מעשר של או ב) הלכה תרומות מהלכות (פי"א תרומה של אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור

וקראו  השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן חלב כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
תרומה  שיהיו בין משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה וחייב ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב

ו  שם). המשנה (פירוש שני" מעשר כנ"ל.או בגזירהֿשוה, שני ממעשר רבעי נטע פ"ז 26)למדו ופאה שם, שני מעשר
כביתֿשמאי. ולא כביתֿהלל ו, עניים.27)משנה מתנות מהלכות בפ"ה פ"א.28)ראה שם הלכה 29)ראה פ"ד שם

ז.30)טו. הלכה פ"א שם ראה לעניים, אלו מתנות ארבע ישנן שבכרם מפני רבעי", "כרם רבינו ונקט יז. הלכה שם
לו 31) יש אומרים "ביתֿשמאי ובמשנה: ב, הלכה סוף שם בירושלמי וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון שהוא "לפי

במשנה  נזכר שלא ואףֿעלֿפי לגת". כולו אומרים, הלל ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש פרט רבעי) (לכרם
שני  כמעשר המתנות מכל שפטור משמע לגת", "כולו ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט פטור רבעי שכרם אלא

שם). לפאה שם, אנשי פ"א 32)(תוספות לתרומות בר"ש ראה המעשרות, ומן התרומות מן שפטור בשבלים שהקדימו
ה. להלן 33)משנה ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני "ענבים", רבינו והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב, משנה שם

ההלכה. ההלכה.34)בסוף בסוף להלן ראה שני, במעשר ולא ברבעי אלא התקינו רבעי 35)לא כרם "והא ה: בביצה
רש"י)". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה במעות.36)דרבנן יפדם ולא עצמם, מעשר 37)הפירות ותוספתא שם.

שם. (למעלה 38)שני במכירה אסור שני שמעשר ואףֿעלֿפי בשוק. אותם ימכרו והם החנויות לבעלי אותם ימכרו כלומר,
זה  כל - שם) ראשונה במשנה וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש (וכן לרבעי והואֿהדין יז) הלכה פ"ג

למ  אלא ש"מחיצה אינו נג: מציעא בבבא ראה מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם אבל בקדושתם, כרם
שם. רע"ב ועיין כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי עיטור ומשום דרבנן". - והעיר 39)לקלוט

התקינו  (בירושלים) הפירות "ומשרבו במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו לא - האויבים ביד ניתנה
יוסי  רבי וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות צורך שאין לקדמותו, הדין את החזירו (כלומר, לחומה סמוך נפדה שיהא
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי והשמיט יוסי כרבי רבינו והביא וכו'". הזה התנאי היה המקדש בית משחרב אומר,

כרם. ד"ה ב הלכה שם לירושלמי הפנים ומראה זה 40)שם, הרי האילן, כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ"ה (שם בתוספתא
בירושלמי  מצאנו לענבים, הפירות שאר בין החילוק וטעם שני". כמעשר רבעי נטע האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה
(הענבים) עולין שיהו התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין עושין היו בראשונה הילא, רב "אמר  שם:
בענבים  אלא זה אין כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט הרי וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים
מהם  מפרישים אין ליין, עומדים שסתמם שענבים מפני הוא, שני, במעשר גם כן התקינו שלא ומה הפירות. בשאר ולא
ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות פ"ה למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר אלא לכתחילה, ומעשרות, תרומות

שם. לביצה צל"ח ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים שוקי עיטור ואין ד.41)יח). משנה רבעי,42)שם פירות עם
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ואֹומדין 43ׁשלׁשה  לֹו45ּכּמה 44, לפּדֹות רֹוצה אדם ְְְְִִֶַָָָָ
והחּמרים 46ּבסלע  הּׁשֹומרים יציאֹות ׁשּיֹוציא מנת על ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

הּׁשער  את ׁשּקֹוצבין ואחר מּביתֹו. מּניח 47והּפֹועלים , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַ
מּזה  הּנלקט ּכל ואֹומר: הּמעֹות הּמעֹות 48את על מחּלל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבסלע 49אּלּו סּלים וכ ּכ ּובּׁשביעית 50מּׁשער .51 ְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ולא 53ּבׁשויֹו52ּפֹודהּו ׁשֹומרים לא ׁשם ׁשאין , ְְְְִֵֵֶָָֹֹ

ואם 54ּפֹועלים  הפקר 55. ּׂשכר 56היה אּלא לֹו אין - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. ְְִִַָלקיטה

.Êלֹו ׁשהיה רבעי 57מי הּׁשמּטה 58נטע ׁשּיד 59ּבׁשנת , ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשוה  לצּינֹו60הּכל צרי אדמה 61- ּכדי 62ּבקֹוזזֹות , ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹ

ׁשּיפּדּו עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו היה 63ׁשּיּכירּו ואם .64 ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
ערלה  ׁשני ּבחרסים 65ּבתֹו אֹותֹו מצּינין ּכדי 66- , ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

מּמּנּו ׁשּמא 67ׁשּיפרׁשּו אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם . ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶָָָ
ׁשהיא 68יתּפררּו הּוא, חמּור ערלה ׁשאּסּור אסּורה 69; ְְְֲִִִֶֶָָָָָ
והּצנּועין 70ּבהניה  הּמעֹות 71. את מּניחין ּבׁשנת 72היּו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
הּנלקט 73ׁשמּטה  ּכל אּלּו74ואֹומרין: רבעי מּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ
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ישראל). (תפארת מלא הוא אם שוה, הוא כמה פי על ומשערים ריק, סל מפרשים ויש כדלהלן. בו, אנשים,43)לשער
ראה  שני, במעשר שאמרו כמו וכו', גוי ואחד תגרים שלשה על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש בשומא. הבקיאים
שם  למעלה שחילק כמו ידועים, אינם או ידועים הפירות דמי אם בין רבינו חלק ולא קורקוס). (ר"י כ הלכה פ"ד למעלה
אלאֿאםֿכן  חל חיובו אין בתלוש ואף במחובר, אותו מפרישין שאין כיון שני שמעשר הוא, הדבר וטעם שני. מעשר לענין
פירות  אבל כב, הלכה שם המעשר, חשבון על אינם והפועלים, החמרים השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית, פני ראה

ח  על ההוצאות אין באילן מחוברים בעודם שקדושים רבעי, (ראה נטע כדלהלן הפירות, חשבון על אלא המלקט, שבון
דמיו  שאין שני ומעשר רבעי "נטע ב.): (סנהדרין במשנה שאמרו ומה ראשונה). ומשנה יוםֿטוב תוספות קורקוס, בר"י
נטע). ד"ה יד: שם תוספות (ועיין רבעי בנטע ולא שני, במעשר אלא ידועים") דמיו "אין =) הזה התנאי אין - ידועים"
דמיהן". "שאין גרס ב. שם ורש"י דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון דמיו" "שאין שאמרו: המשנה לשון מוכיח וכן

שם.44) ראשונה" ב"משנה ראה "ואומר". שם ובמשנה "ואומרין", רומי: פירות.45)בדפוס עם סלים כמה כלומר,
היה 46) פירות כמה דלהלן, ההוצאות את עליהם שהוציאו לפני מחוברים, כשהם הפירות את פודה אדם היה אלו כלומר,

(שם). להוציא שעליו ההוצאות עם בהתחשב אחד.47)פודה, סלע עבור הפירות כמות זו.48)כלומר, משדה
"האלו".49) שם: שישנם.50)במשנה הסלים כמספר וסלע, סלע לכל כן אחד, לסלע מתחילה שאמדו שם 51)כפי

שם). המשנה (פירוש נשמרת ואינה נעבדת אינה שהארץ ה, של 52)משנה הרביעית השנה חלה אם הרבעי, נטע את
בשביעית. הנ"ל.53)הפירות, ההוצאות ניכוי בלי השנים,54)כלומר, כל שקוצרין כדרך בשביעית קוצרין אין שהרי

לעצמו  מלקט אחד שכל לפי כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה שמיטה מהלכות (פ"ד ואוכל וחובט מעט מעט קוצר אלא
ממון  הוא רבעי נטע שהרי הקדש, של בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן שם. ראשונה במשנה וראה שם). המשנה (פירוש
וראה  בשביעית. חייב להקדש שהנוטע ז הלכה פ"ז שם ובירושלמי פ"ג, פאה בתוספתא הוא וכן ב) הלכה (למעלה גבוה

שומרי]. ד"ה פד. מנחות הפקר.56)שם.55)בתוספות שהיו השמיטה) בשנת (לא השנים שבשאר רבעי פירות כלומר:
א.57) משנה רבעי".58)שם, "נטע כמאןֿדאמר א) הלכה (למעלה פסק ורבינו רבעי", "כרם כרבן 59)במשנה: שם,

גמליאל. בן אלא 60)שמעון לציין, צורך אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר אבל הפקר. הפירות שכל
הגזלנות  שעוון לפי מכשול, לידי יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר: סט.), קמא (בבא וימות" לרשע "הלעיטהו

המשנה). (פירוש גדול" המשנה).62)לסמנו.61)יותר (פירוש האדמה" מן עפר] של [גושים שעד 63)"תלותיות
ושיש  מרדות, מכת זה על שלוקה ו, הלכה  פ"ב למעלה ראה לירושלים, נכנס לא שעוד אףֿעלֿפי באכילה, הוא אסור אז

בעשה. גם שעבר לנטיעות.65)שם.64)אומרים הראשונות השנים המשנה).66)בשלש (פירוש השרוף" הטיט "הוא
הערלה.67) נטע מן אדמה 68)כלומר, בקזוזות אותו  מציינים  רבע "כרם א) הלכה פ"ה שני (מעשר בירושלמי [מקורו

מיכן" יותר שהוא בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי שהוא לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא
בקזוזות  אותו מציינין היו רבעי "כרם בזה: אמרו סט. קמא בבא ובבבלי במפרשים]. וראה יותר), מחזיק הזה הציון (כלומר,
כי  אומרים יש אבל מינה". לאיתהנויי שרי מפרקא כי נמי האי אף מינה, הנאה איכא אדמה מה אדמה, כי סימנא אדמה.
טז). אות ק שאילתא קדושים פרשת לשאילתות שאלה (העמק גדולות הלכות מבעל היא הוספה אלא הגמרא, מגוף זה אין

הערלה.69) למעט 70)כלומר, ורוצה כ. הלכה פ"י ולהלן י, הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ"י נטע למעלה איסור
המלך  שער - ח משנה פ"א לערלה המשנה בפירוש (כמפורש בהנאה ולא באכילה אלא אסור שאינו ממנו, קל שהוא רבעי
אינו  - בהנאה אסור שרבעי והואֿהדין) ד"ה לח. (קידושין התוספות שכתבו [ומה טז). הלכה שם אסורות מאכלות להלכות
שני  כמעשר שדינו רבעי, ואילו שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר אבל באכילה אלא אסור שאינו חדש, לאיסור ביחס אלא
(למעלה  שני במעשר שאסור כשם ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח כגון צרכיו, בשאר להוציאו אסור א), הלכה (למעלה
שאלה  ובהעמק שם, המלך בשער וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים נמצא אם בין בזה הבדל ואין י), הלכה פ"ג

המשנה).71)שם). (פירוש בדת" עצמם על מדקדקים שהם אדם "בני והם שם. ולא 72)משנה חולין. מעות כלומר,
יתפררו. שמא - אדמה בקזוזות מסתפקין וימות",73)היו לרשע "הלעיטהו - שבוע שני בשאר אבל שוה, הכל שיד

והצנועין. ד"ה בתוס' שם קמא בבבא וראה וכאן 74)כנ"ל, עבר. וגם עתיד גם הווה גם מתפרש שהוא נפעל, בינוני
.145 עמוד אפשטיין להרי"נ המשנה לנוסח במבוא וראה שיילקט. מה כל כלומר, עתיד. הפירוש,
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ׁשני 13ּבמחּבר  ּכמעּׂשר ּגבֹוּה14, ממֹון הּוא והרי .15, ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
לפיכ16ּכמעּׂשר  ּבמּתנה 17. נקנה נתנֹו18אינֹו אם אּלא , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּוׁשתּיה 19ּבסר  אכילה לענין - הּדברים ּבׁשאר ודינֹו . ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
ּכמעּׂשר  - .20ּופדּיה ְְֲִֵַָ

ענבים 21והּפֹודה ‚. ּפֹודהּו רצה - רבעי רצה 22ּכרם , ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
הּזיתים  וכן יין. אבל 23ּפֹודהּו אין 24. - הּפרֹות ׁשאר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָ

מּברּיתן  אֹותן .25מׁשּנין ְְִִִַָָָ
רבעי „. ׁשכחה 26ּכרם לא לֹו אין ּפאה 27- ולא 28ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

עֹוללֹות 29ּפרט  ּתרּומה 30ולא מּמּנּו מפריׁשין ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ

ׁשני 31ּומעּׂשרֹות  מּמעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּכׁשם אּלא 32, ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו לירּוׁשלים, עֹולה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻּכּלֹו

ּכמעּׂשר. ְֲִִֵַַָּבירּוׁשלים,
רב 33ענבים ‰. ּכרם ּדין 34עי ׁשל ּבית התקינּו ׁשּיהיּו35- , ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

לעּטר 36עֹולין  ּכדי צד, לכל יֹום מהל ׁשּוקי 37לירּוׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
ּבפרֹות  הּמקּדׁש38ירּוׁשלים ּבית ּומּׁשחרב נפּדה 39. - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּפרֹות  ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו ּבזמן 40אפּלּו אפּלּו - ְְֲֲִִִֵַַַָָָָ
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש ְְִִִֵַַָָָּבית

.Â הּסל 41ּכיצד את מּניח רבעי? נטע ּפי 42ּפֹודין על ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משנה  שם, שני מעשר יוםֿטוב' 'תוספות - שם (למעלה מבחוץ נראה שלהם החרצן שאין ענבים הם ובוסר פגים". ולא
יד). הלכה כלאים מהלכות בפ"ה וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא זמן כל או דבריו). בסוף ה

לקרקע".13) במחובר רבעי) (נטע פודין שאין וביתֿהלל), (ביתֿשמאי מודים "הכל יט: הלכה סוף פ"ה שני מעשר תוספתא
ב. הלכה שם בירושלמי משמע ואם 14)וכן ד. משנה פ"ב ובביכורים ה, משנה פ"א בתרומות כמפורש במחובר, שאינו

ה. משנה שם שני במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי, אינו בדיעבד אפילו כביתֿהלל.15)כן, שם, למעלה 16)מע"ש ראה
יז. הלכה גבוה.17)פ"ג ממון שהוא לפי שם.18)כלומר, למעלה נטע 19)ראה הפודה שמע, "תא נד: בקידושין

גבוה  ממון שני מעשר (הסובר, מאיר רבי אילימא מני, במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, עליו מוסיף שלו רבעי
דיהיב  כגון עסקינן, במאי והכא מאיר, רבי לעולם וכו'. ממעשר, קודש קודש גמרי והא (במתנה), ליה יהיה מצי מי הוא),
מסמדר  גדול שהוא בוסר אבל פרי, אינו סמדר שרק הרי רש"י)". - הפרח שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
שם  לקידושין מאירי ועיין וצ"ע. יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו והספרא הירושלמי על סמך ורבינו פרי. הוא הרי

וחזוןֿאיש. ובכסףֿמשנה (862 כנ"ל.20)(עמ' לזה, זה הוקשו שם.21)שהרי שני מעשר כביתֿהלל,22)תוספתא
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים שומת שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין כביתֿשמאי, ולא

כפשוטה. ג.23)בתוספתא משנה פי"א בתרומות כמפורש שמן, מזיתים, לעשות מותר שם.24)שהרי תרומות
שני,25) מעשר של או ב) הלכה תרומות מהלכות (פי"א תרומה של אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור

וקראו  השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן חלב כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
תרומה  שיהיו בין משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה וחייב ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב

ו  שם). המשנה (פירוש שני" מעשר כנ"ל.או בגזירהֿשוה, שני ממעשר רבעי נטע פ"ז 26)למדו ופאה שם, שני מעשר
כביתֿשמאי. ולא כביתֿהלל ו, עניים.27)משנה מתנות מהלכות בפ"ה פ"א.28)ראה שם הלכה 29)ראה פ"ד שם

ז.30)טו. הלכה פ"א שם ראה לעניים, אלו מתנות ארבע ישנן שבכרם מפני רבעי", "כרם רבינו ונקט יז. הלכה שם
לו 31) יש אומרים "ביתֿשמאי ובמשנה: ב, הלכה סוף שם בירושלמי וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון שהוא "לפי

במשנה  נזכר שלא ואףֿעלֿפי לגת". כולו אומרים, הלל ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש פרט רבעי) (לכרם
שני  כמעשר המתנות מכל שפטור משמע לגת", "כולו ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט פטור רבעי שכרם אלא

שם). לפאה שם, אנשי פ"א 32)(תוספות לתרומות בר"ש ראה המעשרות, ומן התרומות מן שפטור בשבלים שהקדימו
ה. להלן 33)משנה ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני "ענבים", רבינו והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב, משנה שם

ההלכה. ההלכה.34)בסוף בסוף להלן ראה שני, במעשר ולא ברבעי אלא התקינו רבעי 35)לא כרם "והא ה: בביצה
רש"י)". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה במעות.36)דרבנן יפדם ולא עצמם, מעשר 37)הפירות ותוספתא שם.

שם. (למעלה 38)שני במכירה אסור שני שמעשר ואףֿעלֿפי בשוק. אותם ימכרו והם החנויות לבעלי אותם ימכרו כלומר,
זה  כל - שם) ראשונה במשנה וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש (וכן לרבעי והואֿהדין יז) הלכה פ"ג

למ  אלא ש"מחיצה אינו נג: מציעא בבבא ראה מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם אבל בקדושתם, כרם
שם. רע"ב ועיין כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי עיטור ומשום דרבנן". - והעיר 39)לקלוט

התקינו  (בירושלים) הפירות "ומשרבו במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו לא - האויבים ביד ניתנה
יוסי  רבי וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות צורך שאין לקדמותו, הדין את החזירו (כלומר, לחומה סמוך נפדה שיהא
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי והשמיט יוסי כרבי רבינו והביא וכו'". הזה התנאי היה המקדש בית משחרב אומר,

כרם. ד"ה ב הלכה שם לירושלמי הפנים ומראה זה 40)שם, הרי האילן, כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ"ה (שם בתוספתא
בירושלמי  מצאנו לענבים, הפירות שאר בין החילוק וטעם שני". כמעשר רבעי נטע האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה
(הענבים) עולין שיהו התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין עושין היו בראשונה הילא, רב "אמר  שם:
בענבים  אלא זה אין כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט הרי וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים
מהם  מפרישים אין ליין, עומדים שסתמם שענבים מפני הוא, שני, במעשר גם כן התקינו שלא ומה הפירות. בשאר ולא
ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות פ"ה למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר אלא לכתחילה, ומעשרות, תרומות

שם. לביצה צל"ח ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים שוקי עיטור ואין ד.41)יח). משנה רבעי,42)שם פירות עם
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ואֹומדין 43ׁשלׁשה  לֹו45ּכּמה 44, לפּדֹות רֹוצה אדם ְְְְִִֶַָָָָ
והחּמרים 46ּבסלע  הּׁשֹומרים יציאֹות ׁשּיֹוציא מנת על ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

הּׁשער  את ׁשּקֹוצבין ואחר מּביתֹו. מּניח 47והּפֹועלים , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַ
מּזה  הּנלקט ּכל ואֹומר: הּמעֹות הּמעֹות 48את על מחּלל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבסלע 49אּלּו סּלים וכ ּכ ּובּׁשביעית 50מּׁשער .51 ְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ולא 53ּבׁשויֹו52ּפֹודהּו ׁשֹומרים לא ׁשם ׁשאין , ְְְְִֵֵֶָָֹֹ

ואם 54ּפֹועלים  הפקר 55. ּׂשכר 56היה אּלא לֹו אין - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. ְְִִַָלקיטה

.Êלֹו ׁשהיה רבעי 57מי הּׁשמּטה 58נטע ׁשּיד 59ּבׁשנת , ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשוה  לצּינֹו60הּכל צרי אדמה 61- ּכדי 62ּבקֹוזזֹות , ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹ

ׁשּיפּדּו עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו היה 63ׁשּיּכירּו ואם .64 ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
ערלה  ׁשני ּבחרסים 65ּבתֹו אֹותֹו מצּינין ּכדי 66- , ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

מּמּנּו ׁשּמא 67ׁשּיפרׁשּו אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם . ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶָָָ
ׁשהיא 68יתּפררּו הּוא, חמּור ערלה ׁשאּסּור אסּורה 69; ְְְֲִִִֶֶָָָָָ
והּצנּועין 70ּבהניה  הּמעֹות 71. את מּניחין ּבׁשנת 72היּו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
הּנלקט 73ׁשמּטה  ּכל אּלּו74ואֹומרין: רבעי מּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ
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ישראל). (תפארת מלא הוא אם שוה, הוא כמה פי על ומשערים ריק, סל מפרשים ויש כדלהלן. בו, אנשים,43)לשער
ראה  שני, במעשר שאמרו כמו וכו', גוי ואחד תגרים שלשה על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש בשומא. הבקיאים
שם  למעלה שחילק כמו ידועים, אינם או ידועים הפירות דמי אם בין רבינו חלק ולא קורקוס). (ר"י כ הלכה פ"ד למעלה
אלאֿאםֿכן  חל חיובו אין בתלוש ואף במחובר, אותו מפרישין שאין כיון שני שמעשר הוא, הדבר וטעם שני. מעשר לענין
פירות  אבל כב, הלכה שם המעשר, חשבון על אינם והפועלים, החמרים השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית, פני ראה

ח  על ההוצאות אין באילן מחוברים בעודם שקדושים רבעי, (ראה נטע כדלהלן הפירות, חשבון על אלא המלקט, שבון
דמיו  שאין שני ומעשר רבעי "נטע ב.): (סנהדרין במשנה שאמרו ומה ראשונה). ומשנה יוםֿטוב תוספות קורקוס, בר"י
נטע). ד"ה יד: שם תוספות (ועיין רבעי בנטע ולא שני, במעשר אלא ידועים") דמיו "אין =) הזה התנאי אין - ידועים"
דמיהן". "שאין גרס ב. שם ורש"י דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון דמיו" "שאין שאמרו: המשנה לשון מוכיח וכן

שם.44) ראשונה" ב"משנה ראה "ואומר". שם ובמשנה "ואומרין", רומי: פירות.45)בדפוס עם סלים כמה כלומר,
היה 46) פירות כמה דלהלן, ההוצאות את עליהם שהוציאו לפני מחוברים, כשהם הפירות את פודה אדם היה אלו כלומר,

(שם). להוציא שעליו ההוצאות עם בהתחשב אחד.47)פודה, סלע עבור הפירות כמות זו.48)כלומר, משדה
"האלו".49) שם: שישנם.50)במשנה הסלים כמספר וסלע, סלע לכל כן אחד, לסלע מתחילה שאמדו שם 51)כפי

שם). המשנה (פירוש נשמרת ואינה נעבדת אינה שהארץ ה, של 52)משנה הרביעית השנה חלה אם הרבעי, נטע את
בשביעית. הנ"ל.53)הפירות, ההוצאות ניכוי בלי השנים,54)כלומר, כל שקוצרין כדרך בשביעית קוצרין אין שהרי

לעצמו  מלקט אחד שכל לפי כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה שמיטה מהלכות (פ"ד ואוכל וחובט מעט מעט קוצר אלא
ממון  הוא רבעי נטע שהרי הקדש, של בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן שם. ראשונה במשנה וראה שם). המשנה (פירוש
וראה  בשביעית. חייב להקדש שהנוטע ז הלכה פ"ז שם ובירושלמי פ"ג, פאה בתוספתא הוא וכן ב) הלכה (למעלה גבוה

שומרי]. ד"ה פד. מנחות הפקר.56)שם.55)בתוספות שהיו השמיטה) בשנת (לא השנים שבשאר רבעי פירות כלומר:
א.57) משנה רבעי".58)שם, "נטע כמאןֿדאמר א) הלכה (למעלה פסק ורבינו רבעי", "כרם כרבן 59)במשנה: שם,

גמליאל. בן אלא 60)שמעון לציין, צורך אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר אבל הפקר. הפירות שכל
הגזלנות  שעוון לפי מכשול, לידי יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר: סט.), קמא (בבא וימות" לרשע "הלעיטהו

המשנה). (פירוש גדול" המשנה).62)לסמנו.61)יותר (פירוש האדמה" מן עפר] של [גושים שעד 63)"תלותיות
ושיש  מרדות, מכת זה על שלוקה ו, הלכה  פ"ב למעלה ראה לירושלים, נכנס לא שעוד אףֿעלֿפי באכילה, הוא אסור אז

בעשה. גם שעבר לנטיעות.65)שם.64)אומרים הראשונות השנים המשנה).66)בשלש (פירוש השרוף" הטיט "הוא
הערלה.67) נטע מן אדמה 68)כלומר, בקזוזות אותו  מציינים  רבע "כרם א) הלכה פ"ה שני (מעשר בירושלמי [מקורו

מיכן" יותר שהוא בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי שהוא לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא
בקזוזות  אותו מציינין היו רבעי "כרם בזה: אמרו סט. קמא בבא ובבבלי במפרשים]. וראה יותר), מחזיק הזה הציון (כלומר,
כי  אומרים יש אבל מינה". לאיתהנויי שרי מפרקא כי נמי האי אף מינה, הנאה איכא אדמה מה אדמה, כי סימנא אדמה.
טז). אות ק שאילתא קדושים פרשת לשאילתות שאלה (העמק גדולות הלכות מבעל היא הוספה אלא הגמרא, מגוף זה אין

הערלה.69) למעט 70)כלומר, ורוצה כ. הלכה פ"י ולהלן י, הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ"י נטע למעלה איסור
המלך  שער - ח משנה פ"א לערלה המשנה בפירוש (כמפורש בהנאה ולא באכילה אלא אסור שאינו ממנו, קל שהוא רבעי
אינו  - בהנאה אסור שרבעי והואֿהדין) ד"ה לח. (קידושין התוספות שכתבו [ומה טז). הלכה שם אסורות מאכלות להלכות
שני  כמעשר שדינו רבעי, ואילו שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר אבל באכילה אלא אסור שאינו חדש, לאיסור ביחס אלא
(למעלה  שני במעשר שאסור כשם ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח כגון צרכיו, בשאר להוציאו אסור א), הלכה (למעלה
שאלה  ובהעמק שם, המלך בשער וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים נמצא אם בין בזה הבדל ואין י), הלכה פ"ג

המשנה).71)שם). (פירוש בדת" עצמם על מדקדקים שהם אדם "בני והם שם. ולא 72)משנה חולין. מעות כלומר,
יתפררו. שמא - אדמה בקזוזות מסתפקין וימות",73)היו לרשע "הלעיטהו - שבוע שני בשאר אבל שוה, הכל שיד

והצנועין. ד"ה בתוס' שם קמא בבבא וראה וכאן 74)כנ"ל, עבר. וגם עתיד גם הווה גם מתפרש שהוא נפעל, בינוני
.145 עמוד אפשטיין להרי"נ המשנה לנוסח במבוא וראה שיילקט. מה כל כלומר, עתיד. הפירוש,
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לפּדֹותֹו75מחּלל  אפׁשר אי ׁשהרי האּלּו; הּמעֹות על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .76ּבמחּבר, ְְְִֵֶַָֻ

.Á לערלה 77ּבאחד הּׁשנה ראׁש .79ולרבעי 78ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
להם  מֹונין נטיעה 80ּומאימתי מּׁשעת מֹונה 81? ואינֹו . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשנה  לראׁש הּׁשנה א 82מראׁש ּבׁשנה 83ּלא , יֹום ׁשלׁשים ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
קדם  הּנטיעה ׁשּתּקלט והּוא ׁשנה. ׁשלׁשים 84חׁשּובין ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ

סתם  הּוא וכּמה ׁשּתי 85יֹום. האילנֹות? לכל הּקליטה ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
.86ׁשּבתֹות  ַָ

.Ë למד יֹום 87נמצאת וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע ,88 ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
אין  כן, ּפי על ואף ׁשנה. לֹו עלתה - הּׁשנה ראׁש 89קדם ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

הּזאת  הּנטיעה ּבערלה 90ּפרֹות ברביעית 91מּתרֹות 92אּלא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבׁשבט  עּׂשר חמּׁשה לאילנֹות 93עד הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ,94. ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ
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(רדב"ז).75) למפרע הדבר לברר אלא שאינו "ברירה", לדין ענין שום לזה אין ולפיכך ובבבא 76)כשיתלקט. ב. בהלכה
לפי  וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא גזל יוחנן, רבי "אמר אמרו: שם קמא
והרי  משנתנו. (כלומר, וכו' רבעי כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר הכי, יוחנן רבי אמר ומי ברשותו. שאינו
נגד  עליה, (וסמך וכו' אשכח אחרינא סתמא יוחנן ורבי ברשותם), אינם אז לכשילקטו, הפירות את מחללים הצנועין
צנועין  תנא מאן אמינא, הוא וכו' יוחנן רבי דאמר לאו אי רבא, "אמר שם: שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה משנתנו)".
(שיכול  ברשותיה רחמנא אוקמיה פדייה לעניין הכי ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי אמר לאו היא, מאיר רבי

ל  אחולי אדם לענין הוא דידיה ממון דלאו אע"ג וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי רבעי כרם וכו', שלו) שני מעשר פדות
דידיה  לאו הא נמי ברשותיה, איתיה כי דהא ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו, שאינו דבר (לחלל
רבא  כן אמר שלא ואף ברשותו)". כשאינו (אף אחיל מצי הכי משום אחיל, מצי והא כמעשר) הוא, גבוה ממון (שהרי הוא
יוחנן. ר' על הוא חולק דבר של לאמיתו אבל יוחנן, ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי יתכן יוחנן, רבי דברי אלמלא אלא
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק שיש רבא, של כסברא אמרו שם שגם שם, שני מעשר מירושלמי לכך וראיה
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי, מקשי דאת עד ירמיה, רבי "אמר א: הלכה סוף שם הירושלמי לשון וזה רבעי. כרם
אין  הרי (לכשילקטו, ערב לעיתותי דאמר למאן קשייתה מחוברים) שהפירות אף בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
ויש  מחוברים, הפירות אין שהרי קשייתא" לאילין ליה לית ערב, לעיתותי ליה דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות
משה). פני - במחובר פודין אין הרי להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, שני 77)וראה "למנין - לנטיעה" וכו' השנה ראש בתשרי "באחד ב. השנה בראש משנה
לאילנות" השנה ראש הוא בשבט "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד שבא לרבעי, והואֿהדין (רש"י). ערלה"

י.). שם (רש"י נטיעות אלא אינן ואלו באילנות, אלא זה אין - ב) הלכה פ"א שמונים 78)(למעלה הערלה, שנות לשלש
יֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, במקרים השנה מראש לאחריהן.79)אותן הבאה רביעית הערלה,80)לשנה לשנות

יב. בהלכה כדלהלן שלמות, שנים שלש בתוספתא 81)כשנוהגים ראה ווין, כ"י (לפי ערלה מסכת בתחילת תוספתא
בתשובה, (רבינו פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין ללמד ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ' וספרא כפשוטה)

כב). עמ' בשביעית הישיבה אב נתן רב כתב וכן קלז, סימן פריימן מאמצע 82)הוצאת שהנוטע אומרים אין כלומר,
הבא. השנה מראש שלמות שנים שלש ימנה לפני 83)השנה, יום שלשים וכו' הנוטע אחד רבנן, "תנו ט: השנה ראש

רש"י)". - ערלה שני (למנין שנה לו עלתה השנה, דמיא 84)ראש בביתא דמנח דכמאן לה, עולין אין הקליטה "וימי
שלשים). ד"ה י: שם (רש"י קלטה" שלא זמן כל בבית), הנטיעה מונחת רוקח).85)(כאילו (מעשה "זמן" בכ"י:

קולטת.86) אינה שוב ימים, בג' קולטת שאינה הרכבה כל אומר, "ר"י י: שם יום. עשר ארבעה = שבועות שני כלומר,
שתעלה  (כדי צריך שבתות, שתי האומר לדברי וכו', אבוה בר נחמן רב ואמר שבתות. שתי אומרים, שמעון ורבי יוסי רבי
יוסי  כרבי הלכה דרב, משמיה רב בי "אמרי פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי כנ"ל), שנה, לנטיעה
לדברי, ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין היינו ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ"ב באנדרוגינוס
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי יוסי, ר' דברי שלכאורה ואףֿעלֿפי שלשים). ד"ה שם השנה ובראש

ואילך. קט מע' זק"ש להגרמי"ל "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין בשנה 87)לחלק יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
כשנה. בשבט 88)חשובים מטו כשנטע והואֿהדין ראשונה. שנה של ושלשים קליטה של שבתות שתי היינו: לעת. מעת

יג. אות הגר"א בביאור רצד, סימן יו"ד בשו"ע וראה השנה. ראש קודם יום מד נטיעה 89)עד "ופירות שם. השנה ראש
אבא  בא חייא ר' אמר מילי, הני מנא רבעי. - לרבעי אם ערלה, ערלה) שני (בתוך לערלה אם בשבט, טו עד אסורין זו
- רביעית שנה בתוך אף ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על מוסיף (וי"ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
ערלה, משום אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון, ענין על מוסיף וי"ו כאן (אף החמישית ובשנה רש"י)

רבעי". משום אסורה ועדיין בחמישית השנה,90)ופעמים בראש מיד, המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי זאת, דווקא
יא.כדלה  הלכה ערלה.91)לן (תיבה 92)מאיסור "או וצ"ל: היא, וטעות ברבעי". "אלא רומי: ובדפוס ברביעית. בשנה

הוא  וכן רוקח). (מעשה "וברבעי" ובכתבֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב"ם בגליון (ראה ברבעי" לאלא) נשתבשה זו
להלן. רבינו מדברי נראה וכן שם, בכלל)93)בברייתא בשבט (וטו בשבט מטו הסמוכה) בהלכה (ראה נחנטו אם כלומר,

כאילן 94)ואילך. הוא הרי שגדל כיון בתשרי, אחד אחר בו הלכו נטיעתו שבתחילת ואףֿעלֿפי ב. הלכה פ"א למעלה
רב  אמר בשבט). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי ב הלכה פ"א השנה ראש ובירושלמי שם). השנה בראש (רש"י

שנתו". משלים בשבט), לטו בשבט מטו (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` a"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È מאכל 95ּכיצד אילן הּנֹוטע ּבאב 96? עּׂשר 97ּבחמּׁשה ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּוא  הרי - ּבּיֹובל עּׂשירית עד 98מּׁשנה ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

מה  וכל עּׂשרה, ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָחמּׁשה
ערלה 99ּׁשּיֹוציא  הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו אף 100האילן , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנגמרּו ּפי ימים 101על ּכּמה עּׂשר 102לאחר ּומחמּׁשה . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
עּׂשר 103ּבׁשבט  חמּׁשה עד ּבּיֹובל עּׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

רבעי  נטע הּוא - עּׂשרה ארּבע מּׁשנת מה 104ּבׁשבט וכל , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּפדיֹון.105ּׁשּיֹוציא  וצרי רבעי הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

לערלה 106ואם  נתעּברה - הּׁשנה לרבעי.107נתעּברה אֹו ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ
.‡Èעּׂשר 108נטעֹו מּׁשנת ּבאב עּׂשר לא 109ּבׁשּׁשה - ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

עּׂשר  ׁשנת לֹו אחת 110עלתה ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא , ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּלּה עּׂשרה ּוׁשלׁש עּׂשרה ּוׁשּתים הּוא 111עּׂשרה והרי ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָֻ
עד  עּׂשרה ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנטע

ָסֹופּה.
.·È עּׂשר חמּׁשה עד ּתׁשרי חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנטע

ליֹום  מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה - לערלה,112ּבׁשבט ְְְְִִִֶָָָָָָ
לגאֹונים  וראיתי לרבעי. ליֹום ּבחׁשּבֹון 113ּומּיֹום ּדברים ְְְְְְְִִִִִִִִֶָָָ

ּובוּדאי  עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי אין ּורבעי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָערלה
דרּכּה. ּבארנּו ּכבר והאמת הם, סֹופרים ְְְְְֱִֵֵֶַַָָָָטעּות

.‚È גפנים 115והּלּולבין 114העלין -117והּסמדר 116ּומי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּוברבעי  ּבערלה והענבים 118מּתרין ׁשּׂשרפם 119. ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָָָֻ

והחרצּנים 121והפסידן 120הּקדים  והּתמד 123והּזּגין 122, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כנ"ל.95) בשבט, טו עד הן אסורות אופן באיזה וערלתם 96)כלומר, מאכל עץ כל "ונטעתם כג): יט, (ויקרא שנאמר כמו
בפ"י  וראה ב). הלכה פ"י (להלן למאכל שייטע גם וצריך קודש". וגו' הרביעית ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו

ט. הלכה אסורות מאכלות ארבעה 97)מהלכות =) לעת מעת ימים וארבעה ארבעים שישנם היום, בסוף אפילו כלומר,
אחד, יום בו, טז סוף עד באב טו מסוף היינו בתשרי, האחד לפני כנ"ל) שנה, שיחשבו יום ושלשים לקליטה, יום עשר
לקליטה. עשר ארבעה הרי כט, סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, הלאה: וכן ימים, שני - יז סוף עד
טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באלול, א אחד, הרי יום) שלשים = מלא לעולם אב (שחודש באב ל סוף עד
עשרים  אלא בו ואין חסר, לעולם אלול חודש (שהרי כט סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז,

ח). קטן סעיף רצד, סימן ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני יום שלושים הרי ימים), האילן.98)ותשעה
הלכה 99) שמיטה בהלכות בפ"ד ולהלן שני), מעשר (לענין ב הלכה בפ"א למעלה וכן המעשרות. לעונת הפירות שהגיעו

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש שביעית), (לענין צ"ע.ט כאן החזוןֿאיש ודברי להלן. וראה המעשרות, עונת
שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה המעשרות.101)ואסור לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט.103)בשבט. מטו האילן שיוציא מה צא.104)כלומר, הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה  שני, ובמעשר שני, למעשר הוקש רבעי נטע שהרי ראש 106)המעשרות, ירושלמי

השנה  ראש לפני יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני יום שלשים נטעו ואפילו כיני, ואין ליה "אמר שם: השנה
"רבי  ה"ד : פ"ב  ביכורים ובירושלמי ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים שלש אין והרי שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר,
שנה  ואפילו שנים, של כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו (כפי שנים של כסדרן יונתן, לרבי שאל יוחנן

בפניֿמשה. וראה העיבור.107)מעוברת". חדש כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין המאכל.108)כלומר, אילן את
כנ"ל.109) זו.110)ביובל, בשנה גידול של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר זאת 111)שהרי למד

עד  אסורים (שהפירות דברים נראים זעירא, רבי לפני) =) קומי ממל בר בא רבי "אמר שם: השנה ראש מירושלמי רבינו
מונין  שלימה שנה השנה, ראש לפני יום משלשים פחות נטע אם אבל השנה, ראש לפני יום שלשים בשנטע בשבט), טו
הגר"א  בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין אין שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי ונמצא הראב"ד. (כגירסת לו"

רבינו. לדברי נוספות ראיות בראב"ד וראה יג). אות רצד סימן וראה 112)ביו"ד הקליטה. קודם אף ממש, הנטיעה משעת
ערלה  בירושלמי הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה הוא "מאימתי כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח בהלכה למעלה
שבהלכה  וצ"ע, י. בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין אלא קליטה ימי מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור פ"א

בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע שלמות, שנים ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין ראה 113)הקודמת,
יח. טו, הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה (כסףֿמשנה). בה"ג בשם ופירות, ד"ה י. השנה ראש בתוס'

ז.114) משנה פ"א המשנה 115)ערלה (פירוש מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי היוצאים הרכים הענפים "הם
(שם).116)שם). ניסן" בימי הזמורות או הגפן וחותכין כשפוצעין הגפנים מן היוצאים שממנו 117)"המים הפרח "הוא

כג) יט, (ויקרא אמר יתברך והשם אסור, שהוא חולק אין בבוסר אבל יוסי), כרבי ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק הפרי יהיה
שם). המשנה פירוש - פרי" ("שאינם וסמדר גפנים ומי ולולבים לעלים פרט פריו, בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם
"בוסר", ולא "סמדר", כאן: וכתב ב), בהלכה (כנ"ל פרי אינו בוסר שאף ודעתו למשנה, מפירושו רבינו בו שחזר ונראה
בוסר  אף שלתנאֿקמא, נמי הכי אין אבל פרי, קרוי סמדר אף יוסי שלרבי לחדש רצו ובמשנה המשנה. לשון שנקט משום

כנ"ל. פרי, פריו 118)אינו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי פדיון, בלא רבעי מנטע הדברים אלו כל לאכול "שמותר
(שם). פרי" אינם ואלו לה', הולולים רב,119)קודש בשם וכו' זעירא "רבי ובירושלמי: "ענקוקלות". א: משנה שם

שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי בי יוסי רבי אמר שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו, ענבים
האילנות.120) את המפסדת מזרחית (רדב"ז).121)רוח בירושלמי יוסי כרבי מכן, לאחר ובין שליש שהביאו קודם בין
המשנה).122) פירוש - להלן וראה הענבים, (של הגרעינים" ופסק 123)"הם (שם). הענבים" גרגירי על שהם "הקליפות
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לפּדֹותֹו75מחּלל  אפׁשר אי ׁשהרי האּלּו; הּמעֹות על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .76ּבמחּבר, ְְְִֵֶַָֻ

.Á לערלה 77ּבאחד הּׁשנה ראׁש .79ולרבעי 78ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
להם  מֹונין נטיעה 80ּומאימתי מּׁשעת מֹונה 81? ואינֹו . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשנה  לראׁש הּׁשנה א 82מראׁש ּבׁשנה 83ּלא , יֹום ׁשלׁשים ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
קדם  הּנטיעה ׁשּתּקלט והּוא ׁשנה. ׁשלׁשים 84חׁשּובין ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ

סתם  הּוא וכּמה ׁשּתי 85יֹום. האילנֹות? לכל הּקליטה ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
.86ׁשּבתֹות  ַָ

.Ë למד יֹום 87נמצאת וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע ,88 ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
אין  כן, ּפי על ואף ׁשנה. לֹו עלתה - הּׁשנה ראׁש 89קדם ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

הּזאת  הּנטיעה ּבערלה 90ּפרֹות ברביעית 91מּתרֹות 92אּלא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבׁשבט  עּׂשר חמּׁשה לאילנֹות 93עד הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ,94. ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ
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(רדב"ז).75) למפרע הדבר לברר אלא שאינו "ברירה", לדין ענין שום לזה אין ולפיכך ובבבא 76)כשיתלקט. ב. בהלכה
לפי  וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא גזל יוחנן, רבי "אמר אמרו: שם קמא
והרי  משנתנו. (כלומר, וכו' רבעי כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר הכי, יוחנן רבי אמר ומי ברשותו. שאינו
נגד  עליה, (וסמך וכו' אשכח אחרינא סתמא יוחנן ורבי ברשותם), אינם אז לכשילקטו, הפירות את מחללים הצנועין
צנועין  תנא מאן אמינא, הוא וכו' יוחנן רבי דאמר לאו אי רבא, "אמר שם: שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה משנתנו)".
(שיכול  ברשותיה רחמנא אוקמיה פדייה לעניין הכי ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי אמר לאו היא, מאיר רבי

ל  אחולי אדם לענין הוא דידיה ממון דלאו אע"ג וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי רבעי כרם וכו', שלו) שני מעשר פדות
דידיה  לאו הא נמי ברשותיה, איתיה כי דהא ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו, שאינו דבר (לחלל
רבא  כן אמר שלא ואף ברשותו)". כשאינו (אף אחיל מצי הכי משום אחיל, מצי והא כמעשר) הוא, גבוה ממון (שהרי הוא
יוחנן. ר' על הוא חולק דבר של לאמיתו אבל יוחנן, ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי יתכן יוחנן, רבי דברי אלמלא אלא
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק שיש רבא, של כסברא אמרו שם שגם שם, שני מעשר מירושלמי לכך וראיה
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי, מקשי דאת עד ירמיה, רבי "אמר א: הלכה סוף שם הירושלמי לשון וזה רבעי. כרם
אין  הרי (לכשילקטו, ערב לעיתותי דאמר למאן קשייתה מחוברים) שהפירות אף בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
ויש  מחוברים, הפירות אין שהרי קשייתא" לאילין ליה לית ערב, לעיתותי ליה דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות
משה). פני - במחובר פודין אין הרי להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, שני 77)וראה "למנין - לנטיעה" וכו' השנה ראש בתשרי "באחד ב. השנה בראש משנה
לאילנות" השנה ראש הוא בשבט "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד שבא לרבעי, והואֿהדין (רש"י). ערלה"

י.). שם (רש"י נטיעות אלא אינן ואלו באילנות, אלא זה אין - ב) הלכה פ"א שמונים 78)(למעלה הערלה, שנות לשלש
יֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, במקרים השנה מראש לאחריהן.79)אותן הבאה רביעית הערלה,80)לשנה לשנות

יב. בהלכה כדלהלן שלמות, שנים שלש בתוספתא 81)כשנוהגים ראה ווין, כ"י (לפי ערלה מסכת בתחילת תוספתא
בתשובה, (רבינו פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין ללמד ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ' וספרא כפשוטה)

כב). עמ' בשביעית הישיבה אב נתן רב כתב וכן קלז, סימן פריימן מאמצע 82)הוצאת שהנוטע אומרים אין כלומר,
הבא. השנה מראש שלמות שנים שלש ימנה לפני 83)השנה, יום שלשים וכו' הנוטע אחד רבנן, "תנו ט: השנה ראש

רש"י)". - ערלה שני (למנין שנה לו עלתה השנה, דמיא 84)ראש בביתא דמנח דכמאן לה, עולין אין הקליטה "וימי
שלשים). ד"ה י: שם (רש"י קלטה" שלא זמן כל בבית), הנטיעה מונחת רוקח).85)(כאילו (מעשה "זמן" בכ"י:

קולטת.86) אינה שוב ימים, בג' קולטת שאינה הרכבה כל אומר, "ר"י י: שם יום. עשר ארבעה = שבועות שני כלומר,
שתעלה  (כדי צריך שבתות, שתי האומר לדברי וכו', אבוה בר נחמן רב ואמר שבתות. שתי אומרים, שמעון ורבי יוסי רבי
יוסי  כרבי הלכה דרב, משמיה רב בי "אמרי פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי כנ"ל), שנה, לנטיעה
לדברי, ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין היינו ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ"ב באנדרוגינוס
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי יוסי, ר' דברי שלכאורה ואףֿעלֿפי שלשים). ד"ה שם השנה ובראש

ואילך. קט מע' זק"ש להגרמי"ל "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין בשנה 87)לחלק יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
כשנה. בשבט 88)חשובים מטו כשנטע והואֿהדין ראשונה. שנה של ושלשים קליטה של שבתות שתי היינו: לעת. מעת

יג. אות הגר"א בביאור רצד, סימן יו"ד בשו"ע וראה השנה. ראש קודם יום מד נטיעה 89)עד "ופירות שם. השנה ראש
אבא  בא חייא ר' אמר מילי, הני מנא רבעי. - לרבעי אם ערלה, ערלה) שני (בתוך לערלה אם בשבט, טו עד אסורין זו
- רביעית שנה בתוך אף ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על מוסיף (וי"ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
ערלה, משום אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון, ענין על מוסיף וי"ו כאן (אף החמישית ובשנה רש"י)

רבעי". משום אסורה ועדיין בחמישית השנה,90)ופעמים בראש מיד, המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי זאת, דווקא
יא.כדלה  הלכה ערלה.91)לן (תיבה 92)מאיסור "או וצ"ל: היא, וטעות ברבעי". "אלא רומי: ובדפוס ברביעית. בשנה

הוא  וכן רוקח). (מעשה "וברבעי" ובכתבֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב"ם בגליון (ראה ברבעי" לאלא) נשתבשה זו
להלן. רבינו מדברי נראה וכן שם, בכלל)93)בברייתא בשבט (וטו בשבט מטו הסמוכה) בהלכה (ראה נחנטו אם כלומר,

כאילן 94)ואילך. הוא הרי שגדל כיון בתשרי, אחד אחר בו הלכו נטיעתו שבתחילת ואףֿעלֿפי ב. הלכה פ"א למעלה
רב  אמר בשבט). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי ב הלכה פ"א השנה ראש ובירושלמי שם). השנה בראש (רש"י

שנתו". משלים בשבט), לטו בשבט מטו (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` a"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È מאכל 95ּכיצד אילן הּנֹוטע ּבאב 96? עּׂשר 97ּבחמּׁשה ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּוא  הרי - ּבּיֹובל עּׂשירית עד 98מּׁשנה ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

מה  וכל עּׂשרה, ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָחמּׁשה
ערלה 99ּׁשּיֹוציא  הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו אף 100האילן , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנגמרּו ּפי ימים 101על ּכּמה עּׂשר 102לאחר ּומחמּׁשה . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
עּׂשר 103ּבׁשבט  חמּׁשה עד ּבּיֹובל עּׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

רבעי  נטע הּוא - עּׂשרה ארּבע מּׁשנת מה 104ּבׁשבט וכל , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּפדיֹון.105ּׁשּיֹוציא  וצרי רבעי הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

לערלה 106ואם  נתעּברה - הּׁשנה לרבעי.107נתעּברה אֹו ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ
.‡Èעּׂשר 108נטעֹו מּׁשנת ּבאב עּׂשר לא 109ּבׁשּׁשה - ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

עּׂשר  ׁשנת לֹו אחת 110עלתה ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא , ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּלּה עּׂשרה ּוׁשלׁש עּׂשרה ּוׁשּתים הּוא 111עּׂשרה והרי ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָֻ
עד  עּׂשרה ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנטע

ָסֹופּה.
.·È עּׂשר חמּׁשה עד ּתׁשרי חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנטע

ליֹום  מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה - לערלה,112ּבׁשבט ְְְְִִִֶָָָָָָ
לגאֹונים  וראיתי לרבעי. ליֹום ּבחׁשּבֹון 113ּומּיֹום ּדברים ְְְְְְְִִִִִִִִֶָָָ

ּובוּדאי  עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי אין ּורבעי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָערלה
דרּכּה. ּבארנּו ּכבר והאמת הם, סֹופרים ְְְְְֱִֵֵֶַַָָָָטעּות

.‚È גפנים 115והּלּולבין 114העלין -117והּסמדר 116ּומי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּוברבעי  ּבערלה והענבים 118מּתרין ׁשּׂשרפם 119. ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָָָֻ

והחרצּנים 121והפסידן 120הּקדים  והּתמד 123והּזּגין 122, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָ
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כנ"ל.95) בשבט, טו עד הן אסורות אופן באיזה וערלתם 96)כלומר, מאכל עץ כל "ונטעתם כג): יט, (ויקרא שנאמר כמו
בפ"י  וראה ב). הלכה פ"י (להלן למאכל שייטע גם וצריך קודש". וגו' הרביעית ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו

ט. הלכה אסורות מאכלות ארבעה 97)מהלכות =) לעת מעת ימים וארבעה ארבעים שישנם היום, בסוף אפילו כלומר,
אחד, יום בו, טז סוף עד באב טו מסוף היינו בתשרי, האחד לפני כנ"ל) שנה, שיחשבו יום ושלשים לקליטה, יום עשר
לקליטה. עשר ארבעה הרי כט, סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, הלאה: וכן ימים, שני - יז סוף עד
טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באלול, א אחד, הרי יום) שלשים = מלא לעולם אב (שחודש באב ל סוף עד
עשרים  אלא בו ואין חסר, לעולם אלול חודש (שהרי כט סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז,

ח). קטן סעיף רצד, סימן ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני יום שלושים הרי ימים), האילן.98)ותשעה
הלכה 99) שמיטה בהלכות בפ"ד ולהלן שני), מעשר (לענין ב הלכה בפ"א למעלה וכן המעשרות. לעונת הפירות שהגיעו

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש שביעית), (לענין צ"ע.ט כאן החזוןֿאיש ודברי להלן. וראה המעשרות, עונת
שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה המעשרות.101)ואסור לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט.103)בשבט. מטו האילן שיוציא מה צא.104)כלומר, הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה  שני, ובמעשר שני, למעשר הוקש רבעי נטע שהרי ראש 106)המעשרות, ירושלמי

השנה  ראש לפני יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני יום שלשים נטעו ואפילו כיני, ואין ליה "אמר שם: השנה
"רבי  ה"ד : פ"ב  ביכורים ובירושלמי ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים שלש אין והרי שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר,
שנה  ואפילו שנים, של כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו (כפי שנים של כסדרן יונתן, לרבי שאל יוחנן

בפניֿמשה. וראה העיבור.107)מעוברת". חדש כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין המאכל.108)כלומר, אילן את
כנ"ל.109) זו.110)ביובל, בשנה גידול של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר זאת 111)שהרי למד

עד  אסורים (שהפירות דברים נראים זעירא, רבי לפני) =) קומי ממל בר בא רבי "אמר שם: השנה ראש מירושלמי רבינו
מונין  שלימה שנה השנה, ראש לפני יום משלשים פחות נטע אם אבל השנה, ראש לפני יום שלשים בשנטע בשבט), טו
הגר"א  בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין אין שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי ונמצא הראב"ד. (כגירסת לו"

רבינו. לדברי נוספות ראיות בראב"ד וראה יג). אות רצד סימן וראה 112)ביו"ד הקליטה. קודם אף ממש, הנטיעה משעת
ערלה  בירושלמי הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה הוא "מאימתי כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח בהלכה למעלה
שבהלכה  וצ"ע, י. בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין אלא קליטה ימי מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור פ"א

בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע שלמות, שנים ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין ראה 113)הקודמת,
יח. טו, הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה (כסףֿמשנה). בה"ג בשם ופירות, ד"ה י. השנה ראש בתוס'

ז.114) משנה פ"א המשנה 115)ערלה (פירוש מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי היוצאים הרכים הענפים "הם
(שם).116)שם). ניסן" בימי הזמורות או הגפן וחותכין כשפוצעין הגפנים מן היוצאים שממנו 117)"המים הפרח "הוא

כג) יט, (ויקרא אמר יתברך והשם אסור, שהוא חולק אין בבוסר אבל יוסי), כרבי ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק הפרי יהיה
שם). המשנה פירוש - פרי" ("שאינם וסמדר גפנים ומי ולולבים לעלים פרט פריו, בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם
"בוסר", ולא "סמדר", כאן: וכתב ב), בהלכה (כנ"ל פרי אינו בוסר שאף ודעתו למשנה, מפירושו רבינו בו שחזר ונראה
בוסר  אף שלתנאֿקמא, נמי הכי אין אבל פרי, קרוי סמדר אף יוסי שלרבי לחדש רצו ובמשנה המשנה. לשון שנקט משום

כנ"ל. פרי, פריו 118)אינו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי פדיון, בלא רבעי מנטע הדברים אלו כל לאכול "שמותר
(שם). פרי" אינם ואלו לה', הולולים רב,119)קודש בשם וכו' זעירא "רבי ובירושלמי: "ענקוקלות". א: משנה שם

שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי בי יוסי רבי אמר שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו, ענבים
האילנות.120) את המפסדת מזרחית (רדב"ז).121)רוח בירושלמי יוסי כרבי מכן, לאחר ובין שליש שהביאו קודם בין
המשנה).122) פירוש - להלן וראה הענבים, (של הגרעינים" ופסק 123)"הם (שם). הענבים" גרגירי על שהם "הקליפות
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רּמֹון 124ׁשּלהן  ּוקלּפי אגֹוזים 126והּנץ 125, ּוקלּפי 127ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּבערלה 128והּגרעינים  אסּורין ּברבעי 129- ּומּתרין ,130. ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ

אסּורֹות 131והּנֹובלֹות  ּכּלן -132. ְְֲַָֻ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ׁשּפטּור ‡. וכל רבעי, לֹו יׁש - ּבערלה חּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹּכל

ׁשנים  ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּברבעי; חּיב אינֹו - הערלה ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמן
הרביעת. ּובּׁשנה וגֹומר, ערלים לכם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָיהיה

לגינה,·. סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל אילן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
מן  ּפטּור זה הרי - לפרֹות לא לקֹורֹות ׁשּנטעֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָֹאֹו
ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג נטעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָהערלה.
מחׁשבת  ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל
למאכל  ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָחּיּוב
רבעי. לֹו אין - ערלה לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו אין -ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

למאכל ‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעליֹון  למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב  וזה ּבערלה, חּיב למאכל עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
ׁשל  ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים אֹו לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו
אבל  ּבלבד, האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - והּצלף ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָנֹוטע.

מּתרֹות. - ְִִַַָֻהּקפריסין
ׁשּנאמר:„. ּבערלה; חּיב - ּׂשדהּו ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

ּבארץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּונטעּתם
ּפטּור. - לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיּׂשראל;

מאליו ‰. והעֹולה ּבספינה, אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנֹוטע
ּבין  ליּׂשראל ּבין ׁשּנטע, ּכֹוכבים ועֹובד הּיחיד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברׁשּות

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,
.Â הּנֹוטע אפּלּו ּפטּור. - טרׁשים ּבמקֹום מאליו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהעֹולה

ּכדי  עֹוּׂשה יהיה ׁשּלא והּוא ּפטּור. - יּׁשּוב ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבמקֹום
אם  אבל ליּׁשּוב; ׁשּמביאן עד ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָטּפּול

ּבערלה. חּיב - טּפּולֹו ּכדי עֹוּׂשה ְְְִֵֶַָָָָָהיה

.Ê זית אֹו ללּולב אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון למצוה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע
ּפטּור  - נטע ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב - ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָלּמנֹורה

ּבערלה. חּיב - הקּדיׁש ּכ ואחר נטע הערלה; ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָמן
.Á על אף ּבערלה. חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ׁשאינֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפי
.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאילן

ּפטּור; - לארץ אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹעֹובדי
- ּכֹוכבים עֹובדי ּׁשּנטעּו מה אף לארץ, מּׁשּבאּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאבל
מּׁשעת  - ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיב;

ִָּביאה.
.È סרק אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹובד

ּבא  ׁשאם רבעי. נטע ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש ּבערלה. חּיב -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
רבע  ּכנטע קדׁש הּוא הרי - זֹו ּבמצוה יּׂשראל.לנהג ׁשל י ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

.‡È ׁשעקר אֹו האילן, מן יחּור אֹו ּגרעינה הּנֹוטע ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
זה  הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹומֹו האילן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאת
עקרֹו ולא זעזעֹו נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה. ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹחּיב
לא  אּלּו לחיֹות יכֹול אם עפר: סביבֹותיו מּלא ּכ ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹואחר
ּכמֹו זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי - סביבֹותיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָמּלא

וחּיב. ונטע, ְְֶַַַָָָׁשעקר
.·Èאפּלּו אחד, ׁשרׁש מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוכן

והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמין עליו ׁשּמלּפפין ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
ּכּלֹו נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻלמקֹומֹו
ּכמה  ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
יכֹול  היה אם ׁשרׁשיו: ׁשּסביבֹות האדמה ּבכל ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָָׁשהּוא
ׁשּלא  ּכמי הּוא הרי - נטע לא אּלּו אדמה מא ֹותּה ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹלחיֹות

חּיב. - לאו ואם ְֱִֶַַָָנעקר;
.‚È.ּבערלה חּיב - והחליף הארץ מעם ׁשּקּצצֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילן

קציצה. מּׁשעת לֹו ְְִִִַָּומֹונין
.„È.חּיב - הּמרּכיב ואחד הּמברי ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד

האילן  מן אחד ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. ובהערות ב, הלכה נזירות מהלכות בפ"ה וראה א. משנה פ"ו בנזיר יוסי במים"124)כרבי והזגים החרצנים "השריית
(שם).125)(שם). החיצונה" "קליפתו אפילו (שם).126)כלומר, שאין 127)"הפרח" לפי שלהם", "והנץ כתב: ולא

ג. אות וש"ך ד, אות הגר"א ובביאור א, סעיף שם יו"ד בשו"ע וראה פרח. לו 128)להם שיש דבר מכל הפרי, "שבתוך
בפני  הענבים גרעיני את רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן" והאפרסקים והזיתים התמרים כגון גרעינים,

בכלל. והתמד הזגים אף שבענבים כיון הגרעינים, כל בכלל כללם ולא וכו',129)עצמם. הדברים אלו כל איסור "וטעם
ואסור  אחרת), להנאה ראויים לצביעה, ראויים שאינם (ואלו לצבוע ראויים שהם לפי אלא פרי, שהם מפני לא וכו', בערלה
ערלתו  וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא יצבע שלא מנין יאכל, שלא אלא לי אין יאכל, "לא בספרי: ואמר בערלה, לצבוע
"את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם" את לרבות ערלים,

הקליפות. כלומר, לפרי", הטפל לבעליו,130)לרבות ונאכל שני כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור אינו רבעי שנטע "לפי
(שם). לאכילה" הראוי פרי אלא בו יתקדש ולא בישולו"131)וכו', שיגמר קודם הפרי, מן האילנות "מן הנופלות כלומר,

ח. הלכה ברכות מהלכות ובפ"ח "פגין", המלה בביאור ז, משנה סוף שם וראה לומר,132)(שם). רצונו בכל, "אסורות
בביאור  וראה בישולם. נגמר לא שעדיין אף פרי, נקראים שהם לפי הדבר, וטעם שם). המשנה (פירוש וכו'" וברבעי בערלה

ה. אות ובש"ך ט, אות שם נטעו 1)הגר"א או לסייג מאכל אילן הנוטע רבעי. לו יש בערלה חייב שהוא שכל יבאר
הקדישו  או למצוה, הנוטע שנטעו. גזלן או ונכרי בר"ה. והנוטע שדהו, בתוך לרבים הנוטע למאכל. עליו וחשב לסייג
לעניין  ממקומו האילן מן ייחור או גרעינה הנוטע סרק. אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב גוי איפכא. או נטעו, ואח"כ

ערלה. של אגוז ונטע עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין מטפח. פחותה ילדה ערלה.

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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מתח  אם אבל אחר; באילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָוהבריכֹו
הרּכיבֹו אֹו ּבארץ והברי הּזקן האילן מן אחד ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבד
זה  הרי - הּזקן ּבאילן מערה הּבד ועּקר אחר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאילן

ָּפטּור.
.ÂË ּפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועּׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעּקרֹו
הּניחן  ואם ּבהּתר. ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, - הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואֹותן
אּלּו הרי - ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר ׁשּנפסק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

ֲִאסּורין.
.ÊËאפּלּו ּבּילּדה, ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ׁשּסּבכּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָילּדה

אסּורין, ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָהֹוסיפּו
האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

.ÊÈ נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאילן
- ּבארץ ׁשהברי הּבד מן חי הּוא והרי ּכּלֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהאילן
ּומֹונה  ּבערלה. וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו אילן אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָנעּׂשה

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה מן ּׁשּצמח ּולמה ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָלאילן
.ÁÈ אחד ּבד והברי וצמח, ּבארץ ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרי

הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ ּׁשּצמח ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָמּמה
מן  נפסקּו ולא הֹואיל ּבזה, זה מערין [מאה] הן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאפּלּו
- הראׁשֹון עּקר נפסק ואם מּתר. הּכל - הראׁשֹון ְְִִִִִִַַַָָָָָֹֻהעּקר

ׁשּנפסק. מּׁשעה לּכל ְִִֶֶַַָָֹמֹונה
.ËÈ מן הערלה; מן ּפטּור - הּגזע מן הּיֹוצא ְִִִִֵֶַַַָָָָָאילן

ּבערלה  חּיבת - מּטפח ּפחּותה ילּדה חּיב. - ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשרׁשים
ּבּמה  ׁשנתּה. בת ּכנטיעה ׁשּנראית מּפני ׁשנֹותיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ׁשּתים  ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָּדברים
מּטפח  ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻואחת

לׁשאר  ׁשּמֹונין ּכדר ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָ
ִָָהאילנֹות.

.Î,ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה, ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין
ּכמֹומּפנ  ּבהנאה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא י ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

אגֹוז  ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח הרי - ערלה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשל

.‡Î מּפני ּבדקלים, ערלה ׁשל ּכפנּיֹות מרּכיבין אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
ׁשני  לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשּכל מּתר. - והרּכיב עבר ּכפרי. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהן
מּׁשניהם  הּנגרם זה הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻגֹורמין,
גרם  ׁשהרי מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻמּתר.

הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי ְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻלּצּמּוח

ה'תשע"ה  אייר י"ג ש"ק יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
להתוּדֹות ‡. עּׂשה ׁשּמֹוציאין 2מצות אחר יי ּכל 3לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הארץ 4הּמּתנֹות  הּנקרא 5ׁשּבזרע וזהּו מעּׂשר 6. .7וּדּוי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּמפריׁשין ·. הּׁשנה אחר אּלא זה וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואין

עני  מעּׂשר לעּׂשר 8ּבּה תכּלה ּכי ׁשּנאמר: 10ואמרּת9; ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי אלהי יי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹלפני

ּבמנחה ‚. מתוּדין? ׁשל 11אימתי האחרֹון טֹוב ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
תכּלה 12ּפסח  ּכי ׁשּנאמר: ׁשביעית. וׁשל רביעית ׁשל ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַ

ּבֹו ּכלים הּמעּׂשרֹות ׁשּכל ּברגל - הּפסח 13לעּׂשר ואין ;14 ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּכל  אּלא רביעית מּׁשנה נתעּׂשרּו,15מּגיע ׁשליׁשית ּפרֹות ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

האילן  ּפרֹות הארץ.16ּבין ּפרֹות ּבין ִֵֵֵֵֶָָָָ
ּבּיֹום „. אּלא מתוּדין הּיֹום 17אין וכל לוּדּוי 18, ּכׁשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אצלו 1) ישאר שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה ואם הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר
אם  או טבלו נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש שצריך נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת
הוידוי. פסוקי מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או בכורים אלא לו שאין מי מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן

הוא 2) כאן ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה", חטא אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאמרו  ומעשרות תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה הוסרה אבותינו ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה
פסוקי  את לקרוא הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא
שבמעשר  הדרשות אומר ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה

ש 3)שני. ולקט ומעשרות, תרומות מרשותו: מוציאין ונטע כלומר, שני ומעשר ולעניים, ללויים, לכהנים, - ופאה כחה
באש. שריפה או לים זריקה ידי על מבער הוא זה,4)רבעי בכלל שני מעשר ואף ועניים. ולוייה כהונה מתנות היינו

גבוה. ממון והוא לה'", קודש הוא לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל שנאמר לה' מתנה היינו 5)שהוא
הוידוי. עם קשר כל להן שאין ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות ומעשרות בלשון 6)תרומות

הוא 7)חכמים. הוידוי שעיקר מפני מעשר", "וידוי קראוהו הארץ, שבזרע  המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על אף
שני. עני.8)במעשר מעשר שנות שהן והשישית, השלישית השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית וגומר:9)כלומר,

עני. מעשר אף היינו וכו', תבואתך" מעשר כל מעשר.10)"את וידוי מצוות היא כשר 11)וזו היום ש"כל פי על ואף
מנחה. אלא טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל לוידוי איחרוהו - טוב 12)לוידוי" ביום "ויתוודה

על  שאף לבעלים, נאכלים שהם רבעי ונטע שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה כדי - פסח של ראשון
הבית") מן הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום מערב ביער שכבר פי
אינה  שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום של שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית ויתוודה

במנחה)". מתוודה ולכן טוב, כשהרג 13)ביום הקודמת.כלומר, השנה של הפירות כל את לעשר הספיק כבר בא ל
בשביעית.14) שישית של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות, כל את לעשר מכלה הוא "אימתי ג: הלכה שם ירושלמי
כשכל.15) התורה.16)כלומר, מן מתעשרים האילן פירות גם רבינו בלילה.17)לדעת שם:"זה 18)ולא משנה
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רּמֹון 124ׁשּלהן  ּוקלּפי אגֹוזים 126והּנץ 125, ּוקלּפי 127ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּבערלה 128והּגרעינים  אסּורין ּברבעי 129- ּומּתרין ,130. ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ

אסּורֹות 131והּנֹובלֹות  ּכּלן -132. ְְֲַָֻ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ׁשּפטּור ‡. וכל רבעי, לֹו יׁש - ּבערלה חּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹּכל

ׁשנים  ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּברבעי; חּיב אינֹו - הערלה ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמן
הרביעת. ּובּׁשנה וגֹומר, ערלים לכם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָיהיה

לגינה,·. סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל אילן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
מן  ּפטּור זה הרי - לפרֹות לא לקֹורֹות ׁשּנטעֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָֹאֹו
ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג נטעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָהערלה.
מחׁשבת  ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל
למאכל  ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָחּיּוב
רבעי. לֹו אין - ערלה לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו אין -ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

למאכל ‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעליֹון  למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב  וזה ּבערלה, חּיב למאכל עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
ׁשל  ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים אֹו לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו
אבל  ּבלבד, האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - והּצלף ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָנֹוטע.

מּתרֹות. - ְִִַַָֻהּקפריסין
ׁשּנאמר:„. ּבערלה; חּיב - ּׂשדהּו ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

ּבארץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּונטעּתם
ּפטּור. - לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיּׂשראל;

מאליו ‰. והעֹולה ּבספינה, אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנֹוטע
ּבין  ליּׂשראל ּבין ׁשּנטע, ּכֹוכבים ועֹובד הּיחיד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברׁשּות

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,
.Â הּנֹוטע אפּלּו ּפטּור. - טרׁשים ּבמקֹום מאליו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהעֹולה

ּכדי  עֹוּׂשה יהיה ׁשּלא והּוא ּפטּור. - יּׁשּוב ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבמקֹום
אם  אבל ליּׁשּוב; ׁשּמביאן עד ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָטּפּול

ּבערלה. חּיב - טּפּולֹו ּכדי עֹוּׂשה ְְְִֵֶַָָָָָהיה

.Ê זית אֹו ללּולב אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון למצוה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע
ּפטּור  - נטע ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב - ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָלּמנֹורה

ּבערלה. חּיב - הקּדיׁש ּכ ואחר נטע הערלה; ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָמן
.Á על אף ּבערלה. חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ׁשאינֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפי
.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאילן

ּפטּור; - לארץ אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹעֹובדי
- ּכֹוכבים עֹובדי ּׁשּנטעּו מה אף לארץ, מּׁשּבאּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאבל
מּׁשעת  - ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיב;

ִָּביאה.
.È סרק אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹובד

ּבא  ׁשאם רבעי. נטע ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש ּבערלה. חּיב -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
רבע  ּכנטע קדׁש הּוא הרי - זֹו ּבמצוה יּׂשראל.לנהג ׁשל י ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

.‡È ׁשעקר אֹו האילן, מן יחּור אֹו ּגרעינה הּנֹוטע ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
זה  הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹומֹו האילן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאת
עקרֹו ולא זעזעֹו נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה. ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹחּיב
לא  אּלּו לחיֹות יכֹול אם עפר: סביבֹותיו מּלא ּכ ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹואחר
ּכמֹו זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי - סביבֹותיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָמּלא

וחּיב. ונטע, ְְֶַַַָָָׁשעקר
.·Èאפּלּו אחד, ׁשרׁש מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוכן

והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמין עליו ׁשּמלּפפין ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
ּכּלֹו נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻלמקֹומֹו
ּכמה  ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
יכֹול  היה אם ׁשרׁשיו: ׁשּסביבֹות האדמה ּבכל ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָָׁשהּוא
ׁשּלא  ּכמי הּוא הרי - נטע לא אּלּו אדמה מא ֹותּה ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹלחיֹות

חּיב. - לאו ואם ְֱִֶַַָָנעקר;
.‚È.ּבערלה חּיב - והחליף הארץ מעם ׁשּקּצצֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילן

קציצה. מּׁשעת לֹו ְְִִִַָּומֹונין
.„È.חּיב - הּמרּכיב ואחד הּמברי ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד

האילן  מן אחד ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. ובהערות ב, הלכה נזירות מהלכות בפ"ה וראה א. משנה פ"ו בנזיר יוסי במים"124)כרבי והזגים החרצנים "השריית
(שם).125)(שם). החיצונה" "קליפתו אפילו (שם).126)כלומר, שאין 127)"הפרח" לפי שלהם", "והנץ כתב: ולא

ג. אות וש"ך ד, אות הגר"א ובביאור א, סעיף שם יו"ד בשו"ע וראה פרח. לו 128)להם שיש דבר מכל הפרי, "שבתוך
בפני  הענבים גרעיני את רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן" והאפרסקים והזיתים התמרים כגון גרעינים,

בכלל. והתמד הזגים אף שבענבים כיון הגרעינים, כל בכלל כללם ולא וכו',129)עצמם. הדברים אלו כל איסור "וטעם
ואסור  אחרת), להנאה ראויים לצביעה, ראויים שאינם (ואלו לצבוע ראויים שהם לפי אלא פרי, שהם מפני לא וכו', בערלה
ערלתו  וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא יצבע שלא מנין יאכל, שלא אלא לי אין יאכל, "לא בספרי: ואמר בערלה, לצבוע
"את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם" את לרבות ערלים,

הקליפות. כלומר, לפרי", הטפל לבעליו,130)לרבות ונאכל שני כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור אינו רבעי שנטע "לפי
(שם). לאכילה" הראוי פרי אלא בו יתקדש ולא בישולו"131)וכו', שיגמר קודם הפרי, מן האילנות "מן הנופלות כלומר,

ח. הלכה ברכות מהלכות ובפ"ח "פגין", המלה בביאור ז, משנה סוף שם וראה לומר,132)(שם). רצונו בכל, "אסורות
בביאור  וראה בישולם. נגמר לא שעדיין אף פרי, נקראים שהם לפי הדבר, וטעם שם). המשנה (פירוש וכו'" וברבעי בערלה

ה. אות ובש"ך ט, אות שם נטעו 1)הגר"א או לסייג מאכל אילן הנוטע רבעי. לו יש בערלה חייב שהוא שכל יבאר
הקדישו  או למצוה, הנוטע שנטעו. גזלן או ונכרי בר"ה. והנוטע שדהו, בתוך לרבים הנוטע למאכל. עליו וחשב לסייג
לעניין  ממקומו האילן מן ייחור או גרעינה הנוטע סרק. אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב גוי איפכא. או נטעו, ואח"כ

ערלה. של אגוז ונטע עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין מטפח. פחותה ילדה ערלה.

irax rhpe y"rn zekld - mirxf xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מתח  אם אבל אחר; באילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָוהבריכֹו
הרּכיבֹו אֹו ּבארץ והברי הּזקן האילן מן אחד ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבד
זה  הרי - הּזקן ּבאילן מערה הּבד ועּקר אחר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאילן

ָּפטּור.
.ÂË ּפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועּׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעּקרֹו
הּניחן  ואם ּבהּתר. ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, - הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואֹותן
אּלּו הרי - ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר ׁשּנפסק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

ֲִאסּורין.
.ÊËאפּלּו ּבּילּדה, ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ׁשּסּבכּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָילּדה

אסּורין, ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָהֹוסיפּו
האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

.ÊÈ נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאילן
- ּבארץ ׁשהברי הּבד מן חי הּוא והרי ּכּלֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהאילן
ּומֹונה  ּבערלה. וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו אילן אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָנעּׂשה

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה מן ּׁשּצמח ּולמה ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָלאילן
.ÁÈ אחד ּבד והברי וצמח, ּבארץ ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרי

הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ ּׁשּצמח ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָמּמה
מן  נפסקּו ולא הֹואיל ּבזה, זה מערין [מאה] הן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאפּלּו
- הראׁשֹון עּקר נפסק ואם מּתר. הּכל - הראׁשֹון ְְִִִִִִַַַָָָָָֹֻהעּקר

ׁשּנפסק. מּׁשעה לּכל ְִִֶֶַַָָֹמֹונה
.ËÈ מן הערלה; מן ּפטּור - הּגזע מן הּיֹוצא ְִִִִֵֶַַַָָָָָאילן

ּבערלה  חּיבת - מּטפח ּפחּותה ילּדה חּיב. - ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשרׁשים
ּבּמה  ׁשנתּה. בת ּכנטיעה ׁשּנראית מּפני ׁשנֹותיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ׁשּתים  ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָּדברים
מּטפח  ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻואחת

לׁשאר  ׁשּמֹונין ּכדר ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָ
ִָָהאילנֹות.

.Î,ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה, ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין
ּכמֹומּפנ  ּבהנאה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא י ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

אגֹוז  ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח הרי - ערלה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשל

.‡Î מּפני ּבדקלים, ערלה ׁשל ּכפנּיֹות מרּכיבין אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
ׁשני  לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשּכל מּתר. - והרּכיב עבר ּכפרי. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהן
מּׁשניהם  הּנגרם זה הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻגֹורמין,
גרם  ׁשהרי מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻמּתר.

הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי ְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻלּצּמּוח

ה'תשע"ה  אייר י"ג ש"ק יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
להתוּדֹות ‡. עּׂשה ׁשּמֹוציאין 2מצות אחר יי ּכל 3לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הארץ 4הּמּתנֹות  הּנקרא 5ׁשּבזרע וזהּו מעּׂשר 6. .7וּדּוי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּמפריׁשין ·. הּׁשנה אחר אּלא זה וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואין

עני  מעּׂשר לעּׂשר 8ּבּה תכּלה ּכי ׁשּנאמר: 10ואמרּת9; ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי אלהי יי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹלפני

ּבמנחה ‚. מתוּדין? ׁשל 11אימתי האחרֹון טֹוב ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
תכּלה 12ּפסח  ּכי ׁשּנאמר: ׁשביעית. וׁשל רביעית ׁשל ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַ

ּבֹו ּכלים הּמעּׂשרֹות ׁשּכל ּברגל - הּפסח 13לעּׂשר ואין ;14 ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּכל  אּלא רביעית מּׁשנה נתעּׂשרּו,15מּגיע ׁשליׁשית ּפרֹות ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

האילן  ּפרֹות הארץ.16ּבין ּפרֹות ּבין ִֵֵֵֵֶָָָָ
ּבּיֹום „. אּלא מתוּדין הּיֹום 17אין וכל לוּדּוי 18, ּכׁשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אצלו 1) ישאר שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה ואם הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר
אם  או טבלו נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש שצריך נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת
הוידוי. פסוקי מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או בכורים אלא לו שאין מי מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן

הוא 2) כאן ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה", חטא אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאמרו  ומעשרות תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה הוסרה אבותינו ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה
פסוקי  את לקרוא הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא
שבמעשר  הדרשות אומר ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה

ש 3)שני. ולקט ומעשרות, תרומות מרשותו: מוציאין ונטע כלומר, שני ומעשר ולעניים, ללויים, לכהנים, - ופאה כחה
באש. שריפה או לים זריקה ידי על מבער הוא זה,4)רבעי בכלל שני מעשר ואף ועניים. ולוייה כהונה מתנות היינו

גבוה. ממון והוא לה'", קודש הוא לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל שנאמר לה' מתנה היינו 5)שהוא
הוידוי. עם קשר כל להן שאין ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות ומעשרות בלשון 6)תרומות

הוא 7)חכמים. הוידוי שעיקר מפני מעשר", "וידוי קראוהו הארץ, שבזרע  המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על אף
שני. עני.8)במעשר מעשר שנות שהן והשישית, השלישית השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית וגומר:9)כלומר,

עני. מעשר אף היינו וכו', תבואתך" מעשר כל מעשר.10)"את וידוי מצוות היא כשר 11)וזו היום ש"כל פי על ואף
מנחה. אלא טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל לוידוי איחרוהו - טוב 12)לוידוי" ביום "ויתוודה

על  שאף לבעלים, נאכלים שהם רבעי ונטע שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה כדי - פסח של ראשון
הבית") מן הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום מערב ביער שכבר פי
אינה  שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום של שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית ויתוודה

במנחה)". מתוודה ולכן טוב, כשהרג 13)ביום הקודמת.כלומר, השנה של הפירות כל את לעשר הספיק כבר בא ל
בשביעית.14) שישית של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות, כל את לעשר מכלה הוא "אימתי ג: הלכה שם ירושלמי
כשכל.15) התורה.16)כלומר, מן מתעשרים האילן פירות גם רבינו בלילה.17)לדעת שם:"זה 18)ולא משנה
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lybe zxecdn jezn

חּיב  - הּבית ּבפני ׁשּלא ּובין הּבית ּבפני ּובין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמעּׂשר.
ּולהתוּדֹות  .19לבער ְְְִֵַַ

זה ‰. לׁשֹון 20וּדּוי ּבכל לפני 21נאמר ואמרּת ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ואחד  אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל - אלהי ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹיי

עצמֹו ּבפני ּכאחד 22אֹומרֹו להתוּדֹות רּבים רצּו ואם ,23 ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מתוּדין. -ְִִַ

.Âהתוּדה 24ּומצותֹו ואם יי; לפני ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מקֹום  יצא 25ּבכל -26. ְָָָָ

.Êיּׁש ׁשּלא עד מתוּדה הּמּתנֹות,אינֹו מן אחת אצלֹו אר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּבית  מן הּקדׁש ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא וערב 27ׁשּכן . ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

האחרֹון  טֹוב הּבעּור 28יֹום מתוּדין.29היה ּולמחר , ְְֲִִִַַַָָָָָ
.Á ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוּׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד

לּלוי  נֹותנֹו - ראׁשֹון מעּׂשר לּכהן; נֹותנּה - ;30מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָֹ
ׁשני  מעּׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו לענּיים. נֹותנֹו - עני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּׂשר

ּפדּיתן  מעֹות אֹו רבעי נטע אֹו וּדאי מבערן 31ׁשל זה הרי - ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדמאי  ׁשל ׁשני מעּׂשר אצלֹו נׁשאר ּׂשֹורף. אֹו לּים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומׁשלי

לבערֹו חּיב אינֹו הן 32- הרי - ּבּכּורים אצלֹו נׁשאר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ
מקֹום  ּבכל .33מתּבערין ְְֲִִַָָ

.Ë ּומבער ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ּכׁשּנׁשארּו34ּבּמה ? ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּפרֹות  יֹום 35אצלֹו ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכל יכֹול ׁשאינֹו ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֻ
רבעי  ונטע ׁשני מעּׂשר ׁשל ּתבׁשיל נׁשאר אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָטֹוב;

ּכמבער  ׁשהּתבׁשיל לבערֹו, צרי אינֹו וכן 36- יין 37. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּכמבערין  הן הרי - .38ותבלין ְְְֲִִִֵֵָָֹ

.È ה לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא הּבעּור ּפרֹות ּבׁשעת 39ּמעּׂשרֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹ
לבערן. חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין אין -ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

.‡È ּפרֹותיו ׁשהיּו הּבעּור 40מי יֹום והּגיע מּמּנּו רחֹוקין ְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשם  קֹורא זה הרי על 41- לבעליהן להן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

קרקע  להן 42ּגב ׁשּזֹוכה למי ּומתוּדה 43אֹו לבעליהן, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אּלא  אינּה קרקע ּגּבי על הּמּטלטלין ׁשּנתינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלמחר.

חּזּוק  ּבּה ׁשּיׁש להם 44מּתנה להקנֹות יכֹול אינֹו אבל . ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
והּמעּׂשרֹות  ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, 45הּמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

והּמּתנֹות  נתינה 46והּתרּומֹות ּבהן נאמר מכירה.47- לא , ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹ
.·È ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָּומּנין

זה  - הּקדׁש הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות?
חּלה, זֹו - הּבית מן קדׁש. הּקרּוי רבעי, ונטע ׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעּׂשר
מעּׂשר  זה - לּלוי נתּתיו ּבּבית. ּכהנים ׁשל הּמּתנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהיא

אחרת  מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו וגם ,48ראׁשֹון. ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
מעּׂשר  ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה לּיתֹום 49והיא לּגר . ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ
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היום". כל כשר ביום, שמצוותו דבר וכיוון 19)הכלל, ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות מצוה הבית שבפני אלא
הרי  מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף מתוודה לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית, בפני שאף
כתיקונן), מעשרותיו (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק הווה נש בר "חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד. זה
שאין  וסובר חולק והראב"ד הבית. בפני שלא אף שמתוודין הרי הבית". מן הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר

במקדש. אלא מעשר הקודש.20)וידוי בלשון אלא אינו בכורים וידוי בכל 21)אבל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה
(=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן, שם: ובגמרא מעשר". וידוי וכו', לשון

אומר". שהוא לשון בכל מסוטה, בלשון 22)אמירה הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת שניים שיתוודו ולא
ז"ל. חכמינו בדברי רבינו כן מצא ואולי שומעים.23)יחיד, וכולם אומר אחד לכתחילה.24)כלומר, הוידוי, של

הבית.25) בזמן שאף 26)אפילו משמע הבית, בפני שלא אף נוהג מעשר שוידוי בירושלמי, שאמרו ממה רבינו, כן למד
למק  חוץ התוודה אם בדיעבד יצא הבית משקר.27)דש.בזמן הוא הרי מתנות, בידו נשתיירו פסח.28)ואם של

בחג.29) להפריש אסור הפריש לא עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ללויים 30)ואינו יתנו שלא עזרא, קנס שלא
בזמנו. אלא ראשון, רבעי.31)מעשר נטע או שני מעשר עליהן שחילל מעת "הדמאי 32)כלומר, ב: משנה א פרק דמאי

לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו דמאי של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור. לו ואין וכו'
נותנם. אינו הביעור בשעת גם לכהן, נותנם אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון אף 33)ומעשר כלומר,

הביעור. זמן כשמגיע מקום בכל לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה לבער.34)שמצוות שחייב כלומר,
מבושלים.35) ולא חיים יפסיד".36)כשהם התבשיל), (את וישהה יישאר שאם מודים 37)"לפי "הכל שם: ירושלמי

כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא במים לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער צריך שהוא ושמן בפת
בתבשיל". נחלקו] [=במה פליגין טעמו.38)מה יפוג והתבלין, יחמיץ ישהה אם טוב 39)שהיין יום בערב כלומר,

פסח. של טבל.40)אחרון מקו 41)שהם לציין לא וצריך מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו בכרי: המתנות ם
כלום. להם".42)אמר הקנה קרקע אגב מטלטלי גמליאל, רבן מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא כמו 43)בבבא

יוסף. בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל רבן המתנות,44)שזיכה כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע אף כלומר,
הכסף. תמורת הקרקע עם יחד נקנו ולא הקרקע, אגב מתנה אלא מעשר.45)אינן ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר

עניים.46) מעשר".47)מתנות ותרומת תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר "זה ללוי" "נתתיו במעשרות:
והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר "זה ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: יורה 48)ובמתנות ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:

עליו". הנוסף כמו תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו קדמה שניה מעלה לומר 49)על הכוונה אין
ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת הפרשת חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על מדבר נתתיו" ש"וגם

גדולה. מתרומה מעשר תרומת שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה הרי אבל
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עני  מעּׂשר זה - ּופאה 50ולאלמנה ׁשכחה אף 51ולקט . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּוּדּוי  את מעּכבין ּופאה ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי .52על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.‚È.יתוּדה ּכ ואחר הּסדר על הּמּתנֹות להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוצרי
הקּדים  אם הא צּויתני; אׁשר מצות ּככל ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

לראׁשֹון  ׁשני להתוּדֹות 53מעּׂשר יכֹול אינֹו נּׂשרף 54- . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
מּתנֹות  הפריׁש לא ׁשהרי להתוּדֹות, יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹטבלֹו
ראׁשֹון  מעּׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן לבעליהן. נתנן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

לּלוי 55לּכהנים  נתּתיו וגם ׁשּנאמר: מתוּדין; היּו לא -56. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
.„È;מתוּדה - ּבלבד ׁשני מעּׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

הּוא  ּבמעּׂשר הּוּדּוי אּלא 57ׁשעּקר לֹו היה לא אם וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מתוּדה  - ּבלבד -58ּבּכּורים הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹ

הראׁשֹון  לֹו59הּקדׁש ׁשאין מי אבל הּבּכּורים. ׁשהּוא , ֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
הּתרּומה  ׁשאין מתוּדה; אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

הּמּתנֹות  ׁשאר ּבכלל אּלא וּדּוי .60טעּונה ְְְִִֶַַַָָָָ
.ÂË על מּמין הפריׁש ׁשּלא - מּמצֹותי עברּתי ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹלא

מן  ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא מינֹו, ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֻׁשאינֹו
מן  ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, על ְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהמחּבר

ׁשכח  ׁשּלא - ׁשכחּתי ולא החדׁש. על 62מּלברכֹו61הּיׁשן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשמֹו אם 64עליו 63ּומּלהזּכיר הא מּמּנּו. באני אכלּתי לא . ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹ

מתוּדה  אינֹו - ּבאנינה ּבטמא.65אכלֹו מּמּנּו בערּתי ולא . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבטמאה  הפריׁשֹו אם נתּתי 66הא ולא מתוּדה. אינֹו - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻ

נתנֹו ולא ותכריכין, ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנּו
אחרים  ׁשהביאֹו67לאֹוננים - אלהי יי ּבקֹול ׁשמעּתי . ְְְְְֱֱֲִִִִֵֶַָָָֹ

הּבחירה  ׁשּׂשמח 68לבית - צּויתני אׁשר ּככל עּׂשיתי .69 ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו הּטֹוב.70וּׂשּמח בכל וּׂשמחּת ׁשּנאמר: ;
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ְְְְֱִֶֶַַַַָָָ
.ÊË ּכאׁשר עד הּׁשמים, מן קדׁש מּמעֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהׁשקיפה

ּבּקׁשה  זֹו - ּודבׁש חלב זבת ארץ לאבתינּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹנׁשּבעּת
ּבּפרֹות 71ׁשּיּתן  .72טעם ִֵֵֶַַַ

.ÊÈ ּוממזרים ועבדים 73יּׂשראל גרים לא אבל מתוּדים, - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּוא  והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים;
- ּולוּיים ּכהנים לנּו. נתּת אׁשר האדמה ואת ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹאֹומר:
להם  יׁש ּבארץ, חלק נטלּו ׁשּלא ּפי על  ׁשאף ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמתוּדים;

מגרׁש. ְִֵָָערי
רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָסלקּו
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ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשמֹונה מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיׁש
וז תעּׂשה, לא ּבּכּוריםמצות להפריׁש א) פרטן: הּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא ב) ּבּמקּדׁש. ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן. חּלה להפריׁש ד) עליהן. לקרֹות ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים.
ראׁשית לֹו לּתן ו) וקבה. ּולחיים זרֹוע לּכהן לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹה)
לפּדֹות ח) לּכהן. ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן ּבכֹור לפּדֹות ז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַֹהּגז.
אם חמֹור ּפטר לערף ט) לּכהן. ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹּפטר

לפּדֹותֹו. רצה ְִָָֹלא
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זה.50) פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני מעשר אבל הבית. בתוך נתינה,51)[המתחלק מצוות בהם שאין פי על [אף
כן  ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה שלא לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר "עזיבה" שהרי

מדרבנן]. זה, בכלל הוא אף עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק עני מעשר נאמרה 52)גם שלא כיוון
הוידוי. בפרשת האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא תעשה.53)"נתינה", לא על שאינו 54)שעבר

צויתני". אשר ככל "עשיתי לומר: עזרא.55)יכול של בזמנו לכהן.56)היינו נותנו הוא אותו,57)שהרי ששורפין
מכולן. יותר בו שייך "ביערתי", מתבערים.58)ולשון ביכורים לכל.59)שאף תחילה אותם מפרישים שהביכורים

מבערם,60) ואינו לבעליהם נותנן המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון מעשר לו היה אם שאף ונראה
הבית". מן הקודש "ביערתי עליהן לומר יכול פושע.61)ואינו להיות הוא קרוב ולפיכך לשכוח, לו היה יש 62)ולא

התורה. מן שהיא המזון, שלאחר המזון לברכת הכוונה כי בה 63)אומרים שאין ברכה שכל הקב"ה, של מלכותו וכן
ברכה. אינה ומלכות, השם נאמר 64)הזכרת שלא ומכיוון לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות על

מעשרותיו  ואין תרומה תרומתו אין אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן
כלום. עצמם במתנות קלקל לא כן ואם כדין.65)מעשר, שלא שאכלה עצמה, במתנה שקלקל [בתוספתא 66)כיוון

התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין הבית מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר "דבר כד: הלכה שם,
ביעורו. זו הבית מן שנתן שהפרשתו או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן הבית מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו

המתנות  שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות שהיו או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו שני מעשר
לזה]. שגרם הוא הבית מן והמפרישן אם 67)בטומאה כאן נאמר ולא באנינות. באכילה הכשילם הרי להם, נתן שאם

לא. או מתוודה אם דינו: מה החומה.68)עבר מן לפנים הביאו אם דיו שני, מעשר אבל הביכורים. בין 69)כלומר,
הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים ובין וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני שנאמר 70)במעשר בביכורים

בקרבך". אשר והגר והלוי אתה וגו' הטוב בכל "ושמחת הטעם.72)הקב"ה.71)בהם וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
בכאן  יודיענו אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה מלה הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
הנביא  ידי על שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה בשעת אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על
וכו' ובבנות בבנים ישראל עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר רבינו השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה

(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בכלל 73)בטל הוא אין כשר, זרע הוא שאין כיוון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
דבר. לכל כבנו הוא הרי אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שדרשו מגוריך", ארץ את אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב:
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חּיב  - הּבית ּבפני ׁשּלא ּובין הּבית ּבפני ּובין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמעּׂשר.
ּולהתוּדֹות  .19לבער ְְְִֵַַ

זה ‰. לׁשֹון 20וּדּוי ּבכל לפני 21נאמר ואמרּת ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ואחד  אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל - אלהי ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹיי

עצמֹו ּבפני ּכאחד 22אֹומרֹו להתוּדֹות רּבים רצּו ואם ,23 ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מתוּדין. -ְִִַ

.Âהתוּדה 24ּומצותֹו ואם יי; לפני ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מקֹום  יצא 25ּבכל -26. ְָָָָ

.Êיּׁש ׁשּלא עד מתוּדה הּמּתנֹות,אינֹו מן אחת אצלֹו אר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּבית  מן הּקדׁש ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא וערב 27ׁשּכן . ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

האחרֹון  טֹוב הּבעּור 28יֹום מתוּדין.29היה ּולמחר , ְְֲִִִַַַָָָָָ
.Á ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוּׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד

לּלוי  נֹותנֹו - ראׁשֹון מעּׂשר לּכהן; נֹותנּה - ;30מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָֹ
ׁשני  מעּׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו לענּיים. נֹותנֹו - עני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּׂשר

ּפדּיתן  מעֹות אֹו רבעי נטע אֹו וּדאי מבערן 31ׁשל זה הרי - ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדמאי  ׁשל ׁשני מעּׂשר אצלֹו נׁשאר ּׂשֹורף. אֹו לּים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומׁשלי

לבערֹו חּיב אינֹו הן 32- הרי - ּבּכּורים אצלֹו נׁשאר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ
מקֹום  ּבכל .33מתּבערין ְְֲִִַָָ

.Ë ּומבער ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ּכׁשּנׁשארּו34ּבּמה ? ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּפרֹות  יֹום 35אצלֹו ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכל יכֹול ׁשאינֹו ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֻ
רבעי  ונטע ׁשני מעּׂשר ׁשל ּתבׁשיל נׁשאר אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָטֹוב;

ּכמבער  ׁשהּתבׁשיל לבערֹו, צרי אינֹו וכן 36- יין 37. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּכמבערין  הן הרי - .38ותבלין ְְְֲִִִֵֵָָֹ

.È ה לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא הּבעּור ּפרֹות ּבׁשעת 39ּמעּׂשרֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹ
לבערן. חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין אין -ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

.‡È ּפרֹותיו ׁשהיּו הּבעּור 40מי יֹום והּגיע מּמּנּו רחֹוקין ְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשם  קֹורא זה הרי על 41- לבעליהן להן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

קרקע  להן 42ּגב ׁשּזֹוכה למי ּומתוּדה 43אֹו לבעליהן, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אּלא  אינּה קרקע ּגּבי על הּמּטלטלין ׁשּנתינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלמחר.

חּזּוק  ּבּה ׁשּיׁש להם 44מּתנה להקנֹות יכֹול אינֹו אבל . ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
והּמעּׂשרֹות  ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, 45הּמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

והּמּתנֹות  נתינה 46והּתרּומֹות ּבהן נאמר מכירה.47- לא , ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹ
.·È ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָּומּנין

זה  - הּקדׁש הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות?
חּלה, זֹו - הּבית מן קדׁש. הּקרּוי רבעי, ונטע ׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעּׂשר
מעּׂשר  זה - לּלוי נתּתיו ּבּבית. ּכהנים ׁשל הּמּתנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהיא

אחרת  מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו וגם ,48ראׁשֹון. ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
מעּׂשר  ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה לּיתֹום 49והיא לּגר . ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ
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היום". כל כשר ביום, שמצוותו דבר וכיוון 19)הכלל, ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות מצוה הבית שבפני אלא
הרי  מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף מתוודה לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית, בפני שאף
כתיקונן), מעשרותיו (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק הווה נש בר "חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד. זה
שאין  וסובר חולק והראב"ד הבית. בפני שלא אף שמתוודין הרי הבית". מן הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר

במקדש. אלא מעשר הקודש.20)וידוי בלשון אלא אינו בכורים וידוי בכל 21)אבל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה
(=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן, שם: ובגמרא מעשר". וידוי וכו', לשון

אומר". שהוא לשון בכל מסוטה, בלשון 22)אמירה הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת שניים שיתוודו ולא
ז"ל. חכמינו בדברי רבינו כן מצא ואולי שומעים.23)יחיד, וכולם אומר אחד לכתחילה.24)כלומר, הוידוי, של

הבית.25) בזמן שאף 26)אפילו משמע הבית, בפני שלא אף נוהג מעשר שוידוי בירושלמי, שאמרו ממה רבינו, כן למד
למק  חוץ התוודה אם בדיעבד יצא הבית משקר.27)דש.בזמן הוא הרי מתנות, בידו נשתיירו פסח.28)ואם של

בחג.29) להפריש אסור הפריש לא עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ללויים 30)ואינו יתנו שלא עזרא, קנס שלא
בזמנו. אלא ראשון, רבעי.31)מעשר נטע או שני מעשר עליהן שחילל מעת "הדמאי 32)כלומר, ב: משנה א פרק דמאי

לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו דמאי של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור. לו ואין וכו'
נותנם. אינו הביעור בשעת גם לכהן, נותנם אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון אף 33)ומעשר כלומר,

הביעור. זמן כשמגיע מקום בכל לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה לבער.34)שמצוות שחייב כלומר,
מבושלים.35) ולא חיים יפסיד".36)כשהם התבשיל), (את וישהה יישאר שאם מודים 37)"לפי "הכל שם: ירושלמי

כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא במים לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער צריך שהוא ושמן בפת
בתבשיל". נחלקו] [=במה פליגין טעמו.38)מה יפוג והתבלין, יחמיץ ישהה אם טוב 39)שהיין יום בערב כלומר,

פסח. של טבל.40)אחרון מקו 41)שהם לציין לא וצריך מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו בכרי: המתנות ם
כלום. להם".42)אמר הקנה קרקע אגב מטלטלי גמליאל, רבן מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא כמו 43)בבבא

יוסף. בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל רבן המתנות,44)שזיכה כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע אף כלומר,
הכסף. תמורת הקרקע עם יחד נקנו ולא הקרקע, אגב מתנה אלא מעשר.45)אינן ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר

עניים.46) מעשר".47)מתנות ותרומת תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר "זה ללוי" "נתתיו במעשרות:
והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר "זה ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: יורה 48)ובמתנות ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:

עליו". הנוסף כמו תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו קדמה שניה מעלה לומר 49)על הכוונה אין
ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת הפרשת חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על מדבר נתתיו" ש"וגם

גדולה. מתרומה מעשר תרומת שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה הרי אבל
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עני  מעּׂשר זה - ּופאה 50ולאלמנה ׁשכחה אף 51ולקט . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּוּדּוי  את מעּכבין ּופאה ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי .52על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.‚È.יתוּדה ּכ ואחר הּסדר על הּמּתנֹות להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוצרי
הקּדים  אם הא צּויתני; אׁשר מצות ּככל ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

לראׁשֹון  ׁשני להתוּדֹות 53מעּׂשר יכֹול אינֹו נּׂשרף 54- . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
מּתנֹות  הפריׁש לא ׁשהרי להתוּדֹות, יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹטבלֹו
ראׁשֹון  מעּׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן לבעליהן. נתנן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

לּלוי 55לּכהנים  נתּתיו וגם ׁשּנאמר: מתוּדין; היּו לא -56. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
.„È;מתוּדה - ּבלבד ׁשני מעּׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

הּוא  ּבמעּׂשר הּוּדּוי אּלא 57ׁשעּקר לֹו היה לא אם וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מתוּדה  - ּבלבד -58ּבּכּורים הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹ

הראׁשֹון  לֹו59הּקדׁש ׁשאין מי אבל הּבּכּורים. ׁשהּוא , ֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
הּתרּומה  ׁשאין מתוּדה; אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

הּמּתנֹות  ׁשאר ּבכלל אּלא וּדּוי .60טעּונה ְְְִִֶַַַָָָָ
.ÂË על מּמין הפריׁש ׁשּלא - מּמצֹותי עברּתי ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹלא

מן  ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא מינֹו, ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֻׁשאינֹו
מן  ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, על ְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהמחּבר

ׁשכח  ׁשּלא - ׁשכחּתי ולא החדׁש. על 62מּלברכֹו61הּיׁשן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשמֹו אם 64עליו 63ּומּלהזּכיר הא מּמּנּו. באני אכלּתי לא . ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹ

מתוּדה  אינֹו - ּבאנינה ּבטמא.65אכלֹו מּמּנּו בערּתי ולא . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבטמאה  הפריׁשֹו אם נתּתי 66הא ולא מתוּדה. אינֹו - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻ

נתנֹו ולא ותכריכין, ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנּו
אחרים  ׁשהביאֹו67לאֹוננים - אלהי יי ּבקֹול ׁשמעּתי . ְְְְְֱֱֲִִִִֵֶַָָָֹ

הּבחירה  ׁשּׂשמח 68לבית - צּויתני אׁשר ּככל עּׂשיתי .69 ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו הּטֹוב.70וּׂשּמח בכל וּׂשמחּת ׁשּנאמר: ;
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ְְְְֱִֶֶַַַַָָָ
.ÊË ּכאׁשר עד הּׁשמים, מן קדׁש מּמעֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהׁשקיפה

ּבּקׁשה  זֹו - ּודבׁש חלב זבת ארץ לאבתינּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹנׁשּבעּת
ּבּפרֹות 71ׁשּיּתן  .72טעם ִֵֵֶַַַ

.ÊÈ ּוממזרים ועבדים 73יּׂשראל גרים לא אבל מתוּדים, - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּוא  והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים;
- ּולוּיים ּכהנים לנּו. נתּת אׁשר האדמה ואת ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹאֹומר:
להם  יׁש ּבארץ, חלק נטלּו ׁשּלא ּפי על  ׁשאף ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמתוּדים;

מגרׁש. ְִֵָָערי
רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָסלקּו
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ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשמֹונה מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיׁש
וז תעּׂשה, לא ּבּכּוריםמצות להפריׁש א) פרטן: הּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא ב) ּבּמקּדׁש. ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן. חּלה להפריׁש ד) עליהן. לקרֹות ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים.
ראׁשית לֹו לּתן ו) וקבה. ּולחיים זרֹוע לּכהן לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹה)
לפּדֹות ח) לּכהן. ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן ּבכֹור לפּדֹות ז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַֹהּגז.
אם חמֹור ּפטר לערף ט) לּכהן. ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹּפטר

לפּדֹותֹו. רצה ְִָָֹלא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.50) פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני מעשר אבל הבית. בתוך נתינה,51)[המתחלק מצוות בהם שאין פי על [אף
כן  ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה שלא לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר "עזיבה" שהרי

מדרבנן]. זה, בכלל הוא אף עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק עני מעשר נאמרה 52)גם שלא כיוון
הוידוי. בפרשת האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא תעשה.53)"נתינה", לא על שאינו 54)שעבר

צויתני". אשר ככל "עשיתי לומר: עזרא.55)יכול של בזמנו לכהן.56)היינו נותנו הוא אותו,57)שהרי ששורפין
מכולן. יותר בו שייך "ביערתי", מתבערים.58)ולשון ביכורים לכל.59)שאף תחילה אותם מפרישים שהביכורים

מבערם,60) ואינו לבעליהם נותנן המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון מעשר לו היה אם שאף ונראה
הבית". מן הקודש "ביערתי עליהן לומר יכול פושע.61)ואינו להיות הוא קרוב ולפיכך לשכוח, לו היה יש 62)ולא

התורה. מן שהיא המזון, שלאחר המזון לברכת הכוונה כי בה 63)אומרים שאין ברכה שכל הקב"ה, של מלכותו וכן
ברכה. אינה ומלכות, השם נאמר 64)הזכרת שלא ומכיוון לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות על

מעשרותיו  ואין תרומה תרומתו אין אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן
כלום. עצמם במתנות קלקל לא כן ואם כדין.65)מעשר, שלא שאכלה עצמה, במתנה שקלקל [בתוספתא 66)כיוון

התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין הבית מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר "דבר כד: הלכה שם,
ביעורו. זו הבית מן שנתן שהפרשתו או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן הבית מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו

המתנות  שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות שהיו או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו שני מעשר
לזה]. שגרם הוא הבית מן והמפרישן אם 67)בטומאה כאן נאמר ולא באנינות. באכילה הכשילם הרי להם, נתן שאם

לא. או מתוודה אם דינו: מה החומה.68)עבר מן לפנים הביאו אם דיו שני, מעשר אבל הביכורים. בין 69)כלומר,
הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים ובין וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני שנאמר 70)במעשר בביכורים

בקרבך". אשר והגר והלוי אתה וגו' הטוב בכל "ושמחת הטעם.72)הקב"ה.71)בהם וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
בכאן  יודיענו אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה מלה הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
הנביא  ידי על שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה בשעת אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על
וכו' ובבנות בבנים ישראל עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר רבינו השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה

(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בכלל 73)בטל הוא אין כשר, זרע הוא שאין כיוון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
דבר. לכל כבנו הוא הרי אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שדרשו מגוריך", ארץ את אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב:
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אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ּובאּור
ספרזרעים-הלכותביכורים

ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מפרׁשין 2עּׂשרים ‡. וכּלן לּכהנים, נּתנּו מּתנֹות וארּבע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֻ

לאהרן 3ּבּתֹורה  ּברית נכרתה ּכּלן ועל ּכהן 4, וכל ׁשאינֹו5. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
ּבּכהנים  חלק לֹו אין - ּבהן מּתנה 6מֹודה לֹו נֹותנין ואין , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.7מהן  ֵֶ
קדּׁשה ·. ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל אׁשר 8וכל :מבר - ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

.וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻקּדׁשנּו
מהם 9ׁשמנה ‚. הּכהנים 10מּתנֹות אֹותן אֹוכלים אין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבּמקּדׁש העזרה 11אּלא מחֹומת וחמׁש12לפנים מּתנֹות 13. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
מחֹומת  לפנים ּבירּוׁשלים אּלא אֹותן א ֹוכלין אין -ְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

וחמׁש14העיר  ּבהן 15. זֹוכין אין - הּתֹורה 16מּתנֹות 17מן ְִִִֵֵֶַַָָָָָ
וחמׁש ּבלבד. יּׂשראל ּבארץ ּבהן 18אּלא זֹוכין - מּתנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אחת  ּומּתנה לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבּה19ּבין זֹוכין - ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּמקּדׁש. ְִִַָמן

ּבּמקּדׁש?„. אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמנה הן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמה

חּטאת  ואחד העֹוף חּטאת אחד החּטאת, ְְֶֶַַַַַַַָָָָּבּׂשר
וּדאי 20הּבהמה  ּבין ּתלּוי ּבין האׁשם, ּובּׂשר ;21; ְְֵֵֵַַַַָָָָָ

צּבּור ו  ׁשלמי העמר 22זבחי ּומֹותר ּוׁשירי 23; ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
הּלחם 25יּׂשראל 24מנחֹות  ּוׁשּתי הּפנים 26; ולחם ;27; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשמן  אּלא 28ולג נאכלין אינן אּלּו מצרע. ׁשל ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִַָּבּמקּדׁש.

חזה ‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאינן החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומה
ׁשלמים  ׁשל מאיל 29וׁשֹוק והּמּורם הּתֹודה; מן והּמּורם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

טהֹורה 30נזיר  ּבהמה ּובכֹור והּבּכּורים 31; אינן 32; אּלּו . ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
ּבירּוׁשלים. אּלא ֱִִִֶֶַָָָנאכלין

.Â,הּתרּומה יּׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומה
והחּלה  מעּׂשר, קדׁש33ּותרּומת ּוׁשלׁשּתן וראׁשית 34. . ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

אחּזה 35הּגז  ּוּׂשדה חּלין 36, ּוׁשניהן זֹוכין 37. אינן אּלּו . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֻֻ
יּׂשראל  ּבארץ אּלא הּתֹורה מן אֹוכלין 38ּבהן ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבארץ  אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָּתרּומֹות
.39יּׂשראל  ְִֵָ

.Ê מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ?40ּומה ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
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מברך.1) מאי מהן והאוכל בהן. מודה שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד ח,2)יבאר הלכה פ"ב חלה תוספתא
ומתנות  וחלה ביכורים הלכות כתב מדוע טעם ליתן כדי זה, פרק רבינו והקדים קי:. קמא ובבבא קלג: בחולין הובאה

(רדב"ז). כאחד חמור, ופטר הבן ופדיון הגז בכלל 3)וראשית ובניו לאהרן כהונה מתנות וארבע "עשרים שם: בתוספתא
נתתים". לך ישראל, בני קדשי "לכל ח) יח, (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל" מלח". ובברית ובפרט

גאון). חנינאי רב בשם שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל היינו (שם,4)"ובפרט", שנאמר כמו
היא". עולם מלח ברית וגו' הקדשים תרומות "כל כהן 5)יט) כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב "ואמר קלב: בחולין

חלק  לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי שאינו
בבקיאות  הדבר שתלה חסדא לרב (וקשה בהן בקי דאינו אףֿעלֿגב בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא, בכהונה.
רב  היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום אלא חסדא לרב קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי במתנות)".
מודה  שאינו מי רק שלא הרי כלום. קשה היה לא מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר, חסדא

ובמעשהֿרוקח. בכסףֿמשנה וראה במתנות. מודה שאינו מי אף אלא בכהונה, חלק לו אין נותנים 6)בעבודה, אין כלומר,
חסדא. רב על ממנה שהקשו הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד הנ"ל.7)לו חסדא תרומה 8)כרב כמו

קודש  קרויים שאינם בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה תרומות מהלכות (פ"ז קודש שהן וחלה
א  הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפ"י כב, הלכה תרומות מהלכות בפט"ו ראה מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן

יב.9)ואילך. בהלכה להלן רבינו וכתבו אחר, באופן המתנות את חלקו שם, הנ"ל.10)בתוספתא המתנות מכ"ד
העיר.11) בכל בהיכל.12)ולא לאכול אין שלכתחילה שם , הקרבנות מעשה בהלכות וראה נשים. עזרת ולא ישראל עזרת
ה.13) בהלכה להלן ה).14)ראה הלכה סוף שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה ועובי ראה 15)והחלונות

ו. הלכה המתנות 17)הכהנים.16)להלן מחמש שהן וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב דקדק
דֿו. הלכות תרומות מהלכות פ"א למעלה ראה לארץ, בחוצה אף מדרבנן ונוהגות שם), (להלן להלן 18)הנ"ל ראה

ז. ח.19)הלכה הלכה להלן בהלכה 20)ראה להלן אבל כ). יח, (לבמדבר קרח לפרשת ובספרי שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן ג.22)כנ"ל.21)יג הלכה סוף שם ובפ"י ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א כלומר,23)ראה

יב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה וההקטרה, הקמיצה לאחר וההקטרה,24)הנשאר הקמיצה אחר הנשאר
ט).25)כנ"ל. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות (פי"ב כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת בפ"ח 26)אבל ראה

הי"א. ומוספין תמידין ט.27)מהלכות הלכה פ"ד ג.28)שם הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד ראה 29)ראה
דֿה. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות שם.30)בפ"י הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ"א הלכה ראה בכורות

ג.32)ב. הלכה פ"ג יג.33)להלן הלכה בפ"ה כדלהלן תרומה, א,34)שנקראת הלכה תרומות מהלכות בפ"ז ראה
כ. הלכה שם א.35)ופט"ו הלכה פ"י יט.36)להלן אֿב, הלכות ערכין, מהלכות בפ"ד חולין 37)ראה אחוזה שדה

יז. הלכה פ"י להלן ראה הגז, ראשית ולענין יט). הלכה (שם אותו פודין הכהנים שהרי בהלכה 38)הוא, למעלה ראה
יז).39)ג. הלכה תרומות מהלכות (פ"ב מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ, בין 40)ולא בארץ בין

בחוץֿלארץ.

mixekia zekld - mirxf xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּבן 41הּמּתנֹות  ּופדיֹון חמֹור 42, ּופטר הּגר 43, וגזל ,44, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּדבר 45והחרמים  לכל חּלין וחמׁשּתן .46. ְְְֲֲִִִַַָָָָָֻ

.Áהּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין עֹורֹות 47והּמּתנה הּוא ְְִִִֶַַַָָָָ
-48העֹולֹות  הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין והּוא . ְְְֳִִִֵַַָָָָ

לּכהנים  .49ּכּלן ֲִַָֹֻ
.Ë מּתנֹות ּכּלן 50הּׁשמנה - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻקדׁשי
ּבמקֹומֹו יאכל 51ׁשּיתּבאר ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן . ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

וגֹומר.52אתֹו ְֵֹ
.È ׁשּבירּוׁשלים ונאכלין 53החמׁש קּלים, קדׁשים הן - ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ולנקבֹות  ּול 54לזכרים נתּתים ל נאמר: ּובהן .בני ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָ
עֹולם  לחק אּת נּתנין 55ולבנתי אין כן, ּפי על ואף . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הן  מׁשמר לאנׁשי ׁשהרי ּכהּנה, לזכרי והּבכֹור 56אּלא .57 ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
איׁש אּלא מקריבֹו ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין וכן 58- . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקדׁשים  קדׁשי אחּזה 59עֹורֹות ּוּׂשדה והחרמים 60, ,61, ְְְֲֲֳִִֵֵַַָָָָֻ
הּגר  ּכמֹו62וגזל מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
נאמר 63ׁשּיתּבאר  ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי - הּבן ּפדיֹון וכן . ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּולבניו  לאהרן הּכסף ונתּת לזכרי 64ּבֹו: - חמֹור ּופטר . ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשוה  ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין לנקבֹות.65ּכהּנה; ולא לזכרים : ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

.‡È- ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה

מעּׂשר  ּותרּומת ּתרּומה, מּתנֹות: וחּלה 66חמׁש ,67, ְְְֲֵֵַַַַָָָָ
ּבהמה  הּגז 68ּומּתנֹות וראׁשית אֹומר 69, אּתה ּומּנין . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: לכהנֹות? נּתנת הּגז ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשראׁשית
ראׁשית  מה לֹו; ּתּתן צאנ ּגז וראׁשית ויצהר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹּתירׁש

ּכזכרים  לנקבֹות נּתנת הּגז 70ּדגן ראׁשית אף ,71. ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
.·È חכמים ואמרּו:72מנּו אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

עּׂשר  הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻעּׂשרים
ּבּגבּולין 73ּבּמקּדׁש ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ארּבע ,74. ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

.‚È העֹוף וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ,75עּׂשר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ּתלּוי  ואׁשם ׁשל 76אׁשם, ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּומֹותר  מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם הּלחם, ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמצרע,
ֶָֹהעמר.

.„È ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: 77ארּבע ְְְִִִִַַַַַָָ
קדׁשים  ועֹורֹות נזיר, ואיל .78מּתֹודה ְְִִִֵָָָָ

.ÂË,וחּלה מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעּׂשר
חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה חרמים, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּׂשדה
חזה  והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָחׁשב
הּמּורם  הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשֹוק

היה 79עּמהם  מאיל 80[אם הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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א).41) הלכה פ"ט (להלן מתנות מקום בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח כל שנותן וקיבה לחיים להלן 42)זרוע
א). הלכה פי"ב (להלן בחוץֿלארץ אף נוהגת הבן פדיון ומצות שם.43)פי"א. גזילה,44)להלן מהלכות בפ"ח ראה

ואילך. ה ואילך.45)מההלכה ד מהלכה ערכין, מהלכות בפ"ו וראה כהנים. חרמי הלכה 46)כלומר, פ"ט להלן ראה
ה. הלכה שם ערכין ובהלכות ח, הלכה ראש שם גזילה ובהלכות נוטלין 47)כ, אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,

המקדש. מן קדשים.48)חלקם קדשי יט.49)שהן הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ה בהלכ 50)ראה ד.הנ"ל ה
ה"ג.51) ופי"ב ה"ג, פ"י ה"א, פ"ט ג. הלכה שם הקרבנות מעשה הלכות אותה.52)ראה ה.53)צ"ל: בהלכה הנ"ל
דֿה.54) הלכות שם  בפ"י נזיר 55)ראה ואיל מתודה ובמורם ד). הלכה (שם שלמים של ושוק בחזה נאמר זה פסוק

ובבכור  ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך לך נתתי לה' ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומות "כל יט) יח, (במדבר נאמר
(שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין" וכשוק התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך יזֿיח) (שם, נאמר

פד: מנחות ראה אשתו, לרבות טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל "ביכורי כמפורש 56)יג)
המקדש", כקדשי ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי אותם "נותנין ביכורים: סוף במשנה הוא וכן א, הלכה פ"ג להלן

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם נותנים וראה 57)והם טו). הלכה בכורות מהלכות (פ"א משמר לאנשי ניתן שאינו
ט. משנה פ"ד לחלה המשנה לכהנות 58)בפירוש יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי הבכור את נותנים ולכן

(רדב"ז). יטֿכ.59)לאכלו הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ה בפ"ד 60)ראה וראה ד. הלכה פ"ד חלה ירושלמי
כד. הלכה ערכין שם.61)מהלכות ערכין והלכות שם, ה.62)ירושלמי הלכה גזילה מהלכות בפ"ב ראה

הנ"ל.63) קרבה 64)במקומות  כהן מנחת רק (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן מטונך, רבי: ליה "אמר קלב. ובחולין
ד"ה  מט: בפסחים התוספות אבל (משנהֿלמלך), והרשב"א הרא"ש דעת כן רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה,

לכהנות. אף ניתן הבן שפדיום וסוברים חולקים מקומות, ובעוד הוקשה 65)אמר טמאה בהמה שבכור ד. בבכורות הוא כן
אדם. א.66)לבכור הלכה תרומות מהלכות בפ"ו יג.67)ראה הלכה בפ"ה כדלהלן כתרומה, פ"ט 68)היא להלן

כ. יז.69)הלכה הלכה פ"י שם.70)להלן תרומות בהלכות שהיא 71)כנ"ל הגז שראשית שם, פ"י להלן ראה
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה ואילו לישראל, נשואה שהיא אףֿעלֿפי לכהנת ניתנת כחולין,

משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות ז.72)באכילה הלכה פ"ב חלה נאכלים 73)בתוספתא שאין כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, לה.74)אלא מחוצה אף ומהן ישראל, ארץ בתוך מהן לירושלים. הוא 75)מחוץ כן

כאחת. החטאות שתי רבינו מנה שם, ולמעלה כאחת.76)בתוספתא. רבינו מנאן שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן
טו.77) הלכה להלן מקום 78)ראה בכל דמיהן את ואוכלים ח), בהלכה (כנ"ל המקדש מן בעורות זוכין שכהנים אף

(רדב"ז  בירושלים דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים שדרך כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
קי: קמא לבבא וברש"י ועורות, ד"ה קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה והשוק.79)למעלה החזה עם כלומר,

ראשונים.80) בדפוסים ישנה אבל רומי, בדפוס איננה זו ופיסקא השלמים. זבח
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אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ּובאּור
ספרזרעים-הלכותביכורים

ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מפרׁשין 2עּׂשרים ‡. וכּלן לּכהנים, נּתנּו מּתנֹות וארּבע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֻ

לאהרן 3ּבּתֹורה  ּברית נכרתה ּכּלן ועל ּכהן 4, וכל ׁשאינֹו5. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
ּבּכהנים  חלק לֹו אין - ּבהן מּתנה 6מֹודה לֹו נֹותנין ואין , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.7מהן  ֵֶ
קדּׁשה ·. ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל אׁשר 8וכל :מבר - ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

.וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻקּדׁשנּו
מהם 9ׁשמנה ‚. הּכהנים 10מּתנֹות אֹותן אֹוכלים אין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבּמקּדׁש העזרה 11אּלא מחֹומת וחמׁש12לפנים מּתנֹות 13. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
מחֹומת  לפנים ּבירּוׁשלים אּלא אֹותן א ֹוכלין אין -ְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

וחמׁש14העיר  ּבהן 15. זֹוכין אין - הּתֹורה 16מּתנֹות 17מן ְִִִֵֵֶַַָָָָָ
וחמׁש ּבלבד. יּׂשראל ּבארץ ּבהן 18אּלא זֹוכין - מּתנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אחת  ּומּתנה לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבּה19ּבין זֹוכין - ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּמקּדׁש. ְִִַָמן

ּבּמקּדׁש?„. אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמנה הן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמה

חּטאת  ואחד העֹוף חּטאת אחד החּטאת, ְְֶֶַַַַַַַָָָָּבּׂשר
וּדאי 20הּבהמה  ּבין ּתלּוי ּבין האׁשם, ּובּׂשר ;21; ְְֵֵֵַַַַָָָָָ

צּבּור ו  ׁשלמי העמר 22זבחי ּומֹותר ּוׁשירי 23; ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
הּלחם 25יּׂשראל 24מנחֹות  ּוׁשּתי הּפנים 26; ולחם ;27; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשמן  אּלא 28ולג נאכלין אינן אּלּו מצרע. ׁשל ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִַָּבּמקּדׁש.

חזה ‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאינן החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומה
ׁשלמים  ׁשל מאיל 29וׁשֹוק והּמּורם הּתֹודה; מן והּמּורם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

טהֹורה 30נזיר  ּבהמה ּובכֹור והּבּכּורים 31; אינן 32; אּלּו . ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
ּבירּוׁשלים. אּלא ֱִִִֶֶַָָָנאכלין

.Â,הּתרּומה יּׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומה
והחּלה  מעּׂשר, קדׁש33ּותרּומת ּוׁשלׁשּתן וראׁשית 34. . ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

אחּזה 35הּגז  ּוּׂשדה חּלין 36, ּוׁשניהן זֹוכין 37. אינן אּלּו . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֻֻ
יּׂשראל  ּבארץ אּלא הּתֹורה מן אֹוכלין 38ּבהן ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבארץ  אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָּתרּומֹות
.39יּׂשראל  ְִֵָ

.Ê מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ?40ּומה ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מברך.1) מאי מהן והאוכל בהן. מודה שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד ח,2)יבאר הלכה פ"ב חלה תוספתא
ומתנות  וחלה ביכורים הלכות כתב מדוע טעם ליתן כדי זה, פרק רבינו והקדים קי:. קמא ובבבא קלג: בחולין הובאה

(רדב"ז). כאחד חמור, ופטר הבן ופדיון הגז בכלל 3)וראשית ובניו לאהרן כהונה מתנות וארבע "עשרים שם: בתוספתא
נתתים". לך ישראל, בני קדשי "לכל ח) יח, (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל" מלח". ובברית ובפרט

גאון). חנינאי רב בשם שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל היינו (שם,4)"ובפרט", שנאמר כמו
היא". עולם מלח ברית וגו' הקדשים תרומות "כל כהן 5)יט) כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב "ואמר קלב: בחולין

חלק  לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי שאינו
בבקיאות  הדבר שתלה חסדא לרב (וקשה בהן בקי דאינו אףֿעלֿגב בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא, בכהונה.
רב  היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום אלא חסדא לרב קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי במתנות)".
מודה  שאינו מי רק שלא הרי כלום. קשה היה לא מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר, חסדא

ובמעשהֿרוקח. בכסףֿמשנה וראה במתנות. מודה שאינו מי אף אלא בכהונה, חלק לו אין נותנים 6)בעבודה, אין כלומר,
חסדא. רב על ממנה שהקשו הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד הנ"ל.7)לו חסדא תרומה 8)כרב כמו

קודש  קרויים שאינם בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה תרומות מהלכות (פ"ז קודש שהן וחלה
א  הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפ"י כב, הלכה תרומות מהלכות בפט"ו ראה מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן

יב.9)ואילך. בהלכה להלן רבינו וכתבו אחר, באופן המתנות את חלקו שם, הנ"ל.10)בתוספתא המתנות מכ"ד
העיר.11) בכל בהיכל.12)ולא לאכול אין שלכתחילה שם , הקרבנות מעשה בהלכות וראה נשים. עזרת ולא ישראל עזרת
ה.13) בהלכה להלן ה).14)ראה הלכה סוף שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה ועובי ראה 15)והחלונות

ו. הלכה המתנות 17)הכהנים.16)להלן מחמש שהן וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב דקדק
דֿו. הלכות תרומות מהלכות פ"א למעלה ראה לארץ, בחוצה אף מדרבנן ונוהגות שם), (להלן להלן 18)הנ"ל ראה

ז. ח.19)הלכה הלכה להלן בהלכה 20)ראה להלן אבל כ). יח, (לבמדבר קרח לפרשת ובספרי שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן ג.22)כנ"ל.21)יג הלכה סוף שם ובפ"י ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א כלומר,23)ראה

יב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה וההקטרה, הקמיצה לאחר וההקטרה,24)הנשאר הקמיצה אחר הנשאר
ט).25)כנ"ל. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות (פי"ב כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת בפ"ח 26)אבל ראה

הי"א. ומוספין תמידין ט.27)מהלכות הלכה פ"ד ג.28)שם הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד ראה 29)ראה
דֿה. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות שם.30)בפ"י הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ"א הלכה ראה בכורות

ג.32)ב. הלכה פ"ג יג.33)להלן הלכה בפ"ה כדלהלן תרומה, א,34)שנקראת הלכה תרומות מהלכות בפ"ז ראה
כ. הלכה שם א.35)ופט"ו הלכה פ"י יט.36)להלן אֿב, הלכות ערכין, מהלכות בפ"ד חולין 37)ראה אחוזה שדה

יז. הלכה פ"י להלן ראה הגז, ראשית ולענין יט). הלכה (שם אותו פודין הכהנים שהרי בהלכה 38)הוא, למעלה ראה
יז).39)ג. הלכה תרומות מהלכות (פ"ב מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ, בין 40)ולא בארץ בין

בחוץֿלארץ.

mixekia zekld - mirxf xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּבן 41הּמּתנֹות  ּופדיֹון חמֹור 42, ּופטר הּגר 43, וגזל ,44, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּדבר 45והחרמים  לכל חּלין וחמׁשּתן .46. ְְְֲֲִִִַַָָָָָֻ

.Áהּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין עֹורֹות 47והּמּתנה הּוא ְְִִִֶַַַָָָָ
-48העֹולֹות  הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין והּוא . ְְְֳִִִֵַַָָָָ

לּכהנים  .49ּכּלן ֲִַָֹֻ
.Ë מּתנֹות ּכּלן 50הּׁשמנה - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻקדׁשי
ּבמקֹומֹו יאכל 51ׁשּיתּבאר ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן . ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

וגֹומר.52אתֹו ְֵֹ
.È ׁשּבירּוׁשלים ונאכלין 53החמׁש קּלים, קדׁשים הן - ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ולנקבֹות  ּול 54לזכרים נתּתים ל נאמר: ּובהן .בני ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָ
עֹולם  לחק אּת נּתנין 55ולבנתי אין כן, ּפי על ואף . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הן  מׁשמר לאנׁשי ׁשהרי ּכהּנה, לזכרי והּבכֹור 56אּלא .57 ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
איׁש אּלא מקריבֹו ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין וכן 58- . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקדׁשים  קדׁשי אחּזה 59עֹורֹות ּוּׂשדה והחרמים 60, ,61, ְְְֲֲֳִִֵֵַַָָָָֻ
הּגר  ּכמֹו62וגזל מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
נאמר 63ׁשּיתּבאר  ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי - הּבן ּפדיֹון וכן . ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּולבניו  לאהרן הּכסף ונתּת לזכרי 64ּבֹו: - חמֹור ּופטר . ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשוה  ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין לנקבֹות.65ּכהּנה; ולא לזכרים : ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

.‡È- ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה

מעּׂשר  ּותרּומת ּתרּומה, מּתנֹות: וחּלה 66חמׁש ,67, ְְְֲֵֵַַַַָָָָ
ּבהמה  הּגז 68ּומּתנֹות וראׁשית אֹומר 69, אּתה ּומּנין . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: לכהנֹות? נּתנת הּגז ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשראׁשית
ראׁשית  מה לֹו; ּתּתן צאנ ּגז וראׁשית ויצהר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹּתירׁש

ּכזכרים  לנקבֹות נּתנת הּגז 70ּדגן ראׁשית אף ,71. ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
.·È חכמים ואמרּו:72מנּו אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

עּׂשר  הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻעּׂשרים
ּבּגבּולין 73ּבּמקּדׁש ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ארּבע ,74. ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

.‚È העֹוף וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ,75עּׂשר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ּתלּוי  ואׁשם ׁשל 76אׁשם, ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּומֹותר  מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם הּלחם, ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמצרע,
ֶָֹהעמר.

.„È ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: 77ארּבע ְְְִִִִַַַַַָָ
קדׁשים  ועֹורֹות נזיר, ואיל .78מּתֹודה ְְִִִֵָָָָ

.ÂË,וחּלה מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעּׂשר
חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה חרמים, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּׂשדה
חזה  והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָחׁשב
הּמּורם  הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשֹוק

היה 79עּמהם  מאיל 80[אם הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א).41) הלכה פ"ט (להלן מתנות מקום בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח כל שנותן וקיבה לחיים להלן 42)זרוע
א). הלכה פי"ב (להלן בחוץֿלארץ אף נוהגת הבן פדיון ומצות שם.43)פי"א. גזילה,44)להלן מהלכות בפ"ח ראה

ואילך. ה ואילך.45)מההלכה ד מהלכה ערכין, מהלכות בפ"ו וראה כהנים. חרמי הלכה 46)כלומר, פ"ט להלן ראה
ה. הלכה שם ערכין ובהלכות ח, הלכה ראש שם גזילה ובהלכות נוטלין 47)כ, אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,

המקדש. מן קדשים.48)חלקם קדשי יט.49)שהן הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ה בהלכ 50)ראה ד.הנ"ל ה
ה"ג.51) ופי"ב ה"ג, פ"י ה"א, פ"ט ג. הלכה שם הקרבנות מעשה הלכות אותה.52)ראה ה.53)צ"ל: בהלכה הנ"ל
דֿה.54) הלכות שם  בפ"י נזיר 55)ראה ואיל מתודה ובמורם ד). הלכה (שם שלמים של ושוק בחזה נאמר זה פסוק

ובבכור  ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך לך נתתי לה' ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומות "כל יט) יח, (במדבר נאמר
(שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין" וכשוק התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך יזֿיח) (שם, נאמר

פד: מנחות ראה אשתו, לרבות טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל "ביכורי כמפורש 56)יג)
המקדש", כקדשי ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי אותם "נותנין ביכורים: סוף במשנה הוא וכן א, הלכה פ"ג להלן

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם נותנים וראה 57)והם טו). הלכה בכורות מהלכות (פ"א משמר לאנשי ניתן שאינו
ט. משנה פ"ד לחלה המשנה לכהנות 58)בפירוש יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי הבכור את נותנים ולכן

(רדב"ז). יטֿכ.59)לאכלו הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ה בפ"ד 60)ראה וראה ד. הלכה פ"ד חלה ירושלמי
כד. הלכה ערכין שם.61)מהלכות ערכין והלכות שם, ה.62)ירושלמי הלכה גזילה מהלכות בפ"ב ראה

הנ"ל.63) קרבה 64)במקומות  כהן מנחת רק (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן מטונך, רבי: ליה "אמר קלב. ובחולין
ד"ה  מט: בפסחים התוספות אבל (משנהֿלמלך), והרשב"א הרא"ש דעת כן רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה,

לכהנות. אף ניתן הבן שפדיום וסוברים חולקים מקומות, ובעוד הוקשה 65)אמר טמאה בהמה שבכור ד. בבכורות הוא כן
אדם. א.66)לבכור הלכה תרומות מהלכות בפ"ו יג.67)ראה הלכה בפ"ה כדלהלן כתרומה, פ"ט 68)היא להלן

כ. יז.69)הלכה הלכה פ"י שם.70)להלן תרומות בהלכות שהיא 71)כנ"ל הגז שראשית שם, פ"י להלן ראה
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה ואילו לישראל, נשואה שהיא אףֿעלֿפי לכהנת ניתנת כחולין,

משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות ז.72)באכילה הלכה פ"ב חלה נאכלים 73)בתוספתא שאין כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, לה.74)אלא מחוצה אף ומהן ישראל, ארץ בתוך מהן לירושלים. הוא 75)מחוץ כן

כאחת. החטאות שתי רבינו מנה שם, ולמעלה כאחת.76)בתוספתא. רבינו מנאן שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן
טו.77) הלכה להלן מקום 78)ראה בכל דמיהן את ואוכלים ח), בהלכה (כנ"ל המקדש מן בעורות זוכין שכהנים אף

(רדב"ז  בירושלים דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים שדרך כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
קי: קמא לבבא וברש"י ועורות, ד"ה קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה והשוק.79)למעלה החזה עם כלומר,

ראשונים.80) בדפוסים ישנה אבל רומי, בדפוס איננה זו ופיסקא השלמים. זבח
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עּמּה] הּמּורם הּלחם עם וׁשֹוק 81נזיר חזה הֹואיל 82עם .83 ִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
מהם 84ּוׁשלׁשּתן  הּמּורם חׁשּוב הן, מּתנה 85ׁשלמים ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

ַַאחת.
.ÊË ּכל ּתתּבאר - ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּכל

קרּבנֹות  ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ואחת הּגר 86אחת ּגזל וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּגזלה  ּבהלכֹות אחּזה 87יתּבאר ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

ּותרּומת  ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות החרמים ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָודין
מׁשּפטי  אבאר אּלּו ּובהלכֹות ּתרּומֹות. ּבהלכֹות - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָמעּׂשר
הּבּכּורים, והן: ּבקרּבנֹות, ּתלּויין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמּתנֹות

והּמּתנֹות 88והחּלה  הּגז 89, וראׁשית הּבן 90, ּופדיֹון ,91, ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
חמֹור  .92ּופטר ֲֶֶ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
נֹוהגין ‡. ואינם לּמקּדׁש, ּבּכּורים להביא עּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָמצות

ראׁשית  ׁשּנאמר: ּבלבד; יּׂשראל ּובארץ הּבית ּבפני ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבּכּורים  ּומביאין .אלהי יי ּבית ּתביא אדמת ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָֹּבּכּורי
ׁשהּקֹונה  ּומּסּוריא; ועֹוג סיחֹון מערי ּדבריהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ּובבל], ּומֹואב עּמֹון [אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה - ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּבסּוריא
- מּדבריהם ּובמעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאף
מחּוץ  ּבּכּורים הביא ואם ּבּכּורים. מהן מביאין ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶאין

ּבּכּורים. אינן - ִִֵֶָָָלארץ
הא ·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין מּורים אין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָ

והענבים, והּׂשעֹורים, החּטים, והם: הארץ, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשבח
הביא  ואם והּתמרים. והּזיתים, והרּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהּתאנים,

נתקּדׁשּו. לא - הּמינין מּׁשבעת ְְְִִִִִַַַֹחּוץ
מּפרֹות ‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא  הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן  ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים
ּתמרים  ּכגֹון הּמבחר], מן ׁשּלא הביא [ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻהּמבחר.
מאּבקֹות  וענבים ּומרּקבֹות, סּורֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
וענבים „. מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין

הביא  ואם מׁשקה]. [ולא - האדמה ּפרי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבלבד;
מּמּנּו. מקּבלין אין - ְְְִִִֵֶַַמׁשקין

לחים,‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
וצּמּוקין. ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין ְְְְְִִִִִָָָוהרחֹוקין

.Â וחג ׁשּנאמר: לעצרת; קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹאין
מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ואם .מעּׂשי ּבּכּורי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּקציר
אין  וכן עליהן. ויקרא עצרת ׁשּתבֹוא עד ׁשם יּניחם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
אחר  ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים חנּכה, אחר ּבּכּורים ְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָֻמביאין
עצרת. אחר עד ויּניחם הּבאה, מּׁשנה חׁשּובין הן ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחנּכה

.Ê מן ולא הּיׁשן על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין
קדם  ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּיׁשן
עּׂשר  חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט עּׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּבּכּורי  ׁשּנאמר: מאליו; העֹולה ואחד הּנטּוע אחד ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.

ּבארצם. אׁשר ְְֲֶַָָּכל
.Á ּבּכּורי ׁשּנאמר: ּבבּכּורים; חּיבין - ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּופרֹות

יביאּו]. [אׁשר ּבארצם אׁשר ְְֲֲִֶֶַָָָּכל
.Ë ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

אבל  ּבארצם. ׁשּנאמר: עּקר; ּכל מּמּנּו מביא אינֹו -ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבחרּבה. אֹו ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.Èחברֹו ּׂשדה לתֹו והבריכֹו ּׂשדהּו ּבתֹו אילן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהּנֹוטע
אֹו חברֹו ּבּׂשדה נֹוטע ׁשהיה אֹו הרּבים, לרׁשּות ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאֹו
עּקרֹו ׁשהיה אֹו ּׂשדהּו, ּבתֹו והבריכֹו הרּבים ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּברׁשּות
אֹו הרּבים ודר ּׂשדהּו ּבתֹו קצתֹו והברי ּׂשדהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבתֹו
- הּמבר והּצד העּקר ּבין ּבאמצע מפסקת הּיחיד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻדר
מן  ולא זֹו ּברׁשּות ּׁשהֹוציא מּמה לא ּבּכּורים מביא ְְִִִִִִִֵֵֶַֹֹאינֹו
עד  - אדמת ּבּכּורי ׁשּנאמר: האחרֹון; ׁשּברׁשּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּצד

.מאדמת הּגּדּולין ּכל ְְְִִִֵֶַַָָׁשּיהיּו
.‡Èאפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַָנתן

סמּו האילן היה ואם ּבּכּורים. מביא זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָלׁשעה
ׁשחּיב  ּפי על אף חברֹו, לּׂשדה נֹוטה אֹו חברֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלמצר
ּכן  מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָלהרחיק

הארץ. את יהֹוׁשע ְְִִֶֶַָָֻהנחיל
.·È את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי והחכירין, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָהאריסין

אינן  - והּגזלנין ּבפחֹות, ארצֹותם מהן ולֹוקחין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעלים
ׁשּנאמר: הּבעלים; נתיאׁשּו ואפּלּו ּבּכּורים, ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָמביאין

אדמ  ת.ּבּכּורי ְְִֵַָ
.‚È לפי מביא, אינֹו - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָה ּקֹונה

ׁשאין  ּפי על ואף קרקע. לֹו יׁש - ׁשלׁשה קרקע. לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשאין
קנה  קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, אילנֹות אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלֹו

מביא. זה הרי - וקרקעֹו אחד ְְֲִִֵֵֶֶַָָָאילן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הזרוע.81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע, עם כחדא".83)המורמים להו חשיב להדדי, דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן
נזיר.84) ואיל תודה נזיר.85)שלמים, ואיל ותודה, גֿה.86)משלמים, הלכות הקרבנות מעשה מהלכות פרק 87)פ"י

ואילך. ה הלכה ואילך.88)ח ה פרק ט.89)להלן פרק י.90)להלן פרק יא.91)להלן פרק להלן 92)להלן
יב. ואם 1)פרק המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין. והיכן למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

אילן  והנוטע נקוב בעציץ הגדל להיפך. או החדש על הישן מן מביאין ואם הביכורים. מביאין אימתי משקין. אותה מביאין
שדה  בתוך אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע ובעלי האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך
יש  אם הביכורים שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי שדהו המוכר הקרקע. ולקח תלושין פירות הלוקח או חבירו
הפריש  ואם כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן. והוסיף ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן

לירושלים. בידו להעלותן ביכוריו המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו
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.„È מביא זה הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּלֹוקח
חּוץ  ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
ׁשהרי  מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברים אפּלּו הּקרקע, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻמן
קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַאין
מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָחזר

ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ְֲֵֵֵֶֶַַָׁשהרי
.ÂË- מּמּנּו ּולקחּה וחזר ּכֹוכבים לעֹובד ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

נפקעת  ׁשאינּה הּתֹורה; מן ּבּכּורים מּמּנה מביא זה ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכֹוכבים, העֹובד ּבקנין הּמצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמן

.ÊË;ּבּכּורים מּמּנה מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאׁשרה
הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּבּכּורים

.ÊÈ מּדבריהם אבל הּתֹורה, מן ׁשעּור להם אין ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּכּורים
ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות והרֹוצה מּׁשּׁשים. אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

עֹוּׂשהּו. - ִִֵּבּכּורים
.ÁÈ הרי - עּטרן אֹו עליהן והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש

ּכׁשהביא  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבּכּורים. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָהּתֹוספת
אב  יּׂשראל; מּסּוריא מארץ אֹו הּירּדן מעבר הביא אם ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. אינּה -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבכל  הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

הּמינים. מּׁשבעת אּלא ְִִִִֶַַָָמקֹום

.ËÈּׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד
רּמֹון  ׁשּבּכרּו, ענבים אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָורֹואה
והם  ּבּכּורים. אּלּו הרי ואֹומר: ּבגמי קֹוׁשרן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָׁשּבּכר
ּפי  על ואף ׁשם, להן מּׁשּקרא ּבמחּבר ּבּכּורים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻנעּׂשים
מן  ויתלׁשם ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל בׁשלּו לא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשעדין
לא  ׁשם. להם ולקרֹות לחזר צרי אינֹו - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּקרקע
זה  הרי - ּותלׁשם ׁשם להם קרא ולא ּבמחּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻהפריׁשן
אינֹו - ּכּלן הּפרֹות נטמאּו ואם ׁשּנתלׁשּו. אחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻמפריׁשם
על  הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ּבטמאה, ּבּכּורים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻמפריׁש
מהן  להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ואם לכּתחּלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּטמא
מפריׁשין  ׁשאין ּבטמאה; מפריׁש ׁשאינֹו לי, יראה -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מּסיק  אינֹו - ׁשּנטמאּו ׁשהּבּכּורים לי, יראה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלאּבּוד.
מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני טמאה, ּכתרּומה הּתּנּור ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהן

.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש
ׁשּנאמר: ּתחּתיהם; אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
עד  ּבאחריּותן חּיב ׁשהּוא מלּמד, - אלהי יי ּבית ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם
.‡Î לא - לירּוׁשלים ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשּלחם  מנת על מּתחּלה לּקטן ואם ׁשליח. ּביד ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָיׁשלחם
לׁשּלחם. מּתר זה הרי - ׁשליח ְְְֲִֵֶַַַָָָֻּביד
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לעׂשֹות ‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש

ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ,ּבֹו ְְְֲִֶַַָָָָ
וקּורנס  ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין ּבּה, לאכל ְְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹֹּוקערה

המיועד] ּבהן.[פטיש וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
ׁשאסּור ·. הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָיׁש

מכּתׁשת  ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ּבֹו ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹורחים

עץ ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשל ּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֻחרׂש,
ּבין  ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבׁשּבת,
ׁשל  היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל מקֹומֹו. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹלצר
מּתר  - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ׁשל אֹו ֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻעץ,
אבל  מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּבׁשּבת, ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹלטלטלֹו

אסּור. ּכלי, ׁשל עצמֹו ְְְִִִֶַָּבׁשביל
ּבּה,„. לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

ּבׁשביל  הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ליׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹאֹו
ּתיבׁשעצמֹו ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

הרי  - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻזה

ְֵֶלהּתר.
עליה ‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ׁשּלא  ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב אֹו -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ּכדי ולא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּתּׁשבר,
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

קֹורה  אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
אם  - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגדֹולה
- הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ּכלי ּתֹורת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָיׁש
אם  ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ּכלים, ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹאף
העפר  וכן אֹותן. מטלטלין אין - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָנתּפרקּו,
ׁשמֹונה  ּובן מּמקֹומן; אֹותן מזיזין אין והּמת, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָוהחֹול

לידה] לטלטלֹו.[ירחי ואסּור ּכאבן, הּוא הרי - ְְְְְֲֵֶֶַַָחי
.Ê אּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר

לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו נֹוטל לעׂשֹות ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹ
קּורנס מקצוענים]אדם של אגֹוזים,[פטיש ּבֹו לפצע ְְֱִִַָָָֹ
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עּמּה] הּמּורם הּלחם עם וׁשֹוק 81נזיר חזה הֹואיל 82עם .83 ִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
מהם 84ּוׁשלׁשּתן  הּמּורם חׁשּוב הן, מּתנה 85ׁשלמים ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

ַַאחת.
.ÊË ּכל ּתתּבאר - ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּכל

קרּבנֹות  ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ואחת הּגר 86אחת ּגזל וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּגזלה  ּבהלכֹות אחּזה 87יתּבאר ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

ּותרּומת  ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות החרמים ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָודין
מׁשּפטי  אבאר אּלּו ּובהלכֹות ּתרּומֹות. ּבהלכֹות - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָמעּׂשר
הּבּכּורים, והן: ּבקרּבנֹות, ּתלּויין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמּתנֹות

והּמּתנֹות 88והחּלה  הּגז 89, וראׁשית הּבן 90, ּופדיֹון ,91, ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
חמֹור  .92ּופטר ֲֶֶ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
נֹוהגין ‡. ואינם לּמקּדׁש, ּבּכּורים להביא עּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָמצות

ראׁשית  ׁשּנאמר: ּבלבד; יּׂשראל ּובארץ הּבית ּבפני ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבּכּורים  ּומביאין .אלהי יי ּבית ּתביא אדמת ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָֹּבּכּורי
ׁשהּקֹונה  ּומּסּוריא; ועֹוג סיחֹון מערי ּדבריהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ּובבל], ּומֹואב עּמֹון [אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה - ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּבסּוריא
- מּדבריהם ּובמעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאף
מחּוץ  ּבּכּורים הביא ואם ּבּכּורים. מהן מביאין ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶאין

ּבּכּורים. אינן - ִִֵֶָָָלארץ
הא ·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין מּורים אין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָ

והענבים, והּׂשעֹורים, החּטים, והם: הארץ, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשבח
הביא  ואם והּתמרים. והּזיתים, והרּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהּתאנים,

נתקּדׁשּו. לא - הּמינין מּׁשבעת ְְְִִִִִַַַֹחּוץ
מּפרֹות ‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא  הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן  ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים
ּתמרים  ּכגֹון הּמבחר], מן ׁשּלא הביא [ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻהּמבחר.
מאּבקֹות  וענבים ּומרּקבֹות, סּורֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
וענבים „. מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין

הביא  ואם מׁשקה]. [ולא - האדמה ּפרי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבלבד;
מּמּנּו. מקּבלין אין - ְְְִִִֵֶַַמׁשקין

לחים,‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
וצּמּוקין. ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין ְְְְְִִִִִָָָוהרחֹוקין

.Â וחג ׁשּנאמר: לעצרת; קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹאין
מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ואם .מעּׂשי ּבּכּורי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּקציר
אין  וכן עליהן. ויקרא עצרת ׁשּתבֹוא עד ׁשם יּניחם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
אחר  ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים חנּכה, אחר ּבּכּורים ְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָֻמביאין
עצרת. אחר עד ויּניחם הּבאה, מּׁשנה חׁשּובין הן ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחנּכה

.Ê מן ולא הּיׁשן על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין
קדם  ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּיׁשן
עּׂשר  חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט עּׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּבּכּורי  ׁשּנאמר: מאליו; העֹולה ואחד הּנטּוע אחד ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.

ּבארצם. אׁשר ְְֲֶַָָּכל
.Á ּבּכּורי ׁשּנאמר: ּבבּכּורים; חּיבין - ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּופרֹות

יביאּו]. [אׁשר ּבארצם אׁשר ְְֲֲִֶֶַָָָּכל
.Ë ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

אבל  ּבארצם. ׁשּנאמר: עּקר; ּכל מּמּנּו מביא אינֹו -ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבחרּבה. אֹו ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.Èחברֹו ּׂשדה לתֹו והבריכֹו ּׂשדהּו ּבתֹו אילן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהּנֹוטע
אֹו חברֹו ּבּׂשדה נֹוטע ׁשהיה אֹו הרּבים, לרׁשּות ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאֹו
עּקרֹו ׁשהיה אֹו ּׂשדהּו, ּבתֹו והבריכֹו הרּבים ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּברׁשּות
אֹו הרּבים ודר ּׂשדהּו ּבתֹו קצתֹו והברי ּׂשדהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבתֹו
- הּמבר והּצד העּקר ּבין ּבאמצע מפסקת הּיחיד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻדר
מן  ולא זֹו ּברׁשּות ּׁשהֹוציא מּמה לא ּבּכּורים מביא ְְִִִִִִִֵֵֶַֹֹאינֹו
עד  - אדמת ּבּכּורי ׁשּנאמר: האחרֹון; ׁשּברׁשּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּצד

.מאדמת הּגּדּולין ּכל ְְְִִִֵֶַַָָׁשּיהיּו
.‡Èאפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַָנתן

סמּו האילן היה ואם ּבּכּורים. מביא זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָלׁשעה
ׁשחּיב  ּפי על אף חברֹו, לּׂשדה נֹוטה אֹו חברֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלמצר
ּכן  מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָלהרחיק

הארץ. את יהֹוׁשע ְְִִֶֶַָָֻהנחיל
.·È את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי והחכירין, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָהאריסין

אינן  - והּגזלנין ּבפחֹות, ארצֹותם מהן ולֹוקחין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעלים
ׁשּנאמר: הּבעלים; נתיאׁשּו ואפּלּו ּבּכּורים, ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָמביאין

אדמ  ת.ּבּכּורי ְְִֵַָ
.‚È לפי מביא, אינֹו - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָה ּקֹונה

ׁשאין  ּפי על ואף קרקע. לֹו יׁש - ׁשלׁשה קרקע. לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשאין
קנה  קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, אילנֹות אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלֹו

מביא. זה הרי - וקרקעֹו אחד ְְֲִִֵֵֶֶַָָָאילן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הזרוע.81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע, עם כחדא".83)המורמים להו חשיב להדדי, דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן
נזיר.84) ואיל תודה נזיר.85)שלמים, ואיל ותודה, גֿה.86)משלמים, הלכות הקרבנות מעשה מהלכות פרק 87)פ"י

ואילך. ה הלכה ואילך.88)ח ה פרק ט.89)להלן פרק י.90)להלן פרק יא.91)להלן פרק להלן 92)להלן
יב. ואם 1)פרק המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין. והיכן למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

אילן  והנוטע נקוב בעציץ הגדל להיפך. או החדש על הישן מן מביאין ואם הביכורים. מביאין אימתי משקין. אותה מביאין
שדה  בתוך אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע ובעלי האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך
יש  אם הביכורים שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי שדהו המוכר הקרקע. ולקח תלושין פירות הלוקח או חבירו
הפריש  ואם כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן. והוסיף ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן

לירושלים. בידו להעלותן ביכוריו המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו

zay zekld - mipnf xtq - xii` 'f oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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.„È מביא זה הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּלֹוקח
חּוץ  ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
ׁשהרי  מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברים אפּלּו הּקרקע, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻמן
קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַאין
מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָחזר

ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ְֲֵֵֵֶֶַַָׁשהרי
.ÂË- מּמּנּו ּולקחּה וחזר ּכֹוכבים לעֹובד ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

נפקעת  ׁשאינּה הּתֹורה; מן ּבּכּורים מּמּנה מביא זה ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכֹוכבים, העֹובד ּבקנין הּמצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמן

.ÊË;ּבּכּורים מּמּנה מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאׁשרה
הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּבּכּורים

.ÊÈ מּדבריהם אבל הּתֹורה, מן ׁשעּור להם אין ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּכּורים
ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות והרֹוצה מּׁשּׁשים. אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

עֹוּׂשהּו. - ִִֵּבּכּורים
.ÁÈ הרי - עּטרן אֹו עליהן והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש

ּכׁשהביא  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבּכּורים. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָהּתֹוספת
אב  יּׂשראל; מּסּוריא מארץ אֹו הּירּדן מעבר הביא אם ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. אינּה -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבכל  הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

הּמינים. מּׁשבעת אּלא ְִִִִֶַַָָמקֹום

.ËÈּׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד
רּמֹון  ׁשּבּכרּו, ענבים אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָורֹואה
והם  ּבּכּורים. אּלּו הרי ואֹומר: ּבגמי קֹוׁשרן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָׁשּבּכר
ּפי  על ואף ׁשם, להן מּׁשּקרא ּבמחּבר ּבּכּורים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻנעּׂשים
מן  ויתלׁשם ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל בׁשלּו לא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשעדין
לא  ׁשם. להם ולקרֹות לחזר צרי אינֹו - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּקרקע
זה  הרי - ּותלׁשם ׁשם להם קרא ולא ּבמחּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻהפריׁשן
אינֹו - ּכּלן הּפרֹות נטמאּו ואם ׁשּנתלׁשּו. אחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻמפריׁשם
על  הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ּבטמאה, ּבּכּורים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻמפריׁש
מהן  להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ואם לכּתחּלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּטמא
מפריׁשין  ׁשאין ּבטמאה; מפריׁש ׁשאינֹו לי, יראה -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מּסיק  אינֹו - ׁשּנטמאּו ׁשהּבּכּורים לי, יראה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלאּבּוד.
מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני טמאה, ּכתרּומה הּתּנּור ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהן

.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש
ׁשּנאמר: ּתחּתיהם; אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
עד  ּבאחריּותן חּיב ׁשהּוא מלּמד, - אלהי יי ּבית ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם
.‡Î לא - לירּוׁשלים ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשּלחם  מנת על מּתחּלה לּקטן ואם ׁשליח. ּביד ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָיׁשלחם
לׁשּלחם. מּתר זה הרי - ׁשליח ְְְֲִֵֶַַַָָָֻּביד



meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd xii` b"iÎ'f -

ה'תשע"ה  אייר ז' ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

כה  ¤¤ּפרק
לעׂשֹות ‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש

ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ,ּבֹו ְְְֲִֶַַָָָָ
וקּורנס  ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין ּבּה, לאכל ְְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹֹּוקערה

המיועד] ּבהן.[פטיש וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
ׁשאסּור ·. הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָיׁש

מכּתׁשת  ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ּבֹו ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹורחים

עץ ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשל ּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֻחרׂש,
ּבין  ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבׁשּבת,
ׁשל  היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל מקֹומֹו. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹלצר
מּתר  - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ׁשל אֹו ֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻעץ,
אבל  מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּבׁשּבת, ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹלטלטלֹו

אסּור. ּכלי, ׁשל עצמֹו ְְְִִִֶַָּבׁשביל
ּבּה,„. לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

ּבׁשביל  הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ליׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹאֹו
ּתיבׁשעצמֹו ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

הרי  - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻזה

ְֵֶלהּתר.
עליה ‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ׁשּלא  ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב אֹו -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ּכדי ולא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּתּׁשבר,
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

קֹורה  אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
אם  - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגדֹולה
- הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ּכלי ּתֹורת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָיׁש
אם  ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ּכלים, ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹאף
העפר  וכן אֹותן. מטלטלין אין - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָנתּפרקּו,
ׁשמֹונה  ּובן מּמקֹומן; אֹותן מזיזין אין והּמת, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָוהחֹול

לידה] לטלטלֹו.[ירחי ואסּור ּכאבן, הּוא הרי - ְְְְְֲֵֶֶַַָחי
.Ê אּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר

לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו נֹוטל לעׂשֹות ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹ
קּורנס מקצוענים]אדם של אגֹוזים,[פטיש ּבֹו לפצע ְְֱִִַָָָֹ
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ּדבלה[גרזן]קרּדם ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [משור], ְְְְֵֵַָָֹֹֻ
את [לחתוך]לגּור ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ּבּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרחת את להפריד הּגרֹוגרֹות, התבואה זורים [בה ְֶַַַָָ
הּכֹוׁשהקליפה] את לקטן, אכל עליו לתת הּמזלג ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואת

קטן] הּכדּכד[שיפוד האריגה]ואת מכלי ּבֹו,[כלי לדחף ְְְִֶַַֹֹ
סּקאין ׁשל שקים]מחט את [יוצרי הּדלת, את ּבֹו לפּתח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּמכּתׁשת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם [העשויה ּומטלטל ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

הּקצה לחפירה] נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה לּטל ,ֲִִִֶֶַַַָָָֹ
ואם  אֹותּה. מטלטלין אין - החד הּקצה אֹו ׁשּלּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנקּוב

לטלטלּה. מּתר נּקבה, לא ועדין ּגלם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻהיתה
.Ë ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָּכל

הּמקצין ּביֹותר [מיועדים]ּכלים היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֻ
ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא עליהם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמקּפיד
הּמּסר  ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻוזה
ׁשל  וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ויתד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגדֹול,

אׁשּכפים ׁשל וחרב וחצין[רצענים]טּבחים, [גרזן], ְְֲִִִֶֶֶַַָָֻ
וקּורנס[נגרים]החרׁשים וכּיֹוצא [פטיש], ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ּכגֹון ּכל ; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנר
אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ׁשהיּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוׁשלחן
אסּור  ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור - הּמעֹות ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנפלּו
ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְְְֱֵֶַַַַַַָָָָֻלטלטלֹו

האּסּור. לֹו ׁשּגרם הּדבר ׁשהל ּפי על ִִֶֶַַַַַָָָָָאף
.‡È ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאבל
ּבׁשּבת,נפט  לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ּוכלי , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

להן. הצר ְִֶַָֻאם
.·È,ּדלתֹותיהן ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּומגּדל ּתבה ּדלתֹות ארונות]ּכגֹון ׁשּנתּפרקּו[סוגי ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
אֹותן  לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ּבין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבׁשּבת,
ּבין  - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדלתֹות.
ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ּבין ׁשּבת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם

ערבה ׁשברי ּכיצד? מלאכה; מעין [קערה]עֹוׂשין ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָ
ּבהן  לכּסֹות זכּוכית ׁשברי החבית, ּפי את ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלכּסֹות
הּׁשברים  אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּפ ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

לטלטלן. אסּור ּכלל, למלאכה ְְְְְְִִַָָָָָראּויין
È.‚ ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּתֹורת ּכל ׁשּיׁש והּוא, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּטמּונה  חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה עליהן. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלי
מטלטלין  אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
ּכּסּויי  וכן אֹותֹו. מטלטלין אין לאו, ואם ְְְְְִִִֵֵֵַָאֹותֹו;

וחריצין ּבֹורֹות ּכגֹון וצרות הּקרקעֹות, ארוכות [חפירות ְְֲִִַַַָ
יׁששבקרקע] ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי מטלטלין אין -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבית  לֹו ׁשאין ּפי על אף - הּתּנּור ּכּסּוי אחיזה. ּבית ֲִִִֵֵֵֶַַַַָלֹו
לטלטלֹו. מּתר ְְְֲִַָָֻאחיזה,

.„È מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֻׁשני
ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין והם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָלטלטלֹו,

היה  אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ׁשּמטלטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובזמן
ׁשּדבר  ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ׁשּמּתר לּדבר ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֻצרי
ּדבר  לטלטל צרי היה ואם עּמֹו; מּטלטל ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָהאסּור

הּמּתר  ּדבר ּבאֹותֹו יטלטלֹו לא .האסּור, ְְְְַַָָָָָֹֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא טמּונה [תאנה ׁשהיתה ְְֵֶַַָָָָ

והררה ּתֹוחבן [עוגה]ּבתבן, - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
והּגחלים  ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ּבכדּכד אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכֹוׁש
טמּונים  ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן נטילה; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָננערים

ׁשֹומטן - מגּלין העלין ּומקצת ּבׁשּבת [שולפם]ּבעפר, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ
היה  אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי על ואף ׁשּלהן, ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבעלה
לא  - הּקֹורה ּגּבי על אֹו האבן, ּגּבי על ּתינֹוק אֹו ִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכּכר
עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבּכּכר הּקֹורה אֹו האבן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיטלטל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקק נֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם [סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

נעׂשת  האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנקב
הּפרֹות  ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה היתה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכדפן.
נֹוטל  ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות היּו אם -ְְְֲִִִִֵֵַָָֻ

ינער ׁשאם ׁשהיא; ּכמֹות יּטנפּו[ישפוך]אֹותּה הּפרֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ּגזרּו. לא הפסד ּובמקֹום ְְְִֵֶֶָָָֹּבעפר;

.ÊÈ והיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן  אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת  והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה הּׁשֹוכח עליה, וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, על  ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמעֹות
עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, למקֹום צר ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָואם
הּניח  אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב הּמעֹות הּניח אם ֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאבל

ו  לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי - החבית ּפי על אפּלּוהאבן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ׁשהרי והאבן; הּמעֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנפלּו

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעת ׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים ואינּהשבאמצעותה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵַָָ

היטב]נֹופלת מחוברת הּקרּויה [האבן ּכמקצת היא הרי , ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ממנה] לאו[וחלק ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר רפויה , [-שהיא ְְִַָָָֹֻ

מעל ופרודה] ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין אין ,ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ֶַָהּקנה.

.ËÈ מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות
מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן אפּלּו מעׂשר [מדרבנן]- אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֵֶָָָָֹראׁשֹון
לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעׂשר

הּדמאי הופרשו]אבל אם שספק ע"ה הֹואיל [פירות , ְֲִַַָ
לענּיים להם]וראּוי מותר ׁשני [הדמאי מעׂשר וכן , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָ

מּתר  - החמׁש נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּפדין, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻוהקּדׁש
ְְְַָלטלטלן.

.Î ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
אֹו[לאוכלה]לֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִֵַַָָָ

ּדברים  ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם החּלין, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻעם
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הּט ּבׁשהיתה הּמּטּנפין אמּורים? ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ינער ׁשאם - היּו[ישפוך]ּבּקרקע אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ונֹוטל  הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָאגֹוזים
צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח החּלין, אֹו ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻהּטהֹורה
ׁשהיתה  ּבין למעלה ׁשהּטהֹורה ּבין - הּכלי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלמקֹום

ּכאחד. הּכל מטלטל ְְְְֵֶַַַָָֹלמּטה,
.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים עליו [לישיבה]ׁשל ְֲִִִֵֶֶָָָָ

לּמדּום אם - יֹום לישיבה]מּבעֹוד ליׁשב [סידרום מּתר , ְְִִִֵֵָֻ
חרּיֹות אסּור. לאו, ואם למחר; ּדקל [ענפים]עליהן ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ

לעצים באש]ׁשּגרדן ׁשּבת [להסיקן מערב עליהן ונמל , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּבעֹוד  עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; מּתר - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻליׁשיבה

לטלטלן. מּתר ְְְַָָֻיֹום,
.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש

לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם אם ּבגּופֹו; וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻ
עליו הקש]היה מנענעֹו[על - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

הּמכניס  יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבידֹו,
ׁשּבת  מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו עפר ׁשל ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻקּפה

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מטלטלֹו -ְְְְְְֶַַָָָָ
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל להיעשות אסּור מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] מבעוד ּכלי בו יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַֹ
ׁשהּׁשמן  - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת הּנר ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחת
הּכלי  טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל לטלטלֹו, אסּור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבּנר
ּכלי  נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהיה
הּכלי  הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, לקּבל הּתרנגלת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתחת
לטלטלֹו, ׁשאסּור ּדבר ּכל על הּכלי ּכֹופה וכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעליה.

יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַֹֹׁשהרי
.„Î הּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין נתמּלא [נזילת ואם , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

הּדלף  ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּכלי
נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל לרחיצה. ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָראּוי
ּגרף  עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻמּתר

רעי[כלי] בדיעבד לכּתחּלה[צואה]ׁשל אך - [במכוון ְְְִִֶַָ
.מותר]

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
עבר  ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּברה,

האיסור] והפריש]ותּקנֹו[על מתּקן[תרם באכילה], [מותר ְְְִָֻ
ניצֹוצֹות  לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. הּוא הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם שלא השמן, מּמׁש,[של ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָ
אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. לטלטל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻּומּתר

ּבארּכֹות אֹו היּו[קרשי]ּבספסל ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשּלא [רפויים]רוּוחים ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

אבנים  ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין מהכנֹו. ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיבּטל
החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ּכּורת ּגּבי על אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבׁשּבת,
לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד - הּגׁשמים מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּובּגׁשמים
ּבׁשּבת  הּסל את וכֹופין ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
מּתר  ׁשהרי - וירדּו עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלפני

ּכל וכן מעליו. ּכׁשּירדּו ּבזה.לטלטלֹו ּכּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה אם [תעלת]ּבהמה - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּפרנסה לּה לּתן אֹותּה[מזונה]יכֹול מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ּומּניח  ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ׁשּבת. מֹוצאי ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָעד
ּכלי  ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. עלתה, ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתחּתיה;

הּמ לתֹו לּבֹור מׁשליכֹו ׁשהרי צער מהכנֹו, מּפני - ים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
אין  וכן ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור ּגזרּו. לא חּיים, ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָֹּבעלי

ּדֹוחין [מגביהים]עֹוקרין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּוסיחים [דוחפים] עגלים ּומדּדין ׁשּיּכנסּו; עד ְְְֲִִִִֶַַָָָָאֹותן

ומוליכם] בצווארם מדּדין [אוחזם אין ׁשּברחה, ּתרנגלת .ְְְְִֵֶֶַַָָֹ
אגּפיה  ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאֹותּה,

שלה] ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנתלׁשין;

ה'תשע"ה  אייר ח' שני יום

כו  ¤¤ּפרק
לטלטלן ‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

לאּסּור  ׁשּמלאכּתֹו וכבד ּככלי העליֹון מּכבד חּוץ ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֹ
האריגה]הּתחּתֹון מכונת נּטלין,[אבזרי ׁשאינן לפי - ְְִִִֵֶַַָָ

אסּור  - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ּתקּועין. ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּפני
האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלטלטלן,

ִָֻמּתרין.
ׁשּמכּבדין [מטאטא]מכּבדֹות·. ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהרי  להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּקרקע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבהן
הן  הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ּבׁשּבת. לכּבד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמּתר
עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּככלי

ׁשפין צבר [משייפים]ׁשהרי ואם אֹותן; ּומתּקנין אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
זה]אֹותן על זה לטלטלם.-[סדרן ואסּור הקצן, הרי ְְְְְֲִֵַָָָָ

הרּבים,‚. ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן  ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ּוראּויה .הֹואיל ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּנתּכּתתה חבית החבית]מגּופת היא [שנשברה - ְְְִִִֶַַָָ
יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ואם לטלטלּה; מּתר ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֻּוׁשבריה,

ׁשּנתרעע ּכלי לטלטלּה. מּמּנּו[נשבר]אסּור יתלׁש לא - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ּבֹו. לסמ אֹו ּבֹו לכּסֹות ְְִֶֶַֹחרׂש

מקרזלֹות „. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻמּתר
לקינוח] הראויות ּכמלא [חדות ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְִִֵֶַַַָָָֹלקּנח

לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא אדמה אבל ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהּיד.
ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ּומּתר ּבּה. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻלקּנח

ּבטיט ונׁשּתּקעּו ּגׁשמים נּכר,[שבגג]עליהן רּׁשּומן אם - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ
היא  לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש אבן לטלטלן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

ּגדֹולה. היא ואפּלּו לטלטלּה, מּתר -ְְְְֲִִַַָָָֻ
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר [אבן מקּנח ֹור;וחרׂש, ְְְְֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש היה היּו[אוזני]ואם ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מקּנח  רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים צרֹור ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָלפניו

ּבּצרֹור. מקּנח לאו, ואם ְְְִֵֶַַַָָּבהן;
.Âׁשּבלּו מחצלת ּככלי [נרקבו]ׁשירי הם הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּמלאכּתֹו
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ּדבלה[גרזן]קרּדם ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [משור], ְְְְֵֵַָָֹֹֻ
את [לחתוך]לגּור ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ּבּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרחת את להפריד הּגרֹוגרֹות, התבואה זורים [בה ְֶַַַָָ
הּכֹוׁשהקליפה] את לקטן, אכל עליו לתת הּמזלג ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואת

קטן] הּכדּכד[שיפוד האריגה]ואת מכלי ּבֹו,[כלי לדחף ְְְִֶַַֹֹ
סּקאין ׁשל שקים]מחט את [יוצרי הּדלת, את ּבֹו לפּתח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּמכּתׁשת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם [העשויה ּומטלטל ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

הּקצה לחפירה] נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה לּטל ,ֲִִִֶֶַַַָָָֹ
ואם  אֹותּה. מטלטלין אין - החד הּקצה אֹו ׁשּלּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנקּוב

לטלטלּה. מּתר נּקבה, לא ועדין ּגלם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻהיתה
.Ë ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָּכל

הּמקצין ּביֹותר [מיועדים]ּכלים היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֻ
ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא עליהם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמקּפיד
הּמּסר  ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻוזה
ׁשל  וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ויתד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגדֹול,

אׁשּכפים ׁשל וחרב וחצין[רצענים]טּבחים, [גרזן], ְְֲִִִֶֶֶַַָָֻ
וקּורנס[נגרים]החרׁשים וכּיֹוצא [פטיש], ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ּכגֹון ּכל ; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנר
אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ׁשהיּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוׁשלחן
אסּור  ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור - הּמעֹות ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנפלּו
ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְְְֱֵֶַַַַַַָָָָֻלטלטלֹו

האּסּור. לֹו ׁשּגרם הּדבר ׁשהל ּפי על ִִֶֶַַַַַָָָָָאף
.‡È ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאבל
ּבׁשּבת,נפט  לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ּוכלי , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

להן. הצר ְִֶַָֻאם
.·È,ּדלתֹותיהן ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּומגּדל ּתבה ּדלתֹות ארונות]ּכגֹון ׁשּנתּפרקּו[סוגי ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
אֹותן  לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ּבין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבׁשּבת,
ּבין  - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדלתֹות.
ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ּבין ׁשּבת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם

ערבה ׁשברי ּכיצד? מלאכה; מעין [קערה]עֹוׂשין ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָ
ּבהן  לכּסֹות זכּוכית ׁשברי החבית, ּפי את ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלכּסֹות
הּׁשברים  אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּפ ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

לטלטלן. אסּור ּכלל, למלאכה ְְְְְְִִַָָָָָראּויין
È.‚ ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּתֹורת ּכל ׁשּיׁש והּוא, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּטמּונה  חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה עליהן. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלי
מטלטלין  אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
ּכּסּויי  וכן אֹותֹו. מטלטלין אין לאו, ואם ְְְְְִִִֵֵֵַָאֹותֹו;

וחריצין ּבֹורֹות ּכגֹון וצרות הּקרקעֹות, ארוכות [חפירות ְְֲִִַַַָ
יׁששבקרקע] ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי מטלטלין אין -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבית  לֹו ׁשאין ּפי על אף - הּתּנּור ּכּסּוי אחיזה. ּבית ֲִִִֵֵֵֶַַַַָלֹו
לטלטלֹו. מּתר ְְְֲִַָָֻאחיזה,

.„È מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֻׁשני
ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין והם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָלטלטלֹו,

היה  אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ׁשּמטלטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובזמן
ׁשּדבר  ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ׁשּמּתר לּדבר ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֻצרי
ּדבר  לטלטל צרי היה ואם עּמֹו; מּטלטל ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָהאסּור

הּמּתר  ּדבר ּבאֹותֹו יטלטלֹו לא .האסּור, ְְְְַַָָָָָֹֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא טמּונה [תאנה ׁשהיתה ְְֵֶַַָָָָ

והררה ּתֹוחבן [עוגה]ּבתבן, - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
והּגחלים  ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ּבכדּכד אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכֹוׁש
טמּונים  ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן נטילה; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָננערים

ׁשֹומטן - מגּלין העלין ּומקצת ּבׁשּבת [שולפם]ּבעפר, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ
היה  אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי על ואף ׁשּלהן, ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבעלה
לא  - הּקֹורה ּגּבי על אֹו האבן, ּגּבי על ּתינֹוק אֹו ִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכּכר
עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבּכּכר הּקֹורה אֹו האבן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיטלטל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקק נֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם [סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

נעׂשת  האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנקב
הּפרֹות  ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה היתה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכדפן.
נֹוטל  ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות היּו אם -ְְְֲִִִִֵֵַָָֻ

ינער ׁשאם ׁשהיא; ּכמֹות יּטנפּו[ישפוך]אֹותּה הּפרֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ּגזרּו. לא הפסד ּובמקֹום ְְְִֵֶֶָָָֹּבעפר;

.ÊÈ והיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן  אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת  והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה הּׁשֹוכח עליה, וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, על  ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמעֹות
עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, למקֹום צר ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָואם
הּניח  אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב הּמעֹות הּניח אם ֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאבל

ו  לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי - החבית ּפי על אפּלּוהאבן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ׁשהרי והאבן; הּמעֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנפלּו

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעת ׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים ואינּהשבאמצעותה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵַָָ

היטב]נֹופלת מחוברת הּקרּויה [האבן ּכמקצת היא הרי , ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ממנה] לאו[וחלק ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר רפויה , [-שהיא ְְִַָָָֹֻ

מעל ופרודה] ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין אין ,ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ֶַָהּקנה.

.ËÈ מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות
מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן אפּלּו מעׂשר [מדרבנן]- אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֵֶָָָָֹראׁשֹון
לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעׂשר

הּדמאי הופרשו]אבל אם שספק ע"ה הֹואיל [פירות , ְֲִַַָ
לענּיים להם]וראּוי מותר ׁשני [הדמאי מעׂשר וכן , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָ

מּתר  - החמׁש נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּפדין, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻוהקּדׁש
ְְְַָלטלטלן.

.Î ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
אֹו[לאוכלה]לֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִֵַַָָָ

ּדברים  ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם החּלין, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻעם
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הּט ּבׁשהיתה הּמּטּנפין אמּורים? ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ינער ׁשאם - היּו[ישפוך]ּבּקרקע אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ונֹוטל  הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָאגֹוזים
צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח החּלין, אֹו ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻהּטהֹורה
ׁשהיתה  ּבין למעלה ׁשהּטהֹורה ּבין - הּכלי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלמקֹום

ּכאחד. הּכל מטלטל ְְְְֵֶַַַָָֹלמּטה,
.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים עליו [לישיבה]ׁשל ְֲִִִֵֶֶָָָָ

לּמדּום אם - יֹום לישיבה]מּבעֹוד ליׁשב [סידרום מּתר , ְְִִִֵֵָֻ
חרּיֹות אסּור. לאו, ואם למחר; ּדקל [ענפים]עליהן ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ

לעצים באש]ׁשּגרדן ׁשּבת [להסיקן מערב עליהן ונמל , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּבעֹוד  עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; מּתר - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻליׁשיבה

לטלטלן. מּתר ְְְַָָֻיֹום,
.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש

לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם אם ּבגּופֹו; וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻ
עליו הקש]היה מנענעֹו[על - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

הּמכניס  יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבידֹו,
ׁשּבת  מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו עפר ׁשל ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻקּפה

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מטלטלֹו -ְְְְְְֶַַָָָָ
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל להיעשות אסּור מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] מבעוד ּכלי בו יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַֹ
ׁשהּׁשמן  - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת הּנר ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחת
הּכלי  טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל לטלטלֹו, אסּור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבּנר
ּכלי  נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהיה
הּכלי  הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, לקּבל הּתרנגלת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתחת
לטלטלֹו, ׁשאסּור ּדבר ּכל על הּכלי ּכֹופה וכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעליה.

יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַֹֹׁשהרי
.„Î הּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין נתמּלא [נזילת ואם , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

הּדלף  ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּכלי
נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל לרחיצה. ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָראּוי
ּגרף  עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻמּתר

רעי[כלי] בדיעבד לכּתחּלה[צואה]ׁשל אך - [במכוון ְְְִִֶַָ
.מותר]

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
עבר  ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּברה,

האיסור] והפריש]ותּקנֹו[על מתּקן[תרם באכילה], [מותר ְְְִָֻ
ניצֹוצֹות  לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. הּוא הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם שלא השמן, מּמׁש,[של ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָ
אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. לטלטל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻּומּתר

ּבארּכֹות אֹו היּו[קרשי]ּבספסל ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשּלא [רפויים]רוּוחים ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

אבנים  ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין מהכנֹו. ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיבּטל
החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ּכּורת ּגּבי על אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבׁשּבת,
לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד - הּגׁשמים מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּובּגׁשמים
ּבׁשּבת  הּסל את וכֹופין ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
מּתר  ׁשהרי - וירדּו עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלפני

ּכל וכן מעליו. ּכׁשּירדּו ּבזה.לטלטלֹו ּכּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה אם [תעלת]ּבהמה - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּפרנסה לּה לּתן אֹותּה[מזונה]יכֹול מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ּומּניח  ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ׁשּבת. מֹוצאי ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָעד
ּכלי  ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. עלתה, ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתחּתיה;

הּמ לתֹו לּבֹור מׁשליכֹו ׁשהרי צער מהכנֹו, מּפני - ים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
אין  וכן ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור ּגזרּו. לא חּיים, ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָֹּבעלי

ּדֹוחין [מגביהים]עֹוקרין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּוסיחים [דוחפים] עגלים ּומדּדין ׁשּיּכנסּו; עד ְְְֲִִִִֶַַָָָָאֹותן

ומוליכם] בצווארם מדּדין [אוחזם אין ׁשּברחה, ּתרנגלת .ְְְְִֵֶֶַַָָֹ
אגּפיה  ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאֹותּה,

שלה] ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנתלׁשין;

ה'תשע"ה  אייר ח' שני יום

כו  ¤¤ּפרק
לטלטלן ‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

לאּסּור  ׁשּמלאכּתֹו וכבד ּככלי העליֹון מּכבד חּוץ ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֹ
האריגה]הּתחּתֹון מכונת נּטלין,[אבזרי ׁשאינן לפי - ְְִִִֵֶַַָָ

אסּור  - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ּתקּועין. ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּפני
האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלטלטלן,

ִָֻמּתרין.
ׁשּמכּבדין [מטאטא]מכּבדֹות·. ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהרי  להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּקרקע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבהן
הן  הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ּבׁשּבת. לכּבד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמּתר
עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּככלי

ׁשפין צבר [משייפים]ׁשהרי ואם אֹותן; ּומתּקנין אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
זה]אֹותן על זה לטלטלם.-[סדרן ואסּור הקצן, הרי ְְְְְֲִֵַָָָָ

הרּבים,‚. ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן  ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ּוראּויה .הֹואיל ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּנתּכּתתה חבית החבית]מגּופת היא [שנשברה - ְְְִִִֶַַָָ
יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ואם לטלטלּה; מּתר ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֻּוׁשבריה,

ׁשּנתרעע ּכלי לטלטלּה. מּמּנּו[נשבר]אסּור יתלׁש לא - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ּבֹו. לסמ אֹו ּבֹו לכּסֹות ְְִֶֶַֹחרׂש

מקרזלֹות „. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻמּתר
לקינוח] הראויות ּכמלא [חדות ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְִִֵֶַַַָָָֹלקּנח

לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא אדמה אבל ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהּיד.
ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ּומּתר ּבּה. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻלקּנח

ּבטיט ונׁשּתּקעּו ּגׁשמים נּכר,[שבגג]עליהן רּׁשּומן אם - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ
היא  לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש אבן לטלטלן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

ּגדֹולה. היא ואפּלּו לטלטלּה, מּתר -ְְְְֲִִַַָָָֻ
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר [אבן מקּנח ֹור;וחרׂש, ְְְְֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש היה היּו[אוזני]ואם ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מקּנח  רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים צרֹור ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָלפניו

ּבּצרֹור. מקּנח לאו, ואם ְְְִֵֶַַַָָּבהן;
.Âׁשּבלּו מחצלת ּככלי [נרקבו]ׁשירי הם הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּמלאכּתֹו
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אסּור  - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ּבגדים ׁשירי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹאבל
ׁשברי  לעׁשירים. ולא לענּיים לא ראּויין ׁשאינן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלטלטלן,
ׁשּמלאכּתן  הּכלים ּככל הן והרי לטלטלן, מּתר - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻתּנּור

מּירכֹותיה אחת ׁשּנׁשמטה ּכירה אסּור [רגליה]להּתר. - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יתקע ׁשּמא רגל]לטלטלּה, אותה את .[בחוזק ְְְְִֶַַָָ

.Ê ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻסּלם
מּׁשֹובּכלי  יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב וׁשל . ְְְֲִִִֶַָָָָֹֻ

ויבֹוא  ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלׁשֹוב
הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין קנה בבית לצּוד. הזיתים בו [מהפכין ְִִֵֶֶַָָ

ּככלי הבד] הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו יׁש אם -ְְֲִִִִֵֵַָָ
להיֹות  הּבית ּבעל ׁשהתקינֹו קנה לאּסּור; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּמלאכּתֹו
ּככלי  הּוא הרי עליו, ּכלי ּתֹורת יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּפֹותח

להּתר. ְְְֵֶֶַׁשּמלאכּתֹו
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת אף [יתד , ִֶֶֶַָָָ

מקֹום  ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ּפי ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל
נגררת והיא הארץ]מקצה, וסֹותמין [על אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָֻ

חדקים וכן וכן [קוצים]ּבּה, הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן - הּנגררת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹמחצלת
ּגבֹוהין  היּו ואם ּבהן. נֹועלין אין לאו, ואם ּבהן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָסֹותמין

ּבהן. נֹועלין הארץ, ֲִֵֶֶַָָָמעל
.Ëּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת

ּכן למּטה לּה היה לא אם אסקּפה[יסוד]- ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ
נֹועלין  אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּמֹוכיח

נגר וכן נעילה]ּבּה; קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו [כמין ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶָָָֹ
ואינֹורימון] לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ׁשּמֹוכחת ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - הּקֹורֹות ּכׁשאר ְְֲִִַַָָָקֹורה
.È ותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר

עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין [היה ּבּדלת, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
בחבל] לדלת ּבּדלת,קשור קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְֲִֶֶֶַַָָָָ

ּבזוית  אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו נׁשמט הּנגר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָוהיה
אחר] זה [במקום הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין וחֹוזרין ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶ

ואין  אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ּבֹו; לנעל ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאסּור
עליו. להֹוכיח אגד ְִֶֶַָָּבֹו

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּבין [המורכבת , ְְֵֶָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה ּבין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּגדֹולה

חדקים[ירכיבה] ּבּה היּו הדומים ּבׁשּבת. [חריצים ְֲִַָָָָ
ּגדֹולה לפרקים] היתה אם - חליֹות ּכבעלת נראית והיא ,ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ

מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ידים, ּבׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּנּטלת
לטלטלּה. ְְְַָָֻמּתר

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם ּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד ,[ליטול ִִַ
ּכֹובׁשין לא לגהצו]אבל בגד ביניהם מכניסין וׁשל [לא ; ְְֲִֶָֹ

חסרֹון  מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע לא - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻּכֹובסין
יתקלקל]ּכיס שמא בו מלגעת נמנע אין [- - צמר ּגּזי וכן . ְִִֵֵֵֶֶ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא מּפני אֹותן, ;[לשמרם]מטלטלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

והּׁשלחין מּתרין. לתׁשמיׁש, יחדן אם עורות לפיכ] ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ
מעובדים] ּבעל שאינן ׁשל ׁשהיּו ּבין לטלטלן, מּתר -ְְְֵֶֶַַַָָָֻ

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּבית
.‚È ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל

ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו אם להֹוציאן [דרים]- מּתר ּבּה, ְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ׁשל  'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; לבית א ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלאׁשּפה
ּכדי  ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ּבחצר היּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָרעי'.
ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ּבהן. ויתלכל הּקטן יצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ּכנֹונא ּומטלטלין .והֹול ּתּמֹו, לגחלים לפי [כלי ְְְְְִִֵַָָֻ
עצים,מנחושת] ׁשברי עליו ׁשּיׁש ּפי על אף אפרֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּפני

עֹוׂשין ואין רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא ׁשל [יוצרים]מּפני ּגרף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
ׁשעבר  אֹו מאליו, נעׂשה אם אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָרעי

אֹותֹו. מֹוציאין - ְִִָָועׂשהּו
.„È ּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא ,ׁשמן ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לאכלן  מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ּתמרים ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻוכן
אֹוצר ואפּלּו ּתבּואה [מחסן]ּבׁשּבת; אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְֲִֶַַָָָָ

אכל  ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה להסּתּפק מתחיל - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹצבּורה
חּוץ  הּוא. מּוכן הּכל אּלא ּכלל, ּבׁשּבת מקצה ְְְֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא

ׁשּבּמקצה[תאנים]מּגרֹוגרֹות שמאחורי וצּמּוקין [חצר ְְְִִִֶֶַָֻ
ּבינתים,הבית] ּומסריחֹות הֹואיל אֹותן; ׁשּמיּבׁשין ּבזמן ,ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

מּׁשּום  ּבׁשּבת אסּורין הן הרי - לאכילה ראּויין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָואינן
ׁשּנתּגּלתה חבית כיסויה]מקצה. ואבּטיח [הוסר , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֻ

לאכילה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף - נחש ׁשּנׁשּברה [שמא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ארס] בהם ּבֹו,שם ּכּיֹוצא הּמצנע. ּבמקֹום ּומּניחן נֹוטלן ,ְְְִֵַַַָָָָֻ

לסגולה]קמיע הקודש שמות עם ממחה [קלף ׁשאינֹו ְֵֵֶֶַָֻ
מומחה] שאינו מי ּבֹו,[שכתבו יֹוצאין ׁשאין ּפי על אף -ְִִֵֶַַ

ׁשהדליקּו וׁשּבּקערה ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמטלטלין
ׁשּבת, ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַֻמּפני
.ÂËעל [מחסן]אֹוצר אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִֵֶֶַַַַָָ

לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ׁשּמּתר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻּפי
אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון מצוה, לדבר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאּלא
אחד  ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד הּמדרׁש. ּבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלקּבע
ולא  ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש אֹו ארּבע ממּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֻואחד

אֹוצר [ינקו]יכּבדּו ׁשל אּלא קרקעיתֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ּברגלֹו ׁשביל ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָנכנס

.ÊË הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ
הּתּורמּוס  את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָמטלטלין

קטנית] לא [מין אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהּיבׁש,
החצב את הּלח; ירק]את מאכל [מין ׁשהּוא מּפני , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

את צמח-]לּצבאים; מאכל [גרעיני ׁשהּוא מּפני החרּדל, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכל  וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני העצמֹות, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּיֹונים;
מטלטלין  ּבהמה, למאכל הראּויין והּגרעינין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָהּקלּפין
וזֹורקן  האכל, את אֹוכל - ראּויין וׁשאינן ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹותן.
ּתפּוח  ּבׂשר ּומטלטלין לטלטלן. ואסּור ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָלאחֹוריו;

חי [סרוח] ּבׂשר ּומטלטלין לחּיה. מאכל ׁשהּוא מּפני ,ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
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מבושל] ּתפל[שאינו ּבין מלוח], מּפני [לא מלּוח, ּבין ְִֵֵֵֵַָָ
אסּור  הּתפל, אבל מליח; ּדג וכן לאדם. ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשראּוי

ְְְַלטלטלֹו.
.ÊÈ מאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין

יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], אף [ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ
הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן ּפי עשב]על ,[מין ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאף
אדם. ּבני רב אצל מצּויין ּבהן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹוכּיֹוצא

.ÁÈ התקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי
מטלטלין  אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל

וקֹורניתאֹותן  ואזֹוב סיאה חבילי הראוים . צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ
ולבהמה] מהן להסקה מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

וכן  ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת;
צמחים]ּבפיגם תבלין.[מיני מיני ּבׁשאר וכן , ְְְְִִִֵֵֵָָָ

.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין שמפטמים אין [שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבאבּוסאותו] ּבין לבהמה], האכלה ּבין [כלי ּכלי ׁשל ְְִֵֵֵֶ

קרקע ׁשל הקרקע]ּבאבּוס על מסּלקין [שבנוי ואין ; ְְְְְִֵֵֶַַַ
הראי[המאכל] מּפני יתלכלך]לצדדין ׁשּמא [שלא ּגזרה , ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, מּלפני ונֹוטלין ּגּמֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֻיׁשוה
- החמֹור לפני ונֹותנין הּׁשֹור, מּלפני נֹוטלין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָאבל
ראּוי  ואין ּברירֹו, מטּנף הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּפני
ואין  ּומאּוס, רע ׁשריחם עלין וכן אחרת. ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמאכל

לפיכך  לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן ּדגים הּבהמה ׁשל ּתלי , ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
דגים] בו שתולים מּתר.[עץ ּבׂשר, וׁשל לטלטלֹו; אסּור ,ְְְְֶַָָָָֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Î סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף

אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ּומדיחין ְְִִִִֵֶֶַָֹאֹותֹו
החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו, הּכר את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻוׁשֹומטין

ׁשּימּתין יסריח]ּבׁשביל מקר[ולא ּכלי ּומביאין [הגורם . ְְְְִִִִִֵֵֶַַ
ׁשּלא קרירות] ּכדי ּכרסֹו על לֹו ּומּניחין מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּוכלי

הרּוח. ּבהן יּכנס ׁשּלא נקביו, את ּופֹוקקין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתפּוח;
ׁשּיעלה לא - הּלחי את שנפתח]וקֹוׁשרין מה ,[לסגור ְְֲִִֶֶֶֶַַֹ
מאּמצין ואין יֹוסיף; ׁשּלא עיניו [עוצמים]אּלא את ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ְַָּבׁשּבת.
.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת

מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּומטלטלֹו.
ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו ּכּכר מּניח ׁשם אין ואם ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּמא  - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין ּתינֹוק, ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹולא
יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא מּפני לכּבֹות, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיבֹוא
ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ּבכּכר לטלטל הּתירּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹולא

מתֹו. על ּבהּול ׁשאדם ְִֵֵֶַָָָמּפני
.·Îאֹו לטלטלֹו, מק ֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶַַַָָָָָָֻהיה

ויֹוׁשבין  אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו רצּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּלא
מּלמּטה להם חם צדדיו; הקרקע]מּׁשני זה [מחום - ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ויֹוׁשב מּטתֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָמביא
ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - מּלמעלה להם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחם

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש מחצלת מביא [כדי וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
המחצלת] עליה ונׁשמט לעגן מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְִִֵֵֶָָוהֹול

ׁשהרי  - מאליה עׂשּויה מחיצה ונמצאת לֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָוהֹול
ּוׁשני  לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה, ּומחצלת זה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמחצלת

הּמת. צּדי מּׁשני הּקרקע על ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַקצֹותיהן
.‚Î והם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית  להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹוד מתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
"לא  ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּברּיֹות,
מקֹום  להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָתסּור
אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין לֹו, לצאת ִִִִֵֵֵֶַַָָאחר

הן. ויֹוצאין ְְְִִֵּבמקֹומֹו,

ה'תשע"ה  אייר ט' שלישי יום

כז  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא 

הּוא  זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל  זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹּתחּום

העּתיקּו במסורת]חכמים חּוץ [קיבלו הּוא זה ׁשּתחּום , ְְֲִִֶֶֶָ
להם  אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד מיל עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלׁשנים
סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ תצאּו 'לא רּבנּו: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹמׁשה
אבל  אּמה; אלּפים עד אּלא לעיר, חּוץ אדם יצא ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

מגרׁש הּוא ׁשאלּפים, אסּור; - לאלּפים [מתחם]חּוץ ְְְְִִִֶַַַַַָ
ִָהעיר.

ּכל ·. את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻנמצאת
ּכּלּה היתההעיר אפּלּו ׁשהיתה [גדולה], ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֻ

לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ּבין חֹומה, ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻֻמּקפת
ּכטבלה  מרּבעֹות רּוח לכל אּמה אלּפים לעיר חּוץ ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֻלהּל

נׂשּכר ׁשּיהיה ּכדי יצא [מרויח]מרּבעת, ואם הּזוּיֹות. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - לאלּפים מדרבנן]חּוץ ,[מלקות ְְְִִַַַַַַ

יתר  העיר מן והרחיק יצא אם אבל מיל; עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָעד
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו מיל, עׂשר ׁשנים ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכגֹון ‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
אחד  ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ארּבעה יׁש[בגמרא]מהן אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; למעלה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּתחּומין
ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבֹו

ׁשם. ּתחּומין ְִִָאּסּור
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר אֹו[שטח ׁשּבּמדּבר, ְְִִִֶֶַַָָ

מגודר]ּבסהר מרׁשּות [מגרש ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו , ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
לכל  אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּיחיד
ּבׁשעה  יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת וכן ּברּבּוע. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָרּוח

קנה ׁשּלא הּׁשּבת, -]ׁשּנכנס לקנות התכוון ׁשביתה [לא ְְִִֶֶַַַָָָָֹ
ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים מּמקֹומֹו להּל לֹו יׁש -ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

יֹודע ואינֹו ּבבקעה, מהּל -[היכן]היה ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ּבינֹונּיֹות, ּפסיעֹות אלּפים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָמהּל
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אסּור  - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ּבגדים ׁשירי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹאבל
ׁשברי  לעׁשירים. ולא לענּיים לא ראּויין ׁשאינן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלטלטלן,
ׁשּמלאכּתן  הּכלים ּככל הן והרי לטלטלן, מּתר - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻתּנּור

מּירכֹותיה אחת ׁשּנׁשמטה ּכירה אסּור [רגליה]להּתר. - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יתקע ׁשּמא רגל]לטלטלּה, אותה את .[בחוזק ְְְְִֶַַָָ

.Ê ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻסּלם
מּׁשֹובּכלי  יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב וׁשל . ְְְֲִִִֶַָָָָֹֻ

ויבֹוא  ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלׁשֹוב
הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין קנה בבית לצּוד. הזיתים בו [מהפכין ְִִֵֶֶַָָ

ּככלי הבד] הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו יׁש אם -ְְֲִִִִֵֵַָָ
להיֹות  הּבית ּבעל ׁשהתקינֹו קנה לאּסּור; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּמלאכּתֹו
ּככלי  הּוא הרי עליו, ּכלי ּתֹורת יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּפֹותח

להּתר. ְְְֵֶֶַׁשּמלאכּתֹו
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת אף [יתד , ִֶֶֶַָָָ

מקֹום  ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ּפי ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל
נגררת והיא הארץ]מקצה, וסֹותמין [על אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָֻ

חדקים וכן וכן [קוצים]ּבּה, הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן - הּנגררת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹמחצלת
ּגבֹוהין  היּו ואם ּבהן. נֹועלין אין לאו, ואם ּבהן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָסֹותמין

ּבהן. נֹועלין הארץ, ֲִֵֶֶַָָָמעל
.Ëּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת

ּכן למּטה לּה היה לא אם אסקּפה[יסוד]- ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ
נֹועלין  אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּמֹוכיח

נגר וכן נעילה]ּבּה; קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו [כמין ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶָָָֹ
ואינֹורימון] לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ׁשּמֹוכחת ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - הּקֹורֹות ּכׁשאר ְְֲִִַַָָָקֹורה
.È ותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר

עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין [היה ּבּדלת, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
בחבל] לדלת ּבּדלת,קשור קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְֲִֶֶֶַַָָָָ

ּבזוית  אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו נׁשמט הּנגר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָוהיה
אחר] זה [במקום הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין וחֹוזרין ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶ

ואין  אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ּבֹו; לנעל ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאסּור
עליו. להֹוכיח אגד ְִֶֶַָָּבֹו

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּבין [המורכבת , ְְֵֶָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה ּבין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּגדֹולה

חדקים[ירכיבה] ּבּה היּו הדומים ּבׁשּבת. [חריצים ְֲִַָָָָ
ּגדֹולה לפרקים] היתה אם - חליֹות ּכבעלת נראית והיא ,ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ

מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ידים, ּבׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּנּטלת
לטלטלּה. ְְְַָָֻמּתר

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם ּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד ,[ליטול ִִַ
ּכֹובׁשין לא לגהצו]אבל בגד ביניהם מכניסין וׁשל [לא ; ְְֲִֶָֹ

חסרֹון  מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע לא - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻּכֹובסין
יתקלקל]ּכיס שמא בו מלגעת נמנע אין [- - צמר ּגּזי וכן . ְִִֵֵֵֶֶ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא מּפני אֹותן, ;[לשמרם]מטלטלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

והּׁשלחין מּתרין. לתׁשמיׁש, יחדן אם עורות לפיכ] ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ
מעובדים] ּבעל שאינן ׁשל ׁשהיּו ּבין לטלטלן, מּתר -ְְְֵֶֶַַַָָָֻ

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּבית
.‚È ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל

ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו אם להֹוציאן [דרים]- מּתר ּבּה, ְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ׁשל  'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; לבית א ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלאׁשּפה
ּכדי  ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ּבחצר היּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָרעי'.
ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ּבהן. ויתלכל הּקטן יצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ּכנֹונא ּומטלטלין .והֹול ּתּמֹו, לגחלים לפי [כלי ְְְְְִִֵַָָֻ
עצים,מנחושת] ׁשברי עליו ׁשּיׁש ּפי על אף אפרֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּפני

עֹוׂשין ואין רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא ׁשל [יוצרים]מּפני ּגרף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
ׁשעבר  אֹו מאליו, נעׂשה אם אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָרעי

אֹותֹו. מֹוציאין - ְִִָָועׂשהּו
.„È ּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא ,ׁשמן ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לאכלן  מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ּתמרים ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻוכן
אֹוצר ואפּלּו ּתבּואה [מחסן]ּבׁשּבת; אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְֲִֶַַָָָָ

אכל  ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה להסּתּפק מתחיל - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹצבּורה
חּוץ  הּוא. מּוכן הּכל אּלא ּכלל, ּבׁשּבת מקצה ְְְֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא

ׁשּבּמקצה[תאנים]מּגרֹוגרֹות שמאחורי וצּמּוקין [חצר ְְְִִִֶֶַָֻ
ּבינתים,הבית] ּומסריחֹות הֹואיל אֹותן; ׁשּמיּבׁשין ּבזמן ,ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

מּׁשּום  ּבׁשּבת אסּורין הן הרי - לאכילה ראּויין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָואינן
ׁשּנתּגּלתה חבית כיסויה]מקצה. ואבּטיח [הוסר , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֻ

לאכילה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף - נחש ׁשּנׁשּברה [שמא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ארס] בהם ּבֹו,שם ּכּיֹוצא הּמצנע. ּבמקֹום ּומּניחן נֹוטלן ,ְְְִֵַַַָָָָֻ

לסגולה]קמיע הקודש שמות עם ממחה [קלף ׁשאינֹו ְֵֵֶֶַָֻ
מומחה] שאינו מי ּבֹו,[שכתבו יֹוצאין ׁשאין ּפי על אף -ְִִֵֶַַ

ׁשהדליקּו וׁשּבּקערה ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמטלטלין
ׁשּבת, ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַֻמּפני
.ÂËעל [מחסן]אֹוצר אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִֵֶֶַַַַָָ

לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ׁשּמּתר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻּפי
אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון מצוה, לדבר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאּלא
אחד  ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד הּמדרׁש. ּבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלקּבע
ולא  ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש אֹו ארּבע ממּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֻואחד

אֹוצר [ינקו]יכּבדּו ׁשל אּלא קרקעיתֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ּברגלֹו ׁשביל ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָנכנס

.ÊË הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ
הּתּורמּוס  את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָמטלטלין

קטנית] לא [מין אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהּיבׁש,
החצב את הּלח; ירק]את מאכל [מין ׁשהּוא מּפני , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

את צמח-]לּצבאים; מאכל [גרעיני ׁשהּוא מּפני החרּדל, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכל  וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני העצמֹות, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּיֹונים;
מטלטלין  ּבהמה, למאכל הראּויין והּגרעינין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָהּקלּפין
וזֹורקן  האכל, את אֹוכל - ראּויין וׁשאינן ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹותן.
ּתפּוח  ּבׂשר ּומטלטלין לטלטלן. ואסּור ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָלאחֹוריו;

חי [סרוח] ּבׂשר ּומטלטלין לחּיה. מאכל ׁשהּוא מּפני ,ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
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מבושל] ּתפל[שאינו ּבין מלוח], מּפני [לא מלּוח, ּבין ְִֵֵֵֵַָָ
אסּור  הּתפל, אבל מליח; ּדג וכן לאדם. ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשראּוי

ְְְַלטלטלֹו.
.ÊÈ מאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין

יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], אף [ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ
הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן ּפי עשב]על ,[מין ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאף
אדם. ּבני רב אצל מצּויין ּבהן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹוכּיֹוצא

.ÁÈ התקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי
מטלטלין  אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל

וקֹורניתאֹותן  ואזֹוב סיאה חבילי הראוים . צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ
ולבהמה] מהן להסקה מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

וכן  ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת;
צמחים]ּבפיגם תבלין.[מיני מיני ּבׁשאר וכן , ְְְְִִִֵֵֵָָָ

.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין שמפטמים אין [שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבאבּוסאותו] ּבין לבהמה], האכלה ּבין [כלי ּכלי ׁשל ְְִֵֵֵֶ

קרקע ׁשל הקרקע]ּבאבּוס על מסּלקין [שבנוי ואין ; ְְְְְִֵֵֶַַַ
הראי[המאכל] מּפני יתלכלך]לצדדין ׁשּמא [שלא ּגזרה , ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, מּלפני ונֹוטלין ּגּמֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֻיׁשוה
- החמֹור לפני ונֹותנין הּׁשֹור, מּלפני נֹוטלין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָאבל
ראּוי  ואין ּברירֹו, מטּנף הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּפני
ואין  ּומאּוס, רע ׁשריחם עלין וכן אחרת. ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמאכל

לפיכך  לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן ּדגים הּבהמה ׁשל ּתלי , ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
דגים] בו שתולים מּתר.[עץ ּבׂשר, וׁשל לטלטלֹו; אסּור ,ְְְְֶַָָָָֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Î סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף

אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ּומדיחין ְְִִִִֵֶֶַָֹאֹותֹו
החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו, הּכר את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻוׁשֹומטין

ׁשּימּתין יסריח]ּבׁשביל מקר[ולא ּכלי ּומביאין [הגורם . ְְְְִִִִִֵֵֶַַ
ׁשּלא קרירות] ּכדי ּכרסֹו על לֹו ּומּניחין מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּוכלי

הרּוח. ּבהן יּכנס ׁשּלא נקביו, את ּופֹוקקין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתפּוח;
ׁשּיעלה לא - הּלחי את שנפתח]וקֹוׁשרין מה ,[לסגור ְְֲִִֶֶֶֶַַֹ
מאּמצין ואין יֹוסיף; ׁשּלא עיניו [עוצמים]אּלא את ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ְַָּבׁשּבת.
.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת

מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּומטלטלֹו.
ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו ּכּכר מּניח ׁשם אין ואם ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּמא  - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין ּתינֹוק, ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹולא
יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא מּפני לכּבֹות, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיבֹוא
ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ּבכּכר לטלטל הּתירּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹולא

מתֹו. על ּבהּול ׁשאדם ְִֵֵֶַָָָמּפני
.·Îאֹו לטלטלֹו, מק ֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶַַַָָָָָָֻהיה

ויֹוׁשבין  אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו רצּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּלא
מּלמּטה להם חם צדדיו; הקרקע]מּׁשני זה [מחום - ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ויֹוׁשב מּטתֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָמביא
ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - מּלמעלה להם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחם

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש מחצלת מביא [כדי וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
המחצלת] עליה ונׁשמט לעגן מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְִִֵֵֶָָוהֹול

ׁשהרי  - מאליה עׂשּויה מחיצה ונמצאת לֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָוהֹול
ּוׁשני  לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה, ּומחצלת זה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמחצלת

הּמת. צּדי מּׁשני הּקרקע על ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַקצֹותיהן
.‚Î והם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית  להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹוד מתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
"לא  ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּברּיֹות,
מקֹום  להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָתסּור
אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין לֹו, לצאת ִִִִֵֵֵֶַַָָאחר

הן. ויֹוצאין ְְְִִֵּבמקֹומֹו,

ה'תשע"ה  אייר ט' שלישי יום

כז  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא 

הּוא  זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל  זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹּתחּום

העּתיקּו במסורת]חכמים חּוץ [קיבלו הּוא זה ׁשּתחּום , ְְֲִִֶֶֶָ
להם  אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד מיל עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלׁשנים
סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ תצאּו 'לא רּבנּו: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹמׁשה
אבל  אּמה; אלּפים עד אּלא לעיר, חּוץ אדם יצא ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

מגרׁש הּוא ׁשאלּפים, אסּור; - לאלּפים [מתחם]חּוץ ְְְְִִִֶַַַַַָ
ִָהעיר.

ּכל ·. את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻנמצאת
ּכּלּה היתההעיר אפּלּו ׁשהיתה [גדולה], ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֻ

לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ּבין חֹומה, ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻֻמּקפת
ּכטבלה  מרּבעֹות רּוח לכל אּמה אלּפים לעיר חּוץ ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֻלהּל

נׂשּכר ׁשּיהיה ּכדי יצא [מרויח]מרּבעת, ואם הּזוּיֹות. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - לאלּפים מדרבנן]חּוץ ,[מלקות ְְְִִַַַַַַ

יתר  העיר מן והרחיק יצא אם אבל מיל; עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָעד
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו מיל, עׂשר ׁשנים ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכגֹון ‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
אחד  ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ארּבעה יׁש[בגמרא]מהן אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; למעלה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּתחּומין
ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבֹו

ׁשם. ּתחּומין ְִִָאּסּור
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר אֹו[שטח ׁשּבּמדּבר, ְְִִִֶֶַַָָ

מגודר]ּבסהר מרׁשּות [מגרש ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו , ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
לכל  אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּיחיד
ּבׁשעה  יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת וכן ּברּבּוע. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָרּוח

קנה ׁשּלא הּׁשּבת, -]ׁשּנכנס לקנות התכוון ׁשביתה [לא ְְִִֶֶַַַָָָָֹ
ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים מּמקֹומֹו להּל לֹו יׁש -ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

יֹודע ואינֹו ּבבקעה, מהּל -[היכן]היה ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ּבינֹונּיֹות, ּפסיעֹות אלּפים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָמהּל
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מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה  'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים  ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת  אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?
מבלעת  הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻהּמערה;
הרׁשּות  אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה אלּפים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּבתֹו

הּׁשאר  את לֹו ּומׁשלימין אּמֹות, .ּכארּבע ְְְְִִֶַַַַַָ
.Âאֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אלף  ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד לעיר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמחּוץ
אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ּפחֹות אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּמה,
ּפחֹות  אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ּבּה, ׁשּפגע ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמערה

אּמֹות. ְַַַארּבע
.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל

אלף  אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּדתֹו,
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ּבלבד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָאּמה

.Áׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
על  העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמהּל

זריקה  ּגֹוים ידי והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
לכל  אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמחיצה
לטלטל  לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִֵֶַַַַַָָֻרּוח,
ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, ידי על הּמחיצה ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּבכל

.Ë ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמי
ּבחרבה ּבא ׁשהיה ּבין ּבתֹו[ביבשה]ּבּים, נכנס אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

על  אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב אּמה ְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלּפים
לּמדינה הּגיע ׁשּלא יּכנס [לעיר]ּפי זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני  רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם  ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום  עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ׁשהּוא  מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות  ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום  חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא  לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים  ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד  מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ּבתֹו[בלבד]סֹוף אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס. זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָהּתחּום,

.·È ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִֶֶַַָָֹמי
ויצא  ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ּגֹוים לֹוׁשהֹוציאּוהּו אין - ְִִֵֶֶַַָָָָָ

לדעת חזר אּמֹות. ארּבע אּלא [בכוונה]אּלא לֹו אין , ְְֵֶֶַַַַַַָָָ
נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו החזירּוהּו, אּמֹות; ְְְְְִִִֶַַַָָָֹארּבע

ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ּכגֹון - הּיחיד ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּברׁשּות
ּכּלּה את להּל לֹו יׁש - אחרת ּבעיר יצא אֹו אם וכן ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

את  מהּל - ּבתֹוכן והּוא ונזּכר ּבׁשגגה, מאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלאחד
ָֻּכּלּה.

.‚È ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְִֶֶַַַַַַָָָֹיצא
אּלא  לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלדעת,
על  אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן אּמֹות; ְְְְִֵַַַַַַַַָָארּבע
לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַָּפי

אּמֹות  ארּבע המפרׁשאּלא אף [בספינה]. - הּגדֹול ּבּים ְְֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשהּוא ּפי ּכל על את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום חּוץ ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבכּלּה. ּומטלטל ּכּלּה, ְְְְִֵַַָָָֻֻהּספינה
.„È ּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא  והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
ׁשּיצא  ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
ׁשּלא  ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו מבלע ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻמּמּנּו
הרי  הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש הֹואיל  - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָלדעּתֹו
לא  ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון לתחּומֹו; נכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹזה

.יצא  ָָ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק  יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא  ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת יּכנס,מּמּנּו, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת  ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; לא ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּוכאּלּו

ׁשּנכנס,[בכוונה] ּפי על אף - לדעת יצא אם אבל ;ְְֲִִִֶַַַַַָָָ
אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו ְֵֶַַַָאין

.ÊË העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶָָָָּכל
מּמי  ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על להעיד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבאּו
אּמה  אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר לצאת  לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּמּתר
למדינה  הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע מקֹום ּבאֹותֹו רּוח, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָלכל
לכל  אּמה אלּפים לֹו ויׁש העיר, ּכאנׁשי הּוא הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

לּמדינה  חּוץ .רּוח ְִַַָ
.ÊÈ:ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְִֵֵֶֶַָָָהיה

לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה נעׂשת ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָ'ּכבר
ּתחּום  מקצת היה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמּמקֹומֹו
לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ּברׁשּות, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיצא

יצא  לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, חֹוזר זה הרי - וכל מּמקֹומֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל נפׁשֹות להּציל ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהּיֹוצאין
רּוח  לכל אּמה אלּפים להם יׁש - הּמּפלת מן ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאֹו
והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה ואם ּבֹו; ׁשהּצילּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּמקֹום
חֹוזרין  אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ּבּמקֹום לׁשּבֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָמפחדין

זינן. ּובכלי למקֹומן, ְְְִִֵֵַָָָּבׁשּבת

ה'תשע"ה  אייר י' רביעי יום
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הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית אם [העיר]ּכל - ְִִִִֵֵֶַָָָ
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ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ּבינֹו אּמה,היה ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
צלע של]ׁשהּוא מהמרובע אחד סאתים [צד ּבית ִֵֶֶַַָ

לּמדינה, מצטרף זה הרי - מּזה ּפחֹות אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהמרּבעת,
רּוח, לכל אּמה אלּפים לּה ּוכׁשּמֹודדין מּמּנה; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָונחׁשב

זה. ּדירה מּבית חּוץ ְִִִֵֶָמֹודדין
ׁשני ·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה

קרֹוב  ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִַַַָָָקרֹוב
הרי  - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ּבׁשבעים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָלּׁשני
לּבית  מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, אחת; ּכמדינה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹהּכל

על האחרֹון  אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יתר. אֹו אּמֹות ְֵַַַָארּבע

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית [שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסני עבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּבהן תבואה] ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ּבהן  ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ּדירה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבית

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על אּמֹות שומרים]ארּבע ,[סוכות ְְְְִַַַַַַַַָֻ
ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, הּבנּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהּבית
אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָוהּמערה

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם עּמּה, [שני מצטרפין ְְְְְִִִִִִִַָָָָָ
אמה] ּומאֹות שלישי חּוט ; ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְִִִֵֵַַַ

הּמדינה ּכל ּפני על הדירה]מתּוח בית ּומֹודדין [שבצד , ְְְִִֵַַַָָָ
אּמה. אלּפים החּוט לאֹותֹו ְְִַַַַָחּוץ

ׁשאין „. מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָואּלּו
והּקבר  והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ּתקרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעליהן
ּבהן  ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית הּכנסת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּובית

והּבֹור ּדירה; וצר]והּׁשיח[עמוק]ּבית והּמערה [ארוך ְְְְִִֵַַַַָָָ
בסלע] אּלּו[חצובה ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְִִֵֶַַַָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. מצטרפין אין ּבהן, ְְְִִִֵֵֶַָָָוכּיֹוצא
מאה ‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

אּמה  ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָוארּבעים
ׁשּתיהן  חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים לזֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּוׁשירים
העיר  ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ונמצאת אחת; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכעיר

אּמה  אלּפים לּה וחּוצה ּכפרים הּׁשנּיה ׁשלׁשה היּו . ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹ
מן  אחד ּכל ּובין האמצעי ּבין יׁש אם - ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמׁשּלׁשין
הּׁשנים  ּובין מּכאן, ּפחֹות אֹו אּמה אלּפים ְְִִִִִֵַַַַַַָָָהחיצֹונים
ּכדי  ׁשליׁש, ּפחֹות ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים ְְְִִִִִֵַַָָָֹהחיצֹונים
אֹותֹו ּכׁשּתראה האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּיהיה
- ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאּלּו
אּמה  אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח ּולבּסֹוף [חומה]לכל ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
יׁשבה [באוכלוסין]יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְִִִָָָָָָָ

מחֹומֹותיה  לּה מֹודדין הּקפה, .ּולבּסֹוף ְְְִֵֶַָָָֻ
.Â ארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְִִִִִֶַָָָָזוּיֹות
עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל אּמה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻאלּפים

זוּיֹות לּה כמרובעת]עֹוׂשין אותה ורֹואין [מחשיבים , ְִִִָָ
מּצלעֹות  חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ּבתֹו היא ּכאּלּו ְְְְְִִִִַָָֻאֹותּה
מׂשּתּכר  ׁשּנמצא - רּוח לכל אּמה אלּפים מרּבע ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻאֹותֹו

ִַָהּזוּיֹות.[מרויח]
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אלּפים  למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַָָֻמרּבעין
העֹולם  ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; לכל ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָאּמה

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון כנגד ּכדי [צפונה ,ְֵ
העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה מּמּנה רּוח ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהא

ּכנגּדּה. ְְְֶֶֶָֻּומכּונת
.Á רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה

ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא ּכאּלּו [ג'אֹותּה ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻ
שלנו] סופית כ"ף כעין ּכקׁשת יוונית עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲֶֶֶָָָ

אּמה  אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ּבין יׁש אם -ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּיתר מן לּה מֹודדין קצות - בשני הנמתח בחבל – ["יתר" ְִִֶֶַָ

ורֹואיןהקשת] ּכאּלּו, והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ארּבעת  ראׁשיה ׁשני ּבין היה ואם ּבּתים; מלא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

מֹוד  אין - הּקׁשתאלפים מן אּלא לּה עצמו]דין .[מהישוב ְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
.Ë רּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר

הנחל] בשפת גבוהה קרקע על [יציקת אּמֹות ארּבע ְַַַַַֹרחב
נמצא  - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי הּנחל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׂשפת
מּׂשפת  אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ּבכלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָהּנחל
מּפני  הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ויעׂשה הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻהּנחל
להן  מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ואם מּצּדֹו. הּבנּויה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרּקה
האלּפים  מן נמּדד הּנחל ונמצא ּבּתיהן; מּפתח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

ֶֶָׁשּלהם.
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן אין [רועי , ְְִִֵֵ

ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא להן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמֹודדין
ּבּתים ׁשני ׁשני ׁשל אבן]חצרֹות או עץ ּכּלם [בתי הקּבעּו , ְְְְֲִֵֵֵֶָָֻֻ

קבוע] לבית נחשבים הצריפים ונֹותנין [גם אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְִִַָ
העירֹות. ּכׁשאר רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָלהם

.‡È ּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר  הּגיע ולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשּיכֹול [עמק]לגיא אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ּבחבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלהבליעֹו

אלפים. מארּבעת ְֲִֵַַַָָּפחֹות
.·È א ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוט מּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו החוט יֹורד [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת העמק אפׁשר בשפת ׁשאי ,ְִֶֶָ

ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם אבל ּבֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלהׁשּתּמׁש
ּפחֹות  אֹו אלּפים, עמק היה ּכן אם אּלא מבליעֹו, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאינֹו

ִֵמּכן.
.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה ועֹולה,[מדרונו מקּדד - ְְְְֵֶַַָָָֻ

ויֹורד המפורטת מקּדד לשיפוע בדילוגים מדידה [שיטת ְְֵֵַ
להבליעֹולהלן] יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב ּגיא היה ;ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
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מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה  'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים  ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת  אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?
מבלעת  הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻהּמערה;
הרׁשּות  אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה אלּפים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּבתֹו

הּׁשאר  את לֹו ּומׁשלימין אּמֹות, .ּכארּבע ְְְְִִֶַַַַַָ
.Âאֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אלף  ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד לעיר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמחּוץ
אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ּפחֹות אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּמה,
ּפחֹות  אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ּבּה, ׁשּפגע ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמערה

אּמֹות. ְַַַארּבע
.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל

אלף  אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּדתֹו,
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ּבלבד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָאּמה

.Áׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
על  העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמהּל

זריקה  ּגֹוים ידי והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
לכל  אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמחיצה
לטלטל  לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִֵֶַַַַַָָֻרּוח,
ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, ידי על הּמחיצה ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּבכל

.Ë ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמי
ּבחרבה ּבא ׁשהיה ּבין ּבתֹו[ביבשה]ּבּים, נכנס אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

על  אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב אּמה ְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלּפים
לּמדינה הּגיע ׁשּלא יּכנס [לעיר]ּפי זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני  רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם  ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום  עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ׁשהּוא  מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות  ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום  חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא  לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים  ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד  מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ּבתֹו[בלבד]סֹוף אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס. זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָהּתחּום,

.·È ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִֶֶַַָָֹמי
ויצא  ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ּגֹוים לֹוׁשהֹוציאּוהּו אין - ְִִֵֶֶַַָָָָָ

לדעת חזר אּמֹות. ארּבע אּלא [בכוונה]אּלא לֹו אין , ְְֵֶֶַַַַַַָָָ
נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו החזירּוהּו, אּמֹות; ְְְְְִִִֶַַַָָָֹארּבע

ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ּכגֹון - הּיחיד ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּברׁשּות
ּכּלּה את להּל לֹו יׁש - אחרת ּבעיר יצא אֹו אם וכן ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

את  מהּל - ּבתֹוכן והּוא ונזּכר ּבׁשגגה, מאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלאחד
ָֻּכּלּה.

.‚È ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְִֶֶַַַַַַָָָֹיצא
אּלא  לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלדעת,
על  אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן אּמֹות; ְְְְִֵַַַַַַַַָָארּבע
לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַָּפי

אּמֹות  ארּבע המפרׁשאּלא אף [בספינה]. - הּגדֹול ּבּים ְְֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשהּוא ּפי ּכל על את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום חּוץ ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבכּלּה. ּומטלטל ּכּלּה, ְְְְִֵַַָָָֻֻהּספינה
.„È ּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא  והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
ׁשּיצא  ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
ׁשּלא  ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו מבלע ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻמּמּנּו
הרי  הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש הֹואיל  - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָלדעּתֹו
לא  ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון לתחּומֹו; נכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹזה

.יצא  ָָ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק  יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא  ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת יּכנס,מּמּנּו, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת  ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; לא ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּוכאּלּו

ׁשּנכנס,[בכוונה] ּפי על אף - לדעת יצא אם אבל ;ְְֲִִִֶַַַַַָָָ
אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו ְֵֶַַַָאין

.ÊË העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶָָָָּכל
מּמי  ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על להעיד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבאּו
אּמה  אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר לצאת  לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּמּתר
למדינה  הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע מקֹום ּבאֹותֹו רּוח, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָלכל
לכל  אּמה אלּפים לֹו ויׁש העיר, ּכאנׁשי הּוא הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

לּמדינה  חּוץ .רּוח ְִַַָ
.ÊÈ:ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְִֵֵֶֶַָָָהיה

לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה נעׂשת ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָ'ּכבר
ּתחּום  מקצת היה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמּמקֹומֹו
לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ּברׁשּות, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיצא

יצא  לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, חֹוזר זה הרי - וכל מּמקֹומֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל נפׁשֹות להּציל ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהּיֹוצאין
רּוח  לכל אּמה אלּפים להם יׁש - הּמּפלת מן ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאֹו
והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה ואם ּבֹו; ׁשהּצילּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּמקֹום
חֹוזרין  אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ּבּמקֹום לׁשּבֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָמפחדין

זינן. ּובכלי למקֹומן, ְְְִִֵֵַָָָּבׁשּבת

ה'תשע"ה  אייר י' רביעי יום
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הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית אם [העיר]ּכל - ְִִִִֵֵֶַָָָ
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ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ּבינֹו אּמה,היה ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
צלע של]ׁשהּוא מהמרובע אחד סאתים [צד ּבית ִֵֶֶַַָ

לּמדינה, מצטרף זה הרי - מּזה ּפחֹות אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהמרּבעת,
רּוח, לכל אּמה אלּפים לּה ּוכׁשּמֹודדין מּמּנה; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָונחׁשב

זה. ּדירה מּבית חּוץ ְִִִֵֶָמֹודדין
ׁשני ·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה

קרֹוב  ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִַַַָָָקרֹוב
הרי  - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ּבׁשבעים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָלּׁשני
לּבית  מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, אחת; ּכמדינה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹהּכל

על האחרֹון  אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יתר. אֹו אּמֹות ְֵַַַָארּבע

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית [שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסני עבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּבהן תבואה] ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ּבהן  ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ּדירה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבית

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על אּמֹות שומרים]ארּבע ,[סוכות ְְְְִַַַַַַַַָֻ
ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, הּבנּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהּבית
אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָוהּמערה

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם עּמּה, [שני מצטרפין ְְְְְִִִִִִִַָָָָָ
אמה] ּומאֹות שלישי חּוט ; ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְִִִֵֵַַַ

הּמדינה ּכל ּפני על הדירה]מתּוח בית ּומֹודדין [שבצד , ְְְִִֵַַַָָָ
אּמה. אלּפים החּוט לאֹותֹו ְְִַַַַָחּוץ

ׁשאין „. מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָואּלּו
והּקבר  והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ּתקרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעליהן
ּבהן  ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית הּכנסת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּובית

והּבֹור ּדירה; וצר]והּׁשיח[עמוק]ּבית והּמערה [ארוך ְְְְִִֵַַַַָָָ
בסלע] אּלּו[חצובה ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְִִֵֶַַַָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. מצטרפין אין ּבהן, ְְְִִִֵֵֶַָָָוכּיֹוצא
מאה ‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

אּמה  ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָוארּבעים
ׁשּתיהן  חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים לזֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּוׁשירים
העיר  ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ונמצאת אחת; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכעיר

אּמה  אלּפים לּה וחּוצה ּכפרים הּׁשנּיה ׁשלׁשה היּו . ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹ
מן  אחד ּכל ּובין האמצעי ּבין יׁש אם - ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמׁשּלׁשין
הּׁשנים  ּובין מּכאן, ּפחֹות אֹו אּמה אלּפים ְְִִִִִֵַַַַַַָָָהחיצֹונים
ּכדי  ׁשליׁש, ּפחֹות ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים ְְְִִִִִֵַַָָָֹהחיצֹונים
אֹותֹו ּכׁשּתראה האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּיהיה
- ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאּלּו
אּמה  אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח ּולבּסֹוף [חומה]לכל ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
יׁשבה [באוכלוסין]יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְִִִָָָָָָָ

מחֹומֹותיה  לּה מֹודדין הּקפה, .ּולבּסֹוף ְְְִֵֶַָָָֻ
.Â ארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְִִִִִֶַָָָָזוּיֹות
עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל אּמה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻאלּפים

זוּיֹות לּה כמרובעת]עֹוׂשין אותה ורֹואין [מחשיבים , ְִִִָָ
מּצלעֹות  חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ּבתֹו היא ּכאּלּו ְְְְְִִִִַָָֻאֹותּה
מׂשּתּכר  ׁשּנמצא - רּוח לכל אּמה אלּפים מרּבע ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻאֹותֹו

ִַָהּזוּיֹות.[מרויח]
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אלּפים  למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַָָֻמרּבעין
העֹולם  ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; לכל ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָאּמה

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון כנגד ּכדי [צפונה ,ְֵ
העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה מּמּנה רּוח ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהא

ּכנגּדּה. ְְְֶֶֶָֻּומכּונת
.Á רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה

ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא ּכאּלּו [ג'אֹותּה ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻ
שלנו] סופית כ"ף כעין ּכקׁשת יוונית עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲֶֶֶָָָ

אּמה  אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ּבין יׁש אם -ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּיתר מן לּה מֹודדין קצות - בשני הנמתח בחבל – ["יתר" ְִִֶֶַָ

ורֹואיןהקשת] ּכאּלּו, והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ארּבעת  ראׁשיה ׁשני ּבין היה ואם ּבּתים; מלא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

מֹוד  אין - הּקׁשתאלפים מן אּלא לּה עצמו]דין .[מהישוב ְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
.Ë רּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר

הנחל] בשפת גבוהה קרקע על [יציקת אּמֹות ארּבע ְַַַַַֹרחב
נמצא  - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי הּנחל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׂשפת
מּׂשפת  אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ּבכלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָהּנחל
מּפני  הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ויעׂשה הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻהּנחל
להן  מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ואם מּצּדֹו. הּבנּויה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרּקה
האלּפים  מן נמּדד הּנחל ונמצא ּבּתיהן; מּפתח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

ֶֶָׁשּלהם.
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן אין [רועי , ְְִִֵֵ

ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא להן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמֹודדין
ּבּתים ׁשני ׁשני ׁשל אבן]חצרֹות או עץ ּכּלם [בתי הקּבעּו , ְְְְֲִֵֵֵֶָָֻֻ

קבוע] לבית נחשבים הצריפים ונֹותנין [גם אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְִִַָ
העירֹות. ּכׁשאר רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָלהם

.‡È ּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר  הּגיע ולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשּיכֹול [עמק]לגיא אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ּבחבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלהבליעֹו

אלפים. מארּבעת ְֲִֵַַַָָּפחֹות
.·È א ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוט מּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו החוט יֹורד [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת העמק אפׁשר בשפת ׁשאי ,ְִֶֶָ

ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם אבל ּבֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלהׁשּתּמׁש
ּפחֹות  אֹו אלּפים, עמק היה ּכן אם אּלא מבליעֹו, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאינֹו

ִֵמּכן.
.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה ועֹולה,[מדרונו מקּדד - ְְְְֵֶַַָָָֻ

ויֹורד המפורטת מקּדד לשיפוע בדילוגים מדידה [שיטת ְְֵֵַ
להבליעֹולהלן] יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב ּגיא היה ;ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
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אמה] נ' שהחבל יכֹול [כיון ׁשהּוא למקֹום הֹול -ְֵֶָָ
למדוד]להבליעֹו שיכול בגיא וצֹופה [מקום ּומבליעֹו, , ְְְְִִֶַַ

מּדתֹו עיונו]ּכנגד לפי התחום את וחֹוזר.[מעריך , ְְִֵֶֶָ
.„È אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע

להׁשּתּמׁש[מעריך]אֹומד אפׁשר ואם לֹו. והֹול רחּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
יֹורד  הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; מדידה מֹודדֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבֹו,

יפה. מדידה רחּבֹו מֹודד ְְְְִֵֶָָָָּכנגּדֹו,
.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מב  אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיב ליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
עד השיפוע] הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְִִֵֵַַַָָָָוחֹוזר

אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתלּקט
ׁשהיה  ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם לֹו. והֹול ְְְְְִִֵֵֶַָָָאֹומדֹו,

מעט מעט מקּדדֹו - מחמּׁשים יתר מדידה רחּבֹו [שיטת ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ
לשיפועים] ּבהרים'מיוחדת 'מקּדדין ׁשאמרּו: הּוא וזה ;ְְְְִִֶֶֶַָָ

בסמוך] .[ומפורט
.ÊË יכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד

ישר]להבליען? אינו השטח ׁשל [כי חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְֲִִִֶֶֶַַָ
מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ,[רגליו]ארּבע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

העליֹון  וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּתחּתֹון
מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹלעמד
את  ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, מתּגלּגלים וכן החבל; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַמּדת

הּגיא אֹו ההר את להבליע הּמֹודד ּוכׁשּיל [שמול ּכּלֹו. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
העֹוברים,העיר] אֹותֹו יראּו ׁשּלא - לּתחּום חּוץ יצא לא ,ְְְִִֵֵֶַָֹֹ

לכאן' ּבאה ּתחּומין 'מּדת להיכשל]ויאמרּו: .[ועלולים ְְְְִִַָָָֹ
.ÊÈ יֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה  ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה ְְְִִִֵֵֶַַַָָּומדד,

ׁשרּבה [רק] ּומדדּוּבּתחּום ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
ּובלבד  למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּתחּום,

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת יתר ירּבה מיד]ׁשּלא .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ?[מהי ֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה ׁשּירּבה מּקרן [הממעט]ּבעת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאלכסֹון
מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו הּתחּום צלע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָונמצא

הּמדינה' מּצלע אלּפים מדד האחרֹון, העיר וזה [מאמצע ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ
ישר] על בקו ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על מחזיקין ואין ;ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון זה רּבה אם ,לפיכ ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָזה.
על  ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ּבקרּוב ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָּבחמׁש

לֹו. ׁשֹומעין אין ְִֵֶזה,
.ËÈ ּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאן ּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
אּלא  להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם. אלּפים ׁשּׁשעּור מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָלהקל,

ה'תשע"ה  אייר י"א חמישי יום

כט  ¤¤ּפרק
ּבדברים ‡. הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: זכרהּו- ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ּבכניסתֹו -ְְְְִִִִִַַָָָָ
אלהינּו·. ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶַַַָָֹוזה

ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, וׁשּבת מל ּבנּו, ורצה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
למעׂשה  זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ּבאהבה ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָקדׁשֹו
ּכי  מצרים; ליציאת זכר קדׁש, למקראי ּתחּלה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹבראׁשית,
קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָבנּו
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ּוברצֹון ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָּבאהבה

.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', אּתה ּברּו. ְְִֵֶַַַָָֹֹ
ּבּלילה „. הּקּדּוׁש, ּבין עּקר ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹ

ואם  ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָֻּבׁשֹוגג
עד  והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ּבּלילה הבּדיל ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹלא
ּבליל  אּלא האֹור, על מבר אינֹו אבל רביעי; יֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָסֹוף

ּבלבד. ׁשּבת ְִֵַַָָמֹוצאי
הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם -אסּור ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיקּדׁש לאכל עד להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עד  - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְֲִִַַָָֹולׁשּתֹות,

ואכל ׁשּיבּדיל; עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ולׁשּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוׁשתה

ׁשאכל. אחר ְִֶַַַַָּומבּדיל
.Â.הּיין על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַמּדברי

הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָואף
לעׂשֹות  לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ׁשּיבּדיל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻּומאחר
על  ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹמלאכה,
עד  ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּיין

ְֵֶַׁשּיקּדׁש.
.Ê רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

יתר  יין,אֹו ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
ולא  יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו
מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ;יסּיע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּפרׁשת  ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּומנהג
מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ואחר ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָֻ"ויכּלּו",
ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ּומׁשקה לגמיו, מלא ְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֻוׁשֹותה

ואֹוכל. 'הּמֹוציא' ּומבר ידיו, ְְִֵֵֵַָָָנֹוטל
.Áלא [נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית  קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
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ּבבית [פינה] מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָזֹו,
ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהּכנסת?

.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה לֹוהיה היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיין
הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָּומקּדׁש,

הּכֹוס. על ֶַַָאּלא
.È ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי

ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹידיו
לסעּודה  ידיו ׁשּנטל אחר הּיין על לברמקּדׁש ּומצוה . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

וזה  ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ּביֹום הּיין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל
רּבא' 'קּדּוׁשא הּנקרא הּגפן'הּוא ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לֹו ואסּור ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ואחר וׁשֹותה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹּבלבד,
לא  זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. קדם ּכלּום ׁשּיטעם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלאדם

סעּודה. ּבמקֹום אּלא ְְְִִֶֶָָיהיה
.‡È מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

על  מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹיֹום,
ׁשּמצות  ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּכֹוס
קדם  ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת ּבין לאמרּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹזכירה

ּבמעט  זֹו .לׁשעה ְְִַָָ
.·È והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה הפת ּבתֹו [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ
הקידוש] אחר ּכעד ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְֵֵַַַָָ

הּׁשּבת  ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ּברּכת ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָמבר
ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - סעּודתֹו ּבתֹו [מים והּוא ְְְְְֵֵָָָָ

ּכאחרונים] ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון ּברּכת ּומבר ,ְְְִֵַַַַַַָָָ
הּׁשתּיה ּבתֹו היה ואם עליו; ּפֹוסק [יין]מבּדיל - ְְְְִִִֵַַָָָָָ

לׁשתּיתֹו. חֹוזר ּכ ואחר ְְְִִִֵַַַָָּומבּדיל,
.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה

ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָּברּכת
ׁשּתי  עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש יבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא
ּברּכת  ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ּבכֹוס ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָמצוֹות

מ  ׁשּתי הן הּמזֹון, ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְְִֵֵֶַָָ
.„È ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח  ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּכטּפת
עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל מֹורים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאנּו
הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר לא ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹואֹומר:

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו יין להֹוציא ללא אּלא [פתוח ְְִִֵֶֶֶַַָֻ
מהן.מכסה] אחד על מקּדׁשין ׁשאין - מב ּׁשל אֹו ,ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻ

.ÂË ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹיין
עליו  מקּדׁשין אין מים יין, עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ׁשלׁשה  הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּבּמה

מסויימות] אבל [מידות מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - ארּבעה הֹוציא במים]אם ,[מעורב ְֲִִִֵֶַַָָָ

עליו. ְְִַָָּומקּדׁשין

.ÊË רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
ואין  ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה אם -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכֹוסֹות  ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; על .מקּדׁשין  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
.ÊÈ מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹיין

מזּוג  יין וכן והּוא עליו; עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
אֹותן  ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש צּמּוקים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיּו

ּדבׁש מהן מקּדׁשין [מיץ]יצא מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
עליו  ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול אדם וסֹוחט ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו;
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׁשכר יינּה ׁשרב מדינה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשעתֹו.
חמר  והּוא הֹואיל עליו, להבּדיל מּתר - לקּדּוׁש ְְְְֲִִִַַָָָָֻּפסּול

ְִַָהּמדינה.
.ÁÈ ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשם

טֹובים  ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ - ּומבּדילין ׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּובמֹוצאי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבמֹוצאיהן
מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ּבמֹוצאי ּומבּדילין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻהן.
ּבמֹוצאי  מבּדילין אין אבל טֹוב; ליֹום ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּובמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב ְַָיֹום
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח 

לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶָָָָָָָָהעֹולם,
ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ּבנּו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבחר
ּוזמּנים  חּגים לׂשמחה, מֹועדים ּבאהבה, ְְְְֱֲֲִִִִֵַַַָָֹאלהינּו

הּזה  קדׁש מקרא טֹוב יֹום את חג לׂשׂשֹון, יֹום את , ְְִֶֶֶֶַַָָֹ
הּסּכֹות  חג אֹו הּזה, הּׁשבּועֹות חג אֹו - הּזה ֶֶַַַַַַַַָֻהּמּצֹות
זמן  אֹו ּתֹורתנּו, מּתן זמן אֹו - חרּותנּו זמן - ְְְֵֵֵֶַַַַַַָהּזה
בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׂשמחתנּו
ּבׂשמחה  קדׁש ּומֹועדי העּמים, מּכל קּדׁשּת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָואֹותנּו

יׂשראל ּובׂשׂשֹון  מקּדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
וחֹותם  הּׁשּבת מזּכיר - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָוהּזמּנים'.
ויׂשראל  הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר

ְְִַַוהּזמּנים'.
.Î,ּבאהבה אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ּתרּועה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָזכרֹון
וקּים  אמת ּודבר העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָָבחרּת
יׂשראל  מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעד.
'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם הּזּכרֹון'. ְְְְְִִִֵֵַַַָָָויֹום
ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכדר הּזּכרֹון', ויֹום ויׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשּבת

.‡Î אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי
וכן  הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו יין, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹו
ּבׁשּבת  ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש טֹוב .ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Î ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא על [ולילו מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵַַַָָָ

מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּגפן,
'הּמבּדיל  ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ואחר הּנר, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָעל

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר לקדׁש', קדׁש ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבין
.‚Î אֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל
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אמה] נ' שהחבל יכֹול [כיון ׁשהּוא למקֹום הֹול -ְֵֶָָ
למדוד]להבליעֹו שיכול בגיא וצֹופה [מקום ּומבליעֹו, , ְְְְִִֶַַ

מּדתֹו עיונו]ּכנגד לפי התחום את וחֹוזר.[מעריך , ְְִֵֶֶָ
.„È אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע

להׁשּתּמׁש[מעריך]אֹומד אפׁשר ואם לֹו. והֹול רחּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
יֹורד  הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; מדידה מֹודדֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבֹו,

יפה. מדידה רחּבֹו מֹודד ְְְְִֵֶָָָָּכנגּדֹו,
.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מב  אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיב ליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
עד השיפוע] הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְִִֵֵַַַָָָָוחֹוזר

אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתלּקט
ׁשהיה  ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם לֹו. והֹול ְְְְְִִֵֵֶַָָָאֹומדֹו,

מעט מעט מקּדדֹו - מחמּׁשים יתר מדידה רחּבֹו [שיטת ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ
לשיפועים] ּבהרים'מיוחדת 'מקּדדין ׁשאמרּו: הּוא וזה ;ְְְְִִֶֶֶַָָ

בסמוך] .[ומפורט
.ÊË יכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד

ישר]להבליען? אינו השטח ׁשל [כי חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְֲִִִֶֶֶַַָ
מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ,[רגליו]ארּבע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

העליֹון  וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּתחּתֹון
מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹלעמד
את  ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, מתּגלּגלים וכן החבל; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַמּדת

הּגיא אֹו ההר את להבליע הּמֹודד ּוכׁשּיל [שמול ּכּלֹו. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
העֹוברים,העיר] אֹותֹו יראּו ׁשּלא - לּתחּום חּוץ יצא לא ,ְְְִִֵֵֶַָֹֹ

לכאן' ּבאה ּתחּומין 'מּדת להיכשל]ויאמרּו: .[ועלולים ְְְְִִַָָָֹ
.ÊÈ יֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה  ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה ְְְִִִֵֵֶַַַָָּומדד,

ׁשרּבה [רק] ּומדדּוּבּתחּום ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
ּובלבד  למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּתחּום,

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת יתר ירּבה מיד]ׁשּלא .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ?[מהי ֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה ׁשּירּבה מּקרן [הממעט]ּבעת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאלכסֹון
מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו הּתחּום צלע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָונמצא

הּמדינה' מּצלע אלּפים מדד האחרֹון, העיר וזה [מאמצע ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ
ישר] על בקו ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על מחזיקין ואין ;ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון זה רּבה אם ,לפיכ ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָזה.
על  ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ּבקרּוב ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָּבחמׁש

לֹו. ׁשֹומעין אין ְִֵֶזה,
.ËÈ ּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאן ּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
אּלא  להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם. אלּפים ׁשּׁשעּור מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָלהקל,

ה'תשע"ה  אייר י"א חמישי יום

כט  ¤¤ּפרק
ּבדברים ‡. הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: זכרהּו- ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ּבכניסתֹו -ְְְְִִִִִַַָָָָ
אלהינּו·. ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶַַַָָֹוזה

ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, וׁשּבת מל ּבנּו, ורצה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
למעׂשה  זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ּבאהבה ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָקדׁשֹו
ּכי  מצרים; ליציאת זכר קדׁש, למקראי ּתחּלה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹבראׁשית,
קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָבנּו
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ּוברצֹון ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָּבאהבה

.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', אּתה ּברּו. ְְִֵֶַַַָָֹֹ
ּבּלילה „. הּקּדּוׁש, ּבין עּקר ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹ

ואם  ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָֻּבׁשֹוגג
עד  והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ּבּלילה הבּדיל ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹלא
ּבליל  אּלא האֹור, על מבר אינֹו אבל רביעי; יֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָסֹוף

ּבלבד. ׁשּבת ְִֵַַָָמֹוצאי
הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם -אסּור ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיקּדׁש לאכל עד להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עד  - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְֲִִַַָָֹולׁשּתֹות,

ואכל ׁשּיבּדיל; עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ולׁשּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוׁשתה

ׁשאכל. אחר ְִֶַַַַָּומבּדיל
.Â.הּיין על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַמּדברי

הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָואף
לעׂשֹות  לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ׁשּיבּדיל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻּומאחר
על  ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹמלאכה,
עד  ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּיין

ְֵֶַׁשּיקּדׁש.
.Ê רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

יתר  יין,אֹו ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
ולא  יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו
מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ;יסּיע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּפרׁשת  ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּומנהג
מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ואחר ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָֻ"ויכּלּו",
ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ּומׁשקה לגמיו, מלא ְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֻוׁשֹותה

ואֹוכל. 'הּמֹוציא' ּומבר ידיו, ְְִֵֵֵַָָָנֹוטל
.Áלא [נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית  קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
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ּבבית [פינה] מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָזֹו,
ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהּכנסת?

.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה לֹוהיה היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיין
הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָּומקּדׁש,

הּכֹוס. על ֶַַָאּלא
.È ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי

ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹידיו
לסעּודה  ידיו ׁשּנטל אחר הּיין על לברמקּדׁש ּומצוה . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

וזה  ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ּביֹום הּיין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל
רּבא' 'קּדּוׁשא הּנקרא הּגפן'הּוא ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לֹו ואסּור ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ואחר וׁשֹותה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹּבלבד,
לא  זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. קדם ּכלּום ׁשּיטעם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלאדם

סעּודה. ּבמקֹום אּלא ְְְִִֶֶָָיהיה
.‡È מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

על  מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹיֹום,
ׁשּמצות  ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּכֹוס
קדם  ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת ּבין לאמרּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹזכירה

ּבמעט  זֹו .לׁשעה ְְִַָָ
.·È והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה הפת ּבתֹו [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ
הקידוש] אחר ּכעד ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְֵֵַַַָָ

הּׁשּבת  ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ּברּכת ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָמבר
ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - סעּודתֹו ּבתֹו [מים והּוא ְְְְְֵֵָָָָ

ּכאחרונים] ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון ּברּכת ּומבר ,ְְְִֵַַַַַַָָָ
הּׁשתּיה ּבתֹו היה ואם עליו; ּפֹוסק [יין]מבּדיל - ְְְְִִִֵַַָָָָָ

לׁשתּיתֹו. חֹוזר ּכ ואחר ְְְִִִֵַַַָָּומבּדיל,
.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה

ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָּברּכת
ׁשּתי  עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש יבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא
ּברּכת  ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ּבכֹוס ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָמצוֹות

מ  ׁשּתי הן הּמזֹון, ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְְִֵֵֶַָָ
.„È ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח  ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּכטּפת
עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל מֹורים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאנּו
הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר לא ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹואֹומר:

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו יין להֹוציא ללא אּלא [פתוח ְְִִֵֶֶֶַַָֻ
מהן.מכסה] אחד על מקּדׁשין ׁשאין - מב ּׁשל אֹו ,ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻ

.ÂË ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹיין
עליו  מקּדׁשין אין מים יין, עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ׁשלׁשה  הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּבּמה

מסויימות] אבל [מידות מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - ארּבעה הֹוציא במים]אם ,[מעורב ְֲִִִֵֶַַָָָ

עליו. ְְִַָָּומקּדׁשין

.ÊË רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
ואין  ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה אם -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכֹוסֹות  ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; על .מקּדׁשין  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
.ÊÈ מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹיין

מזּוג  יין וכן והּוא עליו; עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
אֹותן  ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש צּמּוקים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיּו

ּדבׁש מהן מקּדׁשין [מיץ]יצא מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
עליו  ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול אדם וסֹוחט ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו;
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׁשכר יינּה ׁשרב מדינה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשעתֹו.
חמר  והּוא הֹואיל עליו, להבּדיל מּתר - לקּדּוׁש ְְְְֲִִִַַָָָָֻּפסּול

ְִַָהּמדינה.
.ÁÈ ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשם

טֹובים  ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ - ּומבּדילין ׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּובמֹוצאי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבמֹוצאיהן
מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ּבמֹוצאי ּומבּדילין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻהן.
ּבמֹוצאי  מבּדילין אין אבל טֹוב; ליֹום ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּובמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב ְַָיֹום
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח 

לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶָָָָָָָָהעֹולם,
ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ּבנּו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבחר
ּוזמּנים  חּגים לׂשמחה, מֹועדים ּבאהבה, ְְְְֱֲֲִִִִֵַַַָָֹאלהינּו

הּזה  קדׁש מקרא טֹוב יֹום את חג לׂשׂשֹון, יֹום את , ְְִֶֶֶֶַַָָֹ
הּסּכֹות  חג אֹו הּזה, הּׁשבּועֹות חג אֹו - הּזה ֶֶַַַַַַַַָֻהּמּצֹות
זמן  אֹו ּתֹורתנּו, מּתן זמן אֹו - חרּותנּו זמן - ְְְֵֵֵֶַַַַַַָהּזה
בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׂשמחתנּו
ּבׂשמחה  קדׁש ּומֹועדי העּמים, מּכל קּדׁשּת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָואֹותנּו

יׂשראל ּובׂשׂשֹון  מקּדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
וחֹותם  הּׁשּבת מזּכיר - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָוהּזמּנים'.
ויׂשראל  הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר

ְְִַַוהּזמּנים'.
.Î,ּבאהבה אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ּתרּועה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָזכרֹון
וקּים  אמת ּודבר העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָָבחרּת
יׂשראל  מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעד.
'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם הּזּכרֹון'. ְְְְְִִִֵֵַַַָָָויֹום
ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכדר הּזּכרֹון', ויֹום ויׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשּבת

.‡Î אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי
וכן  הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו יין, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹו
ּבׁשּבת  ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש טֹוב .ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Î ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא על [ולילו מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵַַַָָָ

מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּגפן,
'הּמבּדיל  ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ואחר הּנר, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָעל

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר לקדׁש', קדׁש ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבין
.‚Î אֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל
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'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
הּזמן  על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּפני

הּפסח. ְִִֶַַַּבתחּלת
.„Î ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר

על  מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, על ְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּכ
מבּדיל  ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי 'ּבֹורא .הּנר? ְְְִֵֵֵֵַַַַָָ

.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין לאֹורֹו,[יהנו]אין ְְְִֵֵֵֶַַַָ
אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ׁשּיּכיר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכדי
לעבֹודה  מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על מברכין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואין
על  ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ואין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹזרה;

מתים. ׁשל ִֵֵֶַהּנר
.ÂÎ מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל

חּוץ  מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ּגֹוי ְְְִִֵֵַָָָָָָָעליו;
אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - אֹור וראה ,ְְְְִִֵֵַַַַַָָֹלּכר
ׁשל  ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר יׂשראל, רב ואם ;ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבר
הּגחלים  עליו; יבר לא לכּתחּלה - ּכירים וׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּתּנּור,
מברכין  מאליו, ּדֹולק ּביניהן קיסם ּכׁשּיכניס אם -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
חׁשּוב  אדם ׁשם יׁש אם - הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָעליהן.
- הּכנסת ּבית ׁשל עליו; מברכין ּבׁשבילֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמדליקים

חּזן ׁשם יׁש עליו.[שמש]אם מברכין ׁשם, ּדר ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָָָָ
על  מחּזרין ואין הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֻואבּוקה
ּבא, אם אּלא הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאֹור

עליו. ְְִָָָמברכין
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין [יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי העצים [שהוצא]עליו מן ְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
היתה  ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין האבנים, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָּומן
ּבמֹוצאי  עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּתחּלת
אּלא  הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין הּכּפּורים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָיֹום

ׁשּׁשבת אֹור ושבת]על הכפורים יום מערב דלוק ;[שהיה ֶַַָ
הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַַַָֻאף

מעברה. ׁשבת ׁשהרי - עליו ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמברכין
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר [- , ְְְִֵֶֶַַָָ

,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
ימי  לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּובין
ׁשּסדר  - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ּכדר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמעׂשה',
הּבׂשמים, על לא לבר צרי ואין מֹונה. הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹההבּדלֹות
ּבמֹוצאי  הּבׂשמים על לבר צרי אינֹו וכן הּנר; על ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹולא

הּכּפּורים. ִִַיֹום
.ËÎ מּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת  ליציאת ּדֹואבת אֹותּהׁשהּנפׁש מׂשּמחין , ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח אֹותּה ְְְִֵַַָּומיּׁשבין

ה'תשע"ה  אייר י"ב שישי יום

ל  ¤¤ּפרק
ּוׁשנים ‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

ׁשּבּתֹורה  הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
"זכֹור" -- הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: וענג, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכבֹוד
ְָֻמכּבד".

על ·. ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָאיזה
מּפני  ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו לרחץ ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאדם
ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף הּׁשּבת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹּכבֹוד
לקראת  יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני להקּבלת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָמיחל

ּבערב הּמל ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים וחכמים . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבת  לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ּומתעּטפין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָׁשּבת,

.'ֶֶַהּמל
נקּיה ‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, יהיה ּומּכבֹוד ולא . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

להחל  לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש הּׁשּבת יף,מלּבּוׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָֹ
קפלי]מׁשלׁשל מלּבּוׁשֹו[מפשיל יהא ׁשּלא ּכדי טּליתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַֹ

ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא החל. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכמלּבּוׁש
הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְִֵַַָמּפני

ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ּבערב [כגון ְְְְִִֶֶֶַָָֹ
עד  ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֻׁשּבת,
מן  אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתחׁש
לּׁשּבת  ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, מּלקּבע ומעלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּמנחה

לאכל. מתאּוה ְְֱִֶֶֶַֹּכׁשהּוא
ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר

ואף  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Â לּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

- ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹּדברים
הּוא  ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים לעׂשֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחּיב
מפּצל  ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים חכמים ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכבֹודֹו.
מֹולח  אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ּבהן, לבּׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעצים

ּגֹודל אֹו ּומהם [שוזר]ּבׂשר, נרֹות, מדליק אֹו ּפתילֹות, ְְִִֵֵֵֶַָָ
לׁש צרי ׁשהּוא דברים וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מּמאכל מי ּבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר  הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומׁשקה,
מׁשּבח. זה הרי ְֲֵֶֶָֻזה,

.Ê לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה
הּכל  - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל

אדם  ׁשל ממֹונֹו ּובתּקּון לפי ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי וטֹובים, רּבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמאכלים

ׁשלק עׂשה אפּלּו שהוא]מּׂשגת, כל ּבֹו[תבשיל וכּיֹוצא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
חּיב  ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - הּׁשּבת ּכבֹוד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום
ּבמאכל  להרּבֹות ּכדי מאחרים ולׁשאל לעצמֹו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָֹלהצר
ואל  ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹׁשּבת;

לּברּיֹות'. ְְִִֵַָּתצטר
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
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לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים  לאחר, רגיל היה .ואם ְְְִִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה  ואחת ׁשחרית, ּבׁשלׁשואחת להּזהר וצרי . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
עני  ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹסעּודֹות
היה  ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, מן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּמתּפרנס

מתעּנה ׁשהיה אֹו האכילה, מרב תענית חֹולה [כגון ְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ
סעּודה חלום] ּכל לקּבע וצרי סעּודֹות. מּׁשלׁש ּפטּור -ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

ּבימים  וכן כּכרֹות. ׁשּתי על ולבצע הּיין, על ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּׁשלׁשּתן
ִטֹובים.

.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת
מּׂשגת  ידֹו ּבׁשּבת ׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מנהג  הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
ּבבית  ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית  ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,
ואחר  מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ויׁשמע יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּמדרׁש,
עד  ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
יֹודעין  ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָויכין
היה  אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי יבֹוא, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּיֹום
הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמתארח

לאֹורחים  הראּוי ּדבר .להם ְְִֶָָָָָ
.·È רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור

מתעּנין  ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - עליהן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹּומתריעין
נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ טֹובים; ּבימים ְְִִִִִִֵֶָָָָֹולא

הּמּטרפת ספינה ׁשּמתריעין [מיטלטלת]אֹו - ּבּים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּומבּקׁשין [תוקעים] ּומתחּננין אֹותן, לעזר ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹעליהן

רחמים. ֲֲִֵֶַעליהן
.‚È ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאין

עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקדם
ּבּׁשּבת  ּוטרּודים מבהלים יהיּו אין ולא זה ּומּפני . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

ּכדי  הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבספינה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמפליגין
יֹותר  יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּתתיּׁשב
ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג מצוה, ולדבר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמּדי;

עּמֹו הנכרי]ּופֹוסק ׁשֹובת[עם ואינֹו עמד לׁשּבת, לא [אם ְְִִֵֵֵֹ
איסור] כאן אין לצידֹוןבהסכם ּומּצר סמוכים]. [מקומות ְִִֹ

ּבערב  להפליג מּתר הרׁשּות לדברי אפּלּו - ּבהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻוכּיֹוצא
אין  ּכלל, ׁשּבת ּבערב יפליגּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבת;

.מפליגין  ְִִַ
.„È עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים .ּתלמידי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

מּׁשּום  ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה לבעל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻּומּתר
לּה. צער מּׁשּום ולא ְִֵַַָֹחֹובל

.ÂË ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
הּתֹורה  מצוֹות ּכל ׁשּבין ׁשאר האֹות היא והּׁשּבת ; ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

העֹובר  ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, הּוא ּברּו ְְִֵֵֵַָָָָָָהּקדֹוׁש
אבל  יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי הּמצוֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָעל
- זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ּבפרהסיא, ׁשּבת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָהמחּלל

ּדבריהם. לכל ּכגֹוים ְְְְִִֵֵֶֶָּוׁשניהם
.ÊË יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן וכל ּזאת, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר  על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ּכבר -ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָהּצפּון
אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר". ה' ּפי ּכי -ִִִֵ
ּדסּיען  רחמנא ּברי
oiaExirzFkld-mipnfxtq
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הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר

ּבכל  לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻֻלעצמֹו
ׁשּכל  מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ּומּבּתים ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהחצר,

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, הּיחיד רׁשּות וכן החצר . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
ּבמבֹוי כמה הּדין שבהם לחצרות נכנסים שממנו רחוב -] ְִַָ

לֹובתים] הפתוח]ׁשּיׁש בצד מחובר לחי[- ניצב עמוד -] ְִֵֶ
קֹורהלדופן] מעליו]אֹו ׁשּיהּוא[- ּבני [שיהיו]- ּכל ְְֵֶָָ

ּבכּלֹו לטלטל מּתרין היחיד]הּמבֹוי כרשות שהוא -], ְְְִֵַַָָֻֻ
רׁשּות  הּמבֹוי, ׁשּכל לחצרֹות; ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָּומחצרֹות
חֹומה  מּקפת ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהּיחיד
ּבּלילה  ננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָגבֹוהה

ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה -ְִִִֶֶַָָָֻ
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים [- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין  חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָלטלטל
ׁשּיערבּו[בדירות] עד  חצרות'], ב'עירוב יתאגדו ּכל [- ְְֶַָָ

הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת מערב ּכּלן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשכנים
הּמדינה וד [העיר]ואחד ּדינֹו; ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּוא.
ׁשהּקיפּוהּו‚. מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻוכן

ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמחיצה
אּלא  לערב, צריכין אין - מחיצה ׁשהּקיפה ׁשּירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
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'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
הּזמן  על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּפני

הּפסח. ְִִֶַַַּבתחּלת
.„Î ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר

על  מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, על ְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּכ
מבּדיל  ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי 'ּבֹורא .הּנר? ְְְִֵֵֵֵַַַַָָ

.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין לאֹורֹו,[יהנו]אין ְְְִֵֵֵֶַַַָ
אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ׁשּיּכיר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכדי
לעבֹודה  מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על מברכין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואין
על  ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ואין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹזרה;

מתים. ׁשל ִֵֵֶַהּנר
.ÂÎ מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל

חּוץ  מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ּגֹוי ְְְִִֵֵַָָָָָָָעליו;
אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - אֹור וראה ,ְְְְִִֵֵַַַַַָָֹלּכר
ׁשל  ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר יׂשראל, רב ואם ;ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבר
הּגחלים  עליו; יבר לא לכּתחּלה - ּכירים וׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּתּנּור,
מברכין  מאליו, ּדֹולק ּביניהן קיסם ּכׁשּיכניס אם -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
חׁשּוב  אדם ׁשם יׁש אם - הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָעליהן.
- הּכנסת ּבית ׁשל עליו; מברכין ּבׁשבילֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמדליקים

חּזן ׁשם יׁש עליו.[שמש]אם מברכין ׁשם, ּדר ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָָָָ
על  מחּזרין ואין הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֻואבּוקה
ּבא, אם אּלא הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאֹור

עליו. ְְִָָָמברכין
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין [יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי העצים [שהוצא]עליו מן ְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
היתה  ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין האבנים, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָּומן
ּבמֹוצאי  עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּתחּלת
אּלא  הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין הּכּפּורים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָיֹום

ׁשּׁשבת אֹור ושבת]על הכפורים יום מערב דלוק ;[שהיה ֶַַָ
הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַַַָֻאף

מעברה. ׁשבת ׁשהרי - עליו ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמברכין
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר [- , ְְְִֵֶֶַַָָ

,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
ימי  לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּובין
ׁשּסדר  - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ּכדר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמעׂשה',
הּבׂשמים, על לא לבר צרי ואין מֹונה. הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹההבּדלֹות
ּבמֹוצאי  הּבׂשמים על לבר צרי אינֹו וכן הּנר; על ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹולא

הּכּפּורים. ִִַיֹום
.ËÎ מּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת  ליציאת ּדֹואבת אֹותּהׁשהּנפׁש מׂשּמחין , ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח אֹותּה ְְְִֵַַָּומיּׁשבין

ה'תשע"ה  אייר י"ב שישי יום

ל  ¤¤ּפרק
ּוׁשנים ‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

ׁשּבּתֹורה  הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
"זכֹור" -- הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: וענג, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכבֹוד
ְָֻמכּבד".

על ·. ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָאיזה
מּפני  ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו לרחץ ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאדם
ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף הּׁשּבת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹּכבֹוד
לקראת  יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני להקּבלת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָמיחל

ּבערב הּמל ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים וחכמים . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבת  לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ּומתעּטפין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָׁשּבת,

.'ֶֶַהּמל
נקּיה ‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, יהיה ּומּכבֹוד ולא . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

להחל  לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש הּׁשּבת יף,מלּבּוׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָֹ
קפלי]מׁשלׁשל מלּבּוׁשֹו[מפשיל יהא ׁשּלא ּכדי טּליתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַֹ

ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא החל. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכמלּבּוׁש
הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְִֵַַָמּפני

ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ּבערב [כגון ְְְְִִֶֶֶַָָֹ
עד  ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֻׁשּבת,
מן  אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתחׁש
לּׁשּבת  ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, מּלקּבע ומעלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּמנחה

לאכל. מתאּוה ְְֱִֶֶֶַֹּכׁשהּוא
ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר

ואף  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Â לּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

- ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹּדברים
הּוא  ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים לעׂשֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחּיב
מפּצל  ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים חכמים ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכבֹודֹו.
מֹולח  אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ּבהן, לבּׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעצים

ּגֹודל אֹו ּומהם [שוזר]ּבׂשר, נרֹות, מדליק אֹו ּפתילֹות, ְְִִֵֵֵֶַָָ
לׁש צרי ׁשהּוא דברים וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מּמאכל מי ּבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר  הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומׁשקה,
מׁשּבח. זה הרי ְֲֵֶֶָֻזה,

.Ê לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה
הּכל  - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל

אדם  ׁשל ממֹונֹו ּובתּקּון לפי ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי וטֹובים, רּבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמאכלים

ׁשלק עׂשה אפּלּו שהוא]מּׂשגת, כל ּבֹו[תבשיל וכּיֹוצא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
חּיב  ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - הּׁשּבת ּכבֹוד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום
ּבמאכל  להרּבֹות ּכדי מאחרים ולׁשאל לעצמֹו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָֹלהצר
ואל  ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹׁשּבת;

לּברּיֹות'. ְְִִֵַָּתצטר
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
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לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים  לאחר, רגיל היה .ואם ְְְִִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה  ואחת ׁשחרית, ּבׁשלׁשואחת להּזהר וצרי . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
עני  ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹסעּודֹות
היה  ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, מן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּמתּפרנס

מתעּנה ׁשהיה אֹו האכילה, מרב תענית חֹולה [כגון ְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ
סעּודה חלום] ּכל לקּבע וצרי סעּודֹות. מּׁשלׁש ּפטּור -ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

ּבימים  וכן כּכרֹות. ׁשּתי על ולבצע הּיין, על ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּׁשלׁשּתן
ִטֹובים.

.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת
מּׂשגת  ידֹו ּבׁשּבת ׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מנהג  הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
ּבבית  ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית  ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,
ואחר  מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ויׁשמע יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּמדרׁש,
עד  ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
יֹודעין  ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָויכין
היה  אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי יבֹוא, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּיֹום
הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמתארח

לאֹורחים  הראּוי ּדבר .להם ְְִֶָָָָָ
.·È רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור

מתעּנין  ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - עליהן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹּומתריעין
נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ טֹובים; ּבימים ְְִִִִִִֵֶָָָָֹולא

הּמּטרפת ספינה ׁשּמתריעין [מיטלטלת]אֹו - ּבּים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּומבּקׁשין [תוקעים] ּומתחּננין אֹותן, לעזר ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹעליהן

רחמים. ֲֲִֵֶַעליהן
.‚È ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאין

עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקדם
ּבּׁשּבת  ּוטרּודים מבהלים יהיּו אין ולא זה ּומּפני . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

ּכדי  הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבספינה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמפליגין
יֹותר  יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּתתיּׁשב
ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג מצוה, ולדבר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמּדי;

עּמֹו הנכרי]ּופֹוסק ׁשֹובת[עם ואינֹו עמד לׁשּבת, לא [אם ְְִִֵֵֵֹ
איסור] כאן אין לצידֹוןבהסכם ּומּצר סמוכים]. [מקומות ְִִֹ

ּבערב  להפליג מּתר הרׁשּות לדברי אפּלּו - ּבהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻוכּיֹוצא
אין  ּכלל, ׁשּבת ּבערב יפליגּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבת;

.מפליגין  ְִִַ
.„È עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים .ּתלמידי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

מּׁשּום  ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה לבעל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻּומּתר
לּה. צער מּׁשּום ולא ְִֵַַָֹחֹובל

.ÂË ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
הּתֹורה  מצוֹות ּכל ׁשּבין ׁשאר האֹות היא והּׁשּבת ; ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

העֹובר  ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, הּוא ּברּו ְְִֵֵֵַָָָָָָהּקדֹוׁש
אבל  יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי הּמצוֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָעל
- זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ּבפרהסיא, ׁשּבת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָהמחּלל

ּדבריהם. לכל ּכגֹוים ְְְְִִֵֵֶֶָּוׁשניהם
.ÊË יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן וכל ּזאת, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר  על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ּכבר -ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָהּצפּון
אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר". ה' ּפי ּכי -ִִִֵ
ּדסּיען  רחמנא ּברי
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הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר

ּבכל  לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻֻלעצמֹו
ׁשּכל  מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ּומּבּתים ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהחצר,

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, הּיחיד רׁשּות וכן החצר . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
ּבמבֹוי כמה הּדין שבהם לחצרות נכנסים שממנו רחוב -] ְִַָ

לֹובתים] הפתוח]ׁשּיׁש בצד מחובר לחי[- ניצב עמוד -] ְִֵֶ
קֹורהלדופן] מעליו]אֹו ׁשּיהּוא[- ּבני [שיהיו]- ּכל ְְֵֶָָ

ּבכּלֹו לטלטל מּתרין היחיד]הּמבֹוי כרשות שהוא -], ְְְִֵַַָָֻֻ
רׁשּות  הּמבֹוי, ׁשּכל לחצרֹות; ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָּומחצרֹות
חֹומה  מּקפת ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהּיחיד
ּבּלילה  ננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָגבֹוהה

ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה -ְִִִֶֶַָָָֻ
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים [- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין  חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָלטלטל
ׁשּיערבּו[בדירות] עד  חצרות'], ב'עירוב יתאגדו ּכל [- ְְֶַָָ

הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת מערב ּכּלן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשכנים
הּמדינה וד [העיר]ואחד ּדינֹו; ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּוא.
ׁשהּקיפּוהּו‚. מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻוכן

ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמחיצה
אּלא  לערב, צריכין אין - מחיצה ׁשהּקיפה ׁשּירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
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ּכּלן  ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא לאהל מאהל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹֹֹֻמֹוציאין
להן  קבּועין אהלים אֹותם ואין .מערבין, ְְְִִִֵֶָָָָֹֹ

יטעּו„. ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹמּפני
לרחֹובֹות ויאמרּו החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר 'ּכׁשם : ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

מּתר  ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ּוׁשוקיה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּמדינה
הּׂשדה  מן ּולהכניס לּׂשדה, הּמדינה מן ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוציא
והן  הֹואיל והרחֹובֹות, ׁשהּׁשוקים ויחׁשבּו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלּמדינה';
ׁשחצרֹות  ויאמרּו וכּמדּברֹות, ּכּׂשדֹות הן הרי לּכל, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹרׁשּות
מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו הּיחיד, רׁשּות הן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבלבד
הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻוׁשּמּתר

ּבדיֹורין,‰. ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
מּמּנה  ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹויאחז
לּבּתים  החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ּברׁשּות ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻמקֹום
הּוא  ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום אֹותֹו ׁשּנחׁשב -ְְִֶֶַַַָָָָֹֻ
אחד  ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ונחׁשב לרּבים, ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹרׁשּות
הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא לעצמֹו, וחלקֹו הּׁשכנים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָמן
ׁשּיד  לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק מרׁשּות להֹוציא אסּור ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָויהיה
לרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות מֹוציאין ׁשאין ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻּכּלן

יׁשּתּמ אּלא לעצמֹוהרּבים, ׁשחלק ּברׁשּות אחד ּכל ׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּלן  ׁשּיערבּו עד הּיחיד.ּבלבד, רׁשּות ׁשהּכל ּפי על אף , ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻ

.Â אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה
ׁשּבת  מערב אֹותֹו מערבין,ׁשּמּניחין ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּכׁשם  אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, אחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואכל
לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה ּכּלנּו בחצר]ׁשּיד -]ּכ , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל ׁשוה ּכּלנּו בכל יד -] ְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לחצר] הפתוחים אחת.הבתים רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֵַַַָָֻוהרי

להֹוציא  ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו לא הּזה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֻּובּמעׂשה
הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס

.Ê הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין  ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב
אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ'ערּובי

'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא הּמדינה, ּבני .ּכל ְְְִִִֵַַָָָ
.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל אין [- - פרּוסה והיא , ְְְֲִִֵֵַָָָ
כאּסר והיא ׁשלמה, היתה ּבּה; מטבע]מערבין סוג -]- ְְְְְְִִִֵָָָָָָ

מערבין  ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּוכׁשם ּבּה. ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָמערבין
ּבין ּבפ  וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל עדׁשים; ּובפת ארז ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

מן  חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל אכלין. ּבׁשאר ּבין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָֹּבפת
ּכמהין  וכן עצמֹו; ּבפני מלח אֹו עצמן, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמים
ּכאכלים. חׁשּובין ׁשאינן ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּופטרּיֹות

ּכמּוריס נעׂשה - מלח עם מים דגים]ערב ,[רוטב ְְֲִִֵֶַַַַָָ
ּבֹו. ְְִִַּומׁשּתּתפין

.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת [כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
יבשה] מּבני [תאנה אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל

אם  אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָהּמדינה
ּכׁשמֹונה  ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה על מרּבין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהיּו

היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ׁשהן ּגרֹוגרֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעׂשר
לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻהּמׁשּתּתפין

.È ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
ׁשּתי  מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ּובׂשר ְְְְִִִֵַַָָָָּדגן,

לפּתן ׁשהּוא וכל לחם]סעּודֹות; עם שנאכל ,[-תבשיל ְְְִֶָֹ
צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ּפּתן ּבֹו לאכל העם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻודר
ּכדי  ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל ואּמהֹות וזיתים, ּומּוריס, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹוחמץ,

ּבֹו לחם]לאכל סעּודֹות.[עם ׁשּתי ְְֱֵֶֹ
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות [ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻלכּלן;
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין
ּבין  ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָאחד.
מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ׁשלּוק; ּבין ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹחי

לאכילה ראּוי ׁשאינֹו מידות לפי של מפרט [ולהלן ְֲִִֵֶַָָ
מנה ומשקלות:] ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, קב ּתבלין, עּוכלא .ְְְְִִֶַַָָָָָ

ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב צמח]ּדבלה, ּפֹולין [מין הּיד. ּכמלא , ְְְִִִֵַַַָָֹ
ּבכלל  הן הרי - והּתרדין ליטרא. חזין, הּיד. ּכמלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלחין,
ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי ּבהן. ּומערבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּירק,
אבל  זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה הבצילּו אם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
- האמּורין הּדברים אּלּו וכל אכל. אינֹו מּכאן, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּפחֹות
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו ּולפיכ הן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכלפּתן

הּׁשּתּוף. לׁשעּור מצטרפין האכלין וכל ְְְְֳִִִִִֶַָָָָָּבהן.
.·È רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

מאה  מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָועּוכלא,
עׂשרה  ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש והּדינר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדינר;
מן  מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה והּסלע, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׂשעֹורֹות;
ּדינר  וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚È קּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה והּקב,סאה ; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

מּדת  ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, לּגין; ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָֹֻארּבעת
לזּכר  צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ּומׁשקלּה. ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֹהרביעית

ּתמיד. ִָָאֹותן
.„È אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻאכל

ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - המערב ּכיצד?לזה . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּנֹודר  וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּתּתף
ּומׁשּתּתף  ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ראּוי אינֹו ׁשאם ְֲִֵֵֵֶֶַָָָּבֹו;
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר לא אבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

מעׂשר מעושרת] וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל אפּלּו ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַ
מע  וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ׁשני ראׁשֹון ׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

נפּדּו ׁשּלא ּומׁשּתּתפין והקּדׁש מערבין אין - ּכהלכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבדמאיּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין מעושר]אבל ,[ספק ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ

ׁשראּוי והקּדׁש[ומותר]מּפני ׁשני ּובמעׂשר לענּיים; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על  אף מחיר ׁשּנפּדּו, תוספת -] ְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
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ׁשני לפדיה] ּבמעׂשר ּומערבין מעּכב; החמׁש ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
לא  אבל - לאכילה ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבירּוׁשלים,

לירושלים]ּבגבּולין .[חוץ ְִִ
.ÊË ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּכיצד

אחד  ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, ּבית אחד מּכל ּבבית ְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבית  אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו החצר, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּבּתי

ׁשער[מחסן]האֹוצר ּבבית נתנֹו אם אבל שומר ; [חדר ְְֲִֵַַָָָָ
ּבאכסדרההשער] אֹו יחיד, ׁשל ׁשער ּבית אפּלּו [חדר , ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

קירות] שלש ארּבע בעל ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ּבמרּפסת, אֹו ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ ערּוב. אינֹו - אּמֹות ארּבע על ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָאּמֹות
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
זה  'ּבערּוב ואֹומר: ערּוב'; מצות על וצּונּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבמצֹותיו,
לבית  מּבית ּולהכניס להֹוציא החצר ּבני לכל מּתר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻיהיה
ׁשּמּניחין  ּובית חצרֹות. ערּובי לגּבֹות לקטן ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבׁשּבת'.

לּתן צרי אינֹו ערּוב, -]ּבֹו השכנים כשאר הּפת;[- את ִִֵֵֵֶַַָ
ּבֹו להּניח רגילין היּו זה]ואם בבית אֹותֹו,[- מׁשּנין אין - ְְְְִִִִִֵַַַָ

ׁשלֹום. דרכי ְְִֵֵַָמּפני
.ÊÈ ּבמבֹוי מׁשּתּתפין מּכל וכיצד ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומּניח  מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ואחד, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מן  ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר אחד ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכל
הרי  - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ּבית אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבּתים
ואם  ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר הּניחֹו אם אבל ׁשּתּוף; ְֲֲִִִִִִִֵֶַָָזה
הּקרקע  מן הּכלי להגּביּה צרי - ּבחצר הּכלי ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָָהּניח
ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ּומבר נּכר. ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטפח,
להֹוציא  הּמבֹוי ּבני לכל מּתר יהיה הּׁשּתּוף ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ'ּבזה

ּבׁשּבת'. לּמבֹוי מחצרֹות ְְְֲִֵֵַַַָָּולהכניס
.ÁÈ ׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו

מן  הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר  - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר .הערּוב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.ËÈ ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָהּמׁשּתּתפין
הּתינֹוקֹות  אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות לׁשּכח ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹׁשּלא

נׁשּתּתפּו[ויודעים]מּכירין אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה מה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ּבפת, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבּמבֹוי
מסּבין  ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין הּתינֹוקֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהרי

הּיֹום עליהן וקדׁש עירבו]ּבּבית, וטרם שבת, ּפת [נכנסה - ְֲִֵֶַַַַַָ
ואם  חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין הּׁשלחן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשעל

ׁשהן  ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה לסמ ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹרצּו
ּבחצר. ְִֵֶָֻמסּבין

.Î לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
לכל  זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני

ואחד  אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' אבל ּבני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לזּכֹות אחר[להקנות]צרי ידי על ּבֹו שייצא להן כדי -] ְְִֵֵֶַַַָָ

השכנים] לרשות לֹומרשותו ויׁש ויכול]. על [- להן לזּכֹות ְְֵֶַַָ
ידי  ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָידי
ידי  על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא אבל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹאׁשּתֹו;
לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - הּכנענּיים וׁשפחתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעבּדֹו

ידי על להן העברית,{לזּכֹות ושפחתו }ׁשפחתֹו (עבדו ְְְְִִִֵֶַַָָָ
ּפי על אף קטּנה {העברים) -}ׁשהיא קטנים) (שהם ְִִֶַַַָ

לאחרים  זֹוכה סֹופרים.ׁשהּקטן מּדברי ׁשהּוא ּבדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהרי  הּמבֹוי לבני אֹו החצר לבני להֹודיע צרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואינֹו
לאדם  וזכין להן, היא ׁשּזכּות - עליהן וערב להן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָזּכה

ּבפניו. ְֶָָֹׁשּלא
.‡Î מערבין מּבעֹוד אין אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבין  מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ּומערבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵָיֹום;
מן  ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי על אף ְִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשמׁשֹות,
מצּוי  הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ׁשּיהא צרי ּולעֹולם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלילה.
עליו  נפל אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל לאכלֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָואפׁשר

ּתרּומה [אבנים]ּגל ׁשהיה אֹו נׂשרף, אֹו אבד, אֹו , ְְִֶַַַָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד [-מּׁשחׁשכה[אבד]ונטמאת ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

שבת] -ונכנסה ערּוב זה הרי ספק, ואם ערּוב; זה הרי ,ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָ
ּכׁשר. הערּוב, ְֵֵֵֶָָׁשּספק

.·Î ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
להֹוציא  לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמפּתח
הרי  - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם אּלא ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהערּוב,
לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ׁשאבד ּכמי .זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עליה  והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה אֹו מעׂשר ּתרּומת ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהפריׁש
ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש עד ּתרּומה ּתהיה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשּתהיה  וצרי הּׁשמׁשֹות, ּבין ּכל טבל היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעדין

יֹום. מּבעֹוד הראּויה ְְְִָָָסעּודה
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ה'תשע"ה  אייר ז' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ז 'ֿ ח 'אייר 

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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

ה'תשע"ה  אייר ח' שני יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
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ּכּלן  ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא לאהל מאהל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹֹֹֻמֹוציאין
להן  קבּועין אהלים אֹותם ואין .מערבין, ְְְִִִֵֶָָָָֹֹ

יטעּו„. ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹמּפני
לרחֹובֹות ויאמרּו החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר 'ּכׁשם : ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

מּתר  ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ּוׁשוקיה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּמדינה
הּׂשדה  מן ּולהכניס לּׂשדה, הּמדינה מן ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוציא
והן  הֹואיל והרחֹובֹות, ׁשהּׁשוקים ויחׁשבּו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלּמדינה';
ׁשחצרֹות  ויאמרּו וכּמדּברֹות, ּכּׂשדֹות הן הרי לּכל, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹרׁשּות
מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו הּיחיד, רׁשּות הן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבלבד
הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻוׁשּמּתר

ּבדיֹורין,‰. ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
מּמּנה  ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹויאחז
לּבּתים  החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ּברׁשּות ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻמקֹום
הּוא  ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום אֹותֹו ׁשּנחׁשב -ְְִֶֶַַַָָָָֹֻ
אחד  ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ונחׁשב לרּבים, ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹרׁשּות
הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא לעצמֹו, וחלקֹו הּׁשכנים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָמן
ׁשּיד  לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק מרׁשּות להֹוציא אסּור ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָויהיה
לרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות מֹוציאין ׁשאין ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻּכּלן

יׁשּתּמ אּלא לעצמֹוהרּבים, ׁשחלק ּברׁשּות אחד ּכל ׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּלן  ׁשּיערבּו עד הּיחיד.ּבלבד, רׁשּות ׁשהּכל ּפי על אף , ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻ

.Â אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה
ׁשּבת  מערב אֹותֹו מערבין,ׁשּמּניחין ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּכׁשם  אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, אחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואכל
לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה ּכּלנּו בחצר]ׁשּיד -]ּכ , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל ׁשוה ּכּלנּו בכל יד -] ְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לחצר] הפתוחים אחת.הבתים רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֵַַַָָֻוהרי

להֹוציא  ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו לא הּזה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֻּובּמעׂשה
הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס

.Ê הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין  ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב
אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ'ערּובי

'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא הּמדינה, ּבני .ּכל ְְְִִִֵַַָָָ
.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל אין [- - פרּוסה והיא , ְְְֲִִֵֵַָָָ
כאּסר והיא ׁשלמה, היתה ּבּה; מטבע]מערבין סוג -]- ְְְְְְִִִֵָָָָָָ

מערבין  ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּוכׁשם ּבּה. ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָמערבין
ּבין ּבפ  וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל עדׁשים; ּובפת ארז ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

מן  חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל אכלין. ּבׁשאר ּבין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָֹּבפת
ּכמהין  וכן עצמֹו; ּבפני מלח אֹו עצמן, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמים
ּכאכלים. חׁשּובין ׁשאינן ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּופטרּיֹות

ּכמּוריס נעׂשה - מלח עם מים דגים]ערב ,[רוטב ְְֲִִֵֶַַַַָָ
ּבֹו. ְְִִַּומׁשּתּתפין

.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת [כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
יבשה] מּבני [תאנה אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל

אם  אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָהּמדינה
ּכׁשמֹונה  ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה על מרּבין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהיּו

היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ׁשהן ּגרֹוגרֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעׂשר
לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻהּמׁשּתּתפין

.È ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
ׁשּתי  מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ּובׂשר ְְְְִִִֵַַָָָָּדגן,

לפּתן ׁשהּוא וכל לחם]סעּודֹות; עם שנאכל ,[-תבשיל ְְְִֶָֹ
צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ּפּתן ּבֹו לאכל העם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻודר
ּכדי  ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל ואּמהֹות וזיתים, ּומּוריס, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹוחמץ,

ּבֹו לחם]לאכל סעּודֹות.[עם ׁשּתי ְְֱֵֶֹ
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות [ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻלכּלן;
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין
ּבין  ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָאחד.
מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ׁשלּוק; ּבין ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹחי

לאכילה ראּוי ׁשאינֹו מידות לפי של מפרט [ולהלן ְֲִִֵֶַָָ
מנה ומשקלות:] ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, קב ּתבלין, עּוכלא .ְְְְִִֶַַָָָָָ

ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב צמח]ּדבלה, ּפֹולין [מין הּיד. ּכמלא , ְְְִִִֵַַַָָֹ
ּבכלל  הן הרי - והּתרדין ליטרא. חזין, הּיד. ּכמלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלחין,
ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי ּבהן. ּומערבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּירק,
אבל  זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה הבצילּו אם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
- האמּורין הּדברים אּלּו וכל אכל. אינֹו מּכאן, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּפחֹות
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו ּולפיכ הן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכלפּתן

הּׁשּתּוף. לׁשעּור מצטרפין האכלין וכל ְְְְֳִִִִִֶַָָָָָּבהן.
.·È רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

מאה  מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָועּוכלא,
עׂשרה  ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש והּדינר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדינר;
מן  מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה והּסלע, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׂשעֹורֹות;
ּדינר  וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚È קּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה והּקב,סאה ; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

מּדת  ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, לּגין; ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָֹֻארּבעת
לזּכר  צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ּומׁשקלּה. ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֹהרביעית

ּתמיד. ִָָאֹותן
.„È אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻאכל

ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - המערב ּכיצד?לזה . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּנֹודר  וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּתּתף
ּומׁשּתּתף  ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ראּוי אינֹו ׁשאם ְֲִֵֵֵֶֶַָָָּבֹו;
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר לא אבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

מעׂשר מעושרת] וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל אפּלּו ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַ
מע  וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ׁשני ראׁשֹון ׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

נפּדּו ׁשּלא ּומׁשּתּתפין והקּדׁש מערבין אין - ּכהלכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבדמאיּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין מעושר]אבל ,[ספק ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ

ׁשראּוי והקּדׁש[ומותר]מּפני ׁשני ּובמעׂשר לענּיים; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על  אף מחיר ׁשּנפּדּו, תוספת -] ְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
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ׁשני לפדיה] ּבמעׂשר ּומערבין מעּכב; החמׁש ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
לא  אבל - לאכילה ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבירּוׁשלים,

לירושלים]ּבגבּולין .[חוץ ְִִ
.ÊË ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּכיצד

אחד  ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, ּבית אחד מּכל ּבבית ְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבית  אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו החצר, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּבּתי

ׁשער[מחסן]האֹוצר ּבבית נתנֹו אם אבל שומר ; [חדר ְְֲִֵַַָָָָ
ּבאכסדרההשער] אֹו יחיד, ׁשל ׁשער ּבית אפּלּו [חדר , ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

קירות] שלש ארּבע בעל ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ּבמרּפסת, אֹו ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ ערּוב. אינֹו - אּמֹות ארּבע על ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָאּמֹות
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
זה  'ּבערּוב ואֹומר: ערּוב'; מצות על וצּונּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבמצֹותיו,
לבית  מּבית ּולהכניס להֹוציא החצר ּבני לכל מּתר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻיהיה
ׁשּמּניחין  ּובית חצרֹות. ערּובי לגּבֹות לקטן ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבׁשּבת'.

לּתן צרי אינֹו ערּוב, -]ּבֹו השכנים כשאר הּפת;[- את ִִֵֵֵֶַַָ
ּבֹו להּניח רגילין היּו זה]ואם בבית אֹותֹו,[- מׁשּנין אין - ְְְְִִִִִֵַַַָ

ׁשלֹום. דרכי ְְִֵֵַָמּפני
.ÊÈ ּבמבֹוי מׁשּתּתפין מּכל וכיצד ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומּניח  מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ואחד, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מן  ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר אחד ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכל
הרי  - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ּבית אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבּתים
ואם  ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר הּניחֹו אם אבל ׁשּתּוף; ְֲֲִִִִִִִֵֶַָָזה
הּקרקע  מן הּכלי להגּביּה צרי - ּבחצר הּכלי ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָָהּניח
ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ּומבר נּכר. ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטפח,
להֹוציא  הּמבֹוי ּבני לכל מּתר יהיה הּׁשּתּוף ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ'ּבזה

ּבׁשּבת'. לּמבֹוי מחצרֹות ְְְֲִֵֵַַַָָּולהכניס
.ÁÈ ׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו

מן  הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר  - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר .הערּוב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.ËÈ ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָהּמׁשּתּתפין
הּתינֹוקֹות  אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות לׁשּכח ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹׁשּלא

נׁשּתּתפּו[ויודעים]מּכירין אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה מה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ּבפת, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבּמבֹוי
מסּבין  ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין הּתינֹוקֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהרי

הּיֹום עליהן וקדׁש עירבו]ּבּבית, וטרם שבת, ּפת [נכנסה - ְֲִֵֶַַַַַָ
ואם  חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין הּׁשלחן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשעל

ׁשהן  ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה לסמ ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹרצּו
ּבחצר. ְִֵֶָֻמסּבין

.Î לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
לכל  זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני

ואחד  אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' אבל ּבני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לזּכֹות אחר[להקנות]צרי ידי על ּבֹו שייצא להן כדי -] ְְִֵֵֶַַַָָ

השכנים] לרשות לֹומרשותו ויׁש ויכול]. על [- להן לזּכֹות ְְֵֶַַָ
ידי  ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָידי
ידי  על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא אבל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹאׁשּתֹו;
לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - הּכנענּיים וׁשפחתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעבּדֹו

ידי על להן העברית,{לזּכֹות ושפחתו }ׁשפחתֹו (עבדו ְְְְִִִֵֶַַָָָ
ּפי על אף קטּנה {העברים) -}ׁשהיא קטנים) (שהם ְִִֶַַַָ

לאחרים  זֹוכה סֹופרים.ׁשהּקטן מּדברי ׁשהּוא ּבדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהרי  הּמבֹוי לבני אֹו החצר לבני להֹודיע צרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואינֹו
לאדם  וזכין להן, היא ׁשּזכּות - עליהן וערב להן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָזּכה

ּבפניו. ְֶָָֹׁשּלא
.‡Î מערבין מּבעֹוד אין אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבין  מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ּומערבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵָיֹום;
מן  ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי על אף ְִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשמׁשֹות,
מצּוי  הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ׁשּיהא צרי ּולעֹולם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלילה.
עליו  נפל אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל לאכלֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָואפׁשר

ּתרּומה [אבנים]ּגל ׁשהיה אֹו נׂשרף, אֹו אבד, אֹו , ְְִֶַַַָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד [-מּׁשחׁשכה[אבד]ונטמאת ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

שבת] -ונכנסה ערּוב זה הרי ספק, ואם ערּוב; זה הרי ,ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָ
ּכׁשר. הערּוב, ְֵֵֵֶָָׁשּספק

.·Î ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
להֹוציא  לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמפּתח
הרי  - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם אּלא ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהערּוב,
לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ׁשאבד ּכמי .זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עליה  והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה אֹו מעׂשר ּתרּומת ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהפריׁש
ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש עד ּתרּומה ּתהיה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשּתהיה  וצרי הּׁשמׁשֹות, ּבין ּכל טבל היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעדין

יֹום. מּבעֹוד הראּויה ְְְִָָָסעּודה
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ה'תשע"ה  אייר ז' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ז 'ֿ ח 'אייר 

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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

ה'תשע"ה  אייר ח' שני יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
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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
יום שלישי ֿ חמישי ט 'ֿ י "א אייר 

ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ה  אייר ט' שלישי יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

ֿ תבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ
לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ

(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ
לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה

hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין ֿ ּדבריהם את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ֿ ירחק ck)"וכי ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל ֿ ּגאל "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו ֿ נתּתי "ולא ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק ֿ הּמת את ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ

ה'תשע"ה  אייר י' רביעי יום

.‡˜ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו ֿ בערּתי "ולא אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני ֿ אכלּתי הּמׁשנה(my)"לא ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ֿ אֹונן ּכל וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר

ה'תשע"ה  אייר י"א חמישי יום

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ó˜ .·Ó˜

― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my)חּוץ ֲִֵֵֶַָָ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי,ai mixac)(fiׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלי
(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני אמרֹו(oii)מעׂשר והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹיתעּלה:
(my)ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ;ְְְְְִֵֶֶַַָָ

ּדגן. ְְַַָָּבמעׂשר

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
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xii` b"iÎa"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ
"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לא

(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ
ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ֿ אחת ּכל על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ֿ אחת ּכל על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ

(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".

א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל ֿ תּוכל (xfegלא ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ֿ מה ׁשּכל נתּבאר הרי וחד". ֿ חד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ֿ ענין ּכל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל הּלאוין
יום שישי ֿ שבת קודש י "ב ֿ י "ג אייר 

ִֶַַַָָָָ

ה'תשע"ה  אייר י"ב שישי יום

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit),קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ֿ ּפריֹו ּכל "יהיה אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

(ck ,hiׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ

ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו
(`yp zyxt)"יהיּו לֹו ֿ קדׁשיו את "ואיׁש :(i ,d xacna)― ְְִִֶָָָ

מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ֿ הּקדׁשים ּכל הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות

ה'תשע"ה  אייר י"ג קודש שבת יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Î˜

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם die`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn) ְְִֵֶַ
(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם

והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ֿ הּבית מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ
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קעי xii` `"iÎ'h iyingÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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
יום שלישי ֿ חמישי ט 'ֿ י "א אייר 

ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ה  אייר ט' שלישי יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

ֿ תבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ
לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ

(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ
לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה

hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין ֿ ּדבריהם את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ֿ ירחק ck)"וכי ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל ֿ ּגאל "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו ֿ נתּתי "ולא ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק ֿ הּמת את ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ

ה'תשע"ה  אייר י' רביעי יום

.‡˜ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו ֿ בערּתי "ולא אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני ֿ אכלּתי הּמׁשנה(my)"לא ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ֿ אֹונן ּכל וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר

ה'תשע"ה  אייר י"א חמישי יום

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ó˜ .·Ó˜

― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my)חּוץ ֲִֵֵֶַָָ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי,ai mixac)(fiׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלי
(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני אמרֹו(oii)מעׂשר והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹיתעּלה:
(my)ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ;ְְְְְִֵֶֶַַָָ

ּדגן. ְְַַָָּבמעׂשר

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
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יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ
"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לא

(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ
ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ֿ אחת ּכל על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ֿ אחת ּכל על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ

(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".

א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל ֿ תּוכל (xfegלא ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ֿ מה ׁשּכל נתּבאר הרי וחד". ֿ חד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ֿ ענין ּכל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל הּלאוין
יום שישי ֿ שבת קודש י "ב ֿ י "ג אייר 

ִֶַַַָָָָ

ה'תשע"ה  אייר י"ב שישי יום

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit),קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ֿ ּפריֹו ּכל "יהיה אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

(ck ,hiׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ

ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו
(`yp zyxt)"יהיּו לֹו ֿ קדׁשיו את "ואיׁש :(i ,d xacna)― ְְִִֶָָָ

מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ֿ הּקדׁשים ּכל הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות

ה'תשע"ה  אייר י"ג קודש שבת יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Î˜

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם die`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn) ְְִֵֶַ
(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם

והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ֿ הּבית מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ל"ג בעומר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה להידיעה התלפונית ע"ד הטפול הרפואי שהתחילו.

יהי רצון שיהי' בהצלחה גדולה לרפו"ק.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, הילולא דרשב"י אשר יום שמחה גדולה הוא, וכמבואר בכ"מ, וענינו 

הרי הי' להביא מן הסתים דאורייתא אל הגליא דאורייתא, שהתוצאות מזה, להביא מהסתים דישראל 

להגליא דישראל ומפני' החיות להגליא דחיות, חיות כל אחד מהאברים, כמצוה עלינו בתורתנו תורת 

חיים, שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dheq(oey`x meil)

àøwL`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìåcenll - ¤¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦
lr zeipynd z` rcei epi`y jezny .dizexaqe dpynd inrh mdn
dpzyn minrhd ici lr minrty ,oica dreh ,mdinrhe mdizexaq
zexdha e` ,zekfle aeigl zepenn ipica e` ,xzidle xeqi`l oicd
,dkldk `ly dxen mipicd inrh rcei epi`y jezne ,xdhle `nhl
zeipyna eze`iwa z` rneydy ,`ed mexr s`e .ryx `xwp okle
ea mibdep jk jezne ,oixea lr orceie mdinrha s` `ed iway xeaq

.mkg cinlz ceak
àø÷ ,øîzà`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìå ¦§©¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦

.oicd inrhe zexaq mdn cenllíò äæ éøä ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥£¥¤©
õøàälre zexyrnd lr ceygy ux`d mr enk ea bedpl yi - ¨¨¤

.zexdhdøea äæ éøä ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaømrn rexb - ©¦§¥©©§¨¦¨©£¥¤
.ux`déúek äæ éøä ,øîBà éàpé éaølek`l xeq`y izekk epic - ©¦©©¥£¥¤¦

dlbn minkg icinlz ynyn epi`y oeiky .epiin zezyle ezitn
.izekk epic okle ,dpynd iyxtn minkg zpen` el oi`y envraáø©

LBâî äæ éøä ,øîBà á÷òé øa àçàepi`y mc` ,xnelk .sykn - ©¨©©£Ÿ¥£¥¤¨
mc` ipa ipir z` fge`y syknl dnec `ed minkg icinlz ynyn
eze`iwa jezny mc` ipa z` drhn df s`e ,eiteyika mze` drhne

.miixea lr mipicd inrha mb `ed iway miayeg
á÷òé øa àçà áøk àøazñî ÷çöé øa ïîçð áø øîàdpeydy - ¨©©©§¨©¦§¨¦§©§¨§©©¨©©£Ÿ

,yebn df ixd mkg icinlz ynyn epi`eéLðéà éøîàcoky - §¨§¦¦§¥
xnel miyp`d milibxàLBâî ïéèø ,eiygl z` syknd ygel - ¨¦¨¨
øîà éàî òãé àìå,xnelk .myexit dne md dn rcei epi`e - §Ÿ¨©©¨©

dn oian epi` j` ribdl zegexl minxebd mixac xnel rcei syknd
`ed mby ,el dnec df s`e .xne` `edàpz éðzixac lr xfeg - ¨¥©¨

mi`pzd¯ øîà éàî òãé àìå.mdixac oian epi`e §Ÿ¨©©¨©
õøàä íò eäæéà ïðaø eðz.mewn lka minkg ea exacy -ìk ¨©¨¨¥¤©¨¨¤¨
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,melk rcei epi`y i`ce ,rny z`ixw `xew epi`y.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

ìk ,øîBà éàfò ïa .ïéléôz çépî BðéàL ìk ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¤¥©¦©§¦¦¤©©¥¨
íéða Bì LiL ìk øîà óñBé ïa ïúðBé éaø .Bcâáa úéöéö Bì ïéàL¤¥¦¦§¦§©¦¨¨¤¥¨©¨¤¥¨¦

àøB÷ eléôà ,íéøîBà íéøçà .äøBz ãBîìì ïìcâî Bðéàå`xwn - §¥§©§¨¦§¨£¥¦§¦£¦¥
äðBLådpyn -àø÷ .õøàä íò eäæ íéîëç éãéîìz LnéL àìå §¤§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦¤©¨¨¤¨¨

`xwn -äðL àìådpyn -äðL àìå àø÷ àì .øea äæ éøä,epiid §Ÿ¨¨£¥¤Ÿ¨¨§Ÿ¨¨
melk rcei epi`yìàøNé úéa úà ézòøæå" øîBà áeúkä åéìò̈¨©¨¥§¨©§¦¤¥¦§¨¥

"äîäa òøæå íãà òøæ äãeäé úéa úàåmelk rcei epi`y ,epiid - §¤¥§¨¤©¨¨§¤©§¥¨
.melk zrcei dpi`y dndak

,oipr eze`a weqt d`ian `xnbdíò(å) Cìîå éða 'ä úà àøé"§¨¤§¦¨¤¤§¦
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.zeipynd inrh z` mircei mpi`e minkg icinlz eyniy
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,`xnbd daiyn .xg` ote`aàîéúc eäî,aezkd xn`y 'mipey'y ©§¥¨

íãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãëå ,àèça ïéðBL¦§¥§§¦§©¨§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨
da äðLå äøéáò,dipy mrt dze` xare xfge -Bì äøzeädnec - £¥¨§¨¨¨§¨

,wgxzdl yi el`ny xnel aezkd zpeeke .xzidl eipiraòîLî à÷̈©§©
ïìminkg icinlz eyniy `le zeipyn mipeyy el`l dpeekdy. ¨

íéàpzä ,àðzoicd inrh mircei mpi`e zeipyn mipeyd el` - ¨¨©©¨¦
,eizexaqeíìBò éláî.mlerl oaxeg minxeb - §©¥¨

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ íìBò éláî,zeipyn dpeyy in ike - §©¥¨¨§¨©§¨
oexqig mpne` el yi ,oicd inrh rcei epi` m` ,mlerl oaxeg mxeb

,`xnbd zvxzn .mlerl `ed mxeb drx dn j` ,eizericiaøîà̈©
,àðéáøel`l `pzd zpeekî CBzî äëìä ïéøBnLïúðL,epiid - ¨¦¨¤¦£¨¨¦¦§¨¨

inrh mircei mpi`y oeiky .zerh z`xeda mlerd z` milany
mdiptl `ay dxwnd z` zencl oicd wnerl micxei mpi` ,dpynd

.oica mireh jk jezne ,dnecd oicl
éëå ,òLBäé éaø øîà ,éëä énð àéðzzeipyn mipeyy el`éláî ©§¨©¦¨¦¨©©¦§ª©§¦§©¥

"Bì íìBò úBëéìä" øîàpL ,ïä íìBò éáMééî àìäå ,ïä íìBò- ¨¥©£Ÿ§©§¥¨¥¤¤¡©£¦¨
.ezekfa miiw mlerd ,xnelk 'el mler' ,zekld dpeyy inàlà¤¨

el`l ,`id dpeekd.ïúðLî CBzî äëìä ïéøBnL¤¦£¨¨¦¦§¨¨
,dpyna epipyúéðééìö äìeúa ,ïðaø eðz .'eëå äLeøt äMà- ¦¨§¨§¨©¨¨§¨©§¨¦
dlitz zlraúéááBL äðîìàå ,,cinz dizepeky xwal zbdepy - §©§¨¨¨¦

åéLãç Bì eìk àlL ïè÷å,jynda x`eai -íìBò éláî elà éøä §¨¨¤Ÿ¨¢¨¨£¥¥§©¥¨
dpi`y dxizi zewcv zebdepy jezny ,mlerl oaxege drx minxeb -

.mda yiy zeryx lr zetgl ze`a i`ce ,miyp lv` dievn
,`xnbd zl`eyéðéàilann dizepky xwal zbdepd dpnl` ike ¥¦

,`id mlerìeaé÷å ,äìeúaî àèç úàøé eðãîì ,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¨©§¦§©¥§¦§¨§¦
øëNiwl ick mc` gxhiy -xzei dilr lawi jk jezny ,devn mi ¨¨
xkyäðîìàîjxevd icka xzei zeevnd meiwa zgxeh dziidy - ¥©§¨¨

,ezpeek `xnbd zyxtne .xky mdilr lawl ickàèç úàøé¦§©¥§
äìeúa àéääì dòîL ïðçBé éaøc ¯ äìeúaîdze` z` rny - ¦§¨§©¦¨¨©§¨§©¦§¨

,dlezadtàà äìôðcdlltzdeúàøa ,íìBò ìL BðBaø ,äøîà÷å §¨§¨©©¨§¨¨§¨¦¤¨¨¨¨
íé÷écö úàøa ,ípäéb úàøáe ïãò ïbocr ob legpl -úàøáe ©¥¤¨¨¨¥¦Ÿ¨¨¨©¦¦¨¨¨

íéòLø,mpdibl mkxcy -éðôlî ïBöø éäééða éa eìLké àlL E §¨¦§¦¨¦§¨¤¤Ÿ¦¨§¦§¥
íãàdkiynn `xnbd .mpdib zyxle ocr oba mwlg ici lr ciqtdl ¨¨

cnl ji` ,opgei iax ixac xe`iaaàéääc .äðîìàî øëN ìeaé÷¦¨¨¥©§¨¨§©¦
dúeáaéLa àzLéðk éa éàåäc äðîìàzqpk zia didy - ©§¨¨©£©¥§¦§¨§¦§¨

z`f lkae ,dzepkyadéLøãî éa älöîe àéúà úåä àîBé ìk- ¨¨£¨¨§¨§©¨¥¦§¨¥
eyxcn ziaa zlltzne zkled dziidïðçBé éaøcwgexn didy §©¦¨¨

.dziandì øîà,opgei iaxCúeáaéLa úñðkä úéa àì ,éza ¨©¨¦¦Ÿ¥©§¤¤§¦§¨
.jzian wgexnd iyxcn zial ribdl z` zgxeh recne,déì äøîà̈§¨¥

éì Lé úBòéñt øëN àìå ,éaøjyxcn zial cr ip` dribny lr ©¦§Ÿ§©§¦¥¦
dxizi zewciv bdpna zbdepd dpnl` dpey dn ok m` .xzei wgexnd
zkledy ,ef ly zewciv bdpnn cinz dizepky xwal zkledy ,ef

.lltzdl ick wgexn mewnløîà÷ ékzbdepd dpnl` lk `l - ¦¨¨©
`l` ,dcyegl yi dxizi zewcvaéáéèø úa éðçBé ïBâkdziidy - §¨¦©§¦¦

ci lr zereyi zlrety znqxtne cinz dizepky zial zkledi
zxver dzid dy` zcil zr ribnyk .dbdpn did jke .dzlitz
dzid daxd zxrhvn zcleid dziidy xg`le ,diteyika dngx
f`e .izltz rnyz ile` mingx dilr mingx ywa`e jl` zxne`
xiky dl did zg` mrt .`vei clede dityk zlhane zkled dzid
lew xikyd rnye zcleid dy`d zial dkld `ide ,dziaa mei
`ae ,m`d irna ywywn cledy enk ilka oiywywzn mitykd
mityk zlra ik ercie clep cleede ,e`vi mitykde ilkd z` gzte

.`id
,`xnbd zl`eyåéLãç Bì eìk àlL ïè÷ éàîeilr xn`py ©¨¨¤Ÿ¨¢¨¨

.`ed mler ilannyàëälaaa -¯ eîébøz,eyxitíëç ãéîìz äæ ¨¨©§¦¤©§¦¨¨
åéúBaøa èòánäeizeaxa lflfn mkg cinlz dyrpy xg`ly ©§©¥§©¨

.edecnily.äøBîe äàøBäì òébä àlL ãéîìz äæ ,øîà àaà éaø©¦©¨¨©¤©§¦¤Ÿ¦¦©§¨¨¤
íéaø ék" áéúëc éàî ,áø øîà àðeä áø øîà ,eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¨¨©©©¦§¦¦©¦
äæ 'äìétä íéììç íéaø ék' ,"äéâøä ìk íéîöòå äìétä íéììç£¨¦¦¦¨©£ª¦¨£ª¤¨¦©¦£¨¦¦¦¨¤

äøBîe äàøBäì òébä àlL íëç ãéîìzoic wqety ici lry - ©§¦¨¨¤Ÿ¦¦©§¨¨¤
iepik `edy 'ltp' oeyl `ed 'dlitde' .miax miyp` `ihgn drhen

' .eiycg el elk `ly wepizlãéîìz äæ 'äéâeøä ìk íéîeöòå©£¦¨£¤¨¤©§¦
äøBî Bðéàå äàøBäì òébäL íéîëçeit mvery my lr 'minevr' - £¨¦¤¦¦©§¨¨§¥¤
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Wi minrHd i"rW ,EPnid cFnll oi`e DiixEA lr FzxFY oi`W `Ed rWx ,md dn dpWOd©¦§¨¨¥¨¨¤¥¨©§¨§¥¦§¥¤¤©§¨¦¥

dOkA xn`cM ,xdhlE `Ohl zFxdhaE aiIglE zFMfl zFpFnn ipicaE xYde xEQ`A wENg¦§¦§¤¥§¦¥¨§©§©¥§¨¢§©¥§©¥¦§¨©§©¨

`Ed mFxre ,Kke KM EdiipiA `Mi` EdiipiA i`n xn`e ,ikd xnE ikd xn xn` h"n izkEC§¥¨©©¨¥©¨¥§¨©©¥©§¦¨¥©§¨§¨§¨

`Ed xEaQM eizFipWn dpFW FlFw z` rnFXdW¤©¥©¤¤¦§¨¨©¨

icinlzM cFaM FA oibdFpe mdinrhA iwAW¤¨¦§©£¥¤§£¦¨§©§¦¥

:qxB xnY` :minkg.ä"ò æ"älr cEWgW £¨¦¦§¨¨©¤¨©

:zFxdHd lre zFxUrOd.øea:ux`d mrn rExB ©©©§§©©¨¢¨©¥©¨¨¤

.éúekWOW `NW oeikC ,Fpiie FYR lFk`l xEq`e ¦§¨¤¡¦§¥§¥¨¤Ÿ¦¥

mYrcl minkg ixaC lr ciRwn Fpi` minkg£¨¦¥©§¦©¦§¥£¨¦§©§¨

:g"zM Fnvr zF`xdl `N` dpW `le.LBâî §Ÿ¨¨¤¨§©§©§§¨
,zFaaNd z` apFbe mipird z` fgF`d sXkn§©¥¨¥¤¨¥©¦§¥¤©§¨

:oM df s`e.ïéèøxag xaFg mEBxY(gi mixaC)`Ed §©¤¥¨¥©§¥¨¥§¨¦

dn oian Fpi`e eiWgl z` sXknd WgFl ,WFbn̈¥©§©¥¤§¨¨§¥¥¦©

zEtXkndW ,mdiUrn KM `N` ,mWExR dnE md¥©¥¨¤¨¨©£¥¤¤©§©§

:miWgNd mzF` i"r `A.àpz éðz`PY df s`e ¨¨©§¨¦¨¥©¨§©¤©¨

dn rcFi Fpi`e FzpWn dpFW cEnlzA WOW `NW¤Ÿ¦¥§©§¤¦§¨§¥¥©©

:`id.õøàä íò eäæéàlre zFxdHd lr cWgPW ¦¥¤©¨¨¤¤¤§¨©©¨¢§©

:`nh FrBn wfgnE zFxUrOdàøB÷ BðéàL ìk ©©©§ª§¨©¨¨¥¨¤¥¥
.ù"÷rcFi la` ,mElM rcFi Fpi` i`Ce `dC§¨©©¥¥©§£¨¥©

:`Ed d"r `l `xFwe zFxwl.úBëìä ïéðBML ¦§§¥Ÿ¤¦£¨
lr EciRwd `le minkg icinlzl EWOW `NW¤Ÿ¦§§©§¦¥£¨¦§Ÿ¦§¦©

:zFipWOd inrh.úBëìä:zFipWn.àèéLtikdC ©£¥©¦§¨£¨¦§¨§¦¨§¨¥

:ikdA e`l i` DiWxcp i`nA `N` `Ed.Bì äøzä ¤¨§©¦§§¥¦¨§¨¥ª§¨
:xYd eipirA dnFC.ã"ñ íìBò éláîmd dnE ¤§¥¨¤¥§©¥¨©¥

:mixg`l oinxFB.ïúðLî CBzî äëìä ïéøBnL §¦©£¥¦¤¦£¨¨¦¦§¨¨
oeikC ,zErh zF`xFdA mlFr oiNaOW xn`ẅ¨©¤§©¦¨§¨¨§¥¨

oinxFB minrR dpWOd inrh oircFi oi`C§¥§¦©§¥©¦§¨§¨¦§¦

zFipWn Wi cFre ,dnFC Fpi`W xaC Dl oiOcOW¤§©¦¨¨¨¤¥¤§¥¦§¨

dAxd(zFipWOA)`Ed ipFlR iPn `d opixn`C ©§¥©¦§¨§©§¦¨¨©¦§¦

opi`W cFre ,DizeeM `zkld zile `id d`cigie¦¦¨¨¦§¥¦§§¨§¨¥§¤¥¨

dkld mipFW`xd mi`PY zwFlgnA mircFi§¦§©£¤©¨¦¨¦¦£¨¨

:zErh zF`xFd oixFn KMld ,in ixacMúBëéìä §¦§¥¦¦§¨¦¨¨£¦
.Bì íìBò:FzEkfA FNW mlFr - zFkld dpFXd ¨©¤£¨¨¤¦§

.úéðìééö:dNtY zlrA.úéááBL äðîìàåzlrA ©§¨¦©£©§¦¨§©§¨¨¨¦©£©

W zxTanE zklFd ,zFpkW:cinY dizFpkéøä §¥¤¤§©¤¤§¥¤¨¨¦£¥
.íìBò éláî elàzFtXknE zFt`Fp `N` opi`W ¥§©¥¨¤¥¨¤¨£§©§

:odixg` EwCai `NW zFIpwcvM onvr zF`xnE©§©§¨§¦§¨¦¤Ÿ¦§§©£¥¤

.åéLãç Bì eìk àlL ïè÷:Wxtn oOwlìea÷å ¨¨¤Ÿ¨¢¨¨§©¨§¨¥§¦
.äðîìàî øëNon xzFi Dnvr zgxFh dzidW ¨¨¥©§¨¨¤¨§¨©©©§¨¥¦

Epcnl ,lif`e WxtncM xkU lAwl icM KxSd©Ÿ¤§¥§©¥¨¨§¦§¨¥§¨¦¨©§

:xzFi xkU lAwl devnA Fnvr mc` gixhIW¤©§¦©¨¨©§§¦§¨§©¥¨¨¥

.íé÷écö úàøa:r"b lFgpl.íéòLø úàøaWxil ¨¨¨©¦¦¦§¨¨¨§¨¦¦¨

:mPdiB.íãà éða éa eìLké àlLmwlg ciqtdl ¥¦Ÿ¤Ÿ¦¨§¦§¥¨¨§©§¦¤§¨

:mPdiB Wxile ocr oBn ici lr.øîà÷ ékiNan ©¨¦¦©¥¤§¦¨¥¦Ÿ¦¨¨©§©¥

:mlFr.éáéèø úa éðçBé ïBâkdtXkn dpnl` ¨§£¦©§¦¦©§¨¨§©¥¨

zxvFr dzid dX` zcl zr riBOWkE ,dzid̈§¨§¤©¦©¥¥©¦¨¨§¨¤¤

dAxd zxrhvOW xg`lE ,zEtXknA Dngx©§¨¦§©§§©©¤¦§©¤¤©§¥

rnXY ilE` mingx WTa`e Kl` zxnF` dzid̈§¨¤¤¥¥©£©¥©£¦©¦¨©

.`vFi clEde ditWM zxzFqe zklFde ,izNtY§¦¨¦§¤¤§¤¤§¨¤¨§©¨¨¥

`ide ,DziaA mFi xikU Dl did zg` mrR©©©©¨¨¨§¦§¥¨§¦

lFw xikVd rnWe ,zclFId dX`d zial dkld̈§¨§¥¨¦¨©¤¤§¨©©¨¦

:`id mitWM zlrA iM Ercie ,clFp clEde E`vi mitWMde ilMd ztEbn z` gztE `aE ,m`d irnA WwWwn clEdW FnM ilkA oiWwWwzn mitWMd.åéúBaøa èòáîä`NW ohw Dil ixwe ©§¨¦¦§©§§¦¦§¦§¤©¨¨§©§¥¦§¦¨¥¨¨©¤§©©§¦§©§¨¦¨§§©¨¨©§¨§¦©£©§¨¦¦©§©¥§©¨§¨¥¥¨¨¤Ÿ
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ilk oi`e ilkl die`x dzid `l dgpnl die`x `le zcner wecal `le li`edc d`nh `idy micr dl e`aye iab opixn`ck yecw zerha yecw ikc rxtnl `zlin ilbiz 'eke oern dwepn

jixvy jxca dilr `ay `kd la` xexia v"`e xxean oerd ixd micr my yiyke oer xxal dgpnc meyn ikd xninl jiiy micr dl e`ay iabl `wecc d`xpe odl ie`xa `l` oiycwn zxy

xity dgpn d"t`e oiwcea mind oi`c okl mcew dpala zexfen da epzpe e`ypy enk `l` ied `le oerd xxazp `ly xg`n yecw xity `xwirn yecw ik oiwcea mind oi`c b"r` xxal

:zezyl mze` oi`ian oi`e zewcap opi`y odly leqt reciy iptn b"kl dpnl` mai zxneye dqex` zgpn 'ipzna aiyg `lc i`de yecw
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?éøBà äaø àäå ?éðéà .ïéðL ïéòaøà ãò ?änk ãòå§©©¨©©§§¦§¦¦¦§¨©¨¥
ïéLeøt äòáL :ïðaø eðz :'eëå ïéLeøt úBkîe :ïéåLa§¨¦©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦
Leøt ,éàæé÷ Leøt ,éô÷ð Leøt ,éîëéL Leøt :ïä¥¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦¨
,äáäàî Leøt ,"äpNòàå éúáBç äî" Leøt ,àéëBãî̈§¨¨¤¨¦§¤¡¤¨¨¥©£¨
.íëL äNòî äNBòä äæ ,éîëéL Leøt .äàøiî Leøẗ¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤©£¥§¤

éwðîä äæ ,éô÷ð Leøt,éàæé÷ Leøt .åéìâø úà ó ¨¦§¦¤©§©¥¤©§¨¨¦¨¦
.íéìúkì íc æéwnä äæ :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦
ék òtLîc :àìéL øa äaø øîà ,àéëBãî Leøẗ¨§¨¨©©¨©¥¨¦§©©¦
àúeéìòî àä ,"äpNòàå éúáBç äî" Leøt .àéëBãî̈§¨¨¤¨¦§¤¡¤¨¨©©§¨
Leøt ."äpNòàå ez éúáBç äî" øîà àlà ?àéä¦¤¨¨©¤¨¦§¤¡¤¨¨
àpúì àáøå ééaà déì eøîà ,äàøiî Leøt äáäàî¥©£¨¨¦¦§¨¨§¥©©¥§¨¨§©¨
áø øîàã ,äàøiî Leøt äáäàî Leøt éðúéz àìŸ¦§¥¨¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©
úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§

ì àìL eléôàì àìL CBznL ,dîLì àa dîL.dîL £¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
àélbîãe àønhî àønhîc :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨
.éãðeb eôçc éðäî òøtúéì äaø àðéc éa ,àélbî¦©§¨¥¦¨©¨¦§¨©¥¨¥§¨§¥
ïî éàøéúz ìà :déúéáãì àkìî éàpé dì øîà̈©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦
ïéòeávä ïî àlà ,ïéLeøt ïðéàL énî àìå ,ïéLeøtä©§¦§Ÿ¦¦¤¥¨§¦¤¨¦©§¦
ïéLwáîe éøîæ äNòîk ïäéNònL ,ïéLeøôì ïéîBcL¤¦¦§¦¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦

:ñçðôk øëN'éðúîúeëæ ïéà :øîBà ïBòîL 'ø ¨¨§¦§¨¦§¥¥§
äìBz úeëfä øîBà äzà íàå .íéønä íéna äìBz¨©©¦©¨¦§¦©¨¥©§¨
ìk éðôa íénä úà äzà ääãî ïéøøànä íéna©©¦©§¨§¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨
úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîe úBúBMä íéLpä©¨¦©¦©¨¥©©©§
ïäì äúìzL àlà ,ïä úBàîè íéøîBàL ,eúML¤¨¤§¦§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤
,íéøøàîä íéna äìBz úeëfä :øîBà éaø .úeëæ§©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦
,úëìBäå äðåeðúî àlà úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨§¤¤
ãò dúçðî úàîèð .äúéî dúBàa äúî àéä óBñì§¦¥¨§¨¦¨¦§¥¦§¨¨©
.äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìka dLã÷ àìŸ¨§¨©§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤

úBôøNð ïäéúBçðnL elàå .óøOúå ,úBçðnä ìëk àéä éøä éìka äLãwMî íàå§¦¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¥§¥¤¦§¥¤¦§¨
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dheq(oey`x meil)

,`xnbd zl`eyänk ãòåzexedl mkg cinlz ie`x lib dfi`n - §©©¨
.miaxl dkldïéðL ïéòaøà ãò.mirax` oa didpyn - ©©§§¦§¦

,`xnbd dywnéðéàie`x mirax` libl mc` ribny dryn wx ike - ¥¦
,zexedl `edéøBà äaø àäå,miaxl ze`xed dxen did dax ixde - §¨©¨¥

,`xnbd zvxzn .dpy mirax` `l` ig `l envr `edeïéåLadf - §¨¦
mkg cinlz xira yiyk mirax` libl cr zexedl ie`x mc` oi`y
mkg cinlz m` la` .dnkga epnn lecb `ede ,zexedl ie`xd xg`
oi`y e` ,dnkga xira yiy xg` mkgl dey zexedl ie`xd xirv

.zexedl df ie`x ,xira epnn owf
,dpyna epipyïä ïéLeøt äòáL ,ïðaø eðz .'eëå ïéLeøt úBkîe- ©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦¥

.myxtn xg`l `pzd mhxtn dligz,éôwð Leøt ,éîëéL Leøẗ¦§¦¨©¨¦
Leøt ,äpNòàå éúáBç äî Leøt ,àéëeãî Leøt ,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦¨§§¨¨©¨¦§¤¡¤¨¨

.äàøiî Leøt ,äáäàî,`pzd yxtneäNBòä äæ ,éîëéL Leøt ¥©£¨¨¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤
¯ íëL äNòî,df s`e .miny myl `ly mnvr z` exrive elny ©£¥§¤

`le mc` ipa edecakiy ick ez`pdl envr xrvne zebeprzn yxet
.miny myléwðnä äæ ,éôwð Leøtåéìâø úà óenvr dyer - ¨©¨¦¤©§©¥¤©§¨

.mipa`a eizerav` dkne ux`a eilbx jxyn jk jezne ,ltyLeøẗ
íéìúkì íc æéwnä äæ ,÷çöé øa ïîçð éaø øîà ,éàæé÷dyer - ¦¨¦¨©©¦©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦

ey`x dkn jk jezne miypa hiadl `l ick eipir mverk envr
edekixrie jka mc` ipa ede`xiy ick df lke ,mc aef ick cr lzeka

.ezewcv lrék òtLîc ,àìéL øa äaø øîà ,àéëeãî Leøẗ§§¨¨©©¨©¦¨¦§©©¦
àéëeãî.setk dy`xy `ikecnd znbeck ltye setk jled - §§¨

äpNòàå éúáBç äî Leøtilr dn il exn` miyp`l xne` - ¨©¨¦§¤¡¤¨
,`xnbd zl`ey .dyr`e zeyrlàéä àúeélòî àärexb dn - ¨§©§¨¦

,`xnbd daiyn .miiwl icka cenll ywan `ed ixd df mc`aàlà¤¨
äpNòàå ez éúáBç äî øîàc,epiid .iziyr `l cer dn xne`y - §¨©©¨¦§¤¡¤¨

dn cer el oi`e dlek dxezd lk z` miiw eli`k envr d`xny
.zeyrl

äáäàî Leøtjezn zeevnd z` miiwl dfd mler ipiiprn yxety - ¨¥©£¨
.`xead zad` jezn `le xkyd zad`äàøiî Leøtyxety - ¨¦¦§¨

miiwl mc`l el yiy `l` ,jxcd ef oi`e .yperd z`xin zexiardn
.`al xkyd seqe 'd zad`n dxezd z`

àpúì àáøå éiaà déì eøîà,ef `ziixa mdipta dpyy -éðúéz àì ¨§¥©©¥§¨¨§©¨Ÿ¦§¥
dpyz l` -øîà äãeäé áø øîàc ,äàøiî Leøt äáäàî Leøẗ¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©§¨¨©

ì àlL eléôà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áødîL ©§¨©£¨¨©¨©¦§£¦¤Ÿ¦§¨
ì àlL CBznLì àa dîLdîLdxeza wqer m` mby ,epiid - ¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

.dnyl mda weqrl eteq ,dnyl `ly zeevnae
àéìbî àéìbîãe àøîhî àøîhîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨¦©§¨

lkd miny itlk la` ,ielb ielby dne ,xzqp mc` ipan xzqpy dn
,ielbäaø àðéc éalecbd oic ziae -éãðeb eôçc éðäî òøtúéì- ¥¦¨©¨¦§§©¥¨¥©£§¥

lr mihere zeyixt ly dlhv`a mithrznd mze`n rxti `ed
.miyextk mnvr ze`xdl zilh my`x

déúéáãì àkìî éàpé dì øîà.ezy`l -ïéLeøtä ïî éàøéúz ìà ¨©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦©§¦
.dt lraye azkay dxeza epin`dy i`pi ly execa micedil iepik -
ly ezvra l`xyi inkgn daxd bxdy lr i`pi z` mi`pey eid mde
`ly mdn d`xi i`pi ly ezy` dzid znyke .miwecvd on cg`
.dipa lre dilr mdn ywaiy el dxn`e .dipan dkelnd z` exiari
jl elnbi `le md miwicvy ,mdn `xil jl oi` ,dl aiyd i`pie

.mdl mzrxd `l mz`y .illba drx jipaleïðéàL énî àìå§Ÿ¦¦¤¥¨
ïéLeøt.iade` mdy -ïéòeávä ïî àlà,mxak mkez oi`y el` - §¦¤¨¦©§¦

el`n ,epiidïéLeøôì ïéîBcL,miyextk mnvr mi`xny - ¤¦¦§¦
¯ éøîæ äNòîk ïäéNònLixnfk miryx zn`a mdyïéLwáîe ¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦

ñçðôk øëNmze` ecakiy ick ,miwicv zeixal mnvr mi`xne.- ¨¨§¦§¨
.qgpt enk

,ypern dilr obn df zekf dy`l yi m`y ,epipy lirl dpyna
.oipra zetqep zehiy ze`aen epzpyna,øîBà ïBòîL éaø .äðùî©¦¦§¥

íéønä íéna äìBz úeëæ ïéàoi` ,zekf dl yiy dheq dy` mb - ¥§¨©©¦©¨¦
,mind da erbti `ly dl dlez zekfdúeëfä øîBà äzà íàå§¦©¨¥©§

ääãî ,ïéøøànä íéna äìBzoeebd z` xiqgn -íénä úà äzà ¨©©¦©§¨§¦©§¤©¨¤©©¦
úBúBMä íéLpä ìk éðôaly drzxdd gekd z` yilgn ,xnelk - ¦§¥¨©¨¦©

,miypd lk ipta mindeúML úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîe¦©¨¥©©©§¤¨
,mind ici lr erbtp `leíéøîBàL,ïäì äúìzL àlà ïä úBàîè ¤§¦§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤

.úeëæ§
íéøøànä íéna äìBz úeëfä ,øîBà éaøzenz `ly oiprl wx ©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦

j` ,cindteba iepiyl minxeb mind,úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©
äðåeðúî àlàzklede zygkn -äúî àéä óBñì ,úëìBäå ¤¨¦§©§¨§¤¤§¦¥¨
äúéî dúBàa.dheq zyxta daezkd - §¨¦¨

dúçðî úàîèðdheq lyéìka äLã÷ àlL ãò`ly oeik ,zxy ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¨§¨©§¦
,seb zyecw dycwzpúBçðnä ìëk àéä éøämcew e`nhpy £¥¦§¨©§¨

,ilka eycwzpyäãtúå.zxg` dpwi zerndne oilegl `vzeíàå §¦¨¤§¦
d`nhpéìka äLãwMî,ilka dycwzpy xg`l -ìëk àéä éøä ¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨

úBçðnäilka eycwzpy xg`l e`nhpyóøOúåoeiky .oycd ziaa ©§¨§¦¨¥
.oilegl z`vei dpi`e oeict cer dl oi` sebd zyecw dycwy

elàåzeheqd odúBôøNð ïäéúBçðnLaxwil zeie`x opi`y iptn §¥¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl z`vle zectidl `le
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קעה

oifge` mipya cenr ak sc oey`x wxtdheq
.änk ãòå:d`xFdl iE`x ied.éøBà äaø àäåd"xA 'ixn`cM 'n `N` opi` eizFpW lkesC) §©©¨¨¥¨§¨¨§¨©¨¥§¨§¨¥¨¤¨¦§©§¦§©

(.gi:'eM Ez`w ilr ziaCn iIA`e dAx.ïéåLa,zFxFdl xYn dnkgA xird lFcbl deW m` ©¨§©©¥¦§¥¥¦¨¨§¨¦¦¨¤¦§¨¦§¨§¨ª¨§

:xirA EPOn owf oi`W F`.àéëBãî Leøt éàæé÷ Leøt éô÷ð Leøt éîëéL LeøtWxtn EdNM ¤¥¨¥¦¤¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦¨¨§¨ª§§¨¥

:Edl.íëL äNòîmc` ipA EdEcAkIW Fz`pdl eiUrn df s` ,minW mWl `NW ElOW §©£¥§¤¤¨¤Ÿ§¥¨©¦©¤©£¨©£¨¨¤§©§§¥¨¨

:minW mWl `le.åéìâø ówðîäzEltWA KNdn §Ÿ§¥¨©¦©§©¥©§¨§©¥§¦§

,ux`d on eilbx mixn Fpi`e lcEB cvA awr̈¥§©¨§¥¥¦©§¨¦¨¨¤

:mipa`A eizFrAv` sTpn KM KFYnEíc æéwî ¦¨§©¥¤§§¨¨£¨¦©¦¨
.íéìúkìlMYqi `NW eipir mvFrM Fnvr dUFr ©§¨¦¤©§§¥¥¨¤Ÿ¦§©¥

:`vFi mCde lzMA FW`x dMn KM KFYnE ,miWPA©¨¦¦¨©¤Ÿ©Ÿ¤§©¨¥

.òtLîc:sEtM KlFd.àéëBãî ékiEUr `pkEA ¦§©©¥¨¦¨§¨§¨¨

:sEtM FW`xe zaTnM.äpNòàå éúáBç äî Leøt §©¤¤§Ÿ¨¨©¨¦§¤¡¤¨
:dUr`e zFUrl ilr dn ipEcOlàúeéìòî àä ©§¦©¨©©£§¤¡¤¨©©§¨

.àéä`aE zFvn iwECwce oixEQ`A iwA Fpi` m` ¦¦¥¨¦§¦¦§¦§¥¦§¨

l:cFnl.äpNòàå ez éúáBç äîcFr zFUrN dn ¦§©¨¦§¤¡¤¨©©£

:lMd z` mIw EN`M Fnvr d`xnE ,iziUr `le§Ÿ¨¦¦©§¤©§§¦¦¥¤©Ÿ

.äáäàî Leøt`le ,zFvOd xkU zad`n ¨¥©£¨¥©£©§©©¦§§Ÿ

:`xFAd zevn zad`l.äàøiî`N` ,oiWpr lW §©£©¦§©©¥¦¦§¨¤¢¨¦¤¨

EpEv xW`M i"yd zad`n zFUrl mc`d lr dn©©¨¨¨©£¥©£©©©£¤¦¨

:`al xkVd sFqe Epidl` 'dàønhî àønhîc ¤Ÿ¥§©¨¨¨Ÿ§¦©§¨¦©§¨
.'åkzFiElBde mc` ipAn zFxYqp zFxYqPd©¦§¨¦§¨¦§¥¨¨§©§

`Ede ,zFiElB mNM lFcBd c"al n"nE ,zFiElB§§©¨ª¨§§

onvr oi`xnE zFziNhA miQMzOd on rxti¦§©¦©¦§©¦§©¦©§¦©§¨

:oiWExR opi`e oiWExtM.ïéLeøtä ïî éàøéúz ìà ¦§¦§¥¨§¦©¦§¨§¦¦©§¦
on bxdW itl FzF` oi`pFU Eid oiWExRdW¤©§¦¨§¦§¦¤¨©¦

xn`cM iwFcv zFidl KRdpe dAxd minkgd©£¨¦©§¥§¤§©¦§§¦¦§¨©

oiWECwA(.eq sC)odn d`xi FYW` dzid zOWkE , §¦¦©§¤¥¨§¨¦§§¥¨¥¤

Fl zxnF` dzide ,dipAn dkElOd Exiari `NW¤Ÿ©£¦©§¨¦¨¤¨§¨§¨¤¤

on i`xizY l` Dl xn`e ,dilr mdiptNn WTal§©¥¦¦§¥¤¨¤¨§¨©¨©¦§¨§¦¦

`lE drx KElnbi `le od miwiCSW oiWExRd©§¦¤©¦¦¥§Ÿ¦§§¨¨§

:mdl E`hg `NW Kipal.ïéLeøt ïðéàL énî àìå §¨©¦¤Ÿ¨§¨¤§Ÿ¦¦¤¥¨§¦
:iadF` mdW.íéòeávä ïî àlàoi`W xnFlM ¤¥£©¤¨¦©§¦§©¤¥

oi`e uEgAn oirEav `N` ,mzFclFzM mzi`xn©§¦¨§§¨¤¨§¦¦©§¥

:mxaM okFY.éøîæ äNòîk íäéNònLodW ¨§¨¨¤©£¥¤§©£¥¦§¦¤¥

zFIxAl mixnF` ,qgptM xkU miWTanE .mirWx§¨¦§©§¦¨¨§¦§¨§¦©§¦

oiprl Dl WxtnC `Mi`e .qgptM ocAkl§©§¨§¦§¨§¦¨¦§¨¥¨§¦§©

:`zEripv.úBçðnä ìëk àéä éøä 'éðúîE`nhPW §¦¨©§¦£¥¦§¨©§¨¤¦§§

:ilkA dWcw `NW cr.äãtúåoiNgl `vze ©¤Ÿ¨§¨¦§¦§¦¨¤§¥¥§ª¦

:zxg` dpwi zFrOdnE.óøOúåzXcw dWcTW ¥©¨¦§¤©¤¤§¦¨¥¤¨§¨§ª©

:oiNgl cFr d`vFi Dpi`e sEBd©§¥¨§¨§ª¦
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ãòåclepy dpyn `le dpy mirax` cr cenll ligzdy dpyn 'it .oipy oirax` cr dnk

f"r zkqnc w"ta opixn`ck(:d sc)`l n"y dfd meid cr zrcl al mkl 'd ozp `le

eligzd f`y dpy 'n cr dxez oznn did dfe oipy oirax` cr diaxc dizrc` yipi` mi`w

:cenll.ïéåùáwxtn i"xl dyw zexedl xzen dnkga xird lecbl dey m` 'it i"yx

d`exd(.bq sc zekxa)zi`c `xz`a iia` xn`c

oieyc `kixv `l `hiyt xab iediz `l onz xab

ikdl d`xedl uetwl el oi` oieyc `kid `nl`

`l `ede ixe`c dax `de yxtl `kd `xazqn

dpy 'n `l` did `l eini lky d`xedl ribd

oirax` cr zexedl el oi`y xn`c `d oieya

lecbe dnkga xird lecbl deyyk epiid oipy

mkg my yiy oeik jkld d`xedl ribd xird

ipyl ribd `l `ede mipya d`xedl ribd ezenk

xird lecb m` la` eiptl zexedl el oi` d`xed

dxen mipy llkl ribd `ly b"r` dnkga `ed

`edd 'it i"x la` did dnkga xird lecb daxe

wxtcmy yiy xirl qpkpy mc`a ixiinc d`exd

m` la` oieya 'it` xab iedz `l onz dxen mkg

el xzen dnkga el deye ezenk xira reaw `ed

xz`a mzd 'it g"xe i"yx 'ity enk zexedl

`l xeaiv ikxva lczyn dpenn xab zi`c

ixiin `l 'itle oieya 'it` zexxy jezl uetwz

:d`xeda

ùåøôwxt 'lyexia .d`xin yext dad`n

d`xin dyre dad`n dyr d`exd

eade` dz`y rc `epyl z`a m`y dad`n dyr

heral z`a m`y d`xin dyr `pey ade` oi`e

od oiyext dray :hran `xi oi`e `xi dz`y rc

inky yext 'ek diikpd on yext 'eke inky yext

ip`e il siw` itwp yext ditzk lr dizevn oerh

`cge daeg `cg car i`fiw yext devn car

i`n diikpd on yext `cga `cg fiwne devn

izaeg rc` yext zevn care dkpn `p` il zi`c

zevn ciar`c zicar izaeg `c id dpyr`e

mdxa`k dad` yext aei`k d`xi yext dzekc

aizkc(`n diryi)aiag jl oi` iade` mdxa` rxf

:mdxa`k dad` yext `l` mlekníìåòì
.dnyl `ly t"r` zevnae dxeza mc` weqri

ziprzc w"ta opixn` `d `iyw i`e(.f sc)lk

zend mq el ziyrp dnyl `ly dxeza wqerd

zekxa zkqna `xew did wxt idlyae(.fi sc)lk

`xap `ly el gep dnyl `ly dxeza wqerd

z`xin oebk dnyl `ly wqer uxzl d`xp

f"r zkqnc w"ta opixn`ck ez`pdl `l` jk lr edeivy exvei oevx milydl oiekzn epi`y qxt leaiw zad`ne `kd ik oixeqid(.hi sc)opzc epiide eizevn xkya `le c`n utg eizevna

(b"n `"t zea`)dtexr dlbr 'ta xn`c `d ike qxt lawl n"r axd z` oiynynd micark eidz l`(.fn onwl)xifp ipixd xn`y in wxt xifpa `zi`e(:bk sc)zeixedc `xza wxtae(:i sc)mlerl

'eke mc` weqrid"xc w"t 'ixn`cke miny myl `le exkya eivtg milydl myl oaxw dlrdy ez`pdl oiekzp `ed mb zex epnn d`vie dkf wla aixwdy zepaxw a"n xkyay(.c sc)

dzry ryt ez`hg lr siqedl `l` d`xin `le dad`n `l miiwl ick dxeza wqer epi` zekxa 'qne ziprzc dnyl `ly `idd la` xenb wicv f"d ipa digiy n"r dwcvl ef rlq xne`d

mzd yxtnck eal ze`z lkn rpn `l xaery rciy t"r`y zepecf el eyrp zebby(.fi zekxa)minkg icinlz ynyne dpeye `xew mc` `di `ly miaeh miyrne daeyz dnkg zilkz

:dnyl miyerl mdiyerl `l` xn`p `l mdicnell mdiyer lkl aeh lky 'd z`xi dnkg ziy`x xn`py epnid lecby ina e` eaxae en`ae eia`a hreaeåìà.zetxyp mdizegpny

w"ta 'ixn`c `id dzny e` `ed zn inp aiyg `l i`n` dniz(:e sc lirl)dycwyn ztxypd `l` aiyg `l `kd la` lirl 'ipzck unewd yciwy xg`l epiid `wec xninl `kile ztxypc

:ztxyp d"t` ilka dyciwn ith daxwdl aexwe yecw xakc t"r` hwp `zeaxe unewd yciw `yix hwp zlk`pc unewd axiw `tiq ipzwc icii`e ztxypc ilka dycwyn m` d"dc ilka

(`ad scl jiiy)äìòáùåyi`dy onfa oern yi`d dwpe xn`ck dze` oiwcea mind oi`c oeike yecwzy mcew epiid dilr `a jxcac oeik ztxyp i`n` i"xl dniz .jxca dilr `a

ilk oi`e ilkl die`x dzid `l dgpnl die`x `le zcner wecal `le li`edc d`nh `idy micr dl e`aye iab opixn`ck yecw zerha yecw ikc rxtnl `zlin ilbiz 'eke oern dwepn

jixvy jxca dilr `ay `kd la` xexia v"`e xxean oerd ixd micr my yiyke oer xxal dgpnc meyn ikd xninl jiiy micr dl e`ay iabl `wecc d`xpe odl ie`xa `l` oiycwn zxy

xity dgpn d"t`e oiwcea mind oi`c okl mcew dpala zexfen da epzpe e`ypy enk `l` ied `le oerd xxazp `ly xg`n yecw xity `xwirn yecw ik oiwcea mind oi`c b"r` xxal

:zezyl mze` oi`ian oi`e zewcap opi`y odly leqt reciy iptn b"kl dpnl` mai zxneye dqex` zgpn 'ipzna aiyg `lc i`de yecw
zxne`d
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?éøBà äaø àäå ?éðéà .ïéðL ïéòaøà ãò ?änk ãòå§©©¨©©§§¦§¦¦¦§¨©¨¥
ïéLeøt äòáL :ïðaø eðz :'eëå ïéLeøt úBkîe :ïéåLa§¨¦©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦
Leøt ,éàæé÷ Leøt ,éô÷ð Leøt ,éîëéL Leøt :ïä¥¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦¨
,äáäàî Leøt ,"äpNòàå éúáBç äî" Leøt ,àéëBãî̈§¨¨¤¨¦§¤¡¤¨¨¥©£¨
.íëL äNòî äNBòä äæ ,éîëéL Leøt .äàøiî Leøẗ¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤©£¥§¤

éwðîä äæ ,éô÷ð Leøt,éàæé÷ Leøt .åéìâø úà ó ¨¦§¦¤©§©¥¤©§¨¨¦¨¦
.íéìúkì íc æéwnä äæ :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦
ék òtLîc :àìéL øa äaø øîà ,àéëBãî Leøẗ¨§¨¨©©¨©¥¨¦§©©¦
àúeéìòî àä ,"äpNòàå éúáBç äî" Leøt .àéëBãî̈§¨¨¤¨¦§¤¡¤¨¨©©§¨
Leøt ."äpNòàå ez éúáBç äî" øîà àlà ?àéä¦¤¨¨©¤¨¦§¤¡¤¨¨
àpúì àáøå ééaà déì eøîà ,äàøiî Leøt äáäàî¥©£¨¨¦¦§¨¨§¥©©¥§¨¨§©¨
áø øîàã ,äàøiî Leøt äáäàî Leøt éðúéz àìŸ¦§¥¨¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©
úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§

ì àìL eléôàì àìL CBznL ,dîLì àa dîL.dîL £¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
àélbîãe àønhî àønhîc :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨
.éãðeb eôçc éðäî òøtúéì äaø àðéc éa ,àélbî¦©§¨¥¦¨©¨¦§¨©¥¨¥§¨§¥
ïî éàøéúz ìà :déúéáãì àkìî éàpé dì øîà̈©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦
ïéòeávä ïî àlà ,ïéLeøt ïðéàL énî àìå ,ïéLeøtä©§¦§Ÿ¦¦¤¥¨§¦¤¨¦©§¦
ïéLwáîe éøîæ äNòîk ïäéNònL ,ïéLeøôì ïéîBcL¤¦¦§¦¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦

:ñçðôk øëN'éðúîúeëæ ïéà :øîBà ïBòîL 'ø ¨¨§¦§¨¦§¥¥§
äìBz úeëfä øîBà äzà íàå .íéønä íéna äìBz¨©©¦©¨¦§¦©¨¥©§¨
ìk éðôa íénä úà äzà ääãî ïéøøànä íéna©©¦©§¨§¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨
úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîe úBúBMä íéLpä©¨¦©¦©¨¥©©©§
ïäì äúìzL àlà ,ïä úBàîè íéøîBàL ,eúML¤¨¤§¦§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤
,íéøøàîä íéna äìBz úeëfä :øîBà éaø .úeëæ§©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦
,úëìBäå äðåeðúî àlà úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨§¤¤
ãò dúçðî úàîèð .äúéî dúBàa äúî àéä óBñì§¦¥¨§¨¦¨¦§¥¦§¨¨©
.äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìka dLã÷ àìŸ¨§¨©§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤

úBôøNð ïäéúBçðnL elàå .óøOúå ,úBçðnä ìëk àéä éøä éìka äLãwMî íàå§¦¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¥§¥¤¦§¥¤¦§¨
úøîåàä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dheq(oey`x meil)

,`xnbd zl`eyänk ãòåzexedl mkg cinlz ie`x lib dfi`n - §©©¨
.miaxl dkldïéðL ïéòaøà ãò.mirax` oa didpyn - ©©§§¦§¦

,`xnbd dywnéðéàie`x mirax` libl mc` ribny dryn wx ike - ¥¦
,zexedl `edéøBà äaø àäå,miaxl ze`xed dxen did dax ixde - §¨©¨¥

,`xnbd zvxzn .dpy mirax` `l` ig `l envr `edeïéåLadf - §¨¦
mkg cinlz xira yiyk mirax` libl cr zexedl ie`x mc` oi`y
mkg cinlz m` la` .dnkga epnn lecb `ede ,zexedl ie`xd xg`
oi`y e` ,dnkga xira yiy xg` mkgl dey zexedl ie`xd xirv

.zexedl df ie`x ,xira epnn owf
,dpyna epipyïä ïéLeøt äòáL ,ïðaø eðz .'eëå ïéLeøt úBkîe- ©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦¥

.myxtn xg`l `pzd mhxtn dligz,éôwð Leøt ,éîëéL Leøẗ¦§¦¨©¨¦
Leøt ,äpNòàå éúáBç äî Leøt ,àéëeãî Leøt ,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦¨§§¨¨©¨¦§¤¡¤¨¨

.äàøiî Leøt ,äáäàî,`pzd yxtneäNBòä äæ ,éîëéL Leøt ¥©£¨¨¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤
¯ íëL äNòî,df s`e .miny myl `ly mnvr z` exrive elny ©£¥§¤

`le mc` ipa edecakiy ick ez`pdl envr xrvne zebeprzn yxet
.miny myléwðnä äæ ,éôwð Leøtåéìâø úà óenvr dyer - ¨©¨¦¤©§©¥¤©§¨

.mipa`a eizerav` dkne ux`a eilbx jxyn jk jezne ,ltyLeøẗ
íéìúkì íc æéwnä äæ ,÷çöé øa ïîçð éaø øîà ,éàæé÷dyer - ¦¨¦¨©©¦©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦

ey`x dkn jk jezne miypa hiadl `l ick eipir mverk envr
edekixrie jka mc` ipa ede`xiy ick df lke ,mc aef ick cr lzeka

.ezewcv lrék òtLîc ,àìéL øa äaø øîà ,àéëeãî Leøẗ§§¨¨©©¨©¦¨¦§©©¦
àéëeãî.setk dy`xy `ikecnd znbeck ltye setk jled - §§¨

äpNòàå éúáBç äî Leøtilr dn il exn` miyp`l xne` - ¨©¨¦§¤¡¤¨
,`xnbd zl`ey .dyr`e zeyrlàéä àúeélòî àärexb dn - ¨§©§¨¦

,`xnbd daiyn .miiwl icka cenll ywan `ed ixd df mc`aàlà¤¨
äpNòàå ez éúáBç äî øîàc,epiid .iziyr `l cer dn xne`y - §¨©©¨¦§¤¡¤¨

dn cer el oi`e dlek dxezd lk z` miiw eli`k envr d`xny
.zeyrl

äáäàî Leøtjezn zeevnd z` miiwl dfd mler ipiiprn yxety - ¨¥©£¨
.`xead zad` jezn `le xkyd zad`äàøiî Leøtyxety - ¨¦¦§¨

miiwl mc`l el yiy `l` ,jxcd ef oi`e .yperd z`xin zexiardn
.`al xkyd seqe 'd zad`n dxezd z`

àpúì àáøå éiaà déì eøîà,ef `ziixa mdipta dpyy -éðúéz àì ¨§¥©©¥§¨¨§©¨Ÿ¦§¥
dpyz l` -øîà äãeäé áø øîàc ,äàøiî Leøt äáäàî Leøẗ¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©§¨¨©

ì àlL eléôà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áødîL ©§¨©£¨¨©¨©¦§£¦¤Ÿ¦§¨
ì àlL CBznLì àa dîLdîLdxeza wqer m` mby ,epiid - ¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

.dnyl mda weqrl eteq ,dnyl `ly zeevnae
àéìbî àéìbîãe àøîhî àøîhîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨¦©§¨

lkd miny itlk la` ,ielb ielby dne ,xzqp mc` ipan xzqpy dn
,ielbäaø àðéc éalecbd oic ziae -éãðeb eôçc éðäî òøtúéì- ¥¦¨©¨¦§§©¥¨¥©£§¥

lr mihere zeyixt ly dlhv`a mithrznd mze`n rxti `ed
.miyextk mnvr ze`xdl zilh my`x

déúéáãì àkìî éàpé dì øîà.ezy`l -ïéLeøtä ïî éàøéúz ìà ¨©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦©§¦
.dt lraye azkay dxeza epin`dy i`pi ly execa micedil iepik -
ly ezvra l`xyi inkgn daxd bxdy lr i`pi z` mi`pey eid mde
`ly mdn d`xi i`pi ly ezy` dzid znyke .miwecvd on cg`
.dipa lre dilr mdn ywaiy el dxn`e .dipan dkelnd z` exiari
jl elnbi `le md miwicvy ,mdn `xil jl oi` ,dl aiyd i`pie

.mdl mzrxd `l mz`y .illba drx jipaleïðéàL énî àìå§Ÿ¦¦¤¥¨
ïéLeøt.iade` mdy -ïéòeávä ïî àlà,mxak mkez oi`y el` - §¦¤¨¦©§¦

el`n ,epiidïéLeøôì ïéîBcL,miyextk mnvr mi`xny - ¤¦¦§¦
¯ éøîæ äNòîk ïäéNònLixnfk miryx zn`a mdyïéLwáîe ¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦

ñçðôk øëNmze` ecakiy ick ,miwicv zeixal mnvr mi`xne.- ¨¨§¦§¨
.qgpt enk

,ypern dilr obn df zekf dy`l yi m`y ,epipy lirl dpyna
.oipra zetqep zehiy ze`aen epzpyna,øîBà ïBòîL éaø .äðùî©¦¦§¥

íéønä íéna äìBz úeëæ ïéàoi` ,zekf dl yiy dheq dy` mb - ¥§¨©©¦©¨¦
,mind da erbti `ly dl dlez zekfdúeëfä øîBà äzà íàå§¦©¨¥©§

ääãî ,ïéøøànä íéna äìBzoeebd z` xiqgn -íénä úà äzà ¨©©¦©§¨§¦©§¤©¨¤©©¦
úBúBMä íéLpä ìk éðôaly drzxdd gekd z` yilgn ,xnelk - ¦§¥¨©¨¦©

,miypd lk ipta mindeúML úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîe¦©¨¥©©©§¤¨
,mind ici lr erbtp `leíéøîBàL,ïäì äúìzL àlà ïä úBàîè ¤§¦§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤

.úeëæ§
íéøøànä íéna äìBz úeëfä ,øîBà éaøzenz `ly oiprl wx ©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦

j` ,cindteba iepiyl minxeb mind,úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©
äðåeðúî àlàzklede zygkn -äúî àéä óBñì ,úëìBäå ¤¨¦§©§¨§¤¤§¦¥¨
äúéî dúBàa.dheq zyxta daezkd - §¨¦¨

dúçðî úàîèðdheq lyéìka äLã÷ àlL ãò`ly oeik ,zxy ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¨§¨©§¦
,seb zyecw dycwzpúBçðnä ìëk àéä éøämcew e`nhpy £¥¦§¨©§¨

,ilka eycwzpyäãtúå.zxg` dpwi zerndne oilegl `vzeíàå §¦¨¤§¦
d`nhpéìka äLãwMî,ilka dycwzpy xg`l -ìëk àéä éøä ¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨

úBçðnäilka eycwzpy xg`l e`nhpyóøOúåoeiky .oycd ziaa ©§¨§¦¨¥
.oilegl z`vei dpi`e oeict cer dl oi` sebd zyecw dycwy

elàåzeheqd odúBôøNð ïäéúBçðnLaxwil zeie`x opi`y iptn §¥¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl z`vle zectidl `le
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יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב בהנוגע להמשך לימודו.

וענין  יחד,  גם  והחסידות  הנגלה  תורת  לומדים  בה  בישיבה,  ללמוד  שעליו  פשוט  וגם  ומובן 

יחד מובן, כי בלימוד הנגלה צ"ל ניכר שלומד אברך חסידותי, ובלימוד החסידות צ"ל ניכר שלומד זה 

שחלק לו בלימוד הנגלה כדבעי. וכמובן מהמבואר באיזהו מקומות ומהם בלקו"ת בענין אשרי מי שבא 

לכאן ותלמודו בידו, שבשנים דיוק בדבר צ"ל תלמוד )כפשוטו - נגלה( ובידו דוקא שלא נשאר למטה 

בעולם הזה )תניא ריש פרק מ"ם( וק"ל.

בברכה לבשו"ט.



קעו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dheq(ipy meil)

úøîBàä,dlral.Cì éðà äàîèe`àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèe` ,,äúBL éðéà úøîBàäåe`,äöBø Bðéà dìòaLå §¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤

dúB÷Läìoke .ilka dgpnd yeciw xg`l erxi` m` olekedìòaLå §©§¨§¤©§¨
Cøca äéìò àadycwyne ,ilka dgpnd dycwy cr rcep `le ¨¨¤¨©¤¤

mbe ,dzey dpi` ixdy die`x dpi` axwidle ,zictp dpi` ilka
.mixeryd on d`a dpi` dacpy ,die`x dpi` dacp zgpnl

íéðäkì úBàeNpä ìëåoia ,dgpn e`iad m` ,zil`xyi elit` §¨©§©Ÿ£¦
,dacp zgpn e`iad oia dheq zgpn e`iadúBôøNð ïäéúBçðîmb - ¦§¥¤¦§¨

,ezkldk axw unewde leqt mey mda rxi` `le e`nhp `l m`
.milk`p opi`e oycd ziaa mitxyp dgpnd ixiiy

a ,wx jiiy df oicy `pzd x`an,ïäëì úàOpL ìàøNé úaf`y ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
úôøNð dúçðîziaa dgpnd ixiiy mitxyp ,unewd axwy xg`l - ¦§¨¨¦§¤¤

mle` ,x`azpy itk ,oycdúðäëåodk za -,ìàøNéì úàOpLoi` §Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥
`l gafnl lilk dgpnd z` zelrl oicdy ,melk day dpedkd cva

jkitle ,zpdk zgpna `le odk zgpna `l` xn`púìëàð dúçðî¦§¨¨¤¡¤¤
m`y ,dyexbe dpnl` zpdk ly dpic `ed oke .l`xyi zgpn oick

.l`xyi zgpn oick zlk`p dzgpn ,dgpn d`iad
`pzd xikfn ,zpdk zgpnl odk zgpn oia welig `pzd xikfdy ab`

,zpdkl odk oia mitqep miweligúðäk úçðî ,úðäëì ïäk ïéa äî©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤
úìëàð dðéà ïäk úçðîe úìëàð.x`eankúìlçúî úðäkon ¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤

,dnexza lek`le odkl `ypidl dxeq`e ,leqtl dlrap m` dpedkd
ìlçúî ïéà ïäëåe` dyexb oebk ,el dxeq`d dy` `yp m` - §Ÿ¥¥¦§©¥

.dllgíéúîì äànhî úðäkmiznl `nhidl zxzen -ïäk ïéàå , Ÿ¤¤¦©§¨§¥¦§¥Ÿ¥
íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúîì ànhî,dgpne my` z`hg - ¦©¥§¥¦Ÿ¥¤§¨§¥¨¨¦

.íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå§¥Ÿ¤¤¤¤§¨§¥¨¨¦
dyi`l yi` oia yiy miillk mipic iwelig `pzd xikfn ,jk ab`

,l`xyia elit`òøBt Léàä ,äMàì Léà ïéa äîey`x z`íøBôe ©¥¦§¦¨¨¦¥©¥
,rxevn `edyk ,eicba z`Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå§¥¨¦¨©©¤¤¨¦

øéæða Bða úà øécî'xifp ipa df `di' ,ohw epa lr a`d xn` m` - ©¦¤§§¨¦
lcbiykl elit` zexifp eilr dlg.øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦
åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàäyixtde zexifp eia` xcp m` - ¨¦§©¥©©§¦¨¦

.eia` yixtdy zepaxw `iadl leki ,zexifp epa xcp m` ,zne zepaxw
Bza úà Lc÷î Léàä .äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå- §¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¨¦§©¥¤¦

`ide ,dzrcn `ly dxrp oke dphwd ezia xear oiyeciw lawn
jka dxenb zycewndza úà úLc÷î äMàä ïéàåzlawn dpi` - §¥¨¦¨§©¤¤¤¦¨
.dzia xear oiyeciwBza úà øëBî Léàä,dphw `idyk dn`l ¨¦¥¤¦

dza úà úøëBî äMàä ïéàå.dn`líeøò ì÷ñð Léàäxar m` - §¥¨¦¨¤¤¤¦¨¨¦¦§¨¨
lwqp ,d`xzde micra dliwq mdilr miaiigy zexiard zg` lr

.mexräîeøò úì÷ñð äMàä ïéàå.welg zyiala `l`Léàä §¥¨¦¨¦§¤¤£¨¨¦
äìúð.lwqpy xg`l ,miakek zcear caer e` scbn -äMàä ïéàå ¦§¤§¥¨¦¨

Búáéðâa økîð Léàä .úéìúð,apbpl mlyl el oi`e apb m` - ¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨
apbpl einc minlyne eze` mixken.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå .§¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨

úBôøNð ïäéúBçðî ,äpeäëì úBàeNpä ìk ,ïðaø eðz .àøîâoi` - ¨©¨¨¨©§¦§¨¦§¥¤¦§¨
.gafnl md mb miaxw `l` mipdkl milk`p mdizegpn ixiiy,ãöék¥©

éðtî ,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì úðäkŸ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤¦§¥
Bì LiLodkd dlral -da ÷ìçodk zgpne ,elyn d`ian `idy ¤¥¥¤¨

,mpn`e .gafnl dlek daxw `l` zlk`p dpi`ìéìk äìBò dðéàå§¥¨¨¨¦
,gafnl lilk daixw odk zgpny itkda ÷ìç dì LiL éðtî- ¦§¥¤¥¨¥¤¨

dpi`y ,l`xyi zgpnk dpic odk za zgpne ,dzxtkl d`a dgpndy
.dvinwd `l` lilk dlerBîöòa áø÷ õîBwä àlàunew odkd ¤¨©¤¨¥§©§

,unewd z` aixwne ,dzgpnnïîöòa ïéáéø÷ íéøéMäåxg`l §©¦©¦§¥¦§©§¨
.unewd zaxwd

,unewd zxhwd xg`l miixiyd miaxw ji` ,`xnbd dywnéø÷éà¦§¥
ïàk,xn`p df oebk lr ixd -íéMéàì epnî àeäL ìklky - ¨¨¤¦¤§¦¦

gafnl ,epiid ,miyi`l xak epnn eaixwdyeøéè÷z ìáa àeä éøä£¥§©©§¦
ixiiy z` mixihwn ji` ,dyw ok m`e .exihwz laa xzepdy ixd -
ile`e ,dgpna wlg yi dl mby oeik ,unewd zxhwd xg`l zegpnd
`vnp ,ziyrp dzkldk unewd zxhwde ,dly wlgd ixg` mikled

zvxzn .dxhwda mixeq` dgpnd ixiiyy,`xnbdäãeäé øîà̈©§¨
ì eäì ÷éqîc ,éft ïa ïBòîL éaøc déøaíéöò íeL,o`k xaecn - §¥§©¦¦§¤©¦§©¦§§¥¦

m` ,jk xne`e dpzn `ed dgpnd ixiiy z` odkd xihwny mcewy
ixd ,unwidl die`x dziid `le odk zgpn oick ef dgpn ly dpic
m`e ,dgpn myl mxihwn ipixde ,dxhwdl miie`x el` miixiyy
,unwidl die`x dzidy ,l`xyi zgpn oick ef dgpn ly dpic
`l gafnd lr mze` dlrn ipixd ,dxhwda mixeq` el` miixiye

dkxrnd ivr x`yk zeidl `l` dgpn myløæòéìà éaøk .zrcke §©¦¡¦¤¤
,gafnd iab lr miiniptd dixa` exhwedy z`hg iab ,xfril` iax
epicy dler xya mr ,dxhwda xeq`d dxya xzenn wlg axrzpe
lr df xya zzl yiy xfril` iax xaeq ,gafnd iab lr lilk zelrl
xya o`k axerny s`e ,dkxrnd ivrn wlg zeidl gafnd iab

.dxhwd myl oeekn epi`y oeik ,dxhwda xeq`d z`hgéaø ,àéðúc§©§¨©¦
,øîBà øæòéìàmdn wlg xhwedy zepaxwy dxeza xn`py xg`l ¡¦¤¤¥

`l gafnd l`e' ,xn`p ,dxhwda mixeq` mdixiiy ,gafnd iab lr
,eyxce ,'gegip gixl elriäìòî äzà éà çBçéð çéøìxeqi`dy - §¥©¦©¦©¨©£¤

lr mzelrl oeekzn xy`k wx `ed zepaxw ixiiy gafnd lr zelrl
,gegip gixl gafndì eäéìòî äzà ìáàíéöò íeLm` j` - £¨©¨©£¥§¥¦

.xzen ,dkxrnd ivrn wlg zeidl mze` dlrn
,`xnb zl`eyàøáñ éàä déì úéàc ,øæòéìà éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¡¦¤¤§¦¥©§¨¨

,exihwz laa xaer epi` mivr myl miixiy zelrdl oeekzndyàlà¤¨
àøáñ éàä eäì úéìc ïðaøìril` iax lr miwlegy -mixaeqe xf §©¨¨§¥§©§¨¨

iab lr dxhwda xeq` xzepd ,oick oaxwd on wlg axwy lky
,gegip gixl mzelrl oeekn epi` m` mb gafndøîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

.xfril` iaxk `le minkgk dkld ixd ,epizpyn z` x`ap ji` -
,`xnbd daiynïBòîL éaøa øæòéìà éaøk eäì éãáòc,xnelk - §¨§¥§§©¦¡¦¤¤§©¦¦§

dpi` ,zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd lky ,zxne`d epizpyn
miaxw miixiyde envra axw unewdy ,`ziixad ixack zyxtzn
.oycd zia lr mixftzn miixiyde envra axw unewd `l` ,onvra

,àéðúcopax ,oerny iaxe opax dfa ewlgp ,odk ly `heg zgpn iab §©§¨
oick zvnwpy xaeq oerny iax ,dacp zgpnk lilk dleky mixaeq
axw unew `l` ,milk`p `l miixiyd la` ,l`xyi ly dacp zgpn

,mnvr ipta miaixw mixiyde envr iptaïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§
¯ ïLcä úéa ìò íéøftúî íéøéMäå ,Bîöòa áø÷ õîBwä ,øîBà¥©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦©¥©¤¤
m`y ,wleg `ed jka la` ,uenwl jixvy oerny iax eia`k xaeqy
mixiyd okle ,mixiyd z` aixwdl xyt` i` unewd z` eaixwd

.oycd zia lr ceai`l mixftzn
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יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

`oifgeביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" mipy` cenr bk sc oey`x wxtdheq
.úBôøNð ïäéúBçðî [íéðäëì] úBàeNpä ìëåE`nhp `le FzkldM unTd axw ENt`e §¨©§§Ÿ£¦¦§¥¤¦§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¦§¨§Ÿ¦§§

:`xnBA WxtncM oWCd ziaA mixiW oitxUp.úðäk:odM zA.úìëàð dúçðîzgpn lkC ¦§¨¦¦©¦§¥©¤¤§¦§¨¥©§¨¨Ÿ¤¤©Ÿ¥¦§¨¨¤¡¤¤§¨¦§©

aizM lk`z `l didY lilM odM(e `xwIe)oke ,zlk`p l`xUil d`EUPd zpdk[C] la` , Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥§¦©¦§¨£¨§Ÿ¤¤©§¨§¦§¨¥¤¡¤¤§¥

:zlk`p Dzgpn d`iadW dWExbE dpnl` zpdM.úìlçúî úðäkdPdMd onE dnExYd on Ÿ¤¤©§¨¨§¨¤¥¦¨¦§¨¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤¦©§¨¦©§ª¨

:lEqtl dlrap m`.ìlçúî ïéà ïäëå`Up m` ¦¦§£¨§¨§Ÿ¥¥¦§©¥¦¨¨

Wxtn 'ipzn DNkC mrhe ,dllge dpFf dWExB§¨¨©£¨¨§©©§ª©©§¦§¨¥

:'nba.íéLã÷ éLã÷a,dgpnE mW`e z`Hg §¨§¥¨¨¦©¨§¨¨¦§¨

:[EPlk`i] mipdMA xkf lM aizM mNkAïéa äî §ª¨§¦¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ§¤©¥
.äMàì Léà:ixiinw iOp l`xUiAòøBt Léà ¦§¦¨§¦§¨¥©¥¨©§¥¦¥©

.íøBôe:eicbA mxFtE FW`x rxFR rBpn `EdWM ¥§¤§ª¨¥©Ÿ¥§¨¨

.Bða úà øécî LéàäzExifPd dlge xifpA ohw ¨¦©¦¤§¨¨§¨¦§¨¨©§¦

:lCbIWkl ENt` eilr.åéáà úeøéæð ìò çlâîm` ¨¨£¦¦§¤¦§©§©¥©§¦¨¦¦

dide znE eizFpAxw Wixtde zExifpA eia` xcp̈©¨¦¦§¦§¦§¦¨§§¨¥§¨¨

zFpAxw `ianE z`ln mFiA gNbn oAd ,xifp FpA§¨¦©¥§©¥§§Ÿ¥¦¨§¨

:eia` WixtdW.Bza úà Lc÷îiWECw lAwn ¤¦§¦¨¦§©¥¤¦§©¥¦¥

:DYrCn `NW dPhw FYA.Bza úà øëBîdn`l ¦§©¨¤Ÿ¦©§¨¥¤¦§¨¨

'nb :dPhw `idWM.úBôøNð ïäéúBçðîzg` §¤¦§©¨¦§¥¤¦§¨©©

:dacp zgpn zg`e dhFq zgpnBì LiL éðtî ¦§©¨§©©¦§©§¨¨¦§¥¤¥
.da ÷ìçzgpn lM aizkE ,FNXn Daixwn `EdW ¥¤¨¤©§¦¨¦¤§¦¨¦§©

:'Fbe odM÷ìç dì LiL [éðtî] ìéìk äìBò dðéàå Ÿ¥§§¥¨¨¨¦¦§¥¤¥¨¥¤
.daodM zaE xf zgpn oi`e ,d`A `id DzxRkNW ¨¤§©¨¨¨¦¨¨§¥¦§©¨©Ÿ¥

:dvinw `lA lilM oiaxw.ïîöòì ïéáø÷ íéøéMä §¥¦¨¦§Ÿ§¦¨©¦©¦§¥¦§©§¨
:unTd axTW xg`l.'åk epnnL ìk ïàk éø÷iM §©©¤¨©©Ÿ¤¨¥¨¨¤¦¤¦

'dl [Exihwz] Eaixwz `l WaC lke xF`U lk̈§§¨§©Ÿ©§¦©§¦©

(a `xwIe)aYknl Dil dOl ,aYknl Dil ded ©¦§¨£¨¥§¦§¨¨¨¥§¦§¨

`l ,DiWtp iRp`A iOp DiWxcnl `N` ,EPOn¦¤¤¨§¦§§¥©¥§©§¥©§¥Ÿ

Wie .'dl dX` xaM dlFr EPOOW lM Exihwz©§¦¨¤¦¤¤§¨¦¤©§¥

Wie ,dlFrn uEg zFpAxw lM xUA df e`l llkA¦§©¨¤§©¨¨§¨¥¨§¥

xzA `nlC iOp `kde ,zFgpn ixiW df llkA¦§©¤§¨¥§¨§¨¨©¥¦§¨¨©

unw zxhwd `iede ,lfinl ol zi` DNW wlg¥¤¤¨¦¨§¥©§©§¨©§¨©Ÿ¤

laA opWie md oixEnB mixiW EN`e FzkldM§¦§¨§¥¦©¦§¦¥§¤§¨§©

:ExihwYì eäì ÷éqîc.íéöò íLm` ,ikd `nipC ©§¦§©¦§§¥¥¦§¥¨¨¥¦

oicM unTl diE`x dzid `le xihwdl od miiE`x§¦¥§©§¦§Ÿ¨§¨§¨¦¨¥§¦

`l dvinwE DnWl dxhwd Ff ixd ,odM zgpn¦§©Ÿ¥£¥©§¨¨¦§¨§¦¨Ÿ

unTl dzid diE`x m`e ,zcxFn `le dlrn©£¨§Ÿ¤¤§¦§¨¨§¨¦¨¥

:dkxrOd ivr x`WM od ixd ,dixiW EN`e.à"øk §¥§¨¤¨£¥¥¦§¨£¥©©£¨¨§
EaxrzPW z`Hg ixa` ,migafA EdiiYbElR§§©§¦§¨¦¤§¥©¨¤¦§¨§

d`Fxe dlrnl mpYi xnF` `"x ,dlFr ixa`A§¤§¥¨¥¦§¥§©§¨§¤

,mivr od EN`M gAfOd lr z`Hg xUA z` ip £̀¦¤§©©¨©©¦§¥©§¦¥¥¦

,dtxVd zial E`vie ozxEv xArY `"kge©§ª©¨¨§¥§§¥©§¥¨

lkC e`l mEXn z`Hg ixa` xihwdl xEq`W¤¨§©§¦¤§¥©¨¦¨§¨

ixzA xaq `"xe ,miX`l EPOOW`xw `EddC D ¤¦¤§¦¦§¨©©§¥§©§¨

xF`U ,'dl mzF` EaixwY ziW`x oAxw aizM§¦¨§©¥¦©§¦¨©§

zgpnE mixnYd on `ian dY` mixEMA WacE§©¦¦©¨¥¦¦©§¨¦¦§©

l`e ,xF`Vd on ziW`x `EdW mgNd iYW§¥©¤¤¤¥¦¦©§§¤

EPOO` iOp i`w gFgip gixl Elri `l gAfOd©¦§¥©Ÿ©£§¥©¦©¨¥©¥©¦¤

gixl oEMzOWM `N` Fzxhwd xq` `lC opirnW`e ,ExihwY laA DinwF`C 'dl dX ¦̀¤©§§¥§©©§¦§©§§¦¨§Ÿ¨©©§¨¨¤¨§¤¦§©¥§¥©

:gFgip.ù"øa à"økzFgpn EN` 'tA zFgpnA(:br sC)lr `iaOW odM `hFg zgpn iAB ¦©§§¦§¨§¥§¨©©¥¦§©¥Ÿ¥¤¥¦©

opAx ibiltE ,zENC iNcA eiWcwe WCwn z`nh lr F` miztU iEHA lr F` lFw zrinW§¦©©¦§¨©¦©ª§©¦§¨§¨¢¨§©¥©§¦¥©¨¨

Fzacp zgpnM lilM odM lW FzaFg zgpn ,dgpOM odMl dzide ,ixn`e oFrnW iAxC Dilr£¥§©¦¦§§¨§¥§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨¦§©¨¤Ÿ¥¨¦§¦§©¦§¨

xn`p `l ,FzgpnM odMl dzide xn`p ike ,ikd mzd `xwl Dil WixC y"xe] zvnwp Dpi`e§¥¨¦§¤¤§¨¦¥¦§¨¨¨¨¥§¦¤¡©§¨§¨©Ÿ¥§¦§¨Ÿ¤¡©

,zvnwp odM lW `hFg zgpn s` zvnwp l`xUi lX dn ,l`xUi lW `hFg zgpnM [`N ¤̀¨§¦§©¥¤¦§¨¥©¤¦§¨¥¦§¤¤©¦§©¥¤Ÿ¥¦§¤¤

odMl ,dgpOM odMl dzide l"z ,oilk`p dixiW Ff s` oilk`p dixiW l`xUi zgpO dn i ¦̀©¦§©¦§¨¥§¨¤¨¤¡¨¦©§¨¤¨¤¡¨¦§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨©Ÿ¥

axw unTd cviM `d ,dgpOM miX`l `le ,dvinw dpErHW odM zcFar oiprl dgpOM©¦§¨§¦§©£©Ÿ¥¤§¨§¦¨§Ÿ§¦¦©¦§¨¨¥©©Ÿ¤¨¥

Dilr bilR y"xA `"x ,llM miX`l EPOOW lM Dil zile ,mnvrl oiaxw mixiXde Fnvrl§©§§©¦©¦§¥¦§©§¨§¥¥¨¤¦¤§¦¦§¨§¨¦£¥

:cEA`l oixGRzn mixiWe Fnvrl axw unw xn`e§¨©Ÿ¤¨¥§©§§¦©¦¦§©§¦§¦
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úøîåàä`id dilra dzny z`hgk `l ip` d`nh zxne`d inlyexi .ip` d`nh

my`l m` ielz my`l `inc glnd mil zernd ekli dilra dzny z`hge

hgypyn m` onz opipzc hgypy ielz my`l `inc 'ipzn x"` ilka dycwyn 'it` ielz

:dtixyd zial `vi xyade jtyi mcd el rcepìë.zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd

dnize dacp zgpn cg`e dheq zgpn cg` i"yxt

iax elit` `de da el yi wlg dn dacp zgpn

xcend oia oi` 'ta xne`c dcedi(:dl sc mixcp)

zaiig `idy zepaxw lk ezy` lr `ian mc`

m` oebk ixtqa yxtnck zaiig `idy `weec

zayd z` dllige dy`xa zexifp [dtiwd]

dl silic daeg `idy dheq zgpnc `inec

la` dilry oaxw lk dilr dpaxw z` `iaden

l"ie `ian epi`y dcedi iax dcen dacp zgpn

dzpwy dn l"iwc meyn wlg el yi ikd meyn

xifpc c"ta opzck dlra dpw dy`(.ck sc)m`

'nba wiic `we zenz z`hgd dnda dzid dly

el yi jkld dlra dpw dy` dzpwy dn dl `pn

ixn`e dcedi 'xc` ibiltc opaxl elit` da wlg

dnc dilr `ian el dxiykny oaxw `weec

did wxtc inlyexia edin dlra dpw 'zpwy

`zi` ikde ixii` dheq zgpnac rnyn `ian

myk dnyl dycw `idy cnln dzgpn mzd

ipze enyl dycw `id jk dnyl dycw `idy

iptn dleki dpi` lilk axwil bilte `iig iax

iptn dleki dpi` lek`l dy` ly dztzey

envrl [axw] unewd [`l`] yi` ly eztzey

`l` dzgpn xne` z`e onvrl oiaixw mixiyde

mzd eze 'ipzn irzyi` `xw irzyi`c dn

dilr yixtiy edn dlra dilr dpaxw z` `iade

dgpna zetzey el yiy oeikn dzrcn ueg

el yiy xg`n z"`e dzrcn ueg dilr yixtn

w"ta xne`e zetzey zgpn dl `ied k"` da wlg

migafc(:d sc)daixw zne eipa ipyl dgpn gipd

zetzey meyn da yi `d zetzey meyn da oi`e

ipzw ikde ytp da aizkc meyn daixw dpi`

dcic meyn dxtk xwirc oeik l"ie `icda ixtiqa

wiqnc eipa ipyl ezgpn gipd `dc da opixw ytp

mzd(.e sc)ixtknc meyn `nl` edl `ipwc

:ytp dia `pixwõîå÷äz"`e .envra axw

edie dcic xza dgpn dlekl opicy `l i`n`

xcend oia oi` 'ta xn`ck oilk`p dixiysc mixcp)

(:elmigafc w"ta `zi`e(.e sc)dxenzc w"taesc)

(:azxtkzn `id `kde dxenz dyer xtkzn

oi`e gaf ilek xtkznl ipwin mzd l"i ef dgpna

wlg lral el yi `kd la` ea wlg yicwnl el

:dgpna÷éñîã'it i"yx .mivr meyl edl

`d jiiy i`pz i`n dnize 'eke uenwl die`x dzid `le xihwdl od oie`x m` ikd `nipc

opaxe `"x da ibiltc eaxrzpy z`hg ixa`e dler ixa`k iede miixiy oiaxern eli`k i`ce

(.fr migaf)ozvwne xihwdl die`x ozvwn i`ce `l` wtq mey `kilc i`pz da jiiy `lc

jiiy `le `edy mewn lka mivr myl xihwdl ie`x oi` okezay dn oze`e xihwdle lek`l

dqep`d lr oi`yep wxtc `iddc dithy ab` 'il hwp i"yxc dnecnke i`pz mey(.w zenai)

yxtne mipdk ixnege l`xyi ixneg mdilr oipzep dzgty clea dcle axrzpy zpdk opzc

`kd ik `ibeq dleke mipdk zgpnk zlk`p dpi`e l`xyi zgpnk zvnwp mzgpnc `xnba

jixve l`xyi e` `ed odk m` rcei epi` dgpn aixwn cg`dyk i`pz jiiy i`ce mzde

dax unewda opzc `de o`k i"yx yxity enk zepzdl(.bk sc zegpn)dixiya dvnew axrzp

:xfril` iaxc` ibiltc opaxk `nzqc xninl ol zi` xihwi `l dzxiag ly mixiya e`

õîå÷ämeyn miixiy oil` y"xc diail` ira 'lyexia .onvrl miixiyde envrl axw

edn dzin xg`l epzepe dlila epzep miixiy meyn xniz i`e odl aygn epi`e dzin xg`l epzep epi`e dlila epzep epi` unew meyn xniz i` miixiy meyn e` unew meyn mi`a md dn

e 'ta yxtnck dhnly oycd iab lr oixftznc xn`c y"xa `"xcn dl hiyte odl aygiyepi` oea xa iqei x"` odl aygne dzin xg`l epzepe dlila epzep exn` `cd zegpn od el`

:gafn zlik`l `le mc` zlik`l `l exyked `ly edl aygn
odk
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àéäL íéãò dì eàaLå ,"Eì éðà äàîè" úøîBàä©¤¤§¥¨£¦§§¤¨¨¥¦¤¦
à ãåîò âë óã

äöBø Bðéà dìòaLå ,"äúBL éðéà" úøîBàäå ,äàîè§¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤
úBàeNpä ìëå ,Cøca äéìò àa dìòaLå ,dúB÷Läì§©§¨§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤§¨©§
ïäëì úàOpL ìàøNé úa ,úBôøNð ïäéúBçðî íéðäëì§Ÿ£¦¦§¥¤¦§¨©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
dúçðî ìàøNéì úàOpL úðäëå ,úôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤§Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥¦§¨¨
úìëàð úðäk úçðî ?úðäëì ïäk ïéa äî .úìëàð¤¡¤¤©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤¤¡¤¤
ïéà ïäëå úìlçúî úðäk .úìëàð dðéà ïäk úçðîe¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤§Ÿ¥¥
ànhî ïäk ïéàå ,íéúnì äànhî úðäk .ìlçúî¦§©¥Ÿ¤¤¦©§¨©¥¦§¥Ÿ¥¦©¥
úìëBà úðäk ïéàå íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúnì©¥¦Ÿ¥¥§¨§¥¢¨¦§¥Ÿ¤¤¤¤
òøBt Léàä ?äMàì Léà ïéa äî .íéLã÷ éLã÷a§¨§¥¢¨¦©¥¦§¦¨¨¦¥©
úà øécî Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå ,íøBôe¥§¥¨¦¨©©¤¤¨¦©¦¤
çlâî Léàä .øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,øéæða Bða§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦¨¦§©¥©
.äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå ,åéáà úeøéæð ìò©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨
úà úLc÷î äMàä ïéàå ,Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤
úà úøëBî äMàä ïéàå ,Bza úà øëBî Léàä .dza¦¨¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤
.äîeøò úì÷ñð äMàä ïéàå ,íeøò ì÷ñð Léàä .dza¦¨¨¦¦§¨¨§¥¨¦¨¦§¤¤£¨
Búáðâa økîð Léàä .úéìúð äMàä ïéàå äìúð Léàä̈¦¦§¤§¥¨¦¨¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨

:dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå'îâìk :ïðaø eðz §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨¨©¨¨¨
úðäk ?ãöék .úBôøNð ïäéúBçðî äpeäëì úBàeNpä©§¦§¨¦§¥¤¦§¨¥©Ÿ¤¤
,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤
LiL éðtî ìéìk äìBò dðéàå ,da ÷ìç Bì LiL éðtî¦§¥¤¥¥¤¨§¥¨¨¨¦¦§¥¤¥
íéøéMäå ,Bîöòa áø÷ õîBwä àlà .da ÷ìç dì̈¥¤¨¤¨©¤¨¥§©§§©¦©¦
íéMéàì epnî àeäL ìk ,ïàk éø÷éà .ïîöò ïéáéø÷§¥¦©§¨¦§¥¨¨¤¦¤¨¦¦
'øã déøa äãeäé øîà ?"eøéè÷z ìá"a àeä éøä£¥§©©§¦¨©§¨§¥§

ì eäì ÷éqîc :éæt ïa ïBòîL.øæòéìà éaøk ,íéöò íeL ¦§¤¨¦§©¦§§¥¦§©¦¡¦¤¤
äìòî äzà éà çBçéð çéøì :øîBà øæòéìà 'ø ,àéðúc§©§¨¡¦¤¤¥§¥©¦©¦©¨©£¤

ì eäéìòî äzà ìáàøæòéìà éaøì àçéðä .íéöò íeL £¨©¨©£¥§¥¦¨¦¨§©¦¡¦¤¤
éàä eäì úéìc ïðaøì àlà ,àøáñ éàä déì úéàc§¦¥©§¨¨¤¨§©¨¨§¥§©
øæòìà éaøk eäì éãáòc ?øîéîì àkéà éàî ,àøáñ§¨¨©¦¨§¥©§¨§¥§§©¦¤§¨¨
øîBà ïBòîL 'øa øæòìà éaø ,àéðúc .ïBòîL 'øa§¦§§©§¨©¦¤§¨¨§¦§¥
ïLcä úéa ìò íéøftúî íéøéMäå Bîöòa áø÷ õîBwä©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦©¥©¤¤
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קעז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dheq(ipy meil)

úøîBàä,dlral.Cì éðà äàîèe`àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèe` ,,äúBL éðéà úøîBàäåe`,äöBø Bðéà dìòaLå §¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤

dúB÷Läìoke .ilka dgpnd yeciw xg`l erxi` m` olekedìòaLå §©§¨§¤©§¨
Cøca äéìò àadycwyne ,ilka dgpnd dycwy cr rcep `le ¨¨¤¨©¤¤

mbe ,dzey dpi` ixdy die`x dpi` axwidle ,zictp dpi` ilka
.mixeryd on d`a dpi` dacpy ,die`x dpi` dacp zgpnl

íéðäkì úBàeNpä ìëåoia ,dgpn e`iad m` ,zil`xyi elit` §¨©§©Ÿ£¦
,dacp zgpn e`iad oia dheq zgpn e`iadúBôøNð ïäéúBçðîmb - ¦§¥¤¦§¨

,ezkldk axw unewde leqt mey mda rxi` `le e`nhp `l m`
.milk`p opi`e oycd ziaa mitxyp dgpnd ixiiy

a ,wx jiiy df oicy `pzd x`an,ïäëì úàOpL ìàøNé úaf`y ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
úôøNð dúçðîziaa dgpnd ixiiy mitxyp ,unewd axwy xg`l - ¦§¨¨¦§¤¤

mle` ,x`azpy itk ,oycdúðäëåodk za -,ìàøNéì úàOpLoi` §Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥
`l gafnl lilk dgpnd z` zelrl oicdy ,melk day dpedkd cva

jkitle ,zpdk zgpna `le odk zgpna `l` xn`púìëàð dúçðî¦§¨¨¤¡¤¤
m`y ,dyexbe dpnl` zpdk ly dpic `ed oke .l`xyi zgpn oick

.l`xyi zgpn oick zlk`p dzgpn ,dgpn d`iad
`pzd xikfn ,zpdk zgpnl odk zgpn oia welig `pzd xikfdy ab`

,zpdkl odk oia mitqep miweligúðäk úçðî ,úðäëì ïäk ïéa äî©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤
úìëàð dðéà ïäk úçðîe úìëàð.x`eankúìlçúî úðäkon ¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤

,dnexza lek`le odkl `ypidl dxeq`e ,leqtl dlrap m` dpedkd
ìlçúî ïéà ïäëåe` dyexb oebk ,el dxeq`d dy` `yp m` - §Ÿ¥¥¦§©¥

.dllgíéúîì äànhî úðäkmiznl `nhidl zxzen -ïäk ïéàå , Ÿ¤¤¦©§¨§¥¦§¥Ÿ¥
íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúîì ànhî,dgpne my` z`hg - ¦©¥§¥¦Ÿ¥¤§¨§¥¨¨¦

.íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå§¥Ÿ¤¤¤¤§¨§¥¨¨¦
dyi`l yi` oia yiy miillk mipic iwelig `pzd xikfn ,jk ab`

,l`xyia elit`òøBt Léàä ,äMàì Léà ïéa äîey`x z`íøBôe ©¥¦§¦¨¨¦¥©¥
,rxevn `edyk ,eicba z`Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå§¥¨¦¨©©¤¤¨¦

øéæða Bða úà øécî'xifp ipa df `di' ,ohw epa lr a`d xn` m` - ©¦¤§§¨¦
lcbiykl elit` zexifp eilr dlg.øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦
åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàäyixtde zexifp eia` xcp m` - ¨¦§©¥©©§¦¨¦

.eia` yixtdy zepaxw `iadl leki ,zexifp epa xcp m` ,zne zepaxw
Bza úà Lc÷î Léàä .äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå- §¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¨¦§©¥¤¦

`ide ,dzrcn `ly dxrp oke dphwd ezia xear oiyeciw lawn
jka dxenb zycewndza úà úLc÷î äMàä ïéàåzlawn dpi` - §¥¨¦¨§©¤¤¤¦¨
.dzia xear oiyeciwBza úà øëBî Léàä,dphw `idyk dn`l ¨¦¥¤¦

dza úà úøëBî äMàä ïéàå.dn`líeøò ì÷ñð Léàäxar m` - §¥¨¦¨¤¤¤¦¨¨¦¦§¨¨
lwqp ,d`xzde micra dliwq mdilr miaiigy zexiard zg` lr

.mexräîeøò úì÷ñð äMàä ïéàå.welg zyiala `l`Léàä §¥¨¦¨¦§¤¤£¨¨¦
äìúð.lwqpy xg`l ,miakek zcear caer e` scbn -äMàä ïéàå ¦§¤§¥¨¦¨

Búáéðâa økîð Léàä .úéìúð,apbpl mlyl el oi`e apb m` - ¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨
apbpl einc minlyne eze` mixken.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå .§¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨

úBôøNð ïäéúBçðî ,äpeäëì úBàeNpä ìk ,ïðaø eðz .àøîâoi` - ¨©¨¨¨©§¦§¨¦§¥¤¦§¨
.gafnl md mb miaxw `l` mipdkl milk`p mdizegpn ixiiy,ãöék¥©

éðtî ,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì úðäkŸ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤¦§¥
Bì LiLodkd dlral -da ÷ìçodk zgpne ,elyn d`ian `idy ¤¥¥¤¨

,mpn`e .gafnl dlek daxw `l` zlk`p dpi`ìéìk äìBò dðéàå§¥¨¨¨¦
,gafnl lilk daixw odk zgpny itkda ÷ìç dì LiL éðtî- ¦§¥¤¥¨¥¤¨

dpi`y ,l`xyi zgpnk dpic odk za zgpne ,dzxtkl d`a dgpndy
.dvinwd `l` lilk dlerBîöòa áø÷ õîBwä àlàunew odkd ¤¨©¤¨¥§©§

,unewd z` aixwne ,dzgpnnïîöòa ïéáéø÷ íéøéMäåxg`l §©¦©¦§¥¦§©§¨
.unewd zaxwd

,unewd zxhwd xg`l miixiyd miaxw ji` ,`xnbd dywnéø÷éà¦§¥
ïàk,xn`p df oebk lr ixd -íéMéàì epnî àeäL ìklky - ¨¨¤¦¤§¦¦

gafnl ,epiid ,miyi`l xak epnn eaixwdyeøéè÷z ìáa àeä éøä£¥§©©§¦
ixiiy z` mixihwn ji` ,dyw ok m`e .exihwz laa xzepdy ixd -
ile`e ,dgpna wlg yi dl mby oeik ,unewd zxhwd xg`l zegpnd
`vnp ,ziyrp dzkldk unewd zxhwde ,dly wlgd ixg` mikled

zvxzn .dxhwda mixeq` dgpnd ixiiyy,`xnbdäãeäé øîà̈©§¨
ì eäì ÷éqîc ,éft ïa ïBòîL éaøc déøaíéöò íeL,o`k xaecn - §¥§©¦¦§¤©¦§©¦§§¥¦

m` ,jk xne`e dpzn `ed dgpnd ixiiy z` odkd xihwny mcewy
ixd ,unwidl die`x dziid `le odk zgpn oick ef dgpn ly dpic
m`e ,dgpn myl mxihwn ipixde ,dxhwdl miie`x el` miixiyy
,unwidl die`x dzidy ,l`xyi zgpn oick ef dgpn ly dpic
`l gafnd lr mze` dlrn ipixd ,dxhwda mixeq` el` miixiye

dkxrnd ivr x`yk zeidl `l` dgpn myløæòéìà éaøk .zrcke §©¦¡¦¤¤
,gafnd iab lr miiniptd dixa` exhwedy z`hg iab ,xfril` iax
epicy dler xya mr ,dxhwda xeq`d dxya xzenn wlg axrzpe
lr df xya zzl yiy xfril` iax xaeq ,gafnd iab lr lilk zelrl
xya o`k axerny s`e ,dkxrnd ivrn wlg zeidl gafnd iab

.dxhwd myl oeekn epi`y oeik ,dxhwda xeq`d z`hgéaø ,àéðúc§©§¨©¦
,øîBà øæòéìàmdn wlg xhwedy zepaxwy dxeza xn`py xg`l ¡¦¤¤¥

`l gafnd l`e' ,xn`p ,dxhwda mixeq` mdixiiy ,gafnd iab lr
,eyxce ,'gegip gixl elriäìòî äzà éà çBçéð çéøìxeqi`dy - §¥©¦©¦©¨©£¤

lr mzelrl oeekzn xy`k wx `ed zepaxw ixiiy gafnd lr zelrl
,gegip gixl gafndì eäéìòî äzà ìáàíéöò íeLm` j` - £¨©¨©£¥§¥¦

.xzen ,dkxrnd ivrn wlg zeidl mze` dlrn
,`xnb zl`eyàøáñ éàä déì úéàc ,øæòéìà éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¡¦¤¤§¦¥©§¨¨

,exihwz laa xaer epi` mivr myl miixiy zelrdl oeekzndyàlà¤¨
àøáñ éàä eäì úéìc ïðaøìril` iax lr miwlegy -mixaeqe xf §©¨¨§¥§©§¨¨

iab lr dxhwda xeq` xzepd ,oick oaxwd on wlg axwy lky
,gegip gixl mzelrl oeekn epi` m` mb gafndøîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

.xfril` iaxk `le minkgk dkld ixd ,epizpyn z` x`ap ji` -
,`xnbd daiynïBòîL éaøa øæòéìà éaøk eäì éãáòc,xnelk - §¨§¥§§©¦¡¦¤¤§©¦¦§

dpi` ,zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd lky ,zxne`d epizpyn
miaxw miixiyde envra axw unewdy ,`ziixad ixack zyxtzn
.oycd zia lr mixftzn miixiyde envra axw unewd `l` ,onvra

,àéðúcopax ,oerny iaxe opax dfa ewlgp ,odk ly `heg zgpn iab §©§¨
oick zvnwpy xaeq oerny iax ,dacp zgpnk lilk dleky mixaeq
axw unew `l` ,milk`p `l miixiyd la` ,l`xyi ly dacp zgpn

,mnvr ipta miaixw mixiyde envr iptaïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§
¯ ïLcä úéa ìò íéøftúî íéøéMäå ,Bîöòa áø÷ õîBwä ,øîBà¥©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦©¥©¤¤
m`y ,wleg `ed jka la` ,uenwl jixvy oerny iax eia`k xaeqy
mixiyd okle ,mixiyd z` aixwdl xyt` i` unewd z` eaixwd

.oycd zia lr ceai`l mixftzn

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

oifge` mipy` cenr bk sc oey`x wxtdheq
.úBôøNð ïäéúBçðî [íéðäëì] úBàeNpä ìëåE`nhp `le FzkldM unTd axw ENt`e §¨©§§Ÿ£¦¦§¥¤¦§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¦§¨§Ÿ¦§§

:`xnBA WxtncM oWCd ziaA mixiW oitxUp.úðäk:odM zA.úìëàð dúçðîzgpn lkC ¦§¨¦¦©¦§¥©¤¤§¦§¨¥©§¨¨Ÿ¤¤©Ÿ¥¦§¨¨¤¡¤¤§¨¦§©

aizM lk`z `l didY lilM odM(e `xwIe)oke ,zlk`p l`xUil d`EUPd zpdk[C] la` , Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥§¦©¦§¨£¨§Ÿ¤¤©§¨§¦§¨¥¤¡¤¤§¥

:zlk`p Dzgpn d`iadW dWExbE dpnl` zpdM.úìlçúî úðäkdPdMd onE dnExYd on Ÿ¤¤©§¨¨§¨¤¥¦¨¦§¨¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤¦©§¨¦©§ª¨

:lEqtl dlrap m`.ìlçúî ïéà ïäëå`Up m` ¦¦§£¨§¨§Ÿ¥¥¦§©¥¦¨¨

Wxtn 'ipzn DNkC mrhe ,dllge dpFf dWExB§¨¨©£¨¨§©©§ª©©§¦§¨¥

:'nba.íéLã÷ éLã÷a,dgpnE mW`e z`Hg §¨§¥¨¨¦©¨§¨¨¦§¨

:[EPlk`i] mipdMA xkf lM aizM mNkAïéa äî §ª¨§¦¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ§¤©¥
.äMàì Léà:ixiinw iOp l`xUiAòøBt Léà ¦§¦¨§¦§¨¥©¥¨©§¥¦¥©

.íøBôe:eicbA mxFtE FW`x rxFR rBpn `EdWM ¥§¤§ª¨¥©Ÿ¥§¨¨
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(dpyna `"rl jiiy)ùéàäc"ta .zexifp lr glbn

xifpc(.l sc)zezixkc `xza wxtae(:fk sc)'tn
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dheq(ipy meil)

ïðaø eléôàåodk ly `heg zgpny exn`e oerny iax lr ewlgy - ©£¦©¨¨
,zvnwp dpi`ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìxne`d Ÿ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,oycd ziaa dgpnd ixiiy mixftznyìL àèBç úçðîa àlà¤¨§¦§©¥¤
àéä äáø÷ä úác ,íéðäklr lilk dler `idy md mixaeqy itl - Ÿ£¦§©©§¨¨¦
zvnwp dpi`e ,gafnd iabàäa ìáà ,oi`y ,odkl d`eypd dy` - £¨§¨

dlik`a `le daxwda `l dzgpnl dpwzeãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨
.oycd ziaa `id zxftzny

,dpyna epipyäàeNpä ìàøNé úazpdke ,ztxyp dzgpn odkl ©¦§¨¥©§¨
zlk`p dzgpn l`xyil z`yipy.'eëå,`xnbd zl`eyàîòè éàî §©©£¨

dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny
.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcmiyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpn wxyïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥
,'åéîòa Bòøæ,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøælqtp - ©§§©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkd onàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk
,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

"einra,xeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd dxziy jkne
l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ

zepdk.
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,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`neha z`nhpïk íà¦¥
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' xn`p oey`xd.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì- ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
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,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
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,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.
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éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ
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ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd weqta xen`d 'yi`'
dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l ,dnixte drixt epidc

znxete zrxet dpi` drxhvpy.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§

lecb odkl oky lkeúøæîî ,©§¤¤
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ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קפ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dheq(iyily meil)

,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðeoeik dl` lk §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
,xeqi`a ze`eypyúBúBL àì`wec "ezy` dhyz ik" xn`py Ÿ

,ezy` zeidl die`xyäaeúk úBìèBð àìåici lr onvrl eciqtdy §Ÿ§§¨
zelhepy xeqi`a ze`eyp mzqn od zerexbe .lirlcke ,exzqpy

ozaezk.
odn yi j` ,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`ly odn yie daezk zelhepyúBìèBð àìå úBúBL àì elàå§¥Ÿ§Ÿ§
éðà äàîè úøîBàä ,äaeúkdxizqde iepiwd ixg` dzcedy - §¨¨¤¤§¥¨£¦

,d`nh `idyäàîè àéäL íéãò dì eàaLåoi` xak odizy z`y , §¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,zewydl jxeväúBL éðéà úøîBàäålk ,dzlibn dwgnpy iptl §¨¤¤¥¦¨

enxb ody lirl x`eanke ,daezk zelhep `le zezey `l dl`
la` .ozaezk ciqtdl onvrld÷Lî éðéà dìòa øîàmxb `ede ¨©©§¨¥¦©§¨

,ipiwyde ip` dxedh oerhl dleki `id ixdy ,dzyz `ly dl
Cøca äéìò àa dìòaLåmeyn dze` miwyn oi` xak ok mby §¤©§¨¨¨¤¨©¤¤

eilr dxq`py xeqi`a dilr `a `ede "oern yi`d dwpe" xn`py
dl` ,dxizqe iepiwa.úBúBL àìå äaeúk úBìèBðopicy el` lke §§¨§Ÿ

m` ,zezylíéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
úBúBL àìå äaeúk úBìèBð,"ezy` z` yi`d `iade" xn`py §§¨§Ÿ

,miiw epi` `ed zrkeúBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ§
ïúaeúkmb ,l"pd weqtdn x`azpy enk ,zezey `ly jezn xnelk §¨¨

z`f gikedl mileki eppi`e e`nhp ok` `ny ,daezk zelhep `l.
,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cerBøéáç úøaeòî- §¤¤£¥

,oldlcke dp`yil xeq`y minkg exfbyBøéáç ú÷éðîeexq`y ¥¦©£¥
dzcill miizpy e`lniy cr dp`yil minkgàìå úBúBL àì ,Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðoyxbl aiigy xi`n iax xaeqe eilr zexeq`y oeik §§¨
zezey opi`e zeyi`l zeie`x opi` ok m`íéîëçå .øéàî éaø éøác ,¦§¥©¦¥¦©£¨¦

dLéøôäì àeä ìBëé ,íéøîBà,dyxbl -ïîæ øçàì døéæçäìe §¦¨§©§¦¨§©§¦¨§©©§©
zeyi`l die`x zaygp ok m`e ,zexeq`d miizpyd eniizqpy

dze` miwyne.
e` zezey m`d zerc oda yiy miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`lúéðBìééàzcll dleki dpi`y rah mr dclepyäðé÷æeliba ©§¦§¥¨
zcll dleki dpi`yãìéì äéeàø dðéàLåxwrnd mq dzzyy §¤¥¨§¨¥¥

,diaxe dixta aiigd mc` lr zexeq` el` lky ,dze`úBìèBð àìŸ§
àìå äaeúk,øîBà øæòéìà éaø .úBúBLzexeq` zeaygp el` oi` §¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¥
y iptn ,eilr.äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé̈¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨

íéLpä ìk øàLe,odilra lr zexzenyúBúBL Bà,miypd aexk §¨¨©¨¦
äaeúk úBìèBð àì Bàe` dzey ipi` dxn`y ,mcew epnpy oze`k Ÿ§§¨

.d`nhy micirn micry e` ip` d`nh
,odipice miyp ibeq dnk cer hxtl dpynd dkiynneïäk úLà¥¤Ÿ¥

ñéøñ úLà .dìòáì úøzeîe äúBLmdi`eyip xg`l qxzqpy ¨¤¤§©§¨¥¤¨¦
.äúBL¨

dze` xeq`l epiidc ,dl `pwl lrad leki inn dpynd zx`an zrk
,dpwyi xzqz m`e enr xzqidlïép÷î úBéøò ìk éãé ìòleki - ©§¥¨£¨§©¦

s` ,dig`e dia` llek ,diaexw lk mr xzqiz `ly dl `pwl dlra
,zepfd ila mb mdilr dxeq` dzidyïèwä ïî õeçhrnzpy ¦©¨¨

"dze` yi` akye" weqtdnLéà BðéàL énîednda oebk. ¦¦¤¥¦
,mdl `pwl leki lrad oi`y miyp yiy dpynd d`ianúéaL elàå§¥¤¥

ïäì ïép÷î ïéczevixta zebdpzny mi`ex m`dìòa LøçúpL éî . ¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥©§¨
ähzLð Bàodi`eyip xg`lïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ,`le ¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦

dl `pwl leki did.mpn`eøîà dúB÷Läì àìoic zia elkeiy - Ÿ§©§¨¨§
,"ezy` z` yi`d `iade" xn`p ixdy ,dzewydlàlàoic zia ¤¨

wnick wx dze` oipóà ,øîBà éñBé éaø .dúaeúkî dìñBôì§§¨¦§¨¨©¦¦¥©
dúB÷Läì,ixyt`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì`ixai e` §©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦

ezehy e` ezeyxgn.äp÷Lé©§¤¨
.àøîâzwiicn .zezey opi` mai zxneye dqex`y dpyna epipy

,dpynd oeyln `xnbdàééúL àìc àeä àzLéîopi` `wec - ¦§¨§Ÿ©§¨
zezeydì ép÷î éep÷ àä ,ixdy ,oze` xqe`e odl `pwn `ed la` - ¨¦§©¥¨

zxxan .eilr dxeq`y ixd ,'daezk zelhep `l' dpyna epipy
,`xnbdéléî éðä àðîdper .zexq`pe odl `pwn ok`y epl oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd,ïðaø eðúcdxeza aezk,"zøîàå ìàøNé éða ìà øaã" §¨©¨¨©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

`a 'zxn`e' xeziiéepé÷ì íáé úøîBLå äñeøà úBaøìit lr s`y §©£¨§¤¤¨¨§¦
.exzqpyk zexq`pe odl `pwn lrad j` ,zezey opi`yzxxan

`xnbdépî ïéúéðúîe ,dqex`y epzpyn z` dpyy `pzd ine - ©§¦¦©¦
,zezey opi` mai zxneyeàéðúc ,àéä ïúðBé éaøweqta xn`p , ©¦¨¨¦§©§¨

"d`neh zihy `l m`eCLéà úçzmixnd inn iwpdèøt ," ©©¦¥§¨
äñeøàìxdy dzey dpi`yeizgz dpi` ióà àéöBî éðàL ìBëé , ©£¨¨¤£¦¦©

íáé úøîBL,eizgz dpi` `id mby ,dzey dpi`yøîBì ãeîìz ¤¤¨¨©§©
Léà Léà"ezy` dhyz ik"xaky ,dzey mai zxneyy zeaxl ¦¦

,oldlcke dn zcna eizgz zaygpïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
ì èøt "CLéà úçz" ,øîBàíáé úøîBLiax xaeqy ,dzey dpi`y ¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨

xnel aeygz m`e .oldlcke eizgz zegt zaygp `id daxc` ,ozpei
íáé úøîBL àéöBà,dzey dpi`yäñeøà úà àéöBà àìålkepe ¦¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨

,zvwna eizgz zaygp xaky ,dzewydløîBì ãeîìzjynda ©§©
,dheq ly dyxtdäñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨

z` `xnbd zx`ane .zezey opi` odizye ,dhrnzp `id mby
,zwelgndøîozpei iax -déì àîélàezy`k xzei el zaygp - ©©¦¨¥

`idykdéãéc éLecé÷c ,äñeøà,dze` yciw envr `edy - £¨§¦¥¦¥
Bãé ìò ïéì÷Bñåokl ,ezy` zaygp `idy zngn zlwqp dzpif m` §§¦©¨

,mai zxney hrnn mcew `edøîediy`i iax -déì àîélà ©©¦¨¥
é úøîBLäteçì äøéñî àøqçéî àìc ,íád`iaa zipwp dnaidy ¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨§¨

`ed okl ,dqex`n xzei eizgzk zaygpe ,xac lkl ezy`k zeidl
,`xnbd zl`ey .dqex` hrnn"Léà Léà" éàä ïúðBé éaøåiaxy §©¦¨¨©¦¦

,dzey mai zxneyy xeziidn cnl diy`idéì ãéáò éàîezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn .dzey mai zxney oi`yúBaøì déì éòaéîmiyp ¦¨¥¥§©

,od el`e ,odl oipwn oic ziay ,odl zepwl leki odilra oi`yúLà ©¦¥¤
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç¥¥§¥¤¤§¥¤
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`oifgeביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" mipy` cenr ck sc oey`x wxtdheq
.äðéúðzFnaiA opixn`cM l`xUiA `al oixEq`e ,mipFraBd on(:gr sC):odilr xfB ceCàì §¦¨¦©¦§¦©£¦¨Ÿ§¦§¨¥¦§©§¦¨¦¨©¨¦¨©£¥¤Ÿ

.úBúBLFYW` dhUz iM ixtqA `ipY ikde ,DnIwl diE`xA `N` dWxR dxn`p `lC§Ÿ¤¤§¨¨¨¨¤¨¦§¨§©§¨§¨¥©§¨§¦§¥¦¦§¤¦§

:'eke b"kl dpnl`l hxR xAcn aEzMd zEyi`l diE`xA.dúaúk úìèBð àìåx`WC b"r`e ¦§¨§¦©¨§©¥§¨§©§¨¨§§§Ÿ¤¤§ª¨¨§¦§¨

zipFGp dpnl` wxtA zFAzkA opixn`cM dAzM opAx dEqpw `l b"kl dpnl`(:w sC)oi` Ff , ©§¨¨§Ÿ§¨¨©¨¨§ª¨¦§©§¦¨¦§ª§¤¤©§¨¨¦¥©¥

`id 'it`e eilr xq`il Dl dnxB DzxizqC ,Dl̈¦§¦¨¨¨§¨¨¥¨¥¨¨©£¦¦

`lC `id dAzM zA e`l KMld ,Fl diE`x§¨¦§¨¨©§ª¨¦§Ÿ

:dxWMn `ticrdìòaLå d÷Lî éðéà dìòa øîà £¦¨¦§¥¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨
.Cøca äéìò àamxB `EdWdYWY `NW Dl ¨¨¤¨©¤¤¤¨©¨¤Ÿ¦§¤

:DzAzM zlhFp.ïäéìòa eúîzFhFq lM lW ¤¤§ª¨¨¥©£¥¤¤¨

EwiRqd `le zFYWl zFiE`xE zFxYqPd©¦§¨§¦§§Ÿ¦§¦

:'eM ozFwWdl.úBúBL àìåWi`d `iade opiraC §©§¨§Ÿ§¨¦¨§¥¦¨¦

:'Fbe FYW` z`àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ä"áe ¤¦§§§¦Ÿ
.äaúk úBìèBð`l zFzFW `NW KFYn xnFlM §§ª¨§©¦¤ŸŸ

:EdiiYbElR Wxtn 'nbaE ,dAzM zFlhFpúøaòî §§ª¨©§¨¥§§©§§ª¤¤
.BøáçDWxBW F` dwipnE zxArn DgiPde zOW £¥¤¥§¦¦¨§ª¤¤¥¦¨¤¥§¨

`UPl minkg dExq`e ,dwipn F` zxArn `ide§¦§ª¤¤¥¦¨©£¨¨£¨¦¦¨¥

,Fzwipi onf KMW mipW 'a oA clEd `dIW cr©¤§¥©¨¨¤¨¦¤¨§©§¦¨

Dpi` ixdW dzFW `l ,Dl `Pwe D`UpE df Klde§¨©¤§¨¨§¦¥¨Ÿ¨¤£¥¥¨

:DnIwl Fl diE`x.dLéøôäì àeä ìBëéc"k cr §¨§©§¨¨§©§¦¨©

`pixw zEWi`l diE`x KMld ,DxifgdlE WcgŸ¤§©£¦¨¦§¨§¨§¦¨¥¨

:DiA.úéðBìééàirOOW ,dcli `lC `zipxkEC ¥©§¦§¨©§¨§Ÿ¨§¨¤¦§¦

miCC `l dX` ipniq Dl oi`e KM z`xap DO ¦̀¨¦§¥¨§¥¨¦¨¥¦¨Ÿ©¦

:dar DlFwe zFxrU `le.ãìéì äéeàø dðéàLå §Ÿ§¨§¨¨¤§¤¥¨§¨¥¥
Fl oi`W inl DnIwl zFxEq`e oixTr qFM zzXW¤¨©¦¨¦©£§©§¨§¦¤¥

:dIaxE dIxR lr l`xUi EEhvp ixdW ,mipAúLà ¨¦¤£¥¦§©¦§¨¥©§¦¨§¦¨¥¤
.dìòáì úøzîe äúBL ïäk.dIwp z`vnp m` Ÿ¥¨ª¤¤§©£¨¦¦§¥§¦¨

:`hiWR KixR 'nbaE.ñéøñ úLàqxYqPW oFbM ©¨¦§¦¨¥¤¨¦§¤¦§¨¥

:lrFal lrA zaikW dncwC ,D`UPW xg`l§©©¤§¨¨§¨§¨§¦©©©§¥

.äúBL:`hiWR KixR 'nbaEúBéøòä ìk é"ò ¨©¨¦§¦¨¨¨£¨
.ïép÷îlMn cg`nE dig`nE dia`n Dl `Pw m` §©¦¦¦¥¨¥¨¦¨¥¨¤¨¥¤¨¦¨

zxq`pe iEPw FiEPw ied dxYqpe dxFYAW zFixrd̈£¨¤©¨§¦§§¨¨¥¦¦§¤¡¤¤

:`hiWR KixR 'nbaE .dzFWe eilr.ïèwä ïî õeç ¨¨§¨©¨¦§¦¨¦©¨¨
:DzF` Wi` akWe aizkC.Léà BðéàL énîe'nbaE ¦§¦§¨©¦¨¦¦¤¥¦©

:Dl Wxtn.ïäì ïép÷î ã"áL elàåoi`Fx m` §¨¥¨§¥¤§©¦¨¤¦¦

:zEvixtA zFbdpzn mzF`.eøîà dúB÷Läì àì ¨¦§©£¦§¦Ÿ§©§¨¨§
,FYW` z` Wi`d `iade opiraC ,dEwWi `l md¥Ÿ©§¨§¨¥¨§¥¦¨¦¤¦§

dvxIWkl df iEPwA dPwWi `l iOp dlraE©£¨©¥Ÿ©§¤¨§¦¤¦§¤¦§¤

irA `l iqFi iAxe ,`iade `Pwe opiraC [`vIWkl]¦§¤¥¥§¨¥¨§¦¥§¥¦§©¦¦Ÿ¨¥

:`iade `Pwe.dì ép÷î éep÷ àä 'îâ,eilr xq`il §¦¥§¥¦¨¦§©¥¨¥¨¥¨¨

:dAzM zFlhFp `l ipYwCnéða ìà øac â"ä ¦§¨¨¥Ÿ§§ª¨©¥¤§¥
úøîBLå äñeøà úBaøì íäéìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§©£¨§¤¤

.éep÷ì íáé`WxclC ,Wi` Wi` qxB `le ¨¨§¦§Ÿ¨©¦¦§¦§¨¨

oOwl Dil opiWxC `pixg`(.fk sC)`iEAx `N` , ©£¦¨©§¦¨¥§©¨©¤¨¦¨

oiwxitA oOwl xn` p"de ,mdil` Yxn`En¦§¨©§¨£¥¤§¨©§©¨§¦§¦

:`Ed `iEAx Yxn`e.'åk àéöBî éðàL ìBëé §¨©§¨¦¨¨¤£¦¦
ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ

:dRgl dxiqn `xQgin.ïúðBé éaøådqEx` la` mai zxnFWl `Ow `hErn Dil rnWn ¦©§¨§¦¨§ª¨§©¦¨¨©§©¥¦¨©¨§¤¤¨¨£¨£¨

DWCw `EdC mEXn oOwl WxtncM `pixg` `xw Dihrn xcdC e`l i` zEWi` DA `pixẅ¥¨¨¦¦¨§¨©©£¥§¨©£¦¨§¦§¨¥§©¨¦§¦§¨

:mai zxnFWA oM oi`X dn ,Fci lr zlwqPW cFre ,mixg` iWECw gMn Fl d`A Dpi`eøî §¥¨¨¨¦Ÿ©¦¥£¥¦§¤¦§¤¤©¨©¤¥¥§¤¤¨¨©
.äñeøà déì àîélà:mai zxnFXn ith dxEnB dX` dqEx` Dil daiWg ozpFi iAxéLec÷c ©¦¨¥£¨©¦¨¨£¦¨¥£¨¦¨§¨§¥¦¤¤¨¨§¦¥

.déãécr iWECw i"rW:Fl d`A Fnv.Bãé ìò ïéì÷Bñå:FliaWA zlwqp dzPf m`àøqçî àìc ¦¥¤¦¥©§¨¨§§¦©¨¦¦§¨¦§¤¤¦§¦§Ÿ¦©§¨
.ätçì äøéñîopzcM xaC lkl FYW`M zFidl zEpfA 'it`e `zcixB d`iaA maIl zipwpC §¦¨§ª¨§¦§¥©¨¨§¦¨§¥¨¨©£¦¦§¦§§¦§§¨¨¨§¦§©

zFnaiA(:bp sC):`wxitA oOwl Dl 'iziinE.äèBL [úLàå] Løç úLà úBaøìoiPwn c"aW ¦¨©©§¦¨§©¨§¦§¨§©¥¤¥¥§¥¤¤¤§©¦

:oiwxiR idlWA `id `ziixaE .odl̈¥¨©§¨¦§¦§¥¦§¦
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
z"c
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úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ
úBìèBð àìå úBúBL àì elàå .äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨§¥Ÿ§Ÿ§
íéãò dì eàaLå ,"éðà äàîè" úøîBàä :äaeúk§¨¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦
dìòa øîà ."äúBL éðéà" úøîBàäå ,äàîè àéäL¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨¨©©§¨
úBìèBð ,Cøca äéìò àa dìòaLå ,"d÷Lî éðéà"¥¦©§¨§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤§
úéa ,eúL àì ãò ïäéìòa eúî .úBúBL àì äaeúk§¨Ÿ¥©£¥¤©Ÿ¨¥
ìlä úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ¥¦¥
úøaeòî .ïúaeúk úBìèBð àì Bà úBúBL Bà :íéøîBà§¦Ÿ§§¨¨§¤¤
,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL àì Bøéáç ú÷éðîe ,Bøéáç£¥¥¥¤£¥Ÿ§Ÿ§§¨
dLéøôäì àeä ìBëé :íéøîBà íéîëçå .øéàî 'ø éøác¦§¥¥¦©£¨¦§¦¨§©§¦¨
äéeàø dðéàLå ,äðé÷æe ,úéðBìééà .ïîæ øçàì døéæçäìe§©£¦¨§©©§©©§¦§¥¨§¤¥¨§¨
øæòìà 'ø .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð àì ãìéì¥¥Ÿ§§¨§Ÿ¤§¨¨
úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé :øîBà¥¨¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§
úBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéLpä ìk øàLe .äpîéä¥¤¨§¨¨©¨¦Ÿ§
úLà .dìòáì úøzeîå ,äúBL ïäk úLà .äaeúk§¨¥¤Ÿ¥¨¤¤§©§¨¥¤
,ïèwä ïî õeç ,ïép÷î úBéøò ìk éãé ìò .äúBL ñéøñ̈¦¨©§¥¨£¨§©¦¦©¨¨
éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå .Léà BðéàL énîe¦¦¤¥¦§¥¤¥¦§©¦¨¤¦
úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà ,dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥
.dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì àì .ïéøeñàä̈£¦Ÿ§©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
úéaî dìòa àöiLëì ,dúB÷Läì óà :øîBà éñBé 'ø¥¥©§©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥

:äp÷Lé ïéøeñàä'îâàä äééúL àìã àeä àzLéî ¨£¦©§¤¨¦§¨§Ÿ¨§¨¨
øac" ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ,dì ép÷î éep÷¦§©¥¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥
íáé úøîBLå äñeøà úBaøì" zøîàå ìàøNé éða ìà¤§¥¦§¨¥§¨©§¨§©£¨§¤¤¨¨
úçz" ,àéðúc .àéä ïúðBé 'ø épî ïéúéðúîe .éepé÷ì§¦©§¦¦©¦¨¨¦§©§¨©©
úøîBL óà àéöBî éðàL ìBëé .äñeøàì èøt "CLéà¦¥§¨©£¨¨¤£¦¦©¤¤
'ø .äiLàé 'ø éøác "Léà Léà" :øîBì ãeîìz ?íáé̈¨©§©¦¦¦§¥¦¨

ì èøt "CLéà úçz" :øîBà ïúðBéàéöBà .íáé úøîBL ¨¨¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨¦
:øîBì ãeîìz ?äñeøà úà àéöBà àìå íáé úøîBL¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨©§©
,øî .äñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨¨
.Bãé ìò ïéì÷Bñå déãéc éLecé÷c ,äñeøà déì àîélà©¦¨¥£¨§¦¥¦¥§§¦©¨
äøéñî àøqçéî àìã ,íáé úøîBL déì àîélà ,øîe¨©¦¨¥¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨
?déì ãéáò éàî "Léà Léà" éàä ïúðBé 'øå ,äteçì©¨§¨¨©¦¦©¨¥¥
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç úLà úBaøì déì éòaéî¦¨¥¥§©¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤
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קפי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dheq(iyily meil)

,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðeoeik dl` lk §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
,xeqi`a ze`eypyúBúBL àì`wec "ezy` dhyz ik" xn`py Ÿ

,ezy` zeidl die`xyäaeúk úBìèBð àìåici lr onvrl eciqtdy §Ÿ§§¨
zelhepy xeqi`a ze`eyp mzqn od zerexbe .lirlcke ,exzqpy

ozaezk.
odn yi j` ,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`ly odn yie daezk zelhepyúBìèBð àìå úBúBL àì elàå§¥Ÿ§Ÿ§
éðà äàîè úøîBàä ,äaeúkdxizqde iepiwd ixg` dzcedy - §¨¨¤¤§¥¨£¦

,d`nh `idyäàîè àéäL íéãò dì eàaLåoi` xak odizy z`y , §¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,zewydl jxeväúBL éðéà úøîBàäålk ,dzlibn dwgnpy iptl §¨¤¤¥¦¨

enxb ody lirl x`eanke ,daezk zelhep `le zezey `l dl`
la` .ozaezk ciqtdl onvrld÷Lî éðéà dìòa øîàmxb `ede ¨©©§¨¥¦©§¨

,ipiwyde ip` dxedh oerhl dleki `id ixdy ,dzyz `ly dl
Cøca äéìò àa dìòaLåmeyn dze` miwyn oi` xak ok mby §¤©§¨¨¨¤¨©¤¤

eilr dxq`py xeqi`a dilr `a `ede "oern yi`d dwpe" xn`py
dl` ,dxizqe iepiwa.úBúBL àìå äaeúk úBìèBðopicy el` lke §§¨§Ÿ

m` ,zezylíéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
úBúBL àìå äaeúk úBìèBð,"ezy` z` yi`d `iade" xn`py §§¨§Ÿ

,miiw epi` `ed zrkeúBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ§
ïúaeúkmb ,l"pd weqtdn x`azpy enk ,zezey `ly jezn xnelk §¨¨

z`f gikedl mileki eppi`e e`nhp ok` `ny ,daezk zelhep `l.
,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cerBøéáç úøaeòî- §¤¤£¥

,oldlcke dp`yil xeq`y minkg exfbyBøéáç ú÷éðîeexq`y ¥¦©£¥
dzcill miizpy e`lniy cr dp`yil minkgàìå úBúBL àì ,Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðoyxbl aiigy xi`n iax xaeqe eilr zexeq`y oeik §§¨
zezey opi`e zeyi`l zeie`x opi` ok m`íéîëçå .øéàî éaø éøác ,¦§¥©¦¥¦©£¨¦

dLéøôäì àeä ìBëé ,íéøîBà,dyxbl -ïîæ øçàì døéæçäìe §¦¨§©§¦¨§©§¦¨§©©§©
zeyi`l die`x zaygp ok m`e ,zexeq`d miizpyd eniizqpy

dze` miwyne.
e` zezey m`d zerc oda yiy miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`lúéðBìééàzcll dleki dpi`y rah mr dclepyäðé÷æeliba ©§¦§¥¨
zcll dleki dpi`yãìéì äéeàø dðéàLåxwrnd mq dzzyy §¤¥¨§¨¥¥

,diaxe dixta aiigd mc` lr zexeq` el` lky ,dze`úBìèBð àìŸ§
àìå äaeúk,øîBà øæòéìà éaø .úBúBLzexeq` zeaygp el` oi` §¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¥
y iptn ,eilr.äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé̈¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨

íéLpä ìk øàLe,odilra lr zexzenyúBúBL Bà,miypd aexk §¨¨©¨¦
äaeúk úBìèBð àì Bàe` dzey ipi` dxn`y ,mcew epnpy oze`k Ÿ§§¨

.d`nhy micirn micry e` ip` d`nh
,odipice miyp ibeq dnk cer hxtl dpynd dkiynneïäk úLà¥¤Ÿ¥

ñéøñ úLà .dìòáì úøzeîe äúBLmdi`eyip xg`l qxzqpy ¨¤¤§©§¨¥¤¨¦
.äúBL¨

dze` xeq`l epiidc ,dl `pwl lrad leki inn dpynd zx`an zrk
,dpwyi xzqz m`e enr xzqidlïép÷î úBéøò ìk éãé ìòleki - ©§¥¨£¨§©¦

s` ,dig`e dia` llek ,diaexw lk mr xzqiz `ly dl `pwl dlra
,zepfd ila mb mdilr dxeq` dzidyïèwä ïî õeçhrnzpy ¦©¨¨

"dze` yi` akye" weqtdnLéà BðéàL énîednda oebk. ¦¦¤¥¦
,mdl `pwl leki lrad oi`y miyp yiy dpynd d`ianúéaL elàå§¥¤¥

ïäì ïép÷î ïéczevixta zebdpzny mi`ex m`dìòa LøçúpL éî . ¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥©§¨
ähzLð Bàodi`eyip xg`lïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ,`le ¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦

dl `pwl leki did.mpn`eøîà dúB÷Läì àìoic zia elkeiy - Ÿ§©§¨¨§
,"ezy` z` yi`d `iade" xn`p ixdy ,dzewydlàlàoic zia ¤¨

wnick wx dze` oipóà ,øîBà éñBé éaø .dúaeúkî dìñBôì§§¨¦§¨¨©¦¦¥©
dúB÷Läì,ixyt`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì`ixai e` §©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦

ezehy e` ezeyxgn.äp÷Lé©§¤¨
.àøîâzwiicn .zezey opi` mai zxneye dqex`y dpyna epipy

,dpynd oeyln `xnbdàééúL àìc àeä àzLéîopi` `wec - ¦§¨§Ÿ©§¨
zezeydì ép÷î éep÷ àä ,ixdy ,oze` xqe`e odl `pwn `ed la` - ¨¦§©¥¨

zxxan .eilr dxeq`y ixd ,'daezk zelhep `l' dpyna epipy
,`xnbdéléî éðä àðîdper .zexq`pe odl `pwn ok`y epl oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd,ïðaø eðúcdxeza aezk,"zøîàå ìàøNé éða ìà øaã" §¨©¨¨©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

`a 'zxn`e' xeziiéepé÷ì íáé úøîBLå äñeøà úBaøìit lr s`y §©£¨§¤¤¨¨§¦
.exzqpyk zexq`pe odl `pwn lrad j` ,zezey opi`yzxxan

`xnbdépî ïéúéðúîe ,dqex`y epzpyn z` dpyy `pzd ine - ©§¦¦©¦
,zezey opi` mai zxneyeàéðúc ,àéä ïúðBé éaøweqta xn`p , ©¦¨¨¦§©§¨

"d`neh zihy `l m`eCLéà úçzmixnd inn iwpdèøt ," ©©¦¥§¨
äñeøàìxdy dzey dpi`yeizgz dpi` ióà àéöBî éðàL ìBëé , ©£¨¨¤£¦¦©

íáé úøîBL,eizgz dpi` `id mby ,dzey dpi`yøîBì ãeîìz ¤¤¨¨©§©
Léà Léà"ezy` dhyz ik"xaky ,dzey mai zxneyy zeaxl ¦¦

,oldlcke dn zcna eizgz zaygpïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
ì èøt "CLéà úçz" ,øîBàíáé úøîBLiax xaeqy ,dzey dpi`y ¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨

xnel aeygz m`e .oldlcke eizgz zegt zaygp `id daxc` ,ozpei
íáé úøîBL àéöBà,dzey dpi`yäñeøà úà àéöBà àìålkepe ¦¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨

,zvwna eizgz zaygp xaky ,dzewydløîBì ãeîìzjynda ©§©
,dheq ly dyxtdäñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨

z` `xnbd zx`ane .zezey opi` odizye ,dhrnzp `id mby
,zwelgndøîozpei iax -déì àîélàezy`k xzei el zaygp - ©©¦¨¥

`idykdéãéc éLecé÷c ,äñeøà,dze` yciw envr `edy - £¨§¦¥¦¥
Bãé ìò ïéì÷Bñåokl ,ezy` zaygp `idy zngn zlwqp dzpif m` §§¦©¨

,mai zxney hrnn mcew `edøîediy`i iax -déì àîélà ©©¦¨¥
é úøîBLäteçì äøéñî àøqçéî àìc ,íád`iaa zipwp dnaidy ¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨§¨

`ed okl ,dqex`n xzei eizgzk zaygpe ,xac lkl ezy`k zeidl
,`xnbd zl`ey .dqex` hrnn"Léà Léà" éàä ïúðBé éaøåiaxy §©¦¨¨©¦¦

,dzey mai zxneyy xeziidn cnl diy`idéì ãéáò éàîezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn .dzey mai zxney oi`yúBaøì déì éòaéîmiyp ¦¨¥¥§©

,od el`e ,odl oipwn oic ziay ,odl zepwl leki odilra oi`yúLà ©¦¥¤
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç¥¥§¥¤¤§¥¤
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oifge` mipy` cenr ck sc oey`x wxtdheq
.äðéúðzFnaiA opixn`cM l`xUiA `al oixEq`e ,mipFraBd on(:gr sC):odilr xfB ceCàì §¦¨¦©¦§¦©£¦¨Ÿ§¦§¨¥¦§©§¦¨¦¨©¨¦¨©£¥¤Ÿ

.úBúBLFYW` dhUz iM ixtqA `ipY ikde ,DnIwl diE`xA `N` dWxR dxn`p `lC§Ÿ¤¤§¨¨¨¨¤¨¦§¨§©§¨§¨¥©§¨§¦§¥¦¦§¤¦§

:'eke b"kl dpnl`l hxR xAcn aEzMd zEyi`l diE`xA.dúaúk úìèBð àìåx`WC b"r`e ¦§¨§¦©¨§©¥§¨§©§¨¨§§§Ÿ¤¤§ª¨¨§¦§¨

zipFGp dpnl` wxtA zFAzkA opixn`cM dAzM opAx dEqpw `l b"kl dpnl`(:w sC)oi` Ff , ©§¨¨§Ÿ§¨¨©¨¨§ª¨¦§©§¦¨¦§ª§¤¤©§¨¨¦¥©¥

`id 'it`e eilr xq`il Dl dnxB DzxizqC ,Dl̈¦§¦¨¨¨§¨¨¥¨¥¨¨©£¦¦

`lC `id dAzM zA e`l KMld ,Fl diE`x§¨¦§¨¨©§ª¨¦§Ÿ

:dxWMn `ticrdìòaLå d÷Lî éðéà dìòa øîà £¦¨¦§¥¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨
.Cøca äéìò àamxB `EdWdYWY `NW Dl ¨¨¤¨©¤¤¤¨©¨¤Ÿ¦§¤

:DzAzM zlhFp.ïäéìòa eúîzFhFq lM lW ¤¤§ª¨¨¥©£¥¤¤¨

EwiRqd `le zFYWl zFiE`xE zFxYqPd©¦§¨§¦§§Ÿ¦§¦

:'eM ozFwWdl.úBúBL àìåWi`d `iade opiraC §©§¨§Ÿ§¨¦¨§¥¦¨¦

:'Fbe FYW` z`àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ä"áe ¤¦§§§¦Ÿ
.äaúk úBìèBð`l zFzFW `NW KFYn xnFlM §§ª¨§©¦¤ŸŸ

:EdiiYbElR Wxtn 'nbaE ,dAzM zFlhFpúøaòî §§ª¨©§¨¥§§©§§ª¤¤
.BøáçDWxBW F` dwipnE zxArn DgiPde zOW £¥¤¥§¦¦¨§ª¤¤¥¦¨¤¥§¨

`UPl minkg dExq`e ,dwipn F` zxArn `ide§¦§ª¤¤¥¦¨©£¨¨£¨¦¦¨¥

,Fzwipi onf KMW mipW 'a oA clEd `dIW cr©¤§¥©¨¨¤¨¦¤¨§©§¦¨

Dpi` ixdW dzFW `l ,Dl `Pwe D`UpE df Klde§¨©¤§¨¨§¦¥¨Ÿ¨¤£¥¥¨

:DnIwl Fl diE`x.dLéøôäì àeä ìBëéc"k cr §¨§©§¨¨§©§¦¨©

`pixw zEWi`l diE`x KMld ,DxifgdlE WcgŸ¤§©£¦¨¦§¨§¨§¦¨¥¨

:DiA.úéðBìééàirOOW ,dcli `lC `zipxkEC ¥©§¦§¨©§¨§Ÿ¨§¨¤¦§¦

miCC `l dX` ipniq Dl oi`e KM z`xap DO ¦̀¨¦§¥¨§¥¨¦¨¥¦¨Ÿ©¦

:dar DlFwe zFxrU `le.ãìéì äéeàø dðéàLå §Ÿ§¨§¨¨¤§¤¥¨§¨¥¥
Fl oi`W inl DnIwl zFxEq`e oixTr qFM zzXW¤¨©¦¨¦©£§©§¨§¦¤¥

:dIaxE dIxR lr l`xUi EEhvp ixdW ,mipAúLà ¨¦¤£¥¦§©¦§¨¥©§¦¨§¦¨¥¤
.dìòáì úøzîe äúBL ïäk.dIwp z`vnp m` Ÿ¥¨ª¤¤§©£¨¦¦§¥§¦¨

:`hiWR KixR 'nbaE.ñéøñ úLàqxYqPW oFbM ©¨¦§¦¨¥¤¨¦§¤¦§¨¥

:lrFal lrA zaikW dncwC ,D`UPW xg`l§©©¤§¨¨§¨§¨§¦©©©§¥

.äúBL:`hiWR KixR 'nbaEúBéøòä ìk é"ò ¨©¨¦§¦¨¨¨£¨
.ïép÷îlMn cg`nE dig`nE dia`n Dl `Pw m` §©¦¦¦¥¨¥¨¦¨¥¨¤¨¥¤¨¦¨

zxq`pe iEPw FiEPw ied dxYqpe dxFYAW zFixrd̈£¨¤©¨§¦§§¨¨¥¦¦§¤¡¤¤

:`hiWR KixR 'nbaE .dzFWe eilr.ïèwä ïî õeç ¨¨§¨©¨¦§¦¨¦©¨¨
:DzF` Wi` akWe aizkC.Léà BðéàL énîe'nbaE ¦§¦§¨©¦¨¦¦¤¥¦©

:Dl Wxtn.ïäì ïép÷î ã"áL elàåoi`Fx m` §¨¥¨§¥¤§©¦¨¤¦¦

:zEvixtA zFbdpzn mzF`.eøîà dúB÷Läì àì ¨¦§©£¦§¦Ÿ§©§¨¨§
,FYW` z` Wi`d `iade opiraC ,dEwWi `l md¥Ÿ©§¨§¨¥¨§¥¦¨¦¤¦§

dvxIWkl df iEPwA dPwWi `l iOp dlraE©£¨©¥Ÿ©§¤¨§¦¤¦§¤¦§¤

irA `l iqFi iAxe ,`iade `Pwe opiraC [`vIWkl]¦§¤¥¥§¨¥¨§¦¥§¥¦§©¦¦Ÿ¨¥

:`iade `Pwe.dì ép÷î éep÷ àä 'îâ,eilr xq`il §¦¥§¥¦¨¦§©¥¨¥¨¥¨¨

:dAzM zFlhFp `l ipYwCnéða ìà øac â"ä ¦§¨¨¥Ÿ§§ª¨©¥¤§¥
úøîBLå äñeøà úBaøì íäéìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§©£¨§¤¤

.éep÷ì íáé`WxclC ,Wi` Wi` qxB `le ¨¨§¦§Ÿ¨©¦¦§¦§¨¨

oOwl Dil opiWxC `pixg`(.fk sC)`iEAx `N` , ©£¦¨©§¦¨¥§©¨©¤¨¦¨

oiwxitA oOwl xn` p"de ,mdil` Yxn`En¦§¨©§¨£¥¤§¨©§©¨§¦§¦

:`Ed `iEAx Yxn`e.'åk àéöBî éðàL ìBëé §¨©§¨¦¨¨¤£¦¦
ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ

:dRgl dxiqn `xQgin.ïúðBé éaøådqEx` la` mai zxnFWl `Ow `hErn Dil rnWn ¦©§¨§¦¨§ª¨§©¦¨¨©§©¥¦¨©¨§¤¤¨¨£¨£¨

DWCw `EdC mEXn oOwl WxtncM `pixg` `xw Dihrn xcdC e`l i` zEWi` DA `pixẅ¥¨¨¦¦¨§¨©©£¥§¨©£¦¨§¦§¨¥§©¨¦§¦§¨

:mai zxnFWA oM oi`X dn ,Fci lr zlwqPW cFre ,mixg` iWECw gMn Fl d`A Dpi`eøî §¥¨¨¨¦Ÿ©¦¥£¥¦§¤¦§¤¤©¨©¤¥¥§¤¤¨¨©
.äñeøà déì àîélà:mai zxnFXn ith dxEnB dX` dqEx` Dil daiWg ozpFi iAxéLec÷c ©¦¨¥£¨©¦¨¨£¦¨¥£¨¦¨§¨§¥¦¤¤¨¨§¦¥

.déãécr iWECw i"rW:Fl d`A Fnv.Bãé ìò ïéì÷Bñå:FliaWA zlwqp dzPf m`àøqçî àìc ¦¥¤¦¥©§¨¨§§¦©¨¦¦§¨¦§¤¤¦§¦§Ÿ¦©§¨
.ätçì äøéñîopzcM xaC lkl FYW`M zFidl zEpfA 'it`e `zcixB d`iaA maIl zipwpC §¦¨§ª¨§¦§¥©¨¨§¦¨§¥¨¨©£¦¦§¦§§¦§§¨¨¨§¦§©

zFnaiA(:bp sC):`wxitA oOwl Dl 'iziinE.äèBL [úLàå] Løç úLà úBaøìoiPwn c"aW ¦¨©©§¦¨§©¨§¦§¨§©¥¤¥¥§¥¤¤¤§©¦

:oiwxiR idlWA `id `ziixaE .odl̈¥¨©§¨¦§¦§¥¦§¦
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
z"c
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úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ
úBìèBð àìå úBúBL àì elàå .äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨§¥Ÿ§Ÿ§
íéãò dì eàaLå ,"éðà äàîè" úøîBàä :äaeúk§¨¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦
dìòa øîà ."äúBL éðéà" úøîBàäå ,äàîè àéäL¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨¨©©§¨
úBìèBð ,Cøca äéìò àa dìòaLå ,"d÷Lî éðéà"¥¦©§¨§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤§
úéa ,eúL àì ãò ïäéìòa eúî .úBúBL àì äaeúk§¨Ÿ¥©£¥¤©Ÿ¨¥
ìlä úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ¥¦¥
úøaeòî .ïúaeúk úBìèBð àì Bà úBúBL Bà :íéøîBà§¦Ÿ§§¨¨§¤¤
,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL àì Bøéáç ú÷éðîe ,Bøéáç£¥¥¥¤£¥Ÿ§Ÿ§§¨
dLéøôäì àeä ìBëé :íéøîBà íéîëçå .øéàî 'ø éøác¦§¥¥¦©£¨¦§¦¨§©§¦¨
äéeàø dðéàLå ,äðé÷æe ,úéðBìééà .ïîæ øçàì døéæçäìe§©£¦¨§©©§©©§¦§¥¨§¤¥¨§¨
øæòìà 'ø .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð àì ãìéì¥¥Ÿ§§¨§Ÿ¤§¨¨
úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé :øîBà¥¨¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§
úBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéLpä ìk øàLe .äpîéä¥¤¨§¨¨©¨¦Ÿ§
úLà .dìòáì úøzeîå ,äúBL ïäk úLà .äaeúk§¨¥¤Ÿ¥¨¤¤§©§¨¥¤
,ïèwä ïî õeç ,ïép÷î úBéøò ìk éãé ìò .äúBL ñéøñ̈¦¨©§¥¨£¨§©¦¦©¨¨
éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå .Léà BðéàL énîe¦¦¤¥¦§¥¤¥¦§©¦¨¤¦
úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà ,dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥
.dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì àì .ïéøeñàä̈£¦Ÿ§©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
úéaî dìòa àöiLëì ,dúB÷Läì óà :øîBà éñBé 'ø¥¥©§©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥

:äp÷Lé ïéøeñàä'îâàä äééúL àìã àeä àzLéî ¨£¦©§¤¨¦§¨§Ÿ¨§¨¨
øac" ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ,dì ép÷î éep÷¦§©¥¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥
íáé úøîBLå äñeøà úBaøì" zøîàå ìàøNé éða ìà¤§¥¦§¨¥§¨©§¨§©£¨§¤¤¨¨
úçz" ,àéðúc .àéä ïúðBé 'ø épî ïéúéðúîe .éepé÷ì§¦©§¦¦©¦¨¨¦§©§¨©©
úøîBL óà àéöBî éðàL ìBëé .äñeøàì èøt "CLéà¦¥§¨©£¨¨¤£¦¦©¤¤
'ø .äiLàé 'ø éøác "Léà Léà" :øîBì ãeîìz ?íáé̈¨©§©¦¦¦§¥¦¨

ì èøt "CLéà úçz" :øîBà ïúðBéàéöBà .íáé úøîBL ¨¨¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨¦
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daipb apbic dcia`l oipr edpz daipbl oipr epi`
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dxhete dl `nhine dze` yxei `ede dnexza zlke` `id odk did
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epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl
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`le z"c xn` dxez dxac xninl epivnc oeik `l` etebl oipr epi` m`e zernynn oeyld
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m`e `ed `xizi `xw apbi ok m` z"c `l c"nl

daipb apbic dcia`l oipr edpz daipbl oipr epi`

k"` dxez dxac c"nl `l` dcia` `le rnyn

wxtae xninl `ki` i`n `ed `xizi `xw e`l

opixn`c b"r` (:gw sc migaf) dlrnde hgeyd

`edd dxez dxac yi` yi` i`d iqei x"`cn
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yi`c `ieaxl jci`e dxez dxacl `cg xity
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jixv (.b sc) mixcp yixc `ibeqe `piipr cga

iiepik zeyrl xifdl xifpn opiaxnc ikd iyextl
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dpiy `lc oeik 'ite z"c xcp xecpl aizkc `zyd
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okle ,ezy` zaygp dpi` , ,mixacd x`yl la` ,hba dxhetle

dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨

dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
,dzeyììkîmeyn ,dzeyy xne` iziid ,weqtd `lelc rnyn - ¦§¨

àúééìòî BzLàcdxenb -.àéä §¦§§©§§¨¦
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יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א סיון, בקשת ברכה פ"נ עבור הנער... שי'.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו 

מתאים לתוכן כתבו.

וכפי שמתאר מצבו במכתבו, יש מקום לומר, שאם היו מעסיקים את הנער בענין שיכול להיות 

מנהיג משפיע וכיו"ב )בדוגמת מסיבות שבת של ילדים קטנים ממנו באיזה שנים וכיו"ב( הי' זה מוסיף 

וע"י  והדרכתו,  וישנם כאלה הנשמעים לקולו  כיון שהי' רואה שמצליח  וביציבות שלו,  בבטחה שלו 

הזזה זו, יש מקום לומר, שכמה מהפרעות היו בטלים מעצמן. ובודאי כמה אופנים ודרכים ישנם לסדר 

קבוצה כהאמור וכיו"ב ולהמשיכו )אריינציהען עם( שירצה להנהגה, וכשעושים בדרך הטבע ה"ז כלי 

לקבלת ברכות השם יתברך גם למעלה מדרך הטבע.

ובודאי ימצא אותיות מסבירות מתאימות, להסבירם )ההורים שי'( שכל הוספה בעניני תורה 

ומצות מביאה הוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

בברכה לבשו"ט.



קפד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dheq(iriax meil)

øîà ìàeîLe,ozpei iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`éøîàc àðà- §¥¨©£¨§¨§¦
md ixacéøèöéàcî ,äiLàé éaøì eléôàdééeaøì àø÷ Cdnn - ©£¦§©¦Ÿ¦¨¦§¦§§¦§¨§©¥

,dzey mai zxneyy zeaxl diy`i iax ixacl dxezd dkxvedy
ììkîmeyn ,dzey dpi`y xne` iziid weqtd ilely rnyn - ¦§¨

ììk àéä BzLà åàìc,dyxta exn`py mze`l `l` ,mipicd lkl §¨¦§¦§¨
.lirlcke

,`xnbd zl`eyúc ìò úøáBò ,eäì àéòaéàdy` `ide ,zicedi ¦©§¨§¤¤©¨
lk mr zxacne weya deeh ,rext dy`xe d`vei ,drepv dpi`y
,daezk `ll dlran z`veiy zeaezka dpyna exn`y enk ,mc`

m`däàøúä äëéøödpic da xefgz `l m` wxe ,da xefgz `ny §¦¨©§¨¨
äëéøö dðéà Bà ,dúaeúk dãéñôäìcin zcqtne ,d`xzd §©§¦¨§¨¨¥¨§¦¨

zc lr dxaryk.,wtqd iccveúc ìò úøáBòc ïåék ïðéøîà éî¦¨§¦©¥¨§¤¤©¨
àéä,xeq` xacdy zrcei xake,àîìc Bà ,äàøúä àéòa àì ¦Ÿ¨£¨©§¨¨¦§¨

äàøúä éòaézzepncfd dl zzl ,d`xzd jxhvz -da äøãä éàc ¦¨¥©§¨¨§¦©§¨¨
da øcäéz.da xefgl lkez da xefgl dvxz m`y - ¤§©¨
òîL àz,epzpync `yixn gikedlàì íáé úøîBLå äñeøà ¨§©£¨§¤¤¨¨Ÿ

,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL,`xnbd zwiicneàìc àeä àzLéî §Ÿ§§¨¦§¨§Ÿ
àéúL,dzey `l wxy rnyn -dì ép÷î ééep÷ àälra la` -d ©§¨¨©¥§©¥¨

,dl `pwnéàîìlkei `ly rcei ixde ,dl `pwn dn myl - §©
m`d ,dzewydl,dúaeúk dãéñôäì åàì`pwi `l m`y rnyne ¨§©§¦¨§¨¨

dxzqpy ,efk zc lr zxaery o`kn di`xe ,dzaezk ciqtz `l dl
,`xnbd dgec .d`xzd dkixv ,miyp` mràì ,éiaà øîàepi` - ¨©©©¥Ÿ

,iepiw ila mb dciqtn `id dze`y ,dzaezk ciqtdl ick dl `pwn
dl `pwn `l`åéìò døñBàì.eilr dxeq` `dz xzqz m`y ick - §§¨¨¨

,`xnbd dgec ceräàeNð àéäLk dúB÷Läì ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©§©§¨§¤¦§¨
xg`l xzqz m` dzewydl lkeiy ick dqex` `idyk dl `pwny

,mdi`eyipàéäLk dúB÷Läì äñeøàì ïép÷î ïéà ,àéðúãk¦§©§¨¥§©¦©£¨§©§¨§¤¦
äñeøàlirlcke dzey dpi` dqex` ixdyäñeøàì ïép÷î ìáà , £¨£¨§©¦©£¨

.äàeNð àéäLk dúB÷Läì§©§¨§¤¦§¨
,wtqd heytl cer `xnbd dqpnòîL àz ,àáø øîàjyndn ¨©¨¨¨§©

,epzpynúøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤
àìå úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ§Ÿ

.äaeúk úBìèBð,`ax wiicneàéúL àìc àeä àzLéîrnyn - §§¨¦§¨§Ÿ©§¨
,zezey `l wxyeäì ép÷î ééep÷ àä,odl `pwn odilra la` - ¨©¥§©¥§

éàîìe,ozewydl lkei `ly rcei ixde ,odl `pwn dn myl -éà §©¦
ñBàìåéìò ïø,epzpync `yix lr lirl iia` x`iay enkïøéñà àä §§¨¨¨¨£¦¨

ïîéi÷åepx`iay enke ,eilr zexeq` el` miyp lk `linn ixd - §©§¨
,dpyna lirl,ïúaeúk ïãéñôäì åàì àlà`pwi `l m`y rnyne ¤¨¨§©§¦¨§¨¨

dkixv zc lr zxaery wtqd heytpe ,ozaezk eciqti `l odl
,`xnbd dgec .d`xzdàì ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîàzaiq oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨Ÿ

ick `l` ,ozaezk ociqtdl ick iepiwdìòBaì døñBàìdxzqpy §§¨©¥
enrìòáklkez `l dpyxbi e` dlra zeni m`e ,eilr dxq`py §©©

,lreal `ypilïðúc,epwxta oldlìòaì äøeñàL íLkonf lk ¦§©§¥¤£¨©©©
,dzzy `ly,ìòBaì äøeñà Ckiptl zn e` dlra dyxib m` ¨£¨©¥

dzzyy.
,wtqd z` heytl aey `xnbd dqpnàz ,àøeqî àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦¨¨

òîL,dpynd jyndnLøçúpL éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå §©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥
àìå ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦§Ÿ

dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì`l m`y yxetn ixd , §©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
ciqtz `l da exzi.,`xnbd dwiqndpéî òîLdfn rnyp - §©¦¨

zc lr zxaery.dpéî òîL ,äàøúä éòä¥©§¨¨§©¦¨
,`xnbd zl`eyeäleëåly `yixdn egikedy lirlc mi`xen`d - §§

,dpyndàäî éøîà àì àîòè éàîdi`xd z` e`iad `l dnl - ©©£¨Ÿ¨§¦¥¨
exaqy ,`xnbd dper .`pipg iaxkíúä éðàL àîìcdpey `ny - ¦§¨©¦¨¨

,mixeq`d ziaa e` dhey e` yxg odilray miypa mydì úéìc§¥¨
ììk ìòác àúîéàda exzi `l m`e ,lrad zni` odilr oi`y - ¥§¨§©©§¨

zevixt dyrn dzyry dyibxn dpi`y oeik dqpewl oi` oicd zia
epnn ze`xi opi`e odipta odilray mixwnd x`ya la` ,lecb

.d`xzd zekixv opi`e `id dlecb zevixt ,zc lr zexaere
,`xnbd zwtzqn cerìòa äöøå úc ìò úøáBò ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¤©¨§¨¨©©

dîéi÷ìdpeer lr dl lgenedîéi÷î ,,dnr ige elv`Bðéà Bà §©§¨§©§¨¥
dîéi÷î,wtqd iccve .dyxbl aiigeìòác àãéô÷a ïðéøîà éî §©§¨¦¨§¦©¦§¥¨§©©

àðîçø àìz,lrad zcitwa xacd dzlz dxezdy xn`p m`d - ¨¨©£¨¨
,"ezy` z` `pwe" xn`pyãéô÷ àì àäålekie ,citwn epi` ixde - §¨Ÿ¨¦

.dniiwlàîìc Bà`l` ,df lraa ielz xacd oi`ãéô÷c ïåék- ¦§¨¥¨§¨¦
`edy `xwp ok mb df lra ly egxk lr ,jka citwdl milrad jxcy

.ãéô÷̈¦
òîL àz,epzpynn wtqd heytléî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå ¨§©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
,`xnbd dgikenezøîà éàåm`y ,lirlc oey`xd cvdkìòa äöø §¦¨§©§¨¨¨©

,dîéi÷î dîéi÷ìy okzi ikeïéc úéa éãáòoic zia eyriiy - §©§¨§©§¨¨§¥¥¦¥
jxevl migelyìòaì déì àçéð àì àîìãc éãéîokziy xac - ¦¦§¦§¨Ÿ¦¨¥©©©

mc`l oiag oi`y epcnl ixde ,ea utg epi`e lral gp didi `ly
xzeel dvex lrad ile` ,oic zia dl oipwn ji` ok m` ,eipta `ly
s`y ,`xnbd dgec .dniiwl leki epi` dvxi m` s`y i`ce `l` ,dl

ote` lka ,dniiwl leki dvxi m`àúléîc àîúñxacd zelibx - §¨¨§¦§¨
ydéì àçéð çðéî ,àéä úc ìò úøáBòc ïåéke`pwiy lral gp - ¥¨§¤¤©¨¦¥¨¦¨¥

.dl
,`xnbd zwtzqn cer,eäì àéòaéàlirlc wtqd heytp m` s` ¦©§¨§

,dl `piw `lyk `wec edf ,dniiwl dlral xzen zc lr zxaery
m`d ,dxizqe iepiw yiyk la`ìeçî Béepé÷ ,Béepé÷ ìò ìçnL ìòa©©¤¨©©¦¦¨

el zxzene.ìeçî Bðéà Bà ,,wtqd iccveìòác éepé÷a ïðéøîà éî ¥¨¦¨§¦©§¦§©©
àðîçø àìz,lrad iepiwa xacd dzlz dxezdy xn`p m`d - ¨¨©£¨¨

àøwéòî déì ép÷c ïåék ,àîìc Bà .Béepé÷ì déì ìéçî àä ìòáe©©¨¨¦¥§¦¦§¨¥¨§©¥¥¥¦¨¨
,dligza lrad dl `piw xaky oeik -déì ìéçî éöî àìxak - Ÿ¨¥¨¦¥

.dl legnl leki epi`
òîL àz,epzpynn wtqd heytléî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå ¨§©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
gikene,`xnbd dzøîà éàåy ,lirlc oey`xd cvdkìçnL ìòa §¦¨§©§©©¤¨©

,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìòy okzi ikeìéçî ìòa éúàc éãéî ïðéãáò ©¦¦¨¨§¦©¦¦§¨¥©©¨¦
déìleflf didie ,legnie lrad `eai ok ixg`y xac oic zia eyriy - ¥

,`xnbd dgec . ,oic zialàúlîc àîúñy xacd zelibx -íãà §¨¨§¦§¨¨¨
ïéc úéa úòc ìò íékñîlr mikneqe ,dl oipwn oic zia okle , ©§¦©©©¥¦©

.legn didi legnie lrad `eai m` ok`e ,legni `ly zelibxd
,zkqnd zligza dpyndn wtqd heytl `xnbd dqpn ceràz̈

,ïéøñBîe ,òîL,lrad ly enewnay oic ziaBìdlrnyk dlral - §©§¦
,lecbd oic zial dze`íéîëç éãéîìz éðLeilr exnyiyànL §¥©§¦¥£¨¦¤¨

.Cøca äéìò àáé,`xnbd dgikenezøîà éàåoey`xd cvdk ¨Ÿ¨¤¨©¤¤§¦¨§©§
y lirlc,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòael xeq` dnl ok m` ©©¤¨©©¦¦¨

leki ixde ,jxca dilr `ealdéepé÷ì délçìeiepiw z` legnl - §©§¥§¦¥
ìBòáìålegnl leki epi`y mi`ex `l` ,.leki zn`a ,`xnbd dgec §¦§

dpyndn wiicze ,legnlíéîëç éãéîìz àðL éàîmigley dnl - ©§¨©§¦¥£¨¦
meyn ,minkg icinlz `wec enréøéîâcmirceie ecnl mdy - ¦§¦¥
okle ,legni `l m` eilr dxeq`yìòáéîì éòa éàce`xi m` - §¦¨¥§¦§©

,leral dvexyééepé÷ì déìçà déì éøîàClegnl el exn`i - ¨§¦¥©§¥§¦¥
,eiepiwdìòáexzida. §¨¨

òîL àz,wtqd heytl cer zeqplìL ,äiLàé éaø øîàcäL ¨§©§¨©©¦Ÿ¦¨§Ÿ¨
àøéòæ éì çñ íéøácdidyìò ìçnL ìòa ,íéìLeøé éLðàî §¨¦¨¦§¥¨¥©§¥§¨©¦©©¤¨©©

àøîî ï÷æå ,ìeçî Béepé÷ Béepé÷zifbd zkyl ly oic zia lr wlgy ¦¦¨§¨¥©§¥
k j` ,wpga dzin epiceïáe ,Bì ïéìçBî Bì ìBçîì ïéc úéa eöøL¤¨¥¦¦§£¦¥

äøBîe øøBñk j` ,dliwqa epicyBì ìBçîì Bnàå åéáà eöøLs` ¥¤¤¨¨¦§¦¦§
,lwlwe xfge edewlde lwlwe ea exzdy xg`lBì ïéìçBîaezkdy , £¦
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יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד קפק

oifge` mipy` cenr dk sc oey`x wxtdheq
.äiLàé éaøì 'éôà éøîàc àðà øîàc ìàeîLeDpi` xn`C ozpFi iAxl y"ke ,dnExY Dlik`dlE Dl `nHle DWxil `id FYW` e`l n"y dIzWl iiEAxl Kixhvi`CnC ,dzFW xn`C §¥§¨©£¨§¨§¦£¦§©¦Ÿ¦¨§¨©¨§¦§¦§§¦§©¥¦§¦¨¨¦§¦§¨§¨§¦¨¥¨§©£¦¨§¨§§©¦¨¨§¨©¥¨

:lirl ipWcM Wi`l dX` WiTdl `N` `z` ikdl `xwC e`le `id `nlrA `Yknq` ihErnl Kixhvi`C `de `id FYW` e`lC mEXn dzFW.úc ìò úøáBò,drEpv Dpi`W zicEdi ¨¦§¨¦§¦§¨§¦§§¦§©¥©§©§¨§¨§¨¦§¨¦§¨§¨¥¨¨¤¨§©¦¦¨§¦¦§¨¥§¥¤¤©¨§¦¤¥¨§¨

xiCOd wxtA zFAzkA xn`C ,mc` lM mr zxAcnE wEXA deFhe drExR DW`xe d`vFi(.ar sC):dAzkA `NW d`vFiCéøö.äàøúä äëF` ,DzAzM ciqtY `l xFfgY m`e xFfgY `OW §¨§Ÿ¨§¨§¨©§©¤¤¦¨¨¨§¨©¦§ª§¤¤©©¦©§§¨¤Ÿ¦§ª¨§¦¨©§¨¨¤¨©£§¦©£Ÿ©§¦§ª¨¨

:`cqtn d`xzd e`laC d`xzd dkixv Dpi`.éàîì:ipd` i`nl iEPw `izW `lC oeiM.dúaúk éãeñôàì`id zC lr zxaFr Ffe d`xzd dkixv `nl` ,`cqtn `l iPwC e`l i`e ¥¨§¦¨©§¨¨¦§¨©§¨¨©§§¨§©¥¨§Ÿ©§¨¦§©©£¥§©§¥§ª¨¨§¦¨§©¦Ÿ©§§¨©§¨§¦¨©§¨¨§¤¤©¨¦

:miWp` mr dxYqPW.äàeNð àéäLk dúB÷Läì ¤¦§§¨¦£¨¦§©§¨§¤¦§¨
lW iEPw ici lr dzFW oi`EVp xg`l xzQY m`e§¦¦¨¥§©©¦¦¨©§¥¦¤

dqEx` `idWM DzFwWdl lFki Fpi`W ,oiqExi ¥̀¦¤¥¨§©§¨§¤¦£¨

:DWi` zgY opiraC.ìòBaà døñàì`l iEPw §¨¥¨©©¦¨§¨§¨©¥¦Ÿ

F` df zEni m` DlrFA lr Dxq`l `N` ipdn©£¥¤¨§¨§¨©£¨¦¨¤

:zzW `lE dPWxbi.dúaúkî dìñôì àlà §¨§¤¨§¨©¤¨§¨§¨¦§ª¨¨
:`cqtn `l DA Exz` `l i`C llMn.ïðúcoOwl ¦§¨§¦Ÿ©§¨Ÿ©§§¨¦§©§©¨

oiwcFA miOdW mWM wxtA(:fk sC):.íúä éðàL §¤¤§¥¤©©¦§¦©¨¥¨¨
:d`xzd irAC `d.ìòác àúîéà dì úéìci`e ¨§¨¥©§¨¨§¥¨¥§¨§©©§¦
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lre eilr ziad ltp iab l"i inc ieabk zeabl cnerd xhy mrhn dy`d iyxei zwfga iqkp edlekl inwen `le ewelgi y"a ixn` `witqnc `nl` d`eyp wtq dyer d`eyp zwifc meyn

`ed ixd inc ieabk xn`c oeik k"tr`e dy`d gka mlern ecnr `l a`d iqkp i`ce mzd dzaezkl ecarzyie oad yxie zn oey`x a`d zxne` `idy `l` miqkp oal eid `l eia`

jkld llk miqkp oze`n zeabl dly xhy cnr m` `ed wtq jkld od oiyxeid zwfgae melk miqkp mze`a dl oi`e oey`x zn oad e` dzwfga miqkpd ecnre oey`x zn a`d m` wtq

n zeabl dpzip `ly lrad dyxie dpey`x dzn `id m` wtq ezy` lre eilr ziad ltp oke oiwlegellde li`ed xn` dzny mai zxney iab oke dgkn oi`a diyxeie `kti` inp i` miig

`kd la` ewelgi yxil oi`a ellde yxil oi`a

zzin xg`l zeabl ozip daezkde miiga `idy

`iadl oiyxeid lr dieabk `incc oeikc lrad

zenai) ulegd wxta xne` b"dke dzpify di`x

i`ce idi` dl `ied dcicl `zi`c `yix (:gl sc

`tiq i`ce icin `iven wtq oi`e wtq edpi`e

.yxil oi`a ellde yxil oi`a elld dznúéá
.ozaezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld

`l zezey `ly jezn yxtn (y"fb) ulegd 'ta

i`n lfxa o`v iqkpa `prci `le ozaezk zelhep

ltp iab (.gpw sc a"a) zny in 'tac d"a xaq `w

ozwfga miqkpd d"a ixn` ezy` lre eilr ziad

i`xen` ibilte lfxa o`v iqkp 'ite zecner

`kd la` ewelgi yxil oi`a ellde yxil oi`a elld ipz `xtw xae dy`d iyxei zwfga e` lrad iyxei zwfga in zwfga `xnba

beln iqkpae mzdc `zbelta `kiiye y"le ezwfga eid lrad lr eid mzeixg`c oeik `nlc e` micner od dzwfga miiga `idy

dn zlhep rx my meyn z`veid (.`w sc zeaezk) zipefip dpnl` wxta xn`ck dzciqtd `l dzpif i`ce 'it`c `kd y"ke dy`d iyxei zwfga edl iwen wtq iab 'it`c d"a bilt `l

`ped ax rcei ipi` xn` dlde jcia il dpn (:ai sc) zeaezkc w"ta ibiltc opgei 'xe ongp axe dcedi axe `ped axc `zbeltn oizipzn y"n xn`z m`e beln iqkp 'ite d`veie diptay

dzyzy cr wtq d`yr dxezdy xg`n l"i `ped axc `zaeiz iedze ixa zprh oerhl leki epi` `ed la` ixa zpreh `id p"d xeht ixn` opgei iaxe ongp ax aiig ixn` dcedi axe

ixdy zeabl cnr `l mlern xhy eze` `nyc ecen y"a elit` mzdc `kdl `kiiy `l mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd mzd 'ipznc `zbelte ixa zprh oerhl dleki dpi`

dwfg dze`n d`ived aezkde dxzqpe dl `piwy [xacl] milbx ixdy dzpif `l xeni`e dzwfg lr dy` cnrd d"ac `ail` xninl jiiy `l `kde zerh gwn did egwn oreh lrad

.wtq d`yre

úéá`dn `iyw i` .inc ieabk e`l zeabl cnerd xhy ixaq lldax xaq di`x `iadl in lr giayd mkia` xne` g"ae epgayd ep` exn` minezi (.iw sc n"a) lawnd 'ta xn`c

o`nk `niiw `piiaeblc oeik `rx` `nrh i`n di`x `iadl minezid lr opgei 'x xn` ikd `aq `edd dil xn` di`x `iadl g"a lre `niiw inzi zwfga `rx` xninl `ped

inc ieabk e`lc d"a ixn` `piiaebl `rx` `niiw `l wtqa cner daezk ly envr ceariydc `kd uxzl yi y"ak ciare lld zia way opgei 'x ike lewype di`x iziip inzie inc iabc

`niiw `lc oeike inzi zwfga `rx` `niiw `le inc ieabk b"dkac ecen lld zia elit` jkld rwxwd eiptl oiakrn mpi`e el careyn `edy envr rwxwa g"al ecen minezid mzd la`

mcw m` oia oli`d mcw m` oiac i`w uwinlc oeik `nl` minc ozepe uvew mcew df wtq mcew df wtq dlr iziinc oli`e xirc `inec gayd on di`x `iadl minezid lr inzi zwfga

ezii` gaye `niiw `piiaebl `dc g"al `rx` dil ead inzil ixn` inp `rx` `d iab lewye di`x izii` ince uew lif dil ixn` minc ozepe uvew oli`d mcw m`y `l` uvew xird

.d"ixen itn eliwye di`xåàìoa oerny 'xc `zbelte inc xevak xeval cnerd lkc (:w sc n"a) l`eyd wxta ibiltc opaxe xi`n iaxc `zbelt ipd lk `kiiy `l `kd . inc ieabk

wexfk wexfl cnerd lk (:aw sc zegpn) mikqpde zegpnd wxta opaxe oerny iaxc `zbelte fefbl cnerd lka (.hl sc oihib) gleyd wxtae (.eh sc) oixcdpqc `nw wxt iaxe l`ilnb

oiwwcfnc xnii in xb iab xn`ck `ed ecia e`le oipiic jixv ixdy eilra zwfga oenn cnrde inc ieabk e`l 'ixn`c ecen r"k `kdc edl zegp `zign `cga e`lc sexyle zectl oke inc

oiliahn oi`c milkd zeci iab (.br sc oileg) dywnd dnda wxta xn` ikde rwxwk edl aiyg `l jkld otebl oikixv oi`e eciac meyn oiinc zexevak xi`n 'xc `nrhe `pic ia dil

oax edine i`wc dn lk gay` igeay`c meyn inc fefbk e`lc xi`n iax dcenc (.eh sc) oixcdpqc `nw wxta xn` fefbl cnerd exry iabe uvwil oicnerc meyn dcn mewn cr `l`

zxg` `vnyk dxt ziicte mc zwixf oebk devn mewna `l` xn` `le eda zi` `pixg` `nrh oerny iaxc ipde dil wiayc yipi` ciar `lc inc fefbk xn`e bilt l`ilnb oa oerny

sc d"x) oic zia ede`x wxta miakek zcear ly xtey iab xn`c `de `nrh i`d jiiy `l b"ayxe xi`n iaxc ipda la` dztixye dpnn d`p(:`l sc dkeq) dxiy` ly alel iabe (.gk

ipdn ycwd zaig dxte `xeriy `kile `nlra `rx`c `xtrk `l` ied `le `ed d`pd xeqi`c meyn ecen opax 'it` dixeriy zzkn izezk (:bw sc zenai) dvilg zevn wxta lrpne

inc xevwk xevwl cnerd lk (.`p sc zeaezk) dxrp wxta xn`c `de iccdl iiencl `kil jkld dixeriy zzkn izezk xn` `le milke` z`neh oi`nhn i`n` mxkd i`lk oeir jixve

.rwxwl zvw oiicr jixve xevwl aexwa cnery mitzkl ribnd gay (:eh n"a) i"yx yxit oke zvw rwxwl jixvd xac `l` zeabl g"al epwz `lc `nrh mzdéáéúéî`pwnd

mipae dy` el yie dpiwf e` dxwr `ypy `aexd daezk zlhep `l e` dzey e` dxzqp dqpkyn m` ely mai zxneyle ezqex`l `pwnd (d"t) `ztqeza diepy ef `ziixa jk .ezqex`l

zy`e oizpl dpizp xfnnl zxfnn l`xyie iell odkl e`ypy zil`xyie diel zpdk [dzaezk zlhep `l e` dzey e` envr zwipn e` envr zxaern] dzaezk zlhep `l e` dzey e`

zipelii`l hxt rxfil ie`xy rxf drxfpe dzwpe '`py dzaezk zlhep `le dzey `l zipelii` xn` xfrl` oa oerny iax dzaezk zlhep `l e` dzey e` zipelii`de xxgeyn care xbl xb

`le zezey `l mipae dy` el oi`e dpiwfe dxwr `ypy] `aexd dzaezk zelhep `le zezey `l dxzqp dqpk `ly cr ely eznai zxneyle ezqex`l `pwnd la` rxfdl die`x dpi`y

.onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki xne` xfril` iax [daezk zelhep `le zezey `l exiag zwipne exiag zxaern daezk zlhep
`ypy]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL- §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦
,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piwy

llk d`ial dl `piw `le.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòadxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr dy`

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq` `ly.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' edn,éiaà øîàdnyi` akye" dxeza aezky ¤¨¨©©©¥

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtä÷éLða dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl

.mewn eze`a xa`d rbep wx `l`

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved
,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©
dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.

,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨
ì,íéøáà Cøc dì àpéwLdfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦

zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey weqt
,xn`pe dprp ,dlra lr dy`àîéúc eäîeoeik ,xne` iziid - ©§¥¨

yàðîçø àéìz ìòác àãéô÷agex eilr xare" dxeza aezk - ¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨
,lrad zctwda z`f elzy ixd ,"ezy` z` `piwe d`pwàä ìòáe©©¨

ãéô÷ à÷,mixa` aexiwa xf yi` mr akyz `lyïì òîLî÷oeik ¨¨¦¨©§©¨
iepiw aygp epi` jka zxq`p dpi`y.

,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dheq(iriax meil)

"ea eytze" mda dlzíéðL ìò ,íBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëe ,§¤¨¦¥¤£¥©¤©¨©§©¦
iyilyde oey`xd oicd -,éì eãBä àì àøîî ï÷æ ìòå ,éì eãBä¦§©¨¥©§¥Ÿ¦

ìàøNéa ú÷Bìçî eaøé àlL,el legnl mileki `ly owfd rciyke , ¤Ÿ¦§©£Ÿ§¦§¨¥
lecbd oic zia lr welgl cgti.,wtqd heytl `xnbd dwiqneòîL§©

dpéîy ,xn`y oey`xd oicdn,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòa ¦¨©©¤¨©©¦¦¨
.dpéî òîL§©¦¨

,legn eiepiw eiepiw lr lgny lray ef zehiyt xwiraeáø da éâéìt§¦¥¨©
,àðéáøå àçà.legn ote` dfi`aãçmdnäøéúñ íãB÷ ,øîà ©¨§¨¦¨©¨©¤§¦¨

ãçå .ìeçî Bðéà äøéúñ øçàì ,ìeçîmdnäøéúñ øçàì ,øîà ¨§©©§¦¨¥¨§©¨©§©©§¦¨
.ìeçî énð,`xnbd zwqeteàøazñîeoicdyBðéà øîàc ïàîk ©¦¨¦§©§¨§©§¨©¥

éànî ,ìeçî,dgkedd okidn -éøcäî à÷cîepry dnn -ïðaø ¨¦©¦§¨§©§¥©¨¨
oldldìòa ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc ,éñBé éaøìzxzqpd ly §©¦¦§©§¨©¦¦¥©§¨

oic zial dnr jleddäéìò ïîàðjixv oi`e ,jxca dilr `eai `ly ¤¡¨¨¤¨
,edeeliy minkg icinlzúøëa àéäL äcð äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

äéìò ïîàð dìòa,cgiizdl mdl xzene ,dilr `eai `lyäèBñ ©§¨¤¡¨¨¤¨¨
åàìa àéäLzeaxl "d`nhed xy` ixg`" weqtdn ecnly enk ¤¦§¨

,dxzqpy dheqïkL ìk àìon`p dlrayBì eøîà .,iqei iaxl opax Ÿ¨¤¥¨§
àìixdy ,dnec epi` -a zøîà íàäcð,dilr on`p dlrayïkL Ÿ¦¨§©§§¦¨¤¥

øzéä dì Lé,xaca etwez exvi oi`e ,xdhzyk el zxzen didzy ¥¨¤¥
,äèBña øîàz,d`nhp m`øzéä dì ïéàLdgikene .zinler Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

ixdy ,legn epi` dxizq xg`ly xaeqdk opax zaeyzn `xnbdéàå§¦
dì úçkLî ,dì ìeçî äøéúñ øçàì zøîàote` ievn -dì Léc ¨§©§§©©§¦¨¨¨©§©©¨§¥¨

dheqlìéòáe déepé÷ì déì ìéçî éòa éàc ,øzéädvxi m`y - ¤¥§¦¨¥¨¦¥§¦¥¨¦
dze` lerale dxeqi` xizdl lkeie eiepiwl lgnidpéî òîL àlà ,¤¨§©¦¨

ìeçî Bðéà äøéúñ øçàìzinler dxeq` `idy epxn` okleòîL , §©©§¦¨¥¨§©
.dpéî¦¨

m` ,zezyl opicy el` lk ,dpyna epipyàlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ
eúL,ezyy iptl -íéøîBà éànL úéa,zezey `le daezk zelhep ¨¥©©§¦

daezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld ziae.'eë
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîazia miwleg ezngny mrhd dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .lld ziae i`nyúBaâì ãîBòä øèL ,éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥§©¨¥¦§
,eiqkp lk xhya el cary exiage ,exiag lr aeg xhy el yiy in -

éîc éeáâk`ed eli`k ,deld on xzei miqkpa xhyd lra wfgen - §¨¨¥
zwfga md daezkl micareynd miqkpd o`k oicd `ede ,ieab xak
di`x `iadl mdilr ,d`nh `idy miyxeid mipreh m`e ,dy`d

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,dzaezk dca`e dzpify
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קפז

oifge` mipya cenr dk sc oey`x wxtdheq

.éîc éeáâk åàì éøáñ ìlä úéáe`id Dl `iede ¥¦¥¨§¥¨§¨¨¥§©§¨¨¦

i`Ce Edpi` KMld ,i`Pf `nlcC wtQn zraFY©©¦¨¥§¦§¨©©¦§¨¦§©©

dilre i`Ce icin `ivFn wtq oi`e wtq `ide§¦¨¥§¥¨¥¦¦¥©©§¨¤¨

:dzPf `NW di`x `iadl.ú÷Bìçî`"x biltC §¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¨©§¤§¨¦

:'Ek zxg` `Vl lFki xn`e.äð÷æe äø÷òa §¨©¨¦¨©¤¤©£¨¨§¥¨
mEXn `nrh `N` dzFW Dpi` xninl `MilC§¥¨§¥©¥¨¨¤¨©§¨¦

diE`x xn`e `"x bilR Dlr ,DnIwl `ifg `lC§Ÿ©§¨§©§¨£¨¨¦§¨©§¨

:zxg` dX` `Vl lFkiC `id DnIwlìáà §©§¨¦§¨¦¨¦¨©¤¤£¨
.úéðBìééà`l Edin ,DnIwl diE`xC iOp idp ©§¦§¦©¥¦§¨§©§¨¦Ÿ

,opirA oFixdl diE`xC `nrh i`dn `izW©§¨¥©©§¨¦§¨§¥¨¨¥¨

`id oFixd zaC `pin dpwfE dMn ici lr dxwre©£¨¨©§¥©¨§¥¨¦¨§©¥¨¦

`id diEwl DO` ohAn zipFlii` la` ,okl mcwŸ¤¨¥£¨©§¦¦¤¤¦¨§¨¦

:`ifg `le§Ÿ©§¨
àì
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lre eilr ziad ltp iab l"i inc ieabk zeabl cnerd xhy mrhn dy`d iyxei zwfga iqkp edlekl inwen `le ewelgi y"a ixn` `witqnc `nl` d`eyp wtq dyer d`eyp zwifc meyn

`ed ixd inc ieabk xn`c oeik k"tr`e dy`d gka mlern ecnr `l a`d iqkp i`ce mzd dzaezkl ecarzyie oad yxie zn oey`x a`d zxne` `idy `l` miqkp oal eid `l eia`

jkld llk miqkp oze`n zeabl dly xhy cnr m` `ed wtq jkld od oiyxeid zwfgae melk miqkp mze`a dl oi`e oey`x zn oad e` dzwfga miqkpd ecnre oey`x zn a`d m` wtq

n zeabl dpzip `ly lrad dyxie dpey`x dzn `id m` wtq ezy` lre eilr ziad ltp oke oiwlegellde li`ed xn` dzny mai zxney iab oke dgkn oi`a diyxeie `kti` inp i` miig

`kd la` ewelgi yxil oi`a ellde yxil oi`a

zzin xg`l zeabl ozip daezkde miiga `idy

`iadl oiyxeid lr dieabk `incc oeikc lrad

zenai) ulegd wxta xne` b"dke dzpify di`x

i`ce idi` dl `ied dcicl `zi`c `yix (:gl sc

`tiq i`ce icin `iven wtq oi`e wtq edpi`e

.yxil oi`a ellde yxil oi`a elld dznúéá
.ozaezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld

`l zezey `ly jezn yxtn (y"fb) ulegd 'ta

i`n lfxa o`v iqkpa `prci `le ozaezk zelhep

ltp iab (.gpw sc a"a) zny in 'tac d"a xaq `w

ozwfga miqkpd d"a ixn` ezy` lre eilr ziad

i`xen` ibilte lfxa o`v iqkp 'ite zecner

`kd la` ewelgi yxil oi`a ellde yxil oi`a elld ipz `xtw xae dy`d iyxei zwfga e` lrad iyxei zwfga in zwfga `xnba

beln iqkpae mzdc `zbelta `kiiye y"le ezwfga eid lrad lr eid mzeixg`c oeik `nlc e` micner od dzwfga miiga `idy

dn zlhep rx my meyn z`veid (.`w sc zeaezk) zipefip dpnl` wxta xn`ck dzciqtd `l dzpif i`ce 'it`c `kd y"ke dy`d iyxei zwfga edl iwen wtq iab 'it`c d"a bilt `l

`ped ax rcei ipi` xn` dlde jcia il dpn (:ai sc) zeaezkc w"ta ibiltc opgei 'xe ongp axe dcedi axe `ped axc `zbeltn oizipzn y"n xn`z m`e beln iqkp 'ite d`veie diptay

dzyzy cr wtq d`yr dxezdy xg`n l"i `ped axc `zaeiz iedze ixa zprh oerhl leki epi` `ed la` ixa zpreh `id p"d xeht ixn` opgei iaxe ongp ax aiig ixn` dcedi axe

ixdy zeabl cnr `l mlern xhy eze` `nyc ecen y"a elit` mzdc `kdl `kiiy `l mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd mzd 'ipznc `zbelte ixa zprh oerhl dleki dpi`

dwfg dze`n d`ived aezkde dxzqpe dl `piwy [xacl] milbx ixdy dzpif `l xeni`e dzwfg lr dy` cnrd d"ac `ail` xninl jiiy `l `kde zerh gwn did egwn oreh lrad

.wtq d`yre

úéá`dn `iyw i` .inc ieabk e`l zeabl cnerd xhy ixaq lldax xaq di`x `iadl in lr giayd mkia` xne` g"ae epgayd ep` exn` minezi (.iw sc n"a) lawnd 'ta xn`c

o`nk `niiw `piiaeblc oeik `rx` `nrh i`n di`x `iadl minezid lr opgei 'x xn` ikd `aq `edd dil xn` di`x `iadl g"a lre `niiw inzi zwfga `rx` xninl `ped

inc ieabk e`lc d"a ixn` `piiaebl `rx` `niiw `l wtqa cner daezk ly envr ceariydc `kd uxzl yi y"ak ciare lld zia way opgei 'x ike lewype di`x iziip inzie inc iabc

`niiw `lc oeike inzi zwfga `rx` `niiw `le inc ieabk b"dkac ecen lld zia elit` jkld rwxwd eiptl oiakrn mpi`e el careyn `edy envr rwxwa g"al ecen minezid mzd la`

mcw m` oia oli`d mcw m` oiac i`w uwinlc oeik `nl` minc ozepe uvew mcew df wtq mcew df wtq dlr iziinc oli`e xirc `inec gayd on di`x `iadl minezid lr inzi zwfga

ezii` gaye `niiw `piiaebl `dc g"al `rx` dil ead inzil ixn` inp `rx` `d iab lewye di`x izii` ince uew lif dil ixn` minc ozepe uvew oli`d mcw m`y `l` uvew xird

.d"ixen itn eliwye di`xåàìoa oerny 'xc `zbelte inc xevak xeval cnerd lkc (:w sc n"a) l`eyd wxta ibiltc opaxe xi`n iaxc `zbelt ipd lk `kiiy `l `kd . inc ieabk

wexfk wexfl cnerd lk (:aw sc zegpn) mikqpde zegpnd wxta opaxe oerny iaxc `zbelte fefbl cnerd lka (.hl sc oihib) gleyd wxtae (.eh sc) oixcdpqc `nw wxt iaxe l`ilnb

oiwwcfnc xnii in xb iab xn`ck `ed ecia e`le oipiic jixv ixdy eilra zwfga oenn cnrde inc ieabk e`l 'ixn`c ecen r"k `kdc edl zegp `zign `cga e`lc sexyle zectl oke inc

oiliahn oi`c milkd zeci iab (.br sc oileg) dywnd dnda wxta xn` ikde rwxwk edl aiyg `l jkld otebl oikixv oi`e eciac meyn oiinc zexevak xi`n 'xc `nrhe `pic ia dil

oax edine i`wc dn lk gay` igeay`c meyn inc fefbk e`lc xi`n iax dcenc (.eh sc) oixcdpqc `nw wxta xn` fefbl cnerd exry iabe uvwil oicnerc meyn dcn mewn cr `l`

zxg` `vnyk dxt ziicte mc zwixf oebk devn mewna `l` xn` `le eda zi` `pixg` `nrh oerny iaxc ipde dil wiayc yipi` ciar `lc inc fefbk xn`e bilt l`ilnb oa oerny

sc d"x) oic zia ede`x wxta miakek zcear ly xtey iab xn`c `de `nrh i`d jiiy `l b"ayxe xi`n iaxc ipda la` dztixye dpnn d`p(:`l sc dkeq) dxiy` ly alel iabe (.gk

ipdn ycwd zaig dxte `xeriy `kile `nlra `rx`c `xtrk `l` ied `le `ed d`pd xeqi`c meyn ecen opax 'it` dixeriy zzkn izezk (:bw sc zenai) dvilg zevn wxta lrpne

inc xevwk xevwl cnerd lk (.`p sc zeaezk) dxrp wxta xn`c `de iccdl iiencl `kil jkld dixeriy zzkn izezk xn` `le milke` z`neh oi`nhn i`n` mxkd i`lk oeir jixve

.rwxwl zvw oiicr jixve xevwl aexwa cnery mitzkl ribnd gay (:eh n"a) i"yx yxit oke zvw rwxwl jixvd xac `l` zeabl g"al epwz `lc `nrh mzdéáéúéî`pwnd

mipae dy` el yie dpiwf e` dxwr `ypy `aexd daezk zlhep `l e` dzey e` dxzqp dqpkyn m` ely mai zxneyle ezqex`l `pwnd (d"t) `ztqeza diepy ef `ziixa jk .ezqex`l

zy`e oizpl dpizp xfnnl zxfnn l`xyie iell odkl e`ypy zil`xyie diel zpdk [dzaezk zlhep `l e` dzey e` envr zwipn e` envr zxaern] dzaezk zlhep `l e` dzey e`

zipelii`l hxt rxfil ie`xy rxf drxfpe dzwpe '`py dzaezk zlhep `le dzey `l zipelii` xn` xfrl` oa oerny iax dzaezk zlhep `l e` dzey e` zipelii`de xxgeyn care xbl xb

`le zezey `l mipae dy` el oi`e dpiwfe dxwr `ypy] `aexd dzaezk zelhep `le zezey `l dxzqp dqpk `ly cr ely eznai zxneyle ezqex`l `pwnd la` rxfdl die`x dpi`y

.onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki xne` xfril` iax [daezk zelhep `le zezey `l exiag zwipne exiag zxaern daezk zlhep
`ypy]
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:éîc éeáâk åàì úBaâì ãîBòä øèL :éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦§¨¨¥¦§¨§¨¨¥
äaø øîà ïîçð áø øîà :'eë Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¨©©©§¨¨©©¨
úéðBìééà ìáà ,äðé÷æe äø÷òa ú÷Bìçî :deáà øa©£©£¤©£¨¨§¥¨£¨©§¦
,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä éøác¦§¥©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨
,òéøæäì dkøcL éî "òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
àp÷îä ,éáéúéî ,òéøæäì dkøc ïéàL Bæ äàöé̈§¨¤¥©§¨§©§¦©¥¦¥©§©¥

ìe BúñeøàìàìL ãò íà ,BlL íáé úøîBL ©£¨§¤¤¨¨¤¦©¤Ÿ
.dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,äøzñð dñðk§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¨

úøáåòî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL- §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦
,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piwy

llk d`ial dl `piw `le.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòadxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr dy`

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq` `ly.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' edn,éiaà øîàdnyi` akye" dxeza aezky ¤¨¨©©©¥

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtä÷éLða dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl

.mewn eze`a xa`d rbep wx `l`

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved
,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©
dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.

,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨
ì,íéøáà Cøc dì àpéwLdfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦

zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey weqt
,xn`pe dprp ,dlra lr dy`àîéúc eäîeoeik ,xne` iziid - ©§¥¨

yàðîçø àéìz ìòác àãéô÷agex eilr xare" dxeza aezk - ¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨
,lrad zctwda z`f elzy ixd ,"ezy` z` `piwe d`pwàä ìòáe©©¨

ãéô÷ à÷,mixa` aexiwa xf yi` mr akyz `lyïì òîLî÷oeik ¨¨¦¨©§©¨
iepiw aygp epi` jka zxq`p dpi`y.

,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dheq(iriax meil)

"ea eytze" mda dlzíéðL ìò ,íBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëe ,§¤¨¦¥¤£¥©¤©¨©§©¦
iyilyde oey`xd oicd -,éì eãBä àì àøîî ï÷æ ìòå ,éì eãBä¦§©¨¥©§¥Ÿ¦

ìàøNéa ú÷Bìçî eaøé àlL,el legnl mileki `ly owfd rciyke , ¤Ÿ¦§©£Ÿ§¦§¨¥
lecbd oic zia lr welgl cgti.,wtqd heytl `xnbd dwiqneòîL§©

dpéîy ,xn`y oey`xd oicdn,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòa ¦¨©©¤¨©©¦¦¨
.dpéî òîL§©¦¨

,legn eiepiw eiepiw lr lgny lray ef zehiyt xwiraeáø da éâéìt§¦¥¨©
,àðéáøå àçà.legn ote` dfi`aãçmdnäøéúñ íãB÷ ,øîà ©¨§¨¦¨©¨©¤§¦¨

ãçå .ìeçî Bðéà äøéúñ øçàì ,ìeçîmdnäøéúñ øçàì ,øîà ¨§©©§¦¨¥¨§©¨©§©©§¦¨
.ìeçî énð,`xnbd zwqeteàøazñîeoicdyBðéà øîàc ïàîk ©¦¨¦§©§¨§©§¨©¥

éànî ,ìeçî,dgkedd okidn -éøcäî à÷cîepry dnn -ïðaø ¨¦©¦§¨§©§¥©¨¨
oldldìòa ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc ,éñBé éaøìzxzqpd ly §©¦¦§©§¨©¦¦¥©§¨

oic zial dnr jleddäéìò ïîàðjixv oi`e ,jxca dilr `eai `ly ¤¡¨¨¤¨
,edeeliy minkg icinlzúøëa àéäL äcð äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

äéìò ïîàð dìòa,cgiizdl mdl xzene ,dilr `eai `lyäèBñ ©§¨¤¡¨¨¤¨¨
åàìa àéäLzeaxl "d`nhed xy` ixg`" weqtdn ecnly enk ¤¦§¨

,dxzqpy dheqïkL ìk àìon`p dlrayBì eøîà .,iqei iaxl opax Ÿ¨¤¥¨§
àìixdy ,dnec epi` -a zøîà íàäcð,dilr on`p dlrayïkL Ÿ¦¨§©§§¦¨¤¥

øzéä dì Lé,xaca etwez exvi oi`e ,xdhzyk el zxzen didzy ¥¨¤¥
,äèBña øîàz,d`nhp m`øzéä dì ïéàLdgikene .zinler Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

ixdy ,legn epi` dxizq xg`ly xaeqdk opax zaeyzn `xnbdéàå§¦
dì úçkLî ,dì ìeçî äøéúñ øçàì zøîàote` ievn -dì Léc ¨§©§§©©§¦¨¨¨©§©©¨§¥¨

dheqlìéòáe déepé÷ì déì ìéçî éòa éàc ,øzéädvxi m`y - ¤¥§¦¨¥¨¦¥§¦¥¨¦
dze` lerale dxeqi` xizdl lkeie eiepiwl lgnidpéî òîL àlà ,¤¨§©¦¨

ìeçî Bðéà äøéúñ øçàìzinler dxeq` `idy epxn` okleòîL , §©©§¦¨¥¨§©
.dpéî¦¨

m` ,zezyl opicy el` lk ,dpyna epipyàlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ
eúL,ezyy iptl -íéøîBà éànL úéa,zezey `le daezk zelhep ¨¥©©§¦

daezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld ziae.'eë
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîazia miwleg ezngny mrhd dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .lld ziae i`nyúBaâì ãîBòä øèL ,éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥§©¨¥¦§
,eiqkp lk xhya el cary exiage ,exiag lr aeg xhy el yiy in -

éîc éeáâk`ed eli`k ,deld on xzei miqkpa xhyd lra wfgen - §¨¨¥
zwfga md daezkl micareynd miqkpd o`k oicd `ede ,ieab xak
di`x `iadl mdilr ,d`nh `idy miyxeid mipreh m`e ,dy`d

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,dzaezk dca`e dzpify
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קפח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dheq(iying meil)

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ
àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé`yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cr oze`àéöBé àNð íàå ,hbaøéæçé àìå §¦¨¨¦§Ÿ©§¦

úéîìBò,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike , ¨¦
lirl dpyna x`eankBpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©

ñBðëìf` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd xg`l -,ñBðëém`e ¦§¦§
dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`l die`x zaygp ok.

àáBøäåxegad -íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷ò àNpL §¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
àøwéòîok iptln -äaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,zexeq`y oeik , ¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨

diaxe dixta aiigy oeik eilrøîBà øæòìà éaø .zeaygp el` oi` , ©¦¤§¨¨¥
y oeik ,eilr zexeq`úBaøìå úBøôìå úøçà àOéì àeä ìBëé̈¦¨©¤¤§¦§§¦§

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéädñðkMîe BlL íáé úøîBL ¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦¤§¨¨
äøzñðdpic f` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly -Bà äúBL Bà ¦§§¨¨

Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìezy` dzidy - Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaernäúBL Bà ,zenzy okziy it lr s` ¨

,dnr dcle zenieàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bàxegad -àNpL Ÿ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨
íéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷òdiaxe dixt miiw xaky ,Bà , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦

ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦
øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨

úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkBà §©§¦
.äaeúk úìèBð àì Bà äúBLzwiicne .`ziixad ixac o`k cr ¨Ÿ¤¤§¨

,`xnbdàäéî éðz÷y ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà ¨¨¥¦¨©§¦
,dzeyïîçð áøc dézáeézzipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - §§¥§©©§¨

.dzey dpi` lkd ixacl
,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàmi`pz zwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦

zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d
,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨

,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
òìà ïaøîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæ ¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©

dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dy`d d`nhp `l m`e
`id dxedhe,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxecedkøcL éî §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨

òéøæäìdheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xy -Bæ äúàöé ,- §©§¦©¨§¨
zipelii`dòéøæäì dkøc ïéàLmya ongp ax zyxca lirlcke , ¤¥©§¨§©§¦©

dea` xa dax.
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -ééepæ àä ©§¥¨¨©¥

éàpæ,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -ék àiî äe÷ãa àìc àäå ©©§¨§Ÿ©§¨©¨¦
déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wx ,oevxa dzpif `lyïäk éaâìemipt lk lràøéñàixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq` dqp`py odk zy`ïì òîLî à÷zpeepzny dny , ¨©§©¨
,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn epi` mixai` jxc

zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨

,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨
.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozieéãòìaî¦¦§£¥

"CLéày ixd ,àðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wec ¦¥¨©©£¨¨
éàäå,qixqd -àeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷ §©¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq zy` mby.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòmb ezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m`
dxezay.

,`xnbd zl`eyàèéLte` diaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨
.zeixr x`y
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biyz l` (bk ilyn) xne` aezkd eilr inlyexia .exiag zxaern mc` `yi

dy`e mipa el eid m`y xfrl` iaxl minkg micene `az l` minezi dcyae mler leab

zi`xp xak dxizql iepiw oia ezne [mipae dy` el eid daezk zlhep `l e` dzey `idy]

:zezyl

úøáåòî`le 'it i"yx .'eke dzey e` envr

dnize clel dilhwl `lc opixn`

cr oiznp ol ztki` dn dilhwnl ol zi` i`n`

dy`d (.f sc) oikxrc w"ta opz `d clzy

mzde clzy cr dl oipiznn oi` bxdil d`veid

z` zeaxl mdipy mb ezne `ed aezkd zxifb

iax `l `d `xw iaxc `nrh rnyn mzde cled
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øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨
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,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -ééepæ àä ©§¥¨¨©¥

éàpæ,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -ék àiî äe÷ãa àìc àäå ©©§¨§Ÿ©§¨©¨¦
déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wx ,oevxa dzpif `lyïäk éaâìemipt lk lràøéñàixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq` dqp`py odk zy`ïì òîLî à÷zpeepzny dny , ¨©§©¨
,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn epi` mixai` jxc

zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨

,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨
.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozieéãòìaî¦¦§£¥

"CLéày ixd ,àðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wec ¦¥¨©©£¨¨
éàäå,qixqd -àeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷ §©¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq zy` mby.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòmb ezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m`
dxezay.

,`xnbd zl`eyàèéLte` diaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨
.zeixr x`y
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oifge` mipy` cenr ek sc oey`x wxtdheq
.úBúBL àì:DWi` zgY aizkC.úéîìBò øéæçé àìå:opAx EdEqpw `qpw.Bpîæ òébiLëì Ÿ¦§¦©©¦¨§Ÿ©£¦¨¦§¨¨§¨©¨¨¦§¤©¦©§©

:clEd zcill Wcg c"k xg`l.àáBøäåcli FnM ,xEgA(`k ziW`xA):`iax.Bîöò úøaòî §©©Ÿ¤§¥©©¨¨§¨¤¨§¤¤§¥¦©§¨§ª¤¤©§
:Dl `Pwe zxArn FYW` dzidW.úBúBL Bà:clEl Dilhwil `l opixn` `leøæîî úLà ¤¨§¨¦§§ª¤¤§¦¥¨§Ÿ©§¦¨Ÿ¦§§¥©¨¨¥¤©§¥

.øæîîì:dxYqpe Dl `Pwe xfnnl zQipe xfnnl diE`xd dX` xnFlM.'eë äúBL BàoOwlE §©§¥§©¦¨¨§¨§©§¥§¦¥§©§¥§¦¥¨§¦§§¨¨§©¨

:`hiWR KixR.àpz éàä ék éøîàc àðàzi`C ¨¦§¦¨£¨§¨§¦¦©©¨§¦

`N` hwp `lCn ,zFzFW dpwfE dxwr Dil¥£¨¨§¥¨¦§Ÿ¨©¤¨

rxf drxfpe dzTpEn `cEnlY aiqpe zipFlii ©̀§¦§¨¦©§¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©

iAxM `nl` ,DnIwl diE`x Dpi`C mEXn `le§Ÿ¦§¥¨§¨§©§¨©§¨§©¦

zFAxle zFxtle zxg` `Vl lFkiC l"q xfrl ¤̀§¨¨§¨¦¨©¤¤§¦§§¦§

:`l zipFlii` d"t`e.Bæådxwr drEpv dX` lM ©©§¦Ÿ§¨¦¨§¨£¨¨

:dciqtd dxYqp `lC mEXn.ïéìeñt Letéì àì ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨Ÿ¥§¦
`le dxti `l i`eld ,mdipiA mFlW dUrp `lŸ©£¤¨¥¥¤©§©Ÿ¦§¤§Ÿ

:oixfnn eizFxFC lke li`Fd dAxiàì àéäå ¦§¤¦§¨¨©§¥¦§¦Ÿ
.'eë äNtúðlr dhFq zWxR `nizC Edn xnFlM ¦§¨¨§©©§¥¨¨¨©¨©

,`ide aizkCn `niiw l`xUi zW`A KgxM̈§¨§¥¤¦§¨¥©§¨¦¦§¦§¦

dxEq` dURzp `l ikC `id Ff rnWn `hErin¦¨©§©¦§¦Ÿ¦§¨¨£¨

xare DixzaC `xw i`w Dlre ,'EM dURzp `d̈¦§¨¨©£©¨¥§¨§©§¥§¨©

m` KdA ol `wRqnC `kidC ,'Fbe gEx eilr̈¨©§§¥¨¦§©§¨¨§©¦

odM zW` la` ,dzFW d`nhp `l m`e d`nhp¦§§¨§¦Ÿ¦§§¨¨£¨¥¤Ÿ¥

llkA iOp Dzil dURzp `l `ide llkA DzilC§¥¨¦§©§¦Ÿ¦§¨¨¥¨©¥¦§©

:l"nw ,d`wWd.äðåeðúîadzzXW xg`l ©§¨¨§¦§©§¨§©©¤¨§¨

`lC ,Dlral zxYnC opirEnW`l Kixhvi ¦̀§§¦§©§¦¨§ª¤¤§©£¨§Ÿ

:miOd dEwcA ixdW `id dpFf `niY.äðåeðúî ¥¨¨¦¤£¥§¨¨©©¦¦§©§¨
dlYW `N` `id dpFfe miOd dEwcA i`Ce `d̈©©§¨¨©©¦§¨¦¤¨¤¨¨

:Dlral zxYn i`O`e zEkf DlCøc äðåeðúîa ¨§§©©ª¤¤§©£¨§¦§©§¨¤¤
.íéøáà`N` mikxiaE mirOA dpeEpzn Dpi`W ¥¨¦¤¥¨¦§©§¨©¥©¦©§¥©¦¤¨

`nizC Edn .dilr micaM dixa` x`WE DW`xŸ¨§¨¥¨¤¨§¥¦¨¤¨©§¥¨

Dl ded oM m`C ,Dl dlY zEkf e`l `d̈¨§¨¨¨§¦¥£¨¨

dzPf qp`A `N` ,miOd zwicA KxC dpeEpzdl§¦§©§¨¤¤§¦©©©¦¤¨§Ÿ¤¦§¨

kitl`din odklE DMxcM `NW dpeEpzn K §¦¨¦§©§¨¤Ÿ§©§¨§Ÿ¥¦¨

:xqYiY.CLéà éãòìaîikd xA DWi`C rnWn ¦§©¦©§£¥¦¥©§©§¦¨©¨¥

:`Ed.ïì òîLî à÷lrA zaikW mcTinlC ¨©§©¨¦§¦§©§¦©©©

s`e `Ed daikW xA qixqe ,`z`C `Ed lrFal§¥§¨¨§¨¦©§¦¨§©

,xn`w dOg qixqaE .`Ed drixf xA e`lC aB lr©©§¨©§¦¨¦§¦©¨¨¨©

DnIwl xEq`W mc` qixqA `le ,DnIwl xYnC§ª¨§©§¨§Ÿ¦§¦¨¨¤¨§©§¨

`MC rEvR `ai `l mEXn(bk mixaC): ¦Ÿ¨Ÿ§©©¨§¨¦
åäî
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àùðù]:dpiwfe dxwr icda zipelii` `pz `l i`n` dnize .['eke dpiwfe dxwràì
biyz l` (bk ilyn) xne` aezkd eilr inlyexia .exiag zxaern mc` `yi

dy`e mipa el eid m`y xfrl` iaxl minkg micene `az l` minezi dcyae mler leab

zi`xp xak dxizql iepiw oia ezne [mipae dy` el eid daezk zlhep `l e` dzey `idy]

:zezyl

úøáåòî`le 'it i"yx .'eke dzey e` envr

dnize clel dilhwl `lc opixn`

cr oiznp ol ztki` dn dilhwnl ol zi` i`n`

dy`d (.f sc) oikxrc w"ta opz `d clzy

mzde clzy cr dl oipiznn oi` bxdil d`veid

z` zeaxl mdipy mb ezne `ed aezkd zxifb

iax `l `d `xw iaxc `nrh rnyn mzde cled

`ed lrac `pennc meyn dil dipilhw `l `xw

lra eilr ziyi xy`k (`k zeny) aizkck

b"r` envr zxaern `yexit ikd `kde dy`d

clzy xg`l dzey zxaern `idyk dl `piwc

dl `piw i`c exiag zxaern iab enk opixn` `le

dlitd e` cled zne dclie zxaern `idyk

hrnnc dzid iepiw za e`lc dzey dpi` d"t`

opixn`cke ezy` dhyz ikn ixtqa dl

xak 'eke mipae dy` [el] eid `l inlyexia

:zezyl `ly [zi`xp]øîàl`rnyi iax el

l`rnyi 'xe dniz .ecwtie zexwr lk exzqi k"`

eclie xrva zeclei lk exzqi diytpl dil `nil

:dciqtd dxzqp `le li`ed efe geixa

úøîàådizwit` `de dniz .`ed `ieaix

dqex`d zeaxl (.ck sc) lirl

:iepiwl mai zxneyeåæådxeq` dytzpe li`ed

i`n` i"xl dniz .l"nw llk dzyz `l `ni`

lirl jixtck inp ikd `ni`e `kd jixt `l

ekezn dizrc` wiqnc `xwc `kid lk d`xpe

jixt `l izixg` `yxcl yixcne ikd yxcnl

ipiqa dynl yxcnl ozip jkc l"nwc p"d `ni`e

odk zy` xeq`l dytzp `ide oebk `"ra `le

lirl la` lra zaiky dncwy in jyi` icrlan

wxta oke mixb ihernl `icda rnyn l`xyi ipa

n"n g` el yiy inc `xnba (.ak sc) zenaic ipy

`hiyt jixt `wc meail eig` zy` z` wwef

ipan deg` deg` slil `nizc edn `ed eig`

oi`c meyn inp ikd `ni`e jixt mzd l"nw awri

dze`n `ivedl `nrh jixve dvgnl dey dxfb

el `nhile (:my) eyxeil oiprl oke `xw e` `xaq

yi einra lra `nhi `l `"cq `ed eig` `hiyt

`nhn cvik `d `nhn epi`y yie `nhny lra

p"d dleqt ezy`l `nhn epi`e dxyk ezy`l

oileqt hrnn `xw `dc inp ikd `ni`e l"nw

iab (.f sc) oikxrc w"ta oke `ed leqt i`de

cr dl mipiznn oi` bxdil z`veiy dy`d

xy`k (ik) `nizc edn `id dteb `hiyt clzy

lrac `penn i`de aizk dy`d lra eilr ziyi

ol `wtp [`dc] i`nc p"d `ni`e l"nw `ed

xwirc opireny`c oeik `kd la` `ed lrac `pennc mzdn:i"xt oke icin dipin ihernl `zrc iwlq `l ez izixg` `yxcl `xwúùàmc` qixqa `le dng qixqa 'it i"yx . qixq

zexke `kc revt (:ht sc my) lxrd wxtae (:k sc) zenaic ipy wxta iziinc `ziixa i`d meyn i` dniiwl xeq`c oixwir qek dzyy oebk mc` qixqc olpn opirci `le dniiwl xeq`y

zexke `kc revt `ai `l xn`py meyn `nrh ipzwck i`w dkty zexke `kc revt` jigxk lr `l` miiwl xeq` owf ike owf inp ipzw `d dniiwl xeq` cr 'eke owfde mc` qixq dkty

:dlr inp i`wc dilpn `prci `l `ziixaa ipzwc qixq` la` dkty
la`
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úBìèBð àìå úBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ§Ÿ§
àì :øîBà øéàî éaø äéäL .øéàî éaø éøác ,äaeúk§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ
,àNð íàå ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥§¦¨¨
àéöBé :íéøîBà íéîëçå .úéîìBò øéæçé àìå àéöBé¦§Ÿ©£¦¨¦©£¨¦§¦¦
äø÷ò àNpL àáBøäå .ñBðëé ñBðëì Bpîæ òébiLëe§¤©¦©§©¦§¦§§¨¤¤¨¨£¨¨
àìå äúBL àì ,àøwéòî íéðáe äMà Bì ïéàå ,äðé÷æe§¥¨§¥¦¨¨¦¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ
àOéì àeä ìBëé :øîBà øæòìà 'ø .äaeúk úìèBð¤¤§¨¤§¨¨¥¨¦¨
Búñeøàì àp÷îä ìáà .äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà©¤¤§¦§§¦§¥¤¨£¨©§©¥©£¨

ìeBà äúBL Bà ,äøzñð dñðkMîe ,BlL íáé úøîBL §¤¤¨¨¤¦¤§¨¨¦§§¨¨
äúBL Bà ,Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìŸ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§¨
,äðé÷æe äø÷ò àNpL àáBøä .dúaeúk úìèBð àì BàŸ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨
.äaeúk úìèBð àì Bà ,äúBL Bà ,íéðáe äMà Bì Léå§¥¦¨¨¦¨Ÿ¤¤§¨
ãáò øb úLàå ,ïéúðì ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦§¨¦§¥¤¥¤¤
.äaeúk úìèBð àì Bà ,äúBL Bà úéðBìééàå ,øøçeLî§§¨§©§¦¨Ÿ¤¤§¨
áø Cì øîà ïîçð áøã dézáeéz ,úéðBìééà àäéî éðú÷̈¨¥¦¨©§¦§§¥§©©§¨¨©¨©
,àéðúc .àpz éàä ék éøîàc àðàå ,àéä éàpz :ïîçð©§¨©¨¥¦©£¨©£©¦¦©©¨§©§¨
àìå äúBL àì úéðBìééà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL 'ø¦§¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ
éî "òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL ,äaeúk úìèBð¤¤§¨¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¦
ïðaøå .òéøæäì dkøc ïéàL Bæ äúàöé ,òéøæäì dkøcL¤©§¨§©§¦©¨§¨¤¥©§¨§©§¦©§©¨¨
éòaéî ?déì éãáò éàî "òøæ äòøæðå äúwðå" éàä©§¦§¨§¦§§¨¨©©¨§¥¥¦¨¥
äø÷ò äúéä íàL ,"äòøæðå äúwðå" :àéðúãëì eäì§§¦§©§¨§¦§¨§¦§§¨¤¦¨§¨£¨¨
ïk íà :ìàòîLé 'ø Bì øîà .àáé÷ò 'ø éøác ,úã÷ôð¦§¤¤¦§¥£¦¨¨©¦§¨¥¦¥
,äøzñð àìå ìéàBä ,Bæå ,eã÷téå ,úBø÷òä ìk eøúqé¦¨§¨¨£¨§¦¨§§¦§Ÿ¦§§¨
äòøæðå äúwðå" :øîBì ãeîìz äî ïk íà !?äãéñôä¦§¦¨¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨

,øòöa úãìBé äúéä íàL ,"òøæ,úBá÷ð .çåéøa úãìBé ¨©¤¦¨§¨¤¤§©©¤¤§¤©§¥
úãìBé ,íéøBçL .íékeøà úãìBé ,íéøö÷ .íéøëæ úãìBé¤¤§¨¦§¨¦¤¤£¦§¦¤¤
òîLî à÷ ,Letéì àì ïéìeñt éLetà :àîéúc eäî ?àèéLt .øæîîì øæîî úLà .íéðáì§¨¦¥¤©§¥§©§¥§¦¨©§¥¨©¥§¦Ÿ¥¨©§©
,"ìàøNé éða ìà øac" :àîéúc eäî ?àèéLt :úéðBìééàå ,øøçeLî ãáòå øb úLà :ïì̈¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦§¦¨©§¥¨©¥¤§¥¦§¨¥
äúBL ïäk úLà :àeä àéeaø "zøîàå" ?éîð éëä àîéàå .ïì òîLî à÷ ,íéøb àìå§Ÿ¥¦¨©§©¨§¥¨¨¦©¦§¨©§¨¦¨¥¤¥¨
äNtúð àä ,äøeñà "äNtúð àì àéäå" ,àîéúc eäî àèéLt äúBL ïäk úLà :'eë¥¤¥¨§¦¨©§¥¨§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§§¨
:dìòáì úøzeîe :ïì òîLî à÷ ,äzLz àì àîéà ,äøeñà äNtúðå ìéàBä Bæå ,úøzeî¤¤§¦§¦§§¨£¨¥¨Ÿ¦§¤¨©§©¨¤¤§©§¨
,íéøáà Cøc äðåeðúîa ?àiî äe÷ãa àä ?äðåeðúî .äðåeðúîa :àðeä áø øîà ?àèéLt§¦¨¨©©¨§¦§©§¨¦§©§¨¨§¨¨©¨§¦§©§¨¤¤¥¨¦
éaâìe éàðæ ñðBàaã íeMî ,déçøBà ék àiî äe÷ãa àìã àäå ,éàðæ ééepæ àä :àîéúc eäî©§¥¨¨©¥§©§¨§Ÿ§¨¨©¨¦§¥¦§§¤§©§©¥
"CLéà éãòìaî" :àîéúc eäî ?àèéLt äúBL ñéøñ úLà :ïì òîLî à÷ ,àøéñà ïäk¥£¦¨¨©§©¨¥¤¨¦¨§¦¨©§¥¨¦©§£¥¦¥
àèéLt :ïép÷î úBéøòä ìk éãé ìòL :ïì òîLî à÷ ,àeä éëä øa åàì éàäå ,àðîçø øîà̈©©£¨¨§©¨©¨¦¨©§©¨¤©§¥¨¨£¨§©¦§¦¨

åäî

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

סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קצ

oifge` mipya cenr ek sc oey`x wxtdheq
.íéîòt éðL äàîèð äàîèð àîéúc eäîoOwl Dil opiWxce ,dWxRA mixEn`(:fk sC)cg` ©§¥¨¦§§¨¦§§¨§¥§¨¦£¦©¨¨¨§©§¦¨¥§©¨©¤¨

oiC DA bdFpC `xw irYWn dxizq `dA lrFA` `xqYinC `kid ,lrFAl cg`e lrAl©©©§¤¨©¥¥¨§¦§§¨©¥§¨§¦¨¦§¨¦§¨§¥¨¦

:'EM dxEq`C `d la` ,dhFq.ì"î÷Dl aFxw Fpi`C `kidC ,`z` DitEbl `xw `z` ikC ¨£¨¨©£¨§¦¨¨§¨§¥¨¨§¥¨§¥¨¨

:`z` miaFxw ihErnl e`le ,df iEPw ici lr dilr xq`p.àðîçø øîà LéàWi` akWe ¤¡¨¨¤¨©§¥¦¤§¨§©¥§¦¨¨¦¨©©§¨¨§¨©¦

:DzF`.óeçLFA oi`e Waie dlke sgWp FxUAW ¨¨¤§¨¦§©§¨¨§¨¥§¥

Wi ,FznbEC EpipW zFllTA mipdM zxFzaE ,gMŸ©§©Ÿ£¦©§¨¨¦§¨¥

FxUA la` dHOA lHnE dlFg `EdW mc` Ll§¨¨¤¤ª¨©¦¨£¨§¨

cOln ztgXd z` xnFl cEnlY ,eilr xEnẄ¨¨©§©¤©©¤¤§©¥

:sgWp FxUAW.'eë Bãé ìò ïép÷îDA opiede FnM ¤§¨¦§¨§©¦©¨§©£¥¨¨

:`hiWR Fci lr oiPwn.àèéLt äîeøúa ìñBôe §©¦©¨§¦¨¥¦§¨§¦¨
dX`d z` oilNgnd milEqRd on cg` `Ed m ¦̀¤¨¦©§¦©§©§¦¤¨¦¨

`niiwC xfnnE oizp llg car miakFM caFr oFbM§¥¨¦¤¤¨¨¨¦©§¥§©§¨

wA oloz`iaA dX`d oilqFtC zFnaiaE oiWEC ¨§¦¦¦¨§§¦¨¦¨§¦¨¨

inl dlraPW oeiM ,xf Wi`l didz iM odM zaEn¦©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¥¨¤¦§£¨§¦

:DlqR Dlv` xGW.Bòøæ ìlçé àìaizM `lCn ¤¨¤§¨§¨¨Ÿ§©¥©§¦§Ÿ§¦

cg`e Dl cg` oilENg ipW opiWxC lgi `lŸ©¥©§¦¨§¥¦¦¤¨¨§¤¨

:Drxfl.ìlçî òøæ déì úéàcdX`d z` §©§¨§¦¥¤©§©¥¤¨¦¨

:lNgi `l rxf Dil zilC ,Fz`iaA.ïì òîLî à÷ §¦¨§¥¥¤©Ÿ§©¥¨©§©¨
oiPwn xn`C `dn Dil opirnW lqFtC l`EnW§¥§¥©§¦¨¥¥¨§¨©§©¦

:sFgW ici lr.'Bâå øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§
,oz`iaA dX`l ilqR oilEqtC ol `wtp DiPnE¦¥©§¨¨¦§¦¨§¥§¦¨§¦¨¨

died Dil zi`C WFxcp died oFWlA Diwt`CnE¦§©§¥§¨£¨¨¦§§¦¥£¨¨

llge oizp xfnn oFbM DA oiqtFY oiWECTW in¦¤¦¦§¦¨§©§¥¨¦§¨¨

dndaM od ixd care miakFM caFr la` ,ilqR̈§¥£¨¥¨¦§¤¤£¥¥¦§¥¨

miakFM caFr .Elqtp `l died Edl zilC oeike§¥¨§¥§£¨¨Ÿ¦§§¥¨¦

aizkC ,l`xUiA oiWECw Fl oi`(k `xwIe)Wi` ¥¦¦§¦§¨¥¦§¦©¦§¨¦

oixcdpqA `ipze ,Edrx zW` z` s`pi xW`sC) £¤¦§©¤¥¤¥¥§©§¨§©§¤§¦©

(:apEdl zil `nl` ,mixg` [ixkp] zW`l hxR§¨§¥¤¨§¦£¥¦©§¨¥§

dnFCd mr ,EdA aizM xFngd mr car .zEWi ¦̀¤¤¦©£§¦§©©¤

:xFngl.da ïéLeøâå úeðîìà Bì LiL éîikC `Ed ©£¦¤¥©§¨§¥¦¨§¦

mgNn dia` ziA l` daWe EPOn rxf Dl oi ¥̀¨¤©¦¤§¨¨¤¥¨¦¨¦¤¤

caFr `vi ,Fz`iaA DlqR `lC ,lk`Y dia`̈¦¨Ÿ¥§Ÿ§¨¨§¦¨¨¨¥

,DA oiWExibe zEpnl` Fl oi`W care miakFM¨¦§¤¤¤¥©§¨§¥¦¨

mW oi` zOWkE oiWECw DA Fl EqtY `NW¤Ÿ¨§¨¦¦§¤¥¥¥

inC ,`Nwl `ni` KixR zFnaiaE .dilr zEpnl ©̀§¨¨¤¨¦¨¨¦¥¨§ª¨§¦

rxf Dl zi` ikC `Ed oiWExibe zEpnl` Fl WIW¤¥©§¨§¥¦§¦¦¨¤©

zi` 'it` care miakFM caFr la` ,lEkiY `lŸ¥£¨¥¨¦§¤¤£¦¦

lr `AdA Dl ipWn mzde ,lEkiY DiPn rxf Dl̈¤©¦¥¥§¨¨§¨¥¨§©¨©

Dil] opirnW EdinE .[b"kl dpnl`A] FYnai§¦§§©§¨¨§¦©§¦¨¥

:miakFM caFr i"r oiPwnC [`dn.àlàåFpi`W in ¥¨¦§©¦¥¨¦§¤¨¦¤¥

:dndA ihErnl 'ipznC Wi`ì úeðæ ïéàc.äîäá ¦§©§¦§©¥§¥¨§¥§¦§¥¨
zxq`p Dpi`e dndA zliraA dpFf ziUrp Dpi ¥̀¨©£¥¨¦§¦©§¥¨§¥¨¤¡¤¤

:DlrA lr.äðBæ ïðúà:DppY`A dlh ozpøéçî ©©£¨¤§©¨¨©¨¤§¤§¨¨§¦
.áìk:dlhA alM silgd.áìk ïðúàmc` m`W ¤¤¤¡¦¤¤§¨¤¤§©¤¤¤¦¨¨

:iAlkl ilrAde dlh Kilid dpFfl xnF`øéçî ¥§¨¥¦¨¤§¦¨£¦§©§¦§¦
.äðBæ,dlhA Dtilgde dpFf dgtW Fl dzid ¨¨§¨¦§¨¨§¤¡¦¨§¨¤

zEpf e`lC llMn xYn alM opz` xn`wCnE¦§¨¨©¤§©¤¤ª¨¦§¨§¨§

:opz` mW Dlr liig ded `Ed zEpf i`C ,`Ed§¦§£¨¨¥£¨¥¤§¨

.él änì òøæ úáëL àlàåi"r oiPwn Yxn`C oeiM §¤¨¦§©¤©¨¨¦¥¨§¨§©§§©¦

:sEgWì.dkøãk àlL dì àpwLFOr ixzQY l` ¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨©¦¨§¦¦

:DMxcM `NW lrAdl.áéúk äMà éákLîEWTd §¦¨¥¤Ÿ§©§¨¦§§¥¦¨§¦ª§

eilr zxq`pC oeike ,mixaC lkl dizFaMWn ipW§¥¦§§¤¨§¨§¨¦§¥¨§¤¡¤¤¨¨

:iEPw ied `l i`O`àîìòa àúeöéøt íéøáà Cøc ©©Ÿ£¥¦¤¤¥¨¦§¦¨§¨§¨
.àeä:xUA aExwA DOr akFWøñà÷ éî àúeöéøt ¥¦¨§¥¨¨§¦¨¦¨¨©

.àðîçø`lC oeike ,ikdA DlrA lr dX` ©§¨¨¦¨©©£¨§¨¥§¥¨§Ÿ

:`Ed iEPw e`lC `hiWR ikdA Dilr `xQYn¦©§¨£¥§¨¥§¦¨§¨¦

.ä÷éLða:mFwn FzF`A WOXd wiXnàúàc eðééä ¦§¦¨©¦©©¨§¨©§§¨¨
.déèeòîì àø÷:`id d`xrd `niY `lC.øîàc ïàîì àlàzFnaiA(:dp sC)aizkcM zFixrd lkA d`iA xnbM `idW dxFYA dxEn`d d`xrd(k `xwIe)dxrd DxFwn z`dxrd Fx`W z` §¨§©¥§Ÿ¥¨©£¨¨¦¤¨§©§¨©¦¨©©£¨¨¨£¨©¨¤¦¦§©¦¨§¨¨£¨§¦§¦©¦§¨¤§¨¤¡¨¤§¥¤¡¨

:dtExg dgtXn uEg xaC lkl `id d`iA xnbM `ld ,DhErnl `xw `z`C xninl zivn ikid ,xninl `Mi` i`n ,dwiWp Ff.àéìz ìòác àãéô÷aDil opifg `d lraE ,`Pwe aizkC §¦¨©¦¨§¥©¥¦¨¦§¥©§¨¨§¨§©¨£Ÿ¦§©¦¨¦§¨¨¨¦¦§¨£¨¦§¥¨§©©©§¨¦§¦§¦¥©©¨£¦¨¥

:KM lr Dl `Pw ixdW citwC§¨¦¤£¥¦¥¨©¨
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ìáàdpnl`n dl opirny `d dniz .ol rnyn `w `l `ni` `niiwe dxeq`e li`ed `d

ezy` dhyz ikc `xw jixhvi` ikd 'it`e lral `niiwe dxiq`c lecb odkl

`wecc d`xp ohw `le `pngx xn` yi` xn`y dn lr oke dzey ded ikd e`l `d ihernl

ixdy yi` epi`y t"r` cg` meie mipy ryz oa ici lr dxq`p la` `xw dl hrnn dizyn

dpnl` wxta `zi`ck dnexza zlqet ez`ia

`zi`ck eci lr dexrd zlwqpe (.gq sc zenai)

wxta enewne (:dp sc oixcdpq) zezin 'c 'ta

`pwn zeixr lkc `inec (.dn sc dcp) otec `vei

zezeyc `l` opireny`l jixhvi` `lc oci lr

edpip zeixrc meyn ike `hiyt exq`pc la`

:irixb

óåçùekxck lrea epi`y l`ppg epiax yxit .

df jy` gexn edfi` `ipzc rixfn epi`e

iax r"x ixac eiky`a gex qpkpy mihilwd

hwp i`n` dniz segyd df xne` l`rnyi

ied segy `nye qixq hwp `le segy l`eny

:ith `zeax

ìáài`n `niz .`niiwe `xiq`e li`ed `d

lk i"r `id 'ipzn `de `ped ax l"nw

lka xq`py in eyexit ikdc l"ie oipwn zeixr

ezaexw dpi` elit` zepf zlira i"r l`xyi za

l`xyi za lk ikd e`lac miakek caer `vi

:diabl `niiwe `xqznàöéoi`y miakek caer

ol `wtpc i"yx yxit .da oiyexibe zepnl` el

zy`l hxt edrx zy` z` s`pi xy` aizkcn

wtp `de dniz mixg`wxta oiyeciwa ol `

`xw iz` `lc dnecnke ma ozgzz `ln xne`d

lr `ad l`xyi ihernl `l` mixg` zy`l hxt

b"r` l"nwe miakek caer zy` miakek zcaerd

miakek zcaera l`xyi odl yi lra zlerac

:xeht

éèåòîìzepfac rnyn `kdc dniz .dnda

'ta xn`c `ax ok m` `zlin `ilz

dndal zepf yic (.cp sc zenai) eznai lr `ad

l"lc xninl ol zi` ike i`n ihernl 'ipzn

:`ped [`pepnd] axc e` l`enyc

àðî.dndal zepf oi` opax ixn`c `zlin `d

`d `pn (:l dxenz) oixeq`d lk 'ta b"d

hinzyip `l dil xn` dndal zepf oi`c `zlin

alk opz` ikd p"` alke dpef opz` aezkpe `xw

:'ekeàìài`n dwiyp ef d`xrd xn`c o`nl

eznai lr `ad 'ta l`eny epiide .xninl `ki`

inp l`enyc diail` `kde (:dp sc zenai)

o`nl `xazqn `kti` daxc` dnize opiwqn

x`y iab d`ia daiyge dwiyp ef d`xrd xn`c

`l` ihernl `kd `xw jixhvi`c epiid zeixr

daiyg `le dxhr zqpkd ef d`xrd c"nl

jixhvi` i`n `kd zeixr x`y iab dwiyp
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ãçà ,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð" ,àîéúc eäî©§¥¨¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦¤¨
.úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä ,ìòBaì ãçàå ìòaì©©©§¤¨©¥¥¨§¨¦©§¨§¨§
à÷ ,àì àîéà ,àîéé÷å äøeñàå ìéàBä àä ìáà£¨¨¦§£¨§©§¨¥¨Ÿ¨
àðîçø øîà Léà :'eëå ïèwä ïî õeç :ïì òîLî©§©¨¦©¨¨§¦¨©©£¨¨
éèeòîì àîéìéà ?éàî éèeòîì .Léà BðéàLå ,ïè÷ àìå§Ÿ¨¨§¤¥¦§©¥©¦¥¨§©¥
ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î óeçL :ìàeîL øîàäå ,óeçL̈§¨¨©§¥¨§©¦©¨¥
:àîéúc eäî ?àèéLt ,Bãé ìò ïép÷î !äîeøúa¦§¨§©¦©¨§¦¨©§¥¨
àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨
"äîeøúa ìñBôe" .ïì òîLî à÷ ,àeä éëä øa åàì̈©¨¦¨©§©¨¥¦§¨
,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå" :àîéúc eäî ?àèéLt§¦¨©§¥¨§Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
à÷ ,ìlçéì àì òøæ déì úéìc ,ìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥§¥¥¤©Ÿ¦©¥¨
:àðeðîä áø øîàäå ,éBb éèeòîì àlàå .ïì òîLî©§©¨§¤¨§©¥§¨¨©©©§¨
,Bãé ìò ïép÷î .äîeøúa ìñBôe Bãé ìò ïép÷î éBb§©¦©¨¥¦§¨§©¦©¨
ézL "äàîèð" "äàîèð" :àîéúc eäî ?àèéLt§¦¨©§¥¨¦§§¨¦§§¨§¥
àøqzéî÷c àëéä ,ìòBaì ãçàå ìòaì ãçà ,íéîòt§¨¦¤¨©©©§¤¨©¥¥¨§¨¦©§¨
àîéà ,àîéé÷å äøeñàå ìéàBä àä ìáà .úeðæ àäa§¨§£¨¨¦©£¨§©§¨¥¨
eäî ?àèéLt ,äîeøúa ìñBôe .ïì òîLî÷ ,àìŸ¨©§©¨¥¦§¨§¦¨©
,àðîçø øîà "øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe" :àîéúc§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¨©©£¨¨
ïì òîLî÷ ,àì äéåä øa åàìc ,ïéà äéåä øác§©£¨¨¦§¨©£¨¨Ÿ¨©§©¨
:ìàòîLé 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàã ,ïðçBé 'øãî ìéñôc§¨¥¦§¨¨§¨©¨¨¦¦§¨¥
,äéiålä ìòå ,úðäkä ìò eàaL ãáòå ,éBâì ïépî¦©¦§§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¨
ék ïäk úáe" :øîàpL ,äeìñtL ìàøNé úa ìòå§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©©Ÿ¥¦
ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî "äLeøâe äðîìà äéäú¦§¤©§¨¨§¨¦¤¥©§¨§¥¦
ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL ãáòå éBb eàöé ,dä¨§§¤¤¤¥©§¨§¥¦
éèeòîì :àtt áø øîà ?éàî éèeòîì àlàå .dä§¤¨§©¥©¨©©©¨§©¥
àé÷æøtî àáø déì øîà .äîäáa úeðæ ïéàL ,äîäa§¥¨¤¥§¦§¥¨¨©¥¨¨¦©§©§¨
úeðæ ïéà ïðaø øeîàc àúléî àä àðî :éLà áøì§©©¦§¨¨¦§¨©£©¨¨¥§
"áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú àì" :áéúëc ?äîäáa¦§¥¨¦§¦Ÿ¨¦¤§©¨§¦¤¤
:øîàpL ,ïéøzeî äðBæ øéçîe "áìk ïðúà" :àéðúå§©§¨¤§©¤¤§¦¨¨¦¤¤¡©
"òøæ úáëL" àlàå .äòaøà àìå íéðL ,"íäéðL íb"©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨§¤¨¦§©¤©
èøt "òøæ úáëL" àéðúãëì déì éòaéî ?éì änì̈¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨¦§©¤©§¨
:úLL áø øîà ?"øçà øáã" éàî .øçà øáãì§¨¨©¥©¨¨©¥¨©©¥¤

ì èøt:àáø déì øîà .dkøãk àìL dì àpéwL §¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨¨©¥¨¨
øîà àlà ?áéúk "äMà éákLî" ,dkøãk àìL¤Ÿ§©§¨¦§§¥¦¨§¦¤¨¨©

ì èøt :àáø:ééaà déì øîà .íéøáà Cøc dì àpéwL ¨¨§¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦¨©¥©©¥
?àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòa àúeöéøt§¦¨§¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨

ì èøt :ééaà øîà àlàúñðëä Bæ äàøòä øîàc ïàîì àçéðä ,ä÷éLða dì àpéwL ¤¨¨©©©¥§¨§¤¦¥¨¦§¦¨¨¦¨§©§¨©©£¨¨©§¨©
øîàc ïàîì àlà .ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ,ä÷éLð ìáà ,äøèò£¨¨£¨§¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨¤¨§©§¨©
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

,`xnbd zvxznàîéúc eäîzyxta aezky oeik ,xne` iziid - ©§¥¨
dheq,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð",miweqtd ipy z` miyxece ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
ãçàdxeq`yãçàå ,ìòaìdxeq`y,ìòBaìdxezdy xaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne`úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä- ¥¨§¨¦©§¨§¨§
lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewnaàä ìáà ,`piwy ef - £¨¨

,zeixrd cg` mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBäxak - ¦©£¨§©§¨
efd zepfd iptl lread lr dxeq`àì àîéà ,`ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

dzeyà÷ ,ïì òîLîxeq`l ick wx `ed weqtd `ay dn lky ¨©§©¨
dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef zepf ici lr dze`

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa oebk ok iptl.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an
akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà¦

"dze`,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨
dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦

,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©
,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨

edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p
,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezky dnøîàäå§¨¨©

óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨
,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn
ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie
epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`
dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekìò ïép÷î§©¦©
Bãé`xnbd zl`ey ,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl , ¨§¦¨

,`xnbdàîéúc eäî` iziid -zyxta xne` weqtdy oeik xne ©§¥¨
dheqøa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©

àeä éëälr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segy ixde - ¨¦
,eciïì òîLî à÷`a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny ¨©§©¨

.oldl x`eaiy xg` xac cnll
segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨
lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei
,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨

,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷dze` lqety ¨©§©¨

.dpedkn
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'áëBk ãáBò éèeòîìíédy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
xxal jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dnïép÷î§©¦
,Bãé ìò`xnbd zl`ey,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl ©¨§¦¨
,`xnbdàîéúc eäîzyxta dxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨

dheqíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä¥¨§¨¦©§¨§¨§
,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewna -àä ìáà`piwy - £¨¨

,ieb mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBädxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lread iebd lràì àîéà,dzey `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

ïì òîLî÷.eci lr oipwny ¨©§©¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLtp ieb dilr `ay odk zay ,dlqt §¦¨
.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza
dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy
`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øác- §©£¨¨
e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in wxy

,llg e` oizpïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok - ¦
äéåä øa åàìc,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - §¨©£¨¨
,care ieb oebkàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd ax Ÿ¨©§©¨

ìéñôc,ez`iaa dy`d z` iebïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî §¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨
úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤

äeìñtL ìàøNé úa ìòå äéiålä ìòå,lirlck dpedkd onøîàpL §©©§¦¨§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©
äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe"zia l` daye dl oi` rxfe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln ,dixerpk dia`"oi`y odk zay ixd ,rxf dl
,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp e` dpnl`zpe

l d`eyp dzidyk `wec ,miwiicneïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦
da,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic el yiy ,icedi lk , ¨

Bì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipicda ïéLeøéâå úeðîìà, ¨§¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦¨
on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea miqtez oiyeciw oi` ixdy

dpedkd.
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìdy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dnda mräîäaa úeðæ ïéàcdy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef zaygp.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmewn my -[, ¨©¥¨¨¦©§©§¨
ïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøìz` opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨

y oicd.äîäáa úeðæ ïéà¥§¦§¥¨
`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©

áìk øéçîe äðBæjidl` 'd zia'Bâåmdipy mb 'd zarez ikàéðúå ," ¨§¦¤¤§§©§¨
la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiic

áìk ïðúà,ialkl ilrade dlh igw dpefl xn` mc` -äðBæ øéçîe ¤§©¤¤§¦¨
dlha dze` silgde ,dpef dgty el dzidy -øîàpL ,ïéøzeî ,¨¦¤¤¡©

weqtd seqa"íäéðL íâ",miwiicne ,íéðL,mixeq`.äòaøà àìå ©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨
zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn ok m`e

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m` ik ,zepf
,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨

dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny
in `wec jixvy "rxf zaky dze` yi` akye"n cnlz `ly `xnbd

weqtd xn`y dn ok m` ,rixfn `edyél änì "òøæ úáëL"dn - ¦§©¤©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîweqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

lirlc"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëL, ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
`l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly iepiw yiy

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda ynn d`ial.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥
,`xnbd zvxznì èøt ,úLL áø øîàwLdkøãk àlL dì àpé ¨©©¥¤§¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨

`l` ,dlibx d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piw `ly -
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קצי

oifge` mipya cenr ek sc oey`x wxtdheq
.íéîòt éðL äàîèð äàîèð àîéúc eäîoOwl Dil opiWxce ,dWxRA mixEn`(:fk sC)cg` ©§¥¨¦§§¨¦§§¨§¥§¨¦£¦©¨¨¨§©§¦¨¥§©¨©¤¨

oiC DA bdFpC `xw irYWn dxizq `dA lrFA` `xqYinC `kid ,lrFAl cg`e lrAl©©©§¤¨©¥¥¨§¦§§¨©¥§¨§¦¨¦§¨¦§¨§¥¨¦

:'EM dxEq`C `d la` ,dhFq.ì"î÷Dl aFxw Fpi`C `kidC ,`z` DitEbl `xw `z` ikC ¨£¨¨©£¨§¦¨¨§¨§¥¨¨§¥¨§¥¨¨

:`z` miaFxw ihErnl e`le ,df iEPw ici lr dilr xq`p.àðîçø øîà LéàWi` akWe ¤¡¨¨¤¨©§¥¦¤§¨§©¥§¦¨¨¦¨©©§¨¨§¨©¦

:DzF`.óeçLFA oi`e Waie dlke sgWp FxUAW ¨¨¤§¨¦§©§¨¨§¨¥§¥

Wi ,FznbEC EpipW zFllTA mipdM zxFzaE ,gMŸ©§©Ÿ£¦©§¨¨¦§¨¥

FxUA la` dHOA lHnE dlFg `EdW mc` Ll§¨¨¤¤ª¨©¦¨£¨§¨

cOln ztgXd z` xnFl cEnlY ,eilr xEnẄ¨¨©§©¤©©¤¤§©¥

:sgWp FxUAW.'eë Bãé ìò ïép÷îDA opiede FnM ¤§¨¦§¨§©¦©¨§©£¥¨¨

:`hiWR Fci lr oiPwn.àèéLt äîeøúa ìñBôe §©¦©¨§¦¨¥¦§¨§¦¨
dX`d z` oilNgnd milEqRd on cg` `Ed m ¦̀¤¨¦©§¦©§©§¦¤¨¦¨

`niiwC xfnnE oizp llg car miakFM caFr oFbM§¥¨¦¤¤¨¨¨¦©§¥§©§¨

wA oloz`iaA dX`d oilqFtC zFnaiaE oiWEC ¨§¦¦¦¨§§¦¨¦¨§¦¨¨

inl dlraPW oeiM ,xf Wi`l didz iM odM zaEn¦©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¥¨¤¦§£¨§¦

:DlqR Dlv` xGW.Bòøæ ìlçé àìaizM `lCn ¤¨¤§¨§¨¨Ÿ§©¥©§¦§Ÿ§¦

cg`e Dl cg` oilENg ipW opiWxC lgi `lŸ©¥©§¦¨§¥¦¦¤¨¨§¤¨

:Drxfl.ìlçî òøæ déì úéàcdX`d z` §©§¨§¦¥¤©§©¥¤¨¦¨

:lNgi `l rxf Dil zilC ,Fz`iaA.ïì òîLî à÷ §¦¨§¥¥¤©Ÿ§©¥¨©§©¨
oiPwn xn`C `dn Dil opirnW lqFtC l`EnW§¥§¥©§¦¨¥¥¨§¨©§©¦

:sFgW ici lr.'Bâå øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§
,oz`iaA dX`l ilqR oilEqtC ol `wtp DiPnE¦¥©§¨¨¦§¦¨§¥§¦¨§¦¨¨

died Dil zi`C WFxcp died oFWlA Diwt`CnE¦§©§¥§¨£¨¨¦§§¦¥£¨¨

llge oizp xfnn oFbM DA oiqtFY oiWECTW in¦¤¦¦§¦¨§©§¥¨¦§¨¨

dndaM od ixd care miakFM caFr la` ,ilqR̈§¥£¨¥¨¦§¤¤£¥¥¦§¥¨

miakFM caFr .Elqtp `l died Edl zilC oeike§¥¨§¥§£¨¨Ÿ¦§§¥¨¦

aizkC ,l`xUiA oiWECw Fl oi`(k `xwIe)Wi` ¥¦¦§¦§¨¥¦§¦©¦§¨¦

oixcdpqA `ipze ,Edrx zW` z` s`pi xW`sC) £¤¦§©¤¥¤¥¥§©§¨§©§¤§¦©

(:apEdl zil `nl` ,mixg` [ixkp] zW`l hxR§¨§¥¤¨§¦£¥¦©§¨¥§

dnFCd mr ,EdA aizM xFngd mr car .zEWi ¦̀¤¤¦©£§¦§©©¤

:xFngl.da ïéLeøâå úeðîìà Bì LiL éîikC `Ed ©£¦¤¥©§¨§¥¦¨§¦

mgNn dia` ziA l` daWe EPOn rxf Dl oi ¥̀¨¤©¦¤§¨¨¤¥¨¦¨¦¤¤

caFr `vi ,Fz`iaA DlqR `lC ,lk`Y dia`̈¦¨Ÿ¥§Ÿ§¨¨§¦¨¨¨¥

,DA oiWExibe zEpnl` Fl oi`W care miakFM¨¦§¤¤¤¥©§¨§¥¦¨

mW oi` zOWkE oiWECw DA Fl EqtY `NW¤Ÿ¨§¨¦¦§¤¥¥¥

inC ,`Nwl `ni` KixR zFnaiaE .dilr zEpnl ©̀§¨¨¤¨¦¨¨¦¥¨§ª¨§¦

rxf Dl zi` ikC `Ed oiWExibe zEpnl` Fl WIW¤¥©§¨§¥¦§¦¦¨¤©

zi` 'it` care miakFM caFr la` ,lEkiY `lŸ¥£¨¥¨¦§¤¤£¦¦

lr `AdA Dl ipWn mzde ,lEkiY DiPn rxf Dl̈¤©¦¥¥§¨¨§¨¥¨§©¨©

Dil] opirnW EdinE .[b"kl dpnl`A] FYnai§¦§§©§¨¨§¦©§¦¨¥

:miakFM caFr i"r oiPwnC [`dn.àlàåFpi`W in ¥¨¦§©¦¥¨¦§¤¨¦¤¥

:dndA ihErnl 'ipznC Wi`ì úeðæ ïéàc.äîäá ¦§©§¦§©¥§¥¨§¥§¦§¥¨
zxq`p Dpi`e dndA zliraA dpFf ziUrp Dpi ¥̀¨©£¥¨¦§¦©§¥¨§¥¨¤¡¤¤

:DlrA lr.äðBæ ïðúà:DppY`A dlh ozpøéçî ©©£¨¤§©¨¨©¨¤§¤§¨¨§¦
.áìk:dlhA alM silgd.áìk ïðúàmc` m`W ¤¤¤¡¦¤¤§¨¤¤§©¤¤¤¦¨¨

:iAlkl ilrAde dlh Kilid dpFfl xnF`øéçî ¥§¨¥¦¨¤§¦¨£¦§©§¦§¦
.äðBæ,dlhA Dtilgde dpFf dgtW Fl dzid ¨¨§¨¦§¨¨§¤¡¦¨§¨¤

zEpf e`lC llMn xYn alM opz` xn`wCnE¦§¨¨©¤§©¤¤ª¨¦§¨§¨§

:opz` mW Dlr liig ded `Ed zEpf i`C ,`Ed§¦§£¨¨¥£¨¥¤§¨

.él änì òøæ úáëL àlàåi"r oiPwn Yxn`C oeiM §¤¨¦§©¤©¨¨¦¥¨§¨§©§§©¦

:sEgWì.dkøãk àlL dì àpwLFOr ixzQY l` ¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨©¦¨§¦¦

:DMxcM `NW lrAdl.áéúk äMà éákLîEWTd §¦¨¥¤Ÿ§©§¨¦§§¥¦¨§¦ª§

eilr zxq`pC oeike ,mixaC lkl dizFaMWn ipW§¥¦§§¤¨§¨§¨¦§¥¨§¤¡¤¤¨¨

:iEPw ied `l i`O`àîìòa àúeöéøt íéøáà Cøc ©©Ÿ£¥¦¤¤¥¨¦§¦¨§¨§¨
.àeä:xUA aExwA DOr akFWøñà÷ éî àúeöéøt ¥¦¨§¥¨¨§¦¨¦¨¨©

.àðîçø`lC oeike ,ikdA DlrA lr dX` ©§¨¨¦¨©©£¨§¨¥§¥¨§Ÿ

:`Ed iEPw e`lC `hiWR ikdA Dilr `xQYn¦©§¨£¥§¨¥§¦¨§¨¦
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ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî "äLeøâe äðîìà äéäú¦§¤©§¨¨§¨¦¤¥©§¨§¥¦
ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL ãáòå éBb eàöé ,dä¨§§¤¤¤¥©§¨§¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

,`xnbd zvxznàîéúc eäîzyxta aezky oeik ,xne` iziid - ©§¥¨
dheq,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð",miweqtd ipy z` miyxece ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
ãçàdxeq`yãçàå ,ìòaìdxeq`y,ìòBaìdxezdy xaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne`úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä- ¥¨§¨¦©§¨§¨§
lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewnaàä ìáà ,`piwy ef - £¨¨

,zeixrd cg` mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBäxak - ¦©£¨§©§¨
efd zepfd iptl lread lr dxeq`àì àîéà ,`ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

dzeyà÷ ,ïì òîLîxeq`l ick wx `ed weqtd `ay dn lky ¨©§©¨
dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef zepf ici lr dze`

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa oebk ok iptl.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an
akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà¦

"dze`,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨
dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦

,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©
,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨

edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p
,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezky dnøîàäå§¨¨©

óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨
,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn
ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie
epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`
dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekìò ïép÷î§©¦©
Bãé`xnbd zl`ey ,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl , ¨§¦¨

,`xnbdàîéúc eäî` iziid -zyxta xne` weqtdy oeik xne ©§¥¨
dheqøa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©

àeä éëälr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segy ixde - ¨¦
,eciïì òîLî à÷`a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny ¨©§©¨

.oldl x`eaiy xg` xac cnll
segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨
lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei
,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨

,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷dze` lqety ¨©§©¨

.dpedkn
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'áëBk ãáBò éèeòîìíédy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
xxal jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dnïép÷î§©¦
,Bãé ìò`xnbd zl`ey,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl ©¨§¦¨
,`xnbdàîéúc eäîzyxta dxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨

dheqíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä¥¨§¨¦©§¨§¨§
,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewna -àä ìáà`piwy - £¨¨

,ieb mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBädxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lread iebd lràì àîéà,dzey `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

ïì òîLî÷.eci lr oipwny ¨©§©¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLtp ieb dilr `ay odk zay ,dlqt §¦¨
.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza
dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy
`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øác- §©£¨¨
e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in wxy

,llg e` oizpïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok - ¦
äéåä øa åàìc,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - §¨©£¨¨
,care ieb oebkàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd ax Ÿ¨©§©¨

ìéñôc,ez`iaa dy`d z` iebïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî §¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨
úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤

äeìñtL ìàøNé úa ìòå äéiålä ìòå,lirlck dpedkd onøîàpL §©©§¦¨§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©
äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe"zia l` daye dl oi` rxfe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln ,dixerpk dia`"oi`y odk zay ixd ,rxf dl
,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp e` dpnl`zpe

l d`eyp dzidyk `wec ,miwiicneïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦
da,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic el yiy ,icedi lk , ¨

Bì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipicda ïéLeøéâå úeðîìà, ¨§¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦¨
on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea miqtez oiyeciw oi` ixdy

dpedkd.
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìdy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dnda mräîäaa úeðæ ïéàcdy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef zaygp.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmewn my -[, ¨©¥¨¨¦©§©§¨
ïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøìz` opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨
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zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn ok m`e
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,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîweqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

lirlc"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëL, ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
`l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly iepiw yiy

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda ynn d`ial.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥
,`xnbd zvxznì èøt ,úLL áø øîàwLdkøãk àlL dì àpé ¨©©¥¤§¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨
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יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד קפק



קצב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dheq(iyiy meil)

äîecdite`ip lr mixacn mleky dy` -,äîec úa àOé ìàå , ¨§©¦¨©¨
BfL,dnEcd -äøLk ätéhî äàadzid dxyk Dn` ixdy ,Bæå ,- ¤¨¨¦¦¨§¥¨§

,dnEcd zaäìeñt ätéhî äàaokzi ,Dn` lr mifirlny oeiky , ¨¨¦¦¨§¨
ieb e` xfnn za `id ok`yïðçBé éaøå .e l`eny lr wlg,øîàsicr §©¦¨¨¨©

yBfL ,äîec àOé ìàå ,äîec úa íãà àOédnvra dnEcd za - ¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤
úeøLk ú÷æça úãîBòzxzene ,mipepix mey oi` dilr ixdy , ¤¤§¤§©©§

dxarzd Dn`y dwfge lrad xg` zelira aexy oeik dlral
ef ly dia` `edy dlranBæå ,,dnEcd -ú÷æça úãîBò dðéà §¥¨¤¤§¤§©

úeøLkeilr dxeq`e ,dlra zgz dpfny dilr mippxn mlek ixdy , ©§
xeqi`a dilr `ae rcei epi`e.

,`xnbd zl`eyäîec íãà àNBð ,éáéúéîzan sicry rnyne , ¥¦¥¥¨¨¨
opgei iax lr dywe ,dnec.

,`xnbd zvxzn,àáø øîà,oiprd xxal yiàNBð àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¥
älçzëìxzeny `id `ziixad zpeeky jzrc lr dlrz ike - §©§¦¨

.eizgz dpfz ixde ,dligzkl dp`yilàlà`cez` owzl miaiig i ¤¨
,da zFpyle `ziixad ixacàNð íàda xzen dnec carica,m`e ¦§¦¨¨

,carica xaecny da eptqede `ziixad epyay xakénð éðz- §¦©¦
`yp m`y siqedl mb xyt`äîec úa.xzen ©¨

,`xnbd zwqeteäîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé ,àúëìäå, §¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨¨
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äMà ,eäaà éaøc dén÷`idyïéøLk äéða ,äpæîmiyyeg `le ©¥§©¦©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦
y dwfgy oeik ,mixfnn mde dlran mpi` `nyøçà úBìéòa áBø§¦©©

.ìòaäeizgz didze ,dxyk `idy oeik ,dnEc za `yil sicr okl ©©©
dnr igy eze` d`ihgny dnvr dnEc `yil xy`n ,xzid zwfga

.dpevxn mixg` mr dpfny oeik xeqi`a
,`xnbd zl`ey,íøîò áø éòaxg` zelira aexy epxn`y llkd ¨¥©©§¨

y dy`a oicd dn ,mixyk dipa dpfn dy`e ,lradäöeøt äúéä̈§¨§¨
øúBéa`l` dlra ici lr opi` dizelira aexy yeygl yiy , §¥

mixg`neäî ,mixyk dipa m`d ,.,`xnbd zx`aneïàîc àaélà ©©¦¨§©
dzñååì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàcdy`dy - §¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨

jxca zxarzn,ritedl jixv dzqeey iptl cg` mei llkéòaéz àìŸ¦¨¥
Cì,mixyk mpi` dipay heyte ,dl`y epl oi` -àìå da òãé àìc ¨§Ÿ¨©¨§Ÿ

dì øèðîdxnyl ick dzqee ribi izn zrcl leki `l dlra ixdy - ©§©¨
.xarzz `ly ick mixg` mr dpfz `ly ok iptly meiaéòaéz ék¦¦¨¥

Cìdl`y epl yi mpn` -úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà ¨©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤
dúìéáèì Ceîñ àlàdy`dy zxaeqe ,zwlegd drcd itl - ¤¨¨¦§¦¨¨

epwtzqp ,zxgnl e` dzliah lila llk jxca zxarzn,éàîm`d ©
da òãéc ïåék,dzliah lil izn dlradì øèðî éøBèð`ed - ¥¨§¨©¨¨¥©§©¨

`ly ick dpfz `ly dliahd xg`y miinei meia dze` xney
mixg`n xarzzàì øúBéa äöeøôc ïåék àîìc Bà ,dlra gilvn ¦§¨¥¨¦§¨§¥Ÿ

.rztl epnn zgxeay ,el` miinei mei elit` dilr xenyl.e÷éz¥
,dpyna epipy'eë ïéc úéaL elàådlra yxgzpy in ,odl oipwn] §¥¤¥¦

[oixeq`d ziaa yeag didy e` ,dzhyp e`.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxta dxeza xn`pLéà"yi` ¨©¨¨¦

lrn ea dlrne ezy` dhyz ik,",`ziixad zxxaneãeîìz äî©©§
"Léà Léà" øîBì`a ,dpere ,miinrtúBaøì,lirl epipyy enk ©¦¦§©

L úLàå ,Løç úLàíeîòL úLàå ,äèBiewly mc` `edy ¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤©£
al oednzaúéáa Leáç äéäLå ,íiä úðéãîì dìòa CìäLå ,§¤¨©©§¨¦§¦©©¨§¤¨¨¨§¥

ïäì ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä,zevixta zebdpzny mi`ex m` ¨£¦¤¥¦§©¦¨¤
ïúaeúkî ïìñBôìozaezk lawl ila odilran e`viy ,.zxxan §§¨¦§¨¨

,`ziixadìBëéodl oipwn oic ziay ayeg iziid -óàickïúB÷Läì ¨©§©§¨
,dpere ,zeheq x`yk mewcaiy dheqd in dze` ewyi oic ziay -

BzLà úà Léàä àéáäå" øîBì ãeîìzodkd l`"oic zia oi`e , ©§©§¥¦¨¦¤¦§
leki epi` ,dlra `ixad m` s`e ,dzewydl odkd l` dze` mi`ian
jynda `xnbd zx`any itk ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl.

éñBé éaøe wleg,øîBàdl oipwn oic ziaóàickdúB÷Läìmpn` , ©¦¥¥©§©§¨
z` yi`d `iade' xn`p ixdy ,dzewydl mileki mpi` mnvr md

`l` ,'ezy`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå`ed.äp÷Lé §¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîapax miwleg dna -.iqei iaxe o §©¨¦§§¥

,`xnbd dperéøáñ ïðaøiepiw jnq lr dzewydl leki lrad oi`y ©¨¨¨§¥
c meyn oicd zia"àéáäå àpé÷å" ïðéòaz` `piwe" xn`py - §¦¨§¦¥§¥¦

m` `wecy zekinqd miyxec ,"ezy` z` yi`d `iade" ,"ezy`
diiwydl d`iadl leki `ed ,dl `piw lradàì øáñ éñBé éaøå ,§©¦¦¨©Ÿ

"àéáäå àpé÷å" ïðéòaleki lrade ,zekinqd yexcl oi` - §¦¨§¦¥§¥¦
zian lrad `viyk okl ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl

dl e`piw oic ziay it lr s` ,dpwyi mixeq`d.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxt seqa dxeza aezk"z`f ¨©¨¨

,ze`pwd zxezdLéà úçz äMà äèNz øLàd`nhpe,"df weqte £¤¦§¤¦¨©©¦¨
ick `ae ,xzeinäMàì Léà Léwäì,yi`k dy` ipicyLéàì äMàå §©¦¦§¦¨§¦¨§¦

dy`k yi` ipicy.
,`xnbd zl`eyàúëìä éàîìdy` ecnl dn ,eywed dn oiprl - §©¦§§¨

dy`n yi` ecnl dne yi`n.
,`xnbd dper,úLL áø øîày ,micnel yi`n dy`íàL íLk ¨©©¥¤§¥¤¦

àîeñ àeä,xeir -áéúëc ,d÷Lî äéä àìdheq zyxta dxeza ¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
"dLéà éðéòî íìòðå"in `wec epcnll d`ae zxzein "ipir" zaiz , §¤§©¥¥¥¦¨

,eipira d`exyúéä íà àéä Ck.äúBL äúéä àì àîeñ ä ¨¦¦¨§¨¨Ÿ¨§¨¨
,øîà éMà áø,micnel dy`n yi`úøbéçL íLklbx dl oi`y - ©©¦¨©§¥¤¦¤¤

úîcéâåci dl oi`y -áéúëc äúBL äúéä àìzyxta dxeza §¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
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יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה ישראל מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' אייר, ר"פ בקיצור הכי נמרץ בהנוגע לההתועדויות באחרון של פסח, ורוצה 

אני לקוות שגם בענין דחלוקת מצה שמורה פעלו בה באופן המתאים ובאופן הרצוי, וכן אשר סו"ס 

יחדיר גם במחנם הט' הרעיון, שהלשון יפוצו מעינותיך חוצה, מדויק הוא לכל פרטיו, ז.א. שצ"ל הפצה, 

דוקא, ושיפוצו ויגיעו גם חוצה, ומובן שמילוי התפקיד מוטל על אלו היודעים מאגה"ק של הבעש"ט 

האמורה, ובעיקר שזכו לשמעו מרבנו וללמוד תורתו ושיחותיו ע"ד גודל והכרח הדבר, וא"ת למה לא 

נודע הכרח זה כ"כ בזמניהם, הנה מה תועלת בקושיות ותירוצים, כי העיקר הוא המעשה בפועל, וק"ל.

oifge` mipy` cenr fk sc oey`x wxtdheq
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gaW oFWll KRdp `Ed Kkitl ,`Ed xzi xEAC oFWl dqlw s`e .DlrA lW DzEaiag£¦¨¤©£¨§©§¨¨§¦¤¤§¦¨¤§©¦§¤©

:(FzF` oiqlwOW) xn`cM i`pB oFWlle.äìeñt äàéaî äàa BæåF` miakFM caFrn `OW §¦§§©¦§¨©¤§©§¦§¨¨¦¦¨§¨¤¨¥¥¨¦

:xfnn.[BfL]zxYnE zExWM zwfgA zcnFr zAd ©§¥¤©©¤¤§¤§©©§ª¤¤

axC ,opiWiig `l dlEqR dRhlE .Dlral§©£¨§¦¨§¨Ÿ©§¦¨§Ÿ

:dxArzp DlrAnE lrAd xg` zFlirAdðéà Bæå §¦©©©©©¦©£¨¦§©§¨§¥¨
.úeøLk ú÷æça úãîBòzxq`pe eiYgY dPfOW ¤¤§¤§©©§¤§©¨©§¨§¤¡¤¤

dilr `aE DWxbn Fpi`e d`Fx Fpi` `Ede eilr̈¨§¥¤§¥§¨§¨¨¨¤¨

:xEQ`A.älçzëì àNBð àøañúåi`Ce `d §¦§¦§§¨¥§©§¦¨¨©©

`id `YWAXn KgxM lr `N` ,Dil dlwlwn§©§§¨¥¤¨©¨§¨¦©¤§¨¦

dnEC mc` `Up m` ipznlE DvFxzl ziraE¨¦§¨¨§¦§¥¦¨¨¨¨¨

e`l `PY `nl` DvFxzl ziraC oeike ,xYnª¨§¥¨§¨¦§¨¨©§¨©¨¨

iOp `dA xninl `Mi`C ,DPn opiazFn `le `weC©§¨§Ÿ§¦¨¦¨§¦¨§¥©§¨©¥
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:mixg` lXn dizFlirA.eäî:mixWM dipA EdIW §¦¤¨¦¤£¥¦©¤§¨¤¨§¥¦
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dliiyilc onw `teb dnecl `zilc oebke iwezy

zpn`p izlrap xykl dxn`e onw `zi` la`

iab (.dr sc oiyecw) oiqgei dxyr wxta opixn`c

dpnl` wxta dl opinwenc b"r` dxairy dqex`

i`n `nlrn `niicc oebk (:hq zenai) b"kl

en` z` oiwceay iweca l`eny xn`c iwezy

xn` dcedi ax xn`c izlrap xykl zxne`e

zpn`p `id xn`c l`ilnb oaxk dkld l`eny

i`d oicd `ede dlv` oileqt aexa elit`c

`zilc oebk dnec za `yi l` `kd xn`wc

dnznl `ki` la` dliiyipc onw dnecl

dilr `aa dpnl` wxta xn`c `xza `pyill

`kd `de opicy dicic xzac ibilt `l r"kc

dil icy `l dry lk dlv` reaw dlrac

'it`e oky lk `l qex` xza lrac dixza l`eny

`ac xexaa opircic mzd ip`yc xnel `vnz m`

d`ia opirci `l lra iab `kd la` qex` dilr

'it` xn`c dywz `axl n"n dilr `ac zi`ce

`niic `lc `xazqn xn` dxairy dqex`a

xn` l`enye xfnn cled ax xn`w `da dipin

opicy dicic xza dipin `niic la` iwezy cled

b"r` `kd `de l`enyl y"ke axl 'it`e dil

zelira aex xninl ol dede reaw lra dl zi`c

:mzd y"k dicica dil icy `le lrad xg`

àáéìàjenq `l` zxarzn dy` oi` c"nc

d"de zqee draw `ly oebk l"i .'eke dzqeel

ik jl iraz `l zqee draw `lc oebke l"ndc

`zlin `l` zqee drawc `kid jl iraz

`le `nei `edd cr dliahl dlf`c mein aiyge `ed `nei `"n xa i`d xn` l`eny xnc dinwl `z`c `xity `edd (:dk sc dcp) zltnd 'ta mzd 'ixn` `de iaxl dniz hwp `wiqtc

dzliahl jenq inp dxarinc ixwin oipnifc icen edin xn`w oixeair aex dzqeel jenq c"nc d`xpe dzqeel jenq c"nl dywze ice`e diztke lra dzecpa i`d xn` `nei 'n `l` ded

:dzliahl jenq c"nl oke dzqeel dzliah oiay minid oze`n cg`a e`ùéàla` df iepiw i"r lreale lral dxqe`l `l` jixhvi` `l `xw xwirc d`xp .'eke yxg zy` zeaxl yi`

y` zaezk (:iw sc) zeaezkc `xza wxta xn`c l`ilnb oa oerny oax elit` `dc `xw jixv `l dzaezkn dlqetl meyn`ziixe`cn jnq dil zi` `l` `ziixe`c ynn e`l `ziixe`c d

:dzaezk ciqtdl d`xzd dkixv zc lr zxaerc l"nw digxe` ab` `zlin daezk hwpc `pz `l` dxezd on dy` zaezkl minkg eknq o`kn (.i sc) w"ta mzd opixn`ckáøiy`

w"ta qqeb `l` hrnn `l jixrde cinrde aizkc oikxr iabe zxbig cinrden hrnnc `kd `py i`n i"xl dniz .dy`d z` odkd cinrde aizkc dzey dpi` zncibe zxbigy myk xn`

d"t`e xn`e cnre (dk mixac) aizk mai iabe `id dkxrde dcnrd zac zqkxtn oiicre dhgy (.l oileg) hgeyd wxta 'ixn`c oinen ilra miycwa aizkc dcnrd oke (.c sc) oikxrc

eixac xne` epi`y cnln ixtqa dil yixcck xn`e cnrec `xw xwire elbx lrn da aizkc meyn `nrh yxtn mzdc iywz `l dvilgn edin daekx`d on [dhnl] eilbx ekzgp uilg

e` exayp 'it` men zlra oia aezkd da wlig `le zcner oeictl dxwir men zlra dnda oke `pngx citw `l ynn dcnrd`c n"y oikxrl ycg oa `pngx iaxcn uxize dcinra `l`

:ezcinr` `xw citw `lc mc`n `ticr `lc dilbx ekzgpáéúëãoixcdpq) oicd xnbp wxtae aizkck `xw ira iy` axc rnyn `kdc `iyw i` .ditk lr ozpe dy`d z` odkd cinrde

dilekc meyn `l aizkck `xw opirac meyn e`l `nrh i`n 'eke xbig e` mcib mdn cg` did opzde aizkck `xw opira `l ine iy` axl `cqg axc dixa `yiyw xn dil xn` 'ixn` (:dn

xn`c cinrde oke dyi`n mlrpe xninl ivn dedc `xizi `xw xninl `ki` ipirn `neq hrnnc zyy axc `nlya aizkck `xw opira `lc `xizi iedc e`l i` rnync `ed `xizi `xw

dcinrde aizk `dc `ed `xizi `xw xninl `ki` iy` ax
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ätéhî äàa ,BfL .äîec úa àOé ìàå ,äîec¨§©¦¨©¨¤¨¨¦¦¨
,äøLk,øîà ïðçBé 'øå .äìeñt ätéhî äàa ,Bæå §¥¨§¨¨¦¦¨§¨§¨¨¨©

úãîBò ,BfL .äîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤¤¤
.úeøLk ú÷æça úãîBò dðéà ,Bæå ,úeøLk ú÷æça§¤§©©§§¥¨¤¤§¤§©©§
àøañúå :àáø øîà !äîec íãà àNBð ,éáéúéî¥¦¥¥¨¨¨¨©¨¨§¦§§¨
úa" éîð éðz ,"àNð íà" ,àlà ,äléçzëì "àNBð"¥§©§¦¨¤¨¦¨¨§¥©¦©
àOé ìàå ,äîec úa íãà àOé :àúëìäå ."äîec¨§¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨
'øã dén÷ àáøòî øa àôéìçz áø éðúc .äîec¨§¨¥©©£¦¨©©©§¨©¥§
øçà úBìéòa áBø ,ïéøLk äéða äpæî äMà :eäaà©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦§¦©©
?eäî ,øúBéa äöeøt äúéä :íøîò áø éòa .ìòaä©©©¨¥©©§¨¨§¨§¨§¥©
Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨
øèðî àìå da òãé àì ,Cì éòaéz àì dúñååì§¦§¨Ÿ¦¨¥¨Ÿ¨©¨§Ÿ©§©
äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà Cì éòaéz ék .dì̈¦¦¨¥¨©¦¨§©§¨©¥¦¨
òãéc ïåék ?éàî ,dúìéáèì Ceîñ àlà úøaòúî¦§©¤¤¤¨¨¦§¦¨¨©¥¨§¨©
øúBéa äöeøtã ïåék àîìc Bà dì øèðî éøBèð dä¨¥©§©¨¦§¨¥¨¦§¨§¥
,"Léà" :ïðaø eðz :'eë ïéc úéaL elàå :e÷éz ,àìŸ¥§¥¤¥¦¨©¨¨¦
,Løç úLà úBaøì "Léà Léà" øîBì ãeîìz äî©©§©¦¦§©¥¤¥¥
úðéãîì dìòa CìäLå ,íeîòL úLàå ,äèBL úLàå§¥¤¤§¥¤¦§§¤¨©©§¨¦§¦©
ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäLå ,íiä©¨§¤¨¨¨§¥¨£¦¤¥¦§©¦
ãeîìz ?ïúB÷Läì óà ìBëé .ïúaeúkî ïìñBôì ïäì̈¤§§¨¦§¨¨¨©§©§¨©§
óà :øîBà éñBé 'ø ."BzLà úà Léàä àéáäå" :øîBì©§¥¦¨¦¤¦§¥¥©
.äp÷Lé ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå ,dúB÷Läì§©§¨§¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,"àéáäå àp÷å" ïðéòa :éøáñ ïðaø ?éâìtéî à÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨¨¨§¦¨¥©§¦¥§¥¦
:ïðaø eðz ."àéáäå ...àp÷å" ïðéòa àì :øáñ éñBé 'øå§¥¨©¨¨¥©§¦¥§¥¦¨©¨¨
Léà Léwäì ,"dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§©¦¦
:úLL áø øîà ?àúëìä éàîì .Léàì äMàå äMàì§¦¨§¦¨§¦§©¦§§¨¨©©¥¤
:áéúëc ,d÷Lî äéä àì àîeñ àeä íàL íLk§¥¤¦¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
àîeñ äúéä íà ,àéä Ck ,"dLéà éðéòî íìòðå"§¤§©¥¥¥¦¨¨¦¦¨§¨¨

úøbéçL íLk :øîà éLà áø .äúBL äúéä àì:áéúëc ,äúBL äúéä àì úîcéâå Ÿ¨§¨¨©©¦¨©§¥¤¦¤¤§¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
ãéîòäå"
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קצג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dheq(iyiy meil)

äîecdite`ip lr mixacn mleky dy` -,äîec úa àOé ìàå , ¨§©¦¨©¨
BfL,dnEcd -äøLk ätéhî äàadzid dxyk Dn` ixdy ,Bæå ,- ¤¨¨¦¦¨§¥¨§

,dnEcd zaäìeñt ätéhî äàaokzi ,Dn` lr mifirlny oeiky , ¨¨¦¦¨§¨
ieb e` xfnn za `id ok`yïðçBé éaøå .e l`eny lr wlg,øîàsicr §©¦¨¨¨©

yBfL ,äîec àOé ìàå ,äîec úa íãà àOédnvra dnEcd za - ¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤
úeøLk ú÷æça úãîBòzxzene ,mipepix mey oi` dilr ixdy , ¤¤§¤§©©§

dxarzd Dn`y dwfge lrad xg` zelira aexy oeik dlral
ef ly dia` `edy dlranBæå ,,dnEcd -ú÷æça úãîBò dðéà §¥¨¤¤§¤§©

úeøLkeilr dxeq`e ,dlra zgz dpfny dilr mippxn mlek ixdy , ©§
xeqi`a dilr `ae rcei epi`e.

,`xnbd zl`eyäîec íãà àNBð ,éáéúéîzan sicry rnyne , ¥¦¥¥¨¨¨
opgei iax lr dywe ,dnec.

,`xnbd zvxzn,àáø øîà,oiprd xxal yiàNBð àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¥
älçzëìxzeny `id `ziixad zpeeky jzrc lr dlrz ike - §©§¦¨

.eizgz dpfz ixde ,dligzkl dp`yilàlà`cez` owzl miaiig i ¤¨
,da zFpyle `ziixad ixacàNð íàda xzen dnec carica,m`e ¦§¦¨¨

,carica xaecny da eptqede `ziixad epyay xakénð éðz- §¦©¦
`yp m`y siqedl mb xyt`äîec úa.xzen ©¨

,`xnbd zwqeteäîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé ,àúëìäå, §¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨¨
,opgei iaxkàáøòî øa àôéìçz áø éðúc,l`xyi ux`n didy - §¨¥©©£¦¨©©£¨¨

äMà ,eäaà éaøc dén÷`idyïéøLk äéða ,äpæîmiyyeg `le ©¥§©¦©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦
y dwfgy oeik ,mixfnn mde dlran mpi` `nyøçà úBìéòa áBø§¦©©

.ìòaäeizgz didze ,dxyk `idy oeik ,dnEc za `yil sicr okl ©©©
dnr igy eze` d`ihgny dnvr dnEc `yil xy`n ,xzid zwfga

.dpevxn mixg` mr dpfny oeik xeqi`a
,`xnbd zl`ey,íøîò áø éòaxg` zelira aexy epxn`y llkd ¨¥©©§¨

y dy`a oicd dn ,mixyk dipa dpfn dy`e ,lradäöeøt äúéä̈§¨§¨
øúBéa`l` dlra ici lr opi` dizelira aexy yeygl yiy , §¥

mixg`neäî ,mixyk dipa m`d ,.,`xnbd zx`aneïàîc àaélà ©©¦¨§©
dzñååì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàcdy`dy - §¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨

jxca zxarzn,ritedl jixv dzqeey iptl cg` mei llkéòaéz àìŸ¦¨¥
Cì,mixyk mpi` dipay heyte ,dl`y epl oi` -àìå da òãé àìc ¨§Ÿ¨©¨§Ÿ

dì øèðîdxnyl ick dzqee ribi izn zrcl leki `l dlra ixdy - ©§©¨
.xarzz `ly ick mixg` mr dpfz `ly ok iptly meiaéòaéz ék¦¦¨¥

Cìdl`y epl yi mpn` -úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà ¨©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤
dúìéáèì Ceîñ àlàdy`dy zxaeqe ,zwlegd drcd itl - ¤¨¨¦§¦¨¨

epwtzqp ,zxgnl e` dzliah lila llk jxca zxarzn,éàîm`d ©
da òãéc ïåék,dzliah lil izn dlradì øèðî éøBèð`ed - ¥¨§¨©¨¨¥©§©¨

`ly ick dpfz `ly dliahd xg`y miinei meia dze` xney
mixg`n xarzzàì øúBéa äöeøôc ïåék àîìc Bà ,dlra gilvn ¦§¨¥¨¦§¨§¥Ÿ

.rztl epnn zgxeay ,el` miinei mei elit` dilr xenyl.e÷éz¥
,dpyna epipy'eë ïéc úéaL elàådlra yxgzpy in ,odl oipwn] §¥¤¥¦

[oixeq`d ziaa yeag didy e` ,dzhyp e`.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxta dxeza xn`pLéà"yi` ¨©¨¨¦

lrn ea dlrne ezy` dhyz ik,",`ziixad zxxaneãeîìz äî©©§
"Léà Léà" øîBì`a ,dpere ,miinrtúBaøì,lirl epipyy enk ©¦¦§©

L úLàå ,Løç úLàíeîòL úLàå ,äèBiewly mc` `edy ¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤©£
al oednzaúéáa Leáç äéäLå ,íiä úðéãîì dìòa CìäLå ,§¤¨©©§¨¦§¦©©¨§¤¨¨¨§¥

ïäì ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä,zevixta zebdpzny mi`ex m` ¨£¦¤¥¦§©¦¨¤
ïúaeúkî ïìñBôìozaezk lawl ila odilran e`viy ,.zxxan §§¨¦§¨¨

,`ziixadìBëéodl oipwn oic ziay ayeg iziid -óàickïúB÷Läì ¨©§©§¨
,dpere ,zeheq x`yk mewcaiy dheqd in dze` ewyi oic ziay -

BzLà úà Léàä àéáäå" øîBì ãeîìzodkd l`"oic zia oi`e , ©§©§¥¦¨¦¤¦§
leki epi` ,dlra `ixad m` s`e ,dzewydl odkd l` dze` mi`ian
jynda `xnbd zx`any itk ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl.

éñBé éaøe wleg,øîBàdl oipwn oic ziaóàickdúB÷Läìmpn` , ©¦¥¥©§©§¨
z` yi`d `iade' xn`p ixdy ,dzewydl mileki mpi` mnvr md

`l` ,'ezy`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå`ed.äp÷Lé §¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîapax miwleg dna -.iqei iaxe o §©¨¦§§¥

,`xnbd dperéøáñ ïðaøiepiw jnq lr dzewydl leki lrad oi`y ©¨¨¨§¥
c meyn oicd zia"àéáäå àpé÷å" ïðéòaz` `piwe" xn`py - §¦¨§¦¥§¥¦

m` `wecy zekinqd miyxec ,"ezy` z` yi`d `iade" ,"ezy`
diiwydl d`iadl leki `ed ,dl `piw lradàì øáñ éñBé éaøå ,§©¦¦¨©Ÿ

"àéáäå àpé÷å" ïðéòaleki lrade ,zekinqd yexcl oi` - §¦¨§¦¥§¥¦
zian lrad `viyk okl ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl

dl e`piw oic ziay it lr s` ,dpwyi mixeq`d.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxt seqa dxeza aezk"z`f ¨©¨¨

,ze`pwd zxezdLéà úçz äMà äèNz øLàd`nhpe,"df weqte £¤¦§¤¦¨©©¦¨
ick `ae ,xzeinäMàì Léà Léwäì,yi`k dy` ipicyLéàì äMàå §©¦¦§¦¨§¦¨§¦

dy`k yi` ipicy.
,`xnbd zl`eyàúëìä éàîìdy` ecnl dn ,eywed dn oiprl - §©¦§§¨

dy`n yi` ecnl dne yi`n.
,`xnbd dper,úLL áø øîày ,micnel yi`n dy`íàL íLk ¨©©¥¤§¥¤¦

àîeñ àeä,xeir -áéúëc ,d÷Lî äéä àìdheq zyxta dxeza ¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
"dLéà éðéòî íìòðå"in `wec epcnll d`ae zxzein "ipir" zaiz , §¤§©¥¥¥¦¨

,eipira d`exyúéä íà àéä Ck.äúBL äúéä àì àîeñ ä ¨¦¦¨§¨¨Ÿ¨§¨¨
,øîà éMà áø,micnel dy`n yi`úøbéçL íLklbx dl oi`y - ©©¦¨©§¥¤¦¤¤

úîcéâåci dl oi`y -áéúëc äúBL äúéä àìzyxta dxeza §¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
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oifge` mipy` cenr fk sc oey`x wxtdheq
.äîecdCpA 'ixn`cM ,xEAce dqlw oFWl dnEC .ditE`ip lr lM itA zxAcpe zprhpsC) ¨¦§¤¤§¦§¤¤§¦Ÿ©¦¤¨¨§§¨¨§¦¦§©§¦§¦¨©

(.eqlr DA mixAcp EidW xzi xEAC `N` `Ed cWg e`l `Edde ,KiA dzlr Kxir znEC©¦¥¨§¨¦§©¨£¨¤¨¦¤¤¤¨¦§¨¦¨©

gaW oFWll KRdp `Ed Kkitl ,`Ed xzi xEAC oFWl dqlw s`e .DlrA lW DzEaiag£¦¨¤©£¨§©§¨¨§¦¤¤§¦¨¤§©¦§¤©

:(FzF` oiqlwOW) xn`cM i`pB oFWlle.äìeñt äàéaî äàa BæåF` miakFM caFrn `OW §¦§§©¦§¨©¤§©§¦§¨¨¦¦¨§¨¤¨¥¥¨¦

:xfnn.[BfL]zxYnE zExWM zwfgA zcnFr zAd ©§¥¤©©¤¤§¤§©©§ª¤¤

axC ,opiWiig `l dlEqR dRhlE .Dlral§©£¨§¦¨§¨Ÿ©§¦¨§Ÿ

:dxArzp DlrAnE lrAd xg` zFlirAdðéà Bæå §¦©©©©©¦©£¨¦§©§¨§¥¨
.úeøLk ú÷æça úãîBòzxq`pe eiYgY dPfOW ¤¤§¤§©©§¤§©¨©§¨§¤¡¤¤

dilr `aE DWxbn Fpi`e d`Fx Fpi` `Ede eilr̈¨§¥¤§¥§¨§¨¨¨¤¨

:xEQ`A.älçzëì àNBð àøañúåi`Ce `d §¦§¦§§¨¥§©§¦¨¨©©

`id `YWAXn KgxM lr `N` ,Dil dlwlwn§©§§¨¥¤¨©¨§¨¦©¤§¨¦

dnEC mc` `Up m` ipznlE DvFxzl ziraE¨¦§¨¨§¦§¥¦¨¨¨¨¨

e`l `PY `nl` DvFxzl ziraC oeike ,xYnª¨§¥¨§¨¦§¨¨©§¨©¨¨

iOp `dA xninl `Mi`C ,DPn opiazFn `le `weC©§¨§Ÿ§¦¨¦¨§¦¨§¥©§¨©¥

`Vi opixn` iM iOp op`e ,dnEC zA iOp ipze drḧ¨§¨¥©¥©¨©£©©¥¦©§¦¨¦¨

`vni m` dNgYkl e`l Ff `Vi `le Ff mc`̈¨§Ÿ¦¨¨§©§¦¨¦¦§¨

miYW `N` `vFn Fpi`W in[C `N`] la` ,zxg ©̀¤¤£¨¤¨§¦¤¥¥¤¨§©¦

:Ff `Vi l`e Ff `Vi EN`.'eë àôéìçz áø éðúc ¥¦¨§©¦¨§¨¥©©§¦¨
Fl aFh `id dxWkC oeiM dnEC zA KMld¦§¨©¨¥¨¦§¥¨¦

VIW`Vi l`e ,xYd zwfgA eiYgY `dYW dP` ¤¦¨¤¨¤§¥©§¨§¤§©¤¥§©¦¨

:Fl dxq`PXn DOr WOWl FYlwlwOW dnEC¨¤§©§©§§©¥¦¨¦¤¤¤§¨
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mzdc icin wcinl `kil `kdn iy` ax l"`e

opirac l"q iy` ax edin `xizi `xw

:aizkck `xw

äñåøà êìò ïøãä

íùë.eze` oiwcea jk dze` oiwcea mindy

`negpz iax xn` mixx`nd inlyexi

cbpe da yiy mixa` g"nx cbp mixx`nd oipn

dze` oiwcea mindy myk ea yiy mixa` g"nx

xg`l dlran zlawn `idy d`iae d`ia lk lr

dxeq` `idy myke eze` oiwcea od jk lread

lrea ly eig`l dxeq` `id jk lra ly eig`l

`id xg`l oia el oia xq`il dkxcy ici lr `id

ewca wcap `ed dzyzykl `ed la` zwcap

`gip dlez zekfd xne` ip` dze` `le eze`

mxa zxkip epi`e dl dlez zekfd xn`c o`nk

dxked `l ixd zxkipe dlez zekfd xn`c o`nk

`l oikd davpe dzy milebn min xne` ip` `l`

xne` ip` `l` oick `l` dipewcan `iira oeed

xnin opixaq ok `le dxzqp mixg` mr

cifn `ed didy xztiz wcap `ed dzyzykl

ewca dze` ewca `le eze` ewcae zbbey `ide

dil dlz zekfd xne` ip` eze` ewca `le dze`

c"nk mxa zxkip epi`e dlez zekfd c"nk `gip

ip` `l` xked `l `ed ixd zxkipe dlez zekfd

ira ded `l oikd zavpe zzy milebn min xne`

mixg` mr xne` ip` `l` oick `l` dpewcan

didy xztiz da xzen `di yxb dzrn dxzqp

`ed eze` `le dze` ewcae dcifn `ide bbey `ed

dzial zxzen `idy `hiyt zbbey `ide cifn

da cifn xnel xyt` da xzen `diy edn yxib

`hiyt dcifn `ide bbey `ed oikd zxn` z`e

da xzen `diy edn yxib dzial dxeq` `idy

oikd xn` z`e eci zgzn d`vi xnel xyt`

'x mya `a` x"a oerny da ielz xacdy oipne

jzaky ozz `l jzinr zy` l`e xn` opgei

dcifn dzid m` ielz xacd da da d`nhl rxfl

:zxzen zbbey dxeq`
`edd
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äñåøà êìò ïøãä
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'ø àìäå ,àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL¤¥¦§¨¦©¨¤¨¥©£Ÿ
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øéwî :øîà øçà àø÷îe "...änàa íétìà äîã÷¥§¨©§©¦¨©¨¦§¨©¥¨©¦¦
øîBì øLôà éà ,"áéáñ änà óìà äöeçå øéòä̈¦¨¨¤¤©¨¨¦¦¤§¨©
øLôà éàå ,änà íétìà øîàð øákL änà óìà¤¤©¨¤§¨¤¡©©§©¦©¨§¦¤§¨
àä ,änà óìà øîàð øákL ,änà íétìà øîBì©©§©¦©¨¤§¨¤¡©¤¤©¨¨
.úaMä íeçz änà íétìàå ,Løâî änà óìà ,ãöék¥©¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨§©©¨
óìà :øîBà éìéìbä éñBé 'ø ìL Bða øæòéìà 'ø¡¦¤¤§¤¥©§¦¦¥¤¤
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çà äøéL ïéðBò ìàøNé eéäLìk ìò äLî ìL åéø ¤¨¦§¨¥¦¦¨©£¨¤¤©¨
äàâ ék 'äl äøéLà" ,ìlä úà ïéàøB÷k øáãå øác̈¨§¨¨§§¦¤©¥¨¦¨©¦¨Ÿ
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ãnìî ,"épnî éúnz øéñà àì òåâà ãò" :øîBì ãeîìz ?ätöî éðéà Bà ,ätöî éðà Bì£¦§©¤¥¦§©¤©§©©¤§¨Ÿ¨¦ª¨¦¦¤¦§©¥

éðéòî øôò älâé éî :òLBäé 'ø øîà .äNò äáäànLLøBc úééäL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø E ¤¥©£¨¨¨¨©§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥
éîé ìkíéäìà àøé øLéå íz Léà" :øîàpL ,äàøiî àlà íB÷nä úà áBià ãáò àì E ¨¨¤Ÿ¨©¦¤©¨¤¨¦¦§¨¤¤¡©¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dheq(iyiy meil)

"äétk ìò ïúðå 'ä éðôì äLàä úà ïäkä ãéîòäå"zaize , §¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥§¨©©©¤¨
,zxbig `le miilbx dl eidiy jixvy cnll d`ae zxzein "cinrde"

zncib `le ,mici dl eidiy jixvy mi`ex "ditk" zaizneàeä Ck ,¨
.d÷Lî äéä àì ícéb Bà øbéç äéä íà¦¨¨¦¥¦¥Ÿ¨¨©§¨

,yi`l dy` ywidn cnlpd oic `xnbd dtiqen ceréMà áø øa øî©©©©¦
áéúëc äúBL äúéä àì úîléàL íLk ,øîàzyxta dxeza ¨©§¥¤¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦

dheq"ïîà ïîà äLàä äøîàå",dita xnel lkezy jixvdy ixd §¨§¨¨¦¨¨¥¨¥
znli` `led÷Lî äéä àì íléà äéä íà àeä Ck ,. ¨¦¨¨¦¥Ÿ¨¨©§¨

äñåøà êìò ïøãä

éùéîç ÷øô íéîäù íùë

ypera yprp `ede lread z` mb oiwcea mindy x`azi df wxta
yxc jky xikfdy ici lre .el dxeq` `idye ,ok mb mixnd mind
mdizeyxca exn`py mixg` mipipra elblbzp ,avwd oa dixkf iax

.cere ,oinegz ixeqi` ipipre ,dxdhe d`neh ipipra
dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk .äðùîrcilheavl' ici lr d`hg m` §¥¤©©¦§¦¨

,'jxi litple ohaBúBà ïé÷ãBa íénä Ckepha mby ,lread z` - ¨©©¦§¦
,zltep ekxie dav,'eàáe' 'eàáe' øîàpL.dyxcl zxzein e"ied ¤¤¡©¨¨

äøeñàL íLkdy`dìòaì,mind z` dzzy `l m`äøeñà Ck §¥¤£¨©©©¨£¨
ìòBaì,oey`xd dlran dpnl`zd e` dyxbzd m`øîàpL ©¥¤¤¡©

'äàîèðå' 'äàîèð',,dyxcl zxzein e"iedøîà .àáé÷ò éaø éøác ¦§¨¨§¦§¨¨¦§¥©¦£¦¨¨©
ávwä ïa äéøëæ LøBc äéä Ck ,òLBäé éaø`aiwr iaxkéaø . ©¦§ª©¨¨¨¥§©§¨¤©©¨©¦

,øîBàn'äàîèðå' 'äàîèð' äLøta íéøeîàä íéîòt éðLdnn - ¥§¥§¨¦¨£¦©¨¨¨¦§¨¨§¦§¨¨
,ze`nehd ipy micnlp ,'d`nhp' miinrt dxeza ltkpyìòaì ãçà¤¨©©©

,ìòBaì ãçàå.`xizi e"ie zyxcn `le §¤¨©¥
íäî ìBté øLà Nøç éìk [ìëå]" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba- ©¨©©¦£¦¨§¨§¦¤¤£¤¦¥¤

,mzena mivxydn,"àîèé BëBúa øLà ìk ,BëBz ìàepiidc ¤Ÿ£¤§¦§¨
lke`de ,d`nehl oey`x dyrpe zn uxyn `nhp qxg ilkdy

weqtd .ipy dyrpe ilkdn `nhp ekezayøîBà Bðéàxy` lk' ¥¥
ekeza,'àîèé' àlà 'àîèernyny `nhi yexcpe,íéøçà ànèì ¨¥¤¨¦§¨§©¥§©¥£¥¦

økk ìò ãnìqxg ilkdn `nhpy`edyéðL,d`nehlànènL ¦¥©¦¨¥¦¤§©¥
éLéìMä úà.oilega elit`éðéòî øôò älâé éî ,òLBäé éaø øîàE ¤©§¦¦¨©©¦§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤

økk øäèì øçà øBc ãéúò ,øîBà úééäL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥¨¦©¥§©¥¦¨
éLéìLoeik ,dnexza s`,àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL §¦¦¤¥¦§¨¦©¨¤¨¥

àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì àéáî Eãéîìz àáé÷ò éaø àìäå©£Ÿ©¦£¦¨©§¦§¥¦¦§¨¦©¨¤
àîè,oilega s`.'àîèé BëBúa øLà ìk' øîàpL ¨¥¤¤¡©Ÿ£¤§¦§¨

äîã÷ úàt úà øéòì õeçî íúBãîe" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨©¤¦¨¦¤§©¥§¨
óìà äöeçå øéòä øéwî" øîà øçà àø÷îe ,"Bâå äîàa íétìà©§©¦¨©¨§¦§¨©¥¨©¦¦¨¦¨¨¤¤

øîBì øLôà éà ,"áéáñ änàmiell epziyøákL ,änà óìà ©¨¨¦¦¤§¨©¤¤©¨¤§¨
øîBì øLôà éàå ,'änà íétìà' øîàðepziyøákL ,änà íétìà ¤¡©©§©¦©¨§¦¤§¨©©§©¦©¨¤§¨

änà óìà ,ãöék àä ,'änà óìà' øîàðd `edLøâîepzzy ¤¡©¤¤©¨¨¥©¤¤©¨¦§¨
,miellänà íétìàåiabl exn`p,úaMä íeçzueg z`vl xeq`y §©§©¦©¨§©©¨

.miell mepziy ick exkfed `le ,zaya dn` mitl`løæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
änà íétìàå ,Løâî änà óìà ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða§¤©¦¦©§¦¦¥¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨

íéîøëe úBãNyxbn eid sl` mkezn ,dn` miitl` miell epzp - ¨§¨¦
.minxke zecyl sl` cere

úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æà" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨¨¨¦Ÿ¤§¥¦§¨¥¤
,'øîàì' øîBì ãeîìz ïéàL ,"øîàì eøîàéå 'äì úàæä äøéLä©¦¨©Ÿ©©Ÿ§¥Ÿ¤¥©§©¥Ÿ
zxacn dpikydy dpeekd 'xn`l' dxeza aezky mewn lka ixdy

,l`xyi ipal xn`iy dynl xeaicdøîBì ãeîìz äîeo`k ©©§©
,'øîàì',jk xiaqdl xyt` i` dt ixd`l`ìàøNé eéäL ãnìî ¥Ÿ§©¥¤¨¦§¨¥

,ìlä úà ïéàøB÷k øáãå øác ìk ìò äLî ìL åéøçà äøéL ïéðBò¦¦¨©£¨¤Ÿ¤©¨¨¨§¨¨§§¦¤©¥
,miwxtd iy`x z` xeaivd mixne`y,(äàâ äàâ ék 'äì äøéLà)¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨

'øîàì' øîàð Cëì.òîL úà ïéøB÷k ,øîBà äéîçð éaøixg`y §¨¤¡©¥Ÿ©¦§¤§¨¥§¦¤§©
dyn xn` jk ,cgia mi`xew mlek ,dligz gzet xeaiv gilydy
dnl epeeke l`xyi ipa lk lr ycewd gex dzxye ,'dl dxiy`

,cgia mlek exn`e ,xne` `edy.ìlä úà ïéøB÷k àìå§Ÿ§¦¤©¥
LBãwä úà áBià ãáò àì ,ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨Ÿ¨©¦¤©¨

è÷é ïä" øîàpL ,äáäàî àlà àeä Ceøaïééãòå ,"ìçéà Bì éðì ¨¤¨¥©£¨¤¤¡©¥¦§§¥¦£©¥©£©¦
ätöî éðà 'Bì' ,ìe÷L øácämb ,rnyny e"iea 'el' aezk m`d - ©¨¨¨£¦§©¤

cary ixd ,`ad mlerl dtvn ip` 'el' ,ipbxdie ize` yipri m`
,dad`nätöî éðéà Bàdtvn ip` ,rnyny s"l`a '`l' aezky - ¥¦§©¤

'lgi` `l' aey 'iplhwi od' la` ,ipbxdi `ny cgtn ip`y oeik el
,`ad mlerl el dtv` `leøéñà àì òåâà ãò" øîBì ãeîìz©§©©¤§¨Ÿ¨¦

,äNò äáäànL ãnìî ,"éðîî éúîezdcin el yiy iny oeik ¨¦¦¤¦§©¥¤¥©£¨¨¨
micaerd zcin `id ef dcin ,ezzin mei cr eznez xiqn `ly z`fk

.dad`néðéòî øôò älâé éî ,òLBäé éaø øîàïa ïðçBé ïaø E ¨©©¦§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤
éîé ìk LøBc úééäL ,éàkæàlà íB÷nä úà áBià ãáò àlL E ©©¤¨¦¨¥¨¨¤¤Ÿ¨©¦¤©¨¤¨

àìäå ,"òøî øñå íéäìà àøé øLéå íz Léà" øîàpL ,äàøiî¦¦§¨¤¤¡©¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦§¨¥¨©£Ÿ
òLBäé,qepwxed oaãéîìzdidy `aiwr iaxãnì Eãéîìz §ª©©§¦©§¦§¦¥

.äNò äáäànL¤¥©£¨¨¨
.àøîâ,`xnbd zxxan .'eze` oiwcea mind jk' ,dpyna epipy

'àîéìéà ,ïàîì 'BúBàmiwceayãéáò éàî ìòa ,ìòáì`lde - §©¦¥¨§©©©©©¨¦
,llk `hg `l lradàîéz éëå`id dpeekdy §¦¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc zeaezk(iyily meil)

,dreaya epnn izxhtpe oicl iz`ay xhy il eazkàðòazLî éëc§¦¦§©©§¨
éì éáäé.df xhy il epzi exira ray`y xg`ly icka -eäì øîà ¨£¥¦¨©§

dì eáúk ,éiaà øa éáéa áø.dpevxk xhy ©¥©©©©¥¦§¨
:iaia ax ly ez`xed lr `iyew d`ian `xnbd,étt áø øîà̈©©©¦

éàìenî eúéúàc íeMîizexk ly dgtynn mi`a mz`y meyn ± ¦§¨¦¦¨¥
miniàúéìeî éléî eúéøîà,mizexk mixac mixne` mz` -àä ¨§¦¦¥§¨¨¨

[ixd-]éðéiãc àzøMà éàä ,àáø øîàzia miazeky meiw xhy - ¨©¨¨©©©§¨§©¨¥
mpi`e zeniiewn xhyay micrd zenizgy ,aeg xhy lr oic

,zetiefnwî àáúkéîceäééãé úBîéúçà éãäñ eeçðc énedeazky - §¦©§¨¦©¥¦§©©£¥©£¦§©§
ef `zxy` ,mznizg lr micrd eciriy mcewéæçéî àîìà .äìeñt§¨©§¨¦£¦

àø÷éLkmiazek m` xwyk xacd d`xpy ep` miyyegy ixd - §¦§¨
e ,jk lr micr ecirdy iptl '`zxy`'énð àëäxhya ,o`k s`e ± ¨¨©¦

`l oiicre dreaya dxhtp xaky dy`l miazeky df zekf
,draypàø÷éLk éæçéî.eazekl oi`e xwyk xacd d`xp ± ¦£¦§¦§¨

:`xnbd dgecàúéìåjkl di`xe ,dpekp dpi` itt ax zprh ±áøcî §¥¨¦§©
eléôà øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçðlrad m`Bàöî ©§¨§¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦§¨

hblätLàa,hba miaezkd zenyk ezy` mye eny dideBîúçå ¨©§¨©£¨
micr mizgde ±,dì Bðúðehbd,øLkxacdy jkl miyyeg oi`e §¨¨¨¥
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ekeza,'àîèé' àlà 'àîèernyny `nhi yexcpe,íéøçà ànèì ¨¥¤¨¦§¨§©¥§©¥£¥¦

økk ìò ãnìqxg ilkdn `nhpy`edyéðL,d`nehlànènL ¦¥©¦¨¥¦¤§©¥
éLéìMä úà.oilega elit`éðéòî øôò älâé éî ,òLBäé éaø øîàE ¤©§¦¦¨©©¦§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤

økk øäèì øçà øBc ãéúò ,øîBà úééäL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥¨¦©¥§©¥¦¨
éLéìLoeik ,dnexza s`,àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL §¦¦¤¥¦§¨¦©¨¤¨¥

àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì àéáî Eãéîìz àáé÷ò éaø àìäå©£Ÿ©¦£¦¨©§¦§¥¦¦§¨¦©¨¤
àîè,oilega s`.'àîèé BëBúa øLà ìk' øîàpL ¨¥¤¤¡©Ÿ£¤§¦§¨

äîã÷ úàt úà øéòì õeçî íúBãîe" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨©¤¦¨¦¤§©¥§¨
óìà äöeçå øéòä øéwî" øîà øçà àø÷îe ,"Bâå äîàa íétìà©§©¦¨©¨§¦§¨©¥¨©¦¦¨¦¨¨¤¤

øîBì øLôà éà ,"áéáñ änàmiell epziyøákL ,änà óìà ©¨¨¦¦¤§¨©¤¤©¨¤§¨
øîBì øLôà éàå ,'änà íétìà' øîàðepziyøákL ,änà íétìà ¤¡©©§©¦©¨§¦¤§¨©©§©¦©¨¤§¨

änà óìà ,ãöék àä ,'änà óìà' øîàðd `edLøâîepzzy ¤¡©¤¤©¨¨¥©¤¤©¨¦§¨
,miellänà íétìàåiabl exn`p,úaMä íeçzueg z`vl xeq`y §©§©¦©¨§©©¨

.miell mepziy ick exkfed `le ,zaya dn` mitl`løæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
änà íétìàå ,Løâî änà óìà ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða§¤©¦¦©§¦¦¥¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨

íéîøëe úBãNyxbn eid sl` mkezn ,dn` miitl` miell epzp - ¨§¨¦
.minxke zecyl sl` cere

úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æà" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨¨¨¦Ÿ¤§¥¦§¨¥¤
,'øîàì' øîBì ãeîìz ïéàL ,"øîàì eøîàéå 'äì úàæä äøéLä©¦¨©Ÿ©©Ÿ§¥Ÿ¤¥©§©¥Ÿ
zxacn dpikydy dpeekd 'xn`l' dxeza aezky mewn lka ixdy

,l`xyi ipal xn`iy dynl xeaicdøîBì ãeîìz äîeo`k ©©§©
,'øîàì',jk xiaqdl xyt` i` dt ixd`l`ìàøNé eéäL ãnìî ¥Ÿ§©¥¤¨¦§¨¥

,ìlä úà ïéàøB÷k øáãå øác ìk ìò äLî ìL åéøçà äøéL ïéðBò¦¦¨©£¨¤Ÿ¤©¨¨¨§¨¨§§¦¤©¥
,miwxtd iy`x z` xeaivd mixne`y,(äàâ äàâ ék 'äì äøéLà)¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨

'øîàì' øîàð Cëì.òîL úà ïéøB÷k ,øîBà äéîçð éaøixg`y §¨¤¡©¥Ÿ©¦§¤§¨¥§¦¤§©
dyn xn` jk ,cgia mi`xew mlek ,dligz gzet xeaiv gilydy
dnl epeeke l`xyi ipa lk lr ycewd gex dzxye ,'dl dxiy`

,cgia mlek exn`e ,xne` `edy.ìlä úà ïéøB÷k àìå§Ÿ§¦¤©¥
LBãwä úà áBià ãáò àì ,ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨Ÿ¨©¦¤©¨

è÷é ïä" øîàpL ,äáäàî àlà àeä Ceøaïééãòå ,"ìçéà Bì éðì ¨¤¨¥©£¨¤¤¡©¥¦§§¥¦£©¥©£©¦
ätöî éðà 'Bì' ,ìe÷L øácämb ,rnyny e"iea 'el' aezk m`d - ©¨¨¨£¦§©¤

cary ixd ,`ad mlerl dtvn ip` 'el' ,ipbxdie ize` yipri m`
,dad`nätöî éðéà Bàdtvn ip` ,rnyny s"l`a '`l' aezky - ¥¦§©¤

'lgi` `l' aey 'iplhwi od' la` ,ipbxdi `ny cgtn ip`y oeik el
,`ad mlerl el dtv` `leøéñà àì òåâà ãò" øîBì ãeîìz©§©©¤§¨Ÿ¨¦

,äNò äáäànL ãnìî ,"éðîî éúîezdcin el yiy iny oeik ¨¦¦¤¦§©¥¤¥©£¨¨¨
micaerd zcin `id ef dcin ,ezzin mei cr eznez xiqn `ly z`fk

.dad`néðéòî øôò älâé éî ,òLBäé éaø øîàïa ïðçBé ïaø E ¨©©¦§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤
éîé ìk LøBc úééäL ,éàkæàlà íB÷nä úà áBià ãáò àlL E ©©¤¨¦¨¥¨¨¤¤Ÿ¨©¦¤©¨¤¨

àìäå ,"òøî øñå íéäìà àøé øLéå íz Léà" øîàpL ,äàøiî¦¦§¨¤¤¡©¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦§¨¥¨©£Ÿ
òLBäé,qepwxed oaãéîìzdidy `aiwr iaxãnì Eãéîìz §ª©©§¦©§¦§¦¥

.äNò äáäànL¤¥©£¨¨¨
.àøîâ,`xnbd zxxan .'eze` oiwcea mind jk' ,dpyna epipy

'àîéìéà ,ïàîì 'BúBàmiwceayãéáò éàî ìòa ,ìòáì`lde - §©¦¥¨§©©©©©¨¦
,llk `hg `l lradàîéz éëå`id dpeekdy §¦¥¨

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

יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc zeaezk(iyily meil)

,dreaya epnn izxhtpe oicl iz`ay xhy il eazkàðòazLî éëc§¦¦§©©§¨
éì éáäé.df xhy il epzi exira ray`y xg`ly icka -eäì øîà ¨£¥¦¨©§

dì eáúk ,éiaà øa éáéa áø.dpevxk xhy ©¥©©©©¥¦§¨
:iaia ax ly ez`xed lr `iyew d`ian `xnbd,étt áø øîà̈©©©¦

éàìenî eúéúàc íeMîizexk ly dgtynn mi`a mz`y meyn ± ¦§¨¦¦¨¥
miniàúéìeî éléî eúéøîà,mizexk mixac mixne` mz` -àä ¨§¦¦¥§¨¨¨

[ixd-]éðéiãc àzøMà éàä ,àáø øîàzia miazeky meiw xhy - ¨©¨¨©©©§¨§©¨¥
mpi`e zeniiewn xhyay micrd zenizgy ,aeg xhy lr oic

,zetiefnwî àáúkéîceäééãé úBîéúçà éãäñ eeçðc énedeazky - §¦©§¨¦©¥¦§©©£¥©£¦§©§
ef `zxy` ,mznizg lr micrd eciriy mcewéæçéî àîìà .äìeñt§¨©§¨¦£¦

àø÷éLkmiazek m` xwyk xacd d`xpy ep` miyyegy ixd - §¦§¨
e ,jk lr micr ecirdy iptl '`zxy`'énð àëäxhya ,o`k s`e ± ¨¨©¦

`l oiicre dreaya dxhtp xaky dy`l miazeky df zekf
,draypàø÷éLk éæçéî.eazekl oi`e xwyk xacd d`xp ± ¦£¦§¦§¨

:`xnbd dgecàúéìåjkl di`xe ,dpekp dpi` itt ax zprh ±áøcî §¥¨¦§©
eléôà øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçðlrad m`Bàöî ©§¨§¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦§¨

hblätLàa,hba miaezkd zenyk ezy` mye eny dideBîúçå ¨©§¨©£¨
micr mizgde ±,dì Bðúðehbd,øLkxacdy jkl miyyeg oi`e §¨¨¨¥

.xwyk d`xpïðaø eléôàå,df hb milqete xi`n iax lr miwlegy ©£¦©¨¨
øéàî éaøc déìò éâéìt àìeilr miwleg mpi` -,íéLð éhéâa àlà Ÿ§¦¥£¥§©¦¥¦¤¨§¦¥¨¦

meyneì äáéúk ïðéòácdîLmyl hbd z` aezkiy jixvy - ¦§¦¨§¦¨¦§¨
,zyxbznd dy`ddéì eãBî ,úBøèL øàLa ìáàopax micen - £¨¦§¨§¨¥

xhyd z` milqet oi`e ,xyk dty`a `vnpy xhyy xi`n iaxl
dnn jkl di`xe .xwyk d`xpy meynéaø øîà éqà áø øîàc§¨©©©¦¨©©¦

øèL ,ïðçBéea aezky aegBòøôe ,Ba äålLz` rxt jk xg`e - ¨¨§¨¤¨¨§¨
,aegdBa äåìå øæBç Bðéàaezkd mei eze`a elit`e ,dipy mrt ¥¥§Ÿ¤

meyn ,xhyaBãeaòéL ìçîð øákL.wiicl yieàîòè`wec ± ¤§¨¦§©¦§©£¨
meyn,BãeaòéL ìçîðc,df xhya zelle xefgl oi` jklìáà §¦§©¦§£¨
éæçéîì§¦£¥
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שלישי עמ' א



קצו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

déa úéà éàclraaïBò,dxzqpy ixg` dilr `ay ,é÷ãas`déì §¦¦¥¨¨§¥¥
,àiîy oeik ,ok xnel okzi `ldéãéãa ïBò déa úéà ék,lraa -éî ©¨¦¦¥¨§¦¥¦

ãéãì àiî dì é÷ãaddy`l -ïBòî Léàä ä÷ðå" ,àéðz àäå , ¨§¥¨©¨§¦¨§¨©§¨§¦¨¨¦¥¨
,"dðBò úà àNz àéää äLàäå,miyxeceäweðî LéàäL ïîæa §¨¦¨©¦¦¨¤£¨¦§©¤¨¦§¤

ïBòî,dxzqpy xg`l dilr `a `ly ,,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ¥¨©©¦§¦¤¦§
m` la`,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî Léàä ïéà¥¨¦§¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§

.lraa zxacn dpyndy okzi `ly ixd
,xxal `xnbd dkiynnàlàåmiwcea mindy dpynd zpeek §¤¨

,ìòBáìok m` ,`xnbd dywnéðúéìlread z` oiwcea mind jk §¥¦§¥
,yexitaàôéñ éðz÷ãk','ìòBaì äøeñà Ck ìòaì äøeñàL íLk ¦§¨¨¥¥¨§¥¤£¨©©©¨£¨©¥

å.'eze` oiwcea mind jk' aezk dn iptn,`xnbd zvxzníìBòì§¨
miwcea mindàðúc éãéià ,àLéøå ,ìòBáìoiwcea mindy myk' §¥§¥¨©§¥§¨¨

,'dúBàjkléðzoiwcea mind jk','BúBàaeàðúc éãéià ,àôéñ ¨¨¥¥¨©§¥§¨¨
l dxeq`y myk','ìòajklàðzl dxeq` jk'.'ìòBa ©©¨¨¥

,dze` oiwcea mind jk ,dpyna epipy.'eàáe' 'eàáe' øîàpL¤¤¡©¨¨
,`xnbd zl`eyøîà÷ 'eàáe eàa' ,eäì àéòaéà`ed cenilde ¦©§¨§¨¨¨¨©

,e"ied xeziinøîà÷ 'eàáe' 'eàáe' Bàltkpy dnn `ed cenilde ¨¨¨¨©
.'e`ae' minrt dnk dyxta

,`xnbd dgikenòîL àz,epizpyna epipyyìòaì äøeñàL íLk ¨§©§¥¤£¨©©©
'äàîèðå äàîèð' øîàpL ,ìòBaì äøeñà Ck,`aiwr iax ixac ¨£¨©¥¤¤¡©¦§¨¨§¦§¨¨

.`xizi e"ie yxec `aiwr iaxy ixd,`xnbd dgecéòaéz ïééãòåjl ©£©¦¦¨¥
m`d ,`yixa epl`yy enk my s`øîà÷ 'äàîèð' 'äàîèð'¦§¨¨¦§¨¨¨¨©

,milind zelitkn `ed cenildeøîà÷ 'äàîèðå äàîèð' Bà¦§¨¨§¦§¨¨¨¨©
,`xnbd dgiken .e"ied xeziin `ed cenildeéðz÷cî ,òîL àz̈§©¦§¨¨¥

'äàîèðå' äLøta ïéøeîàä íéîòt éðL øîBà éaø ,àôéñ¥¨©¦¥§¥§¨¦©£¦©¨¨¨§¦§¨¨
,ìòBaì ãçàå ìòaì ãçà ,'äàîèðå'zelitkn cnel iax ok m` §¦§¨¨¤¨©©©§¤¨©¥

,milindàáé÷ò éaøc ììkîeilr wlgpy.Léøã÷ éåå ¦§¨§©¦£¦¨¨¥¨¨¦
,`xnbd zx`anãç ,éáéúk éàø÷ àzéL àáé÷ò éaøì Ckìä¦§¨§©¦£¦¨¦¨§¨¥§¦¥©

dãéc äàeöì-mixx`nd mind da e`eaiy xfeb `ed jexa yecwdy §©¨¨¦¨
,mixnl eidiedéãéc äàeöì ãçå,lread z` mb ewcai mindy -ãç §©§©¨¨¦¥©

dãéc äéiNòìjk dyriiy l`xyi ipal ricen `ed jexa yecwdy - ©£¦¨¦¨
,ef dy`ldéãéc äéiNòì ãçå,lreal jk dyriiy -äòéãéì ãç §©©£¦¨¦¥©¦¦¨

dãéc,dkixi jk xg`e mcew davz dphay dricen odkdy -ãçå ¦¨§©
éaøå .déãéc äòéãéì,m"ieed xezii z` `lyéàø÷ àúìz'e`ae' ¦¦¨¦¥§©¦§¨¨§¨¥

,äòéãéì ãçå äéiNòì ãçå äàeöì ãç ,éáéúk.dy`a mleke §¦¥©§©¨¨§©©£¦¨§©¦¦¨
,`xnbd zl`eyéaøåwx mixacn miweqtde ,`xizi e"ie yxec `ly §©¦

y ef dkld ok m` ,dy`d lrCk dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk§¥¤©©¦§¦¨¨
.déì àðî ,BúBà ïé÷ãBa,`xnbd daiynàéðúcî déì à÷ôð §¦§¨¥©§¨¥¦§©§¨

weqta xn`p ,`ziixaa,"Cøé ìétðìå ïèa úBaöì"zx`an ©§¤¤§©§¦¨¥
l dpeekdy `ziixad,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa,`ziixad zxxan ¦§¦¥¤¥

dëéøéå dðèa àlà Bðéà Bà ,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa øîBà äzà©¨¥¦§¦¥¤¥¥¤¨¦§¨¦¥¨
,úìòáð ìL,zx`ane"dëéøé äìôðå dðèá äúáöå" øîBà àeäLk ¤¦§¤¤§¤¥§¨§¨¦§¨§¨§¨§¥¨

éøäúìòáð ìL dëéøéå dðèaxakúBaöì" íéi÷î éðà äîe ,øeîà £¥¦§¨¦¥¨¤¦§¤¤¨¨£¦§©¥©§
,"Cøé ìétðìå ïèal dpeekdy xnel miaiig,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa ¤¤§©§¦¨¥¦§¦¥¤¥

.lread z` mb miwcea mindy iax cnel o`kne

,`xnbd zl`ey,Cãéàåeze` miwcea mindy cnely `aiwr iax §¦¨
,`xnbd daiyn .o`kn df z` cnel epi` dn iptn ,e"ied ly xeziidn

Cøé øãäå àLéøa ïèác ïäk dì òãBîc àeääxnel `a df weqt - ©§©¨Ÿ¥§¤¤§¥¨©£©¨¥
`le ,jxid letpz jk xg`e ohad davz mcewy dl ricen odkdy
ick ,'dav jpha z`e zltep jkixi z`' ,ok iptl aezky enk didi

,íéønä íénä ìò æòì àéöBäì àlLeyr `l mindy exn`iy ¤Ÿ§¦©©©©©¦©¨¦
.dxeza aezkd xcqk

,`xnbd dywn,Cãéàåixde ,lreal miwcea mindy iax cnel cvik §¦¨
,`xnbd zvxzn .odkd zrcedl micnel df weqtnïk íàmicnely ¦¥

,lreal miwcea mindy `le odkd zrced z` wx df weqtnáBzëì¦§
dëéøéå dðèa àø÷,dy`d lydpéî òîL ,'Cøéå ïèa' éàîmindy §¨¦§¨¦¥¨©¤¤§¨¥§©¦¨

mb miwcea.ìòBáì,`xnbd dywnàúàc àeä éëäì élek àîéàå §¥§¥¨¥§¨¦§¨¨
iaxl oipn ,lreal miwcea mindy wx cnll `a weqtd ile` -

,`xnbd zvxzn .odkd zrced z` mb weqtdn cenll xyt`yíà¦
Bëéøéå Bðèa áBzëì ïk,lreal wx rnyny'Cøéå ïèa' éàî,mzq ¥¦§¦§¦¥©¤¤§¨¥

ézøz dpéî òîLmbe ,odkd zrced mb jkn yexcl xyt`y - §©¦¨©§¥
lreal miwcea mindy.

,dpyna epipyäéøëæ LøBc äéä Ck ,òLBäé éaø øîà,avwd oa ¨©©¦§ª©¨¨¨¥§©§¨
xne` iaxe.'eëzwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ian
,dpynayìL ,ïðaø eðz,äLøta ïéøeîàä íéîòt Ldzide'íà ¨©¨¨¨Ÿ§¨¦¨£¦©¨¨¨¦
,'äàîèð`ide ezy` z` `pwe','äàîèðdyi` zgz''äàîèðå ¦§¨¨¦§¨¨§¦§¨¨

,änì,`ziixad zx`aneãçàdxeq` dy`dy xnelãçàå ,ìòaì ¨¨¤¨©©©§¤¨
`ypdl dxeq` dpnl`zd e` lradn dyxbzd m`y xnel,ìòBaì©¥

äîeøúì ãçàåzlqtp ,odk dlrae odk za `id m` elit`y - §¤¨¦§¨
,dnexza lek`ln,ìàòîLé éaø øîà .àáé÷ò éaø éøácjixv oi` ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¦§¨¥

n ecnll xyt`y oeik ,weqtn dpedkl dxeq`y cenll,øîBçå ì÷©¨¤
äîeodk zaäLeøbl`xyin dyxbzdy -úøzenLdia` ziaa ©§¨¤¤¤

,äîeøúìz`f lkaäpeäëì äøeñà,odkl dxeq`y dyexb oickBæ ¦§¨£¨¦§¨
dheq odk za -.äpeäëì äøeñàL ïéc Bðéà ,äîeøúa äøeñàL¤£¨¦§¨¥¦¤£¨¦§¨

,dheqa mixacnd miweqtd z` zyxec `xnbdøîBì ãeîìz äî©©§©
ezy` z` `pwe",äàîèð àéäåz` `pwe d`pw gex eilr xar e` §¦¦§¨¨

ezy`íà ,"äàîèð àì àéäåy lral xexa,äúBL änì äàîèð §¦Ÿ¦§¨¨¦¦§¨¨¨¨¨
eíày lral xexa,d÷Lî äîì äàîèð àì`l`áeúkä Cì ãébî ¦Ÿ¦§¨¨¨¨©§¨©¦¨©¨

äøeñà ÷ôqäLweqtd yexite .d`nhp m` wtqyk eilr dxeq`y - ¤©¨¥£¨
xxal dze` dwyn jkl ,`l e` d`nhp m` wtq ef dy` ,jk `ed

.eilr dxeq` dze` dwyi `l m`e ,wtqd
,`xnbd dtiqenïàkîdheqn -ïc äzà ,xnege lwìõøL,zn ¦¨©¨¨§¤¤

,wtqn d`neha zexdhd z` miwifgny ,zexdha rbp m` wtqy
,ef jxcaïBöøk ñðBàå ãéæîk ââBL da äNò àlL äèBq äîe- ©¨¤Ÿ¨¨¨¥§¥¦§¤§¨

dxeq` dpi`e oevxe cifnk dpic oi` ,qpe`a e` bbeya d`nhp m`y
z`f lka ,dlra lréàcåk ÷ôñ da äNòm` wtqyk mby - ¨¨¨¨¥§©©

,i`cek dlra lr dxeq` d`nhpãéæîk ââBL Ba äNòL õøL¤¤¤¨¨¥§¥¦
ïBöøk ñðBàåqpe`a e` bbeya zexdha uxy rbp m` s`y - §¤§¨
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קצז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

déa úéà éàclraaïBò,dxzqpy ixg` dilr `ay ,é÷ãas`déì §¦¦¥¨¨§¥¥
,àiîy oeik ,ok xnel okzi `ldéãéãa ïBò déa úéà ék,lraa -éî ©¨¦¦¥¨§¦¥¦

ãéãì àiî dì é÷ãaddy`l -ïBòî Léàä ä÷ðå" ,àéðz àäå , ¨§¥¨©¨§¦¨§¨©§¨§¦¨¨¦¥¨
,"dðBò úà àNz àéää äLàäå,miyxeceäweðî LéàäL ïîæa §¨¦¨©¦¦¨¤£¨¦§©¤¨¦§¤

ïBòî,dxzqpy xg`l dilr `a `ly ,,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ¥¨©©¦§¦¤¦§
m` la`,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî Léàä ïéà¥¨¦§¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§

.lraa zxacn dpyndy okzi `ly ixd
,xxal `xnbd dkiynnàlàåmiwcea mindy dpynd zpeek §¤¨

,ìòBáìok m` ,`xnbd dywnéðúéìlread z` oiwcea mind jk §¥¦§¥
,yexitaàôéñ éðz÷ãk','ìòBaì äøeñà Ck ìòaì äøeñàL íLk ¦§¨¨¥¥¨§¥¤£¨©©©¨£¨©¥

å.'eze` oiwcea mind jk' aezk dn iptn,`xnbd zvxzníìBòì§¨
miwcea mindàðúc éãéià ,àLéøå ,ìòBáìoiwcea mindy myk' §¥§¥¨©§¥§¨¨

,'dúBàjkléðzoiwcea mind jk','BúBàaeàðúc éãéià ,àôéñ ¨¨¥¥¨©§¥§¨¨
l dxeq`y myk','ìòajklàðzl dxeq` jk'.'ìòBa ©©¨¨¥

,dze` oiwcea mind jk ,dpyna epipy.'eàáe' 'eàáe' øîàpL¤¤¡©¨¨
,`xnbd zl`eyøîà÷ 'eàáe eàa' ,eäì àéòaéà`ed cenilde ¦©§¨§¨¨¨¨©

,e"ied xeziinøîà÷ 'eàáe' 'eàáe' Bàltkpy dnn `ed cenilde ¨¨¨¨©
.'e`ae' minrt dnk dyxta

,`xnbd dgikenòîL àz,epizpyna epipyyìòaì äøeñàL íLk ¨§©§¥¤£¨©©©
'äàîèðå äàîèð' øîàpL ,ìòBaì äøeñà Ck,`aiwr iax ixac ¨£¨©¥¤¤¡©¦§¨¨§¦§¨¨

.`xizi e"ie yxec `aiwr iaxy ixd,`xnbd dgecéòaéz ïééãòåjl ©£©¦¦¨¥
m`d ,`yixa epl`yy enk my s`øîà÷ 'äàîèð' 'äàîèð'¦§¨¨¦§¨¨¨¨©

,milind zelitkn `ed cenildeøîà÷ 'äàîèðå äàîèð' Bà¦§¨¨§¦§¨¨¨¨©
,`xnbd dgiken .e"ied xeziin `ed cenildeéðz÷cî ,òîL àz̈§©¦§¨¨¥

'äàîèðå' äLøta ïéøeîàä íéîòt éðL øîBà éaø ,àôéñ¥¨©¦¥§¥§¨¦©£¦©¨¨¨§¦§¨¨
,ìòBaì ãçàå ìòaì ãçà ,'äàîèðå'zelitkn cnel iax ok m` §¦§¨¨¤¨©©©§¤¨©¥

,milindàáé÷ò éaøc ììkîeilr wlgpy.Léøã÷ éåå ¦§¨§©¦£¦¨¨¥¨¨¦
,`xnbd zx`anãç ,éáéúk éàø÷ àzéL àáé÷ò éaøì Ckìä¦§¨§©¦£¦¨¦¨§¨¥§¦¥©

dãéc äàeöì-mixx`nd mind da e`eaiy xfeb `ed jexa yecwdy §©¨¨¦¨
,mixnl eidiedéãéc äàeöì ãçå,lread z` mb ewcai mindy -ãç §©§©¨¨¦¥©

dãéc äéiNòìjk dyriiy l`xyi ipal ricen `ed jexa yecwdy - ©£¦¨¦¨
,ef dy`ldéãéc äéiNòì ãçå,lreal jk dyriiy -äòéãéì ãç §©©£¦¨¦¥©¦¦¨

dãéc,dkixi jk xg`e mcew davz dphay dricen odkdy -ãçå ¦¨§©
éaøå .déãéc äòéãéì,m"ieed xezii z` `lyéàø÷ àúìz'e`ae' ¦¦¨¦¥§©¦§¨¨§¨¥

,äòéãéì ãçå äéiNòì ãçå äàeöì ãç ,éáéúk.dy`a mleke §¦¥©§©¨¨§©©£¦¨§©¦¦¨
,`xnbd zl`eyéaøåwx mixacn miweqtde ,`xizi e"ie yxec `ly §©¦

y ef dkld ok m` ,dy`d lrCk dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk§¥¤©©¦§¦¨¨
.déì àðî ,BúBà ïé÷ãBa,`xnbd daiynàéðúcî déì à÷ôð §¦§¨¥©§¨¥¦§©§¨

weqta xn`p ,`ziixaa,"Cøé ìétðìå ïèa úBaöì"zx`an ©§¤¤§©§¦¨¥
l dpeekdy `ziixad,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa,`ziixad zxxan ¦§¦¥¤¥

dëéøéå dðèa àlà Bðéà Bà ,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa øîBà äzà©¨¥¦§¦¥¤¥¥¤¨¦§¨¦¥¨
,úìòáð ìL,zx`ane"dëéøé äìôðå dðèá äúáöå" øîBà àeäLk ¤¦§¤¤§¤¥§¨§¨¦§¨§¨§¨§¥¨

éøäúìòáð ìL dëéøéå dðèaxakúBaöì" íéi÷î éðà äîe ,øeîà £¥¦§¨¦¥¨¤¦§¤¤¨¨£¦§©¥©§
,"Cøé ìétðìå ïèal dpeekdy xnel miaiig,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa ¤¤§©§¦¨¥¦§¦¥¤¥

.lread z` mb miwcea mindy iax cnel o`kne

,`xnbd zl`ey,Cãéàåeze` miwcea mindy cnely `aiwr iax §¦¨
,`xnbd daiyn .o`kn df z` cnel epi` dn iptn ,e"ied ly xeziidn

Cøé øãäå àLéøa ïèác ïäk dì òãBîc àeääxnel `a df weqt - ©§©¨Ÿ¥§¤¤§¥¨©£©¨¥
`le ,jxid letpz jk xg`e ohad davz mcewy dl ricen odkdy
ick ,'dav jpha z`e zltep jkixi z`' ,ok iptl aezky enk didi

,íéønä íénä ìò æòì àéöBäì àlLeyr `l mindy exn`iy ¤Ÿ§¦©©©©©¦©¨¦
.dxeza aezkd xcqk

,`xnbd dywn,Cãéàåixde ,lreal miwcea mindy iax cnel cvik §¦¨
,`xnbd zvxzn .odkd zrcedl micnel df weqtnïk íàmicnely ¦¥

,lreal miwcea mindy `le odkd zrced z` wx df weqtnáBzëì¦§
dëéøéå dðèa àø÷,dy`d lydpéî òîL ,'Cøéå ïèa' éàîmindy §¨¦§¨¦¥¨©¤¤§¨¥§©¦¨

mb miwcea.ìòBáì,`xnbd dywnàúàc àeä éëäì élek àîéàå §¥§¥¨¥§¨¦§¨¨
iaxl oipn ,lreal miwcea mindy wx cnll `a weqtd ile` -

,`xnbd zvxzn .odkd zrced z` mb weqtdn cenll xyt`yíà¦
Bëéøéå Bðèa áBzëì ïk,lreal wx rnyny'Cøéå ïèa' éàî,mzq ¥¦§¦§¦¥©¤¤§¨¥

ézøz dpéî òîLmbe ,odkd zrced mb jkn yexcl xyt`y - §©¦¨©§¥
lreal miwcea mindy.

,dpyna epipyäéøëæ LøBc äéä Ck ,òLBäé éaø øîà,avwd oa ¨©©¦§ª©¨¨¨¥§©§¨
xne` iaxe.'eëzwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ian
,dpynayìL ,ïðaø eðz,äLøta ïéøeîàä íéîòt Ldzide'íà ¨©¨¨¨Ÿ§¨¦¨£¦©¨¨¨¦
,'äàîèð`ide ezy` z` `pwe','äàîèðdyi` zgz''äàîèðå ¦§¨¨¦§¨¨§¦§¨¨

,änì,`ziixad zx`aneãçàdxeq` dy`dy xnelãçàå ,ìòaì ¨¨¤¨©©©§¤¨
`ypdl dxeq` dpnl`zd e` lradn dyxbzd m`y xnel,ìòBaì©¥

äîeøúì ãçàåzlqtp ,odk dlrae odk za `id m` elit`y - §¤¨¦§¨
,dnexza lek`ln,ìàòîLé éaø øîà .àáé÷ò éaø éøácjixv oi` ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¦§¨¥

n ecnll xyt`y oeik ,weqtn dpedkl dxeq`y cenll,øîBçå ì÷©¨¤
äîeodk zaäLeøbl`xyin dyxbzdy -úøzenLdia` ziaa ©§¨¤¤¤

,äîeøúìz`f lkaäpeäëì äøeñà,odkl dxeq`y dyexb oickBæ ¦§¨£¨¦§¨
dheq odk za -.äpeäëì äøeñàL ïéc Bðéà ,äîeøúa äøeñàL¤£¨¦§¨¥¦¤£¨¦§¨

,dheqa mixacnd miweqtd z` zyxec `xnbdøîBì ãeîìz äî©©§©
ezy` z` `pwe",äàîèð àéäåz` `pwe d`pw gex eilr xar e` §¦¦§¨¨

ezy`íà ,"äàîèð àì àéäåy lral xexa,äúBL änì äàîèð §¦Ÿ¦§¨¨¦¦§¨¨¨¨¨
eíày lral xexa,d÷Lî äîì äàîèð àì`l`áeúkä Cì ãébî ¦Ÿ¦§¨¨¨¨©§¨©¦¨©¨

äøeñà ÷ôqäLweqtd yexite .d`nhp m` wtqyk eilr dxeq`y - ¤©¨¥£¨
xxal dze` dwyn jkl ,`l e` d`nhp m` wtq ef dy` ,jk `ed

.eilr dxeq` dze` dwyi `l m`e ,wtqd
,`xnbd dtiqenïàkîdheqn -ïc äzà ,xnege lwìõøL,zn ¦¨©¨¨§¤¤

,wtqn d`neha zexdhd z` miwifgny ,zexdha rbp m` wtqy
,ef jxcaïBöøk ñðBàå ãéæîk ââBL da äNò àlL äèBq äîe- ©¨¤Ÿ¨¨¨¥§¥¦§¤§¨

dxeq` dpi`e oevxe cifnk dpic oi` ,qpe`a e` bbeya d`nhp m`y
z`f lka ,dlra lréàcåk ÷ôñ da äNòm` wtqyk mby - ¨¨¨¨¥§©©

,i`cek dlra lr dxeq` d`nhpãéæîk ââBL Ba äNòL õøL¤¤¤¨¨¥§¥¦
ïBöøk ñðBàåqpe`a e` bbeya zexdha uxy rbp m` s`y - §¤§¨

,mi`nhpBðéà÷ôñ Ba äNòiL ïéc ¥¦¤©£¤¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zeaezk(iriax meil)

dìòadlra zzin xg` -àìå ,äéîç úéáì äøæçL Bà ,äéáà úéáì ©§¨§¥¨¦¨¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ
àétBøèBtà úéNòð,dyexi dlra xi`ydy miqkpaïéLøBiä ïéà ©£¥©§§¨¥©§¦

,dúBà ïéòéaLîàétBøèBtà úéNòð íàå,minezid iqkpaïéLøBiä ©§¦¦¨§¦©£¥©§§¨©§¦
dúBà ïéòéaLî,dlv` miqkpdn melk dakir `lyàáì ãéúòä ìò ©§¦¦¨©¤¨¦¨Ÿ

dlra zzin xg` dwqrzdy dn lr -,äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàå§¥©§¦¦¨©©
øáòMdf lr ixdy ,dlra iiga miqkpa dwqrzdy dn lr - ¤¨©

.mdia` dxhty dn liren

àøîâ
:`xnbd zl`eydzãéáò éàî äòeáLdreay efi`n ,xnelk §¨©£¦§¨

.ezy` z` xehti lrady dpynd dpeekzdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
,áø©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

oifge` mipy` cenr gk sc oey`x wxtdheq
.ïBò déa úéà éàc:dxYqPW xg`l dilr `AW.ïBòî äwðî LéàäL ïîæadilr `A `NW §¦¦¥¨¤¨¨¤¨§©©¤¦§§¨¦§©¤¨¦§ª¤¥¨¤Ÿ¨¨¤¨

:miOd dEwCaIW DpFr `VY `idd dX`d ,eilr dxq`PXn.éðúéì ìòBáì àlàoiwcFA KM ¦¤¤¤§¨¨¨¨¦¨©¦¦¨£¨¤¦§§¨©©¦¤¨§¥¦§¥¨§¦

:Fl dxEq` KM `pY `le ,lrFAl dxEq` KM ,`icdA `tiq ipzcM `icdA lrFAd z`eàa ¤©¥§¤§¨¦§¨¥¥¨§¤§¨¨£¨©¥§Ÿ¨¨¨£¨¨
.øîà÷ eàáe:e"ieC `iEAxn.eàáe eàáe Bà:WixC dWxRA milEtMdäàîèð øîàpL ¨¨¨©¥¦¨§¨¨¨©§¦©¨¨¨¨¦¤¤¡©¦§§¨

.äàîèðå:WixC i"ee `aiwr iAx n"y.ïééãòå`dA §¦§§¨©¦£¦¨¨¥¨¦©£©¦§¨

`iEAxn WixC d`nhpe d`nhp ,il `irAin `tEB¨¦¨§¨¦¦§§¨§¦§§¨¨¦¥¦¨

:Wixcw d`nhpe cge d`nhp cg F` ,i"eeàzL ¨¥©¦§§¨§©§¦§§¨¨¨¥¦¨
.éàø÷miOd E`aE ,mW miaEzM E`aE dWlW §¨¥§Ÿ¨¨§¦¨¨©©¦

ricFdl ,ohA zFAvl KirnA dN`d mixx`nd©§¨£¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§¦©

'ixn`cM frl `ivFdl `NW Kxi xcde ohaC Epl̈§¤¤©£©¨¥¤Ÿ§¦©©¦§©§¦

w"tA(:h lirl)in z` dX`d z` dwWde cge , §§¥§©§¦§¨¤¨¦¨¤¥

d`Evl 'Fbe miOd DA E`aE mixx`nd mixOd©¨¦©§¨£¦¨¨©©¦§§©¨¨

cge ,mixnl miOd DA E`FaIW xfFB d"ATdW¤©¨¨¥¤¨¨©©¦§¨¦§©

d`nhp m` dzide miOd z` DwWde (dIUrl)©£¦¨§¦§¨¤©©¦§¨§¨¦¦§§¨

l`xUi z` aEzMd ricFd o`M ,dIUrl 'Fbe§©£¦¨¨¦©©¨¤¦§¨¥

i"ee aizM mNkaE ,miOd dEwCaIW odl gihanC§©§¦©¨¤¤¦§§¨©©¦§ª¨§¦¨¥

:ziW ixd ,ixizi.déãéc:lrFaC.dãéc,dX`C §¥¥£¥¦¦¥§¥¦©§¦¨

:ziWixtcM dIUre d`eEve drici.éaøå`lC §¦¨§©¨¨©£¦¨§¦§¦¦§©¦§Ÿ

EdNke iaizkC `Ed i`xw `zlY ,i"ee WixC̈¦¨¥§¨¨§¨¥¦§¦¥§ª§

:d`eEve dIUre drici ,Dcicl.æòì àéöBäì àlL §¦©§¦¨©£¦¨§©¨¨¤Ÿ§¦©©
Kkxi z` `WixA dllTA Dl xn` `EdC mEXn¦§¨©¨©§¨¨§¥¨¤§¥¥

ozqipM KxcM wFcal miOd sFqe ,'Fbe zltFp¤¤§§©©¦¦§§¤¤§¦¨¨

Kkl ,Dkxi dltpe xcde DphA dzave aizkC¦§¦§¨§¨¦§¨©£©§¨§¨§¥¨§¨

ozqipM KxcM miOdW dNgY ricFdl Kxvdª§©§¦©§¦¨¤©©¦§¤¤§¦¨¨

:dEwCai.àúàc àeä éëäì délk àîéàå,lrFAl ¦§§¨§¥¨ª¥§¨¥§¨¨©¥

:olpn `WixA dwFl ohaC ricFdl.Cøéå ïèa éàî §¦©§¤¤¨§¥¨§¨¨©¤¤§¨¥
:Dil WixC `kde `kd mzqìL.íéîòt äL`Pwe §¨¨¨§¨¨¨¦¥§Ÿ¨§¨¦§¦¥

d`nhp m` dzide ,d`nhp `ide FYW` z ¤̀¦§§¦¦§¨¨§¨§¨¦¦§§¨

:d`nhpe DWi` zgY.äîeøúì ãçàåENt`W ©©¦¨§¦§¨¨§¤¨¦§¨¤£¦

:dnExYd on dlqtp odM DlraE odM zA `idì÷ ¦©Ÿ¥©£¨Ÿ¥¦§§¨¦©§¨©
.øîçåon Dlqtl `xwOd on `iadl Kixv Fpi` ¨Ÿ¤¥¨¦§¨¦¦©¦§¨§¨§¨¦

:iz` xnge lTnC ,odkl `UPNn dPdMdäî ©§ª¨¦¦¨¥§Ÿ¥§¦©¨Ÿ¤¨¥©
.äLeøbDl oi` rxfe l`xUIn dWxBzPW odM zA §¨©Ÿ¥¤¦§¨§¨¦¦§¨¥§¤©¥¨

lk`Y dia` mgNn aizkcM dnExzA zxYOW¤ª¤¤¦§¨§¦§¦¦¤¤¨¦¨Ÿ¥

(ak `xwIe):dPdkl dlEqR.äîeøzî äìeñtL Bæ ©¦§¨§¨¦§ª¨¤§¨¦§¨
dlEqRW oiC Fpi` ,Yxn`wcM d`nhpC `iEAxn¥¦¨§¦§§¨¦§¨¨§©§¥¦¤§¨

`aiwr iAx ixii` `l `de KixR oOwlE .dPdkl¦§ª¨§©¨¨¦§¨Ÿ©§¥©¦£¦¨

i`nE ,`xw Dkxv` `lC ,llM dPdM lEqtA¦§§ª¨§¨§Ÿ©§§¨§¨©

:l`rnWi iAx Dil xn`wäàîèð àéäå ì"ú äî ¨¨©¥©¦¦§¨¥©§¦¦§¨¨
.'eëDWtp iRp`A `zNnC ,k"` qxB `le ,opiqxB©§¦¨§Ÿ¨©§¦§¨§©§¥©§¨

`dC Dil `irAinw `xizi d`nhp `le ,`id¦§Ÿ¦§§¨§¥¨¨¦¨§¨¥§¨

,Dl xn`w DicEgl l`rnWi iAx e`le .opiWxC©§¦¨§¨©¦¦§¨¥§¥¨¨©¨

:lif`e Wixcw `piiprC i`xwE ,`id `nzq `N ¤̀¨§¨¨¦§¨¥§¦§¨¨¨¨¥§¨¦

.äàîèð àéäå BzLà úà àp÷å øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨
F` xnFl cEnlY dnE ,d`nhp i`CeC rnWnC§©§©§©©¦§§¨©©§©

Dil `hiWR i` ,d`nhp `l `ide 'Fbe eilr xar̈©¨¨§§¦Ÿ¦§¨¨¦§¦¨¥

d`nhp `lC `hiWR i`e ,dzFW dOl d`nhpC§¦§§¨¨¨¨§¦§¦¨§Ÿ¦§§¨

:dwWn dOl÷ôqä ìòL áeúkä Eì ãébî ¨¨©§¤©¦§©¨¤©©¨¥
.äøeñàd`nhp `OW Ff dX` ,`xw xn`w ikde £¨§¨¥¨¨©§¨¦¨¤¨¦§§¨

xxal dPwWiC Kl xn`we ,d`nhp `l `OWe§¤¨Ÿ¦§§¨§¨¨©¨§©§¤¨§¨¥

:dxEq` Dl dwWn `l i`e ,`wtQd.äzà ïàkîe ©§¥¨§¦Ÿ©§¤¨£¨¦¨©¨
rbp `l wtq zFxdhA rbp wtq ,uxWl e"w cnl̈¥§¤¤¨¥¨©§¨¢¨¥Ÿ¨©

:wtQn d`nhA Dl opiwfgnCda äNò àì äèBñ §©§§¦¨¨§ª§¨¦¨¥¨Ÿ¨¨¨
.'eëdURzp `d ,dxEq` dURzp `l `ide aizkC¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§¨¨

FOr Wi` zW`e FYW` ,bbFWl oiCd `Ede ,zxYnª¤¤§©¦§¥¦§§¥¤¦¦

`id s`e ,Ff Fl dpOCfpe FYW`l oeEMzpe ziAA©©¦§¦§©¥§¦§§¦§©§¨§©¦

:DlrA `EdW dxEaQM dbbẄ§¨©§¨¤©£¨
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àåää`xw ol ilbc oeike frl `ivedl `ly ricedl jixv odkd yexit .odk dl rcenc

ixv `l diiyre drici d`ev da aizke dzenk wcap `edc:dia ez azknl jåæ
dxeq`y gikei l`xyi za xninl `kile .dpedkl dxeq`y oic dpi` dnexza dxeq`y

dyrn i"r dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne t"dc dpedkl zxzene dnexza

oic epi` 'eke ef oiyexib epiidc da dyrpy

za la` da dyrpy zepf i"r dpedkl dxeq`y

dyrn i"r epi` dnexza dleqty dn l`xyi

zxzen `dz odkl l`xyi za `ypz m` cere

xzid mdl oi`y el`a ok oi`y dn dnexzl

dlw dyexb dne ikd ipzn ixtqa mlerl

on dleqt l`xyia dyxbnl xefgl zxzeny

on dleqty `ed oic dxeng dheq dpedkd

:dpedkd

äîjke i"yx zqxibk .'eke d`nhp `id l"z

`l` oiwyn oi` mlerly jcnll `neiq

`witq xqinl `xw jixhvi` ike z"`e wtqd lr

`id eli`k dizy mcew dxqe` aezkd xnel yi

zenaic w"ta gkenck zewln `kilc b"r`e i`ce

'it`e `ki` dyr llkn `ad e`l edin (:`i sc)

`a m` dlrn ly c"aa yprp dxedh `id m`

oebk zewitq x`yk `le dyr iaiig lr enk dilr

oney `edy rcepe elk`e oney wtq alg wtq

iaiigk xing `l edin dgilqe dxtk jixvc b"r`

:dyr

åðéàjxtinl `kil .i`cek wtq ea dyry oic

qpe` oda dyry egikei gqt dyere xifp

me`zt rzta eilr zn zeni ikn ol `wtpc oevxk

dyr `l d"t`e (.h sc) zezixkc 'a wxtae ixtqa

z`nehy itl i`cek medzd z`neh wtq oda

d"de dkldn e"w opixzq `le `ed dkld medzd

ip` s` dgkeda xn` ikdc myn gikedl oi`c

`ki` `d la` epnid cenll oi` `lde df `ia`

milbx oky dheql dn opikxt `l i`n` dnznl

lirl opikxtck dxzqpe dl `piw ixdy xacl

ixiin lirlc meyn xnel oi`e (:a sc) w"t yixa

mzd '` cr onidnc dxizqe iepiw xzac d`neha

dxizqn opitli `kd la` milbx `ki` i`ce

dl `piw oky jxtinl `kilc `cixb `iepw xzac

yixa `dc dxizq `la milbx aiyg `l `iepwc

ccnpy dewn mzd iziinc (:a sc) dcp zkqn

oia eiab lr eyrpy zexdhd lk xqg `vnpe

xedh x"dxa xne` y"x `nh i"dxa oia x"dxa

opax dheqn `l` decnl `l mdipye oilez i"dxa

i`cek de`yre `ed wtq dheq dn dheqk ixaq

i"dxa dheq dn `nip dheqn i` jixte 'ek s`

mzd `zyd ikd i`ce `nh inp `kd i`ce `nh

i`n `kd dxzqpe dl `pw ixdy xacl milbx yi

xzac dxizqnc b"r` `nl` `ki` xacl milbx

sili `iepwjixt `l i`n` `kde jixt `kd ik

ied dheqa `iepw ici lr dxizqc xnel yie ikd

mey did `l `iepw `la ixdy uxy rbn wtqk

zeixrd lr ecygp `lc `cixb dxizqa wtq

mzd dcp 'qna t"de wtqd mxeb `iepwd jkld

uxyd epiidc `zerix ixd uxy wtqe dheq iab

dewn iab la` dy`de zexdhd lv` onw lreade

`ki`c `zerix mey epi`x `l dliah mcew

micr z`crd mcew w"ta lirle dci lr iwetql

:`zerix mey i`ed `l
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ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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קצט

oifge` mipya cenr gk sc oey`x wxtdheq
.úàaL íB÷nîe`d dhFQ dnC ,oFce xFfg ,dhFQn `N` wtQn opiOhnC Ycnl `le li`Fd ¦¨¤¨¨¦§Ÿ¨©§¨¦§©¦¨¦¨¥¤¨¦¨£§§©¨¨

la` ,`nh Fwtq cigId zEWxA d`nh s` ,xzql iE`xd mFwn ,`Ed i"dxA wtQn d`nhC¦§¥¨¦¨¥¦¨¨¨§¥¤©ª§¨¦§©¨¦§¥¨¥£¨

:xFdh x"dxA.àéä ìàMì úòc Ba LiL øác äèBq äîewtq s` ,e`l m` z`nhp m` ¦¨©¨¨¨¤¥©©¦¨¥¦¦¦§¥¦¨©§¥

oFbM ,rcFi ipi` xnF` `Ede e`l m` rbp m` l`Xl zrC df rbFpA FA WIW xaC d`nhª§¨¨¨¤¥§¥©¤©©¦¨¥¦¨©¦¨§¥¥¦¥©§

drWA mdA wEqr mc` didW zFxdh F` mc`̈¨¨¢¤¨¨¨¨¨¨¤§¨¨

:wtQd clFPWø"à ìàòîLé éaøì ïðéëøôe ¤©©¨¥©§¦¨§©¦¦§¨¥
.àáé÷òv"` Edi` Dil xcdnwe ,dnExzl cg`e £¦¨§¤¨¦§¨§¨©£©¥¦

:dPdkA `iadl `xwn.eúåiAxl ol `irAn ¦§¨§¨¦¦§ª¨§¦¨§¨¨§©¦

:dPdkA ixii` `lC `aiwr.déì àðîdxEq`C £¦¨§Ÿ©§¥¦§ª¨§¨¥©£¨

,`ixWC xninl `Mil `de ,df zn m` dPdkl¦§ª¨¦¥¤§¨¥¨§¥©§©§¨

,`irAn dPdkl Dl xq` dnExzl `YWdC§©§¨¦§¨¨©¨¦§ª¨¦¨§¨

:l`rnWi 'x Epiid k"`C ,sili `l `Ed e"wnE¦Ÿ¨¦§©§¦§¨¥

éøö àì äpäk ú"ëå.àø÷ CdxEq` `liOnC §§ª¨Ÿ¨¦§¨§¦¥¨£¨

i`CeM dpFf wtq dhFqA aEzMd DA dUr ixdW¤£¥¨¨¨©¨§¨§¥¨§©©

iOp dPdM iAbl KMld ,DlrA lr Dxq`l dpFf¨§¨§¨©©£¨¦§¨§©¥§ª¨©¥

:`id dpFf zwfgA Ffe EgTi `l dpFf aizkC `xiQ ©̀¦¨¦§¦¨Ÿ¦¨§§¤§©¨¦
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ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
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שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י.

וכו' ותקותי חזקה שבידעו תכונת  מובן שמצער מה שנפסק השיעור לימוד תניא עם הבנים 

נפשם, ימצא גישה המתאימה לחדש הלימוד ויהי רצון שמכיון שצריך למלאות החסרון בזמן ההפסק, 

יהי' החידוש באופן המתאים להוראת רבנו הזקן בספר תניא קדישא באגרת התשובה פרק ט' הי' רגיל 

לקרות דף אחד יקרא ב' דפים וכו', ומזה מובן ג"כ שבהתוצאות של הלימוד שלימוד מביא לידי מעשה, 

יהי' ג"כ באופן האמור.

והספק  גדול ההיסוס  לפלא  נוחה ממנה,  הדעת  אין  בעבודתו שמא  להמשיך  ומ"ש שמהסס 

בדבר, עלי' נצטוינו בכמה מקומות בתורתנו תורת חיים, והרי רמז יפה בדבר גם בספר התניא אשר 

הסיום וגמר שלו הוא באגרת הקדש, הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים, ועד כמה פנימי ענין הוכחה זו, 

שדוקא באגה"ק זו מתבטא רבנו הזקן בלשון, גוואלד גוואלד, והרי גם הסדר בספרי תוה"ק תורה היא.

במ"ש אודות שאין מחיצה בין הגברים לנשים - תקותי חזקה שבהשתדלות המתאימה ובדרכי 

נועם ובדברים היוצאין מן הלב יעלה בידו לתקן זה, והרי חשוב הדבר ביותר, כיון שיהי' תקדים טוב 

ויפה בשביל כמה מושבות ובפרט שאפילו אלו שלע"ע אין מקבלים ההסברה שבלי מחיצה הוא נגד 

השו"ע, יש לבארם מתאים גם לשכל הפשוט דנה"ב שבודאי גם הם כוונתם בתפלה היא פני' למי שהוא 

עליון מהם, איך שלא יתארוהו בשכלם או בהרגש הלב, וגם לשיטתם הרי תפלה ענינה עבודה שבלב 

ובכוונה, ותוצאה מידית מהתבוננות אפילו לשעה קלה בזה שצריך להסיר כל ענינים המפריעים לכוונה 

ולהתקשר עם זה למי שפונים ומתפללים אליו, ורואים במוחש אשר העדר המחיצה, אף שמתפללים 

ופשוט  וכו'  השני'  למחלקה  להביט  המתפללות  או  המתפללים  את  מגרה  בחדר,  מיוחדים  בחלקים 

שבהנ"ל אין כל השפלת ערך מי שהוא, ולכן הוא גם הדין )למרות שהאב ובניו יחסם ענין ע"פ התורה 

הוא וכסגנון הכתוב כרחם - אב על בנים, בכ"ז הדין בשו"ע או"ח רסצ"ח( שאסור לנשק בניו בבית 

הכנסת, וטעם הדין ע"פ האמור.

בברכת הצלחה בהפצת היהדות בכלל והחיות בתורה ומצות בפרט ולבשו"ט בכל האמור לעיל.
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äëqk íúìáð éäzå íéøää eæbøiå eäkiå åéìò Bãé èiå Bnòa äåäé-óà äøç ïk-ìòúBöeç áø÷a äçe ©¥¿¨¨Á©§¨̧§©¹©¥´¨¯¨¨´©©¥À©«¦§§Æ¤«¨¦½©§¦¯¦§¨¨²©−̈§¤´¤®
:äéeèð Bãé ãBòå Btà áL-àì úàæ-ìëaåëäøäî äpäå õøàä äö÷î Bì ÷øLå ÷Bçøî íéBbì ñð-àNðå §¨ŸÆŸ¨´©½§−¨¬§¨«§¨«¨¥³©¦Æ¥¨½§¨¬©−¦§¥´¨¨®¤§¦¥¬§¥−̈

:àBáé ì÷æëéò-ïéà:åéìòð CBøN ÷zð àìå åéöìç øBæà çzôð àìå ïLéé àìå íeðé àì Ba ìLBk-ïéàå ó ©¬¨«¥¨¥³§¥¥Æ½¬Ÿ¨−§´Ÿ¦¨®§³Ÿ¦§©Æ¥´£¨½̈§¬Ÿ¦©−§¬§¨¨«
çë:äôeqk åélbìâå eáLçð øvk åéñeñ úBñøt úBëøc åéúúM÷-ìëå íéðeðL åévç øLàèëBì äâàL £¤³¦¨Æ§¦½§¨©§Ÿ−̈§ª®©§³¨Æ©©´¤§½̈§©§¦−̈©¨«§¨¨¬−

:ìévî ïéàå èéìôéå óøè æçàéå íäðéå íéøéôkk âàLé (âàùå) àéálkìàeää íBia åéìò íäðéå ©¨¦®¦§©̧©§¦¦³§¦§ŸÆ§Ÿ¥´¤½¤§©§¦−§¥¬©¦«§¦§¬Ÿ¨¨²©¬©−
:äéôéøòa CLç øBàå øö CLç-äpäå õøàì èaðå íé-úîäðk(ô) §©£©¨®§¦©³¨Æ̈¤Æ§¦¥½Ÿ¤©´¨½¨©−©£¦¤«¨

i"yx
.ÔÎ ÏÚ (‰Î):הללו מעשיהם ‰‰¯ÌÈ.על ÂÊ‚¯ÈÂ מלכי

ושריהם: גופו ÁÂÒÎ‰.יהודה מתוך הניסח וקיא כרוק
סחי  וכן סחי קרוי חכמי' ובלשון מאוס שהוא אדם של

ג')ומאוס ÂˆÂÁ˙.:(איכה בין ·˜¯· מאוסים יהיו כן
Ê‡˙.הבבלים: ÏÎ·:עליהם ‡ÂÙ.הבאה ·˘ ‡Ï לא

מהם: אפו להשיב במעשיהם להם:ÈÂË‰.נתקנו להרע
.‡˘Â (ÂÎ) רמזים להם ירמוז לגוים, נס הקב''ה

ארוך  כלונס כמו הוא נס נשיאת עליהם, ולבא להתאסף
אותו  ורואין גבוה הר בראש ועולין בגד בראשו ונותנין
ארים  עמים על וכן אדם בני לקיבוץ סימן והוא מרחוק

מ''ט)נסי נס(לקמן על אותו ושים כד)וכן כלונס (במדבר ,
נס: קרוי לאות שהוא שם ועל בלע''ז Â˘¯˜.פירקא

לקיבוץ: סימן הוא אף בלע''ז ‰‡¯ı.שיבליר ‰ˆ˜Ó
ישראל: על לצור מרחוק Â·È‡.שיבאו Ï˜ עליהם האויב

והולך: שמפרש ·Â.כמו Ï˘ÂÎ ÔÈ‡Â ÛÈÚ ÔÈ‡ (ÊÎ) לא
שהם  יחישה ימהר לקיים במרוצתו יכשל ולא ייעף

לפניו: הגמלים Á˙Ù.אומרים ויפתח כמו ניתר לשון

כד) ˙˜.:(בראשית ‡ÏÂ לירא כשלון סי' שם יראו ולא
מלבא: Îˆ¯.ממני (ÁÎ):צור כמו כטינרא ת''י

.ÂÈÏ‚Ï‚Â:מרכבותיו ˘‡‚‰.אופני (ËÎ) תהיה זו אימה
לביא: כמו כל ËÈÏÙÈÂ.עליכם מיד לטרפו יצילנו

בלע''ז: אישקמוצייר יפליט להצילה. הבאים
.ÌÂ‰ÈÂ (Ï):למעלה הנזכר ה' עם על האויב אותו
.ÌÈ ˙Ó‰Î:הומות בחיילות יבוא כן גליו יהמו אשר

.ı¯‡Ï Ë·Â שיעזרום ויצפו ישראל יביטו הבטה לשון
היורדים  שנאמר כענין עליהם סומכין שהם ארץ מלכי

לעזרה לא)מצרים Í˘ÂÁ.:(לקמן ‰‰Â עוזר יהא שלא
והוי''ו  נתק ולא נפתח לא כמו נפעל לשון ונבט להם,
איסגרד''י  אייר''ט להבא הדיבור להסב לו גורמת

Í˘Á.בלע''ז: ¯Â‡Â עזורˆ¯ ונפל עוזר וכשל (שם)כמו

לו  להאיר שבא וזה הצרה עליו שבאת לו שצר מי
ח  שנתמעטה שניהם הלבנה היא צר פותרין ויש שכו

החמה: היא לשון ·ÈÙÈ¯Ú‰.ואור שלה מאפליה בבא
כמטר לב)יערף מאפיל:(דברים האור מטר בערוף דרך וכן

cec zcevn
(‰Î).ÂÈÏÚ:עמו ושריהם:‰‰¯ÌÈ.על  יהודה ÁÂÒÎ‰.מלכי

חוצות : בקרב  המושלך Ê‡˙.כרוק ÏÎ·הפורעניות כל  עם
בהם: להכות נטויה ידו  ועוד  ה' אף שב לא Â˘‡(ÂÎ)הזאת

.Òעליהם לבוא ממרחק היושבים  האומות  לב יעורר  ר''ל
ולבוא: להתאסף להם שרק  וכאלו  נס להם נשאר (ÊÎ)כאלו

.ÛÈÚ ÔÈ‡:וכושל עיף  בו  ימצא  לא  הבא  ÌÂÈ.בהעם ‡Ï ר ''ל
בדבר: מתעצל  מי  יהיה Á˙Ù.לא ‡ÏÂשום למי  יהיה לא ר ''ל 

עיכוב: ˘ÌÈÂ.(ÁÎ)צד  ÂÈˆÁ יהיה‡˘¯ חציו אשר  עם יהיה
למלחמה : מוכן יהיה  ר''ל  ולאÎˆ¯.שנונים  כסלע חזקים

במרוצתם: סופה:ÙÂÒÎ‰.יתנגפו  כרוח ללכת  (ËÎ)ימהרו
.ÂÏ הזה:˘‡‚‰ הבאËÈÏÙÈÂ.להעם  מיד לעצמו הטרף יציל 

מידו: ÏÈˆÓ.לחטוף ÔÈ‡Â:מידו להציל  מי ביד  יהיה (Ï)לא
.ÂÈÏÚ: ישראל ı¯‡Ï.על  Ë·Âימצא אולי ארץ  למלכי יביט 

עזרה: ˆ¯.מהם Í˘ÂÁ ‰‰Âהבא והאויב  מהצר חושך לו  יש
עזר: מצא  לא כי ·ÈÙÈ¯Ú‰.עליו Í˘Á ¯Â‡Â חשך השמש אור

ועל  מאפליה בבוא  ר''ל  בעריפיה או הצרה , מרוב  בשמים לו 
: בעריפיה אמר האור  מאפיל  המטר  יערוף בעת  כי

oeiv zcevn
(‰Î).ÂÊ‚¯ÈÂ:החרדה תנועת מןÁÂÒÎ‰.ענין הניסח כרוק 

ג): (איכה תשימנו  ומאוס  סחי וכן כלונסÒ.(ÂÎ)הגוף  הוא
ולבא : ולהתאסף  בו לרמוז  ועשוי  בגד  ובראשי Â˘¯˜.ארוך 

וכן להתאסף  סימן והוא השפתים בקבוץ  הנעשה קול  הוא
י ): (זכריה ואקבצם להם התרתÁ˙Ù.(ÊÎ)אשרקה ענין 

ל ): (איוב  פתח  יתרי כמו מתניו:ÂÈˆÏÁ.חגורה:‡ÂÊ¯.הקשר
.˜˙:ממקומו ועד ˘¯ÍÂ.נעתק  מחוט  כמו קשורים  ענין

יד ): (בראשית  נעל  „¯ÂÎÂ˙.חדודים:˘ÌÈÂ.(ÁÎ)שרוך
היטב: למתחו הקשת על  ברגליו לדרוך הואÂÒ¯Ù˙.הדרך 

מנעלים: העגלה:ÂÈÏ‚Ï‚Â.כסלע:Îˆ¯.כעין ÙÂÒÎ‰.אופן
חזק : האריה :È·ÏÎ‡.(ËÎ)רוח  משמות מל 'Ì‰ÈÂ.שם

הצלה:ËÈÏÙÈÂ.המייה: המייה:Ó‰Î˙.(Ï)ענין Ë·Â.מל'
וראיה: הבטה יערפו·ÈÙÈ¯Ú‰.מל ' כי על השמים נקראים כן

ר ''ל  או  לג) (דברים  טל  יערפו שמיו אף  כמ ''ש הטל  את ויזלו
במאפליה:
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àë:eúeîé áì-øñça íéìéåàå íéaø eòøé ÷écö éúôNáëáöò óñBé-àìå øéLòú àéä äåäé úkøa ¦§¥´©−¦¦§´©¦®¤«¹¡¦¦À©£©¥¬¨«¦§©´§−¨¦´©£¦®§«Ÿ¦−¤´¤
:dnòâë:äðeáz Léàì äîëçå änæ úBNò ìéñëì ÷BçNkãëúåàúå epàBáú àéä òLø úøBâî ¦¨«¦§´¦ −§¦£´¦¨®§¹¨§À̈§¦´§¨«§©´−̈¨¦´§¤®§©£©−

:ïzé íé÷écöäë:íìBò ãBñé ÷écöå òLø ïéàå äôeñ øBáòkåëïk íéðéòì ïLòëå íépMì | õîçk ©¦¦´¦¥«©£´−¨§¥´¨¨®§¹©¦À§´¨«©³Ÿ¤©¦©À¦§¤¨¨¬¨¥¨®¦¥¬
ì ìöòä:åéçìLæëéñBz äåäé úàøé:äðøö÷z íéòLø úBðLe íéîé óçëúå÷úå äçîN íé÷écö úìçBz ¤¹¨¥À§Ÿ§¨«¦§©´§−¨¦´¨¦®§−§¨¦´¦§«Ÿ§¨¤´¤©¦¦´¦§¨®§¦§©−

:ãáàz íéòLøèë:ïåà éìòôì äzçîe äåäé Cøc ízì æBòîìàì íéòLøe èBné-ìa íìBòì ÷écö §¨¦´Ÿ¥«¨´© −Ÿ¤´¤§¨®¹§¦À̈§´Ÿ£¥¨«¤©¦´§¨´©¦®¹§¨¦À´Ÿ
:õøà-eðkLéàììe äîëç áeðé ÷écö-ét:úøkz úBëtäz ïBLáìíéòLø éôe ïBöø ïeòãé ÷écö éúôN ¦§§¨«¤¦«©−¦¨´¨§¨®§¬©¹§ªÀ¦¨¥«¦§¥´©−¦¥§´¨®¦¬§¹¨¦À

:úBëtäz©§ª«
àé éìùîbÎ`

àðæàî:BðBöø äîìL ïáàå äåäé úáòBz äîøî éá:äîëç íéòeðö-úàå ïBì÷ àáiå ïBãæ-àaâúnz Ÿ§¥´¦ −§¨£©´§¨®§¤−¤§¥¨´§«¨«−̈©¨´Ÿ¨®§«¤§¦¬¨§¨«ª©´
:ícLé (íãùå) íéãâBa óìñå íçðz íéøLé§¨¦´©§¥®§¤−¤§¦´§¨¥«

i"yx
(‡Î).'Â‚Â ÌÈ·¯ ÂÚ¯È ˜È„ˆ È˙Ù˘ אוכלים שרבים

ובתפלתו: ÏÂ‡(Î·)בזכותו ,¯È˘Ú˙ ‡È‰ '‰ ˙Î¯·
.‰ÓÚ ·ˆÚ ÛÈÒÂÈ די בו להעשיר להתייגע צריך אין

מברכו: שהוא מה Â˘Ú˙(Î‚)בברכה ÏÈÒÎÏ ˜ÂÁ˘Î
.‰ÓÊ:חטאים ˙·Â‰.כשחוק:ÓÎÁÂ‰.עצת ˘È‡Ï

לעשות: בעיניו היא קלה ¯˘Ú.(Î„)כלומר ˙¯Â‚Ó
ואמרו יראו  הפלגה דור לו, יבא ירא שהוא (בראשית מה

משםי) אותם ה' ויפץ כתיב וסופן נפוץ, :(שם)פן
.Ô˙È ÌÈ˜È„ˆ ˙Â‡˙Â:(לתת) ליתנה שבידו מי

(‰Î).Ú˘¯ ÔÈ‡Â ‰ÙÂÒ ¯Â·ÚÎ רוח עברת בא פתאום
ממקומו: הרשע נכרת ˆ„ÌÈ˜È(ÁÎ)סערה ˙ÏÁÂ˙

.‰ÁÓ˘:ושמחים מתקיימת ¯˘ÌÈÚסופה ˙Â˜˙Â
תבא:˙‡·„. לא ‰'(ËÎ)כי Í¯„ ÌÂ˙Ï ÊÂÚÓ

.‰˙ÁÓÂהיאÔÂ‡ ÈÏÚÂÙÏ. והיא בה הולכין שאינן
מהם: ËÂÓÈ.(Ï)נפרעת Ï· ÌÏÂÚÏ ˜È„ˆ מט כשהוא

וקם: יפול כי עולם מוטת מוטתו ˆ„È˜(Ï‡)אין ÈÙ
.‰ÓÎÁ ·ÂÈשפתים ניב לשון נ''ז)ידבר, :(ישעיה

(·Ï).ÔÂˆ¯ ÔÂÚ„È ˜È„ˆ È˙Ù˘ ולפייס לרצות יודעים
שלום  ולהטיל הבריות את לרצות ויודעים בוראם את

ÓÎÁ‰.(·)ביניהם: ÌÈÚÂˆ ˙‡Â ÔÂÏ˜ ‡·ÈÂ ÔÂ„Ê ‡·
חכמה: ˙ÌÁ.(‚)תבוא ÌÈ¯˘È ˙ÓÂ˙:תנהלםÛÏÒÂ

.Ì„˘È ÌÈ„‚Â·:ישדדם

cec zcevn
(‡Î).ÌÈ·¯ ÂÚ¯Èלהם יורה כי שפתיו מפרי אוכלים רבים 

להם : לטוב בה ילכו אשר  אשרÌÈÏÈÂ‡Â.הדרך  האוילים  אבל 
דבריו: בחנו שלא  לבם חסרון בעבור ימותו אליו שמעו  לא 

(·Î).'‰ ˙Î¯·ועם האדם את מעשרת היא  ה' שנותן הברכה
להרבות ויגיעה  עצבון  עוד  להוסיף יצטרך  לא ההוא  הברכה 

הבאה: בהברכה לו די יהיה כי השחוקÂÁ˘Î˜.(Î‚)הון כמו
לאיש נקל  וכ ''כ  זמה לעשות לכסיל  נקל  כן נקל  דבר  הוא

חכמה: דבר לעשות יפחד Â‚Ó¯˙.(Î„)תבונה  אשר מהדבר 
הצדיק לה יתאוה  אשר הטובה  ודבר עליו תבוא היא הרשע 

הקב ''ה : והוא ליתן שבידו מי לו  ÙÂÒ‰.(Î‰)יתן ¯Â·ÚÎהרשע יוכרת הפורעניות תבוא  כאשר  ר ''ל הסופה  יעבור כאשר מיד 
ממקומו: זז שאינו העולם ליסוד דומה הוא  הצדיק  אבל  מזיקıÓÂÁÎ.(ÂÎ)ואיננו כן וכו ' לשיניים  הוא  מזיק  שהחומץ  כמו

בדבר: מתעצל  והוא עליו סומך כי למשלחו  ÌÈÓÈ.(ÊÎ)העצל  ÛÈÒÂ˙:בה שאוחז תקצורנהÂ˘Â˙.למי לו הקצובים השנים  אף
מהם: לו פוחתין תקות˙ÏÁÂ˙.(ÁÎ)כי אבל  לה מקוים  היו אשר על  המה  ושמחים  באה  כי לשמחה להם היא צדיקים תקות

התוחלת: על  ומיצר תבא ולא אבודה תהיה למחתהÊÂÚÓ.(ËÎ)הרשעים  והיא בו הלך  כי בעבור  תם  לאיש  לחוזק הוא  ה' דרך 
הרשעים: על  וחובה התם על  זכות מלמדת ור ''ל  בו הלכו לא אשר על האון  לפועלי לאÌÏÂÚÏ.(Ï)ושבר מט  הוא אם אף

ויקום: יחזור כי  ימוט ÂÎ˘È.לעולם ‡Ï:שעה לפי היא מצלחת שעתם  אם אף מרובה  Â‚Â'.(Ï‡)לזמן ·ÂÈפיו באמרי ר ''ל 
יוכרת: התורה חכמת המהפך  ר''ל  תכרת  תהפוכות  שפי לומר  ומרמז ומוסר חכמה ¯ˆÔÂ.(Ï·)יוכלל  ÔÂÚ„È:'לה לרצות יודעים

.˙ÂÎÂÙ‰˙:בדבר והורגלו בזה עסקם כל  כי ה' דבר להפך תהפוכות ידעון לומר ידעון על Ó¯Ó‰.(‡)מוסב ÈÊ‡Óהעשוי
הקונים: לרמות ירצה אשר הכף ˘ÓÏ‰.להכריע  Ô·‡Â:' לה לרצון הוא חסרון מבלי בשלימותה שהיא משקל ·‡(·)אבן

.ÔÂ„Ê:חכמה בא צנועים  ועם הבריות  את יבזה כי קלון עמו בא  זדון איש בא  בדרך ˙ÓÂ˙.(‚)כאשר תנהיגם הישרים  תמימות
להם: נפשותם:ÛÏÒÂ.הטוב מהם ישודד  הבוגדים עקמימות

oeiv zcevn
(‡Î).ÂÚ¯È:יאכילו ור''ל מרעה עניןÓÊ‰.(Î‚)מלשון

הרעה: מואבÂ‚Ó¯˙.(Î„)מעשה ויגר  כמו פחד  (במדבר ענין

סערה :ÙÂÒ‰.(Î‰)כב): נטיה :ËÂÓÈ.(Ï)רוח ÂÎ˘È.לשון
בהשקט : חניה  ניבÂÈ·.(Ï‡)עניינו בורא  כמו דיבור ענין

נ''ז):שפתים המשקל :ÈÊ‡Ó.(‡)(ישעיה בזיון:˜ÔÂÏ.(·)כלי
.ÌÈÚÂˆ: ענותנותם מרוב  עצמם  עניןÛÏÒÂ.(‚)המסתתרים 

צדיקים דברי  ויסלף  כמו כג):עקום שדידהÌ„˘È.שמות מל '
וגזילה:
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äéòùéälÎdk

äëqk íúìáð éäzå íéøää eæbøiå eäkiå åéìò Bãé èiå Bnòa äåäé-óà äøç ïk-ìòúBöeç áø÷a äçe ©¥¿¨¨Á©§¨̧§©¹©¥´¨¯¨¨´©©¥À©«¦§§Æ¤«¨¦½©§¦¯¦§¨¨²©−̈§¤´¤®
:äéeèð Bãé ãBòå Btà áL-àì úàæ-ìëaåëäøäî äpäå õøàä äö÷î Bì ÷øLå ÷Bçøî íéBbì ñð-àNðå §¨ŸÆŸ¨´©½§−¨¬§¨«§¨«¨¥³©¦Æ¥¨½§¨¬©−¦§¥´¨¨®¤§¦¥¬§¥−̈

:àBáé ì÷æëéò-ïéà:åéìòð CBøN ÷zð àìå åéöìç øBæà çzôð àìå ïLéé àìå íeðé àì Ba ìLBk-ïéàå ó ©¬¨«¥¨¥³§¥¥Æ½¬Ÿ¨−§´Ÿ¦¨®§³Ÿ¦§©Æ¥´£¨½̈§¬Ÿ¦©−§¬§¨¨«
çë:äôeqk åélbìâå eáLçð øvk åéñeñ úBñøt úBëøc åéúúM÷-ìëå íéðeðL åévç øLàèëBì äâàL £¤³¦¨Æ§¦½§¨©§Ÿ−̈§ª®©§³¨Æ©©´¤§½̈§©§¦−̈©¨«§¨¨¬−

:ìévî ïéàå èéìôéå óøè æçàéå íäðéå íéøéôkk âàLé (âàùå) àéálkìàeää íBia åéìò íäðéå ©¨¦®¦§©̧©§¦¦³§¦§ŸÆ§Ÿ¥´¤½¤§©§¦−§¥¬©¦«§¦§¬Ÿ¨¨²©¬©−
:äéôéøòa CLç øBàå øö CLç-äpäå õøàì èaðå íé-úîäðk(ô) §©£©¨®§¦©³¨Æ̈¤Æ§¦¥½Ÿ¤©´¨½¨©−©£¦¤«¨

i"yx
.ÔÎ ÏÚ (‰Î):הללו מעשיהם ‰‰¯ÌÈ.על ÂÊ‚¯ÈÂ מלכי

ושריהם: גופו ÁÂÒÎ‰.יהודה מתוך הניסח וקיא כרוק
סחי  וכן סחי קרוי חכמי' ובלשון מאוס שהוא אדם של

ג')ומאוס ÂˆÂÁ˙.:(איכה בין ·˜¯· מאוסים יהיו כן
Ê‡˙.הבבלים: ÏÎ·:עליהם ‡ÂÙ.הבאה ·˘ ‡Ï לא

מהם: אפו להשיב במעשיהם להם:ÈÂË‰.נתקנו להרע
.‡˘Â (ÂÎ) רמזים להם ירמוז לגוים, נס הקב''ה

ארוך  כלונס כמו הוא נס נשיאת עליהם, ולבא להתאסף
אותו  ורואין גבוה הר בראש ועולין בגד בראשו ונותנין
ארים  עמים על וכן אדם בני לקיבוץ סימן והוא מרחוק

מ''ט)נסי נס(לקמן על אותו ושים כד)וכן כלונס (במדבר ,
נס: קרוי לאות שהוא שם ועל בלע''ז Â˘¯˜.פירקא

לקיבוץ: סימן הוא אף בלע''ז ‰‡¯ı.שיבליר ‰ˆ˜Ó
ישראל: על לצור מרחוק Â·È‡.שיבאו Ï˜ עליהם האויב

והולך: שמפרש ·Â.כמו Ï˘ÂÎ ÔÈ‡Â ÛÈÚ ÔÈ‡ (ÊÎ) לא
שהם  יחישה ימהר לקיים במרוצתו יכשל ולא ייעף

לפניו: הגמלים Á˙Ù.אומרים ויפתח כמו ניתר לשון

כד) ˙˜.:(בראשית ‡ÏÂ לירא כשלון סי' שם יראו ולא
מלבא: Îˆ¯.ממני (ÁÎ):צור כמו כטינרא ת''י

.ÂÈÏ‚Ï‚Â:מרכבותיו ˘‡‚‰.אופני (ËÎ) תהיה זו אימה
לביא: כמו כל ËÈÏÙÈÂ.עליכם מיד לטרפו יצילנו

בלע''ז: אישקמוצייר יפליט להצילה. הבאים
.ÌÂ‰ÈÂ (Ï):למעלה הנזכר ה' עם על האויב אותו
.ÌÈ ˙Ó‰Î:הומות בחיילות יבוא כן גליו יהמו אשר

.ı¯‡Ï Ë·Â שיעזרום ויצפו ישראל יביטו הבטה לשון
היורדים  שנאמר כענין עליהם סומכין שהם ארץ מלכי

לעזרה לא)מצרים Í˘ÂÁ.:(לקמן ‰‰Â עוזר יהא שלא
והוי''ו  נתק ולא נפתח לא כמו נפעל לשון ונבט להם,
איסגרד''י  אייר''ט להבא הדיבור להסב לו גורמת

Í˘Á.בלע''ז: ¯Â‡Â עזורˆ¯ ונפל עוזר וכשל (שם)כמו

לו  להאיר שבא וזה הצרה עליו שבאת לו שצר מי
ח  שנתמעטה שניהם הלבנה היא צר פותרין ויש שכו

החמה: היא לשון ·ÈÙÈ¯Ú‰.ואור שלה מאפליה בבא
כמטר לב)יערף מאפיל:(דברים האור מטר בערוף דרך וכן

cec zcevn
(‰Î).ÂÈÏÚ:עמו ושריהם:‰‰¯ÌÈ.על  יהודה ÁÂÒÎ‰.מלכי

חוצות : בקרב  המושלך Ê‡˙.כרוק ÏÎ·הפורעניות כל  עם
בהם: להכות נטויה ידו  ועוד  ה' אף שב לא Â˘‡(ÂÎ)הזאת

.Òעליהם לבוא ממרחק היושבים  האומות  לב יעורר  ר''ל
ולבוא: להתאסף להם שרק  וכאלו  נס להם נשאר (ÊÎ)כאלו

.ÛÈÚ ÔÈ‡:וכושל עיף  בו  ימצא  לא  הבא  ÌÂÈ.בהעם ‡Ï ר ''ל
בדבר: מתעצל  מי  יהיה Á˙Ù.לא ‡ÏÂשום למי  יהיה לא ר ''ל 

עיכוב: ˘ÌÈÂ.(ÁÎ)צד  ÂÈˆÁ יהיה‡˘¯ חציו אשר  עם יהיה
למלחמה : מוכן יהיה  ר''ל  ולאÎˆ¯.שנונים  כסלע חזקים

במרוצתם: סופה:ÙÂÒÎ‰.יתנגפו  כרוח ללכת  (ËÎ)ימהרו
.ÂÏ הזה:˘‡‚‰ הבאËÈÏÙÈÂ.להעם  מיד לעצמו הטרף יציל 

מידו: ÏÈˆÓ.לחטוף ÔÈ‡Â:מידו להציל  מי ביד  יהיה (Ï)לא
.ÂÈÏÚ: ישראל ı¯‡Ï.על  Ë·Âימצא אולי ארץ  למלכי יביט 

עזרה: ˆ¯.מהם Í˘ÂÁ ‰‰Âהבא והאויב  מהצר חושך לו  יש
עזר: מצא  לא כי ·ÈÙÈ¯Ú‰.עליו Í˘Á ¯Â‡Â חשך השמש אור

ועל  מאפליה בבוא  ר''ל  בעריפיה או הצרה , מרוב  בשמים לו 
: בעריפיה אמר האור  מאפיל  המטר  יערוף בעת  כי

oeiv zcevn
(‰Î).ÂÊ‚¯ÈÂ:החרדה תנועת מןÁÂÒÎ‰.ענין הניסח כרוק 

ג): (איכה תשימנו  ומאוס  סחי וכן כלונסÒ.(ÂÎ)הגוף  הוא
ולבא : ולהתאסף  בו לרמוז  ועשוי  בגד  ובראשי Â˘¯˜.ארוך 

וכן להתאסף  סימן והוא השפתים בקבוץ  הנעשה קול  הוא
י ): (זכריה ואקבצם להם התרתÁ˙Ù.(ÊÎ)אשרקה ענין 

ל ): (איוב  פתח  יתרי כמו מתניו:ÂÈˆÏÁ.חגורה:‡ÂÊ¯.הקשר
.˜˙:ממקומו ועד ˘¯ÍÂ.נעתק  מחוט  כמו קשורים  ענין

יד ): (בראשית  נעל  „¯ÂÎÂ˙.חדודים:˘ÌÈÂ.(ÁÎ)שרוך
היטב: למתחו הקשת על  ברגליו לדרוך הואÂÒ¯Ù˙.הדרך 

מנעלים: העגלה:ÂÈÏ‚Ï‚Â.כסלע:Îˆ¯.כעין ÙÂÒÎ‰.אופן
חזק : האריה :È·ÏÎ‡.(ËÎ)רוח  משמות מל 'Ì‰ÈÂ.שם

הצלה:ËÈÏÙÈÂ.המייה: המייה:Ó‰Î˙.(Ï)ענין Ë·Â.מל'
וראיה: הבטה יערפו·ÈÙÈ¯Ú‰.מל ' כי על השמים נקראים כן

ר ''ל  או  לג) (דברים  טל  יערפו שמיו אף  כמ ''ש הטל  את ויזלו
במאפליה:

`iÎi wxt ilyn - miaezk

é éìùîalÎ`k
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:ãáàz íéòLøèë:ïåà éìòôì äzçîe äåäé Cøc ízì æBòîìàì íéòLøe èBné-ìa íìBòì ÷écö §¨¦´Ÿ¥«¨´© −Ÿ¤´¤§¨®¹§¦À̈§´Ÿ£¥¨«¤©¦´§¨´©¦®¹§¨¦À´Ÿ
:õøà-eðkLéàììe äîëç áeðé ÷écö-ét:úøkz úBëtäz ïBLáìíéòLø éôe ïBöø ïeòãé ÷écö éúôN ¦§§¨«¤¦«©−¦¨´¨§¨®§¬©¹§ªÀ¦¨¥«¦§¥´©−¦¥§´¨®¦¬§¹¨¦À

:úBëtäz©§ª«
àé éìùîbÎ`

àðæàî:BðBöø äîìL ïáàå äåäé úáòBz äîøî éá:äîëç íéòeðö-úàå ïBì÷ àáiå ïBãæ-àaâúnz Ÿ§¥´¦ −§¨£©´§¨®§¤−¤§¥¨´§«¨«−̈©¨´Ÿ¨®§«¤§¦¬¨§¨«ª©´
:ícLé (íãùå) íéãâBa óìñå íçðz íéøLé§¨¦´©§¥®§¤−¤§¦´§¨¥«

i"yx
(‡Î).'Â‚Â ÌÈ·¯ ÂÚ¯È ˜È„ˆ È˙Ù˘ אוכלים שרבים

ובתפלתו: ÏÂ‡(Î·)בזכותו ,¯È˘Ú˙ ‡È‰ '‰ ˙Î¯·
.‰ÓÚ ·ˆÚ ÛÈÒÂÈ די בו להעשיר להתייגע צריך אין

מברכו: שהוא מה Â˘Ú˙(Î‚)בברכה ÏÈÒÎÏ ˜ÂÁ˘Î
.‰ÓÊ:חטאים ˙·Â‰.כשחוק:ÓÎÁÂ‰.עצת ˘È‡Ï

לעשות: בעיניו היא קלה ¯˘Ú.(Î„)כלומר ˙¯Â‚Ó
ואמרו יראו  הפלגה דור לו, יבא ירא שהוא (בראשית מה

משםי) אותם ה' ויפץ כתיב וסופן נפוץ, :(שם)פן
.Ô˙È ÌÈ˜È„ˆ ˙Â‡˙Â:(לתת) ליתנה שבידו מי

(‰Î).Ú˘¯ ÔÈ‡Â ‰ÙÂÒ ¯Â·ÚÎ רוח עברת בא פתאום
ממקומו: הרשע נכרת ˆ„ÌÈ˜È(ÁÎ)סערה ˙ÏÁÂ˙

.‰ÁÓ˘:ושמחים מתקיימת ¯˘ÌÈÚסופה ˙Â˜˙Â
תבא:˙‡·„. לא ‰'(ËÎ)כי Í¯„ ÌÂ˙Ï ÊÂÚÓ

.‰˙ÁÓÂהיאÔÂ‡ ÈÏÚÂÙÏ. והיא בה הולכין שאינן
מהם: ËÂÓÈ.(Ï)נפרעת Ï· ÌÏÂÚÏ ˜È„ˆ מט כשהוא

וקם: יפול כי עולם מוטת מוטתו ˆ„È˜(Ï‡)אין ÈÙ
.‰ÓÎÁ ·ÂÈשפתים ניב לשון נ''ז)ידבר, :(ישעיה

(·Ï).ÔÂˆ¯ ÔÂÚ„È ˜È„ˆ È˙Ù˘ ולפייס לרצות יודעים
שלום  ולהטיל הבריות את לרצות ויודעים בוראם את

ÓÎÁ‰.(·)ביניהם: ÌÈÚÂˆ ˙‡Â ÔÂÏ˜ ‡·ÈÂ ÔÂ„Ê ‡·
חכמה: ˙ÌÁ.(‚)תבוא ÌÈ¯˘È ˙ÓÂ˙:תנהלםÛÏÒÂ

.Ì„˘È ÌÈ„‚Â·:ישדדם

cec zcevn
(‡Î).ÌÈ·¯ ÂÚ¯Èלהם יורה כי שפתיו מפרי אוכלים רבים 

להם : לטוב בה ילכו אשר  אשרÌÈÏÈÂ‡Â.הדרך  האוילים  אבל 
דבריו: בחנו שלא  לבם חסרון בעבור ימותו אליו שמעו  לא 

(·Î).'‰ ˙Î¯·ועם האדם את מעשרת היא  ה' שנותן הברכה
להרבות ויגיעה  עצבון  עוד  להוסיף יצטרך  לא ההוא  הברכה 

הבאה: בהברכה לו די יהיה כי השחוקÂÁ˘Î˜.(Î‚)הון כמו
לאיש נקל  וכ ''כ  זמה לעשות לכסיל  נקל  כן נקל  דבר  הוא

חכמה: דבר לעשות יפחד Â‚Ó¯˙.(Î„)תבונה  אשר מהדבר 
הצדיק לה יתאוה  אשר הטובה  ודבר עליו תבוא היא הרשע 

הקב ''ה : והוא ליתן שבידו מי לו  ÙÂÒ‰.(Î‰)יתן ¯Â·ÚÎהרשע יוכרת הפורעניות תבוא  כאשר  ר ''ל הסופה  יעבור כאשר מיד 
ממקומו: זז שאינו העולם ליסוד דומה הוא  הצדיק  אבל  מזיקıÓÂÁÎ.(ÂÎ)ואיננו כן וכו ' לשיניים  הוא  מזיק  שהחומץ  כמו

בדבר: מתעצל  והוא עליו סומך כי למשלחו  ÌÈÓÈ.(ÊÎ)העצל  ÛÈÒÂ˙:בה שאוחז תקצורנהÂ˘Â˙.למי לו הקצובים השנים  אף
מהם: לו פוחתין תקות˙ÏÁÂ˙.(ÁÎ)כי אבל  לה מקוים  היו אשר על  המה  ושמחים  באה  כי לשמחה להם היא צדיקים תקות

התוחלת: על  ומיצר תבא ולא אבודה תהיה למחתהÊÂÚÓ.(ËÎ)הרשעים  והיא בו הלך  כי בעבור  תם  לאיש  לחוזק הוא  ה' דרך 
הרשעים: על  וחובה התם על  זכות מלמדת ור ''ל  בו הלכו לא אשר על האון  לפועלי לאÌÏÂÚÏ.(Ï)ושבר מט  הוא אם אף

ויקום: יחזור כי  ימוט ÂÎ˘È.לעולם ‡Ï:שעה לפי היא מצלחת שעתם  אם אף מרובה  Â‚Â'.(Ï‡)לזמן ·ÂÈפיו באמרי ר ''ל 
יוכרת: התורה חכמת המהפך  ר''ל  תכרת  תהפוכות  שפי לומר  ומרמז ומוסר חכמה ¯ˆÔÂ.(Ï·)יוכלל  ÔÂÚ„È:'לה לרצות יודעים

.˙ÂÎÂÙ‰˙:בדבר והורגלו בזה עסקם כל  כי ה' דבר להפך תהפוכות ידעון לומר ידעון על Ó¯Ó‰.(‡)מוסב ÈÊ‡Óהעשוי
הקונים: לרמות ירצה אשר הכף ˘ÓÏ‰.להכריע  Ô·‡Â:' לה לרצון הוא חסרון מבלי בשלימותה שהיא משקל ·‡(·)אבן

.ÔÂ„Ê:חכמה בא צנועים  ועם הבריות  את יבזה כי קלון עמו בא  זדון איש בא  בדרך ˙ÓÂ˙.(‚)כאשר תנהיגם הישרים  תמימות
להם: נפשותם:ÛÏÒÂ.הטוב מהם ישודד  הבוגדים עקמימות

oeiv zcevn
(‡Î).ÂÚ¯È:יאכילו ור''ל מרעה עניןÓÊ‰.(Î‚)מלשון

הרעה: מואבÂ‚Ó¯˙.(Î„)מעשה ויגר  כמו פחד  (במדבר ענין

סערה :ÙÂÒ‰.(Î‰)כב): נטיה :ËÂÓÈ.(Ï)רוח ÂÎ˘È.לשון
בהשקט : חניה  ניבÂÈ·.(Ï‡)עניינו בורא  כמו דיבור ענין

נ''ז):שפתים המשקל :ÈÊ‡Ó.(‡)(ישעיה בזיון:˜ÔÂÏ.(·)כלי
.ÌÈÚÂˆ: ענותנותם מרוב  עצמם  עניןÛÏÒÂ.(‚)המסתתרים 

צדיקים דברי  ויסלף  כמו כג):עקום שדידהÌ„˘È.שמות מל '
וגזילה:
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הברייתא: מקשה א. עמוד עה הוצרכו àlàדף ולא באיבריהם המן נבלע אכן אם - ¤¨

כיצדäîלנקביהם, -íéi÷î éðàישראל בני שהוזהרו האזהרה יד)את כג ,(שם ¨£¦§©¥
ðæà ìò Eì äéäz ãúéå','(õeç änL úàöéå) E:ומתרצת הצואה. את בה לכסות §¨¥¦§¤§©£¥¤§¨¨¨¨¨

אכילת íäì,משום ïúBà ïéøëBî íìBòä úBneà éøbzL íéøác נבלעו שלא §¨¦¤©¨¥¨¨§¦¨¨¤
àèøtבאיבריהם. ïa øæòìà éaø ו úBneàחולק éøbzL íéøác óà ,øîBà ©¦¤§¨¨¤§¨¨¥©§¨¦¤©¨¥

ïâéôî ïî ,ïäì ïéøëBî íìBòä,כלל לנקביהם נצרכו ולא וביטלן, מסמסן המן - ¨¨§¦¨¤¨§¦¨
ðæà ìò Eì äéäz ãúéå' íéi÷î éðà äî àlàeçøqL øçàì ,'E לאחר - ¤¨¨£¦§©¥§¨¥¦§¤§©£¥¤§©©¤¨§

שא  מאיבריהם, יוצא שאינו המן על éðàזשהתלוננו ,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨£¦
ézøîà[ש íúBà[-רציתי çéøèî éðà åéLëò ,úøMä éëàìîk eéäéללכתìLL ¨©§¦¦§§©§£¥©¨¥©§¨£¦©§¦©¨¨Ÿ

úBàñøt כדי פרסאות שלש ללכת צריכים שהיו ומנין ולהיפנות. המחנה מן לצאת כדי ©§¨
ישראלáéúëcלהיפנות, מחנה של שטחו יט)על לג ïcøiä(במדבר ìò eðçiå' ¦§¦©©£©©©§¥

,'íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaîàeää éì éæç éãéãì ,äðç øa øa äaø øîàå ¦¥©§¦Ÿ©¨¥©¦¦§¨©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦©
àøúà,ההוא המקום את ראיתי אני -éñøt àúìz àéåäå שלש ארכו והיה - ©§¨§©§¨§¨¨©§¥

בברייתא,àðúåפרסאות. שנינו והרי -ïéðôpLk,במדבר להיפנות ישראל בני כשרצו - §¨¨§¤¦§¦
ïäéããöì àìå ïäéðôì àì ïéðôð ïéà,כיוון לאותו הכבוד ענני ילכו àlàשמא ¥¦§¦Ÿ¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤¤¨

,ïäéøBçàì המחנה בקדמת ששהו שאותם נמצא, לאחור. העננים יחזרו לא בודאי כי ©£¥¤
להיפנות. כדי לאחור ארכו כל את הלכו

נאמר  המן על ישראל בני ו)בתלונת יא ìk,(במדבר ïéà äLáé eðLôð äzòå' ּבלּתי §©¨©§¥§¥¨¥Ÿְִִ

תלונתם: את מפרשת הגמרא עינינּו'. הּמן התלוננו,eøîàאל ישראל בני -ïî ãéúò ֵֵֶַָ¨§¨¦¨
çtézL äæ[יתפח-]íäéòîaשהרי וימותו, עצמם] ñéðënL[-וכי]íeìk[של äMà ãeìé Léמאכל דבר åàéöBîלגופו Bðéà ¤¤¦©§¥¥¤§¥§¦¨¤©§¦§¥¦

íéøácאותו. eøîàpLëeזו דרשה -,íäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôìזה éø÷zלפי ìàהמן על האמור עח בפסוק (תהלים §¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤©¦§¥
איׁש',íéøéaà'לחםכה) äîכלומרíéøáéà','לחם àlàאכל àlà .íéøáéà äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL øác ֶֶ©¦¦ִַָ¤¨¥¨¦¨¨¤¦§©§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦¤¨¨

ðæà ìò Eì äéäz ãúéå' íéi÷î éðàíiä úðéãnî íäì ïéàaL íéøáãa 'E.באיבריהם נבלעו שלא האומות, מתגרי שקנו - £¦§©¥§¨¥¦§¤§©£¥¤¦§¨¦¤¨¦¨¤¦§¦©©¨
øçà øác,בפסוק אחרת דרשה -'Léà ìëà íéøéaà íçì' ¨¨©¥¤¤©¦¦¨©¦

א. עמוד עו òùBäéדף äæ,נון ïîבן Bì ãøiL לאחר בהר כשעלה יום ארבעים למשה שם שהמתין בשעה סיני הר למרגלות ¤§ª©¤¨©¨
בשיעור תורה, ìàøNéמתן ìk ãâðk.שכןàëä áéúkאכל אּבירים íúä'לחם áéúëe ,'Léà(יח כז úà(במדבר Eì ç÷' §¤¤¨¦§¨¥§¦¨¨ִִֶֶַַָ¦§¦¨¨©§¤

,'Ba çeø øLà Léà ïeð ïa òLBäé.'איש' הקרוי יהושע הוא המן בענין האמור ש'איש' למדנו §ª©¦¦£¤©
הגמרא: ל àîéàåמקשה הכתוב איש,äLîשכוונת קרוי הוא ג)áéúëcשאף יב ãàî'(שם åðò äLî Léàäå'. מתרצת §¥¨Ÿ¤¦§¦§¨¦Ÿ¤¨¨§Ÿ

Léà'î',הגמרא: 'Léà' ïéðc.'Léàäå'î 'Léà' ïéðc ïéàå'איש' בו שנאמר יהושע הוא במן האמור ש'איש' לומר עדיף כלומר, ¨¦¦¥¦§¥¨¦¦¦§¨¦
בתיבותיה. יותר השוה זו את דנים שבגזירה־שוה כיון 'והאיש', בו שנאמר משה שהוא לפרש מאשר

ïî ìàøNéì íäì ãøé àl äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàLרקäðMa úçà íòt אלא השנה, לכל ¨£©§¦¨¤©¦¦§¤¨¦§¥©Ÿ¨©¨¤§¦§¨¥¨©©©©©¨¨
חדש. נס יום בכל ìLîנעשה íëì ìBLîà ,íäì øîà.הסיבה את לבאר LiLכדי íãå øNa Cìîì ,äîBc øácä äîì ¨©¨¤¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¥
Bì ÷ñt ,ãçà ïa Bìאת äðMaלקבל úçà íòt àlà åéáà éðt ìéa÷î äéä àìå ,äðMa úçà íòt åéúBðBæî כדי ¥¤¨¨©§¨©©©©©¨¨§Ÿ¨¨©§¦§¥¨¦¤¨©©©©©¨¨

תמיד, אותו יזכור שהבן המלך שרצה כיון אך íBé.לקבלם. ìk åéáà éðt ìéa÷î äéäå ,íBé ìëa åéúBðBæî ÷ñôe ãîò̈©¨©§¨§¨§¨¨©§¦§¥¨¦¨
íéúî ïlek eàöîðå øçîì ïî ãøé àì ànL øîBàå âàBc äéä ,íéða äMîçå äòaøà Bì LiL éî ,ìàøNé óà©¦§¨¥¦¤¥©§¨¨©£¦¨¨¦¨¨¥§¥¤¨Ÿ¥¥¨§¨¨§¦§§¨¥¦

.áòøa,כך íaìומשום úà íéðåeëî ïlek eàöîðומתפלליםíéîMaL ïäéáàì,øçà øác יום,. בכל ירד שהמן הטעם ¨¨¨¦§§¨§©§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨¨©¥
כך Lלפי ידי ïéìëBàעל eéä,íç àeäLk BúBà.בשלמות להם להטיב הוא ברוך הקדוש øçàורצה øác,נוסף טעם -éðtî ¤¨§¦§¤©¨¨©¥¦§¥

Cøcä éBàNî.מקום לכל במסעותיהם עמם אותו לשאת יצטרכו שלא ©§©¤¤

i"yx

åçøñù øçàì .à ãåîò äò óã.
mgla exn`y jk lr eppelzpy

:(`k xacna) lwelwdíäéðôì àì
íäéãéöì àìådfi`l mircei oi`y .

:mikled mipprd cvàìà
íäéøåçàì`ly md mirceic .

miptly oze`e odixeg`l exfgi
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הברייתא: מקשה א. עמוד עה הוצרכו àlàדף ולא באיבריהם המן נבלע אכן אם - ¤¨

כיצדäîלנקביהם, -íéi÷î éðàישראל בני שהוזהרו האזהרה יד)את כג ,(שם ¨£¦§©¥
ðæà ìò Eì äéäz ãúéå','(õeç änL úàöéå) E:ומתרצת הצואה. את בה לכסות §¨¥¦§¤§©£¥¤§¨¨¨¨¨

אכילת íäì,משום ïúBà ïéøëBî íìBòä úBneà éøbzL íéøác נבלעו שלא §¨¦¤©¨¥¨¨§¦¨¨¤
àèøtבאיבריהם. ïa øæòìà éaø ו úBneàחולק éøbzL íéøác óà ,øîBà ©¦¤§¨¨¤§¨¨¥©§¨¦¤©¨¥

ïâéôî ïî ,ïäì ïéøëBî íìBòä,כלל לנקביהם נצרכו ולא וביטלן, מסמסן המן - ¨¨§¦¨¤¨§¦¨
ðæà ìò Eì äéäz ãúéå' íéi÷î éðà äî àlàeçøqL øçàì ,'E לאחר - ¤¨¨£¦§©¥§¨¥¦§¤§©£¥¤§©©¤¨§

שא  מאיבריהם, יוצא שאינו המן על éðàזשהתלוננו ,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨£¦
ézøîà[ש íúBà[-רציתי çéøèî éðà åéLëò ,úøMä éëàìîk eéäéללכתìLL ¨©§¦¦§§©§£¥©¨¥©§¨£¦©§¦©¨¨Ÿ

úBàñøt כדי פרסאות שלש ללכת צריכים שהיו ומנין ולהיפנות. המחנה מן לצאת כדי ©§¨
ישראלáéúëcלהיפנות, מחנה של שטחו יט)על לג ïcøiä(במדבר ìò eðçiå' ¦§¦©©£©©©§¥

,'íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaîàeää éì éæç éãéãì ,äðç øa øa äaø øîàå ¦¥©§¦Ÿ©¨¥©¦¦§¨©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦©
àøúà,ההוא המקום את ראיתי אני -éñøt àúìz àéåäå שלש ארכו והיה - ©§¨§©§¨§¨¨©§¥

בברייתא,àðúåפרסאות. שנינו והרי -ïéðôpLk,במדבר להיפנות ישראל בני כשרצו - §¨¨§¤¦§¦
ïäéããöì àìå ïäéðôì àì ïéðôð ïéà,כיוון לאותו הכבוד ענני ילכו àlàשמא ¥¦§¦Ÿ¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤¤¨

,ïäéøBçàì המחנה בקדמת ששהו שאותם נמצא, לאחור. העננים יחזרו לא בודאי כי ©£¥¤
להיפנות. כדי לאחור ארכו כל את הלכו

נאמר  המן על ישראל בני ו)בתלונת יא ìk,(במדבר ïéà äLáé eðLôð äzòå' ּבלּתי §©¨©§¥§¥¨¥Ÿְִִ

תלונתם: את מפרשת הגמרא עינינּו'. הּמן התלוננו,eøîàאל ישראל בני -ïî ãéúò ֵֵֶַָ¨§¨¦¨
çtézL äæ[יתפח-]íäéòîaשהרי וימותו, עצמם] ñéðënL[-וכי]íeìk[של äMà ãeìé Léמאכל דבר åàéöBîלגופו Bðéà ¤¤¦©§¥¥¤§¥§¦¨¤©§¦§¥¦

íéøácאותו. eøîàpLëeזו דרשה -,íäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôìזה éø÷zלפי ìàהמן על האמור עח בפסוק (תהלים §¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤©¦§¥
איׁש',íéøéaà'לחםכה) äîכלומרíéøáéà','לחם àlàאכל àlà .íéøáéà äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL øác ֶֶ©¦¦ִַָ¤¨¥¨¦¨¨¤¦§©§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦¤¨¨

ðæà ìò Eì äéäz ãúéå' íéi÷î éðàíiä úðéãnî íäì ïéàaL íéøáãa 'E.באיבריהם נבלעו שלא האומות, מתגרי שקנו - £¦§©¥§¨¥¦§¤§©£¥¤¦§¨¦¤¨¦¨¤¦§¦©©¨
øçà øác,בפסוק אחרת דרשה -'Léà ìëà íéøéaà íçì' ¨¨©¥¤¤©¦¦¨©¦

א. עמוד עו òùBäéדף äæ,נון ïîבן Bì ãøiL לאחר בהר כשעלה יום ארבעים למשה שם שהמתין בשעה סיני הר למרגלות ¤§ª©¤¨©¨
בשיעור תורה, ìàøNéמתן ìk ãâðk.שכןàëä áéúkאכל אּבירים íúä'לחם áéúëe ,'Léà(יח כז úà(במדבר Eì ç÷' §¤¤¨¦§¨¥§¦¨¨ִִֶֶַַָ¦§¦¨¨©§¤

,'Ba çeø øLà Léà ïeð ïa òLBäé.'איש' הקרוי יהושע הוא המן בענין האמור ש'איש' למדנו §ª©¦¦£¤©
הגמרא: ל àîéàåמקשה הכתוב איש,äLîשכוונת קרוי הוא ג)áéúëcשאף יב ãàî'(שם åðò äLî Léàäå'. מתרצת §¥¨Ÿ¤¦§¦§¨¦Ÿ¤¨¨§Ÿ

Léà'î',הגמרא: 'Léà' ïéðc.'Léàäå'î 'Léà' ïéðc ïéàå'איש' בו שנאמר יהושע הוא במן האמור ש'איש' לומר עדיף כלומר, ¨¦¦¥¦§¥¨¦¦¦§¨¦
בתיבותיה. יותר השוה זו את דנים שבגזירה־שוה כיון 'והאיש', בו שנאמר משה שהוא לפרש מאשר

ïî ìàøNéì íäì ãøé àl äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàLרקäðMa úçà íòt אלא השנה, לכל ¨£©§¦¨¤©¦¦§¤¨¦§¥©Ÿ¨©¨¤§¦§¨¥¨©©©©©¨¨
חדש. נס יום בכל ìLîנעשה íëì ìBLîà ,íäì øîà.הסיבה את לבאר LiLכדי íãå øNa Cìîì ,äîBc øácä äîì ¨©¨¤¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¥
Bì ÷ñt ,ãçà ïa Bìאת äðMaלקבל úçà íòt àlà åéáà éðt ìéa÷î äéä àìå ,äðMa úçà íòt åéúBðBæî כדי ¥¤¨¨©§¨©©©©©¨¨§Ÿ¨¨©§¦§¥¨¦¤¨©©©©©¨¨

תמיד, אותו יזכור שהבן המלך שרצה כיון אך íBé.לקבלם. ìk åéáà éðt ìéa÷î äéäå ,íBé ìëa åéúBðBæî ÷ñôe ãîò̈©¨©§¨§¨§¨¨©§¦§¥¨¦¨
íéúî ïlek eàöîðå øçîì ïî ãøé àì ànL øîBàå âàBc äéä ,íéða äMîçå äòaøà Bì LiL éî ,ìàøNé óà©¦§¨¥¦¤¥©§¨¨©£¦¨¨¦¨¨¥§¥¤¨Ÿ¥¥¨§¨¨§¦§§¨¥¦

.áòøa,כך íaìומשום úà íéðåeëî ïlek eàöîðומתפלליםíéîMaL ïäéáàì,øçà øác יום,. בכל ירד שהמן הטעם ¨¨¨¦§§¨§©§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨¨©¥
כך Lלפי ידי ïéìëBàעל eéä,íç àeäLk BúBà.בשלמות להם להטיב הוא ברוך הקדוש øçàורצה øác,נוסף טעם -éðtî ¤¨§¦§¤©¨¨©¥¦§¥

Cøcä éBàNî.מקום לכל במסעותיהם עמם אותו לשאת יצטרכו שלא ©§©¤¤

i"yx

åçøñù øçàì .à ãåîò äò óã.
mgla exn`y jk lr eppelzpy

:(`k xacna) lwelwdíäéðôì àì
íäéãéöì àìådfi`l mircei oi`y .

:mikled mipprd cvàìà
íäéøåçàì`ly md mirceic .

miptly oze`e odixeg`l exfgi
dpgnd seql z`vl oikixv

:xeg`n
òùåäé äæ .à ãåîò åò óãdlry .

xn`py xdd inegz cr dyn mr
ryedie dyn mwie (ck zeny)
ipiq xd l` dyn lrie ezxyn
mei 'n lk my ryedi el oiznde
lew z` ryedi rnyie xn`py
did `ly epcnl ,drxa mrd
cbpk on el cxei did mye mdnr

:l`xyi lk



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc zeaezk(oey`x meil)

åúùàì áúåëä ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
iqkpa el yiy zeiekfd lr xzeel dvexd lraa zwqer epizpyn

:mdn eweliq liren oeyl dfi`a ,ezy` ly beln,BzLàì áúBkä©¥§¦§
éì ïéà íéøáãe ïéc[il didi `l-]éñëða,Clkn ,ok dl azky s` ¦§¨¦¥¦¦§¨©¦

mewnäæ éøäúBøét ìëBàdiqkpe ,äéiçaok enk,äúî íàixd £¥¤¥¥§©¤¨¦¥¨
`ed.dLøBé:dpynd zxxanïk íà,oicdíéøáãe ïéc dì áúk änì §¨¦¥¨¨¨©¨¦§¨¦

éñëða éì ïéà,C,ef dxin`a zlrezd dn ,xnelkäøëî íàL ¥¦¦§¨©¦¤¦¨§¨
xg` mc`l diqkp z` dy`dåm` okäðúðz` dpzna dy`d §¨§¨
oipwd ixd ,xg` mc`l diqkp,íéi÷z` lhal leki epi` lrade ©¨

.oipwd
m`edì áúklradéñëða éì ïéà íéøáãe ïécäæ éøä ,ïäéúBøéôáe C ¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤£¥¤

ìëBà BðéànúBøétmiqkpd,äéiçazekf lr yxetna dl xzie oky ¥¥¥§©¤¨
.efemewn lkn,dLøBé äúî íàoeyla dllkp `l ef zekfy meyn ¦¥¨§¨

.xeziedäãeäé éaøe wleg,øîBàil oi` mixace oic dl azk m` s` ©¦§¨¥
odizexitae jiqkpaíìBòì`edìëBàz`éøétdúBøét,diqkp ly §¨¥¥¥¥

,rwxw mdinca dzpwe drwxwa elcby zexit dxkn m` ,xnelk
ixitn mb wlzqn epi`e .rwxw dze` zexit z` lke` lrad

,zexitdéñëða éì ïéà íéøáãe ïéc dì áBzëiL ãòïäéúBøéôáe C ©¤¦§¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤
.íìBò ãò ïäéúBøét éøéôáe§¥¥¥¥¤©¨

m`edì áúk,lradéñëða éì ïéà íéøáãe ïécéøéôáe ïäéúBøéôáe C ¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥
ïäéúBøétéiça,CúBîáe Ceizeiekf lkn yxetna wlzqp ixd ¥¥¤§©©¦§¥

okle ,dyexid oiprl oiae ,zexitd zlik` oiprl oia ,diqkpaBðéà¥
úBøét ìëBàzexit ixiteå ,äéiças`äúî íàeiiga dy`dBðéà ¥¥§©¤¨§¦¥¨¥

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .dLøBée wleg,øîBàlrad dl azk m` s` §¨©¨¦§¤©§¦¥¥
,jzenae jiiga 'eke jiqkpa il oi` mixace oicäúî íàeiiga ¦¥¨

,dpLøéé,dxezd on `ed ezy` z` yxei lrady df oicy oeikn ¦¨¤¨
,diqkp z` yxii `ly zepzdl leki epi`eäî ìò äðúnL éðtî¦§¥¤©§¤©©

,äøBza áeúkMoicn `idy ezy` z` lrad zyexi lr epiidc ¤¨©¨
,dxez.ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìëå§¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥

* * *

àøîâ
dpey gqepa epizpyna xen`d oicd z` `ziixaa dpy `iig iax

:zvwna,BzLàì 'øîBàä' ,àéiç éaø éðzoipw dyr `l m` s`y ¨¥©¦¦¨¨¥§¦§
.cala dxin`a diqkpn wlzqn `ed ixd ,jk dl azk `le

* * *
lr xzeel leki lrady dpyna epipyy dn lr dywn `xnbd

:ezy` ly beln iqkpa eizeiekféëä dì áúk éëådl azk m`e - §¦¨©¨¨¦
,jiqkpa il oi` mixace oic oeyléåä éàîdliren recn ,jka dn ± ©¨¥

,miiw dpzpe dxkn m`y ef oeylàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
,mitzey ly dcy oiprlBøéáçì øîBàär szeyddcya enïéc ¨¥©£¥¦
,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãeåel xn` m` okda ÷ñò éì ïéàå ,m` ok §¨¦¥¦©¨¤§¥¦¥¤¨§

el xn`äpîéä ú÷leñî éãé,dcydn -,íeìk øîà àìoi`y meyn ¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§
`l` ,dpzna dcya ewlg z` el ozepy zernyn el` zepeyla
recn dyw ok m`e .dcya ezekf z` cai` `l okle ,dlitz oeyl
wlzqd 'jiqkpa il oi` mixace oic' xne`dy dpynd dwqt

.diqkpa eizeiekfn
:`xnbd zvxznéàpé éaø éác éøîàiax ly eyxcn ziaa exn` ± ¨§¥§¥©¦©©

ezizl jixv exagl ely utg xiardl dvex mc`yk ok` ,i`pi
zwqer epizpyn j` ,dpzn oeyladì áúBëail oi` mixace oic §¥¨

jiqkpaäñeøà dãBòådkfy iptl ,el zqxe`n wx `idyk - §¨£¨
lekie dpzn oeyl jixv epi` ,mda dkf `l oiicry oeiky ,miqkpa

`ed ,df oicl mrhde .cizra diqkpa dkfi `ly zepzdláøãk¦§©
àðäk,øçà íB÷nî íãàì äàaä äìçð àðäk áø øîàc,,xnelk ©£¨§¨©©©£¨©£¨©¨¨§¨¨¦¨©¥

,ezy` zlgp oebk ,eiyrn ici lr `l` eizea`n dyexi d`a `ly
zyexik dpi`e ,diqkp z` yxiiy minkg epwiz ei`eyip ici lry

,eizea`äéìò äðúî íãàzepzdl mc` leki -äpLøéé àlL ¨¨©§¤¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨
gne,`al dcizrd ezlgp z` xewrl i`pz lirene .dliren ezli

zepzdl `ed leki ezaehl ef dpwz epwiz minkgy oeikn epiide
zeiekfd z` lawl `ly zepzdl `ed leki o`k s`e dlawl `ly

,ezy` iqkpa minkg el epwizyàáøãëåixack `ed df oice ± §¦§¨¨
,`axéLôà éà øîBàä ,àáø øîàcdvex ipi` -íéîëç úðwúa §¨©¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©£¨¦

izaehl epwizyBæ ïBâk,[jenqa `iaz `xnbdy]Bì ïéòîBL §§¦
,ezaehl dpwzd z` epwiz minkgy oeikn ,eixac z` miniiwne

dlhale dilr zepzdl leki ezaeh ef oi`y xne` `ed m`e.
:`xnbd zx`anBæ ïBâk éàî`ax qgiizd minkg zpwz dfi`l - ©§
.ef oebk exne`aáø øîà àðeä áøãkax ixacl dzid ezpeek - ¦§©¨¨©©
,ax mya `ped,áø øîà àðeä áø øîàcminkg epwizy s` §¨©©¨¨©©

dyrn xky z` el zzl zaiig `ide ,ezy` zepefna aiig lrady
mewn lkn ,diciúðBféð éðéà dìòáì øîàzL äMà äìBëéipi` - §¨¦¨¤Ÿ©§©£¨¥¦¦¤

,izepefn z` jnn lawl dvexäNBò éðéàåxky jl zpzep ipi`e - §¥¦¨
zaehl dpwz dpwzpy mewn lky ,`ax xn` jk lre .izelert
.minkg zpwz zlhazne ef daeha dvex epi`y xnel leki mc`d

:`xnbd dywnéëä éàoic zxin` dlireny mrhdy ,ok m` - ¦¨¦
epwizy minkg zpwz `id ef zekfy oeik jiqkpa il oi` mixace
azky dxwna `weec epizpyn z` i`pi iax cinrd recn ,ezaehl

ixd ,dqex` dcera dleléôàdcera ef oeyl dl azk m`,äàeNð £¦§¨
énðzvxzn .miqkpa ezekf lr legnl lrad lkeiy ie`x ok mb ± ©¦

:`xnbd,éiaà øîàxak `idy ote`aäàeNð,Bãéiqkpa lrad ly ¨©©©¥§¨¨
zaygp ezy`dãékm`e ,diqkpa szeyk `ed ixde ,dy`d ly §¨¨

oeyla ezeyxn z`f `ivedl jixv `ed ixd ,ezekf lr xzeel `a
.xezie oeyla `le dpzn

:xg` gqepa uexizd z` `ian `ax,øîà àáøxak `idy dy`a ¨¨¨©
d`eypBãélrad ly.dãiî àôéãòd :`xnbd zx`andpéî à÷ôð ¨£¦¨¦¨¨©§¨¦¨

`l` ,epziibeql zrbep dpi` `axl iia` oiaìoipríáé úøîBL- §¤¤¨¨
.meaiil dpiznne ,rxf `ll dlra zny dy`

* * *
oi` mixace oic exiagl xne`d `ziixa d`aed `ibeqd zligza
xn` `l ,dpnid zwleqn icie ,da wqr il oi`e ,ef dcy lr il
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dcya ezekf z` cai` `le ,melk

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -Bãiî eð÷szeyd dyr m` ± ¦©§¨§¨¦¨
il oi` mixace oic exiagl xn` wx `le [oitilg] xceq oipw mb

,ef dcyaeäîwx oeekzp oipwd dyrnay mixne` ep` m`d ,oicd ©
`l dxin`dy myk oipwd lirei `l `linne ,xn`y dn z` wfgl
rwxwd seb z` zepwdl oipwd dyrna ezpeeky e` ,dliren

.oipwd lirei `linne ,exiagl
:df wtqa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïécî ,óñBé áø øîà̈©©¥¦¦

Bãiî eð÷ íéøáãeexacy mixacd lr `l` dyrp `l oipwd ± §¨¦¨¦¨
`ly oeikne ,ef rwxwa il oi` mixace oic epiid dligzn mdipia

.epiipw liren `l ,aeh xeaic didò÷ø÷ ìL dôebî ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©¦¨¤©§©
Bãiî eð÷,exiagl dpzna rwxwd seb z` zepwdl oeekzp ,xnelk - ¨¦¨

.epiipw lireneéiaà øîà,óñBé áøc àúléî àøazñîxazqn - ¨©©©¥¦§©§¨¦§¨§©¥
swez oipwl oi`y ,sqei ax ixack xnel
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miwxt dyelya` cenr bt sc ± iriax wxtzeaezk
äðùî'åë äì áúë äîì ïë íà áúåëäÐ.opiqxb ikd :`nrh yxtn `xnbaäãåäé éáø

úåøéô éøéô ìëåà àåä íìåòì øîåà.zexit ixit od el` yxtn `xnbae Ðìò äðúîù
äøåúá áåúëù äîol `wtp (a,`iw) `xza `aaae .`ziixe`c lrad zyexi ,xaqwc Ð

,`ed `xizi "dze` yxie" i`d ;"dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl" :`xw i`dn

ex`ye ,ex`y z` yxei yi`dy `yxclÐef

ezy` e`l `xwc ex`yc ab lr s`e .ezy`

ezlgp z` mzzpe" dia aizk `dc ,`id

z` dy`d yxizy xninl `kile ,"ex`yl

`xw iab edin ,aizk "ezgtynn" `dc ,dlra

z` mzzpe :ikd opiyxc "dze` yxie"c `xizi

yxie ex`y ,ezgtynn eil` aexwl ezlgp

dze`Ð.ezy` z` yxei yi`d'åë äðúîä ìëå
iiepz`l ivne ,`id opaxc `zpwz zexit la` Ð

.ediilràøîâåúùàì øîåàä àééç éáø éðú
dxin`ac opireny`c ,"azek" ipz `le Ð

oipw mey `la ,diytp wilq inp `nlra

.daizkeéåä éàî äì áúë éëåoky lke Ð

.dxin`åøéáçì øîåàäly dcy oebk Ð

on cg` exagl cg`d xn`e ,oitzeyzepeyld

.[dxin`a oia daizka oia] elldíåìë øîà àì
.dpzn oeyl o`k oi`c Ðäãåòå äì áúåëá

äñåøàrwxwdy in i`ce Ð`ae elyepzil

exiaglÐoizipzne .dpzn oeyl jixvÐazeka

`ly dnr dpzne ,miqkpa dkf `ly cr dl

oda dkfi.dp`yiykldpzn oeyl jixv oi`eÐ

.oda zeyx eiykr el oi` ixdyøçà íå÷îîÐ

`az eiyrn ici lr `l` ,eizea` zyexi dpi`y

el d`ad ezy` zlgp oebk ,eloi`eyp ici lr

,opax oewz dicic `zpwz meyne li`edc .ely

dilr legnl `a `edeÐ.`ped axcke ,lgen

íéîëç úð÷úáepwizy Ðdaeh dpi`e ,izaehl

.ilåæ ïåâë.xnz` `iid` yxtn onwl Ðéàî
åæ ïåâë.`ax dxn` `kid` Ðàðåä áøãëÐ

i`e .dici dyrn zgz dy`l epwizy zepefn`

dpwza iyt` i` :dxn`minkg epwizy ef

izaehlÐeygy`lc oipnif ;miypd lkliwtq

,odici dyrna zepefn edlzepefn odl epwze

,jkl dkixv ipi` ip` ,lral odici dyrne

zbpern,dk`ln zeyrl iyt` i`e ip``vn`

e` .zepefn ilÐlr xzi dxwi zepne` il yi

.izepefn ickéëä éà`zpwzc meyn `nrhc Ð

jixhv` i`n` ,dilr legnl lekie ,`ed dicic

dqex` dcere dl azeka dnwe`l i`pi iax iac?

.inp d`eyp elit`äãéë åãészeyk `ed ixde Ðmiqkpy oeike .odaelyÐoeyl jixv

."mixace oic" oeyl da liren oi`e ,dpzníáé úøîåùì äðéî à÷ôðoic oiprl :xnelk Ð

dcin `ticr eci oiae dcik eci oiac ,ibilt `l mixaceÐ"mixace oic" oeyl da liren oi`

`axe iia`c `zbelte .ewlqlÐiia` da ebilt` zenaiae .jixhvi` mai zxney oiprl

dl eltpy mai zxney dy`da ,lirlc wxtc oizipzn iab (`,hl) "ulegd" wxta `axe

,'ek dzaezka dyri dn dzn :ipzwc ,miqkpebilti`eiia` iwe`e .lld ziae i`ny zia

.dcik eci :iia` xaqw .oey`xd lra iiga ,lrac eizgz `idyk dl eltpya ediizbelt

`ly cr dzne mai iptl dltpe znyk ,jkitldnaizpÐmdipy lrad iyxeie diyxei

i`ny zial .eig` gkn dfe ezeg` gkn df ,yxil mi`aÐlld ziale .`ticr dwelg

Ð,iia`c` `ax bilte .a`d iyxei zwfga beln iqkp ,jkitl .`ticr `ziinw dwfg

cnr znyke ,dcin `ticr lra ly eci `nlr ilekc ,eizgz `idyk dl eltpc i` :xn`c

mai zxney `idyk dzn m`e ,ezenk `ed ixde enewna dnail eig`Ðoda diyxeil oi`

i`ny ziac oizipzne ,melkÐ.mai zxney `idyk dl eltpcåäî åãéî åð÷`ziixa` Ð

ace oic" exiagl xne`dcoizipzn` la` .i`w "ef dcy lr il oi` mixÐoipw `ipdn `l

zexit lke` df ixd xn`c oizipznc `nrhe .`tiq ipzwck ,yixtc `kid ,rwxw ly dtebn elit` iwelzq`l ibq dpzn oeyl `la dxin`a `dc ,dgk zetilÐ`zerixb meyn e`l

`l il dn epw il dn ,jklid .zwlzqp lkd on :xnel dleki dpi`e ,onwl yxtnck ,dpezgzd lr dci opixn`e ,diytp wilq i`nn yixt `lc meyn `l` ,`ed "mixace oic" oeylc

`nrhe .melk xn` `l :ipzwc ,dl ira `w `ziixa` `l` .epwÐ.`ed `pyilc `zerixb meynåäîoic" oeyl `l` dilr xn` `le ,melk elld oitilga dpwd `l :opixn` in Ð

xknd utg el dpwne xceqd z` dpew dfy ,ynn ea yiy xacl `l` mi`a oitilg oi` `nlc e` ,"mixace.`id dxenb dpzne ,ecin epw rwxw ly dteb lre ,dpznd e`íéøáãå ïéãî
åãéî åð÷oipwd lr yxity dn ÐÐ.melk epi`e ,mixace oic oeyl `ede ,ecin epw
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áúåëäzwfg"a opzc `de Ð 'ek zexit lke` df ixd jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l

:`xnba jixte .ezy` iqkpa dwfg yi`l `le :(`,an `xza `aa) "mizad

oic" dl azkc `kixv `l !lik` `wc `ed `xit Ð `xitl dil `carzync oeik ,`hiyt

e`l Ð "jiqkpa il oi` mixaceyg `l `l` ,`xitl dil icaryn izk` ok m`c ,`wec

il oi` mixace oic" dl azkc ixii`e ,jix`dl

."odizexitae jiqkpaïéãjiqkpa il oi` mixace

:opiqxb mixtq aexa Ð jzenae jiiga odizexitae

iaxk ol mzqc xnel jixve .odizexit ixitae

crc `xnba `kdn heytz :xn`z m`e .dcedi

yg `l `nye !dil `pz `lcn ,`wec e`l mler

.dcedi iaxk mezql `l` ,jix`dl

ïéàåopixn`c :xn`z m`e Ð da wqr il

ecar xkend iab (a,bn oihib) "gleyd"a

m`e .xexgy hb jixve ,oixeg oa `vi Ð ixkpl

ax xn` ?epe` i`n .exexgy edf Ð epe` el azk

wqr il oi` epnn gxazykl" dil azkc :zyy

!aeh oeyl ied Ð "ja wqr il oi`"c rnyn ."ja

wqr il oi`"c mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe

,jklid ."jnvrl z` ixd" el xne`y enk ied "ja

dcy la` ,ipw Ð envra zekfl lekiy car iab

.envra dkfi ji` Ðáøãëm`e Ð 'ek `pdk

"mixace oic" oeyl ipdnc di`x iziin ikid :xn`z

ixiin Ð iziinc edpd lk `nlc ,rexb oeyl `edy

ixiin Ð iziinc "da iyt` i`"e .aeh oeyla

zezixkc `xza wxta gkenck ,aeh oeyla

el d`ad dlgp xn`wcnc :xnel yie ?(`,ck)

rnyn Ð xak el z`ay `le ,`weec mc`l

el z`a elit`Ð aeh oeylac .ixiin rexb oeylac

:d`xp wgvi epiaxle .dilr zepzdl leki xak

di`x `iadl jixv oi` "mixace oic" oeyl`c

d`a `lc `kid ipdnc `ed `xazqnc Ð ipdnc

iziin `l` .`ilrn `pyil `nlra enk ,ecil

dcere dl azka dnwe`c i`nl iywiz `lc di`x

oi`c ol `niiw `de ,dl ipwn ivn ikid Ð dqex`

iaxc ab lr s`e ?mlerl `a `ly xac dpwn mc`

xaq ,dqex` dcere dl azeka dl iwenc i`pi

lkn Ð dpwn mc`c (`,bv zenai) "dax dy`d"a

mc` oi`c ol `niiwc ,ocicl di`x iziin mewn

.`peeb i`dka zepwdl lekiy `pdk axcn ,dpwn

lekic mrh ozil Ð `axc di`x iziin seqale

oeikc ,mlerl `a `ly it lr s` zepzdl

dze`a iyt` i`" xnel leki Ð depwiz ezaehlc

`la ibq `l `cegl `axc dizlinae ."daeh

s` .mlerl `a `ly xaca zepzdl lekiy opirny `l `axc dizlinnc ;`pdk axc dizlin

yecig epi` mzd Ð mlerl e`a `ly zepefna ixii`c `ped axc dizlin lr i`wc ab lr

k lra zepefn lehil dl yi eh`c ,zepefn dl oi`y dna`le .da zxfeg Ð dvexyke ?dgx

ax `la :xn`z m`e .dlran dici dyrn riwtdl dlekiy `l` `ped ax ol rnyn `w

dpere zeqk x`y` dedc icin ?dqex` dcere dl azeka wlzqdl lkei `l dnl ,inp `pdk

meyn `l` bilt `l ,inp xi`n iaxe .miiw e`pz oennay xaca dcedi iaxlc ,(`,ep zeaezk)

`ly dl xne`a ixiin `kdc :xnel yie !lha e`pz Ð dxeza aezky dn lr dpzn :xaqwc

,iiepz`l dl irai` dy`lc :cere ."jiqkpa il oi` mixace oic" dl xne` `l` ,i`pz jxc

i`pz gknc idpc ,`pdk axcn iziin `zyde .`nlra ilin ineht dil dede ,lrad ipzne

.liren `nlra weliq gkn Ð ipdn `låð÷.i`w `ziixa`c :qxhpewa yxit Ð edn ecin

`nlr ilekl `lde ?dze` dpwn inl ixdy ?oipw my liredl yi dnc :wgvi epiaxl dywe

oipw mey dl ipdn i` Ð dcik ecic opixn`c ,i`w d`eyp`c :wgvi epiaxl d`xpe !dl xwtn
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äúî íàå ,äéiça úBøt ìëBà äæ éøä¯ £¥¤¥¥§©¤¨§¦¥¨

éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk änì ïk íà .dLøBé§¨¦¥¨¨¨©¨¦§¨¦¥¦
éñëðaàL ?"Cäðúðå äøëî í¯ïéc" dì áúk .íéi÷ ¦§¨©¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨¨©¨¦

éñëða éì ïéà íéøáãeïäéúBøéôáe C"¯Bðéà äæ éøä §¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤£¥¤¥
äúî íàå ,äéiça úBøt ìëBà¯äãeäé éaø .dLøBé ¥¥§©¤¨§¦¥¨§¨©¦§¨

ïéc" dì áBzëiL ãò ,úBøéô éøét ìëBà íìBòì :øîBà¥§¨¥¥¥¥©¤¦§¨¦
éñëða éì ïéà íéøáãeïäéúBøéô éøéôáe ïäéúBøéôáe C §¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥¥¥¤

éñëða éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk ."íìBò ãòC ©¨¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
éiça ïäéúBøéô éøéôáe ïäéúBøéôáeCúBîáe C"¯Bðéà §¥¥¤§¥¥¥¥¤§©©¦§¥¥

äúî íàå ,äéiça úBøét ìëBà¯ïaø .dLøBé Bðéà ¥¥§©¤¨§¦¥¨¥§¨©¨
äúî íà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¯éðtî ,äpLøéé ¦§¤©§¦¥¥¦¥¨¦¨¤¨¦§¥

äî ìò äðúnä ìëå ,äøBza áeúkM äî ìò äðúnL¤©§¤©©¤¨©¨§¨©©§¤©©
äøBza áeúkM¯.ìèa Bàðzàøîâ:àéiç éaø éðz ¤¨©¨§¨¨¥¨¥©¦¦¨

:àéðúäå ?éåä éàî éëä dì áúk éëå .BzLàì øîBàä̈¥§¦§§¦¨©¨¨¦©¨¥§¨©§¨
ïéàå ,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïéc" Bøéáçì øîBàä̈¥©£¥¦§¨¦¥¦©¨¤§¥
!íeìk øîà àì "äpîéä ú÷leñî éãéå ,da ÷ñò éì¦¥¤¨§¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§
áøãk ,äñeøà dãBòå dì áúBëa :éàpé éaø éác éøîà̈§¦§¥©¦©©§¥¨§¨£¨¦§©
íB÷nî íãàì äàaä äìçð :àðäk áø øîàc .àðäk̈£¨§¨©©¨£¨©£¨©¨¨§¨¨¦¨

øçà¯,äpLøéé àlL äéìò äðúî íãà.àáøãëå ©¥¨¨©§¤¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨§¦§¨¨
ïBâk íéîëç úðwúa éLôà éà" øîBàä :àáø øîàc§¨©¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©£¨¦§

Bæ"¯øîà àðeä áøãk ?"Bæ ïBâk" éàî .Bì ïéòîBL§¦©§¦§©¨¨©
øîàzL äMà äìBëé :áø øîà àðeä áø øîàc .áø©§¨©©¨¨©©§¨¦¨¤Ÿ©
eléôà éëä éà ."äNBò éðéàå úðBféð éðéà" dìòáì§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨¦¨¦£¦

äàeNð :ééaà øîà !éîð äàeNð¯àáø .dãék Bãé §¨©¦¨©©©¥§¨¨§¨¨¨¨
dpéî à÷ôð .dãiî àôéãò Bãé :øîà¯ì.íáé úøîBL ¨©¨£¦¨¦¨¨¨§¨¦¨§¤¤¨¨

ïécî :óñBé áø øîà ?eäî Bãiî eð÷ :eäì àéòaéà¦©£¨§¨¦¨©¨©©¥¦¦
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc zeaezk(oey`x meil)

åúùàì áúåëä ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
iqkpa el yiy zeiekfd lr xzeel dvexd lraa zwqer epizpyn

:mdn eweliq liren oeyl dfi`a ,ezy` ly beln,BzLàì áúBkä©¥§¦§
éì ïéà íéøáãe ïéc[il didi `l-]éñëða,Clkn ,ok dl azky s` ¦§¨¦¥¦¦§¨©¦

mewnäæ éøäúBøét ìëBàdiqkpe ,äéiçaok enk,äúî íàixd £¥¤¥¥§©¤¨¦¥¨
`ed.dLøBé:dpynd zxxanïk íà,oicdíéøáãe ïéc dì áúk änì §¨¦¥¨¨¨©¨¦§¨¦

éñëða éì ïéà,C,ef dxin`a zlrezd dn ,xnelkäøëî íàL ¥¦¦§¨©¦¤¦¨§¨
xg` mc`l diqkp z` dy`dåm` okäðúðz` dpzna dy`d §¨§¨
oipwd ixd ,xg` mc`l diqkp,íéi÷z` lhal leki epi` lrade ©¨

.oipwd
m`edì áúklradéñëða éì ïéà íéøáãe ïécäæ éøä ,ïäéúBøéôáe C ¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤£¥¤

ìëBà BðéànúBøétmiqkpd,äéiçazekf lr yxetna dl xzie oky ¥¥¥§©¤¨
.efemewn lkn,dLøBé äúî íàoeyla dllkp `l ef zekfy meyn ¦¥¨§¨

.xeziedäãeäé éaøe wleg,øîBàil oi` mixace oic dl azk m` s` ©¦§¨¥
odizexitae jiqkpaíìBòì`edìëBàz`éøétdúBøét,diqkp ly §¨¥¥¥¥

,rwxw mdinca dzpwe drwxwa elcby zexit dxkn m` ,xnelk
ixitn mb wlzqn epi`e .rwxw dze` zexit z` lke` lrad

,zexitdéñëða éì ïéà íéøáãe ïéc dì áBzëiL ãòïäéúBøéôáe C ©¤¦§¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤
.íìBò ãò ïäéúBøét éøéôáe§¥¥¥¥¤©¨

m`edì áúk,lradéñëða éì ïéà íéøáãe ïécéøéôáe ïäéúBøéôáe C ¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥
ïäéúBøétéiça,CúBîáe Ceizeiekf lkn yxetna wlzqp ixd ¥¥¤§©©¦§¥

okle ,dyexid oiprl oiae ,zexitd zlik` oiprl oia ,diqkpaBðéà¥
úBøét ìëBàzexit ixiteå ,äéiças`äúî íàeiiga dy`dBðéà ¥¥§©¤¨§¦¥¨¥

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .dLøBée wleg,øîBàlrad dl azk m` s` §¨©¨¦§¤©§¦¥¥
,jzenae jiiga 'eke jiqkpa il oi` mixace oicäúî íàeiiga ¦¥¨

,dpLøéé,dxezd on `ed ezy` z` yxei lrady df oicy oeikn ¦¨¤¨
,diqkp z` yxii `ly zepzdl leki epi`eäî ìò äðúnL éðtî¦§¥¤©§¤©©

,äøBza áeúkMoicn `idy ezy` z` lrad zyexi lr epiidc ¤¨©¨
,dxez.ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìëå§¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥

* * *

àøîâ
dpey gqepa epizpyna xen`d oicd z` `ziixaa dpy `iig iax

:zvwna,BzLàì 'øîBàä' ,àéiç éaø éðzoipw dyr `l m` s`y ¨¥©¦¦¨¨¥§¦§
.cala dxin`a diqkpn wlzqn `ed ixd ,jk dl azk `le

* * *
lr xzeel leki lrady dpyna epipyy dn lr dywn `xnbd

:ezy` ly beln iqkpa eizeiekféëä dì áúk éëådl azk m`e - §¦¨©¨¨¦
,jiqkpa il oi` mixace oic oeyléåä éàîdliren recn ,jka dn ± ©¨¥

,miiw dpzpe dxkn m`y ef oeylàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
,mitzey ly dcy oiprlBøéáçì øîBàär szeyddcya enïéc ¨¥©£¥¦
,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãeåel xn` m` okda ÷ñò éì ïéàå ,m` ok §¨¦¥¦©¨¤§¥¦¥¤¨§

el xn`äpîéä ú÷leñî éãé,dcydn -,íeìk øîà àìoi`y meyn ¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§
`l` ,dpzna dcya ewlg z` el ozepy zernyn el` zepeyla
recn dyw ok m`e .dcya ezekf z` cai` `l okle ,dlitz oeyl
wlzqd 'jiqkpa il oi` mixace oic' xne`dy dpynd dwqt

.diqkpa eizeiekfn
:`xnbd zvxznéàpé éaø éác éøîàiax ly eyxcn ziaa exn` ± ¨§¥§¥©¦©©

ezizl jixv exagl ely utg xiardl dvex mc`yk ok` ,i`pi
zwqer epizpyn j` ,dpzn oeyladì áúBëail oi` mixace oic §¥¨

jiqkpaäñeøà dãBòådkfy iptl ,el zqxe`n wx `idyk - §¨£¨
lekie dpzn oeyl jixv epi` ,mda dkf `l oiicry oeiky ,miqkpa

`ed ,df oicl mrhde .cizra diqkpa dkfi `ly zepzdláøãk¦§©
àðäk,øçà íB÷nî íãàì äàaä äìçð àðäk áø øîàc,,xnelk ©£¨§¨©©©£¨©£¨©¨¨§¨¨¦¨©¥

,ezy` zlgp oebk ,eiyrn ici lr `l` eizea`n dyexi d`a `ly
zyexik dpi`e ,diqkp z` yxiiy minkg epwiz ei`eyip ici lry

,eizea`äéìò äðúî íãàzepzdl mc` leki -äpLøéé àlL ¨¨©§¤¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨
gne,`al dcizrd ezlgp z` xewrl i`pz lirene .dliren ezli

zepzdl `ed leki ezaehl ef dpwz epwiz minkgy oeikn epiide
zeiekfd z` lawl `ly zepzdl `ed leki o`k s`e dlawl `ly

,ezy` iqkpa minkg el epwizyàáøãëåixack `ed df oice ± §¦§¨¨
,`axéLôà éà øîBàä ,àáø øîàcdvex ipi` -íéîëç úðwúa §¨©¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©£¨¦

izaehl epwizyBæ ïBâk,[jenqa `iaz `xnbdy]Bì ïéòîBL §§¦
,ezaehl dpwzd z` epwiz minkgy oeikn ,eixac z` miniiwne

dlhale dilr zepzdl leki ezaeh ef oi`y xne` `ed m`e.
:`xnbd zx`anBæ ïBâk éàî`ax qgiizd minkg zpwz dfi`l - ©§
.ef oebk exne`aáø øîà àðeä áøãkax ixacl dzid ezpeek - ¦§©¨¨©©
,ax mya `ped,áø øîà àðeä áø øîàcminkg epwizy s` §¨©©¨¨©©

dyrn xky z` el zzl zaiig `ide ,ezy` zepefna aiig lrady
mewn lkn ,diciúðBféð éðéà dìòáì øîàzL äMà äìBëéipi` - §¨¦¨¤Ÿ©§©£¨¥¦¦¤

,izepefn z` jnn lawl dvexäNBò éðéàåxky jl zpzep ipi`e - §¥¦¨
zaehl dpwz dpwzpy mewn lky ,`ax xn` jk lre .izelert
.minkg zpwz zlhazne ef daeha dvex epi`y xnel leki mc`d

:`xnbd dywnéëä éàoic zxin` dlireny mrhdy ,ok m` - ¦¨¦
epwizy minkg zpwz `id ef zekfy oeik jiqkpa il oi` mixace
azky dxwna `weec epizpyn z` i`pi iax cinrd recn ,ezaehl

ixd ,dqex` dcera dleléôàdcera ef oeyl dl azk m`,äàeNð £¦§¨
énðzvxzn .miqkpa ezekf lr legnl lrad lkeiy ie`x ok mb ± ©¦

:`xnbd,éiaà øîàxak `idy ote`aäàeNð,Bãéiqkpa lrad ly ¨©©©¥§¨¨
zaygp ezy`dãékm`e ,diqkpa szeyk `ed ixde ,dy`d ly §¨¨

oeyla ezeyxn z`f `ivedl jixv `ed ixd ,ezekf lr xzeel `a
.xezie oeyla `le dpzn

:xg` gqepa uexizd z` `ian `ax,øîà àáøxak `idy dy`a ¨¨¨©
d`eypBãélrad ly.dãiî àôéãòd :`xnbd zx`andpéî à÷ôð ¨£¦¨¦¨¨©§¨¦¨

`l` ,epziibeql zrbep dpi` `axl iia` oiaìoipríáé úøîBL- §¤¤¨¨
.meaiil dpiznne ,rxf `ll dlra zny dy`

* * *
oi` mixace oic exiagl xne`d `ziixa d`aed `ibeqd zligza
xn` `l ,dpnid zwleqn icie ,da wqr il oi`e ,ef dcy lr il
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dcya ezekf z` cai` `le ,melk

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -Bãiî eð÷szeyd dyr m` ± ¦©§¨§¨¦¨
il oi` mixace oic exiagl xn` wx `le [oitilg] xceq oipw mb

,ef dcyaeäîwx oeekzp oipwd dyrnay mixne` ep` m`d ,oicd ©
`l dxin`dy myk oipwd lirei `l `linne ,xn`y dn z` wfgl
rwxwd seb z` zepwdl oipwd dyrna ezpeeky e` ,dliren

.oipwd lirei `linne ,exiagl
:df wtqa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïécî ,óñBé áø øîà̈©©¥¦¦

Bãiî eð÷ íéøáãeexacy mixacd lr `l` dyrp `l oipwd ± §¨¦¨¦¨
`ly oeikne ,ef rwxwa il oi` mixace oic epiid dligzn mdipia

.epiipw liren `l ,aeh xeaic didò÷ø÷ ìL dôebî ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©¦¨¤©§©
Bãiî eð÷,exiagl dpzna rwxwd seb z` zepwdl oeekzp ,xnelk - ¨¦¨

.epiipw lireneéiaà øîà,óñBé áøc àúléî àøazñîxazqn - ¨©©©¥¦§©§¨¦§¨§©¥
swez oipwl oi`y ,sqei ax ixack xnel

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

כתובות. הכותב לאשתו - פרק תשיעי דף פג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
miwxtרש"י                                                                                                                                      תוספות dyelya` cenr bt sc ± iriax wxtzeaezk

äðùî'åë äì áúë äîì ïë íà áúåëäÐ.opiqxb ikd :`nrh yxtn `xnbaäãåäé éáø
úåøéô éøéô ìëåà àåä íìåòì øîåà.zexit ixit od el` yxtn `xnbae Ðìò äðúîù

äøåúá áåúëù äîol `wtp (a,`iw) `xza `aaae .`ziixe`c lrad zyexi ,xaqwc Ð

,`ed `xizi "dze` yxie" i`d ;"dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl" :`xw i`dn

ex`ye ,ex`y z` yxei yi`dy `yxclÐef

ezy` e`l `xwc ex`yc ab lr s`e .ezy`

ezlgp z` mzzpe" dia aizk `dc ,`id

z` dy`d yxizy xninl `kile ,"ex`yl

`xw iab edin ,aizk "ezgtynn" `dc ,dlra

z` mzzpe :ikd opiyxc "dze` yxie"c `xizi

yxie ex`y ,ezgtynn eil` aexwl ezlgp

dze`Ð.ezy` z` yxei yi`d'åë äðúîä ìëå
iiepz`l ivne ,`id opaxc `zpwz zexit la` Ð

.ediilràøîâåúùàì øîåàä àééç éáø éðú
dxin`ac opireny`c ,"azek" ipz `le Ð

oipw mey `la ,diytp wilq inp `nlra

.daizkeéåä éàî äì áúë éëåoky lke Ð

.dxin`åøéáçì øîåàäly dcy oebk Ð

on cg` exagl cg`d xn`e ,oitzeyzepeyld

.[dxin`a oia daizka oia] elldíåìë øîà àì
.dpzn oeyl o`k oi`c Ðäãåòå äì áúåëá

äñåøàrwxwdy in i`ce Ð`ae elyepzil

exiaglÐoizipzne .dpzn oeyl jixvÐazeka

`ly dnr dpzne ,miqkpa dkf `ly cr dl

oda dkfi.dp`yiykldpzn oeyl jixv oi`eÐ

.oda zeyx eiykr el oi` ixdyøçà íå÷îîÐ

`az eiyrn ici lr `l` ,eizea` zyexi dpi`y

el d`ad ezy` zlgp oebk ,eloi`eyp ici lr

,opax oewz dicic `zpwz meyne li`edc .ely

dilr legnl `a `edeÐ.`ped axcke ,lgen

íéîëç úð÷úáepwizy Ðdaeh dpi`e ,izaehl

.ilåæ ïåâë.xnz` `iid` yxtn onwl Ðéàî
åæ ïåâë.`ax dxn` `kid` Ðàðåä áøãëÐ

i`e .dici dyrn zgz dy`l epwizy zepefn`

dpwza iyt` i` :dxn`minkg epwizy ef

izaehlÐeygy`lc oipnif ;miypd lkliwtq

,odici dyrna zepefn edlzepefn odl epwze

,jkl dkixv ipi` ip` ,lral odici dyrne

zbpern,dk`ln zeyrl iyt` i`e ip``vn`

e` .zepefn ilÐlr xzi dxwi zepne` il yi

.izepefn ickéëä éà`zpwzc meyn `nrhc Ð

jixhv` i`n` ,dilr legnl lekie ,`ed dicic

dqex` dcere dl azeka dnwe`l i`pi iax iac?

.inp d`eyp elit`äãéë åãészeyk `ed ixde Ðmiqkpy oeike .odaelyÐoeyl jixv

."mixace oic" oeyl da liren oi`e ,dpzníáé úøîåùì äðéî à÷ôðoic oiprl :xnelk Ð

dcin `ticr eci oiae dcik eci oiac ,ibilt `l mixaceÐ"mixace oic" oeyl da liren oi`

`axe iia`c `zbelte .ewlqlÐiia` da ebilt` zenaiae .jixhvi` mai zxney oiprl

dl eltpy mai zxney dy`da ,lirlc wxtc oizipzn iab (`,hl) "ulegd" wxta `axe

,'ek dzaezka dyri dn dzn :ipzwc ,miqkpebilti`eiia` iwe`e .lld ziae i`ny zia

.dcik eci :iia` xaqw .oey`xd lra iiga ,lrac eizgz `idyk dl eltpya ediizbelt

`ly cr dzne mai iptl dltpe znyk ,jkitldnaizpÐmdipy lrad iyxeie diyxei

i`ny zial .eig` gkn dfe ezeg` gkn df ,yxil mi`aÐlld ziale .`ticr dwelg

Ð,iia`c` `ax bilte .a`d iyxei zwfga beln iqkp ,jkitl .`ticr `ziinw dwfg

cnr znyke ,dcin `ticr lra ly eci `nlr ilekc ,eizgz `idyk dl eltpc i` :xn`c

mai zxney `idyk dzn m`e ,ezenk `ed ixde enewna dnail eig`Ðoda diyxeil oi`

i`ny ziac oizipzne ,melkÐ.mai zxney `idyk dl eltpcåäî åãéî åð÷`ziixa` Ð

ace oic" exiagl xne`dcoizipzn` la` .i`w "ef dcy lr il oi` mixÐoipw `ipdn `l

zexit lke` df ixd xn`c oizipznc `nrhe .`tiq ipzwck ,yixtc `kid ,rwxw ly dtebn elit` iwelzq`l ibq dpzn oeyl `la dxin`a `dc ,dgk zetilÐ`zerixb meyn e`l

`l il dn epw il dn ,jklid .zwlzqp lkd on :xnel dleki dpi`e ,onwl yxtnck ,dpezgzd lr dci opixn`e ,diytp wilq i`nn yixt `lc meyn `l` ,`ed "mixace oic" oeylc

`nrhe .melk xn` `l :ipzwc ,dl ira `w `ziixa` `l` .epwÐ.`ed `pyilc `zerixb meynåäîoic" oeyl `l` dilr xn` `le ,melk elld oitilga dpwd `l :opixn` in Ð

xknd utg el dpwne xceqd z` dpew dfy ,ynn ea yiy xacl `l` mi`a oitilg oi` `nlc e` ,"mixace.`id dxenb dpzne ,ecin epw rwxw ly dteb lre ,dpznd e`íéøáãå ïéãî
åãéî åð÷oipwd lr yxity dn ÐÐ.melk epi`e ,mixace oic oeyl `ede ,ecin epw
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áúåëäzwfg"a opzc `de Ð 'ek zexit lke` df ixd jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l

:`xnba jixte .ezy` iqkpa dwfg yi`l `le :(`,an `xza `aa) "mizad

oic" dl azkc `kixv `l !lik` `wc `ed `xit Ð `xitl dil `carzync oeik ,`hiyt

e`l Ð "jiqkpa il oi` mixaceyg `l `l` ,`xitl dil icaryn izk` ok m`c ,`wec

il oi` mixace oic" dl azkc ixii`e ,jix`dl

."odizexitae jiqkpaïéãjiqkpa il oi` mixace

:opiqxb mixtq aexa Ð jzenae jiiga odizexitae

iaxk ol mzqc xnel jixve .odizexit ixitae

crc `xnba `kdn heytz :xn`z m`e .dcedi

yg `l `nye !dil `pz `lcn ,`wec e`l mler

.dcedi iaxk mezql `l` ,jix`dl

ïéàåopixn`c :xn`z m`e Ð da wqr il

ecar xkend iab (a,bn oihib) "gleyd"a

m`e .xexgy hb jixve ,oixeg oa `vi Ð ixkpl

ax xn` ?epe` i`n .exexgy edf Ð epe` el azk

wqr il oi` epnn gxazykl" dil azkc :zyy

!aeh oeyl ied Ð "ja wqr il oi`"c rnyn ."ja

wqr il oi`"c mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe

,jklid ."jnvrl z` ixd" el xne`y enk ied "ja

dcy la` ,ipw Ð envra zekfl lekiy car iab

.envra dkfi ji` Ðáøãëm`e Ð 'ek `pdk

"mixace oic" oeyl ipdnc di`x iziin ikid :xn`z

ixiin Ð iziinc edpd lk `nlc ,rexb oeyl `edy

ixiin Ð iziinc "da iyt` i`"e .aeh oeyla

zezixkc `xza wxta gkenck ,aeh oeyla

el d`ad dlgp xn`wcnc :xnel yie ?(`,ck)

rnyn Ð xak el z`ay `le ,`weec mc`l

el z`a elit`Ð aeh oeylac .ixiin rexb oeylac

:d`xp wgvi epiaxle .dilr zepzdl leki xak

di`x `iadl jixv oi` "mixace oic" oeyl`c

d`a `lc `kid ipdnc `ed `xazqnc Ð ipdnc

iziin `l` .`ilrn `pyil `nlra enk ,ecil

dcere dl azka dnwe`c i`nl iywiz `lc di`x

oi`c ol `niiw `de ,dl ipwn ivn ikid Ð dqex`

iaxc ab lr s`e ?mlerl `a `ly xac dpwn mc`

xaq ,dqex` dcere dl azeka dl iwenc i`pi

lkn Ð dpwn mc`c (`,bv zenai) "dax dy`d"a

mc` oi`c ol `niiwc ,ocicl di`x iziin mewn

.`peeb i`dka zepwdl lekiy `pdk axcn ,dpwn

lekic mrh ozil Ð `axc di`x iziin seqale

oeikc ,mlerl `a `ly it lr s` zepzdl

dze`a iyt` i`" xnel leki Ð depwiz ezaehlc

`la ibq `l `cegl `axc dizlinae ."daeh

s` .mlerl `a `ly xaca zepzdl lekiy opirny `l `axc dizlinnc ;`pdk axc dizlin

yecig epi` mzd Ð mlerl e`a `ly zepefna ixii`c `ped axc dizlin lr i`wc ab lr

k lra zepefn lehil dl yi eh`c ,zepefn dl oi`y dna`le .da zxfeg Ð dvexyke ?dgx

ax `la :xn`z m`e .dlran dici dyrn riwtdl dlekiy `l` `ped ax ol rnyn `w

dpere zeqk x`y` dedc icin ?dqex` dcere dl azeka wlzqdl lkei `l dnl ,inp `pdk

meyn `l` bilt `l ,inp xi`n iaxe .miiw e`pz oennay xaca dcedi iaxlc ,(`,ep zeaezk)

`ly dl xne`a ixiin `kdc :xnel yie !lha e`pz Ð dxeza aezky dn lr dpzn :xaqwc

,iiepz`l dl irai` dy`lc :cere ."jiqkpa il oi` mixace oic" dl xne` `l` ,i`pz jxc

i`pz gknc idpc ,`pdk axcn iziin `zyde .`nlra ilin ineht dil dede ,lrad ipzne

.liren `nlra weliq gkn Ð ipdn `låð÷.i`w `ziixa`c :qxhpewa yxit Ð edn ecin

`nlr ilekl `lde ?dze` dpwn inl ixdy ?oipw my liredl yi dnc :wgvi epiaxl dywe

oipw mey dl ipdn i` Ð dcik ecic opixn`c ,i`w d`eyp`c :wgvi epiaxl d`xpe !dl xwtn
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áúBkäBzLàìéñëða éì ïéà íéøáãe ïéc"C"¯ ©¥§¦§¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
äúî íàå ,äéiça úBøt ìëBà äæ éøä¯ £¥¤¥¥§©¤¨§¦¥¨

éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk änì ïk íà .dLøBé§¨¦¥¨¨¨©¨¦§¨¦¥¦
éñëðaàL ?"Cäðúðå äøëî í¯ïéc" dì áúk .íéi÷ ¦§¨©¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨¨©¨¦

éñëða éì ïéà íéøáãeïäéúBøéôáe C"¯Bðéà äæ éøä §¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤£¥¤¥
äúî íàå ,äéiça úBøt ìëBà¯äãeäé éaø .dLøBé ¥¥§©¤¨§¦¥¨§¨©¦§¨

ïéc" dì áBzëiL ãò ,úBøéô éøét ìëBà íìBòì :øîBà¥§¨¥¥¥¥©¤¦§¨¦
éñëða éì ïéà íéøáãeïäéúBøéô éøéôáe ïäéúBøéôáe C §¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥¥¥¤

éñëða éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk ."íìBò ãòC ©¨¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
éiça ïäéúBøéô éøéôáe ïäéúBøéôáeCúBîáe C"¯Bðéà §¥¥¤§¥¥¥¥¤§©©¦§¥¥

äúî íàå ,äéiça úBøét ìëBà¯ïaø .dLøBé Bðéà ¥¥§©¤¨§¦¥¨¥§¨©¨
äúî íà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¯éðtî ,äpLøéé ¦§¤©§¦¥¥¦¥¨¦¨¤¨¦§¥

äî ìò äðúnä ìëå ,äøBza áeúkM äî ìò äðúnL¤©§¤©©¤¨©¨§¨©©§¤©©
äøBza áeúkM¯.ìèa Bàðzàøîâ:àéiç éaø éðz ¤¨©¨§¨¨¥¨¥©¦¦¨

:àéðúäå ?éåä éàî éëä dì áúk éëå .BzLàì øîBàä̈¥§¦§§¦¨©¨¨¦©¨¥§¨©§¨
ïéàå ,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïéc" Bøéáçì øîBàä̈¥©£¥¦§¨¦¥¦©¨¤§¥
!íeìk øîà àì "äpîéä ú÷leñî éãéå ,da ÷ñò éì¦¥¤¨§¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§
áøãk ,äñeøà dãBòå dì áúBëa :éàpé éaø éác éøîà̈§¦§¥©¦©©§¥¨§¨£¨¦§©
íB÷nî íãàì äàaä äìçð :àðäk áø øîàc .àðäk̈£¨§¨©©¨£¨©£¨©¨¨§¨¨¦¨

øçà¯,äpLøéé àlL äéìò äðúî íãà.àáøãëå ©¥¨¨©§¤¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨§¦§¨¨
ïBâk íéîëç úðwúa éLôà éà" øîBàä :àáø øîàc§¨©¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©£¨¦§

Bæ"¯øîà àðeä áøãk ?"Bæ ïBâk" éàî .Bì ïéòîBL§¦©§¦§©¨¨©
øîàzL äMà äìBëé :áø øîà àðeä áø øîàc .áø©§¨©©¨¨©©§¨¦¨¤Ÿ©
eléôà éëä éà ."äNBò éðéàå úðBféð éðéà" dìòáì§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨¦¨¦£¦

äàeNð :ééaà øîà !éîð äàeNð¯àáø .dãék Bãé §¨©¦¨©©©¥§¨¨§¨¨¨¨
dpéî à÷ôð .dãiî àôéãò Bãé :øîà¯ì.íáé úøîBL ¨©¨£¦¨¦¨¨¨§¨¦¨§¤¤¨¨

ïécî :óñBé áø øîà ?eäî Bãiî eð÷ :eäì àéòaéà¦©£¨§¨¦¨©¨©©¥¦¦
ò÷ø÷ ìL dôebî :øîà ïîçð áø .Bãiî eð÷ íéøáãe§¨¦¨¦¨©©§¨¨©¦¨¤©§©
óñBé áøc àúléî àøazñî :ééaà øîà .Bãiî eð÷̈¦¨¨©©©¥¦§©§¨¦§¨§©¥
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øøåòáewlga wifgdl df exag `ayk ÐÐcnr cinxrxreizzp `l :xn`e ,dpznd lr

.jnr aix` `ly ,jl izxn` `nlra mixace oice ,dcyd z` jlãîåòá ìáàe` mei Ð

xrxr jk xg`e ,mineiÐ.jk oerhl edecnle ,dia xcd `wc `ed `zydc .`làîéúå
êùôð ú÷éìñ éìéî ìëî äéìwleqn epi` dnl ,wlzqdl leki df oeylac znwe`c oeik Ð

lkd on?äðåúçúä ìò øèùä ìòá ãélk Ð

wfgend lr xhy `ivendyxetny dn ,xaca

xhyaÐmezq xhyd m`e ,eilr reazl lekiÐ

zernynay zegtl eze` micixen,o`ke .xhyd

ezy` iqkp lr minkg zpwza `a lrad

m`e ,yxile ,zexit lek`l :mixac dylya

xeknzÐxhy eilr d`iven efe .lha dxkn

oeyle ,"jiiqkpa il oi` mixace oic" il zazky

oeyl ,i`ce :oerhl leki `ede .df `ed weliq

`l la` .`ed weliqizwlzqp`l`zegtn

`id efe ,mixacay`ly onf lk la` .dxiknd

xeknzÐ.zexit lke`éøéôî àîéàåwlqn Ð

zegt `ede ,diiga zexit lk`i `ly ,diytp

xeknz m` la` .olekayÐeb s` ciqtnys

eiiga zenz m` yxil ie`x didy rwxwdÐ

,lha dxkn `di.dpyxiieàø÷î áè àðéöåáÐ

.dlecb zrlc = `xw .dphw zrlc = `pivea

e` ,izpiba dphw zrlc jl gw :exiagl xne`de

elicbiy cr oznddlecb gweÐgwil el aeh

dn rci `l ik ,cin dphwdclei,o`k s` .mei

zexit zlik` eilr daiagÐ,cine xicz `edy

xkn lehianÐ`l` ,cin epi`y,xeknzykl

.xeknz `l `nyeäùåøéî àîéàåwilq Ð

`ede ,diytp.eiiga zenz `l `ny ,zegtd

la`,xeknz `ny ,diytp wilq `l dxiknn

ciqtie.eiykr `edy zexit zlik`àì äøéëî
àçéëùzia iqkp xeknl dvex dy` oi`y Ð

.dia`øîà éùà áøwecwc `l` jl oi` Ð

.oeyldêééñëðá`l la` ,dl xn` Ð

ocerae .odizexita`dc ,dl xn`w dly

dny lhay ,dzin xg`l `le .xn`w "jiiqkpa"

.odilrnäãåäé éáøì åäì àéòáéà`pzc Ð

.mler cr ,odizexit ixitae :izxzúåøéô éøéô
à÷åãiwelzq`l ibq cegl `pyil i`da Ð

cr" ira `le ,zexit ixitc ixitne zexit ixitn

`le ,"mler cr odizexita" azk i`e ."mler

"zexit ixita" azkÐ.zexit ixitn wlzq` `l

à÷åã íìåò ãò àîìã åà`ilz "mler cr"ae Ð

i`e .azkinl ira `l "zexit ixit"ae ,`zlin

"mler cr" azk `le "zexit ixitn" azkÐ`l

ediiexz `nlc e` ,zexit ixitc ixitn wlzqi`

`wec?éì äîì íìåò ãòli`ed ,'ipzn ipzinl Ð

jixv `le.diazkinl'åë ïì òîùî à÷ àäÐ

"odizexit ixitae" aezkiy cr :xn`w ikdeÐ

.mler cr epiidéì äîì úåøéô éøéôipzinl Ð

li`ed ,mler cr odizexita :ipzil ,oizipzn

.zexit ixite zexit oeyl `ede ,`ilz diaeàä
'åë ïì òîùî à÷.azknl ira `l i`ce ,oi` Ð

ipz `l i` ,edinÐixit" azk i`c ,`pin` ded

azekk ded ,"zexitxninl ,ipz ikdl .mler cr

"zexit ixit" azk elit`cÐ."mler cr" opira

éì äîì éúøú.xhya azkinl Ðúåøéôà íìåòì
éà÷ef dpya `l ,mlerl zexitd lke` `l Ð

zexit ixit la` .ze`ad mipya `leÐ.lke`

:opiqxb ikdøîåà äãåäé éáø éðú÷ã ,êéîòèéìå
úåøéôì åäðéúìëàã ïåéë 'åë.edpilk`c opiqxb `leàøééùãá àìàøééùãá éîð àëä ,ïðéñøâzexit dzyre ,rwxw eda gwle oxkne ,olk` `l m` ÐÐon `le ,odn eytp wliq

.mipey`xdíéé÷ åàðú øáñ áøåxn`c ,dcedi iaxk ÐÐdpere zeqk x`y ilr jil oi`y zpn lr dy`d z` ycwn iabÐ`kde .miiw e`pz oennay xacaÐdpyxii i`n`?xaqwc

.lha e`pz zeidl ,dxez lyn xzei mdixacl wefig eyr minkge ,opaxc lrad zyexi :ax
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àðéöåáoi`eyiw `dc .od zrlc oin odipyc :yxitc ,qxhpewd yexitk `l Ð `xwn ah

"lyeand on xcepd" wxta gkenck ,zrlc epiid `xwe ,"`pivea" opinbxzn

rhep :(d dpyn b wxt) mi`lk zkqna opzck ,od oipin ipy oirelice oi`eyiwe .(`,`p mixcp)

ef dxey xrye o`kl ef dxey xry dhep `diy calae ,zg` `neb jeza zrlce zeyiw mc`

,oi`eyiwn xzei daeyge dlecb zrlce .o`kl

zxdnn zeyiwde ,lyazdl zxg`ny `l`

ade` mc`y :`ed jk heicd lyne .lyal

`edy dnn ,dxdn da dpdiy ,xzei zeyiwd

daeh `idy it lr s` ,dpizndle zrlc ade`

.mz epiax .xzei

äúéîminrt aexc meyn `ny Ð `giky

.dcila zpkzqn

äøéëî,xeknl dl dywy Ð `giky `l

.dia` zia gay meynáøxn` iy`

axl dil zilc i`nl Ð odizexita `le jiiqkpa

i`n` :dniz ,dpezgzd lr xhyd lra ci Ð iy`

zwdligzkl ?carica miiw dpzpe dxkn m`y ip

!xeknz inp

éøéôcr" azk `l elit`e Ð `wec zexit

."mler cr" azk eli`k ,wlzqp "mler

cr" Ð `weec "zexit ixit" i`c yxtl oi` la`

xnel `vnz m` :wiqn `dc .ipdn `l "mler

`w `d .il dnl "mler cr" Ð `weec "zexit ixit"

o`nk Ð "zexit ixit" dl azkc oeikc :ol rnyn

"mler cr"c rnyn ,inc "mler cr" dl azkc

ixit xn`pyk elit` ,ipdnc ith dil `hiyt

.`weec zexit

äåäyxit Ð zexit` mler cr `pin`

dpya `l ,"mler cr" iedc :qxhpewa

il dnc :wgvi epiaxl dywe .dipya `le dpey`x

dcedi iax elit`c :cere ?dipy il dne dpey`x

elit`e ,mlerl lik` `l ediiteb zexitc dcen

il oi` mixace oic" `l` ,"mler cr" dl azk `l

ixita `l` bilt `lcn ,"odizexitae jiiqkpa

"mler cr" `pin` ded :`yexit ikd `l` !zexit

.zexit lk`i `l dzenae diigay :zexit` Ð

lk`i `lc ,xnel ,zexit ixit jixhvi` ikdl

.zexit ixit `le zexit `l ,mlerl

øáñ÷åm`e Ð wefig eyre opaxc lrad zyexi

ilekl miiw e`pz i`n` zexita :xn`z

`l Ð igiky `lc zexitac :xnel yie ?`nlr

"it lr s`" yixa opixn`ck ,wefig opax ecar

Ð `giky lrad zyexi la` ,(a,ep zeaezk)

elit`c ,beln iqkpn ith `giky lfxa o`v iqkpc

.fef miyngn oizget oi` dipr dnezil
xaqe
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ãîBòa ìáà ,øøBòa¯.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî §¥£¨§¥¦¨¤©§©¨¦¨
.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî ,àúëìä :øîéîà øîà£©©¥¨¦§§¨¦¨¤©§©¨¦¨
éàîì ?ãîBòa Bà øøBòa :øîéîàì éLà áø déì øîà£©¥©©¦©£¥¨§¥§¥§©

dpéî à÷ôð¯,éì òéîL àì :déì øîà .óñBé áøãëì ¨§¨¦¨§¦§©¥£©¥¨§¦©¦
'åëå dì áúk änì ïk íà" .éì àøéáñ àì øîBìk." §©¨§¦¨¦¦¥¨¨¨©¨

:ééaà øîà !CLôð z÷éìñ éléî ìkî :déì àîéúå§¥¨¥¦¨¦¥§¦©§©§¨¨©©©¥
øîà !éøétî àîéàå .äðBzçzä ìò øèMä ìòa ãé©©©©§¨©©©§¨§¥¨¦¥¥¨©
:ééaà øîà !äMeøéî àîéàå .àøwî áè àðéöea :ééaà©©¥¦¨©¦¨¨§¥¨¦¨¨©©©¥

äúéî¯äøéëî ,àçéëL¯÷élñî éëå .àçéëL àì ¦¨§¦¨§¦¨¨§¦¨§¦§©¥
déLôð Léðéà¯àúlénî ,àçéëL àìc àúlénî ¦¦©§¥¦¦§¨§¨§¦¨¦¦§¨

àçéëLc¯:øîà éLà áø .déLôð Léðéà ÷élñî àì ¦§¦¨¨§©¥¦¦©§¥©©¦¨©
ééñëða"C"¯ééñëða" ,ïäéúBøéôa àìåC"¯øçàì àìå ¦§¨©¦§Ÿ§¥¥¤¦§¨©¦§Ÿ§©©

éøét ìëBà àeä íìBòì :øîBà äãeäé éaø" .äúéî¦¨©¦§¨¥§¨¥¥¥
éøét ïä elàå úBøét ïä elà :ïðaø eðz ,"úBøéô¥¨©¨©¥¥¥§¥¥¥¥

úBøét äúNòå ò÷ø÷ Bì äñéðëä ?úBøéô¯ïä éøä ¥¦§¦¨©§©§¨§¨¥£¥¥
úBøét äúNòå ,ò÷ø÷ ïäî ç÷ìå úBøét øëî .úBøét¥¨©¥§¨©¥¤©§©§¨§¨¥

¯,äãeäé éaøì :eäì àéòaéà .úBøéô éøét ïä éøä£¥¥¥¥¥¦©£¨§§©¦§¨
,à÷åc "íìBò ãò" àîìc Bà ,à÷åc "úBøéô éøét"¥¥¥©§¨¦§¨©¨©§¨
éøét" øîBì éöîz íà ?à÷åc eäééåøz àîìc Bà¦§¨©§©§©§¨¦¦§¥©¥¥

à÷åc "úBøéô¯"òîLî à÷ àä ?éì änì "íìBò ãò ¥©§¨©¨¨¨¦¨¨©§©
úBøéô éøét" dì áúëc ïåék :ïì"¯áúëc ïàîk ¨¥¨§¨©¨¥¥¥§©§¨©

"íìBò ãò" øîBì éöîz íàå ,éîc "íìBò ãò" dì̈©¨¨¥§¦¦§¥©©¨
:ïì òîLî à÷ àä ?éì änì "úBøéô éøét" ,à÷åc©§¨¥¥¥¨¨¦¨¨©§©¨
dì áúk éà ,"úBøéô éøét" dì áúëc áb ìò óà©©©§¨©¨¥¥¥¦¨©¨

íìBò ãò""¯àì éà ,ïéà¯öîz íàå .àìøîBì é ©¨¦¦¨¨§¦¦§¥©
áúk éàc ,àëéøö ?éì änì ézøz ,à÷åc eäééåøz©§©§©§¨©§¥¨¨¦§¦¨§¦¨©

íìBò ãò" dì áúk àìå "úBøéô éøét" dì"¯äåä ¨¥¥¥§Ÿ¨©¨©¨£¨
éøéôc àøét ìáà ,ìéëà àìc àeä úBøéô éøét àðéîà̈¦¨¥¥¥§¨¨¥£¨¥¨§¥¥

úBøéô¯éøèöéà éëäì ,ìéëàáúk éàå ."íìBò ãò" C ¥¨¥§¨¦¦§§¦©¨§¦¨©
äåä ,"úBøéô éøét" dì áúk àìå "íìBò ãò" dì̈©¨§Ÿ¨©¨¥¥¥£¨

íìBòì :àðéîà¯éøèöéà éëäì ,éà÷ úBøétàéøét C ¨¦¨§¨©¥¨¥§¨¦¦§§¦¥¥
éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk :eäì àéòaéà .úBøéô¥¦©£¨§¨©¨¦§¨¦¥¦

ééñëðaéøétî ?úBøét ìëàiL eäî "úBøéô éøéôáe C ¦§¨©¦§¥¥¥©¤Ÿ©¥¦¥¥
úBøéô¯éøétî ,déLôð ÷éìñ¯?déLôð ÷éìñ éléî ìkî :àîìc Bà ,déLôð ÷éìñ àì ¥¨¥©§¥¦¥¥¨¨¥©§¥¦§¨¦¨¦¥¨¥©§¥

÷éìñ àì éøétî ,déLôð ÷éìñ úBøéô éøétî zøîà éàc ,déLôð ÷éìñ éléî ìkîc àèéLt§¦¨§¦¨¦¥¨¥©§¥§¦¨§©§¦¥¥¥¨¥©§¥¦¥¥¨¨¥
úBøéôì eäðéìëàc ïåék ,déLôð¯éîòèéìå ?àëéäî úBøéô éøétäãeäé éaø ïðúc àä ,C ©§¥¥¨§¨§¦§§¥¥¥¥¥¥¨§¦©£¦¨¦§©©¦§¨

éøéôì eäðéìëàc ïåék ,'åë úBøéô éøét ìëBà àeä íìBòì :øîBà¯?àëéäî úBøéô éøét ¥§¨¥¥¥¥¥¨§¨§¦§§¥¥¥¥¥¥¥¨
àlà¯ëä ,àøééLãaéîð à¯'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .øééLãa:áø øîà ." ¤¨¦§¨§¨¨¨©¦¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¨©©

àìå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä éàî .déîòhî àìå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨¦©£¥©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨
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:øáñ áøå ,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúî :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zeaezk(oey`x meil)

øøBòalra eilr xrxr cin ,dcya wifgdl exiag `a xy`ky - §¥
`l` ,dpzna dcyd z` el ozil ezpeek dzid `ly rwxwd
`ly ,ef dcy lr mixace oicn envr z` wlql wx dzid ezpeeky

,enr aixlãîBòa ìáàexiag wifgdy xg` ,miinei e` mei wzyy ± £¨§¥
z` ozil ezpeek dzid `ly xn`e xrxr ok ixg` wxe dcya

y ongp axk xazqn ,dpzna dcydBãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî± ¦¨¤©§©¨¦¨
hxgzd jk xg`y `l` ,rwxw ly dteb el zepwdl oiekzdy
dzid ezpeek zn`a j` ,ea xefgiy ick ok oerhl mixg` edecnle

.ea xefgl leki epi`e lawnl zipwpe dpzna dcyd z` ozil
:dkldd z` zwqet `xnbdàúëìä ,øîéîà øîà,`id dkldd ± ¨©£¥©¦§§¨

,oipw dyry ote`ay.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî¦¨¤©§©¨¦¨
éì øîà,øîéîàì éMà áø dm`d ,ok zwqt ote` dfi`aBà ,øøBòa ¨©¥©©¦©£¥©§¥
.ãîBòa,dl`ya xnin` eaiyddpéî à÷ôð éàîìoia weligd dn - §¥§©©§¨¦¨

,iy` ax eaiyd .cnerl xxeróñBé áøãëìsqei ax zrc it lr ± §¦§©¥
,lha oipwd cin xrxrn rwxwd lra m`y iia` ex`iay itk

.lg oipwd wzeya eli`e
:iy` axl aiyn xnin`,déì øîàéì òéîL àìizrny `l - ¨©¥Ÿ§¦©¦

,cnerl xxer oia wligy iia` ly el` mixacàøéáñ àì ,øîBìk§©Ÿ§¦¨
éìlka `l` ,df welig xaeq ipi`y itl ,ok renyl dvex ipi`y - ¦

.oipwl ezpeeky xnel yi ote`

* * *
df ixd ,jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l azekd :dpyna epipy

,dyxei dzn m`e ,diiga zexit lke`'eëå dì áúk änì ïk íàoic ¦¥¨¨¨©¨§
:`xnbd zl`ey ,miiw dpzpe dxkn m`y ,jiqkpa il oi` mixace

déì àîéúå,dlral dy`d xn`zy -CLôð z÷éìñ éléî ìkî- §¥¨¥¦¨¦¥¨¥§§©§¨
xg`n ,xnelk ,miqkpa jl zeribnd zeiekfd lkn jnvr zwliq
'jiqkpa il oi` mixace oic' oeyl ici lry dpyna x`azpy
recn ,ezy` ly dpizpde dxiknd z` lhal ezekf zwlzqn

.zeiekf x`y oiprl s` weliqd lirei `ly
:`xnbd daiyn,éiaà øîàepicia `ed llkìò øèMä ìòa ãé ¨©©©¥©©©©§¨©

,äðBzçzälr ea wfgeny oenn exiagn `ivedl `ad lky epiid ©©§¨
i` ,el aiigy ea aezky xhy el `ivnny ici`l` reazl leki ep

mezq xhyd m`e ,miqkpa wfgen ipydy itl xhya yxetny dn
zernyna yxtl ozipy zegt ikd xacd dabiy ezegcl yi
zexit zlik` ,mixac yly lral epwiz minkg o`k s`e .xhyd
.xknd lha ,dxkn m`ye .dzen xg`l miqkpd z` yxil .diiga
oerhl lrad leki ,diqkpn envr wlqn dnn yxit `ly oeike
,el yiy dzegtd zekfdn `l` envr wlql ezpeek dzid `ly

.xg`l diqkp ozz e` xeknz m` akrl lkei `ly epiidc
:`xnbd zl`eyéøétî àîéàådzid lrad zpeeky xn`p `ny ± §¥¨¦¥¥

`id ef zekf oky ,diqkp zexit zlik` zekfn envr wlql
dxiknd aekir zekf ok oi`y dn ,rwxwd seba dpi`y dzegtd
rwxwd seb z` `ed ciqtn xeknz m` ixdy ,rwxwd seba `idy
wliq `l ef zekfny xnel yi ,eiiga zenz m` yxil ie`x didy

.dzzin xg`l myxeie diqkp xeknl dleki dpi`e envr
:`xnbd daiyn,éiaà øîàzeixad ita `ed lynáè àðéöea ¨©©©¥¦¨¨

àøwîoizndl xy`n xzei mc`l daeh eiykr dphw zrlc - ¦¨¨
ile`e mei cli dn rcei epi`y itl ,onf xg`l dlecb zrlc lawl

llk x`yz `lzlik` zekf z` sicrn lrad ,eppecipa ok enke .
`l` epi`y dxiknd aekira ezekfn zrk miqkpa el yiy zexitd

.llk xeknz `l `nye ,xeknz m`
:le`yl dkiynn `xnbdàîéàåzekfn envr wliq `ly xn`p ± §¥¨

`l` dxiknd aekirîd zekfäMeøi,dzegt `id ef zekf ixdy ¦§¨
dxiknd aekirn ezekf wlqi m` ixdy ,dxiknd aekira ezekfn
el yiy zexitd zekf z` s` ciqti ,miqkpd z` xeknz `ide
`nye ,dzzin xg`l `l` dpi` dyexid zekf j` ,zrk miqkpa

eiiga zenz `l.
:`xnbd daiynàçéëL äúéî ,éiaà øîàievn xac `id dzin - ¨©©©¥¦¨§¦¨

eli`e ,miypa xzeiäøéëîbeln iqkp ly,àçéëL àìoi`y itl §¦¨Ÿ§¦¨
,dia` zia iqkp xeknl dvex dy`ddéLôð Léðéà ÷élñî éëå- §¦§©¥¦¦©§¥

wlzqn `ed ixd ,miqkpa eizeiekfn envr mc` wlqn xy`ke
,àçéëL àìc àúlénîj`Léðéà ÷élñî àì àçéëLc àúlénî ¦¦§¨§Ÿ§¦¨¦¦§¨¦§¦¨Ÿ§©¥¦¦

,déLôðaekira ezekfn `l` envr wlqn epi`y mihwep ep` jkle ©§¥
yxil ezekfn `le ,ievn epi`y xac `id dxikny meyn dxiknd

.ievnd xac `edy eiiga zenz m` dze`
:dpey`xd `iyewl sqep uexiz,øîà éMà áøenvr wlqny mrhd ©©¦¨©

ixdy ,epeyl zernyn `id oky meyn `ed dxikna ezekfn wx
oeyldnééñëða,C`ed miqkpd sebay zeiekfdn `weec rnyn ¦§¨©¦

,ezekf lr xzeenïäéúBøéôa àìåezekfn envr wlqn epi`e - §Ÿ§¥¥¤
oeyldn wiicl yi ok enke ,zexitd zlik`aééñëðaC`weecy ¦§¨©¦

,ezekf lr xzeen `ed ,diiga epiidc ,dy`d ly miqkpd ceraàìå§Ÿ
,äúéî øçàì`l` dzyexia ezekfn envr wlqn epi` jkle §©©¦¨

.dxikna ezekfn

* * *
:dpyna epipyúBøét éøét ìëBà àeä íìBòì ,øîBà äãeäé éaøcr ©¦§¨¥§¨¥¥¥¥

ixitae odizexitae jiqkpa il oi` mixace oic dl aezkiy
md dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .mler cr odizexit

,zexit ixit md dne zexitéøét ïä elàå úBøét ïä elà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¥¥§¥¥¥¥
Bì äñéðëä ,úBøétezy`ïä éøä ,úBøét äúNòå ,ò÷ø÷miaeyg ¥¦§¦¨©§©§¨§¨¥£¥¥

úBøét,diqkpøëîd z`ïäî ç÷ìå ,úBøétmzxenz lawy sqka - ¥¨©¥§¨©¥¤
ò÷ø÷zxg`.úBøét éøét ïä éøä ,úBøét äúNòå ©§©§¨§¨¥£¥¥¥¥¥

oic' xn`iy cr zexit ixitn envr wlqn epi` dcedi iax zrcl
.'mler cr odizexit ixitae odizexitae jiqkpa il oi` mixace

:ixwird oeyld edn dpc `xnbd,eäì àéòaéàm`däãeäé éaøì ¦©§¨§§©¦§¨
oeyldúBøét éøét`ed,à÷åcwlqny rnyn cala df oeylay ¥¥¥©§¨

cr' siqed `l m` s`e ,zexit ixit ixite zexit ixitn s` envr
,'mler,à÷åc íìBò ãò àîìc Bàwlqny rnyn cala df oeylay ¦§¨©¨©§¨

s`e ,mler cr dpnn z`vl cizry geixd lkne ef rwxwn envr
,jka ic 'odizexit ixita' siqed `l m`àîìc Bàxnel yi `ny ± ¦§¨

yà÷åc eäééåøzxne`yk wxy ,mikxvp cgi zepeyld izy - ©§©§©§¨
egnviy zexitd lkn envr wlql ezpeeky rnyn cgi odizy

.ok rnyn oi` cala mdn cg` oeyla j` ,rwxwdn
:dpey`xd zexyt`d lr zl`ey `xnbdøîBì éöîz íàm` ± ¦¦§¥©

y ,df cvk `vnze wcwcz,à÷åc úBøét éøétcr' oeyld eli`e ¥¥¥©§¨
dyw ok m` ,`weca epi` 'mleríìBò ãòdpyna azkpyéì änì ©¨¨¨¦

zvxzn .'dcedi iax ixaca exikfdl `xnbd dkxved recn
:`xnbdïì òîLî à÷ àä,eprinydl dpynd zpeek -áúëc ïåék ¨¨©§©¨¥¨§¨©

dìn envr wlqn `edy lrad,úBøét éøétdf ixdáúëc ïàîk± ¨¥¥¥§©§¨©
azk eli`kéîc íìBò ãò dìlkn envr wlqny xn`y enk - ¨©¨¨¥

s`e ef rwxwn e`viy zexitd lk lke` epi` jkle ,mlerl zexitd
.ok xn`y dpynd zpeek oi` j` ,zexit ixit ixit

:dipyd zexyt`d lr zl`ey `xnbdøîBì éöîz íàåm`e ± §¦¦§¥©
y xnel dvxz,à÷åc íìBò ãòdyw ok m`úBøét éøétazkpy ©¨©§¨¥¥¥

dpyna.él änì:`xnbd zvxzn,ïì òîLî à÷ àäyáb ìò óà ¨¨¦¨¨©§©¨©©©
,úBøét éøét dì áúëcmewn lkndì áúk éàmbïéà ,íìBò ãò± §¨©¨¥¥¥¦¨©¨©¨¦

j` ,zexecd lk seq cr zexit zlik`l ezekf lr xzie ok`àì éà¦Ÿ
,cala zexit ixit `l` mler cr dl azkàìweliq ef oeyla oi` ± Ÿ

.zexit ixit ixitn s`
:ziyilyd zexyt`d lr zl`ey `xnbdeäééåøz øîBì éöîz íàå§¦¦§¥©©§©§

à÷åc,le`yl yi ,`weca zepeyld ipyy xn`z m`e ±änì ézøz ©§¨©§¥¨¨
éìzvxzn .odn zg`a ic oi`e ,odizy xnel jixv zn`a recn - ¦

:`xnbdàëéøömeyn ,mdizy z` jixv -úBøét éøét dì áúk éàc §¦¨§¦¨©¨¥¥¥
calaàðéîà äåä ,íìBò ãò dì áúk àìå`wecy ,xne` iziid ± §Ÿ¨©¨©¨£¨£¦¨

,ìéëà àìc àeä úBøét éøétxn`y enk mdn envr wliqy meyn ¥¥¥§Ÿ¨¦
,yexitaìéëà úBøét éøéôc àøét ìáàixitdn mi`veid zexit ± £¨¥¨§¥¥¥¨¦

xn` `l ixdy ,envr wliq `l mdny itl lek`l i`yx zexit

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



ריג miwxt dyelyaa cenr bt sc ± iriax wxtzeaezk
øøåòáewlga wifgdl df exag `ayk ÐÐcnr cinxrxreizzp `l :xn`e ,dpznd lr

.jnr aix` `ly ,jl izxn` `nlra mixace oice ,dcyd z` jlãîåòá ìáàe` mei Ð

xrxr jk xg`e ,mineiÐ.jk oerhl edecnle ,dia xcd `wc `ed `zydc .`làîéúå
êùôð ú÷éìñ éìéî ìëî äéìwleqn epi` dnl ,wlzqdl leki df oeylac znwe`c oeik Ð

lkd on?äðåúçúä ìò øèùä ìòá ãélk Ð

wfgend lr xhy `ivendyxetny dn ,xaca

xhyaÐmezq xhyd m`e ,eilr reazl lekiÐ

zernynay zegtl eze` micixen,o`ke .xhyd

ezy` iqkp lr minkg zpwza `a lrad

m`e ,yxile ,zexit lek`l :mixac dylya

xeknzÐxhy eilr d`iven efe .lha dxkn

oeyle ,"jiiqkpa il oi` mixace oic" il zazky

oeyl ,i`ce :oerhl leki `ede .df `ed weliq

`l la` .`ed weliqizwlzqp`l`zegtn

`id efe ,mixacay`ly onf lk la` .dxiknd

xeknzÐ.zexit lke`éøéôî àîéàåwlqn Ð

zegt `ede ,diiga zexit lk`i `ly ,diytp

xeknz m` la` .olekayÐeb s` ciqtnys

eiiga zenz m` yxil ie`x didy rwxwdÐ

,lha dxkn `di.dpyxiieàø÷î áè àðéöåáÐ

.dlecb zrlc = `xw .dphw zrlc = `pivea

e` ,izpiba dphw zrlc jl gw :exiagl xne`de

elicbiy cr oznddlecb gweÐgwil el aeh

dn rci `l ik ,cin dphwdclei,o`k s` .mei

zexit zlik` eilr daiagÐ,cine xicz `edy

xkn lehianÐ`l` ,cin epi`y,xeknzykl

.xeknz `l `nyeäùåøéî àîéàåwilq Ð

`ede ,diytp.eiiga zenz `l `ny ,zegtd

la`,xeknz `ny ,diytp wilq `l dxiknn

ciqtie.eiykr `edy zexit zlik`àì äøéëî
àçéëùzia iqkp xeknl dvex dy` oi`y Ð

.dia`øîà éùà áøwecwc `l` jl oi` Ð

.oeyldêééñëðá`l la` ,dl xn` Ð

ocerae .odizexita`dc ,dl xn`w dly

dny lhay ,dzin xg`l `le .xn`w "jiiqkpa"

.odilrnäãåäé éáøì åäì àéòáéà`pzc Ð

.mler cr ,odizexit ixitae :izxzúåøéô éøéô
à÷åãiwelzq`l ibq cegl `pyil i`da Ð

cr" ira `le ,zexit ixitc ixitne zexit ixitn

`le ,"mler cr odizexita" azk i`e ."mler

"zexit ixita" azkÐ.zexit ixitn wlzq` `l

à÷åã íìåò ãò àîìã åà`ilz "mler cr"ae Ð

i`e .azkinl ira `l "zexit ixit"ae ,`zlin

"mler cr" azk `le "zexit ixitn" azkÐ`l

ediiexz `nlc e` ,zexit ixitc ixitn wlzqi`

`wec?éì äîì íìåò ãòli`ed ,'ipzn ipzinl Ð

jixv `le.diazkinl'åë ïì òîùî à÷ àäÐ

"odizexit ixitae" aezkiy cr :xn`w ikdeÐ

.mler cr epiidéì äîì úåøéô éøéôipzinl Ð

li`ed ,mler cr odizexita :ipzil ,oizipzn

.zexit ixite zexit oeyl `ede ,`ilz diaeàä
'åë ïì òîùî à÷.azknl ira `l i`ce ,oi` Ð

ipz `l i` ,edinÐixit" azk i`c ,`pin` ded

azekk ded ,"zexitxninl ,ipz ikdl .mler cr

"zexit ixit" azk elit`cÐ."mler cr" opira

éì äîì éúøú.xhya azkinl Ðúåøéôà íìåòì
éà÷ef dpya `l ,mlerl zexitd lke` `l Ð

zexit ixit la` .ze`ad mipya `leÐ.lke`

:opiqxb ikdøîåà äãåäé éáø éðú÷ã ,êéîòèéìå
úåøéôì åäðéúìëàã ïåéë 'åë.edpilk`c opiqxb `leàøééùãá àìàøééùãá éîð àëä ,ïðéñøâzexit dzyre ,rwxw eda gwle oxkne ,olk` `l m` ÐÐon `le ,odn eytp wliq

.mipey`xdíéé÷ åàðú øáñ áøåxn`c ,dcedi iaxk ÐÐdpere zeqk x`y ilr jil oi`y zpn lr dy`d z` ycwn iabÐ`kde .miiw e`pz oennay xacaÐdpyxii i`n`?xaqwc

.lha e`pz zeidl ,dxez lyn xzei mdixacl wefig eyr minkge ,opaxc lrad zyexi :ax
ìò
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àðéöåáoi`eyiw `dc .od zrlc oin odipyc :yxitc ,qxhpewd yexitk `l Ð `xwn ah

"lyeand on xcepd" wxta gkenck ,zrlc epiid `xwe ,"`pivea" opinbxzn

rhep :(d dpyn b wxt) mi`lk zkqna opzck ,od oipin ipy oirelice oi`eyiwe .(`,`p mixcp)

ef dxey xrye o`kl ef dxey xry dhep `diy calae ,zg` `neb jeza zrlce zeyiw mc`

,oi`eyiwn xzei daeyge dlecb zrlce .o`kl

zxdnn zeyiwde ,lyazdl zxg`ny `l`

ade` mc`y :`ed jk heicd lyne .lyal

`edy dnn ,dxdn da dpdiy ,xzei zeyiwd

daeh `idy it lr s` ,dpizndle zrlc ade`

.mz epiax .xzei

äúéîminrt aexc meyn `ny Ð `giky

.dcila zpkzqn

äøéëî,xeknl dl dywy Ð `giky `l

.dia` zia gay meynáøxn` iy`

axl dil zilc i`nl Ð odizexita `le jiiqkpa

i`n` :dniz ,dpezgzd lr xhyd lra ci Ð iy`

zwdligzkl ?carica miiw dpzpe dxkn m`y ip

!xeknz inp

éøéôcr" azk `l elit`e Ð `wec zexit

."mler cr" azk eli`k ,wlzqp "mler

cr" Ð `weec "zexit ixit" i`c yxtl oi` la`

xnel `vnz m` :wiqn `dc .ipdn `l "mler

`w `d .il dnl "mler cr" Ð `weec "zexit ixit"

o`nk Ð "zexit ixit" dl azkc oeikc :ol rnyn

"mler cr"c rnyn ,inc "mler cr" dl azkc

ixit xn`pyk elit` ,ipdnc ith dil `hiyt

.`weec zexit

äåäyxit Ð zexit` mler cr `pin`

dpya `l ,"mler cr" iedc :qxhpewa

il dnc :wgvi epiaxl dywe .dipya `le dpey`x

dcedi iax elit`c :cere ?dipy il dne dpey`x

elit`e ,mlerl lik` `l ediiteb zexitc dcen

il oi` mixace oic" `l` ,"mler cr" dl azk `l

ixita `l` bilt `lcn ,"odizexitae jiiqkpa

"mler cr" `pin` ded :`yexit ikd `l` !zexit

.zexit lk`i `l dzenae diigay :zexit` Ð

lk`i `lc ,xnel ,zexit ixit jixhvi` ikdl

.zexit ixit `le zexit `l ,mlerl

øáñ÷åm`e Ð wefig eyre opaxc lrad zyexi

ilekl miiw e`pz i`n` zexita :xn`z

`l Ð igiky `lc zexitac :xnel yie ?`nlr

"it lr s`" yixa opixn`ck ,wefig opax ecar

Ð `giky lrad zyexi la` ,(a,ep zeaezk)

elit`c ,beln iqkpn ith `giky lfxa o`v iqkpc

.fef miyngn oizget oi` dipr dnezil
xaqe
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ãîBòa ìáà ,øøBòa¯.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî §¥£¨§¥¦¨¤©§©¨¦¨
.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî ,àúëìä :øîéîà øîà£©©¥¨¦§§¨¦¨¤©§©¨¦¨
éàîì ?ãîBòa Bà øøBòa :øîéîàì éLà áø déì øîà£©¥©©¦©£¥¨§¥§¥§©

dpéî à÷ôð¯,éì òéîL àì :déì øîà .óñBé áøãëì ¨§¨¦¨§¦§©¥£©¥¨§¦©¦
'åëå dì áúk änì ïk íà" .éì àøéáñ àì øîBìk." §©¨§¦¨¦¦¥¨¨¨©¨

:ééaà øîà !CLôð z÷éìñ éléî ìkî :déì àîéúå§¥¨¥¦¨¦¥§¦©§©§¨¨©©©¥
øîà !éøétî àîéàå .äðBzçzä ìò øèMä ìòa ãé©©©©§¨©©©§¨§¥¨¦¥¥¨©
:ééaà øîà !äMeøéî àîéàå .àøwî áè àðéöea :ééaà©©¥¦¨©¦¨¨§¥¨¦¨¨©©©¥

äúéî¯äøéëî ,àçéëL¯÷élñî éëå .àçéëL àì ¦¨§¦¨§¦¨¨§¦¨§¦§©¥
déLôð Léðéà¯àúlénî ,àçéëL àìc àúlénî ¦¦©§¥¦¦§¨§¨§¦¨¦¦§¨

àçéëLc¯:øîà éLà áø .déLôð Léðéà ÷élñî àì ¦§¦¨¨§©¥¦¦©§¥©©¦¨©
ééñëða"C"¯ééñëða" ,ïäéúBøéôa àìåC"¯øçàì àìå ¦§¨©¦§Ÿ§¥¥¤¦§¨©¦§Ÿ§©©

éøét ìëBà àeä íìBòì :øîBà äãeäé éaø" .äúéî¦¨©¦§¨¥§¨¥¥¥
éøét ïä elàå úBøét ïä elà :ïðaø eðz ,"úBøéô¥¨©¨©¥¥¥§¥¥¥¥

úBøét äúNòå ò÷ø÷ Bì äñéðëä ?úBøéô¯ïä éøä ¥¦§¦¨©§©§¨§¨¥£¥¥
úBøét äúNòå ,ò÷ø÷ ïäî ç÷ìå úBøét øëî .úBøét¥¨©¥§¨©¥¤©§©§¨§¨¥

¯,äãeäé éaøì :eäì àéòaéà .úBøéô éøét ïä éøä£¥¥¥¥¥¦©£¨§§©¦§¨
,à÷åc "íìBò ãò" àîìc Bà ,à÷åc "úBøéô éøét"¥¥¥©§¨¦§¨©¨©§¨
éøét" øîBì éöîz íà ?à÷åc eäééåøz àîìc Bà¦§¨©§©§©§¨¦¦§¥©¥¥

à÷åc "úBøéô¯"òîLî à÷ àä ?éì änì "íìBò ãò ¥©§¨©¨¨¨¦¨¨©§©
úBøéô éøét" dì áúëc ïåék :ïì"¯áúëc ïàîk ¨¥¨§¨©¨¥¥¥§©§¨©

"íìBò ãò" øîBì éöîz íàå ,éîc "íìBò ãò" dì̈©¨¨¥§¦¦§¥©©¨
:ïì òîLî à÷ àä ?éì änì "úBøéô éøét" ,à÷åc©§¨¥¥¥¨¨¦¨¨©§©¨
dì áúk éà ,"úBøéô éøét" dì áúëc áb ìò óà©©©§¨©¨¥¥¥¦¨©¨

íìBò ãò""¯àì éà ,ïéà¯öîz íàå .àìøîBì é ©¨¦¦¨¨§¦¦§¥©
áúk éàc ,àëéøö ?éì änì ézøz ,à÷åc eäééåøz©§©§©§¨©§¥¨¨¦§¦¨§¦¨©

íìBò ãò" dì áúk àìå "úBøéô éøét" dì"¯äåä ¨¥¥¥§Ÿ¨©¨©¨£¨
éøéôc àøét ìáà ,ìéëà àìc àeä úBøéô éøét àðéîà̈¦¨¥¥¥§¨¨¥£¨¥¨§¥¥

úBøéô¯éøèöéà éëäì ,ìéëàáúk éàå ."íìBò ãò" C ¥¨¥§¨¦¦§§¦©¨§¦¨©
äåä ,"úBøéô éøét" dì áúk àìå "íìBò ãò" dì̈©¨§Ÿ¨©¨¥¥¥£¨

íìBòì :àðéîà¯éøèöéà éëäì ,éà÷ úBøétàéøét C ¨¦¨§¨©¥¨¥§¨¦¦§§¦¥¥
éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk :eäì àéòaéà .úBøéô¥¦©£¨§¨©¨¦§¨¦¥¦

ééñëðaéøétî ?úBøét ìëàiL eäî "úBøéô éøéôáe C ¦§¨©¦§¥¥¥©¤Ÿ©¥¦¥¥
úBøéô¯éøétî ,déLôð ÷éìñ¯?déLôð ÷éìñ éléî ìkî :àîìc Bà ,déLôð ÷éìñ àì ¥¨¥©§¥¦¥¥¨¨¥©§¥¦§¨¦¨¦¥¨¥©§¥

÷éìñ àì éøétî ,déLôð ÷éìñ úBøéô éøétî zøîà éàc ,déLôð ÷éìñ éléî ìkîc àèéLt§¦¨§¦¨¦¥¨¥©§¥§¦¨§©§¦¥¥¥¨¥©§¥¦¥¥¨¨¥
úBøéôì eäðéìëàc ïåék ,déLôð¯éîòèéìå ?àëéäî úBøéô éøétäãeäé éaø ïðúc àä ,C ©§¥¥¨§¨§¦§§¥¥¥¥¥¥¨§¦©£¦¨¦§©©¦§¨

éøéôì eäðéìëàc ïåék ,'åë úBøéô éøét ìëBà àeä íìBòì :øîBà¯?àëéäî úBøéô éøét ¥§¨¥¥¥¥¥¨§¨§¦§§¥¥¥¥¥¥¥¨
àlà¯ëä ,àøééLãaéîð à¯'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .øééLãa:áø øîà ." ¤¨¦§¨§¨¨¨©¦¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¨©©

àìå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä éàî .déîòhî àìå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨¦©£¥©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨
,déîòhî åàìå .äpLøéé äúî íà øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä àîéìéà ?déîòhî¦©£¥¦¥¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥
:øáñ áøå ,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúî :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥§©¨©
.äøBz ìMî øúBé íäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøc ìòaä úLeøé :øáñ÷å .íéi÷ Bàðz§¨©¨§¨¨©§©©©©§©¨©©£¨¦¨¦§¦§¥¤¥¦¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zeaezk(oey`x meil)

øøBòalra eilr xrxr cin ,dcya wifgdl exiag `a xy`ky - §¥
`l` ,dpzna dcyd z` el ozil ezpeek dzid `ly rwxwd
`ly ,ef dcy lr mixace oicn envr z` wlql wx dzid ezpeeky

,enr aixlãîBòa ìáàexiag wifgdy xg` ,miinei e` mei wzyy ± £¨§¥
z` ozil ezpeek dzid `ly xn`e xrxr ok ixg` wxe dcya

y ongp axk xazqn ,dpzna dcydBãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî± ¦¨¤©§©¨¦¨
hxgzd jk xg`y `l` ,rwxw ly dteb el zepwdl oiekzdy
dzid ezpeek zn`a j` ,ea xefgiy ick ok oerhl mixg` edecnle

.ea xefgl leki epi`e lawnl zipwpe dpzna dcyd z` ozil
:dkldd z` zwqet `xnbdàúëìä ,øîéîà øîà,`id dkldd ± ¨©£¥©¦§§¨

,oipw dyry ote`ay.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî¦¨¤©§©¨¦¨
éì øîà,øîéîàì éMà áø dm`d ,ok zwqt ote` dfi`aBà ,øøBòa ¨©¥©©¦©£¥©§¥
.ãîBòa,dl`ya xnin` eaiyddpéî à÷ôð éàîìoia weligd dn - §¥§©©§¨¦¨

,iy` ax eaiyd .cnerl xxeróñBé áøãëìsqei ax zrc it lr ± §¦§©¥
,lha oipwd cin xrxrn rwxwd lra m`y iia` ex`iay itk

.lg oipwd wzeya eli`e
:iy` axl aiyn xnin`,déì øîàéì òéîL àìizrny `l - ¨©¥Ÿ§¦©¦

,cnerl xxer oia wligy iia` ly el` mixacàøéáñ àì ,øîBìk§©Ÿ§¦¨
éìlka `l` ,df welig xaeq ipi`y itl ,ok renyl dvex ipi`y - ¦

.oipwl ezpeeky xnel yi ote`

* * *
df ixd ,jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l azekd :dpyna epipy

,dyxei dzn m`e ,diiga zexit lke`'eëå dì áúk änì ïk íàoic ¦¥¨¨¨©¨§
:`xnbd zl`ey ,miiw dpzpe dxkn m`y ,jiqkpa il oi` mixace

déì àîéúå,dlral dy`d xn`zy -CLôð z÷éìñ éléî ìkî- §¥¨¥¦¨¦¥¨¥§§©§¨
xg`n ,xnelk ,miqkpa jl zeribnd zeiekfd lkn jnvr zwliq
'jiqkpa il oi` mixace oic' oeyl ici lry dpyna x`azpy
recn ,ezy` ly dpizpde dxiknd z` lhal ezekf zwlzqn

.zeiekf x`y oiprl s` weliqd lirei `ly
:`xnbd daiyn,éiaà øîàepicia `ed llkìò øèMä ìòa ãé ¨©©©¥©©©©§¨©

,äðBzçzälr ea wfgeny oenn exiagn `ivedl `ad lky epiid ©©§¨
i` ,el aiigy ea aezky xhy el `ivnny ici`l` reazl leki ep

mezq xhyd m`e ,miqkpa wfgen ipydy itl xhya yxetny dn
zernyna yxtl ozipy zegt ikd xacd dabiy ezegcl yi
zexit zlik` ,mixac yly lral epwiz minkg o`k s`e .xhyd
.xknd lha ,dxkn m`ye .dzen xg`l miqkpd z` yxil .diiga
oerhl lrad leki ,diqkpn envr wlqn dnn yxit `ly oeike
,el yiy dzegtd zekfdn `l` envr wlql ezpeek dzid `ly

.xg`l diqkp ozz e` xeknz m` akrl lkei `ly epiidc
:`xnbd zl`eyéøétî àîéàådzid lrad zpeeky xn`p `ny ± §¥¨¦¥¥

`id ef zekf oky ,diqkp zexit zlik` zekfn envr wlql
dxiknd aekir zekf ok oi`y dn ,rwxwd seba dpi`y dzegtd
rwxwd seb z` `ed ciqtn xeknz m` ixdy ,rwxwd seba `idy
wliq `l ef zekfny xnel yi ,eiiga zenz m` yxil ie`x didy

.dzzin xg`l myxeie diqkp xeknl dleki dpi`e envr
:`xnbd daiyn,éiaà øîàzeixad ita `ed lynáè àðéöea ¨©©©¥¦¨¨

àøwîoizndl xy`n xzei mc`l daeh eiykr dphw zrlc - ¦¨¨
ile`e mei cli dn rcei epi`y itl ,onf xg`l dlecb zrlc lawl

llk x`yz `lzlik` zekf z` sicrn lrad ,eppecipa ok enke .
`l` epi`y dxiknd aekira ezekfn zrk miqkpa el yiy zexitd

.llk xeknz `l `nye ,xeknz m`
:le`yl dkiynn `xnbdàîéàåzekfn envr wliq `ly xn`p ± §¥¨

`l` dxiknd aekirîd zekfäMeøi,dzegt `id ef zekf ixdy ¦§¨
dxiknd aekirn ezekf wlqi m` ixdy ,dxiknd aekira ezekfn
el yiy zexitd zekf z` s` ciqti ,miqkpd z` xeknz `ide
`nye ,dzzin xg`l `l` dpi` dyexid zekf j` ,zrk miqkpa

eiiga zenz `l.
:`xnbd daiynàçéëL äúéî ,éiaà øîàievn xac `id dzin - ¨©©©¥¦¨§¦¨

eli`e ,miypa xzeiäøéëîbeln iqkp ly,àçéëL àìoi`y itl §¦¨Ÿ§¦¨
,dia` zia iqkp xeknl dvex dy`ddéLôð Léðéà ÷élñî éëå- §¦§©¥¦¦©§¥

wlzqn `ed ixd ,miqkpa eizeiekfn envr mc` wlqn xy`ke
,àçéëL àìc àúlénîj`Léðéà ÷élñî àì àçéëLc àúlénî ¦¦§¨§Ÿ§¦¨¦¦§¨¦§¦¨Ÿ§©¥¦¦

,déLôðaekira ezekfn `l` envr wlqn epi`y mihwep ep` jkle ©§¥
yxil ezekfn `le ,ievn epi`y xac `id dxikny meyn dxiknd

.ievnd xac `edy eiiga zenz m` dze`
:dpey`xd `iyewl sqep uexiz,øîà éMà áøenvr wlqny mrhd ©©¦¨©

ixdy ,epeyl zernyn `id oky meyn `ed dxikna ezekfn wx
oeyldnééñëða,C`ed miqkpd sebay zeiekfdn `weec rnyn ¦§¨©¦

,ezekf lr xzeenïäéúBøéôa àìåezekfn envr wlqn epi`e - §Ÿ§¥¥¤
oeyldn wiicl yi ok enke ,zexitd zlik`aééñëðaC`weecy ¦§¨©¦

,ezekf lr xzeen `ed ,diiga epiidc ,dy`d ly miqkpd ceraàìå§Ÿ
,äúéî øçàì`l` dzyexia ezekfn envr wlqn epi` jkle §©©¦¨

.dxikna ezekfn

* * *
:dpyna epipyúBøét éøét ìëBà àeä íìBòì ,øîBà äãeäé éaøcr ©¦§¨¥§¨¥¥¥¥

ixitae odizexitae jiqkpa il oi` mixace oic dl aezkiy
md dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .mler cr odizexit

,zexit ixit md dne zexitéøét ïä elàå úBøét ïä elà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¥¥§¥¥¥¥
Bì äñéðëä ,úBøétezy`ïä éøä ,úBøét äúNòå ,ò÷ø÷miaeyg ¥¦§¦¨©§©§¨§¨¥£¥¥

úBøét,diqkpøëîd z`ïäî ç÷ìå ,úBøétmzxenz lawy sqka - ¥¨©¥§¨©¥¤
ò÷ø÷zxg`.úBøét éøét ïä éøä ,úBøét äúNòå ©§©§¨§¨¥£¥¥¥¥¥

oic' xn`iy cr zexit ixitn envr wlqn epi` dcedi iax zrcl
.'mler cr odizexit ixitae odizexitae jiqkpa il oi` mixace

:ixwird oeyld edn dpc `xnbd,eäì àéòaéàm`däãeäé éaøì ¦©§¨§§©¦§¨
oeyldúBøét éøét`ed,à÷åcwlqny rnyn cala df oeylay ¥¥¥©§¨

cr' siqed `l m` s`e ,zexit ixit ixite zexit ixitn s` envr
,'mler,à÷åc íìBò ãò àîìc Bàwlqny rnyn cala df oeylay ¦§¨©¨©§¨

s`e ,mler cr dpnn z`vl cizry geixd lkne ef rwxwn envr
,jka ic 'odizexit ixita' siqed `l m`àîìc Bàxnel yi `ny ± ¦§¨

yà÷åc eäééåøzxne`yk wxy ,mikxvp cgi zepeyld izy - ©§©§©§¨
egnviy zexitd lkn envr wlql ezpeeky rnyn cgi odizy

.ok rnyn oi` cala mdn cg` oeyla j` ,rwxwdn
:dpey`xd zexyt`d lr zl`ey `xnbdøîBì éöîz íàm` ± ¦¦§¥©

y ,df cvk `vnze wcwcz,à÷åc úBøét éøétcr' oeyld eli`e ¥¥¥©§¨
dyw ok m` ,`weca epi` 'mleríìBò ãòdpyna azkpyéì änì ©¨¨¨¦

zvxzn .'dcedi iax ixaca exikfdl `xnbd dkxved recn
:`xnbdïì òîLî à÷ àä,eprinydl dpynd zpeek -áúëc ïåék ¨¨©§©¨¥¨§¨©

dìn envr wlqn `edy lrad,úBøét éøétdf ixdáúëc ïàîk± ¨¥¥¥§©§¨©
azk eli`kéîc íìBò ãò dìlkn envr wlqny xn`y enk - ¨©¨¨¥

s`e ef rwxwn e`viy zexitd lk lke` epi` jkle ,mlerl zexitd
.ok xn`y dpynd zpeek oi` j` ,zexit ixit ixit

:dipyd zexyt`d lr zl`ey `xnbdøîBì éöîz íàåm`e ± §¦¦§¥©
y xnel dvxz,à÷åc íìBò ãòdyw ok m`úBøét éøétazkpy ©¨©§¨¥¥¥

dpyna.él änì:`xnbd zvxzn,ïì òîLî à÷ àäyáb ìò óà ¨¨¦¨¨©§©¨©©©
,úBøét éøét dì áúëcmewn lkndì áúk éàmbïéà ,íìBò ãò± §¨©¨¥¥¥¦¨©¨©¨¦

j` ,zexecd lk seq cr zexit zlik`l ezekf lr xzie ok`àì éà¦Ÿ
,cala zexit ixit `l` mler cr dl azkàìweliq ef oeyla oi` ± Ÿ

.zexit ixit ixitn s`
:ziyilyd zexyt`d lr zl`ey `xnbdeäééåøz øîBì éöîz íàå§¦¦§¥©©§©§

à÷åc,le`yl yi ,`weca zepeyld ipyy xn`z m`e ±änì ézøz ©§¨©§¥¨¨
éìzvxzn .odn zg`a ic oi`e ,odizy xnel jixv zn`a recn - ¦

:`xnbdàëéøömeyn ,mdizy z` jixv -úBøét éøét dì áúk éàc §¦¨§¦¨©¨¥¥¥
calaàðéîà äåä ,íìBò ãò dì áúk àìå`wecy ,xne` iziid ± §Ÿ¨©¨©¨£¨£¦¨

,ìéëà àìc àeä úBøét éøétxn`y enk mdn envr wliqy meyn ¥¥¥§Ÿ¨¦
,yexitaìéëà úBøét éøéôc àøét ìáàixitdn mi`veid zexit ± £¨¥¨§¥¥¥¨¦

xn` `l ixdy ,envr wliq `l mdny itl lek`l i`yx zexit
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המשך בעמוד רסא



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc zeaezk(ipy meil)

:df xe`ia dgec `xnbdåikáø øáñaezky dn lr dpzndy §¨©©
oennay xaca dxezaøîzéà àäå ,íéi÷ Bàðzziaa xn`p `lde ± §¨©¨§¨¦§©

mc` ,yxcndBøéáçì øîBàädf utg jl xken ipixdïéàL úðî ìò ¨¥©£¥©§¨¤¥
éìò Eìzriaz,øîà áø ,äàðBàe lired `l i`pzdåéìò Bì Lé §¨©¨¨©¨©¥¨¨
,äàðBà,lha e`pz dxeza aezky dn lr dpzndy itlìàeîLe ¨¨§¥

,øîàe ,lired e`pz.äàðBà åéìò Bì ïéàdpznd ax zrcly `vnp ¨©¥¨¨¨¨
ax zrca epx`iay itk `le ,lha e`pz dxeza aezky dn lr

.miiw e`pz xaeq `edy
ia drivn `xnbd:sqep xe`àlà,ax ixac z` yxtl yi jkäëìä ¤¨£¨¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk,epic xwiraáeúkM äî ìò äðúnä øîàc §©¨¦§¤©§¦¥§¨©©©§¤©©¤¨
,ìèa Bàðz äøBzaj`déîòhî åàìå,ynn eixack xaeq epi` - ©¨§¨¨¥§¨¦©£¥

øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàcaezky dn lr dpzndy oeiky §¦©¨¦§¤©§¦¥¨©
m` ,lha e`pz dxezaäúîdy`däpLøééliren oi`e lrad ¥¨¦¨¤¨

,e`pzåeli`øáñ áøm`yäpLøéé àì äúîezrcl oky ,lrad §©¨©¥¨Ÿ¦¨¤¨
minkg eyr `le ,minkg zpwzn `l` dxezdn dpi` lrad zyexi
liren ,mzpwz lhal dpzd m` jkle ,dxez lyk mdixacl wefig

.e`pz
:df xe`ia mb dgec `xnbdéàä,ef dhiy ±déúëìéäk àìå déîòhî ©¦©£¥§Ÿ§¦§¨¥

àeälr dpzn oiprl l`ilnb oa oerny oax ly enrhl dni`zn ±
zyexi iabl ez`xedl dni`zn dpi` j` dxeza aezky dn
`l j` oicd xwira ezenk dkldy ,jtidl xn` ax eli`e ,lrad

.enrha
:iyily xe`ia d`ian `xnbdàlà,ax ixac z` yxtl yi jk ¤¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä,epicaåàìå ,äpLøéé äúî íà øîàc £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨
déîòhîenrhn `l j` -,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc ¦©£¥§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©

àúééøBàãa,dxezd on ea aiegny xac lr i`pz dpzndy -Bàðz ¦§¨§¨§¨
,ìèaeixacn rnyneïðaøãa àäepi`y xaca dpzd m` j` - ¨¥¨¦§©¨¨

,zexitd zlik` zekfn envr wlqnd lra oebk ,opaxcn `l`
å ,íéi÷ Bàðzeli`øáñ áøyeléôàdpzndaea aiegn `edy xac §¨©¨§©¨©£¦§

wxn,ìèa Bàðz ,ïðaøãlr lrad ly i`pzdy ax xaeq jkitle §©¨¨§¨¨¥
wefig eyr minkgy itl ,liren epi` zexitd zekfn eweliq

.mda lflfl e`eai `ly ,ynn dxez ipick eidiy mdixacl
:df xe`ia mb dgec `xnbdéàä,ef dhiy ±déúëìéäëe déîòèk ©§©§¥§¦§¨¥

àeäoa oerny oax ly ez`xedl mbe enrhl mb dni`zn ±
,l`ilnbéñBî áøåàeä óxac lr dpzna mby siqen wx axe ± §©¦

xaeq epi`y df lr xnel jiiy oi`e ,lha e`pz opaxcn `edy
.l`ilnb oa oerny oax ly enrhk

:iriax xe`ia d`ian `xnbdàlà,ax zpeek dzid efïaøk äëìä ¤¨£¨¨§©¨
,äpLøéé äúî íà øîàc ìàéìîb ïa ïBòîLj`eléàc ,déîòhî åàìå ¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦

øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøliren oi`e dyxei lrady mrhdy ©¨¦§¤©§¦¥¨©
y itl `ed ,e`pzìòaä úMeøén `idäî ìò äðúnä ìëå ,àúééøBàc §©©©©§¨§¨§¨©©§¤©©

å ,ìèa Bàðz äøBza áeúkMeli`øáñ áøyìòaä úMeøé`id ¤¨©¨§¨¨¥§©¨©§©©©©
n,äøBz ìLk íäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøci`pz s` jkle §©¨¨©£¨¦¨¦§¦§¥¤§¤¨

.lha e`pz opaxc `edy xaca
:`xnbd dywnåikáøok`øáñyïðúäå ,ïðaøc ìòaä úMeøé §©¨©§©©©©§©¨¨§¨§©

zexekaa(:ap),øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaølra,BzLà úà LøBiä ©¦¨¨¤§¨¥©¥¤¦§
øéæçédpnn yxiy zerwxwd z` laeiaäçtLî éðáìipal - ©£¦¦§¥¦§¨¨

,zerwxwd lr el enlyie ,dy`d zgtyníéîcä ïî ïäì äkðéå. ¦©¤¨¤¦©¨¦
da ïðéeäå,ef dpyn lr epiywde -øáñ÷ éàî`wexa oa opgei iax §©¦¨¨©¨¨©

,ok xn`yøáñ÷ éày xaeq `ed m` ±,àúééøBàc ìòaä úMeøé ¦¨¨©§©©©©§¨§¨
æçé éànàøéipal zerwxwd z` xifgdl lrad jixv recn - ©©©£¦

zxfeg dpi` dyexie ,dze` yxei `ed dxezd on ixd ,dzgtyn
,laeiaéàålrad zyexiy `wexa oa opgei iax xaeq,ïðaøcjkle §¦§©¨¨

,dywi ,laeia rwxwd z` xifgdl jixve dxiknk `l` dpi`íéîc̈¦
eäéézãéáò éàîoicd xwirne xg`n ,xnelk ,o`k mdiyrn dn - ©£¦§©§

.jk lr mlyl mikixv mpi` ,mdil` zerwxwd zexfegáø øîàå§¨©©
,`wexa oa opgei iax ixac x`alìòaä úLeøé øáñ÷ íìBòì§¨¨¨©§©©©©

ïBâëe ,àúééøBàcote` lr xaic `edy `l` ±BzLà ezLéøBäL §¨§¨§¤¦©¦§
ly rwxwúBøáwä úéae ,dzgtyn ipa da mixeaw eidyíât íeMî ¥©§¨¦§©

d ipaäçtLîmnvr md eli`e dgtynd ly xawa exawi mixg`y ¦§¨¨
,mixg` zenewna exawiøcäéìå éîc ìB÷Léì ,ïðaø øeîàepwiz - ¨©¨¨¦§¨¥§¦©©

mdl xifgie rwxwd inc z` dzgtyn ipan lrad gwiy minkg
.rwxwd

éàîedpeekd dne -,íéîcä ïî ïäì äkðémdl dkpnyøá÷ éîc ©§©¤¨¤¦©¨¦§¥¤¤
BzLàaiigy itl ,minc mdn lhep epi` ezy` xaw mewn lry - ¦§

:df oicl reiq d`ian `xnbd .dzxeawa `edàéðúãk,`ziixaa ¦§©§¨
øëBnämewn eiigaå Bøá÷xkn m` okBøá÷ Cøãmewnl jxcd - ©¥¦§§¤¤¦§

mewn xkn m` oke ,exawäçtLî éða ïéàa ,Bãétñä íB÷îe ,Bãîòî©£¨§¤§¥¨¦§¥¦§¨¨
ezen xg`lBçøk ìòa BúBà ïéøáB÷åepwiz minkge ,dpewd ly §§¦§©¨§

zexawd zia z` dxfga zepwl dleki dgtyndyíât íeMî¦§©
çtLîäepwize .mdixawa exawi mixf miyp`y mdl `ed i`pby - ¦§¨¨

ax ixacn x`ean ixd .df mrhn dlha lrad zyexi s`y minkg
eixaca x`azpy enk `le ,`ziixe`cn `id lrad zyexiy el`

.opaxcn lrad zyexiy lirl
y dn :`xnbd zvxznáø,`ziixe`cn `id lrad zyexiy x`ia ©

øîà÷ à÷Bøa ïa ïðçBé éaøc déîòèìiax ixac z` x`al `a wx ± §©£¥§©¦¨¨¤§¨¨¨©
,`wexa oa opgeidéì àøéáñ àì déìåok xaeq epi` envr `ed j` - §¥Ÿ§¦¨¥

.opaxcn lrad zyexiy xaeq `l` ,dkldl

äðùî
xi`ydy miqkpdn mixg` zeaege daezk inelyza dpc epizpyn

:eixg` zndäMà çépäå únL éî,dzaezk zraezdáBç ìòáe ¦¤¥§¦¦©¦¨©©
,eaeg z` raezdïéLøBéå.miqkpd lk z` zyxl mivexdBì äéäå §§¦§¨¨

,znl -äåìî Bà ïBãwt,eðúpé ,øîBà ïBôøè éaø .íéøçà ãéaoecwtd ¦¨¦§¨§©£¥¦©¦©§¥¦¨§
delnd e`ìLBkì[ylgl-]ïäaLàáé÷ò éaø .e wlegïéà ,øîBà ©¥¤¨¤©¦£¦¨¥¥

ïéca ïéîçøî,àlàdelnd e` oecwtd,ïéLøBiì eðúpéiptnïlekL- §©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦¤¨
,dy`de aeg lradäòeáL ïéëéøö,aegd z` znd mdl rxt `ly §¦¦§¨

mdl oi` erayp `ly onf lke ,minezid iqkpn maeg zeabl icka
,mdl aiig m` mircei eppi` ixdy ,znd iqkpl zekiiy lkïéàå§¥

äòeáL ïéëéøö ïéLøBiäekf znyk cin jkle ,mzyexia zekfl icka ©§¦§¦¦§¨
aeg lrad mileki oi`e ,micner md mzeyxae mda miyxeid

.mdn zeabl dy`de
e zny in :`aiwr iaxe oetxh iax ea ewlgpy sqep ote`úBøét çépä¦¦©¥

ò÷øwä ïî ïéLeìz,minezid zeyxl e`a `l oiicreíãBwä ìk §¦¦©©§©¨©¥
qteze,ïäa äëæ ,ïäaokle miqkpa dkef ,qetzie micwiy in ,xnelk ¨¤¨¨¨¤

encw m`e ,miqkpa mikef md ixd mqtezl encw miyxeid m`
dqtze dncw m`e .miqkpa mikefd md ,dy`d e` aeg lrad

eäúëædäMàzexitd onå ,dúaeúkî øúBéd okáBç ìòamcwy ¨§¨¦¨¥¦§¨¨§©©
mda eide ,zexitd z` qtzeøúBnä ,BáBç ìò øúBézexitd - ¥©©¨

aegd lr mitcerd,,ïäaL ìLBkì eðúpé ,øîBà ïBôøè éaøepiide ©¦©§¥¦¨§©¥¤¨¤
dy`le ,dqtze dncw dy`dy ote`a aeg lral zexitd epzpiy

.miyxeil epzpi `le ,qtze mcw aeg lrady ote`aàáé÷ò éaø©¦£¦¨
ïéca ïéîçøî ïéà ,øîBà,,ïéLøBiì eðúpé àlàekf znyk ciny itl ¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦

iptn ,micner md mzeyxae eiqkpa miyxeidïéëéøö ílekL¤¨§¦¦
.äòeáL ïéëéøö ïéLøBiä ïéàå äòeáL§¨§¥©§¦§¦¦§¨

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyïBãwt éðúéîì él änì äåìî éðúéîì él änì- ¨¨¦§¦§¥¦§¨¨¨¦§¦§¥¦¨

xi`ydy in iabl mb oey`xd oica aezkl dpynd dkxved recn
epiide cg` dxwna ic did ixd ,oecwt xi`ydy in iabl mbe deln

:`xnbd daiyn .ipydn cg` micnelàðz éàc ,àëéøöeli`y ± §¦¨§¦¨¨
iabl wx mzwelgn z` dpey did `pzd,äåìîxnel mewn did ¦§¨

`wecyàäadelna ±ïBôøè éaø øîà÷`le mday lyekl epzpiy §¨¨¨©©¦©§
,miyxeiläðzéð äàöBäì äåìîc íeMî,edrxl zern delndy - ¦§¦§¨§¨¨¦§¨

zern el xifgie eikxvl deld mze` `iveiy zpn lr df ixd
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המשך בעמוד קק

miwxt dyelya` cenr ct sc ± iriax wxtzeaezk
äàðåà ïéã éìò êì ïéàù úðî ìòxekn` Ð.df utg jlåéìò åì ùély lr dpznc Ð

`xwie) "epez l`" :`ed dxez.(dkäðùøéé àì äúî íà øáñ áøålrad zyexi :xaqwc Ð

.dxez lyk odixacl wefg eyr `le ,opaxcïðáøãá àälk`i `ly dpzdy ,df oebk Ð

.zexitøáñ áøålyk mdixacl wefg eyr minkgc ,lha inp zexitd i`pz elit` Ð

.dxez ly `idy dyexid oky lke ,dxezéàä
àåä äéúëìéäëå äéîòèëaxl dil `xiaq Ð

dxez ly lr dpznc ,oerny oaxc dinrhk

dizklidke ,lha e`pzÐ.dpyxii dzn m`c

äçôùî éðáì øéæçé.laeia Ðïî íäì äëðéå
íéîãä:jzrc `wlq `w Ðminca mdl mxifgi

.milwøéæçé éàîà,laeia zxfeg dpi` dyexi Ð

.(a,ap) zexekaa opixn`ckäçôùî íâô íåùî
,mdnr mixawp mixg` eidiy mdl `ed i`pb Ð

zxeawa exawi mde.mixg`åúùà øá÷ éîãÐ

.dzxeawa `ed aiigyàéðúãëzia gwel Ð

.egxk lr exifgn zexawdíéøáå÷åìòá åúåà
åçøë.opiqxb `l `l` :gwel ly Ðäðùî

ïäáù ìùåëì åðúðé.edip i`n yxtn `xnba Ð

`l inzic ilhlhn icarzyn `lc ab lr s`e

`kd ,daezkl `le aeg lralÐe`lc

igpn ediizeyxaÐoetxh iaxl `xiaq

cin e` ,deld cin oi`ivencin,elv` oecwtdy

aeg lral oipzepedaezkleÐoda aiigzpy

.miign zndíéùøåéì åðúðé`ipdn `le Ð

dqitz.äòåáù ïéëéøö ïìåëù:oiwxita opzc Ð

minezi iqkpn rxtil `adÐ`l` rxti `l

erayp `ly onf lke .dreayaÐmdl oi`

eilr mdl yi m` oircei ep` oi`e ,mda zeyx

znd znyn ,jkld .melkÐ,oiyxeid oda ekf

ozeyxae.odäëæ ïäá íãå÷ä ìëoiyxei encw Ð

Ð`l inzic ilhlhnc ,mcin oi`iven oi`e ,ekf

icarzynaeg lralodn cg` mcw .daezkle

Ðdelnd e` dy`dÐoetxh iaxc .`ed dkf

.`ipdn dzin xg`lc dqitz :dil zi`äúëæ
äúáåúë ìò øúé äùàdncw m` Ð,dqtzeyie

yie ,qtze aeg lra mcw e` ,daezkd on xzei

.eaeg lr xzei odaïäáù ìùåëì åðúðé øúåîä
m`e .dpezgzd lr eciy ,xhyd lra df Ð

minezid cil e`eaiÐ`l mdn `ivei `l aey

.aeg lra `le dy`àøîâäðúéð äàöåäìÐ

iw dpi`emeyne .`piiaeb `xqgnc ,oira zni

.inzic `zeyxa igpn `lc oetxh iax xn` ikd

'åë àîéà äéðéòá äéúéàã ïåã÷ô ìáàlkc Ð

dizi`c `kidÐ.dizi` inzic `zeyxaìùåëì
äéàøáùexhyy inl Ðlkei `ly ,xge`n

zegewl sexhlmincewd.eläùà úáåúëìÐ

iqkp xg` xfgl dkxc oi`y ,"lyek" diexw `id

ywale znd.rwxw el yi okidàðéç íåùîÐ

eidie ,miypd ipira og miyp`d e`vniyze`yp

dpb`cz `ly ,odl.ozaezk ciqtdløùë àåäå
xyk xacde Ðoebde.ok zeyrléîð åäìåë

ååä ïéùøåéãmeyn `aiwr iaxc `nrhc oeik Ð

ekf i`n` inp iqtz ik ,`ed erayp `lc?ixd

`w inzic iqkpe ,dzin zryn miyxei oda ekf

!iqtzøúåî ïåôøè éáø øîàã éãééàåxcd` Ð

edleka mlerle .dia exii`c i`na inp edi` dil

dil zi` inpÐqtz elit`cÐdil opiwtn

.dipin
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øáñåiwen (a,`p `rivn `aa) "adfd" wxtac ab lr s`e Ð 'ek xnzi` `de miiw e`pz ax

xn`w `l o`k crc .miiw e`pz oennay xaca xn`c ,dcedi iaxk elit` diytp ax

,ikd iiepyl `kil Ð `kd .lignc rci in Ð `kd ,dlgnwe drcic `l` ,mzd dcedi iax

Ð diiga zeni `ed `ny ;eiiga zenz `idy el xexa epi` ixdy ,lignc rci `l inp ikdc

.xity jixt jkl

áøåyxit Ð lha e`pz opaxca elit`c xaq

epiaxl dywe .zexita epiidc :qxhpewa

oizipzna `dc ;cgk `lc ax ok m`c :wgvi

epiide ,zexita d`pz ipdn dcedi iaxl elit`

yixa opixn`ck ,igiky `lc meynlr s`" wxt

epiid Ð opaxca :yxtl d`xpe !(a,ep zeaezk) "it

.opaxcn iedc xac meya ,`nlra

íåùîÐ xcdile inc lewyil dgtyn mbt

m`c :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

lrc !inp laei `la elit` ?laeia `ixi` i`n ok

,xifgnc xn`w laei `la i`c ;ixii` laeia jgxk

`xiaqc xninl axl dil jixhvi` i`n` ok m`

xninl dil ded ?`ziixe`c lrad zyexic dil

`kilc :xnel jixve !`iipzin laei`c :cere !opaxc

,zexfeg zeyexid lk f`y ,laeid cr dgtyn mbt

.mixg` lya mixeaw mdy xkipe ,zxfeg dpi` efe

úáåúëìzexekaa opz `dc :dniz Ð dy`

dy` oi`c (`,ap) "xeka yi" wxta

ie`x opax dil iayg Ð delne ,ie`xa zlhep

jixve !(a,dkw `xza `aa) "oilgep yi" wxta

`le ,ie`x deln daiyg xeka iab `wecc :wlgl

.dy` zaezkl

úáåúëìepiax yxit Ð `pig meyn dy`

ipira og miypd e`vniy :l`ppg

rnyn oke .xzei mivtew odl didie ,miyp`d

wxta onwl rnyn oke .inlyexiae jexra

:`pig meyn xn`c o`nl :jixtc (a,fv) "dpnl`"

e` dza dzyxiy :ipyne ?`ki` og i`n miyxei

dilr evtwiy dkixv `id s`y :yexit ,dzeg`

oeikc :yxtl yi ,inp qxhpewd yexitle .mc` ipa

mdl d`a lwa jky dzeg`e dza ze`exy

l`e .miyp`l oevxa xzei ze`yp Ð daezk

meyn aeg lra gkn dy`d gk dti `kdc :dnzz

(a,hn oihib) "oiwfipd"a opz zixeaif oiprle ,`pig

,zixeaifa dy` zaezke ,zipepiaa aeg lrac

dnn xzeic meyn ,aeg lra gkn dgk erxibe

eyg `le ,`ypil dvex dy` `yil dvex yi`dy

!aeg lrak zipepiaa dpic zeyrl `pig meyn

:epivny oiprk ,efl ef minkg zpwz zencl oi`c

zeaxdl `ly eliwdy Ð okc `igahn ia iwyn

,xzei exingd mixac dnk oiprle ,ycwna d`neh

.(`,fh) migqta opixn`ck
iaxle
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Bøéáçì øîBàä :øîzéà àäå ?íéi÷ Bàðz áø øáñå§¨©©§¨©¨§¨¦§©¨¥©£¥
Bì Lé :øîà áø ."äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìò"©§¨¤¥§¨©¨¨©¨©¥
.äàðBà åéìò Bì ïéà :øîà ìàeîLe ,äàðBà åéìò̈¨¨¨§¥¨©¥¨¨¨¨
äðúnä :øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :àlà¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©©©§¤
;déîòhî åàìå ,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò©©¤¨©¨§¨¨¥§¨¦©£¥

äúî :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc¯.äpLøéé §¦©¨¦§¤©§¦¥¨©¥¨¦¨¤¨
äúî :øáñ áøå¯àìå déîòhî éàä .äpLøéé àì §©¨©¥¨Ÿ¦¨¤¨©¦©£¥§¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :àlà !àeä déúëìéäk§¦§¨¥¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
ïaø eléàc ,déîòhî åàìå .äpLøéé äúî íà :øîàc§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦©¨

àúééøBàãa :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL¯àä ,ìèa Bàðz ¦§¤©§¦¥¨©¦§©§¨§¨¨¥¨
ïðaøãa¯Bàðz ïðaøãa eléôà :øáñ áøå .íéi÷ Bàðz ¦§©¨©§¨©¨§©¨©£¦¦§©¨©§¨

éñBî áøå ,àeä déúëìéäëe déîòèk éàä .ìèa!àeä ó ¨¥©§©£¥§¦§¨¥§©¦
íà :øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,àlà¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦
ïa ïBòîL ïaø eléàc ,déîòhî åàìå .äpLøéé äúî¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦©¨¦§¤
äðúnä ìëå ,àúééøBàc ìòaä úMeøé :øáñ ìàéìîb©§¦¥¨©§©©©©§©§¨§¨©©§¤

äøBza áeúkM äî ìò¯:øáñ áøå .ìèa Bàðz ©©¤¨©¨§¨¨¥§©¨©
,ïðaøc ìòaä úMeøéíäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå §©©©©§©¨©©£¨¦¨¦§¦§¥¤

:ïðúäå ?ïðaøc ìòaä úMeøé øáñ áøå .äøBz ìLk§¤¨§©¨©§©©©©§©¨©§¨§©
BzLà úà LøBiä :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø¯ ©¦¨¨¤§¨¥©¥¤¦§

ïðéåäå .íéîcä ïî ïäì äkðéå ,äçtLî éðáì øéæçé©£¦¦§¥¦§¨¨¦©¤¨¤¦©¨¦§¨¥©
àúééøBàc ìòaä úLeøé øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî :dä©¨¨©¦¨¨©§©©©©§©§¨

¯ïðaøc éàå ?øéæçé éànà¯?eäééúãéáò éàî ,íéîc ©©©£¦§¦§©¨©¨¦©£¦§©§
,àúééøBàc ìòaä úMeøé øáñ÷ íìBòì :áø øîàå§¨©©§¨¨¨©§©©©©§©§¨
íât íeMî ;úBøáwä úéa BzLà BzLéøBäL ïBâëe§¤¦§¦§¥©§¨¦§©
äkðé éàîe .øãäéìå éîc ìB÷Léì :ïðaø øeîà äçtLî¦§¨¨£©¨©¦§§¥§¦£©©§©¤
øëBnä :àéðúãk .BzLà øá÷ éîc ?íéîcä ïî ïäì̈¤¦©¨¦§¥¤¤¦§¦§©§¨©¥

Bãétñä íB÷îe ,Bãîòî ,Bøá÷ Cøãå ,Bøá÷¯ïéàa ¦§§¤¤¦§©£¨§¤§¥¨¦
íât íeMî ,Bçøk ìòa BúBà ïéøáB÷å äçtLî éða§¥¦§¨¨§§¦§©¨§¦§©
,øîà÷ à÷Bøa ïa ïðçBé éaøc déîòèì áø .äçtLî¦§¨¨©§©£¥§©¦¨¨¤§¨¨¨©

.déì àøéáñ àì déìåäðùîäMà çépäå únL éî §¥¨§¦¨¥¦¤¥§¦¦©¦¨
ãéa äåìî Bà ïBãwt Bì äéäå ,ïéLøBéå áBç ìòáe©©§§¦§¨¨¦¨¦§¤§©
éaø .ïäaL ìLBkì eðúpé :øîBà ïBôøè éaø .íéøçà£¥¦©¦©§¥¦¨§©¥¤¨¤©¦
ïéLøBiì eðúpé àlà ,ïéca ïéîçøî ïéà :øîBà àáé÷ò£¦¨¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦

¯.äòeáL ïéëéøö ïéLøBiä ïéàå ,äòeáL ïéëéøö ïlekL¤¨§¦¦§¨§¥©§¦§¦¦§¨
ò÷øwä ïî ïéLeìz úBøét çépä¯äëæ ïäa íãBwä ìk ¦¦©¥§¦¦©©§©¨©¥¨¤¨¨

Bnä ,BáBç ìò øúBé áBç ìòáe ,dúaeúkî øúBé äMà äúëæ .ïäaeðúpé :øîBà ïBôøè éaø ;øú ¨¤¨§¨¦¨¥¦§¨¨©©¥©©¨©¦©§¥¦¨§
ïéLøBiì eðúpé àlà ,ïéca ïéîçøî ïéà :øîBà àáé÷ò éaø ,ïäaL ìLBkì¯ïéëéøö ílekL ©¥¤¨¤©¦£¦¨¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦¤¨§¦¦

.äòeáL ïéëéøö ïéLøBiä ïéàå ,äòeáLàøîâ?ïBãwt éðúéîì éì änì ,äåìî éðúéîì éì änì §¨§¥©§¦§¦¦§¨¨¨¦§¦§¥¦§¤¨¨¦§¦§¥¦¨
äåìî àðz éàc ,àëéøö¯,ïBãwt ìáà .äðzéð äàöBäì äåìîc íeMî ,ïBôøè éaø øîà÷ àäa §¦¨§¦¨¨¦§¤§¨¨¨©©¦©§¦§¦§¤§¨¨¦§¨£¨¦¨

déðéòa déúéàc¯àä àðz éàå .àáé÷ò éaøì déì éãBî àîéà¯ìáà ,àáé÷ò éaø øîà÷ àäa §¦¥§¥¥¥¨¥¥§©¦£¦¨§¦¨¨¨§¨¨¨©©¦£¦¨£¨
Cäa¯ìLBkì :øîBà àðéðç éaøa éñBé éaø ?ìLBkì éàî .àëéøö ,ïBôøè éaøì éãBî àîéà §©¥¨¥§©¦©§§¦¨©©¥©¦¥§©¦£¦¨¥©¥

ìLBkì :øîBà ïéîéða éaø :éàpúk .àpéç íeMî ,äMà úaeúëì :øîà ïðçBé éaø .äéàøaL¤¦§¨¨©¦¨¨¨©¦§©¦¨¦¦¨§©¨¥©¦¦§¨¦¥©¥
."ïéLeìzä úBøét çépä" .àpéç íeMî ,äMà úaeúëì :øîBà øæòìà éaø .øLk àeäå ,äéàøaL¤¦§¨¨§¨¥©¦¤§¨¨¥¦§©¦¨¦¦¨¦¦©¥©§¦

øúBî" ïBôøè éaø øîàc éãééàå ,éîð éëä ïéà !eåä ïéLøBéc éîð eälek ?øúBî àéøéà éàî ,àáé÷ò éaøå"¯."øúBî" éîð eäéà àðz §©¦£¦¨©¦§¨¨§©¦§§¦¨¦¨¦©¦§©§¥§¨©©¦©§¨¨¨¦©¦¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc zeaezk(ipy meil)

:df xe`ia dgec `xnbdåikáø øáñaezky dn lr dpzndy §¨©©
oennay xaca dxezaøîzéà àäå ,íéi÷ Bàðzziaa xn`p `lde ± §¨©¨§¨¦§©

mc` ,yxcndBøéáçì øîBàädf utg jl xken ipixdïéàL úðî ìò ¨¥©£¥©§¨¤¥
éìò Eìzriaz,øîà áø ,äàðBàe lired `l i`pzdåéìò Bì Lé §¨©¨¨©¨©¥¨¨
,äàðBà,lha e`pz dxeza aezky dn lr dpzndy itlìàeîLe ¨¨§¥

,øîàe ,lired e`pz.äàðBà åéìò Bì ïéàdpznd ax zrcly `vnp ¨©¥¨¨¨¨
ax zrca epx`iay itk `le ,lha e`pz dxeza aezky dn lr

.miiw e`pz xaeq `edy
ia drivn `xnbd:sqep xe`àlà,ax ixac z` yxtl yi jkäëìä ¤¨£¨¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk,epic xwiraáeúkM äî ìò äðúnä øîàc §©¨¦§¤©§¦¥§¨©©©§¤©©¤¨
,ìèa Bàðz äøBzaj`déîòhî åàìå,ynn eixack xaeq epi` - ©¨§¨¨¥§¨¦©£¥

øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàcaezky dn lr dpzndy oeiky §¦©¨¦§¤©§¦¥¨©
m` ,lha e`pz dxezaäúîdy`däpLøééliren oi`e lrad ¥¨¦¨¤¨

,e`pzåeli`øáñ áøm`yäpLøéé àì äúîezrcl oky ,lrad §©¨©¥¨Ÿ¦¨¤¨
minkg eyr `le ,minkg zpwzn `l` dxezdn dpi` lrad zyexi
liren ,mzpwz lhal dpzd m` jkle ,dxez lyk mdixacl wefig

.e`pz
:df xe`ia mb dgec `xnbdéàä,ef dhiy ±déúëìéäk àìå déîòhî ©¦©£¥§Ÿ§¦§¨¥

àeälr dpzn oiprl l`ilnb oa oerny oax ly enrhl dni`zn ±
zyexi iabl ez`xedl dni`zn dpi` j` dxeza aezky dn
`l j` oicd xwira ezenk dkldy ,jtidl xn` ax eli`e ,lrad

.enrha
:iyily xe`ia d`ian `xnbdàlà,ax ixac z` yxtl yi jk ¤¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä,epicaåàìå ,äpLøéé äúî íà øîàc £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨
déîòhîenrhn `l j` -,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc ¦©£¥§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©

àúééøBàãa,dxezd on ea aiegny xac lr i`pz dpzndy -Bàðz ¦§¨§¨§¨
,ìèaeixacn rnyneïðaøãa àäepi`y xaca dpzd m` j` - ¨¥¨¦§©¨¨

,zexitd zlik` zekfn envr wlqnd lra oebk ,opaxcn `l`
å ,íéi÷ Bàðzeli`øáñ áøyeléôàdpzndaea aiegn `edy xac §¨©¨§©¨©£¦§

wxn,ìèa Bàðz ,ïðaøãlr lrad ly i`pzdy ax xaeq jkitle §©¨¨§¨¨¥
wefig eyr minkgy itl ,liren epi` zexitd zekfn eweliq

.mda lflfl e`eai `ly ,ynn dxez ipick eidiy mdixacl
:df xe`ia mb dgec `xnbdéàä,ef dhiy ±déúëìéäëe déîòèk ©§©§¥§¦§¨¥

àeäoa oerny oax ly ez`xedl mbe enrhl mb dni`zn ±
,l`ilnbéñBî áøåàeä óxac lr dpzna mby siqen wx axe ± §©¦

xaeq epi`y df lr xnel jiiy oi`e ,lha e`pz opaxcn `edy
.l`ilnb oa oerny oax ly enrhk

:iriax xe`ia d`ian `xnbdàlà,ax zpeek dzid efïaøk äëìä ¤¨£¨¨§©¨
,äpLøéé äúî íà øîàc ìàéìîb ïa ïBòîLj`eléàc ,déîòhî åàìå ¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦

øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøliren oi`e dyxei lrady mrhdy ©¨¦§¤©§¦¥¨©
y itl `ed ,e`pzìòaä úMeøén `idäî ìò äðúnä ìëå ,àúééøBàc §©©©©§¨§¨§¨©©§¤©©

å ,ìèa Bàðz äøBza áeúkMeli`øáñ áøyìòaä úMeøé`id ¤¨©¨§¨¨¥§©¨©§©©©©
n,äøBz ìLk íäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøci`pz s` jkle §©¨¨©£¨¦¨¦§¦§¥¤§¤¨

.lha e`pz opaxc `edy xaca
:`xnbd dywnåikáøok`øáñyïðúäå ,ïðaøc ìòaä úMeøé §©¨©§©©©©§©¨¨§¨§©

zexekaa(:ap),øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaølra,BzLà úà LøBiä ©¦¨¨¤§¨¥©¥¤¦§
øéæçédpnn yxiy zerwxwd z` laeiaäçtLî éðáìipal - ©£¦¦§¥¦§¨¨

,zerwxwd lr el enlyie ,dy`d zgtyníéîcä ïî ïäì äkðéå. ¦©¤¨¤¦©¨¦
da ïðéeäå,ef dpyn lr epiywde -øáñ÷ éàî`wexa oa opgei iax §©¦¨¨©¨¨©

,ok xn`yøáñ÷ éày xaeq `ed m` ±,àúééøBàc ìòaä úMeøé ¦¨¨©§©©©©§¨§¨
æçé éànàøéipal zerwxwd z` xifgdl lrad jixv recn - ©©©£¦

zxfeg dpi` dyexie ,dze` yxei `ed dxezd on ixd ,dzgtyn
,laeiaéàålrad zyexiy `wexa oa opgei iax xaeq,ïðaøcjkle §¦§©¨¨

,dywi ,laeia rwxwd z` xifgdl jixve dxiknk `l` dpi`íéîc̈¦
eäéézãéáò éàîoicd xwirne xg`n ,xnelk ,o`k mdiyrn dn - ©£¦§©§

.jk lr mlyl mikixv mpi` ,mdil` zerwxwd zexfegáø øîàå§¨©©
,`wexa oa opgei iax ixac x`alìòaä úLeøé øáñ÷ íìBòì§¨¨¨©§©©©©

ïBâëe ,àúééøBàcote` lr xaic `edy `l` ±BzLà ezLéøBäL §¨§¨§¤¦©¦§
ly rwxwúBøáwä úéae ,dzgtyn ipa da mixeaw eidyíât íeMî ¥©§¨¦§©

d ipaäçtLîmnvr md eli`e dgtynd ly xawa exawi mixg`y ¦§¨¨
,mixg` zenewna exawiøcäéìå éîc ìB÷Léì ,ïðaø øeîàepwiz - ¨©¨¨¦§¨¥§¦©©

mdl xifgie rwxwd inc z` dzgtyn ipan lrad gwiy minkg
.rwxwd

éàîedpeekd dne -,íéîcä ïî ïäì äkðémdl dkpnyøá÷ éîc ©§©¤¨¤¦©¨¦§¥¤¤
BzLàaiigy itl ,minc mdn lhep epi` ezy` xaw mewn lry - ¦§

:df oicl reiq d`ian `xnbd .dzxeawa `edàéðúãk,`ziixaa ¦§©§¨
øëBnämewn eiigaå Bøá÷xkn m` okBøá÷ Cøãmewnl jxcd - ©¥¦§§¤¤¦§

mewn xkn m` oke ,exawäçtLî éða ïéàa ,Bãétñä íB÷îe ,Bãîòî©£¨§¤§¥¨¦§¥¦§¨¨
ezen xg`lBçøk ìòa BúBà ïéøáB÷åepwiz minkge ,dpewd ly §§¦§©¨§

zexawd zia z` dxfga zepwl dleki dgtyndyíât íeMî¦§©
çtLîäepwize .mdixawa exawi mixf miyp`y mdl `ed i`pby - ¦§¨¨

ax ixacn x`ean ixd .df mrhn dlha lrad zyexi s`y minkg
eixaca x`azpy enk `le ,`ziixe`cn `id lrad zyexiy el`

.opaxcn lrad zyexiy lirl
y dn :`xnbd zvxznáø,`ziixe`cn `id lrad zyexiy x`ia ©

øîà÷ à÷Bøa ïa ïðçBé éaøc déîòèìiax ixac z` x`al `a wx ± §©£¥§©¦¨¨¤§¨¨¨©
,`wexa oa opgeidéì àøéáñ àì déìåok xaeq epi` envr `ed j` - §¥Ÿ§¦¨¥

.opaxcn lrad zyexiy xaeq `l` ,dkldl

äðùî
xi`ydy miqkpdn mixg` zeaege daezk inelyza dpc epizpyn

:eixg` zndäMà çépäå únL éî,dzaezk zraezdáBç ìòáe ¦¤¥§¦¦©¦¨©©
,eaeg z` raezdïéLøBéå.miqkpd lk z` zyxl mivexdBì äéäå §§¦§¨¨

,znl -äåìî Bà ïBãwt,eðúpé ,øîBà ïBôøè éaø .íéøçà ãéaoecwtd ¦¨¦§¨§©£¥¦©¦©§¥¦¨§
delnd e`ìLBkì[ylgl-]ïäaLàáé÷ò éaø .e wlegïéà ,øîBà ©¥¤¨¤©¦£¦¨¥¥

ïéca ïéîçøî,àlàdelnd e` oecwtd,ïéLøBiì eðúpéiptnïlekL- §©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦¤¨
,dy`de aeg lradäòeáL ïéëéøö,aegd z` znd mdl rxt `ly §¦¦§¨

mdl oi` erayp `ly onf lke ,minezid iqkpn maeg zeabl icka
,mdl aiig m` mircei eppi` ixdy ,znd iqkpl zekiiy lkïéàå§¥

äòeáL ïéëéøö ïéLøBiäekf znyk cin jkle ,mzyexia zekfl icka ©§¦§¦¦§¨
aeg lrad mileki oi`e ,micner md mzeyxae mda miyxeid

.mdn zeabl dy`de
e zny in :`aiwr iaxe oetxh iax ea ewlgpy sqep ote`úBøét çépä¦¦©¥

ò÷øwä ïî ïéLeìz,minezid zeyxl e`a `l oiicreíãBwä ìk §¦¦©©§©¨©¥
qteze,ïäa äëæ ,ïäaokle miqkpa dkef ,qetzie micwiy in ,xnelk ¨¤¨¨¨¤

encw m`e ,miqkpa mikef md ixd mqtezl encw miyxeid m`
dqtze dncw m`e .miqkpa mikefd md ,dy`d e` aeg lrad

eäúëædäMàzexitd onå ,dúaeúkî øúBéd okáBç ìòamcwy ¨§¨¦¨¥¦§¨¨§©©
mda eide ,zexitd z` qtzeøúBnä ,BáBç ìò øúBézexitd - ¥©©¨

aegd lr mitcerd,,ïäaL ìLBkì eðúpé ,øîBà ïBôøè éaøepiide ©¦©§¥¦¨§©¥¤¨¤
dy`le ,dqtze dncw dy`dy ote`a aeg lral zexitd epzpiy

.miyxeil epzpi `le ,qtze mcw aeg lrady ote`aàáé÷ò éaø©¦£¦¨
ïéca ïéîçøî ïéà ,øîBà,,ïéLøBiì eðúpé àlàekf znyk ciny itl ¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦

iptn ,micner md mzeyxae eiqkpa miyxeidïéëéøö ílekL¤¨§¦¦
.äòeáL ïéëéøö ïéLøBiä ïéàå äòeáL§¨§¥©§¦§¦¦§¨

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyïBãwt éðúéîì él änì äåìî éðúéîì él änì- ¨¨¦§¦§¥¦§¨¨¨¦§¦§¥¦¨

xi`ydy in iabl mb oey`xd oica aezkl dpynd dkxved recn
epiide cg` dxwna ic did ixd ,oecwt xi`ydy in iabl mbe deln

:`xnbd daiyn .ipydn cg` micnelàðz éàc ,àëéøöeli`y ± §¦¨§¦¨¨
iabl wx mzwelgn z` dpey did `pzd,äåìîxnel mewn did ¦§¨

`wecyàäadelna ±ïBôøè éaø øîà÷`le mday lyekl epzpiy §¨¨¨©©¦©§
,miyxeiläðzéð äàöBäì äåìîc íeMî,edrxl zern delndy - ¦§¦§¨§¨¨¦§¨

zern el xifgie eikxvl deld mze` `iveiy zpn lr df ixd
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miwxt dyelya` cenr ct sc ± iriax wxtzeaezk
äàðåà ïéã éìò êì ïéàù úðî ìòxekn` Ð.df utg jlåéìò åì ùély lr dpznc Ð

`xwie) "epez l`" :`ed dxez.(dkäðùøéé àì äúî íà øáñ áøålrad zyexi :xaqwc Ð

.dxez lyk odixacl wefg eyr `le ,opaxcïðáøãá àälk`i `ly dpzdy ,df oebk Ð

.zexitøáñ áøålyk mdixacl wefg eyr minkgc ,lha inp zexitd i`pz elit` Ð

.dxez ly `idy dyexid oky lke ,dxezéàä
àåä äéúëìéäëå äéîòèëaxl dil `xiaq Ð

dxez ly lr dpznc ,oerny oaxc dinrhk

dizklidke ,lha e`pzÐ.dpyxii dzn m`c

äçôùî éðáì øéæçé.laeia Ðïî íäì äëðéå
íéîãä:jzrc `wlq `w Ðminca mdl mxifgi

.milwøéæçé éàîà,laeia zxfeg dpi` dyexi Ð

.(a,ap) zexekaa opixn`ckäçôùî íâô íåùî
,mdnr mixawp mixg` eidiy mdl `ed i`pb Ð

zxeawa exawi mde.mixg`åúùà øá÷ éîãÐ

.dzxeawa `ed aiigyàéðúãëzia gwel Ð

.egxk lr exifgn zexawdíéøáå÷åìòá åúåà
åçøë.opiqxb `l `l` :gwel ly Ðäðùî

ïäáù ìùåëì åðúðé.edip i`n yxtn `xnba Ð

`l inzic ilhlhn icarzyn `lc ab lr s`e

`kd ,daezkl `le aeg lralÐe`lc

igpn ediizeyxaÐoetxh iaxl `xiaq

cin e` ,deld cin oi`ivencin,elv` oecwtdy

aeg lral oipzepedaezkleÐoda aiigzpy

.miign zndíéùøåéì åðúðé`ipdn `le Ð

dqitz.äòåáù ïéëéøö ïìåëù:oiwxita opzc Ð

minezi iqkpn rxtil `adÐ`l` rxti `l

erayp `ly onf lke .dreayaÐmdl oi`

eilr mdl yi m` oircei ep` oi`e ,mda zeyx

znd znyn ,jkld .melkÐ,oiyxeid oda ekf

ozeyxae.odäëæ ïäá íãå÷ä ìëoiyxei encw Ð

Ð`l inzic ilhlhnc ,mcin oi`iven oi`e ,ekf

icarzynaeg lralodn cg` mcw .daezkle

Ðdelnd e` dy`dÐoetxh iaxc .`ed dkf

.`ipdn dzin xg`lc dqitz :dil zi`äúëæ
äúáåúë ìò øúé äùàdncw m` Ð,dqtzeyie

yie ,qtze aeg lra mcw e` ,daezkd on xzei

.eaeg lr xzei odaïäáù ìùåëì åðúðé øúåîä
m`e .dpezgzd lr eciy ,xhyd lra df Ð

minezid cil e`eaiÐ`l mdn `ivei `l aey

.aeg lra `le dy`àøîâäðúéð äàöåäìÐ

iw dpi`emeyne .`piiaeb `xqgnc ,oira zni

.inzic `zeyxa igpn `lc oetxh iax xn` ikd

'åë àîéà äéðéòá äéúéàã ïåã÷ô ìáàlkc Ð

dizi`c `kidÐ.dizi` inzic `zeyxaìùåëì
äéàøáùexhyy inl Ðlkei `ly ,xge`n

zegewl sexhlmincewd.eläùà úáåúëìÐ

iqkp xg` xfgl dkxc oi`y ,"lyek" diexw `id

ywale znd.rwxw el yi okidàðéç íåùîÐ

eidie ,miypd ipira og miyp`d e`vniyze`yp

dpb`cz `ly ,odl.ozaezk ciqtdløùë àåäå
xyk xacde Ðoebde.ok zeyrléîð åäìåë

ååä ïéùøåéãmeyn `aiwr iaxc `nrhc oeik Ð

ekf i`n` inp iqtz ik ,`ed erayp `lc?ixd

`w inzic iqkpe ,dzin zryn miyxei oda ekf

!iqtzøúåî ïåôøè éáø øîàã éãééàåxcd` Ð

edleka mlerle .dia exii`c i`na inp edi` dil

dil zi` inpÐqtz elit`cÐdil opiwtn

.dipin
éáøå
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øáñåiwen (a,`p `rivn `aa) "adfd" wxtac ab lr s`e Ð 'ek xnzi` `de miiw e`pz ax

xn`w `l o`k crc .miiw e`pz oennay xaca xn`c ,dcedi iaxk elit` diytp ax

,ikd iiepyl `kil Ð `kd .lignc rci in Ð `kd ,dlgnwe drcic `l` ,mzd dcedi iax

Ð diiga zeni `ed `ny ;eiiga zenz `idy el xexa epi` ixdy ,lignc rci `l inp ikdc

.xity jixt jkl

áøåyxit Ð lha e`pz opaxca elit`c xaq

epiaxl dywe .zexita epiidc :qxhpewa

oizipzna `dc ;cgk `lc ax ok m`c :wgvi

epiide ,zexita d`pz ipdn dcedi iaxl elit`

yixa opixn`ck ,igiky `lc meynlr s`" wxt

epiid Ð opaxca :yxtl d`xpe !(a,ep zeaezk) "it

.opaxcn iedc xac meya ,`nlra

íåùîÐ xcdile inc lewyil dgtyn mbt

m`c :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

lrc !inp laei `la elit` ?laeia `ixi` i`n ok

,xifgnc xn`w laei `la i`c ;ixii` laeia jgxk

`xiaqc xninl axl dil jixhvi` i`n` ok m`

xninl dil ded ?`ziixe`c lrad zyexic dil

`kilc :xnel jixve !`iipzin laei`c :cere !opaxc

,zexfeg zeyexid lk f`y ,laeid cr dgtyn mbt

.mixg` lya mixeaw mdy xkipe ,zxfeg dpi` efe

úáåúëìzexekaa opz `dc :dniz Ð dy`

dy` oi`c (`,ap) "xeka yi" wxta

ie`x opax dil iayg Ð delne ,ie`xa zlhep

jixve !(a,dkw `xza `aa) "oilgep yi" wxta

`le ,ie`x deln daiyg xeka iab `wecc :wlgl

.dy` zaezkl

úáåúëìepiax yxit Ð `pig meyn dy`

ipira og miypd e`vniy :l`ppg

rnyn oke .xzei mivtew odl didie ,miyp`d

wxta onwl rnyn oke .inlyexiae jexra

:`pig meyn xn`c o`nl :jixtc (a,fv) "dpnl`"

e` dza dzyxiy :ipyne ?`ki` og i`n miyxei

dilr evtwiy dkixv `id s`y :yexit ,dzeg`

oeikc :yxtl yi ,inp qxhpewd yexitle .mc` ipa

mdl d`a lwa jky dzeg`e dza ze`exy

l`e .miyp`l oevxa xzei ze`yp Ð daezk

meyn aeg lra gkn dy`d gk dti `kdc :dnzz

(a,hn oihib) "oiwfipd"a opz zixeaif oiprle ,`pig

,zixeaifa dy` zaezke ,zipepiaa aeg lrac

dnn xzeic meyn ,aeg lra gkn dgk erxibe

eyg `le ,`ypil dvex dy` `yil dvex yi`dy

!aeg lrak zipepiaa dpic zeyrl `pig meyn

:epivny oiprk ,efl ef minkg zpwz zencl oi`c

zeaxdl `ly eliwdy Ð okc `igahn ia iwyn

,xzei exingd mixac dnk oiprle ,ycwna d`neh

.(`,fh) migqta opixn`ck
iaxle
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Bøéáçì øîBàä :øîzéà àäå ?íéi÷ Bàðz áø øáñå§¨©©§¨©¨§¨¦§©¨¥©£¥
Bì Lé :øîà áø ."äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìò"©§¨¤¥§¨©¨¨©¨©¥
.äàðBà åéìò Bì ïéà :øîà ìàeîLe ,äàðBà åéìò̈¨¨¨§¥¨©¥¨¨¨¨
äðúnä :øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :àlà¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©©©§¤
;déîòhî åàìå ,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò©©¤¨©¨§¨¨¥§¨¦©£¥

äúî :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc¯.äpLøéé §¦©¨¦§¤©§¦¥¨©¥¨¦¨¤¨
äúî :øáñ áøå¯àìå déîòhî éàä .äpLøéé àì §©¨©¥¨Ÿ¦¨¤¨©¦©£¥§¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :àlà !àeä déúëìéäk§¦§¨¥¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
ïaø eléàc ,déîòhî åàìå .äpLøéé äúî íà :øîàc§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦©¨

àúééøBàãa :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL¯àä ,ìèa Bàðz ¦§¤©§¦¥¨©¦§©§¨§¨¨¥¨
ïðaøãa¯Bàðz ïðaøãa eléôà :øáñ áøå .íéi÷ Bàðz ¦§©¨©§¨©¨§©¨©£¦¦§©¨©§¨

éñBî áøå ,àeä déúëìéäëe déîòèk éàä .ìèa!àeä ó ¨¥©§©£¥§¦§¨¥§©¦
íà :øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,àlà¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦
ïa ïBòîL ïaø eléàc ,déîòhî åàìå .äpLøéé äúî¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦©¨¦§¤
äðúnä ìëå ,àúééøBàc ìòaä úMeøé :øáñ ìàéìîb©§¦¥¨©§©©©©§©§¨§¨©©§¤

äøBza áeúkM äî ìò¯:øáñ áøå .ìèa Bàðz ©©¤¨©¨§¨¨¥§©¨©
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כתובות. הכותב לאשתו - פרק שני דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

:`xnbd zl`ey,ììk àéðäî àì äñéôz ,àáé÷ò éaøåm`d ,xnelk §©¦£¦¨§¦¨Ÿ§©§¨§¨
envr aegd ieeya s`y oetxh iax lr wlegy `aiwr iax zrcl
ea lireny ote` mey oi` [xzena wx `le] dqitz dliren `l

.dqitzïîçð áø øîà àáø øîà,,dqitz dliren `aiwr iaxl s` ¨©¨¨¨©©©§¨
íéiçî ñôzL àeäå,deld iiga aeg lrad qtz m` `weec j` - §¤¨©¥©¦

zen xg`l elit` aegd oerxt xear miqkpa wifgdl i`yx f`y
.a`d

:zwlegd drcd z` zxxan `xnbdïBôøè éaøìedlireny xaeqd §©¦©§
,miyxeid icil e`a `l m` zexita dqitzdàëéä éçðîcokid - §©§¥¥¨

meyne miyxeid mda ekf `l oiicry xnel ozipy zexitd migpen
.mda dqitzd lirez jk

:dfa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdeäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¥©§©§
,mdipy exn`y ±àeäåote`a `weec xn`p ,oetxh iax ly df oic ± §

Lzexitdïéçpeîe ïéøeáöa`d zzin zryaíéaøä úeLøa`edy ¤§¦¨¦¦§¨©¦
minezid ekf `l oiicry xnel yi jkle ,oipwl ie`x epi`y mewn
z` qetzl dy`de aeg lrad milekie mdia` zzina zexita

,maega zexitdìáàmigpen eid m`,àèîéñadf ote`aàìxn` £¨§¦§¨Ÿ
epi` oipwl ie`x df mewny xg`ny ,dqitzd lirezy oetxh iax
cin miyxeid zeyxl eqpkp miqkpd jkitl xwtd mewnk aygp
.mzeyxn qetzl mileki dy`de aeg lrad oi` aeye ,a`d znyk

eléôà ,eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøåmigpen eid m` §©¦¨¨§¥¨¦§¨§¥©§©§£¦
àèîéña.mda dqitzd lirez §¦§¨

* * *
did dyrn :milhlhna dqitz oipra dyrn d`ian `xnbd

e ,deld zzin xg`l oilhlhn aeg lra qtzyéðéic ïecewqte - ©¨¥
dkld mipiicdïBôøè éaøke`ived `le dkef mcewd lky §©¦©§

.ecin oilhlhndeäéépéî àãáeòì Lé÷ì Léø déøcäàåyix xifgde ± §©©§¥¥¨¦§§¨¦©§
z` aeg lradn e`iveiy mdl deive ,df wqtn mipiicd z` yiwl
iaxk dkldy `ed llky itl ,miyxeil mepziie qtzy oilhlhnd

.exiagn `aiwrïðçBé éaø déì øîà,yiwl yixläøBz ìLk úéNò ¨©¥©¦¨¨¨¦¨§¤¨
welgl oi`y ipiqn dynl dkldk `aiwr iax ixac z` zaygd ±
z` weqtil mikixv oic ziad dligzkly s` ,xnelk .dilr
oi` oetxh iaxk ewqty xg`l mewn lkn `aiwr iaxk dkldd

.mz`xedn mxifgdl
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna dpc `xnbdàäa àîéì¥¨§¨

éâìôéî÷df oica ewlgpy xn`p m`d -øîcyiwl yix -,øáñ ¨¦§§¥§©¨©
m`yäòèoiicdøæBç ,äðLî øáãajkle ,epic wqt z` lhane ea ¨¨¦§©¦§¨¥

iaxk dkldy llkd cbp exedy mipiicd wqt z` yiwl yix xifgd
.exiagn `aiwrøîeopgei iax -,øáñm` s`y,äðLî øáãa äòè ©¨©¨¨¦§©¦§¨

øæBç Bðéà.epic wqt z` lhane ¥¥
:`xnbd dgec,àì`l`àîìò éleëcy oiic lkd ixacl ±äòè Ÿ§¥¨§¨¨¨

éâìôéî÷ àäa àëäå .øæBç äðLî øáãa,ewlgp df xaca o`ke ±øî ¦§©¦§¨¥§¨¨§¨¨¦§§¥©
opgei iax -,øáñ' `ed llkdyBøéáçî 'àáé÷ò éaøk äëìä- ¨©£¨¨§©¦£¦¨¥£¥

,exiag lr wleg xy`kBaøî àìåxy`k ezenk dkldd oi` j` - §Ÿ¥©
iax ly eax did oetxh iaxy oeik eply oecipae ,eax mr wleg
.dpyn xaca drh aygp df oi` oetxh iaxk oiic dxed m` ,`aiwr

øîeyiwl yix -,øáñy `ed llkdyäëìä`aiwr iaxkeléôà ©¨©£¨¨£¦
,Baøîdrehk aygp ezenk `ly wqetde ,ezenk dkldd o`k s`e ¥©

.xfege dpyn xaca
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna sqep xe`iaàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

,jk x`al lkez dvxz m`e ±àîìò éleëcd lkd ixacl ±äëìä §¥¨§¨£¨¨
`idøî ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,Baøî àìå Bøéáçî àáé÷ò éaøkiax - §©¦£¦¨¥£¥§Ÿ¥©§¨¨§¨¨¦§§¥©

opgei,øáñyBaø ïBôøè éaø`aiwr iax lyäåäyi jkle ,[did-] ¨©©¦©§©£¨
,oetxh iaxk dkld weqtløîeyiwl yix -,øáñoetxh iaxy ©¨©

áç,äåä Bøéiaxk dkld weqtl yi oetxh iax mr wlgpyk s` jkle £¥£¨
.`aiwr

:ef zwelgnl iyily xe`iaäåä Bøéáç àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨£¥£¨
,`aiwr iax ly exagl oetxh iax aygp lkd ixacl ±àäa àëäå§¨¨§¨

øî ,éâìôéî÷yiwl yix -äëìä' ,øáñ'exiagn `aiwr iaxk ¨¦§§¥©¨©£¨¨
øîzéàmdl xifgd ,df llk cbp ewqty oeike ,xn`py llkd `ed ± ¦§©

,oicd z`øîeopgei iax -ïéhî' ,øáñ`aiwr iaxk'exiagnøîzéà ©¨©©¦¦§©
oiicd m` j` ,ezenk dkld weqtl mihep dligzkly ,epiidc

.oicd milhane oixifgn oi` ezenk `ly wqte rixkd

* * *
:oilhlhn zqitz oipra sqep dyrnïðçBé éaøc déáéø÷eiaexw - §¥¥§©¦¨¨

opgei iax lyéîúéc äøt ñeôzaega minezi ly dxt eqtz - ¨¨¨§©§¥
mdia` mdl aiig didyïðçBé éaøc dén÷ì eúà .àèîéqîe`a - ¦¦§¨¨§©¥§©¦¨¨

exw opgei iax iptl,eyr aeh m` le`yl maøétL eäì øîà̈©§©¦
äezñôz.dxtd z` mzqtzy mziyr aeh -éaøc dén÷ì eúà §©§¨¨§©¥§©¦

Lé÷ì ïa ïBòîLoa oerny iax iptl dxez oicl e`a okn xg`l ± ¦§¤¨¦
,yiwløeãäà eìéæ eäì øîàitl ,minezil dxtd z` exifgde ekl - ¨©§¦©£

.dliren dqitzd oi`y `aiwr iaxk dkldyéaøc dén÷ì eúà̈§©¥§©¦
ïðçBé,opgei iax iptl aey e`a md ±äNòà äî ,eäì øîà,mkl ¨¨¨©§¨¤¡¤

éãâðkLizenk aeyge lewy `edy yiwl yix -éìò ÷eìçwleg - ¤§¤§¦¨¨©
.mkl xefrl leki ipi`e ,ilr

:df oipra iyily dyrnéîúéc àøwa àeäädrexa dyrn ± ©©¨¨§©§¥
,minezi ly zendadépéî àøBz éñôúcmdia` ly aeg ilra §¨§¥¨¦¥

,xey epnn eqtzdéì àðñéôz íéiçî ,øîà áBç ìòaiiga cer - ©©¨©¥©¦¨¦§¨¥
dcen `aiwr iax s` df ote`ae ,iaega xeyd z` izqtz a`d

.dqitzd dliredydéñôz äúéî øçàì ,øîà àøwáe,aeg lrad ©¨¨¨©§©©¦¨©§¥
.ezenk dkldy `aiwr iaxk ezqitz dliren oi`edén÷ì eúà̈§©¥

ïîçð áøc.ongp ax iptl oicl e`a -déì øîà,drexl ongp axúéà §©©§¨¨©¥¦
déñôúc éãäñ Cì.xeyd z` qtz aeg lrady micr jl yi m`d - ¨©£¥§©§¥

déì øîà,drexdåàì.jk lr micr il oi` -déì øîàm` ,ongp ax ¨©¥¨¨©¥
,okøîéîì ìBëéc Bbîxnel leki aeg lrad didy jezn -çe÷ì ¦§¨§¥©¨©

éãéa àeäeze` dpw `l` eaega xeyd z` llk qtz `ly oerhl - §¨¦
,mdndéì àðñéôz íéiçî øîéîì énð ìBëéoerhl s` `ed leki - ¨©¦§¥©¥©¦¨¦§¨¥

.jka `ed on`pe ,a`d iiga cer eaega xeyd z` qtzy
,ecia df xey gewly oerhl `ed on`p ike :`xnbd dywnøîàäå§¨¨©

úBøãBbä ,Lé÷ì Léødwc dnda -ä÷æç ïäì ïéàmda wifgnl oi` - ¥¨¦©§¥¨¤£¨¨
meyn ,icia md migewl xnel on`p didiy ,ely mdy dwfg
oi`e ,ezial mqipkde df m`vny okzie ,zecya jldl mkxcy
oecipa s`e .ely `ed mc` ci zgzy dn dwfg mda xnel jiiy
leki epi` ,df xey qtz aeg lrady micr oi` m` elit` o`k
iiga eqtzy ezprh lr ebna on`p epi`e ,ecia `ed gewly oerhl

.a`d
:`xnbd zvxznäòBøì äøéñîc àøBz éðàL,dpey xey ly oicd ± ©¦¨¦§¦¨§¤

dwfgd ea jiiy jkitl ,eilr xenyiy drexl xeqn `edy oeiky
`l` epic z` yiwl yix xn` `le .ely `ed mc` ci zgzy dny

.dwc dnda epiidc 'zexceb'a
:df oipra iriax dyrnäàéNð éác,`iypd zia iyp` -ñeôz §¥§¦¨¨

éîúéc àúnàaiig didy mc` ly minezi eyxiy dgty eqtz - ©§¨§©§¥
,mdláéúé .àèîéqîeayi -éaøå étt øa àðéðç éaøå eäaà éaø ¦¦§¨¨¦©¦©¨§©¦£¦¨©©¦§©¦

àçôð ÷çöé,df oica oecleäééab àaà éaø áéúéåiax s` ayie - ¦§¨©§¨§¨¦©¦©¨©©§
.mnr `a`[e]øîàeäì`iypd zia iyp`l mipiicd mdl exn` ± ¨§§

äeúéñôz øétL.dgtyd z` mzqtzy mziyr aeh -éaø eäì øîà ©¦¨§¦¨¨©§©¦
àaà,mipiicleäì eúéôðçî eäðéð äàéNð éác íeMîiyp`y oeikn - ©¨¦§¥§¦¨¦§©§§¦§

,oick `ly miwqete mdl mitipgn mz` ,md `iypd ziaïec àäå§¨
éðéicmipiicd ewqty dyrn did ixde -Léø déøcäàå ,ïBôøè éaøk ©¨¥§©¦©§§©©§¥¥

eäéépéî àcáeò Lé÷ìxifgdl dxede mpic wqt z` yiwl yix lhiae ¨¦§¨¦©§
.aeg lrad qtzy oennd z`

:df oipra iying dyrnàeääa éæeæ déa ÷éqî äåä ,eLç øa øîéé¥©©¨£¨©¦¥¥§©
àøáb,cg` mc`a zern dyep did -áéëLmc` eze` zn -÷éáLå ©§¨¨¦§¨¦

àaøà.dpitq xi`yde -déì øîàeyg xa xniiììéæ ,déçeìL ©§¨¨©¥¦§¥¦
éìäéð dñôz,iaega dpitqd z` qetz jl -dñôz ìæàjld - ©§¨¦£¦¨©©§¨

.dpitqd z` qtze gilydâtdéa eò,gilyaàðeä áøå àtt áø ¨§¥©¨¨§©¨
,òLBäé áøc déøa,zna miyep eid md mbyzà ,déì eøîà,dz`-] §¥§©§ª©¨§¥©§

[dpitqd z` jzqitza,íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBz¥§©©§¨¤¨©£¥¦
,ef dqitz ici lr miciqtny mixg` zeaeg ilra cer yi ixdy

íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBzä ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨©¥§©©§¨¤¨©£¥¦
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ריז miwxt dyelyaa cenr ct sc ± iriax wxtzeaezk
ììë àéðäî àì äñéôú àáé÷ò éáøådli`y oeyl Ð.df `edøîàïîçð áø`ipdn Ð

.diaxn ongp ax dl xnb ikde .zn ly miign qtzc `kidàëéä éçðîãzexit jpd Ð

.mcewd oda dkfi `l` ,oiyxei oda ekf `l dzin zryac ,oetxh iax xn`wcàèîéñáÐ

weya df mr df dxegq oiyerd mc` ipae ,miaxd zeyxl dkenqd zief oxwmivexexacl

zgpa mdixac.myl oiwlzqn ,zrcd aeyie

àì àèîéñá ìáàmcewd lk oetxh iax xn` Ð

ie`xd mewnc oeikc .dkfoipwlopixn`ck ,`ed

dkiync (a,ct `xza `aa) `nlra,mzd `ipw

`ipw `l miaxd zeyxa xn`c o`nl elit`Ð

zryn oiyxei oda ekfe ,xwtd mewn df oi`

,dzinwifgndemy eaÐwifgnk.mziaa ea

àãáåòì äéøãäàå`lc ,`aiwr iaxk dl xaq Ð

.dqitz `ipdnúéùòixac Ðeli`k `aiwr iax

oic zia dyrn zxfgy ,ipiqn dynl dkld od

la` ,dligzkl ezenk dkld miiwl epl iic

oicd xnbpe dyrpynÐ.xefgl epl oi`øáãá
äðùî`kid `aiwr iaxk dkld :ol `niiwc Ð

dpyna e`lc ab lr s`e .dilr bilt d`cigic

,`ed i`xen`c `zrny `l` ,dl `pipz ynn

:mzd opixn`c ;xfegc (`,bl) oixcdpqa opixn`

l`enye axca drh elit`?.oi` :dil xn`

øîúà äëìä.exiagn `aiwr iaxk dkld Ð

øîúà ïéèîoihn Ðd`xeddxg` dligzkl

jci`k ciar i` ,edine .`aiwr iaxÐ`l

.`caer opixcdnïðçåé éáøã äéáéø÷.eiaexw Ð

øåãäà åìéæ,`aiwr iaxk dil `xiaqc Ð

.`id melk e`l dzin xg`lc dqitzcéãâðëù
.izenk lewy Ðéîúéã àø÷áxney Ð

.mdizendaãñåôúäéðéî àøåúly aeg lra Ð

.xneyd ziaa eqtz znúåøãåâä,dwc dnda Ð

xacna) "o`v zexcb" my lr.(alä÷æç ïäì ïéà
"icia od oigewl" xnel leki mda wifgnd oi` Ð

Ðjldl okxcy itl ,eziaa oqipkde o`vn `ny

.zecyaåùç.yi`d my Ðáéëù.deld Ð

àáøà.dpitq Ðäéì øîàlif :digelyl xnii Ð

.dqtzáåç ìòáì ñôåúäqtezd gily Ð

.aeg lra jxevl del ly oilhlhnáçù íå÷îá
íéøçàìmixg` oiaeg ilra ciqtny Ð

.ezqitza
àì
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éáøìålirl oiwxta opzc :dil `iywc :mz epiax yxit Ð llk `ipdn `l dqitz `aiwr

icarzyn `l ilhlhnc ab lr s` ,'ek dzkf Ð `id dncw :mai zxney iab (a,t)

`ax xn` ?`aiwr iaxk `lc oizipznc `nip in eh` Ð dqitz `ipdn mewn lkn ,daezkl

.`aiwr iaxl elit` ,lrac miign dqitz `ipdnc :yexit .miign qtzy `ede :ongp ax xn`

dia `pixw `le ,dreay `kiiy `l `zry `iddc

`l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `ad"

dna ekf Ð dreay oikixv oi`c oeike ."dreaya

dqtz eli`k Ð mai iab lirlc oizipzne .mciay

`id dncw ,jkld ,i`w eig` mewnac ,lrad iiga

onwl "dpnl`" yixa rnyn ,edine .dzkf Ð

miign elit` daezkl dqitz `ipdn `lc (`,ev)

ayiil yi mewn lkne !jenqa yxt`y enk ,lrac

miign dqitz `ipdn `lc idpc :mz epiax yexit

,miign zeabil daezk dpzip `lc meyn ,lrac

lral `ipdn Ð miign qitzc oeik mewn lkn

`ipdn inp maid iiga ,`aiwr iaxl elit`e ,aeg

.`id dl`y oeylc yxit qxhpewae .dqitz

izyxitck ,jxtinl ivn `l lirlc oizipznne

.(`,at) mzd

àåäåaeg lraac yxtl d`xp Ð miign qtzy

`axl dqitz `ipdn `l daezkac .ixii`

dinyn awri ax wiqnck ,miign elit` ,`kdc

`l :xn`c ,(`,ev zeaezk) mzdc `piaxk `axc

,zepefnl `l` oilhlhna dqitz `ipdnc exn`

,ixii` miign dqitzae .opiwtn Ð daezkl la`

xn mzd ira ikid Ð dzin xg`lc dqitza i`c

.opiwtn `l daezka elit`c xninl iy` ax xa

,ixii` miignc zelecb zeklda rnyn oke

dqitz `ipdn `lc `nrh epiidc :mzd eyxitc

dpzip `lc meyn Ð aeg lraa enk daezka

,opax epwz zepefnl ,edine .miign zeabl daezk

jxevl oic ziaa `ly zxkeny epwzy enk

dil xn`c `dc :onwl yxit l`ppg epiaxe .zepefn

`axc dinyn opixn` ikd :`piaxl awri ax

onwl mzd diteb `ax xn` `dc .epi` Ð jzeek

`tqkc `qk dqtzc `iddl dl eade elif :(`,gv)

,`id di`x e`lc :wgvi epiax xne`e .dzaezkl

Ð `tqkc `qkc dqitz `iddc :xninl `ki`c

dciqtdl eid oixeaq `nye ,minezi zeyxa `ied

lraa `kdc d`xp jkl .ef dqitz ici lr zepefn

ax xa xnkc onwl wqt l`ppg epiaxe .ixii` aeg

iy`,zepefnl oia daezkl oia :xn`c ,ol `niiw

ol `niiw cenlzd ilekac .dqtz dqtzy dn

zereay) dreay jtinn xa ,iy` ax xa xnk

.(a,er oileg) ixeige (`,`nøéôùÐ dezqtz

oihn xaq xn :lirl opivxzc dn itl :dniz

,`aiwr iaxk opicar dligzklc rnyn ,xnzi`

df `nye ?dezqtz xity `kd edl xn`w ikide

.deqtz xakc oeik ,caric enk aiyg

úéàxg`lc" opiqxb `l Ð diqtzc icdq jl

.icia `ed gewl :orhinl ivn `l ez Ð dlfb egxk lrae ,dipin diqtzc icdq dil zi`c oeik ,`l` ,"dzináéúéåilhlhnk `carc `a` iax xaqc `kd rnyn Ð ediiab `a` iax

.xnzi` oiaeb oi`c `pwqna mzd opixn` `d ,micard on oiaeb ,dkld :`a` iax gly (`,gkw `xza `aa) "oilgep yi" wxtac ab lr s`e .incúàmixg`l agy mewna aeg lral qtez

.dpw `l gily e`yr `lya `wecc ,(`,i) `rivn `aac `nw wxta qxhpewa yxity enk `le .dpw `l Ð ikd elit` ,dqtz lif :dil xn`c ,gily e`yrc ab lr s`c rnyn o`k Ð

øîàåqtez iedc Ð `nrh i`n .exiag dpw `l Ð exiagl d`ivn diabnd :ediiexz ixn`c `cqg axe ongp ax :`rivn `aac `nw wxta opixn`c :xn`z m`e Ð dpw `l 'ek opgei iax

`ki`c ,d`ivn iab ip`yc :xnel yie !dpw aeg lral mtezdc xaq ,exag dpw exagl d`ivn diabnd :mzd xn`c opgei iax ,ok m`e .dpw `l 'ek qtezde ,mixg`l agy mewna aeg lral

.`kd ok oi`y dn ,dixagl inp ikf Ð diytpl ikfc ebin :xninl

åâéîi` gilyc ,zqid zreay dpwzpy mcew la` .aeh ebin iede ,zecra rbep gilyc Ð ixii` zqid zreay dpwzpy xg` Ð 'ek xninl ilki mlern mixac eid `l xninl ilkicrbep ep

epi`y oeik ,crd z` yigkdl itivg `lc .ebin ied `l Ð (a,bn) oiyeciwc ipy wxt yixa ,opixn`ck ,delnl edpizrxt :xn` inp ivn ,dell edpizxcd :xn` ivnc ebinc ,zecra

.izthg `l :xn` ira i`c ebina ,ithg icic :xninl onidn `lc (`,cl `xza `aa) "mizad zwfg" wxta `a` iaxc `kqp iab gkenck .xaca rbepéðå÷úì`wec Ð izeerl `le jizxcy

ivnc ,xeht Ð ifef ad :`l` ,ith el xn` `le ,xhyd zgiwl el xikfd `l m` la` .mcew xhyd mdn gwile dizrc` iweq`l dil zi`c ,seqa e` dligza e` xhy gwil el xikfdc meyn

lr s` ;xiky iab il zi` dn ,icar jzegily `p` :ziad lral xne` ipeepgc ,(`,b) `rivn `aa yixa eqwpt lr ipeepg iab opixn`ck .`xhy lewy il zxn` `le ,edl zpnidn z` :xn`

."icdqa dil ad" il zxn` `lc ,dil zpnidn z` ,onidn `l Ð il razync ab
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àáé÷ò éaøå¯àáø øîà ?ììk àéðäî àì äñéôz §©¦£¦¨§¦¨¨§©§¨§¨¨©¨¨
,ïBôøè éaøìe .íéiçî ñôzL àeäå :ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¤¨©¥©¦§©¦©§
àeäå :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ?àëéä éçðîc§©§¦¥¨©§¥§¨§¦©§©§§

àèîéña ìáà ,íéaøä úeLøa ïéçpeîe ïéøeávL¯ ¤§¦¨¦¦§¨©¦£¨§¦§¨
eléôà :eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøå .àì̈§©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§£¦
Lé÷ì Léø déøãäàå ,ïBôøè éaøk éðéic ïBc .àèîéña§¦§¨©¨¥§©¦©§©£©§¥¥¨¦
ìLk úéNò :ïðçBé éaø déì øîà .eäéépéî àãáBòì§¨¨¦©§£©¥©¦¨¨¨¦¨§¤
øáãa äòè :øáñ øîc ;éâìtéî÷ àäa àîéì !?äøBz¨¥¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¨¨¦§©

äðLî¯ñ øîe ,øæBçäðLî øáãa äòè :øá¯ ¦§¨¥¨¨©¨¨¦§©¦§¨
äðLî øáãa äòè àîìò éleëc ,àì ?øæBç Bðéà¯ ¥¥¨§¥¨§¨¨¨¦§©¦§¨

éaøk äëìä :øáñ øî ;éâìtéî÷ àäa àëäå .øæBç¥§¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©£¨¨§©¦
eléôà äëìä :øáñ øîe .Baøî àìå ,Bøéáçî àáé÷ò£¦¨¥£¥§Ÿ¥©¨¨©£¨¨£¦
éaøk äëìä :àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå .Baøî¥©§¦¨¥¥¨§¥¨§¨£¨¨§©¦
;éâìtéî÷ àäa àëäå ,Baøî àìå Bøéáçî àáé÷ò£¦¨¥£¥§Ÿ¥©§¨¨§¨¨¦©§¦
Bøéáç :øáñ øîe ,äåä Baø ïBôøè éaø :øáñ øî̈¨©©¦©§©£¨¨¨©£¥
àëäå ,äåä Bøéáç àîìò éleëc :àîéà úéòaéàå .äåä£¨§¦¨¥¥¨§¥¨§¨£¥£¨§¨¨
;øáñ øîe ,øîzéà "äëìä" :øáñ øî ;éâìtéî÷ àäa§¨¨¦©§¦¨¨©£¨¨¦§©¨¨©
éîúéc äøt ñeôz ïðçBé éaøc déáéø÷ .øîzéà "ïéhî"©¦¦§©§¥¥§©¦¨¨§¨¨§©§¥
øétL :eäì øîà .ïðçBé éaøc dén÷ì eúà .àèîéqî¦¦§¨¨§©¥§©¦¨¨£©§©¦
øîà .Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc dén÷ì eúà .äezñôz§©§¨¨§©¥§©¦¦§¤¨¦£©
øîà .ïðçBé éaøc dén÷ì eúà .øeãäà eìéæ :eäì§¦©£¨§©¥§©¦¨¨£©
àøwa àeää .éìò ÷eìç écâðkL ?äNòà äî :eäì§¨¤¡¤¤§¤§¦¨¨©©©¨¨
íéiçî :øîà áBç ìòa .dépéî àøBz éñôúc éîúéc§©§¥§¨§¥¨¦¥©©£©¥©¦
.déñôz äúéî øçàì :øîà àøwáe ,déì àðñéôz̈¥§¨¥©¨¨£©§©©¦¨¨§¥
éãäñ Cì úéà :déì øîà .ïîçð áøc dén÷ì eúà̈§©¥§©©§¨£©¥¦¨¨£¥
ìBëéc Bbî :déì øîà .åàì :déì øîà ?déñôúc§¨§¥£©¥¨£©¥¦§¨
íéiçî" øîéîì éîð ìBëé ."éãéa àeä çe÷ì" øîéîì§¥©¨©§¨¦¨©¦§¥©¥©¦
ïäì ïéà úBøãBbä :Lé÷ì Léø øîàäå ."déì àðñéôz̈¥§¨¥§¨¨©¥¨¦©§¥¨¤

áéúé .àèîéqî éîúéc àúîà ñeôz äàéNð éác .äòBøì äøéñîc ,àøBz éðàL !ä÷æç£¨¨¨¥¨¦§¦¨§¤§¥§¦¨§©§¨§©§¥¦¦§¨§¥
øîà ,eäééab àaà éaø áéúéå ,àçtð ÷çöé éaøå étt øa àðéðç éaøå eäaà éaø:eäì ©¦©¨§©¦£¦¨©©¦§¦¦§¨©¨¨¦¥©¦©¨©©§£©§

ïBc àäå ?eäì eúéôðçî eäðéð äàéNð éác íeMî :àaà éaø eäì øîà .äeúéñôz øétL©¦§¨¦¨£©§©¦©¨¦§¥§¦¨¦§©§§¦§§¨
déa ÷éqî äåä eLç øa øîéé !eäéépéî àcáeò Lé÷ì Léø déøãäàå ïBôøè éaøk éðéic©¨¥§©¦©§©£©§¥¥¨¦§¨¦©§¥¨©¨£¨©¥¥

.àaøà ÷éáLå ,áéëL .àøáb àeääa éæeædéì øîàììæà .déìäéð dñôz ìéæ :déçeìL ¥§©©§¨§¥§¨¥©§¨£©¥¦§¥¦¨§¨¦£¥£©
ìòáì ñôBz zà :déì eøîà ,òLBäé áøc äéøa àðeä áøå àtt áø déa eòât .dñôz̈§¨¨§¥©©¨§©¨§¥§©§ª©¨§¥©§¥§©©

íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBzä :ïðçBé éaø øîàå ,íéøçàì áçL íB÷îa áBç¯ §¨¤¨©£¥¦§¨©©¦¨¨©¥§©©§¨¤¨©£¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc zeaezk(ipy meil)

:`xnbd zl`ey,ììk àéðäî àì äñéôz ,àáé÷ò éaøåm`d ,xnelk §©¦£¦¨§¦¨Ÿ§©§¨§¨
envr aegd ieeya s`y oetxh iax lr wlegy `aiwr iax zrcl
ea lireny ote` mey oi` [xzena wx `le] dqitz dliren `l

.dqitzïîçð áø øîà àáø øîà,,dqitz dliren `aiwr iaxl s` ¨©¨¨¨©©©§¨
íéiçî ñôzL àeäå,deld iiga aeg lrad qtz m` `weec j` - §¤¨©¥©¦

zen xg`l elit` aegd oerxt xear miqkpa wifgdl i`yx f`y
.a`d

:zwlegd drcd z` zxxan `xnbdïBôøè éaøìedlireny xaeqd §©¦©§
,miyxeid icil e`a `l m` zexita dqitzdàëéä éçðîcokid - §©§¥¥¨

meyne miyxeid mda ekf `l oiicry xnel ozipy zexitd migpen
.mda dqitzd lirez jk

:dfa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdeäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¥©§©§
,mdipy exn`y ±àeäåote`a `weec xn`p ,oetxh iax ly df oic ± §

Lzexitdïéçpeîe ïéøeáöa`d zzin zryaíéaøä úeLøa`edy ¤§¦¨¦¦§¨©¦
minezid ekf `l oiicry xnel yi jkle ,oipwl ie`x epi`y mewn
z` qetzl dy`de aeg lrad milekie mdia` zzina zexita

,maega zexitdìáàmigpen eid m`,àèîéñadf ote`aàìxn` £¨§¦§¨Ÿ
epi` oipwl ie`x df mewny xg`ny ,dqitzd lirezy oetxh iax
cin miyxeid zeyxl eqpkp miqkpd jkitl xwtd mewnk aygp
.mzeyxn qetzl mileki dy`de aeg lrad oi` aeye ,a`d znyk

eléôà ,eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøåmigpen eid m` §©¦¨¨§¥¨¦§¨§¥©§©§£¦
àèîéña.mda dqitzd lirez §¦§¨

* * *
did dyrn :milhlhna dqitz oipra dyrn d`ian `xnbd

e ,deld zzin xg`l oilhlhn aeg lra qtzyéðéic ïecewqte - ©¨¥
dkld mipiicdïBôøè éaøke`ived `le dkef mcewd lky §©¦©§

.ecin oilhlhndeäéépéî àãáeòì Lé÷ì Léø déøcäàåyix xifgde ± §©©§¥¥¨¦§§¨¦©§
z` aeg lradn e`iveiy mdl deive ,df wqtn mipiicd z` yiwl
iaxk dkldy `ed llky itl ,miyxeil mepziie qtzy oilhlhnd

.exiagn `aiwrïðçBé éaø déì øîà,yiwl yixläøBz ìLk úéNò ¨©¥©¦¨¨¨¦¨§¤¨
welgl oi`y ipiqn dynl dkldk `aiwr iax ixac z` zaygd ±
z` weqtil mikixv oic ziad dligzkly s` ,xnelk .dilr
oi` oetxh iaxk ewqty xg`l mewn lkn `aiwr iaxk dkldd

.mz`xedn mxifgdl
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna dpc `xnbdàäa àîéì¥¨§¨

éâìôéî÷df oica ewlgpy xn`p m`d -øîcyiwl yix -,øáñ ¨¦§§¥§©¨©
m`yäòèoiicdøæBç ,äðLî øáãajkle ,epic wqt z` lhane ea ¨¨¦§©¦§¨¥

iaxk dkldy llkd cbp exedy mipiicd wqt z` yiwl yix xifgd
.exiagn `aiwrøîeopgei iax -,øáñm` s`y,äðLî øáãa äòè ©¨©¨¨¦§©¦§¨

øæBç Bðéà.epic wqt z` lhane ¥¥
:`xnbd dgec,àì`l`àîìò éleëcy oiic lkd ixacl ±äòè Ÿ§¥¨§¨¨¨

éâìôéî÷ àäa àëäå .øæBç äðLî øáãa,ewlgp df xaca o`ke ±øî ¦§©¦§¨¥§¨¨§¨¨¦§§¥©
opgei iax -,øáñ' `ed llkdyBøéáçî 'àáé÷ò éaøk äëìä- ¨©£¨¨§©¦£¦¨¥£¥

,exiag lr wleg xy`kBaøî àìåxy`k ezenk dkldd oi` j` - §Ÿ¥©
iax ly eax did oetxh iaxy oeik eply oecipae ,eax mr wleg
.dpyn xaca drh aygp df oi` oetxh iaxk oiic dxed m` ,`aiwr

øîeyiwl yix -,øáñy `ed llkdyäëìä`aiwr iaxkeléôà ©¨©£¨¨£¦
,Baøîdrehk aygp ezenk `ly wqetde ,ezenk dkldd o`k s`e ¥©

.xfege dpyn xaca
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna sqep xe`iaàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

,jk x`al lkez dvxz m`e ±àîìò éleëcd lkd ixacl ±äëìä §¥¨§¨£¨¨
`idøî ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,Baøî àìå Bøéáçî àáé÷ò éaøkiax - §©¦£¦¨¥£¥§Ÿ¥©§¨¨§¨¨¦§§¥©

opgei,øáñyBaø ïBôøè éaø`aiwr iax lyäåäyi jkle ,[did-] ¨©©¦©§©£¨
,oetxh iaxk dkld weqtløîeyiwl yix -,øáñoetxh iaxy ©¨©

áç,äåä Bøéiaxk dkld weqtl yi oetxh iax mr wlgpyk s` jkle £¥£¨
.`aiwr

:ef zwelgnl iyily xe`iaäåä Bøéáç àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨£¥£¨
,`aiwr iax ly exagl oetxh iax aygp lkd ixacl ±àäa àëäå§¨¨§¨

øî ,éâìôéî÷yiwl yix -äëìä' ,øáñ'exiagn `aiwr iaxk ¨¦§§¥©¨©£¨¨
øîzéàmdl xifgd ,df llk cbp ewqty oeike ,xn`py llkd `ed ± ¦§©

,oicd z`øîeopgei iax -ïéhî' ,øáñ`aiwr iaxk'exiagnøîzéà ©¨©©¦¦§©
oiicd m` j` ,ezenk dkld weqtl mihep dligzkly ,epiidc

.oicd milhane oixifgn oi` ezenk `ly wqte rixkd

* * *
:oilhlhn zqitz oipra sqep dyrnïðçBé éaøc déáéø÷eiaexw - §¥¥§©¦¨¨

opgei iax lyéîúéc äøt ñeôzaega minezi ly dxt eqtz - ¨¨¨§©§¥
mdia` mdl aiig didyïðçBé éaøc dén÷ì eúà .àèîéqîe`a - ¦¦§¨¨§©¥§©¦¨¨

exw opgei iax iptl,eyr aeh m` le`yl maøétL eäì øîà̈©§©¦
äezñôz.dxtd z` mzqtzy mziyr aeh -éaøc dén÷ì eúà §©§¨¨§©¥§©¦

Lé÷ì ïa ïBòîLoa oerny iax iptl dxez oicl e`a okn xg`l ± ¦§¤¨¦
,yiwløeãäà eìéæ eäì øîàitl ,minezil dxtd z` exifgde ekl - ¨©§¦©£

.dliren dqitzd oi`y `aiwr iaxk dkldyéaøc dén÷ì eúà̈§©¥§©¦
ïðçBé,opgei iax iptl aey e`a md ±äNòà äî ,eäì øîà,mkl ¨¨¨©§¨¤¡¤

éãâðkLizenk aeyge lewy `edy yiwl yix -éìò ÷eìçwleg - ¤§¤§¦¨¨©
.mkl xefrl leki ipi`e ,ilr

:df oipra iyily dyrnéîúéc àøwa àeäädrexa dyrn ± ©©¨¨§©§¥
,minezi ly zendadépéî àøBz éñôúcmdia` ly aeg ilra §¨§¥¨¦¥

,xey epnn eqtzdéì àðñéôz íéiçî ,øîà áBç ìòaiiga cer - ©©¨©¥©¦¨¦§¨¥
dcen `aiwr iax s` df ote`ae ,iaega xeyd z` izqtz a`d

.dqitzd dliredydéñôz äúéî øçàì ,øîà àøwáe,aeg lrad ©¨¨¨©§©©¦¨©§¥
.ezenk dkldy `aiwr iaxk ezqitz dliren oi`edén÷ì eúà̈§©¥

ïîçð áøc.ongp ax iptl oicl e`a -déì øîà,drexl ongp axúéà §©©§¨¨©¥¦
déñôúc éãäñ Cì.xeyd z` qtz aeg lrady micr jl yi m`d - ¨©£¥§©§¥

déì øîà,drexdåàì.jk lr micr il oi` -déì øîàm` ,ongp ax ¨©¥¨¨©¥
,okøîéîì ìBëéc Bbîxnel leki aeg lrad didy jezn -çe÷ì ¦§¨§¥©¨©

éãéa àeäeze` dpw `l` eaega xeyd z` llk qtz `ly oerhl - §¨¦
,mdndéì àðñéôz íéiçî øîéîì énð ìBëéoerhl s` `ed leki - ¨©¦§¥©¥©¦¨¦§¨¥

.jka `ed on`pe ,a`d iiga cer eaega xeyd z` qtzy
,ecia df xey gewly oerhl `ed on`p ike :`xnbd dywnøîàäå§¨¨©

úBøãBbä ,Lé÷ì Léødwc dnda -ä÷æç ïäì ïéàmda wifgnl oi` - ¥¨¦©§¥¨¤£¨¨
meyn ,icia md migewl xnel on`p didiy ,ely mdy dwfg
oi`e ,ezial mqipkde df m`vny okzie ,zecya jldl mkxcy
oecipa s`e .ely `ed mc` ci zgzy dn dwfg mda xnel jiiy
leki epi` ,df xey qtz aeg lrady micr oi` m` elit` o`k
iiga eqtzy ezprh lr ebna on`p epi`e ,ecia `ed gewly oerhl

.a`d
:`xnbd zvxznäòBøì äøéñîc àøBz éðàL,dpey xey ly oicd ± ©¦¨¦§¦¨§¤

dwfgd ea jiiy jkitl ,eilr xenyiy drexl xeqn `edy oeiky
`l` epic z` yiwl yix xn` `le .ely `ed mc` ci zgzy dny

.dwc dnda epiidc 'zexceb'a
:df oipra iriax dyrnäàéNð éác,`iypd zia iyp` -ñeôz §¥§¦¨¨

éîúéc àúnàaiig didy mc` ly minezi eyxiy dgty eqtz - ©§¨§©§¥
,mdláéúé .àèîéqîeayi -éaøå étt øa àðéðç éaøå eäaà éaø ¦¦§¨¨¦©¦©¨§©¦£¦¨©©¦§©¦

àçôð ÷çöé,df oica oecleäééab àaà éaø áéúéåiax s` ayie - ¦§¨©§¨§¨¦©¦©¨©©§
.mnr `a`[e]øîàeäì`iypd zia iyp`l mipiicd mdl exn` ± ¨§§

äeúéñôz øétL.dgtyd z` mzqtzy mziyr aeh -éaø eäì øîà ©¦¨§¦¨¨©§©¦
àaà,mipiicleäì eúéôðçî eäðéð äàéNð éác íeMîiyp`y oeikn - ©¨¦§¥§¦¨¦§©§§¦§

,oick `ly miwqete mdl mitipgn mz` ,md `iypd ziaïec àäå§¨
éðéicmipiicd ewqty dyrn did ixde -Léø déøcäàå ,ïBôøè éaøk ©¨¥§©¦©§§©©§¥¥

eäéépéî àcáeò Lé÷ìxifgdl dxede mpic wqt z` yiwl yix lhiae ¨¦§¨¦©§
.aeg lrad qtzy oennd z`

:df oipra iying dyrnàeääa éæeæ déa ÷éqî äåä ,eLç øa øîéé¥©©¨£¨©¦¥¥§©
àøáb,cg` mc`a zern dyep did -áéëLmc` eze` zn -÷éáLå ©§¨¨¦§¨¦

àaøà.dpitq xi`yde -déì øîàeyg xa xniiììéæ ,déçeìL ©§¨¨©¥¦§¥¦
éìäéð dñôz,iaega dpitqd z` qetz jl -dñôz ìæàjld - ©§¨¦£¦¨©©§¨

.dpitqd z` qtze gilydâtdéa eò,gilyaàðeä áøå àtt áø ¨§¥©¨¨§©¨
,òLBäé áøc déøa,zna miyep eid md mbyzà ,déì eøîà,dz`-] §¥§©§ª©¨§¥©§

[dpitqd z` jzqitza,íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBz¥§©©§¨¤¨©£¥¦
,ef dqitz ici lr miciqtny mixg` zeaeg ilra cer yi ixdy

íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBzä ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨©¥§©©§¨¤¨©£¥¦

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



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc zeaezk(iyily meil)

,äð÷ àì`l dz` s`e ,epnn `ivedl mileki mixg`d miyepd lke Ÿ¨¨
.eyg xa xnii xear dpitqd z` zipweäðéà äeñôzaxe `tt ax ± ©§¨¦§

.znd eze` aiig did mdl s`y ,maega dpitqd z` eqtz `ped
éçeìî çìîéî àtt áøeli`e .dly miheyna dpitqd z` bidpd - ©¨¨¦§©§¥

àìLàa dì çzîî òLBäé áøc déøa àðeä áø.laga dze` jyn - ©¨§¥§©§ª©§©©¨§©§¨
dleëì dì àðéð÷ àðà ,øîà øî.dpitqd lk z` izipw ip` -øîe ©¨©£¨¨¦¨¨§¨©

dleëì dì àðéð÷ àðà ,øîàezbdpdy orh mdn cg` lky epiid ¨©£¨¨¦¨¨§¨
.exag zbdpdn dticr dpitqa

eäa òâtmze` ybt -,énà øa ñçðt áøe,eäì øîàixdìàeîLe áø ¨©§©¦§¨©©¦¨©§©§¥
eäééåøz éøîàc,mdipy exn`y ±àeäåoetxh iax ly epic ± §¨§¥©§©§§

ote`a `weec xn`p ,minezi ly milhlhn qetzl xyt`y
íéaøä úeLøa ïéçpeîe ïéøeávLoipwl liren epi`y mewn `edy - ¤§¦¨¦¦§¨©¦

ztya `l`] miaxd zeyxa dpitqd dzid `ly oeike ,dkiyn
.mkzqitz dliren oi` [`hniqk dpicy xdpdeøîà] (åäì øîà)¨§

[déì,ryedi axc dixa `ped axe `tt axàúeôéøçî énð ïðà ¥£¨©¦¥£¦¨
àðñéôz àøäðcmewna xdpd rvn`a dpitqd z` epqtz ep` s` - §©£¨¨¦§¨

ea dlireny miaxd zeyxk epice ,my zexaer zepitqd lky
.dqitz

àáøc dén÷ì eúà,oicd z` mdl dxeiy `ax iptl e`a ±eäì øîà ¨§©¥§¨¨¨©§
,`axéøeéç é÷à÷,mipal mifee` mz` -éLðéàc éîéìb éçlLî- ¨¥¦¨¥§©§¥§¦¥§¦§¥

,miyp` icba mihiytndéëä[jk-]àeäå ,ïîçð áø øîàzqitz ± ¨¦¨©©©§¨§
ote`a `weec dliren ,minezi ly milhlhníéiçî dñôzLly ¤§¨¨¥©¦

.dqitz dliren oi`y `aiwr iaxk dkldd znyn j` ,mdia`

* * *
:aeg lran dqitza sqep dyrné÷qî eåä ,eäaà éaøc déøa éîéáà£¦¦§¥§©¦©¨£©§¥

éàæBç éa éæeæ déa,i`fegn miyp` zern ea miyep eid ±eäðéøcL- ¥¥¥¨¥©©¦§
nia` mdl glyoerxtd zern z` i,eäaà øa äaøc déøa àîç ãéa§©¨¨§¥§©¨©©¨

eäðéòøt ìæàe ,inia` ly eaeg z` rxte `ng jld -eäì øîà ¨©©§¦§¨©§
,i`feg iyp`làøèL éì eáäaezky aegd xhy z` il exifgd - ¨¦§¨¨

.zern mkl aiig inia`y eaeäðéð éàøèéñ ,déì eøîàel` zern - ¨§¥¦§¨¥¦§
epl oi`y xg` aeg inia` epl aiig didy epiidc ,md xg` cvn
aegdy `vnpe oerxtd z` eplaw aeg eze` xeare ,xhy eilr

.rxtp `l oiicr xhyay
eäaà éaøc dén÷ì àúàeia` eda` iax iptl inia` ribd - ¨¨§©¥§©¦©¨

.epic dn el`eyldéì øîà,inia`l eda` iaxéãäñ Cì úéà ¨©¥¦¨©£¥
eäðézòøôc.jaeg z` mdl zrxty micr jl yi m`d -déì øîà ¦§©§¦§¨©¥

,inia`àì.jk lr micr il oi` -déì øîàok m` ,eda` iaxBbéî Ÿ¨©¥¦
íìBòî íéøác eéä àì øîBì ïéìBëéci`feg iyp` milekiy jezn - ¦¦©Ÿ¨§¨¦¥¨

,aegd z` mdl zrxt `l mlerny oerhløîéîì énð ïéìBëé§¦©¦§¥©
eäðéð éàøèéñ`l` epi` mdl zrxty dny oerhl s` md mipn`p - ¦§¨¥¦§

.xhyay df aeg mdl aiig dz` oiicre ,xg` aeg liaya
:`xnbd zxxanéàî çéìL éîelL ïéðòìdf oiprl oicd dn ± §¦§©©¥¨¦©©

`l glynd zprhly oeik ixdy ,dell mlyl gilyd aiigziy
`ll aegd z` mliyy jka cqtd el mxb gilyd ,sqep aeg did

:`xnbd daiyn .xhyd z` mdn `ivedyïðéæç ,éMà áø øîà- ¨©©©¦¨¦¨
,gilyl glynd xn` oeyl dfi`a ze`xl yidéì øîà éàglynd ¦¨©¥

éæeæ áäå àøèL ìB÷Lgilyd ,zernd oze xhyd z` gw -,ílLî §§¨¨§©¥§©¥
ixg` wx zernd ozi `ly edeivy glynd z`xedn dpiyy oeik

glynd el xn` m` la` ,xhyd z` gwiyàøèL ìB÷Le éæeæ áä©¥§§¨¨
,xhyd z` gwe zernd z` oz -ílLî àìaiig gilyd oi` ± Ÿ§©¥

ezegilyn dpiy `l oky ,mlyl.
:iy` ax ixac z` dgec `xnbdàéä àìå`l` ,jka wlgl oi` - §Ÿ¦

ílLî Ck ïéáe Ck ïéameyn ,gilyddéì øîàc,glyndéðewúì ¥¨¥¨§©¥§¨©¥§©¥
ézøcLéúeeòì àìå Czeerl `le ,jze` izgly izaehle izpwzl - ©©§¦§Ÿ§©¥

.il wifdle
:aeg lran dqitza sqep dyrndab éã÷ôéî eåäc àúzéà àéää©¦¦§¨©£¦§§¥©¨

éøèLc àâBìî`ln wiz dlv` cwten didy dy` dzid - ¨¨¦§¨¥

,ciwtnd zne ,zexhyadpéî déì éòáz à÷ íéLøBé eúàe`a - ¨§¦¨¨§¥¥¦¨
,aegd zexhy z` xifgzy dpnn eraze miyxeideäì äøîà̈§¨§

,dy`dxakíéiçîmkia` lyeäì àðñéôzxear mda izqtz - ¥©¦¨¦§¨§
.iaeg z` erxtzy cr zexhyd z` xifg` `le ,il aiig didy aeg

ïîçð áøc dén÷ì éàúà,ongp ax iptl oicl dy`d d`a -dì øîà £©§©¥§©©§¨¨©¨
,ongp axéì úéàépéî äeòáúc éãäñ Cdéìäéð úéáäé àìå íéiçî C- ¦¦©£¥§©§¨¦©¦¥©¦§Ÿ§¨¦¦£¥

zaxqe zexhyd z` ciwtnd iiga jnn erazy micr jl yi m`d
,jaega mze` zqtez z`y dprha mzzldéì äøîà,dy`dàì ¨§¨¥Ÿ

,ongp ax dl xn` .jk lr micr il oi` -ïk íà,éåädf ixd-] ¦¥¨¥
[aygp.àéä íeìk àì äúéî øçàìc äñéôúe ,äúéî øçàìc äñéôz§¦¨¦§©©¦¨§¦¨¦§©©¦¨Ÿ§¦

md ixd ,jcia oecwt zexhyd eide ig a`d didy onf lky oeik
,ciwtnd zeyxa migpenk miaygpeaeg myl qtzy ote`a wxe

mpi`y milhlhn qtz zenl cner deldy delnd d`xy oebk
.dlirend miign dqitzl xacd aygp elv` micwten

* * *
:dxez oicl d`ay dy`a sqep dyrnàáéiçéàc àúzéà àéää©¦¦§¨§¦©§¨

àáøc àðéc éa äòeáLly epic ziaa dreay daiigzd zg` dy` ± §¨¥¦¨§¨¨
.dxtk `ide oenn dze` raz mc`y ,`axàcñç áø úa déì äøîà̈§¨¥©©¦§¨

,`ax ly ezy` dzidyäòeáMà äãeLçc da àðòãéip` zrcei - ¨©§¨¨©£¨©§¨
.dlhal dreay raydl `id dceygy ef dy`aàáø dëtà©§¨¨¨

ìdcâðkMà äòeáLdpic lra lr dreayd aeig z` `ax jtd - ¦§¨©¤§¤§¨
.lehie el zaiigy `ed rayiy

dén÷ éáúé eåä ïéðîéæ`ax iptl eayi zxg` mrt -áøå àtt áø ¦§¦£¨§¥©¥©¨¨§©
déab àøèL àeää eúéià ,àðúî øa àcàxhy mdiptl e`iade - ©¨©©§¨©§©§¨¨©¥

,aegàtt áø déì øîà,`axlàeä àòéøt àøèLc déa àðòãé- ¨©¥©¨¨¨©§¨¥¦§¨¨§¦¨
.eit lr zeabl oi`e rext `edy df xhya ip` rceidéì øîà- ¨©¥

,`tt ax z` `ax l`yøîc déãäa àðéøçà Léðéà àkéàm`d - ¦¨¦¦©£¦¨©£¥§©
,xn mr cgia jk lr cirdl lkeiy sqep mc` yidéì øîà,`tt ax ¨©¥

déì øîà ,àìok m` ,`axøî àkéàc áb ìò óàcirn dz`y s` - Ÿ¨©¥©©©§¦¨©
e ,cg` cr `l` jpi` ,jk lràeä íeìk åàì ãçà ãòz` reawl ¥¤¨¨§

.eit lr oicd
àðúî øa àcà áø déì øîà,`axlàtt áø àäé àìåjilr on`p ¨©¥©©¨©©§¨§Ÿ§¥©¨¨

àcñç áø úáklrad lr dreayd z` zktde dixac z` zlawy §©©¦§¨
.rext df xhyy `tt axl ok enk oin`dl jl oi` ike ,dcbpky oic

,`ax el xn`dåeâa éì íé÷ àcñç áø úawtq mey `ll il xexa ± ©©¦§¨¦¦§©¨
,zxwyn dpi`ydéåeâa éì íé÷ àì øîxacd oi` xn iabl j` - ©Ÿ¦¦§©¥

.il xexa
àéä àúléî déåeâa éì íé÷ øî øîàc àzLä ,àtt áø øîàeiykr - ¨©©¨¨©§¨§¨©©¦¦§©¥¦§¨¦

jxev yiy xac `ed 'dieeba il miw' zxin`y xn` axdy
mc`n zecr rny` eli` ,ea aygzdléøa éøî àaà ïBâkenk - §©¨¨¦§¦

ipa ixn `a`déåeâa éì íé÷c,xwyn epi`y il xexay ±àðòø÷ §¦¦§©¥¨©§¨
déîetà àøèL`edy xhy lr xn`i m` eit lr aeg xhy rxw` - §¨¨©¥

:`xnbd ddnz .eci lr dab` `le ,rextCzòc à÷ìñ àðòø÷ike - ¨©§¨¨§¨©§¨
icia mezgd aeg xhy `ivedl ozip cg` cr ly zepn`p ici lr
.micr ipy jixv oenn `ivedl icka `lde ,ea wifgnd icin micr

:`xnbd daiynàlàxnel dzid `tt ax zpeekàøèL àðòøî ¤¨¨©§¨§¨¨
déîetàip` ±dab` `ly ,ezexyk zwfgn xhyd z` eit lr `ivei ©¥

.eze` rxw` `l mb j` ,eci lr aegd z`

* * *
:oicl d`ay dy` oipra sqep dyrnàáéiçéàc àúzéà àéää©¦¦§¨§¦©§¨

éiaà øa éáéa áøc àðéc éa äòeáLdreay daiigzp zg` dy` - §¨¥¦¨§©¥©©©©¥
.iia` ly epa iaia ax ly epic ziaaïéc ìòa àeää eäì øîàxn` - ¨©§©©©¦

,mipiicl dy`d ly dpic lraàúîa òazLéúå éúéz`eaz - ¥¥§¦§©©§¨¨
df ici lry ,ely xira rayze dy`dàéãBîe àôqkéîc øLôà- ¤§¨§¦©§¨§¨

dceze xwyl yiiazze zn`d z` xikny in my yiy okzi
.zern il zaiigyeäì äøîà,mipiicl dy`dàúååëæ éì eáúk- ¨§¨§¦§¦©§¨¨

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

המשך בעמוד קצה

miwxt dyelya` cenr dt sc ± iriax wxtzeaezk
äð÷ àì.df z` zekfl ick df aegl dipink lk e`lc Ðåäðéà äåñôúmd s`y Ðmiyep

.zern eaçìîîéçåìîoibera dbidpn Ðfrla y"niix oixewy dlyglnnoixewy

e`xiie" oeyl ,frla x"ipxiee"miglnddpei).(`äìåë àðéð÷ àðàizbdpd Ðlyn d`ixa

.ixiagàøäðã àúåôéøçî`l Ð,`hniqk `idy ,xdpd zty lr dep`vndfn `l`

lky ,xdpd rvn`a dkilen didy depthg

.miaxd zeyxk iede ,my zekled zepitqdé÷à÷
.mifee` Ðéøåéçmipwfy lr Ð.eidéçìùî

éùðéàã éîéìâ.miyp`d zezilh oihiytn Ð

äéá é÷ñî.ea miyep Ðéàæåç éádze` iyp` Ð

.dpicnéàøèéñ,ea miyep epiid xg` cvn Ð

.mda wifgp deln dze` zngne ,dt lr deln

çéìù éîåìù ïéðòì.glynl Ðéàîded in Ð

mdn law `ly cr zernd xifgdy ,ryet

xhyd?êéúøãù éðå÷úìwcwcl jl dide Ð

.izpwzaäáâ éã÷ôî ååäã.minezi ia`n Ð

éøèùã àâåìî.zexhy `ln wiz Ðíééçî
åäì àðñéôúizwfgd il aiig didy aega Ð

.mdaäúéî øçàìã äñéôú éåäonf lky Ð

ig didyÐoigpenk od ixde ,jcia oecwt eid

miign dqitz 'ixn` ike .dizeyxaÐoebk

,eaeg myl oilhlhn qtze ,zenl aexw ed`xy

.ecia oecwt eid `leäòåáù àáééçéàãdidy Ð

draez mc`.zxtek `ide ,oennàãñç áø úá
.`ax ly ezy` Ðäãâðëùà äòåáùìraezd Ð

zereay) opzck ,lehie rayi dze`el`e :(a,cn

.dreayd lr ceyg ecbpky :oilhepe oirayp

ïéðîéæ.zxg` mrt Ðàãñç áø úáëÐ

zpn`dyceygl.dreayd lr dy`d z`íé÷ã
äåâá éì.`xwyn `lc Ðêúòã à÷ìñ àðòø÷

cin mezg xhy `ivedl on`p cg` ike Ð

ea wifgnd?.opira ixze ,`ed `penn iwet`

àðòøî`le Ðwwcf`,xhy eze`a zeabl

rxwne.dil `prxw `l inpàúååëæ éì åáúëÐ

,oicl iz`ayizxhtpe.izreaya epnidéàìåîî
,ilr zia Ð:d`xp ile .mini izexk odyi`lenn

Ð,mipepabipa x`yk oiig opi`y ,oinen ilra

"`vpa icye `ilen lwy" oeyl ,mc``aa)

.(`,cp `xzaàúøùàoeyl Ð,wfegxyii" enk

zenai) "jgk.(`,aqéøèùã àúøùàmeiw Ð

,`pied `zlz azena :oipiic oiazeky ,xhyd

,ediici zenizg` ecidq`e ipelte ipelt `z`e

edepxy`e.edepniiweååçéðãazk df :eciriy Ð

.iciàø÷éùë éæçéî éîð éëädrayp" aezkl Ð

.drayp `l oiicre ,"zipeltåòøôå.meia ea Ð

åá äåìå øæåç åðéàab lr s`e .meia ea elit` Ð

.azkp d`eld meia ixdy ,`ed mcwen e`lc

åãåáòù ìçîð øáëùerxtyn Ð,xhyd lha

z`vnpedaeb epi`e ,dt lr deln dipyd deln

.zegewld on
àø÷éùë
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úéàebina dcicl ipndip ?icdq dkixv i`n`e :xn`z m`e Ð miign edpizrazc icdq jl

zepwp zeize` oi`c ol `niiwc ab lr s`c ."icia od oigewl" dxn` `ira i`c

`la ipw Ð xiipd zepwl la` ,aegd zepwl ilin ipd ,dgiwl xhye dxiqn dkixve ,dxiqna

ixhyc `beln zepwl `l` zyyeg dzid `l `zzi` jde .ea zwfgen `ide li`ed ,xhy

dqitze .`pqitz miign :dxn`wcn ,aegd `la

`ticr `lc Ð aegd zeabl `ipdn `l miign

wegcl dleki dzid jk ici lrc `l` ,dxiqnn

,dl aiig didy dn oiyxeid erxtiy miyxeid

.oekyn enk iede ,ixhyc `beln xifgz `ly dna

li`ed Ð ebin aiyg `lc :wgvi epiax xne`e

,"icia `ed gewl" oerhl dleki dpi` eiykre

`ira i`c meyne ."`pqitz miign" dxn` xaky

miign" dxn`y drya "icia od oigewl" dxn`

dry dze`ac .`zyd `pnidn `l Ð "`pqitz

`idy dzid dxeaq "`pqitz miign" dxn`y

dkixv `idy zrcei dzid `le ,dlern dprh

dprh `lcn Ð miign dpin edpirazc oerhl

oixcdpq) "xxea df" wxt seqn di`xe .dnvrn

,dci izezn `xhy wtpc `zzi` `idd iab (`,`l

`le .`ed rextc `xhy i`da `prci :dxn`e

,`pic iaa wfgz`c oeik meyn ,ongp ax dpnid

dizlw `ira i` Ð dcia xhyd epi`xy :yexit

,`ed rext dxn` m`y it lr s` .opixn` `l

ebina zpn`p dzid Ð dcia xhyd epi`xy mcew

i`xy `zyd ,dizlw `ira i`coi` Ð dcia edep

:di`x cere .ebin dl zil `zydc ,cer zpn`p

:(a,gl zereay) "oipiicd zreay" wxta opzcn

el xn` xgnl ,"od" el xn`e "jcia il dpn"

dpin (`,`n) `xnba jixte .xeht Ð "jl eizzp"

erxetl jixv micra exag delnd xn`c o`nl

o`nk Ð micra dirazc oeik ,`kd `de :micra

?`iyew i`ne !xeht ipzwe ,inc micra ditfe`c

lenz` xn` ira i`c ,ebina onidnc `kd ip`y

rxtnl ebin ,i`ce `l` !"mlern mixac eid `l"

.opixn` `l

àðòøîl`ppg epiax yxit Ð dinet` `xhyl

:(`,an my) "oipiicd zreay" wxta

epiid Ð xhy iabl cenlzdac "`prxn" lkc

oeylde .dabiy mcew rayil xhyd lra jixvy

`le opirxw rxwin `l :wiqn `lcn ,ok rnyn

"zexrp el`"a opixn`ck ,dia opiabn `abin

dia opiabn `l `rix `xhy i`d :(a,el zeaezk)

i`nl :xn`z m`e .(dil opirxw rxwin `le)

dreayl i` ?dil opirxnc `tt ax xn` `zkld

aiigzi ixz iak onidn `l elit` Ð epyxitck

onwl) oizipzna opzck ,rxtil `ad dreay

rxtz `l Ð drext `idy dcirn cg` cr :(`,ft

elit` xn`w `tt axc :xnel yie !dreaya `l`

,`cqg ax za enk ,zecr xa epi`y Ð aexw `di

axl inp dil xn` `wce .zecr za dzid `ly

jixv Ð "xn icda `pixg` yipi` `ki`" `tt

ly e` xhyd lra ly eaexw `tt ax didy xnel

.dreayl elit` ,dipnidl `kil ikdl ,razp

àîìàifgin inp mzde Ð `xwiyk ifgin

drayp zipelt" :dl eazky ,`xwiyk

dl oziy yily cia edepzpe ,"ipeltn dxhtpe

rayz m` :dl eazk `ly dne .dreay xg`l

epiid ,`xwiyk ifgin ded `lc ,xhtz zipelt

.xgnl e` meid micr dkixvdl `ly meyn
`cg
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,éçelî çìîéî àtt áø ,eäðéà äeñôz .äð÷ àìŸ¨¨§¨¨¦§©©¨¦§©©¥
øî .àìLàa dì çzîî òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©©§©¨§©§¨¨
àðéð÷ àðà :øîà øîe ,dleëì dì àðéð÷ àðà :øîà£©£¨¨¥¨¨§¨¨£©£¨¨¥¨
:eäì øîà ,éîà øa ñçðt áø eäa òât .dleëì dì̈§¨¨©§©¦§¨©©¦£©§
ïéçpeîe ïéøeávL àeäå :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§§¤§¦¨¦
àøäðc àúeôéøçî éîð ïðà :eäì øîà .íéaøä úeLøa¦§¨©¦£©§£©©¦¥£¦¨§©£¨
éøeéç é÷à÷ :eäì øîà .àáøc dén÷ì eúà .àðñéôz̈¥§¨¨§©¥§¨¨£©§¨¥¦¨¥
àeäå :ïîçð áø øîà éëä !éLðéàc éîéìb éçlLî§©§¥§¦¥¤¡¨¥¨¦£©©©§¨§
é÷qî eåä eäaà éaøc déøa éîéáà .íéiçî dñôzL¤§¨¨¥©¦£¦¦§¥§©¦©¨¨©§¥
äaøc déøa àîç ãéa eäðéøãL .éàæBç éa éæeæ déa¥¥¥©¨§¦§§©¨¨§¥§©¨
!àøèL éì eáä :eäì øîà ,eäðéòøt ìæà .eäaà øa©©¨£©¨§¦§£©§£¦§¨¨
.eäaà éaøc dén÷ì àúà .eäðéð éàøèéñ :déì eøîà̈§¥¦§¨¥¦§£¨§©¥§©¦©¨

déì øîà:déì øîà ?eäðézòøôc éãäñ Cì úéà : £©¥¦¨¨£¥¦§©§¦§£©¥
íéøác eéä àì" :øîBì ïéìBëéc Bbéî :déì øîà .àì̈£©¥¦¦¦©Ÿ¨§¨¦
éîelL ïéðòì .eäðéð éàøèéñ øîéîì éîð ïéìBëé "íìBòî¥¨§¦©¦§¥©¦§¨¥¦§§¦§©©¥

éà ,ïðéæç :éLà áø øîà ?éàî çéìLdéì øîà ¨¦©©¨©©©¦¨¥©¦£©¥
èL ìB÷L"éæeæ áäå àø"¯ìB÷Le éæeæ áä" ,ílLî §§¨¨§©¥§©¥©¥§

àøèL"¯àéä àìå .ílLî àì¯Ck ïéáe Ck ïéa §¨¨¨§©¥§¨¦¥¨¥¨
c .ílLîdéì øîàézøãL éðewúì :.éúeåòì àìå C §©¥©£©¥§©¥§©§¦§¨©£¥

eúà .éøèLc àâBìî dab éãwtéî eåäc àúzéà àéää©¦¦§¨§¨¦©§¦©¨§¨¦§¨¥¨
íéiçî :eäì äøîà .dpéî déì éòáz à÷ ,íéLøBé§¦¨¨§¥¥¦¨¨§¨§¥©¦
:dì øîà .ïîçð áøc déî÷ì éàúà .eäì àðñéôz̈¥§¨§£©§©¥§©©§¨£©¨

éì úéàépéî äeòáúc éãäñ Cúéáäé àìå íéiçî C ¦¥¨£¥¦§¨¨¦¥¥©¦§¨§¨¦
øçàìc äñéôz éåä ïk íà ,àì :déì äøîà ?déìäéð¦£¥¨§¨¥¨¦¥¨¥§¦¨¦§©©

äúéî øçàìc äñéôúe ,äúéî¯àéää .àéä íeìk àì ¦¨§¦¨¦§©©¦¨Ÿ§¦©¦
äøîà .àáøc àðéã éa äòeáL àáéiçéàc àúzéà¦§¨§¦©§¨§¨¥¦¨§¨¨¨§¨
.äòeáMà äãeLçc da àðòãé :àcñç áø úa déì¥©©¦§¨¨©§¨¨©£¨©§¨

ì àáø dëtàdén÷ éáúé eåä ïéðîéæ .dcâðkMà äòeáL ©§¨¨¨¦§¨©¤§¤§¨¦§¦¨¨§¦©¥
àøèL àeää eúééà ,àðzî øa àcà áøå àtt áø©©¨§©©¨©©¨¨©§©§¨¨

.déabdéì øîààòéøt àøèLc déa àðòãé :àtt áø ©¥£©¥©©¨¨©§¨¥¦§¨¨§¦¨
.àeädéì øîà?øîc déãäa àðéøçà Léðéà àkéà : £©¥¦¨¦¦©£¦¨©£¥§¨

déì øîà.àì :déì øîàøî àkéàc áb ìò óà : £©¥¨£©¥©©©§¦¨¨
¯.àeä íeìk åàì ãçà ãòdéì øîààcà áø ¥¤¨¨§£©¥©©¨

?àcñç áø úák àtt áø àäé àìå :àðzî øa©©¨¨§Ÿ§¥©©¨§©©¦§¨
àcñç áø úa¯øî ,dååâa éì íé÷¯íé÷ àì ©©¦§¨¦¦§©¨¨¨¦

íé÷" :øî øîàc àzLä ,àtt áø øîà .déåeâa éì¦§©¥£©©©¨¨§¨§¨©¨¦
déåeba éì íé÷c éøa øî àaà ïBâk ,àéä àúléî "déåeâa éì¯.dénetà àøèL àðòø÷ ¦§©¥¦§¨¦§©¨¨§¦§¦¦©©¥¨©§¨§¨¨©¥

äòeáL àáéiçéàc àúzéà àéää .dénetà àøèL àðòøî ,àlà !?Czòc à÷ìñ àðòø÷̈©§¨¨§¨©§¨¤¨¨©§¨§¨¨©¥©¦¦§¨§¦©§¨§¨
øîà .ééaà øa éáéa áøc àðéã éaøLôà ,àúîa òazLéúå éúéz :ïéc ìòa àeää eäì ¥¦¨§©¥¨©©©¥£©§©©©¦¥¥§¦§©©§¨¨¤§¨

éì eáúk :eäì äøîà .àéãBîe àôñëéîc¯áø eäì øîà .éì éáäé àðòazLî éëc àúååëæ §¦§§¨§¨¨§¨§¦§¦©§¨¨§¦¦§©©§¨¨£¥¦£©§©
?àúéìeî éléî eúéøîà éàìenî eúéúàc íeMî :étt áø øîà .dì eáúk :ééaà øa éáéa¥¨©©©¥¦§¨£©©©¦¦§¨¦¦¨¥¨§¦¦¥©§¨

eäééãé úBîéúçà éãäñ eåçðc énwî àáúkéîc éðéiãc àzøMà éàä :àáø øîà àä¯ ¨¨©¨¨©©©§¨§©¨¥§¦©§¨¦©¥§©£¨£¥©£¦§©§
àîìà ,äìeñt¯éîð éëä ,àø÷éLk éæçéî¯øîàc .ïîçð áøcî ,àúéìå .àø÷éLk éæçéî §¨©§¨¤¡¥§¦§¨¨¦©¦¤¡¥§¦§¨§¥¨¦§©©§¨§¨©

dì Bðúðe Bîúçå ätLàa Bàöî eléôà :øéàî éaø äéä øîBà :ïîçð áø¯eléôàå .øLk ©©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦§¨¨©§¨©£¨§¨¨¨¥©£¦
øéàî éaøc déìò éâéìt àì ïðaø¯ì äáéúk ïðéòác ,íéLð éhéâa àlàúBøèL øàLa ìáà ,dîL¯éñà áø øîàc .déì eãBî ©¨©¨§¦¦£¥§©¦¥¦¤¨§¦¥¨¦§¨¥©§¦¨¦§¨£¨¦§¨§¨¥§¨©©©¦

Bòøôe Ba äålL øèL :ïðçBé éaø øîà¯àîòè .BãeaòéL ìçîð øákL ,Ba äåìå øæBç Bðéà¯éæçéîì ìáà BãeaòéL ìçîðc ¨©©¦¨¨§¨¤¨¨§¨¥¥§Ÿ¤¤§¨¦§©¦§©£¨§¦§©¦§£¨§¤¡¥
àø÷éùë
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc zeaezk(iyily meil)

,äð÷ àì`l dz` s`e ,epnn `ivedl mileki mixg`d miyepd lke Ÿ¨¨
.eyg xa xnii xear dpitqd z` zipweäðéà äeñôzaxe `tt ax ± ©§¨¦§

.znd eze` aiig did mdl s`y ,maega dpitqd z` eqtz `ped
éçeìî çìîéî àtt áøeli`e .dly miheyna dpitqd z` bidpd - ©¨¨¦§©§¥

àìLàa dì çzîî òLBäé áøc déøa àðeä áø.laga dze` jyn - ©¨§¥§©§ª©§©©¨§©§¨
dleëì dì àðéð÷ àðà ,øîà øî.dpitqd lk z` izipw ip` -øîe ©¨©£¨¨¦¨¨§¨©

dleëì dì àðéð÷ àðà ,øîàezbdpdy orh mdn cg` lky epiid ¨©£¨¨¦¨¨§¨
.exag zbdpdn dticr dpitqa

eäa òâtmze` ybt -,énà øa ñçðt áøe,eäì øîàixdìàeîLe áø ¨©§©¦§¨©©¦¨©§©§¥
eäééåøz éøîàc,mdipy exn`y ±àeäåoetxh iax ly epic ± §¨§¥©§©§§

ote`a `weec xn`p ,minezi ly milhlhn qetzl xyt`y
íéaøä úeLøa ïéçpeîe ïéøeávLoipwl liren epi`y mewn `edy - ¤§¦¨¦¦§¨©¦

ztya `l`] miaxd zeyxa dpitqd dzid `ly oeike ,dkiyn
.mkzqitz dliren oi` [`hniqk dpicy xdpdeøîà] (åäì øîà)¨§

[déì,ryedi axc dixa `ped axe `tt axàúeôéøçî énð ïðà ¥£¨©¦¥£¦¨
àðñéôz àøäðcmewna xdpd rvn`a dpitqd z` epqtz ep` s` - §©£¨¨¦§¨

ea dlireny miaxd zeyxk epice ,my zexaer zepitqd lky
.dqitz

àáøc dén÷ì eúà,oicd z` mdl dxeiy `ax iptl e`a ±eäì øîà ¨§©¥§¨¨¨©§
,`axéøeéç é÷à÷,mipal mifee` mz` -éLðéàc éîéìb éçlLî- ¨¥¦¨¥§©§¥§¦¥§¦§¥

,miyp` icba mihiytndéëä[jk-]àeäå ,ïîçð áø øîàzqitz ± ¨¦¨©©©§¨§
ote`a `weec dliren ,minezi ly milhlhníéiçî dñôzLly ¤§¨¨¥©¦

.dqitz dliren oi`y `aiwr iaxk dkldd znyn j` ,mdia`

* * *
:aeg lran dqitza sqep dyrné÷qî eåä ,eäaà éaøc déøa éîéáà£¦¦§¥§©¦©¨£©§¥

éàæBç éa éæeæ déa,i`fegn miyp` zern ea miyep eid ±eäðéøcL- ¥¥¥¨¥©©¦§
nia` mdl glyoerxtd zern z` i,eäaà øa äaøc déøa àîç ãéa§©¨¨§¥§©¨©©¨

eäðéòøt ìæàe ,inia` ly eaeg z` rxte `ng jld -eäì øîà ¨©©§¦§¨©§
,i`feg iyp`làøèL éì eáäaezky aegd xhy z` il exifgd - ¨¦§¨¨

.zern mkl aiig inia`y eaeäðéð éàøèéñ ,déì eøîàel` zern - ¨§¥¦§¨¥¦§
epl oi`y xg` aeg inia` epl aiig didy epiidc ,md xg` cvn
aegdy `vnpe oerxtd z` eplaw aeg eze` xeare ,xhy eilr

.rxtp `l oiicr xhyay
eäaà éaøc dén÷ì àúàeia` eda` iax iptl inia` ribd - ¨¨§©¥§©¦©¨

.epic dn el`eyldéì øîà,inia`l eda` iaxéãäñ Cì úéà ¨©¥¦¨©£¥
eäðézòøôc.jaeg z` mdl zrxty micr jl yi m`d -déì øîà ¦§©§¦§¨©¥

,inia`àì.jk lr micr il oi` -déì øîàok m` ,eda` iaxBbéî Ÿ¨©¥¦
íìBòî íéøác eéä àì øîBì ïéìBëéci`feg iyp` milekiy jezn - ¦¦©Ÿ¨§¨¦¥¨

,aegd z` mdl zrxt `l mlerny oerhløîéîì énð ïéìBëé§¦©¦§¥©
eäðéð éàøèéñ`l` epi` mdl zrxty dny oerhl s` md mipn`p - ¦§¨¥¦§

.xhyay df aeg mdl aiig dz` oiicre ,xg` aeg liaya
:`xnbd zxxanéàî çéìL éîelL ïéðòìdf oiprl oicd dn ± §¦§©©¥¨¦©©

`l glynd zprhly oeik ixdy ,dell mlyl gilyd aiigziy
`ll aegd z` mliyy jka cqtd el mxb gilyd ,sqep aeg did

:`xnbd daiyn .xhyd z` mdn `ivedyïðéæç ,éMà áø øîà- ¨©©©¦¨¦¨
,gilyl glynd xn` oeyl dfi`a ze`xl yidéì øîà éàglynd ¦¨©¥

éæeæ áäå àøèL ìB÷Lgilyd ,zernd oze xhyd z` gw -,ílLî §§¨¨§©¥§©¥
ixg` wx zernd ozi `ly edeivy glynd z`xedn dpiyy oeik

glynd el xn` m` la` ,xhyd z` gwiyàøèL ìB÷Le éæeæ áä©¥§§¨¨
,xhyd z` gwe zernd z` oz -ílLî àìaiig gilyd oi` ± Ÿ§©¥

ezegilyn dpiy `l oky ,mlyl.
:iy` ax ixac z` dgec `xnbdàéä àìå`l` ,jka wlgl oi` - §Ÿ¦

ílLî Ck ïéáe Ck ïéameyn ,gilyddéì øîàc,glyndéðewúì ¥¨¥¨§©¥§¨©¥§©¥
ézøcLéúeeòì àìå Czeerl `le ,jze` izgly izaehle izpwzl - ©©§¦§Ÿ§©¥

.il wifdle
:aeg lran dqitza sqep dyrndab éã÷ôéî eåäc àúzéà àéää©¦¦§¨©£¦§§¥©¨

éøèLc àâBìî`ln wiz dlv` cwten didy dy` dzid - ¨¨¦§¨¥

,ciwtnd zne ,zexhyadpéî déì éòáz à÷ íéLøBé eúàe`a - ¨§¦¨¨§¥¥¦¨
,aegd zexhy z` xifgzy dpnn eraze miyxeideäì äøîà̈§¨§

,dy`dxakíéiçîmkia` lyeäì àðñéôzxear mda izqtz - ¥©¦¨¦§¨§
.iaeg z` erxtzy cr zexhyd z` xifg` `le ,il aiig didy aeg

ïîçð áøc dén÷ì éàúà,ongp ax iptl oicl dy`d d`a -dì øîà £©§©¥§©©§¨¨©¨
,ongp axéì úéàépéî äeòáúc éãäñ Cdéìäéð úéáäé àìå íéiçî C- ¦¦©£¥§©§¨¦©¦¥©¦§Ÿ§¨¦¦£¥

zaxqe zexhyd z` ciwtnd iiga jnn erazy micr jl yi m`d
,jaega mze` zqtez z`y dprha mzzldéì äøîà,dy`dàì ¨§¨¥Ÿ

,ongp ax dl xn` .jk lr micr il oi` -ïk íà,éåädf ixd-] ¦¥¨¥
[aygp.àéä íeìk àì äúéî øçàìc äñéôúe ,äúéî øçàìc äñéôz§¦¨¦§©©¦¨§¦¨¦§©©¦¨Ÿ§¦

md ixd ,jcia oecwt zexhyd eide ig a`d didy onf lky oeik
,ciwtnd zeyxa migpenk miaygpeaeg myl qtzy ote`a wxe

mpi`y milhlhn qtz zenl cner deldy delnd d`xy oebk
.dlirend miign dqitzl xacd aygp elv` micwten

* * *
:dxez oicl d`ay dy`a sqep dyrnàáéiçéàc àúzéà àéää©¦¦§¨§¦©§¨

àáøc àðéc éa äòeáLly epic ziaa dreay daiigzd zg` dy` ± §¨¥¦¨§¨¨
.dxtk `ide oenn dze` raz mc`y ,`axàcñç áø úa déì äøîà̈§¨¥©©¦§¨

,`ax ly ezy` dzidyäòeáMà äãeLçc da àðòãéip` zrcei - ¨©§¨¨©£¨©§¨
.dlhal dreay raydl `id dceygy ef dy`aàáø dëtà©§¨¨¨

ìdcâðkMà äòeáLdpic lra lr dreayd aeig z` `ax jtd - ¦§¨©¤§¤§¨
.lehie el zaiigy `ed rayiy

dén÷ éáúé eåä ïéðîéæ`ax iptl eayi zxg` mrt -áøå àtt áø ¦§¦£¨§¥©¥©¨¨§©
déab àøèL àeää eúéià ,àðúî øa àcàxhy mdiptl e`iade - ©¨©©§¨©§©§¨¨©¥

,aegàtt áø déì øîà,`axlàeä àòéøt àøèLc déa àðòãé- ¨©¥©¨¨¨©§¨¥¦§¨¨§¦¨
.eit lr zeabl oi`e rext `edy df xhya ip` rceidéì øîà- ¨©¥

,`tt ax z` `ax l`yøîc déãäa àðéøçà Léðéà àkéàm`d - ¦¨¦¦©£¦¨©£¥§©
,xn mr cgia jk lr cirdl lkeiy sqep mc` yidéì øîà,`tt ax ¨©¥

déì øîà ,àìok m` ,`axøî àkéàc áb ìò óàcirn dz`y s` - Ÿ¨©¥©©©§¦¨©
e ,cg` cr `l` jpi` ,jk lràeä íeìk åàì ãçà ãòz` reawl ¥¤¨¨§

.eit lr oicd
àðúî øa àcà áø déì øîà,`axlàtt áø àäé àìåjilr on`p ¨©¥©©¨©©§¨§Ÿ§¥©¨¨

àcñç áø úáklrad lr dreayd z` zktde dixac z` zlawy §©©¦§¨
.rext df xhyy `tt axl ok enk oin`dl jl oi` ike ,dcbpky oic

,`ax el xn`dåeâa éì íé÷ àcñç áø úawtq mey `ll il xexa ± ©©¦§¨¦¦§©¨
,zxwyn dpi`ydéåeâa éì íé÷ àì øîxacd oi` xn iabl j` - ©Ÿ¦¦§©¥

.il xexa
àéä àúléî déåeâa éì íé÷ øî øîàc àzLä ,àtt áø øîàeiykr - ¨©©¨¨©§¨§¨©©¦¦§©¥¦§¨¦

jxev yiy xac `ed 'dieeba il miw' zxin`y xn` axdy
mc`n zecr rny` eli` ,ea aygzdléøa éøî àaà ïBâkenk - §©¨¨¦§¦

ipa ixn `a`déåeâa éì íé÷c,xwyn epi`y il xexay ±àðòø÷ §¦¦§©¥¨©§¨
déîetà àøèL`edy xhy lr xn`i m` eit lr aeg xhy rxw` - §¨¨©¥

:`xnbd ddnz .eci lr dab` `le ,rextCzòc à÷ìñ àðòø÷ike - ¨©§¨¨§¨©§¨
icia mezgd aeg xhy `ivedl ozip cg` cr ly zepn`p ici lr
.micr ipy jixv oenn `ivedl icka `lde ,ea wifgnd icin micr

:`xnbd daiynàlàxnel dzid `tt ax zpeekàøèL àðòøî ¤¨¨©§¨§¨¨
déîetàip` ±dab` `ly ,ezexyk zwfgn xhyd z` eit lr `ivei ©¥

.eze` rxw` `l mb j` ,eci lr aegd z`

* * *
:oicl d`ay dy` oipra sqep dyrnàáéiçéàc àúzéà àéää©¦¦§¨§¦©§¨

éiaà øa éáéa áøc àðéc éa äòeáLdreay daiigzp zg` dy` - §¨¥¦¨§©¥©©©©¥
.iia` ly epa iaia ax ly epic ziaaïéc ìòa àeää eäì øîàxn` - ¨©§©©©¦

,mipiicl dy`d ly dpic lraàúîa òazLéúå éúéz`eaz - ¥¥§¦§©©§¨¨
df ici lry ,ely xira rayze dy`dàéãBîe àôqkéîc øLôà- ¤§¨§¦©§¨§¨

dceze xwyl yiiazze zn`d z` xikny in my yiy okzi
.zern il zaiigyeäì äøîà,mipiicl dy`dàúååëæ éì eáúk- ¨§¨§¦§¦©§¨¨
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miwxt dyelya` cenr dt sc ± iriax wxtzeaezk
äð÷ àì.df z` zekfl ick df aegl dipink lk e`lc Ðåäðéà äåñôúmd s`y Ðmiyep

.zern eaçìîîéçåìîoibera dbidpn Ðfrla y"niix oixewy dlyglnnoixewy

e`xiie" oeyl ,frla x"ipxiee"miglnddpei).(`äìåë àðéð÷ àðàizbdpd Ðlyn d`ixa

.ixiagàøäðã àúåôéøçî`l Ð,`hniqk `idy ,xdpd zty lr dep`vndfn `l`

lky ,xdpd rvn`a dkilen didy depthg

.miaxd zeyxk iede ,my zekled zepitqdé÷à÷
.mifee` Ðéøåéçmipwfy lr Ð.eidéçìùî

éùðéàã éîéìâ.miyp`d zezilh oihiytn Ð

äéá é÷ñî.ea miyep Ðéàæåç éádze` iyp` Ð

.dpicnéàøèéñ,ea miyep epiid xg` cvn Ð

.mda wifgp deln dze` zngne ,dt lr deln

çéìù éîåìù ïéðòì.glynl Ðéàîded in Ð

mdn law `ly cr zernd xifgdy ,ryet

xhyd?êéúøãù éðå÷úìwcwcl jl dide Ð

.izpwzaäáâ éã÷ôî ååäã.minezi ia`n Ð

éøèùã àâåìî.zexhy `ln wiz Ðíééçî
åäì àðñéôúizwfgd il aiig didy aega Ð

.mdaäúéî øçàìã äñéôú éåäonf lky Ð

ig didyÐoigpenk od ixde ,jcia oecwt eid

miign dqitz 'ixn` ike .dizeyxaÐoebk

,eaeg myl oilhlhn qtze ,zenl aexw ed`xy

.ecia oecwt eid `leäòåáù àáééçéàãdidy Ð

draez mc`.zxtek `ide ,oennàãñç áø úá
.`ax ly ezy` Ðäãâðëùà äòåáùìraezd Ð

zereay) opzck ,lehie rayi dze`el`e :(a,cn

.dreayd lr ceyg ecbpky :oilhepe oirayp

ïéðîéæ.zxg` mrt Ðàãñç áø úáëÐ

zpn`dyceygl.dreayd lr dy`d z`íé÷ã
äåâá éì.`xwyn `lc Ðêúòã à÷ìñ àðòø÷

cin mezg xhy `ivedl on`p cg` ike Ð

ea wifgnd?.opira ixze ,`ed `penn iwet`

àðòøî`le Ðwwcf`,xhy eze`a zeabl

rxwne.dil `prxw `l inpàúååëæ éì åáúëÐ

,oicl iz`ayizxhtpe.izreaya epnidéàìåîî
,ilr zia Ð:d`xp ile .mini izexk odyi`lenn

Ð,mipepabipa x`yk oiig opi`y ,oinen ilra

"`vpa icye `ilen lwy" oeyl ,mc``aa)

.(`,cp `xzaàúøùàoeyl Ð,wfegxyii" enk

zenai) "jgk.(`,aqéøèùã àúøùàmeiw Ð

,`pied `zlz azena :oipiic oiazeky ,xhyd

,ediici zenizg` ecidq`e ipelte ipelt `z`e

edepxy`e.edepniiweååçéðãazk df :eciriy Ð

.iciàø÷éùë éæçéî éîð éëädrayp" aezkl Ð

.drayp `l oiicre ,"zipeltåòøôå.meia ea Ð

åá äåìå øæåç åðéàab lr s`e .meia ea elit` Ð

.azkp d`eld meia ixdy ,`ed mcwen e`lc

åãåáòù ìçîð øáëùerxtyn Ð,xhyd lha

z`vnpedaeb epi`e ,dt lr deln dipyd deln

.zegewld on
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úéàebina dcicl ipndip ?icdq dkixv i`n`e :xn`z m`e Ð miign edpizrazc icdq jl

zepwp zeize` oi`c ol `niiwc ab lr s`c ."icia od oigewl" dxn` `ira i`c

`la ipw Ð xiipd zepwl la` ,aegd zepwl ilin ipd ,dgiwl xhye dxiqn dkixve ,dxiqna

ixhyc `beln zepwl `l` zyyeg dzid `l `zzi` jde .ea zwfgen `ide li`ed ,xhy

dqitze .`pqitz miign :dxn`wcn ,aegd `la

`ticr `lc Ð aegd zeabl `ipdn `l miign

wegcl dleki dzid jk ici lrc `l` ,dxiqnn

,dl aiig didy dn oiyxeid erxtiy miyxeid

.oekyn enk iede ,ixhyc `beln xifgz `ly dna

li`ed Ð ebin aiyg `lc :wgvi epiax xne`e

,"icia `ed gewl" oerhl dleki dpi` eiykre

`ira i`c meyne ."`pqitz miign" dxn` xaky

miign" dxn`y drya "icia od oigewl" dxn`

dry dze`ac .`zyd `pnidn `l Ð "`pqitz

`idy dzid dxeaq "`pqitz miign" dxn`y

dkixv `idy zrcei dzid `le ,dlern dprh

dprh `lcn Ð miign dpin edpirazc oerhl

oixcdpq) "xxea df" wxt seqn di`xe .dnvrn

,dci izezn `xhy wtpc `zzi` `idd iab (`,`l

`le .`ed rextc `xhy i`da `prci :dxn`e

,`pic iaa wfgz`c oeik meyn ,ongp ax dpnid

dizlw `ira i` Ð dcia xhyd epi`xy :yexit

,`ed rext dxn` m`y it lr s` .opixn` `l

ebina zpn`p dzid Ð dcia xhyd epi`xy mcew

i`xy `zyd ,dizlw `ira i`coi` Ð dcia edep

:di`x cere .ebin dl zil `zydc ,cer zpn`p

:(a,gl zereay) "oipiicd zreay" wxta opzcn

el xn` xgnl ,"od" el xn`e "jcia il dpn"

dpin (`,`n) `xnba jixte .xeht Ð "jl eizzp"

erxetl jixv micra exag delnd xn`c o`nl

o`nk Ð micra dirazc oeik ,`kd `de :micra

?`iyew i`ne !xeht ipzwe ,inc micra ditfe`c

lenz` xn` ira i`c ,ebina onidnc `kd ip`y

rxtnl ebin ,i`ce `l` !"mlern mixac eid `l"

.opixn` `l

àðòøîl`ppg epiax yxit Ð dinet` `xhyl

:(`,an my) "oipiicd zreay" wxta

epiid Ð xhy iabl cenlzdac "`prxn" lkc

oeylde .dabiy mcew rayil xhyd lra jixvy

`le opirxw rxwin `l :wiqn `lcn ,ok rnyn

"zexrp el`"a opixn`ck ,dia opiabn `abin

dia opiabn `l `rix `xhy i`d :(a,el zeaezk)

i`nl :xn`z m`e .(dil opirxw rxwin `le)

dreayl i` ?dil opirxnc `tt ax xn` `zkld

aiigzi ixz iak onidn `l elit` Ð epyxitck

onwl) oizipzna opzck ,rxtil `ad dreay

rxtz `l Ð drext `idy dcirn cg` cr :(`,ft

elit` xn`w `tt axc :xnel yie !dreaya `l`

,`cqg ax za enk ,zecr xa epi`y Ð aexw `di

axl inp dil xn` `wce .zecr za dzid `ly

jixv Ð "xn icda `pixg` yipi` `ki`" `tt

ly e` xhyd lra ly eaexw `tt ax didy xnel

.dreayl elit` ,dipnidl `kil ikdl ,razp

àîìàifgin inp mzde Ð `xwiyk ifgin

drayp zipelt" :dl eazky ,`xwiyk

dl oziy yily cia edepzpe ,"ipeltn dxhtpe

rayz m` :dl eazk `ly dne .dreay xg`l

epiid ,`xwiyk ifgin ded `lc ,xhtz zipelt

.xgnl e` meid micr dkixvdl `ly meyn
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àðéð÷ àðà :øîà øîe ,dleëì dì àðéð÷ àðà :øîà£©£¨¨¥¨¨§¨¨£©£¨¨¥¨
:eäì øîà ,éîà øa ñçðt áø eäa òât .dleëì dì̈§¨¨©§©¦§¨©©¦£©§
ïéçpeîe ïéøeávL àeäå :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§§¤§¦¨¦
àøäðc àúeôéøçî éîð ïðà :eäì øîà .íéaøä úeLøa¦§¨©¦£©§£©©¦¥£¦¨§©£¨
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àeäå :ïîçð áø øîà éëä !éLðéàc éîéìb éçlLî§©§¥§¦¥¤¡¨¥¨¦£©©©§¨§
é÷qî eåä eäaà éaøc déøa éîéáà .íéiçî dñôzL¤§¨¨¥©¦£¦¦§¥§©¦©¨¨©§¥
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:dì øîà .ïîçð áøc déî÷ì éàúà .eäì àðñéôz̈¥§¨§£©§©¥§©©§¨£©¨

éì úéàépéî äeòáúc éãäñ Cúéáäé àìå íéiçî C ¦¥¨£¥¦§¨¨¦¥¥©¦§¨§¨¦
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àcñç áø úa¯øî ,dååâa éì íé÷¯íé÷ àì ©©¦§¨¦¦§©¨¨¨¦

íé÷" :øî øîàc àzLä ,àtt áø øîà .déåeâa éì¦§©¥£©©©¨¨§¨§¨©¨¦
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miwxtרכ dyelyaa cenr dt sc ± iriax wxtzeaezk
àø÷éùë.ef deln lr azkp `ly Ðïðéùééç àì.xenb xhy lehia xaca yiy `l m` Ð

àðéãñá éøééöã àúéðâøî áùiax cia ciwtd ,cg` oicqa zexexv zeilbxn ray Ð

.`y`inãé÷ô àìåezthgy ,ezia iyp`l dev `l Ð.dzinéîà éáøã äéî÷ì åúàÐ

,oiyxeid z` reazl.eid epia` ly `ny :mixne` oiyxeideãéîà àìã.xiyr epi` Ð

àðîéñ.ray mde ,zexexv md oicqa :xn`c Ð

ãé÷ô àìå àñç áéëùrahy Ðxn`ck ,xdpa

.(a,`kw) `xza wxta zenaiaàñëèîyeal Ð

l"cpiv ,iyn.f"rlaåäì øîàã àåääÐ

z`eevadfi`l yxit `le ,diaehl iqkp :dzin

.diaehäéá ñéâãiqiibc ebne ,elv` libx Ð

iccd`Ð.jnqp `l eli`k enya el `xew

íãå÷ íëç ãéîìúwicvn mc` `nzqnc Ð

zekxa) xn xn`c ,dzin zrya zekfl eiyrn

`l` e`apzp `l mi`iapd lk :(a,cldpdnl

.eiqkpn minkg icinlzéðééãã àãåùzlhd Ð

ly ekxc didy mipiic e`xiy dn itl .mipiicd

aeh odipyay in e` ,dfn xzei df z` axwl zn

znd oiekzp ea xnel yiy ,dxyi jxca bdepe

.zekflàãåùzeny) "`nia icy" enk Ð(eh

"mia dxi" opinbxzncÐ.mia lihdåìçîå øæçå
,deln `edy ,xkend Ðelgn.dellìåçîÐ

icic mixac lra e`l :gwell del dil xn`c

.z`ùøåé åìéôàå.lgen deln ly Ðäúðéáæ
äúáåúëì,mixg`l dzaezk ceary dxkn Ð

.dlra zgz dceraäàðä úáåèáhren xac Ð

wefigk `l` epi`ywitn = c"ixb oixewy ,daeh

wtqa eizern lihn gweldy itle .oevxÐ`ny

dlra iiga `id zenzÐepi`e ,cgtndgwel

:opiqxb ikd .mihren minca `l`äì éòáú åúà
äúøáì,dzxal dl iraz `we zegewl ez` Ð

,dia`n dn` zaezk zeabl d`adyxile

dze` lehil oi`a el`e .dn` gkn daezkd

.epl dxkn jn` :xnel ,dpnid
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àãçdede ,miiw `y`in iax ded eli`c ab lr s` Ð cin` `lc `y`in iaxa dia `prcic

he` ,gky` d`ivn xeni`c ,cin` `lc ab lr s` ,onidn did Ð "`ed ily" oir

`lc ikid ik .`id `giky `lc `zlinc Ð inzil opiprh `l mewn lkn ,el epzp dpzn

.(a,r `xza `aa) "ziad z` xkend" wxt seqa "eqp`p" edl opiprh

ãåòåÐ cere :yxtl oi` Ð `pniq aidi `w `d

liren dn Ð cin` i`c .cin` elit`

oniq i`dc ab lr s` .dipin dpaf `nlc ?oniqd

`l m` ,rcil zelibx oi` dipicqa ixiivc

`tqkc `qka mewn lkn Ð elv` ciwtdy

`edde ,mteba `l` oniq `kil jenqac `qkhne

dpafc xninl `ki`c ,ciwtdy oniq ied `l

oi` inrh ixz jpdc :yxtl yi `l` !dipin

m`e .oniqe cin` `lc opirac ,df `la df oiliren

qex` iab (a,bi) lirlc `nw wxt seqa :xn`z

:cere ,dcen `w `dc Ð `cg :xn`wc ,ezqex`e

oaxk dkld l`eny xn` dcedi ax xn`d

in dcen `l ik `dae :iia` dil xn` !l`ilnb

`nlc ?dil `iyw i`ne ?'ek l`ilnb oax xiykn

yi !`kd ogky`ck ,jixvn minrhd ipy sqei ax

`l dcenc `nrh i`c ,xity iz` mzdc :xnel

oaxk dkldc inp `nrh `edd Ð dicegl ipdn

oax xiykn `lc ,icin dil ipdn `l l`ilnb

aex `kde ,dlv` mixyk aexa `l` l`ilnb

dcenc `nrh cg `l` `kile ,dlv` oileqt

i` :yexit ,dcen `l ik `dae :xn`w ikde .cala

?'ek xiykn in Ð ipdn `l dicegl dcenc `nrh

:(a,ehw zenai) "dkldy dy`d"a opixn`c `de

ad :dil xn` ,dixag iab inyney ciwt`c `edd

:dil xn` ,edpizliwy :dil xn` ,i`nyney il

:dil xn` .oiinx `ziagae ,eed jke jk `de

i`c ,mzd rnyne .edpip ipixg` ipde ,edpizlwy

`le .onidn ded Ð miwdaen mipniq aidi ded

wxta oke ."icia md migewl"c ebina jci` onidn

inzic ifef ipd :(`,r `rivn `aa) "jyp edfi`"

`adc dil zi`c yipi` opifg ?edl opicar ikid

,edpip oecwt `nlc ,`l Ð milk la` .'ek `kixt

liwye ,`pniq eda aidie `nlrn yipi` iz`e

ezc ,elv` ciwtdy micr yiyk ixiin mzd .edl

`ay oeik ,"icia `ed gewl" xninl onidn `l

ea oi` `kixt `adc la` .oecwt zxeza ecil

oir zriaha exiki `ny yginl `kil `de .oniq

d`xp mdxa` oa oeyny epiaxe .giky `l `dc Ð

yginl `kile Ð cin` `lc `cg :yxtl el

`nlc"l Ð cere ,edpip `y`in iaxc `nlc

`w `dc ,yginl `kil inp "eed `pixg` yipi`c

.`pniq aidiáéäé÷zenai) "dkldy dy`d"ae .eed draye `picqa ixiivc :qxhpewa yxit Ð `pniq.`peeb i`d ik oniq ied `l (a,ehwàãåù:yxity ,qxhpewd yexitk `l Ð ipiicc

dvxiy dn ,glyn zne "ipeltl dpn jled" iab (a,ci) oihibc `nw wxt seqn di`x `iane .dvxiy inl ozi oiicdy :mz epiax xne` `l` .xzei ozil epevx inl ,ozep ly ezrc mipiicd ecn`iy

'ek izikf dfl" xnel oiic on`pc opixn` (`,cr) oiyeciwc `xza wxta :cere .`cey mzd dil ixwe ,dyri Ð gily!dipiicipe xcdipe :jixte .on`p oi` Ð eiptl micner mipic ilra oi` la` ,"

ozi ok m` :xn`z m`e .oihilgn Ð hilgdl mipiicd evxiy inl :inlyexia oke !`cey dyrie xcdip izk` Ð ozep ly ezrc oicne` oipiicdy ,qxhpewd yexitk i`e .ipiicc `ceya :ipyne

.`ed `piic e`l Ð `xb` lawnc oiic lkc :xnel yie ?xky xzei el oziy inl oiicdøëåîädell yiyk `nlyac ?aegd xeknl leki j`id :wgvi epiaxl dniz Ð 'ek exiagl aeg xhy

`lc ,mz epiaxl d`xp oke ?legn i`n` Ð xkn ied i`c ,`ziixe`cn xkn ied `lc :el d`xpe ?el xken dn Ð melk el oi`yk la` ,zerwxwd lr el yiy ceariy eze` el xken Ð zerwxw

:l`eny xn`c ab lr s` :ongp ax xn`de :jixte .mixteq ixacn rxn aiky zpzn :ongp ax xn` `ax xn` :(a,fnw `xza `aa) "zny in" wxta xn`cn di`x iziine .opaxcn `l` xkn ied

.'ek legnl leki epi`c epiid ,`ziixe`c `nlya zxn` i` .legnl leki epi`y rxn aiky zpzna epzp m`y l`eny dcen Ð lgen yxei elit`e ,legn elgne xfge exiagl aeg xhy xkend

leki epi` ikd meyn Ð `ziixe`c `nlya zxn` i` :eyexit ikd mzde ,legnl leki ,`ziixe`c xhy xkn ixd elit` mlerlc :zegcl yie !legnl leki epi` `ziixe`c icinc Ð rnyn

in lkl ligpdl a`l zeyx dpzp dxezd Ð "eipa z` eligpd meia dide"n ol `wtp ok m` Ð `ziixe`cn `ed m`c .yxeid `ed dpzn lawnd `l` ,yxei epi` `edy itl ,yxeid legnl

m` ,d`pe`n zexhy ihernl jixhvi` i`n` :xn`z m`e !opaxc rxn aiky zpzn oky lk ,legnl leki `ziixe`c icin elit` `ld ?legnl leki oi` i`n` Ð opaxc zxn` i` `l` ,dvxiy

jiiy mewn lkn ,xekn epi` aegdc idpc :xnel yie ?`ziixe`c ied `l aeg xhy xknlr deln el aiig didy oebk :inp i` .dell mixwi minca epxkniy dpewl daxd dey `edy ,d`pe` ea

.xhyd el aezkiy minc el dlrne ,dtéðôîyegile :jixte .lral xifgi Ð dcen dy`dy onfa ,xaey `vn iab (a,hi `rivn `aa) "oifge` mipy" seqac :wgvi epiaxl dniz Ð dcik eciy

dlf`e ,ixyz cr dpzp `le oqipa ozil dazk `nlc ,yegip izk` `zyde .legn elgne xfge exiagl aeg xhy xkend :xn`c ,l`enycl `zi` dpin rny :ipyne .'ek oqipa ozil dazk `nlc

.lra dl zilc ircica mzd ixiinc :xnel jixve !`kd opixn`ck ,legnl dleki dpi`y ,dlral dzaezkl dzqipkde
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àø÷éLk¯áL ãé÷ôàc àøáb àeää .ïðéLééç àì §¦§¨¨¨§¦©©©§¨§©§¥©
déøa øa àLàéî éaø éa àðéãña éøééöc àúéðbøî©§¨¦¨§©§¥¦§¦¨¥©¦§¨¨©§¥
.ãé÷t àìå àLàéî éaø áéëL .éåì ïa òLBäé éaøc§©¦§ª©¤¥¦§¥©¦§¨¨§¨§¦

àãç :eäì øîà .éîà éaøc dén÷ì eúà¯àðòãéc ¨§©¥§©¦©¦£©§£¨§¨©§¨
àìc éåì ïa òLBäé éaøc déøa øa àLàéî éaøa déa¥§©¦§¨¨©§¥§©¦§ª©¤¥¦§¨
àlà ïøîà àìå .àðîéñ áéäé à÷ àä :ãBòå ,ãéîà£¦§¨¨¨¥¦¨¨§¨£¨©¤¨
÷éôðå ìééòc ìéâø ìáà ,íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø àìc§¨¨¦§¨¥§¨¥§¨¨£¨¨¦§¨¥§¨¥

íúäì¯àæçéî eäéàå ,ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà §¨¨¥¨¦¦©£¦¨©§¥§¦¦£¨
,àñç éa àtñëc àñk ãé÷ôàc àøáb àeää .àæç£¨©©§¨§©§¥¨¨§©§¨¥¨¨
øîà .ïîçð áøc dén÷ì eúà .ãé÷t àìå àñç áéëL§¥¨¨§¨§¦¨§©¥§©©§¨£©
à÷ àä :ãBòå .ãéîà àìc àñça déa àðòãé :eäì§¨©§¨¥§¨¨§¨£¦§¨¨

éñ áéäé÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlà ïøîà àìå .àðî ¨¥¦¨¨§¨£¨©¤¨§¨¨¦§¨¥§¨¥
íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø ìáà ,íúäì¯Léðéà øîéà §¨¨£¨¨¦§¨¥§¨¥§¨¨¥©¦¦

ãé÷ôàc àeää .àæç àæçéî eäéàå ,ãé÷ôà àðéøçà©£¦¨©§¥§¦¦£¨£¨©§©§¥
áø áéëL ,àøôñ áøc deçà éîéc áø éa àñkèî§©§¨¥©¦¦£§©¨§¨§¥©
:eäì øîà .àaà éaøc dén÷ì àúà .ãé÷t àìå éîéc¦¦§¨§¦£¨§©¥§©¦©¨£©§

àãç¯:ãBòå ,ãéîà àìc éîéc áøa déa àðòãéc £¨§¨©§¨¥§©¦¦§¨£¦§
ìéâø àìc àlà ïøîà àìå .àðîéñ áéäé à÷ àä̈¨¨¥¦¨¨§¨£¨©¤¨§¨¨¦
íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø ìáà ,íúäì ÷éôðå ìééòc§¨¥§¨¥§¨¨£¨¨¦§¨¥§¨¥§¨¨

¯.àæç àæçéî eäéàå ,ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà¥¨¦¦©£¦¨©§¦§¦¦£¨£¨
.äiáBè àúà ,áéëL .äiáBèì ééñëð :eäì øîàc àeää©©£©§§¨©§¦¨§¥£¨¦¨
àúàå "äiáBè" øîà .äiáBè àa éøä :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¥¨¦¨£©¦¨©£¨

äiáBè áøì" ,øîà "äiáBèì" :äiáBè áø"¯.øîà àì ©¦¨§¦¨£©§©¦¨¨£©
déa ñéâc Léðéà éàå¯;äiáBè éðL eúà .déa ñéb àä §¦¦¦§¦¥¨¦¥¨§¥¦¨
íëç ãéîìúå ïëL¯íëç ãéîìúå áBø÷ ,íãB÷ íëç ãéîìz¯íëç ãéîìzàéòaéà .íãB÷ ¨¥§©§¦¨¨©§¦¨¨¥¨§©§¦¨¨©§¦¨¨¥¦©£¨

íäéðLe ,íéáBø÷ íäéðL ."÷Bçø çàî áBø÷ ïëL áBè" :òîL àz ?éàî áBø÷å ïëL :eäì§¨¥§¨©¨§©¨¥¨¥¨¨§¥¤§¦§¥¤
íéîëç íäéðLe ,íéðëL¯.éðéiãc àãeLdéì øîààîéà àz :ïéáà øa àéiç áøc déøáì àáø §¥¦§¥¤£¨¦¨§©¨¥£©¥¨¨¦§¥§©¦¨©¨¦¨¥¨

øæçå Bøéáçì áBç øèL øëBnä :ìàeîL øîàc àä :Ceáà øîà äåäc àúeéìòî àúléî Cì̈¦§¨©©§¨©£¨¨©£¨§¨©§¥©¥§©©£¥§¨©
Bìçîe¯Bzìçîe äøæçå dìòáì áBç øèL úñðëîa ìàeîL äãBî .ìçBî LøBé eléôàå ,ìeçî §¨¨©£¦¥¥¤§¥§©§¤¤§©§©§¨§¨§¨§©§

¯.dãék BãiL éðtî ,ìeçî BðéàL.äàðä úáBèa dúaeúëì dzðéáæ ïîçð áøc déúáéø÷ ¤¥¨¦§¥¤¨§¨¨§¦¨¥§©©§¨§¦§¨¦§¨¨§©£¨¨
äöò dì àañéìc àkéì :ïîçð áø eäì øîà ,dzøáì dì éòáz à÷ eúà ,äáéëLe äLøbéà¦©§¨§¦¨¨¨¨§¥¨¦§©¨£©§©©§¨¥¨§¦§¨¨¥¨
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כתובות. הכותב לאשתו - פרק שני דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

àø÷éLkllk azkp `ly oeik xwyk d`xp xacdy yygd iabl ± §¦§¨
,ef d`eld lrïðéLééç àì`ed mrhdy xn` jkle ,miyyeg oi` ± Ÿ¨§¦¨

.xhyd ceariy gk lhazpy oeikn

* * *
:`pcne` it lr oenn z`ved oipra miyrn dnk d`ian `xnbd

àðéãña éøééöc àúéðbøî áL ãé÷ôàc ,àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨§©§¦©©§¨¦¨§©§¥¦§¦¨
,oicqa zexexv eidy zeilbxn ray ciwtdyéa[lv`-]éaø ¥©¦

déøa øa àLàéî[epa oa-]àLàéî éaø áéëL .éåì ïa òLBäé éaøc §¨¨©§¥§©¦§ª©¤¥¦¨¦©¦§¨¨
ãéwt àìåezia ipal zeevl witqd `le ,me`zt `y`in iax zn - §Ÿ©¦

.ezeyxay miqkpd lrénà éaøc dén÷ì eúàiptl ciwtnd `a - ¨§©¥§©¦©¦
e ,minezid on zeilbxnd z` reazl in` iaxeprh miyxeid eli`

,epia` ly eid `nyeäì øîàzexaq izy opyi ,minezil in` iax ¨©§
,raezd zaehlàãç,zg` ±déa àðòãécip` rceiy ±àLàéî éaøa £¨§¨©§¨¥§©¦§¨¨

ãéîà àìc éåì ïa òLBäé éaøc déøa øaone ,xiyr mc` did `ly - ©§¥§©¦§ª©¤¥¦§Ÿ£¦
.el` zeilbxn dpw `l mzqdãBòå,ztqep daiq -áéäé à÷ àä §¨¨¨¦

àðîéñeid ote` dfi`ae eid zeilbxn dnk oniq ozp ciwtnd ixd - ¦¨¨
:`xnbd dtiqen .zexexvïøîà àìåz` `ivedl raezd on`py §Ÿ£¨¨

,mipniq ici lr zeilbxndíúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlà± ¤¨§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦§¨¨
,df ziaa z`vle qpkdl libx epi` raezdykìééòc ìéâø ìáà£¨¨¦§¨¥

íúäì ÷éôðåoi` ,df ziaa z`vle qpkdl `ed libx m` la` - §¨¦§¨¨
,di`x mipniqdàæç àæçéî eäéàå ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà- ¥¨¦¦©£¦¨©§¦§¦¤¡¨£¨

onfa gkep did raezde ,oze` ciwtd xg` mc`y xnel okziy
.mipniqd z` xne` `ed df it lre ,dcwtdd

:dnec dyrnàñç éa àtñëc àñk ãé÷ôàc ,àøáb àeään ±dyr ©©§¨§©§¦¨¨§©§¨¥¨¨
.`qg lv` sqk ly qek ciwtdy mc`aãéwt àìå àñç áéëL- ¨¦¨¨§Ÿ©¦

.ezeyxa eidy miqkpd lr ezia ipal deiv `le me`zt `qg zn
ïîçð áøc dén÷ì eúà,ongp ax iptl oecl minezide ciwtnd e`a - ¨§©¥§©©§¨

eli`e ,qeka oniq ozp s`e ,el zkiiy qekdy orh ciwtndy
,mdia`l zkiiy qekd `ny eprh miyxeideäì øîàongp ax ¨©§

,minezilãéîà àìc àñça déa àðòãé`ly `qg z` ip` xikn - ¨©§¨¥§¨¨§Ÿ£¦
,sqk ly qek el didiy icka xiyr didàðîéñ áéäé à÷ àä ãBòå§¨¨¨¦¦¨¨

mkilr okle ,el zkiiy qekdy gikeny ,qeka oniq ozp raezd -
.raezl eaiydlïøîà àìålr qekd z` `ivedl ciwtnd on`py §Ÿ£¨¨

,mipniq iciíúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlàlibx raezd oi`y - ¤¨§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦§¨¨
,`qg ly eziaa z`vle qpkdl,íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø ìáàoi` £¨¨¦§¨¥§¨¦§¨¨

y oeik ,di`x mipniqdàæç àæçéî eäéàå ãé÷ôà àðéøçà Léðéà øîéà¥©¦¦©£¦¨©§¦§¦¤¡¨£¨
zrya gkep did raezde qekd z` ciwtd xg` mc`y okzi -

.mipniqd z` rcei `ed jke ,dcwtdd
:dnec dyrn d`ian `xnbdàñëèî ãé÷ôàc àeäädyrn ± ©§©§¦§©§¨

iynn cba ciwtdy mc`aáø áéëL ,àøôñ áøc äeçà éîéc áø éa¥©¦¦£¨§©©§¨¨¦©
ãéwt àìå éîéc,ezia ipal zeevl witqd `le me`zt inic ax zn - ¦¦§Ÿ©¦

àaà éaøc dén÷ì àúàon raze ,`a` iax iptl ciwtnd `a - ¨¨§©¥§©¦©¨
`ny eprh minezid eli`e ,mipniq ea ozp s`e cbad z` minezid

,did epia` lyeäì øîàzexaq izy opyi ,minezil `a` iax ¨©§
,raezl jiiy cbadyãéîà àìc éîéc áøa déa àðòãéc ,àãç± £¨§¨©§¨¥§©¦¦§Ÿ£¦

ip`y ,zg`d,xiyr did `ly inic ax z` xikn,ãBòåà÷ àä §¨¨
àðîéñ áéäé.cbaa mipniq ozp raezd ixdy -ïøîà àìåyiy ¨¦¦¨¨§Ÿ£¨¨

,ozep ciwtndy mipniqd lr jenql÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlà¤¨§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦
íúäì,df ziaa z`vle qpkdl libx `l `ed m` wx -ìéâø ìáà §¨¨£¨¨¦

,íúäì ÷éôðå ìééòc,di`x mipniqd oi`ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà §¨¥§¨¦§¨¨¥¨¦¦©£¦¨©§¦
àæç àæçéî eäéàå,cbad z` ciwtd xg` mc`y xnel okziy - §¦¤¡¨£¨

lre ,dcwtdd onfa gkep did ,ciwtnd `edy orehy mc` eze`e

.mipniqd z` xne` `ed df it

* * *
:zrc ocne` it lr oic wqt oipra sqep dyrneäì øîàc àeää©§¨©§

äiáBèì ééñëðeiqkp z` epziy ezen iptl xn`y mc`a dyrn ± §¨©§¦¨
.ezpeek dzid diaeh dfi`l yxit `le ,diaehláéëLeze` zn - ¨¦

,mc`äiáBè àúà.znd iqkp z` raze diaeh mya mc` `a - ¨¨¦¨
äiáBè àa éøä ,ïðçBé éaø øîàz` raezy diaeh epiptl dpd - ¨©©¦¨¨£¥¨¦¨

.el ozip `ly recne ,miqkpd
m` :zvwna dpey dxwnøîàl eidi eiqkpyáø àúàå ,äiáBè ¨©¦¨§¨¨©

äiáBè,el epzi `ly `ed oicd ,diaeh ax enyy mc` `ae - ¦¨
èì'øîà 'äiáB,'diaehl' miqkpd z` ozepy ez`eeva xn` zndy - §¦¨¨©

mle`déa ñéâc Léðéà éàå .øîà àì 'äiáBè áøì'reci m` la` - §©¦¨Ÿ¨©§¦¦¦§¦¥
ezexwl citwd `l jk jezne ,enr cceine ea libx did zndy epl

,'diaeh ax'déa ñéb àä`ly di`x oi`e ,ea libx `ed ixd - ¨¦¥
.miqkpd z` lawl diaeh ax lekie ,diaeh axl oiekzd

:sqep dxwnäiáBè éðL eúàm` ,diaeh mnyy miyp` ipy e`a - ¨§¥¦¨
did cg`dïëL,znd lyåxg`d,íëç ãéîìz`ed oicd ¨¥§©§¦¨¨

dy.íãB÷ íëç ãéîìzdid mdn cg` m` mb ,daiq dze`neáBø÷ ©§¦¨¨¥¨
,znd lyåxg`d,íëç ãéîìz,`ed oicd ,diaeh mny mdipye §©§¦¨¨

dy.íãB÷ íëç ãéîìz©§¦¨¨¥
:xg` dxwna dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ïëL ¦©§¨§¨¥

éàî áBø÷åxg`de ,znd ly oky did mdn cg`yk oicd dn - §¨©
.mipzep mdn inl ,eaexwòîL àzweqtdn di`x(i fk ilyn)áBè' ¨§©

'÷Bçø çàî áBø÷ ïëL.mcew okydy ixd ¨¥¨¥¨¨
eid m`íéáBø÷ íäéðL,znd lyåkeid m` oíéðëL íäéðLly §¥¤§¦§§¥¤§¥¦

,zndåm` ok,íéîëç íäéðL,`ed oicdéðéiãc àãeLmipiicd - §§¥¤£¨¦¨§©¨¥
bdep did zndy ,oebk ,eiqkp z` zzl sicrn znd did inl exxai

.epzi md ele ,exiagn oebd xzei `edy e` ,mdn cg` z` axwl

* * *
:daezk ziiab ipiipra weqrl zxfeg `xnbddéøáì àáø déì øîà̈©¥¨¨¦§¥

Cì àîéà àz ,ïéáà øa àéiç áøcjl xne`e `ea -àúeélòî àúléî §©¦¨©¨¦¨¥¨¨¦§¨§©§¨
Ceáà øîà äåäc,jia` xn`y dlern xac -ìàeîL øîàc àä± ©£¨¨©£¨§¨©§¥

deln ,l`eny xn`y df xac,Bøéáçì áBç øèL øëBnäick ©¥§©©£¥
,gwell aegd z` rxti deld dzrnyøæçådelndBìçîedell §¨©§¨

aegd ,aegd z`,ìeçîaegd z` zeabl leki epi` aey gwelde ¨
.epic lra epi` df mc`y oerhl i`yx deldy meyn ,deldn

LøBé eléôàådelnd lyìçBîlre .dell aegd z` legnl leki ± ©£¦¥¥
jia` xn` dfa ,ìàeîL äãBîdy`ddìòáì áBç øèL úñðëîiptl ¤§¥§©§¤¤§©§©§¨

,beln iqkp zxeza di`eyipäøæçådy`dezìçîe,dellLaegd §¨§¨§¨©¤
BãiL éðtî ,ìeçî Bðéà`id ixd lrad ly,dãék`ed mb dzre ¥¨¦§¥¤¨§¨¨

.eicrla legnl dleki dpi` jkitle aegd lr milra
:df oipra dyrn d`ian `xnbdïîçð áøc déúáéø÷ly ezaexw - §¥¨¥§©©§¨

ongp axäàðä úáBèa dúaeúëì dzðéaæxhy z` dxkn - ©¦§¨¦§¨¨§©£¨¨
.hren mekqa dzaezkäáéëLe äLøbéà,dzne dyxbzpe - ¦¨§¨§¦¨

dn dia`n zeabl d`a zad dze`e ,za dixg` dxi`yde
.dzaezka oiyexibd zrya dn`l aiigzpydì éòáz à÷ eúà̈¨¨§¥¨

dzøáìz` eraze e`a ,daezkd xhy z` epwy zegewld mle` ± ¦§©¨
.daezkd z` epw md ixdy daezkd z` mdl zzl zadeäì øîà̈©§

äöò dì àañéìc àkéì ,ïîçð áølekiy edyin o`k oi` m`d - ©©§¨¥¨§¦§¨¨¥¨
,oldlc dvrd z` zal uriil
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רכי miwxt dyelyaa cenr dt sc ± iriax wxtzeaezk
àø÷éùë.ef deln lr azkp `ly Ðïðéùééç àì.xenb xhy lehia xaca yiy `l m` Ð

àðéãñá éøééöã àúéðâøî áùiax cia ciwtd ,cg` oicqa zexexv zeilbxn ray Ð

.`y`inãé÷ô àìåezthgy ,ezia iyp`l dev `l Ð.dzinéîà éáøã äéî÷ì åúàÐ

,oiyxeid z` reazl.eid epia` ly `ny :mixne` oiyxeideãéîà àìã.xiyr epi` Ð

àðîéñ.ray mde ,zexexv md oicqa :xn`c Ð

ãé÷ô àìå àñç áéëùrahy Ðxn`ck ,xdpa

.(a,`kw) `xza wxta zenaiaàñëèîyeal Ð

l"cpiv ,iyn.f"rlaåäì øîàã àåääÐ

z`eevadfi`l yxit `le ,diaehl iqkp :dzin

.diaehäéá ñéâãiqiibc ebne ,elv` libx Ð

iccd`Ð.jnqp `l eli`k enya el `xew

íãå÷ íëç ãéîìúwicvn mc` `nzqnc Ð

zekxa) xn xn`c ,dzin zrya zekfl eiyrn

`l` e`apzp `l mi`iapd lk :(a,cldpdnl

.eiqkpn minkg icinlzéðééãã àãåùzlhd Ð

ly ekxc didy mipiic e`xiy dn itl .mipiicd

aeh odipyay in e` ,dfn xzei df z` axwl zn

znd oiekzp ea xnel yiy ,dxyi jxca bdepe

.zekflàãåùzeny) "`nia icy" enk Ð(eh

"mia dxi" opinbxzncÐ.mia lihdåìçîå øæçå
,deln `edy ,xkend Ðelgn.dellìåçîÐ

icic mixac lra e`l :gwell del dil xn`c

.z`ùøåé åìéôàå.lgen deln ly Ðäúðéáæ
äúáåúëì,mixg`l dzaezk ceary dxkn Ð

.dlra zgz dceraäàðä úáåèáhren xac Ð

wefigk `l` epi`ywitn = c"ixb oixewy ,daeh

wtqa eizern lihn gweldy itle .oevxÐ`ny

dlra iiga `id zenzÐepi`e ,cgtndgwel

:opiqxb ikd .mihren minca `l`äì éòáú åúà
äúøáì,dzxal dl iraz `we zegewl ez` Ð

,dia`n dn` zaezk zeabl d`adyxile

dze` lehil oi`a el`e .dn` gkn daezkd

.epl dxkn jn` :xnel ,dpnid
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àãçdede ,miiw `y`in iax ded eli`c ab lr s` Ð cin` `lc `y`in iaxa dia `prcic

he` ,gky` d`ivn xeni`c ,cin` `lc ab lr s` ,onidn did Ð "`ed ily" oir

`lc ikid ik .`id `giky `lc `zlinc Ð inzil opiprh `l mewn lkn ,el epzp dpzn

.(a,r `xza `aa) "ziad z` xkend" wxt seqa "eqp`p" edl opiprh

ãåòåÐ cere :yxtl oi` Ð `pniq aidi `w `d

liren dn Ð cin` i`c .cin` elit`

oniq i`dc ab lr s` .dipin dpaf `nlc ?oniqd

`l m` ,rcil zelibx oi` dipicqa ixiivc

`tqkc `qka mewn lkn Ð elv` ciwtdy

`edde ,mteba `l` oniq `kil jenqac `qkhne

dpafc xninl `ki`c ,ciwtdy oniq ied `l

oi` inrh ixz jpdc :yxtl yi `l` !dipin

m`e .oniqe cin` `lc opirac ,df `la df oiliren

qex` iab (a,bi) lirlc `nw wxt seqa :xn`z

:cere ,dcen `w `dc Ð `cg :xn`wc ,ezqex`e

oaxk dkld l`eny xn` dcedi ax xn`d

in dcen `l ik `dae :iia` dil xn` !l`ilnb

`nlc ?dil `iyw i`ne ?'ek l`ilnb oax xiykn

yi !`kd ogky`ck ,jixvn minrhd ipy sqei ax

`l dcenc `nrh i`c ,xity iz` mzdc :xnel

oaxk dkldc inp `nrh `edd Ð dicegl ipdn

oax xiykn `lc ,icin dil ipdn `l l`ilnb

aex `kde ,dlv` mixyk aexa `l` l`ilnb

dcenc `nrh cg `l` `kile ,dlv` oileqt

i` :yexit ,dcen `l ik `dae :xn`w ikde .cala

?'ek xiykn in Ð ipdn `l dicegl dcenc `nrh

:(a,ehw zenai) "dkldy dy`d"a opixn`c `de

ad :dil xn` ,dixag iab inyney ciwt`c `edd

:dil xn` ,edpizliwy :dil xn` ,i`nyney il

:dil xn` .oiinx `ziagae ,eed jke jk `de

i`c ,mzd rnyne .edpip ipixg` ipde ,edpizlwy

`le .onidn ded Ð miwdaen mipniq aidi ded

wxta oke ."icia md migewl"c ebina jci` onidn

inzic ifef ipd :(`,r `rivn `aa) "jyp edfi`"

`adc dil zi`c yipi` opifg ?edl opicar ikid

,edpip oecwt `nlc ,`l Ð milk la` .'ek `kixt

liwye ,`pniq eda aidie `nlrn yipi` iz`e

ezc ,elv` ciwtdy micr yiyk ixiin mzd .edl

`ay oeik ,"icia `ed gewl" xninl onidn `l

ea oi` `kixt `adc la` .oecwt zxeza ecil

oir zriaha exiki `ny yginl `kil `de .oniq

d`xp mdxa` oa oeyny epiaxe .giky `l `dc Ð

yginl `kile Ð cin` `lc `cg :yxtl el

`nlc"l Ð cere ,edpip `y`in iaxc `nlc

`w `dc ,yginl `kil inp "eed `pixg` yipi`c

.`pniq aidiáéäé÷zenai) "dkldy dy`d"ae .eed draye `picqa ixiivc :qxhpewa yxit Ð `pniq.`peeb i`d ik oniq ied `l (a,ehwàãåù:yxity ,qxhpewd yexitk `l Ð ipiicc

dvxiy dn ,glyn zne "ipeltl dpn jled" iab (a,ci) oihibc `nw wxt seqn di`x `iane .dvxiy inl ozi oiicdy :mz epiax xne` `l` .xzei ozil epevx inl ,ozep ly ezrc mipiicd ecn`iy

'ek izikf dfl" xnel oiic on`pc opixn` (`,cr) oiyeciwc `xza wxta :cere .`cey mzd dil ixwe ,dyri Ð gily!dipiicipe xcdipe :jixte .on`p oi` Ð eiptl micner mipic ilra oi` la` ,"

ozi ok m` :xn`z m`e .oihilgn Ð hilgdl mipiicd evxiy inl :inlyexia oke !`cey dyrie xcdip izk` Ð ozep ly ezrc oicne` oipiicdy ,qxhpewd yexitk i`e .ipiicc `ceya :ipyne

.`ed `piic e`l Ð `xb` lawnc oiic lkc :xnel yie ?xky xzei el oziy inl oiicdøëåîädell yiyk `nlyac ?aegd xeknl leki j`id :wgvi epiaxl dniz Ð 'ek exiagl aeg xhy

`lc ,mz epiaxl d`xp oke ?legn i`n` Ð xkn ied i`c ,`ziixe`cn xkn ied `lc :el d`xpe ?el xken dn Ð melk el oi`yk la` ,zerwxwd lr el yiy ceariy eze` el xken Ð zerwxw

:l`eny xn`c ab lr s` :ongp ax xn`de :jixte .mixteq ixacn rxn aiky zpzn :ongp ax xn` `ax xn` :(a,fnw `xza `aa) "zny in" wxta xn`cn di`x iziine .opaxcn `l` xkn ied

.'ek legnl leki epi`c epiid ,`ziixe`c `nlya zxn` i` .legnl leki epi`y rxn aiky zpzna epzp m`y l`eny dcen Ð lgen yxei elit`e ,legn elgne xfge exiagl aeg xhy xkend

leki epi` ikd meyn Ð `ziixe`c `nlya zxn` i` :eyexit ikd mzde ,legnl leki ,`ziixe`c xhy xkn ixd elit` mlerlc :zegcl yie !legnl leki epi` `ziixe`c icinc Ð rnyn

in lkl ligpdl a`l zeyx dpzp dxezd Ð "eipa z` eligpd meia dide"n ol `wtp ok m` Ð `ziixe`cn `ed m`c .yxeid `ed dpzn lawnd `l` ,yxei epi` `edy itl ,yxeid legnl

m` ,d`pe`n zexhy ihernl jixhvi` i`n` :xn`z m`e !opaxc rxn aiky zpzn oky lk ,legnl leki `ziixe`c icin elit` `ld ?legnl leki oi` i`n` Ð opaxc zxn` i` `l` ,dvxiy

jiiy mewn lkn ,xekn epi` aegdc idpc :xnel yie ?`ziixe`c ied `l aeg xhy xknlr deln el aiig didy oebk :inp i` .dell mixwi minca epxkniy dpewl daxd dey `edy ,d`pe` ea

.xhyd el aezkiy minc el dlrne ,dtéðôîyegile :jixte .lral xifgi Ð dcen dy`dy onfa ,xaey `vn iab (a,hi `rivn `aa) "oifge` mipy" seqac :wgvi epiaxl dniz Ð dcik eciy

dlf`e ,ixyz cr dpzp `le oqipa ozil dazk `nlc ,yegip izk` `zyde .legn elgne xfge exiagl aeg xhy xkend :xn`c ,l`enycl `zi` dpin rny :ipyne .'ek oqipa ozil dazk `nlc

.lra dl zilc ircica mzd ixiinc :xnel jixve !`kd opixn`ck ,legnl dleki dpi`y ,dlral dzaezkl dzqipkde
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àø÷éLk¯áL ãé÷ôàc àøáb àeää .ïðéLééç àì §¦§¨¨¨§¦©©©§¨§©§¥©
déøa øa àLàéî éaø éa àðéãña éøééöc àúéðbøî©§¨¦¨§©§¥¦§¦¨¥©¦§¨¨©§¥
.ãé÷t àìå àLàéî éaø áéëL .éåì ïa òLBäé éaøc§©¦§ª©¤¥¦§¥©¦§¨¨§¨§¦

àãç :eäì øîà .éîà éaøc dén÷ì eúà¯àðòãéc ¨§©¥§©¦©¦£©§£¨§¨©§¨
àìc éåì ïa òLBäé éaøc déøa øa àLàéî éaøa déa¥§©¦§¨¨©§¥§©¦§ª©¤¥¦§¨
àlà ïøîà àìå .àðîéñ áéäé à÷ àä :ãBòå ,ãéîà£¦§¨¨¨¥¦¨¨§¨£¨©¤¨
÷éôðå ìééòc ìéâø ìáà ,íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø àìc§¨¨¦§¨¥§¨¥§¨¨£¨¨¦§¨¥§¨¥

íúäì¯àæçéî eäéàå ,ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà §¨¨¥¨¦¦©£¦¨©§¥§¦¦£¨
,àñç éa àtñëc àñk ãé÷ôàc àøáb àeää .àæç£¨©©§¨§©§¥¨¨§©§¨¥¨¨
øîà .ïîçð áøc dén÷ì eúà .ãé÷t àìå àñç áéëL§¥¨¨§¨§¦¨§©¥§©©§¨£©
à÷ àä :ãBòå .ãéîà àìc àñça déa àðòãé :eäì§¨©§¨¥§¨¨§¨£¦§¨¨

éñ áéäé÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlà ïøîà àìå .àðî ¨¥¦¨¨§¨£¨©¤¨§¨¨¦§¨¥§¨¥
íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø ìáà ,íúäì¯Léðéà øîéà §¨¨£¨¨¦§¨¥§¨¥§¨¨¥©¦¦

ãé÷ôàc àeää .àæç àæçéî eäéàå ,ãé÷ôà àðéøçà©£¦¨©§¥§¦¦£¨£¨©§©§¥
áø áéëL ,àøôñ áøc deçà éîéc áø éa àñkèî§©§¨¥©¦¦£§©¨§¨§¥©
:eäì øîà .àaà éaøc dén÷ì àúà .ãé÷t àìå éîéc¦¦§¨§¦£¨§©¥§©¦©¨£©§

àãç¯:ãBòå ,ãéîà àìc éîéc áøa déa àðòãéc £¨§¨©§¨¥§©¦¦§¨£¦§
ìéâø àìc àlà ïøîà àìå .àðîéñ áéäé à÷ àä̈¨¨¥¦¨¨§¨£¨©¤¨§¨¨¦
íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø ìáà ,íúäì ÷éôðå ìééòc§¨¥§¨¥§¨¨£¨¨¦§¨¥§¨¥§¨¨

¯.àæç àæçéî eäéàå ,ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà¥¨¦¦©£¦¨©§¦§¦¦£¨£¨
.äiáBè àúà ,áéëL .äiáBèì ééñëð :eäì øîàc àeää©©£©§§¨©§¦¨§¥£¨¦¨
àúàå "äiáBè" øîà .äiáBè àa éøä :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¥¨¦¨£©¦¨©£¨

äiáBè áøì" ,øîà "äiáBèì" :äiáBè áø"¯.øîà àì ©¦¨§¦¨£©§©¦¨¨£©
déa ñéâc Léðéà éàå¯;äiáBè éðL eúà .déa ñéb àä §¦¦¦§¦¥¨¦¥¨§¥¦¨
íëç ãéîìúå ïëL¯íëç ãéîìúå áBø÷ ,íãB÷ íëç ãéîìz¯íëç ãéîìzàéòaéà .íãB÷ ¨¥§©§¦¨¨©§¦¨¨¥¨§©§¦¨¨©§¦¨¨¥¦©£¨

íäéðLe ,íéáBø÷ íäéðL ."÷Bçø çàî áBø÷ ïëL áBè" :òîL àz ?éàî áBø÷å ïëL :eäì§¨¥§¨©¨§©¨¥¨¥¨¨§¥¤§¦§¥¤
íéîëç íäéðLe ,íéðëL¯.éðéiãc àãeLdéì øîààîéà àz :ïéáà øa àéiç áøc déøáì àáø §¥¦§¥¤£¨¦¨§©¨¥£©¥¨¨¦§¥§©¦¨©¨¦¨¥¨

øæçå Bøéáçì áBç øèL øëBnä :ìàeîL øîàc àä :Ceáà øîà äåäc àúeéìòî àúléî Cì̈¦§¨©©§¨©£¨¨©£¨§¨©§¥©¥§©©£¥§¨©
Bìçîe¯Bzìçîe äøæçå dìòáì áBç øèL úñðëîa ìàeîL äãBî .ìçBî LøBé eléôàå ,ìeçî §¨¨©£¦¥¥¤§¥§©§¤¤§©§©§¨§¨§¨§©§

¯.dãék BãiL éðtî ,ìeçî BðéàL.äàðä úáBèa dúaeúëì dzðéáæ ïîçð áøc déúáéø÷ ¤¥¨¦§¥¤¨§¨¨§¦¨¥§©©§¨§¦§¨¦§¨¨§©£¨¨
äöò dì àañéìc àkéì :ïîçð áø eäì øîà ,dzøáì dì éòáz à÷ eúà ,äáéëLe äLøbéà¦©§¨§¦¨¨¨¨§¥¨¦§©¨£©§©©§¨¥¨§¦§¨¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc zeaezk(iyily meil)

àø÷éLkllk azkp `ly oeik xwyk d`xp xacdy yygd iabl ± §¦§¨
,ef d`eld lrïðéLééç àì`ed mrhdy xn` jkle ,miyyeg oi` ± Ÿ¨§¦¨

.xhyd ceariy gk lhazpy oeikn

* * *
:`pcne` it lr oenn z`ved oipra miyrn dnk d`ian `xnbd

àðéãña éøééöc àúéðbøî áL ãé÷ôàc ,àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨§©§¦©©§¨¦¨§©§¥¦§¦¨
,oicqa zexexv eidy zeilbxn ray ciwtdyéa[lv`-]éaø ¥©¦

déøa øa àLàéî[epa oa-]àLàéî éaø áéëL .éåì ïa òLBäé éaøc §¨¨©§¥§©¦§ª©¤¥¦¨¦©¦§¨¨
ãéwt àìåezia ipal zeevl witqd `le ,me`zt `y`in iax zn - §Ÿ©¦

.ezeyxay miqkpd lrénà éaøc dén÷ì eúàiptl ciwtnd `a - ¨§©¥§©¦©¦
e ,minezid on zeilbxnd z` reazl in` iaxeprh miyxeid eli`

,epia` ly eid `nyeäì øîàzexaq izy opyi ,minezil in` iax ¨©§
,raezd zaehlàãç,zg` ±déa àðòãécip` rceiy ±àLàéî éaøa £¨§¨©§¨¥§©¦§¨¨

ãéîà àìc éåì ïa òLBäé éaøc déøa øaone ,xiyr mc` did `ly - ©§¥§©¦§ª©¤¥¦§Ÿ£¦
.el` zeilbxn dpw `l mzqdãBòå,ztqep daiq -áéäé à÷ àä §¨¨¨¦

àðîéñeid ote` dfi`ae eid zeilbxn dnk oniq ozp ciwtnd ixd - ¦¨¨
:`xnbd dtiqen .zexexvïøîà àìåz` `ivedl raezd on`py §Ÿ£¨¨

,mipniq ici lr zeilbxndíúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlà± ¤¨§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦§¨¨
,df ziaa z`vle qpkdl libx epi` raezdykìééòc ìéâø ìáà£¨¨¦§¨¥

íúäì ÷éôðåoi` ,df ziaa z`vle qpkdl `ed libx m` la` - §¨¦§¨¨
,di`x mipniqdàæç àæçéî eäéàå ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà- ¥¨¦¦©£¦¨©§¦§¦¤¡¨£¨

onfa gkep did raezde ,oze` ciwtd xg` mc`y xnel okziy
.mipniqd z` xne` `ed df it lre ,dcwtdd

:dnec dyrnàñç éa àtñëc àñk ãé÷ôàc ,àøáb àeään ±dyr ©©§¨§©§¦¨¨§©§¨¥¨¨
.`qg lv` sqk ly qek ciwtdy mc`aãéwt àìå àñç áéëL- ¨¦¨¨§Ÿ©¦

.ezeyxa eidy miqkpd lr ezia ipal deiv `le me`zt `qg zn
ïîçð áøc dén÷ì eúà,ongp ax iptl oecl minezide ciwtnd e`a - ¨§©¥§©©§¨

eli`e ,qeka oniq ozp s`e ,el zkiiy qekdy orh ciwtndy
,mdia`l zkiiy qekd `ny eprh miyxeideäì øîàongp ax ¨©§

,minezilãéîà àìc àñça déa àðòãé`ly `qg z` ip` xikn - ¨©§¨¥§¨¨§Ÿ£¦
,sqk ly qek el didiy icka xiyr didàðîéñ áéäé à÷ àä ãBòå§¨¨¨¦¦¨¨

mkilr okle ,el zkiiy qekdy gikeny ,qeka oniq ozp raezd -
.raezl eaiydlïøîà àìålr qekd z` `ivedl ciwtnd on`py §Ÿ£¨¨

,mipniq iciíúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlàlibx raezd oi`y - ¤¨§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦§¨¨
,`qg ly eziaa z`vle qpkdl,íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø ìáàoi` £¨¨¦§¨¥§¨¦§¨¨

y oeik ,di`x mipniqdàæç àæçéî eäéàå ãé÷ôà àðéøçà Léðéà øîéà¥©¦¦©£¦¨©§¦§¦¤¡¨£¨
zrya gkep did raezde qekd z` ciwtd xg` mc`y okzi -

.mipniqd z` rcei `ed jke ,dcwtdd
:dnec dyrn d`ian `xnbdàñëèî ãé÷ôàc àeäädyrn ± ©§©§¦§©§¨

iynn cba ciwtdy mc`aáø áéëL ,àøôñ áøc äeçà éîéc áø éa¥©¦¦£¨§©©§¨¨¦©
ãéwt àìå éîéc,ezia ipal zeevl witqd `le me`zt inic ax zn - ¦¦§Ÿ©¦

àaà éaøc dén÷ì àúàon raze ,`a` iax iptl ciwtnd `a - ¨¨§©¥§©¦©¨
`ny eprh minezid eli`e ,mipniq ea ozp s`e cbad z` minezid

,did epia` lyeäì øîàzexaq izy opyi ,minezil `a` iax ¨©§
,raezl jiiy cbadyãéîà àìc éîéc áøa déa àðòãéc ,àãç± £¨§¨©§¨¥§©¦¦§Ÿ£¦

ip`y ,zg`d,xiyr did `ly inic ax z` xikn,ãBòåà÷ àä §¨¨
àðîéñ áéäé.cbaa mipniq ozp raezd ixdy -ïøîà àìåyiy ¨¦¦¨¨§Ÿ£¨¨

,ozep ciwtndy mipniqd lr jenql÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlà¤¨§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦
íúäì,df ziaa z`vle qpkdl libx `l `ed m` wx -ìéâø ìáà §¨¨£¨¨¦

,íúäì ÷éôðå ìééòc,di`x mipniqd oi`ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà §¨¥§¨¦§¨¨¥¨¦¦©£¦¨©§¦
àæç àæçéî eäéàå,cbad z` ciwtd xg` mc`y xnel okziy - §¦¤¡¨£¨

lre ,dcwtdd onfa gkep did ,ciwtnd `edy orehy mc` eze`e

.mipniqd z` xne` `ed df it

* * *
:zrc ocne` it lr oic wqt oipra sqep dyrneäì øîàc àeää©§¨©§

äiáBèì ééñëðeiqkp z` epziy ezen iptl xn`y mc`a dyrn ± §¨©§¦¨
.ezpeek dzid diaeh dfi`l yxit `le ,diaehláéëLeze` zn - ¨¦

,mc`äiáBè àúà.znd iqkp z` raze diaeh mya mc` `a - ¨¨¦¨
äiáBè àa éøä ,ïðçBé éaø øîàz` raezy diaeh epiptl dpd - ¨©©¦¨¨£¥¨¦¨

.el ozip `ly recne ,miqkpd
m` :zvwna dpey dxwnøîàl eidi eiqkpyáø àúàå ,äiáBè ¨©¦¨§¨¨©

äiáBè,el epzi `ly `ed oicd ,diaeh ax enyy mc` `ae - ¦¨
èì'øîà 'äiáB,'diaehl' miqkpd z` ozepy ez`eeva xn` zndy - §¦¨¨©

mle`déa ñéâc Léðéà éàå .øîà àì 'äiáBè áøì'reci m` la` - §©¦¨Ÿ¨©§¦¦¦§¦¥
ezexwl citwd `l jk jezne ,enr cceine ea libx did zndy epl

,'diaeh ax'déa ñéb àä`ly di`x oi`e ,ea libx `ed ixd - ¨¦¥
.miqkpd z` lawl diaeh ax lekie ,diaeh axl oiekzd

:sqep dxwnäiáBè éðL eúàm` ,diaeh mnyy miyp` ipy e`a - ¨§¥¦¨
did cg`dïëL,znd lyåxg`d,íëç ãéîìz`ed oicd ¨¥§©§¦¨¨

dy.íãB÷ íëç ãéîìzdid mdn cg` m` mb ,daiq dze`neáBø÷ ©§¦¨¨¥¨
,znd lyåxg`d,íëç ãéîìz,`ed oicd ,diaeh mny mdipye §©§¦¨¨

dy.íãB÷ íëç ãéîìz©§¦¨¨¥
:xg` dxwna dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ïëL ¦©§¨§¨¥

éàî áBø÷åxg`de ,znd ly oky did mdn cg`yk oicd dn - §¨©
.mipzep mdn inl ,eaexwòîL àzweqtdn di`x(i fk ilyn)áBè' ¨§©

'÷Bçø çàî áBø÷ ïëL.mcew okydy ixd ¨¥¨¥¨¨
eid m`íéáBø÷ íäéðL,znd lyåkeid m` oíéðëL íäéðLly §¥¤§¦§§¥¤§¥¦

,zndåm` ok,íéîëç íäéðL,`ed oicdéðéiãc àãeLmipiicd - §§¥¤£¨¦¨§©¨¥
bdep did zndy ,oebk ,eiqkp z` zzl sicrn znd did inl exxai

.epzi md ele ,exiagn oebd xzei `edy e` ,mdn cg` z` axwl

* * *
:daezk ziiab ipiipra weqrl zxfeg `xnbddéøáì àáø déì øîà̈©¥¨¨¦§¥

Cì àîéà àz ,ïéáà øa àéiç áøcjl xne`e `ea -àúeélòî àúléî §©¦¨©¨¦¨¥¨¨¦§¨§©§¨
Ceáà øîà äåäc,jia` xn`y dlern xac -ìàeîL øîàc àä± ©£¨¨©£¨§¨©§¥

deln ,l`eny xn`y df xac,Bøéáçì áBç øèL øëBnäick ©¥§©©£¥
,gwell aegd z` rxti deld dzrnyøæçådelndBìçîedell §¨©§¨

aegd ,aegd z`,ìeçîaegd z` zeabl leki epi` aey gwelde ¨
.epic lra epi` df mc`y oerhl i`yx deldy meyn ,deldn

LøBé eléôàådelnd lyìçBîlre .dell aegd z` legnl leki ± ©£¦¥¥
jia` xn` dfa ,ìàeîL äãBîdy`ddìòáì áBç øèL úñðëîiptl ¤§¥§©§¤¤§©§©§¨

,beln iqkp zxeza di`eyipäøæçådy`dezìçîe,dellLaegd §¨§¨§¨©¤
BãiL éðtî ,ìeçî Bðéà`id ixd lrad ly,dãék`ed mb dzre ¥¨¦§¥¤¨§¨¨

.eicrla legnl dleki dpi` jkitle aegd lr milra
:df oipra dyrn d`ian `xnbdïîçð áøc déúáéø÷ly ezaexw - §¥¨¥§©©§¨

ongp axäàðä úáBèa dúaeúëì dzðéaæxhy z` dxkn - ©¦§¨¦§¨¨§©£¨¨
.hren mekqa dzaezkäáéëLe äLøbéà,dzne dyxbzpe - ¦¨§¨§¦¨

dn dia`n zeabl d`a zad dze`e ,za dixg` dxi`yde
.dzaezka oiyexibd zrya dn`l aiigzpydì éòáz à÷ eúà̈¨¨§¥¨

dzøáìz` eraze e`a ,daezkd xhy z` epwy zegewld mle` ± ¦§©¨
.daezkd z` epw md ixdy daezkd z` mdl zzl zadeäì øîà̈©§

äöò dì àañéìc àkéì ,ïîçð áølekiy edyin o`k oi` m`d - ©©§¨¥¨§¦§¨¨¥¨
,oldlc dvrd z` zal uriil
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc zeaezk(iriax meil)

äeáà éaâì dnàc dúaeúëì dìçéúå ìéæézz` legnze zad jlz - ¥¦§¥£¨¦§¨¨§¦¨§©¥£¨
,dze` mlyl jxhvi `ly ,dia`l daezkd ly aegddúøéúå§¥§¨

dépéî.eze` yxiz dia` zeniyk seqale ±äòîLixac z` zad ¦¥¨§¨
,ongp axdzìéçà äìæà.daezkd aeg z` dlgne dkld - ¨§¨©¦§¨

:dvr ozpy dnn ea xfeg ongp axeðéîöò eðéNò ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¦©§¥
ïéðéicä éëøBòkiaexwl iziyrpy jka dxeyk izbdp `l ,xnelk §§¥©©¨¦

'oic jxer'k.
:`xnbd zl`eyàøwéòîdvrd z` ozpyk [dligzn-]øáñ éàî ¥¦¨¨©¨©

,ongp axóBqáìejk lr hxgzdyk -.øáñ éàî:`xnbd daiyn §©©¨©
øáñ àøwéòîmlrzi `ly mc`l ie`x ongp ax xaq dligzn - ¥¦¨¨¨©

weqtd meyn lkeiy dn lka el riiqi `l` ,ezgtyn aexwn
(f gp diryi)óBqáìe ,'ílòúú àì EøNaîe'hxgzpykøáñyíãà ¦§¨§Ÿ¦§©¨§©¨©¨¨

éðàL áeLçmilelre ,eiyrnn micnl oky ,dpey epic aeyg mc` ± ¨©¦
.miaexw mpi`y el`l s` jk zeyrl epnn cenll miyp`d

* * *
:lirl dxkfedy dklda oecl day `xnbd,ìàeîL øîà ,àôeb¨¨©§¥

delnáBç øèL øëBnä,xg` lr el didyBìçîe øæçå ,Bøéáçì± ©¥§©©£¥§¨©§¨
aegdy `ed oicd ,aegd eze` z` dell delnd lgne,ìeçî̈

ìçBî LøBé eléôàåoi`e ,legnl leki delnd ly yxeid s`e ± ©£¦¥¥
.aegd z` deldn zeabl leki gweld

àeä çwt éàå ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàdvexe ,gweld - ¨©©¨§¥§©§ª©§¦¦¥©
,delnd ici lr aegd zlign zngn cqtd ly zexyt` repnl

éæeæ déì L÷ø÷îmlyi ,xnelk ,eciay zerna dell ywywi - §©§¥¥¥
,delnd mr `ipepw dyriy iptl sqk dellàøèL déì áúëå§¨©¥§¨¨

déîLaf`e ,gweld my lr ycg aeg xhy gwell deld aezkie ± ¦§¥
aegd z` zeabl gweld lkei ,aegd lr legni delnd m` mb

.deldn
jkae aegd lr lgne xfge exiagl aeg xkend m`d dpc `xnbd

:gweld z` zevtl aiig ,gwell ciqtdïéàãc ïàî ,øîéîà øîà̈©£¥©©§¨¦
éîøâc àðéc,'inxb' ly jxca wifdy mc` minelyza aiigny in ± ¦¨§©§¦

aeg xhy zlign ly dxwnaàélòî àøèL éîc déa éaâî`ed ± ©§¥¥§¥§¨¨§©§¨
wfp inelyz zxeza xhya aezkd mekqd lk z` delndn daeb

la` .gweld xearéîøâc àðéc ïéàc àìc ïàîaiign epi`y in ± ©§Ÿ¨¦¦¨§©§¦
,'inxb' iwfpaàîìòa àøééð éîc déa éaâîxeht delnd ,xnelk ©§¥¥§¥§¨¨§¨§¨

,xhyd aezk eay xiipd `l` jl izxkn `l gwell orehy iptn
.`ed jcia `ld df xiipe

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàcáeò äåäcg`a dyrn did - £¨§¨
,iy` ax iptl oicd `ae ,aegd lr dell lgne aeg xhy xkny

dééôëå[dtke-]éMà áøì íøôøaiigl yiy zei`x el daxdy jka §©§¥©§¨§©©¦
,inxb oicn delnd z`déa éaâàåéîìöì àøeLk ékax wcwce - §©§¥¥¦§¨§©§¥

d`vezk el mxbpy cqtdd lk gwell mlyiy ,delnd mr iy`
,zexev da xevl ur zxew dpewd mc`y itk ,aegd zlignn

.ixnbl dxyie dwlg `dzy wcwcn

* * *
:epizpynl xeywd oic d`ian `xnbdáøc déîMî øîéîà øîà̈©£¥©¦§¥§©

áBç ìòáe äMà úaeúk déìò àkéàc ïàî éàä ,àîçlheny in - ¨¨©©§¦¨£¥§©¦¨©©
,el deldy mc`l aiig mbe daezk aeg rextl eilrdéì úéàå§¦¥

éæeæ déì úéàå àòøà,zerne rwxw el yie -déì ïðé÷lñî áBç ìòáì ©§¨§¦¥¥§©©§©§¦¨¥
,éæeæae ,zerna el mirxet ,xnelkàòøàa dì ïðé÷lñî äMàìz`e ± §¥§¦¨§©§¦¨¨§©§¨

,xacd mrhe .rwxwa miwlqn daezkd zlra dy`ddéðéc ék éàä©¦¦¥

déðéc ék éàäåozp delnd ,xnelk .dpick dy`de epick delnd - §©¦¦¥
`ed oic okle ,zern dxfga lawl dvex `ede d`elda zern
`l` ,daezkd xear sqk dpzp `l dy`d eli`e .zern el rxtiy
okle ,rwxwd ceariy lr xwira zkneq `ide ,dl aiigzd dlra

.rwxwa dl rxtiy `ed oic
:jiynn xnin`àåàòøà ãç àlà àkéà àì érwxw wx el yi m`e - §¦Ÿ¦¨¤¨©©§¨

,zg`ãçì àlà àéæç àìå,mdn cg` melyzl `l` die`x dpi`e - §Ÿ©§¨¤¨§©
déì ïðéáäé áBç ìòáì,aeg lral rwxwd z` mipzep -àì äMàì §©©¨£¦¨¥§¦¨Ÿ

dì ïðéáäéaeg lrad z` miticrny mrhde ,mipzep `l dy`le - ¨£¦¨¨
miyp`y oieel ipta zlc lrep z`vnp ciqti m`y meyn ,`ed

:`xnbd zx`an .zeeldln erpni,àîòè éàîmrhd dn ,xnelk ©©£¨
dy`l eli`e 'zlc zlirp'l miyyegy meyn aeg lral mipzepy

y meyn ,'`pig' mrhn mipzep oi`àOéì äöBø LéàäM änî øúBé¥¦©¤¨¦¤¦¨
,àNpäì äöBø äMà,`ypidl oevx odl yi miyp llk jxca ,xnelk ¦¨¨§¦¨¥

erpni delnl rwxwd z` epziy ozb`c zngny yegl oi` jkle
,rwxwd z` el ozip `l m` zeeldln rpni deln la` ,`ypidln

.mieel ipta zlc zlirp meyn dfa yie

* * *
:aeg zrixt oipra oeic d`ian `xnbd,àîç áøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©¨¨

àáøc déîMî eúéøîàc éàcå,`ax ly enyn zxn`y oekp m`d - ©©§¨§¦¦§¥§¨¨
éæeæ déa é÷qîc ïàî éàä,dely zngn zern ea miyepy mc` ± ©©§©§¥¥¥

àòøà déì úéàå,delnl dpnn mlyl lekiy rwxw wx el yie - §¦¥©§¨
,el oi` zernedépéî òáz à÷å áBç ìòa àúàåraeze delnd `ae - §¨¨©©§¨¨©¦¥

,aegd z` el mlyl epnndéì øîàå,deldàòøàî ìB÷L ìéæjl - §¨©¥¦§¥©§¨
,jaega rwxwd z` dabzedéì ïðéøîà,dell mixne` ep` ±ïéaæ ìéæ ©§¦¨¥¦©¦

déì áä éúééàå zà.delnl sqk `ade rwxwd z` xeknze jl - ©§§©§¥©¥
z` zeabl jneq delnd ixdy ,dfk denz xac zxn`y oekp m`d
xeknl deld gixhpy recne ,deld ly rwxwd lr xwira eaeg

.rwxw el zeabdl lkei `le
:`ng ax aiyndéì øîà,`tt axlàìizxn` `l ,oekp epi` ± ¨©¥Ÿ

,jk m` ,`tt ax el xn` .z`fk dkldéëéä àcáeòc àôeb éì àîéà¥¨¦¨§§¨¥¦
äåädrenyd d`vi epibay `ax wqt eay dyrnd seb did dn - £¨

.zirhenddéì øîà,`ng axäåä íéáëBk ãáBòa åéúBòî äìBz- ¨©¥¤§¨§¥¨¦£¨
ely opi`y xwya orh j` ,zern el eid ,`ax iptl `aedy df del

e xg`ny .ieb ly `l`,ïâBäk àlL äNò àeähnzydl dqipy ¨¨¤Ÿ§¤
,sqka delnl rextln,ïâBäk àlL Ba eNò Cëéôìeze` eaiige §¦¨¨¤Ÿ§¤

dyrnd eze`a `weece .eaeg z` mlyle ,ely rwxwd z` xeknl
oi`e ,delnl rextl ick rwxwd z` xekniy mipiicd eilr exingd

mixg` zenewnl df dyrnn cenll.

* * *
Cãéãì ,àtt áøì àðäk áø déì øîàäåöî áBç ìòa úòéøt zøîàc ¨©¥©©£¨§©¨¨§¦¨§¨§©§§¦©©©¦§¨

aegy ,jzhiyl -ick `l` dpi` ,aegd z` mlyl deld ly ez
m` ,aeg lra zrixt zevn miiwløîàdeldãéáòéàc éì àçéð àì ¨©Ÿ¦¨¦§¤¡¦

äåöîdvex ipi`e ,aeg lra zrixt ly ef devn miiwl ipevxa oi` - ¦§¨
,mlyléàî.delnl mlyl deld z` etki oic zia m`d -déì øîà ©¨©¥

df xac ,`tt axàðéðz,`ziixaaíéøeîà íéøác änamiwel oi`y ¨¦¨©¤§¨¦£¦
,zewln mirax`n xzei dxiar lralr xar,äNòú àì úåöî §¦§©Ÿ©£¤

,äNBò Bðéàå äkeñ äNò Bì ïéøîBàL ïBâk ,äNò úåöîa ìáàe` £¨§¦§©£¥§¤§¦£¥¨§¥¤
lehil ,el mixne`,äNBò Bðéàå áìeì¨§¥¤
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miwxt dyelya` cenr et sc ± iriax wxtzeaezk
ìéæéúäìçéúå'åëdidy aeg xhy odl dxkn ef ly dn`e ,lgen yxei elit` :opixn`c Ð

.dlra lr dlåðéîöò åðéùòaexwk Ðekxere oipiic lv` `ad ,eade` e` ,oic lra ly

.dcbpky ciqtdl efl dvr izcnl jk .eaexw e` eade` zekf xg` zei`xaàø÷éòîÐ

.ok xn`ykóåñáì.hxgzpyk Ðéðàù áåùç íãàs` eyriy yie ,epnid oicnly itl Ð

.miaexwl `lyàåä ç÷ô éàå.gweld Ðù÷ø÷î
éæåæ äéìxhy el aezkl oda exkeye ,dell Ð

.mdipy oia `ipepw eyriy mcew ,enya aegïàî
éîøâã àðéã ïéàããcqtd mxebd z` aiignd Ð

.exiagläéá éáâî.elgend on ,`xhy i`da Ð

àéìòî àøèù éîã.ekezay aegd lk Ðïàîå
'åë ïéàã àìãwxta ,`nw `aaa ediizbelt Ð

,inxbc `pic dil zi` xi`n iaxe ,(a,fhw) `xza

my) `ipzck:(a,wdxcb `le dpnid y`iizpÐ

.mi`lk iab ezeixg`a aiige ,yciw df ixd

.dizeek ol `niiweàîìòá àøééð éîã äéá éáâî
ixde ,xiipd `l` el xkn `ly xne` ,xnelk Ð

.jcia `edéùà áøì íøôø äééôëoicd `ay Ð

,iy` ax iptleaaiqezei`xa etiwdeiab`e

.inxbc `picnéîìöì àøåùë éëieaib :xnelk Ð

lk ,xenb.cqtddwcwci xy`k ea wcwc

dxyi gwely ,zexev da xevl dxew gweld

.dwlgeäéðéã éë éàäefe ,zern deld df Ð

dpzp `l `ide ,rwxwd ceariy lr dknq

lfxa o`v iqkp liaya m`e .melkoineyipd

daezkaÐefe ,cin oda dkf `edoztxivmr

.rwxwd ceariy lr daezkdàìà àéæç àìå
ãçì.odn cg`l ick `l` da oi` Ðáåç ìòáì

ïðéáäé.zlc lerpz `ly Ðùéàäùî øúåé
'åë äöåøopiyiig `le Ð.`pig meyn xnel

m` la` ,cg` meia eazkp zexhydy `wece

daezkd onf dncwÐ.daeb `idåúéøîàã éàãå
'åëizrnyy `ed zn` :`ed dl`y oeyl Ð

opigxhnc ,dniz ly df xac mixne` mz`y

dxknl dell dil?jnq xwir delnd `lde

!rwxwd lr elyäåä éøëðá åéúåòî äìåúÐ

.md ixkp ly xne`e ,rextl el did zernêãéãì
'åë úøîàãmey" wxta ,oikxr zkqna Ð

.(`,ak) "oinezidäåöî ç"òá úòéøôdevn Ð

oid" aizkc ,eixac zn`le eaeg rextl eilr

"wcvÐjly "e`l"e ,wcv jly "od" `diy

`aa) wcv.(`,hn `rivníéøåîà íéøáã äîá
.mirax` dwelc Ð

ïéëî
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ìéæéú`d ?dgiexd dnc :wgvi epiaxl dyw Ð dia` iabl dn`c dzaezkl dlgize

ongp axe ,`ilrn `xhy inc dia iabn Ð inxbc `pic oi`cc o`n :jenqa opixn`

`ixk` ieeg`c `xab `edd iab ,(a,fhw `nw `aa) "`xza lfebd"a inxbc `pic oi`c diteb

`aiign `le ,[`,hp oihib] "dpzn ozpzn zehertd" enk ,dzid dphwc :miyxtn yie ?ihigc

`lc jk jezn d`xp wgvi epiaxle .inxbc ipicn

lr dl epzpy minc `l` inxbc `picn `aiigin

zgeexny `vnpe ,daezkd lk `le ,dzaezk

oa oeyny epiaxl ayiizp `l ,edine .daxd

,"`ilrn `xhy inc dia iabn" oeyl mdxa`

`iane .xhya aezkd lk mlyl aiigc rnync

:(a,fn) oiyeciwc ipy wxta opixn`c `dn di`x

cia deln el didy e` "aeg xhya il iycwzd"

,zycewn :xne` xi`n iax ,mdilr dyxde mixg`

wiqne .zycewn dpi` :mixne` minkge

aeg xhy xkend :xn`c .ibltin `w l`enycac

ikdle ,dil zi` xn ;legn Ð elgne xfge exiagl

lekie li`ed ,dzrc dknq `lc ,zycewn dpi`

Ð xhya aezkd lk mlyl aiig did m`e .legnl

legnl i`yx epi` `d ?dzrc dknq `l i`n`

j`id dywiz `l `zyde] !dl mlyl jxhviy

mixg` oenn ciqtdl dvr ongp ax d`iyd

,ixnbl ociqtn did `l ixdy ,daxew liaya

zvw mewn lkn .epzpy zern mdl oixifgn eidy

.[mbnbl yiìòáìÐ ifefa dil opiwlqn aeg

,delnl ;miwelg oipic dylyc :mz epiax xne`

zi` :aeg lral .xikyle ,wfiple`l Ð ifef dil

elit` :wfipe .`kd opixn`ck ,`rx`a iwelql ivn

:xikyae .`rx`a dil wlqn Ð ifef dil zi`

oiafe gxh lif dil opixn` ,ifef dil zil elit`

`aa) "dilrde ziad" wxta opzc .ifef izii`e

xn`e ,ywae oaza enr dyer did :(`,giw `rivn

.el oirney oi` Ð "jxkya ziyry dn leh"

.(ifef dil zilc elit` Ð mzd rnyne

äùàìxzei `nrh i`n dl opiadi `l

dvex dy` `yil dvex yi`dyn

:(`,ct) lirl opixn`c :xn`z m`e .`ypil

`l oinipa iax elit`e .`pig meyn dy` zaezkl

mdipy la` ,lyek `ed aeg lradyk `l` bilt

epiax uxize !dy` zaezkl opiadic dcen Ð oiey

`ki`c meyn aeg lral opiadi Ð `kdc :mz

zlirp jiiy `l dy`ae ,zlc zlirpc `nrh

dy` `yil dvex yi`dyn xzei :opixn`ck ,zlc

`kil Ð dzin xg`lc ,lirl la` .`ypil dvex

opixn`ck ,`giky `l dzinc ,zlc zlirp

delnc dizrc` wiqn `lc ,(`,p oihib) "oiwfpd"a

oilhlhn elit` e` ,rwxw aeg lral opiadi dzin xg`l elit`c :wgvi epiax mya axd ixenl aiyd l`igi epiax axd ixene .`pig meyn dy` zaezk `ticr ,inzi inw iqkp iltpe del zinc

hiwp ivn `l minezil cwtp edl aidi ded i`e ,zeabl aeg lra ly epic oi`c oeikc meyn epiid Ð dy` zaezkl opiadic lirle .oilhlhn oiaeb aeg lrae dy`c epwzy mipe`b zpwz xg`

ikde .dey opnf eli`k iede ,llk ediilr daezk ceariy lg `le .zegewld on sexhzy epwiz `ly oeik ,xhyd onfl daezkd onf micw elit`e .`pig meyn dy` zaezk `ticr ,`pica edl

`nwl ?edn Ð xkne dpw jk xg`e dele del Ð carzyn xnel `vnz m`e ,carzyn `l `d Ð carzyn `l xnel `vnz m` ,xkne dpw "ipwi`c" :(`,fpw `xza `aa) "zny in" wxta xn`

wgvi iaxe .m"anxe qtl` ax oke ,wgvi epiaxk xac `nr oke :azke .zegewln zeabl carzyn `lc oeik ,`yixa `iab id llk iwetql `kil carzyn `l i`c rnyn] ?`xzal e` carzyn

.(ci azk .oyi gqep) [mz epiax ixac d`xp ik ,zn`e .mz epiaxk el d`xp mdxa` xaàåääxn`yk yxtl oi` Ð ded ixkpa eizern dlezÐ ixkpa eizern dlez ded "oiaf z` lif" el

.xeknl ewiwfd ikd elit`e ,el did `l xak diiabd zryae ,eizern dleze jled did erazyk ,dligz `l` .el eyr obedk ok m`cøîàdil `hiyt `d Ð i`n devn carinl `gip `l

Ð milecb minezi iqkplc llkn .edpip devn carin ipa e`l ipde ,devn aeg lra zrixtc meyn :xn`we .miphw oinezi iqkpl oiwwfp oi`c `d` (`,ak) oikxra dizlin xwir `dc ,oitekc

m` dipin `rac :xnel yi inp i` .oitek devn `ki`c `kidc ,dezipz :dil xn` !?devn ezexwl jiiy dne ,oitekc `hiyt `lde ?i`n devn carnl dil `gip `l :xn`w ikd `l` .oiwwfp

:miyxtn yie .'ek dezipz :dil xn` ?i`n Ð exn`c `kid la` ,"devn carnl ol `gip `l" exn` `lc `kid ilin ipd Ð oiwwfp milecb oinezi iqkplc `hiytc ab lr s` .e`l m` oitek

,zernd lr ied inp ceariyd Ð zern oziy oicde li`ede .iqkp` `ki` `aeig la` ,ixxv meyn oiwwfp oi`c `nrh xn`c ryedi axc dixa `ped axl `nlyac ,i`w ixkpa eizern dlez`c

,devn `ki`c mewna `l` `ceariy ediilr `inx `lc ,ediilr opizgp `l inzil iqkp edl zi`c ab lr s`e ,devn :zxn`c Ð jcicl `l` .`kil ik oky lke ,zerwxw `ki`c ab lr s`

.`l Ð `kd la` ,ixnbl carzyi` oicae ,dicil `z` `xeqi`a mzdc ,eiqkp lk lr ceariydy olfbl inc `le ?zernd lr `di `l ceariydy inp zxn`úòéøôÐ devn aeg lra

Ð milecb oinezi iqkpn la` ,edpip devn carin ipa e`lc Ð miphw minezi iqkpn oirxtp oi` ikd elit`e ,(my) oikxra `tt axc dizlin xnzi` dlrc ,ixii` miqkp zeixg` `ki`ca

devn ceaik zevn iedc meyn `nrhe .`rx`c `pihw wayc `edd iab (a,`v zeaezk) "ieyp didy in" wxta gkenck ,oitek oi`e ,oinezid lr devn Ð miqkp zeixg` `kilca la` .oirxtp

,odia` ceak iptn xifgdl oiaiig Ð miieqnd xac lke zilhe dxt odia` odl gipd :(a,cv `nw `aa) "mivr lfebd"a xn`c `de .dilr oixdfen dhnly oic zia oi`c ,dciva dxky ozny

.edl opitiik `l Ð opaxcn `l` devn `kile li`edc :`pihw iab onwl yxit qxhpewae .`l Ð dicegl ceak meyn la` .mlyl oiaiig jkld ,odia` oelw `ki` oixifgn eidi `l m` Ð mzd

,znd ixac miiwl devn oebk ,opaxc zevna oitekc ogky`c ,d`xp oi`e.oiyxeid z` oitekc (`,n oihib) "gleyd"a opixn`c
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc zeaezk(iriax meil)

äeáà éaâì dnàc dúaeúëì dìçéúå ìéæézz` legnze zad jlz - ¥¦§¥£¨¦§¨¨§¦¨§©¥£¨
,dze` mlyl jxhvi `ly ,dia`l daezkd ly aegddúøéúå§¥§¨

dépéî.eze` yxiz dia` zeniyk seqale ±äòîLixac z` zad ¦¥¨§¨
,ongp axdzìéçà äìæà.daezkd aeg z` dlgne dkld - ¨§¨©¦§¨

:dvr ozpy dnn ea xfeg ongp axeðéîöò eðéNò ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¦©§¥
ïéðéicä éëøBòkiaexwl iziyrpy jka dxeyk izbdp `l ,xnelk §§¥©©¨¦

'oic jxer'k.
:`xnbd zl`eyàøwéòîdvrd z` ozpyk [dligzn-]øáñ éàî ¥¦¨¨©¨©

,ongp axóBqáìejk lr hxgzdyk -.øáñ éàî:`xnbd daiyn §©©¨©
øáñ àøwéòîmlrzi `ly mc`l ie`x ongp ax xaq dligzn - ¥¦¨¨¨©

weqtd meyn lkeiy dn lka el riiqi `l` ,ezgtyn aexwn
(f gp diryi)óBqáìe ,'ílòúú àì EøNaîe'hxgzpykøáñyíãà ¦§¨§Ÿ¦§©¨§©¨©¨¨

éðàL áeLçmilelre ,eiyrnn micnl oky ,dpey epic aeyg mc` ± ¨©¦
.miaexw mpi`y el`l s` jk zeyrl epnn cenll miyp`d

* * *
:lirl dxkfedy dklda oecl day `xnbd,ìàeîL øîà ,àôeb¨¨©§¥

delnáBç øèL øëBnä,xg` lr el didyBìçîe øæçå ,Bøéáçì± ©¥§©©£¥§¨©§¨
aegdy `ed oicd ,aegd eze` z` dell delnd lgne,ìeçî̈

ìçBî LøBé eléôàåoi`e ,legnl leki delnd ly yxeid s`e ± ©£¦¥¥
.aegd z` deldn zeabl leki gweld

àeä çwt éàå ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàdvexe ,gweld - ¨©©¨§¥§©§ª©§¦¦¥©
,delnd ici lr aegd zlign zngn cqtd ly zexyt` repnl

éæeæ déì L÷ø÷îmlyi ,xnelk ,eciay zerna dell ywywi - §©§¥¥¥
,delnd mr `ipepw dyriy iptl sqk dellàøèL déì áúëå§¨©¥§¨¨

déîLaf`e ,gweld my lr ycg aeg xhy gwell deld aezkie ± ¦§¥
aegd z` zeabl gweld lkei ,aegd lr legni delnd m` mb

.deldn
jkae aegd lr lgne xfge exiagl aeg xkend m`d dpc `xnbd

:gweld z` zevtl aiig ,gwell ciqtdïéàãc ïàî ,øîéîà øîà̈©£¥©©§¨¦
éîøâc àðéc,'inxb' ly jxca wifdy mc` minelyza aiigny in ± ¦¨§©§¦

aeg xhy zlign ly dxwnaàélòî àøèL éîc déa éaâî`ed ± ©§¥¥§¥§¨¨§©§¨
wfp inelyz zxeza xhya aezkd mekqd lk z` delndn daeb

la` .gweld xearéîøâc àðéc ïéàc àìc ïàîaiign epi`y in ± ©§Ÿ¨¦¦¨§©§¦
,'inxb' iwfpaàîìòa àøééð éîc déa éaâîxeht delnd ,xnelk ©§¥¥§¥§¨¨§¨§¨

,xhyd aezk eay xiipd `l` jl izxkn `l gwell orehy iptn
.`ed jcia `ld df xiipe

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàcáeò äåäcg`a dyrn did - £¨§¨
,iy` ax iptl oicd `ae ,aegd lr dell lgne aeg xhy xkny

dééôëå[dtke-]éMà áøì íøôøaiigl yiy zei`x el daxdy jka §©§¥©§¨§©©¦
,inxb oicn delnd z`déa éaâàåéîìöì àøeLk ékax wcwce - §©§¥¥¦§¨§©§¥

d`vezk el mxbpy cqtdd lk gwell mlyiy ,delnd mr iy`
,zexev da xevl ur zxew dpewd mc`y itk ,aegd zlignn

.ixnbl dxyie dwlg `dzy wcwcn

* * *
:epizpynl xeywd oic d`ian `xnbdáøc déîMî øîéîà øîà̈©£¥©¦§¥§©

áBç ìòáe äMà úaeúk déìò àkéàc ïàî éàä ,àîçlheny in - ¨¨©©§¦¨£¥§©¦¨©©
,el deldy mc`l aiig mbe daezk aeg rextl eilrdéì úéàå§¦¥

éæeæ déì úéàå àòøà,zerne rwxw el yie -déì ïðé÷lñî áBç ìòáì ©§¨§¦¥¥§©©§©§¦¨¥
,éæeæae ,zerna el mirxet ,xnelkàòøàa dì ïðé÷lñî äMàìz`e ± §¥§¦¨§©§¦¨¨§©§¨

,xacd mrhe .rwxwa miwlqn daezkd zlra dy`ddéðéc ék éàä©¦¦¥

déðéc ék éàäåozp delnd ,xnelk .dpick dy`de epick delnd - §©¦¦¥
`ed oic okle ,zern dxfga lawl dvex `ede d`elda zern
`l` ,daezkd xear sqk dpzp `l dy`d eli`e .zern el rxtiy
okle ,rwxwd ceariy lr xwira zkneq `ide ,dl aiigzd dlra

.rwxwa dl rxtiy `ed oic
:jiynn xnin`àåàòøà ãç àlà àkéà àì érwxw wx el yi m`e - §¦Ÿ¦¨¤¨©©§¨

,zg`ãçì àlà àéæç àìå,mdn cg` melyzl `l` die`x dpi`e - §Ÿ©§¨¤¨§©
déì ïðéáäé áBç ìòáì,aeg lral rwxwd z` mipzep -àì äMàì §©©¨£¦¨¥§¦¨Ÿ

dì ïðéáäéaeg lrad z` miticrny mrhde ,mipzep `l dy`le - ¨£¦¨¨
miyp`y oieel ipta zlc lrep z`vnp ciqti m`y meyn ,`ed

:`xnbd zx`an .zeeldln erpni,àîòè éàîmrhd dn ,xnelk ©©£¨
dy`l eli`e 'zlc zlirp'l miyyegy meyn aeg lral mipzepy

y meyn ,'`pig' mrhn mipzep oi`àOéì äöBø LéàäM änî øúBé¥¦©¤¨¦¤¦¨
,àNpäì äöBø äMà,`ypidl oevx odl yi miyp llk jxca ,xnelk ¦¨¨§¦¨¥

erpni delnl rwxwd z` epziy ozb`c zngny yegl oi` jkle
,rwxwd z` el ozip `l m` zeeldln rpni deln la` ,`ypidln

.mieel ipta zlc zlirp meyn dfa yie

* * *
:aeg zrixt oipra oeic d`ian `xnbd,àîç áøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©¨¨

àáøc déîMî eúéøîàc éàcå,`ax ly enyn zxn`y oekp m`d - ©©§¨§¦¦§¥§¨¨
éæeæ déa é÷qîc ïàî éàä,dely zngn zern ea miyepy mc` ± ©©§©§¥¥¥

àòøà déì úéàå,delnl dpnn mlyl lekiy rwxw wx el yie - §¦¥©§¨
,el oi` zernedépéî òáz à÷å áBç ìòa àúàåraeze delnd `ae - §¨¨©©§¨¨©¦¥

,aegd z` el mlyl epnndéì øîàå,deldàòøàî ìB÷L ìéæjl - §¨©¥¦§¥©§¨
,jaega rwxwd z` dabzedéì ïðéøîà,dell mixne` ep` ±ïéaæ ìéæ ©§¦¨¥¦©¦

déì áä éúééàå zà.delnl sqk `ade rwxwd z` xeknze jl - ©§§©§¥©¥
z` zeabl jneq delnd ixdy ,dfk denz xac zxn`y oekp m`d
xeknl deld gixhpy recne ,deld ly rwxwd lr xwira eaeg

.rwxw el zeabdl lkei `le
:`ng ax aiyndéì øîà,`tt axlàìizxn` `l ,oekp epi` ± ¨©¥Ÿ

,jk m` ,`tt ax el xn` .z`fk dkldéëéä àcáeòc àôeb éì àîéà¥¨¦¨§§¨¥¦
äåädrenyd d`vi epibay `ax wqt eay dyrnd seb did dn - £¨

.zirhenddéì øîà,`ng axäåä íéáëBk ãáBòa åéúBòî äìBz- ¨©¥¤§¨§¥¨¦£¨
ely opi`y xwya orh j` ,zern el eid ,`ax iptl `aedy df del

e xg`ny .ieb ly `l`,ïâBäk àlL äNò àeähnzydl dqipy ¨¨¤Ÿ§¤
,sqka delnl rextln,ïâBäk àlL Ba eNò Cëéôìeze` eaiige §¦¨¨¤Ÿ§¤

dyrnd eze`a `weece .eaeg z` mlyle ,ely rwxwd z` xeknl
oi`e ,delnl rextl ick rwxwd z` xekniy mipiicd eilr exingd

mixg` zenewnl df dyrnn cenll.

* * *
Cãéãì ,àtt áøì àðäk áø déì øîàäåöî áBç ìòa úòéøt zøîàc ¨©¥©©£¨§©¨¨§¦¨§¨§©§§¦©©©¦§¨

aegy ,jzhiyl -ick `l` dpi` ,aegd z` mlyl deld ly ez
m` ,aeg lra zrixt zevn miiwløîàdeldãéáòéàc éì àçéð àì ¨©Ÿ¦¨¦§¤¡¦

äåöîdvex ipi`e ,aeg lra zrixt ly ef devn miiwl ipevxa oi` - ¦§¨
,mlyléàî.delnl mlyl deld z` etki oic zia m`d -déì øîà ©¨©¥

df xac ,`tt axàðéðz,`ziixaaíéøeîà íéøác änamiwel oi`y ¨¦¨©¤§¨¦£¦
,zewln mirax`n xzei dxiar lralr xar,äNòú àì úåöî §¦§©Ÿ©£¤

,äNBò Bðéàå äkeñ äNò Bì ïéøîBàL ïBâk ,äNò úåöîa ìáàe` £¨§¦§©£¥§¤§¦£¥¨§¥¤
lehil ,el mixne`,äNBò Bðéàå áìeì¨§¥¤
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miwxt dyelya` cenr et sc ± iriax wxtzeaezk
ìéæéúäìçéúå'åëdidy aeg xhy odl dxkn ef ly dn`e ,lgen yxei elit` :opixn`c Ð

.dlra lr dlåðéîöò åðéùòaexwk Ðekxere oipiic lv` `ad ,eade` e` ,oic lra ly

.dcbpky ciqtdl efl dvr izcnl jk .eaexw e` eade` zekf xg` zei`xaàø÷éòîÐ

.ok xn`ykóåñáì.hxgzpyk Ðéðàù áåùç íãàs` eyriy yie ,epnid oicnly itl Ð

.miaexwl `lyàåä ç÷ô éàå.gweld Ðù÷ø÷î
éæåæ äéìxhy el aezkl oda exkeye ,dell Ð

.mdipy oia `ipepw eyriy mcew ,enya aegïàî
éîøâã àðéã ïéàããcqtd mxebd z` aiignd Ð

.exiagläéá éáâî.elgend on ,`xhy i`da Ð

àéìòî àøèù éîã.ekezay aegd lk Ðïàîå
'åë ïéàã àìãwxta ,`nw `aaa ediizbelt Ð

,inxbc `pic dil zi` xi`n iaxe ,(a,fhw) `xza

my) `ipzck:(a,wdxcb `le dpnid y`iizpÐ

.mi`lk iab ezeixg`a aiige ,yciw df ixd

.dizeek ol `niiweàîìòá àøééð éîã äéá éáâî
ixde ,xiipd `l` el xkn `ly xne` ,xnelk Ð

.jcia `edéùà áøì íøôø äééôëoicd `ay Ð

,iy` ax iptleaaiqezei`xa etiwdeiab`e

.inxbc `picnéîìöì àøåùë éëieaib :xnelk Ð

lk ,xenb.cqtddwcwci xy`k ea wcwc

dxyi gwely ,zexev da xevl dxew gweld

.dwlgeäéðéã éë éàäefe ,zern deld df Ð

dpzp `l `ide ,rwxwd ceariy lr dknq

lfxa o`v iqkp liaya m`e .melkoineyipd

daezkaÐefe ,cin oda dkf `edoztxivmr

.rwxwd ceariy lr daezkdàìà àéæç àìå
ãçì.odn cg`l ick `l` da oi` Ðáåç ìòáì

ïðéáäé.zlc lerpz `ly Ðùéàäùî øúåé
'åë äöåøopiyiig `le Ð.`pig meyn xnel

m` la` ,cg` meia eazkp zexhydy `wece

daezkd onf dncwÐ.daeb `idåúéøîàã éàãå
'åëizrnyy `ed zn` :`ed dl`y oeyl Ð

opigxhnc ,dniz ly df xac mixne` mz`y

dxknl dell dil?jnq xwir delnd `lde

!rwxwd lr elyäåä éøëðá åéúåòî äìåúÐ

.md ixkp ly xne`e ,rextl el did zernêãéãì
'åë úøîàãmey" wxta ,oikxr zkqna Ð

.(`,ak) "oinezidäåöî ç"òá úòéøôdevn Ð

oid" aizkc ,eixac zn`le eaeg rextl eilr

"wcvÐjly "e`l"e ,wcv jly "od" `diy

`aa) wcv.(`,hn `rivníéøåîà íéøáã äîá
.mirax` dwelc Ð

ïéëî

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

ìéæéú`d ?dgiexd dnc :wgvi epiaxl dyw Ð dia` iabl dn`c dzaezkl dlgize

ongp axe ,`ilrn `xhy inc dia iabn Ð inxbc `pic oi`cc o`n :jenqa opixn`

`ixk` ieeg`c `xab `edd iab ,(a,fhw `nw `aa) "`xza lfebd"a inxbc `pic oi`c diteb

`aiign `le ,[`,hp oihib] "dpzn ozpzn zehertd" enk ,dzid dphwc :miyxtn yie ?ihigc

`lc jk jezn d`xp wgvi epiaxle .inxbc ipicn

lr dl epzpy minc `l` inxbc `picn `aiigin

zgeexny `vnpe ,daezkd lk `le ,dzaezk

oa oeyny epiaxl ayiizp `l ,edine .daxd

,"`ilrn `xhy inc dia iabn" oeyl mdxa`

`iane .xhya aezkd lk mlyl aiigc rnync

:(a,fn) oiyeciwc ipy wxta opixn`c `dn di`x

cia deln el didy e` "aeg xhya il iycwzd"

,zycewn :xne` xi`n iax ,mdilr dyxde mixg`

wiqne .zycewn dpi` :mixne` minkge

aeg xhy xkend :xn`c .ibltin `w l`enycac

ikdle ,dil zi` xn ;legn Ð elgne xfge exiagl

lekie li`ed ,dzrc dknq `lc ,zycewn dpi`

Ð xhya aezkd lk mlyl aiig did m`e .legnl

legnl i`yx epi` `d ?dzrc dknq `l i`n`

j`id dywiz `l `zyde] !dl mlyl jxhviy

mixg` oenn ciqtdl dvr ongp ax d`iyd

,ixnbl ociqtn did `l ixdy ,daxew liaya

zvw mewn lkn .epzpy zern mdl oixifgn eidy

.[mbnbl yiìòáìÐ ifefa dil opiwlqn aeg

,delnl ;miwelg oipic dylyc :mz epiax xne`

zi` :aeg lral .xikyle ,wfiple`l Ð ifef dil

elit` :wfipe .`kd opixn`ck ,`rx`a iwelql ivn

:xikyae .`rx`a dil wlqn Ð ifef dil zi`

oiafe gxh lif dil opixn` ,ifef dil zil elit`

`aa) "dilrde ziad" wxta opzc .ifef izii`e

xn`e ,ywae oaza enr dyer did :(`,giw `rivn

.el oirney oi` Ð "jxkya ziyry dn leh"

.(ifef dil zilc elit` Ð mzd rnyne

äùàìxzei `nrh i`n dl opiadi `l

dvex dy` `yil dvex yi`dyn

:(`,ct) lirl opixn`c :xn`z m`e .`ypil

`l oinipa iax elit`e .`pig meyn dy` zaezkl

mdipy la` ,lyek `ed aeg lradyk `l` bilt

epiax uxize !dy` zaezkl opiadic dcen Ð oiey

`ki`c meyn aeg lral opiadi Ð `kdc :mz

zlirp jiiy `l dy`ae ,zlc zlirpc `nrh

dy` `yil dvex yi`dyn xzei :opixn`ck ,zlc

`kil Ð dzin xg`lc ,lirl la` .`ypil dvex

opixn`ck ,`giky `l dzinc ,zlc zlirp

delnc dizrc` wiqn `lc ,(`,p oihib) "oiwfpd"a

oilhlhn elit` e` ,rwxw aeg lral opiadi dzin xg`l elit`c :wgvi epiax mya axd ixenl aiyd l`igi epiax axd ixene .`pig meyn dy` zaezk `ticr ,inzi inw iqkp iltpe del zinc

hiwp ivn `l minezil cwtp edl aidi ded i`e ,zeabl aeg lra ly epic oi`c oeikc meyn epiid Ð dy` zaezkl opiadic lirle .oilhlhn oiaeb aeg lrae dy`c epwzy mipe`b zpwz xg`

ikde .dey opnf eli`k iede ,llk ediilr daezk ceariy lg `le .zegewld on sexhzy epwiz `ly oeik ,xhyd onfl daezkd onf micw elit`e .`pig meyn dy` zaezk `ticr ,`pica edl

`nwl ?edn Ð xkne dpw jk xg`e dele del Ð carzyn xnel `vnz m`e ,carzyn `l `d Ð carzyn `l xnel `vnz m` ,xkne dpw "ipwi`c" :(`,fpw `xza `aa) "zny in" wxta xn`

wgvi iaxe .m"anxe qtl` ax oke ,wgvi epiaxk xac `nr oke :azke .zegewln zeabl carzyn `lc oeik ,`yixa `iab id llk iwetql `kil carzyn `l i`c rnyn] ?`xzal e` carzyn

.(ci azk .oyi gqep) [mz epiax ixac d`xp ik ,zn`e .mz epiaxk el d`xp mdxa` xaàåääxn`yk yxtl oi` Ð ded ixkpa eizern dlezÐ ixkpa eizern dlez ded "oiaf z` lif" el

.xeknl ewiwfd ikd elit`e ,el did `l xak diiabd zryae ,eizern dleze jled did erazyk ,dligz `l` .el eyr obedk ok m`cøîàdil `hiyt `d Ð i`n devn carinl `gip `l

Ð milecb minezi iqkplc llkn .edpip devn carin ipa e`l ipde ,devn aeg lra zrixtc meyn :xn`we .miphw oinezi iqkpl oiwwfp oi`c `d` (`,ak) oikxra dizlin xwir `dc ,oitekc

m` dipin `rac :xnel yi inp i` .oitek devn `ki`c `kidc ,dezipz :dil xn` !?devn ezexwl jiiy dne ,oitekc `hiyt `lde ?i`n devn carnl dil `gip `l :xn`w ikd `l` .oiwwfp

:miyxtn yie .'ek dezipz :dil xn` ?i`n Ð exn`c `kid la` ,"devn carnl ol `gip `l" exn` `lc `kid ilin ipd Ð oiwwfp milecb oinezi iqkplc `hiytc ab lr s` .e`l m` oitek

,zernd lr ied inp ceariyd Ð zern oziy oicde li`ede .iqkp` `ki` `aeig la` ,ixxv meyn oiwwfp oi`c `nrh xn`c ryedi axc dixa `ped axl `nlyac ,i`w ixkpa eizern dlez`c

,devn `ki`c mewna `l` `ceariy ediilr `inx `lc ,ediilr opizgp `l inzil iqkp edl zi`c ab lr s`e ,devn :zxn`c Ð jcicl `l` .`kil ik oky lke ,zerwxw `ki`c ab lr s`

.`l Ð `kd la` ,ixnbl carzyi` oicae ,dicil `z` `xeqi`a mzdc ,eiqkp lk lr ceariydy olfbl inc `le ?zernd lr `di `l ceariydy inp zxn`úòéøôÐ devn aeg lra

Ð milecb oinezi iqkpn la` ,edpip devn carin ipa e`lc Ð miphw minezi iqkpn oirxtp oi` ikd elit`e ,(my) oikxra `tt axc dizlin xnzi` dlrc ,ixii` miqkp zeixg` `ki`ca

devn ceaik zevn iedc meyn `nrhe .`rx`c `pihw wayc `edd iab (a,`v zeaezk) "ieyp didy in" wxta gkenck ,oitek oi`e ,oinezid lr devn Ð miqkp zeixg` `kilca la` .oirxtp

,odia` ceak iptn xifgdl oiaiig Ð miieqnd xac lke zilhe dxt odia` odl gipd :(a,cv `nw `aa) "mivr lfebd"a xn`c `de .dilr oixdfen dhnly oic zia oi`c ,dciva dxky ozny

.edl opitiik `l Ð opaxcn `l` devn `kile li`edc :`pihw iab onwl yxit qxhpewae .`l Ð dicegl ceak meyn la` .mlyl oiaiig jkld ,odia` oelw `ki` oixifgn eidi `l m` Ð mzd

,znd ixac miiwl devn oebk ,opaxc zevna oitekc ogky`c ,d`xp oi`e.oiyxeid z` oitekc (`,n oihib) "gleyd"a opixn`c
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miwxtרכד dyelyaa cenr et sc ± iriax wxtzeaezk
åúåà ïéëî.miiwl ecia yie ,dyrd lr xary mcew Ð'åë åúçéðäå äëìäåmy epcere Ð

.miyly xg`lïéøåáöù àåäå`nl` .dkf mcewd :ipzwc ,oizipzn iab ÐÐmiaxd zeyx

`ed dzeyxa e`l miyly xg`l ,jklid .ediabn ok m` `l` ,icin milral dil ipw `l

.iliig oiyexib iedilcíéáøä úåùø éãéöxearl mc` ipa jxc oi`y ,milzkl jenq Ð

jkgzdle my.milzekaäðùîúéðååðçÐ

.zepga eizexite epii xeknläòéáùî`ly Ð

.melk dcia dakiràéôåøèåôàqipkdl Ð

,eizexit `ivedlexekyle`yile ,milret

ozile.àøîâøîà÷ ìåâìâ éãé ìòdirnyc Ð

lr driayn :xn`c `nw `pzl,zeqtexht`d

dklit lr `le,dzqireleblb ici lr elit`e

zreayc oeikc .zeqtexht` zreay

`l `dc] ,opaxc zeqtexht`orhwraez dil

rayzy ipevx `l` ,ixa zprhilÐ`l

iax `z`e .izixg` dreay [dci lr oilblbn

daiyedc `kid :xninl xfril`,zipepgebin

drazyinczeqtexht``Ðlr inp drazyn

dklit lr leblb ici,dzqireoilblbnc

.opaxcnøîà÷ äìçúëì åàdpin `l elit`c Ð

`itexhet`Ðixdy ,dklt lr driayn

zqtexhet`.`idäôéôëá.zg` dtew jeza Ð

øéôùlr il zrayne li`ed :dil dxn`c Ð

iklitÐleaql leki ipi`.jzepctwà÷ôð éàî
äðéî äìixd Ðdywi dne ,dreay el zaiigzp

melk dakir `l m` ,df leblb dl?à÷å ìéàåä
éàøúá ú÷ééã`le ,ize` oin`ne ade` jpi` Ð

xeci`c `pivn.jcdaøèô àìù éøä`ly Ð

."jilr il oi` dreaye xcp" dl azkøãðÐ

zxcepym` mleray zexit lk ilr exq`i :el

oihib zkqna xn`ck ,melk jlyn izakir

l`ilnb oax oiwzd ,driaydln erpnp :(a,cl)

,evxiy dn lk minezil zxcep `dzy owfd

.dzaezk daebeäðùîäòéáùäì ìåëé åðéàÐ

.dxht dreay idn yxtn `xnbaòéáùî ìáà
äéùøåé úà àåädiyxeie ,dzne dyxib m` Ð

dzaezk epnid oiraezÐzreay mirayp

oiyxeizyxetnd:(`,dn) zereay zkqna

epzcwt `ly dreaydxn` `le ,dzin zrya

xhyy dizexhy oia ep`vn `le ,okl mcew epl

.rext dzaezkäúåùøá íéàáä úàåm` Ð

,dzne dyxbzpe ,mixg`l dzaezk dxkn

eze` oiraez zegewldeÐod s` oirayp

.oiyxeid zreayäúåà ïéòéáùî åéùøåé ìáàÐ

on oirxtp diyxei e` `ide ,dpnl`zp m`

minezidÐoxht `l ixdy ,dreay mikixv

.eiiga dzaezk dabz m` ,epnn `l`ïéàáì
éúåùøám` Ðxekn`rxtil d`a z`e ,iqkp

.zegewln'åë äìòá øá÷î äëìädxhty ef Ð

`ztqeza `icda ipz ikde .dreayd on dlra

Ðjd`cdxhty.i`wäéáà úéáì`ly Ð

dwqrzp.miqkpa aeyàáì ãéúòä ìòlr Ð

.melk dcia dakir `ly ,dzin xg`ly wqr

eda `ipdn `le ,edpip inzic miqkp `zydc

.dicic xehtøáòù ìò.dlra iigay wqr lr Ð

àøîâäúãéáò éàî äòåáùdreay efi` Ð

:ipzwc ,eiyxeil e` dlral zaiig dy`y mzq

dxht `l ikcÐdxht ike ,driaynÐoi`

.driayn
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äðéàirac ,l`enye axcn hiyt ikid :denzl yi daxd Ð l`enye axcn zyxebn

dil irain diteb `ng xa inx `de ?miaxd zeyxk miaxd zeyx icivc xninl

xnel yie zyxebn dpi`c dil `hiyt miaxd zeyxa ezgipdac llkn miaxd zeyx iciva

miaxd zeyx icivac llkn dqitz ipdn `l `hniqae xn`wcnc dizlinc `tiqn wiicc

zeyx iciv dncn ixn`c `ki`l edin `ipdn

.`hniql miaxdéãéöåzeyxk miaxd zeyx

"zexrp el`" yixac :dniz Ð enc miaxd

iciva ipw Ð `pwin oiprlc :xn` (a,`l zeaezk)

.miaxd zeyxäáøãàongp axcn zyxebn

axcn zyxebn daxc` :xn`w `lcn Ð 'ek

dqitz ipdn `l `hniqa ixn`c ,ediiteb l`enye

oipw oiprl `ticr `hniqc dil `hiytc llkn Ð

zeyx icive mb` la` .miaxd zeyx icivn ith

oipw oiprl `nl` .iccd` iiencl ira Ð miaxd

oa oeyny epiaxl dywe ,mb`n sicr `hniqÐ

(`,at) "eltpy dy`d" idliya lirlc :mdxa`

`le ,ef dxt jeyn" exiagl xne`d :opgei iax xn`

zcner elit` ,dpw Ð "miyly xg`l cr ipwiz

.`hniqa zcner `id m` oky lk ,ok m`e .mb`a

ipdn dqitzc lirl opgei iax xn` ikide

ixn`c yiwl oa oerny iaxe opgei iaxc ?`hniqa

!`hniqa elit` :ediiexz

øîåàäel xn`ca Ð 'ek ef dxt jeyn exiagl

seqa lirl iwe`ck ,ixiin "eiykrn"

xa inx irac ,inp hb iabe .(`,at) "eltpy dy`d"

`l i`c ;"eiykrn" xn`ca inp ixii` Ð `ng

xg`l `l` oiyexibd oi`c oeik ,eiykrn xn`

:dywe .dxivga f` didiy jixv did Ð miyly

i`n Ð mzdc !l`enye axcn hiyt ikidc

ikid ik :hiyt ikdc d`xpe ?`ki` "eiykrn"

a`d zzin zrync oicd onc ab lr s` ,mzdc

elit` ,mdy mewn lka minezi zwfga miqkpd

ikd ,inzi epw `l Ð miaxd zeyxa md m` ikd

,eiykrn jihib df ixd" dl xn`c `kid Ð inp

yi oicd onc ,"miyly xg`l cr ea iyxbzz `le

lka mei miyly xg`l cin hba zekfl dlmewn

dpi` miaxd zeyxa Ð ikd elit` ,`edy

.zyxebn

éáøyexitk `l Ð leblb ici lr xne` xfril`

oi`c xaq `nw `pzc :qxhpewd yxity

lk" wxta `dc .opaxc dreaya oilblbn

oilblbnc opiwqn (a,gn zereay) "oiraypd

`pzc `nrh ,`l` .biltc o`n `kile ,opaxca

`l Ð i`d ilek zwiicc oeik" dil dxn`c :`nw

`nrh i`n :inlyexi ."jcda xeci`c `pivn

ziaa mely oi` Ð ok xne` dz` m` ?opaxc

Ð dl ciar z` i`n ,milk dxay .mlerl

elit` ,`xazqn ?xky zxneyk e` mpg zxneyk

oi` Ð ok xne` z` oi` m` .dpi` mpg zxneyk

.mlerl ziaa melyøãðjilr il oi` dreaye

dl ozpy oebk :yxtn inlyexia Ð jiyxei lre

mi`ad z`e .oitexhet` diyxei zeyrl zeyx

,mixkp ,mc` ipa x`y :yxtl jixv Ð jzeyxa

.zeyx dl ozpy zngn oitexhet` oz`yry

`l` jiiy `l xcpc ?xcp hwp i`n` :dniz

owizc (a,cl oihib) "gleyd"a gkenck ,dpnl`a

jiiy `l "jilr"e ,'ek zxcep `dzy l`ilnb oax

xcp jenqa hwpc icii`c :xnel yie !dyexba `l`

`l `xnba ,edine .`yixa inp hwp ,oiyxei iab

,dreaye xcp :`ziixaa ipzwc ,ikd iiepyl jiiy

.llk miyxeia ixiin `l mzde
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כתובות. הכותב לאשתו - פרק שני דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

,BLôð àözL ãò BúBà ïékîoiicre dyrd lr xary mcew ,xnelk ©¦©¤¥¥©§
zeyrl lawiy cr eze` mikn miiwl ecia yidel mb ,jkitle ,

mitek ,oerxtd zevn z` miiwle eaeg z` mlyl dvex epi`y
.eytp `vzy cr e` ,mlyl dvxiy cr eze`

* * *
dépéî àòaepnn l`y -,àcñç áøî àîç øa éîøhb ozp mc` m` §¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨

,dl xn`e ,ezy`léhéb äæ éøäøçàì àlà Ba éLøbúz àìå ,C £¥¤¦¥§Ÿ¦§¨§¦¤¨§©©
ìLäëìäå ,íBé íéLdy`dezçépäåhbl,íéaøä úeLø écéöaexare §¦§¨§¨§¦¦©§¦¥§¨©¦

.my gpen oiicr hbde mei miylyeäîiciva gpeny hb m`d ,oicd ©
leki `ed `linne dy`d zeyxa gpenk aygp miaxd zeyx

.`l e` oiyexib myn lertl
déì øîà,`ng xa inxl `cqg ax,úLøBâî dðéàz`f izcnle ¨©¥¥¨§¤¤

îmxn`neäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc ,ìàeîLe áøcmdipy ± ¦§©§¥§©§¥§¨§¥©§©§
lirl exn`(:ct)lra mcwe ,miyelz zexit gipde zny mc` oipra ,

lirl dpyna xn`py ,mda ekf minezidy iptl qtze aeg(.ct)

,zexita dkf zekfl mcewd lky ,xaeq oetxh iaxyïéøeávL àeäå§¤§¦
íéaøä úeLøa ïéçpeîempi` df ote`ay ,a`d zzin zrya ¨¦¦§¨©¦

utgy l`enye ax ixacn gken ixd .minezid zeyxa miaygp
,jkitle .eilra zeyxa gpenk aygp epi` ,miaxd zeyxa gpend
gpen `ede ,mei miyly xg`l wx elegi oiyexibde hb ozepyk s`
e` sxypk epice ,dy`d zeyxa gpenl aygp epi` ,miaxd zeyxa

,`cqg ax miiqne .rxwpeîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéöå§¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨
gpenk aygp hbd oi` miaxd zeyx iciva mby ,[miaygp-]

.zyxebn dpi`e ,dy`d zeyxa
:`cqg ax lr dywn `xnbdäaøcà,jtidl gikedl yi - ©§©¨

dy`dy,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøcî ,úLøBâî§¤¤¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£¨
äìL øçàì ãò Eì äéeð÷ äéäz àìå Bæ äøt CBLî Bøéáçì øîBàíéL ¨¥©£¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§©§©©§¦

,íBégweldy `ed oicdäð÷,dxtd z`eléôàådxtd m`úãîBò ¨¨©£¦¤¤
.íâàa,dpewd zeyxa aygp mb`a cnerd utgy ixdåàì éàî- ©£©©¨

xnel xazqn `l m`deíéaøä úeLø écéö eðééäå íâà eðééä- ©§£©§©§¦¥§¨©¦
hb `linne ,df oiprl mpica miey ,mb`e miaxd zeyx icivy
`ide dy`d zeyxa gpenk aygp miaxd zeyx iciva gpend

.zyxebn
:`xnbd zvxzn,ãeçì íéaøä úeLø écéöå ãeçì íâà ,àì,xnelk Ÿ£©§§¦¥§¨©¦§

xzei miaxd zeyxk miaygp miaxd zeyx icive ,dpey mpic
.zyxebn dpi`y okzie mb`n

:`xnbd jldnl dpey `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
oicd dn ,l`y `ng xa inxy ,ozne `ynd did jky mixne`
mei miyly seql ea yxbzzy zpn lr ezy`l hb mc` ozpyk

.miaxd zeyx iciva ezgipde dkldedéì øîàoicd ,`cqg ax ¨©¥
dy`dy `ed,úLøBâîz`f cnel ip`e,ïîçð áøcîdxt jyendy §¤¤¦§©©§¨

zcner elit`e dxtd z` dpw ,mei miyly xg`l dzepwl ick
,eilra zeyxa gpenk epic mb`a gpend utgy ixd ,mb`aécéöå§¦¥

éîc íâàk íéaøä úeLø,mb`l dey mpic miaxd zeyx icive - §¨©¦©£©¨¥
`ide ,dy`d zeyxa aygp miaxd zeyx iciva gpend hb jkle

:`xnbd dywn .zyxebn,äaøcàjtidl gikedl ozip ixd ©§©¨
dy`dyìàeîLe áøcî úLøBâî dðéàmigpen eid zexitd m`y ¥¨§¤¤¦§©§¥

,miyxeid zeyxa miaygp mpi` a`d zzin zrya miaxd zeyxa
íéaøä úeLø écéö eðééäå íéaøä úeLø eðééä åàì éàî`l m`de - ©¨©§§¨©¦§©§¦¥§¨©¦

dy`d ok m`e miaxd zeyxk mpic miaxd zeyx icivy xazqn
:`xnbd zvxzn .zyxebn dpi`öå ãeçì íéaøä úeLø ,àìúeLø écé Ÿ§¨©¦§§¦¥§

,ãeçì íéaøägpen did hbd m` jkitle ,mzeeydl oi` ,xnelk ¨©¦§
`l` miaxd zeyxa gpenk aygp df oi` ,miaxd zeyx iciva

.mb`a gpenk

äðùî
:dlra iqkpa zwqrznd dy`a dpc epizpynBzLà úà áéLBnä©¦¤¦§

zeidlúéðååðç,zepga eizexite epii xeknläpénL Bàdze` ¤§¨¦¤¦¨
àétBøèBtà,eiqkp lr qetexhet` ±äöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä ©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤

.dnvrl melk dakir `ly ,opaxc dreayøîBà øæòéìà éaøleki ©¦¡¦¤¤¥
driaydl `eddkìét ìò eléôà,exear deehy xnvd -ìòå £¦©¦§¨§©

dúqéò.exear dte`y ztd - ¦¨¨

* * *

àøîâ
:xfril` iax ixac z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidøæòéìà éaødklit lr mb driaydl lekiy xn`y ©¦¡¦¤¤
,dzqireøîà÷ ìebìb éãé ìòblbl lekiy ezpeek m`d -dilr l ©§¥¦§¨¨©

,zeqtexhet`d lr driayn `ed xy`k el` mixac lr dreayBà
,øîà÷ älçzëì`l m` s` ,dzqire dklit lr driaydl lekiy §©§¦¨¨¨©

.ziqtexhet` dze` dpin
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyeøîà ¨§©¨§

Bìminkgäôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà ,øæòéìà éaøìdtew jeza ± §©¦¡¦¤¤¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨
,dyery ohw xac lk lr rayidl jxhvz m`y ,xnelk ,zg`

.jk enr xecl dleki dpi`àîìLa zøîà éàm` xacd oaen ± ¦¨§©§¦§¨¨
s`y xaeq xfril` iaxy xn`zälçzëìleki dreay leblb `la §©§¦¨

,driaydløétLdipira dywiy ,xfril` iaxl el exn` dti - ©¦
.dyery dqir lk lr mei lk rayidlzøîà éà àlàwxyéãé ìò ¤¨¦¨§©§©§¥

ìebìblr rayidl `id dkixv `linny oeik ,driaydl `ed leki ¦§
,dzeqtexhet`dpéî dì à÷ôð éàîdl siqeny dl ztki` dn - ©©§¨¨¦¨

.dreay el daiigzp xak ixd ,dzqire dklit z` mb dzreaya
:di`xd z` `xnbd dgecdéì äøîàc,dlral xnel `id dleki ± §¨§¨¥

éàä élek éàøúa z÷ééã÷c ïåék,jk lk ixg` wcwcn dz`y oeik - ¥¨§¨©§©§©§©¥©
okle ,il oin`n jpi`e ize` ade` jpi`y `ed oniqàðéöî àìŸ¨¦¨

Cãäa øeãàc.jzi` xebl dleki ipi` - §¨©£¨
:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzz` zx`and `ziixan ¨§©

,dpyna mi`pzd zercïîe øãpä ïî BzLà úà øèt àlL éøä£¥¤Ÿ¨©¤¦§¦©¤¤¦
úéðååðç dáéLBäå ,äòeáMä,ezepga xeknlðénL BààétBøèBtà d ©§¨§¦¨¤§¨¦¤¦¨©§§¨

,eiqkpa xegqläöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøädgwl `ly £¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤
m`e .elyn melk,àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç dáéLBä àìŸ¦¨¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨

.dòéaLäì ìBëé Bðéàj`àlL ét ìò óà ,øîBà øæòéìà éaø ¥¨§©§¦¨©¦¡¦¤¤¥©©¦¤Ÿ
ïîæ ìk äòéaLî äæ éøä ,àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç dáéLBä¦¨¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©

äöøiL,meynäòL àétBøèBtà úéNòð àlL äMà Eì ïéàL ¤¦§¤¤¥§¦¨¤Ÿ©£¥©§§¨¨¨
øc íãà ïéà ,Bì eøîà ,dúqéò ìòå dkìét ìò dìòa éiça úçà©©§©¥©£¨©¦§¨§©¦¨¨¨§¥¨¨¨

dpéî òîL .äôéôëa Lçð íòdpin `ly s`y gikedl yi ± ¦¨¨¦§¦¨§©¦¨
dze` riaydl leki ,eiqkp lr ziqtexhet` dze`älçzëìlr §©§¦¨

:`xnbd dwiqn .dzqire dklitäpéî òîLgikedl yi ok` ± §©¦¨
.ok

äðùî
:dreaye xcpn ezy` z` xht lrady ote`a dpc epizpynáúk̈©

dìéìò éì ïéà äòeáLe øãð,dòéaLäì ìBëé ïéà ,Cdxht ixdy ¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨
,ef dreaynìáàreazl diyxei mi`ae ,dyxbzdy xg` dzn m` £¨

,epnn dzaezk z`äéLøBé úà àeä òéaLîdúeLøa íéàaä úàå ,. ©§¦©¤§¤¨§¤©¨¦¦§¨
,dl azk m`eéìò éì ïéà äòeáLe øãðéLøBé ìòå ,Cíéàaä ìòå ,C ¤¤§¨¥¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦

àìå ,àéä àì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ,CúeLøaz`úà àìå ,äéLøBé ¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ¤
ìáà .dúeLøa íéàaäzn m`äéLøBé úàå ,dúBà ïéòéaLî åéLøBé ©¨¦¦§¨£¨§¨©§¦¦¨§¤§¤¨
dúeLøa íéàaä úàå. §¤©¨¦¦§¨
,lrad dl azk m`eíéàaì àìå ,éLøBéì àìå ,éì ïéà äòeáLe øãð¤¤§¨¥¦§Ÿ§§©§Ÿ©¨¦

éúeLøa,jzaezk z` mdn zeabl i`eaze ,iqkp z` ipnn epwiy - ¦§¦
éìòéLøBé ìòå CéúeLøa íéàaä ìòå Càì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ,C ¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ

àìå ,dúBà àì ,BúeLøa íéàaä àìå ,åéLøBé àìå ,àeäz`,äéLøBé §Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ¨§Ÿ§¤¨
àìåz`.dúeLøa íéàaä §Ÿ©¨¦¦§¨
m`äëìä,eiyxei itlk mb dreayn dlra dxhty dy`døáwî ¨§¨¦¤¤
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רכה miwxt dyelyaa cenr et sc ± iriax wxtzeaezk
åúåà ïéëî.miiwl ecia yie ,dyrd lr xary mcew Ð'åë åúçéðäå äëìäåmy epcere Ð

.miyly xg`lïéøåáöù àåäå`nl` .dkf mcewd :ipzwc ,oizipzn iab ÐÐmiaxd zeyx

`ed dzeyxa e`l miyly xg`l ,jklid .ediabn ok m` `l` ,icin milral dil ipw `l

.iliig oiyexib iedilcíéáøä úåùø éãéöxearl mc` ipa jxc oi`y ,milzkl jenq Ð

jkgzdle my.milzekaäðùîúéðååðçÐ

.zepga eizexite epii xeknläòéáùî`ly Ð

.melk dcia dakiràéôåøèåôàqipkdl Ð

,eizexit `ivedlexekyle`yile ,milret

ozile.àøîâøîà÷ ìåâìâ éãé ìòdirnyc Ð

lr driayn :xn`c `nw `pzl,zeqtexht`d

dklit lr `le,dzqireleblb ici lr elit`e

zreayc oeikc .zeqtexht` zreay

`l `dc] ,opaxc zeqtexht`orhwraez dil

rayzy ipevx `l` ,ixa zprhilÐ`l

iax `z`e .izixg` dreay [dci lr oilblbn

daiyedc `kid :xninl xfril`,zipepgebin

drazyinczeqtexht``Ðlr inp drazyn

dklit lr leblb ici,dzqireoilblbnc

.opaxcnøîà÷ äìçúëì åàdpin `l elit`c Ð

`itexhet`Ðixdy ,dklt lr driayn

zqtexhet`.`idäôéôëá.zg` dtew jeza Ð

øéôùlr il zrayne li`ed :dil dxn`c Ð

iklitÐleaql leki ipi`.jzepctwà÷ôð éàî
äðéî äìixd Ðdywi dne ,dreay el zaiigzp

melk dakir `l m` ,df leblb dl?à÷å ìéàåä
éàøúá ú÷ééã`le ,ize` oin`ne ade` jpi` Ð

xeci`c `pivn.jcdaøèô àìù éøä`ly Ð

."jilr il oi` dreaye xcp" dl azkøãðÐ

zxcepym` mleray zexit lk ilr exq`i :el

oihib zkqna xn`ck ,melk jlyn izakir

l`ilnb oax oiwzd ,driaydln erpnp :(a,cl)

,evxiy dn lk minezil zxcep `dzy owfd

.dzaezk daebeäðùîäòéáùäì ìåëé åðéàÐ

.dxht dreay idn yxtn `xnbaòéáùî ìáà
äéùøåé úà àåädiyxeie ,dzne dyxib m` Ð

dzaezk epnid oiraezÐzreay mirayp

oiyxeizyxetnd:(`,dn) zereay zkqna

epzcwt `ly dreaydxn` `le ,dzin zrya

xhyy dizexhy oia ep`vn `le ,okl mcew epl

.rext dzaezkäúåùøá íéàáä úàåm` Ð

,dzne dyxbzpe ,mixg`l dzaezk dxkn

eze` oiraez zegewldeÐod s` oirayp

.oiyxeid zreayäúåà ïéòéáùî åéùøåé ìáàÐ

on oirxtp diyxei e` `ide ,dpnl`zp m`

minezidÐoxht `l ixdy ,dreay mikixv

.eiiga dzaezk dabz m` ,epnn `l`ïéàáì
éúåùøám` Ðxekn`rxtil d`a z`e ,iqkp

.zegewln'åë äìòá øá÷î äëìädxhty ef Ð

`ztqeza `icda ipz ikde .dreayd on dlra

Ðjd`cdxhty.i`wäéáà úéáì`ly Ð

dwqrzp.miqkpa aeyàáì ãéúòä ìòlr Ð

.melk dcia dakir `ly ,dzin xg`ly wqr

eda `ipdn `le ,edpip inzic miqkp `zydc

.dicic xehtøáòù ìò.dlra iigay wqr lr Ð

àøîâäúãéáò éàî äòåáùdreay efi` Ð

:ipzwc ,eiyxeil e` dlral zaiig dy`y mzq

dxht `l ikcÐdxht ike ,driaynÐoi`

.driayn
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äðéàirac ,l`enye axcn hiyt ikid :denzl yi daxd Ð l`enye axcn zyxebn

dil irain diteb `ng xa inx `de ?miaxd zeyxk miaxd zeyx icivc xninl

xnel yie zyxebn dpi`c dil `hiyt miaxd zeyxa ezgipdac llkn miaxd zeyx iciva

miaxd zeyx icivac llkn dqitz ipdn `l `hniqae xn`wcnc dizlinc `tiqn wiicc

zeyx iciv dncn ixn`c `ki`l edin `ipdn

.`hniql miaxdéãéöåzeyxk miaxd zeyx

"zexrp el`" yixac :dniz Ð enc miaxd

iciva ipw Ð `pwin oiprlc :xn` (a,`l zeaezk)

.miaxd zeyxäáøãàongp axcn zyxebn

axcn zyxebn daxc` :xn`w `lcn Ð 'ek

dqitz ipdn `l `hniqa ixn`c ,ediiteb l`enye

oipw oiprl `ticr `hniqc dil `hiytc llkn Ð

zeyx icive mb` la` .miaxd zeyx icivn ith

oipw oiprl `nl` .iccd` iiencl ira Ð miaxd

oa oeyny epiaxl dywe ,mb`n sicr `hniqÐ

(`,at) "eltpy dy`d" idliya lirlc :mdxa`

`le ,ef dxt jeyn" exiagl xne`d :opgei iax xn`

zcner elit` ,dpw Ð "miyly xg`l cr ipwiz

.`hniqa zcner `id m` oky lk ,ok m`e .mb`a

ipdn dqitzc lirl opgei iax xn` ikide

ixn`c yiwl oa oerny iaxe opgei iaxc ?`hniqa

!`hniqa elit` :ediiexz

øîåàäel xn`ca Ð 'ek ef dxt jeyn exiagl

seqa lirl iwe`ck ,ixiin "eiykrn"

xa inx irac ,inp hb iabe .(`,at) "eltpy dy`d"

`l i`c ;"eiykrn" xn`ca inp ixii` Ð `ng

xg`l `l` oiyexibd oi`c oeik ,eiykrn xn`

:dywe .dxivga f` didiy jixv did Ð miyly

i`n Ð mzdc !l`enye axcn hiyt ikidc

ikid ik :hiyt ikdc d`xpe ?`ki` "eiykrn"

a`d zzin zrync oicd onc ab lr s` ,mzdc

elit` ,mdy mewn lka minezi zwfga miqkpd

ikd ,inzi epw `l Ð miaxd zeyxa md m` ikd

,eiykrn jihib df ixd" dl xn`c `kid Ð inp

yi oicd onc ,"miyly xg`l cr ea iyxbzz `le

lka mei miyly xg`l cin hba zekfl dlmewn

dpi` miaxd zeyxa Ð ikd elit` ,`edy

.zyxebn

éáøyexitk `l Ð leblb ici lr xne` xfril`

oi`c xaq `nw `pzc :qxhpewd yxity

lk" wxta `dc .opaxc dreaya oilblbn

oilblbnc opiwqn (a,gn zereay) "oiraypd

`pzc `nrh ,`l` .biltc o`n `kile ,opaxca

`l Ð i`d ilek zwiicc oeik" dil dxn`c :`nw

`nrh i`n :inlyexi ."jcda xeci`c `pivn

ziaa mely oi` Ð ok xne` dz` m` ?opaxc

Ð dl ciar z` i`n ,milk dxay .mlerl

elit` ,`xazqn ?xky zxneyk e` mpg zxneyk

oi` Ð ok xne` z` oi` m` .dpi` mpg zxneyk

.mlerl ziaa melyøãðjilr il oi` dreaye

dl ozpy oebk :yxtn inlyexia Ð jiyxei lre

mi`ad z`e .oitexhet` diyxei zeyrl zeyx

,mixkp ,mc` ipa x`y :yxtl jixv Ð jzeyxa

.zeyx dl ozpy zngn oitexhet` oz`yry

`l` jiiy `l xcpc ?xcp hwp i`n` :dniz

owizc (a,cl oihib) "gleyd"a gkenck ,dpnl`a

jiiy `l "jilr"e ,'ek zxcep `dzy l`ilnb oax

xcp jenqa hwpc icii`c :xnel yie !dyexba `l`

`l `xnba ,edine .`yixa inp hwp ,oiyxei iab

,dreaye xcp :`ziixaa ipzwc ,ikd iiepyl jiiy

.llk miyxeia ixiin `l mzde
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àîç øa éîø dépéî àòa .BLôð àözL ãò BúBà ïékî©¦©¤¥¥©§§¨¦¥¨¦©¨¨
éhéb äæ éøä" :àcñç áøîàlà Ba éLøbúz àìå ,C ¥©¦§¨£¥¤¦¥§Ÿ¦§¨§¦¤¨

ìL øçàìúeLø écéöa Bzçépäå äëìäå "íBé íéL §©©§¦§¨§¨§¦¦©§¦¥§
áøcî ,úLøBâî dðéà ;déì øîà ?eäî ,íéaøä̈©¦©¨©¥¥¨§¤¤¦§©
ïéøeávL àeäå :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc .ìàeîLe§¥§©§¥§¨§¦©§©§§¤§¦

íéaøä úeLø écéöå .íéaøä úeLøa ïéçpeîe¯úeLøk ¨¦¦§¨©¦§¦¥§¨©¦¦§
áøcî úLøBâî ,äaøcà .eîc íéaøäáø øîàc ,ïîçð ¨©¦¨©§©¨§¤¤¦§©©§¨§¨©©

CBLî" Bøéáçì øîBàä :deáà øa äaø øîà ïîçð©§¨¨©©¨©£¨¥©£¥§
ìL øçàì ãò Eì äéeð÷ äéäz àìå Bæ äøtíBé íéL" ¨¨§Ÿ¦§¤§¨§©§©©§¦

¯åàì éàî .íâàa úãîBò eléôàå ,äð÷¯,íâà eðééä ¨¨©£¦¤¤©£©©¨©§£©
úeLø écéöå ,ãeçì íâà ,àì !íéaøä úeLø écéö eðééäå§©§¦¥§¨©¦¨£©§§¦¥§
,úLøBâî :déì øîà :éøîàc àkéà .ãeçì íéaøä̈©¦§¦¨§¨§¦£©¥§¤¤

íéaøä úeLø écéöå ,ïîçð áøcî¯,äaøcà .éîc íâàk ¦§©©§¨§¦¥§¨©¦©£©¨¥©§©¨
åàì éàî ,ìàeîLe áøcî úLøBâî dðéà¯úeLø eðééä ¥¨§¤¤¦§©§¥©¨©§§

íéaøä úeLø ,àì !íéaøä úeLø écéö eðééäå íéaøä̈©¦§©§¦¥§¨©¦¨§¨©¦
.ãeçì íéaøä úeLø écéöå ,ãeçìäðùîúà áéLBnä §§¦¥§¨©¦§©¦¤

àétBøèBtà dpénL Bà ,úéðååðç BzLà¯äæ éøä ¦§¤§¨¦¤¦¨©§§¨£¥¤
ìò eléôà :øîBà øæòéìà éaø .äöøiL ïîæ ìk dòéaLî©§¦¨¨§©¤¦§¤©¦¡¦¤¤¥£¦©

.dúqéò ìòå dkìétàøîâøæòéìà éaø :eäì àéòaéà ¦§¨§©¦¨¨¦©£¨§©¦¡¦¤¤
:òîL àz ?øîà÷ älçzëì Bà ,øîà÷ ìeâìb éãé ìò©§¥¦§¨¨©§©§¦¨¨¨©¨§©
.äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà :øæòéìà éaøì Bì eøîà̈§§©¦¡¦¤¤¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨

älçzëì àîìLa zøîà éà¯zøîà éà àlà ,øétL ¦¨§©§¦§¨¨§©§¦¨©¦¤¨¦¨§©§
ìeâìb éãé ìò¯:déì äøîàc ?dpéî dì à÷ôð éàî ©§¥¦§©¨§¨¨¦¨§¨§¨¥

éàä élek éàøúa z÷éiã÷c ïåék¯øeãàc àðéöî àì ¥¨§¨©§©§©§©¥©¨¨¥¨§¨
øãpä ïî BzLà úà øèt àlL éøä :òîL àz .Cãäa©£¨¨§©£¥¤Ÿ¨©¤¦§¦©¤¤
àétBøèBtà dpénL Bà úéðååðç dáéLBäå ,äòeáMä ïîe¦©§¨§¦¨¤§¨¦¤¦¨©§§¨

¯dáéLBä àì ,äöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä£¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤Ÿ¦¨
àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç¯.dòéaLäì ìBëé Bðéà ¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨¥¨§©§¦¨

:øîBà øæòéìà éaøét ìò óàúéðååðç dáéLBä àlL ©¦¡¦¤¤¥©©¦¤Ÿ¦¨¤§¨¦
àétBøèBtà dpéî àìå¯ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä §Ÿ¦¨©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©

äòL àétBøèBtà úéNòð àlL äMà Eì ïéàL ,äöøiL¤¦§¤¤¥§¦¨¤Ÿ©£¥©§§¨¨¨
îà .dúqéò ìòå dkìét ìò dìòá éiça úçà:Bì eø ©©§©¥©§¨©¦§¨§©¦¨¨¨§

,älçzëì :dpéî òîL .äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨§©¦¨§©§¦¨
.dpéî òîLäðùîéì ïéà äòeáLe øãð" dì áúk §©¦¨¨©¨¤¤§¨¥¦

éìòC"¯úà àeä òéaLî ìáà ,dòéaLäì ìBëé ïéà ¨©¦¥¨§©§¦¨£¨©§¦©¤
éì ïéà äòeáLe øãð" .dúeLøa íéàaä úàå äéLøBé§¤¨§¤©¨¦¦§¨¤¤§¨¥¦

éìòéLøBé ìòå CCúeLøa íéàaä ìòå C"¯ìBëé Bðéà ¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥¥¨
íéàaä úà àìå ,äéLøBé àìå ,àéä àì ;dòéaLäì§©§¦¨Ÿ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ¤©¨¦
,äéLøBé úàå ,dúBà ïéòéaLî åéLøBé ìáà .dúeLøa¦§¨£¨§¨©§¦¦¨§¤§¤¨
àìå éì ïéà äòeáLe øãð" .dúeLøa íéàaä úàå§¤©¨¦¦§¨¤¤§¨¥¦§Ÿ

éìò ,éúeLøa íéàaì àìå éLøBéìéLøBé ìòå Cìòå C §§©§Ÿ©¨¦¦§¦¨©¦§©§©¦§©
éúeLøa íéàaäC"¯àeä àì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ©¨¦¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ

àìå dúBà àì ,BúeLøa íéàaä àìå åéLøBé àìå§Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ¨§Ÿ
àìå äéîç úéáì äøæçL Bà ,äéáà úéáì dìòa øáwî äëìä .dúeLøa íéàaä àìå ,äéLøBé§¤¨§Ÿ©¨¦¦§¨¨§¨¦¤¤©§¨§¥¨¦¨¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ

àétBøèBtà úéNòð¯àétBøèBtà úéNòð íàå .dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà¯ïéòéaLî ïéLøBiä ©£¥©§§¨¥©§¦©§¦¦¨§¦©£¥©§§¨©§¦©§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zeaezk(iriax meil)

,BLôð àözL ãò BúBà ïékîoiicre dyrd lr xary mcew ,xnelk ©¦©¤¥¥©§
zeyrl lawiy cr eze` mikn miiwl ecia yidel mb ,jkitle ,

mitek ,oerxtd zevn z` miiwle eaeg z` mlyl dvex epi`y
.eytp `vzy cr e` ,mlyl dvxiy cr eze`

* * *
dépéî àòaepnn l`y -,àcñç áøî àîç øa éîøhb ozp mc` m` §¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨

,dl xn`e ,ezy`léhéb äæ éøäøçàì àlà Ba éLøbúz àìå ,C £¥¤¦¥§Ÿ¦§¨§¦¤¨§©©
ìLäëìäå ,íBé íéLdy`dezçépäåhbl,íéaøä úeLø écéöaexare §¦§¨§¨§¦¦©§¦¥§¨©¦

.my gpen oiicr hbde mei miylyeäîiciva gpeny hb m`d ,oicd ©
leki `ed `linne dy`d zeyxa gpenk aygp miaxd zeyx

.`l e` oiyexib myn lertl
déì øîà,`ng xa inxl `cqg ax,úLøBâî dðéàz`f izcnle ¨©¥¥¨§¤¤

îmxn`neäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc ,ìàeîLe áøcmdipy ± ¦§©§¥§©§¥§¨§¥©§©§
lirl exn`(:ct)lra mcwe ,miyelz zexit gipde zny mc` oipra ,

lirl dpyna xn`py ,mda ekf minezidy iptl qtze aeg(.ct)

,zexita dkf zekfl mcewd lky ,xaeq oetxh iaxyïéøeávL àeäå§¤§¦
íéaøä úeLøa ïéçpeîempi` df ote`ay ,a`d zzin zrya ¨¦¦§¨©¦

utgy l`enye ax ixacn gken ixd .minezid zeyxa miaygp
,jkitle .eilra zeyxa gpenk aygp epi` ,miaxd zeyxa gpend
gpen `ede ,mei miyly xg`l wx elegi oiyexibde hb ozepyk s`
e` sxypk epice ,dy`d zeyxa gpenl aygp epi` ,miaxd zeyxa

,`cqg ax miiqne .rxwpeîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéöå§¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨
gpenk aygp hbd oi` miaxd zeyx iciva mby ,[miaygp-]

.zyxebn dpi`e ,dy`d zeyxa
:`cqg ax lr dywn `xnbdäaøcà,jtidl gikedl yi - ©§©¨

dy`dy,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøcî ,úLøBâî§¤¤¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£¨
äìL øçàì ãò Eì äéeð÷ äéäz àìå Bæ äøt CBLî Bøéáçì øîBàíéL ¨¥©£¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§©§©©§¦

,íBégweldy `ed oicdäð÷,dxtd z`eléôàådxtd m`úãîBò ¨¨©£¦¤¤
.íâàa,dpewd zeyxa aygp mb`a cnerd utgy ixdåàì éàî- ©£©©¨

xnel xazqn `l m`deíéaøä úeLø écéö eðééäå íâà eðééä- ©§£©§©§¦¥§¨©¦
hb `linne ,df oiprl mpica miey ,mb`e miaxd zeyx icivy
`ide dy`d zeyxa gpenk aygp miaxd zeyx iciva gpend

.zyxebn
:`xnbd zvxzn,ãeçì íéaøä úeLø écéöå ãeçì íâà ,àì,xnelk Ÿ£©§§¦¥§¨©¦§

xzei miaxd zeyxk miaygp miaxd zeyx icive ,dpey mpic
.zyxebn dpi`y okzie mb`n

:`xnbd jldnl dpey `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
oicd dn ,l`y `ng xa inxy ,ozne `ynd did jky mixne`
mei miyly seql ea yxbzzy zpn lr ezy`l hb mc` ozpyk

.miaxd zeyx iciva ezgipde dkldedéì øîàoicd ,`cqg ax ¨©¥
dy`dy `ed,úLøBâîz`f cnel ip`e,ïîçð áøcîdxt jyendy §¤¤¦§©©§¨

zcner elit`e dxtd z` dpw ,mei miyly xg`l dzepwl ick
,eilra zeyxa gpenk epic mb`a gpend utgy ixd ,mb`aécéöå§¦¥

éîc íâàk íéaøä úeLø,mb`l dey mpic miaxd zeyx icive - §¨©¦©£©¨¥
`ide ,dy`d zeyxa aygp miaxd zeyx iciva gpend hb jkle

:`xnbd dywn .zyxebn,äaøcàjtidl gikedl ozip ixd ©§©¨
dy`dyìàeîLe áøcî úLøBâî dðéàmigpen eid zexitd m`y ¥¨§¤¤¦§©§¥

,miyxeid zeyxa miaygp mpi` a`d zzin zrya miaxd zeyxa
íéaøä úeLø écéö eðééäå íéaøä úeLø eðééä åàì éàî`l m`de - ©¨©§§¨©¦§©§¦¥§¨©¦

dy`d ok m`e miaxd zeyxk mpic miaxd zeyx icivy xazqn
:`xnbd zvxzn .zyxebn dpi`öå ãeçì íéaøä úeLø ,àìúeLø écé Ÿ§¨©¦§§¦¥§

,ãeçì íéaøägpen did hbd m` jkitle ,mzeeydl oi` ,xnelk ¨©¦§
`l` miaxd zeyxa gpenk aygp df oi` ,miaxd zeyx iciva

.mb`a gpenk

äðùî
:dlra iqkpa zwqrznd dy`a dpc epizpynBzLà úà áéLBnä©¦¤¦§

zeidlúéðååðç,zepga eizexite epii xeknläpénL Bàdze` ¤§¨¦¤¦¨
àétBøèBtà,eiqkp lr qetexhet` ±äöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä ©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤

.dnvrl melk dakir `ly ,opaxc dreayøîBà øæòéìà éaøleki ©¦¡¦¤¤¥
driaydl `eddkìét ìò eléôà,exear deehy xnvd -ìòå £¦©¦§¨§©

dúqéò.exear dte`y ztd - ¦¨¨

* * *

àøîâ
:xfril` iax ixac z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidøæòéìà éaødklit lr mb driaydl lekiy xn`y ©¦¡¦¤¤
,dzqireøîà÷ ìebìb éãé ìòblbl lekiy ezpeek m`d -dilr l ©§¥¦§¨¨©

,zeqtexhet`d lr driayn `ed xy`k el` mixac lr dreayBà
,øîà÷ älçzëì`l m` s` ,dzqire dklit lr driaydl lekiy §©§¦¨¨¨©

.ziqtexhet` dze` dpin
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyeøîà ¨§©¨§

Bìminkgäôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà ,øæòéìà éaøìdtew jeza ± §©¦¡¦¤¤¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨
,dyery ohw xac lk lr rayidl jxhvz m`y ,xnelk ,zg`

.jk enr xecl dleki dpi`àîìLa zøîà éàm` xacd oaen ± ¦¨§©§¦§¨¨
s`y xaeq xfril` iaxy xn`zälçzëìleki dreay leblb `la §©§¦¨

,driaydløétLdipira dywiy ,xfril` iaxl el exn` dti - ©¦
.dyery dqir lk lr mei lk rayidlzøîà éà àlàwxyéãé ìò ¤¨¦¨§©§©§¥

ìebìblr rayidl `id dkixv `linny oeik ,driaydl `ed leki ¦§
,dzeqtexhet`dpéî dì à÷ôð éàîdl siqeny dl ztki` dn - ©©§¨¨¦¨

.dreay el daiigzp xak ixd ,dzqire dklit z` mb dzreaya
:di`xd z` `xnbd dgecdéì äøîàc,dlral xnel `id dleki ± §¨§¨¥

éàä élek éàøúa z÷ééã÷c ïåék,jk lk ixg` wcwcn dz`y oeik - ¥¨§¨©§©§©§©¥©
okle ,il oin`n jpi`e ize` ade` jpi`y `ed oniqàðéöî àìŸ¨¦¨

Cãäa øeãàc.jzi` xebl dleki ipi` - §¨©£¨
:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzz` zx`and `ziixan ¨§©

,dpyna mi`pzd zercïîe øãpä ïî BzLà úà øèt àlL éøä£¥¤Ÿ¨©¤¦§¦©¤¤¦
úéðååðç dáéLBäå ,äòeáMä,ezepga xeknlðénL BààétBøèBtà d ©§¨§¦¨¤§¨¦¤¦¨©§§¨

,eiqkpa xegqläöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøädgwl `ly £¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤
m`e .elyn melk,àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç dáéLBä àìŸ¦¨¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨

.dòéaLäì ìBëé Bðéàj`àlL ét ìò óà ,øîBà øæòéìà éaø ¥¨§©§¦¨©¦¡¦¤¤¥©©¦¤Ÿ
ïîæ ìk äòéaLî äæ éøä ,àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç dáéLBä¦¨¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©

äöøiL,meynäòL àétBøèBtà úéNòð àlL äMà Eì ïéàL ¤¦§¤¤¥§¦¨¤Ÿ©£¥©§§¨¨¨
øc íãà ïéà ,Bì eøîà ,dúqéò ìòå dkìét ìò dìòa éiça úçà©©§©¥©£¨©¦§¨§©¦¨¨¨§¥¨¨¨

dpéî òîL .äôéôëa Lçð íòdpin `ly s`y gikedl yi ± ¦¨¨¦§¦¨§©¦¨
dze` riaydl leki ,eiqkp lr ziqtexhet` dze`älçzëìlr §©§¦¨

:`xnbd dwiqn .dzqire dklitäpéî òîLgikedl yi ok` ± §©¦¨
.ok

äðùî
:dreaye xcpn ezy` z` xht lrady ote`a dpc epizpynáúk̈©

dìéìò éì ïéà äòeáLe øãð,dòéaLäì ìBëé ïéà ,Cdxht ixdy ¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨
,ef dreaynìáàreazl diyxei mi`ae ,dyxbzdy xg` dzn m` £¨

,epnn dzaezk z`äéLøBé úà àeä òéaLîdúeLøa íéàaä úàå ,. ©§¦©¤§¤¨§¤©¨¦¦§¨
,dl azk m`eéìò éì ïéà äòeáLe øãðéLøBé ìòå ,Cíéàaä ìòå ,C ¤¤§¨¥¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦

àìå ,àéä àì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ,CúeLøaz`úà àìå ,äéLøBé ¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ¤
ìáà .dúeLøa íéàaäzn m`äéLøBé úàå ,dúBà ïéòéaLî åéLøBé ©¨¦¦§¨£¨§¨©§¦¦¨§¤§¤¨
dúeLøa íéàaä úàå. §¤©¨¦¦§¨
,lrad dl azk m`eíéàaì àìå ,éLøBéì àìå ,éì ïéà äòeáLe øãð¤¤§¨¥¦§Ÿ§§©§Ÿ©¨¦

éúeLøa,jzaezk z` mdn zeabl i`eaze ,iqkp z` ipnn epwiy - ¦§¦
éìòéLøBé ìòå CéúeLøa íéàaä ìòå Càì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ,C ¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ

àìå ,dúBà àì ,BúeLøa íéàaä àìå ,åéLøBé àìå ,àeäz`,äéLøBé §Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ¨§Ÿ§¤¨
àìåz`.dúeLøa íéàaä §Ÿ©¨¦¦§¨
m`äëìä,eiyxei itlk mb dreayn dlra dxhty dy`døáwî ¨§¨¦¤¤
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc zeaezk(iying meil)

dìòa éiça úéNòpL àétBøèBtà ìò,zipepg dlra daiyedy oebk ©©§§¨¤©£¥§©¥©£¨
,dzaezk mebtz m` j` ,ef daizka dxhet `ed ef dreayne

.dreay dze`n dxhet `ed oi` ,dreay aiigzz ok zngne
øîà ïîçð áømya,äeáà øa äaødreaydn mb dxhet `ed ixd ©©§¨¨©©¨©£¨

minkg elihdy.dúaeúk úîâBtä ìò©©¤¤§¨¨
:df oipra oeic d`ian `xnbdìæà[jld-]døîà ,éëcøî áø ¨©©¨§§©¨§¨

ìàzòîLoldlc `iyewd z` -dén÷[iptl-]àîìLa ,éMà áøc ¦§©§¨©¥§©©¦¦§¨¨
øîàc ïàîìdpyna xehtdy [ongp ax] xaeqd zrcl xacd oaen ± §©§¨©

minkg elihdy dreayn mb `ed,dúaeúk úîâBtä ìòà÷qîc ©©¤¤§¨¨§©§¨
dzòcà,di`eyip zrya dzrca dlrn dy`dy ±éëøèöî àîìc ©©§¨¦§¨¦§¨§¥

éàúaeúkî àðìé÷Lå ,éæeæ éìmze` leh`e ,zernl jxhv` `ny - ¦¥§¨¦§¨¦§¨©
,izaezk aegndéì äøîàå,di`eyip zrya el dxn` jkle ±áBúk §¨§¨¥§

éì zòaLî àìc éìzeabl `ea`yk ize` riayz `ly il aezk ± ¦§Ÿ©§§©§¦
daezkd x`y z`øîàc ïàîì àlà .[dcedi ax] xaeql la` - ¤¨§©§¨©

dreayn wx `ed dpyna xehtdyéiça úéNòpL àétBøèBtà ìò©©§§¨¤©£¥§©¥
,dìòa,dpriayi `ly dl aezkl epnn dy`d draz recnéäéà ©£¨¦¦

àétBøèBtà dì áéúBîc äòãé úåä éîaiyeiy dligzn drci ike ± ¦£©¨§¨§¦¨©§§¨
ziqtexhet` dze`.éì zòaLî àìc éì áBúk déì äøîàc§¨§¨¥§¦§Ÿ©§§©§¦

:`xnbd zvxzndéì øîà,ikcxn axl iy` axeúéðúî àäà ïezà ¨©¥©©¨©§¦
dìly oey`xd wlgd lr dcedi ax ixac z` mzipy mz` ± ¨

dze` xehtl epnn dywia recn mkl dyw okle ,dpynd
j` .dlra iiga dyrzy qetexhet` lr dreaydnàäà ,ïðà£¨©¨

dì ïðéðúî,dpynd ly `tiqd lr dcedi ax ixac z` mipey ep` - ©§¦¨¨
,epipyyàìå äéîç úéáì äøæçL Bà ,äéáà úéáì dìòa øáwî äëìä̈§¨¦¤¤©§¨§¥¨¦¨¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ

úéNòð íàå ,dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ,àétBøèBtà úéNòð©£¥©§§¨¥©§¦©§¦¦¨§¦©£¥
ïéòéaLî ïéàå ,àáì ãéúòä ìò dúBà ïéòéaLî ïéLøBé ,àétBøèBtà©§§¨§¦©§¦¦¨©¤¨¦¨Ÿ§¥©§¦¦

.øáòL ìò dúBà,dl`yd dl`yp jk lre,dézãéáò éàî 'øáòL' ¨©¤¨©¤¨©©£¦§¥
,minezi iqkp mpi` oiicr miqkpdy ,xaryl aygp izn cr ,xnelk

ef dl`y lre .dze` riaydl mileki mpi`eøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
,áøwx dreayn xhtidl dl liren lrad ly xehtdyìò ©©

ìáà ,ìòaä éiça úéNòpL àétBøèBtàmiqkpa dwqrzdy dn lr ©§§¨¤©£¥§©¥©©©£¨
dì ïðéòaLî ,äøeá÷ì äúéî ïéa,driaydl miyxeid mileki ± ¥¦¨¦§¨©§§¦¨¨

dn liren `l aey ,miyxeid zeyxl exar xak miqkpdy oeiky
.ezen xg` lr dze` xht lradyeléôà ,øîà àðúî áøådn lr §©©§¨¨©£¦

miqkpa dwqrzdydì ïðéòaLî àì ,äøeá÷ì äúéî ïéaoi` ± ¥¦¨¦§¨Ÿ©§§¦¨¨
meyn .driaydl mileki miyxeidàbøëì ,éòcøäð éøîàcrextl - §¨§¥§©§¨¥§©§¨
,minezid xear zlebleb qn jlnléðBæîìåzepade dy`d oefnl - §¦§¥

,minezideäøeá÷ìå,minezid e` znd zxeawl -àìa ïðéðaæî §¦§¨§©§¦¨§Ÿ
àzæøëàmixacy oeik ,dfxkd `la minezid iqkp z` mixken - ©§©§¨

oi` s` df mrhne .dfxkd jexrl onf oi`e ,cin mikxvp el`
,dlra zxeaw jxevl miqkpa dwqrzdy dy`d z` miriayn

xkn onfd wgec zngny okzi oky,mieeyn zegta miqkpd z` d
.xwy zreay icil `eal dlelr ,miqkpa dlflf `ly rayzyke

* * *
dxhetl ick lrad azky mipey zepeyl iabl oeic d`ian `xnbd

:dreayn,àéiç éaø øîà äaø øîàdy`l lrad azk m`øãð àìc ¨©©¨¨©©¦¦¨§Ÿ¤¤
àeä ,äòeáL àìãeenvrïéòéaLî ïéLøBé ìáà ,dòéaLäì ìBëé Bðéà §Ÿ§¨¥¨§©§¦¨£¨§¦©§¦¦

.dúBàdl azk m` mle`ïéLøBé ïéáe àeä ïéa ,äòeáL é÷ð øãð é÷ð ¨¨¦¤¤¨¦§¨¥¥§¦
dì øîà÷ éëä ,dúBà ïéòéaLî ïéàxnel ezpeek dzid jk oky ± ¥©§¦¦¨¨¦¨¨©¨

,dlàúòeáMî úéwðî.dreay lkn z` diwp - §©¦¦§£¨
:`iig iax ixaca zxg` `qxib,àéiç éaø øîà óñBé áøåazk m` §©¥¨©©¦¦¨

dlïéLøBé ìáà dòéaLäì ìBëé Bðéà àeä ,äòeáL àìãe øãð àìc§Ÿ¤¤§Ÿ§¨¥¨§©§¦¨£¨§¦
.dúBà ïéòéaLîdl azk m` mle`ïéáe àeä ïéa ,äòeáL é÷ð øãð é÷ð ©§¦¦¨¨¦¤¤¨¦§¨¥¥

dì øîà÷ éëä ,dúBà ïéòéaLî ïéLøBé,dl xnel oiekzn `ed jk ± §¦©§¦¦¨¨¦¨¨©¨
àúòeáLa CLôð éwðja ecygi m` dreay ici lr jnvr iwp - ©¦©§¨¦§£¨

.miqkpdn zakiry
:zepeyld oiay weligd oipra ztqep drcøîì éàkæ éaø çìL̈©©¦©©§©

ïéa ,àá÷eòdl azk m`ïéa ,äòeáL àìcdl azk m`,äòeáL é÷ðc §¨¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨
ïéadl azk m`ïéáe ,øãð àìcdl azk m`,øãð é÷ðcdey oicd ¥§Ÿ¤¤¥§¨¦¤¤

azk m`y ,mlekaïéLøBé ìáà ,dòéaLäì ìBëé Bðéà àeä ,'éñëða'§¦§©¥¨§©§¦¨£¨§¦
,dúBà ïéòéaLîdreaye xcpn dze` xhety azk m` mle` ©§¦¦¨

ïéléà àiñëpî,[el` miqkpn-]ïéòéaLî ïéà åéLøBé ïéáe àeä ïéa ¦¦§©¨¦¥¥¥§¨¥©§¦¦
,dúBàin zeyxa dpyn `le el` miqkp lr dreayn dxhty oeik ¨

.md
:ztqep drcànéà ïa ìeàL àaà íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦©¨¨¤¦¨

ïéa ,íéøîazk m`ïéa ,äòeáL àìcazk m`ïéa ,äòeáL é÷ðcm` ¦§¨¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨¥
azkïéáe ,øãð àìcazk m`ïéa ,øãð é÷ðcazk m`ïéáe ,éñëpîm` §Ÿ¤¤¥§¨¦¤¤¥¦¦§©¥
azkïéléà àiñëpîy `id ezpeek ,[el` miqkpn-]ïéáe àeä ïéa ¦¦§©¨¦¥¥¥

äNòà äî ìáà .dúBà ïéòéaLî ïéà åéLøBé,ok zexedl xyt` i`y §¨¥©§¦¦¨£¨¨¤¡¤
àlà òøté àì ,íéîBúé éñëpî òøtéì àaä ,íéîëç eøîà éøäL¤£¥¨§£¨¦©¨¦¨©¦¦§¥§¦Ÿ¦¨©¤¨

,äòeáLanezidn dzaezk zrxtpyk okle.rayidl dkixv mi ¦§¨
:le`y `a` ixacl dpey `qxib d`ian `xnbddì éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨

àúéðúîdrenyk exn`p `l le`y `a` ixacy mixne` yie ± ©§¦¨
,`ziixaa exn`p `l` ,l`eny myaíéøî ànéà ïa ìeàL àaà©¨¨¤¦¨¦§¨

,øãð é÷ð ïéáe ,øãð àìc ïéa ,äòeáL é÷ðc ïéa ,äòeáL àìc ïéa ,øîà̈©¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨¥§Ÿ¤¤¥¨¦¤¤
ïéòéaLî ïéà åéLøBé ïéáe àeä ïéa ïéléà àiñëpî ïéáe ,éñëpî ïéa¥¦¦§©¥¦¦§©¨¦¥¥¥§¨¥©§¦¦
éñëpî òøtéì àaä ,íéîëç eøîà éøäL ,äNòà äî ìáà .dúBà¨£¨¨¤¡¤¤£¥¨§£¨¦©¨¦¨©¦¦§¥

.äòeáLa àlà òøté àì íéîBúéef `ziixa lreøîà ïîçð áø øîà §¦Ÿ¦¨©¤¨¦§¨¨©©©§¨¨©
.íéøî ànéà ïák äëìä ,ìàeîL§¥£¨¨§¤¦¨¦§¨

äðùî
xy`k rayidl dkixv dy`dy mipey mipte` d`ian epizpyn

:dzaezk zeabl d`a `idàlà òøtz àì ,dúaeúk úîâBtä©¤¤§¨¨Ÿ¦¨©¤¨
äòeáLam` oke .x`yd z` dlaiw `lyàéäL dãéòî ãçà ãò ¦§¨¥¤¨§¦¨¤¦

,dzaezk epiid,äòeøt`ly zxne`e ,crd z` dyigkn dy`de §¨
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dzaezk daebyk okeíéãaòeLî íéñëpîe ,íéîBúé éñëpîoke ± ¦¦§¥§¦¦§¨¦§§¨¦
,zerwxw dlran epwy zegewldn daebykåéðôa àlLåm` oke ± §¤Ÿ§¨¨

,mid zpicnl jldy oebk dlra ipta `ly zeabl d`aòøtz àìŸ¦¨©
äòeáLa àlà. ¤¨¦§¨
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miwxt dyelya` cenr ft sc ± iriax wxtzeaezk
àéôåøèåôà ìòla` .zipeepg dpaiyei m` ,qetexhet` zreayn z`f daizka dxhet Ð

dreaya `l` rxtz `l dzaezk znbetd :oizipzna opzc ,dzaezk dnbt m`Ð`l

la` ,dlr `ed inx `wc dreayn dl xht ikc .df i`pz ici lr dreay dze`n dxhtp

dytpl dnxb `idc dreayÐ.dl xht `lúîâåôä ìòzreayn oky lke Ð

.dxht dreay lknc ,`itexhet`äøîà
àúòîùìxn`c o`nl `nlya :`ztwz` jd Ð

.iy` axc dinw diaze` 'ekàìã éì áåúë
éì úòáùîdytp` `inxc ebine ÐÐdraz

.zereay lk xeht dilåúéðúî àäà ïåúàÐ

yixt `lc oizipznc `yix` ,dcedi axc `dl

,ongp axc dizbelt`e ,ixii` dreay ida da

`iywe ,bilt ongp axc` dcedi axc ezixaqe

.eklïðàixiinc ,dl opipzn oizipznc `tiq` Ð

ziyrp m`e :ipzwc ,`icda oitexhet` zreaya

axc `zbelt` e`l ongp axce .`itexhet`

xnz` dcedi.xnz` `yixc `yexit` `l` ,

ida `tiqa dcedi axc` bilt `pzn axe

znbeta la` ,xaryl xn`w qetexhet`Ð

ici lr dl d`ad dreayc ,dxhtc ecen edlek

.`id eiqkpäéúãéáò éàî øáòùcr ,xnelk Ð

inzic iqkp opixn` `lc ,xaryl iexw izn

.oda liren ely i`pz oi`e ,edpipäúéî ïéá ìáà
äøåá÷ìi`pz oi`e ,inzi inw iqkp enx xak Ð

.dl d`a eiqkp ici lr `ly ,oda liren ely

àâøëì.inzic `zlbleb sqk jlnl rextl Ð

éðåæîìå.minezide zepade dy`d oefn Ð

äøåá÷ìå.minezid e` znd zxeawl Ðïðéðáæî
oezne zedy oi`y .`zfxk` `la inzic iqkp Ð

,dxikn dze` lr opirayn `l inp ikde .xacl

z`vnpe ,ozciqtze lflfz `ly xyt` i`c

.xwy zreayäòåáù àìã øãð àìãazk m` Ð

.df oeyl dløãð é÷ð`zreayn ziwpn ÐÐ

.dreay oicnàúòåáùá êùôð é÷ðm` Ð

jecygiÐ.mdl iraydäùòà äî ìáàÐ

,`ed zn m` dze` oiriayn oiyxei mlerlc

.mdn zrxtp `ideäì éøîàã àëéàå`dl Ð

`le] ,`zipzn mixn `ni` oa le`y `a`c

oxn`ck ,`xen`c `zrny oeyla dl exn`

[`zipzn `l` ,le`y `a` meyn l`eny xn`c

.le`y `a`k dkld dlr l`eny xn`e ,`id

äðùîäúáåúë úîâåôälif`e yxtnck Ð

.dteb oizipznaòøôú àì`xnbae .x`yd Ð

.`nrh yxtn'åë äãéòî ãçà ãò`xnba Ð

.`nrh yxtníéãáòåùî íéñëðîi`c meyn Ð

razy` del oirh dede ,diteb deld on iab ded

jizrxt `lc ilÐopiraync zereaya opixn`

oirh `l i`e ,dilÐli`ed ,dil opiprh `l

zegewl liaya la` .`xhy hiwpeÐop`

deld on ziab ded i` `nlc :opiprhÐded

zirae ,jizrxt `lc il razyi` jl oirh

jit gzt"c ,opiprh op` `zyd .ireazyi`

`ly zrxtpe ,minezi iqkpne .`ed "ml`l

eiptaÐ.`nrh i`d meyn edlek
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àìàdiciclc :zeywdl oi`e Ð `itexhet` dl aizenc drci zed in idi` 'ek xn`c o`nl

dxhetl lrad on zraez `id jkle ,`itexhet` xak `idyk oizipzn inwe`l `ki`

,oipr lka oizipzn ixiin `lc xnele ,`itexhet` zreaya oizipzn `nwe`l oiwgec i`nc Ð

.dqpeky drya dl azky Ð `zlinc `nzqc .`itexhet` oiicr ziyrp `l elit`

àâøëìly `bxkl :qxhpewa yxit Ð ipefnle

x`yl `d rnync :dywe .minezi

jixtcn :`zil `de .oifixkn Ð oinezid ikxv

o`nl (`,ak oikxr) "oinezid mey" wxt yixa

ea yiy xhyl`l` oinezi iqkpl oiwwfp oi` xn`c

mei miyly oinezid mey"c dpynd on ,ziaix

'ek oifixknerextl `l dfxkd `idd `nlc ."

!oinezi ikxv x`yl mixkenyk `l` ,aeg lral

sqk rextl ,dy` lyÐ`bxkl :yxtl d`xp jkl

llkac ,dyer lrad didy enk ,dly zlebleb

`ed ipefn.åìéôà]dn Ð dxeawl dzin oia

lknc ,d`xp oi` Ð dlflf `ly :qxhpewa yxity

enk `l` !dcia mdlyn dakir `ly rayz mewn

jlze lhen zn gipz `ly :inlyexia yxtny

`bxkl iziinc xity inp `zyde .dia` zial

meyn `zfxk` `la opipafnc ,dxeawle ipefnle

.[znd ceakäøåá÷ìåjixhv` `l `d Ð

eneyiy cr oeifaa lhen odia` gipi `ly xninl

opipafn Ð dxeaw jxevl eel m` ,`l` efixkie

eliykn`dz`lyÐdfxkd `la aegddf jxevl

.cizrléñëðî`l` rxtz `l minezi

dpyn jdn dywd `l i`n` :dniz Ð dreaya

oikxr) "minezid mey" wxt yixa xn`c o`nl

ziaix ok m` `l` minezi iqkpl oiwwfp oi` :(`,ak

yiy oebk dnwe`l ivn ded `l jdc .oda zlke`

minezi iqkpn oirxtp oi`c `idd` ipynck ,ziaix

`kile !mzd iziinc `aeh`e ,zixeaifd on `l`

minezia dnwe`l `ki` `kdc jdc xninl

on `l` oirxtp oi`"c `idd ok m`c .milecb

?milecba `wec dl iwen `l i`n` Ð "zixeaifd

!ixii` oipr lkac cenlzdl dil `xiaq i`ce `l`

dl iwen ded`kdc jdc i`cec :wgvi epiax xne`e

on `l` oirxtp oi`"c `idd la` ,`wec milecba

`lc ,milecba dnwe`l dil `gip `lÐ "zixeaifd

:(`,p oihib) "oiwfpd"a dlr irac `d heytp

Ð zixeaifd on `l` oirxtp oi`c exn`y minezi

.milecb elit` e` miphw,íéù÷îopzc `d

iqkpn zrxtp dpnl` oi` :(a,cl oihib) "gleyd"a

dpnl` `ixi` i`n :jixte .dreaya `l` minezi

.`pig meyn ,dil jixhv` dpnl`c :ipyne .'ek

dl `pipz `d ?ipzinl jixhv` i`n` `zyde

dy` zaezk eilr did iab inp (`,ct) lirle !`kd

:xnel yie !dreay oikixv oleky :opz ;aeg lrae

oizipzn dnwez `lc ,mzd ipzinl jixhv`c

dreay iraz `lÐ dpnl`a la` .dyexba `kdc

,og inp `ira dyexbc ab lr s`e .`pig meyn

mewn lkn Ð (a,fv) "dpnl`" wxta onwl xn`ck

oizipzn iywz `l `de .dpnl` enk og `ira `l

dl `pz `kdc Ð ipznl jixhv` i`n` :`kdc

.dreaya `l` oirxtp oi`c jpd icda
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Bà äéáà úéáì dìòa øáwî äëìä :dì ïðéðúî àäà©¨©§¦©¨¨§¨¦¤¤©§¨§¥¨¦¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc zeaezk(iying meil)

dìòa éiça úéNòpL àétBøèBtà ìò,zipepg dlra daiyedy oebk ©©§§¨¤©£¥§©¥©£¨
,dzaezk mebtz m` j` ,ef daizka dxhet `ed ef dreayne

.dreay dze`n dxhet `ed oi` ,dreay aiigzz ok zngne
øîà ïîçð áømya,äeáà øa äaødreaydn mb dxhet `ed ixd ©©§¨¨©©¨©£¨

minkg elihdy.dúaeúk úîâBtä ìò©©¤¤§¨¨
:df oipra oeic d`ian `xnbdìæà[jld-]døîà ,éëcøî áø ¨©©¨§§©¨§¨

ìàzòîLoldlc `iyewd z` -dén÷[iptl-]àîìLa ,éMà áøc ¦§©§¨©¥§©©¦¦§¨¨
øîàc ïàîìdpyna xehtdy [ongp ax] xaeqd zrcl xacd oaen ± §©§¨©

minkg elihdy dreayn mb `ed,dúaeúk úîâBtä ìòà÷qîc ©©¤¤§¨¨§©§¨
dzòcà,di`eyip zrya dzrca dlrn dy`dy ±éëøèöî àîìc ©©§¨¦§¨¦§¨§¥

éàúaeúkî àðìé÷Lå ,éæeæ éìmze` leh`e ,zernl jxhv` `ny - ¦¥§¨¦§¨¦§¨©
,izaezk aegndéì äøîàå,di`eyip zrya el dxn` jkle ±áBúk §¨§¨¥§

éì zòaLî àìc éìzeabl `ea`yk ize` riayz `ly il aezk ± ¦§Ÿ©§§©§¦
daezkd x`y z`øîàc ïàîì àlà .[dcedi ax] xaeql la` - ¤¨§©§¨©

dreayn wx `ed dpyna xehtdyéiça úéNòpL àétBøèBtà ìò©©§§¨¤©£¥§©¥
,dìòa,dpriayi `ly dl aezkl epnn dy`d draz recnéäéà ©£¨¦¦

àétBøèBtà dì áéúBîc äòãé úåä éîaiyeiy dligzn drci ike ± ¦£©¨§¨§¦¨©§§¨
ziqtexhet` dze`.éì zòaLî àìc éì áBúk déì äøîàc§¨§¨¥§¦§Ÿ©§§©§¦

:`xnbd zvxzndéì øîà,ikcxn axl iy` axeúéðúî àäà ïezà ¨©¥©©¨©§¦
dìly oey`xd wlgd lr dcedi ax ixac z` mzipy mz` ± ¨

dze` xehtl epnn dywia recn mkl dyw okle ,dpynd
j` .dlra iiga dyrzy qetexhet` lr dreaydnàäà ,ïðà£¨©¨

dì ïðéðúî,dpynd ly `tiqd lr dcedi ax ixac z` mipey ep` - ©§¦¨¨
,epipyyàìå äéîç úéáì äøæçL Bà ,äéáà úéáì dìòa øáwî äëìä̈§¨¦¤¤©§¨§¥¨¦¨¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ

úéNòð íàå ,dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ,àétBøèBtà úéNòð©£¥©§§¨¥©§¦©§¦¦¨§¦©£¥
ïéòéaLî ïéàå ,àáì ãéúòä ìò dúBà ïéòéaLî ïéLøBé ,àétBøèBtà©§§¨§¦©§¦¦¨©¤¨¦¨Ÿ§¥©§¦¦

.øáòL ìò dúBà,dl`yd dl`yp jk lre,dézãéáò éàî 'øáòL' ¨©¤¨©¤¨©©£¦§¥
,minezi iqkp mpi` oiicr miqkpdy ,xaryl aygp izn cr ,xnelk

ef dl`y lre .dze` riaydl mileki mpi`eøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
,áøwx dreayn xhtidl dl liren lrad ly xehtdyìò ©©

ìáà ,ìòaä éiça úéNòpL àétBøèBtàmiqkpa dwqrzdy dn lr ©§§¨¤©£¥§©¥©©©£¨
dì ïðéòaLî ,äøeá÷ì äúéî ïéa,driaydl miyxeid mileki ± ¥¦¨¦§¨©§§¦¨¨

dn liren `l aey ,miyxeid zeyxl exar xak miqkpdy oeiky
.ezen xg` lr dze` xht lradyeléôà ,øîà àðúî áøådn lr §©©§¨¨©£¦

miqkpa dwqrzdydì ïðéòaLî àì ,äøeá÷ì äúéî ïéaoi` ± ¥¦¨¦§¨Ÿ©§§¦¨¨
meyn .driaydl mileki miyxeidàbøëì ,éòcøäð éøîàcrextl - §¨§¥§©§¨¥§©§¨
,minezid xear zlebleb qn jlnléðBæîìåzepade dy`d oefnl - §¦§¥

,minezideäøeá÷ìå,minezid e` znd zxeawl -àìa ïðéðaæî §¦§¨§©§¦¨§Ÿ
àzæøëàmixacy oeik ,dfxkd `la minezid iqkp z` mixken - ©§©§¨

oi` s` df mrhne .dfxkd jexrl onf oi`e ,cin mikxvp el`
,dlra zxeaw jxevl miqkpa dwqrzdy dy`d z` miriayn

xkn onfd wgec zngny okzi oky,mieeyn zegta miqkpd z` d
.xwy zreay icil `eal dlelr ,miqkpa dlflf `ly rayzyke

* * *
dxhetl ick lrad azky mipey zepeyl iabl oeic d`ian `xnbd

:dreayn,àéiç éaø øîà äaø øîàdy`l lrad azk m`øãð àìc ¨©©¨¨©©¦¦¨§Ÿ¤¤
àeä ,äòeáL àìãeenvrïéòéaLî ïéLøBé ìáà ,dòéaLäì ìBëé Bðéà §Ÿ§¨¥¨§©§¦¨£¨§¦©§¦¦

.dúBàdl azk m` mle`ïéLøBé ïéáe àeä ïéa ,äòeáL é÷ð øãð é÷ð ¨¨¦¤¤¨¦§¨¥¥§¦
dì øîà÷ éëä ,dúBà ïéòéaLî ïéàxnel ezpeek dzid jk oky ± ¥©§¦¦¨¨¦¨¨©¨

,dlàúòeáMî úéwðî.dreay lkn z` diwp - §©¦¦§£¨
:`iig iax ixaca zxg` `qxib,àéiç éaø øîà óñBé áøåazk m` §©¥¨©©¦¦¨

dlïéLøBé ìáà dòéaLäì ìBëé Bðéà àeä ,äòeáL àìãe øãð àìc§Ÿ¤¤§Ÿ§¨¥¨§©§¦¨£¨§¦
.dúBà ïéòéaLîdl azk m` mle`ïéáe àeä ïéa ,äòeáL é÷ð øãð é÷ð ©§¦¦¨¨¦¤¤¨¦§¨¥¥

dì øîà÷ éëä ,dúBà ïéòéaLî ïéLøBé,dl xnel oiekzn `ed jk ± §¦©§¦¦¨¨¦¨¨©¨
àúòeáLa CLôð éwðja ecygi m` dreay ici lr jnvr iwp - ©¦©§¨¦§£¨

.miqkpdn zakiry
:zepeyld oiay weligd oipra ztqep drcøîì éàkæ éaø çìL̈©©¦©©§©

ïéa ,àá÷eòdl azk m`ïéa ,äòeáL àìcdl azk m`,äòeáL é÷ðc §¨¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨
ïéadl azk m`ïéáe ,øãð àìcdl azk m`,øãð é÷ðcdey oicd ¥§Ÿ¤¤¥§¨¦¤¤

azk m`y ,mlekaïéLøBé ìáà ,dòéaLäì ìBëé Bðéà àeä ,'éñëða'§¦§©¥¨§©§¦¨£¨§¦
,dúBà ïéòéaLîdreaye xcpn dze` xhety azk m` mle` ©§¦¦¨

ïéléà àiñëpî,[el` miqkpn-]ïéòéaLî ïéà åéLøBé ïéáe àeä ïéa ¦¦§©¨¦¥¥¥§¨¥©§¦¦
,dúBàin zeyxa dpyn `le el` miqkp lr dreayn dxhty oeik ¨

.md
:ztqep drcànéà ïa ìeàL àaà íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦©¨¨¤¦¨

ïéa ,íéøîazk m`ïéa ,äòeáL àìcazk m`ïéa ,äòeáL é÷ðcm` ¦§¨¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨¥
azkïéáe ,øãð àìcazk m`ïéa ,øãð é÷ðcazk m`ïéáe ,éñëpîm` §Ÿ¤¤¥§¨¦¤¤¥¦¦§©¥
azkïéléà àiñëpîy `id ezpeek ,[el` miqkpn-]ïéáe àeä ïéa ¦¦§©¨¦¥¥¥

äNòà äî ìáà .dúBà ïéòéaLî ïéà åéLøBé,ok zexedl xyt` i`y §¨¥©§¦¦¨£¨¨¤¡¤
àlà òøté àì ,íéîBúé éñëpî òøtéì àaä ,íéîëç eøîà éøäL¤£¥¨§£¨¦©¨¦¨©¦¦§¥§¦Ÿ¦¨©¤¨

,äòeáLanezidn dzaezk zrxtpyk okle.rayidl dkixv mi ¦§¨
:le`y `a` ixacl dpey `qxib d`ian `xnbddì éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨

àúéðúîdrenyk exn`p `l le`y `a` ixacy mixne` yie ± ©§¦¨
,`ziixaa exn`p `l` ,l`eny myaíéøî ànéà ïa ìeàL àaà©¨¨¤¦¨¦§¨

,øãð é÷ð ïéáe ,øãð àìc ïéa ,äòeáL é÷ðc ïéa ,äòeáL àìc ïéa ,øîà̈©¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨¥§Ÿ¤¤¥¨¦¤¤
ïéòéaLî ïéà åéLøBé ïéáe àeä ïéa ïéléà àiñëpî ïéáe ,éñëpî ïéa¥¦¦§©¥¦¦§©¨¦¥¥¥§¨¥©§¦¦
éñëpî òøtéì àaä ,íéîëç eøîà éøäL ,äNòà äî ìáà .dúBà¨£¨¨¤¡¤¤£¥¨§£¨¦©¨¦¨©¦¦§¥

.äòeáLa àlà òøté àì íéîBúéef `ziixa lreøîà ïîçð áø øîà §¦Ÿ¦¨©¤¨¦§¨¨©©©§¨¨©
.íéøî ànéà ïák äëìä ,ìàeîL§¥£¨¨§¤¦¨¦§¨

äðùî
xy`k rayidl dkixv dy`dy mipey mipte` d`ian epizpyn

:dzaezk zeabl d`a `idàlà òøtz àì ,dúaeúk úîâBtä©¤¤§¨¨Ÿ¦¨©¤¨
äòeáLam` oke .x`yd z` dlaiw `lyàéäL dãéòî ãçà ãò ¦§¨¥¤¨§¦¨¤¦

,dzaezk epiid,äòeøt`ly zxne`e ,crd z` dyigkn dy`de §¨
,drxtp.äòeáLa àlà òøtz àìŸ¦¨©¤¨¦§¨

dzaezk daebyk okeíéãaòeLî íéñëpîe ,íéîBúé éñëpîoke ± ¦¦§¥§¦¦§¨¦§§¨¦
,zerwxw dlran epwy zegewldn daebykåéðôa àlLåm` oke ± §¤Ÿ§¨¨

,mid zpicnl jldy oebk dlra ipta `ly zeabl d`aòøtz àìŸ¦¨©
äòeáLa àlà. ¤¨¦§¨

:exkfedy mipte`dn cg` lk yxtl zxfeg dpyndúîâBtä©¤¤
e ,æeæ óìà dúaeúk äúéä ,ãöék ,dúaeúkdzaezk reazl d`ayk §¨¨¥©¨§¨§¨¨¤¤

dì øîà,lradzìa÷úälkéúaeúkúøîBà àéäå ,Cézìa÷úä àì ¨©¨¦§©©§§§¨¥§¦¤¤Ÿ¦§©©§¦
izaezknäðî àlà,ze`n ryz il aiig dz` oiicre ,fef d`n - ¤¨¨¤
òøtz àìx`yd z`.äòeáLa àlà Ÿ¦¨©¤¨¦§¨

øîàå ,æeæ óìà dúaeúk äúéä ,ãöék ,äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò¥¤¨§¦¨¤¦§¨¥©¨§¨§¨¨¤¤§¨©
dìlradéúaeúk zìa÷úäézìa÷úä àì úøîBà àéäå ,C,llkãòå ¨¦§©©§§§¨¥§¦¤¤Ÿ¦§©©§¦§¥

,äòeøt àéäL dãéòî ãçà,lrad ixack.äòeáLa àlà òøtz àì ¤¨§¦¨¤¦§¨Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
øëî ,ãöék ,íéãaòeLî íéñëpîlkïî úòøôð àéäå ,íéøçàì åéñëð ¦§¨¦§§¨¦¥©¨©§¨¨©£¥¦§¦¦§©©¦

.äòeáLa àlà òøtz àì ,úBçB÷lä©¨Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
,ãöék ,íéîBúé éñëpîm`úî,lradàéäå ,íéîBúéì åéñëð çépäå ¦¦§¥§¦¥©¥§¦¦©§¨¨¦¦§¦

úòøôðdzaezk.äòeáLa àlà òøtz àì ,íéîBúiä ïî ¦§©©¦©§¦Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
,ãöék åéðôa àlLåm`Bì Cìälradúòøôð àéäå ,íiä úðéãîì §¤Ÿ§¨¨¥©¨©¦§¦©©¨§¦¦§©©

eiqkpn dzaezk.äòeáLa àlà úòøôð dðéà ,åéðôa àlL¤Ÿ§¨¨¥¨¦§©©¤¨¦§¨
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miwxt dyelya` cenr ft sc ± iriax wxtzeaezk
àéôåøèåôà ìòla` .zipeepg dpaiyei m` ,qetexhet` zreayn z`f daizka dxhet Ð

dreaya `l` rxtz `l dzaezk znbetd :oizipzna opzc ,dzaezk dnbt m`Ð`l

la` ,dlr `ed inx `wc dreayn dl xht ikc .df i`pz ici lr dreay dze`n dxhtp

dytpl dnxb `idc dreayÐ.dl xht `lúîâåôä ìòzreayn oky lke Ð

.dxht dreay lknc ,`itexhet`äøîà
àúòîùìxn`c o`nl `nlya :`ztwz` jd Ð

.iy` axc dinw diaze` 'ekàìã éì áåúë
éì úòáùîdytp` `inxc ebine ÐÐdraz

.zereay lk xeht dilåúéðúî àäà ïåúàÐ

yixt `lc oizipznc `yix` ,dcedi axc `dl

,ongp axc dizbelt`e ,ixii` dreay ida da

`iywe ,bilt ongp axc` dcedi axc ezixaqe

.eklïðàixiinc ,dl opipzn oizipznc `tiq` Ð

ziyrp m`e :ipzwc ,`icda oitexhet` zreaya

axc `zbelt` e`l ongp axce .`itexhet`

xnz` dcedi.xnz` `yixc `yexit` `l` ,

ida `tiqa dcedi axc` bilt `pzn axe

znbeta la` ,xaryl xn`w qetexhet`Ð

ici lr dl d`ad dreayc ,dxhtc ecen edlek

.`id eiqkpäéúãéáò éàî øáòùcr ,xnelk Ð

inzic iqkp opixn` `lc ,xaryl iexw izn

.oda liren ely i`pz oi`e ,edpipäúéî ïéá ìáà
äøåá÷ìi`pz oi`e ,inzi inw iqkp enx xak Ð

.dl d`a eiqkp ici lr `ly ,oda liren ely

àâøëì.inzic `zlbleb sqk jlnl rextl Ð

éðåæîìå.minezide zepade dy`d oefn Ð

äøåá÷ìå.minezid e` znd zxeawl Ðïðéðáæî
oezne zedy oi`y .`zfxk` `la inzic iqkp Ð

,dxikn dze` lr opirayn `l inp ikde .xacl

z`vnpe ,ozciqtze lflfz `ly xyt` i`c

.xwy zreayäòåáù àìã øãð àìãazk m` Ð

.df oeyl dløãð é÷ð`zreayn ziwpn ÐÐ

.dreay oicnàúòåáùá êùôð é÷ðm` Ð

jecygiÐ.mdl iraydäùòà äî ìáàÐ

,`ed zn m` dze` oiriayn oiyxei mlerlc

.mdn zrxtp `ideäì éøîàã àëéàå`dl Ð

`le] ,`zipzn mixn `ni` oa le`y `a`c

oxn`ck ,`xen`c `zrny oeyla dl exn`

[`zipzn `l` ,le`y `a` meyn l`eny xn`c

.le`y `a`k dkld dlr l`eny xn`e ,`id

äðùîäúáåúë úîâåôälif`e yxtnck Ð

.dteb oizipznaòøôú àì`xnbae .x`yd Ð

.`nrh yxtn'åë äãéòî ãçà ãò`xnba Ð

.`nrh yxtníéãáòåùî íéñëðîi`c meyn Ð

razy` del oirh dede ,diteb deld on iab ded

jizrxt `lc ilÐopiraync zereaya opixn`

oirh `l i`e ,dilÐli`ed ,dil opiprh `l

zegewl liaya la` .`xhy hiwpeÐop`

deld on ziab ded i` `nlc :opiprhÐded

zirae ,jizrxt `lc il razyi` jl oirh

jit gzt"c ,opiprh op` `zyd .ireazyi`

`ly zrxtpe ,minezi iqkpne .`ed "ml`l

eiptaÐ.`nrh i`d meyn edlek
éáø
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àìàdiciclc :zeywdl oi`e Ð `itexhet` dl aizenc drci zed in idi` 'ek xn`c o`nl

dxhetl lrad on zraez `id jkle ,`itexhet` xak `idyk oizipzn inwe`l `ki`

,oipr lka oizipzn ixiin `lc xnele ,`itexhet` zreaya oizipzn `nwe`l oiwgec i`nc Ð

.dqpeky drya dl azky Ð `zlinc `nzqc .`itexhet` oiicr ziyrp `l elit`

àâøëìly `bxkl :qxhpewa yxit Ð ipefnle

x`yl `d rnync :dywe .minezi

jixtcn :`zil `de .oifixkn Ð oinezid ikxv

o`nl (`,ak oikxr) "oinezid mey" wxt yixa

ea yiy xhyl`l` oinezi iqkpl oiwwfp oi` xn`c

mei miyly oinezid mey"c dpynd on ,ziaix

'ek oifixknerextl `l dfxkd `idd `nlc ."

!oinezi ikxv x`yl mixkenyk `l` ,aeg lral

sqk rextl ,dy` lyÐ`bxkl :yxtl d`xp jkl

llkac ,dyer lrad didy enk ,dly zlebleb

`ed ipefn.åìéôà]dn Ð dxeawl dzin oia

lknc ,d`xp oi` Ð dlflf `ly :qxhpewa yxity

enk `l` !dcia mdlyn dakir `ly rayz mewn

jlze lhen zn gipz `ly :inlyexia yxtny

`bxkl iziinc xity inp `zyde .dia` zial

meyn `zfxk` `la opipafnc ,dxeawle ipefnle

.[znd ceakäøåá÷ìåjixhv` `l `d Ð

eneyiy cr oeifaa lhen odia` gipi `ly xninl

opipafn Ð dxeaw jxevl eel m` ,`l` efixkie

eliykn`dz`lyÐdfxkd `la aegddf jxevl

.cizrléñëðî`l` rxtz `l minezi

dpyn jdn dywd `l i`n` :dniz Ð dreaya

oikxr) "minezid mey" wxt yixa xn`c o`nl

ziaix ok m` `l` minezi iqkpl oiwwfp oi` :(`,ak

yiy oebk dnwe`l ivn ded `l jdc .oda zlke`

minezi iqkpn oirxtp oi`c `idd` ipynck ,ziaix

`kile !mzd iziinc `aeh`e ,zixeaifd on `l`

minezia dnwe`l `ki` `kdc jdc xninl

on `l` oirxtp oi`"c `idd ok m`c .milecb

?milecba `wec dl iwen `l i`n` Ð "zixeaifd

!ixii` oipr lkac cenlzdl dil `xiaq i`ce `l`

dl iwen ded`kdc jdc i`cec :wgvi epiax xne`e

on `l` oirxtp oi`"c `idd la` ,`wec milecba

`lc ,milecba dnwe`l dil `gip `lÐ "zixeaifd

:(`,p oihib) "oiwfpd"a dlr irac `d heytp

Ð zixeaifd on `l` oirxtp oi`c exn`y minezi

.milecb elit` e` miphw,íéù÷îopzc `d

iqkpn zrxtp dpnl` oi` :(a,cl oihib) "gleyd"a

dpnl` `ixi` i`n :jixte .dreaya `l` minezi

.`pig meyn ,dil jixhv` dpnl`c :ipyne .'ek

dl `pipz `d ?ipzinl jixhv` i`n` `zyde

dy` zaezk eilr did iab inp (`,ct) lirle !`kd

:xnel yie !dreay oikixv oleky :opz ;aeg lrae

oizipzn dnwez `lc ,mzd ipzinl jixhv`c

dreay iraz `lÐ dpnl`a la` .dyexba `kdc

,og inp `ira dyexbc ab lr s`e .`pig meyn

mewn lkn Ð (a,fv) "dpnl`" wxta onwl xn`ck

oizipzn iywz `l `de .dpnl` enk og `ira `l

dl `pz `kdc Ð ipznl jixhv` i`n` :`kdc

.dreaya `l` oirxtp oi`c jpd icda
xn`
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òîLî à÷ ,äòeáL àìa ìB÷Lúå äãéáà áéLîk§¥¦£¥¨§¦§§¨§¨¨©§©
úBçt úBçt dúaeúk úîâBtä :eäì àéòaéà .ïì̈¦©£¨§©¤¤§¨¨¨¨
à÷ééc à÷c ïåék :ïðéøîà éî ?eäî ,äèeøt äåMî¦¨¤§¨©¦¨§¦©¥¨§¨¨§¨

éàä élek¯éîeøòéà àîìc Bà ,äøîà à÷ àèLe÷ ¥©§¨¨¨§¨¦§¨¦£¥
dúaeúk úúçBt :eäì àéòaéà .e÷éz ?àîøòî à÷̈©©§¨¥¦©£¨§¤¤§¨¨

ïðéøîà éî ?eäî¯úîâBt :àîìc Bà ,úîâBt eðééä ©¦¨§¦©©§¤¤¦§¨¤¤
¯àä ,úö÷îa àéãBî¯àz ?úö÷îa àéãBî à÷ àì §¨§¦§¨¨¨¨§¨§¦§¨¨

úúçBt :òîL¯äúéä ?ãöék .äòeáLa àlL òøtz §©¤¤¦¨©¤Ÿ¦§¨¥©¨§¨
éúaeúk zìa÷úä :dì øîàå ,æeæ óìà dúaeúk,C §¨¨¤¤§¨©¨¦§©©§§§¨¥
äðî àlà dðéàå ,ézìa÷úä àì :úøîBà àéäå¯ §¦¤¤Ÿ¦§©©§¦§¥¨¤¨¨¤

àéáb éàîa .äòeáLa àlL úòøôð¯?àøèL éàäa ¦§©©¤Ÿ¦§¨§©¨§¨§©§¨¨
déøa àáø øîà !àeä àîìòa àtñç àøèL éàä©§¨¨©§¨§¨§¨¨©¨¨§¥
ãò" ."Bðéáì éðéa éì äúéä äðîà" úøîBàa :äaøc§©¨§¤¤£¨¨¨§¨¦¥¦§¥¥
àîç øa éîø øáñ ."äòeøt àéäL dãéòî ãçà¤¨§¦¨¤¦§¨¨©¨¦©¨¨

:áéúëc ,àúééøBàc äòeáL :øîéîìãò íe÷é àì" §¥©§¨§©§¨¦§¦Ÿ¨¥
ìëìe ïBò ìëì ,"úàhç ìëìe ïBò ìëì Léàa ãçà¤¨§¦§¨¨§¨©¨§¨¨§¨

úàhç¯ì àeä í÷ ìáà ,í÷ Bðéàc àeä.äòeáL ©¨§¥¨£¨¨¦§¨
ïBîî BúBà ïéáéiçî íéðMäL íB÷î ìk :øî øîàå§¨©¨¨¨¤©§©¦§©§¦¨

¯úBáeLú ézL :àáø øîà .äòeáL Báéiçî ãçà¤¨§©§§¨¨©¨¨§¥§
àãç ;øáca¯àìå ïéòaLð äøBzaL ïéòaLpä ìëc ©¨¨£¨§¨©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ

ìò ïéòaLð ïéà :ãBòå .úìèBðå úòaLð àéäå ,ïéîlLî§©§¦§¦¦§©©§¤¤§¥¦§¨¦©
:àtt áø øîà .ìòa ìL Bzòc ñéôäì éãk ,ïðaøcî :àáø øîà àlà .úBò÷ø÷ ãeaòéL úøéôk§¦©¦§©§¨¤¨¨©¨¨¦§©¨©§¥§¨¦©§¤©©¨©©©¨
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כתובות. הכותב לאשתו - פרק שני דף פז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

ïéòéaLî ïéLøBiä ,dúaeúk úòáBz àéäL ïîæ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§©¤¦©©§¨¨©§¦©§¦¦
.dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ,dúaeúk úòáBz dðéà íàå ,dúBà¨§¦¥¨©©§¨¨¥©§¦©§¦¦¨

* * *

àøîâ
:rayidl dkixv dzaezk znbetd recn zxxan `xnbdéîø øáñ̈©¨¦

øîéîì àîç øa`id efy [xnel-]àúééøBàc äòeáL,ïéòè à÷c- ©¨¨§¥©§¨§¨§¨§¨¨¦
d ly oerxt dcia el yiy oreh lrady meyníéúàîäãBî à÷å , ¨©¦§¨¨

déìdrxtpy el dcen `ide ±déì àéåä ,äàîaef ixd ok m`e - ¥§¥¨©§¨¥
òáMé äðòhä úö÷îa äãBnä ìëå ,äðòhä úö÷îa äàãBädreay ¨¨§¦§©©©£¨§¨©¤§¦§¨©©£¨¦¨©

:`xnbd dgec .dxezdnøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà,ìëc ,àãç ¨©¨¨§¥§©¨¨£¨§¨
äøBzaL ïéòaLpä,`ziixe`cn dreay miaiigd lk -àìå ïéòaLð ©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ

ïéîlLî,mzreay zngnåeli`àéä,dzaezk znbetd epiid §©§¦§¦
ìèBðå úòaLðú.dzaezk x`y z` dreay ici lrãBòåon ixdy ¦§©©§¤¤§

dxezd,úBò÷ø÷ ãeaòL úøéôk ìò ïéòaLð ïéàokzi `l ok m`e ¥¦§¨¦©§¦©¦§©§¨
lrad ly eizerwxw ixdy ,`ziixe`c dreay `id ef dreayy
ly eizerwxw lr `id dzriaze ,ezy` zaezkl zecareyn

.lrad
:ef dreayl mrhd z` xg` ote`a `ax yxtn el` zeiyew zngn

,àáø øîà àlà`id ef dreayïðaøcî,rayizy epwizy mrhde ¤¨¨©¨¨¦§©¨¨
meyn÷ééc òøôc,mlyn `ed dnk wiicn eaeg rxety in - §¨©¨¥

÷ééc àì òøôéîclk wcwcn epi` melyzd z` lawny in j` - §¦§©Ÿ¨¥
,jkdìò äòeáL ïðaø eîøåaeig minkg dilr elihd jkitle ± §¨©¨¨§¨£¨

,dreay÷eãéúc éëéä ék.ahid wcwczy ick - ¦¥¦§¥

* * *
:ef dreay oipra wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyid,íéãòa dúaeúk úîâBtdpn jnn izlaiw zxne`y oebk ¤¤§¨¨§¥¦
,eizlaiw micr iptae,eäîxnel yi m`ddòøôc àúéà íàm` ± ©¦¦¨§©§¨

,x`yd z` dl rxty xacd oekpdì òøt äåä íéãòarxet did - §¥¦£¨¨©¨
oerxtd lr micr cinrdl wcwcy myk ,micra df mekq mb dl

,oey`xd dpnd lyàîìc Bàdl rxty dny xn`p `ny e` - ¦§¨
`l` ,jk lr citwdy zngn epi` micr ipta oey`xd dpnd

déì énøúéà ééenøúéà.oerxtd zrya micr el epncfd - ¦§©¥¦§©¥¥
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,`ziixan di`xìk ¨§©¨

äøBzaL ïéòaLpä,dxezd on dreay miaiegnd lk -àìå ïéòaLð ©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ
ïéîlLîaeig oi` j` ,mlyln mixhtp dreayd ici lry xnelk §©§¦

,oenn lehil liaya dreayïéìèBðå ïéòaLð elàå,minkg zpwzn §¥¦§¨¦§§¦
ìæâpäå .øéëOäìaçpäå .BãâðkLå .[razpd-]äòeáMä ìò ãeLç. ©¨¦§©¦§¨§©¤§¨§¤§¤§¨©©§¨

íéãòa àlL BøèL íâBtäå .Bñ÷ðt ìò éðåðçåmicr oi`y - §¤§¨¦©¦§¨§©¥§¨¤Ÿ§¥¦
`xnbd zwiicne .aegdn wlg laiwy eixacl miriiqny

exhy mbety deln `weecy ,`ziixadníéãòa àlL,ïéàjixv ± ¤Ÿ§¥¦¦
j` ,micr `la x`yd z` mb rxtpy yegl yiy meyn ,rayidl

exhy mebti m`,íéãòa,micr ipta rextl citwn deldy mi`exy §¥¦
àì.eze` miriayn oi` ± Ÿ

:di`xd z` dgec `xnbdøîà÷ àéòaéî àì`ziixad ly `pzd - Ÿ¦©§¨¨¨©
,`ziixad zyxtzn jke .'xnel jixv oi`' jxca eixac z` hwpàìŸ

àéòaéîznbet xnel jixv oi` -,äòeáL äëéøö éàcåc ,íéãòa ¦©§¨§¥¦§©©§¦¨§¨
,micirn micrdy oerxtd wlg z` yigkdl dleki dpi`y meyn

,x`yd lr zepn`p dl oi`eìáàznbet,íéãòa àlLdzidy £¨¤Ÿ§¥¦
dcene ,jk lr micr oi` ixdy ,melk dlaiw `ly yigkdl dleki

,wlg eze` z` dlaiwyàîéàdnvrny oeiky xne` iziid ± ¥¨
,dzcedéåäézaygz -äãéáà áéLîk,dilralìB÷Lúålehize ± ¤¡¥§¥¦£¥¨§¦§

x`yd z`ïì òîLî à÷ ,äòeáL àìa`ziixad dkxved jkl ± §Ÿ§¨¨©§©¨
.dreay dkixv df dxwna s`y ,eprinydl

* * *

:sqep wtqäèeøt äåMî úBçt úBçt dúaeúk úîâBtä ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¤¤§¨¨¨¨¦¨¤§¨
,dzaezk oeayg lr dlaiwy minekqd z` zhxtn `idy ,xnelk
zwcwcne ,jk zzp ipelt meiae ,jk il zzp ipelt meia ,zxne`e

,dhext deyn zegt ly minelyz elit` hxtleäîmb m`d - ©
,x`yd lr rayidl dkixv df ote`aïðéøîà éî,xn`p m`d ±ïåék ¦¨§¦¨¥¨

äøîà à÷ àèLe÷ ,éàä élek à÷ééc à÷c`idy mi`ex ep`y oeik - §¨©§¨¥©§¨¨¨§¨
z` dabze ,zn` zxne` `id i`cea ,dixaca jk lk zwcwcn

.dreay `ll s` x`ydàîøòî à÷ éîeøòéà ,àîìc Bàdnixrn - ¦§¨¦£¥¨©£¨¨
.dixac epn`iiy ick ,dixaca zwcwcnk dnvr ze`xdl `id

:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

* * *
:sqep wtqdúaeúk úúçBt ,eäì àéòaéàzpreh `idy ,xnelk ¦©§¨§¤¤§¨¨

dcen `id mewn lkn j` ,daezkd incn melk dlaiw `ly
zegt `l` daezka aezkd mekqd lk z` dl aiigzd `l lrady

,jkneäî.`l e` zraezy dpnd lr rayidl dkixv m`d - ©
,md wtqd iccveeðééä ïðéøîà éîenk dpicy xn`p m`d -úîâBt ¦©§¦¨©§¤¤

.dreay dkixve dzaezkàîìc Bà,mdipia wlgl yi `ny e` ± ¦§¨
yàéãBî úîâBt[dcen `id ixd-]úö÷îaj` ,dprhdàä,ef ± ¤¤§¨§¦§¨¨

,dzaezk zzgetdúö÷îa àéãBî à÷ àìdlaiwy dcen dpi` - Ÿ¨§¨§¦§¨
.rayidl dkixv dpi` ok m`e ,llk

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdúúçBt ,òîL àzdzaezk ¨§©¤¤
òøtz,dl aiigy zprehy dn z`ãöék ,äòeáLa àlL,zzget df ¦¨©¤Ÿ¦§¨¥©

dì øîàå ,æeæ óìà dúaeúk äúéä,lradéúaeúk zìa÷úäCipi`e ¨§¨§¨¨¤¤§¨©¨¦§©©§§§¨¥
,melk jl aiigézìa÷úä àì ,úøîBà àéäåj` ,llkàlà dðéàå §¦¤¤Ÿ¦§©©§¦§¥¨¤¨

úòøôð ,äðîdpn eze` z`.äòeáLa àlL ¨¤¦§©©¤Ÿ¦§¨
:`xnbd zl`eyàéáb éàîa,dzaezk z` dy`d daeb gk dfi`a ± §©¨§¨

m`dàøèL éàäa,df xhy gka -àeä àîìòa àtñç àøèL éàä §©§¨¨©§¨¨©§¨§¨§¨
dcen `idy oeik ,qxg mzqk `l` aygp epi` df xhy ixd -

:`xnbd zvxzn .siefn `edy,äaøc déøa àáø øîào`k xaecn ¨©¨¨§¥§©¨
ay ote`úøîBàmicr ici lr mzgpe ,eci lr oick azkp xhydy §¤¤

j` ,eieeiv it lr,Bðéáì éðéa éì äúéä äðîàraz` `ly il oin`dy £¨¨¨§¨¦¥¦§¥
.dpnn xzei

* * *
:dpyna epipy,äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò`l` rxtz `l ¥¤¨§¦¨¤¦§¨

dreayaäòeáL ,øîéîì àîç øa éîø øáñefàúééøBàcmeyn ,`id ¨©¨¦©¨¨§¥©§¨§¨§¨
áéúëc(eh hi mixac),'úàhç ìëìe ïBò ìëì ,Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ¦§¦Ÿ¨¥¤¨§¦§¨¨§¨©¨

eyxc minkgeí÷ Bðéàc àeä ,úàhç ìëìe ,ïBò ìëìdn ,xnelk §¨¨§¨©¨§¥¨
seb yper oiprl `weec epiid dliren dpi` cg` cr ly ezecry

,oenn ypereì àeä í÷ ìáàäòeáLick dreay razpd z` aiigl ± £¨¨¦§¨
.driazdn xhtidl jkae eyigkdlíéðMäL íB÷î ìk ,øî øîàå§¨©©¨¨¤©§©¦

micr ipy -BúBà ïéáéiçîmzecra,ïBîîcrBáéiçî ãçàezecra §©§¦¨¤¨§©§
,äòeáLmicirn micr ipy eid m`e zeid epizpyn ly oecipa s`e §¨

cr yiyk s` ,dzaezk z` zeabl dleki dzid `l drext `idy
.dreay dze` aiign cg`

:dgec `axøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà,ïéòaLpä ìëc ,àãç ¨©¨¨§¥§©¨¨£¨§¨©¦§¨¦
ïéîlLî àìå ïéòaLð äøBzaL,åeli`àéä,úòaLðz` yigkdl ¤©¨¦§¨¦§Ÿ§©§¦§¦¦§©©

,crdúìèBðå.dzaezk z`ãBòådxezd on ixdyìò ïéòaLð ïéà §¤¤§¥¦§¨¦©
,úBò÷ø÷ ãeaòéL úøéôkdreay `id ef dreayy okzi `l ok m`e §¦©¦§©§¨

zaezkl zecareyn lrad ly eizerwxw ixdy ,`ziixe`c
.ezy`

:xg` ote`a dreayd z` `ax yxtn el` zeiyew zngnàlà¤¨
,àáø øîà`id epizpyn zreay,ïðaøcî,ecbp xhy dl yiy oeik ¨©¨¨¦§©¨¨

z`f epwiz j` ,dreay `la daeb oicd oneñéôäì éãkz` qiitl - §¥§¨¦
ìL Bzòcd,ìòa.eixacl riiqnd cr el yiy oeik ©§¤©©

:`ziixe`c dreay icil d`iadl ozip cvik dpc `xnbdáø øîà̈©©
,àtẗ¨
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רכט miwxt dyelyaa cenr ft sc ± iriax wxtzeaezk
'åë øîåà ïåòîù éáø.i`w `iid` yxtn `xnba Ðàøîâàúééøåàã äòåáù`wtpe Ð

.dl opiktn `lc dpinïéîìùî àìå ïéòáùðgwle" xn`py ,rayp eze` oiraezy in Ð

"mlyi `le eilraÐoi`e ,od zerwxw ceariy zexhy lk :rayp `ed mlyl eilry in

.(a,fp `rivn `aa) "adfd"ae (a,an) zereaya opixn`ck ,zerwxwd lr oiraypàìà
ïðáøãî àáø øîà`nrh i`n .ef dreay `id Ð

`d ,inp mbet `la :xn`z m`e .'ek wiic rxtc

il razyi`" dil xn` i`c zereaya ol `niiw

"jizrxt `lcÐinp i`de ,dil opiraynÐ`d

dnibta jxev dne ,jizrxt dil oirh `w?oke

drexty dcirn cg` craÐinp cr `la

oia dn :zereaya dil opikxt `d !dl opirayn

exhy mbetl df?mibt ik mzd :ikd dl opipyne

"jizrxt" i`d dil xn`eÐ,dil opirayn

"il rayd" df el orh `l elit`eÐ`l ik la`

xn` `l i` ,"jizrxt" dil xn` elit` ,mibt

"il razyi`" `icda dilÐlif :dil opixn`

.`xhy hiwp `dc ,milyíéãòá äúáåúë úîâåô
.eizlaiw micr iptae ,dpn izlawzd Ðéî

òøô äåä íéãòá éôè äòøôã àúéà éà ïðéøîà
.`nw dpn oerxtl micr izii` `we ,wc `dc Ð

àîìã åà`l` ,`ed wcc meyn e`l Ð

`edda mzd micr eedc inxzi` iienxzi`

.`pnifïéìèåðå ïéòáùð åìàåminkg epwzy Ð

zereaya yxetn ediinrhe .lehile rayil

oiraypd lk" wxta."øéëùil oz :el xn` Ð

.izzp :xne` `ede ,ixkyìæâðqpkpy ede`x Ð

:xne` `ede ,zlhpy iilk il oz :el xn` ,eziaa

zgz milkde `viy e`x micrde ,izlhp `l

.dn erci `le ,ezilh itpkìáçðäede`x Ð

xn` ,leag `vie ,mly ecie ezia jezl qpkpy

.izlag `l :xne` `ede ,ia zlag :elìò éðåðçå
åñ÷ðôipelt ipeev jk :eizetwd ea azeky Ð

`l :mixne` mde .mdl izzpe ,eilretl zzl

.epnid oilhepe oirayp mdipy .eplhpéàãåã
äòåáù äëéøö`icen `wc `dc .x`yd lr Ð

dpn i`daÐzayd e`le ,`ed micr meyn

.`id dcia`äãéáà áéùîë éåäéúyi ixdy Ð

`l :dxn` `ied ,`ira i`e ,eilr mly xhy dl

.melk izlawäèåøô äåùî úåçô úåçôÐ

enr dyer ,dlaiwy eilr dcen `idy dpna

,ipelt meia jke ,ipelt meia il zzp jk :oeayg

.dhext deyn zegt elit` oeayga oztxvne

åäî`l e` ,x`yd lr dreay dkixv Ð?

úúçåô,xhya aezk fef sl` dzaezk dzid Ð

`l :zxne` `ide ,dlek zlawzd :xne` `ede

zipzd `ly ip` dcen la` ,melk izlawzd

.dpn `l` izaezkl inrúö÷îá àéãåîÐ

.zvw dlawzpyàéáâ éàîá`edd elit` Ð

dpn?àøèù éàäá,`ed `nlra `tqg `d Ð

!`ed siiefn zxne` `idyäúéä äðîà úøîåàá
åðéáì éðéáiptae ,obedk mzgpe azkp xhyy Ð

ia oin`d `ed la` ,fef sl` eilr law micrd

.dpn `l` epraz` `lyäòåáù åáééçî ãçàÐ

eiykr ,mlyn did mipy eid eli`y oenn lr

.ygkn crdy rayi
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øîà;ziyily `ki` izk` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð xaca zeaeyz izy `ax

`w ihenzyi`c meyn Ð rayi dprhd zvwn dcenc dxez dxn` dn iptnc

`l `nrh i`de ,(`,gi zeaezk) icelc ikid ik dilr dreay inx :`pngx xn`e ,hinzyin

!llk `kd jiiy

òøôéîã`ed mbeta `wece Ð wiic `l

zvwna rxte li`ed :xninl `ki`c

`l Ð mbet `la la` .lkd rxty zeidl leki Ð

li`ed Ð ebin o`k jiiy `le .wiic `lc opixn`

xeaq `edc ,`ed wiic `lc meyn `nrhe

dy`d"a epivny enk .wcwc `le ,wcwciy

Ð "dnglna ilra zn" :(a,ciw zenai) "dkldy

`ira i`c ,ebin `ki`c ab lr s` .zpn`p dpi`

dxn`c meyn ,epiide ."ezhn lr zn" dxn`

,`gnexa e` `xiba dil egnc oipnifc ,incca

yixac :wgvi epiaxl dyw ,edine .znc dxaqe

xiky iab (a,dn zereay) "oiraypd lk" wxt

exkyy `l` epy `l :opixn` ,lhepe rayp epnfa

lekiy jezn ,micra `ly exky la` .micra

jizxky xnel leki Ð mlern jizxky `l xnel

`nrh `d ?ebina onidn i`n`e ,jxky jl izzpe

lrac meynÐ micra exkya lhepe rayp xikyc

,mzd xn`ck ,erxty xeaqe eilreta cexh ziad

ick `l` xikyd jixv did `l dreay elit`c

.(ziad lra ly ezrc qitdlåìàåoirayp

ipd lk ipz `l i`n` :dniz Ð 'ek xikyd oilhepe

zereayc oizipznc `pzl `nlya ?oizipznc

`wlqc edpd `l` ipz `lc xninl `ki` (a,cn)

ikdlc .dreaya elit` oilhep oi`c xninl jzrc

xn`w `le ,"oilhepe oirayp" `pyil i`d xn`w

la` .oizipzna enk "dreaya `l` oirxtp oi`"

Ð exhy mbet aiygc oeik ,`ziixac `pz i`d

:xnel yie ?oizipznc ipd lk inp ipz `l i`n`

gkn `a Ð exhy mbet aiyg `l `pz i`dc

envr `edc oeik ,oizipznc ipixg` ipd ik xhyd

dcen `l` ,xhya aezkd lk el aiig epi`y dcen

opireny`l xity jixhvi`e .zvwn rxty

.oilhepc

ìáàÐdcia` aiynk iedz `ni` micra `ly

`l rxtinc meyn `nrhc ab lr s`e

ok m`e .wiicmeyn `l` .inp micra `ly elit`

zvwn xekf `edy ,micra `ly oizrc `wlqc

.ol rnyn `w Ð wcwc i`ce ok m` Ð drixtd

åà:yexit Ð zvwna `icen znbet `nlc

zvwn drxtpcne ,`wec e`l :xninl `ki`e

drxtpc `icen `lc `d la` .dlek drxtp Ð

m` :il dniz la` .`nrh i`d jiiy `l Ð llk

!zegtl inexri`l `iz` dry lk ok

éàädy`l oi`e Ð `ed `nlra `tqg `xhy

`ede li`ed ,daezk lrad on `ivedl

`xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`cke .wfgen

`edd iab .mewil Ð ifef iniiwc `kid :(a,al

xn` ?`rx` i`da zira i`n :dixagl dil xn`c

i`d :dil xn` .`xhy `de ,dzpaf jpin :dil

,`axl dil yigl oigb .`ed `nlra `tqg `xhy

`ed iteifc `nlra `tqg `xhy ,oi` :dil xn`

`xhy xn` ira i` ,xwyl il dn :`ax xn` .'ek

Ð `rx` `niiwc `kid :opiwqne ,'ek `ed `ilrn

.mewil Ð ifef iniiwc `kide ,mewiz

ãåòåÐzerwxw ceariy zxitk lr oirayp oi`

lry dreaya la` ,d`a envr z`ced ici lry dreaya ixii`c i`xw edpdn epiid Ð zerwxw ceariy zxitk lr oirayp oi`c opitlic (a,fp `rivn `aa) "adfd" wxta `d :oiywn

dprhdc epy `l :l`eny xn` ongp ax xn` :opixn`c ,(`,n zereay) "oipiicd zreay"a izixg` `zlinl welig mda ogky` `dc Ð miey `nzqnc xnel oi`e !ogky` `l Ð cg` cr ici
izy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc zeaezk(iying meil)

ïéòéaLî ïéLøBiä ,dúaeúk úòáBz àéäL ïîæ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§©¤¦©©§¨¨©§¦©§¦¦
.dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ,dúaeúk úòáBz dðéà íàå ,dúBà¨§¦¥¨©©§¨¨¥©§¦©§¦¦¨

* * *

àøîâ
:rayidl dkixv dzaezk znbetd recn zxxan `xnbdéîø øáñ̈©¨¦

øîéîì àîç øa`id efy [xnel-]àúééøBàc äòeáL,ïéòè à÷c- ©¨¨§¥©§¨§¨§¨§¨¨¦
d ly oerxt dcia el yiy oreh lrady meyníéúàîäãBî à÷å , ¨©¦§¨¨

déìdrxtpy el dcen `ide ±déì àéåä ,äàîaef ixd ok m`e - ¥§¥¨©§¨¥
òáMé äðòhä úö÷îa äãBnä ìëå ,äðòhä úö÷îa äàãBädreay ¨¨§¦§©©©£¨§¨©¤§¦§¨©©£¨¦¨©

:`xnbd dgec .dxezdnøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà,ìëc ,àãç ¨©¨¨§¥§©¨¨£¨§¨
äøBzaL ïéòaLpä,`ziixe`cn dreay miaiigd lk -àìå ïéòaLð ©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ

ïéîlLî,mzreay zngnåeli`àéä,dzaezk znbetd epiid §©§¦§¦
ìèBðå úòaLðú.dzaezk x`y z` dreay ici lrãBòåon ixdy ¦§©©§¤¤§

dxezd,úBò÷ø÷ ãeaòL úøéôk ìò ïéòaLð ïéàokzi `l ok m`e ¥¦§¨¦©§¦©¦§©§¨
lrad ly eizerwxw ixdy ,`ziixe`c dreay `id ef dreayy
ly eizerwxw lr `id dzriaze ,ezy` zaezkl zecareyn

.lrad
:ef dreayl mrhd z` xg` ote`a `ax yxtn el` zeiyew zngn

,àáø øîà àlà`id ef dreayïðaøcî,rayizy epwizy mrhde ¤¨¨©¨¨¦§©¨¨
meyn÷ééc òøôc,mlyn `ed dnk wiicn eaeg rxety in - §¨©¨¥

÷ééc àì òøôéîclk wcwcn epi` melyzd z` lawny in j` - §¦§©Ÿ¨¥
,jkdìò äòeáL ïðaø eîøåaeig minkg dilr elihd jkitle ± §¨©¨¨§¨£¨

,dreay÷eãéúc éëéä ék.ahid wcwczy ick - ¦¥¦§¥

* * *
:ef dreay oipra wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyid,íéãòa dúaeúk úîâBtdpn jnn izlaiw zxne`y oebk ¤¤§¨¨§¥¦
,eizlaiw micr iptae,eäîxnel yi m`ddòøôc àúéà íàm` ± ©¦¦¨§©§¨

,x`yd z` dl rxty xacd oekpdì òøt äåä íéãòarxet did - §¥¦£¨¨©¨
oerxtd lr micr cinrdl wcwcy myk ,micra df mekq mb dl

,oey`xd dpnd lyàîìc Bàdl rxty dny xn`p `ny e` - ¦§¨
`l` ,jk lr citwdy zngn epi` micr ipta oey`xd dpnd

déì énøúéà ééenøúéà.oerxtd zrya micr el epncfd - ¦§©¥¦§©¥¥
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,`ziixan di`xìk ¨§©¨

äøBzaL ïéòaLpä,dxezd on dreay miaiegnd lk -àìå ïéòaLð ©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ
ïéîlLîaeig oi` j` ,mlyln mixhtp dreayd ici lry xnelk §©§¦

,oenn lehil liaya dreayïéìèBðå ïéòaLð elàå,minkg zpwzn §¥¦§¨¦§§¦
ìæâpäå .øéëOäìaçpäå .BãâðkLå .[razpd-]äòeáMä ìò ãeLç. ©¨¦§©¦§¨§©¤§¨§¤§¤§¨©©§¨

íéãòa àlL BøèL íâBtäå .Bñ÷ðt ìò éðåðçåmicr oi`y - §¤§¨¦©¦§¨§©¥§¨¤Ÿ§¥¦
`xnbd zwiicne .aegdn wlg laiwy eixacl miriiqny

exhy mbety deln `weecy ,`ziixadníéãòa àlL,ïéàjixv ± ¤Ÿ§¥¦¦
j` ,micr `la x`yd z` mb rxtpy yegl yiy meyn ,rayidl

exhy mebti m`,íéãòa,micr ipta rextl citwn deldy mi`exy §¥¦
àì.eze` miriayn oi` ± Ÿ

:di`xd z` dgec `xnbdøîà÷ àéòaéî àì`ziixad ly `pzd - Ÿ¦©§¨¨¨©
,`ziixad zyxtzn jke .'xnel jixv oi`' jxca eixac z` hwpàìŸ

àéòaéîznbet xnel jixv oi` -,äòeáL äëéøö éàcåc ,íéãòa ¦©§¨§¥¦§©©§¦¨§¨
,micirn micrdy oerxtd wlg z` yigkdl dleki dpi`y meyn

,x`yd lr zepn`p dl oi`eìáàznbet,íéãòa àlLdzidy £¨¤Ÿ§¥¦
dcene ,jk lr micr oi` ixdy ,melk dlaiw `ly yigkdl dleki

,wlg eze` z` dlaiwyàîéàdnvrny oeiky xne` iziid ± ¥¨
,dzcedéåäézaygz -äãéáà áéLîk,dilralìB÷Lúålehize ± ¤¡¥§¥¦£¥¨§¦§

x`yd z`ïì òîLî à÷ ,äòeáL àìa`ziixad dkxved jkl ± §Ÿ§¨¨©§©¨
.dreay dkixv df dxwna s`y ,eprinydl

* * *

:sqep wtqäèeøt äåMî úBçt úBçt dúaeúk úîâBtä ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¤¤§¨¨¨¨¦¨¤§¨
,dzaezk oeayg lr dlaiwy minekqd z` zhxtn `idy ,xnelk
zwcwcne ,jk zzp ipelt meiae ,jk il zzp ipelt meia ,zxne`e

,dhext deyn zegt ly minelyz elit` hxtleäîmb m`d - ©
,x`yd lr rayidl dkixv df ote`aïðéøîà éî,xn`p m`d ±ïåék ¦¨§¦¨¥¨

äøîà à÷ àèLe÷ ,éàä élek à÷ééc à÷c`idy mi`ex ep`y oeik - §¨©§¨¥©§¨¨¨§¨
z` dabze ,zn` zxne` `id i`cea ,dixaca jk lk zwcwcn

.dreay `ll s` x`ydàîøòî à÷ éîeøòéà ,àîìc Bàdnixrn - ¦§¨¦£¥¨©£¨¨
.dixac epn`iiy ick ,dixaca zwcwcnk dnvr ze`xdl `id

:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

* * *
:sqep wtqdúaeúk úúçBt ,eäì àéòaéàzpreh `idy ,xnelk ¦©§¨§¤¤§¨¨

dcen `id mewn lkn j` ,daezkd incn melk dlaiw `ly
zegt `l` daezka aezkd mekqd lk z` dl aiigzd `l lrady

,jkneäî.`l e` zraezy dpnd lr rayidl dkixv m`d - ©
,md wtqd iccveeðééä ïðéøîà éîenk dpicy xn`p m`d -úîâBt ¦©§¦¨©§¤¤

.dreay dkixve dzaezkàîìc Bà,mdipia wlgl yi `ny e` ± ¦§¨
yàéãBî úîâBt[dcen `id ixd-]úö÷îaj` ,dprhdàä,ef ± ¤¤§¨§¦§¨¨

,dzaezk zzgetdúö÷îa àéãBî à÷ àìdlaiwy dcen dpi` - Ÿ¨§¨§¦§¨
.rayidl dkixv dpi` ok m`e ,llk

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdúúçBt ,òîL àzdzaezk ¨§©¤¤
òøtz,dl aiigy zprehy dn z`ãöék ,äòeáLa àlL,zzget df ¦¨©¤Ÿ¦§¨¥©

dì øîàå ,æeæ óìà dúaeúk äúéä,lradéúaeúk zìa÷úäCipi`e ¨§¨§¨¨¤¤§¨©¨¦§©©§§§¨¥
,melk jl aiigézìa÷úä àì ,úøîBà àéäåj` ,llkàlà dðéàå §¦¤¤Ÿ¦§©©§¦§¥¨¤¨

úòøôð ,äðîdpn eze` z`.äòeáLa àlL ¨¤¦§©©¤Ÿ¦§¨
:`xnbd zl`eyàéáb éàîa,dzaezk z` dy`d daeb gk dfi`a ± §©¨§¨

m`dàøèL éàäa,df xhy gka -àeä àîìòa àtñç àøèL éàä §©§¨¨©§¨¨©§¨§¨§¨
dcen `idy oeik ,qxg mzqk `l` aygp epi` df xhy ixd -

:`xnbd zvxzn .siefn `edy,äaøc déøa àáø øîào`k xaecn ¨©¨¨§¥§©¨
ay ote`úøîBàmicr ici lr mzgpe ,eci lr oick azkp xhydy §¤¤

j` ,eieeiv it lr,Bðéáì éðéa éì äúéä äðîàraz` `ly il oin`dy £¨¨¨§¨¦¥¦§¥
.dpnn xzei

* * *
:dpyna epipy,äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò`l` rxtz `l ¥¤¨§¦¨¤¦§¨

dreayaäòeáL ,øîéîì àîç øa éîø øáñefàúééøBàcmeyn ,`id ¨©¨¦©¨¨§¥©§¨§¨§¨
áéúëc(eh hi mixac),'úàhç ìëìe ïBò ìëì ,Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ¦§¦Ÿ¨¥¤¨§¦§¨¨§¨©¨

eyxc minkgeí÷ Bðéàc àeä ,úàhç ìëìe ,ïBò ìëìdn ,xnelk §¨¨§¨©¨§¥¨
seb yper oiprl `weec epiid dliren dpi` cg` cr ly ezecry

,oenn ypereì àeä í÷ ìáàäòeáLick dreay razpd z` aiigl ± £¨¨¦§¨
.driazdn xhtidl jkae eyigkdlíéðMäL íB÷î ìk ,øî øîàå§¨©©¨¨¤©§©¦

micr ipy -BúBà ïéáéiçîmzecra,ïBîîcrBáéiçî ãçàezecra §©§¦¨¤¨§©§
,äòeáLmicirn micr ipy eid m`e zeid epizpyn ly oecipa s`e §¨

cr yiyk s` ,dzaezk z` zeabl dleki dzid `l drext `idy
.dreay dze` aiign cg`

:dgec `axøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà,ïéòaLpä ìëc ,àãç ¨©¨¨§¥§©¨¨£¨§¨©¦§¨¦
ïéîlLî àìå ïéòaLð äøBzaL,åeli`àéä,úòaLðz` yigkdl ¤©¨¦§¨¦§Ÿ§©§¦§¦¦§©©

,crdúìèBðå.dzaezk z`ãBòådxezd on ixdyìò ïéòaLð ïéà §¤¤§¥¦§¨¦©
,úBò÷ø÷ ãeaòéL úøéôkdreay `id ef dreayy okzi `l ok m`e §¦©¦§©§¨

zaezkl zecareyn lrad ly eizerwxw ixdy ,`ziixe`c
.ezy`

:xg` ote`a dreayd z` `ax yxtn el` zeiyew zngnàlà¤¨
,àáø øîà`id epizpyn zreay,ïðaøcî,ecbp xhy dl yiy oeik ¨©¨¨¦§©¨¨

z`f epwiz j` ,dreay `la daeb oicd oneñéôäì éãkz` qiitl - §¥§¨¦
ìL Bzòcd,ìòa.eixacl riiqnd cr el yiy oeik ©§¤©©

:`ziixe`c dreay icil d`iadl ozip cvik dpc `xnbdáø øîà̈©©
,àtẗ¨
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc zeaezk(iyiy meil)

àeä çwét éà,daezkd oerxt lr cirnd cg` cr el yiy lrad ± ¦¦¥©
dì éúééîdzaezk zraezy dy`d z` `iadl leki `ed ±éãéì ©§¦¨¦¥

.àúééøBàc äòeáL,dyri `ed jkeáéäé[ozi-]dúaeúk dìmrt §¨§¨§¨¨¦¨§¨¨
dipyàãäñ ãç étàa,cg` cr ipta -éîñåàãäqà àn÷ àãäñ C §©¥©©£¨§¨¦©£¨©¨©©£¨
àøúacrd mr cgia oey`xd oerxtd z` d`xy crd z` sxvie ± ©§¨

oerxt z` yigkz m`y ick ,oic zial mdipy z` `iaie oexg`d
,dcbp mdipy eciri ,daezkdðäì eäì íé÷Bîeäåìîa éàn÷ C- ¦§§¨¨©¨¥§¦§¨

,d`eld zernk ,dpey`xd mrta dl ozpy zernd z` aiygie
cr ciri ,dpey`xd mrta drxtp `ly orhze yigkz m`y ick

,oey`xd melyzd lr dcbp cg`dreay rayidl jxhvze
ef dreaya dvex `id ixdy ,crd z` yigkdl `ziixe`c

.zerwxw ceariy zxitk df oi` mbe ,melyzn xhtidl
:`xnbd dywné÷úîéîñ Càéä ,éãéà áøc déøa àLéL áø dì óC ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¦¥©¨¦

àøúa àãäqà àn÷ àãäñcrd z` sxvl leki lrad ji` - ©£¨©¨©©£¨©§¨
`vnpe ,xg` melyz lr cirn cg` lk ixd oexg`d mr oey`xd
mrt dzaezk lawz ,llk dlaiw `ly rayze xetkz m`y

.ziyily
:zxg` dvr `yiy ax `ian jkitláøc déøa àLéL áø øîà àlà¤¨¨©©¦¨§¥§©

áéäé ,éãéà[ozi-]dúaeúk dìdipyd mrtaàn÷ àãäñ étàa ¦¦¨¦¨§¨¨§©¥©£¨©¨
àøúa àãäñå,oexg`d crde oey`xd crd ipta -ðäì dì íé÷BîeC §©£¨©§¨¦¨§¨¨

éàn÷zepey`xd zernd z` aiygie ±aly zern,äàåìäm`e ©¨¥§©§¨¨
cirie oey`xd crd `eai zg` mrt wx drxtpy orhz dy`d

.eyigkdl `ziixe`c dreay dze` aiigie dcbp
:ef dvr lr mb dywn `xnbdé÷úîäìBëé ézkà ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦©©¦§¨

øîéîìxnel dy`d lkez oiicr ±éàåä úBaeúk ézLlke ,[eid-] §¥©§¥§£©
.melk xifgdl dkixv ipi`e ,zxg` daezk xear did melyz

:`ziixe`c dreay icil d`iadl lekiy ote`d z` d`ian `xnbd
eäì òãBîc àeä ,éMà áø øîà àlàote`a wx dliren ef dvr ± ¤¨¨©©©¦§©§

dl rxt xaky ,ipyd oerxtd iptl micrl dligz riceiy
z` reazl ick `l` epi` zipy eiykr dl ozepy dne ,dzaezk
myl df z` ozp `ly mircei micrdy oeike ,oey`xd oerxtd
xac dfy oeik ,zeaezk izy dl eidy oerhl dleki dpi` ,daezk

.ievn `l

* * *
:dpyna epipyíéãaòeLî íéñëpîrxtz `l 'eke minezi iqkpne ¦§¨¦§§¨¦

:df oipra zxg` dpyn d`ian `xnbd .dreaya `l`íúä ïðz§©¨¨
(.dn zereay),eòøté àì íéîBúiä ïëå,mdia`l miaiigy aegd z` §¥©§¦Ÿ¦¨§

.äòeáLa àlà:`xnbd zl`eyïànîminezid erxti `l inn - ¤¨¦§¨¦©
,dreay `ll mdia` aeg z`äålî àîéìéàmi`ay xn`p m` ± ¦¥¨¦Ÿ¤

,jk xnel xyt` i` ,envr deldn zeablìé÷L ïäéáà àzLä± ©§¨£¦¤¨¦
deldn eaeg daeb did ig did eli` odia` elit` ixdyàìa§Ÿ

eäðéàå ,äòeáL`l` eabi `l [minezid] md eli`e ±.äòeáLadper §¨§¦§¦§¨
:`xnbdøîà÷ éëä àlà,dpynd zpeek ef ±íéîBúiä ïëåly ¤¨¨¦¨¨©§¥©§¦

mdia` aeg zeabl mi`ayk ,delndíéîBúiä ïî,deld lyàì ¦©§¦Ÿ
.äòeáLa àlà eòøté¦¨§¤¨¦§¨

:df oicl dlabd d`ian `xnbdàì ,äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©§¨Ÿ
eðL,dreaya mdia` aeg z` miaeb delnd ineziyàlàote`a ¨¤¨

íéîBúé eøîàL,deld lyéúéåì àaà eðì øîà,ipeltnézòøôeel ¤¨§§¦¨©¨©¨¨¦¦¨©§¦
,d`eldd z`ìáàm`eøîàminezidéúéåì àì àaà eðì øîà £¨¨§¨©¨©¨Ÿ¨¦¦

,llk ipeltneòøté àì äòeáLa óà.mdn ©¦§¨Ÿ¦¨§
:ef d`xed dgec `xnbdé÷úîdì ójk lr dywd ±äaøcà ,àáø ©§¦¨¨¨©§©¨

ixdy ,jtidl `xaqd,éîc ézòøt àì øîBàk ,éúéåì àì øîBàä ìk̈¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥
dn z` rxt `ly oic lra z`ced ef ixd ,del `ly xne`y oeiky
cirn xhydy oeike ,rxt `ly dced deldy `vnp ,del `ly
iziel' xne` did eli` xy`n xzei eze` aiign df ixd dely eilr

.'izrxte
:`xnbd daiynøîzà éëä øîzà éà àlàjk ,df oic xn`p m` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p `edeðL àì ,äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîàminezid s`y ¨©©¦§¦¨¨©©§¨Ÿ¨
,dreaya `l` minezidn miaeb mpi`àlàote`aíéîBúé eøîàL ¤¨¤¨§§¦

,deld lyéúéåì àaà eðì øîà,ipeltnézòøôe,d`eldd z` el ¨©¨©¨¨¦¦¨©§¦
ìáàm`eøîày deld ineziéúéåì àì àaà eðì øîà,llk ipeltn £¨¨§¨©¨©¨Ÿ¨¦¦

ïéòøôðelit` mdia` aeg z` deld inezin delnd ineziàlL ¦§¨¦¤Ÿ
,äòeáLameyn.éîc ézòøt àì øîBàk éúéåì àì øîBàä ìkL ¦§¨¤¨¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥

* * *
:dpyna epipy.äòeáLa àlà òøtz àì åéðôa àlL úòøôðå`xnbd §¦§©©¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨¦§¨

:df oipra oeic d`ianäNòî ,äøéaä øN àçà áø øîàdf oipraàa ¨©©©¨©©¦¨©£¤¨
eðL àì ,øîàå ,àéëBèðàa ÷çöé éaø éðôìrxtidl minkg epwizy ¦§¥©¦¦§¨§©§§¨§¨©Ÿ¨

,eipta `ly,äMà úaeúëì àlàs` rxtidl minkg epzpy mrhde ¤¨¦§©¦¨
,eipta `lyàpéç íeMî,miypd ipira og miyp`d e`yiy - ¦¦¨

,mdl e`ypieáBç ìòa ìáà,xg`àìelit` eipta `ly daeb £¨©©Ÿ
.eipta rxtie ,eaeg lra aeyiy oizni `l` ,dreaya

:zwlegd drcáBç ìòa eléôà ,ïîçð áø øîà àáøåeaeg z` daeb §¨¨¨©©©§¨£¦©©
ick xacd mrhe ,eaeg lra ipta `lyãçàå ãçà ìk àäé àlL¤Ÿ§¥¨¤¨§¤¨

Bøáç ìL åéúBòî ìèBð,d`elda,íiä úðéãîa áLBéå CìBäå ¥§¨¤£¥§¥§¥¦§¦©©¨
,eaeg rextln hnzyneìòBð äzàåz`úìcmieelnd,ïéåBì éðôa §©¨¥¤¤¦§¥¦

.maeg z` zeabl elkei `ly eyygiy oeik ,zeeldl evxi `ly

* * *
:dpyna epipy'eëå dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§©¤©©§¨¨§

oiyxeid oi` ,dzaezk zraez dpi` m`e ,dze` oiriayn oiyxei
:`xnbd zl`ey .dze` oiriaynàéiäà ïBòîL éaøoic dfi` lr - ©¦¦§©©¨

:`xnbd daiyn .eixac miqgiizn dpynaàäà ,äéîøé éaø øîà- ¨©©¦¦§§¨©¨
,dpyna epipyy ,df oic lràlà òøtz àì ,åéðôa àlL úòøôðå§¦§©©¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨

äaeúëì àðL àìå éðBæîì àðL àì ,äòeáLadf oiprl lcad oi`e ± ¦§¨Ÿ§¨¦§¥§Ÿ§¨¦§¨
mid zpicnl dlra jldy] zepefn xear eiqkpn zrxtp m` oia
dl gly m` oiae ,[dl aiigy zepefnd z` ywal oic zial d`ae
,rayidl dkixv ,eipta `ly dzaezk z` zeabl d`ae hb dlra

øîéîì ïBòîL éaø àúàåwxy ef dkld lr welgl oerny iax `ae ± §¨¨©¦¦§§¥©
,dúBà ïéòéaLî äéLøBé ,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk̈§©¤©©§¨¨§¤¨©§¦¦¨
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miwxt dyelya` cenr gt sc ± iriax wxtzeaezk
àåä ç÷ô éà.lra i`d Ðàúééøåàã äòåáù éãéìxtq fge`e ,iepka e` mya `idy Ð

opaxc dreay la` .c`n `id dxenge :(a,gl) zereaya opixn`ck ,eciaÐdllw

.eply oirk ,`nlraàãäñ ãç éôàá äúáåúë äì áéäé.dipy mrt Ðàî÷ àãäñ êéîñå
àøúá àãäñàxetkz m`y ,oic zial cgi mdipy z` `iai ÐÐmdipy deciri

.dzaezk dlawzpyäàåìäá éàî÷ êðäì é÷åîå
od deln :xn`ie ,oey`xd oerxt dprazi Ð

.zipy jizaezk zlawzd ixdy ,jlv`

mrtd `l` izlaw `l :xn`ze xetkzyke

dpey`xd lr cirn cg` cre ,z`fdÐ`ki`

oi`e .znlyn `le zrayp ,`ziixe`c dreay

daezk gkn `ly ,zerwxw ceariy o`k

.draez'åë êéîñ éëéä`l df d`xy dn Ð

odizy lr xetkz m`e ,df d`xÐ`l` o`k oi`

`vnpe ,ziyily lehze rayze ,cg` cr

.ciqtnàøúá àãäñå àî÷ àãäñ éôàá`ede Ð

,`id daeh dvr la` .weyd on micr ipyl oicd

lekie ,rxt minrt izyy oey`xd crd xikiy

lre ,exiag mr daezkd oerxt lr cirdl

.oey`xd oerxtdåéä úåáåúë éúù øîåì äìåëé
oey`xd oerxta ,jilr il eid zexhy izy Ð

crd ixde .zxg` dipyae ,zg` jl izxfgd

zeperxtd ipy d`xy ,driiql cirn oey`xd

.deln myl `le daezk mylåäì òãåîãÐ

erc :ipyd oerxt iptl `xzae `nw `cdql

`ide ,mkn cg` ipta dzaezk dl izrxt xaky

,daezk myl zipy drxetl dvex ip`e .zxtek

z` raz`e ,xaca micr ipy il eidiy

aiigzze ,cg` cr odilr il yie ,mipey`xd

riiqn `le ,edpirnyc oeike .`ziixe`c dreay

`nw cr i`d dlÐizy xninl zivn `l ez

.`ed `giky `lc `zlinc ,eed zeaezkïðú
íúä.zereaya Ðäåìî àîéð éàdeldy Ð

odia` xhy eilr oi`iven eide ,miiw.åðù àìÐ

.ilwy irazyn ikcíéîåúé åøîàù,del ly Ð

izrxte izielÐ`ly dreay :el` erayi

oia xaey epivn `le ,`a` epl xn` `le ,epcwt

.oilhepe ,rext df xhyy eizexhyàì øîåàë
éîã éúòøôdel `l xn`c oeikc ÐÐdcen

.dely eilr giken xhy ixde ,rxt `ly `ed

åðù àì.dreay erac Ðäøéáä øùjk Ð

.eiepikåðù àìmc` iqkpl oic zia oicxeiy Ð

.eipta `lyéðåæîì àðù àì,oic zial d`a Ð

rwxw xeknl dlra iqkpn zepefn zraeze

dpefleÐoefil zern dcia gipd `ly zrayp

.mdnäáåúëì àðù àìå.hb dl gly m` Ð

óåñá òáùúrazze yxbzz e` onl`zzyk Ð

daezkÐdlra lyn dcia dakir `ly rayz

.melkäìéçúá.zepefn weqita Ðïéùøåé éàä
'åëå,i`w eipta `ly zrxtp`c oeik] ,dinza Ð

[o`k oiyxei oeyl i`n?!miiw `ed ixd'åë äìòá øá÷î äëìädlra dl azky dy` Ð

."jilr iyxeil `le il oi` dreaye xcp"àáì ãéúòäe`lc ,dzin xg` dwqrzpy lr Ð

,qetexhet` oick zraype .minezi iqkp gkn `l` ,ef dreay d`a dlra iqkp gkn

ixa zprha `ly oirayp el` :(`,dn) zereaya opzckÐoiqix`de oitzeyd

.oitexhet`deøîéîì ïåòîù éáø àúàådze` oiriayn oiyxei ,dzaezk zraez m` Ð

.minezi iqkpn rxtil `ad oick ,melk odia` zzin xg`l odlyn dakir `ly
äðéà
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cre dhexta `l` epreh `l elit` cg` cra la` del z`cede deln zprha `l` sqk izy

dinrhl l`eny xninl ivnc :epiax xne`e !'ek dreay el aiig Ð aiig `edy ecirn cg`

dced `l e` ,dhext `l` xtk `l elit` :sqk izy dprhc oizipzn` (a,hl my) lirl xn`c

`l ik Ð dxitka `l` dicic `aeig jiiy `lc cg` cra ,jkld .aiig Ð dhexta `l`

opira zxn` i`c ;aiigin Ð dhexta `l` epreh

sqk izy lk ok m` sqk izy dprh mewn lkn

mrhn aiigzi `ly ick ,xetkiy xnel jixv dz`

ol zi` jkld .cg` cr mrhn `l` ,zvwna dcen

laiigzi ixd .aiigin dhext zprh lrc xnin

zvwna dcena enk dhext zxitk lr cg` cra

,l`enyc dizlin zpwqna iziinc `ziixae

Ð oenn eze` oiaiign mipyy mewn lk :`ipze

xaqwc ,axl iywz `l Ð dreay eaiign cg`

,zellkd on oicnl oi`c Ð sqk izy dprh zxitk

:il dyw edin .ueg ea xn`py mewna elit`e

enk cg` cra sqk izy dnvr dprh opira mlerl

.sqk izyd el xtk i`ce `ede ,zvwna dcena

xn`e !dhexta `l` cirn oi` Ð cg` cr la`

`iz` `nlr ilekc `ail`c :xg` uexz epiax epl

dreay opiaiignc ab lr s` ,l`enyc `xnin

Ð zvwn dcena xhtinc oipr eze`a cg` cra

`nlra dreay aiegnd oin mzdc ;`kdl inc `l

`l Ð zerwxw ceariy zxitk la` ,ied `din

cr iab jklde .dreay epina mewn meya epivn

.dixhtinl ol zi` cg`

éúééîyxit Ð `ziixe`c dreay icil dl

dreay oia dpin ol `wtpc :qxhpewa

hwpn Ð `ziixe`cac ;opaxc dreayl `ziixe`c

xzeq envr `ede .hiwp `l Ð opaxcae ,`vtg

dil xn` (`,dl oihib) "gleyd"a opixn`c ,eixac

dray`e oic ziaa dxc` :iztcn dinxi axl ax

xn`w ikdc ,mzd qxhpewa yxite ,oic zial ueg

ihewp`a dxingc ,oic ziaa dray`l `lc :dil

iaxc `ail` dpin `wtpc :d`xp epiaxle .`vtg

:(`,fn zereay) xn`c ,dizeek `zkldc `a`

Ð rayil leki epi`c `kide ,dl aiegnl dxfg

Ð opaxca la` ,`ziixe`ca Ð `pic i`de .mlyn

rextl gipi `l dreayd lr dceyg `ied elit`

.`kdck ,zlhepe zraypc `kid jk liaya dl

zereay) "mipiicd zreay"a mzd gken ikdc

dil zi`c o`nl inp i` .`icda (`,`n

`wtp Ð opiktn opaxcae opiktn `l `ziixe`cac

ivn Ð `id opaxc dreay i`c `kid ,inp dpin

`ivn `l Ð `ziixe`c i`e ,lehe rayd :xninl

leki epi`y enk ,xhtde rayd :lral xninl

.iax itn .lehe rayd xnel

éëéäÐ 'ek `xza `cdq` `nw `cdq jinq

`id `zbelt `d ?dil `iyw i`n :`niz

xg` d`eld ;(a,l oixcdpq) "xxea df" wxta

.cg`k di`x opira `l xn`c o`n `ki`c ,itxhvn i` d`eld

àáøåax xn`mixken oi`y mei lka miyrnc l`ppg epiax wqte Ð aeg lra elit` ongp

lr s`e .aeg lraa elit` :xn`c ongp axc `dl ygc zile ,aeg lral eipta `ly

iabl ,inp mzd Ð xaeyl zyiig i`e :(`,ak) "minezid mey" wxt oikxra dpin iywnc ab

.'ek lhep cg`e cg` lk `di `ly `nrh mzd :ipyne ,xaeyl yegl ,ongp ax xn`c `d

opigcc dnl eknq ,mei lka miyrnc oeik ,mewn lkn .ikd ol `niiw cenlzd mzqc d`xp

.'ek zlke` ziaixyk :dinxi iax xn` ?eipta `ly mc`l oirxtp ike :dnznc ,inlyexia

.l`ppg epiax yexit .diqkpl opihilgn Ð `l i`e ,ze`ah `d Ð iz` i` ,ixbi` dyly dixza oiglync ,l`xyi ux`c i`xen` oia laac i`xen` oia ,ecenc inlyexia inp `ki`e
zia
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àeä çwét éà¯;àúééøBàc äòeáL éãéì dì éúééî ¦¦¥©©§¥¨¦¥§¨§©§¨
éîñå ,àãäñ ãç étàa dúaeúk dì áéäéàãäñ C ¨¥¨§¨¨§©¥©¨£¨§¨¦¨£¨

ðäì eäì íé÷Bîe ,àøúa àãäqà àn÷.äåìîa éàn÷ C ©¨©¨£¨©§¨¦§§¨©©¨¥§¦§¤
é÷úîéîñ Càéä :éãéà áøc déøa àLéL áø dì óC ©§¦¨©¥¨§¥§©¦¦¥©¨¦

àLéL áø øîà ,àlà ?àøúa àãäqà àn÷ àãäñ̈£¨©¨©¨£¨©§¨¤¨¨©©¥¨
àãäñ étàa dúaeúk dì áéäé :éãéà áøc déøa§¥§©¦¦¨¥¨§¨¨§©¥¨£¨

ðäì dì íé÷Bîe ,àøúa àãäñå àn÷.äàåìäa éàn÷ C ©¨§¨£¨©§¨¦¨§¨©©¨¥§©§¨¨
é÷úîézL :øîéîì äìBëé ézkà :éLà áø dì ó ©§¦¨©©¦©©¦§¨§¥©§¥

.eäì òãBîc àeä :éLà áø øîà àlà !éàåä úBaeúk§£©¤¨¨©©©¦§©§
àì íéîBúiä ïëå :íúä ïðz ."íéãaòeLî íéñëpî"¦§¨¦§§¨¦§©¨¨§¥©§¦Ÿ

äålî àîéìéà ?ïànî .äòeáLa àlà eòøté¯àzLä ¦¨§¤¨¦§¨¦©¦¥¨¦Ÿ¤¨§¨
àlà !?äòeáLa eäðéàå ,äòeáL àìa ìé÷L ïäéáà£¦¤¨¥§¨§¨§¦§¦§¨¤¨

íéîBúiä ïî íéîBúiä ïëå :øîà÷ éëä¯eòøté àì ¨¦¨¨©§¥©§¦¦©§¦Ÿ¦¨§
àì :äãeäé áø øîà à÷éøæ áø øîà .äòeáLa àlà¤¨¦§¨¨©©§¦¨¨©©§¨Ÿ
éúéåì" àaà eðì øîà :íéîBúé eøîàL àlà eðL̈¤¨¤¨§§¦¨©¨©¨¨¦¦

éúéåì àì" àaà eðì øîà :eøîà ìáà ,"ézòøôe"¯ ¨©§¦£¨¨§¨©¨©¨Ÿ¨¦¦
é÷úî .eòøté àì äòeáLa óà,äaøcà :àáø dì ó ©¦§¨Ÿ¦¨§©§¦¨¨¨©§©¨

!éîc "ézòøt àì" øîBàk "éúéåì àì" øîBàä ìk̈¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥
øîà à÷éøæ áø øîà ,øîzà éëä øîzà éà ,àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©§¦¨¨©

à eðL àì :äãeäé áøeðì øîà :íéîBúé eøîàL àl ©§¨Ÿ¨¤¨¤¨§§¦¨©¨
àì" àaà eðì øîà :eøîà ìáà "ézòøôe éúéåì" àaà©¨¨¦¦¨©§¦£¨¨§¨©¨©¨Ÿ

éúéåì"¯àì" øîBàä ìkL ,äòeáLa àlL ïéòøôð ¨¦¦¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¤¨¨¥Ÿ
åéðôa àlL úòøôðå" .éîc "ézòøt àì" øîBàk "éúéåì̈¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥§¦§©©¤Ÿ§¨¨
:äøéaä øN àçà áø øîà ."äòeáLa àlà òøtz àìŸ¦¨©¤¨¦§¨¨©©©¨©©¦¨
eðL àì :øîàå ,àéëBèðàa ÷çöé éaø éðôì àa äNòî©£¤¨¦§¥©¦¦§¨§©§§¨§¨©Ÿ¨

áBç ìòa ìáà .àpéç íeMî ,äMà úaeúëì àlà¯ ¤¨¦§©¦¨¦¦¨£¨©©
àlL ,áBç ìòa eléôà :ïîçð áø øîà àáøå .àìŸ§¨¨¨©©©§¨£¦©©¤Ÿ
CìBäå ,Bøáç ìL åéúBòî ìèBð ãçàå ãçà ìk àäé§¥¨¤¨§¤¨¥§¨¤£¥§¥
éaø" .ïéåBì éðôa úìc ìòBð äzàå ,íiä úðéãîa áLBéå§¥¦§¦©©¨§©¨¥¤¤¦§¥¦©¦

'åëå dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk :øîBà ïBòîLéaø ." ¦§¥¨§©¤©©§¨¨©¦
úòøôðå" :àäà :äéîøé éaø øîàå ?àéiäà ïBòîL¦§©©¨§¨©©¦¦§§¨©¨§¦§©©

äòeáLa àlà òøtz àì åéðôa àlL"¯àðL àì ¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨¦§¨¨§¨
:øîéîì ïBòîL éaø àúàå ,äaeúëì àðL àìå éðBæîì¦§¥§¨§¨¦§¨©£¨©¦¦§§¥©

dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk¯,dúBà ïéòéaLî äéLøBé ¨§©¤©©§¨¨§¤¨©§¦¦¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc zeaezk(iyiy meil)

àeä çwét éà,daezkd oerxt lr cirnd cg` cr el yiy lrad ± ¦¦¥©
dì éúééîdzaezk zraezy dy`d z` `iadl leki `ed ±éãéì ©§¦¨¦¥

.àúééøBàc äòeáL,dyri `ed jkeáéäé[ozi-]dúaeúk dìmrt §¨§¨§¨¨¦¨§¨¨
dipyàãäñ ãç étàa,cg` cr ipta -éîñåàãäqà àn÷ àãäñ C §©¥©©£¨§¨¦©£¨©¨©©£¨
àøúacrd mr cgia oey`xd oerxtd z` d`xy crd z` sxvie ± ©§¨

oerxt z` yigkz m`y ick ,oic zial mdipy z` `iaie oexg`d
,dcbp mdipy eciri ,daezkdðäì eäì íé÷Bîeäåìîa éàn÷ C- ¦§§¨¨©¨¥§¦§¨

,d`eld zernk ,dpey`xd mrta dl ozpy zernd z` aiygie
cr ciri ,dpey`xd mrta drxtp `ly orhze yigkz m`y ick

,oey`xd melyzd lr dcbp cg`dreay rayidl jxhvze
ef dreaya dvex `id ixdy ,crd z` yigkdl `ziixe`c

.zerwxw ceariy zxitk df oi` mbe ,melyzn xhtidl
:`xnbd dywné÷úîéîñ Càéä ,éãéà áøc déøa àLéL áø dì óC ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¦¥©¨¦

àøúa àãäqà àn÷ àãäñcrd z` sxvl leki lrad ji` - ©£¨©¨©©£¨©§¨
`vnpe ,xg` melyz lr cirn cg` lk ixd oexg`d mr oey`xd
mrt dzaezk lawz ,llk dlaiw `ly rayze xetkz m`y

.ziyily
:zxg` dvr `yiy ax `ian jkitláøc déøa àLéL áø øîà àlà¤¨¨©©¦¨§¥§©

áéäé ,éãéà[ozi-]dúaeúk dìdipyd mrtaàn÷ àãäñ étàa ¦¦¨¦¨§¨¨§©¥©£¨©¨
àøúa àãäñå,oexg`d crde oey`xd crd ipta -ðäì dì íé÷BîeC §©£¨©§¨¦¨§¨¨

éàn÷zepey`xd zernd z` aiygie ±aly zern,äàåìäm`e ©¨¥§©§¨¨
cirie oey`xd crd `eai zg` mrt wx drxtpy orhz dy`d

.eyigkdl `ziixe`c dreay dze` aiigie dcbp
:ef dvr lr mb dywn `xnbdé÷úîäìBëé ézkà ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦©©¦§¨

øîéîìxnel dy`d lkez oiicr ±éàåä úBaeúk ézLlke ,[eid-] §¥©§¥§£©
.melk xifgdl dkixv ipi`e ,zxg` daezk xear did melyz

:`ziixe`c dreay icil d`iadl lekiy ote`d z` d`ian `xnbd
eäì òãBîc àeä ,éMà áø øîà àlàote`a wx dliren ef dvr ± ¤¨¨©©©¦§©§

dl rxt xaky ,ipyd oerxtd iptl micrl dligz riceiy
z` reazl ick `l` epi` zipy eiykr dl ozepy dne ,dzaezk
myl df z` ozp `ly mircei micrdy oeike ,oey`xd oerxtd
xac dfy oeik ,zeaezk izy dl eidy oerhl dleki dpi` ,daezk

.ievn `l

* * *
:dpyna epipyíéãaòeLî íéñëpîrxtz `l 'eke minezi iqkpne ¦§¨¦§§¨¦

:df oipra zxg` dpyn d`ian `xnbd .dreaya `l`íúä ïðz§©¨¨
(.dn zereay),eòøté àì íéîBúiä ïëå,mdia`l miaiigy aegd z` §¥©§¦Ÿ¦¨§

.äòeáLa àlà:`xnbd zl`eyïànîminezid erxti `l inn - ¤¨¦§¨¦©
,dreay `ll mdia` aeg z`äålî àîéìéàmi`ay xn`p m` ± ¦¥¨¦Ÿ¤

,jk xnel xyt` i` ,envr deldn zeablìé÷L ïäéáà àzLä± ©§¨£¦¤¨¦
deldn eaeg daeb did ig did eli` odia` elit` ixdyàìa§Ÿ

eäðéàå ,äòeáL`l` eabi `l [minezid] md eli`e ±.äòeáLadper §¨§¦§¦§¨
:`xnbdøîà÷ éëä àlà,dpynd zpeek ef ±íéîBúiä ïëåly ¤¨¨¦¨¨©§¥©§¦

mdia` aeg zeabl mi`ayk ,delndíéîBúiä ïî,deld lyàì ¦©§¦Ÿ
.äòeáLa àlà eòøté¦¨§¤¨¦§¨

:df oicl dlabd d`ian `xnbdàì ,äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©§¨Ÿ
eðL,dreaya mdia` aeg z` miaeb delnd ineziyàlàote`a ¨¤¨

íéîBúé eøîàL,deld lyéúéåì àaà eðì øîà,ipeltnézòøôeel ¤¨§§¦¨©¨©¨¨¦¦¨©§¦
,d`eldd z`ìáàm`eøîàminezidéúéåì àì àaà eðì øîà £¨¨§¨©¨©¨Ÿ¨¦¦

,llk ipeltneòøté àì äòeáLa óà.mdn ©¦§¨Ÿ¦¨§
:ef d`xed dgec `xnbdé÷úîdì ójk lr dywd ±äaøcà ,àáø ©§¦¨¨¨©§©¨

ixdy ,jtidl `xaqd,éîc ézòøt àì øîBàk ,éúéåì àì øîBàä ìk̈¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥
dn z` rxt `ly oic lra z`ced ef ixd ,del `ly xne`y oeiky
cirn xhydy oeike ,rxt `ly dced deldy `vnp ,del `ly
iziel' xne` did eli` xy`n xzei eze` aiign df ixd dely eilr

.'izrxte
:`xnbd daiynøîzà éëä øîzà éà àlàjk ,df oic xn`p m` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p `edeðL àì ,äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîàminezid s`y ¨©©¦§¦¨¨©©§¨Ÿ¨
,dreaya `l` minezidn miaeb mpi`àlàote`aíéîBúé eøîàL ¤¨¤¨§§¦

,deld lyéúéåì àaà eðì øîà,ipeltnézòøôe,d`eldd z` el ¨©¨©¨¨¦¦¨©§¦
ìáàm`eøîày deld ineziéúéåì àì àaà eðì øîà,llk ipeltn £¨¨§¨©¨©¨Ÿ¨¦¦

ïéòøôðelit` mdia` aeg z` deld inezin delnd ineziàlL ¦§¨¦¤Ÿ
,äòeáLameyn.éîc ézòøt àì øîBàk éúéåì àì øîBàä ìkL ¦§¨¤¨¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥

* * *
:dpyna epipy.äòeáLa àlà òøtz àì åéðôa àlL úòøôðå`xnbd §¦§©©¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨¦§¨

:df oipra oeic d`ianäNòî ,äøéaä øN àçà áø øîàdf oipraàa ¨©©©¨©©¦¨©£¤¨
eðL àì ,øîàå ,àéëBèðàa ÷çöé éaø éðôìrxtidl minkg epwizy ¦§¥©¦¦§¨§©§§¨§¨©Ÿ¨

,eipta `ly,äMà úaeúëì àlàs` rxtidl minkg epzpy mrhde ¤¨¦§©¦¨
,eipta `lyàpéç íeMî,miypd ipira og miyp`d e`yiy - ¦¦¨

,mdl e`ypieáBç ìòa ìáà,xg`àìelit` eipta `ly daeb £¨©©Ÿ
.eipta rxtie ,eaeg lra aeyiy oizni `l` ,dreaya

:zwlegd drcáBç ìòa eléôà ,ïîçð áø øîà àáøåeaeg z` daeb §¨¨¨©©©§¨£¦©©
ick xacd mrhe ,eaeg lra ipta `lyãçàå ãçà ìk àäé àlL¤Ÿ§¥¨¤¨§¤¨

Bøáç ìL åéúBòî ìèBð,d`elda,íiä úðéãîa áLBéå CìBäå ¥§¨¤£¥§¥§¥¦§¦©©¨
,eaeg rextln hnzyneìòBð äzàåz`úìcmieelnd,ïéåBì éðôa §©¨¥¤¤¦§¥¦

.maeg z` zeabl elkei `ly eyygiy oeik ,zeeldl evxi `ly

* * *
:dpyna epipy'eëå dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§©¤©©§¨¨§

oiyxeid oi` ,dzaezk zraez dpi` m`e ,dze` oiriayn oiyxei
:`xnbd zl`ey .dze` oiriaynàéiäà ïBòîL éaøoic dfi` lr - ©¦¦§©©¨

:`xnbd daiyn .eixac miqgiizn dpynaàäà ,äéîøé éaø øîà- ¨©©¦¦§§¨©¨
,dpyna epipyy ,df oic lràlà òøtz àì ,åéðôa àlL úòøôðå§¦§©©¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨

äaeúëì àðL àìå éðBæîì àðL àì ,äòeáLadf oiprl lcad oi`e ± ¦§¨Ÿ§¨¦§¥§Ÿ§¨¦§¨
mid zpicnl dlra jldy] zepefn xear eiqkpn zrxtp m` oia
dl gly m` oiae ,[dl aiigy zepefnd z` ywal oic zial d`ae
,rayidl dkixv ,eipta `ly dzaezk z` zeabl d`ae hb dlra

øîéîì ïBòîL éaø àúàåwxy ef dkld lr welgl oerny iax `ae ± §¨¨©¦¦§§¥©
,dúBà ïéòéaLî äéLøBé ,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk̈§©¤©©§¨¨§¤¨©§¦¦¨
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miwxt dyelya` cenr gt sc ± iriax wxtzeaezk
àåä ç÷ô éà.lra i`d Ðàúééøåàã äòåáù éãéìxtq fge`e ,iepka e` mya `idy Ð

opaxc dreay la` .c`n `id dxenge :(a,gl) zereaya opixn`ck ,eciaÐdllw

.eply oirk ,`nlraàãäñ ãç éôàá äúáåúë äì áéäé.dipy mrt Ðàî÷ àãäñ êéîñå
àøúá àãäñàxetkz m`y ,oic zial cgi mdipy z` `iai ÐÐmdipy deciri

.dzaezk dlawzpyäàåìäá éàî÷ êðäì é÷åîå
od deln :xn`ie ,oey`xd oerxt dprazi Ð

.zipy jizaezk zlawzd ixdy ,jlv`

mrtd `l` izlaw `l :xn`ze xetkzyke

dpey`xd lr cirn cg` cre ,z`fdÐ`ki`

oi`e .znlyn `le zrayp ,`ziixe`c dreay

daezk gkn `ly ,zerwxw ceariy o`k

.draez'åë êéîñ éëéä`l df d`xy dn Ð

odizy lr xetkz m`e ,df d`xÐ`l` o`k oi`

`vnpe ,ziyily lehze rayze ,cg` cr

.ciqtnàøúá àãäñå àî÷ àãäñ éôàá`ede Ð

,`id daeh dvr la` .weyd on micr ipyl oicd

lekie ,rxt minrt izyy oey`xd crd xikiy

lre ,exiag mr daezkd oerxt lr cirdl

.oey`xd oerxtdåéä úåáåúë éúù øîåì äìåëé
oey`xd oerxta ,jilr il eid zexhy izy Ð

crd ixde .zxg` dipyae ,zg` jl izxfgd

zeperxtd ipy d`xy ,driiql cirn oey`xd

.deln myl `le daezk mylåäì òãåîãÐ

erc :ipyd oerxt iptl `xzae `nw `cdql

`ide ,mkn cg` ipta dzaezk dl izrxt xaky

,daezk myl zipy drxetl dvex ip`e .zxtek

z` raz`e ,xaca micr ipy il eidiy

aiigzze ,cg` cr odilr il yie ,mipey`xd

riiqn `le ,edpirnyc oeike .`ziixe`c dreay

`nw cr i`d dlÐizy xninl zivn `l ez

.`ed `giky `lc `zlinc ,eed zeaezkïðú
íúä.zereaya Ðäåìî àîéð éàdeldy Ð

odia` xhy eilr oi`iven eide ,miiw.åðù àìÐ

.ilwy irazyn ikcíéîåúé åøîàù,del ly Ð

izrxte izielÐ`ly dreay :el` erayi

oia xaey epivn `le ,`a` epl xn` `le ,epcwt

.oilhepe ,rext df xhyy eizexhyàì øîåàë
éîã éúòøôdel `l xn`c oeikc ÐÐdcen

.dely eilr giken xhy ixde ,rxt `ly `ed

åðù àì.dreay erac Ðäøéáä øùjk Ð

.eiepikåðù àìmc` iqkpl oic zia oicxeiy Ð

.eipta `lyéðåæîì àðù àì,oic zial d`a Ð

rwxw xeknl dlra iqkpn zepefn zraeze

dpefleÐoefil zern dcia gipd `ly zrayp

.mdnäáåúëì àðù àìå.hb dl gly m` Ð

óåñá òáùúrazze yxbzz e` onl`zzyk Ð

daezkÐdlra lyn dcia dakir `ly rayz

.melkäìéçúá.zepefn weqita Ðïéùøåé éàä
'åëå,i`w eipta `ly zrxtp`c oeik] ,dinza Ð

[o`k oiyxei oeyl i`n?!miiw `ed ixd'åë äìòá øá÷î äëìädlra dl azky dy` Ð

."jilr iyxeil `le il oi` dreaye xcp"àáì ãéúòäe`lc ,dzin xg` dwqrzpy lr Ð

,qetexhet` oick zraype .minezi iqkp gkn `l` ,ef dreay d`a dlra iqkp gkn

ixa zprha `ly oirayp el` :(`,dn) zereaya opzckÐoiqix`de oitzeyd

.oitexhet`deøîéîì ïåòîù éáø àúàådze` oiriayn oiyxei ,dzaezk zraez m` Ð

.minezi iqkpn rxtil `ad oick ,melk odia` zzin xg`l odlyn dakir `ly
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cre dhexta `l` epreh `l elit` cg` cra la` del z`cede deln zprha `l` sqk izy

dinrhl l`eny xninl ivnc :epiax xne`e !'ek dreay el aiig Ð aiig `edy ecirn cg`

dced `l e` ,dhext `l` xtk `l elit` :sqk izy dprhc oizipzn` (a,hl my) lirl xn`c

`l ik Ð dxitka `l` dicic `aeig jiiy `lc cg` cra ,jkld .aiig Ð dhexta `l`

opira zxn` i`c ;aiigin Ð dhexta `l` epreh

sqk izy lk ok m` sqk izy dprh mewn lkn

mrhn aiigzi `ly ick ,xetkiy xnel jixv dz`

ol zi` jkld .cg` cr mrhn `l` ,zvwna dcen

laiigzi ixd .aiigin dhext zprh lrc xnin

zvwna dcena enk dhext zxitk lr cg` cra

,l`enyc dizlin zpwqna iziinc `ziixae

Ð oenn eze` oiaiign mipyy mewn lk :`ipze

xaqwc ,axl iywz `l Ð dreay eaiign cg`

,zellkd on oicnl oi`c Ð sqk izy dprh zxitk

:il dyw edin .ueg ea xn`py mewna elit`e

enk cg` cra sqk izy dnvr dprh opira mlerl

.sqk izyd el xtk i`ce `ede ,zvwna dcena

xn`e !dhexta `l` cirn oi` Ð cg` cr la`

`iz` `nlr ilekc `ail`c :xg` uexz epiax epl

dreay opiaiignc ab lr s` ,l`enyc `xnin

Ð zvwn dcena xhtinc oipr eze`a cg` cra

`nlra dreay aiegnd oin mzdc ;`kdl inc `l

`l Ð zerwxw ceariy zxitk la` ,ied `din

cr iab jklde .dreay epina mewn meya epivn

.dixhtinl ol zi` cg`

éúééîyxit Ð `ziixe`c dreay icil dl

dreay oia dpin ol `wtpc :qxhpewa

hwpn Ð `ziixe`cac ;opaxc dreayl `ziixe`c

xzeq envr `ede .hiwp `l Ð opaxcae ,`vtg

dil xn` (`,dl oihib) "gleyd"a opixn`c ,eixac

dray`e oic ziaa dxc` :iztcn dinxi axl ax

xn`w ikdc ,mzd qxhpewa yxite ,oic zial ueg

ihewp`a dxingc ,oic ziaa dray`l `lc :dil

iaxc `ail` dpin `wtpc :d`xp epiaxle .`vtg

:(`,fn zereay) xn`c ,dizeek `zkldc `a`

Ð rayil leki epi`c `kide ,dl aiegnl dxfg

Ð opaxca la` ,`ziixe`ca Ð `pic i`de .mlyn

rextl gipi `l dreayd lr dceyg `ied elit`

.`kdck ,zlhepe zraypc `kid jk liaya dl

zereay) "mipiicd zreay"a mzd gken ikdc

dil zi`c o`nl inp i` .`icda (`,`n

`wtp Ð opiktn opaxcae opiktn `l `ziixe`cac

ivn Ð `id opaxc dreay i`c `kid ,inp dpin

`ivn `l Ð `ziixe`c i`e ,lehe rayd :xninl

leki epi`y enk ,xhtde rayd :lral xninl

.iax itn .lehe rayd xnel

éëéäÐ 'ek `xza `cdq` `nw `cdq jinq

`id `zbelt `d ?dil `iyw i`n :`niz

xg` d`eld ;(a,l oixcdpq) "xxea df" wxta

.cg`k di`x opira `l xn`c o`n `ki`c ,itxhvn i` d`eld

àáøåax xn`mixken oi`y mei lka miyrnc l`ppg epiax wqte Ð aeg lra elit` ongp

lr s`e .aeg lraa elit` :xn`c ongp axc `dl ygc zile ,aeg lral eipta `ly

iabl ,inp mzd Ð xaeyl zyiig i`e :(`,ak) "minezid mey" wxt oikxra dpin iywnc ab

.'ek lhep cg`e cg` lk `di `ly `nrh mzd :ipyne ,xaeyl yegl ,ongp ax xn`c `d

opigcc dnl eknq ,mei lka miyrnc oeik ,mewn lkn .ikd ol `niiw cenlzd mzqc d`xp

.'ek zlke` ziaixyk :dinxi iax xn` ?eipta `ly mc`l oirxtp ike :dnznc ,inlyexia

.l`ppg epiax yexit .diqkpl opihilgn Ð `l i`e ,ze`ah `d Ð iz` i` ,ixbi` dyly dixza oiglync ,l`xyi ux`c i`xen` oia laac i`xen` oia ,ecenc inlyexia inp `ki`e
zia
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miwxt dyelyaa cenr gt sc ± iriax wxtzeaezk

äúåà ïéòéáùî ïéùøåéä ïéà äúáåúë úòáåú äðéàzreay meyn Ð.zqtexhet``iedc

selig :xn`c ,le`y `a`k ,rayi `l :dil `xiaqe ,minezi ia` edpiny qetexhet` dl

rayi `l oic zia edepin :ixaq opax ,"oiwfipd" wxta oihiba yxtn ediinrhe .mixacdÐ

li`ed ,qetexhet` ied `le rpnin k"`copicygeminezi ia` edpin la` .dilÐ`l

eiiga dipin d`pd dil dedc e`l i`c ,rpninÐ

ded `lia` edpin :xaq le`y `a`e .dil ipnin

iraync rci i` ,minezidilÐied `le rpnin

rcic ab lr s` ,oic zia edepin la` .qetexhet`

dil irayncÐ`id `zeaiygc ,rpnin `l

iax :opiqxb ikd .`pic ial edl onidnc diabl

.opaxk oizipznc opaxe le`y `a`k oernyéàä
úòáåúù ïîæ ìëoerny iaxe li`ed :dinza Ð

onf lk i`n ,`lewl?äéì éòáéî úòáåú íàÐ

xhtc `nw `pzl dirnyc rnyn "onf lk" la`

dil xn`e ,dzaezk zraez elit` dreayn dl

dzaezk zraezy onf lk :edi`Ð.dpxhtz `l

ééáà øîà àìàdl azk :xn`c .bilt `yix` Ð

elit` dreayd on dxehtc 'ek dreaye xcp

zrxtpyknoerny iax `z`e ,minezid o

odn dzaezk zraezy onf lk :xninlÐ

,mixn `ni` oa le`y `a`k ,dze` oiriayn

`ad exn` ixdy dyr` dn la` :lirl xn`c

.dreaya `l` rxti `l oinezi iqkpn rxtil

oerny iaxe .le`y `a`c dilr opax ibilte

.opaxk oizipznc opaxe ,le`y `a`kçðéú àä
úòáåúù ïîæ ìë,opaxcn iwet`l `z` Ð

zrxtpe ,dxeht minezid zreayn s` :ixn`c

`l :xninl oerny iax `z`e .dreay `la

.dreaya `l` rxtzäúáåúë úòáåú äðéàÐ

`pwqncdiipz i`nl dizlinco`nn iwet`le ,?

é÷åôàì àôô áø øîà àìàøæòéìà éáøãî
åú÷åìçîåoerny iax `niz `l ,xnelk Ð

azk"`ilek` `l` ,bilt cegl "dreaye xcp dl

`yix` ,bilt ezwelgn ipae xfril` iaxc `zln

:opaxe xfril` iax ixn`wc edpirny .`tiqe

`itexhet` zreay dvxiy onf lk driayn

elit`e ,dreayd one xcpd on dxht `lc `kid

on dxht m`e .dzaezk zriaz zrya `ly

dreaydÐdze` oiriayn oi` oiyxei elit`

zrxtpykil oi` dreaye xcp :ipzwck ,mdn

onf lk ,xninl oerny iax `z`e .'ek iyxeile

dzaezk zraezyÐ.dze` oiriayn oiyxei

elit`e."jilr iyxeil oi` dreaye xcp" dl azk

dzaezk zraez dpi` ,le`y `a`kÐoi`

dlra iigay `itexhet` lr oiriayn oiyxeid

iaxc dil zilc ,dreayd on dxht `l elit`e

onf lk driayn ixn`c ezwelgne xfril`

.dvxiyäðùîäáåúë åîò ïéàå èâ äàéöåäÐ

."izaezk xhy ca`" zxne`a jzrc `wlq `w
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úéáxn`c ,l`enyck dl xaq :ipyn `l i`n` :dniz Ð dil irain dze` oiriayn oic

opzc `zbeltl dl iwene ,yi` zy`l zepefn oiwqet oi` :(`,fw zeaezk) `xza wxta

.oeir jixve !dze` oiriayn oiyxeie :ipzw xitye ,zny ea ernyyk milecb mipdk ipae

éâìôéî÷å.dzin xg`l dlra dpiny oebk Ð oizipzne Ð opaxe le`y `a`c `zbelta

,`newe`l `kil oic zia ieevac

`zi`ck ,zeqtexhet` miyp oicinrn oi`c

`kil dnvrn dpnnae .(`,ap oihib) "oiwfpd"a

oiriayn oiyxeid `nlr ilekl ok m`c ,`newe`l

minezi ia` edpinc `nrh dia jiiy `lc ,dze`

,qetexhet` ied `le rpnn razyn i`c opixn`c

dy` oicinrn oi` oicd onc oi`ex ep` `kde

.`itexhet`

é÷åôàì`zyde Ð ezwelgne xfril` iaxcn

oi` :hwpc i`dc xninl ol zi`

oicd `edc ,`wec e`l Ð dze` oiriayn oiyxeid

dlra iigc zeqtexhet`ae li`edc ,envr `ed

`yixa hwpc icii`e ?`ki` welig dn Ð ixiin

,dze` oiriayn oiyxei dzaezk zraez `zlinc

.oiyxei `tiq inp `pz Ð `wec miyxei mzdc

daiyedy dy`a mz epiax iptl `a dyrne

xhet` dpine ,zipeepg dlraz`yep dzide ,`ite

opi`y dlral zxne`e ,ziaa zern daxd zpzepe

opinwe`c oeikc ,dlra iiga driayd `le .dly

oerny iax xn`wc ,dzaezk zraezy onf lk

lirl opiwqt `dae ,mixn `ni` oa le`y `a`k

inp `zkld ok m`e le`y `a`k dkld (`,ft)

zraez dpi` :miiqnwc ,y"xk `zlin dleka

elit` ,dze` oiriayn oiyxeid oi` Ð dzaezk

ol zilc .ziqtexhet` dpin e` zipeepg daiyed

`l` ,`l jci`ae `cga dizeek `zkldc xninl

:xn`z m`e .`icda cenlzd ol yxtnc `kid

iaxk weqtl ok m` Ð le`y `a`k opiwqtc ,lirl

meyn xnel yie !izxz dipin opirnyc ,oerny

.le`y `a`k oerny iax `icda ol miw `lc

epiaxe .lirlc i`xen` jpi`k iyextl `ki`c

ol `niiwe :epeyl dfe ,oerny iaxk wqt l`ppg

oiyxei Ð dzaezk zraezd :jkld .oerny iaxk

elit` ,dcia didy xac lk lr dze` oiriayn

zraez dpi` m`e .dze` oiriayn dlra iiga

zprh ici lr `l` dze` oiriayn oi` dzaezk

,dizeek oerny iax inwe`l irac edlek ipde .ixa

opge le`y `a`e mixn `ni` oa le`y `a` oebk

.ediizek `zkld Ð

äàéöåä`nw wxta Ð daezk enr oi`e hb

:opgei iax xn` (`,fi) `rivn `aac

.melk xn` `l Ð oic zia dyrn xg` orehd

dy`d oefna oia ,miz`ne dpna oia :yexit

`le daezk oiazeky mewna elit`e .zepade

iaxe .izrxt xnel on`p epi` Ð daezk `hiwp

o`nl la` .xaey oiazekc (a,`rw `xza `aa) "heyt hb" wxta dil zi`c ,dinrhl opgei

`al leki dcia daezk xhy x`ypy dnac oeikc ,daezkd el xifgzy cr rextl aiig oi` Ð daezk oiazeky mewna mewn lkn ,melk xn` `lc dil zi` elit` Ð xaey oiazek oi` :xn`c

i`c ebin ,dpn izrxt :xnel on`p `di mewn lkn Ð melk xn` `l `dc ,lkd izrxt xnel on`p epi`c idp ,dcia dzaezk xhy x`yi `l eli`e .xg` oic ziaa dzaezk razzy ,cqtd icil

,izlhp `l :zxne` `ide ,eppzp :mixne` minezi :(`,ev) "dpnl`" wxta onwl opgei iax irac `de] .ciqti Ð dcia dzaezky ,dzr la` .`nepid icr dl oi` m` Ð jiz`yp dpnl` :xn` ira

el xifgzy dna inp dpin `wtpc :xnel oi` la` .[melk xn` `l oic zia dyrn xg` orehdc ,di`x `iadl minezi lrc `hiyt Ð `adla la` ,exary zepefna epiid ?di`x `iadl in lr

xhy x`yi elit` `dc .izy` z` oi` :xn` ira i`c ebina ,lkd izrxt :xnel on`p `di ,ezy` `idy oixikn oi`y mewnl dnr `ai m`y Ð daezkd:xnel my on`p `di Ð dcia daezk

e`l Ð daezk enr oi`e hb d`ived opgei iaxc `ail` oizipzn opiyxtn ikde .ezy` `id m` llk oixikn oi`c .oeik ,oiyexb icr my oi` `dc .jizyxb `l :xn` ira i`c ebina ,lkd izrxt

.xaey oiazekc xaq `dc cqtd icil `al lekiy it lr s` ,daezkd xifgzy cr rxt` `l :xnel leki epi` mbe ,izrxt :xnel on`p epi` `dc ,dzaezk daeb Ð hb icr ,xnelk `l` ,hb `wec

`l :xn` ira i`c ,ebina on`p Ð cqtpe zxg` mrt dabz `ly xaey el dide ,rxt xaky xne` `ede .micrd mdl ekldy Ð ihb ca` :zxne` `id ;hbd icr :yexit ,hb dnr oi`e daezk

.ziriay dhinyde leafext jl did `l :xn` ira i`c ,ebina on`p Ð erxty `l` ,`ed jky dcen dfe ,ca`e il did leafext :orehy aeg lra oke .`xnba yxtpy enk ,`ed aeh ebine .jizyxb

,`iab i`na opgei iaxl iywize :xn`z m`e .oiyexib icr `iadl dl xyt` i`e li`ed ,hbd icra `ly Ð hba `ly yexit .hba `ly daeb dy` jli`e dpkqd on :xne` l`ilnb oa oerny oax

s`c ,dy`d gkl opax denl`c xn`c opgei iaxlc :xnel yie ?`iab i`na Ð oiyexib icr `kilc i` :axl `xnba jixtck ,jizyxib `l xn` ira i`c ebina dipndil oiyexb icr `kilc oeik

zi`c l`enyle .xity jixt Ð denl` `lc ,axl la` .ebin dil zi`c ab lr s` ,izrxt xnel on`p oi`c dcenc oeik .dpkqd xg`l denl`c `niz oi` Ð izrxt xnel on`p oi` dpkq mcew

`cixb hbd icra la` .ynn hb epiidÐ hb d`ived :oizipznc `yexit ikdÐdl azk `ly di`x d`iade oiazeky mewna e` ,daezk oiazek oi`y mewna oizipzn iwene ,xaey oiazek oi` dil
`l

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

dúaeúk úòáBz dðéà¯.dúBà ïéòéaLî ïéLøBé ïéà ¥¨©©§¨¨¥§¦©§¦¦¨
éî :ïðúc .íéìBãb íéðäk éðáe ïðçc àzâeìôa éâìtéî÷å§¨¦©§¦¦§§¨§¨¨§¥Ÿ£¦§¦¦§©¦
ïðç ;úBðBæî úòáBz BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨

ìå ,óBqa òáMz :øîBàåéìò e÷ìçð .älçza òáMz à ¥¦¨©©§Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨
éaø .óBqáe älçza òáMz :eøîàå ,íéìBãb íéðäk éða§¥Ÿ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©©¦

ïBòîL¯ïðaø ,ïðçk¯é÷úî .íéìBãb íéðäk éðákdì ó ¦§§¨¨©¨©¦§¥Ÿ£¦§¦©§¦¨
ïéc úéa ?dúBà ïéòéaLî ïéLøBé éàä :úLL áø©¥¤©§¦©§¦¦¨¥¦
:úLL áø øîà àlà !déì éòaéî dúBà ïéòéaLî©§¦¦¨¦¨¥¥¤¨¨©©¥¤
äøæçL Bà ,äéáà úéáì dìòa øáwî äëìä ,àäà©¨¨§¨¦¤¤©§¨§¥¨¦¨¤¨§¨

àétBøèBtà úéNòð àìå ,äéîç úéáì¯íéLøBiä ïéà §¥¨¦¨§Ÿ©£¥©§§¨¥©§¦
àétBøèBtà úéNòð íàå .dúBà ïéòéaLî¯ïéLøBé ©§¦¦¨§¦©£¥©§§¨§¦

dúBà ïéòéaLî ïéàå ,àáì ãéúòä ìò dúBà ïéòéaLî©§¦¦¨©¤¨¦¨Ÿ§¥©§¦¦¨
ïîæ ìk :øîéîì ïBòîL éaø àúàå .øáòM äî ìò©©¤¨©©£¨©¦¦§§¥©¨§©

dúaeúk úòáBzL¯dðéà ,dúBà ïéòéaLî ïéLøBé ¤©©§¨¨§¦©§¦¦¨¥¨
dúaeúk úòáBz¯.dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ©©§¨¨¥©§¦©§¦¦¨

:ïðúc .ïðaøå ìeàL àaàc àzâeìôa éâìtéî÷å§¨¦©§¦¦§§¨§©¨¨§©¨©¦§©
íéîBúé éáà eäpénL ñBtBøèBtà¯úéa eäepéî ,òáMé ©§¤¦¨£¦§¦¦¨©¦¥

ïéc¯,íéøácä óeléç :øîBà ìeàL àaà .òáMé àì ¦Ÿ¦¨©©¨¨¥¦©§¨¦
ïéc úéa eäepéî¯íéîBúé éáà eäpéî ,òáMé¯àì ¦¥¦¦¨©¦¨£¦§¦Ÿ

ïBòîL éaø .òáMé¯ïðaøå ,ìeàL àaàk¯.ïðaøk ¦¨©©¦¦§§©¨¨§©¨©§©¨©
é÷úîíà ?dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk éàä :ééaà dì ó ©§¦¨©©¥©¨§©¤©©§¨¨¦

dì áúk ,àäà :ééaà øîà àlà !déì éòaéî úòáBz©©¦¨¥¥¤¨¨©©©¥©¨¨©¨
éìò éì ïéà äòeáLe øãð"C"¯,'åë dòéaLäì ìBëé Bðéà ¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨

,éúeLøa íéàaì àìå éLøBéì àìå éì ïéà äòeáLe øãð"¤¤§¨¥¦§Ÿ§§©§Ÿ©¨¦¦§¦
éìòéLøBé ìòå CCúeLøa ïéàaä ìòå C"¯ìBëé ïéà ¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥¥¨

,BúeLøa ïéàaä àìå åéLøBé àìå àeä àì dòéaLäì§©§¦¨Ÿ§Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§
éaø àúàå .dúeLøa ïéàaä àìå äéLøBé àìå àéä àìŸ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ©¨¦¦§¨©£¨©¦

dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk :øîéîì ïBòîL¯ïéLøBé ¦§§¥©¨§©¤©©§¨¨§¦
ïa ìeàL àaàc àzâeìôa éâìtéî÷å .dúBà ïéòéaLî©§¦¦¨§¨¦©§¦¦§§¨§©¨¨¤

ïBòîL éaø .ïðaøå íéøî ànéà¯ïðaøå ,ìeàL àaàk ¦¨¦§¨§©¨©©¦¦§§©¨¨§©¨©
¯é÷úî .ïðaøkúòáBzL ïîæ ìk çðéúä :àtt áø dì ó §©¨©©§¦¨©©¨¨¥©¨§©¤©©

?øîéîì àkéà éàî dúaeúk úòáBz dðéà ,dúaeúk§¨¨¥¨©©§¨¨©¦¨§¥©
.Bz÷Bìçîe øæòéìà éaøcî é÷etàì .àtt áø øîà àlà¤¨¨©©©¨§©¥¦§©¦¡¦¤¤©£§

äðùîäaeúk Bnò ïéàå èb äàéöBä¯ ¦¨¥§¥¦§¨
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כתובות. הכותב לאשתו - פרק שני דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

m` j`,dúaeúk úòáBz dðéà,zepefn zraez `l`ïéLøBé ïéà ¥¨©©§¨¨¥§¦
àzâeìôa éâìôéî÷å .dúBà ïéòéaLîewlgp `nw `pze oerny iax ± ©§¦¦¨§¨¦§§¥¦§§¨

mzwelgnaïðúc .íéìBãb íéðäk éðáe ïðçcdpyna(:cw oldl)éî §¨¨§¥Ÿ£¦§¦¦§©¦
úBðBæî úòáBz BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL,óBqa òáMz ,øîBà ïðç ¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¥¦¨©©

,melk dlra lyn dakir `ly rayz ,dzaezk zeabl `eazyk ±
älçza òáMz àìå,zepefn ziiab zrya ±íéðäk éða åéìò e÷ìçð §Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

òáMz ,eøîàå íéìBãb,minrt ipy.óBqáe älçzaopg ewlgpy ixd §¦§¨§¦¨©©§¦¨©
dlra ipta `ly dizepefn daebd dy` m`d milecb mipdk ipae

y .epizpyna zwelgnd mb efe ,rayidl dkixvïBòîL éaøxaeqd ©¦¦§
lr dze` miriayn miyxeid oi` dzaezk zraez dpi` m`y

xaeq zepefn zriaz,ïðçklr dze` miriayn miyxei oi`y §¨¨
,dizepefn zriazïðaøåmixaeq,íéìBãb íéðäk éðáklr mby §©¨¨¦§¥Ÿ£¦§¦

.dze` miriayn zepefn
:df xe`ia lr dywn `xnbdé÷úî,úLL áø dì ózpeek ok` m` ©§¦¨©¥¤

,eipta `ly zrxtpa welgl `id oerny iaxéàäxn`y ef oeyl ± ©
dpyna oerny iaxdúBà ïéòéaLî ïéLøBéixdy ,zpaen dpi` §¦©§¦¦¨

ok m`e zepefn oic zian zraez dy`de ig lradyk o`k xaecn
déì éòaéî dúBà ïéòéaLî ïéc úéa.xnel did jixv - ¥¦©§¦¦¨¦¨¥¥

:xg` ote`a oerny iax ixac z` zyy ax yxtn jkitløîà àlà¤¨¨©
,úLL áøwleg oerny iaxàäàdpyna epipyy oicd lr -lirl) ©¥¤©¨

(:et,eiyxei itlk mb dreayn dze` xht dlray dy` iabläëìä̈§¨
,dy`d,äéáà úéáì dìòa øáwî,miqkpa aey dwqrzp `lyBà ¦¤¤©£¨§¥¨¦¨

àétBøèBtà úéNòð àìå äéîç úéáì äøæçL,dlra iqkpaïéà ¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ©£¥©§§¨¥
àétBøèBtà úéNòð íàå .dúBà ïéòéaLî íéLøBiä,minezid iqkpa ©§¦©§¦¦¨§¦©£¥©§§¨

dúBà ïéòéaLî ïéLøBé,dlv` dyexidn melk dakir `lyìò §¦©§¦¦¨©
,àáì ãéúòä,dlra zzin xg`l miqkpa dwqrzpy dn lr epiidc ¤¨¦¨Ÿ

øáòM äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàåmiqkpa dwqrzdy dn lr - §¥©§¦¦¨©©¤¨©
.dlra iigaøîéîì ïBòîL éaø àúàåwelgl oerny iax `ae ± §¨¨©¦¦§§¥©
wxy ,xneledúBà ïéòéaLî ïéLøBé ,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk`ly ¨§©¤©©§¨¨§¦©§¦¦¨

epi`y ,minezi iqkpn rxtil `ad oick ,mdlyn melk dakir
m` j` ,dreaya `l` rxtpïéLøBiä ïéà ,dúaeúk úòáBz dðéà¥¨©©§¨¨¥©§¦

dúBà ïéòéaLî.qetexhet` zxeza dwqrzpy dn lréâìôéî÷å ©§¦¦¨§¨¦§§¥
àzâeìôamzwelgna ewlgpe ±ïðúc .ïðaøå ìeàL àaàcdpyna ¦§§¨§©¨¨§©¨¨¦§©

(.ap oihib)òáMé ,íéîBúé éáà eäpnL ñBtBøèBtà,elcbiyk minezil ©§¤¦¨£¦§¦¦¨©
m` j` .mdlyn melk akir `lyòáMé àì ,ïéc úéa eäepéî.àaà ¦¥¦Ÿ¦¨©©¨

íéøácä óeléç ,øîBà ìeàLm`y ,jtidl oicd -,ïéc úéa eäepéî ¨¥¦©§¨¦¦¥¦
,òáMém` j`òáMé àì ,íéîBúé éáà eäpéîdpiny xaecn o`k s`e . ¦¨©¦¨£¦§¦Ÿ¦¨©

m`d `nw `pze le`y `a` ewlgpy ixd .minezi ia` dze`
mb `id efe ,rayidl jixv minezi ia` edpiny qetexhet`

y ,epizpyna `nw `pze oerny iax ly zwelgndïBòîL éaø©¦¦§
oicn dze` miriayn oi` dzaezk zraez dpi` m`y xaeqd

ezrc ,qetexhet`,ìeàL àaàkdzpnzpy ef dy` jkle §©¨¨
,dreayn dxeht dlra ici lr qetexhet`låeli`ïðaøepiidc] §©¨¨

dreay miaiignd [oerny iax lr wlegd epizpyn ly `nw `pz
mixaeq ,dlra zzin xg`l dzyrpy zeqtexhet`d lrïðaøk§©¨¨

.le`y `a` lr miwlegd oihib zkqna
:df xe`ia dgec `xnbdé÷úîiaà dì ó,éoerny iaxy jixack m` ©§¦¨©©¥

,dreayn dy`d z` xehtl `aéàäoerny iax xn`y ef oeyl ± ©
dpyna,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìkxingn oerny iaxy rnyny ¨§©¤©©§¨¨

ezpeek dzid ok` m`e ,dze` miriayn dzaezk zraezyky
,dzaezk zraez dpi`yk dreayn dxhetlúòáBz íàdzaezk ¦©©

,dze` miriayn miyxeidéì éòaéî.xnel jixv did - ¦¨¥¥
:xg` ote`a oerny iax ixac z` iia` yxtn jkitløîà àlà¤¨¨©

,éiaàwleg oerny iaxàäàlirl dpyna oey`xd oicd lr -(:et), ©©¥©¨
dì áúk,lradäòeáLe øãð,éìò éì ïéàdòéaLäì ìBëé Bðéà ,C ¨©¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨

,ef dreayn dxht ixdy,'eëz` riaydl `ed leki oiicr j`
zriaz ,lrad dl azk m` j` ,diyxeiàìå ,éì ïéà äòeáLe øãð¤¤§¨¥¦§Ÿ

éìò ,éúeLøa íéàaì àìå ,éLøBéìéLøBé ìòå ,C,CúeLøa ïéàaä ìòå ,C §§©§Ÿ©¨¦¦§¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥
àì ,BúeLøa ïéàaä àìå ,åéLøBé àìå ,àeä àì ,dòéaLäì ìBëé ïéà¥¨§©§¦¨Ÿ§Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ

àìå ,àéäz`àìå ,äéLøBéz`ïBòîL éaø àúàå .dúeLøa ïéàaä ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ©¨¦¦§¨§¨¨©¦¦§
øîéîìdze` xhty zexnly ,xnele welgl oerny iax `ae ± §¥©

,dreaydn,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìkd.dúBà ïéòéaLî ïéLøBé ¨§©¤©©§¨¨§¦©§¦¦¨
àzâeìôa éâìôéî÷åmzwelgna ewlgp oerny iaxe `nw `pze ± §¨¦§§¥¦§§¨

ïðaøå íéøî ànéà ïa ìeàL àaàci`pzd liren m`d ewlgpy §©¨¨¤¦¨¦§¨§©¨¨
dzaezk zeabl `eazykl dreayd on dxhetl dnr dpzdy,éaø©¦

ïBòîLxaeqìeàL àaàkrxtil `ad lky xaeqy ,mixn `ni` oa ¦§§©¨¨
lrad dxht elit` ,dreaya `l` rxti `l minezi iqkpn

,dreayn yexitaïðaøålr wlegd epizpyn ly `nw `pz epiidc] §©¨¨
mixaeq ,[oerny iaxïðaøk`a` lr miwlegd lirl `ziixaa §©¨¨

minezin rxtil `ly epwiz minkgy s`y ,mixn `ni` oa le`y
dze` xehtl zepzdl `ed leki mewn lkn ,dreaya `l`

.dreay `ll s` zeabl `id dlekie dreaydn
:df xe`ia lr mb dywn `xnbdé÷úîçðéúä ,àtt áø dì ó± ©§¦¨©¨¨¨¦©

oerny iax xn`y dn z` ayiin df xe`ia mpn`úòáBzL ïîæ ìk̈§©¤©©
dúaeúk,dreayn dze` xhty elit` ,dze` miriayn miyxei §¨¨

j` .rayidl dkixv dpi`y mixaeqy minkg lr dfa welgl `ay
m`y xn`y dn iabldúaeúk úòáBz dðéàmiyxeid oi` ¥¨©©§¨¨

,dze` miriaynøîéîì àkéà éàîoeik ,xnelk ,z`f x`ap ji` - ©¦¨§¥©
,dze` oiriayn oi`y exn`y minkg lr welgl `a oerny iaxy

.ea wlegy oicd z` wx xn`iy eic
:iia` ly exe`ia lr siqen `tt ax,àtt áø øîà àlàoerny iax ¤¨¨©©¨¨

,dze` miriayn miyxei oi` dzaezk zraez dpi` m`y eixaca
`aé÷etàì[`ivedl-]e øæòéìà éaøcîipa,Bz÷eìçîmixaeqd §©¥¦§©¦¡¦¤¤©£§

dpyna(:et lirl)onf lk dzeqtexhet` lr driaydl leki lrady
lrad oi` ,dzaezk zraez dpi` m`y ,welgl `a df lre ,dvxiy

.dzeqtexhet` lr dze` riaydl mileki miyxeide

äðùî
di`x efi` dzaezk zeabl dvexe dyxbzpy dy`a dpc epizpyn

:jk myl `iadl dkixväàéöBäd z`èbzraeze ea dyxbzpy ¦¨¥
,dyxbzpy giken hbdy oeik ,daezkd z` dl mlyiy dlra z`

Bnò ïéàå[hbd mr-]äaeúkrxt `l oiicr dlray jk lr gikezy §¥¦§¨
,dzaezk xhy z` dcai`y zpreh dy`de ,dzaezk z` dl
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רלג
miwxt dyelyaa cenr gt sc ± iriax wxtzeaezk

äúåà ïéòéáùî ïéùøåéä ïéà äúáåúë úòáåú äðéàzreay meyn Ð.zqtexhet``iedc

selig :xn`c ,le`y `a`k ,rayi `l :dil `xiaqe ,minezi ia` edpiny qetexhet` dl

rayi `l oic zia edepin :ixaq opax ,"oiwfipd" wxta oihiba yxtn ediinrhe .mixacdÐ

li`ed ,qetexhet` ied `le rpnin k"`copicygeminezi ia` edpin la` .dilÐ`l

eiiga dipin d`pd dil dedc e`l i`c ,rpninÐ

ded `lia` edpin :xaq le`y `a`e .dil ipnin

iraync rci i` ,minezidilÐied `le rpnin

rcic ab lr s` ,oic zia edepin la` .qetexhet`

dil irayncÐ`id `zeaiygc ,rpnin `l

iax :opiqxb ikd .`pic ial edl onidnc diabl

.opaxk oizipznc opaxe le`y `a`k oernyéàä
úòáåúù ïîæ ìëoerny iaxe li`ed :dinza Ð

onf lk i`n ,`lewl?äéì éòáéî úòáåú íàÐ

xhtc `nw `pzl dirnyc rnyn "onf lk" la`

dil xn`e ,dzaezk zraez elit` dreayn dl

dzaezk zraezy onf lk :edi`Ð.dpxhtz `l

ééáà øîà àìàdl azk :xn`c .bilt `yix` Ð

elit` dreayd on dxehtc 'ek dreaye xcp

zrxtpyknoerny iax `z`e ,minezid o

odn dzaezk zraezy onf lk :xninlÐ

,mixn `ni` oa le`y `a`k ,dze` oiriayn

`ad exn` ixdy dyr` dn la` :lirl xn`c

.dreaya `l` rxti `l oinezi iqkpn rxtil

oerny iaxe .le`y `a`c dilr opax ibilte

.opaxk oizipznc opaxe ,le`y `a`kçðéú àä
úòáåúù ïîæ ìë,opaxcn iwet`l `z` Ð

zrxtpe ,dxeht minezid zreayn s` :ixn`c

`l :xninl oerny iax `z`e .dreay `la

.dreaya `l` rxtzäúáåúë úòáåú äðéàÐ

`pwqncdiipz i`nl dizlinco`nn iwet`le ,?

é÷åôàì àôô áø øîà àìàøæòéìà éáøãî
åú÷åìçîåoerny iax `niz `l ,xnelk Ð

azk"`ilek` `l` ,bilt cegl "dreaye xcp dl

`yix` ,bilt ezwelgn ipae xfril` iaxc `zln

:opaxe xfril` iax ixn`wc edpirny .`tiqe

`itexhet` zreay dvxiy onf lk driayn

elit`e ,dreayd one xcpd on dxht `lc `kid

on dxht m`e .dzaezk zriaz zrya `ly

dreaydÐdze` oiriayn oi` oiyxei elit`

zrxtpykil oi` dreaye xcp :ipzwck ,mdn

onf lk ,xninl oerny iax `z`e .'ek iyxeile

dzaezk zraezyÐ.dze` oiriayn oiyxei

elit`e."jilr iyxeil oi` dreaye xcp" dl azk

dzaezk zraez dpi` ,le`y `a`kÐoi`

dlra iigay `itexhet` lr oiriayn oiyxeid

iaxc dil zilc ,dreayd on dxht `l elit`e

onf lk driayn ixn`c ezwelgne xfril`

.dvxiyäðùîäáåúë åîò ïéàå èâ äàéöåäÐ

."izaezk xhy ca`" zxne`a jzrc `wlq `w
äáåâ
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úéáxn`c ,l`enyck dl xaq :ipyn `l i`n` :dniz Ð dil irain dze` oiriayn oic

opzc `zbeltl dl iwene ,yi` zy`l zepefn oiwqet oi` :(`,fw zeaezk) `xza wxta

.oeir jixve !dze` oiriayn oiyxeie :ipzw xitye ,zny ea ernyyk milecb mipdk ipae

éâìôéî÷å.dzin xg`l dlra dpiny oebk Ð oizipzne Ð opaxe le`y `a`c `zbelta

,`newe`l `kil oic zia ieevac

`zi`ck ,zeqtexhet` miyp oicinrn oi`c

`kil dnvrn dpnnae .(`,ap oihib) "oiwfpd"a

oiriayn oiyxeid `nlr ilekl ok m`c ,`newe`l

minezi ia` edpinc `nrh dia jiiy `lc ,dze`

,qetexhet` ied `le rpnn razyn i`c opixn`c

dy` oicinrn oi` oicd onc oi`ex ep` `kde

.`itexhet`

é÷åôàì`zyde Ð ezwelgne xfril` iaxcn

oi` :hwpc i`dc xninl ol zi`

oicd `edc ,`wec e`l Ð dze` oiriayn oiyxeid

dlra iigc zeqtexhet`ae li`edc ,envr `ed

`yixa hwpc icii`e ?`ki` welig dn Ð ixiin

,dze` oiriayn oiyxei dzaezk zraez `zlinc

.oiyxei `tiq inp `pz Ð `wec miyxei mzdc

daiyedy dy`a mz epiax iptl `a dyrne

xhet` dpine ,zipeepg dlraz`yep dzide ,`ite

opi`y dlral zxne`e ,ziaa zern daxd zpzepe

opinwe`c oeikc ,dlra iiga driayd `le .dly

oerny iax xn`wc ,dzaezk zraezy onf lk

lirl opiwqt `dae ,mixn `ni` oa le`y `a`k

inp `zkld ok m`e le`y `a`k dkld (`,ft)

zraez dpi` :miiqnwc ,y"xk `zlin dleka

elit` ,dze` oiriayn oiyxeid oi` Ð dzaezk

ol zilc .ziqtexhet` dpin e` zipeepg daiyed

`l` ,`l jci`ae `cga dizeek `zkldc xninl

:xn`z m`e .`icda cenlzd ol yxtnc `kid

iaxk weqtl ok m` Ð le`y `a`k opiwqtc ,lirl

meyn xnel yie !izxz dipin opirnyc ,oerny

.le`y `a`k oerny iax `icda ol miw `lc

epiaxe .lirlc i`xen` jpi`k iyextl `ki`c

ol `niiwe :epeyl dfe ,oerny iaxk wqt l`ppg

oiyxei Ð dzaezk zraezd :jkld .oerny iaxk

elit` ,dcia didy xac lk lr dze` oiriayn

zraez dpi` m`e .dze` oiriayn dlra iiga

zprh ici lr `l` dze` oiriayn oi` dzaezk

,dizeek oerny iax inwe`l irac edlek ipde .ixa

opge le`y `a`e mixn `ni` oa le`y `a` oebk

.ediizek `zkld Ð

äàéöåä`nw wxta Ð daezk enr oi`e hb

:opgei iax xn` (`,fi) `rivn `aac

.melk xn` `l Ð oic zia dyrn xg` orehd

dy`d oefna oia ,miz`ne dpna oia :yexit

`le daezk oiazeky mewna elit`e .zepade

iaxe .izrxt xnel on`p epi` Ð daezk `hiwp

o`nl la` .xaey oiazekc (a,`rw `xza `aa) "heyt hb" wxta dil zi`c ,dinrhl opgei

`al leki dcia daezk xhy x`ypy dnac oeikc ,daezkd el xifgzy cr rextl aiig oi` Ð daezk oiazeky mewna mewn lkn ,melk xn` `lc dil zi` elit` Ð xaey oiazek oi` :xn`c

i`c ebin ,dpn izrxt :xnel on`p `di mewn lkn Ð melk xn` `l `dc ,lkd izrxt xnel on`p epi`c idp ,dcia dzaezk xhy x`yi `l eli`e .xg` oic ziaa dzaezk razzy ,cqtd icil

,izlhp `l :zxne` `ide ,eppzp :mixne` minezi :(`,ev) "dpnl`" wxta onwl opgei iax irac `de] .ciqti Ð dcia dzaezky ,dzr la` .`nepid icr dl oi` m` Ð jiz`yp dpnl` :xn` ira

el xifgzy dna inp dpin `wtpc :xnel oi` la` .[melk xn` `l oic zia dyrn xg` orehdc ,di`x `iadl minezi lrc `hiyt Ð `adla la` ,exary zepefna epiid ?di`x `iadl in lr

xhy x`yi elit` `dc .izy` z` oi` :xn` ira i`c ebina ,lkd izrxt :xnel on`p `di ,ezy` `idy oixikn oi`y mewnl dnr `ai m`y Ð daezkd:xnel my on`p `di Ð dcia daezk

e`l Ð daezk enr oi`e hb d`ived opgei iaxc `ail` oizipzn opiyxtn ikde .ezy` `id m` llk oixikn oi`c .oeik ,oiyexb icr my oi` `dc .jizyxb `l :xn` ira i`c ebina ,lkd izrxt

.xaey oiazekc xaq `dc cqtd icil `al lekiy it lr s` ,daezkd xifgzy cr rxt` `l :xnel leki epi` mbe ,izrxt :xnel on`p epi` `dc ,dzaezk daeb Ð hb icr ,xnelk `l` ,hb `wec

`l :xn` ira i`c ,ebina on`p Ð cqtpe zxg` mrt dabz `ly xaey el dide ,rxt xaky xne` `ede .micrd mdl ekldy Ð ihb ca` :zxne` `id ;hbd icr :yexit ,hb dnr oi`e daezk

.ziriay dhinyde leafext jl did `l :xn` ira i`c ,ebina on`p Ð erxty `l` ,`ed jky dcen dfe ,ca`e il did leafext :orehy aeg lra oke .`xnba yxtpy enk ,`ed aeh ebine .jizyxb

,`iab i`na opgei iaxl iywize :xn`z m`e .oiyexib icr `iadl dl xyt` i`e li`ed ,hbd icra `ly Ð hba `ly yexit .hba `ly daeb dy` jli`e dpkqd on :xne` l`ilnb oa oerny oax

s`c ,dy`d gkl opax denl`c xn`c opgei iaxlc :xnel yie ?`iab i`na Ð oiyexib icr `kilc i` :axl `xnba jixtck ,jizyxib `l xn` ira i`c ebina dipndil oiyexb icr `kilc oeik

zi`c l`enyle .xity jixt Ð denl` `lc ,axl la` .ebin dil zi`c ab lr s` ,izrxt xnel on`p oi`c dcenc oeik .dpkqd xg`l denl`c `niz oi` Ð izrxt xnel on`p oi` dpkq mcew

`cixb hbd icra la` .ynn hb epiidÐ hb d`ived :oizipznc `yexit ikdÐdl azk `ly di`x d`iade oiazeky mewna e` ,daezk oiazek oi`y mewna oizipzn iwene ,xaey oiazek oi` dil
`l
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dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk :øîéîì ïBòîL¯ïéLøBé ¦§§¥©¨§©¤©©§¨¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc zeaezk(iyiy meil)

m` j`,dúaeúk úòáBz dðéà,zepefn zraez `l`ïéLøBé ïéà ¥¨©©§¨¨¥§¦
àzâeìôa éâìôéî÷å .dúBà ïéòéaLîewlgp `nw `pze oerny iax ± ©§¦¦¨§¨¦§§¥¦§§¨

mzwelgnaïðúc .íéìBãb íéðäk éðáe ïðçcdpyna(:cw oldl)éî §¨¨§¥Ÿ£¦§¦¦§©¦
úBðBæî úòáBz BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL,óBqa òáMz ,øîBà ïðç ¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¥¦¨©©

,melk dlra lyn dakir `ly rayz ,dzaezk zeabl `eazyk ±
älçza òáMz àìå,zepefn ziiab zrya ±íéðäk éða åéìò e÷ìçð §Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

òáMz ,eøîàå íéìBãb,minrt ipy.óBqáe älçzaopg ewlgpy ixd §¦§¨§¦¨©©§¦¨©
dlra ipta `ly dizepefn daebd dy` m`d milecb mipdk ipae

y .epizpyna zwelgnd mb efe ,rayidl dkixvïBòîL éaøxaeqd ©¦¦§
lr dze` miriayn miyxeid oi` dzaezk zraez dpi` m`y

xaeq zepefn zriaz,ïðçklr dze` miriayn miyxei oi`y §¨¨
,dizepefn zriazïðaøåmixaeq,íéìBãb íéðäk éðáklr mby §©¨¨¦§¥Ÿ£¦§¦

.dze` miriayn zepefn
:df xe`ia lr dywn `xnbdé÷úî,úLL áø dì ózpeek ok` m` ©§¦¨©¥¤

,eipta `ly zrxtpa welgl `id oerny iaxéàäxn`y ef oeyl ± ©
dpyna oerny iaxdúBà ïéòéaLî ïéLøBéixdy ,zpaen dpi` §¦©§¦¦¨

ok m`e zepefn oic zian zraez dy`de ig lradyk o`k xaecn
déì éòaéî dúBà ïéòéaLî ïéc úéa.xnel did jixv - ¥¦©§¦¦¨¦¨¥¥

:xg` ote`a oerny iax ixac z` zyy ax yxtn jkitløîà àlà¤¨¨©
,úLL áøwleg oerny iaxàäàdpyna epipyy oicd lr -lirl) ©¥¤©¨

(:et,eiyxei itlk mb dreayn dze` xht dlray dy` iabläëìä̈§¨
,dy`d,äéáà úéáì dìòa øáwî,miqkpa aey dwqrzp `lyBà ¦¤¤©£¨§¥¨¦¨

àétBøèBtà úéNòð àìå äéîç úéáì äøæçL,dlra iqkpaïéà ¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ©£¥©§§¨¥
àétBøèBtà úéNòð íàå .dúBà ïéòéaLî íéLøBiä,minezid iqkpa ©§¦©§¦¦¨§¦©£¥©§§¨

dúBà ïéòéaLî ïéLøBé,dlv` dyexidn melk dakir `lyìò §¦©§¦¦¨©
,àáì ãéúòä,dlra zzin xg`l miqkpa dwqrzpy dn lr epiidc ¤¨¦¨Ÿ

øáòM äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàåmiqkpa dwqrzdy dn lr - §¥©§¦¦¨©©¤¨©
.dlra iigaøîéîì ïBòîL éaø àúàåwelgl oerny iax `ae ± §¨¨©¦¦§§¥©
wxy ,xneledúBà ïéòéaLî ïéLøBé ,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk`ly ¨§©¤©©§¨¨§¦©§¦¦¨

epi`y ,minezi iqkpn rxtil `ad oick ,mdlyn melk dakir
m` j` ,dreaya `l` rxtpïéLøBiä ïéà ,dúaeúk úòáBz dðéà¥¨©©§¨¨¥©§¦

dúBà ïéòéaLî.qetexhet` zxeza dwqrzpy dn lréâìôéî÷å ©§¦¦¨§¨¦§§¥
àzâeìôamzwelgna ewlgpe ±ïðúc .ïðaøå ìeàL àaàcdpyna ¦§§¨§©¨¨§©¨¨¦§©

(.ap oihib)òáMé ,íéîBúé éáà eäpnL ñBtBøèBtà,elcbiyk minezil ©§¤¦¨£¦§¦¦¨©
m` j` .mdlyn melk akir `lyòáMé àì ,ïéc úéa eäepéî.àaà ¦¥¦Ÿ¦¨©©¨

íéøácä óeléç ,øîBà ìeàLm`y ,jtidl oicd -,ïéc úéa eäepéî ¨¥¦©§¨¦¦¥¦
,òáMém` j`òáMé àì ,íéîBúé éáà eäpéîdpiny xaecn o`k s`e . ¦¨©¦¨£¦§¦Ÿ¦¨©

m`d `nw `pze le`y `a` ewlgpy ixd .minezi ia` dze`
mb `id efe ,rayidl jixv minezi ia` edpiny qetexhet`

y ,epizpyna `nw `pze oerny iax ly zwelgndïBòîL éaø©¦¦§
oicn dze` miriayn oi` dzaezk zraez dpi` m`y xaeqd

ezrc ,qetexhet`,ìeàL àaàkdzpnzpy ef dy` jkle §©¨¨
,dreayn dxeht dlra ici lr qetexhet`låeli`ïðaøepiidc] §©¨¨

dreay miaiignd [oerny iax lr wlegd epizpyn ly `nw `pz
mixaeq ,dlra zzin xg`l dzyrpy zeqtexhet`d lrïðaøk§©¨¨

.le`y `a` lr miwlegd oihib zkqna
:df xe`ia dgec `xnbdé÷úîiaà dì ó,éoerny iaxy jixack m` ©§¦¨©©¥

,dreayn dy`d z` xehtl `aéàäoerny iax xn`y ef oeyl ± ©
dpyna,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìkxingn oerny iaxy rnyny ¨§©¤©©§¨¨

ezpeek dzid ok` m`e ,dze` miriayn dzaezk zraezyky
,dzaezk zraez dpi`yk dreayn dxhetlúòáBz íàdzaezk ¦©©

,dze` miriayn miyxeidéì éòaéî.xnel jixv did - ¦¨¥¥
:xg` ote`a oerny iax ixac z` iia` yxtn jkitløîà àlà¤¨¨©

,éiaàwleg oerny iaxàäàlirl dpyna oey`xd oicd lr -(:et), ©©¥©¨
dì áúk,lradäòeáLe øãð,éìò éì ïéàdòéaLäì ìBëé Bðéà ,C ¨©¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨

,ef dreayn dxht ixdy,'eëz` riaydl `ed leki oiicr j`
zriaz ,lrad dl azk m` j` ,diyxeiàìå ,éì ïéà äòeáLe øãð¤¤§¨¥¦§Ÿ

éìò ,éúeLøa íéàaì àìå ,éLøBéìéLøBé ìòå ,C,CúeLøa ïéàaä ìòå ,C §§©§Ÿ©¨¦¦§¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥
àì ,BúeLøa ïéàaä àìå ,åéLøBé àìå ,àeä àì ,dòéaLäì ìBëé ïéà¥¨§©§¦¨Ÿ§Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ

àìå ,àéäz`àìå ,äéLøBéz`ïBòîL éaø àúàå .dúeLøa ïéàaä ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ©¨¦¦§¨§¨¨©¦¦§
øîéîìdze` xhty zexnly ,xnele welgl oerny iax `ae ± §¥©

,dreaydn,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìkd.dúBà ïéòéaLî ïéLøBé ¨§©¤©©§¨¨§¦©§¦¦¨
àzâeìôa éâìôéî÷åmzwelgna ewlgp oerny iaxe `nw `pze ± §¨¦§§¥¦§§¨

ïðaøå íéøî ànéà ïa ìeàL àaàci`pzd liren m`d ewlgpy §©¨¨¤¦¨¦§¨§©¨¨
dzaezk zeabl `eazykl dreayd on dxhetl dnr dpzdy,éaø©¦

ïBòîLxaeqìeàL àaàkrxtil `ad lky xaeqy ,mixn `ni` oa ¦§§©¨¨
lrad dxht elit` ,dreaya `l` rxti `l minezi iqkpn

,dreayn yexitaïðaøålr wlegd epizpyn ly `nw `pz epiidc] §©¨¨
mixaeq ,[oerny iaxïðaøk`a` lr miwlegd lirl `ziixaa §©¨¨

minezin rxtil `ly epwiz minkgy s`y ,mixn `ni` oa le`y
dze` xehtl zepzdl `ed leki mewn lkn ,dreaya `l`

.dreay `ll s` zeabl `id dlekie dreaydn
:df xe`ia lr mb dywn `xnbdé÷úîçðéúä ,àtt áø dì ó± ©§¦¨©¨¨¨¦©

oerny iax xn`y dn z` ayiin df xe`ia mpn`úòáBzL ïîæ ìk̈§©¤©©
dúaeúk,dreayn dze` xhty elit` ,dze` miriayn miyxei §¨¨

j` .rayidl dkixv dpi`y mixaeqy minkg lr dfa welgl `ay
m`y xn`y dn iabldúaeúk úòáBz dðéàmiyxeid oi` ¥¨©©§¨¨

,dze` miriaynøîéîì àkéà éàîoeik ,xnelk ,z`f x`ap ji` - ©¦¨§¥©
,dze` oiriayn oi`y exn`y minkg lr welgl `a oerny iaxy

.ea wlegy oicd z` wx xn`iy eic
:iia` ly exe`ia lr siqen `tt ax,àtt áø øîà àlàoerny iax ¤¨¨©©¨¨

,dze` miriayn miyxei oi` dzaezk zraez dpi` m`y eixaca
`aé÷etàì[`ivedl-]e øæòéìà éaøcîipa,Bz÷eìçîmixaeqd §©¥¦§©¦¡¦¤¤©£§

dpyna(:et lirl)onf lk dzeqtexhet` lr driaydl leki lrady
lrad oi` ,dzaezk zraez dpi` m`y ,welgl `a df lre ,dvxiy

.dzeqtexhet` lr dze` riaydl mileki miyxeide

äðùî
di`x efi` dzaezk zeabl dvexe dyxbzpy dy`a dpc epizpyn

:jk myl `iadl dkixväàéöBäd z`èbzraeze ea dyxbzpy ¦¨¥
,dyxbzpy giken hbdy oeik ,daezkd z` dl mlyiy dlra z`

Bnò ïéàå[hbd mr-]äaeúkrxt `l oiicr dlray jk lr gikezy §¥¦§¨
,dzaezk xhy z` dcai`y zpreh dy`de ,dzaezk z` dl
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc zeaezk(ycew zay meil)

.dúaeúk äáBbxhy d`ived m`eèb dnò ïéàå äaeúk,àéäzraez ¨§¨¨§¨§¥¦¨¥¦
e dzaezkúøîBàiptn `l` ,il zrxty meyn epi` hb il oi`y dn ¤¤

yéhéb ãáàøîBà àeäå ,y `l` xaey izlaiwe jzaezk izrxtãáà ¨©¦¦§¥¨©
éøáBL.daezkd z` jl izrxtyk jnn izlaiwyáBç ìòa ïëå §¦§¥©©

áBç øèL àéöBäLdhinyd zpy xg`l,ìeaæBøt Bnò ïéàålrady ¤¦§©§¥¦§§
xhy jl did `l oreh delde ,ca`e leafext xhy il did oreh aeg

ezhinyd ziriayde llk leafext.elà éøä[aeg lrade dy`d-] £¥¥
eòøté àìøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .yCìéàå äðkqä ïîäMà Ÿ¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¥¦©©¨¨§¥¨¦¨

.ìeaæBøôa àlL äáBb áBç ìòáe ,èâa àlL dúaeúk äáBb¨§¨¨¤Ÿ§¥©©¤¤Ÿ¦§§

* * *

àøîâ
daezk dnr oi`e hb d`ived' dpyna x`eand oica dpc `xnbd

:'dzaezk daebdpéî òîLxaeqd zrck gken dpynd ixacn ± §©¦¨
(:`rw a"a)deld oi` ,aegd xhy z` `iven epi` delndy ote`ay

meyn ,eprxw`e xhyd z` il xifgzy cr rxet ipi` oerhl leki
y `ed oicdyøáBL ïéáúBk,[rxty gikei eae]éàcxn`z m`y ± §¦¨§¦

,øáBL ïéáúBk ïéàdzaezk daeb recndì à÷tî àîìc Leçéì ¥§¦¨¥¦§¨©§¨¨
dúaeúëìonl`zzyk dzaezk z` dy`d `ivez `ny yeygp ± ¦§¨¨
da àéáâåz` dpynd daiigy jkne ,miyxeidn zipy da dabze ± §©§¨¨

,daezkd z` el dxifgn dpi` dy`dy ote`a s` rextl lrad
`ll mb eaeg z` zeabl delnd lekiy zxaeq dpyndy gken

.xaey dell aezkiy ici lr xhy
:`xnbd dgecïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îa ,áø øîàep`-] ¨©©§¨¤¥§¦§¨©§¦¨

lrad aiigy i`ce dfk ote`ay ,dzaezk daeb okle [miwqer
la` .xhyd z` el xifgzy dy`d on reazl leki epi`e rextl
cr rextl aiig deld oi`e ,xaey oiazek oi`y okzi libx ote`a

.xhyd z` delnd el xifgiy
:zwlegd drc,øîà ìàeîLedpynd z` cinrdl xyt` mlerl §¥¨©

.äaeúk ïéáúBkL íB÷îa óà©§¨¤§¦§¨
:zncewd dl`yd zxfeg l`eny itlåm`dììàeîLcenll lkep §¦§¥

y dpyndn.øáBL ïéáúBk:`xnbd daiynéãéãì ,ïðò áø øîà §¦¨¨©©¨¨§¦¦
ìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî,envr l`enyn il yxtzp df xac ± ¦©§¨¦¦¥§©§¥

ey oiazek oi`y zxaeq epizpyn mlerlyxyt` mewn lkne ,xa
daezk oiazeky mewna oia dzaezk daeby dpynd z` yxtl

`ed m`y ,oiazek oi`y mewna oiaeíB÷îaebdpyïéáúBk ïéàL §¨¤¥§¦
,daezk `la dzaezk dl mlyiy dy`d zraeze ,daezkøîàå- §¨©

lradézáúk,jzaezk ixifgzy cr jl rxt` `le daezk jlåéìò ¨©§¦¨¨
äéàø àéáäìdaeb di`x `iad `ly onf lke daezk dl azky §¨¦§¨¨

oi`e daezk oiazek oi`y mewna xaecny oeik ,dzaezk dy`d

m`e ,dl azke mewnd bdpnn dpiyy xnel on`p lradíB÷îa§¨
ebdpyïéáúBkLil ixifgzy cr jl rxt` `l lrad xn`e daezk ¤§¦

,daezkd z`äøîàådy`d -éì áúk àìrxti okle daezk lrad §¨§¨Ÿ¨©¦
daezk aezkl ebdp df mewnay oeik ,xhy `la daezkd z` il

äéàø àéáäì äéìò,dzaezk daeb f`e daezk lrad dl azk `ly ¨¤¨§¨¦§¨¨
d`iady `l` ,daezk miazeky mewna mb xaecn epizpynae
.daezk `la daeb jkle daezk lrad dl azk `ly di`x dy`d

:xg` ote`a dpynd z` yxtne ea xfeg axáø óàåz` cinrdy §©©
,daezk oiazek oi`y mewna dpynddéa øãäeixacn ea xfg ± ¨©¥

,xg` ote`a dpynd z` yxtne lirlíB÷îa ïéa ,áø øîàc§¨©©¥§¨
ïéáúBkLe ,daezkïéáúBk ïéàL íB÷îa ïéam`y `ed oicd ,daezk ¤§¦¥§¨¤¥§¦

d`iven dy`dèbdaezk `lläáBbz`øwéòdpn-] daezkd ¥¨¦¨
d z` d`iven `id m`e ,[minkg dl epwizy miz`neäaeúkcala §¨

,hbd `lläáBbd z`úôñBzxzei dzaezka lrad dl siqedy ¨¤¤
,opax dl epwizy miz`ne dpnnáéLäì äöBøä ìëåax uexiz lr §¨¨¤§¨¦

dpynd ixacaáéLéå àáédpyndy oeik eixacl yegl oi`e ¨Ÿ§¨¦
.ahid zayein

:epizpynn ax lr dywn `xnbdïðzdy`d d`ived ,dpyna §©
äaeúkzeablãáà øîBà àeäå ,éhéb ãáà úøîBà àéä ,èb dnò ïéàå §¨§¥¦¨¥¦¤¤¨©¦¦§¥¨©
éøáBL,áBç øèL àéöBäL áBç ìòa ïëådhinyd zpy xg`lïéàå §¦§¥©©¤¦§©§¥

ì àîìLa .eòøté àì elà éøä ,ìeaæBøt BnòìàeîLoaen df oic ± ¦§§£¥¥Ÿ¦¨§¦§¨¨¦§¥
z` oiae xwird z` oia hb ici lr daeb dy`y xaeqd l`eny itl

,ztqezddì é÷Bî`l' dpynd ixac z` cinri l`eny oky ± ¥¨
'erxtiïéáúBk ïéàL íB÷îad`ived `ny miyyeg ep`e ,daezk §¨¤¥§¦

,oic ziaa dhib z` dy`døîàålradézáúkip`e daezk dl §¨©¨©§¦
oicdy ,zipy dabze izen xg`l daezkd z` `ivez `ny `xi

`edäéàø éúééà déì ïðéøîàclr di`x `ad el mixne` ep`y ± §¨§¦¨¥©§¥§¨¨
,daezk dl zazky jkäéàø éúééî àì éàå,di`x `ian epi` m`e ± §¦Ÿ©§¦§¨¨

déòøt ìéæ déì ïðéøîà,dzaezk z` dy`l mlye jl el mixne` ± ¨§¦¨¥¦©§¥
dpi` ,hb `la daezk d`ived m`y dpynd dazk jkitle
ici lr dzaezk z` dzab `ny miyyeg ep`y oeik ,melk zlawn

.hbdáøì àlàmiz`ne dpn wx daeb hbd ici lry xaeqd ¤¨§©
,hb dl oi`y epiptly dxwna ok m`e ,ztqez daeb daezkaeéäð§¦

àéáb àì øwéòcdleki dpi` daezkd xwir z`y it lr s` ± §¦¨Ÿ©§¨
dzaezk d`ivedy oeik mewn lkn ,zeabléáâéz àäéî úôñBz± ¤¤¦¨¦§¥

.ztqezd z` dabz mipt lk lr
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,óñBé áø øîàep` dna o`k ± ¨©©¥¨¨§©©§¦¨

,miwqerLke dzaezk d`ived,ïéLeøéb éãò íL ïéàon`p jkle §¤¥¨¥¥¥¦
,ztqezd z` mb dl izrxt oerhl lradøîéîì ìBëéc Bbéîjezn ± ¦§¨§¥©

xnel lrad lekiyäézLøéb àìz` dl mlyln xeht dide Ÿ¥©§¦¨
dzaezk
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נעם לי לקרות במכתבו ראשי פרקים מהפעולות בשבועות שעברו, ובודאי ימשיך בידיעות 

זה  שתהי'  תקותי  כותבת,  שהיא  השני'  פעם  זה  שרק  אף  אשר  תחי'  זוגתו  וכן  להבא,  גם  מפורטות 

התחלה טובה וגם כתבה יהי' בפרטיות הדרושה. ובפרט שבעקבתא דמשיחא מבואר בכתבי האריז"ל 

- הזמן דמעלת נשי ישראל בדוגמא דגאולה הראשונה ביציאה ממצרים. וק"ל.

מתוך  יחד,  גם  והפרטים  הכללים  בענינים  מופלגה  ולהצלחה  האמור,  בכל  לבשו"ט  בברכה 

בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב.

ובברכת ופרצת גו',

מ. שניאורסאהן

miwxt dyelya` cenr ht sc ± iriax wxtzeaezk
äúáåúë äáåâjizrxt :oerhl leki epi`e Ðeizrxwe jizaezk xhy il zxfgdemeyn .

dyrn xg` orehd :`rivn `aaa ol `wtp `kdne .`ed oic zia dyrn daezk i`pzc

oic ziaÐ.melk xn` `l`nrh i`nÐ.inc `xhy hiwpc o`nk oic zia dyrn lk

éèâ ãáà`le .dzaezk daeb :opzck ,eci lr izaezk zeabl eilr eiz`ved `ly Ð

.ipnn ca` `l` ,oic zia ederxwøîåà àåäå
éøáåù ãáàzxn`e ,oic ziaa ez`ved xak Ð

aezk xhy ca`it lr daezkd oic zia eabe ,iz

ederxwe ,hbd,daezkd lr xaey azkp ile .

i`ivez m`y,daezkd xhy iyxei lr cer

i`eaze`l xnel zepnl` gkn zeablizyxbzp

izrxtp `leÐ.ipnid ca`e ,crl xaeyd didi

áåç øèù àéöåäù áåç ìòá ïëåxg` Ð

:xne` df ,leafext enr oi`e ,ziriayezhinyd

`ly il did leafext :xne` dfe ,ziriay

.ca`e ,ziriay ephinyzåòøôé àì åìà éøäÐ

dfe ,hba dzab xak `ny 'iyiigÐezhinyd

.ziriayäðëñä ïî,zevnd lr mieb exfby Ð

eztxey ezlaiwyne ,odihib xenyl mi`xi eide.

.odileafext okeìåáæåøô,yxtn oihib zkqna Ð

leafext oiwzd lld :(a,cl) "hb gleyd" wxta

eizexhy xqeny ,ziriay hnyz `ly ick

epraziy onf lk eaeg deld on eabiy oic zial.

"yebi `l" dia opixw `l `zydcÐepi`y

`l` ,melk eraezmxiwtdy ,eraez oic ziad

.eiqkpl oicxei mde ,xwtd didàøîâòîù
äðéî,hb z`veda dzaezk daeb :ipzwcn Ð

yiig `lenexri`li`nxrn`wtne `xcde

,`pixg` `pic iaa dzaezkdabzeezzin xg`l

`le izyxbzp `l :xnel ,dpnl` zxeza

`xcd `l dyexb zxeza i`ce `dc .izrxtp

`wtn `xcd ike .`hibl opirxw `dc ,`iab

hb `la dzaezklÐ`l el` ixd :oizipzn opz

cr oiznz (`ly) yginl ol ded ,edine .erxti

yiig `lcne .dpnl` zxeza dabze ,zeniyÐ

epi`e ,del ly egxk lr xaey oiazek dpin rny

lekihinydlcr rxt` `l :xnel envr

xifgzyxefgz `ny ,ixhy ilep`iveze`l` .

.xaey jl aezki `ede ,rxt :el mixne`

df `vnpy itl ,oiazek oi` :xn`c o`nk ol `niiwe ,(a,`rw) `xza `aaa `id `zbelte

.mixakrd on exaey xenyl jixvà÷ôî àîìã.dzin xg`l Ðàéáâå.dpnl` zxeza Ð

äáåúë ïéáúåë ïéàù íå÷îá.oic zia i`pz lr oikneq `l` Ðøáåù ïéáúåë ìàåîùìå
dinza Ð.éì àùøôéî éãéãìdaebc `nrh epiide .xaey oiazek oi` mlerlc Ð:dzaezk

xefgz `ny ip` `xie ,izazk :xne` `ede ,`ed oiazek oi`y mewn i`cdp`ivezeÐeilr

azky micr ,di`x iziin i`e .di`x `iadlÐdi`x iziin `l i`e .`iab `lÐipzw

,`ed oiazeky mewn i`e .xird bdpn izipy xnel on`p epi`e .dzaezk daeb :oizipzn

il azk `l :dxn` `ideÐdzaezk daeb :oizipzn ipzw ike .di`x `iadl dilrÐ

.dl azk `ly di`x d`iadyáø óàå.dicegl oiazek oi`y mewna oizipzn iwe`c Ð

äéá øãäoi`y mewna oiae oiazeky mewna oia :xn`e ,`pixg` `nrha oizipzn iwe`e Ð

daezk `la hb `wtn ik ,oiazekÐ,miz`ne dpn epiidc ,dzaezk xwir daebdaeb"e"

oizipzn ipzwcÐhb `la daezk `wtn ike .ztqez `le ,xn`w xwirÐztqez daeb

ez`ab `ny opiyiig ,xwir `le.hbd it lráéùéå àáé áéùäì äöåøä ìëåoi`c Ðyegl

.melkl dzrnìàåîùì àîìùáztqez oia xwir oia :xn`c ÐÐ.hbd it lr oirxtp

äì é÷åî.erxti `l :ipzwc `d Ðïéáúåë ïéàù íå÷îá:xn`c i`na onidn ikd meyne Ð

ipzrazyk :xn`c ,hbd it lr izrxt,daezk dl izazk :oic ziaa izxn` hbd it lr

,rxt :il exn`e .di`x iz`vn `le ,di`x `ad :il exn`e .dp`iveze xefgz `ly ip` `xie

rextl wewf ip` igxk lre li`ed ,xaey il eazkiy odn izywaeÐil didiy il aeh

edeazke ,xaey.ca`e iláøì àìài`n` ,xwir `l` hbd it lr oirxtp oi` :xn`c Ð

erxti `l?.'ek `iab `l xwirc idp
éàå
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lkn Ð daezk oiazek oi`y mewna `nlr ilekl "izrxt" xnel on`p oi`y it lr s` ,`iab `l

,dcia mly hbd x`yi m` cqtd icil `al lekiy oeik ,rxwze hbd el xifgzy cr rxti `l mewn

:`niz ike ."izrxt" xnel lkei `l mbe ,"jizyxib `l" xnel lkei `le zipy mrt dabz xgnlc

`l :xn`c opgei iaxc dil zil l`eny i` :inp i` .xaey oiazek oi`c xaq `d Ð xaey eazki

on`p `di ynn hbd `ivez `l m` Ð melk xn`

ied hbc ,oiazek oi`y mewna elit` ,"izrxt" xnel

mzd iia` xninl ira ied ikdc .daezk mewna

,hb dnr oi`e daezk :(a,fi) `rivn `aac `nw wxta

ca` :xne` `ede ,rxwp `le ihib ca` :zxne` `id

b xaky ,ixaeyil dide ,rxwpe hba dzaezk dza

.onl`zzyk dzin icira dabze xefgz `ly xaey

,oiicr dl rxt `ly oerhl leki didy oicd `ede

hbd xifgzy cr rxt` `l :xnel leki mewn lkn

wx ,hba `ly daeb dy` jli`e dpkqd one .eprxwie

jixt `l ikdle .ebin `kilc ,oiyexib icir yiy

`ki`ca ixiinc ,l`enyl la` ,axl `l` `xnba

`yexit ied inp ikde .xity dil iz` Ð oiyexb icir

`rivn `aac `nw wxta iia`l `xwirn oizipznc

mewna Ð dl iwene ,opgei iaxk wiqn seqale ,(my)

,opgei iaxc `ail` izyxity enk yxtne .oiazeky

wxta `de :xn`z m`e .hb icir epiid "hb d`ived"c

iia` xaqc rnyn (a,`rw `xza `aa) "heyt hb"

df ly exaey ca` :iia` xn`wc .xaey oiazek oi`c

`de dzaezk daeb i`n` ,ok m`e ?icge dld lk`i

daezke hb x`ypy dn ici lr cqtd icil `al leki

yiy oebk :cinri iia`c :xnel yie ?ziyixtck ,dcia

Ð inwe`l ith dil `gipe] .daezkd dtxypy micr

oi`y mewna Ð inwe`ln ,dtxype oiazeky mewna

el d`xpc .hb dnr oi`e daezk :ipzwcn .oiazek

`iab ikdle .[bdpnd dpiye edi` dl azkca wgec

x`yp hbdy it lr s`e .`cixb hbd icira xity

ivnc .xaey opiazke ,xyt` `l epiid Ð dcia

iia`l dil zile .dia iaeqpi`l `pira :dxn`

i` .mzd xn`ck ,'ek diab` opiazke dil opirxwc

del car ,oi` :dil ipye ,`axn drnyc xza :inp

`de .xaey oiazekc dxaqe dlaw Ð deln yi`l

zxaey Ð "ip` d`nh" dxn` :(a,f) dheqa opzc

oiazek dpin rny :`xnba xn`e ,z`veie dzaezk

;igcc `l` ,xaey oiazek oi`c iia`l dil zi`c meyn `l Ð "opirxwn" ipz :iia` xn` ,xaey

`xza `aa) "heyt hb" wxta `icda dil zi`c `ax `dc ,rcz .dpin rnynl `kil `dnc

`idd`e] .daezk oiazek oi`y mewna dl iwene ,dheqa mzd inp igc ,xaey oiazekc (a,`rw

epi`y ,xaeyl jixv `ed jgxk lr mzd ?xaey oiazek dpin rny jixt i`nc :dyw mzdc `ibeq

wiic mzdc :xnel yie !exifgzy dwgecl xyt` i`e ?dzaezk dciqtd ixdy ,melk dl rxet

.[oiazek `nlrac llkn Ð daezk `la z`vei ipzw `le ,zxaey ipzwcnòîùoiazek dpin

epiaxl d`xp oi`e .(a,`rw) `xza `aaa ,oiazek oi`c ol `niiw op`e :qxhpewa yxit Ð xaey

wiqncne .'ek `xaz opiazkc `pci`d :xn`wc ,oiazekc ol `niiwc rnyn mzd ,daxc`c ,wgvi

wgvi epiaxl d`xpe .`zkld ikdc rnyn Ð cenlzdc `nzq ikddpin rny :eyexit ikdc

Ð ixaey ca` xne` dfe :ipzwc `tiqcne .oiazek oi`c mzd xn`c o`nl iywize ,xaey oiazek

miptl Ð `edd `l` ,xaey ici lr rextl edewiwfd `l `nlcc ,jk lk wcinl ivn ded `l

`wlqc `zyd :xn`z m`e .(wcwcn Ð `yixn wcinl ivnc dnk lk inp i` .car oicd zxeyn

`le hba dzaezk daeb i`n`c ?oizipzn yxti ikid ,daezk oiazeky mewna ixii`c jzrc

.opgei iaxk yxtic xnel yie ?daezka

íå÷îá`ly di`x d`iadyk oizipzne Ð di`x `iadl dilr il azk `l dxn`e oiazeky

`dc ,azk jk xg`e `ny yegip Ð `ed oiazeky mewnac oeik :xn`z m`e .dl azk

dtxyp ,dzaezk dcai` :`ziixaa ipzwc `d opinwenc ,ikdl opiyiig (a,fh) lirl ipy wxt yixa

oiazeky mewnac rnyn .oiazek oi`y mewnae ,dzaezk dtxypy micr ixn`c oebk Ð dzaezk

oi`eyp zrya dl azk xaky mzdc :xnel yie !zxg` dl azk `ny opiyiigc ,`iab `l Ð

oi`eyp zryadlazk`lydi`xd`iady ,`kdla` .zxg`dlazk`ny i`ce opiyiig ,dtxype

.oiazeky mewna elit` ,jk xg`e dl azk `ny yginl `kil ez Ðèâdaeb daezk xwir daeb

oi`e hb d`ived ok m` ,xaey oiazek oi`c (a,`rw `xza `aa) "heyt hb" wxta axl dil zi`c oeik :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw .oiazek oi`y mewna oia oiazeky mewna oia oizipzn ixiine Ð ztqez

.dcia daezk xhye li`ed ,dzin icira miz`ne dpn zipy dabz onl`zzykc ;dcia daezk xhy x`ypy dna cqtd icil `al lekic ,daezkd el xifgzy cr miz`ne dpn elit` dabz `l daezk enr

`l Ð dlra zgz zayeia :onwl opipync `iepyc ,dyexb dzidy erci `l mde ?daezka `l m` xwir dabz i`na dpnl` la` .hb dl zi`c ,dyexba ilin ipd Ð xwir daeb dpi` daezk :ax xn`w ikc

.xity iz` ,dzin icira elit` ,xwir daeb Ð dcia daezk oi` elit`c axl opixn` i` ,edine !i`wåâéîax xn`de :xn`z m`e .lirl ziyixtck ,ikd yxtn inp opgei iaxe Ð jizyxb `l xnel lekic
`pepnd
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úøîBà àéä ,èb änò ïéàå äaeúk .dúaeúk äáBb¨§¨¨§¨§¥¦¨¥¦¤¤
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc zeaezk(ycew zay meil)

.dúaeúk äáBbxhy d`ived m`eèb dnò ïéàå äaeúk,àéäzraez ¨§¨¨§¨§¥¦¨¥¦
e dzaezkúøîBàiptn `l` ,il zrxty meyn epi` hb il oi`y dn ¤¤

yéhéb ãáàøîBà àeäå ,y `l` xaey izlaiwe jzaezk izrxtãáà ¨©¦¦§¥¨©
éøáBL.daezkd z` jl izrxtyk jnn izlaiwyáBç ìòa ïëå §¦§¥©©

áBç øèL àéöBäLdhinyd zpy xg`l,ìeaæBøt Bnò ïéàålrady ¤¦§©§¥¦§§
xhy jl did `l oreh delde ,ca`e leafext xhy il did oreh aeg

ezhinyd ziriayde llk leafext.elà éøä[aeg lrade dy`d-] £¥¥
eòøté àìøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .yCìéàå äðkqä ïîäMà Ÿ¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¥¦©©¨¨§¥¨¦¨

.ìeaæBøôa àlL äáBb áBç ìòáe ,èâa àlL dúaeúk äáBb¨§¨¨¤Ÿ§¥©©¤¤Ÿ¦§§

* * *

àøîâ
daezk dnr oi`e hb d`ived' dpyna x`eand oica dpc `xnbd

:'dzaezk daebdpéî òîLxaeqd zrck gken dpynd ixacn ± §©¦¨
(:`rw a"a)deld oi` ,aegd xhy z` `iven epi` delndy ote`ay

meyn ,eprxw`e xhyd z` il xifgzy cr rxet ipi` oerhl leki
y `ed oicdyøáBL ïéáúBk,[rxty gikei eae]éàcxn`z m`y ± §¦¨§¦

,øáBL ïéáúBk ïéàdzaezk daeb recndì à÷tî àîìc Leçéì ¥§¦¨¥¦§¨©§¨¨
dúaeúëìonl`zzyk dzaezk z` dy`d `ivez `ny yeygp ± ¦§¨¨
da àéáâåz` dpynd daiigy jkne ,miyxeidn zipy da dabze ± §©§¨¨

,daezkd z` el dxifgn dpi` dy`dy ote`a s` rextl lrad
`ll mb eaeg z` zeabl delnd lekiy zxaeq dpyndy gken

.xaey dell aezkiy ici lr xhy
:`xnbd dgecïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îa ,áø øîàep`-] ¨©©§¨¤¥§¦§¨©§¦¨

lrad aiigy i`ce dfk ote`ay ,dzaezk daeb okle [miwqer
la` .xhyd z` el xifgzy dy`d on reazl leki epi`e rextl
cr rextl aiig deld oi`e ,xaey oiazek oi`y okzi libx ote`a

.xhyd z` delnd el xifgiy
:zwlegd drc,øîà ìàeîLedpynd z` cinrdl xyt` mlerl §¥¨©

.äaeúk ïéáúBkL íB÷îa óà©§¨¤§¦§¨
:zncewd dl`yd zxfeg l`eny itlåm`dììàeîLcenll lkep §¦§¥

y dpyndn.øáBL ïéáúBk:`xnbd daiynéãéãì ,ïðò áø øîà §¦¨¨©©¨¨§¦¦
ìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî,envr l`enyn il yxtzp df xac ± ¦©§¨¦¦¥§©§¥

ey oiazek oi`y zxaeq epizpyn mlerlyxyt` mewn lkne ,xa
daezk oiazeky mewna oia dzaezk daeby dpynd z` yxtl

`ed m`y ,oiazek oi`y mewna oiaeíB÷îaebdpyïéáúBk ïéàL §¨¤¥§¦
,daezk `la dzaezk dl mlyiy dy`d zraeze ,daezkøîàå- §¨©

lradézáúk,jzaezk ixifgzy cr jl rxt` `le daezk jlåéìò ¨©§¦¨¨
äéàø àéáäìdaeb di`x `iad `ly onf lke daezk dl azky §¨¦§¨¨

oi`e daezk oiazek oi`y mewna xaecny oeik ,dzaezk dy`d

m`e ,dl azke mewnd bdpnn dpiyy xnel on`p lradíB÷îa§¨
ebdpyïéáúBkLil ixifgzy cr jl rxt` `l lrad xn`e daezk ¤§¦

,daezkd z`äøîàådy`d -éì áúk àìrxti okle daezk lrad §¨§¨Ÿ¨©¦
daezk aezkl ebdp df mewnay oeik ,xhy `la daezkd z` il

äéàø àéáäì äéìò,dzaezk daeb f`e daezk lrad dl azk `ly ¨¤¨§¨¦§¨¨
d`iady `l` ,daezk miazeky mewna mb xaecn epizpynae
.daezk `la daeb jkle daezk lrad dl azk `ly di`x dy`d

:xg` ote`a dpynd z` yxtne ea xfeg axáø óàåz` cinrdy §©©
,daezk oiazek oi`y mewna dpynddéa øãäeixacn ea xfg ± ¨©¥

,xg` ote`a dpynd z` yxtne lirlíB÷îa ïéa ,áø øîàc§¨©©¥§¨
ïéáúBkLe ,daezkïéáúBk ïéàL íB÷îa ïéam`y `ed oicd ,daezk ¤§¦¥§¨¤¥§¦

d`iven dy`dèbdaezk `lläáBbz`øwéòdpn-] daezkd ¥¨¦¨
d z` d`iven `id m`e ,[minkg dl epwizy miz`neäaeúkcala §¨

,hbd `lläáBbd z`úôñBzxzei dzaezka lrad dl siqedy ¨¤¤
,opax dl epwizy miz`ne dpnnáéLäì äöBøä ìëåax uexiz lr §¨¨¤§¨¦

dpynd ixacaáéLéå àáédpyndy oeik eixacl yegl oi`e ¨Ÿ§¨¦
.ahid zayein

:epizpynn ax lr dywn `xnbdïðzdy`d d`ived ,dpyna §©
äaeúkzeablãáà øîBà àeäå ,éhéb ãáà úøîBà àéä ,èb dnò ïéàå §¨§¥¦¨¥¦¤¤¨©¦¦§¥¨©
éøáBL,áBç øèL àéöBäL áBç ìòa ïëådhinyd zpy xg`lïéàå §¦§¥©©¤¦§©§¥

ì àîìLa .eòøté àì elà éøä ,ìeaæBøt BnòìàeîLoaen df oic ± ¦§§£¥¥Ÿ¦¨§¦§¨¨¦§¥
z` oiae xwird z` oia hb ici lr daeb dy`y xaeqd l`eny itl

,ztqezddì é÷Bî`l' dpynd ixac z` cinri l`eny oky ± ¥¨
'erxtiïéáúBk ïéàL íB÷îad`ived `ny miyyeg ep`e ,daezk §¨¤¥§¦

,oic ziaa dhib z` dy`døîàålradézáúkip`e daezk dl §¨©¨©§¦
oicdy ,zipy dabze izen xg`l daezkd z` `ivez `ny `xi

`edäéàø éúééà déì ïðéøîàclr di`x `ad el mixne` ep`y ± §¨§¦¨¥©§¥§¨¨
,daezk dl zazky jkäéàø éúééî àì éàå,di`x `ian epi` m`e ± §¦Ÿ©§¦§¨¨

déòøt ìéæ déì ïðéøîà,dzaezk z` dy`l mlye jl el mixne` ± ¨§¦¨¥¦©§¥
dpi` ,hb `la daezk d`ived m`y dpynd dazk jkitle
ici lr dzaezk z` dzab `ny miyyeg ep`y oeik ,melk zlawn

.hbdáøì àlàmiz`ne dpn wx daeb hbd ici lry xaeqd ¤¨§©
,hb dl oi`y epiptly dxwna ok m`e ,ztqez daeb daezkaeéäð§¦

àéáb àì øwéòcdleki dpi` daezkd xwir z`y it lr s` ± §¦¨Ÿ©§¨
dzaezk d`ivedy oeik mewn lkn ,zeabléáâéz àäéî úôñBz± ¤¤¦¨¦§¥

.ztqezd z` dabz mipt lk lr
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,óñBé áø øîàep` dna o`k ± ¨©©¥¨¨§©©§¦¨

,miwqerLke dzaezk d`ived,ïéLeøéb éãò íL ïéàon`p jkle §¤¥¨¥¥¥¦
,ztqezd z` mb dl izrxt oerhl lradøîéîì ìBëéc Bbéîjezn ± ¦§¨§¥©

xnel lrad lekiyäézLøéb àìz` dl mlyln xeht dide Ÿ¥©§¦¨
dzaezk
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miwxt dyelya` cenr ht sc ± iriax wxtzeaezk
äúáåúë äáåâjizrxt :oerhl leki epi`e Ðeizrxwe jizaezk xhy il zxfgdemeyn .

dyrn xg` orehd :`rivn `aaa ol `wtp `kdne .`ed oic zia dyrn daezk i`pzc

oic ziaÐ.melk xn` `l`nrh i`nÐ.inc `xhy hiwpc o`nk oic zia dyrn lk

éèâ ãáà`le .dzaezk daeb :opzck ,eci lr izaezk zeabl eilr eiz`ved `ly Ð

.ipnn ca` `l` ,oic zia ederxwøîåà àåäå
éøáåù ãáàzxn`e ,oic ziaa ez`ved xak Ð

aezk xhy ca`it lr daezkd oic zia eabe ,iz

ederxwe ,hbd,daezkd lr xaey azkp ile .

i`ivez m`y,daezkd xhy iyxei lr cer

i`eaze`l xnel zepnl` gkn zeablizyxbzp

izrxtp `leÐ.ipnid ca`e ,crl xaeyd didi

áåç øèù àéöåäù áåç ìòá ïëåxg` Ð

:xne` df ,leafext enr oi`e ,ziriayezhinyd

`ly il did leafext :xne` dfe ,ziriay

.ca`e ,ziriay ephinyzåòøôé àì åìà éøäÐ

dfe ,hba dzab xak `ny 'iyiigÐezhinyd

.ziriayäðëñä ïî,zevnd lr mieb exfby Ð

eztxey ezlaiwyne ,odihib xenyl mi`xi eide.

.odileafext okeìåáæåøô,yxtn oihib zkqna Ð

leafext oiwzd lld :(a,cl) "hb gleyd" wxta

eizexhy xqeny ,ziriay hnyz `ly ick

epraziy onf lk eaeg deld on eabiy oic zial.

"yebi `l" dia opixw `l `zydcÐepi`y

`l` ,melk eraezmxiwtdy ,eraez oic ziad

.eiqkpl oicxei mde ,xwtd didàøîâòîù
äðéî,hb z`veda dzaezk daeb :ipzwcn Ð

yiig `lenexri`li`nxrn`wtne `xcde

,`pixg` `pic iaa dzaezkdabzeezzin xg`l

`le izyxbzp `l :xnel ,dpnl` zxeza

`xcd `l dyexb zxeza i`ce `dc .izrxtp

`wtn `xcd ike .`hibl opirxw `dc ,`iab

hb `la dzaezklÐ`l el` ixd :oizipzn opz

cr oiznz (`ly) yginl ol ded ,edine .erxti

yiig `lcne .dpnl` zxeza dabze ,zeniyÐ

epi`e ,del ly egxk lr xaey oiazek dpin rny

lekihinydlcr rxt` `l :xnel envr

xifgzyxefgz `ny ,ixhy ilep`iveze`l` .

.xaey jl aezki `ede ,rxt :el mixne`

df `vnpy itl ,oiazek oi` :xn`c o`nk ol `niiwe ,(a,`rw) `xza `aaa `id `zbelte

.mixakrd on exaey xenyl jixvà÷ôî àîìã.dzin xg`l Ðàéáâå.dpnl` zxeza Ð

äáåúë ïéáúåë ïéàù íå÷îá.oic zia i`pz lr oikneq `l` Ðøáåù ïéáúåë ìàåîùìå
dinza Ð.éì àùøôéî éãéãìdaebc `nrh epiide .xaey oiazek oi` mlerlc Ð:dzaezk

xefgz `ny ip` `xie ,izazk :xne` `ede ,`ed oiazek oi`y mewn i`cdp`ivezeÐeilr

azky micr ,di`x iziin i`e .di`x `iadlÐdi`x iziin `l i`e .`iab `lÐipzw

,`ed oiazeky mewn i`e .xird bdpn izipy xnel on`p epi`e .dzaezk daeb :oizipzn

il azk `l :dxn` `ideÐdzaezk daeb :oizipzn ipzw ike .di`x `iadl dilrÐ

.dl azk `ly di`x d`iadyáø óàå.dicegl oiazek oi`y mewna oizipzn iwe`c Ð

äéá øãäoi`y mewna oiae oiazeky mewna oia :xn`e ,`pixg` `nrha oizipzn iwe`e Ð

daezk `la hb `wtn ik ,oiazekÐ,miz`ne dpn epiidc ,dzaezk xwir daebdaeb"e"

oizipzn ipzwcÐhb `la daezk `wtn ike .ztqez `le ,xn`w xwirÐztqez daeb

ez`ab `ny opiyiig ,xwir `le.hbd it lráéùéå àáé áéùäì äöåøä ìëåoi`c Ðyegl

.melkl dzrnìàåîùì àîìùáztqez oia xwir oia :xn`c ÐÐ.hbd it lr oirxtp

äì é÷åî.erxti `l :ipzwc `d Ðïéáúåë ïéàù íå÷îá:xn`c i`na onidn ikd meyne Ð

ipzrazyk :xn`c ,hbd it lr izrxt,daezk dl izazk :oic ziaa izxn` hbd it lr

,rxt :il exn`e .di`x iz`vn `le ,di`x `ad :il exn`e .dp`iveze xefgz `ly ip` `xie

rextl wewf ip` igxk lre li`ed ,xaey il eazkiy odn izywaeÐil didiy il aeh

edeazke ,xaey.ca`e iláøì àìài`n` ,xwir `l` hbd it lr oirxtp oi` :xn`c Ð

erxti `l?.'ek `iab `l xwirc idp
éàå
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lkn Ð daezk oiazek oi`y mewna `nlr ilekl "izrxt" xnel on`p oi`y it lr s` ,`iab `l

,dcia mly hbd x`yi m` cqtd icil `al lekiy oeik ,rxwze hbd el xifgzy cr rxti `l mewn

:`niz ike ."izrxt" xnel lkei `l mbe ,"jizyxib `l" xnel lkei `le zipy mrt dabz xgnlc

`l :xn`c opgei iaxc dil zil l`eny i` :inp i` .xaey oiazek oi`c xaq `d Ð xaey eazki

on`p `di ynn hbd `ivez `l m` Ð melk xn`

ied hbc ,oiazek oi`y mewna elit` ,"izrxt" xnel

mzd iia` xninl ira ied ikdc .daezk mewna

,hb dnr oi`e daezk :(a,fi) `rivn `aac `nw wxta

ca` :xne` `ede ,rxwp `le ihib ca` :zxne` `id

b xaky ,ixaeyil dide ,rxwpe hba dzaezk dza

.onl`zzyk dzin icira dabze xefgz `ly xaey

,oiicr dl rxt `ly oerhl leki didy oicd `ede

hbd xifgzy cr rxt` `l :xnel leki mewn lkn

wx ,hba `ly daeb dy` jli`e dpkqd one .eprxwie

jixt `l ikdle .ebin `kilc ,oiyexib icir yiy

`ki`ca ixiinc ,l`enyl la` ,axl `l` `xnba

`yexit ied inp ikde .xity dil iz` Ð oiyexb icir

`rivn `aac `nw wxta iia`l `xwirn oizipznc

mewna Ð dl iwene ,opgei iaxk wiqn seqale ,(my)

,opgei iaxc `ail` izyxity enk yxtne .oiazeky

wxta `de :xn`z m`e .hb icir epiid "hb d`ived"c

iia` xaqc rnyn (a,`rw `xza `aa) "heyt hb"

df ly exaey ca` :iia` xn`wc .xaey oiazek oi`c

`de dzaezk daeb i`n` ,ok m`e ?icge dld lk`i

daezke hb x`ypy dn ici lr cqtd icil `al leki

yiy oebk :cinri iia`c :xnel yie ?ziyixtck ,dcia

Ð inwe`l ith dil `gipe] .daezkd dtxypy micr

oi`y mewna Ð inwe`ln ,dtxype oiazeky mewna

el d`xpc .hb dnr oi`e daezk :ipzwcn .oiazek

`iab ikdle .[bdpnd dpiye edi` dl azkca wgec

x`yp hbdy it lr s`e .`cixb hbd icira xity

ivnc .xaey opiazke ,xyt` `l epiid Ð dcia

iia`l dil zile .dia iaeqpi`l `pira :dxn`

i` .mzd xn`ck ,'ek diab` opiazke dil opirxwc

del car ,oi` :dil ipye ,`axn drnyc xza :inp

`de .xaey oiazekc dxaqe dlaw Ð deln yi`l

zxaey Ð "ip` d`nh" dxn` :(a,f) dheqa opzc

oiazek dpin rny :`xnba xn`e ,z`veie dzaezk

;igcc `l` ,xaey oiazek oi`c iia`l dil zi`c meyn `l Ð "opirxwn" ipz :iia` xn` ,xaey

`xza `aa) "heyt hb" wxta `icda dil zi`c `ax `dc ,rcz .dpin rnynl `kil `dnc

`idd`e] .daezk oiazek oi`y mewna dl iwene ,dheqa mzd inp igc ,xaey oiazekc (a,`rw

epi`y ,xaeyl jixv `ed jgxk lr mzd ?xaey oiazek dpin rny jixt i`nc :dyw mzdc `ibeq

wiic mzdc :xnel yie !exifgzy dwgecl xyt` i`e ?dzaezk dciqtd ixdy ,melk dl rxet

.[oiazek `nlrac llkn Ð daezk `la z`vei ipzw `le ,zxaey ipzwcnòîùoiazek dpin

epiaxl d`xp oi`e .(a,`rw) `xza `aaa ,oiazek oi`c ol `niiw op`e :qxhpewa yxit Ð xaey

wiqncne .'ek `xaz opiazkc `pci`d :xn`wc ,oiazekc ol `niiwc rnyn mzd ,daxc`c ,wgvi

wgvi epiaxl d`xpe .`zkld ikdc rnyn Ð cenlzdc `nzq ikddpin rny :eyexit ikdc

Ð ixaey ca` xne` dfe :ipzwc `tiqcne .oiazek oi`c mzd xn`c o`nl iywize ,xaey oiazek

miptl Ð `edd `l` ,xaey ici lr rextl edewiwfd `l `nlcc ,jk lk wcinl ivn ded `l

`wlqc `zyd :xn`z m`e .(wcwcn Ð `yixn wcinl ivnc dnk lk inp i` .car oicd zxeyn

`le hba dzaezk daeb i`n`c ?oizipzn yxti ikid ,daezk oiazeky mewna ixii`c jzrc

.opgei iaxk yxtic xnel yie ?daezka

íå÷îá`ly di`x d`iadyk oizipzne Ð di`x `iadl dilr il azk `l dxn`e oiazeky

`dc ,azk jk xg`e `ny yegip Ð `ed oiazeky mewnac oeik :xn`z m`e .dl azk

dtxyp ,dzaezk dcai` :`ziixaa ipzwc `d opinwenc ,ikdl opiyiig (a,fh) lirl ipy wxt yixa

oiazeky mewnac rnyn .oiazek oi`y mewnae ,dzaezk dtxypy micr ixn`c oebk Ð dzaezk

oi`eyp zrya dl azk xaky mzdc :xnel yie !zxg` dl azk `ny opiyiigc ,`iab `l Ð

oi`eyp zryadlazk`lydi`xd`iady ,`kdla` .zxg`dlazk`ny i`ce opiyiig ,dtxype

.oiazeky mewna elit` ,jk xg`e dl azk `ny yginl `kil ez Ðèâdaeb daezk xwir daeb

oi`e hb d`ived ok m` ,xaey oiazek oi`c (a,`rw `xza `aa) "heyt hb" wxta axl dil zi`c oeik :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw .oiazek oi`y mewna oia oiazeky mewna oia oizipzn ixiine Ð ztqez

.dcia daezk xhye li`ed ,dzin icira miz`ne dpn zipy dabz onl`zzykc ;dcia daezk xhy x`ypy dna cqtd icil `al lekic ,daezkd el xifgzy cr miz`ne dpn elit` dabz `l daezk enr

`l Ð dlra zgz zayeia :onwl opipync `iepyc ,dyexb dzidy erci `l mde ?daezka `l m` xwir dabz i`na dpnl` la` .hb dl zi`c ,dyexba ilin ipd Ð xwir daeb dpi` daezk :ax xn`w ikc

.xity iz` ,dzin icira elit` ,xwir daeb Ð dcia daezk oi` elit`c axl opixn` i` ,edine !i`wåâéîax xn`de :xn`z m`e .lirl ziyixtck ,ikd yxtn inp opgei iaxe Ð jizyxb `l xnel lekic
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miwxtרלו dyelyaa cenr ht sc ± iriax wxtzeaezk
àéáâ àì àì éàå.hbd it lr dzab xak `ny opiyiig Ðàéáâ éàîá äðîìà.dly daezk Ð

.eze` oirxewe ,miyxeil daezk xhy zxfgne dlra zny ,dzin icra jgxk lràîù ùåçéð
äùøéâ.xwir dabze ,`pixg` `pic iaa `hib `wtne `xcde Ðäìòá úçú úáùåéáoi` Ð

.eizgz zayei dzid ezzin zryay dze` oixikn ok m` `l` ,dzaezk daeb dpnl`äðîìà
ïéñåøéàä ïî.mlern eizgz dayi `ly Ðàìà

'åë øùôà àìã íå÷îázayeia `niz `l `l` Ð

ernye ,inp mid zpicnl jld elit`c ,dlra zgz

zny eaÐ`nlcl opiyiig `le ,dzaezk daeb

`wtn `xcde dyxibdhiblaezkz :edl opixn`c .

i`e ,dnxrd xnel oi`y mewnac .xaey mkl

,ef oebk ,dl` lklyegl z`a m` zeabl dl xyt`

micra dzaezk dtxyp oebkeÐdprpnp `l

aezkze ,dzaezk zeabdln.xaeyäúéî éãò
åäééôåâoi`e ,daezk oiazek oi`y mewna Ð

:dl xnel oileki oiyxeidxhy epl ixifgd

.'ek yegip ,jzaezkà÷åðé øîå àùéù÷ øîipy Ð

`l` ,oiey mdipy mye ,`cqg axl eid mipa

xn el oixew xirvle ,`yiyw xn el oixew lecbdy

`wepi.ïéñåøéàä ïî äðîìàdaezk dl zi`c Ð

.dl azk `l m` ,oic zia i`pzaïìðîxn`wc Ð

`wtn `nlc yegil ediiteb dzin icr :lirl

`la `iab ediipin `cg jgxk lr .`wtne `xcde

m` xhyd dxifgd oey`x oerxta ixdy ,`xhy

yiig `we ,dl azk`xcdldl yi :`nl` .`wtne

olpn ,daezk mey`la ,oic zia i`pzadaezk?úà
ìëä.ztqeze xwir Ðäì áúë àìztqezd Ð

oiqexi`a zn m`e ,dqpekl zpn lr `l`Ðdl oi`

.daezk xwir `l`äì áúë àìùá úøîà éà àìà
i`pzae Ðdpn dpnl`l ,`iabc `ed oic zia

o`k oi` ixdy ,dl zi`c `ed dlezal miz`ne

.ztqezïðåà àì.miycwa xq`il Ðàîèéî àìå
äì"ex`y"c ,`ed odk m` Ð.aizkäàîèî àìå
åìea wqrzdl zaiig dpi` Ðe`nhiloia ,ea

`nhil devny it lr s` .zil`xyi oia zpdk

`xwie) aizkck ,dyxta mixen`d miznl(`k

"`nhi dl"Ðzpdk meyn e`le .zaiig dpi` ef

.miznl`nhilnzepdk exdfed `ly ,dlhwpåðéà
äùøåé,aizk "ex`y" lrad zyexi iabc Ð

"dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl"Ð

.ezy` z` yxei lrady o`knäùøåé åðéà äúî
äéì àëéøèöéà"dyxei epi` dzn" meyn Ð

,dzaezk daeb `ed zn :ipzinl dil jixhvi`

azkcac ,opirny`llr s`e .opiwqr daezk dl

eaxwi`c abipezg`li`d ilekÐ.dyxei epi`

äéá éáåñðéàì àðéòádi`xl icia didiy Ð

izyxbzpy.`idyi` zy` :ilr exn`i `ly ,äðùî

úåáåúë éúùå ïéèéâ éðùmcew dpey`x onfÐonfl

.ipy hbl mcew dipy daezk onfe ,oey`x hbäáåâ
úåáåúë éúùdl azke ,dxifgde dyxib ixdy Ð

hbl zeaezkd izy encw la` .dipy daezk

oey`xdÐdl azk `l dxifgdyk ixdy .`l

hbe zeaezk izy :`tiqa opze ,daezkÐdpi`

izy ezy`l azekdy epcnl] .zg` `l` daeb

zeaezkÐmeyn i`e .zg` `l` daeb dpi`

`yxbi`cdxcdeÐoihib ipye daezk :opz `dÐ

dpey`xd daezk zpn lry ,[zg` `l` dl oi`

.dxifgdèâå úåáåúë éúùencwyÐ.hbl odizy

.edl azk i`nl yxtn `xnbaeïéèéâ éðùå äáåúë.dyxibe xfge ,daezk dl azk `le ,dxifgde dyxibe ,mipey`xd oi`eypa daezk Ðàøîâàéáâ éàäá àéòá éà.dinza Ðizy`ehbe zeaezk

ezk `l` dl oi` :ipzw `le .zg` daezk `l` dl oi` :ipzwc ,i`wdl `gip i` :`nl` .dpexg` dasxhinloey`x onfn zegewlÐ.dtxhäæ øçà äæálr mdipye ,dfl mcew df ly epnf Ð

.cg` xkn lr e` zg` d`eldïåùàøä úà éðù ìèéá`xza `xhyl azkc oeikc .ipy onfn `l` sxeh epi`e ÐÐ.`nw ceariyl dilg`éñåà éàãàì÷ã äéá ó.ipy xhyaÐäéáúë úôñåúì
.dpey`xd z` da xikfd `le ,dl azk `xizi daezk xhy `l` .`ziinw` jd dl zitiqe`e iziav :dl azk `lcn ,`iab `l `din ediiexze .oey`x xhy onf lhal ceariyl dilg` `le Ð

ivxzz m` :xn`w ikddpey`x ly ceariy legnlÐef daezk iabe`l m`e ,daexndÐdpey`xd iabzhrend:ongp ax xn` ike .i`nw oiwxita opiyxt ikde .`iab ,`irac ediipin id ,jkld .

oey`xd z` ipy lhiaÐ`z` `nw ilehal e`l i`c .icin dia siqe` `lcaÐdiazk i`nl?äúéîå.zepnl` zxeza zg`e ,oiyexb zxeza zg` ,zeaezk izy zeabl d`ae .dzin icre Ð
íà
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lirl ,`pepnd axc dil zi` opgei iaxe .zpn`p Ð ipzyxib dlral dxn`y dy`d `pepnd

a,ak) ipy wxta`kid `weec `l` `pnidn `lc :xnel yie !(`,cq oihib) "lawzd" wxtae (

oenn cenig zngn `nyc ,`pnidn `l Ð dzaezk zraez la` ,dzaezk zraez oi`c

Ð "`ypil ipexizde ilra zn" :(`,fiw zenai) "dkldy dy`d"a opixn` ikde .ok zxne`

il epz" .dzaezk dl oipzepe ,`ypil dze` oixizn

,dze` oixizn oi` `ypil s` Ð "izaezk

.i`z` daezkc `zrc`c

ìåëé:xn`z m`e Ð 'ek izzpe dizyxib xnel

`l xn`i m`c ?df `ed ebin i`ne

xn`c eiykre ,zeqke x`ya aiigzi Ð jizyxib

`l xn`ykc :xnel yie !envr xhet Ð izrxt

eprh"l encc ,zeqke x`yn mb xeht inp jizyxib

xehtc ol `niiwc ,"mixerya el dcede oihg

zenai) `xza wxta :xn`z m`e .(a,gl zereay)

dlrae `id dkldy dy`d :opixn`c (a,fw

Ð "ilra ipyxib" 'ek dxn`e d`ae ,mid zpicnl

?i`n`e .dzaezk ick cr zklede zqpxtzn

iede ,"jizyxib `l" xne` did dlra `ny yegip

:wlgl yie !xehte ,oixerya el dcede oihg eprh

.dixacl dcen did dlra `a did m` `nyc

êãéãìinp l`enyl Ð xwir daeb hb zxn`c

oi`y mewnae ,iieyw`l ivn ded

.daezk oiazek

äúîm`e Ð dil `kixhvi` dyxei epi`

inp "dzaezk daeb `ed zn" `de :xn`z

"dxrp" wxta opiwiic dpinc ,dil `kixhvi`

:xnel yie !dl xaw `l dqex`c (`,bp zeaezk)

daeb" oeyle ,"dxaew epi` dzn" ipzinl ivn iedc

.dil `kixhvi` `l "dzaezk
`l
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.déìdéì øîàèb :øîàc ,áøì :àðeä áøì ïîçð áø¯àhéb à÷tî àîìc Leçéì ,øwéò äáBb ¥£©¥©©§¨§©¨§©§¨©¥¨¦¨¥¦§¨©§¨¦¨
déì ïðéòø÷c àîéz éëå !àéáâå àðéøçà àðéc éáa à÷tî àøãäå ,àéáâå àðéã éa éàäa¯:äøîà §©¥¦¨§¨§¨§¨§¨©§¨§¥¦¨©£¦¨§¨§¨§¦¥¨§¨§¦©¥¨§¨

àhéâc íeMî åàì ,éäeðòø÷ ïðc àhéb :déabà ïðéáúëå ,déì ïðéòø÷c !déa éáeñðàì àðéòä¥¨§¦§¥¥§¨§¦©¥§¨§¦©©©¥¦¨§©§©£¦¨¦§¦¨
.àðéøçà àðîæ déa éaâéúå øãäéz àìc àlà ,àeä ìeñtäðùîúBaeúë ézLe ïéhéâ éðL¯ ¨¤¨§¨¤¡©§¦§¥¥¦§¨©£¦¨§¥¦¦§¥§

,ãçà èâå úBaeúë ézL .úBaeúë ézL äáBbäúéîe èâå äaeúk Bà ,ïéhâ éðLe äaeúk Bà¯ ¨§¥§§¥§§¥¤¨§¨§¥¦¦§¨§¥¦¨
døéæçäå BzLà úà LøâîäL .úçà äaeúk àlà äáBb dðéà¯äðBLàøä äaeúk úðî ìò ¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§§¤¡¦¨©§¨§¨¨¦¨

.døéæçîàøîâéàäa àéòa éà¯éàäa àéòa éà ,àéáb¯áøc àzáeéz éåäéz àîéì ?àéáb ©£¦¨¦¨£¨§©¨§¨¦¨£¨§©¨§¨¥¨¤¡¥§§¨§©
äæ øçà äæa ïéàöBiä úBøèL éðL :ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð¯ìhéa ©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©§¥§¥§¨©§¦¨¤©©¤¦¥

éñBà éàc ,ïîçð áø äãBîe :àtt áø øîà ,dìò øîzà åàì !ïBLàøä úà éðLàì÷éc déa ó ¥¦¤¨¦¨¦§©£¨¨©©©¨¤©©§¨§¦¥¥¦§¨
¯éîð àëä .déáúk úôñBúì¯éñBàãa,äúéîe äaeúëe èb äàéöBä :ïðaø eðz .dì ó §¤¤§¨¥¨¨©¦¦§¥¨¨©¨©¦¨¥§¨¦¨
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כתובות. הכותב לאשתו - פרק שני דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zeaezk(ycew zay meil)

øîéîì ìBëé[xnel-]dúaeúk dì ézúðå äézLøéb. ¨§¥©¥©§¦¨§¨©¦¨§¨¨
e :df xe`ia lr dywn `xnbdéðz÷cî àädpyndy jkn ixde ± ¨¦§¨¨¥

a dzpyäMà ,Cìéàå äðkqä ïî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àôéñ¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦©©¨¨§¥¨¦¨
,ìeaæBøôa àlL áBç ìòáe èâa àlL dúaeúk äáBby gkenàkéàãa ¨§¨¨¤Ÿ§¥©©¤Ÿ¦§§¦§¦¨

ïðé÷ñò ïéLeøéb éãòlr micr mpyiy ote`a miwqer ep`y ± ¥¥¥¦©§¦¨
,oiyexibdïéLeøéb éãò àkéì éàcoiyexib icr o`k oi` m`y ±éàîa §¦¥¨¥¥¥¦§©

àéábdabzy hb dl oi`y dpkqd zrya xaecn ixd ,dabz dna ± ©§¨
daezk ztqez daeby xaeqd axl `iyewd zxfeg ok m`e ,ea
,hb dnr oi`e daezk d`ivedyk dabz `l recn ,dcal daezka

.rxty on`p didiy ebin lral oi`e oiyexib icr dl yi ixd
:`xnbd zvxzndlek àlà,dpynd lk ±ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥

éðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqçå ,àéäeli`k dpynd z` cenll yie - ¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
hb dnr oi`e daezk d`ived ,da zepyl yi jke ,dxiqg `idéøä£¥

,ïéLeøéb éãò íL ïéàLk ,íéøeîà íéøác äna ,eòøté àì elàjkle ¥Ÿ¦¨§©¤§¨¦£¦§¤¥¨¥¥¥¦
,jizyxib `l oerhl leki didy ebina rxty lrad on`pLé ìáà£¨¥

ïéLeøéb éãò íL,ebin lral oi` `linneàéábz` daeb `id ixd ± ¨¥¥¥¦©§¨
dúôñBz,daezkåiabl eli`øwéò,daezkàhéb à÷tî éàm` ± ¤¤§¦¨¦©§¨¦¨

,dhib z` `ivezàéáb,daezkd xwir z` daeb `id ixd -àì éàå ©§¨§¦Ÿ
àhéb à÷tî,hbd z` `ivez `l m`e -àéáb àì,eze` dabz `l ± ©§¨¦¨Ÿ©§¨

áb ìò óà ,Cìéàå äðkqä ïîeàhéb à÷tî àìcd`ived `ly s` ± ¦©©¨¨§¥¨©©©§Ÿ©§¨¦¨
,dhib z`àéábicr ici lr dzaezk xwir z` mb daeb `id ixd ± ©§¨

,oiyexibäáBb äMà Cìéàå äðkqî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL¤©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¨¨§¥¨¦¨¨
ìeaæBøôa àlL áBç ìòáe ,èâa àlL dúaeúk. §¨¨¤Ÿ§¥©©¤Ÿ¦§§

:ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdéqà áøå àðäk áø déì éøîà̈§¥¥©©£¨§©©¦
zøîàc Cãéãì ,áøìd ici lry ,zxn`y jzhiyl ±äáBb ,èbz` §©§¦¨§¨§©§¥¨

øwéò,dywi ,daezkd xhy z` d`iven dpi` m` s` daezkd ¦¨
ïéàeOpä ïî äðîìàhb dl oi`yàéáb éàîaxwir daeb `id cvik ± ©§¨¨¦©¦¦§©©§¨

daeby jgxk lre ,dzaezkäúéî éãòazen lr micirnd micr ± §¥¥¦¨
,dlraåici lr dzaezk z` zeabl dleki dyexb dy`y jzhiyl §

,hbdLøéb àîìc Leçéìmcew lrad dze` yxib `ny yeygp ± ¥¦§¨¥§¨
,dzin icra daezkd z` dabz lrad zzin xg`l zrke ,ezzin

edpnl` zxeza dzin icra daezkd z` dabzy xg`là÷tî©§¨
àhéâì,xg` oic ziaa dhib z` `iveze xefgz ±déa àéáâådabze ± §¦¨§©§¨¥

.dzaezk xwir z` aey ea
`l` dzaezk zeabl dleki dpi` dpnl` ok` :`xnbd zvxzn

adze` epi`xy ote`dìòa úçz úáLBéoi` okle ,ezzin zry cr §¤¤©©©§¨
.hb ici lr dzaezk dabze xefgz `ny yeygl

cr dlra zgz zayei dy`d z` epi`x m` mb :`xnbd dywn
yeygl yi oiicr ,ezzin zryàîìãå[`ny-]äúéîì Ceîñ §¦§¨¨§¦¨

.dLøéb¥§¨
,ezzinl jenq dyxib ok` m` :`xnbd zvxznãéñôàc àeä eäéà¦§©§¦

déLôpà.envrl ciqtdy df `ed lrad - ©©§¥
:zeywdl dtiqen `xnbdïéñeøéàä ïî äðîìàdqx`zdy dy` - ©§¨¨¦¨¥¦

,dlra zne z`yp `l oiicreàéáb éàîadaeb `id cvik ± §©©§¨
jgxk lr ,dzaezk,äúéî éãòaicra dzaezk daebd dpnl` lkk §¥¥¦¨

,dzinàîìc Leçéìå`ny yeygl yi ixd ±dLøébdlraiptl §¥¦§¨¥§¨
ezenàéáâå àhéb à÷tîedpnl` zxeza dzaezk dabzy xg`le ± ©§¨¦¨§©§¨

.zipy ea dabze xg` oic ziaa dhib z` `ivez
:xg` ote`a `xnbd zvxzn jkitløLôà àìc íB÷îa ,àlà¤¨§¨§Ÿ¤§¨

,xg` ote`a daezkd z` zeabl,øáBL ïðéáúkep` oi`y oeiky ¨§¦¨¥
` dnxrd mi`exaezkze ,dzaezk zeabl dy`dn mirpen oi

.miyxeil xaey
éëä àîéz àì éàcok m` ,ok xn`z `l m`y ±eäééôeb äúéî éãò §¦Ÿ¥¨¨¦¥¥¦¨©§

,mci lr daezkd z` daebyk ,[mnvr-]éãò à÷tî àîìc Leçéð¥¦§¨©§¨¥¥
àéáâå àðéc éa éàäa äúéîoic zia ipta micr `iaz `ny yeygp ± ¦¨§©¥¦¨§©§¨

,mdit lr dabze dfàéáâå àðéøçà àðéc éáa à÷tî øãäåxefgze ± ©£©©§¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨
,dzaezk zipy dabze xg` oic ziaa dzin icr `iaze,éàcå àlà¤¨©©

øLôà àìc íB÷îalkd ixacl ,xg` ote`a zeyrl.øáBL ïðéáúk §¨§Ÿ¤§¨¨§¦¨¥

* * *

dl yi oiqexi`d on dpnl`y zehiyta dhwp lirl `xnbd
:df oic micnel okidn zxxan `xnbd dzr ,daezkøî déì øîà̈©¥©

úéàc ïìðî ïéñeøéàä ïî äðîìà ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéL÷§¦¨§¥§©¦§¨§©©¦©§¨¨¦¨¥¦§¨¨§¦
äaeúk dìzia i`pz zngn daezk dl zzl lrad aiigy oipn - ¨§¨

,dl azk `l m` s` oicàäî àîéìéàok epcnly xn`z m` ± ¦¥¨¥¨
lirl dpyndn(:cp),ïî ïéa ïéñeøéàä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦¨¥¦¥¦

ìkä úà äáBb ,ïéàeOpäztqez z` oiae miz`ne dpnd z` oia - ©¦¦¨¤©Ÿ
.daezk dl yi oiqexi`d on dpnl` mby `eti` `vnpe ,daezkd

,di`x myn oi` ixdàîìcote`a my xaecn `ny ixdy ±áúëc ¦§¨§¨©
dì.daeb `id okle ,daezk yexita dlraàîéz éëå,xn`z m`e ± ¨§¦¥¨
éày ote`a xaecn m` ±àøîéîì éàî ,dì áúkdpynd d`a dn ± ¦¨©¨©§¥§¨

xg`n ixd ,daezk dl yi oiqexi`d on dpnl`y dfa rinydl
okziy oeik `iyew ef oi` ,daezk dl yi i`cea dlra dl azky

d`a dpyndyé÷etàì`ivedl ±øîàc äéøæò ïa øæòìà éaøcîmy §©¥¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©
oeik ztqezd z` daeb dpi` oiqexi`d on dpnl`y ,dpynaàlL¤Ÿ

dì áúkdaezk ztqezd z`dñðBk àeäL úðî ìò àlà ¨©¨¤¨©§¨¤§¨
,ztqezd z` daeb dpi` seqal z`yip `ly oeike ,[dp`yiy-]
m`y rinydl my dpyna `nw `pz jxved eixacn `ivedl icke
yexita daezk lrad dl aiigzpy ote`a oiqexi`d on dpnl`zp
:df ote`a zwqer dpyndy dgked siqen `yiyw ax .lkd daeb

énð à÷éc,daezk dl azka xaecny dpynd oeyla wiecn oke - ©§¨©¦
éðz÷c'dì áúëc àîìLa zøîà éà ,'ìkä úà äáBboaen xacd ± §¨¨¥¨¤©Ÿ¦¨§©§¦§¨¨§¨©¨

yexita lrad dl azky ote`a zwqer my dpyndy xn`z m`
,daezkd z` daeb okle ztqeze daezkéëä íeMîjk meyne ± ¦¨¦

`idy dpynd dxn`,ìkä úà äáBbtqezd z` mb epiidcz ¨¤©Ÿ
,dl aiigzdyzøîà éà àlàote`a xaecny xn`z m` ±àìc ¤¨¦¨§©§§Ÿ

,dì áúkéàîyexitd dn ±ìkä úà äáBbmb daeby ezernyny ¨©¨©¨¤©Ÿ
ixd ,ztqezd z`äðîeíéúàîcaladì úéàc àeä,[dl yiy±] ¨¤¨©¦§¦¨

.daezk xwir `l` dl epwiz `l minkg ixdy
dl yi oiqexi`d on dpnl`y jkl xg` xewn `iadl dqpn `xnbd

:daezkïéáà øa àéiç áø éðúcî àlàå,`ziixaaäñeøà BzLà §¤¨¦§¨¥©¦¨©¨¦¦§£¨
,dznyïðBà àì,miycw zlik`a xq`idl eilr dlg zepip` oi` - Ÿ¥

å`ed odk m` okdì ànhéî àìjxck dl `nhidl el xeq` ± §Ÿ¦©¥¨
.ezy` dpi` dqex`y meyn ,ezy`l `nhinyïëåy oicdàì àéä §¥¦Ÿ

úððBà,miycwa xq`idl dpic oi` qex`d zn m` -å`id okàì ¤¤§Ÿ
Bì äànhéîm` oke .äúî,dqex`d,dLøBé Bðéàyxeiy jxck ¦©§¨¥¨¥§¨

yk mpn` .d`eypd ezy` z` lrad,dúaeúk äáBb ,àeä úîixd ¥¨§¨¨
.oiqexi`d on dpnl`l daezk yiy o`k yxetn

,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgecàîìcote`a xaecny okziy ± ¦§¨
dì áúëc,minkg epwiz `l azk `lyk la` ,daezk qex`déëå §¨©¨§¦

àîéz,xn`z m`e -dì áúk éàdaezk qex`déîì éàîàøîdn ± ¥¨¦¨©¨©§¥§¨
,heyt oic df ixd ,dzaezk daeby jka eprinydl d`a `ziixad

ly oicd z`y okziy ,`iyew ef oi`,dLøBé Bðéà äúîàëéøèöéà ¥¨¥§¨¦§§¦¨
déìjk lk miaexw eidy elit`y ,eprinydl `ziixad d`a ± ¥

m` mewn lkn ,daezk qex`d dl azky jk ick cr oi`eyipl
daeb `ed zn m`y `ziixad dazk okl ,dyxei epi` dzn

.daezk dl azka xaecny epcnll ,dzaezk

* * *
daeb hbay lirl e`aedy ax ixac lr zeywdl day `xnbd

:dzaezk xwir z` dy`døîàc áøì ,àðeä áøì ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¨§©§¨©
d ici lryäáBb èbz`øwéòz` d`iven dpi`yk s` ,dzaezk ¥¨¦¨

,daezkd xhyàéáâå àðéc éa éàäa àhéb à÷tî àîìc Leçéìixd ± ¥¦§¨©§¨¦¨§©¥¦¨§©§¨
z` eci lr dabze df oic ziaa hbd z` `ivez `ny yeygl yi

,daezkdàéáâå àðéøçà àðéc éáa à÷tî àøãäå`ivez jk xg`e §¨§¨©§¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨
,dzaezk z` aey dabze ,xg` oic ziaa hbd z` aeyàîéz éëå§¦¥¨

déì ïðéòø÷cici lr dzaezk z` daeb `id xy`ky xn`z m`e ± §¨§¦¨¥
i` ixd ,dipy mrt ea dabz `ly ick eze` mirxew ep` ,hbd

,ok xnel xyt`äøîà,xnel dleki `id oky ±déa éáeñpàì àðéòa ¨§¨§¦¨§¦§¥¥
`ypdl lke`e izyxbzpy di`xl icia hbd didiy dkixv ip` ±
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רלז miwxt dyelyaa cenr ht sc ± iriax wxtzeaezk
àéáâ àì àì éàå.hbd it lr dzab xak `ny opiyiig Ðàéáâ éàîá äðîìà.dly daezk Ð

.eze` oirxewe ,miyxeil daezk xhy zxfgne dlra zny ,dzin icra jgxk lràîù ùåçéð
äùøéâ.xwir dabze ,`pixg` `pic iaa `hib `wtne `xcde Ðäìòá úçú úáùåéáoi` Ð

.eizgz zayei dzid ezzin zryay dze` oixikn ok m` `l` ,dzaezk daeb dpnl`äðîìà
ïéñåøéàä ïî.mlern eizgz dayi `ly Ðàìà

'åë øùôà àìã íå÷îázayeia `niz `l `l` Ð

ernye ,inp mid zpicnl jld elit`c ,dlra zgz

zny eaÐ`nlcl opiyiig `le ,dzaezk daeb

`wtn `xcde dyxibdhiblaezkz :edl opixn`c .

i`e ,dnxrd xnel oi`y mewnac .xaey mkl

,ef oebk ,dl` lklyegl z`a m` zeabl dl xyt`

micra dzaezk dtxyp oebkeÐdprpnp `l

aezkze ,dzaezk zeabdln.xaeyäúéî éãò
åäééôåâoi`e ,daezk oiazek oi`y mewna Ð

:dl xnel oileki oiyxeidxhy epl ixifgd

.'ek yegip ,jzaezkà÷åðé øîå àùéù÷ øîipy Ð

`l` ,oiey mdipy mye ,`cqg axl eid mipa

xn el oixew xirvle ,`yiyw xn el oixew lecbdy

`wepi.ïéñåøéàä ïî äðîìàdaezk dl zi`c Ð

.dl azk `l m` ,oic zia i`pzaïìðîxn`wc Ð

`wtn `nlc yegil ediiteb dzin icr :lirl

`la `iab ediipin `cg jgxk lr .`wtne `xcde

m` xhyd dxifgd oey`x oerxta ixdy ,`xhy

yiig `we ,dl azk`xcdldl yi :`nl` .`wtne

olpn ,daezk mey`la ,oic zia i`pzadaezk?úà
ìëä.ztqeze xwir Ðäì áúë àìztqezd Ð

oiqexi`a zn m`e ,dqpekl zpn lr `l`Ðdl oi`

.daezk xwir `l`äì áúë àìùá úøîà éà àìà
i`pzae Ðdpn dpnl`l ,`iabc `ed oic zia

o`k oi` ixdy ,dl zi`c `ed dlezal miz`ne

.ztqezïðåà àì.miycwa xq`il Ðàîèéî àìå
äì"ex`y"c ,`ed odk m` Ð.aizkäàîèî àìå
åìea wqrzdl zaiig dpi` Ðe`nhiloia ,ea

`nhil devny it lr s` .zil`xyi oia zpdk

`xwie) aizkck ,dyxta mixen`d miznl(`k

"`nhi dl"Ðzpdk meyn e`le .zaiig dpi` ef

.miznl`nhilnzepdk exdfed `ly ,dlhwpåðéà
äùøåé,aizk "ex`y" lrad zyexi iabc Ð

"dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl"Ð

.ezy` z` yxei lrady o`knäùøåé åðéà äúî
äéì àëéøèöéà"dyxei epi` dzn" meyn Ð

,dzaezk daeb `ed zn :ipzinl dil jixhvi`

azkcac ,opirny`llr s`e .opiwqr daezk dl

eaxwi`c abipezg`li`d ilekÐ.dyxei epi`

äéá éáåñðéàì àðéòádi`xl icia didiy Ð

izyxbzpy.`idyi` zy` :ilr exn`i `ly ,äðùî

úåáåúë éúùå ïéèéâ éðùmcew dpey`x onfÐonfl

.ipy hbl mcew dipy daezk onfe ,oey`x hbäáåâ
úåáåúë éúùdl azke ,dxifgde dyxib ixdy Ð

hbl zeaezkd izy encw la` .dipy daezk

oey`xdÐdl azk `l dxifgdyk ixdy .`l

hbe zeaezk izy :`tiqa opze ,daezkÐdpi`

izy ezy`l azekdy epcnl] .zg` `l` daeb

zeaezkÐmeyn i`e .zg` `l` daeb dpi`

`yxbi`cdxcdeÐoihib ipye daezk :opz `dÐ

dpey`xd daezk zpn lry ,[zg` `l` dl oi`

.dxifgdèâå úåáåúë éúùencwyÐ.hbl odizy

.edl azk i`nl yxtn `xnbaeïéèéâ éðùå äáåúë.dyxibe xfge ,daezk dl azk `le ,dxifgde dyxibe ,mipey`xd oi`eypa daezk Ðàøîâàéáâ éàäá àéòá éà.dinza Ðizy`ehbe zeaezk

ezk `l` dl oi` :ipzw `le .zg` daezk `l` dl oi` :ipzwc ,i`wdl `gip i` :`nl` .dpexg` dasxhinloey`x onfn zegewlÐ.dtxhäæ øçà äæálr mdipye ,dfl mcew df ly epnf Ð

.cg` xkn lr e` zg` d`eldïåùàøä úà éðù ìèéá`xza `xhyl azkc oeikc .ipy onfn `l` sxeh epi`e ÐÐ.`nw ceariyl dilg`éñåà éàãàì÷ã äéá ó.ipy xhyaÐäéáúë úôñåúì
.dpey`xd z` da xikfd `le ,dl azk `xizi daezk xhy `l` .`ziinw` jd dl zitiqe`e iziav :dl azk `lcn ,`iab `l `din ediiexze .oey`x xhy onf lhal ceariyl dilg` `le Ð

ivxzz m` :xn`w ikddpey`x ly ceariy legnlÐef daezk iabe`l m`e ,daexndÐdpey`xd iabzhrend:ongp ax xn` ike .i`nw oiwxita opiyxt ikde .`iab ,`irac ediipin id ,jkld .

oey`xd z` ipy lhiaÐ`z` `nw ilehal e`l i`c .icin dia siqe` `lcaÐdiazk i`nl?äúéîå.zepnl` zxeza zg`e ,oiyexb zxeza zg` ,zeaezk izy zeabl d`ae .dzin icre Ð
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lirl ,`pepnd axc dil zi` opgei iaxe .zpn`p Ð ipzyxib dlral dxn`y dy`d `pepnd

a,ak) ipy wxta`kid `weec `l` `pnidn `lc :xnel yie !(`,cq oihib) "lawzd" wxtae (

oenn cenig zngn `nyc ,`pnidn `l Ð dzaezk zraez la` ,dzaezk zraez oi`c

Ð "`ypil ipexizde ilra zn" :(`,fiw zenai) "dkldy dy`d"a opixn` ikde .ok zxne`

il epz" .dzaezk dl oipzepe ,`ypil dze` oixizn

,dze` oixizn oi` `ypil s` Ð "izaezk

.i`z` daezkc `zrc`c

ìåëé:xn`z m`e Ð 'ek izzpe dizyxib xnel

`l xn`i m`c ?df `ed ebin i`ne

xn`c eiykre ,zeqke x`ya aiigzi Ð jizyxib

`l xn`ykc :xnel yie !envr xhet Ð izrxt

eprh"l encc ,zeqke x`yn mb xeht inp jizyxib

xehtc ol `niiwc ,"mixerya el dcede oihg

zenai) `xza wxta :xn`z m`e .(a,gl zereay)

dlrae `id dkldy dy`d :opixn`c (a,fw

Ð "ilra ipyxib" 'ek dxn`e d`ae ,mid zpicnl

?i`n`e .dzaezk ick cr zklede zqpxtzn

iede ,"jizyxib `l" xne` did dlra `ny yegip

:wlgl yie !xehte ,oixerya el dcede oihg eprh

.dixacl dcen did dlra `a did m` `nyc

êãéãìinp l`enyl Ð xwir daeb hb zxn`c

oi`y mewnae ,iieyw`l ivn ded

.daezk oiazek

äúîm`e Ð dil `kixhvi` dyxei epi`

inp "dzaezk daeb `ed zn" `de :xn`z

"dxrp" wxta opiwiic dpinc ,dil `kixhvi`

:xnel yie !dl xaw `l dqex`c (`,bp zeaezk)

daeb" oeyle ,"dxaew epi` dzn" ipzinl ivn iedc

.dil `kixhvi` `l "dzaezk
`l

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

àä .dúaeúk dì ézúðå äézLøéb :øîéîì ìBëé̈§¥©¥©§¦¨§¨©¦¨§¨¨¨
ïî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àôéñ éðú÷cî¦§¨¨¥¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦
ìòáe ,èâa àlL dúaeúk äáBb äMà Cìéàå äðkqä©©¨¨§¥¨¦¨¨§¨¨¤Ÿ§¥©©

ìBaæBøôa àlL áBç¯,ïðé÷ñò ïéLeøéb éãò àkéàãa ¤Ÿ¦§§¦§¦¨¥¥¥¦¨§¦©
ïéLeøéb éãò àkéì éàc¯ïaø dlek ,àlà ?àéáb éàîa §¦¥¨¥¥¥¦§©¨§¨¤¨¨©¨

:éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqçå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
íéøeîà íéøác äna .eòøté àì elà éøä¯íL ïéàLk £¥¥Ÿ¦¨§©¤§¨¦£¦§¤¥¨

ïéLeøéb éãò íL Lé ìáà ,ïéLeøéb éãò¯.úôñBz àéáb ¥¥¥¦£¨¥¨¥¥¥¦¨§¨¤¤
àhéb à÷tî éà ;øwéòå¯àhéb à÷tî àì éàå ,àéáb¯ §¦¨¦©§¨¦¨¨§¨§¦¨©§¨¦¨

à÷tî àìc áb ìò óà ,Cìéàå äðkqä ïîe .àéáb àì̈¨§¨¦©©¨¨§¥¨©©©§¨©§¨
àhéb¯äðkqî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL .àéáb ¦¨¨§¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¨¨

áBç ìòáe ,èâa àlL dúaeúk äáBb äMà ,Cìéàå§¥¨¦¨¨§¨¨¤Ÿ§¥©©
:áøì éñà áøå àðäk áø déì éøîà .ìBaæBøôa àlL¤Ÿ¦§§¨§¦¥©¨£¨§©©¦§©

èb :zøîàc ,Cãéãì¯ïéàeOpä ïî äðîìà ,øwéò äáBb §¦¨§¨§©§¥¨¦¨©§¨¨¦©¦¦
,dLøéb àîìc Leçéìå .äúéî éãòa ?àéáb éàîa§©¨§¨§¥¥¦¨§¥¦§¨¥§¨
.dìòa úçz úáLBéa !déa àéáâå àhéâì à÷tîe©§¨§¦¨§¨§¨¥§¤¤©©©§¨
ãéñôàc àeä eäéà !dLøéb äúéîì Ceîñ àîìãå§¦§¨¨§¦¨¥§¨¦§©§¦
éãòa ?àéáb éàîa ïéñeøéàä ïî äðîìà .déLôpà©©§¥©§¨¨¦¨¥¦§©¨§¨§¥¥
!àéáâå àhéb à÷tîe ,dLøéb àîìc Leçéìå .äúéî¦¨§¥¦§¨¥§¨©§¨¦¨§¨§¨

øLôà àìc íB÷îa àlà¯àì éàc .øáBL ïðéáúk ¤¨§¨§¨¤§¨¨§¦©¥§¦¨
éëä àîéz¯àðéã éa éàäa äúéî éãò à÷tî àîìc Leçéð ,eäééôeb äúéî éãò¯øãäå ,àéáâå ¥¨¨¦¥¥¦¨©§¥¦§¨©§¨¥¥¦¨§©¥¦¨§¨§¨©£©

àðéøçà àðéc éáa à÷tî¯øLôà àìc íB÷îa ,éàcå àlà !àéáâå¯déì øîà .øáBL ïðéáúk ©§¨§¥¦¨©£¦¨§¨§¨¤¨©©§¨§¨¤§¨¨§¦©¥£©¥
àîéìéà ?äaeúk dì úéàc ïìðî ,ïéñeøéàä ïî äðîìà :éLà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷ øî̈©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦©§¨¨¦¨¥¦§¨©§¦¨§¨¦¥¨

:àäîïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøéàä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð¯áúëc àîìc .ìkä úà äáBb ¥¨¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦¨¥¦¥¦©¦¦¨¤©Ÿ¦§¨§¨©
àlL ;øîàc ,äéøæò ïa øæòìà éaøcî é÷etàì ?àøîéîì éàî dì áúk éà :àîéz éëå !dì̈§¦¥¨¦¨©¨©§¥§¨§©¥¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©¤Ÿ
,àîìLa zøîà éà .ìkä úà äáBb :éðú÷c éîð à÷éc .dñðBk àeäL úðî ìò àlà dì áúk̈©¨¤¨©§¨¤§¨©§¨©¦§¨¨¥¨¤©Ÿ¦¨§©§¦§¨¨

dì áúëc¯dì áúk àìc zøîà éà àlà ,ìkä úà äáBb éëä íeMî¯?ìkä úà äáBb éàî §¨©¨¦¨¦¨¤©Ÿ¤¨¦¨§©§§¨¨©¨©¨¤©Ÿ
äñeøà BzLà :ïéáà øa àéiç áø éðúcî àlàå !dì úéàc àeä íéúàî äðî¯àìå ïðBà àì ¨¤¨©¦§¦¨§¤¨¦§¨¥©¦¨©¨¦¦§£¨Ÿ¥§Ÿ

àéä ïëå ,dì ànhéî¯äúî .Bì äànhéî àìå úððBà àì¯àeä úî ,dLøBé Bðéà¯äáBb ¦©¥¨§¥¦Ÿ¤¤§Ÿ¦©§¨¥¨¥§¨¥¨
àëéøèöéà dLøBé Bðéà äúî ?àøîéîì éàî dì áúk éà :àîéz éëå .dì áúëc àîìc .dúaeúk§¨¨¦§¨§¨©¨§¦¥¨¦¨©¨©§¥§¨¥¨¥§¨¦§§¦¨

.déìdéì øîàèb :øîàc ,áøì :àðeä áøì ïîçð áø¯àhéb à÷tî àîìc Leçéì ,øwéò äáBb ¥£©¥©©§¨§©¨§©§¨©¥¨¦¨¥¦§¨©§¨¦¨
déì ïðéòø÷c àîéz éëå !àéáâå àðéøçà àðéc éáa à÷tî àøãäå ,àéáâå àðéã éa éàäa¯:äøîà §©¥¦¨§¨§¨§¨§¨©§¨§¥¦¨©£¦¨§¨§¨§¦¥¨§¨§¦©¥¨§¨

àhéâc íeMî åàì ,éäeðòø÷ ïðc àhéb :déabà ïðéáúëå ,déì ïðéòø÷c !déa éáeñðàì àðéòä¥¨§¦§¥¥§¨§¦©¥§¨§¦©©©¥¦¨§©§©£¦¨¦§¦¨
.àðéøçà àðîæ déa éaâéúå øãäéz àìc àlà ,àeä ìeñtäðùîúBaeúë ézLe ïéhéâ éðL¯ ¨¤¨§¨¤¡©§¦§¥¥¦§¨©£¦¨§¥¦¦§¥§

,ãçà èâå úBaeúë ézL .úBaeúë ézL äáBbäúéîe èâå äaeúk Bà ,ïéhâ éðLe äaeúk Bà¯ ¨§¥§§¥§§¥¤¨§¨§¥¦¦§¨§¥¦¨
døéæçäå BzLà úà LøâîäL .úçà äaeúk àlà äáBb dðéà¯äðBLàøä äaeúk úðî ìò ¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§§¤¡¦¨©§¨§¨¨¦¨

.døéæçîàøîâéàäa àéòa éà¯éàäa àéòa éà ,àéáb¯áøc àzáeéz éåäéz àîéì ?àéáb ©£¦¨¦¨£¨§©¨§¨¦¨£¨§©¨§¨¥¨¤¡¥§§¨§©
äæ øçà äæa ïéàöBiä úBøèL éðL :ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð¯ìhéa ©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©§¥§¥§¨©§¦¨¤©©¤¦¥

éñBà éàc ,ïîçð áø äãBîe :àtt áø øîà ,dìò øîzà åàì !ïBLàøä úà éðLàì÷éc déa ó ¥¦¤¨¦¨¦§©£¨¨©©©¨¤©©§¨§¦¥¥¦§¨
¯éîð àëä .déáúk úôñBúì¯éñBàãa,äúéîe äaeúëe èb äàéöBä :ïðaø eðz .dì ó §¤¤§¨¥¨¨©¦¦§¥¨¨©¨©¦¨¥§¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zeaezk(ycew zay meil)

øîéîì ìBëé[xnel-]dúaeúk dì ézúðå äézLøéb. ¨§¥©¥©§¦¨§¨©¦¨§¨¨
e :df xe`ia lr dywn `xnbdéðz÷cî àädpyndy jkn ixde ± ¨¦§¨¨¥

a dzpyäMà ,Cìéàå äðkqä ïî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àôéñ¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦©©¨¨§¥¨¦¨
,ìeaæBøôa àlL áBç ìòáe èâa àlL dúaeúk äáBby gkenàkéàãa ¨§¨¨¤Ÿ§¥©©¤Ÿ¦§§¦§¦¨

ïðé÷ñò ïéLeøéb éãòlr micr mpyiy ote`a miwqer ep`y ± ¥¥¥¦©§¦¨
,oiyexibdïéLeøéb éãò àkéì éàcoiyexib icr o`k oi` m`y ±éàîa §¦¥¨¥¥¥¦§©

àéábdabzy hb dl oi`y dpkqd zrya xaecn ixd ,dabz dna ± ©§¨
daezk ztqez daeby xaeqd axl `iyewd zxfeg ok m`e ,ea
,hb dnr oi`e daezk d`ivedyk dabz `l recn ,dcal daezka

.rxty on`p didiy ebin lral oi`e oiyexib icr dl yi ixd
:`xnbd zvxzndlek àlà,dpynd lk ±ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥

éðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqçå ,àéäeli`k dpynd z` cenll yie - ¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
hb dnr oi`e daezk d`ived ,da zepyl yi jke ,dxiqg `idéøä£¥

,ïéLeøéb éãò íL ïéàLk ,íéøeîà íéøác äna ,eòøté àì elàjkle ¥Ÿ¦¨§©¤§¨¦£¦§¤¥¨¥¥¥¦
,jizyxib `l oerhl leki didy ebina rxty lrad on`pLé ìáà£¨¥

ïéLeøéb éãò íL,ebin lral oi` `linneàéábz` daeb `id ixd ± ¨¥¥¥¦©§¨
dúôñBz,daezkåiabl eli`øwéò,daezkàhéb à÷tî éàm` ± ¤¤§¦¨¦©§¨¦¨

,dhib z` `ivezàéáb,daezkd xwir z` daeb `id ixd -àì éàå ©§¨§¦Ÿ
àhéb à÷tî,hbd z` `ivez `l m`e -àéáb àì,eze` dabz `l ± ©§¨¦¨Ÿ©§¨

áb ìò óà ,Cìéàå äðkqä ïîeàhéb à÷tî àìcd`ived `ly s` ± ¦©©¨¨§¥¨©©©§Ÿ©§¨¦¨
,dhib z`àéábicr ici lr dzaezk xwir z` mb daeb `id ixd ± ©§¨

,oiyexibäáBb äMà Cìéàå äðkqî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL¤©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¨¨§¥¨¦¨¨
ìeaæBøôa àlL áBç ìòáe ,èâa àlL dúaeúk. §¨¨¤Ÿ§¥©©¤Ÿ¦§§

:ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdéqà áøå àðäk áø déì éøîà̈§¥¥©©£¨§©©¦
zøîàc Cãéãì ,áøìd ici lry ,zxn`y jzhiyl ±äáBb ,èbz` §©§¦¨§¨§©§¥¨

øwéò,dywi ,daezkd xhy z` d`iven dpi` m` s` daezkd ¦¨
ïéàeOpä ïî äðîìàhb dl oi`yàéáb éàîaxwir daeb `id cvik ± ©§¨¨¦©¦¦§©©§¨

daeby jgxk lre ,dzaezkäúéî éãòazen lr micirnd micr ± §¥¥¦¨
,dlraåici lr dzaezk z` zeabl dleki dyexb dy`y jzhiyl §

,hbdLøéb àîìc Leçéìmcew lrad dze` yxib `ny yeygp ± ¥¦§¨¥§¨
,dzin icra daezkd z` dabz lrad zzin xg`l zrke ,ezzin

edpnl` zxeza dzin icra daezkd z` dabzy xg`là÷tî©§¨
àhéâì,xg` oic ziaa dhib z` `iveze xefgz ±déa àéáâådabze ± §¦¨§©§¨¥

.dzaezk xwir z` aey ea
`l` dzaezk zeabl dleki dpi` dpnl` ok` :`xnbd zvxzn

adze` epi`xy ote`dìòa úçz úáLBéoi` okle ,ezzin zry cr §¤¤©©©§¨
.hb ici lr dzaezk dabze xefgz `ny yeygl

cr dlra zgz zayei dy`d z` epi`x m` mb :`xnbd dywn
yeygl yi oiicr ,ezzin zryàîìãå[`ny-]äúéîì Ceîñ §¦§¨¨§¦¨

.dLøéb¥§¨
,ezzinl jenq dyxib ok` m` :`xnbd zvxznãéñôàc àeä eäéà¦§©§¦

déLôpà.envrl ciqtdy df `ed lrad - ©©§¥
:zeywdl dtiqen `xnbdïéñeøéàä ïî äðîìàdqx`zdy dy` - ©§¨¨¦¨¥¦

,dlra zne z`yp `l oiicreàéáb éàîadaeb `id cvik ± §©©§¨
jgxk lr ,dzaezk,äúéî éãòaicra dzaezk daebd dpnl` lkk §¥¥¦¨

,dzinàîìc Leçéìå`ny yeygl yi ixd ±dLøébdlraiptl §¥¦§¨¥§¨
ezenàéáâå àhéb à÷tîedpnl` zxeza dzaezk dabzy xg`le ± ©§¨¦¨§©§¨

.zipy ea dabze xg` oic ziaa dhib z` `ivez
:xg` ote`a `xnbd zvxzn jkitløLôà àìc íB÷îa ,àlà¤¨§¨§Ÿ¤§¨

,xg` ote`a daezkd z` zeabl,øáBL ïðéáúkep` oi`y oeiky ¨§¦¨¥
` dnxrd mi`exaezkze ,dzaezk zeabl dy`dn mirpen oi

.miyxeil xaey
éëä àîéz àì éàcok m` ,ok xn`z `l m`y ±eäééôeb äúéî éãò §¦Ÿ¥¨¨¦¥¥¦¨©§

,mci lr daezkd z` daebyk ,[mnvr-]éãò à÷tî àîìc Leçéð¥¦§¨©§¨¥¥
àéáâå àðéc éa éàäa äúéîoic zia ipta micr `iaz `ny yeygp ± ¦¨§©¥¦¨§©§¨

,mdit lr dabze dfàéáâå àðéøçà àðéc éáa à÷tî øãäåxefgze ± ©£©©§¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨
,dzaezk zipy dabze xg` oic ziaa dzin icr `iaze,éàcå àlà¤¨©©

øLôà àìc íB÷îalkd ixacl ,xg` ote`a zeyrl.øáBL ïðéáúk §¨§Ÿ¤§¨¨§¦¨¥

* * *

dl yi oiqexi`d on dpnl`y zehiyta dhwp lirl `xnbd
:df oic micnel okidn zxxan `xnbd dzr ,daezkøî déì øîà̈©¥©

úéàc ïìðî ïéñeøéàä ïî äðîìà ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéL÷§¦¨§¥§©¦§¨§©©¦©§¨¨¦¨¥¦§¨¨§¦
äaeúk dìzia i`pz zngn daezk dl zzl lrad aiigy oipn - ¨§¨

,dl azk `l m` s` oicàäî àîéìéàok epcnly xn`z m` ± ¦¥¨¥¨
lirl dpyndn(:cp),ïî ïéa ïéñeøéàä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦¨¥¦¥¦

ìkä úà äáBb ,ïéàeOpäztqez z` oiae miz`ne dpnd z` oia - ©¦¦¨¤©Ÿ
.daezk dl yi oiqexi`d on dpnl` mby `eti` `vnpe ,daezkd

,di`x myn oi` ixdàîìcote`a my xaecn `ny ixdy ±áúëc ¦§¨§¨©
dì.daeb `id okle ,daezk yexita dlraàîéz éëå,xn`z m`e ± ¨§¦¥¨
éày ote`a xaecn m` ±àøîéîì éàî ,dì áúkdpynd d`a dn ± ¦¨©¨©§¥§¨

xg`n ixd ,daezk dl yi oiqexi`d on dpnl`y dfa rinydl
okziy oeik `iyew ef oi` ,daezk dl yi i`cea dlra dl azky

d`a dpyndyé÷etàì`ivedl ±øîàc äéøæò ïa øæòìà éaøcîmy §©¥¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©
oeik ztqezd z` daeb dpi` oiqexi`d on dpnl`y ,dpynaàlL¤Ÿ

dì áúkdaezk ztqezd z`dñðBk àeäL úðî ìò àlà ¨©¨¤¨©§¨¤§¨
,ztqezd z` daeb dpi` seqal z`yip `ly oeike ,[dp`yiy-]
m`y rinydl my dpyna `nw `pz jxved eixacn `ivedl icke
yexita daezk lrad dl aiigzpy ote`a oiqexi`d on dpnl`zp
:df ote`a zwqer dpyndy dgked siqen `yiyw ax .lkd daeb

énð à÷éc,daezk dl azka xaecny dpynd oeyla wiecn oke - ©§¨©¦
éðz÷c'dì áúëc àîìLa zøîà éà ,'ìkä úà äáBboaen xacd ± §¨¨¥¨¤©Ÿ¦¨§©§¦§¨¨§¨©¨

yexita lrad dl azky ote`a zwqer my dpyndy xn`z m`
,daezkd z` daeb okle ztqeze daezkéëä íeMîjk meyne ± ¦¨¦

`idy dpynd dxn`,ìkä úà äáBbtqezd z` mb epiidcz ¨¤©Ÿ
,dl aiigzdyzøîà éà àlàote`a xaecny xn`z m` ±àìc ¤¨¦¨§©§§Ÿ

,dì áúkéàîyexitd dn ±ìkä úà äáBbmb daeby ezernyny ¨©¨©¨¤©Ÿ
ixd ,ztqezd z`äðîeíéúàîcaladì úéàc àeä,[dl yiy±] ¨¤¨©¦§¦¨

.daezk xwir `l` dl epwiz `l minkg ixdy
dl yi oiqexi`d on dpnl`y jkl xg` xewn `iadl dqpn `xnbd

:daezkïéáà øa àéiç áø éðúcî àlàå,`ziixaaäñeøà BzLà §¤¨¦§¨¥©¦¨©¨¦¦§£¨
,dznyïðBà àì,miycw zlik`a xq`idl eilr dlg zepip` oi` - Ÿ¥

å`ed odk m` okdì ànhéî àìjxck dl `nhidl el xeq` ± §Ÿ¦©¥¨
.ezy` dpi` dqex`y meyn ,ezy`l `nhinyïëåy oicdàì àéä §¥¦Ÿ

úððBà,miycwa xq`idl dpic oi` qex`d zn m` -å`id okàì ¤¤§Ÿ
Bì äànhéîm` oke .äúî,dqex`d,dLøBé Bðéàyxeiy jxck ¦©§¨¥¨¥§¨

yk mpn` .d`eypd ezy` z` lrad,dúaeúk äáBb ,àeä úîixd ¥¨§¨¨
.oiqexi`d on dpnl`l daezk yiy o`k yxetn

,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgecàîìcote`a xaecny okziy ± ¦§¨
dì áúëc,minkg epwiz `l azk `lyk la` ,daezk qex`déëå §¨©¨§¦

àîéz,xn`z m`e -dì áúk éàdaezk qex`déîì éàîàøîdn ± ¥¨¦¨©¨©§¥§¨
,heyt oic df ixd ,dzaezk daeby jka eprinydl d`a `ziixad

ly oicd z`y okziy ,`iyew ef oi`,dLøBé Bðéà äúîàëéøèöéà ¥¨¥§¨¦§§¦¨
déìjk lk miaexw eidy elit`y ,eprinydl `ziixad d`a ± ¥

m` mewn lkn ,daezk qex`d dl azky jk ick cr oi`eyipl
daeb `ed zn m`y `ziixad dazk okl ,dyxei epi` dzn

.daezk dl azka xaecny epcnll ,dzaezk

* * *
daeb hbay lirl e`aedy ax ixac lr zeywdl day `xnbd

:dzaezk xwir z` dy`døîàc áøì ,àðeä áøì ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¨§©§¨©
d ici lryäáBb èbz`øwéòz` d`iven dpi`yk s` ,dzaezk ¥¨¦¨

,daezkd xhyàéáâå àðéc éa éàäa àhéb à÷tî àîìc Leçéìixd ± ¥¦§¨©§¨¦¨§©¥¦¨§©§¨
z` eci lr dabze df oic ziaa hbd z` `ivez `ny yeygl yi

,daezkdàéáâå àðéøçà àðéc éáa à÷tî àøãäå`ivez jk xg`e §¨§¨©§¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨
,dzaezk z` aey dabze ,xg` oic ziaa hbd z` aeyàîéz éëå§¦¥¨

déì ïðéòø÷cici lr dzaezk z` daeb `id xy`ky xn`z m`e ± §¨§¦¨¥
i` ixd ,dipy mrt ea dabz `ly ick eze` mirxew ep` ,hbd

,ok xnel xyt`äøîà,xnel dleki `id oky ±déa éáeñpàì àðéòa ¨§¨§¦¨§¦§¥¥
`ypdl lke`e izyxbzpy di`xl icia hbd didiy dkixv ip` ±
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המשך בעמוד ק



אגרות קודשרלח

 ב"ה,  ט' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

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

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך, מאשר הנני קבלת מכתבו מג' אייר. ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב 

אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו.

ולפלא שמקצר כל כך ועד לאפס - בהנוגע לפעולות במסגרת צעירי אגודת חב"ד ובפרט בהפצת 

המעינות. ויהי רצון שלא יהי' זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא בהפעולות.

אף שכבר כתבתי, שרואים שהידיעה שבמשך הזמן יכתבו ע"ד הפעולות לפלוני - מביאה זה 

הוספה בפעולות אם בכמות או באיכות או בשניהם גם יחד. ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובפרט שהרי נמצאים אנו בחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, וידוע דברי האריז"ל, כשהימים 

נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, הנה יתוסף בכל ענינים הכללים והפרטים, בתכ"י - חירות וגאולה להרבות 

ועשיותיהם רק לרצון העליון לבדו כל  וכמבואר בתניא שכל אבריהם  זיו והארות מעשיות אבותנו, 

ימיהם.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מה' אייר עם המצורף אליו המגבית שערך לטובת כולל 

חב"ד אשר באה"ק ת"ו.

גודל הקורת  על  זה אביע ת"ח  בכל  וכו'  וכו'  צורך בהבעת תודה  אין  בודאי  ואף שלדכוותי' 

רוח והנחת רוח שגרם לי בפרטיות, נוסף על גודל הענין והמצוה, אשר אף שנח"ר פרטי שלא בערך 

הוא לענין המצוה שבדבר, עלי להביע רגשותי בהנוגע לי, ובפרט שדוקא ענינים טובים ומשמחים אין 

מצוים כ"כ, שזהו עוד מגדיל היוקר כל מאורע כהאמור, ובפרט הנעשה באתערותא של הפועל עצמו 

מבלי שיעוררוהו עד"ז.

וכיון שבאים אנו מחדש ניסן ונמצאים בחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, וידוע דבר האריז"ל, 

שכשהימים האלו נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, הנה יתוסף בכל ענינים הפרטים והכללים, בתכ"י, חירות 

וגאולה להרבות זיו בעולם, זיו והארות מעשה אבותינו, וכמובא בתניא, שכל אבריהם ועשיותיהם רק 

לרצון העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה.



רלט אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא גדול שזה זמן רב ביותר שאין ממנו כל מכתבים וידיעות. ואף שקבלתי ידיעות אודות מן 

הצד, כמובן שאינה דומה ידיעה המתקבלת מכלי שני מאשר ידיעות באופן ישר, ובטח ימלא בהזדמנות 

הבאה. ותקותי שלמותר לחזור עוה"פ על מה שכתבתי לו מכבר, אשר עליו להוסיף בפעולות בתורתנו 

ובמצותי' בהנוגע לעצמו ובהנוגע גם להזולת ומובן וגם פשוט שהכחות על זה ניתנו לו, וכמבואר בתניא 

ללמוד  שזכה  זה  עאכו"כ  הוא  בהחלט  יורש  יומו  בן  תינוק  ואפילו  מאבותנו,  לנו  היא  ירושה  אשר 

בישיבה הק' תומכי תמימים שמע דא"ח מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, שענין זה למעלה נצחי 

הוא ולמטה מתעורר אם באתעדל"ת או גם באתעדל"ע, אבל כל נפילת רוח ומה גם יאוש ח"ו - מקורם 

לא טהור הוא.

לקבלת  והכנה  וגבולים  ממצרים  יציאה  זיו,  בחדש  ונמצאים  ניסן  מחדש  אנו  שבאים  וכיון 

בפני  העומד  דבר  לך  ואין  בקרוב,  ותכליתה  וגמרה  ג"כ אצלו התחלת החירות  זמן  זה  יהי'  התורה, 

הרצון, ובפרט כשמסייעים לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, בו מבשר טוב אשר מקוים להתחיל בקרוב חימום המקוה.

טהרה  היעוד,  יקוים  בימינו  במהרה  דידן  ובעגלא  ומוצלחת  טובה  בשעה  שתהי'  רצון  ויהי 

מביאה כו' אלי' הנביא - המבשר ביאת משיח צדקנו.

במישרין  עדתו  ינהל  טובות  ושנים  ימים  שלארך  רצון  יהי  הבע"ל.  הולדתו  מיום  ולהודעתו 

רבותינו  לרצון  מתאים  עולם,  של  מלכו  ב(  ק,  ב"ב  )עיין  הדרך  לדרך  ועד  א-ל  בית  העולה  במסילה 

נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

מלכו של עולם אבל בעיקר )ככתוב בקאפיטל תהלים שמתחיל לומר( רועה ישראל, כמבואר 

בדא"ח הענין, דברוך אתה )המשכת העצמות הוא ע"י( הוי' )צמצום והתפשטות המשכה והתפשטות( 

אלקינו )כחנו וחיותנו, של בנ"י, ועי"ז( מלך העולם.

וימהר זה בעגלא דידן הנ"ל האר פניך ונושעה מכל ענינים המעלימים ומסתירים כ"א בחסד 

וברחמים ובהארת פנים דאור פני מלך חיים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



c"agרמ 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

.âíéìáà íçðì eøézä éL÷áe[díéëìBä ïéàL ïúBàk àìå íänò øòèöäì àáé ànL úaMa íéìBç ø÷áìe §Ÿ¦¦¦§©¥£¥¦§©¥¦§©¨¤¨¨Ÿ§¦§©¥¦¨¤§Ÿ§¨¤¥§¦
:ãáì úaMa ÷ø òeáMä úBîé ìk̈§©¨©©§©¨§©

ג  סעיף חולים וביקור אבלים ניחום דיני רפז סימן

1

2

`zax `zkld
íéìáà íçðì [ä עמו היושבים קרובים לאבל שאין במקום אלאֿאםֿכן - בשבת מנחמים שאין כיום המנהג -9.

zetqede mipeiv
של 9) צורך וכשאין הקודמת, שבהערה היומן רשימת ראה

גמילות  בזה שיש אף האבל לבית הולכים אין - ממש
החול, מנוסח לשנות נהגו בשבת כשמנחמים וגם חסדים,

דלעיל. הערה ראה

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

ËÏ אבל כדרכה הוצאה זו שאין בבגדו בתפורים זה וכל
שדרך  בו התפור בכיס שהם או בו צרורים הם אם
בו  להוציא שדרך חלול באזור שהן או בחול בו להוציא
שדרך  במקומות לבשרו בגדיו בין שהן או למעלה כשפיו
לכרמלית  אפילו בהם לצאת אסור לפעמים בחול כן להוציא
הנכרים  בו ירגישו שלא בבית עמהם לישב שמתיירא אע"פ
חצר  באותה מקום באיזה להצניעם המעות לטלטל ואפילו
מרובה  הפסד משום גמור שבות שום התירו שלא אסור
בשפוי  בהוצאה יוצאין שאין מנוקבים מעות הם אם ואפילו
ושל  כסף של הם כן אם אלא מהם מוקצה שם מפקע לא
מותר  (שאז לתכשיט בתו בצואר לתלות כדי ונקובים זהב
מיוחדים  הם אם כלל הפסד חשש במקום שלא אף לטלטלן

לכך).

לפי  חצר באותו אצלו המעות לשאת לו מותר ומכלֿמקום
אלא  בידו מטלטלן שאינו כיון יד כלאחר טלטול שזהו
שאם  אצלו ישאום לא אם הפסד חשש שיש ובלבד בגופו
וזהב  כסף שאר אלא המוקצים מעות אינם אם אף כן לא
בהם  ויצא ישכח שמא אצלו אותם לשאת שלא להחמיר יש

שנתבאר: כמו

Ó כך כל נבהל שאין בענין בא הוא כשההפסד זה וכל
כגון  ממונו להצלת מחמתו כך כל נחפז ואינו בשבילו
מעותיו  ממנו יגזלו שלא שמתיירא הנכרים בין ששובת זה
מביתם  בהם לצאת לו מתירים כשאין כך כל בהול שאינו

ממנו. לגזול בא אדם שום אין שעדיין כיון

המושל  שעבדי או ממונו לגזול עליו באים שלסטים מי אבל
להציל  ונחפז בהול שהוא ממונו לקחת בתיבתו לחפש באים
במחבואות  להחביאם בידו מעותיו לטלטל מתירים יש מהם
להוציא  אפילו מתירין יש חצר באותו מחבא לו אין ואם
על  עצמו מעמיד אדם שאין לפי כרמלית דרך אחר למקום

ע"י  להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי ממונו
יש  סופרים מדברי שהן הכרמלית וטלטול מוקצה טלטול
שיחפירם  בהצלתם תורה של איסור לידי יבא שלא לחוש
בהצלתם  ונחפז בהול שהוא (שכיון בזה וכיוצא בקרקע
אומר  כי במהרה יותר לו שתזדמן הצלה בכל להצילו ימהר
לו  כשהתירו משא"כ בהיתר אעשה לא שאעשה האיך בלבו
איסור  ע"י יציל לא דבריהם של איסור ע"י להציל חכמים

תורה). של

אבל  מוקצה טלטול באיסור אלא להקל אין הלכה ולענין
של"ד: בסי' שיתבאר כמו הכרמלית באיסור לא

‡Ó הרבים לרשות להוציאם אסור הרבה הקשים לבדים
לפי  מלבוש דרך בהם מעוטף כשהוא לכרמלית או
קשים  אינם אם אבל כמשוי ונראים למלבוש ראוים שאינם
ואין  בהם להתעטף כלל צריך אינו אפילו מותר הרבה
לישב  הרבים לרשות להוציאם כדי אלא בהם מתעטף
ורובו  ראשו בהם שיתעטף ובלבד אחר או הוא שם עליהם
נעשו  לא בלבד גופו כל אלא ראשו בהם כסה לא אם אבל
להם  צריך אם אפילו להוציאם ואסור כן ידי על מלבוש

גופו. בהם להתכסות

ע"י  להוציאו ורוצה מלבוש שאינו דבר בכל הדין וכן
אלו  במדינות סודר או סדין כגון מלבוש כדרך בו שיתעטף

למעלה: שנתבאר כמו

·Ó זה השוים מלבושים בשני הרבים לרשות לצאת מותר
ואינו  מהם לאחד אלא צריך שאינו אע"פ זה גבי על
כמשוי  נראה השני ואין חברו לצורך אלא השני מוציא
דרך  שאין מלבושים מיני ואפילו בו לבוש והוא הואיל
זו  חגורות שתי כגון עצמו לצורך בשנים להתלבש לעולם
בה  חגור והוא הואיל משוי חשובה השניה אין זו גבי על
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בעצמו  שלו שכיון חגורות שתי ואוסרין בזה חולקין ויש
ואינו  השניה מהחגורה ללבישתו ותועלת הנאה שום אין
לנהוג  ראוי וכן משוי הוא הרי חבירו לצורך אלא מוציאה
חגורה  שחוגר אלא חבירו לצורך מוציאו אינו אם ואף
שבהחשובה  שכיון אסור קרוע חגורה גבי על חשובה
אף  משוי חשוב השניה הרי לבישתו לצורך לו די בלבדה
אבל  כן לחגור דרך שאין כיון בה חגור שהוא פי על

בהן. לצאת מותר חגורות ב' לחגור שדרך במקומות

מפסיק  מלבוש כשיש חגורות בב' לצאת מותר מקום ובכל
גבי  על והעליונה החלוק גבי על התחתונה כגון ביניהם
שיש  ענין בכל וכן משתיהן ותועלת הנאה יש שאז הסרבל
אם  ואף החגורות משתי ללבישתו ותועלת הנאה בעצמו לו
השניה  ומוציא מהן לאחת אלא הוא צריך אינו עכשיו
לפעמים  בה לחגור שדרך בענין וחגור הואיל חבירו לצורך

ומותר: משוי אינה עצמו לצורך

‚Ó אותם אפילו מלבושים בשאר אבל בחגורה זה וכל
לצורך  השוים בשנים להתלבש דרך אין הפעמים שרוב
זה  סרבילים שני או זה גבי על זה חלוקים שני כגון עצמו
הקור  ובימות הואיל זו גבי על זו אנפלאות ב' או זה גבי על
או  מלבושים ושלשה בשנים להתלבש לפעמים הוא דרך
ומותר  השנה כל מלבוש דרך חשובים הם הרי יותר
כובעים  בשני לצאת מותר וכן חברו לצורך אפילו להוציאם
גדול  כובע לשום בחול דרכו שכן לפי) חבירו לצורך (אפילו
הרוח  יוכל שלא בענין שיהא ובלבד קטן כובע גבי על

שיתבאר: כמו ראשו מעל העליון כובע להפריח

„Ó שהם לפי לצאת מותר הענטשי"ך) (שקורין ידים בבתי
שיתפרום  להצריך שמחמיר מי ויש הידים של מלבוש
קשר  בהם שיקשרם (או מלבושיו של ידים בבתי שבת מערב
מפני  בבשרו למשמש צריך שלפעמים לפי יפה) קיימא של
בידים  למשמש יכול ואינו אותו העוקצים פרעוש או כינה
אחד  יד מבית אחד יד להוציא וצריך ידים בבתי הלבושים
ישכח  שמא מלבוש כדרך שלא השניה בידו יד הבית ואוחז

לדבריו. לחוש וראוי אמות ד' כך ויביאנה

מפה  אחת הידים שתי בו שמשימין שלנו יד בית באותו אבל
לפי  ותפירה קשירה שום בלי בו לצאת מותר מפה ואחת
מקום  באיזה בה למשמש כדי אחד ידו ממנו יוציא אם שאף
אם  כלל איסור כאן ואין השניה ידו על לבוש עדיין ישאר
ידיו  שתי ממנו יוציא שמא חוששין ואין אמות ד' כך ילך
מחמירין  ויש אמות ד' בו וילך בידו ויאחזנו ישכח כך ואחר
הקור  שאין שאפשר במקום לדבריהם לחוש (וטוב בזה גם

ענין): (בכל להקל המנהג אבל כך) כל גדול

‰Ó בלילה אפילו כהלכתה המצוייצת בטלית לצאת מותר
חשובין  הכשירות הציצית שאין ציצית זמן שאינו
האימרה  כמו ומתכשיטיו הבגד מנוי הן הרי אלא משוי
שיצאתה  באשה אבל באיש אמורים דברים במה בה וכיוצא
אינה  ואם זו לה הוא שמשוי חייבת המצוייצת בטלית
ואם  בה יצא ולא לאיש אף משוי הן הרי כהלכתה מצוייצת
בעיניו  הן חשובין החוטין שאותן מפני חטאת חייב יצא
אינם  ולפיכך ציצית ויעשם שישלימם עד עליהם ודעתו

של  קשר בו קשורים שהם אע"פ הטלית לגבי בטלים
קיימא:

ÂÓ רצועות בה שתלויין בכילה מעוטף לצאת מותר אבל
המטה  גבי שעל כלונס גבי על בהן אותה שמושכין
ויוצא  כשמתעטף לכילה כלל צריכין אינן שהרצועות אע"פ
לגבי  בטלין הן הרי כלל חשובין שאינן כיון מכלֿמקום בה
שאינן  באבנט התלויות ברצועות לצאת מותר לפיכך הכילה
הן  הרי משי של הן אם אבל האבנט לגבי ובטילות חשובות
כן  אם אלא בהן לצאת ואסור בטילות ואינן חשובות
משמשות  הן שאז בהם קשורין שוקים הבתי או המנעלים

משוי: ואינן ללבישתו

ÊÓ אחד וראשו הבגד מן שנפסק דבר בכל הדין וכן
חשוב  הוא אם בהן וכיוצא לולאות כגון לבגד מחובר
מחמת  לבגד כלום משמשת שאינו שכיון בו לצאת אסור
הבגד  לגבי בטל ואינו משוי הוא הרי אחד ראשו שנפסק
הוא  הרי חשוב אינו אם אבל עליו ודעתו חשוב שהוא כיון

בו: לצאת ומותר הבגד לגבי בטל

ÁÓ על צל לעשות כדי הראש על שמשימין גדול כובע
הזבובים  מפני להגין כדי או החמה מפני להגין הפנים
להגין  עליו שיאהיל בלבישתו מתכוין שהוא בזה כיוצא וכל
משום  הבית בתוך אפילו בשבת ללובשו אסור דבר מאיזה
על  טפח מראשו להלן מתפשט הוא אם אוהל עשיית איסור

בלבד). פניו כנגד הוא (ואפילו טפח

שאינו  וחזק קשה הוא (הזה) המתפשט כשהטפח בד"א
יותר  הרבה בולט אם אף למטה נכפף אם אבל למטה נכפף
לפיכך  ומותר עליו אוהל שם אין ראשו כל סביבות מטפח
להלן  הרבה שבולט אע"פ ראשו על הטלית לפרוס מותר
גרא"ב  (שקורין הקשה בגד ממין הוא כן אם אלא מראשו
ביותר  קשה כשהוא אלא אסרו שלא אומרים ויש גרי"ן)
שם  עליו יש לכן נכפף להיות בקל לו אפשר (שאי גג כעין
ומותר) עליו אוהל שם אין ביותר קשה אינו אם אבל אוהל
אין  בשיפוע אלא בשוה עומד אינו שאם עוד שמיקל מי ויש
להחמיר  וטוב ביותר קשה שהוא אף ומותר עליו אוהל שם
אם  אף ואז מאיליו למטה ממש נכפף שיהא זה (בכל

כלום). בכך אין בידו בשוה ומעמידו מגביהו

דבר מאיזה להגן עליו להאהיל בו כשמתכוין זה אבל וכל
נעשה  שממילא אע"פ ראשו לכסות רק מתכוין אינו אם
דפנות  לו שאין אוהל שכל לפי כלום בכך אין סביבו אוהל
לעשיית  בו מתכוין כן אם אלא בעשייתו איסור אין תחתיו

שט"ו: בסי' שיתבאר כמו אוהל

ËÓ בקצת הנהוג לבד של גדול כובע ללבוש מותר לפיכך
נייר  בתוכו יש אם אף (בריטי"ל) שקורין מקומות
שאינו  כיון בשוה ועומד ביותר מתקשה כן ידי שעל קשה
להקל  שנהגו ובמקומות ראשו לכסות אלא לאוהל מתכוין
כי  בידם למחות אין לאוהל מתכוין הוא אם אף ענין בכל
ענין  בכל לגמרי מתירין שיש שיסמכו מה על להם יש
ונעשה  הואיל אוהל עשיית משום כאן גזרו שלא שסוברים

לבישה: דרך
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ג  סעיף חולים וביקור אבלים ניחום דיני רפז סימן

1

2

`zax `zkld
íéìáà íçðì [ä עמו היושבים קרובים לאבל שאין במקום אלאֿאםֿכן - בשבת מנחמים שאין כיום המנהג -9.

zetqede mipeiv
של 9) צורך וכשאין הקודמת, שבהערה היומן רשימת ראה

גמילות  בזה שיש אף האבל לבית הולכים אין - ממש
החול, מנוסח לשנות נהגו בשבת כשמנחמים וגם חסדים,

דלעיל. הערה ראה

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

ËÏ אבל כדרכה הוצאה זו שאין בבגדו בתפורים זה וכל
שדרך  בו התפור בכיס שהם או בו צרורים הם אם
בו  להוציא שדרך חלול באזור שהן או בחול בו להוציא
שדרך  במקומות לבשרו בגדיו בין שהן או למעלה כשפיו
לכרמלית  אפילו בהם לצאת אסור לפעמים בחול כן להוציא
הנכרים  בו ירגישו שלא בבית עמהם לישב שמתיירא אע"פ
חצר  באותה מקום באיזה להצניעם המעות לטלטל ואפילו
מרובה  הפסד משום גמור שבות שום התירו שלא אסור
בשפוי  בהוצאה יוצאין שאין מנוקבים מעות הם אם ואפילו
ושל  כסף של הם כן אם אלא מהם מוקצה שם מפקע לא
מותר  (שאז לתכשיט בתו בצואר לתלות כדי ונקובים זהב
מיוחדים  הם אם כלל הפסד חשש במקום שלא אף לטלטלן

לכך).

לפי  חצר באותו אצלו המעות לשאת לו מותר ומכלֿמקום
אלא  בידו מטלטלן שאינו כיון יד כלאחר טלטול שזהו
שאם  אצלו ישאום לא אם הפסד חשש שיש ובלבד בגופו
וזהב  כסף שאר אלא המוקצים מעות אינם אם אף כן לא
בהם  ויצא ישכח שמא אצלו אותם לשאת שלא להחמיר יש

שנתבאר: כמו

Ó כך כל נבהל שאין בענין בא הוא כשההפסד זה וכל
כגון  ממונו להצלת מחמתו כך כל נחפז ואינו בשבילו
מעותיו  ממנו יגזלו שלא שמתיירא הנכרים בין ששובת זה
מביתם  בהם לצאת לו מתירים כשאין כך כל בהול שאינו

ממנו. לגזול בא אדם שום אין שעדיין כיון

המושל  שעבדי או ממונו לגזול עליו באים שלסטים מי אבל
להציל  ונחפז בהול שהוא ממונו לקחת בתיבתו לחפש באים
במחבואות  להחביאם בידו מעותיו לטלטל מתירים יש מהם
להוציא  אפילו מתירין יש חצר באותו מחבא לו אין ואם
על  עצמו מעמיד אדם שאין לפי כרמלית דרך אחר למקום

ע"י  להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי ממונו
יש  סופרים מדברי שהן הכרמלית וטלטול מוקצה טלטול
שיחפירם  בהצלתם תורה של איסור לידי יבא שלא לחוש
בהצלתם  ונחפז בהול שהוא (שכיון בזה וכיוצא בקרקע
אומר  כי במהרה יותר לו שתזדמן הצלה בכל להצילו ימהר
לו  כשהתירו משא"כ בהיתר אעשה לא שאעשה האיך בלבו
איסור  ע"י יציל לא דבריהם של איסור ע"י להציל חכמים

תורה). של

אבל  מוקצה טלטול באיסור אלא להקל אין הלכה ולענין
של"ד: בסי' שיתבאר כמו הכרמלית באיסור לא

‡Ó הרבים לרשות להוציאם אסור הרבה הקשים לבדים
לפי  מלבוש דרך בהם מעוטף כשהוא לכרמלית או
קשים  אינם אם אבל כמשוי ונראים למלבוש ראוים שאינם
ואין  בהם להתעטף כלל צריך אינו אפילו מותר הרבה
לישב  הרבים לרשות להוציאם כדי אלא בהם מתעטף
ורובו  ראשו בהם שיתעטף ובלבד אחר או הוא שם עליהם
נעשו  לא בלבד גופו כל אלא ראשו בהם כסה לא אם אבל
להם  צריך אם אפילו להוציאם ואסור כן ידי על מלבוש

גופו. בהם להתכסות

ע"י  להוציאו ורוצה מלבוש שאינו דבר בכל הדין וכן
אלו  במדינות סודר או סדין כגון מלבוש כדרך בו שיתעטף

למעלה: שנתבאר כמו

·Ó זה השוים מלבושים בשני הרבים לרשות לצאת מותר
ואינו  מהם לאחד אלא צריך שאינו אע"פ זה גבי על
כמשוי  נראה השני ואין חברו לצורך אלא השני מוציא
דרך  שאין מלבושים מיני ואפילו בו לבוש והוא הואיל
זו  חגורות שתי כגון עצמו לצורך בשנים להתלבש לעולם
בה  חגור והוא הואיל משוי חשובה השניה אין זו גבי על
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בעצמו  שלו שכיון חגורות שתי ואוסרין בזה חולקין ויש
ואינו  השניה מהחגורה ללבישתו ותועלת הנאה שום אין
לנהוג  ראוי וכן משוי הוא הרי חבירו לצורך אלא מוציאה
חגורה  שחוגר אלא חבירו לצורך מוציאו אינו אם ואף
שבהחשובה  שכיון אסור קרוע חגורה גבי על חשובה
אף  משוי חשוב השניה הרי לבישתו לצורך לו די בלבדה
אבל  כן לחגור דרך שאין כיון בה חגור שהוא פי על

בהן. לצאת מותר חגורות ב' לחגור שדרך במקומות

מפסיק  מלבוש כשיש חגורות בב' לצאת מותר מקום ובכל
גבי  על והעליונה החלוק גבי על התחתונה כגון ביניהם
שיש  ענין בכל וכן משתיהן ותועלת הנאה יש שאז הסרבל
אם  ואף החגורות משתי ללבישתו ותועלת הנאה בעצמו לו
השניה  ומוציא מהן לאחת אלא הוא צריך אינו עכשיו
לפעמים  בה לחגור שדרך בענין וחגור הואיל חבירו לצורך

ומותר: משוי אינה עצמו לצורך

‚Ó אותם אפילו מלבושים בשאר אבל בחגורה זה וכל
לצורך  השוים בשנים להתלבש דרך אין הפעמים שרוב
זה  סרבילים שני או זה גבי על זה חלוקים שני כגון עצמו
הקור  ובימות הואיל זו גבי על זו אנפלאות ב' או זה גבי על
או  מלבושים ושלשה בשנים להתלבש לפעמים הוא דרך
ומותר  השנה כל מלבוש דרך חשובים הם הרי יותר
כובעים  בשני לצאת מותר וכן חברו לצורך אפילו להוציאם
גדול  כובע לשום בחול דרכו שכן לפי) חבירו לצורך (אפילו
הרוח  יוכל שלא בענין שיהא ובלבד קטן כובע גבי על

שיתבאר: כמו ראשו מעל העליון כובע להפריח

„Ó שהם לפי לצאת מותר הענטשי"ך) (שקורין ידים בבתי
שיתפרום  להצריך שמחמיר מי ויש הידים של מלבוש
קשר  בהם שיקשרם (או מלבושיו של ידים בבתי שבת מערב
מפני  בבשרו למשמש צריך שלפעמים לפי יפה) קיימא של
בידים  למשמש יכול ואינו אותו העוקצים פרעוש או כינה
אחד  יד מבית אחד יד להוציא וצריך ידים בבתי הלבושים
ישכח  שמא מלבוש כדרך שלא השניה בידו יד הבית ואוחז

לדבריו. לחוש וראוי אמות ד' כך ויביאנה

מפה  אחת הידים שתי בו שמשימין שלנו יד בית באותו אבל
לפי  ותפירה קשירה שום בלי בו לצאת מותר מפה ואחת
מקום  באיזה בה למשמש כדי אחד ידו ממנו יוציא אם שאף
אם  כלל איסור כאן ואין השניה ידו על לבוש עדיין ישאר
ידיו  שתי ממנו יוציא שמא חוששין ואין אמות ד' כך ילך
מחמירין  ויש אמות ד' בו וילך בידו ויאחזנו ישכח כך ואחר
הקור  שאין שאפשר במקום לדבריהם לחוש (וטוב בזה גם

ענין): (בכל להקל המנהג אבל כך) כל גדול

‰Ó בלילה אפילו כהלכתה המצוייצת בטלית לצאת מותר
חשובין  הכשירות הציצית שאין ציצית זמן שאינו
האימרה  כמו ומתכשיטיו הבגד מנוי הן הרי אלא משוי
שיצאתה  באשה אבל באיש אמורים דברים במה בה וכיוצא
אינה  ואם זו לה הוא שמשוי חייבת המצוייצת בטלית
ואם  בה יצא ולא לאיש אף משוי הן הרי כהלכתה מצוייצת
בעיניו  הן חשובין החוטין שאותן מפני חטאת חייב יצא
אינם  ולפיכך ציצית ויעשם שישלימם עד עליהם ודעתו

של  קשר בו קשורים שהם אע"פ הטלית לגבי בטלים
קיימא:

ÂÓ רצועות בה שתלויין בכילה מעוטף לצאת מותר אבל
המטה  גבי שעל כלונס גבי על בהן אותה שמושכין
ויוצא  כשמתעטף לכילה כלל צריכין אינן שהרצועות אע"פ
לגבי  בטלין הן הרי כלל חשובין שאינן כיון מכלֿמקום בה
שאינן  באבנט התלויות ברצועות לצאת מותר לפיכך הכילה
הן  הרי משי של הן אם אבל האבנט לגבי ובטילות חשובות
כן  אם אלא בהן לצאת ואסור בטילות ואינן חשובות
משמשות  הן שאז בהם קשורין שוקים הבתי או המנעלים

משוי: ואינן ללבישתו

ÊÓ אחד וראשו הבגד מן שנפסק דבר בכל הדין וכן
חשוב  הוא אם בהן וכיוצא לולאות כגון לבגד מחובר
מחמת  לבגד כלום משמשת שאינו שכיון בו לצאת אסור
הבגד  לגבי בטל ואינו משוי הוא הרי אחד ראשו שנפסק
הוא  הרי חשוב אינו אם אבל עליו ודעתו חשוב שהוא כיון

בו: לצאת ומותר הבגד לגבי בטל

ÁÓ על צל לעשות כדי הראש על שמשימין גדול כובע
הזבובים  מפני להגין כדי או החמה מפני להגין הפנים
להגין  עליו שיאהיל בלבישתו מתכוין שהוא בזה כיוצא וכל
משום  הבית בתוך אפילו בשבת ללובשו אסור דבר מאיזה
על  טפח מראשו להלן מתפשט הוא אם אוהל עשיית איסור

בלבד). פניו כנגד הוא (ואפילו טפח

שאינו  וחזק קשה הוא (הזה) המתפשט כשהטפח בד"א
יותר  הרבה בולט אם אף למטה נכפף אם אבל למטה נכפף
לפיכך  ומותר עליו אוהל שם אין ראשו כל סביבות מטפח
להלן  הרבה שבולט אע"פ ראשו על הטלית לפרוס מותר
גרא"ב  (שקורין הקשה בגד ממין הוא כן אם אלא מראשו
ביותר  קשה כשהוא אלא אסרו שלא אומרים ויש גרי"ן)
שם  עליו יש לכן נכפף להיות בקל לו אפשר (שאי גג כעין
ומותר) עליו אוהל שם אין ביותר קשה אינו אם אבל אוהל
אין  בשיפוע אלא בשוה עומד אינו שאם עוד שמיקל מי ויש
להחמיר  וטוב ביותר קשה שהוא אף ומותר עליו אוהל שם
אם  אף ואז מאיליו למטה ממש נכפף שיהא זה (בכל

כלום). בכך אין בידו בשוה ומעמידו מגביהו

דבר מאיזה להגן עליו להאהיל בו כשמתכוין זה אבל וכל
נעשה  שממילא אע"פ ראשו לכסות רק מתכוין אינו אם
דפנות  לו שאין אוהל שכל לפי כלום בכך אין סביבו אוהל
לעשיית  בו מתכוין כן אם אלא בעשייתו איסור אין תחתיו

שט"ו: בסי' שיתבאר כמו אוהל

ËÓ בקצת הנהוג לבד של גדול כובע ללבוש מותר לפיכך
נייר  בתוכו יש אם אף (בריטי"ל) שקורין מקומות
שאינו  כיון בשוה ועומד ביותר מתקשה כן ידי שעל קשה
להקל  שנהגו ובמקומות ראשו לכסות אלא לאוהל מתכוין
כי  בידם למחות אין לאוהל מתכוין הוא אם אף ענין בכל
ענין  בכל לגמרי מתירין שיש שיסמכו מה על להם יש
ונעשה  הואיל אוהל עשיית משום כאן גזרו שלא שסוברים

לבישה: דרך
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 גבי על ללבוש אסור אבל בבית הכובע ללבוש זה וכל
מתפשט  שאינו אע"פ בו ולצאת ראשו שעל קטן כובע
מעל  הרוח יפריחנו שמא לחוש שיש לפי מראשו להלן טפח
מהודק  הוא כן אם אלא אמות ד' בידו ויביאנו וישכח ראשו
יכול  הרוח ואין לתוכו נכנס שראשו עמוק שהוא או בראשו
שבזה  גרונו תחת ברצועה קשור שהוא או מראשו להפריחו
לילך  אדם בני דרך שאין ובמקומות לכלום לחוש אין
לצאת  מותר הגדול זה כובע בלי בלבד קטן בכובע ברחוב
יש  אם אבל בלעדו אמות ד' ילך לא שבודאי ענין בכל בו
ללבוש  אסור לפעמים ברחוב בו לילך שדרך כובע עליו
שהוא  פי על אף קטן בין גדול בין  אחר כובע שום עליו
בענין  הוא כן אם אלא בזה וכיוצא הקור מחמת לו צריך
שנתבאר: כמו ראשו מעל הרוח יפילנו שמא בו לחוש שאין

‡ בכל או בשדה או ברה"ר בשבת תפילין שמצא מי
ויכולין  בהם וכיוצא מכלבים משתמרים שאינן מקום
קשורות  רצועות בהם יש אם יעשה כיצד בזיון לידי לבא
כדרכן  שילבישן דהיינו זוג זוג לעיר יכניסן ללבשן שיכול
ונכנס  ראשו על ראש ושל זרועו על יד של תפילין בחול
ראשון) המשתמר מקום שהוא החיצונה (בחצר בעיר וחולצן
יכול  ואינו כולן שיכניס עד אחר זוג ולובש ויוצא וחוזר

כ  זוגות ב' בבל ללבוש בזה יעבור שלא פי על אף אחת
על  וכשמוסיף כלל תפילין זמן אינו שבת שהרי תוסיף
כיון  מכלֿמקום כלל תוסיף בל שייך לא בזמנה שלא המצוה
נקרא  אינו השני זוג א"כ זוגות ב' לעולם לובש אין שבחול
בזיון  משום חכמים התירו ולא הוא כמשוי אלא לבישה דרך
ואינו  בחול לבישה כדרך שהוא אחד זוג אלא התפילין
משום  אלא בזיון במקום שלא איסורו ואין כמשוי נראה

למעלה: שנתבאר כמו בידו יביאנו שמא גזירה

· להכניס היום יספיק שלא בענין הרבה זוגות היו ואם
גם  להכניס שיצטרך כיון לבישה דרך זוג זוג כולן
עד  לשמרן כאן ישב אלא ביום כלל יכניסן לא משתחשך

בידיו. כולן יכניס ואז שתחשך

אחד  זוג הן אפילו תפילין שמצאה אשה אבל באיש זה וכל
מלבוש  דרך לעיר תכניסן ולא הלילה עד ותשמרן תשב
להן  מלבוש אינן בחול תפילין מניחות הנשים שאין שכיון

גמור. משוי אלא

שודדי  ליסטים מפני שתחשך עד כאן לישב מתיירא ואם
אמות  מד' פחות פחות ויוליכן מיד בידיו כולן יטול לילה
נותן  או החיצונה לחצר שמגיע עד רס"ו בסי' שנתבאר כדרך
שאצלו  לחבירו וחבירו אמות ד' בתוך שאצלו לחבירו כולן
המשתמר  מקום שהוא עיר של החיצונה לחצר שיגיעו עד
לחבירו  אותן יושיט ההוא החצר לפני וכשיגיע הראשון
שנמצא  הולך שהוא בשעה מידו יטלן וחבירו בחצר העומד
הנחה  עושה וחבירו הרבים מרשות עקירה עושה הוא

יש  אם לבישה דרך זוג זוג אותן יכניסו או היחיד ברשות
יד  כלאחר לחצר יזרקם לא אבל כולן להכניס ביום שהות
בי"ד  כמ"ש התפילין בזיון מפני רס"ו בסי' שנתבאר כמו

רפ"ב: סי'

‚ שיש התפילין להניח שלא שגזרו הגזירה בימי הוא ואם
להביאן  שכן וכל לשמרן עליהן לישב אפילו סכנה בו
לו  והולך במקומן מכסן תפילין מניח שהוא שיאמרו בידיו

מעט: שהם בין הרבה שהם בין

„ שגזרו הגזירה בימי בשדה תורה ספר מצא אם וכן
זמן  אינו ואם לו והולך במקומו מכסהו ללומדו שלא
לביתו  יביאנו ואז שתחשך עד ולשמרו לישב צריך הגזירה
עד  כאן יהיה אם הספר שמתקלקל יורדים הגשמים היו ואם
עליו  ומכסה וחוזר מלבוש כעין בהספר יתעטף הלילה
גמור  מלבוש דרך שאינו שאף מיד לביתו ומביאו בבגדיו

ל  התורה:התירו כבוד מפני ו

‰ דרך יוציאם האיך הדליקה מפני כליו להציל הבא
של"ד: בסי' יתבאר הרבים רשות

Â בהן כיוצא כל וכן הפשתן את או הצמר את המלבן
שכן  מלאכות מאבות והוא חייב להתלבן שדרכן ממה
למלאכות  העשויים והפשתים הצמר מלבנים היו במשכן
וחייב  מלבן תולדת הוא הרי בגדים והמכבס המשכן
כמכבס  זה הרי שבו המים שיוציא עד הבגד את והסוחט

מלבן. משום וחייב בגדים

וליפול  להחליק שיכול במקום בשבת לילך אסור לפיכך
ונפל  הלך ואם ויסחוט וישכח במים בגדיו ישרו שמא במים
הרבה  בגשמים בגדיו שנשרו מי וכן במים בגדיו ונשרו
בהן  להלך יכול אלא מיד לפושטן צריך אינו עליהם שירדו
(בהם) בהילוכו ויסחטם ישכח שמא חוששין ואין היום) (כל

ש"ב. בסי' שיתבאר כמו המים מן ינערם לא אבל

מראית  מפני בשבת לנגבם ישטחם לא מעליו וכשפושטן
בשבת  שכבסן יאמר לנגב שטוחים אותם שהרואה העין
דבר  שכל אסור רואה שם שאין בחדר לשטחם ואפילו
שעשה  יחשדוהו שלא העין מראית מפני חכמים שאסרו
לחוש  שיש מפני חדרים בחדרי אפילו אסור תורה של איסור
ויראהו  לשם פתאום אחד שיבא אחת פעם יארע שמא
לחלק  רצו לא לפיכך תורה דברי על שעבר ויחשדהו
לחוש  שאין בענין הוא אם אף ענין בכל ואסרו בגזרתם

לכך:

Ê שטוחים היו אם אבל בשבת לשטחם אלא אסרו ולא
העין  מראית מפני בשבת לסלקן חייב אינו שבת מערב
במים  נשרו לא אפילו ענין בכל אסרו בשבת לשטוח אבל

הזיעה: מן אלא

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק
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המדות) את (להחיות זה ושפע שאור והטעם
שהערך  לפי הוא - הקדושים) (שמותיו "שם" נקרא
בכבודו  הקב"ה לגבי זה ושפע אור של והיחס
האדם  שם של והיחס הערך כמו אלא אינו ובעצמו,
רק  הוא בשם הצורך שכל האדם, ומהות עצם לגבי
האדם  משא"כ לקרותו, שיוכל הזולת בשביל
ששם  מובן שמזה לשם, כלל צריך אין לעצמו

ועצמותו. מהותו אינו האדם

הקדושים  ששמותיו בנמשל, הוא וכך
רק  אלא ובעצמו בכבודו הקב"ה אל לא מתייחסים
כביכול  עצמו את ומשפיל יורד יתברך שהוא כפי
בריאת  בשביל היינו ה"שם"), (כענין הזולת אל

העולמות. והנהגת

øäåæ éðå÷úá ù"îëå ,'åëå àùðå íø 'úé àåä éë
.ììë úåãî ïéìà ìëî åàì

אל  מתייחסים הקדושים שהשמות מה וזהו
התהוות  בשביל ית' מאתו שנמשך והשפע האור
שכל  לפי הממלכה"), גו' ("הגדולה יתברך מדותיו
בכבודו  בהקב"ה שייך אינו שלמעלה המדות גדר
אלין  מכל "לאו זהר בתיקוני וכדאיתא ובעצמו,
(היינו  הללו המדות שכל [היינו, כלל" איהו מדות
יתברך  בו אינן לפנ"ז) שם המנויות הספירות עשר

בעצמו].

האדם, שבנפש המדות בין הבדל יש כלומר:
הרי  אדם, בן אצל כי יתברך, מדותיו - ולהבדיל
כשהוא  שגם שלו, העצמיות הן שלו והמדות השכל
שיוכל  השכל בחינת הוא מהותו כל לעצמו
או  באהבה להתפעל וכן חכמה, דבר איזה להשכיל
שמורכבת  האדם נפש גדר זהו כי כו', יראה
בינה  חכמה - השכל כוחות (שלשה כוחות מעשרה
במהותו  למעלה משא"כ מדות), ושבע דעת,

כלל". מדות אלין מכל "לאו ית' ועצמותו

(חסד, מיוחד גדר בהן יש שהמדות לפי והיינו
שאין  סוף", "אין הוא הקב"ה ואילו וכו') גבורה
פשוט  אור "נקרא אלא והגדרה ציור שום לו
הוי' "שעצמותו מפראג המהר"ל ובלשון בתכלית",
יודעים  אנו ואין כו', במה יוגדר לא פשוטה
בתכלית  פשוט ית' הוא כי כו' ומהותו הווייתו

הפשיטות".

שהקב"ה  הוא, התורה מיסודות אחד פירוש:

אין  אלא גשמית, ותמונה גוף בעל שאינו רק לא
מכל  מופשט יתברך הוא כי רוחני, ציור גם לו
להגדיר  יכולים אנו שאין דהיינו והגדרה, תואר
יכולים  אנו אין למשל: שהיא. צורה בשום אותו
כי  רחמן. או חסדן או חכם שהוא עליו לומר

אחד  על למשל אומרים הרי כשאנו חכם, שהוא
ציור  זה, לאדם מסויים וציור הגדרה נותן זה תואר
והגדרה, ציור שום לו אין הקב"ה אבל חכמה. של
מכל  מופשט פשוט", אחד "עצם יתברך הוא אלא
תיאור  שום לו שאין משמעו ["עצם" תואר

והגדרה].

äîëçä éë ,àòéãé äîëçá àìå íéëç àåä úðàå
àéäù äîëç íùá '÷ðù ,íéàøáðá àéä àòéãéä
'úé åìöà ìáà ,ìëùåî øáã ìéëùäì äìëùä

.äæ êééù àì
ולא  חכים הוא "אנת זהר בתיקוני מ"ש וזהו
סוף" "אין יתברך שהוא דהיות ידיעא", בחכמה
(גם) יתברך הוא הרי ח"ו, חסרון שום בו שייך ולא
שהיא  כפי החכמה ענין כמו אינו אבל "חכים",
שהתואר  ידיעא"), ("חכמה נבראים אצל "ידועה"
בו  שיש שבו, החכמה כח ידי על באדם נקנה חכם
הוא  שמהותו חכמה של ומוגדר מיוחד כח
קונה  הוא זה כח ידי ועל מושכל" דבר "להשכיל
שהוא  מה (או "חכם" שנעשה עד וחכמות ידיעות
אין  יתברך אצלו משא"כ ולהחכים), לדעת יכול
שיש  (היינו החכמה בגדר ח"ו אותו להגדיר שייך

חכמה). של מוגדר כח לו

הוא  הרי סוף" "אין שלהיותו רק [אלא
בלי  שלימות הכל, שלימות - דכולא" "שלימותא

ח"ו]. חסרון שום

äîëçî äèîì àéäù äáùçîä úðéçá åìéôà éë
.'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéìò øîàð
ענין  בין ח"ו דמיון שום שאין - זה ענין
וגדר  חכים") הוא ("אנת יתברך שבו החכמה
לא  הוא - שבנבראים) החכמה (כח ידיעא" "חכמה
מחשבה  בבחינת אף אלא החכמה, בכח רק

החכמה. מבחינת למטה שהיא שלמעלה,

שלו  המחשבה שכח להבדיל, אדם אצל [וכמו
חכמה  דבר איזה שהשכלת דאע"פ שכלו. כח אינו
המחשבה  גוף מקום, מכל האדם, במחשבת היא
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 גבי על ללבוש אסור אבל בבית הכובע ללבוש זה וכל
מתפשט  שאינו אע"פ בו ולצאת ראשו שעל קטן כובע
מעל  הרוח יפריחנו שמא לחוש שיש לפי מראשו להלן טפח
מהודק  הוא כן אם אלא אמות ד' בידו ויביאנו וישכח ראשו
יכול  הרוח ואין לתוכו נכנס שראשו עמוק שהוא או בראשו
שבזה  גרונו תחת ברצועה קשור שהוא או מראשו להפריחו
לילך  אדם בני דרך שאין ובמקומות לכלום לחוש אין
לצאת  מותר הגדול זה כובע בלי בלבד קטן בכובע ברחוב
יש  אם אבל בלעדו אמות ד' ילך לא שבודאי ענין בכל בו
ללבוש  אסור לפעמים ברחוב בו לילך שדרך כובע עליו
שהוא  פי על אף קטן בין גדול בין  אחר כובע שום עליו
בענין  הוא כן אם אלא בזה וכיוצא הקור מחמת לו צריך
שנתבאר: כמו ראשו מעל הרוח יפילנו שמא בו לחוש שאין

‡ בכל או בשדה או ברה"ר בשבת תפילין שמצא מי
ויכולין  בהם וכיוצא מכלבים משתמרים שאינן מקום
קשורות  רצועות בהם יש אם יעשה כיצד בזיון לידי לבא
כדרכן  שילבישן דהיינו זוג זוג לעיר יכניסן ללבשן שיכול
ונכנס  ראשו על ראש ושל זרועו על יד של תפילין בחול
ראשון) המשתמר מקום שהוא החיצונה (בחצר בעיר וחולצן
יכול  ואינו כולן שיכניס עד אחר זוג ולובש ויוצא וחוזר

כ  זוגות ב' בבל ללבוש בזה יעבור שלא פי על אף אחת
על  וכשמוסיף כלל תפילין זמן אינו שבת שהרי תוסיף
כיון  מכלֿמקום כלל תוסיף בל שייך לא בזמנה שלא המצוה
נקרא  אינו השני זוג א"כ זוגות ב' לעולם לובש אין שבחול
בזיון  משום חכמים התירו ולא הוא כמשוי אלא לבישה דרך
ואינו  בחול לבישה כדרך שהוא אחד זוג אלא התפילין
משום  אלא בזיון במקום שלא איסורו ואין כמשוי נראה

למעלה: שנתבאר כמו בידו יביאנו שמא גזירה

· להכניס היום יספיק שלא בענין הרבה זוגות היו ואם
גם  להכניס שיצטרך כיון לבישה דרך זוג זוג כולן
עד  לשמרן כאן ישב אלא ביום כלל יכניסן לא משתחשך

בידיו. כולן יכניס ואז שתחשך

אחד  זוג הן אפילו תפילין שמצאה אשה אבל באיש זה וכל
מלבוש  דרך לעיר תכניסן ולא הלילה עד ותשמרן תשב
להן  מלבוש אינן בחול תפילין מניחות הנשים שאין שכיון

גמור. משוי אלא

שודדי  ליסטים מפני שתחשך עד כאן לישב מתיירא ואם
אמות  מד' פחות פחות ויוליכן מיד בידיו כולן יטול לילה
נותן  או החיצונה לחצר שמגיע עד רס"ו בסי' שנתבאר כדרך
שאצלו  לחבירו וחבירו אמות ד' בתוך שאצלו לחבירו כולן
המשתמר  מקום שהוא עיר של החיצונה לחצר שיגיעו עד
לחבירו  אותן יושיט ההוא החצר לפני וכשיגיע הראשון
שנמצא  הולך שהוא בשעה מידו יטלן וחבירו בחצר העומד
הנחה  עושה וחבירו הרבים מרשות עקירה עושה הוא

יש  אם לבישה דרך זוג זוג אותן יכניסו או היחיד ברשות
יד  כלאחר לחצר יזרקם לא אבל כולן להכניס ביום שהות
בי"ד  כמ"ש התפילין בזיון מפני רס"ו בסי' שנתבאר כמו

רפ"ב: סי'

‚ שיש התפילין להניח שלא שגזרו הגזירה בימי הוא ואם
להביאן  שכן וכל לשמרן עליהן לישב אפילו סכנה בו
לו  והולך במקומן מכסן תפילין מניח שהוא שיאמרו בידיו

מעט: שהם בין הרבה שהם בין

„ שגזרו הגזירה בימי בשדה תורה ספר מצא אם וכן
זמן  אינו ואם לו והולך במקומו מכסהו ללומדו שלא
לביתו  יביאנו ואז שתחשך עד ולשמרו לישב צריך הגזירה
עד  כאן יהיה אם הספר שמתקלקל יורדים הגשמים היו ואם
עליו  ומכסה וחוזר מלבוש כעין בהספר יתעטף הלילה
גמור  מלבוש דרך שאינו שאף מיד לביתו ומביאו בבגדיו

ל  התורה:התירו כבוד מפני ו

‰ דרך יוציאם האיך הדליקה מפני כליו להציל הבא
של"ד: בסי' יתבאר הרבים רשות

Â בהן כיוצא כל וכן הפשתן את או הצמר את המלבן
שכן  מלאכות מאבות והוא חייב להתלבן שדרכן ממה
למלאכות  העשויים והפשתים הצמר מלבנים היו במשכן
וחייב  מלבן תולדת הוא הרי בגדים והמכבס המשכן
כמכבס  זה הרי שבו המים שיוציא עד הבגד את והסוחט

מלבן. משום וחייב בגדים

וליפול  להחליק שיכול במקום בשבת לילך אסור לפיכך
ונפל  הלך ואם ויסחוט וישכח במים בגדיו ישרו שמא במים
הרבה  בגשמים בגדיו שנשרו מי וכן במים בגדיו ונשרו
בהן  להלך יכול אלא מיד לפושטן צריך אינו עליהם שירדו
(בהם) בהילוכו ויסחטם ישכח שמא חוששין ואין היום) (כל

ש"ב. בסי' שיתבאר כמו המים מן ינערם לא אבל

מראית  מפני בשבת לנגבם ישטחם לא מעליו וכשפושטן
בשבת  שכבסן יאמר לנגב שטוחים אותם שהרואה העין
דבר  שכל אסור רואה שם שאין בחדר לשטחם ואפילו
שעשה  יחשדוהו שלא העין מראית מפני חכמים שאסרו
לחוש  שיש מפני חדרים בחדרי אפילו אסור תורה של איסור
ויראהו  לשם פתאום אחד שיבא אחת פעם יארע שמא
לחלק  רצו לא לפיכך תורה דברי על שעבר ויחשדהו
לחוש  שאין בענין הוא אם אף ענין בכל ואסרו בגזרתם

לכך:

Ê שטוחים היו אם אבל בשבת לשטחם אלא אסרו ולא
העין  מראית מפני בשבת לסלקן חייב אינו שבת מערב
במים  נשרו לא אפילו ענין בכל אסרו בשבת לשטוח אבל

הזיעה: מן אלא

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק
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xe` dxez

המדות) את (להחיות זה ושפע שאור והטעם
שהערך  לפי הוא - הקדושים) (שמותיו "שם" נקרא
בכבודו  הקב"ה לגבי זה ושפע אור של והיחס
האדם  שם של והיחס הערך כמו אלא אינו ובעצמו,
רק  הוא בשם הצורך שכל האדם, ומהות עצם לגבי
האדם  משא"כ לקרותו, שיוכל הזולת בשביל
ששם  מובן שמזה לשם, כלל צריך אין לעצמו

ועצמותו. מהותו אינו האדם

הקדושים  ששמותיו בנמשל, הוא וכך
רק  אלא ובעצמו בכבודו הקב"ה אל לא מתייחסים
כביכול  עצמו את ומשפיל יורד יתברך שהוא כפי
בריאת  בשביל היינו ה"שם"), (כענין הזולת אל

העולמות. והנהגת

øäåæ éðå÷úá ù"îëå ,'åëå àùðå íø 'úé àåä éë
.ììë úåãî ïéìà ìëî åàì

אל  מתייחסים הקדושים שהשמות מה וזהו
התהוות  בשביל ית' מאתו שנמשך והשפע האור
שכל  לפי הממלכה"), גו' ("הגדולה יתברך מדותיו
בכבודו  בהקב"ה שייך אינו שלמעלה המדות גדר
אלין  מכל "לאו זהר בתיקוני וכדאיתא ובעצמו,
(היינו  הללו המדות שכל [היינו, כלל" איהו מדות
יתברך  בו אינן לפנ"ז) שם המנויות הספירות עשר

בעצמו].

האדם, שבנפש המדות בין הבדל יש כלומר:
הרי  אדם, בן אצל כי יתברך, מדותיו - ולהבדיל
כשהוא  שגם שלו, העצמיות הן שלו והמדות השכל
שיוכל  השכל בחינת הוא מהותו כל לעצמו
או  באהבה להתפעל וכן חכמה, דבר איזה להשכיל
שמורכבת  האדם נפש גדר זהו כי כו', יראה
בינה  חכמה - השכל כוחות (שלשה כוחות מעשרה
במהותו  למעלה משא"כ מדות), ושבע דעת,

כלל". מדות אלין מכל "לאו ית' ועצמותו

(חסד, מיוחד גדר בהן יש שהמדות לפי והיינו
שאין  סוף", "אין הוא הקב"ה ואילו וכו') גבורה
פשוט  אור "נקרא אלא והגדרה ציור שום לו
הוי' "שעצמותו מפראג המהר"ל ובלשון בתכלית",
יודעים  אנו ואין כו', במה יוגדר לא פשוטה
בתכלית  פשוט ית' הוא כי כו' ומהותו הווייתו

הפשיטות".

שהקב"ה  הוא, התורה מיסודות אחד פירוש:

אין  אלא גשמית, ותמונה גוף בעל שאינו רק לא
מכל  מופשט יתברך הוא כי רוחני, ציור גם לו
להגדיר  יכולים אנו שאין דהיינו והגדרה, תואר
יכולים  אנו אין למשל: שהיא. צורה בשום אותו
כי  רחמן. או חסדן או חכם שהוא עליו לומר

אחד  על למשל אומרים הרי כשאנו חכם, שהוא
ציור  זה, לאדם מסויים וציור הגדרה נותן זה תואר
והגדרה, ציור שום לו אין הקב"ה אבל חכמה. של
מכל  מופשט פשוט", אחד "עצם יתברך הוא אלא
תיאור  שום לו שאין משמעו ["עצם" תואר

והגדרה].

äîëçä éë ,àòéãé äîëçá àìå íéëç àåä úðàå
àéäù äîëç íùá '÷ðù ,íéàøáðá àéä àòéãéä
'úé åìöà ìáà ,ìëùåî øáã ìéëùäì äìëùä

.äæ êééù àì
ולא  חכים הוא "אנת זהר בתיקוני מ"ש וזהו
סוף" "אין יתברך שהוא דהיות ידיעא", בחכמה
(גם) יתברך הוא הרי ח"ו, חסרון שום בו שייך ולא
שהיא  כפי החכמה ענין כמו אינו אבל "חכים",
שהתואר  ידיעא"), ("חכמה נבראים אצל "ידועה"
בו  שיש שבו, החכמה כח ידי על באדם נקנה חכם
הוא  שמהותו חכמה של ומוגדר מיוחד כח
קונה  הוא זה כח ידי ועל מושכל" דבר "להשכיל
שהוא  מה (או "חכם" שנעשה עד וחכמות ידיעות
אין  יתברך אצלו משא"כ ולהחכים), לדעת יכול
שיש  (היינו החכמה בגדר ח"ו אותו להגדיר שייך

חכמה). של מוגדר כח לו

הוא  הרי סוף" "אין שלהיותו רק [אלא
בלי  שלימות הכל, שלימות - דכולא" "שלימותא

ח"ו]. חסרון שום

äîëçî äèîì àéäù äáùçîä úðéçá åìéôà éë
.'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéìò øîàð
ענין  בין ח"ו דמיון שום שאין - זה ענין
וגדר  חכים") הוא ("אנת יתברך שבו החכמה
לא  הוא - שבנבראים) החכמה (כח ידיעא" "חכמה
מחשבה  בבחינת אף אלא החכמה, בכח רק

החכמה. מבחינת למטה שהיא שלמעלה,

שלו  המחשבה שכח להבדיל, אדם אצל [וכמו
חכמה  דבר איזה שהשכלת דאע"פ שכלו. כח אינו
המחשבה  גוף מקום, מכל האדם, במחשבת היא
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c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

השכלית  הסברא אל "לבוש" רק אלא שכל, אינו
בו]. המלובשת

(שלמטה  יתברך מחשבתו בבחינת דגם
מחשבותיכם", מחשבותי לא "כי נאמר מהחכמה)
אנו  שאין רק (לא הוא בזה הפנימי שהפירוש
אלא) יתברך, מחשבותיו הן מה להבין יכולים
המחשבה  כח במהות הבנה שום לנו שאין
שיש  לומר כלל שייך לא יתברך אצלו כי דלמעלה,
חכמתו  שאין וכ"ש מחשבה, של מוגדר כח בו

כחכמתנו. יתברך

å÷î àéäù éôì äáùçîå äîëç '÷ðù àìàø
.äîëçä øå÷îå äáùçîä

("אנת  "חכמה" בחינת שיש אומרים שאנו ומה
דלכאורה  - מחשבה בחינת וכן למעלה, חכים")
גופא  שזה "חכים", בשם בכלל לתארו ניתן כיצד
יתברך  שהוא בזה, הכוונה הנה - והגבלה הגדרה

חכמה. לבחינת מקור וכן מחשבה לבחינת מקור

למטה  החכמה מציאות שתתהווה כדי פירוש:
העלים  הקב"ה [כלומר, עצמו את צמצם בנבראים,
מצומצם] ושפע אור וגילה שלו האיןֿסופיות את
חכמתו  (הנקראת זו ומבחינה "חכים", נקרא להיות

שבנבראים. החכמה לכח מקור נעשה יתברך)

שהוא  הקב"ה על אומרים שאנו דזה ונמצא
(וכן  החכמה מקור שהוא בזה, הפירוש "חכים",
כח  ית' בו שנמצא לא אבל המחשבה), מקור הוא

כו'. חכמה של מוגדר

,øåà äàøð êøåàá íééç øå÷î êîò éë ù"îëå
äàøð éæà ,äèîì øåàä êùîðùë ,êøåàá ùåøéô

.'åë äáùçîäå äîëçä øåà âùåîå
נראה  באורך חיים מקור עמך "כי מ"ש וזהו
נראה  ש"באורך בכך החידוש מהו דלכאורה אור",
בוודאי  הרי הקב"ה של אורו כאן יש דאם אור",

אור". "נראה

יתברך  שהוא דאע"פ הוא, הכתוב פירוש אלא
כל  מקום מכל חיים), מקור עמך (כי דכולא מקורא
יתברך  מאלקותו אלינו ומתגלה שנראה מה
הקדושים) ומדותיו כוחותיו ושאר יתברך (חכמתו
(ולא  בעלמא" "הארה דהיינו בלבד, "אורך" הוא
יתברך  אורו כאשר דרק עצמו), חיים" "מקור
סוף) לו ואין פשוט" "אור הוא עצמו (שמצד

שיהיו  אפשר אזי למטה ומאיר ויורד מתצמצם
חכמתו  בחינת (כמו הפרטיים כוחותיו בהתגלות

לנו. המושג באופן וכדומה) יתברך ומחשבתו

,íéôìàì ãñç äùòå ù"îë ,ãñçä úðéçá ïëå
íéîåöîöä éåáø íäù úåâøãî íéôìà ùéù

.ãñç úååäúä äéäéù ãò úåëùîäå
והמחשבה  החכמה בחינת בענין שהוא כמו
הקב"ה, של החסד מידת בענין הוא כך דלמעלה,
ידי  על באה ומציאותה מוגדרת מידה שהיא

רבים. צמצומים

חסד  "ועושה במ"ש הפנימי הפירוש וזהו
ריבוי  את רק לתאר בא הכתוב שאין לאלפים",
שמשלם  הפשוט (כפירוש עושה שהקב"ה החסד
שלא  הקב"ה לגבי שהרי - ( דור לאלפים עד שכר
שיכול  קמ"ל מאי לחסדיו, סוף ואין רחמיו כלו
ריבוי  תיאור זהו אלא - לאלפים חסד לעשות

והצ  ("אלפים המדריגות האלקי בהאור מצומים
החסד  מדת מציאות שמתגלה עד מדריגות")
שכדי  לאלפים", חסד "עושה וזהו דלמעלה.
זה  על צריכים למעלה ה"חסד" מציאות שתתגלה

צמצומים. ("אלפי") ריבוי

úåéäì àåä êéøöù ,äðáé ãñç íìåò ù"îëå
.ãñç äéäéù äðáð

הרמזים  ואחד יבנה", חסד "עולם נאמר זה על
על  קאי "יבנה" שתיבת הוא, חסידות) (ע"פ בזה
חסד, ידי על נבנה שהעולם לא כלומר, "חסד",
התהוות  בשביל כי נבנה, עצמו שהחסד אלא
החסד, מידת את "לבנות" צריך הקב"ה הי' העולם
הצמצומים  ריבוי היינו החסד" מדת "בנין ופירוש
(ד"לאו  הגדול מאורו שתתהווה עד והמדריגות

דלמעלה. החסד מדת כלל") איהו מדות מכל

úðéçáá úåéçä úåèùôúä úåéäì åæ äëùîäå
,ïé÷çîð íðéàù úåîù 'æî àåä ãñçå äîëç
ãñçá ìà íùå ,äîëçá àéä ç"úô ãå÷ðá ä"éåä
íù úðéçá íäù ,íåéä ìë ìà ãñç ù"îëå

.ãáìá
שאינם  הקדושים השמות ז' ענין תוכן וזהו

דלמעלה: מדות ז' כנגד שהם נמחקים,

של  כינוי אינם הקדושים שהשמות לעיל, הובא
זהו  אך הקב"ה, של לאורו כינוי אם כי עצמן, המדות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

המדות, בענין ו"מתפשט" יורד יתברך שאורו כפי
הוא  פת"ח בניקוד הוי' דשם קבלה בספרי וכדאיתא
מאיר  ב"ה סוף אין שאור כפי שזהו והיינו בחכמה,
בחסד  אֿל שם וכן החכמה, בבחינת ומתפשט
סוף  אין אור גילוי היינו היום) כל אֿל חסד (כמ"ש

החסד. במידת ב"ה

"שמותיו  זה אלקי וגילוי אור נקרא ולכן
סוף  אין דאור ההתפשטות שכל מאחר הקדושים",
חיצונית  התפשטות אלא אינה המדות בבחינת ב"ה
האדם, עצמיות לגבי האדם שם ערך כמו בלבד,

כנ"ל.

משנ  לפי גדר "[והנה שכל לטעות, אפשר לעיל ת

" כביכול הוא יתברך יתברך,מחוץ מדותיו לעצמותו "

הקב  ""כי הוא ובעצמו בכבודו בתכלית ה פשוט

כן הפשיטות  ואם מוגדרים, לכוחות שייך ואינו "

הקב  של מוגדרים ומדות כוחות על מדברים ה,"כשאנו

ה  אל אותם לייחס אפשר האיןֿסוף פשיטות "אי של "

ה."ב 

כן:] אינו דהאמת שממשיך וזהו

éåìéâ éãéì àáå êùîðù øçà ,íå÷î ìëî êà
àéä àéää äëùîää äðä äîëçäå ãñçä úãî
ãò ,äîëçäå ãñçä úãîá ùîî úùáåìî

.íäîò úãçàúîù
שמצד  דאע"פ ב"ה, האיןֿסוף הפלאת זוהי
מקום  מכל המדות, מגדר ונשא רם הוא עצמו

היחוד". בתכלית בהם סוף אין אור "מתאחד

,ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçå åäéà ïéðò åäæå
.'åë òãåéä àåä òãîä àåä ïéðòë åðééäã

עם  האיןֿסוף התאחדות של זה מושג
הרמב"ם  דברי עם אחד בקנה עולה הספירות,
כלומר, היודע", הוא המדע "הוא יתברך שאצלו
בידיעת  כי אחד", ודעתנו אנו "אין נבראים אצל
האדם  שונים: ענינים משלשה הרכבה יש האדם
ידו  (שעל שלו הדעת וכח הידוע, הדבר היודע,
נוסף  דבר הוא הדעת כח שהרי הדבר), את השיג
פשוטה  "אחדות הוא הקב"ה אבל הנפש; מהות על
מכל  "אחד והוא כלל", ריבוי וצד הרכבה שום בלי
אומר  אתה נמצאת ייחוד, דרך ובכל פינה ומכל צד
הכל  עצמה הדיעה והוא הידוע והוא היודע הוא
באוזן  ולא לאומרו בפה כח אין זה ודבר אחד,

בוריו". על להכירו האדם בלב ולא לשמעו

שעצמותו  הרמב"ם, מדברי למדין נמצינו
רצונו  - כוחותיו כל עם הקב"ה של ומהותו
"הכל  - וכו' חסדו ומדת ודעתו ובינתו וחכמתו
ומהותו", עצמותו היא שהיא ממש, פשוטה אחדות
שהאציל  מדותיו עם שמתייחד "יחודו - זה ודבר
לבד  "מרומם ועצמותו שמהותו אף ית'", מאתו
- והשגה" ושכל חכמה מבחינת קץ אין רוממות
ולכן  בהן, מתייחד איך להשיג השגה בבחינת "אינו
בזהר  הספירות שהן הקב"ה של מדותיו נקראו
שלמעלה  האמונה שהיא דמהימנותא, רזא הקדוש

השכל". מן

והוא  המדע "הוא בענין הרמב"ם דברי תוכן
מידותיו  עם סוף" ה"אין (התאחדות כו'" היודע
וחיוהי  "איהו והקבלה הזהר בלשון נקרא - ית')
האורות  הן "חיוהי פירוש, חד", וגרמוהי איהו חד
ספירות  שבעשר כידוע - הכלים" הן וגרמוהי
מאתו  שנאצלו אלקיים כוחות עשרה (הן הקדושות
ו"כלים" "אורות" יש עלמין") בהון "לאנהגא ית'
האלקי  והאור החיות הוא הספירה של (ה"אור"
של  והציור ההגדרה הוא וה"כלי" שבהספירה,
חד  וחיוהי "איהו בזהר אמרו זה ועל - הספירה)
סוף  אין אור היינו - ד"איהו" חד", וגרמוהי איהו
עם  חד הוא - סוף") אין ("עצמות עצמו ב"ה

הספירות. עשר של והכלים האורות

חסד דאע" שבמידת האלקי (והגילוי) שהאור פ
החיות  (שהוא ומצוייר מוגדר אור הוא (לדוגמא)
הגדרת  שהוא ה"כלי" וכ"ש דייקא), חסד של
ב"ה  סוף אין אור מקום, מכל - עצמה הספירה

. היחוד בתכלית עמהם מתאחד ("איהו") עצמו

,ùåøéô ,äøåáâäå äìåãâä 'ä êì ù"îëå
.ùîî 'ä êì úðéçáá úéùòðå úãçàúîù

הגדולה  ה' "לך הכתוב פירוש גם וזהו
ב"ה  סוף אין אור יחוד על דקאי וגו'", והגבורה
ובעצמו, בכבודו הקב"ה היינו "לך" - מדותיו עם
מדותיו  שאין הוא, גו'" הגדולה ה' "לך ופירוש
ממש, "לך" הם אלא ח"ו ממנו חוץ הקדושות

היחוד. בתכלית יתברך עמו שמתאחדים היינו

אע  שהקב "[לסיכום: לבדו "פ מרומם עצמו מצד ה

ה  בגדר מתאחד ספירות "ואינו הוא מקום, מכל כלל, "

עמהן.

אור  יחוד ידי על אשר - מסקנא לעוד באים ומזה
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

השכלית  הסברא אל "לבוש" רק אלא שכל, אינו
בו]. המלובשת

(שלמטה  יתברך מחשבתו בבחינת דגם
מחשבותיכם", מחשבותי לא "כי נאמר מהחכמה)
אנו  שאין רק (לא הוא בזה הפנימי שהפירוש
אלא) יתברך, מחשבותיו הן מה להבין יכולים
המחשבה  כח במהות הבנה שום לנו שאין
שיש  לומר כלל שייך לא יתברך אצלו כי דלמעלה,
חכמתו  שאין וכ"ש מחשבה, של מוגדר כח בו

כחכמתנו. יתברך

å÷î àéäù éôì äáùçîå äîëç '÷ðù àìàø
.äîëçä øå÷îå äáùçîä

("אנת  "חכמה" בחינת שיש אומרים שאנו ומה
דלכאורה  - מחשבה בחינת וכן למעלה, חכים")
גופא  שזה "חכים", בשם בכלל לתארו ניתן כיצד
יתברך  שהוא בזה, הכוונה הנה - והגבלה הגדרה

חכמה. לבחינת מקור וכן מחשבה לבחינת מקור

למטה  החכמה מציאות שתתהווה כדי פירוש:
העלים  הקב"ה [כלומר, עצמו את צמצם בנבראים,
מצומצם] ושפע אור וגילה שלו האיןֿסופיות את
חכמתו  (הנקראת זו ומבחינה "חכים", נקרא להיות

שבנבראים. החכמה לכח מקור נעשה יתברך)

שהוא  הקב"ה על אומרים שאנו דזה ונמצא
(וכן  החכמה מקור שהוא בזה, הפירוש "חכים",
כח  ית' בו שנמצא לא אבל המחשבה), מקור הוא

כו'. חכמה של מוגדר

,øåà äàøð êøåàá íééç øå÷î êîò éë ù"îëå
äàøð éæà ,äèîì øåàä êùîðùë ,êøåàá ùåøéô

.'åë äáùçîäå äîëçä øåà âùåîå
נראה  באורך חיים מקור עמך "כי מ"ש וזהו
נראה  ש"באורך בכך החידוש מהו דלכאורה אור",
בוודאי  הרי הקב"ה של אורו כאן יש דאם אור",

אור". "נראה

יתברך  שהוא דאע"פ הוא, הכתוב פירוש אלא
כל  מקום מכל חיים), מקור עמך (כי דכולא מקורא
יתברך  מאלקותו אלינו ומתגלה שנראה מה
הקדושים) ומדותיו כוחותיו ושאר יתברך (חכמתו
(ולא  בעלמא" "הארה דהיינו בלבד, "אורך" הוא
יתברך  אורו כאשר דרק עצמו), חיים" "מקור
סוף) לו ואין פשוט" "אור הוא עצמו (שמצד

שיהיו  אפשר אזי למטה ומאיר ויורד מתצמצם
חכמתו  בחינת (כמו הפרטיים כוחותיו בהתגלות

לנו. המושג באופן וכדומה) יתברך ומחשבתו

,íéôìàì ãñç äùòå ù"îë ,ãñçä úðéçá ïëå
íéîåöîöä éåáø íäù úåâøãî íéôìà ùéù

.ãñç úååäúä äéäéù ãò úåëùîäå
והמחשבה  החכמה בחינת בענין שהוא כמו
הקב"ה, של החסד מידת בענין הוא כך דלמעלה,
ידי  על באה ומציאותה מוגדרת מידה שהיא

רבים. צמצומים

חסד  "ועושה במ"ש הפנימי הפירוש וזהו
ריבוי  את רק לתאר בא הכתוב שאין לאלפים",
שמשלם  הפשוט (כפירוש עושה שהקב"ה החסד
שלא  הקב"ה לגבי שהרי - ( דור לאלפים עד שכר
שיכול  קמ"ל מאי לחסדיו, סוף ואין רחמיו כלו
ריבוי  תיאור זהו אלא - לאלפים חסד לעשות

והצ  ("אלפים המדריגות האלקי בהאור מצומים
החסד  מדת מציאות שמתגלה עד מדריגות")
שכדי  לאלפים", חסד "עושה וזהו דלמעלה.
זה  על צריכים למעלה ה"חסד" מציאות שתתגלה

צמצומים. ("אלפי") ריבוי

úåéäì àåä êéøöù ,äðáé ãñç íìåò ù"îëå
.ãñç äéäéù äðáð

הרמזים  ואחד יבנה", חסד "עולם נאמר זה על
על  קאי "יבנה" שתיבת הוא, חסידות) (ע"פ בזה
חסד, ידי על נבנה שהעולם לא כלומר, "חסד",
התהוות  בשביל כי נבנה, עצמו שהחסד אלא
החסד, מידת את "לבנות" צריך הקב"ה הי' העולם
הצמצומים  ריבוי היינו החסד" מדת "בנין ופירוש
(ד"לאו  הגדול מאורו שתתהווה עד והמדריגות

דלמעלה. החסד מדת כלל") איהו מדות מכל

úðéçáá úåéçä úåèùôúä úåéäì åæ äëùîäå
,ïé÷çîð íðéàù úåîù 'æî àåä ãñçå äîëç
ãñçá ìà íùå ,äîëçá àéä ç"úô ãå÷ðá ä"éåä
íù úðéçá íäù ,íåéä ìë ìà ãñç ù"îëå

.ãáìá
שאינם  הקדושים השמות ז' ענין תוכן וזהו

דלמעלה: מדות ז' כנגד שהם נמחקים,

של  כינוי אינם הקדושים שהשמות לעיל, הובא
זהו  אך הקב"ה, של לאורו כינוי אם כי עצמן, המדות
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המדות, בענין ו"מתפשט" יורד יתברך שאורו כפי
הוא  פת"ח בניקוד הוי' דשם קבלה בספרי וכדאיתא
מאיר  ב"ה סוף אין שאור כפי שזהו והיינו בחכמה,
בחסד  אֿל שם וכן החכמה, בבחינת ומתפשט
סוף  אין אור גילוי היינו היום) כל אֿל חסד (כמ"ש

החסד. במידת ב"ה

"שמותיו  זה אלקי וגילוי אור נקרא ולכן
סוף  אין דאור ההתפשטות שכל מאחר הקדושים",
חיצונית  התפשטות אלא אינה המדות בבחינת ב"ה
האדם, עצמיות לגבי האדם שם ערך כמו בלבד,

כנ"ל.

משנ  לפי גדר "[והנה שכל לטעות, אפשר לעיל ת

" כביכול הוא יתברך יתברך,מחוץ מדותיו לעצמותו "

הקב  ""כי הוא ובעצמו בכבודו בתכלית ה פשוט

כן הפשיטות  ואם מוגדרים, לכוחות שייך ואינו "

הקב  של מוגדרים ומדות כוחות על מדברים ה,"כשאנו

ה  אל אותם לייחס אפשר האיןֿסוף פשיטות "אי של "

ה."ב 

כן:] אינו דהאמת שממשיך וזהו

éåìéâ éãéì àáå êùîðù øçà ,íå÷î ìëî êà
àéä àéää äëùîää äðä äîëçäå ãñçä úãî
ãò ,äîëçäå ãñçä úãîá ùîî úùáåìî

.íäîò úãçàúîù
שמצד  דאע"פ ב"ה, האיןֿסוף הפלאת זוהי
מקום  מכל המדות, מגדר ונשא רם הוא עצמו

היחוד". בתכלית בהם סוף אין אור "מתאחד

,ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçå åäéà ïéðò åäæå
.'åë òãåéä àåä òãîä àåä ïéðòë åðééäã

עם  האיןֿסוף התאחדות של זה מושג
הרמב"ם  דברי עם אחד בקנה עולה הספירות,
כלומר, היודע", הוא המדע "הוא יתברך שאצלו
בידיעת  כי אחד", ודעתנו אנו "אין נבראים אצל
האדם  שונים: ענינים משלשה הרכבה יש האדם
ידו  (שעל שלו הדעת וכח הידוע, הדבר היודע,
נוסף  דבר הוא הדעת כח שהרי הדבר), את השיג
פשוטה  "אחדות הוא הקב"ה אבל הנפש; מהות על
מכל  "אחד והוא כלל", ריבוי וצד הרכבה שום בלי
אומר  אתה נמצאת ייחוד, דרך ובכל פינה ומכל צד
הכל  עצמה הדיעה והוא הידוע והוא היודע הוא
באוזן  ולא לאומרו בפה כח אין זה ודבר אחד,

בוריו". על להכירו האדם בלב ולא לשמעו

שעצמותו  הרמב"ם, מדברי למדין נמצינו
רצונו  - כוחותיו כל עם הקב"ה של ומהותו
"הכל  - וכו' חסדו ומדת ודעתו ובינתו וחכמתו
ומהותו", עצמותו היא שהיא ממש, פשוטה אחדות
שהאציל  מדותיו עם שמתייחד "יחודו - זה ודבר
לבד  "מרומם ועצמותו שמהותו אף ית'", מאתו
- והשגה" ושכל חכמה מבחינת קץ אין רוממות
ולכן  בהן, מתייחד איך להשיג השגה בבחינת "אינו
בזהר  הספירות שהן הקב"ה של מדותיו נקראו
שלמעלה  האמונה שהיא דמהימנותא, רזא הקדוש

השכל". מן

והוא  המדע "הוא בענין הרמב"ם דברי תוכן
מידותיו  עם סוף" ה"אין (התאחדות כו'" היודע
וחיוהי  "איהו והקבלה הזהר בלשון נקרא - ית')
האורות  הן "חיוהי פירוש, חד", וגרמוהי איהו חד
ספירות  שבעשר כידוע - הכלים" הן וגרמוהי
מאתו  שנאצלו אלקיים כוחות עשרה (הן הקדושות
ו"כלים" "אורות" יש עלמין") בהון "לאנהגא ית'
האלקי  והאור החיות הוא הספירה של (ה"אור"
של  והציור ההגדרה הוא וה"כלי" שבהספירה,
חד  וחיוהי "איהו בזהר אמרו זה ועל - הספירה)
סוף  אין אור היינו - ד"איהו" חד", וגרמוהי איהו
עם  חד הוא - סוף") אין ("עצמות עצמו ב"ה

הספירות. עשר של והכלים האורות

חסד דאע" שבמידת האלקי (והגילוי) שהאור פ
החיות  (שהוא ומצוייר מוגדר אור הוא (לדוגמא)
הגדרת  שהוא ה"כלי" וכ"ש דייקא), חסד של
ב"ה  סוף אין אור מקום, מכל - עצמה הספירה

. היחוד בתכלית עמהם מתאחד ("איהו") עצמו

,ùåøéô ,äøåáâäå äìåãâä 'ä êì ù"îëå
.ùîî 'ä êì úðéçáá úéùòðå úãçàúîù

הגדולה  ה' "לך הכתוב פירוש גם וזהו
ב"ה  סוף אין אור יחוד על דקאי וגו'", והגבורה
ובעצמו, בכבודו הקב"ה היינו "לך" - מדותיו עם
מדותיו  שאין הוא, גו'" הגדולה ה' "לך ופירוש
ממש, "לך" הם אלא ח"ו ממנו חוץ הקדושות

היחוד. בתכלית יתברך עמו שמתאחדים היינו

אע  שהקב "[לסיכום: לבדו "פ מרומם עצמו מצד ה

ה  בגדר מתאחד ספירות "ואינו הוא מקום, מכל כלל, "

עמהן.

אור  יחוד ידי על אשר - מסקנא לעוד באים ומזה
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ב  סוף סוף "אין אין אור ומתגלה נמשך הספירות, עם ה

העולמות."ב  בתוך הפשיטות) בתכלית (הפשוט ה

" הוא הספירות ענין כל עלמין שהרי בהון ,"לאנהגא

כל  את המחי' האלקי והשפע החיות בא שמהן לפי

ידי  על ולפיכך, אותם), (ומנהיג והנבראים העולמות

ב  סוף אין אור ומדותיו "יחוד הספירות עם עצמו ה

ב  סוף אין אור נמשך העולמות "הקדושות, בתוך גם ה

גופא.

ב  סוף אין אור שגילוי יבאר (על "להלן בעולמות ה

התורה  קיום ידי על נפעל מדותיו) עם התאחדותו ידי

ע  שהאבות אלא ומצוות "והמצוות, התורה קיום י

ב  סוף אין אור גילוי פעלו בעולמות "שלהם רק ה

לישראל  הכח ניתן תורה במתן ואילו עליונים,

ב  סוף אין אור הגשמי]."להמשיך הזה בעולם גם ה

` wxt xaci dyn d"c
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dxe` ixry

שאין Î"ÂÓÎÂ(יז) רבוא ס' שהן נש"י בכללות יובן
זה  האלקי שכל בהשגת שוות דעותיהן
באלקות  שכלו וזה כו' כך באופן אלקות בהשגת שכלו
תוכן  שאמרו כמו מזולתו ומחולק נבדל אחר באופן
וכמ"ש  דעתו לפי כאו"א כו' לבות ותוכן ה' רוחות
בלבו  דמשער מה לפום בכאו"א בעלה בשערים נודע
א' משרש חברו עם שמתאחד מי (וגם כו' ודעתו
ודוגמא  כידוע לחברו דומה א' אין וכה"ג החסד בבחי'
אלפים  לק"פ מתחלק מיכאל דמחנה מחנות בד' לדבר
נש"י  לכללות שנמשך החכמה במקור שגם מפני כו'
וכל  במשל כנ"ל שונים אופנים לכמה מתחלק הרי
כל  היו במ"ת הנה אך רבים) לצירופים מתחלק אופן
איך  ולכאורה א' כאיש מתאחדים נשמות ריבוא הס'
הוא  הענין כו' כאלה ההפכים ריבוי שיתאחדו אפשר
מאד  גדול בריבוי באה והשגה השכל שמצד דאע"פ
בבחי' רק בא אינו האלקי האור כאשר רק זה אין
שאיננו  הפשוט הרצון בבחי' אבל והדעת ההשגה
ריבוא  הס' כל בזה הרי וכלל כלל וטעם בשכל מורכב
שכאו"א  לפי ממש כא' ומתכללים מתיחדים נשמות

שבלב  הרצון בנקודת להתפעל ודעתו מוחו מכלי יוצא
אותיות  וצרופי בשכל התחלקות מבחי' למעלה שהוא
ריבוא  שבס' הרצונות כל וא"כ בתכלית פשוט אלא
היוצאים  העם עד"מ כמו א' באיש א' רצון כמו נעשה
כלל  הפרש ואין במס"נ א' כאיש יהיו שיחדיו למלחמה
בהם  שהיה במ"ת היו וכן כו' לזולתו א' בין
הפשוט  לרצון בנקוד' ממש א' כאיש ההתכללות
הפשוט  אחדות מבחי' בהם האיר ואז א' בהשוואה
באחד  אחד למהוי העליונים פנים אור מבחי' בתכלית
הפשוט  ברצון רציתם כי פניך באור וזהו וד"ל ממש
בזמן  אבל כו' רואים העם שכל מפני היה במ"ת אך
יצאו  להריגה עצמן שהפקירו מצד היה אחשורוש
במס"נ  לבא העצמי הרצון לנקודת הגוף מכלל כולם
ברצון  ממש א' כאיש והיו משתוי' כולם שבזה כנ"ל
פשוטה  אחדות מבחי' בתוכם לקבל זכו ע"כ כו' א'
מחשבה  דלית אע"פ כנ"ל ממש ועצמותו ממהותו
מחשבה  שנק' ודעת בחכמה היינו כלל ביה תפיסא
הוא  הפשוט הרצון בנקודת דלבא רעותא בבחי' אבל

וד"ל: דוקא יחיד ל' וקבל נא' ולכן נתפס
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‰‰Â שהם כמו עצמן המדות היינו לעילא יומין שית
כמו  רק כו', דיבור בבחי' מהתלבשות למעלה
שם  מאירין שהם המח', אותיות בבחי' מאירים שהם
הנפש  עצם עם מתאחדת המח' כי יותר גילוי בבחי'
דבר  לך שאין ואף נפרד, בחי' נעשה הדיבור משא"כ

נראים  ועי"ז בנ"א כלשון תורה דברה מ"מ ממנו שחוץ
מתאחדת  היא המח' משא"כ כו', נפרד ודבר ליש לעינינו
אלקות  מאיר ששם לפי הביטול, בתכלית הם שם וע"כ
רחל, הקטנה ושם לאה הגדולה שם וזהו גילוי, בבחי'
וזה  גדולה ה' בחי' הוא דאתכסי' עלמא בחי' היא לאה
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עליונות  מדות גילוי בחי' שהוא בנים ששה ילדה שלאה
היא  רחל הקטנה ושם כו', והגבורה הגדולה הוי' לך
לעלמא  מקור שנעשה לפי קטנה שנק' דיבור בחי'
תיבין  שית ענין וזהו כו', נפרד בחי' שהם דאתגלי'
אל  המים יקוו מ"ש וזהו הביטול. בתכלית שהם דיחו"ע
מה  כל כי דאתכסי' עלמא בחי' הוא מים אחד, מקום
בתכלית  שם בטלים שהם רק כו', בים יש ביבשה שיש
ג"כ  שם שיש אף כי והיינו אחד, מקום אל וזהו הביטול,
העולם  רוחות וד' וארץ רקיעים ז' בחי' הוא אחד כי ו"ק

יקוו  וזהו אחד, בחי' הביטול בתכלית הם שם מ"מ
שהוא  אחד מקום אל דאתכסי' עלמא בחי' שהוא המים

בחילופי  הוא ועד משא"כ ביטול, דאחד בחי' אתוון
דאתכסי' בעלמא כמו ביטול בבחי' שם מאיר שאינו
והנה  כו'. דיבור בחי' שהוא רחל הקטנה בחי' שהוא
שנתהווה  אף דהיינו הוא הענין עלייהו, שביעאה מ"ש
שיהי' הוא המכוון מ"מ נפרד ודבר יש בבחי' העולמות
ואהבת  אומרים שם ברוך שאחר וזהו היש ביטול בחי'
היש. ביטול בחי' נעשה זה שאחר כו' אלקיך הוי' את
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Â‰ÊÂ שבת עליו שיעבור כדי בשמיני מילה ענין ג"כ
השבת, ממחרת לכם וספרתם ע"ד היינו א',
היא  שבת כי שבת בל' ונא' הפסח, ממחרת דעכצ"ל
יומין  שית הוי' ז"פ כענין והוא להוי', שבת בחי'
השבת  את ושמרתם כמ"ש קדש ונק' עלייהו ושביעאה
השמיני  הוי' בחי' היא השבת וממחרת היא, קדש כי
שכדי  והיינו מהשתלשלות. שלמעלה דלעילא הוי' ש'
הכח  ראשית צ"ל בספה"ע הנה"ב בירור להיות שיוכל
מהשתלשלות. שלמעלה הוי' שם מבחי' ע"ז והעוז
הוא  הפתח, על ה' ופסח ע"ש נק' בכלל חגה"פ ולכן
דילוג  בבחי' מדלג בא זה הנה דודי שקול הדילוג בחי'
מלכי  מלך גילוי בחי' הוא מהשתלשלות, שלמעלה
אבא  שפנימיות מה שגם זו מצה בד"ה כמ"ש המלכים
כמשנ"ת  דמצה אבא בקטנות מלובש עתיק פנימיות
דאבא, מוחין בחי' הוא שבת נק' ולכן באריכות, שם
בירור  הוא ספה"ע לספור צריכים זה שבת וממחרת
כדי  ג"כ הוא בשמיני מילה ענין יובן ועד"ז נה"ב.
שם  בחי' השבת ממחרת ע"ד א' שבת עליו שיעבור

דלע  מי הוי' בחי' ולכן דיצחק. השמיני הוי' בחי' ילא
שבסדר  הוי' וש' בר"ת מילה השמימה לנו יעלה
מילה  כי להיות בס"ת, הוא מהוה ל' הוי' השתלשלות
הגילוי  מעין שזהו דיצחק הוי' ח' כענין הוא בשמיני

נימין, ח' של הכינור יהי' המשיח שלימות וזהו דלע"ל.
ימוהמ"ש  ושל נימין ז' של הי' בהמק"ד של כינור כי
ך"ו  בחי' הוא הכינור ענין כי נימין. שמונה של יהי'
הוא  ונר הוי' ש' מספר הוא ך"ו במ"א, מזה כמ"ש נר
שהי' דבהמק"ד והכינור הנ"ל, אדם נשמת ה' נר בחי'
נימין  ח' ושל הוי', ז"פ יעקב כענין זהו נימין ז' של
בגדים  שמונה כענין ג"כ וזהו הוי'. ח"פ יצחק כמו זהו
ימים, שלשמונה מילה בזכות ג"כ שהם דכה"ג
ע"י  שנמשכה אה"ר לאור הלבושי' הם שהבגדי'
ויש  מהשתלשלות. שלמעלה א"ס אור מבחי' הכה"ג
מענין  במ"א כמ"ש מדריגות כמה אלו לבושי' בבחי'
ישראל, וכל לב, וחכמי משה, שעשה כהונה בגדי
ולכן  זעירא. וח' בינוני וח' רברבי ח' בחי' יש כמו"כ
עיינין  יאין מה הת"י מתרגם רבתי ח' שהוא חכלילי על
משה  שעשה בגדים שמונה בחי' הוא משיחא, דמלכא
היתה  המילה שזכות מה ג"כ יובן ועפ"ז כה"ג. לאהרן
המסך  היא הערלה העברת ע"י כי עמו, נכנסת
המבדיל  הפרוכת העברת להיות נמשך עי"ז המבדיל,
ואני  מחט של כחודה לי פתחי כי לקדהק"ד קדש בין
בהרמב"ן  המבואר וכמשל אולם, של כפתחו לך אפתח
הובא  טפח, למטה הצל מהעתקת איוב בהקדמת

בסש"ב.
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ב  סוף סוף "אין אין אור ומתגלה נמשך הספירות, עם ה

העולמות."ב  בתוך הפשיטות) בתכלית (הפשוט ה

" הוא הספירות ענין כל עלמין שהרי בהון ,"לאנהגא

כל  את המחי' האלקי והשפע החיות בא שמהן לפי

ידי  על ולפיכך, אותם), (ומנהיג והנבראים העולמות

ב  סוף אין אור ומדותיו "יחוד הספירות עם עצמו ה

ב  סוף אין אור נמשך העולמות "הקדושות, בתוך גם ה

גופא.

ב  סוף אין אור שגילוי יבאר (על "להלן בעולמות ה

התורה  קיום ידי על נפעל מדותיו) עם התאחדותו ידי

ע  שהאבות אלא ומצוות "והמצוות, התורה קיום י

ב  סוף אין אור גילוי פעלו בעולמות "שלהם רק ה

לישראל  הכח ניתן תורה במתן ואילו עליונים,

ב  סוף אין אור הגשמי]."להמשיך הזה בעולם גם ה
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שאין Î"ÂÓÎÂ(יז) רבוא ס' שהן נש"י בכללות יובן
זה  האלקי שכל בהשגת שוות דעותיהן
באלקות  שכלו וזה כו' כך באופן אלקות בהשגת שכלו
תוכן  שאמרו כמו מזולתו ומחולק נבדל אחר באופן
וכמ"ש  דעתו לפי כאו"א כו' לבות ותוכן ה' רוחות
בלבו  דמשער מה לפום בכאו"א בעלה בשערים נודע
א' משרש חברו עם שמתאחד מי (וגם כו' ודעתו
ודוגמא  כידוע לחברו דומה א' אין וכה"ג החסד בבחי'
אלפים  לק"פ מתחלק מיכאל דמחנה מחנות בד' לדבר
נש"י  לכללות שנמשך החכמה במקור שגם מפני כו'
וכל  במשל כנ"ל שונים אופנים לכמה מתחלק הרי
כל  היו במ"ת הנה אך רבים) לצירופים מתחלק אופן
איך  ולכאורה א' כאיש מתאחדים נשמות ריבוא הס'
הוא  הענין כו' כאלה ההפכים ריבוי שיתאחדו אפשר
מאד  גדול בריבוי באה והשגה השכל שמצד דאע"פ
בבחי' רק בא אינו האלקי האור כאשר רק זה אין
שאיננו  הפשוט הרצון בבחי' אבל והדעת ההשגה
ריבוא  הס' כל בזה הרי וכלל כלל וטעם בשכל מורכב
שכאו"א  לפי ממש כא' ומתכללים מתיחדים נשמות

שבלב  הרצון בנקודת להתפעל ודעתו מוחו מכלי יוצא
אותיות  וצרופי בשכל התחלקות מבחי' למעלה שהוא
ריבוא  שבס' הרצונות כל וא"כ בתכלית פשוט אלא
היוצאים  העם עד"מ כמו א' באיש א' רצון כמו נעשה
כלל  הפרש ואין במס"נ א' כאיש יהיו שיחדיו למלחמה
בהם  שהיה במ"ת היו וכן כו' לזולתו א' בין
הפשוט  לרצון בנקוד' ממש א' כאיש ההתכללות
הפשוט  אחדות מבחי' בהם האיר ואז א' בהשוואה
באחד  אחד למהוי העליונים פנים אור מבחי' בתכלית
הפשוט  ברצון רציתם כי פניך באור וזהו וד"ל ממש
בזמן  אבל כו' רואים העם שכל מפני היה במ"ת אך
יצאו  להריגה עצמן שהפקירו מצד היה אחשורוש
במס"נ  לבא העצמי הרצון לנקודת הגוף מכלל כולם
ברצון  ממש א' כאיש והיו משתוי' כולם שבזה כנ"ל
פשוטה  אחדות מבחי' בתוכם לקבל זכו ע"כ כו' א'
מחשבה  דלית אע"פ כנ"ל ממש ועצמותו ממהותו
מחשבה  שנק' ודעת בחכמה היינו כלל ביה תפיסא
הוא  הפשוט הרצון בנקודת דלבא רעותא בבחי' אבל

וד"ל: דוקא יחיד ל' וקבל נא' ולכן נתפס
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‰‰Â שהם כמו עצמן המדות היינו לעילא יומין שית
כמו  רק כו', דיבור בבחי' מהתלבשות למעלה
שם  מאירין שהם המח', אותיות בבחי' מאירים שהם
הנפש  עצם עם מתאחדת המח' כי יותר גילוי בבחי'
דבר  לך שאין ואף נפרד, בחי' נעשה הדיבור משא"כ

נראים  ועי"ז בנ"א כלשון תורה דברה מ"מ ממנו שחוץ
מתאחדת  היא המח' משא"כ כו', נפרד ודבר ליש לעינינו
אלקות  מאיר ששם לפי הביטול, בתכלית הם שם וע"כ
רחל, הקטנה ושם לאה הגדולה שם וזהו גילוי, בבחי'
וזה  גדולה ה' בחי' הוא דאתכסי' עלמא בחי' היא לאה
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עליונות  מדות גילוי בחי' שהוא בנים ששה ילדה שלאה
היא  רחל הקטנה ושם כו', והגבורה הגדולה הוי' לך
לעלמא  מקור שנעשה לפי קטנה שנק' דיבור בחי'
תיבין  שית ענין וזהו כו', נפרד בחי' שהם דאתגלי'
אל  המים יקוו מ"ש וזהו הביטול. בתכלית שהם דיחו"ע
מה  כל כי דאתכסי' עלמא בחי' הוא מים אחד, מקום
בתכלית  שם בטלים שהם רק כו', בים יש ביבשה שיש
ג"כ  שם שיש אף כי והיינו אחד, מקום אל וזהו הביטול,
העולם  רוחות וד' וארץ רקיעים ז' בחי' הוא אחד כי ו"ק

יקוו  וזהו אחד, בחי' הביטול בתכלית הם שם מ"מ
שהוא  אחד מקום אל דאתכסי' עלמא בחי' שהוא המים

בחילופי  הוא ועד משא"כ ביטול, דאחד בחי' אתוון
דאתכסי' בעלמא כמו ביטול בבחי' שם מאיר שאינו
והנה  כו'. דיבור בחי' שהוא רחל הקטנה בחי' שהוא
שנתהווה  אף דהיינו הוא הענין עלייהו, שביעאה מ"ש
שיהי' הוא המכוון מ"מ נפרד ודבר יש בבחי' העולמות
ואהבת  אומרים שם ברוך שאחר וזהו היש ביטול בחי'
היש. ביטול בחי' נעשה זה שאחר כו' אלקיך הוי' את
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Â‰ÊÂ שבת עליו שיעבור כדי בשמיני מילה ענין ג"כ
השבת, ממחרת לכם וספרתם ע"ד היינו א',
היא  שבת כי שבת בל' ונא' הפסח, ממחרת דעכצ"ל
יומין  שית הוי' ז"פ כענין והוא להוי', שבת בחי'
השבת  את ושמרתם כמ"ש קדש ונק' עלייהו ושביעאה
השמיני  הוי' בחי' היא השבת וממחרת היא, קדש כי
שכדי  והיינו מהשתלשלות. שלמעלה דלעילא הוי' ש'
הכח  ראשית צ"ל בספה"ע הנה"ב בירור להיות שיוכל
מהשתלשלות. שלמעלה הוי' שם מבחי' ע"ז והעוז
הוא  הפתח, על ה' ופסח ע"ש נק' בכלל חגה"פ ולכן
דילוג  בבחי' מדלג בא זה הנה דודי שקול הדילוג בחי'
מלכי  מלך גילוי בחי' הוא מהשתלשלות, שלמעלה
אבא  שפנימיות מה שגם זו מצה בד"ה כמ"ש המלכים
כמשנ"ת  דמצה אבא בקטנות מלובש עתיק פנימיות
דאבא, מוחין בחי' הוא שבת נק' ולכן באריכות, שם
בירור  הוא ספה"ע לספור צריכים זה שבת וממחרת
כדי  ג"כ הוא בשמיני מילה ענין יובן ועד"ז נה"ב.
שם  בחי' השבת ממחרת ע"ד א' שבת עליו שיעבור

דלע  מי הוי' בחי' ולכן דיצחק. השמיני הוי' בחי' ילא
שבסדר  הוי' וש' בר"ת מילה השמימה לנו יעלה
מילה  כי להיות בס"ת, הוא מהוה ל' הוי' השתלשלות
הגילוי  מעין שזהו דיצחק הוי' ח' כענין הוא בשמיני

נימין, ח' של הכינור יהי' המשיח שלימות וזהו דלע"ל.
ימוהמ"ש  ושל נימין ז' של הי' בהמק"ד של כינור כי
ך"ו  בחי' הוא הכינור ענין כי נימין. שמונה של יהי'
הוא  ונר הוי' ש' מספר הוא ך"ו במ"א, מזה כמ"ש נר
שהי' דבהמק"ד והכינור הנ"ל, אדם נשמת ה' נר בחי'
נימין  ח' ושל הוי', ז"פ יעקב כענין זהו נימין ז' של
בגדים  שמונה כענין ג"כ וזהו הוי'. ח"פ יצחק כמו זהו
ימים, שלשמונה מילה בזכות ג"כ שהם דכה"ג
ע"י  שנמשכה אה"ר לאור הלבושי' הם שהבגדי'
ויש  מהשתלשלות. שלמעלה א"ס אור מבחי' הכה"ג
מענין  במ"א כמ"ש מדריגות כמה אלו לבושי' בבחי'
ישראל, וכל לב, וחכמי משה, שעשה כהונה בגדי
ולכן  זעירא. וח' בינוני וח' רברבי ח' בחי' יש כמו"כ
עיינין  יאין מה הת"י מתרגם רבתי ח' שהוא חכלילי על
משה  שעשה בגדים שמונה בחי' הוא משיחא, דמלכא
היתה  המילה שזכות מה ג"כ יובן ועפ"ז כה"ג. לאהרן
המסך  היא הערלה העברת ע"י כי עמו, נכנסת
המבדיל  הפרוכת העברת להיות נמשך עי"ז המבדיל,
ואני  מחט של כחודה לי פתחי כי לקדהק"ד קדש בין
בהרמב"ן  המבואר וכמשל אולם, של כפתחו לך אפתח
הובא  טפח, למטה הצל מהעתקת איוב בהקדמת

בסש"ב.
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íéìùåøé áì ìò åøáã íëé÷ìà øîàé éîò åîçð åîçð
äéìà åàø÷å1,

ùøéô é"ùøå ,éîò åîçð åîçð úåìéôëä åäî ïéáäì êéøöå
íéàéáðì øåáãä åäæù åðééäå éîò úà åîçð éàéáð íúà
øåáãä ïéðò åäî ïáåî åðéà äæ íâå .ìàøùé úà åîçðéù

åîçðéù íéàéáðìישראל åäæאת  äàåáðä øåáã àìäå
,äîçðä àôåâנבואה דברי הנביא שאומר זה עצם כלומר

הנחמה, גופא  זה éøäאלו, åîçð íéàéáðì øîåàùëå
,äîöò äàåáðä øåáã ãáì äîçð äæéà ùéù úåòîùîä

.úàæä äîçðä åäî ïéáäì êéøöå
àúéà äáø ùøãîáå2,íééìôëá äîçðå íééìôëá äú÷ì

äéäéù êééù êéà íééìôëá äú÷ì ïéðò åäî ïáåî åðéàå
àîìùáã ,àèçä ìò íééìôëá ùðåòä íåìùå-ñçזה –

ש äáåøîניחא äáåè äãîù éðôî àåä íééìôëá äîçðä
äú÷ìù éðôîå ,'åë íééìôëá äú÷ì êééù äî ìáà ,'åë

íééìôëá äîçéð êëì íééìôëáלתת שייך  לא לכאורה
ולכן  החטא , על כפול ìôëäעונש  ïéðò åäî ïéáäì êéøö

.'åë
áåúëù äî ïéáäì êéøö íâבתחילה'åë åøáãכך ואחר

úåéäì êéøöù øãñä éôë äæ ïéà äøåàëìã ,'åë åàø÷å
áåúëù åîëå øåáéãì íãå÷ äàéø÷3äùî ìà àø÷éåורק

כך åøáãאחר äìçú ïàë øîåà äî éðôîå ,'åë øáãéå
.'åë åàø÷ êë øçàå

ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìåבמאמרים
úðéçááהקודמים ïä úåìéöàã úåøéôñ øùòäã

äèîå äìòî úå÷ìçúäהרי עצמם המוחין  ובתוך -
úðéçáá àéä äîëçäù4מעלהììëá ïéçåîäå äðéá éáâì

ïéôðà øéòæ éáâì äìòî úðéçáá ïä,המידות –øéòæ ïëå
ïéâøã ìëã óåñ úðéçá àéäù úåëìî éáâì ïéôðà

,'åë úåìéöàã.האצילות שבעולם הדרגות כל סוף -
øàáúðåהקודם íéðéðòבמאמר 'áá àåä äèîå äìòîã

àåä äðåéìòä äøéôñäáù èåòéîå éåáéø úðéçáá 'àä
óåñ-ïéà øåàã éåìéâä úðéçá åðééäã øåàä éåáéø úðéçá
äâéøãîì äâéøãîî øåàä íìòúîå èòîúîå àåä-êåøá

,'åë,יותר מטה בבחינת הוא יותר האור שמתמעט וככל
àéä äðåéìòä äøéôñäù íúâéøãîå íúåäî íöòá 'áäå
äèîìù äøéôñä éáâì äúåäî íöòá äìòî úðéçáá

.'åë äðîî
a"xrz opgz`e zyxt zay

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

נחמו.1. שבת הפטרת מ. פרק ריש ישעיה

א':2. פרשה סוף רבה איכה e`hgyראה xacay `ven z`
d`hg `hg aizkc miiltka e`hg .'ek oingpzn eae ewl ea l`xyi
,dize`hg lka miiltk 'd cin dgwl ik aizkc miiltka ewle ,milyexi

.mkiwel` xn`i inr engp engp aizkc miiltka mingpzne
א.3. א, ויקרא
צריך 4. ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגיליון: בשולי

מעלה. בבחי' היא להיות:

•
.e
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'a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

המחזק  לחם, שנקראת דתורה עבודה צ"ל בגוף, יפעל שרשה עם הנשמה שחיבור כדי
וע"י  עליונות, ומדות במוחין א"ס אור גילוי ממשיכים תומ"צ ע"י הגוף. אל הכחות חיבור

למטה  ממשיך התורה

‰p‰Â ּדבר הּוא ּדריח ריח, ׁשהּוא הּתפּלה ענין זה ּכל ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
 ֿ אףֿעל והינּו הּגּוף. ולא מּמּנּו נהנית ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּנׁשמה
הּנׁשמה  הארת ההתחּברּות נעׂשה הּתפּלה ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּפי
הּוא  ׁשההתחּברּות הינּו הּנׁשמה, עצם עם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבּגּוף
להּגּוף, נֹוגע זה אין אבל לעצמּה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהּנׁשמה
אינּה זֹו ּדהתחּברּות והינּו עדין, מתּפעל אינֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּדהּגּוף

ּבהּגּוף  ּגם ּתפעל ׁשההתחּברּות ּובכדי ּבּגּוף. עדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹּפֹועלת
העבֹודה  ּגם להיֹות וצרי ּדתפּלה, העבֹודה מסּפיק ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָאינֹו
הּלחם  הּנה ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו לחם, נקראת ּדתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדתֹורה,
וחּיּות  אֹור התחּברּות ּתקף ׁשהּוא הּכחֹות חּזּוק ְְְִִֵֶֶַַַֹֹּפֹועל
ּדתֹורה  ּברּוחנּיּות, הּוא ּכן הּנה הּגּוף, ּבאברי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּנפׁש
ּדהּתֹורה  בלחמי", לחמּו "לכּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו לחם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָנקראת
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ז  ידי ּדעל ׁשּלמעלה, לחם ּתקף הּוא נעׂשה הּוא ה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּדכתיב  ּדזהּו למעלה. וגם למּטה ּבּנׁשמֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָההתחּברּות
"יׂשראל  ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ּפרנסתי", – ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רעיתי
ּומצוֹות  ּתֹורה ידי ּדעל ׁשּבּׁשמים", לאביהן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמפרנסין
העליֹונים, ּומּדֹות ּבמחין איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ְְְִִִִִִֵֶַָֹממׁשיכים
אינּון  מּכל לאו הּוא הּוא ּברּו איןֿסֹוף אֹור ְְִִֵַָָָּדעצמּות

ּכלל  איהּו ממׁשיכים כא מּדֹות ּומצוֹות ּתֹורה ידי ועל , ְְְְְִִִִִֵַַָָ
ּכמאמר  העליֹונֹות, מּדֹות ּבבחינת איןֿסֹוף אֹור ְְְֲִִִִֵֶַַַָּגּלּוי

ּדמלּכא" אברים רמ"ח ּפּקּודין ׁשהאבר כב "רמ"ח ּוכׁשם , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכלים  הם הּמצות ּכן הּנה הּנפׁש, וחּיּות הּכח אל ּכלי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹהּוא
הּתפּלה  ידי ׁשעל ּדהגם והינּו ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָלאֹור
ּדזהּו הוי', ּבׁשם איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ּתֹוספת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָממׁשיכים
ּכדי  אבל ּפנימּיּות, ּבבחינת זהּו א להוי', ניחֹוח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָריח
ּבחיצֹונּיּות  הינּו ּדאצילּות, ּבכלים איןֿסֹוף אֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֻׁשּימׁש
ׁשּימׁש עד ׁשֹונים מּכלים ּבכלים נמׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּכלים,

הּתֹורה. ידי על הּוא זֹו המׁשכה הּנה למּטה, ְְְִֵֵַַַַַָָָָּגם

z"y oqip 'a qxhpew
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מהם).כא. למעלה (אלא כלל האלו המדות מכל לא ברוך כב.הוא (הקדוש המלך אברי 248 הם ה"עשה" מצות 248
הוא).
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קבלת  של הגדול הרושם  את לשבש מאד לי צר
שהחיינו, ברכת ברכנו ההלכה פי שעל מה הפנים,
בהם  שמרבין אדר חודש של אלה בימים גם ומה
אחינו. של גורלם על מאד הלב  כואב לי אך בשמחה.
בארץ  אחינו של והמרים הקשים וחייהם הדת חורבן
בכך  יש לגבי מנוח. לי נותן אינו – ובפולין המולדת
ראש  על ירושלים חורבן את אעלה לא "אם משום

החיים 10שמחתי" את זוכר אני שעה ובכל עת בכל .
האמורות. במדינות אחינו של השבורים

אחד  "גוי של המעלה בהם יש ישראל בני
אחד.11בארץ" דבר הם שכולם הוא האחדות שענין ,

מצבם  את לשכוח לנו אסור ובעצם יכולים, אנו אין
לעשות  ועלינו לים, שמעבר במדינות אחינו של המר
הדרוש  כל להם שיהיה להם, לעזור ביכולת אשר כל
מאותן  לצאת האפשרות להם ולתת במקומם, להם
ארצות  לאותן ולבוא כיום נמצאים הם בהן ארצות

בעזה"י. להסתדר יוכלו בהן
הביא  כשהשי"ת הראשון, האמיתי הבהיר מהיום
הקדוש  התורה את לנו ונתן סיני הר למעמד ה אותנו

אלקיך" הוי' "אנכי בני 12ואמר בנפשות נחרת –
אצל  שמתרחש מה שכל הפשוטה האמונה ישראל

פרטית. בהשגחה הוא – שהוא מקום בכל יהודי
עלה  שגם אמר, נ"ע, טוב שם הבעל הקדוש, הרבי
פרטית, בהשגחה זה אותו, מהפכת כשהרוח אילן של

הקב"ה  של מסויימת כוונה .13לשם

פרשתי 14כתוב  השמים רוחות כארבע "כי
וזאת  הארץ, כדור כל פני על פזורים יהודים אתכם".
בארץ", אחד "גוי משמעות וזה פנימית. כוונה לשם
אחד  לעזור ומוכרחים אחד דבר הם ישראל בני שכל

המרה. בתקופה לשני

***

והמאיר, הקדוש הפורים שחג לזכור, כולנו עלינו
המן  מחשבת של ביותר הגדול המר בזמן התרחש
כל  את ולהשמיד – היל"ת – ולאבד להרוג הרשע
בעקבות  הישועה את שלח השי"ת היהודי. העם
התורה  שמירת על ישראל בני של נפשם מסירות
עשרים  היו אז הנפש מסירות דגל נושאי והמצוות.

מרדכי  אצל שלמדו התלמידים אלף .15ושנים
צורר  הרשע, המן של המרות גזירותיו כשנודעו

תלמידיו: אלף לכ"ב מרדכי אמר היהודים, כל
הצורר. הצר מידי גופותיכם הצילו ילדים, 

התלמידים: לו ענו
למות! בין לחיים בין אנחנו אתך 

ש"ונהפוך  ישראל, כלל את  הצילה זו נפש מסירות
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר .16הוא

כ"ב  של נפשם מסירות וקצרות: ברורות במילים
לתליה. הרשע המן את הביאה התלמידים אלף

חדרים, לייסד החינוך, את לחזק ישראל בני על
של  הרוח את ולחזק גדולות וישיבות קטנות ישיבות

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

ו 10) קלז, תהלים פי .על
כג 11) ז, ב .שמואל
ו.12) ה, דברים ב. כ, שמות
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íéìùåøé áì ìò åøáã íëé÷ìà øîàé éîò åîçð åîçð
äéìà åàø÷å1,

ùøéô é"ùøå ,éîò åîçð åîçð úåìéôëä åäî ïéáäì êéøöå
íéàéáðì øåáãä åäæù åðééäå éîò úà åîçð éàéáð íúà
øåáãä ïéðò åäî ïáåî åðéà äæ íâå .ìàøùé úà åîçðéù

åîçðéù íéàéáðìישראל åäæאת  äàåáðä øåáã àìäå
,äîçðä àôåâנבואה דברי הנביא שאומר זה עצם כלומר

הנחמה, גופא  זה éøäאלו, åîçð íéàéáðì øîåàùëå
,äîöò äàåáðä øåáã ãáì äîçð äæéà ùéù úåòîùîä

.úàæä äîçðä åäî ïéáäì êéøöå
àúéà äáø ùøãîáå2,íééìôëá äîçðå íééìôëá äú÷ì

äéäéù êééù êéà íééìôëá äú÷ì ïéðò åäî ïáåî åðéàå
àîìùáã ,àèçä ìò íééìôëá ùðåòä íåìùå-ñçזה –

ש äáåøîניחא äáåè äãîù éðôî àåä íééìôëá äîçðä
äú÷ìù éðôîå ,'åë íééìôëá äú÷ì êééù äî ìáà ,'åë

íééìôëá äîçéð êëì íééìôëáלתת שייך  לא לכאורה
ולכן  החטא , על כפול ìôëäעונש  ïéðò åäî ïéáäì êéøö

.'åë
áåúëù äî ïéáäì êéøö íâבתחילה'åë åøáãכך ואחר

úåéäì êéøöù øãñä éôë äæ ïéà äøåàëìã ,'åë åàø÷å
áåúëù åîëå øåáéãì íãå÷ äàéø÷3äùî ìà àø÷éåורק

כך åøáãאחר äìçú ïàë øîåà äî éðôîå ,'åë øáãéå
.'åë åàø÷ êë øçàå

ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìåבמאמרים
úðéçááהקודמים ïä úåìéöàã úåøéôñ øùòäã

äèîå äìòî úå÷ìçúäהרי עצמם המוחין  ובתוך -
úðéçáá àéä äîëçäù4מעלהììëá ïéçåîäå äðéá éáâì

ïéôðà øéòæ éáâì äìòî úðéçáá ïä,המידות –øéòæ ïëå
ïéâøã ìëã óåñ úðéçá àéäù úåëìî éáâì ïéôðà

,'åë úåìéöàã.האצילות שבעולם הדרגות כל סוף -
øàáúðåהקודם íéðéðòבמאמר 'áá àåä äèîå äìòîã

àåä äðåéìòä äøéôñäáù èåòéîå éåáéø úðéçáá 'àä
óåñ-ïéà øåàã éåìéâä úðéçá åðééäã øåàä éåáéø úðéçá
äâéøãîì äâéøãîî øåàä íìòúîå èòîúîå àåä-êåøá

,'åë,יותר מטה בבחינת הוא יותר האור שמתמעט וככל
àéä äðåéìòä äøéôñäù íúâéøãîå íúåäî íöòá 'áäå
äèîìù äøéôñä éáâì äúåäî íöòá äìòî úðéçáá

.'åë äðîî
a"xrz opgz`e zyxt zay
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נחמו.1. שבת הפטרת מ. פרק ריש ישעיה

א':2. פרשה סוף רבה איכה e`hgyראה xacay `ven z`
d`hg `hg aizkc miiltka e`hg .'ek oingpzn eae ewl ea l`xyi
,dize`hg lka miiltk 'd cin dgwl ik aizkc miiltka ewle ,milyexi

.mkiwel` xn`i inr engp engp aizkc miiltka mingpzne
א.3. א, ויקרא
צריך 4. ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגיליון: בשולי

מעלה. בבחי' היא להיות:

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

המחזק  לחם, שנקראת דתורה עבודה צ"ל בגוף, יפעל שרשה עם הנשמה שחיבור כדי
וע"י  עליונות, ומדות במוחין א"ס אור גילוי ממשיכים תומ"צ ע"י הגוף. אל הכחות חיבור

למטה  ממשיך התורה

‰p‰Â ּדבר הּוא ּדריח ריח, ׁשהּוא הּתפּלה ענין זה ּכל ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
 ֿ אףֿעל והינּו הּגּוף. ולא מּמּנּו נהנית ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּנׁשמה
הּנׁשמה  הארת ההתחּברּות נעׂשה הּתפּלה ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּפי
הּוא  ׁשההתחּברּות הינּו הּנׁשמה, עצם עם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבּגּוף
להּגּוף, נֹוגע זה אין אבל לעצמּה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהּנׁשמה
אינּה זֹו ּדהתחּברּות והינּו עדין, מתּפעל אינֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּדהּגּוף

ּבהּגּוף  ּגם ּתפעל ׁשההתחּברּות ּובכדי ּבּגּוף. עדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹּפֹועלת
העבֹודה  ּגם להיֹות וצרי ּדתפּלה, העבֹודה מסּפיק ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָאינֹו
הּלחם  הּנה ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו לחם, נקראת ּדתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדתֹורה,
וחּיּות  אֹור התחּברּות ּתקף ׁשהּוא הּכחֹות חּזּוק ְְְִִֵֶֶַַַֹֹּפֹועל
ּדתֹורה  ּברּוחנּיּות, הּוא ּכן הּנה הּגּוף, ּבאברי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּנפׁש
ּדהּתֹורה  בלחמי", לחמּו "לכּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו לחם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָנקראת
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ז  ידי ּדעל ׁשּלמעלה, לחם ּתקף הּוא נעׂשה הּוא ה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּדכתיב  ּדזהּו למעלה. וגם למּטה ּבּנׁשמֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָההתחּברּות
"יׂשראל  ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ּפרנסתי", – ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רעיתי
ּומצוֹות  ּתֹורה ידי ּדעל ׁשּבּׁשמים", לאביהן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמפרנסין
העליֹונים, ּומּדֹות ּבמחין איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ְְְִִִִִִֵֶַָֹממׁשיכים
אינּון  מּכל לאו הּוא הּוא ּברּו איןֿסֹוף אֹור ְְִִֵַָָָּדעצמּות

ּכלל  איהּו ממׁשיכים כא מּדֹות ּומצוֹות ּתֹורה ידי ועל , ְְְְְִִִִִֵַַָָ
ּכמאמר  העליֹונֹות, מּדֹות ּבבחינת איןֿסֹוף אֹור ְְְֲִִִִֵֶַַַָּגּלּוי

ּדמלּכא" אברים רמ"ח ּפּקּודין ׁשהאבר כב "רמ"ח ּוכׁשם , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכלים  הם הּמצות ּכן הּנה הּנפׁש, וחּיּות הּכח אל ּכלי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹהּוא
הּתפּלה  ידי ׁשעל ּדהגם והינּו ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָלאֹור
ּדזהּו הוי', ּבׁשם איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ּתֹוספת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָממׁשיכים
ּכדי  אבל ּפנימּיּות, ּבבחינת זהּו א להוי', ניחֹוח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָריח
ּבחיצֹונּיּות  הינּו ּדאצילּות, ּבכלים איןֿסֹוף אֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֻׁשּימׁש
ׁשּימׁש עד ׁשֹונים מּכלים ּבכלים נמׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּכלים,

הּתֹורה. ידי על הּוא זֹו המׁשכה הּנה למּטה, ְְְִֵֵַַַַַָָָָּגם

z"y oqip 'a qxhpew
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מהם).כא. למעלה (אלא כלל האלו המדות מכל לא ברוך כב.הוא (הקדוש המלך אברי 248 הם ה"עשה" מצות 248
הוא).

•
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קבלת  של הגדול הרושם  את לשבש מאד לי צר
שהחיינו, ברכת ברכנו ההלכה פי שעל מה הפנים,
בהם  שמרבין אדר חודש של אלה בימים גם ומה
אחינו. של גורלם על מאד הלב  כואב לי אך בשמחה.
בארץ  אחינו של והמרים הקשים וחייהם הדת חורבן
בכך  יש לגבי מנוח. לי נותן אינו – ובפולין המולדת
ראש  על ירושלים חורבן את אעלה לא "אם משום

החיים 10שמחתי" את זוכר אני שעה ובכל עת בכל .
האמורות. במדינות אחינו של השבורים

אחד  "גוי של המעלה בהם יש ישראל בני
אחד.11בארץ" דבר הם שכולם הוא האחדות שענין ,

מצבם  את לשכוח לנו אסור ובעצם יכולים, אנו אין
לעשות  ועלינו לים, שמעבר במדינות אחינו של המר
הדרוש  כל להם שיהיה להם, לעזור ביכולת אשר כל
מאותן  לצאת האפשרות להם ולתת במקומם, להם
ארצות  לאותן ולבוא כיום נמצאים הם בהן ארצות

בעזה"י. להסתדר יוכלו בהן
הביא  כשהשי"ת הראשון, האמיתי הבהיר מהיום
הקדוש  התורה את לנו ונתן סיני הר למעמד ה אותנו

אלקיך" הוי' "אנכי בני 12ואמר בנפשות נחרת –
אצל  שמתרחש מה שכל הפשוטה האמונה ישראל

פרטית. בהשגחה הוא – שהוא מקום בכל יהודי
עלה  שגם אמר, נ"ע, טוב שם הבעל הקדוש, הרבי
פרטית, בהשגחה זה אותו, מהפכת כשהרוח אילן של

הקב"ה  של מסויימת כוונה .13לשם

פרשתי 14כתוב  השמים רוחות כארבע "כי
וזאת  הארץ, כדור כל פני על פזורים יהודים אתכם".
בארץ", אחד "גוי משמעות וזה פנימית. כוונה לשם
אחד  לעזור ומוכרחים אחד דבר הם ישראל בני שכל

המרה. בתקופה לשני

***

והמאיר, הקדוש הפורים שחג לזכור, כולנו עלינו
המן  מחשבת של ביותר הגדול המר בזמן התרחש
כל  את ולהשמיד – היל"ת – ולאבד להרוג הרשע
בעקבות  הישועה את שלח השי"ת היהודי. העם
התורה  שמירת על ישראל בני של נפשם מסירות
עשרים  היו אז הנפש מסירות דגל נושאי והמצוות.

מרדכי  אצל שלמדו התלמידים אלף .15ושנים
צורר  הרשע, המן של המרות גזירותיו כשנודעו

תלמידיו: אלף לכ"ב מרדכי אמר היהודים, כל
הצורר. הצר מידי גופותיכם הצילו ילדים, 

התלמידים: לו ענו
למות! בין לחיים בין אנחנו אתך 

ש"ונהפוך  ישראל, כלל את  הצילה זו נפש מסירות
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר .16הוא

כ"ב  של נפשם מסירות וקצרות: ברורות במילים
לתליה. הרשע המן את הביאה התלמידים אלף

חדרים, לייסד החינוך, את לחזק ישראל בני על
של  הרוח את ולחזק גדולות וישיבות קטנות ישיבות
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כל  את יביא וזה התלמידים, בין שמים יראת
בימים  שהיה כפי לתליה ישראל צוררי וכל ה'המן'נים

הזה. בזמן ההם

***

תושבים  עם נפגשתי שנים, עשר לפני כאן בהיותי
הרבה  לפני לכאן שהיגרו שונים, אמריקאיים יהודים
כל  בני אמריקה, ילידי עם וכן שונות, ממדינות שנים
על  וסוחרים. מדע אנשי ישיבות, תלמידי הגילים,
תמוז  כ' עד תרפ"ט אלול י"ב – אז ביקורי תקופת
התרשמיות  דפי ל־300 קרוב ביומני רשומים – תר"ץ

בפרט. והנוער בכלל אמריקה יהודי מחיי שונות
בכ' הפרידה ובהתוועדות תמוז י"ב בהתוועדות
בכלל  אמריקה שיהודי הדגשתי – תר"ץ – תמוז
לקבל  המוכן טוב חומר הם ביחוד, התמימותי והנוער

טוב  הנכון צורה הטוב החומר ברוך־השם הם ה,
יבורך. ישרים דור מהם ולהדריך לחנך שיכולים

– תר"ץ־ת"ש – השנים עשר שבמשך בטחוני
בפרט  הישיבות תלמידי של מצבם בהרבה נתעלה

בכלל. והנוער
על 17כתוב  עומד, העולם דברים שלשה על :

עשר  במשך חסדים. גמילות ועל העבודה ועל התורה
תפארת  עטרת אמריקה יהדות היתה אלו שנים
אמריקה  שיהדות הזמן הגיע אבל בצדקה. ישראל

ובעבודה. בתורה גם הנכון המקום את יתפסו
לכל  לעזור ומוכרחים צריכים אמריקה יהודי
צריכה  כעת והעזרה לים, שמעבר התורה מוסדות
הצלה. משום בה שיש עזרה חזקה, יותר הרבה להיות
בפולין, שלי הישיבות עבור מיוחדת עזרה מבקש ואני
כך  עם ויחד מנוחה. למקומות ולהביאם להצילם כדי
הקיימות  הישיבות לקיום לעזור אמריקה יהודי על
נוספים  וישיבות חדרים ביסוד ולהשתדל מכבר כאן

זו. בארץ
את  השי"ת בחסדי להמשיך בעזה"י לכאן באתי
ועבודה  שמים ויראת התורה בהרבצת עבודתי

בארץ  גם ישראל בני אחינו כלל לטובת והתעסקות
זו.

והנוער  הצעירים אל בקריאתי פונה הריני
שבכאן  המפורסמות הישיבות בכל יותר שיבקרו
והמנהלים, הישיבות לראשי המשמעת את ולחזק
שהתורה  התורה, ללימוד נרחבת התעוררות ויערכו

היהודי. והבית הרחוב את תאיר

***

הזה. לזמן שהחיינו להשי"ת והודיה שבח נותן אני
העונג  לי יש הזה. לזמן שהחיינו להשי"ת והודיה
של  המיוחדת באסיפה שנתקבלה ההחלטה לפרסם
שעות, כמה לפני שהתקיימה יחיו, אנ"ש סגולה יחידי
בעזה"י  מחר תיפתח שבת" "עונג הכנסת שבבית

באמריקה. ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבת
הנביא 18כתוב  ישעיה חוצבתם". צור אל "הביטו :

– מכתיר והתקיפים, החמורים הנביאים אחד שהיה
בתואר  ישראל בני את – השי"ת של הנבואה בשם
היא  הצור מעלת "צור". אלא סתם, אבן בן לא "צור",
שאין  כך מוסתרת זו ואש האש, כוח בה שיש
להימצא  יכולה הצור אבן להכחידה. המים באפשרות

שלימה. – שבה הפנימי והאש במים שנים הרבה
נכתרים  ומסורה, עדה גזע הבדל בלי יהודים,
האש  בהם יש ואשה, איש יהודי, כל כי "צור", בתואר
את  לגלות שיכולים לאלה שהזקוקים אלא האלקי,
ואהבת  ומצוות תורה של באש הפנימי הצור אש

בגלוי. ישראל
מוסדות  הגאונים, שהרבנים להשי"ת מקווה אני
ידידיי  עם יחד שמים ביראת תורה ותומכי התורה
לעזרתי  יבואו בראש, יחיו עליהם ה' אנ"ש אהוביי
שמים  ויראת התורה בהרבצת עבודתי בהמשכת
כלל  בקשת השי"ת ימלא זה ובזכות הכלל. ובעבודת
משיח  חבלי את יקל שהשי"ת ישראל, בני אחינו
כנפות  מארבע נדחינו ויקבץ צדק גואל את וישלח
במהרה  הקדושה לארצנו קוממיות ויוליכנו הארץ
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מ"ב.17) פ"א א.18)אבות נג, ישעיה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ד] טבת [אמצע

שי' ישראל מו"ה

נודעתי  ראסקין שי' רי"ל ידידינו תלמידינו ע"י

מאומה, ידעתי לא אתך מהנעשה אמנם מגורך, ממקום

שמעתי  זאת ורק ובארוכה. בפרטיות הכל וכתוב והואיל

זו  טענה וכו', בעירך אתה יחידי אשר מתאונן הננך כי

של  התירוצי' אחד אלא איננה ממש, בה ואין היא, קלושה

לפום  אמרז"ל וידוע ולעבוד, לעשות חפצים הבלתי אלו

תמצא  כי עליך גזרה העליונה ההשגחה ואם שיחנא, גמלא

שם  לעשות וביכולתך לטובה הוא בודאי זה במקום

כתוב  ע"כ ואשר ההיא. הארץ בקרב ישועות ולפעול

יפול  ואל אי"ה, לדבר ונשוב עמך אתך מהנעשה בפרטיות

בעזרך. יהי' והשי"ת עליך, רוחך
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

כל  את יביא וזה התלמידים, בין שמים יראת
בימים  שהיה כפי לתליה ישראל צוררי וכל ה'המן'נים

הזה. בזמן ההם

***

תושבים  עם נפגשתי שנים, עשר לפני כאן בהיותי
הרבה  לפני לכאן שהיגרו שונים, אמריקאיים יהודים
כל  בני אמריקה, ילידי עם וכן שונות, ממדינות שנים
על  וסוחרים. מדע אנשי ישיבות, תלמידי הגילים,
תמוז  כ' עד תרפ"ט אלול י"ב – אז ביקורי תקופת
התרשמיות  דפי ל־300 קרוב ביומני רשומים – תר"ץ

בפרט. והנוער בכלל אמריקה יהודי מחיי שונות
בכ' הפרידה ובהתוועדות תמוז י"ב בהתוועדות
בכלל  אמריקה שיהודי הדגשתי – תר"ץ – תמוז
לקבל  המוכן טוב חומר הם ביחוד, התמימותי והנוער

טוב  הנכון צורה הטוב החומר ברוך־השם הם ה,
יבורך. ישרים דור מהם ולהדריך לחנך שיכולים

– תר"ץ־ת"ש – השנים עשר שבמשך בטחוני
בפרט  הישיבות תלמידי של מצבם בהרבה נתעלה

בכלל. והנוער
על 17כתוב  עומד, העולם דברים שלשה על :

עשר  במשך חסדים. גמילות ועל העבודה ועל התורה
תפארת  עטרת אמריקה יהדות היתה אלו שנים
אמריקה  שיהדות הזמן הגיע אבל בצדקה. ישראל

ובעבודה. בתורה גם הנכון המקום את יתפסו
לכל  לעזור ומוכרחים צריכים אמריקה יהודי
צריכה  כעת והעזרה לים, שמעבר התורה מוסדות
הצלה. משום בה שיש עזרה חזקה, יותר הרבה להיות
בפולין, שלי הישיבות עבור מיוחדת עזרה מבקש ואני
כך  עם ויחד מנוחה. למקומות ולהביאם להצילם כדי
הקיימות  הישיבות לקיום לעזור אמריקה יהודי על
נוספים  וישיבות חדרים ביסוד ולהשתדל מכבר כאן

זו. בארץ
את  השי"ת בחסדי להמשיך בעזה"י לכאן באתי
ועבודה  שמים ויראת התורה בהרבצת עבודתי

בארץ  גם ישראל בני אחינו כלל לטובת והתעסקות
זו.

והנוער  הצעירים אל בקריאתי פונה הריני
שבכאן  המפורסמות הישיבות בכל יותר שיבקרו
והמנהלים, הישיבות לראשי המשמעת את ולחזק
שהתורה  התורה, ללימוד נרחבת התעוררות ויערכו

היהודי. והבית הרחוב את תאיר

***

הזה. לזמן שהחיינו להשי"ת והודיה שבח נותן אני
העונג  לי יש הזה. לזמן שהחיינו להשי"ת והודיה
של  המיוחדת באסיפה שנתקבלה ההחלטה לפרסם
שעות, כמה לפני שהתקיימה יחיו, אנ"ש סגולה יחידי
בעזה"י  מחר תיפתח שבת" "עונג הכנסת שבבית

באמריקה. ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבת
הנביא 18כתוב  ישעיה חוצבתם". צור אל "הביטו :

– מכתיר והתקיפים, החמורים הנביאים אחד שהיה
בתואר  ישראל בני את – השי"ת של הנבואה בשם
היא  הצור מעלת "צור". אלא סתם, אבן בן לא "צור",
שאין  כך מוסתרת זו ואש האש, כוח בה שיש
להימצא  יכולה הצור אבן להכחידה. המים באפשרות

שלימה. – שבה הפנימי והאש במים שנים הרבה
נכתרים  ומסורה, עדה גזע הבדל בלי יהודים,
האש  בהם יש ואשה, איש יהודי, כל כי "צור", בתואר
את  לגלות שיכולים לאלה שהזקוקים אלא האלקי,
ואהבת  ומצוות תורה של באש הפנימי הצור אש

בגלוי. ישראל
מוסדות  הגאונים, שהרבנים להשי"ת מקווה אני
ידידיי  עם יחד שמים ביראת תורה ותומכי התורה
לעזרתי  יבואו בראש, יחיו עליהם ה' אנ"ש אהוביי
שמים  ויראת התורה בהרבצת עבודתי בהמשכת
כלל  בקשת השי"ת ימלא זה ובזכות הכלל. ובעבודת
משיח  חבלי את יקל שהשי"ת ישראל, בני אחינו
כנפות  מארבע נדחינו ויקבץ צדק גואל את וישלח
במהרה  הקדושה לארצנו קוממיות ויוליכנו הארץ
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מ"ב.17) פ"א א.18)אבות נג, ישעיה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ד] טבת [אמצע

שי' ישראל מו"ה

נודעתי  ראסקין שי' רי"ל ידידינו תלמידינו ע"י

מאומה, ידעתי לא אתך מהנעשה אמנם מגורך, ממקום

שמעתי  זאת ורק ובארוכה. בפרטיות הכל וכתוב והואיל

זו  טענה וכו', בעירך אתה יחידי אשר מתאונן הננך כי

של  התירוצי' אחד אלא איננה ממש, בה ואין היא, קלושה

לפום  אמרז"ל וידוע ולעבוד, לעשות חפצים הבלתי אלו

תמצא  כי עליך גזרה העליונה ההשגחה ואם שיחנא, גמלא

שם  לעשות וביכולתך לטובה הוא בודאי זה במקום

כתוב  ע"כ ואשר ההיא. הארץ בקרב ישועות ולפעול

יפול  ואל אי"ה, לדבר ונשוב עמך אתך מהנעשה בפרטיות

בעזרך. יהי' והשי"ת עליך, רוחך
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' אייר, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו, ואיך שהסתדר עתה, ומסיים 

בתמי' מדוע זה כשרצונו לעלות בדרגות בעניני תורה ומצות, נתקל בכמה קישוים, בה בשעה שרואה 

בחורים חפשים שחייהם בלי קישוים, בלי יגיעה והשתדלות וכו'.

והמענה על זה נמצא במכתבו עצמו, בתארו הסתדרותו אשר צריך ללמוד המקצוע שלו ג-ד 

שנים, ועתה בעבודה מעשית כמו כל פועל אחר בהתאם לידיעותיו, משתכר רק 110 ל"י לחדש, במלות 

אחרות, פעולה עצמה אינה מספיקה אלא שזקוקה להכנה מתאימה בלימוד וידיעות, ואז גם הפעולה 

משתפרת ומשתלמת בהרבה יותר.

והטעם פשוט, שככל שיגדל ההישג צריכה להיות ההכנה גדולה יותר ורחבה יותר, וככל שיקטן 

ההישג או בענין שאין בו כל הישג, תקטן ההכנה או שאין זקוקים כלל להכנה.

ועל דרך זה בהנוגע לחיים מחוסרי תוכן, אין זקוקים להכנה להם, שהרי כל התענוג שיש בהם, 

בעתידו אפילו  יתבונן  כל איש אשר  ז.א.  להכנה,  בזה  זקוק  פלא שאין  ומה  ואינו,  רגע  עבור  לאחרי 

לשעה קלה, ישתדל ככל הדרוש בהכנה הכי טובה במשך איזה שנים, כיון שעי"ז ישתפרו חייו בעתיד 

הקרוב ובעתיד בכלל פי כו"כ במשך עשיריות ועשיריות שנים, וכפתגם הקצר והשנון של חכמנו ז"ל, 

לפום צערא אגרא, אלא שהאגרא הוא פי כמה של הצער, היגיעה וההשתדלות, ז.א. שבהכפלת היגיעה 

והשתדלות מתגדל השכר והתועלת פי כמה וכמה.

תקותי ששורתי המעטות תספיקנה שיתבונן בתוכנם, ולבוא למסקנא האמיתית, שעליו לנצל 

השנים האלו ומרץ העלומים והבחרות להכנה הדרושה לכל עתידו, בכדי שיהי' מאושר הן בגשמיות 

מצותי'  וקיום  חיים  תורת  תורתנו  לימוד  נפשית  הכנה  לזה,  מובילה  אחת  דרך  ורק  ברוחניות,  והן 

עליהן נאמר וחי בהם, שזהו קיום הבקשה העדוד והציווי: ובחרת בחיים, בחיים אמיתים ומאושרים 

בעולמנו גם זה.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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dxiar icil `a dz` oi`e mixac dylya lkzqd
מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא זה ועלֿידי

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
("דירה  הקב"ה "עצמות" גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
של  האפשרות את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הרי  ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
הקדושה  ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר" הוא
לרשות  הקב"ה] - עולם" של "יחידו [=רשותֿהיחיד,
הוא  הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות הסטראֿאחרא
"עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי]. פירוד של מקום
עוד  שאין - השם" "אחדות בענין חדור להיות האדם על כזו,

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו מלבד "רשות"

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

אין  עוד שכל משום אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
במבחן  הועמדה טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1.1.1.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.2.2.2.לשון פב, טז.3.3.3.3.קידושין נשא ֿ תנחומא מדרש לו. פרק תניא צריכה4.4.4.4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון
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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,
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מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא זה ועלֿידי

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
("דירה  הקב"ה "עצמות" גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
של  האפשרות את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הרי  ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
הקדושה  ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר" הוא
לרשות  הקב"ה] - עולם" של "יחידו [=רשותֿהיחיד,
הוא  הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות הסטראֿאחרא
"עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי]. פירוד של מקום
עוד  שאין - השם" "אחדות בענין חדור להיות האדם על כזו,

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו מלבד "רשות"

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

אין  עוד שכל משום אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
במבחן  הועמדה טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1.1.1.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.2.2.2.לשון פב, טז.3.3.3.3.קידושין נשא ֿ תנחומא מדרש לו. פרק תניא צריכה4.4.4.4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון
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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,
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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¤



רנה 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¤



iyingרנו - 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¤£¤̧
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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£¤¬¦§©−
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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

ּ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

ּ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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זמן תחילת קידוש לבנה:
אור ליום שני, ח' אייר
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5:515:408:308:219:259:1910:4010:3520:1620:2620:5521:0520:0621:22אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:435:328:228:139:189:1210:3210:2820:0920:1920:4820:5919:5921:15אוקראינה, קייב )ק(

6:206:119:018:549:499:4411:0110:5720:2520:3320:5721:0620:1421:20איטליה, מילאנו )ק(

6:096:088:398:389:089:0710:1110:1018:1518:1418:3818:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:257:309:319:3210:0610:0811:0311:0418:1818:1218:4518:3917:5518:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:278:3310:2410:2611:0311:0611:5711:5918:5918:5119:2919:2218:3419:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:156:078:568:519:389:3310:4810:4519:5520:0120:2520:3219:4220:44ארה״ב, בולטימור )ק(

6:015:548:438:379:269:2110:3610:3319:4619:5320:1820:2419:3420:37ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:025:548:438:389:269:2210:3710:3419:4719:5320:1820:2519:3420:38ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:356:269:169:1010:019:5611:1211:0820:2620:3320:5821:0620:1421:19ארה״ב, דטרויט )ק(

6:446:389:249:209:599:5611:0711:0519:5620:0020:2220:2619:4120:37ארה״ב, האוסטון )ק(

6:086:028:498:459:279:2410:3610:3419:3219:3620:0020:0519:1720:16ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:486:449:289:2410:029:5911:0911:0719:5019:5320:1520:1819:3420:29ארה״ב, מיאמי )ק(

5:565:488:378:329:219:1710:3210:2919:4319:5020:1520:2219:3120:35ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:545:468:358:299:199:1510:3010:2719:4319:5020:1520:2319:3120:36ארה״ב, שיקגו )ק(

6:436:459:049:049:359:3510:3510:3518:1718:1418:4118:3817:5718:47בוליביה, לה-פס )ח(

6:256:149:038:5410:019:5511:1611:1120:5621:0621:3621:4720:4622:04בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:276:159:058:5610:029:5611:1611:1220:5521:0521:3421:4520:4522:02בלגיה, בריסל )ק(

6:256:278:418:419:139:1310:1110:1117:4817:4418:0918:0517:2718:14ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:126:158:298:299:009:019:599:5917:3317:2917:5717:5317:1118:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:435:318:208:119:199:1310:3310:2920:1620:2620:5521:0620:1021:23בריטניה, לונדון )ק(

5:465:338:218:109:249:1810:4010:3520:2920:4021:1121:2420:2321:43בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:465:348:238:129:249:1710:3910:3420:2520:3621:0521:1720:1621:35גרמניה, ברלין )ק(

6:116:008:508:419:469:4011:0010:5520:3620:4521:1421:2520:2621:41גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:286:318:428:439:159:1610:1310:1317:4817:4318:0718:0217:2618:12דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:108:528:499:239:2110:2910:2718:5919:0119:2319:2518:4319:35הודו, מומבאי )ח(

6:116:078:488:459:209:1710:2510:2418:5518:5619:1919:2118:3819:30הודו, פונה )ח(

5:365:268:168:099:079:0210:2010:1619:4819:5620:2420:3319:3720:48הונגריה, בודפשט )ק(

6:065:588:478:419:309:2610:4110:3819:5119:5820:2320:3019:3920:43טורקיה, איסטנבול )ק(

6:366:289:179:129:589:5311:0711:0420:1120:1620:4120:4719:5720:59יוון, אתונה )ק(

5:585:488:388:319:299:2310:4110:3720:0820:1620:4320:5219:5721:07מולדובה, קישינב )ק(

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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לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי־קדושים לחו”ל 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
6:116:078:488:469:209:1810:2610:2418:5718:5919:2119:2418:4119:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:187:269:089:119:519:5410:4410:4617:3617:2718:0918:0017:1018:13ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:295:248:098:058:438:409:519:4918:3418:3819:0019:0418:1919:15נפאל, קטמנדו )ח(

6:586:579:299:289:589:5711:0111:0019:0719:0619:3019:2918:4919:38סינגפור, סינגפור )ח(

5:165:047:537:438:538:4710:0810:0419:5220:0320:3320:4519:4321:03פולין, ורשא )ק(

6:146:158:388:389:089:0810:0910:0817:5817:5518:2118:1817:3818:28פרו, לימה )ח(

6:376:279:179:1010:0610:0111:1811:1520:4120:4921:1621:2420:3021:39צרפת, ליאון )ק(

6:406:299:199:1110:1210:0711:2611:2221:0021:0921:3521:4520:4922:01צרפת, פריז )ק(

5:465:458:198:178:488:479:529:5018:0218:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:186:098:598:529:459:4010:5610:5320:1720:2420:4720:5520:0521:08קנדה, טורונטו )ק(

5:515:418:318:249:209:1410:3210:2819:5620:0320:2920:3719:4420:52קנדה, מונטריאול )ק(

6:015:548:428:379:209:1710:2910:2719:2619:3119:5520:0019:1220:12קפריסין, לרנקה )ק(

6:296:169:028:4910:1010:0311:2611:2121:2121:3222:0522:1821:1222:38רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:595:468:318:169:429:3410:5810:5321:0021:1321:4321:5720:5322:17רוסיה, מוסקבה )ק(

6:146:048:548:479:459:3910:5810:5420:2520:3321:0021:0920:1421:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:186:088:588:519:499:4411:0210:5820:3420:4321:0621:1520:2321:30שוויץ, ציריך )ק(

5:595:568:358:339:069:0410:1110:0918:3318:3418:5618:5818:1619:07תאילנד, בנגקוק )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי־קדושים לחו”ל 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
6:015:568:428:389:189:1510:2610:2419:1619:2019:4419:4819:0019:59באר שבע )ק(

5:595:528:398:359:169:1310:2510:2219:2119:2519:4519:5018:5520:01חיפה )ק(

5:595:538:408:359:169:1310:2410:2219:2019:2519:4319:4718:4419:58ירושלים )ק(

6:005:548:418:379:189:1410:2610:2419:1819:2319:4519:5019:0220:01תל אביב )ק(

5:455:358:258:179:179:1210:3010:2620:0020:0920:3720:4719:5021:02אוסטריה, וינה )ק(

6:567:018:589:009:359:3710:3110:3217:4117:3418:0818:0217:1718:13אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:525:428:328:259:229:1610:3410:3019:5920:0720:3420:4319:4820:58אוקראינה, אודסה )ק(

5:205:108:007:528:528:4610:0510:0119:3419:4320:1120:2019:2320:35אוקראינה, דונייצק )ק(

5:305:208:108:029:028:5710:1510:1119:4619:5520:2320:3319:3520:48אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:515:408:308:219:259:1910:4010:3520:1620:2620:5521:0520:0621:22אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:435:328:228:139:189:1210:3210:2820:0920:1920:4820:5919:5921:15אוקראינה, קייב )ק(

6:206:119:018:549:499:4411:0110:5720:2520:3320:5721:0620:1421:20איטליה, מילאנו )ק(

6:096:088:398:389:089:0710:1110:1018:1518:1418:3818:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:257:309:319:3210:0610:0811:0311:0418:1818:1218:4518:3917:5518:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:278:3310:2410:2611:0311:0611:5711:5918:5918:5119:2919:2218:3419:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:156:078:568:519:389:3310:4810:4519:5520:0120:2520:3219:4220:44ארה״ב, בולטימור )ק(

6:015:548:438:379:269:2110:3610:3319:4619:5320:1820:2419:3420:37ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:025:548:438:389:269:2210:3710:3419:4719:5320:1820:2519:3420:38ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:356:269:169:1010:019:5611:1211:0820:2620:3320:5821:0620:1421:19ארה״ב, דטרויט )ק(

6:446:389:249:209:599:5611:0711:0519:5620:0020:2220:2619:4120:37ארה״ב, האוסטון )ק(

6:086:028:498:459:279:2410:3610:3419:3219:3620:0020:0519:1720:16ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:486:449:289:2410:029:5911:0911:0719:5019:5320:1520:1819:3420:29ארה״ב, מיאמי )ק(

5:565:488:378:329:219:1710:3210:2919:4319:5020:1520:2219:3120:35ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:545:468:358:299:199:1510:3010:2719:4319:5020:1520:2319:3120:36ארה״ב, שיקגו )ק(

6:436:459:049:049:359:3510:3510:3518:1718:1418:4118:3817:5718:47בוליביה, לה-פס )ח(

6:256:149:038:5410:019:5511:1611:1120:5621:0621:3621:4720:4622:04בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:276:159:058:5610:029:5611:1611:1220:5521:0521:3421:4520:4522:02בלגיה, בריסל )ק(

6:256:278:418:419:139:1310:1110:1117:4817:4418:0918:0517:2718:14ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:126:158:298:299:009:019:599:5917:3317:2917:5717:5317:1118:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:435:318:208:119:199:1310:3310:2920:1620:2620:5521:0620:1021:23בריטניה, לונדון )ק(

5:465:338:218:109:249:1810:4010:3520:2920:4021:1121:2420:2321:43בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:465:348:238:129:249:1710:3910:3420:2520:3621:0521:1720:1621:35גרמניה, ברלין )ק(

6:116:008:508:419:469:4011:0010:5520:3620:4521:1421:2520:2621:41גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:286:318:428:439:159:1610:1310:1317:4817:4318:0718:0217:2618:12דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:108:528:499:239:2110:2910:2718:5919:0119:2319:2518:4319:35הודו, מומבאי )ח(

6:116:078:488:459:209:1710:2510:2418:5518:5619:1919:2118:3819:30הודו, פונה )ח(

5:365:268:168:099:079:0210:2010:1619:4819:5620:2420:3319:3720:48הונגריה, בודפשט )ק(

6:065:588:478:419:309:2610:4110:3819:5119:5820:2320:3019:3920:43טורקיה, איסטנבול )ק(

6:366:289:179:129:589:5311:0711:0420:1120:1620:4120:4719:5720:59יוון, אתונה )ק(

5:585:488:388:319:299:2310:4110:3720:0820:1620:4320:5219:5721:07מולדובה, קישינב )ק(

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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לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי־קדושים לחו”ל 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
6:116:078:488:469:209:1810:2610:2418:5718:5919:2119:2418:4119:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:187:269:089:119:519:5410:4410:4617:3617:2718:0918:0017:1018:13ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:295:248:098:058:438:409:519:4918:3418:3819:0019:0418:1919:15נפאל, קטמנדו )ח(

6:586:579:299:289:589:5711:0111:0019:0719:0619:3019:2918:4919:38סינגפור, סינגפור )ח(

5:165:047:537:438:538:4710:0810:0419:5220:0320:3320:4519:4321:03פולין, ורשא )ק(

6:146:158:388:389:089:0810:0910:0817:5817:5518:2118:1817:3818:28פרו, לימה )ח(

6:376:279:179:1010:0610:0111:1811:1520:4120:4921:1621:2420:3021:39צרפת, ליאון )ק(

6:406:299:199:1110:1210:0711:2611:2221:0021:0921:3521:4520:4922:01צרפת, פריז )ק(

5:465:458:198:178:488:479:529:5018:0218:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:186:098:598:529:459:4010:5610:5320:1720:2420:4720:5520:0521:08קנדה, טורונטו )ק(

5:515:418:318:249:209:1410:3210:2819:5620:0320:2920:3719:4420:52קנדה, מונטריאול )ק(

6:015:548:428:379:209:1710:2910:2719:2619:3119:5520:0019:1220:12קפריסין, לרנקה )ק(

6:296:169:028:4910:1010:0311:2611:2121:2121:3222:0522:1821:1222:38רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:595:468:318:169:429:3410:5810:5321:0021:1321:4321:5720:5322:17רוסיה, מוסקבה )ק(

6:146:048:548:479:459:3910:5810:5420:2520:3321:0021:0920:1421:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:186:088:588:519:499:4411:0210:5820:3420:4321:0621:1520:2321:30שוויץ, ציריך )ק(

5:595:568:358:339:069:0410:1110:0918:3318:3418:5618:5818:1619:07תאילנד, בנגקוק )ח(
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